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   املستخلص
یحمل ھ م ن    أن موضوع جرائم العنف االسري یع د م ن المواض یع المھم ة لم ا            

ة الواح دة تج اه   یفترض وجوده من عاطفة وحنان ل دى أف راد االس ر     تناقض بین ما  
 جرائم  العنف من أذى الش خاص یفت رض أن تق دم    ھتحمل بعضھم البعض وبین ما 

یقت صر عل ى مرتكب ھ     لھم المحبة والرعایة  خاصة أن أثر العنف  داخل االسرة ال      
  .والضحیة فحسب وانما یطال جمیع افراد االسرة

  
Abstract 
 

      That the issue of crimes of domestic violence is one of the 
important topics for Maihamlh of contradiction between 
Maifterd presence of passion and tenderness of family 
members towards each other and between Mathmlh violent 
crimes of harm to people is supposed to provide them with 
love and care, especially as the impact of violence within the 
family is not limited to the perpetrator and the victim, but 
alsoaffects all family members. 
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  املقدمة
 المجتمعات الى تاریخھا یعود وانما حدیثة جرائم االسري العنف جرائم تعد ال    

 العنف جرائم أولى ھي ھابیل الخیھ قابیل قتل جریمة ولعل  القدیمة البشریة
 .االسري

 یحملھ لما المھمة المواضیع من یعد االسري العنف جرائم موضوع أن إال      
 الواحدة االسرة أفراد لدى وحنان عاطفة من ودهوج یفترض ما بین تناقض من

 أن یفترض الشخاص أذى من العنف جرائم ھتحمل ما وبین البعض بعضھم تجاه
 على یقتصر ال االسرة داخل  العنف أثر أن خاصة  والرعایة المحبة لھم تقدم

 .االسرة افراد جمیع یطال وانما فحسب والضحیة مرتكبھ
 المجتمع في العنف جرائم أنماط ببعض العترافا السھل من كان واذا       

 واالیذاء والجرح الضرب وجرائم واالغتصاب والخطف كالقتل االسرة خارج
 لتلك  نظرا االسرة داخل العنف بوجود االعتراف بمكان الصعوبة من فأنھ

 یترتب وما االسریة العالقات لخصوصیة الخاطىء بالفھم تتعلق التي االعتبارات
 مشاكل من االسرة داخل یحدث ما تقییم او اخفاء بضرورة أعتقاد من ذلك على
 .االسرة افراد أحد ایذاء الى تودي قد عنیفة مظاھر على انطوت ولو حتى

 بسبب الصعوبات تعتریھھ أن اال الموضوعھذا  اھمیة من الرغم وعلى      
  من الفاعل استفادة امكانیة الى باالضافة الخارج على االسرة وحدة انغالق
 الجھود بذلت لذلكة الجریم معالم لطمس الكافي الوقت یوفر مما المباغتة عنصر

 الظاھرة لھذه للتصدي االھلیة والمنظمات الحكومات قبل من المجتمعات كل في
 تبنت فقد الخر مجتمع ومن الخر بلد من اختلفت الظاھرة ھذه مجابھة  أن اال

 سن الى ادت واضحة الیات الوربیةا الدول مقدمتھا وفي المتقدمة الدول معظم
 العنف بجرائم المتعلقة بالمشاكل تعني التي الموسسات وانشاء التشریعات

 .االسري
 خاصة تشریعات الى تفتقد العراق ومنھا  منھا العدید فان العربیة الدول اما        

 شرعت االخیرة االونة في ھأن اال االسري  العنف جرائم  مع للتعامل وواضحة
 وحل االسرة بشوون تعني التي الھیئات من عدد بأحداث العربیة الدول عضب

 .االسري العنف جرائم مقدمتھا وفي مشاكلھا
 المتعلقة تلك وخاصة المجتمع على طرأت التي التغیرات مواكبة ولغرض      
فانھ  الرسمیة االجھزة الى شكواھم تقدیم على االسري العنف  ضحایا بتحفیز

 .تشریعیة نصوص او انونق وجود یفترض
 قبل من المقدمة الحمایة وغیاب العراق في التشریع ھذا غیاب ظل وفي      

 جرائم عن البحث الى فقد بادرنا االسري العنف جرائم  لضحایا  المعنیة  الجھات
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 الموضوع ھذا تناولنا لذلك , العراقي التشریع في مواجھتھا وسبل  االسري العنف
 مفھوم االول المبحث في تناولنا مباحث اربعة الى البحث ھذا تقسیم خالل من

 المبحث افردنا وقد االسري العنف لتفسیر الثاني المبحث وفي االسري العنف
 لجرائم التشریعیة للمواجھھ الرابع وخصصنا االسري العنف اشكال الى الثالث
   .والتوصیات النتائج اھم شملت بخاتمة وانتھینا االسري العنف

  

  ث األولاملبح
 ريـف األسـوم العنـمفه

  

 املطلب األول

 التعريف بالعنف
  

  الفرع األول
 تعريف العنف

واعنف الشيء األمر أي , وھو ضد الرفق, ھو الخرق باألمر وقلة الرفق بھ  :لغة
  . )١ (والتعنیف یعني التعبیر واللوم, أخذه بشدة 

دة والقسوة والعنیف العنف مضاد للرفق ومرادف للش" وفي المعجم الفلسفي      
الشيء ویكون مفروضا علیھ  طبیعة فكل فعل شدید یخالف, ھو المتصف بالعنف 

  . )٢( "  فعل عنیف :من الخارج فھو  بمعنى ما
  
  
  
  
  

                          

  .٩٠٢ ص,١٩٥٦ , بيروت , بيروت للطباعة والنشر , لسان العرب,أبن منظور ) ١(
  .١١٢ ص, ١٩٨٢ , بيروت , دار الكتاب اللبناني , ٢ المعجم الفلسفي ج,جميل صليبة ) ٢(
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  الفرع الثاني
  تعريف العنف اصطالحا

ابتدأ  الشك أن مفھوم  العنف من المفاھیم الواسعة إذ یمكن أن یشیر مفھوم        
ي شي بدأ من التھدید بالقوة أو استخدامھا إلھدار الكرامة اإلنسانیة العنف إلى أ

 .وانتھاءھا بالفقر المدقع والعوز 
في تعریف العنف باختالف زاویة الرؤیة لدیھم  ففي اختلفوا  إال ان الفقھاء      

یركز في تعریفة للعنف على السلوك أو الفعل نجد فریقا أخرا  حین نجد منھم من
لنتائج المترتبة أو المحتملة  من السلوك وحتى فیما بین تلك التعریفات یركز على ا

التي ركزت على السلوك نجد االختالف فیما بینھما في تعریف العنف في تأكیدھم 
 .على استخدام القوة 

كل فعل أو ( رف العنف بأنھ یع استخدام القوةومن الفقھ الذي یؤكد على       
نفس أو باآلخرین قوة بھدف ألحاق األذى والضرر بالتھدید بھ یتضمن استخدام ال

 .)١( )وبممتلكاتھم 
 العنف في الوالیات المتحدة أسباب لدراسة األمریكیةكما عرفت اللجنة      

 القوة لضمان تحقیق ھدف باستخدام تھدید  أو بأنھ استخدام ١٩٩٠ عام األمریكیة
   . شخصإرادةخاص ضد 

 ( ١٩٩٥صحة العالمیة بتقریر لھا صادر عام كما عرف من قبل منظمة ال     
 ضد شخص أو بالفعل ضد الذات أوبالتھدید   السلطة عمداأوبأنھ استخدام القوة  

 أو وفاة أو  إصابة إلىدي ؤ یأنیرجح   أودي ؤمما ی  طائفة أو ضد فئة  أخر أو
  .)٢( الضررأو اختالل  في النماء أو نفسیة أذیة
سلوك  ( ى استخدام القوة نجد من یعرف العنف بأنھوفي مقابل التأكید عل     

 وھو سلوك بعید عن التحضر والمدنیة واإلكراهوالقھر  مشوب بالقسوة والعدوان

                          

بـدون  ,  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيـة  , العنف والمشقة    ,سميحة نصر   ) ١(
  .٤ ص,١٩٩٦ ,مكان اصدار 

 مجلـة الفكـر   ,دور الشرطة الوقائي للحد من العنف في الشارقة  ,بشير صالح البليسي ) ٢(
  .١١٩ ص, ٥٧ ع , ١٥ المجلد ,الشرطي 
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 أو األشخاصوتحركھ الدوافع العدوانیة والطاقات الجسمیة وینصب على 
 .)١(  )ممتلكاتھم  لقھرھم

 أوشروعیة الفعل في حین أن ھناك من الباحثین  من یركز على مدى م      
غیر مطابق أو القوة استخداما غیر مشروع   استخدام (الھدف فیعرف العنف بأنھ 

  .)٢()  فردا ماأرادةللقانون من شأنھ  التأثیر في 
بطریقة غیر أساسا  تستعمل أنساني أصل بأنھ  طاقة من آخرونویرى     

 .واألموال  لألشخاص أضرار أحداث إلىمشروعة تتجھ 
 األذى إللحاق التھدید باستخدامھا أونھ استخدام وسائل القھر والقوة  اأو     

 أو  غیر قانونیةأھدافوذلك من اجل تحقیق  والممتلكات باألشخاصوالضرر 
 .)٣( مرفوضة اجتماعیا

 الذین یركزون في تعریفھم للعنف الباحثینفي حین نجد االختالفات فیما بین      
ثة للسلوك ففي حین یركز بعضھم على الخسائر  المحدأو على النتائج المترتبة

 أو التشویھ  أو بالفعلاآلخرین بإضرارالتسبب ( المادیة ویعرف العنف بأنھ
 ویعرف اإلیذاء أشكالالسلوك جمیع  نتائج من یدخل في آخریننجد  (.)٤( الجراح

 وقد یكون مصحوبا في اآلخرین إیذاءیتضمن    السلوكأنماطالعنف بأنھ نمط من 
  .)٥()   بانفعاالتاألحیان بعض

 

                          

  , مركز الطباعة الشرعية     ,النفسي    موسوعة علم النفس والتحليل       ,فرج عبد القادر طه     ) ١(
  .٥٥١ ص, ٢٠٠٣ ,األردن 

 , ١٩٧٧, الكويـت   , وكالـة المطبوعـات      , مفاهيم البحث العلمي     ,عبد الرحمن بدوي    ) ٢(
  .٤١١ص

 مجلة , دراسة تحليلية مقارنة , ظاهرة العنف السياسي في الجزائر  ,سرحان دبيل العتبي    ) ٣(
  .٥٢ ص, الكويت , ٢٨ المجلد , ٤ ع ,العلوم االجتماعية 

 العنـف  علـى  تطبيقـات  مع الجريمة من الوقاية في عام أنموذج تطور , البداينة ذياب) ٤(
  . ٢١ ص ,الشارقة ,  ٥٧ ع  , ١٥المجلد  ,الشرطي  الفكر  مجلة, األسري

 دور األسرة في استتباب أمن الفرد والمجتمع من خـالل النـشأة   ,حسن الحسيني  عفاف) ٥(
 , هجرية ١٤٢٦ , جدة , دار المحمدي للنشر والتوزيع ,لضبط االجتماعي االجتماعية وا

  .١٣٢ص 
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 املطلب الثاني

  باألسرةالتعريف 
  

  األولالفرع 
   لغةباألسرةالتعريف 

 األدنونوأسرة الرجل عشیرتھ ورھطھ ,  في اللغة من الفعل أسراألسرة       
                                       .وأھلھ  لعشیرة الرج واألسرة یتقوى بھم ألنھ

                                       
 , الرجل وعشیرتھ الجماعة یربطھا أمر مشترك وأھل الدرع الحصین واألسرة
  .)١(اسر وجمعھا 

  
  الفرع الثاني 

   اصطالحاباألسرةالتعريف 
 بیولوجیة تقوم على زواج شخصین إنتاجیةوحدة (عرفھا البعض بأنھا      

  .)٢( )األطفال من  ویترتب على ذلك الزواج عادة نتاج

 مؤسساتھ التي تكون وأولى للمجتمع األولىالوحدة  (أنھا وھناك من یرى      
ویتم  داخلھا تنشئة الفرد اجتماعیا ویكتسب فیھا  ,العالقات فیھا غالبا مباشرة 

 أمنھفیھا  ویجد ,  الكثیر من معارفھ ومھاراتھ وعواطفھ واتجاھاتھ في الحیاة
 .)٣( ) وسكنھ

                          

  .٤٠٤ص  , مصدر سابق,لسان العرب  , منظور ابن) ١(
 ١٩٨٦ , بيروت   , مكتبة لبنان    , معجم مصطلحات العلوم االجتماعية      ,احمد زكي بدوي    ) ٢(

   .٨٢ ص ,
 دراسة حالة   , وواقع العالم الثالث      المخدرات , شادية علي قناوي     ,احمد مجدي حجازي    ) ٣(

 مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية تصدر عن المعهـد العـالي    ,ألحد المجتمعات العربية    
  . م ١٩٩٥ القاهرة ١ ع , ١ ج ,للخدمة االجتماعية 
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المؤسسة االجتماعیة التي تنشأ من اقتران رجل  بأنھ خروناآلوقد عرفھا       
 أركانھاواھم ,  اللبنة التي تساھم في بناء المجتمع انشأ إلىبعقد یرمي  وامرأة

 .)١( واألوالد الزوج والزوجة 
 من حیث بنیتھا وتركیبھا فھناك من لألسرة أن العلماء اختلفت رؤیتھم إال       

 األبوینوتشمل فروع    المكونة من الزوجین فقطسرةاأل ھي تلك األسرةیرى أن 
 والجدات فتشمل العم األجداد وتشمل فروع وأوالدھم واألخوات األخوةوھم 

 ھي األسرةوھناك من یرى أن   وفروعھماوالخالةوالعمة وفروعھما والخال 
 األسرةفقط  وھناك من یرى أن  المتزوجین غیر وأبنائھماالمكونة من الزوجین 

 وإناثا ذكورا واألبناء العائلة التي تتكون من الزوجیین أي الممتدة سرةاألھي 
 . )٢(وأبنائھم  الذكور األبناءوزوجات 

تمثل النظرة التي  األسرةفي حین توسع فریق أخر في تحدید مكونات      
 الذین واألوالد تشمل الزوجین األسرة یرى ھذا الفریق أن إذ, لألسرة اإلسالمیة

 فیدخل في واألمھات اإلباء من األصولكما تشمل , وفروعھم  سرةاألثمرة  ھم
  .)٣(ت  والجدااألجدادھذا 

 املطلب الثالث

 األسري العنف مفهوم
 مجال في یحدث الذي العنف ھو : األسري العنف أن إلى المصطلح ُیشیر      

 إما التعریف مرجع بحسب األسري العنف تعریف اتجاھات وتتباین األسرة
ً دینی أو اجتماعیًا أو نفسیًا أو ًاقانونی  تحدید حول اختالفات وتوجداً  سیاسی أو ا

 یطلق الباحثین من فریق نجد المصطلح ھذا جانب فإلى األسري العنف مفھوم
 العائلي العنف یسمیھ آخر وفریق , المنزل داخل یحدث الذي المنزلي العنف علیھ

 واألعمام , واألخوات األخوة یشملل األسرة محیط من أوسع العائلة محیط باعتبار
 لیست الضحیة أن كما  وغیرھم العمومة وأبناء , والخاالت واألخوال , والعمات

                          

  .م   ١٩٩٩ , دار المدى ,  دمشق , ترجمة نوال اليقة , العنف العائلي ,أليسا دلتافو ) ١(
 , صندوق األمـم المتحـدة للمـرآة    ,لقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة  اتفاقية ا ) ٢(

 المكتب اإلقليمـي    , عمان ومنظمة األمم المتحدة لألطفال       ,المكتب اإلقليمي لغرب أسيا     
   .٣٣ ص , عمان األردن ,للشرق األوسط وشمال أفريقيا 

األردن  ,اإلسـالمية   لنـشر وا التوزيـع  دار ,المسلم  البيت تكوين قواعد, رضا  أكرم) ٣(
   . ٥٤ ص,٢٠٠٤



   التشريع العراقيجرائم العنف األسري وسبل مواجهتها في
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (١٥), No. (٥٥), Year (١٧) 

٣٥٢

 المعتدي یكون وقد , آخر رجًال أو الزوج یكون فقد , واألبناء الزوجة دائمًا
  . الوالدین عقوق حاالت في كما األبناء أو , الزوجة

 یحدث سلوك أنھ على األسري بالعنف لعالقةا ذات الدراسات معظم وتتفق      
 كان سواء علیھ والُمعتدى المعتدي یكون بینھم ومن أفرادھا وبین األسرة إطار في

 .)١(ة خادم أو  طفًال أو امرأًة أو رجًال
 األسرة خصوصیة بحكم األبعاد واضحة غیر ) األسرة إطار(  عبارة وتظل      

  . )٢(یجمعھما  الذي يالقرأب والنسق  البناء حیث من مجتمعنا في
 في اإلنسان على اعتداء : بأنھ ُیعرَّف األسري العنف فإن ولھذا              
 أو ومصادرة , األسرة مؤسسة إطار في وذلك , حریتھ سلب أو نفسیتھ أو جسمھ

  .)٣( وسلوكھ وحیاتھ جسمھ یخص الذي القرار اتخاذ في وحقھ الشخص قدرة إلغاء
 أفراد بین وعدائي عدواني سلوك : بأنھ أیضًا األسري العنف فوُیعرَّ       
 إلى یصل األحیان بعض وفي , وإذالل أذى أو إصابات إحداث في یتسبب األسرة

 أو , اغتصاب أو , جسدي إیذاء حدوث من السلوكیات ھذه یصاحب وما الوفاة حد
 .)٤( األساسیة االحتیاجات من الحرمان أو , للممتلكات إتالف

 , معنویة أو , حسیة إساءة أو اعتداء أي:  بأنھ األسري العنف ُیعرَّف كما          
 في العاملین أو األقارب أو األسرة أفراد أحد من نفسیة أو , بدنیة أو , جنسیة أو

 ,الخصوص وجھ على والخدم والمسنین واألطفال كالزوجة  آخر فرد تجاه نطاقھا

                          

 , للمـرآة  المتحـدة  األمم صندوق , المرأة ضد التمييز أشكال كافة علي القضاء اتفاقية) ١(
 اإلقليمي المكتب , لألطفال المتحدة األمم ومنظمة  عمان,  أسيا لغرب اإلقليمي المكتب
  .٣٥ ص , الككلى محمد العربي بدرية , األردن عمان , أفريقيا وشمال األوسط للشرق

 , عنـوان  تحـت  الثانية المستديرة المائدة ـ وأسبابه األسرى العنف مفهوم بعنوان ورقة) ٢(
 القومية المكتبة بقاعة ٢٠٠٥ \ ١١ \٢٦ يوم المنعقدة ,واآلثار  األسباب , العائلي العنف

