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 الخالصة
والدمػكية عمى إف  االجتساعيةلباحثيغ في مجاؿ العمـػ يكاد يكػف ىشاؾ شبو إجساع لجػ العمساء وا  

بيا أمة دوف أمة، فيي في صفتيا العامة تشسػ  ال تشفخدتعتبخ مذكمة عالسية  األشفاؿضاىخة الدخقة عشج 
وقج دلت السعمػمات السدتقاة مغ البحػث التي  مييأة ليا ،خاصة واقترادية في ضخوؼ نفدية واجتساعية 

عمى أف األشفاؿ قادروف عمى ارتكاب جخائع ميسة وخصيخة تزاىي ما يختكبو  في ىحا السجاؿ تشاوليا العمع
 .البالغيغ مغ الجخائع وتشدجع مع ما يتستعػف بو مغ خرائز جدسية واجتساعية 

السجتسع العخاقي بذكل عاـ واالحجاث بذكل خاص وما يشصػؼ  افخاد اف األوضاع الحالية التي يعيذيا  
خمقت  حؿيؿية عغ ذلظ وجػد أزمة تجعمييا مغ تحجيات ومدتججات أدػ الى نتائج سمبية عمى االحجاث ن

العخاقي يعير أزمة حؿيؿية تيجد  صفلفأصبح ال صبحت تذكل قمقا لمسجتسع العخاقي،مذكالت عجيجة أ
 ، ولعل ما نذاىجه الدمبية وتفادؼ تجاعياتيا لتجارؾ األمخ سخمرةتبحؿ الجيػد ال بعػاقب خصيخة اف لع

 مطاىخ خصيخة لحلظ . مثل الدخقة مغ مذكالت وانحخافات سمػكية بذكل يػمي
ولقج أولى السذخع العخاقي عشاية خاصة باألحجاث مغ خالؿ التذخيعات الي وضعيا بجءا مغ قانػف  

، لسا ليحه الفئة العسخية مغ أىسية كبيخة  1983لدشة  76وانتياءا بقانػف  1918العقػبات البغجادؼ لدشة 
 .العخاقيفي بشاء مدتقبل السجتسع 

اف تذخيعات االحجاث العخاؾية ركدت عمى  ت نذكر منها :تهصل البحث الى مجمهعة من االستنتاجاـــ 
جانب الخعاية والخقابة والتجابيخ االحتخازية وذلظ لسشع الحجث مغ ارتكاب أية مخالفات قانػنية قج تحجث 

 مشو.
التأكيج عمى دور األسخة في وفي ضهء االستنتاجات قدم الباحث مجمهعة من التهصيات نذكر منها :ـــ 

مخاؾبة أبشائيا داخل البيت وخارجو ، والتجخل في معخفة الرجاقات التي يختبط بيا ابشائيع ، كي ال يتمقػا 
 افكارا اجتساعية قج تكػف بالزج مغ الؿيع األصيمة لمسجتسع وقػانيشو واعخافو .

 ـ الكلمات المفتاحية : الدرقة ، االحداث ، التذريعات ، القانهن .
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Conclusion 

  There is almost unanimity among scholars and researchers in the field of social 

and behavioral sciences that the phenomenon of child theft is a global problem 

that is not unique to a nation without a nation. It was addressed by science in 

this field that children are capable of committing important and serious crimes 

that are comparable to the crimes committed by adults and consistent with their 

physical and social characteristics. 

  The current conditions experienced by members of Iraqi society in general, and 

juvenile in particular, and the challenges and developments that they entail, have 

led to negative consequences for the juvenile. Sincere efforts have not been 

made to remedy the matter and avoid its negative repercussions. Perhaps the 

problems and behavioral deviations we see on a daily basis, such as theft, are 

serious manifestations of this. 