   .٦٦ ص ,الليبية  المراة ودراسات بحوث مركز , المركزية
  مؤسـسة , مرتكبيه وخصائص وآثاره  أسبابه,األسري  العنف ,جبرين ال علي جبرين) ٣(

  .١٨ص  ـ,ه١٤٢٧ ,السعودية الخيرية خالد الملك
 مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم , مقياس العنف األسري ,فاطمة أحمد أمين ) ٤(

 .٢٦٨ ص, مصر , العدد السادس ,اإلنسانية 
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 واالجتماعیة والنفسیة والعقلیة البدنیة صحتھمو لحیاتھم تھدیدًا ذلك یتضمن بحیث
 )١( وعرضھم وأموالھم
 , األسري للعنف مرادف مصطلح یتبنى الباحثین بعض بأن أشرنا وكما        

 العائلي للعنف تعریفًا نورد بینھما المقاربة ولبیان , العائلي العنف یسمى بما
 أي أو العنف تخدامباس الخوف وبث السیطرة وفرض التسلط محاولة ( یتضمن

 العنف باستخدام سیطرتھ المعتدي یمارس حیث , اإلیذاء من أخرى وسیلة
 أو العزل أو , االقتصادي الضغط أو الجنسي أو المعنوي اإلیذاء أو , الجسدي

  .)٢( ) األطفال معاملة إساءة أو اإلكراه أو التھدید
 كافة منھا تعاني ةعالمی ظاھرة أصبح األسري العنف أن على یؤكد ومما      

 التي , العالمیة الصحة منظمة قبل من بھ حظي الذي االھتمام ذلك , المجتمعات
 إطار في یصدر  سلوك كل بأنھ : عرفتھ حیث األسري للعنف شامًال تعریفًا تبنت

 تلك ألطراف جنسیة أو نفسیة أو جسمیة آالمًا أو ضررًا یسبب , حمیمة عالقة
 للُمْعنَّف النفسي العنف أو , بأشكالھ كالضرب سديج اعتداء بصورة , العالقة

 كاالتصال الجنسي العنف أو ( نفسھ في  ثقتھ یفقد وجعلھ , واالحتقار كألھانة
 الضرر تحدث التي الجنسي الشذوذ من أنواع وممارسة , باإلكراه الجنسي
 ةاألسر محیط عن ( المعنف ) الشریك وتحیید والتسلط واالستبداد , اآلخر للطرف

  .)٣( )األسرى  داخل من عنھ المساعدة وحجب , ومراقبتھ
 حیث یعتبر أن لألسرة ونحن نعتقد أن ھذا التعریف یعكس المفھوم الغربي      

 یعد -بین مرتكب العنف والضحیة ولو لم تكن شرعیة مجرد وجود عالقة حمیمة 
 منھا األسريف   للعنأمثلة التقریر أوركافیا العتبار ھذا العنف عنفا اسریا وقد 

 العنف النفسي وأعمال االعتداء الجسدي كالكدمات والصفعات والركل أعمال
 إلىبالخجل ودفعھ         وأشعاره االھانة والحط من قیمة الشریك إلى ءكاللجو

 العنف الجنسي كاالغتصاب ومختلف الممارسات وأعمال فقدان الثقة بالنفس
 والتصرفات المستبدة والجائرة كعزل األخرالجنسیة التي تحدث الضرر بالطرف 

                          

  .٢٩ ص, سابق المصدر , الجبرين علي جبرين) ١(
 , القـاهرة    , دار غريـب للطباعـة       , علم النفس الجنائي     ,ربيع محمد شحاذه وآخرون     ) ٢(

  .٢٠ ص, ٢٠٠٥
 المكتب اإلقليمي للشرق    , التقرير العالمي حول العنف والصحة       ,منظمة الصحة العالمية    ) ٣(

   .١٠٢ ص ,٢٠٠٢ , عمان,األوسط 
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 ومنعھ من وأفعالھ ومراقبة تحركاتھ وأصدقائھالشریك عن محیطھ العائلي 
   .  معلومات من  الغیرأوعلى مساعدة  الحصول

 ھذه دراستنا فإن األسري للعنف علیھ متفق تعریف وجود عدم ظل وفي      
  : يتاال النحو على اً إجرائی اً تعریف تتبنى
 البعض بعضھم نحو األسرة أعضاء بعض أو أحد عن یصدر سلبي سلوك أي     

 متفرقة أو مجتمعة سواء الجنسي أو الجسدي أو النفسي األذى إلحاق بقصد
 العنف یحدث الغالب وفي , أحیانًا القوة باستخدام مباشرة غیر أو مباشرة وبصورة

  , واألطفال , جاتالزو ضحایاھا متكافئة غیر قوة عالقات وجود نتیجة األسري
  . والخادمات , السن وكبار

 املبحث الثاني

 األسريتفسري العنف 
 ویرجع السبب في األسريثار الجدل بین العلماء بصدد تفسیر ظاھرة العنف       
 لھ ذاتیة متشعبة الجوانب سواء أكانت ظاھرة  في حیاة األسري أن العنف إلىذلك 

 ظاھرة أنھاغیرات الشخصیة واالجتماعیة أم الفرد ترتبط بعدد من العوائل والمت
 الذي األمرفي حیاة المجتمع باعتباره یشكل صورة من صور العنف في المجتمع 

 نظریة واحدة صالحة لكل زمان ومكان لتفسیر إلى التوصل أمكانیةحال دون 
قدم من نظریات ھي في معظمھا نظریات   وان مااألسري العنف أشكالجمیع 

 أنجریمة بشكل عام وباستعراضنا لبعض ھذه النظریات من شأنھ قامت لتفسیر ال
 من زوایا مختلفة مما یساعد األسري لظاھرة العنف وإدراكنایوسع مجال فھمنا 

 محاولة العلماء في أن إال ,األسري الحقیقة لظاھرة العنف إلى تفسیر اقرب إلى
سیر العنف  یكتفي بتفأولھم اتجاھین أخذت األسريتفسیرھم لظاھرة العنف 

 األخر االتجاه أما األحاديیسمى باالتجاه   بنظریة عامة واحدة وھذا مااألسري
یعرف   وھو مااألسريفیعتمد على مجموعة من العوامل في تفسیر العنف 

  . باالتجاه التكاملي
 النظریات التي استخدمت في تفسیر أھملذلك سنتناول من خالل المطلبین       

  حاب االتجاھینأص لدى األسريالعنف 
 .األسري  في تفسیر العنف األحادي االتجاه أصحاب:  األول

 .األسري  االتجاه التكاملي في تفسیر العنف أصحاب: الثاني 
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 األولاملطلب 

  األسري يف تفسري العنف األحادي االجتاه أصحاب
  
  األول الفرع

 األسريالتفسري البيولوجي للعنف 

 على المظاھر اإلجراميي تفسیر السلوك  ھذا االتجاه فأصحابیركز     
 وفق ھذا االتجاه یرتبط بمجال األسري المجرم فالعنف لإلنسان العضویة والنفسیة

 المجرم ومما اإلنسان طبائع بدراسة الدراسات االنثروبولوجیة الجنائیة الخاصة
  التياألخرى حد بعید بتفسیرات السلوك إلىیلحظ على ھذه التفسیرات أنھا ترتبط 

  .)١( جاءت بھا المدرسة البیولوجیة  بقیادة سیزار لمبروزو وزمالءه
فیما  األسري ابرز التفسیرات البیولوجیة  الحدیثة لظاھرة العنف إیجازویمكن    

 -: يیل
 تلك التي ركزت األسريابرز تلك التفسیرات البایلوجیة لجرائم العنف   أن  :أوًال 

 األفراد أن إلى والذي تشیر األسرةخ على دراسة العوامل الوراثیة وتاری
 تمارس العنف  أكثر استعدادا لممارسة السلوك أسرةالذین ینحدرون من 

 وجود صلة وثیقة مابین أثبتتالعنیف كما أن بعض الدراسات الحدیثة 
وبمعنى   االختالل في الصبغة الوراثیة لشریحة ومیلھم نحو العنف والعدوان

  . )٢(األبناء إلى اإلباءأخر أن العنف فطري یورث من 
   (النوع)للجنس تحدیده األسري للعنف  الحدیثة البایلوجیة التفسیرات من  :ثانیا

 العنف بسبب ارتفاع إلى القول بأن الرجل یمیل إلى األخرالبعض  ذھب
الذي تفرزه الخصیة ویرون أن االرتفاع في ) التستوسترون  (ھرمون 

 الحدیثة األبحاث العنف علما بأن  عن سلوكالمسئولمستوى الھرمون ھو 

                          

 , دار المطبوعات الجامعيـة      , علم األجرام    , عبد الفتاح الصيفي ومحمد زكي أبو عامر      ) ١(
  .٥ ص, بدون سنة طبع ,اإلسكندرية 

 , مطبعـة الزمـان   , ٢ج,  دراسة مقارنة  , شرح قانون العقوبات العراقي      ,ذنون أحمد   ) ٢(
  .٧٧ص , مصورة ,بغداد , ١٩٩٢
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  .)١(والسلوك العنیف  عدم وجود عالقة واضحة بین ارتفاع ھذا الھرمونأثبتت

 فیما بین  محاوالت للربطاألسري من التفسیرات البیولوجیة الحدیثة للعنف : ثالثا 
 األسريیعتري بعض أعضاء الجسم والعنف  االختالل الوظیفي الذي

 الدماغ وإصابات ألزواجيسات تربط بین العنف فظھرت سلسلة من الدرا
وكشفت ھذه الدراسات عن أن العدید من الرجال المسیئین لدیھم تاریخ من 

  . الصدمات
 عنیفا یكون بالمخ إصابة لدیھ یكون الذي الرجل وأن بالمخ واإلصابات          

  )یةالنیورولوج(  واإلعاقات للمخ الوظیفي اإلختالل بین ارتباط ھناك وان
 التواصل في صعوبات وحدوث االنفعاالت في التحكم ضعف إلى تودي

 والشخصیة السلوكیة التغیرات إلى إضافة الفرد لدى زائد نشاطا وتخلف
 .)٢(  األسرة داخل الضغوط مستوى من تزید الدماغ بإصابات المرتبطة

 للتعرف ١٩٩٥عام )  سیجیل ( من قبل العالمأجریتكما توصلت دراسة      
بین االختالالت في كیمیاء الدماغ ومدى تأثیرھا في وظائف المخ  على العالقة ما

 إلى إضافة الدماغ قراءة آلة باستخدام معطیات التشخیص التي تمت إلىاستنادا 
 في سن مبكر جدا إصابات أن حدوث ١٩٩٩ذلك فقد كشفت دراسة نشرت عام 

 مسئوللى شخص بالغ غیر  تحول الطفل اأن من الدماغ یمكن األماميفي القسم 
 .)٣( وجامح ومھمل
أن   تلك التي تعتبراألسري ومن التفسیرات البایلوجیة الحدیثة للعنف : رابعا

 أو زیادة إلى تودي أن یمكن اإلنسانوجود بعض االضطرابات الفسیولوجیة لدى 
 الغدد الصماء لھرمونات معینة في الجسم تشجع على السلوك إفرازاتنقصان 
 لدى الشخص كما تشیر بعض الدراسات الى ان انخفاض معدل السكر العدواني
 حدوث  ردود انفعالیة تدفع نحو ارتكاب إلى نقص الكالسیوم یودي أوفي الدم 

  . جرائم العنف

                          

 , ١٩٩٠ , بغـداد  , مطبعـة دار الحكمـة   , أصول علم األجـرام  ,محمد شالل حبيب   ) ١(
  .١٨٠ص

  .٣٠ ص,مصدر سابق  , الجبرين علي جبرين) ٢(
دار النهـضة  ,  علم اإلجرام وعلـم العقـاب       ,يسر أنوار علي وأمال عبد الرحيم عثمان      ) ٣(

  .١٨٦ ص, ١٩٨٠,القاهرة , العربية
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 انھ أساس ینظر على األسريومما سبق  یلحظ أن التفسیر البیولوجي للعنف      
رثھ الفرد كما یرث بقیة خصائص  مرتبط بالعملیة الوراثیة أي انھ سلوك یأما

 نتیجة ارتفاع ھرمون اإلناث انھ مرتبط  بنوعیة الجنس ذكورا دون وأماالجسم 
 خلل فسیولوجي لبعض وظائف  وأما باإلناثالتستوسترون لدى الذكور مقارنة 

السیما وظائف الدماغ وبعض الغدد كتلك التي تفرز ھرمون التوتر   الجسمأعضاء
  .)١(  )كورتیزون ( المسمى

 بعض الدراسات من وجود عالقة ألیھتوصلت   ماأھمیةوعلى الرغم من       
 بشكل عام فأن ھذه اإلجرامي وبین السلوك لإلنسانمابین الخصائص البیولوجیة 

الن الجریمة ھي ظاھرة اجتماعیة ترتبط بعدد من العوامل  ,العالقة لیست سببیھ 
 أن معظم  ھذه الدراسات ركزت على كما  , یمكن تفسیرھا تفسیرا سببیا وال

یمكن تقییم نتائجھا على كافة المجتمعات   المن ثّماالت فردیة ودراسات ح
  .  وھذا غیر مقبول من الناحیة العلمیةاإلنسانیة

  
  الفرع الثاني

  األسريالتفسري النفسي للعنف 
 

من  من شخصیة الفرد وبشكل خاص األسريللعنف  تنطلق التفسیرات النفسیة     
تكوینھ النفسي وتعدد التفسیرات التي حاول بعض الفقھاء توظیفھا في فھم العنف 

 والعدوان اإلحباط وتفسیره والمتمثلة في نظریة التحلیل النفسي ونظریة األسري
 .وسنتناولھا بشكل مختصر 

 : نظریة التحلیل النفسي : أوال
 ھي أقسام ثالثة إلىقسم  بحسب وظائفھا تناإلنسانیةیرى فروید أن النفس          

)  األنا العلیا ( والذات العلیا)  األنا (   والذات الحسیة)   ھو أل( الذات الدنیا
 األحاسیسویرى أن الذات الدنیا تمثل الجانب الشھواني من النفس ویضم 

والغرائز والنزعات الفطریة الموروثة وذكریات الطفولة المتصلة بالدوافع 
ومركز االھتمام لدى ھذا القسم من النفس ھو االنسیاق  , والمكبوتة المحظورة

 الشھوات بأي ثمن دون االعتداد بالقیم االجتماعیة والدینیة وإشباعوراء اللذة 
  والقانونیة لذلك  فھي تشمل الغرائز البدائیة النازعة نحو المیول التي الواألخالقیة

تمثل )  األنا ( الحسیة كما یرى أن الذات, تتفق مع النظام االجتماعي المتطور
النفس العاقلة والجانب الواعي الذي ینسجم مع الواقع وتعمل على كبح جماح 

التي تھدف )  األنا العلیا (من جھة وكبح جماح )   ھو إل( وترویض الذات الدنیا
                          

  .١٨٧ , مصدر سابق , أصول علم اإلجرام ,محمد شالل حبيب ) ١(
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  الزھد إلى وتدفع والشھوات في المثالیة والتعالي عن الملذات اإلسراف إلى
ھو القیام بدور ) الذات (لذلك فأن وظیفة  , أخرىلیا من جھة والمزید من المثل الع

 التوازن بین المیول ونزعات النفس البدائیة وبین مقتضیات أقامةالوسیط في 
  . )١(واألخالقیة  القیم الدینیة  أملتھاالنظام االجتماعي التي 

تتفاعل مع )  الذات العلیا, الذات , الذات الدنیا  ( الثالثة للنفس األقسامإن      
 وتندمج جمیعا في جھد موحد  لتحقیق تتألفحتى  بعضھا وتستمر بالتفاعل

یتحقق بسھولة فقد ینجم عن ھذا التفاعل   الإال أن ھذا التالف, زان الداخلي االت
 مما یؤدي بالشخص الى األقسام  عدم االنسجام بین ھذهأوحالة من عدم التوافق 

كلم فروید عن التحلیل النفسي وقام بتحدیده لقد ت,  اإلجرامي ارتكاب السلوك 
 التفاعل المتبادل بین الدفع إلىفكرة دینامیكیة تأخذ بالحیاة العقلیة (استنادا على أنھ 

فالذات الدنیا تمتلك قوة دافعة  في حین تمتلك القوى الرادعة كل )  والردع للقوى
 األفعالورة منع من الذات والذات العلیا الذي یتم خروجھما لسبب واحد ھو ضر

  .)٢( للذات الدنیا) اإلجرامي السلوك  (الشریرة 
 یتحقق اما نتیجة عجز الجانب اإلجراميووفقا لرأي فروید فأن السلوك      

 التوافق بین النزعات والمیول الفطریة أوعن تحقیق االنسجام )  الذات (العقالني
) قانونیة , دینیة   , أخالقیة (الغریزیة وبین النظام االجتماعي والقیم السائدة فیھ 

 نتیجة انعدام الجانب المثالي أي العجز عن ممارسة وظیفتھ في الرقابة وأما
 تحقیق المتطلبات المشروعة للجانب الشھواني من إلىوالردع من أجل الوصول 

 إلى بالواقع االجتماعي وتؤدي حالتي العجز المذكورتین  اإلخاللالنفس دون 
 عن وأما عن طریق انفعاالت الغرائز والمیول الشھوانیة أما ,ارتكاب الجریمة 

سلوك  طریق العقد النفسیة التي تكبت الجانب الالشعوري من العقل وتقوم بتوجیھ
 منھ وفي المقابل فأن الشخص أدراك أو دون أي وعي إجرامیة  وجھھاإلنسان

كیانھ النفسي االعتیادي ذو السلوك االجتماعي المتزن فھو الذي تتفاعل  جوانب 
  باتجاه واحد ھدفھ والتالف التوافق إلىمع بعضھما تفاعال طبیعیا مستمرا یؤدي 

  .)٣( التوازن  في شخصیة الشخص المذكور تحقیق

                          

 , أكاديميـة الـشرطة      ,ة بين الفهم والتحليل      الظاهرة اإلجرامي  ,احمد ضياء الدين خليل     ) ١(
  . ١٧٨ ص,١٩٩٦ ,القاهرة 

  .١٣٨ ص, ١٩٨٢, القاهرة – دار الجيل , أصول علم اإلجرام والعقاب ,رءوف عبيد ) ٢(
  .١٣٩ ص, مصدر سابق ,رءوف عبيد ) ٣(
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 أكثر وتفسیره بصورة األسريولتوظیف ھذه النظریة في فھم العنف       
  أل(غلب  قد یكون نتیجة  لتاألسريیمكن القول أن العنف , وضوحا مما سبق 

عن تكییف المیول والنزعات  )  األنا (بسبب عجز )  األنا العلیا (على ) ھو
 ینسجم مع التقالید االجتماعیة السائدة  باتجاهالغریزیة والتي منھا غریزة العدوان 

 وظائفھا ومن ثم انطالق تلك أداء عجزھا عن أو)  األنا العلیا  (انعدام بسبب أو
 قد یتسبب تعرض  إذ , لإلشباع حدود  أویة دون قید الرغبات  والمیول الغریز

 أو,   من قبل والدیھماألسري في مراحل مبكرة من حیاتھم للعنف األفراد
 حدوث قصور إلى السیما الوالدین أسرتھم أفراد بین األسريمشاھدتھم للعنف 

  ) .األنا (لدیھم في 
 غیر سوي في أوي   لما ھو سومدواعیھ إدراكھم عدم إلىوبمعنى  أخر       

  إل(الغریزیة  قد یسبب عجزھا  عن تكییف النزعات  وھو مااألسریةالعالقات  
 أو جانب أخر قد یؤدي  تعرضھم ناالجتماعیة وم ینسجم مع التقالید باتجاه)  ھو

 أو حدوث ضعف إلى في مراحل مبكرة من حیاتھم األسريمشاھدتھم للعنف 
ھو  لتي تمثل الضمیر والمبادئ  السامیة وكل ماا)  األنا العلیا (قصور في مفاھیم 

 ومبادئھ مما یجعل من اإلنسانضمیر  وبمعنى أخر ضعف في  , لإلنسان خیر 
األنا (   التي تمثل تلك النزعات الفطریة علیھا على)   ھو إل(السھل تغلیب 

  .)١() العلیا
بفعل   , نتاج رغبات كبت في منطقة الالشعوراألسريوقد یكون العنف       

 عقد نفسیة مكبوتة أو نشأة أمراض إلى أدىمما )   ھو إل( مع)  األنا ( تعسف
 . لدى الفرد في منطقة الالشعور

  
  الفرع الثالث

 األسريالتفسري االجتماعي للعنف 
  النظریات االجتماعیة تنتشر مجموعة واسعة من النظریات التيسیاقفي       

بشكل خاص من  األسري  عامة والعنفبصورة   في مھمة تفسیر العنفساھمت
,   بشكل عاماإلنسانيذلك أن السلوك , خالل العوامل االجتماعیة المحیطة بالفرد

,   مع بعضھم ومع المجتمع الذین یعیشون فیھاإلفرادھو اال نتاج  لتفاعل  ما
 بنظریة اجتماعیة األسري تفسیر العنف األحوالیمكن بحال من  وكذلك فأنھ ال

 بمجموعة من األسريا الرتباط كل جریمة من جرائم العنف واحدة نظر

                          

  .١٧٨ ص,   مصدر سابق,أصول علم اإلجرام , محمد شالل حبيب ) ١(
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ولذلك سوف نتطرق  المتغیرات والعوامل االجتماعیة وحتى النفسیة والبیولوجیة
 :   قسم من ھذه النظریات فیما یليإلى
  

 نظریة الضغط االجتماعي : أوال
ثیر من تأخذ ھذه النظریة في تفسیرھا للعنف بمظاھر التناقض التي تبدو في ك    

 لتحقیقھا وبین الوسائل اإلفراد بین الرغبات والطموحات التي یتطلع ألیھا األحیان
 على تحقیق اإلفرادللطرق التي تساعد   المشروعة التي تتیحھا الثقافة السائدة

 أمكانیةحاجاتھم فقد تحول الوسائل المشروعة التي تقررھا الثقافة السائدة دون 
مما  ,  لعدم توفر الشروط الالزمةاألساسیةتھم  حاجاإلى اإلفرادوصول بعض 

,  تحقیقھم لحاجاتھم أمكانیة یشعرون بضغوط اجتماعیة تحول دون اإلفرادیجعل 
 البحث عن الوسائل والطرق غیر المشروعة لتلبیة تلك إلى الذي  یدفعھم األمر

  .)١( االحتیاجات
ظریة فھو یقیم تفسیره  القائلین بھذه النأكثر واحد من ویعد روبرت میرتون     

 الثقافیة السائدة األھدافعلى مقدار التطابق بین ,  للسلوك االجتماعي بشكل عام
, األھداف لتحقیق تلك  والمعاییر المستخدمة كوسائل مشروعة,  في عصر ما

  الثقافیة والحضاریة من جھة والقیم والمعاییر األھدافوھو بذلك یمیز بین 
  .)٢( أخرى من جھة دافاألھالمنظمة لتحقیق تلك 

 نظریة الضغط إلى استنادا األسريوعلیھ یمكن تفسیر بعض جوانب العنف       
 التي واألھداففالبناء الثقافي للمجتمع یحدد مجموعة من القیم ,  االجتماعي

وفي المقابل ,   ورعایتھماألبناءكتربیة , توضح الواجبات ذات الطبیعة المعنویة
 اإلفراد السابقة ولكن قدرة جمیع األھدافوسائل تحقیق  يیحدد البناء االجتماع

تكون متساویة للجمیع   الوسائل التي حددھا البناء االجتماعي قد الأتباععلى 
 تتناسب مع درجة ألخرونتیجة لذلك تنشأ استجابات سلوكیة تختلف من شخص 

 . )٣(واألھداف تقبلھ لكل من الوسائل 
 المادیة والمعنویة ورفضھ الوسائل لألھداف سرةاألومن ھنا فأن  تقبل رب       

 إلىكأن یلجأ ,  ابتكار أنماط سلوكیة غیر مشروعةإلى لتحقیقھا قد یدفع المشروعة
 زوجتھ أو أبنائھ ضرب أحد إلى یلجأ أو, األسرة احد أفراد أموالالتعدي على 

                          

  .١٠٧ ص, ٢٠٠١ ,بيروت ,  دار الطليعة للطباعة , من الجريمة  الوقاية,حسن طالب ) ١(
   .٢٥ ص,مصدر سابق  , البداينة ذياب) ٢(
  .٢٤ ص,مصدر سابق  ,غالب  احمد هالة) ٣(
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 وسائللل في حالة قبولھ األسريكما یمكن أن یحدث العنف , للحصول على المال 
 األسري من العنف أنماطوھنا تظھر  , لألھداف  أھمیةالمتاحة دون أعطائھ 

 إلى أیضا  األسري واحتیاجاتھا ویحدث العنف ألسرتھ الفرد إھمالتتمثل في 
 عن مسئول والوسائل حیث یعتبر نفسھ غیر األھداف كال من األسرةرفض رب 

 في حالة رفض رب األمرك وكذل ألسرتھ وبالتالي ھجره األسرةتلبیة احتیاجات 
 والوسائل المشروعة لیستبدلھا بأھداف ووسائل أخرى كما األھداف لكل األسرة

   )١(  بناتھم في الدعارة لكسب المالاإلباءفي  الحاالت التي یستخدم فیھا 
 :نظریة التفكك االجتماعي: ثانیا

ئلین بھذا التفسیر من أكثر القا)  أمیل دوركھایم (یعد عالم االجتماع الفرنسي       
,  بتفكك الروابط االجتماعیة األسريوتأخذ ھذه النظریة بتفسیرھا لمظاھر العنف 

وتعد ظاھرة العنف بالنسبة لھ النموذج الذي  , اجتماعي كائن اإلنسانذلك الن 
وشكلھ  وطبیعتھ االنحراف , أعتمد علیھ لتوضیح أثر  التفكك في االنحراف

تماسك االجتماعي الذي یصف المجتمع في وضع مرتبط وفق تصوره بطبیعة ال
على  ویجد عناصر التماسك مرتبطة بثالث متغیرات, اجتماعي واقتصادي محدد

 األسرةوحجم ,  والحالة االجتماعیة للفرد,  تتمثل بممارسة الشعائر الدینیة األقل
أن ھذه المتغیرات الثالثة تحدد نمط )  دوركھایم(  فیھا ویعتبراإلفرادوعدد 

 شدة إلىاالیجابیة كان ذلك داعیا   وجدت بحالتھافإذا,  لتماسك االجتماعيا
 وجدت بحالتھا السلبیة كان ذلك داال على ضعف التماسك بین وإذا, التماسك
ویتحدد  ارتباط الفرد بالمحیط االجتماعي  من خالل ھذه العناصر , اإلفراد 

أن   العنف غیرأفعال  ةویقترب  من ممارس, فتزداد عزلتھ مع ضعف التماسك 
 إلىھذه العزلة تأخذ بالتناقص مع زیادة معدل التماسك مما یجعل الفرد أقرب 

 . )٢( اآلخرین العالقات مع وإقامةاالندماج في الحیاة االجتماعیة 
 قد یكون مادیا أو معنویا فالتفكك المادي یرجع الى غیاب األسريوالتفكك         
,  السفر أو الطالق أوكالموت  متعددة ألسباب سرةاأل او كالھما عن األبوینأحد 

  أن  العالقة التي إال,   معااألبوین التفكك المعنوي فھو یحدث مع وجود إما
حیث یكثر الشجار وینخفض مستوى الرعایة المقدمة , تربطھما لیست جیدة

  .)٣(لألوالد
                          

 , مصدر سابق , وكذلك احمد ضياء الدين خليل ؛ ١٠٩ ص, مصدر سابق ,حسن طالب ) ١(
  .١٨٠ص

  .٢٦ ص,مصدر سابق  ,غالب  احمد هالة) ٢(
  .١٣٨ ص, مصدر سابق ,رءوف عبيد ) ٣(
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 إضعافنھ  من شأاألسرة تفكك االجتماعي المادي الذي یصیبلذلك فأن ال      
 الذي یمكن أن یعزز الخالفات بین أبناء األمر, األسرة  ألبناءالتنشئة االجتماعیة 

 كما األسري  أشكال مختلفة  من العنف إلى تتطور إناألسرة الواحدة التي یمكن 
یة التي أن التفكك االجتماعي المعنوي من شأنھ أن یقوي من النزاعات الزوج

بین الزوجین او بین أفراد  األسريفة من العنف مختلیمكن أن تتجسد في أنماط 
المتمثل بترسیخ الكراھیة  األبناء ذلك التأثیر السلبي على إلى إضافة , األسرى

 األسرة لدیھم والتي یمكن أن تدفعھم الرتكاب أفعال العنف داخل اآلخریننحو 
  .وخارجھا

 نظریة انحالل القیم: ثالثا 
الذي )  ماكس فیبر ( عالم االجتماع إلى الغربیة تعود ھذه النظریة في جذورھا    

وقد  , إلیھ والعوامل المودیة  اإلنسانيركز بدرجة كبیرة على تحلیل مفھوم الفعل 
وبحسب ,   لكل فعل األساسي ھي المحرك اإلنسانیة القول بأن القیم إلىخلصنا 

 وأشكال الفعل طبیعة القیم التي یتمثلھا الفرد في وعیھ ومشاعره تأتي أنماط سلوكھ
  .)١(اآلخرین الذي یمارسھ في حیاتھ االجتماعیة وفي عالقاتھ مع 

 (یسمى   عن العلوم الطبیعیة اعتمادا على مااإلنسانیةالعلوم ) فیبر (ویمیز       
 دالالتھا إلى تحلل ظواھر الحیاة بالرجوع اإلنسانیةفالعلوم  ) بالقیماإلناطة

 أو فھمھا على نسق العلوم اشتقاقھایمكن  الوھي مسائل ,   الثقافیةوأھمیتھا
فمفھوم الثقافة ھو , الطبیعیة وقوانینھا التحلیلیة طالما أن للحوادث توجھات قیمیة 

نقرنھ   ثقافة بمقدار ماألیناكما أن الواقع التجریبي یعد بالنسبة   , مفھوم قیمي
لقیم المحددة  القیمیة  وفي ضوء ھذا التصور فأن انحالل مجموعة من اباألفكار

  .)٢(  السلوك نفسھأشكالللسلوك البد أن  یتبعھ تغییر أخر في 
 نظریة االختالط التفاضلي: رابعا
تقوم ھذه النظریة التي انطلق بھا العالم سذرالند مبینا فیھا أن السلوك      

المنحرف ھو سلوك مكتسب من خالل االتصال بالمحیط االجتماعي بین أشخاص 
یتعلم الفرد من  ویرى سذرالند أن ما,  قویة ولیس موروثا یرتبطون بعالقة

 اولھما یتصل بالعناصر المادیة التي أساسیینمحیطھ االجتماعي یتكون من جانبین 
 لھا وتنفیذھا واإلعدادتتصل بطریقة ارتكاب الجریمة ووسائل التحضیر والتخطیط 

فرد في سبیل ارتكاب والبواعث التي تدفع ال  الجانب الثاني فھو االتجاھاتإما, 
 التي یتعلمھا اإلجراميیشیره الواقع أن االتجاھات نحو السلوك  لكن ما, الجریمة 

                          

  .٥٥٧ ص,مصدر سابق  ,فرج عبد القادر طه ) ١(
  .٣٣ ص, مصدر سابق ,غالب  احمد هالة) ٢(
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بشكل دائم بل  یدة للسلوك المنحرفؤالفرد من المحیطین بھ لیست سلبیة دائما وم
ویحصل انحراف الفرد عندما تترجح ,  تكون ایجابیة معادیة للجریمة أنیمكن 

, تحبذ مخالفة القانون على تلك التي تحبذ مراعاة قواعده كفة االتجاھات التي 
  .)١(  االختالط التفاضليمبدأوھذا ھو 

 وفق ھذه النظریة ھو سلوك یكتسبھ الفرد من أشخاص األسريوالعنف      
 أقوى العالقات التي تربط الشخص األسریةتربطھم عالقة قویة وتعتبر العالقات 

علم العنف من خالل معایشتھ لما یقع من عنف داخل فالفرد یمكن أن یت , باآلخرین
كما یتعلم التبریرات التي ترافق ھذا السلوك وفي نفس الوقت یمكن أن , األسرة 

یتعرض ھذا الفرد التجاھات أخرى تحض على المحبة والتسامح وحسن معاملة 
 من جھة أخرى وھنا تبدأ أو أسرتھاالتجاھات من  سواء صدرت ھذه , اآلخرین

فاضلة لدى الفرد بین االتجاھین متأثرا بمجموعة من العوامل التي تلعب دورا الم
 في تكرار تعرضھ األول یتمثل العامل ،األخر  على االتجاھینفي تغلیب احد 

 ویتمثل العامل الثاني بمدى استمراریة ،  من مرةأكثر للموقف المولد لالتجاه
 العامل الثالث فیتعلق بأسبقیة اإم ، الذین یشجعونھ على العنف باألشخاص اتصالھ

تعرضھ لالتجاھات المشجعة او المثبطة للسلوك العنیف كاالتجاھات التي تتكون 
عامل الرابع یتعلق بعمق لدى الفرد في بدایة حیاتھ لتستقر لدیھ طوال حیاتھ وال

  .)٢( ید للعنفؤیتبنى االتجاه الم بین الفرد والشخص الذيالعالقة 
  
  

 تقلیدنظریة ال: خامسا
إن السلوك المنحرف وفق ھذه النظریة ھو سلوك مكتسب بفعل التقلید      

 یقلدون بعضھم بعضا كلما كانت صالتھم أكثر فاألشخاصوالمحاكاة االجتماعیة 
أي أن الصغیر یقلد الكبیر  , األدنى إلى األعلىعمقا كما أن ھذا التقلید ینتقل من 

 . )٣( والضعیف یقلد القوي
 یقدم على فعلھ وفق ھذه النظریة بفعل األسريص الذي یرتكب العنف فالشخ      

 إلىوھو یمیل في الغالب ,  قدوة لھأبویھفالطفل یعتبر , لآلخریناو بعامل التقلید 
 الكالم او أوسواء في الملبس ,  الذین یعتبرھم مثال أعلى لھ األشخاصتقلید 

                          

   .١٢١ ص,  مصدر سابق ,حسن طالب ) ١(
   .١٢٨ ص, المصدر نفسه ,حسن طالب ) ٢(
 ٢ ط,وزيع  ذات السالسل للطباعة والنشر والت, علم األجرام وعلم العقاب ,عبود السراج ) ٣(

  .٣١٠،٣١٢ ص,١٩٩٠ , القاهرة ,
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فانھ من  , األسرة احد أفراد فعندما یشاھد االبن أباه وھو یعنف, السلوك العام 
 أسرتھ باتجاه ممارسة العنف من ثّمالممكن أن یلجأ االبن الى تقلید نفس السلوك و

   .)١(اآلخرین أو 
  

 الثاني املطلب

  األسرياالجتاه التكاملي يف تفسري العنف 
 في تحلیل وتفسیر األحادي االتجاه أصحاب ھذا االتجاه عن أصحابیختلف       

 وإنما اإلجرامي عامل واحد في تفسیر السلوك إلى والركون جرامياإلالسلوك 
 إنیمكن   الاإلجرامي السلوك إن من فكرة األسريانطلقوا في تفسیرھم  للعنف 

 ھي وإنما اجتماعیا أو ھذا العامل فردیا أكانیكون ثمرة عامل واحد فحسب سواء 
 العوامل المتعلقة ثمرة تظافر العوامل الفردیة الداخلیة والتي تعني مجموعة

بالمجرم ذاتھ واعني بھا العوامل التي یعطي تفاعلھا كلھا او جزء منھا مع 
الظروف الخارجیة عن ذات المجرم الى تحقیق السلوك االجرامي مع العوامل 

ذاتھ وانما تتصل بالوسط الذي یعیش فیھ ویكون  تتعلق بالمجرم التي ال الخارجیة
 نحو اقتراف الجریمة ویطلق على ھذه توجھھ شأنھا التاثیر على سلوكھ ومن

ولذلك فان   ()٢( البیئة االجتماعیة االجرامیة )العوامل في مجموعھا اصطالح
تفسیرھم للعنف االسري من فكرة ان العدید من العوامل النفسیة والبولوجیة 
واالجتماعیة والثقافیة ھي التي تقع وراء ارتكاب انماط مختلفة من العنف االسري 

ن ھذه العوامل بمجموعھا تكمل بعضھا البعض ولذلك فان االتجاه التكاملي في وا
رواد المدخل   تفسیر العنف االسري الیرتبط بمرتكبھ فحسب كما ذھب الیھ

من ناحیة اخرى وانما یحاولون الجمع بین جمیع االختصاصات  االجتماعي
 .)٣( المھتمة بدراسة ظاھرة العنف االسري

دنا ان تبني االتجاة التكاملي في تفسیر العنف االسري لھ فائدة  ونحن باعتقا      
جوھریة في الكشف عن اسباب ظاھرة العنف االسري كونھ یمیل الى تفسیر 

                          