 The Iraqi legislator has given special attention to juveniles through the 

legislation he has set, starting with the Baghdad Penal Code of 1918 and ending 

with Law 76 of 1983, because of this age group of great importance in building 

the future of Iraqi society. 

The research reached a set of conclusions, including: 

1- The Iraqi juvenile legislation focused on the aspect of care, control and 

precautionary measures in order to prevent the juvenile from committing any 

legal violations that may occur from him. 

In light of the conclusions, the researcher presented a set of recommendations, 

including: 

1- Emphasizing the role of the family in monitoring its children inside and 

outside the home, and interfering in knowing the friendships with which their 

children are related, so that they do not receive social ideas that may be contrary 

to the original values, laws and customs of society. 
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 المقدمة  
تعج الدخقة شكاًل مغ أشكاؿ الدمػؾ أإلنداني ،ويديع في أحج مطاىخه بتقػيس دعائع الشطاـ   

أالجتساعي السدتقخ القائع عمى العجؿ والحكسة بػصفيا سسات إندانية تزخب بجحورىا أعساؽ الشفذ 
غسار عادؿ ) افاإلندوالجونية في  واألنانيةلمسيػؿ والخغبات  انتراراالبذخية ،كسا ويعج شكاًل مغ أشكالو 

  .( 7، ص2004اسساعيل ، 
سػاء الطاىخة مشيا او تمظ التي تكػف  ،ع مغ السجتسعات مغ مطاىخ الدخقة وحتى اليػـ لع يخمػ مجتس  

وتصػرت خالؿ مديختو البذخية ونسػ  اإلندافأرتبط ضيػرىا بػجػد  تأريخيوفي حالة مدتتخة ،فيػ واقعة 
ىػ نفدي وفكخؼ يذتسل عمى  مادؼ ومشيا ما ما ىػمفة مشيا الزسيخ الحزارؼ ،ليبتجغ بأشكاؿ مخت

شاسعًا مغ حيث الذكل  اختالفاالػعي والزغػط الفكخية وغيخىا مغ السطاىخ التي تختمف  استالب
  0( 1، ص1999، ،اسساء جسيل رشيج)والجدامة والسجلػؿ واليجؼ 

 لمدخقة ألف اإلنداف ال اإلندانيفي تفديخ الدمػؾ  واقتراديةوثقاؼية ونفدية  اجتساعيةفيشاؾ أبعاد    
 التي يذتخؾ فييا مع أبشاء جشدو ، االجتساعيةشار العالقات ير بسعدؿ عغ تأثيخ ىحه العػامل وإيع

حيث تذكل فاإلنداف كل متكامل تتفاعل ؼيو الجػانب الصبيعية والعزػية مع الجػانب الثقاؼية والؿيسية ،
لمبحث عغ حاجاتو أألساسية ،وتديع العػامل الثقاؼية والحزارية في  اإلندافتجفع  العػامل الصبيعية حافدا

 0( 7، ص2004، ،غسار عادؿ اسساعيل ) اجتساعيتػجيو الدمػؾ وتحجيج مداراتو وإسباغو بصابع 
أنساشو والحؼ بمغ  واتجاه األشفاؿممحػضا في ندبة جخائع  الدخقة عشج  ارتفاعاولقج شيج القخف العذخيغ   
 . (117، ص1975، ،فخخؼ الجباغ ) %(مغ إجسالي جخيسة الدخقة عشج الكبار20)
حج والعذخيغ تدايج معجالتيا بشدبة كبيخة في أغمب دوؿ العالع بدبب التػتخات في اكسا شيج القخف الػ    

واحيانا التمػيح بالحخب وخمق األزمات  العالقات الجولية والحؼ نتج عشيا فخض العقػبات االقترادية
الخافزة لدياسة الييسشة  عمى كثيخ مغ دوؿ العالعوالتي تؤثخ بجورىا اقتراديا  لمجوؿ األمشية واالقترادية