 , دار غريـب للطباعـة       , القـاهرة    , علم النفس الجنائي     ,ربيع محمد شحاتة وآخرون     ) ١(
  .١٢٦ ص,٢٠٠٤ ,القاهرة 

  .١٠ص, مصدر سابق,عبد الفتاح الصيفي ومحمد زكي أبو عامر) ٢(
  .٣٥ص,مصدر سابق  ,غالب احمد هالة) ٣(
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الحالة الواحدة الخاصة من حاالت العنف االسري في ضوء مجموعة واسعة من 
  .العوامل التي ترتبط بدراسة العنف االسري

 

 املبحث الثالث

 رىـاألسف ـلعن االـإشك
 ,النتائج والملموس المحسوس المادي منھ ,وعدیدة كثیرة أنواع االسري للعنف     

 ھیئة على األمر بادئ في آثاره نجد ال الذي المعنوي ومنھ ,الضحیة على الواضح
كما  , النفس في تكون آثاره وإنما الجسد على واضحًا أثرًا یترك ال ألنھ ,الضحیة

ولعل أكثر ھذه ,  یمكن على اساسھا تحدید انواع العنف االسريتعدد المعاییر التي
اعتمده االعالن العالمي بشأن القضاء على  ما, المعاییر اعتمادا لدى الباحثیین

 وفیما .بطبیعة الضرر المترتب على السلوك المعنف العنف ضد المرأة الذي یعتد
 .على ذلك أمثلة كرذ مع من خالل المطالب الثالثة العنف ألنواع استعراض یلي

  

 األولاملطلب 

 العنف اجلسدي
تترتب  النھ عادة ما, یعد العنف الجسدي أشد انواع العنف االسري وضوحا       

قد تستمر , على ھذا العنف أضرارا مادیة بالغة الحدة على جسد المجني علیھ 
وقد عرف العنف الجسدي كأحد أنواع العنف أالسري بشكل عام  لمدة طویلة

أي فعل او سلوك یتم بقصد او بنیة احداث ضرر أو ألم  (ناك من یعرفھ بأنھ فھ
أي فعل ینتج عنھ إلحاق  (او أنھ  , )١( جسدي على شخص أخر داخل االسرة

  .)٢( ) إصابة أو أذى  بدني بشكل متعمد الحد افراد االسرة من قبل فرد أخر
 شرطان أولھما أن تكون أن العنف االسري یتطلب ومن ھذه التعاریف نستنتج     

االثار المترتبة على الفعل او االمتناع أذى أو أصابة جسدیة كالكدمات والكسور 

                          

ذيات الجسدية الواقعة على المرأة الناجمة عن العنـف المنزلـي           اال, بسام يونس المحمد  ) ١(
بحث مقدم في ندوة خبراء بعنوان اسس البحث العلمي لظاهرة العنف األسري المنعقـد          ,

  . ٢،١٠،٢٠٠٦في جامعة  دمشق بتاريخ 
  .٥٤ص, مصدر سابق  , الجبرين علي جبرين) ٢(
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والجروح وغیرھا من االضرار التي تمس سالمة الجسم وسالمة أدائھ سواء كان 
اما  الشرط الثاني فأنھ یتطلب توافر القصد الجنائي , ھذا الضرر بسیطا أم جسیما

فالزوج  ,  أرتكب بقصد االیذاإذ البد أن یكون ھذا الفعل قد  , لدى مرتكب الفعل
االمر الذي ادى الى , أن یعلم أن  زوجتھ خلف الباب دون, الذي یفتح الباب بشدة 

یعد مرتكبا للعنف  ال,  ارتطام رأسھا بالحائط مما سبب لھا جروح وكدمات
لشرطان السابقان توافر ا ومتى ما , الجسدي الذي یدخل في إطار العنف االسري

, فال عبرة بالباعث الذي قد یقف وراء ارتكاب الفعل المسبب للضرر الجسدي 
 .سواء كان ھذا الباعث االنتقام او التأدیب

في حین ھناك من یضع قیدا العتبار الفعل عنفا جسدیا یتمثل في تجاوز         
 أفراد االسرة أي  فعل یصدر منأحد(المالوف من التربیة والتھذیب فیعرفھ بأنھ

 بقصد الحاق االذى أو الضرر أو اصابة االخرین من أفراد االسرة بشكل یجاوز
 .)١( المألوف من التربیة والتھذیب

ومن مالحظة ھذا التعریف االخیر للعنف الجسدي نجد أنھ یمثل رؤیة      
أجتماعیة تعكس دور التباین الثقافي بین المجتمعات في تحدید مفھوم العنف 

أي حاول مراعاة القانون والشریعة السائدة في بعض المجتمعات , ري االس
العربیة كتلك التي تبیح لالباء تأدیب أبناھم وزوجاتھم فحاول تقیید االعتداءات 
االسریة التي تحدث في اطار االسرة ومنھا العنف  االسري ضد المرأه واالوالد 

یجب تبنیھ من قبل المفھوم بالضوابط الشرعیة ووضعھا في االطار المناسب الذي 
 .)٢( االجتماعي والقانوني

ونحن نرى أن ھذا التوسع غیر ضروري كون االباحة الشرعیة والقانونیة     
 او األوالد للتأدیب لھا ضوابطھا الخاصة التي تقضي عدم إیذاء الزوجة او

 بقصد التربیة والتھذیب قد واألوالدفضرب الزوجة , اصابتھم بضرر جسدي 
 مالوف في بعض المجتمعات إال أنھ اذا ترتب على ھذا الضرب أذى او یكون

ضرر جسیما فأن ھذا الفعل یعد عنفا  جسدیا ولو لم یجاوز الفعل المسبب للضرر 

                          

  .٥٢ص,مصدر سابق ,هالة احمد غالب ) ١(
ال جريمة اذا وقع    ( ١٩٦٩ لسنة   ١١١ من قانون العقوبات العراقي  رقم        ٤١دةتنص الما ) ٢(

تأديب الزوج زوجته   : الفعل استعماال لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعماال للحق          
 هو مقرر شـرعا او  وتأديب اإلباء والمعلمين ومن في حكمهم األوالد القصر في حدود ما 

  .)قانونا او عرفا
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من قواعد التربیة )  المالوف (او االذى  قواعد التربیة والتھذیب خاصة أن مفھوم 
 .یختلف من مجتمع الى أخر

الجسدیة التي تحتمل أن تنجم عن ھذا العنف وتتباین في  اإلضراروتتعدد        
  الذي یشبھ الصفعة او كدمة بسیطة على كاأللمشدتھا بدأ من حدوث ألم بسیط 

 اآلالتھو شدید تستخدم فیھ  ومنھا ما, جسم المجني علیھ غیر واضحة للعیان  
 او ضاءاألع او غیرھا مسببة الكسور والجروح او القطع في األسلحة أوالحادة 

   .وانتھاء  بالقتل وھو أشد صور ھذا العنف تعطیل الحواس
  

 املطلب الثاني

 العنف النفسي
یعد العنف النفسي من أشد أنماط العنف االسري خطورة وغموضا على        

یترك أثارا مادیة على جسم المجني علیھ  المجني علیھ من حیث المفھوم  كونھ ال
اسیس الداخلیة لالنسان التي یصعب اثبات وكشف نظرا الرتباطھ بالمشاعر واالح

,  اراد المجني علیھ اللجوء الى السلطات المختصة یترتب علیھ من ضرر اذا ما
 .)١( وھذ النوع من العنف یتم على صیغة الشتائم والسباب واالھانات الجارحة

یعد العنف النفسي أكثر أنواع العنف االسري اتساعا , من جھة أخرى       
 وغالبا ما, او یتبع  االنماط االخرى من العنف االسري اذ غالبا یرافق, تشارا وان

فاالشخاص  , )٢( أثار العنف الجسدي والجنسي تمتد اثاره في خطورتھا لتتجاوز
الذین  یتعرضون للعنف الجسدي قد یشفى من االصابات والكدمات خالل ایام 

 تصیبھ من الممكن ان تتحول الى اال أن االضرار النفسیة التي یمكن ان, معدودة 
وكذلك بالنسبة , امراض او عقد نفسیة تحتاج الى فترات طویلة لكي یشفى منھا 

, للفتاة التي تتعرض للتحرش الجنسي او االغتصاب من قبل احد افراد اسرتھا 
 أن اثاره النفسیة قد و اال,یترك أثر مادیا  تتعرض لھ من عنف جنسي قد ال فأن ما

 .ة طویلةتمتد لفتر

                          

 ,المركز الوطني للدراسات, العنف االسري وخصوصية الظاهرة البحرينية, ون بوزب  بنة) ١(
  .٤٤ص ,٢٠٠٤ ,البحرين

  .٦١ص, مصدر سابق  , الجبرين علي جبرين) ٢(
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وعرف العنف النفسي بأنھ كل فعل أو قول أو سلوك یمكن عده بالمعاییر     
 االجتماعیة والخبراء وعلماء النفس یلحق ضررا نفسیا باالخرین من أفراد االسرة

  .)١( او ھو أي فعل یتسبب بھ ضرر نفسي الحد أفراد االسرة
سري فقد اشار بعض اال أنھ بالرغم من غموض ھذا النوع من العنف اال      

 النفسي األسري تحت مفھوم العنف أدراجھاالباحثیین الى تلك االنواع  التي یمكن 
 :والمتمثلة

  لعنف النفسي المباشر ا  :أوال
 من ذات اي فرد سلوك معنوي یرتكبھ أحد أفراد االسرة  بقصد ضد وھو      

لوك ویمكن تقسیم یترتب علیھ ضرر نفسي كنتیجة مباشرة للس عادة ما, االسرة 
  : العنف النفسي المباشر بحسب شكل السلوك المؤدي لھ الى

وھو االستخدام العمد من قبل احد أفراد االسرة للعبارات :  العنف التعبیري - أ
وللرموز غیر المقبولة وفق المعاییر الثقافیة للمجتمع ضد احد أفراد االسرة مما 

نفسي لھم ویمارس من خالل العنف یترتب علیھ او یحتمل أن یترتب علیھ ضرر 
  .)٢( فیغیر مقبولة ثقافیا اللفظي او العنف الرمزي النعت بصفات او بأسماء

ویعد ھذا النوع من العنف النفسي أكثر انواع العنف :  العنف القھري - ب
االسري اتصاال بموضوع الحریة والحقوق ویتمثل ھذا النوع من العنف النفسي 

أخر من ذات   من قبل أحد افراد االسرة ضد فردبكل سلوك معنوي یمارس
االسرة  یسلب من خاللھ مرتكب السلوك حق االختیار بالنسبة لالخر من االسرة 

وبمعنى اخر فرض أرادة مرتكب السلوك  , )٣( یترتب علیھ حدوث ضرر نفسي
اومنعھا  ,على ارادة المرأة مثال منع البنت او االخت او االم االرملة من الزواج 

یصاحب ھذا المنع عنف  وعادة ما....... من التعلم او من الزوجة من الحمل 
 .لفظي یتمثل بالتھدید سواء بأستخدام  وسائل مشروعة او غیرھا

ویتمثل باالمتناع العمد من قبل أحد أفراد االسرة عن القیام  :عنف االمتناع  - ج
یر الثقافیة على وتوجب المعای  بسلوك مباشر تجاه  فرد أخر من ذات االسرة

بھ لما یترتب من اضرار نفسیة  على القیام قدرتھ مع مرتكب السلوك  القیام بھ

                          

دراسة اجتماعية لعينة من     ,العنف ضد الزوجة في المجتمع االردني      ,امل سالم العواودة    ) ١(
  .٢٩ص,٢٠٠٢, فجر مكتبة ال ,اربد   ,٢ط ,االسر في محافظة عمان

   .٦٤ص, مصدر سابق  , الجبرين علي جبرين) ٢(
   .٤٧ص ,مصدر سابق,  بنة  بوزبون) ٣(
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واالمتناع عن المبیت في فراش , ومثالھا االمتناع عن زیارة الوالدین   لالخر
  .)١( واالمتناع عن القیام بالواجبات الزوجیة, الزوجیة دون سبب مباشر

ویتمثل في استخدام أحد أفراد االسرة حقا  : عالتعسف في استخدام حق مشرو - د
, شرعیا بشكل تعسفي تجاه فرد من ذات االسرة مما یترتب علیھ ضرر نفسي

ومن االمثلة  الطالق التعسفي ومنع أحد أفراد االسرة من تكوین عالقة اجتماعیة 
  . مع االخرین دون سبب

  
 

   الغیر مباشراألسريالعنف  - ثانیا
ذا النوع من العنف بأنھ سلوك عمدي مادي أو معنوي یرتكبھ حظ على ھیل       

أحد أفراد االسرة ضد شخص أخر تربطھ عالقة بأحدى  افراد ذات االسرة مما 
ابنتھا او ابنھا من زوج   اوةجوالز یترتب علیھ ضرر نفسي مثل ضرب اب او اخ

  .)٢( أخر
  

 املطلب الثالث

 العنف اجلنسي
لقانون والثقافة السائدة في المجتمع على وضع لقد حرصت االدیان وا        

یترتب  ھو ھو حالل او حرام وما الحدود الفاصلة للعالقات الجنسیة لالنسان بما
  جمیع االدیان السماویة واالعرافونظرا الن من عقوبات ضد المخالفین

والقوانین تجرم الممارسات الجنسیة في اطار العالقات  االسریة في غیر العالقات 
الذي یمكن من خاللھ ممارسة الجنس  لزوجیة وأن العالقة الزوجیة ھي االطارا

 .فیما بین الزوجین
اال أن كثیر من الباحثین من یشیر الى وجود سلوكیات جنسیة تمثل عنفا       

او استغالل او أجبار , جنسیا  ضد الزوجة او ضد أي أمرأة من نفس االسرة
ا واجبارھم أو أغرائھم لممارسة  سیة للكباراالطفال على تحقیق الرغبات  الجن

                          

  .٣٣ص, مصدر سابق, امل سالم العواودة) ١(
  .٦٧ص ,المصدر نفسه , الجبرين علي جبرين) ٢(
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أو ممارسة الشذوذ الجنسي مع أحد أفراد االسرة وكافة  ,الجنس لكسب المال 
  .)١( أشكال الجنس وھتك العرض

كما أن أخرین یقسم العنف الجنسي في أطار االسرة  الى عنف جنسي مباشر      
ن االشكال التي یرتكبھا احد افراد سواء أكان  مادیا او معنویا والتي یتخذ العدید م

او طفل من ذات االسرة بغرض أشباع رغباتھ الجنسیة في  االسرة ضد امرأة
االطار  غیر المشروع  كاغتصاب المرأة من قبل  أحد افراد اسرتھا او اللجو الى 

  . )٢( اسالیب محرمة شرعا في ممارسة الجنس مع الزوجة او الزنا بالمحارم
االسرة  المرأة من  كون غیر مباشر یتمثل في استغالل احد افراداو قد ی       

 .)٣( ذات االسرة الشباع رغبات االخرین الجنسیة
اال انھ رغم ذلك فأن محاسبة مرتكب العنف الجنسي وحمایة الضحیة یبقى      

أمرا صعب المنال العتبارات تتعلق  بصعوبة االثبات وأخرى تتعلق بحساسیة 
  .ور المتعلقة بالجنس في معظم المجتمعات العربیةالحدیث عن االم

  
  الرابعاملبحث 

 األسرياملواجهة التشريعية جلرائم العنف 
 تحت خاص فصل بھ یوجد ال العراقي العقوبات قانون أن بالذكر الجدیر من     

 قانون لكن الموضوع ھذا لخطورة ذلك یكون أن اتمنى وكنت االسري العنف اسم
 انسان أي بحق ترتكب التي والجرائم االفعال جمیع جرم  العراقي العقوبات
 ضمن قانونیة نصوص لھا یوجد      العراق في االشخاص على الواقعة والجرائم

 حسب مواد عدة في متفرقة النصوص ھذه نجد لذلك العراقي العقوبات قانون
 تبطتر التي المواد جمع ھو البحث ھذا في اعالجة أن اردت وما ونوعھا الجریمة

 اطار داخل ترتكب التي الجرائم وھو واحد شيء في وتشترك البعض بعضھا مع
 والبحث جمعھا احاول سوف لذلك االسري بالعنف یعرف ما وھو الواحدة االسرة

 تفصیلي بشكل بھا
  
  

                          

   .٤٨ص ,مصدر سابق,  بنة  بوزبون) ١(
   .٣٥ص, مصدر سابق,  امل سالم العواودة) ٢(
  .٦٦ص, مصدر سابق  , الجبرين علي رينجب) ٣(
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   الحمایة الجنائیة  :المطلب االول
ي  فھ,العنف األسري لیست مقصورة على مجتمعات دون أخرى جرائم إن      

تتفاوت من  الجرائم  إال إن طرق التعامل مع ھذه, موجودة في كل المجتمعات
  . لألسرة  مجتمع ألخر ال سیما في مجال الحمایة الجنائیة

 ,ففي مجتمعاتنا العربیة ونظرا لطبیعتھا الذكوریة والعادات والتقالید السائدة     
 جل أن یفعل بأھل بیتھ ما ألنھا تعطي الحق للر ,فأنھ نادرا ما یتم الحدیث عنھا

 .یشاء بحجة التأدیب
 لكن إذا تعسف في ,صحیح إن للرجل سلطة على أھل بیتھ حسب النظام األبوي 

 , الذي قد یؤدي الى المعاناة واأللم,إستعمال سلطتھ ھذه باستعمال العنف الزائد
األسرة اي المراة  من وجب ھنا مسألتھ و توفیر الحمایة للطرف االضعف

 .   )١(والطفل
لكن المشكلة إن ھناك الكثیر وإن لم تكن أغلب الحاالت التي تندرج تحت      

 بسبب الخوف ,مفھوم العنف األسري ال یتم الحدیث عنھا في مجتمعاتنا العربیة
إما من المعتدي نفسھ أو بسبب خوف المرأة من تفكك أسرتھا أو قد یكون الخوف 

لید السائدة أو عدم وجود القوانین الخاصة من المجتمع نفسھ بسبب العادات والتقا
 وفي النھایة تبقى ,بالعنف االسري والتي توفر الحمایة للطرف المعتدى علیھ

  .)٢( المراة والطفل من یدفع الثمن
 وال نعني بعدم وجود قوانین خاصة بالعنف األسري انھ في حال اإلعتداء ال     

 ھذه الحمایة قد نجدھا متناثرة ھنا  إال إن,یوجد أي حمایة للطرف المعتدى علیھ
 وخصوًصا في قوانین العقوبات التي تجرم معظم مظاھر ,وھناك في القوانین

 القذف والسب  فتنص على عقوبات خاصة بجرائم,اإلساءة للشخص بشكل عام
وجرائم التھدید والجرائم التي تقع على الجسد والتي یمكن تطبیقھا على المراة 

 . تداء علیھماوالطفل في حال االع
نص على  ١٩٦٩ لسنة ١١١فعلى سبیل المثال قانون العقوبات العراقي رقم       

  والتي یمكن تطبیقھا على,وجرائم التھدید والسب القذف عقوبات خاصة بجرائم
أما العنف الجسدي  , ةل ھذه األفعال تحدث أالما ومعاناباعتبار مث افراد االسرة

 وھو فعل أو إمتناع یؤدي ألى اإلخالل بالسیر ,والذي یمس سالمة جسم الشخص
الطبیعي لوظائف األعضاء أو ینقص من تكامل الجسد أو یوجد أالما لم یكن یشعر 

 مثل الضرب أو الجرح أو , بھا المعتدى علیھ من قبل او یزید من ھذه األالم

                          

  .٣٣ص, مصدر سابق , امل سالم العواودة) ١(
  .٧٠ص, مصدر سابق  , الجبرين علي جبرين) ٢(
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نص على مثل ھذه الحاالت  مؤثر فان قانون العقوبات العراقي اإلیذاء بفعل
 الشدید بإحداث عاھة الضرب والجرح البسیط و في المواد التي تعالج,مھا وجر

وھذه النصوص ال تستثني المراة او الطفل المعتدى علیھما داخل االسرة  مستدیمة
  .وإنما یمكن تطبیقھا علیھما أیضا

إال أنھ وبالرغم من وجود النصوص القانونیة التي تعاقب على العنف األسري      
 , تطبیق القانونمن ثّم و,ات تحول دون توفیر الحمایة للمعتدى علیھمھناك صعوب

كعدم توفر البینات او القرائن إلثبات واقعة االیذاء أو كصمت المعتدى علیھا 
 أو عدم ,وعدم تقدیم شكوى خصوصا في الحاالت التي تتطلب وجود شكوى 

حتى ال یتم ,يء البوح باألسباب الحقیقیة للحادث الذي حصل لھا كالتحجج بأي ش
مالحقة المعتدي في الحاالت المتعلقة بالحق العام إلسباب تعود إلى العادات 
األجتماعیة فیتم الضغط على المرأة وتھدیدھا لتصمت أو لتتنازل عن الشكوى في 

ایظا جھل المرأة باإلجراءات القانونیة التي تساعدھا في  , )١( حال تقدیمھا
 . ایة لھاالحصول على حقھا وتوفیر الحم

لذا البد من وجود قوانین خاصة تنظم مسألة العنف األسري قائمة على     
 ,مباديء الدین اإلسالمي الحنیف الذي أمر باحترام كرامة اإلنسان وحفظ حقوقھ 

 . لیسھل على المخاطبین بھذا القانون معرفة حقوقھم
المجتمع بعدم قبول كما البد من توعیة  .حمایتھا من خالل تطبیق ھذه القوانین    

العنف كوسیلة لحل النزاعات والتصدي لھ من خالل البرامج اإلرشادیة للتعریف 
  .باثاره السلبیة على األسرة والمجتمع

  
  

  املطلب الثاني
 األسريجرائم العنف 

  
  األول الفرع

  جرمية القتل
نظرا  و,تعد جریمة القتل من أبشع الجرائم التي عرفتھا البشریة منذ األزل      

لخطورتھا فقد أفردت لھا التشریعات السماویة والوضعیة القدیمة على حد السواء 

                          

  .٤٢ص ,مصدر سابق , امل سالم العواودة) ١(
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 اما التشریعات الحدیثة فقد ,عقوبة اإلعدام بغض النظر عن ظروف ارتكابھا 
میزت بین القتل العمد والقتل الخطأ وأفردت لھ عقوبات تتفاوت حسب ظروف 

  .ارتكاب الجرئم
  

  العمد القتل  :اوال
قیام إنسان بإزھاق روح إنسان آخر قصدا وبدون مبرر   صد بالقتل العمدیق     

 وقتل , قتل بسیط یرتكب في صورتھ العادیة,والقتل العمد نوعان .)١( شرعي
 . مشدد یقترن بظروف التشدید

وعلیھ فإن جریمة القتل العمدي ال تتحقق إال بصدور نشاط من الجاني      
 ,أن یؤدي ھذا النشاط إلى وفاة المجني علیھ و,یستھدف بھ إزھاق روح إنسان

ویستوي أن تحدث الوفاة حال االعتداء أو أن تتراخى زمنا طالما توافرت عالقة 
ھذا إلى جانب توافر القصد الجنائي لدى الجاني  , السببیة بینھا وبین فعل القتل

باتجاه إرادتھ إلى االعتداء على إنسان حي وإزھاق روحھ مع علمھ بأن محل 
 . )٢( الجریمة إنسان حي وأن من شأن فعلھ أن یرتب وفاة ھذا اإلنسان

 ,وإذا كان المشرع الجنائي قد عاقب على القتل العمد البسیط بالسجن المؤبد      
فإنھ عاقب علیھ في نصوص متفرقة من القانون الجنائیة باإلعدام متى اقترن 

وترجع .النصوص النصوص بظرف من ظروف التشدید المشار إلیھا في تلك
  . جنحةأسباب التشدید إما إلى اقتران القتل بجنایة أو ارتباطھ بجنایة أو

 أو إلى كیفیة تنفیذ الجریمة ,وإما إلى نفسیة الجاني وقصده كسبق اإلصرار       
 ویدخل في ھذا اإلطار قتل ,كما قد تعود إلى صفة المجني علیھ.كالترصد والتسمیم

  )٣( األصول
 تعرض المشرع لبعض حاالت القتل العمد التي تخفف فیھا العقوبة ھذا وقد     

 وقتل الزوج لزوجتھ وشریكھا عند ,كقتل األم لطفلھا حدیث العھد بالوالدة
وھكذا تخفض العقوبات في القانون  مفاجأتھما متلبسین بجریمة الخیانة الزوجیة

                          

من قتل شخص عمد يعاقـب  ( من قانون العقوبات العراقي على انه    ) ٤٠٥(نصت المادة ) ١(
ومن هذا النص يتضح أن المشرع العراقي لم يعـرف القتـل    ) بالسجن المؤبد او المؤقت  

  .وانما تضمن النص على العقوبة
  .٣٠ص ,١٩٧٢, بغداد,٢ط ,١ج,مطبعة دار السالم ,جرائم الدم ,عبد الستار الجميلي) ٢(
  .من قانون العقوبات العراقي )٤٠٦( نص المادة :ينظر) ٣(
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ب علیھا الجنائي إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات في الجنایات المعاق
  .)١(  وجریمة قتل األم لولیدھا التي تبقى فیھا العقوبة جنائیة,بالسجن

 القتل الخطأ: ثانیا 
 لذلك فإن العنصر المادي ,تعد جریمة القتل غیر العمدي من جرائم النتیجة       

 ,فیھا یتكون من نشاط إرادي یقوم بھ الجاني دون أن یقصد منھ قتل الضحیة
ثل في موت المجني علیھ مع وجود عالقة سببیة بین الفعل ونتیجة إجرامیة تتم

 .والنتیجة
عند  إخالل الجاني“) :أما العنصر المعنوي فقوامھ الخطأ الذي یعرف بأنھ      

تصرفھ بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضھا القانون وعدم حیلولتھ تبعا لذلك 
فاة المجني علیھ في دون أن یقضي تصرفھ إلى حدوث النتیجة اإلجرامیة وھي و

  .)٢( حین كان ذلك في استطاعتھ
یتضح من ھذا التعریف أن جوھر الخطأ غیر العمدي ھو إخالل بالتزام عام       

یفرضھ الشارع ھو االلتزام بمراعاة مقتضیات الحیطة والحذر والحرص على 
  .)٣( الحقوق والمصالح التي یحمیھا القانون

الجنائیة عن  صور الخطأ التي تقوم بھا المسؤولیة يالعراق ذكر المشرع وقد       
أو رعونة أو عدم االنتباه  اإلھمال فأشار إلى  )٤١١ (نص المادة القتل الخطأ في

والغرامة أو  وعاقب علیھ بالحبس ,واالنظمة القوانین وعدم مراعاة أوعدم احتیاط
 .بأحدى ھاتین العقوبتین

 فیھا المساھمة والمشاركة مثلما ال تتحقق وإذا كانت ھذه الجریمة ال تتحقق      
 فإنھا مع ذلك تخضع لظرفي ,فیھا ظروف التشدید التي قد تقترن بالقتل العمد

 تشدد العقوبة إذ , من القانون الجنائي ٤١١تشدید تم التنصیص علیھما في المادة 
 إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وھو في حالة سكر أو كان تحت تأثیر مسكر أو

مخدر وقت ارتكاب الفعل او كان  قد حاول التخلص من المسؤولیة الجنائیة أو 

                          

  .العقوبات العراقي من قانون  )٤٠٩) (٤٠٧( نصوص المواد :ينظر) ١(
,  ١٩٧٥, بيروت , ط , العام القسم  اللبناني العقوبات قانون شرح,  حسني نجيب محمود) ٢(

   .١٤٤ص
ه ااطروحة دكتـور  ,  في القانون الجنائي     للخطأالنظرية العامة   , ماهر عبد شويش الدرة     ) ٣(

   .٧٨ص ,١٩٨١, مسحوبة على الة الرونيو , جامعة بغداد , كلية القانون ,
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المدنیة التي قد یتعرض لھا وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أونشأ عن الجریمة 
  .)١( موت ثالث اشخاص او اكثر

  
   الفرع الثاني

 اإلجهاضجرمية 
بل أنھا , ھلیس االجھاض جریمة طارئة على المجتمع او على العالم كل     

وجدت بوجود الخطیئة لكن االمر الذي جعلھا تطفو على سطح االرض وتفرض 
وتخصص الكثیر من , ھو لجوء الكثیر الیھا نفسھا على یومیات المواطنین

یجعل  العیادات الخاصة في القیام بھا في سریة تامة بعیدة عن العیون وھو ما
االجھاض جریمة سریة بأمتیاز یتستر علیھا االطباء الذین أقسموا عند تخرجھم 
بأن یؤدو عملھم بأخالص وضمیر ویتستر علیھا اولیاء الضحایا خوفا من 

واالجھاض یعني التخلص من الجنین قبل المدة الطبیعیة للوالدة والتي  الفضیحة
ھو اعتداء موجھ ضد شروط تحدد بمئة وثمانین یوما على االقل بعد الحمل و

واالجھاض جریمة تنظر معظم القوانین في بلدان العالم     ,)٢( تكوینھ ككائن حي
وقد عالج  ,)٣( علیھا كونھا تشكل أعتداء على حق االم الحامل في سالمة جسمھا

من قانون )  ٤١٧،٤١٨،٤١٩ ( المشرع العراقي موضوع االجھاض في المواد
 .١٩٦٩ لسنة ١١١العقوبات العراقس رقم 

من قبل االم أو شخصا أخر من أفراد   عاقب على االجھاض أذا وقع     إذ  
االسرة او االقارب أو الغیر برضاھا عوقبت أالم بالحبس مدة التزید على سنة او 

تزید على سبع  مدة ال الغرامة او بأحدى العقوبتین وتشدد العقوبة وتصبح السجن
الة بالنسبة لمن أجھضھا من أقربائھا الى الدرجة سنوات وكذلك االمر في ھذه الح

  .)٤( الثانیة

                          

  .من قانون العقوبات العراقي ) ٤١١(من المادة ) ٢) (١( الفقرتين :ينظر) ١(
ــستار) ٢( ــد ال ــة عب ــ ,فوزي ــسم الخ ــات الق ــانون العقوب ــرح ق ــضة  ,اصش دار النه

  .٤٩١ص,١٩٨٢,العربية
   .٢٩٩ص, مصدر سابق,اللبناني  القسم العام شرح قانون العقوبات,محمود نجيب حسني) ٣(
   .١٩٦٩لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي  )٤١٧( نص المادة :ينظر) ٤(
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دون رضاھا عوقب الفاعل بالسجن مدة   اما إذا حدث االجھاض بفعل اعتداء      
واعتبر المشرع العراقي  االجھاض  الذي یجریھ  , )١( تزید على عشر سنین ال

ظرفا مشددا للعقوبة فیما الطبیب او الصیدلي او القابلة المأذونة او احد معاونیھم 
 اتقاء للعار او یجریھ أحد ,الحامل لنفسھا  اعتبر  االجھاض الذي تجریھ المرأة

  .)٢( اقاربھا للدرجة الثانیة ظرفا مخففا للعقوبة
ونحن نعتقد أنھ المبرر العطاء القانون العذر المخفف لمرتكب جریمة       

على الشرف یقتضي السلوك االجھاض بحجة الحفاظ على الشرف الن الحفاظ 
فأن من یقوم , اما اذا وقع الخطأ, القویم والتربیة الحسنة قبل الوقوع في الخطأ 

 .بمعالجة ھذا الخطأ بالتخلص من أثاره بخطأ أكبر غیر جدیر بحمایة القانون
واالجھاض یجري السباب متعدده مثال عدم الرغبة بجنس الجنین سواء        

 احتمال خروجھ للدنیا بتشوھات خلقیة او مصابا بتخلف كان ذكرا او أنثى او
عقلي أو یشكل احیانا استمرار الحمل خطرا على حیاة االم او اصابة الجنین 

أنتقل الیھ من االم او عدم الرغبة في االنجاب او بسبب الفقر  بمرض عضال
 .والحاجة

ة قبل ان ترى واالجھاض في جمیعھا یرمي الى ازالة طفل قبل مجیئھ للحیا       
فالمسؤولیة عن الفعل الذي ترتكبھ االم وشركائھا بقتل روح انسان , عینھ النور

وخصوصا في غیر الحالة الذي تشكل استمرار الحمل خطرا على حیاة االم تعد 
ولكي نعطي قیمة أكثر أنسانیة لحیاة القادمیین , أعتداء على الحیاة البشریة بأسرھا

فالقانون , قوبة بحق النساء الالتي یجھضن أنفسھمالجدد أدعو الى تشدید الع
 العراقي متساھل بشكل كبیر في ردع مثل ھذه الجریمة البشعة

  
   الثالث الفرع

  واإليذاء جرائم الضرب واجلرح 
تتحقق جرائم الضرب والجرح و اإلیذاء العمدي عندما یوجھ الجاني إرادتھ        

ة للمجني علیھ بصرف النظر عن نوع نحو المساس بالسالمة الجسدیة أو الصحی
ألركان جریمة  التطرق   وسنحاول من خالل ھذا المطلب,اإلیذاء ومدى جسامتھ

اإلیذاء العمدي  قبل االنتقال إلى تحدید العقوبة المقررة لھذه الجریمة تبعا لحجم 
كیفما  ,العمدي الغیر      الضرر المتحقق ومن ثم ننتقل الى أركان جریمة اإلیذاء

                          

  .من نفس القانون  )٤١٨( نص المادة :ينظر) ١(
  .الفقرة الرابعة من نفس القانون  )٤١٧( نص المادة :ينظر) ٢(
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ان شكلھا لكي تتحقق وتدخل تحت طائلة العقاب البد من توافرھا على أركان ك
  .)١(  والمتمثلة أساسا في كل من الركن المادي والركن المعنوي,الجریمة

الضرب والجرح و اإلیذاء العمدي توافرھا على الركن  یتطلب لتحقیق جریمة     
على محل الجریمة ـ جسم المادي؛وقوام ھذا الركن ھو فعـــــــــل االعتداء 

اإلنسان ـ والنتیجة الجرمیة والرابطة السببیة ؛ وھكذا فالركـــــــن المادي یقوم 
 .على فعل االعتداء أو النشاط اإلجرامي الذي یأتیھ الجاني في حق المجني علیھ؛

  .)٢( أو الضرر في جسد وصحة ھذا األخیر اإلیذاءویتحقق  
إذ نجد المشرع العراقي قد تطرق ,  في عدة صور وقد یتمثل ھذا االعتداء       

 وھي الضرب والجرح  ,إلى بعضھا ؛باعتبارھا األكثر حدوثا في فعل االعتداء
 وھدا ما نستشفھ من خالل اإلطالع على القانون الجنائي العراقي ,والعنف اإلیذاء 

  ) .٤١٣-٤١٢ (         في المواد١٩٦٩  لسنة١١١رقم 
 صورة عدوان مادي على جسم الضحیة والذي یسبب لھ ألما یتمثل في  :فالضرب 

 ومن األمثلة على ذلك  , وال یترك أثرا ظاھرا على جسم المجني علیھ ,داخلیا
الضرب بالقدم أو بالصفعة أو مساس بأنسجـــة الجسم عن طریق الضغط علیھا 

ثر   دون ترك أي جرح و ھذا یعني أنھ یمكن أن یترك أآلةمباشرة أو بواسطة 
االحمرار أو انتفاخا بل إن المشرع عاقب حتى في حالة عدم ترك أي أثر على 

 .ذات المجني علیھ 
یتحقق  بكل مساس بجسم المجني علیھ یترتب علیھ تمزق األنسجة و  : و الجرح 

قطع األوعیة ,جروح خدوش (ترك أثر على ذاتھ وسواء كان ھذا التمزق خارجي 
عضاء الداخلیة و إحداث نزیف داخلي أو تكسیر أو داخلي كالمس بأحد األ)  ...