والتي كاف مغ نتيجتيا الفقخ والحخماف المحاف  ومشيا العخاؽ لمجوؿ الكبخػ والتي تتحكع باقتراديات العالع
 .رتكاب جخيسة الدخقة لتػفيخ احتياجاتو الزخورية يجفعاف باإلنداف الى ا

في كل دوؿ العالع عشاية خاصة ليحا السػضػع وخاصة الدخقة عشج العخاقي و  ولقج أولى السذخع   
االحجاث لكػف ىحه الفئة مغ السجتسع مييأة مدتؿبال لتبػأ ادوارا اجتساعية أو ادارية أو حتى سياسية وفي 

في  عشج األحجاث تذخيعات وقائية لتحريشيا مغ ارتكاب الدخقة ، كسا اف الدخقةالػقت نفدو وضع ليا 
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نطخ السذخع كجخيسة ال تدتيجؼ فقط األفخاد مغ السجتسع بل أيزا تدتيجؼ الساؿ العاـ لحا وجب وضع 
 التذخيعات القادرة عمى حساية الساؿ الخاص والعاـ والتذجيج عميو في العقػبة .   

 
  . /عناصر البحث الرئيدةالفرل األول ـ 

 .مذكلة البحث واهميته  /ـ المبحث األول
تعج الدخقة مذكمة اجتساعية الزمت السجتسعات البذخية في صخاعيا وتشافديا عمى اشباع حاجاتيا ،     

قج رصجتيا باىتساـ بالغ واختمفت الشطخة الى الدارؽ باختالؼ لحلظ فإف األعخاؼ والذخائع والقػانيغ 
 .ت واألزمشة ، وعانى الرغار ما عاناه الكبار مغ شجة وقع العقػبة عمييع الرتكابيع الدخقةالسجتسعا

Mills,C,wright,1959,P143) .)       
لظ انيا تتعجػ الساؿ لتسذ حياة ذواذا ما اقتخنت جخيسة الدخقة بالعشف فانيا تذكل خصػرة كبيخة   

االنداف وسالمتو ، خرػصا اذا ماداىع الدارؽ الخصخ أو اف الزحية لع يصاوعو بالتشازؿ عسا بحػزتو 
 مغ ماؿ لجيو. 

يسكششا مغ فيع السذكمة فيسا عسيقا، فمكل نسط جانح اسبابو اف اعتساد الجراسات والبحػث العمسية   
ساشو . عميو فاف اغمب الجراسات التي سعت الى تعميل االشكاؿ السختمفة ونتائجو التي تختمف باختالؼ ان

بعس العمساء البحث في  اعصاء السذكمة ابعادىا ، لحلظ فزللمجشػح بسفيػـ واحج لع تكغ مػفقة في 
( رائجا في ىحا Sutherlandسحرالنج ) العالع األمخيكي ادويغ جخائع معيشة او انساط سمػكية محجدة ، ويعج

 ( . The Professional Thiefخؼ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الذييخة عغ الدارؽ السحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسجاؿ بجراست
(Sutherland ,E,H;,1969, P,69 ) . 

ال يشاـ اف الحجاثة تسثل مخحمة متسيدة لسسارسة جخيسة الدخقة ) فاالنداف في حجاثتو ويعتقج رمديذ ب  
ال يقػػ عميو الكبار، مغ يحدغ فغ الدخقة بذكل  شفاؿوبيغ اف اال ،يزخب وال يحتاؿ قجر ما يدخؽ(

قج تداعجه عمى خفة الحخكة والتدمل مغ السشافح الزيقة والقجرة عمى الفخار والتقخب مغ  فبشية الصفل
    .(219،ص1960د. رمديذ بيشاـ ،) اليجؼ بذكل آمغ بدبب عجـ اثارتو لمذبيات 