 والعنف ,في الضرب من طرف الجاني     لعظام و ال عبرة بالوسیلة المستعملة 
 كتقیید , فھو المساس بالضحیة عن طریق استعمال القوة دون الضرب و الجرح: 

من  أو تصویب البندقیة , الضحیة بحبل أو تغییر اتجاه الدراجة التي یركبھا بقوة
  .أجل الترھیب و زرع الخوف في قلب الضحیة

 و ھو كل اعتداء یصیب اإلنسان في ,وھو لفظ من العموم و الشمول  : اإلیذاء 
و بمعنى آخر اإلیذاء الذي یصیب المجني علیھ في جسمھ و یسبب ,مواضیع الجسم

                          

   .٤٤٩ص,  مصدر سابق,فوزية عبد الستار) ١(
 ,القـاهرة مطبعة جامعة    ,القسم الخاص  ,شرح قانون العقوبات   ,محمود محمود مصطفى  ) ٢(

  .٢٤١ص, ١٩٧٥, ٧ط
 ,منشأة المعـارف  ,المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص     ,وكذلك حسن صادق المرصفاوي   

   .٢١١ص ,١٩٧٨, االسكندرية
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ي  أو بغیرھا من الوسائل التي تدخل ف, سواء بالضرب أو الجرح أو العنف,لھ ألما
كتفجیر قنبلة  , فالتھدید بالسالح أو تعریض الضحیة لخطر حقیقي,مفھوم اإلیذاء

 .)١( قربھ یدخل في ذات المفھوم
أما الـركـــــــــــن المعــنوي تعتبر جریمة الضرب والجرح و اإلیذاء  من      

 الجرائم العمدیة لذلك یجب أن یتوافر لدى الجاني القصد الجنائي بعنصریھ العلم و
و یتضح لنا مما تقدم أن القصد ألجرمي یتوافر لدى الجاني في ,اإلرادة الحرة 

جرائم إیذاء األشخاص إذا قام بفعل اإلیذاء و كان یتوقع حدوث النتیجة التي 
 وھكذا فان الركن ,اتجھت إلى تحقیق النتیجة .  و أن إرادتھ ,ترتبت على فعلھ

ون الفعل صادرا عن علم وإرادة المعنوي في جرائم االیذاء یشترط فیھ أن یك
ھدا القصد  )٢(أي النیة إلتیان الفعل وتحقیق النتیجة ــ النتیجة الجرمیة  ,الجانـي 

الذي ھو قصد عام بمعنى أنھ یتوفر كلما وجد  تحت ھذه الصورة كأن یلقي إلى 
 .شخص مرھف األعصاب خبرا مزعجا ِیؤدي إلى مرضــھ

و تختلف عقوبة . العقوبة بحسب جسامة الضرراما بالنسبة للعقوبة فتدرج      
 باختالف النتیجة المترتبة على فعل ,الجرائم الواقعة على سالمة جسم اإلنسان

االعتداء المقصود إذ تتدرج العقوبة من حیث الشدة ویتغیر الوصف القانوني للفعل 
فة  وھكذا اعتبر المشرع العراقي بعض ھذه الجرائم جنحة وعاقب علیھ بھذه الص,
 .  فیما ارتقى بوصف أخرى إلى جنایة الضرب والجرح و اإلیذاء العمدي,

واإلیذاء أو العنف الخفیف ھو كل إیذاء ال یخلف أثرا في الجسم وال           
 فھو أقرب إلى اإلھانة والتحقیر منھ إلى اإلیذاء أو العنف ,یلحق بالضحیة ألما 

أو دفعھ  ,طراف ثوبھ والبصق علیھ ونحو ذلك إمساك المجني علیھ من أ,الجسمین
فیعاقب بالحبس مدة  أو تجریده من شيء كان بیده أو تحت حوزتھ,أو ضمــھ بقوة

جرحا أو إصابة او  أو سبب لھ عن  قصد  أو رعونة أما اذا تزید على سنة ال
 اما عقوبة الضرب ,تزید على ثالث سنوات  كسر عظم یعاقب بالحبس مدة ال

                          

قانون  ,وكذلك ماهر عبد شويش الدرة      ؛  ٢٤١ص, مصدر سابق ,محمود محمود مصطفى  ) ١(
   .١٨٥ص ,مطبعة جامعة الموصل ,العقوبات القسم الخاص

مـصدر  ,محمود محمود مـصطفى  وكذلك؛ ٤٥٧, ص, مصدر سابق ,ة عبد الستارفوزي) ٢(
دار  ,االشخاص واالمـوال  جرائم االعتداء على,وكذلك رؤوف عبيد ؛ ٢٤٢ص ,سابق

   .١١٣ص ,١٩٧٨ ,القاهرة ,الفكر العربي
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 یسبب مرض او اذى  أعجز المجني علیھ بسبب االعتداءوالجرح البسیط الذي 
  .)١( عن القیام بأشغالھ المعتادة مدة تزید عن عشرین یوما

إذا كان الجرح أو الضرب أو غیرھما من وسائل اإلیذاء أو العنف قد   اما       
ارتكبت عمدا ولكن دون نیة القتل و مع ذلك ترتب عنھ الموت فإن العقوبة تكون 

    .)٢( عشرة سنة تزید عن خمسة مدة الالسجن 
اما  إذا كــان الــجـرح أو الــضرب أو غــیـرھــما مـن و ســائـل العــنف أو       

اإلیــذاء قـد نــتج عــنھ عاھة مستدیمة مثل فـقـد عــضو أو بــتره أو الــحرمــان 
ـمة أخــرى فــإن أو عــمى أو عــور أو أیــة عــاھــة دائــ , مـن مـنـفـعـتھ

و تتحقق "  تزید عن خــمس  عــشر ســنة الــعقــوبــة تـكـون الــسجـن مـدة ال
العاھة الدائمة بفقد عضو من أعضاء الجسم كلیا أو جزئیا أو تعطیل منفعتھ أو 

 أو عمى أو عور أو أي تشویھ آخر یلحق جسم ,تعطیل وظیفة المقاومة بشكل دائم
  .)٣( المجني علیھ

وعند أستعراض جرائم الضرب والجرح واالیذاء التي یمكن ان تقع بین أفراد     
االسرة الواحدة نجد أن المشرع في القانون العراقي جرم أفعال الضرب والجرح 

 فقد ترتكب ھذه من ثّمو, واالیذاء دون أن یحدد الوسیلة المستخدمة في أرتكابھا 
 ھذه الوسیلة المعنویة ھي التي سببت تم أثبات أن الجریمة  بطریقة معنویة أذا ما

  .االذى للمجني علیھ
بسلوك سلبي ایضا عند مخالفة الجاني لواجب قانوني  الجریمة كما قد تقع ھذه     

كما , أو التزام یقضي علیھ بالتدخل للمحافظة على سالمة جسد المجني علیھ 
رائم العنف یمكن تصور وقوع جریمة الضرب واالیذاء باالمتناع في كثیر من ج

االسري خاصة في الجرائم التي تقع على االطفال نتیجة أھمال االھل مثال على 
  .)٤(  بمرضأصابتھ إلى أدىذلك امتناع االم عن أرضاع طفلھا  مما 

 وأفراد األطفالضمن جرائم اإلیذاء المرتكبة ضد  وقد أدخل بعض التشریعات    
ذ اعتبر البعض أن ترك أو تعریض  إ, تلك التي ترتكب عن طریق االمتناعاألسرة

في ) ٣٨٣( فقد نصت المادة. الطفل للخطر صنف من أصناف اإلیذاء العمدي
 وقعت الجریمة بطریق ترك الطفل او العاجز في أذا (  فقرتھا الثانیة على انھ

                          

   .١٩٦٩لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  )٤١٣(ينظر نص المادة)  ١(
  .من نفس القانون  )٤١٠(ينظر نص المادة) ٢(
  .من نفس القانون  )٤١٢(ينظر نص المادة) ٣(
الركن المادي للجريمة سلوك اجرامـي  ( من قانون العقوبات العراقي     ) ٢٨(تنص المادة   ) ٤(

  ) .االمتناع عن فعل أمر به القانون  بارتكاب فعل جرمه القانون او
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ممن ھو   المجني علیھ اوأصولمكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من 
ویشترط لتحقق ھذه الجریمة أن  یكون الحدث دون  ...)....مكلف بحفظھ ورعایتھ

سن الخامسة عشرة أو عاجزا ال یستطیع أن یحمي نفسھ بسبب حالتھ الجسمیة أو 
 في مكان خالي من الناس أو حمل غیره على ذلك یعاقب لمجرد ھذا الفعل ,العقلیة

 .)١( بالحبس من سنة الى ثالثة سنوات
الجاني ظرفا مشددا لجرائم الضرب والجرح كما جعل المشرع من صفة        

وضاعف من العقوبة لھذه الجرائم واعتبر أن االعتداءات اإلجرامیة في ھذه 
الحالة اعتداءات مزدوجة اعتداءات على قیم اجتماعیة وعائلیة و إخالال بعالقة 

ھذه الحالة یعاقب       و في , زیادة على الجرم في حد ذاتھ,الثقة و االئتمان
 و التي تحتم على , نظرا للرابطة العائلیة التي تجمعھ بالضحیة,ني بصرامةالجا

فضاعف المشرع من عقوبة . كل أفراد العائلة نوعا من اإلحترام والثقة
 .)٢( التي یرتكبھا,االعتداءات بالضرب و الجرح و مختلف وسائل اإلیذاء األخرى

ة ھناك بعض الجرائم وعلى الرغم من وجود جرائم العنف البشري العمدی      
 األسرة ضد فرد أخر من نفس األسرةالغیر العمدیة التي قد ترتكب من احد أفراد 

  .وھذه الجرائم تتفق مع الجرائم العمدیة بركنھا المادي
 الذي ینجم عن الخطأ االختالف بالركن المعنوي الذي یقوم على أنإال       

ینفي   أن مع ذلك الأال نظمةواأل القوانین عدم مراعاة أو رعونة أوإھمال 
  .)٣( مسؤولیة الفاعل

ینبغي للشخص البصیر المتزن القیام بھ ومثال   مابإغفال اإلھمالویحدث        
 تفاقم المرض أو الموت إلى العنایة بطفلھ المریض مما أدى األب إھمالذلك 

  . بحروقأصابتھ إلى أدى لطفلھا الصغیر قرب النار مما األموكذلك ترك 

                          

 شددة العقوبـة    إذون العقوبات العراقي     من قان  ٣٨٣ الفقرة الثانية من نص المادة       :ينظر) ١(
وجعلها عقوبة الضرب المفضي الى الموت اذا نشأ عن الفعل عاهة او الموت كما عاقـب   
بنفس العقوبة اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذيـة او               

  .فا بتقديمها عر العناية التي تقتضيها حالته مع التزام الجاني قانونا أو اتفاقا أو
  .من قانون العقوبات العراقي  )٤١٤( الفقرة الثالثة من نص المادة :ينظر) ٢(
 من قانون العقوبات العراقي التي جعلت العقوبة ال        )٤١٢( الفقرة الثانية من المادة      :ينظر) ٣(

عاهة مستديمة دون ان يقصد     تزيد عن السجن سبع سنوات او الحبس اذا نشأ عن الفعل            
  .الجاني
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 قلة االحتراز فأنھا تنبني على طیش وعدم تبصر الفاعل ومثال ذلك قیادة أما      
 الذي األمر السیارة بسرعة كبیرة مع علمھ بوجود خلل في موقف السیارة األب

 . بھذا الحادثأوالده التسبب بحادث وتضرر إلى معھ أدى
 خالف الفاعل ما عندما یواألنظمة بعدم مراعاة القوانین الخطأكما یتحقق        

 الغیر نتیجة سلوك المخالف ومثالھا إیذاء إلى أدى الذي األمر بھ القوانین أمرت
فیرتكب , یحق لھ قیادة السیارة  الذي یسلم قیادة سیارتھ البنھ القاصر الذي الاألب

  .)١(  الذین یرافقوهأخوتھ إصابةھذا االبن حادث وتسبب في 
 فإن ھناك بعض ,ضر المساس بھا وإذا كانت حرمت الجسم یقتضي ح     

 الماسة بالسالمة الجسدیة تبقى مع ذلك بمنأى عن العقاب فقد اعتبر األفعال
 حیث اإلباحة أسباب سببا من واألوالدالمشرع العراقي مسألة تأدیب الزوجة 

  وزوجتھ شرط توافر حسن النیة وااللتزام بحدود ماأوالده تأدیب لألبیمكن 
  المبرر ھو الضرب البسیط الذي الوالتأدیب, والعرف استقر علیھ الشریعة 

  .  )٢( یخلف مرض  والأثرایترك  وال,  جرحا أویحدث كسرا 
  

   الرابع الفرع
 

  جریمة القذف والسب:أوال
 من بین األھداف األساسیة التي یتعین اإلنسانتعد الحمایة الجنائیة لنفسیة      
للحالة النفسیة من تأثیر كبیر على سلوكیات  لما ,الجنائیة تحقیقھا التشریعات على

 . في صغره وعلى سلوكیاتھ أیضا في كبرهاإلنسان
وإلبراز مدى الحمایة التي یقرھا القانون الجنائي العراقي من اإلیذاء النفسي      

سأركز على الحمایة الخاصة من العنف اللفظي  لما لذلك من آثار مدمرة على 
 .الحقھ طوال حیاتھ والتي قد تاإلنساننفسیة 

 تشكل أن شأنھا من التي األفعال تجریم على تقتصر ال  الجنائیة فالحمایة     
 تسبب أن شأنھا من التي تالسلوكیا جمیع ردع تشمل بل ,فقط جسدیة اعتداءات

 االھتمام من بكثیر أیضا تحظى التي ...والسمعة الشرف على واالعتداء اإلھانة

                          

, رسالة دكتـوراه    , النظرية العامة للخطا في القانون الجنائي       ,  عبد شويش الدرة     :ماهر) ١(
   .٨٧ص , ١٩٨١, بغداد , مسحوبة على الة الرونيو 

  .من قانون العقوبات العراقي  )٤١(من المادة )١(ينظر الفقرة) ٢(
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 یأخذھا التي االجتماعیة القیم من أصبحت حتى ,معالمجت أفراد لدى والمكانة
   .)١( اللفظي بالعنف األمر تعلق كلما خاصة االعتبار في الجنائي المشرع

 والسباب واالستھزاء والسخریة االزدراء تتضمن التي اللفظیة اإلساءة إن      
 من الكثیر على وتؤثر ,شخصیتھم على خطیرة انعكاسات لھا األسرة إلفراد

 على المبنیة االجتماعیة فالتنشئة ,عندھم العدوانیة الروح تنمیة في وتساھم ادھاأفر
 القوة وتحبذ ومضطربة سویة غیر شخصیة إال تنتج أن یمكن ال اللفظي العنف

  .)٢( المدمر العنف من النوع ھذا عن الناتج القھر رفع أجل من والعنف
 جرح األسرة أفراد لنفسیة مرةالمد العوامل أھم بین من بأن ینكر أحد فال      

 من والتقلیل الذات بامتھان اإلحساس إلى یدفعھ الذي ,شأنھم من والتقلیل كرامتھم
   .قیمتھم

 اللفظي العنف لھ خاصة حمایة لضمان عقوبات الجنائي القانون تضمن فھل       
  ؟ األسرة في الكثیر ضحیتھ یقع ما كثیرا الذي
 خاصة مقتضیات تتضمن ال أنھا لنا یتبین نائيالج القانون نصوص بتأمل     

 المقومات لحمایة عامة مقتضیات تضمنت بل , األسرة ضد اللفظي العنف لزجر
 یمكن التي األقوال من حمایتھا بھدف عامة بصفة اإلنسانیة للشخصیة المعنویة

  .المجتمع أفراد أحد حق في قذف أو سب جرائم تشكل أنھا إعتبار على تكییفھا
 الطفل منھا یستفید فإنھ ,البالغ للشخص حمایة المقتضیات ھذه تشكل وكما     

 نجد العراقي العقوبات قانون جرمھا التي اللفظي اإلیذاء جرائم بین ومن .أیضا
 إسناد بأنھ القذف األولى  فقرتھا في) ٤٣٣( المادة عرفت وقد , والسب القذف
 عقاب توجب أن صحت لو شأنھا من العالنیة طرق بإحدى الغیر الى معینة واقعة

 ھو) ٤٣٤(المادة عرفھ فقد السب أما , وطنھ أھل عند احتقاره أو الیھ أسندت من
 ذلك یتضمن لم وأن شعوره یجرح او اعتباره أو شرفھ یخدش بما الغیر رمي
 العقوبات قانون بموجب العلني والسب القذف على ویعاقب معینة واقعة اسناد

 مدة الحبس فعقوبتھ السب اما العقوبتین ھاتین أحدى او ةوالغرام بالحبس العراقي
 والسب القذف عقوبة وجعل العقوبتین ھاتین إحدى او وبغرامة سنة على تزید ال

 غیر من علیھ المجني مواجھة في حصل اذا أشھر ست على تزید ال الحبس
  .)٣( عالنیة

                          

  القاهرة , العربية   دار النهضة , القسم الخاص , شرح قانون العقوبات  ,محمود نجيب حسني  ) ١(
   .٥٠٥ص ,١٩٧٨, 

   .٥٠٦ص ,مصدر سابق, القسم الخاص, شرح قانون العقوبات ,محمود نجيب حسني) ٢(
   .٢٤ص ,مصدر سابق,العقوبات القسم الخاص,ماهر عبد شويش الدرة ) ٣(
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  جریمة التھدید : ثانیا
 اال أنھ غالبا ما, رائم العنف االسري وقوعاتعد جریمة التھدید احدى أكثر ج      

فكما یشكل التھدید في كثیر من االحیان جریمة ,تتعدد صور واشكال وقوعھ
كذلك یمكن أن یقع مقدمة لجرائم أخرى من جرائم العنف ,مستقلة بحد ذاتھا 

او قد یشكل التھدید عنصرا , وقد یترافق مع ارتكاب ھذه الجرائم او یلیھا, الجسدي
لعناصر المكونة للركن المادي في بعض الجرائم كما في جرایمة االغتصاب من ا

 . تقوم ھذه الجرائم اال بوجوده حیث ال, وجریمة ھتك العرض 
ومن  ناحیة اخرى فقد یكون التھدید وسیلة من وسائل أرتكاب بعض الجرائم      

 تتمیز بصعوبة یمیز جریمة التھدید انھا كما في جریمة السرقة باالكراه اال ان ما
 )١( قیاس وأثبات الضرر المترتب على ھذا النوع من أنواع العنف االسري

 وقد تكلم المشرع العراقي على جریمة التھدید بأعتباره یشكل عنفا نفسیا لما     
یشكلة من اعتداء واضح على حق االنسان في المحافظة على وضعھ النفسي كونھ 

مبیننا حاالتھ والعقوبة المفروضة علیھ  ,)٢( یبث الرعب والفزع في نفسھ من ھدد
 . دون أن یضع تعریفا للتھدید تاركا تعریفھ للفقھ) ٤٣٢-٤٣٠(في المواد 

من القانون العراقي بكل عبارة یكون  )٤٣٠(وتقع جریمة التھدید وفق الماده     
من شأنھا أزعاج المجني علیھ او أفزاعھ او القاء الرعب في نفسھ او احداث 

وف عنده من خطر یراد ایقاعھ بشخصھ او مالھ او بشخص او مال شخص الخ
أن تكون العبارة محوطة ,یمنع من اعتبار القول والكتابة تھدیدا  وال, یھمھ أمره

بشي من االیھام او الغموض متى كان من شأنھا أن تحدث أالثر المقصود منھا في 
یمة التھدید بأرتكاب نفس من وجھة الیھ وقد عاقب المشرع العراقي مرتكب جر

تزید على  جنایة او جنحة ضد نفسھ او مالھ او نفس او مال غیره بالسجن  مدة ال
سبع سنوات او الحبس اذا كان مصحوبا بطلب او بتكلیف بأمر او االمتناع عن 

 كان التھدید بخطاب خالي من اسم أذا العقوبةكما عاقب بنفس  فعل مقصود بھ ذلك
ب بالحبس أذا كان التھدید أعاله غیر مصحوبا بطلب او في حین عاق, )٣( مرسلھ

                          

   .٢٢٩ص ,مصدر سابق ,ماهر عبد شويش) ١(
لثالث من قانون العقوبـات العراقـي        الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب ا        :ينظر) ٢(

   .١٩٦٩لسنة١١١
  .من قانون العقوبات العراقي ) ٤٣٠( نص المادة:ينظر) ٣(
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 حصل أذاتزید على سنة  وكذلك جعل عقوبة الحبس مدة ال , )١( ,بتكلیف بأمر
  .    )٢( التھدید في غیر الحاالت عاله

  
   الفرع اخلامس

  والطفوله التسول 
 اھدنش یوم كل فنحن ومتابعة ورعایة اھتمام الى بحاجة التسول ظاھرة ان      

 المتنوعھ المرور الخطار انفسھم معرضین الضوئیھ االشارات على االطفال
 سیئھ وسلوكیات عادات واكتسابھم السن بكبار واختالطھم لمدارسھم تركھم وكذلك

 من یستغلون وقد المخدرات تعاطي الى االمر یصل وقد والسرقة التدخین مثل
  .)٣(تالمخدرا مثل ممنوعھ مواد وبیع الترویج في الكبار
 المواد بعض الى تعرض انھ حظنل العراقي العقوبات قانون الى وبالرجوع     
 یتم لم شخصا  أغرى من) ٣٩٢(اشارت المادة  فقد للقاصرین حمایة تشكل  التي

تزید على ثالثة  وجعل عقوبتھ الحبس مدة ال التسول على عمره من عشر الثامنة
 كان اذا والغرامة اشھر ستة على زیدت ال مدة الحبس وجعلھا العقوبة وشدد اشھر

    .الشخص ذلك  مالحظة او برعایة مكلفا او وصیا او ولیا الجاني
 نشاھد یوم كل فنحن ومتابعة ورعایة اھتمام الى بحاجة التسول ظاھرة ان     

 المتنوعھ المرور الخطار انفسھم معرضین الضوئیھ االشارات على االطفال
 سیئھ وسلوكیات عادات واكتسابھم السن بكبار الطھمواخت لمدارسھم تركھم وكذلك

 من یستغلون وقد المخدرات تعاطي الى االمر یصل وقد والسرقة التدخین مثل
  .المخدرات مثل ممنوعھ مواد وبیع الترویج في الكبار
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   .٦٠ص . مصدر سابق, محمود نجيب حسني ) ٣(



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (١٥), No. (٥٥), Year (١٧) 

٣٨٥

  ادسالس الفرع

 اجلرائم املخلة باالخالق واالداب العامة 
 التي الحقوق أسمى بین من ,وأخالقھ عرضھ صیانة في االنسان حق یعتبر       
 األطفال بھ یتمیز الذي الضعف بسبب الدولیة والمواثیق التشریعات بھا اھتمت

 .أعراضھم تمس لجرائم عرضة یجعلھم مما والنساء
 علیھ مباشرة یقع بفعل بالجسد المساس عند تقع العرض فجرائم وأخالقھم     

 یجمع انھ إال واألخالق للعرض انتھاكا تشكل التي األفعال وتتعدد ,بطھارتھ فیخل
 مدلول ذات الجنسیة الصفة وھذه ,للفعل الجنسیة الصفة وھي مشتركة صفة بینھا

 التي الطبیعیة وغیر الطبیعیة الجنسیة واألفعال الممارسات جمیع ,تستوعب واسع
 األفعال سائر أیضا تستوعب كما ,الكامل الجنسي اإلشباع تحقیق إلى تھدف

 . )١( الجنسیة لالتصال مھدةالم
 المساس جراء الطفل تلحق قد التي والنفسیة الجسدیة األخطار لجسامة ونظرا     

 من حمایتھ أجل من األفعال من العدید العراقي المشرع جرم فقد ,وأخالقھ بعرضھ
 الجنسي التحرش وأیضا والزنا بالمحارم  العرض وھتك االغتصاب تجریم بینھا

 .جنسیة طبیعة ذات ألغراض وتسخیرھم الفساد على لاألطفا وتحریض
 بحرمة مساسا الجرائم أخطر من العرض وھتك االغتصاب جرائم وتعتبر     
 ,حیاءه وتخدش أدمیتھ فتھدر ,عنھ كرھا تتم ما غالبا فھي ,وأخالقھ االنسان جسد

 كان إذا خاصة ,المجتمع في منبوذا فتجعلھ وعفتھ بشرفھ المساس إلى تؤدي كما
 أما بذلك فتصبح حمل من ذلك عن أیضا یترتب قد لما ,أنثى علیھ المجني الطفل
  .  ككل وأسرتھا طفلھا إلى األذى ھذا لیمتد أنفھا عن رغما عازبة

 أساسا یتمثل وأالخالق العرض لحصانة إطار وضع العراقي المشرع فإن , لذا    
  .العرض ھتك تجریم في التشدد ثم  االغتصاب فعل تجریم في التشدد خالل من
 

 االغتصاب:  اوال
 فتجعلھا األنثى تلحق التي العرض جرائم أخطر من االغتصاب جریمة تعد      

 بكرا كانت إذا خاصة ,اآلثار أسوأ لھا ویخلف یدنسھا كاسر وحش یدي بین ضحیة
  .قاصر استھدفت إذا أشدھا الجریمة خطورة وتبلغ ,سفاحا للحمل تعرضھا وقد

العنف  أشكال من شكل احد افراد االسرة اغتصاب ظاھرة تأضح وقد      
 من یزید وما ,أخرى بعد سنة العراقي المجتمع أوساط في تتفاقم  , االسري

                          

 الجنائية للحق في صيانة العرض رسـالة دكتـواره          الحماية–اشرف توفيق شمس الدين     ) ١(
  .١٢٩ص,١٩٨٥جامعة القاهرة 
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 العراقیة األسر تداولتھا التي لألعراف نظرا ,صامتة ظاھرة كونھا ھو استفحالھا
 نقط نوم بل ,المحرمات من تجده تكاد بحیث ,الجنسي الجانب تداول یخص فیما

 ھذه فضح عوض والتستر الصمت یختارون وأسرھم الضحایا فأغلب ,العار
 ..القضاء أمام إثباتھا یصعب وانھ خاصة التشھیر من خوفا الجریمة

 الحمایة اوجھ ھي فما ,مستفحال تزایدا تشھد , االغتصاب  جرائم كانت وإذا     
  العراقي؟ الجنائي القانون لھم یقرھا التي الجنائیة

 نجده من قانون العقوبات العراقي) ٣٩٣( وبالرجوع الى مقتضیات المادة     
 تعني والمواقعة  )١( رضاھا بدون المرأة رجل مواقعة بأنھ االغتصاب یعرف

 لعضو إیالج أي فإن ,التعریف لھذا ووفقا التأنیث عضو في التذكیر عضو إیالج
 یعد ال كما ,غتصاباا یعد ال  )المرأة قبل( الطبیعي موضعھ غیر في التذكیر

  . )٢( ) التأنیث عضو في التذكیر عضو غیر إیالج اغتصابا
 ومن ,علیھ المجني رضا انعدام ھو التجریم أساس فإن التعریف لھذا ووفقا      

 ال الرضا ألن ونظرا ,جریمة تشكل ال الطرفین برضا تمت المواقعة كانت إذا ثم
 متى نطاقھ یختلف االغتصاب فإن لذا ,بالغ شخص عن صادرا كان إذا إال بھ یعتد
 دون المواقعة على الحالة ھذه في یقتصر إذ ,بالغا شخصا علیھ المجني كان

 سواء المواقعة لیشمل یتسع فإنھ (طفلة) قاصرا علیھ المجني كان إذا بینما ,رضاه
 توفره حالة في برضاھا االعتداد لعدم إال ذلك وما ,رضاھا دون أو برضاھا تمت

  .)٣( حكما
 أضرار من یلحقھا قد لما القاصرة على الجریمة ھذه لخطورة ونظرا        

جریمة االغتصاب من  العراقي المشرع أعتبر فقد , نفسیة وصدمات جسدیة
 ١ في الفقره ٣٩٣-م(الجنایات وفرض علیھا عقوبة السجن المؤبد او المؤقت

 سن كانت إذا ومنھا ,وقد شدد العقوبة اذا توفر ضرف من الظروف الواردة) منھا
 الضحیة أصول من الجاني كان إذا وكذلك ,سنة عشرة ثمان عن تقل علیھا المجني

وھنا نرى ان  , عنده باألجرة خادما أو علیھ وصیا أو علیھ سلطة لھم ممن أو
تضع الجریمة الواقعة في حالة كون الجاني ) ب( في فقرتھا الثانیة  ٣٩٣المادة 

ى الدرجة الثالثة من ضمن الحاالت التي تعتبر ظرفا من أقارب المجني علیھا ال
                          

الدار العربيـة للموسـوعات     , المجلد الثاني   , شرح قانون العقوبات االهلي      : احمد امين  )١(
  .٦٣٢ص,  ١٩٨٢ ,بيروت, ٣طبعة 

  .٦٧٤ ص , ١٩٧٧, دار النهضة ,القسم الخاص في قانون العقوبات , عبد المهيمن بكر ) ٢(
الدار العربية للموسوعات طبعة    ,المجلد الثاني   ,شرح قانون عقوبات االهلي     : احمد امين   ) ٣(

   .٦٣٢ ص ,١٩٨٢ , بيروت, ٣
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اال أن ھذه الفقرة عطل حكمھا واصبحت محكومة بقرار مجلس قیادة , مشددا
كل من   الذي نص على یعاقب باالعدام١٩٨٨ في ٤٨٨الثورة المنحل المرقم 

ة بدون رضاھا وكانت قد اتمت الخامسواقع انثى من أقاربھ الى الدرجة الثالثة 
   . من العمر وافضى الفعل الى موتھا او ازالة بكارتھاعشر 
 الجنائي القانون یفرضھا التي المتمیزة الحمایة بوضوح تبرز ھنا ومن      

 عقوبة اإلعدام في البعض یرى وقد , الجریمة ھذه من السن لصغیرات العراقي
 جسامة درجة مع تتناسب ال وأنھا ,الجریمة ھذه مرتكب على وشدیدة قاسیة

   .)١( المرتكبة الجریمة
  

  جریمة ھتك العرض : ثانیا
 فعل كل أي ,شخص على یقع بالحیاء مخل فعل كل العرض بھتك یقصد       

 یشترط التعریف لھذا ووفقا )٢(,علیھ المجني على ومباشرة عمدا یقع لآلداب مناف
 ھذا یكون وأن ,والجسامة الفحش من درجة على یكون أن بالحیاء المخل الفعل في

 عمدیة غیر بصورة یقع الذي الفعل ذلك عرض ھتك یعد فال , عمدیا اإلخالل
 قبل من علیھ المجني بعورة المساس یقع أن یشترط وال ,بالحیاء خادشا كان مھما

 بعورة المساس على أجبر الذي ھو علیھ المجني كان ولو یتصور وإنما الجاني
 فإن ,أنثى على إال تقع أن كنیم ال التي االغتصاب جریمة وعكس , )٣( الجاني

 تقع أن یمكن بل ,ذكر على تقع أن یمكن كما أنثى على تقع أن یمكن العرض ھتك
 المشرع استھدف وقد .ذكر على أنثى من أو أنثى على أنثى من الجریمة ھذه

 جراء أذى من یلحقھم قد لما نظرا  ,العرض ھتك ألفعال تجریمھ من العراقي
 أو الطفل خداع لسھولة ,قاصرا علیھ المجني كان إذا خاصة ,أعراضھم ھتك

 نضج لعدم وأیضا البدني ضعفھ بسبب بعرضھ المساس على إكراھھ أو تھدیده
 أن الیسیر من فإنھ لذا ,علیھ یرتكب الذي الفعل طبیعة فھم من تمكنھ التي قدراتھ

                          

 مطبعـة  , طبعة السابعة , شرح قانون العقوبات القسم الخاص ,محمود محمود مصطفى  ) ١(
  .٦١٣ ص , ١٩٧٥ ,جامعة القاهرة 

   .٤٤ص ,مصدر سابق ,ماهر عبد شويش الدرة) ٢(
 الحق في صيانة العرض في الشريغة االسالمية وقانون العقوبات ,محمود نجيب حستي )٣(

  .٤٤ص ,١٩٨٤ القاهرة ,المصري
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جریمة ھتك العرض  )٣٩٧-٣٩٦( لقد بینت المواد من, )١( الجاني ضحیتھ یقع
نت ھذه المواد بأن العقوبة ھي السجن مدة ال تزید عن سبع سنوات واذا كان وبی

المعتدي علیھ لم یبلغ او كان المجني علیة لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره او كان 
الجاني من اقارب المجني علیة او من المتولین تربیتھ اوخادما یكون الحد االعلى 

 المشرع جعلھا فقد بالقوة العرض تكھ لجریمة فبالنسبة  للعقوبة عشر سنوات
 بسھولة تنقاد فتجعلھا الضحیة نفسیة على العنف لتأثیر نظرا وذلك جنایة العراقي

 لسھولة قاصرا الضحیة كان إذا خاصة فعلتھ ارتكاب من الجاني من ثّم لتمكن
اما في حالة ..مقاومتھ حظوظ یقلل مما الجسمي ضعفھ بسبب إكراھھ أو خداعھ

غیر قوة او تھدید او الحیلة  لذكر أو انثى لم یتم الثامنة عشرة من ھتك العرض ب
  .عمرة تكون العقوبة الحبس

 
 جریمة التحریض على الفسق والفجور:  ثالثا

 المرأة رجل مواقعة ھو العراقي المشرع تعریف حسب االغتصاب كان إذا      
 یستھدف يالجان عن صادر فعل كل بھ یقصد علیھ التحریض فإن , رضاھا دون

 أو الفساد ممارسة على تشجیعھ أو مساعدتھ أو الغیر استدراج ورائھ من
  .)٢(الدعارة

طبقا لنص  الفسق والفجور على التحریض لجنحة مرتكبا یعد ھكذا      
حرض  من كل , ١٩٦٩ لسنة ١١١العقوبات العراقي رقم  القانون من ٣٩٩المادة

ر سنة كاملة على الفجور أو أتخاذ ذكر أو انثى لم یبلغ عمر أحدھما ثماني عش
الفسق حرفة أو سھل لھما سبیل ذلك وشدد العقوبة اذا كان الجاني من اقارب 
المجني علیھ الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولین تربیتھ أو مالحظتھ أو ممن لھ 

  .)٣( سلطة علیھ أو كان خادما عنده
 اشترط الفسق والفجور على التحریض جریمة قیام اركان تكتمل حتى     

 إلى إرادتھ تتجھ بان وذلك الجاني لدى الجنائي القصد توفر ضرورة المشرع
الفسق  على الغیر تحریض یستھدف نشاطھ بان علمھ مع األفعال ھذه أحد ارتكاب

                          

االداب العامـة فـي قـانون العقوبـات          الجرائم المخلة باالخالق و   ,محمد صبحي نجم    ) ١(
  .بعدها ا وم١٢٧ ص,العدد االول , ١٢ بحث منشور في مجلة الحقوق السنة ,االردني

, الحماية الجنائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة االسـالمية          ,د علي ابو حجيلة     ) ٢(
   .٢٢٠ص , بدون سنة  طبع 

   .٢٣٠ ص,مصدر سابق ,د علي ابو حجيلة ) ٣(
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 ھذه وترفع , بالحبس الجاني یعاقب الجریمة ارتكاب ثبوت عند و.والفجور
 بأحد الجریمة اقترنت متى  أو الحبس سنوات عشر إلى السجن إلى العقوبة

أو قصد الجاني الربح من فعلھ أو  ٣٩٣ المادة في علیھا المنصوص الظروف
  .  تقاضي أجرا علیھ

  
   - :جریمة الزنا بالمحارم

 السفاح جریمة منھ) ٣٨٥(  المادة في العراقي العقوبات قانون عالج لقد      
 أو شرعین كانوا سواء والفروع ولاالص بعین الزنا جریمة ارتكاب ھو والسفاح

 في ھم من أو اوألم ألب واألخوات واألخوة والشقیقات االشقاء وبین شرعین غیر
 ھذه في العقوبة شدد قد العراقي المشرع أن نجد , والمحارم االصھار من منزلتھم

 وأقاربھ أھلھ وبین بیتھ في نفسھ على أمین االنسان یكون أن األصل ألن الجریمة
 فیھ تحتاج ال البیت ھذا ان مطمئنة تكون والدھا بیت في تنام التي فالفتاة بینالمقر

 تنام فقد الالزمة االحتیاطیات اتخاذ الى الحرص درجة بھا تصل ال وقد حمایة الى
 حالة في اما حمایتھا مصدر ھو البیت ھذا ان تعلم النھا الباب علیھا تغلق أن دون

 سبب جاء ھنا ومن االعتداء منھ وقع من ھو المحرم فان علیھا اعتداء وقوع
 الفعل ھذا مرتكب یعاقب ان على نص قد المشرع ان نجد لذلك العقوبة في التشدید
 عشر سنین كما اعتبر ظرفا مشددا اذا حملت ى علتزید السجن مدة ال بعقوبة

  ولقد,المجني علیھا او ازیلت بكارتھا او اصیبت بمرض تناسلي نتیجة للفعل
 لسلطتھ خاضع اخر وشخص شخص بین السفاح حالة في حمایة نونالقا اضاف

 نفس المادة نصت فلقد الحالة ھذه في الشكوى تحریك عن اما  ,والقانونیة الشرعیة
 صھر أو قریب شكوى على بناء السابقة المادة في الموجود السفاح یالحق  المادة

  .)١(الرابعة الدرجة حتى المجرمین أحد
  

  امتةـــاخل
  :ئجالنتا
 ,األسرة روابط تزعزع التي العدوانیة السلوكیات أحد ھو األسري العنف -١

من و ,للحیاة اإلیجابیة والنظرة والتقدیر بالسعادة والتمتع الشعور أفرادھا وتفقد
 ,والزوجة الزوج بین السلوك ھذا یصدر وقد ,ككل المجتمع كیان على یؤثر ثّم
 أحد أو ,األقارب قبل من العنف ىحت أو ,أبنائھم على الزوجین أحد من أو

  .األطفال على واألخوات اإلخوان

                          

  .٥٥ص, مصدر سابق , محمود نجيب حسني ) ١(
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 فأنھ  العراقي المجتمع في ,السائدة والتقالید وللعادات الذكوریة للطبیعة نظرا -٢
 یفعل أن للرجل الحق تعطي ألنھا ,األسري العنف عن الحدیث یتم ما نادرا
 .التأدیب بحجة مایشاء بیتھ بأھل

 العنف مفھوم تحت تندرج التي الحاالت أغلب تكن لم وإن الكثیر ھناك -٣
 من إما الخوف بسبب ,العربیة مجتمعاتنا في عنھا الحدیث یتم ال األسري
 من الخوف یكون قد أو أسرتھا تفكك من المرأة خوف بسبب أو نفسھ المعتدي
 .السائدة والتقالید العادات بسبب نفسھ المجتمع

 للطرف الحمایة توفر والتي االسري عنفبال الخاصة القوانین وجود عدم -٤
 بعدم نعني وال الثمن یدفع من والطفل المراة تبقى النھایة وفي ,علیھ المعتدى

 حمایة أي الیوجد اإلعتداء حال في انھ األسري بالعنف خاصة قوانین وجود
 في وھناك ھنا متناثرة نجدھا قد الحمایة ھذه إن إال ,علیھ المعتدى للطرف
 اإلساءة مظاھر معظم تجرم التي العقوبات قوانین في خصوًصاو ,القوانین
 والتحقیر والقدح الذم بجرائم خاصة عقوبات على فتنص ,عام بشكل للشخص

 المراة على تطبیقھا یمكن والتي الجسد على تقع التي والجرائم التھدید وجرائم
 .علیھا االعتداء حال في والطفل

 ھناك األسري العنف على تعاقب التي ةالقانونی النصوص وجود من بالرغم -٥
 ,القانون تطبیق وبالتالي ,علیھم للمعتدى الحمایة توفیر دون تحول صعوبات

 المعتدى كصمت العنف أو االیذاء واقعة إلثبات القرائن او البینات توفر كعدم
 أو , شكوى وجود تتطلب التي الحاالت في خصوصا شكوى تقدیم وعدم علیھا

 حتى, شيء بأي كالتحجج لھا حصل الذي للحادث الحقیقیة بابباألس البوح عدم
 إلى تعود إلسباب العام بالحق المتعلقة الحاالت في المعتدي مالحقة یتم ال

 عن لتتنازل أو لتصمت وتھدیدھا المرأة على الضغط فیتم األجتماعیة العادات
  .تقدیمھا حال في الشكوى

 وتوفیر حقھا على الحصول في ساعدھات التي القانونیة باإلجراءات المرأة جھل
 ٦- .لھا الحمایة

 ١٩٦٩ لسنة ١١ رقم العقوبات قانون في القانونیة النصوص بعض وردت -٧
 المتعلق الفصل وخاصة االجتماعیة الجرائم باب في واالسرة بالمرأة تختص
 االشخاص بحیاة المتعلقھ بالجرائم الخاص الباب وكذلك االسرة بجرائم

 كما , واللواط كاالغتصاب االخرى والجرائم للعار غسال تلوالق االجھاض
 بعض اقدم ولكني أعاله العقابیة المواد تفاصیل في الدخول الأرید سابقا ذكرت

 یحفظ بما المرأة مع االنساني التعامل في عدالة أكثر لقانون المقترحات
  .اكرامتھ
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  :التوصیات
سري قائمة على مباديء الدین تنظم مسألة العنف األ خاصة قوانین تشریع    

 لیسھل على ,اإلسالمي الحنیف الذي أمر باحترام كرامة اإلنسان وحفظ حقوقھ 
  .المخاطبین بھذا القانون معرفة حقوقھم

ضرورة وجود  مختلف المحافظات العراقیة مع تفعیل المحاكم األسریة في     
 بینا لطرف ینفي  واإلصالح,لجان متخصصة في المحاكم لدراسة بیئة األسرة 

 وتحدید النفقة اعتمادا ,حاال لطالق أو فسخ عقد الزواج أو الخلع لحضانة األطفال 
 وتقنین األحكام التعزیریة خاصة بما یتعلق بالعنف ,على اإلمكانیات الفعلیة لألب 

. 
 وتتعامل معھا ,الحاجة لشرطة أسریة أو مجتمعیة تستقبل حاالت العنف      

 واستخراج األوراق الشخصیة الثبوتیة ,اعي نفسي وأمني بتخصص دیني اجتم
 وإنشاء دور , حتى الیكون الطفل تحت رحمة المعنف المھمل ,حال الوالدة 

على أنت كون متخصصة لیس فقط في  ,حمایة في مختلف محافظات العراق
 ٢٤بأل یضاف یتأھیل الضحایا والمعتدي على حد سواء وبخدمة ھاتفیة  الحمایة

  .ساعة
تحدد حقوق . إعداد مدونة ألحوال األسرة مستمدة من الشریعة اإلسالمیة     

حتى الوفاة تكون جزءا من الوثائق  وواجبات كفرد من أفراد األسرة من الوالدة
 وتوزع باإلجبار عند الحصول على ,التي البد للمواطن من االطالع علیھا 

 .البطاقة الشخصیة
لو تنازل األب أو األم عن حقھما في قضایا العنف المطالبة بالحق العام حتى      

 وربطھ , ونزع الوالیة عند ثبوت حالة زنا المحارم ,ضد أي منھما أو األطفال 
  وذلك أن, وفي نفس نص الحكم ,باشرة بقرار الحكم المتعلق بارتكاب الزنا م

 .للوالیة تعدم صالحیتھ متھتثب جري
 العراقي العقوبات بقانون یتعلق فیما

 المرأة التي تبیح قتل العار غسل القتل بجریمة   الخاصة٤٠٩المادة  نص تعدیل - أ
 ھذه بأرتكاب یتعلق فیما العقوبة في والمرأة الرجل بین والمساواة للعار غسال

  .الجرائم
 تعتبره وال وأوالده زوجتھ تأدیب حق للرجل تبیح  التي٤١المادة  نص  ألغاء- ب

 رابعا – ٢٩المادة  نص الى باالستناد وذلك ناالقانو علیھ یعاقب جریمھ
  .االسرة في والعنف التعسف أشكال كل منعت التي الدستوریة

 أعادة الى ماسة االسرة بحاجة ضد جرائم االجتماعیة الجرائم لباب بالنسبة - ت
 والصغار والعاجزین االسرة بجرائم المتعلق الفصل في خصوصا شاملة نظر
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 یجدید عقاب لقانون تشریعھ عند عینیھ نصب عھایض أن المشرع من ونرجو
.  

 الشفھیھ أنواعھا بكل الجنسیة المضایقات جرائم مرتكبي على العقوبة تشدید -ج
  .النساء ضد المرتكبة جنسیة طبیعة ذو سلوك أي أووالجسدیة 

 االناث خصوصا ابنائھم أرسال عن امتناعھما حالة في الوالدین سلوك تجریم -خ
  .االلزامي التعلیم بقانون المشمولین من المدراس الى

 تشدد جریمة القانونیھ السن دون والتزویج والنھوة الزواج على االكراه أعتبار -د
  ) .االولى الدرجھ اقارب (المرأة  ذوي منغیر االغیار على عقوبتھا

 الدعارة ممارسة على االناث خصوصا االطفال أكراه حالة في الوالدین تجریم -ك
 أشكال من شكل أي ممارسة أو المخدرة والحبوب بالمخدرات ارواالتج

  .الشوارع في وللعمل للتسول ودفعھم الجریمھ
 توجد لكن المغاالة من نوع الطلب ھذا في أن البعض یرى قد الرق تجریم -ر

 االب تزویج مثال الرق أشكال من شكال تمثل المجتمع في الحاالت بعض
 المال من مبلغ مقابل للزوج ببیعھا وقیامھ رعيالش حقوقھا تسلیمھا دون لبنتھ

  .فیھ للمرأة حقوق ال زواج مظلة تحت رق فھو
 جریمةھ وأقارب والده قبل من قضائي حكم بدون أمھ من الطفل أنتزاع أعتبار -ـھ

 بأعتباره الخطف أحكام في ورد ما غیر خاصة أحكام لھا ترتب خطف
  .أسریة جریمة

  .علیھا معاقب جریمة المختصة المحكمھ في زواجھ عقد الزوج رفض أعتبار -م 
 : مایلي أقترح الجزائیة المحاكمات أصول بقانون یتعلق فیما
 ألقاء من ساعة وعشرین أربع خالل بكفالة الموقوفات النساء سراح أطالق    

 االجراءات أتمام شرط دون التحقیق قاضي أمام وأحضارھن علیھن القبض
 او االرھابیة الجرائم أو باالعدام علیھا المعاقب الجریمة حالة في أال القضائیة

 ضةقب من بالجریمة المشتركین المتھمین أفالت بخروجھا یخشى او الدعارة
 أربع من الكثر التوقیف في ابقائھا یجوز فال الحاالت ھذه غیر في أما العدالة

 یطلق مل أذا التحقیق ضابط أو والمحقق التحقیق قاضي ومعاقبة ساعة وعشرین
 أو اللواط أو لالغتصاب التوقیف فترة خالل تعرضت و ةالموقوف المراة سراح

 الموقوفات النساء قضایا وأعتبار االغتصاب الى یصل ال الذي الجنسي االعتداء
 للمرأة الحق وأعطاء أجراءاتھا في أو فیھا التوقیف تأخیر یجوز ال مستعجلة

 في بقائھاا ھمتعمد حالة في حققوالم التحقیق قاضي ضد تعویض دعوى بأقامة
  .  االدلة توفر لعدم عنھا راجفاال وتم حق وجھ دون التوقیف

 الجزائیھ الشھادة في الواجبھ الشروط من والتقلیل الصغار بشھادات االخذ      
 المبادىء على خروجا االسرة بجرائم یتعلق فیما الدعوى في تجھ امن العتبارھا
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 نطاق في وتحدث الغرباء أعین عن بعیدا تحدث ما غالبا الجرائم ھذه لكون العامة
  .االغیار علیھا یطلع وال االسرة
 بشوؤن المھتمھ قانونا بالعمل المجازة المدني المجتمع منظمات أعطاء      

 الجزائیة الدعوى بتحریك الحق والعاجزین السن وكبار والمرأة والطفل االسرة
   .االسرة ئماجر مرتكبي ضد

  
  ـادراملصـــ

   ٠ ١٩٥٦ بیروت , لسان العرب بیروت للطباعة والنشر , ابن منظور-١
   .١٩٨٢ ,٢ج, بیروت , دار الكتاب اللبناني , المعجم الفلسفي, جمیل صلیبة-٢
 المركز القومي للبح وث االجتماعی ة والجنائی ة    , العنف والمشقة    , سمیحة نصر  -٣

,١٩٩٦.   
 مجل ة  ,ئي للحد من العنف في الشارقة  دور الشرطة الوقا, بشیر صالح البلیسي  -٤

  ٠ ٥٧ العدد ,١٥ المجلد ,الفكر الشرطي 
 مرك ز الطباع ة   , موس وعة عل م ال نفس والتحلی ل النف سي      , فرج عبد القادر ط ھ    -٥

  ٢٠٠٣, االردن ,الشرعیة 
 وكال  ة المطبوع  ات الكوی  ت   , مف  اھیم البح  ث العلم  ي   ,  عب  د ال  رحمن ب  دوي  -٦

,١٩٧٧   
 دراس  ة تحلیل  ة  , ظ  اھرة العن  ف ال  سیاسي ف  ي الجزائ  ر  ,ب  ي س  رحان دبی  ل العت -٧

   ٠ الكویت, ٢٨ المجلد ,٤ مجلة العلوم االجتماعیة العدد ,مقارنة 
 تطور نموذج ع ام ف ي الوقای ة م ن الجریم ة م ع تطبیق ات عل ى         , ذیاب البداینة -٨ 

   .٥٧ العدد ,١٥ المجلد , مجلة الفكر الشرطي , الشارقة ,العنف االسري 
 دور االسرة في استتباب امن الفرد والمجتمع من خ الل   , حسن الحسیني   عفاف -٩

 ج دة  , دار المحمدي للن شر والتوزی ع  ,النشئة االجتماعیة والضبط االجتماعي     
  ٠ ھـ١٤٢٦

 مكتب  ة , بی روت  , معج م م  صطلحات العل وم االجتماعی  ة   , احم د زك ي ب  دوي  -١٠
   .١٩٨٦,لبنان 

 , المخ درات وواق ع الع الم الثال ث     ,وي شادیة على قن ا   , احمد مجدي حجازي     -١١
 مجل  ة الق  اھرة للخدم  ة االجتماعی  ة  ,دراس  ة حال  ة الح  د المجتمع  ات العربی  ة   

  ٠م ١٩٩٥القاھرة , ١ع,١تصدر عن المعھد العالي للخدمة االجتماعیة ج
 دار المھ   دي , دم   شق , ترجم   ة نوالالیق   ة , العن   ف الع   ائلي , الی   سا دلت   افو-١٢

  .م  ١٩٩٩,
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 ص ندوق االم م المتح دة    , القضاء على كافة اشكال التمییز ضد الم رأة       اتفاقیة -١٣
 , عمان ومنظم ة االم م المتح دة لألطف ال     , المكتب االقلیمي لغرب اسیا  ,للمرأة

  ٠ عمان االردن,المكتب االقلیمي للشرق االوسط وشمال افریقیا
شر التوزی  ع دار التوزی  ع والن    , قواع  د تك  وین البی  ت الم  سلم    , اك  رم رض  ا  -١٤

    .٢٠٠٤االردن ,االسالمیة
 صندوق االم م المتح دة   – اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمییز ضد المرأة     -١٥

 عم   ان ومنظم   ة االم   م المتح   دة  – المكت   ب االقلیم   ي لغ   رب اس   یا –للم   رأة 
  ٠لألطفال 

 ورق  ة بعن  وان مفھ  وم العن  ف االس  ري واس  بابھ المائ  دة المیت  دیرة الثانی  ة تح  ت  ١٦
 بقاعة ٢٦/١١/٢٠٠٥ المنعقدة یوم  , االسباب واالثار    ,العنف العائلي  ,عنوان  

  ٠ مركز بحوث ودراسات المرأة اللیبیة,المكتبة القومیة المركزیة 
واس بابھ واث  ار وخ صائص مرتكبی  ھ   :  جب رین عل ى الجب  رین العن ف االس  ري   -١٧

  .ھـ ١٤٢٧مؤسسة الملك خالد الخیریة السعودیة 
 مجل  ة دراس  ات ف  ي الخدم  ة    ,س العن  ف االس  ري   مقی  ا, فاطم  ة احم  د ام  ین  -١٨

  ٠ جامعة حلون , مصر ,االجتماعیة والعلوم االنسانیة العدد السادس
 , دارغری  ب  للطباع  ة , عل م ال  نفس الجن ائي    , ربی ع محم  د ش حاذة واخ  رون  -١٩

   .٢٠٠٥ ,القاھرة 
 المكت  ب , التقری  ر الع  المي ح  ول العن  ف وال  صحة   , منظم  ة ال  صحة العلمی  ة -٢٠

  ٠عمان,قلیمي للشرق االوسط اال
 دار المطبوع ات  ,عل م االج رام  , عبد الفتاح الصیفي ومحم د زك ي اب و ع امر        -٢١

  .االسكندریة ,الجامعیة 
 بغ  داد , ٢ج, دراس  ة مقارن  ة – ذن  ون احم  د ش  رح ق  انون العقوب  ات العراق  ي  -٢٢

  .مصورة ,
  .١٩٩٠,ادبغد, مطبعة دار الحكمة , اصول علم االجرام , محمد شالل حبیب -٢٣
 دار , عل م االج رام وعل م العق اب    , یسر انور عل ي وأم ال عب د ال رحیم عثم ان      -٢٤

  .١٩٨٠ , القاھرة,النھضة العربیة 
 اكادیمی ة  , الظ اھر االجرامی ة ب ین الفھ م ولتحلی ل      , احمد ض یاء ال دین خلی ل       -٢٥

  .١٩٩٦ القاھرة ,الشرطة
   .١٩٨٢, القاھرة ,یل  دار الج, اصول علم االجرام والعقاب , رؤوف عبید -٢٦
 ذات ال   سالسل للطباع   ة والن   شر   , عل   م االج   رام والعق   اب  , عب   ود ال   سراج -٢٧

  .١٩٩٠ , القاھرة٢ط,والتوزیع 
 الق  اھرة دار غری  ب  , عل  م ال  نفس الجن  ائي   , ربی  ع محم  د ش  حاتة واخ  رون   -٢٨

  .٢٠٠٤ ,للطباعة القاھرة



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (١٥), No. (٥٥), Year (١٧) 

٣٩٥

أة الناجمة عل ى العن ف    بسام یونس المحمد االذیات الجسدیة الواقعة على المر    -٢٩
 بح ث مق دم ف ي ن دوة خب راء بعن وان اس س البح ث العلم ي لظ اھرة           ,المنزل ي  

   ٠العنف االسري المنعقد في جامعة دمشق
 المرك  ز  , العن  ف االس  ري وخ  صوصیة الظ  اھرة البحرینی  ة     , بن  ة بوزب  ون -٣٠

   .٢٠٠٤,الوطني للدراسات البحرین
 دراس  ة , ف  ي المجتم  ع االردن  ي   العن  ف ض  د الزوج  ة  , ام  ل س  الم  الع  واودة  -٣١

 ,٢ ط, مكتب  ة الفج  ر , ارب  د ,اجتماعی  ة لعین  ة م  ن االس  ر ف  ي محافظ  ة عم  ان   
٠ ٢٠٠٢  

  .١٩٧٢بغداد ,٢ط,١ج, مطبعة دار السالم , جرائم الدم, عبد الستار الجمیلي -٣٢
 ,٢ ط, ش  رح ق  انون العقوب  ات اللبن  اني الق  سم الع  ام   , محم  ود نجی  ب ح  سني  -٣٣

  .١٩٧٥,بیروت 
 رس الة  , النظریة العامة للخطأ في الق انون الجن ائي   ,اھر عبد شویش الدرة     م -٣٤

   .١٩٨١ بغداد , مسحوبة على الة الرونیو ,دكتوراة 
 دار النھ  ضة , ش  رح ق  انون العقوب  ات  الق  سم الخ  اص   , فوزی  ة عب  د ال  ستار  -٣٥

  .١٩٨٢ ,العربیة 
 مطبع  ة ,صلق  سم الخ  ا ا, ش  رح ق انون العقوب  ات  , محم ود محم  ود م  صطفى  -٣٦

  .١٩٧٥ ,٧ط ,جامعة القاھرة
 من شأة  , المرصفاوي في قانون العقوبات الخ اص  , حسن صادق المرصفاوي   -٣٧

  .١٩٧٨االسكندریة ,المعارف 
 مطبع  ة جامع  ة  , ق  انون العقوب  ات الق  سم الخ  اص  , م  اھر عب  د ش  ویش ال  درة  -٣٨

  ٠الموصل
 ,الفكر العربي  دار , جرائم االعتداء على االشخاص واالموال, رؤوف عبید    -٣٩

   .١٩٧٨,القاھرة 