تساد عمى االحراءات الجشائية باعتبارىا الدخقة  باالع ى اتجاه وخصخ جخيسةواذا ما اردنا االستجالؿ عم  
مذكمة اجتساعية ، فدػؼ نجج تدايج خصػرتيا وارتفاع معجالتيا في بعس الجوؿ ومشيا العخاؽ ، عمى 

والبج ألؼ دراسة عمسية مغ اف تدتشج الى حقائق رقسية  الخغع مغ الجيػد الكبيخة التي تبحؿ لسعالجتيا .
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 ألنياتػضح حجع السذكمة او الطاىخة التي تبحثيا ، ولقج اصبحت االرقاـ لغة العمػـ والبحػث والجراسات 
 .وانتذارىا داخل السجتسعتكذف لشا رصج الطاىخة ومجػ قػة تصػرىا 

برػرة متدايجة تثيخ االنتباه وبذكل شغمت ؼيو  وتذيخ االحراءات الجشائية الى انتذار ضاىخة الدخقة 
عقػؿ السفكخيغ وجيػد الباحثيغ . ولع  يعثخ عمساء االجتساع عمى مجتسع واحج في أؼ عرخ مغ 
العرػر ، خال مغ انػاع الدمػؾ االجخامي واالنحخافي بجانب الدمػؾ العادؼ او الدميع ، الف الفزيمة 

 . (48،ص1966،،حدغ شحاتو  د. )انداني والخذيمة صشػاف مقتخناف في كل مجتسع 
عغ تصػر جشػح القاصخيغ  2015( لدشة النتخبػؿ )ار تقخيخ السشطسة الجولية لمذخشة الجشائية  قج اشاو   

، تذكل ندبة عالية مغ معجالت جشػح االحجاث وفي مقجمتيا البمجاف الرشاعية  في العالع الى اف الدخقة
( في 20132011يغ ثبتت ادانتيع خالؿ السجة )والح مغ األشفاؿ حيث بمغ عجد مختكبي جخيسة الدخقة

% مغ مجسػع الجانحيغ البالغ 5574وبشدبة  ارتكب جخيسة الدخقة ( حجثا278677603) مشيع امخيكا
اما في فخندا فقج بمغ عجد االحجاث الحيغ ثبتت  ، مغ مختكبي مختمف الجخائع (573417220عجدىع )

( مغ مجسػع االحجاث الحيغ ثبت جشػحيع والبالغ 7272(حجثا يذكمػف )845.637ادانتيع بجخيسة الدخقة )
( حجثا وبشدبة 5817263( جانحا . وفي الياباف بمغ عجد مختكبي جخيسة الدخقة )172727283جدىع )ع
االمانة العامة تقخيخ  ) ( حجثا لمفتخة نفديا10327815ع ) %( مغ مجسػع الجانحيغ البالغ عجدى5574)

 .  (2015عاـ 1ؾمغ   ،الجشائية )االنتخبػؿ(لمذخشة 
 12963 احتجد 2004مة الدعػدية، ففي عاـ لحكػ ا إلحراءات أما بالشدبة لمجوؿ العخبية وشبقا   

مغ  9158السخالفيغ لمقانػف ومشيع  عاما 18سغ  عامًا في مخاكد لألشخاص تحت 18شفاًل تحت سغ 
وحػؿ انػاع مغ القاصخات الدعػديات، والخقع الحؿيقي قج يكػف أعمى بكثيخ،  1625الفتياف الدعػدييغ، و

لمسمكة  حدب احراءات وزارة الجاخميةو  يقػؿ الباحث السجتسع الدعػدؼالدخقات واكثخىا حجوثًا في 
وتسثمت الجخائع السختكبة مغ قبل مغ قبل االحجاث حػادث الدخقات ل في ترشيفيا العخبية الدعػدية 

%مغ اجسالي الحػادث الجشائية ، وسخقة السشازؿ 6االحجاث عمى حػادث سخقة الديارات وتسثل ندبة 
%، اما بؿية 4% وكحلظ سخقة االمػاؿ وتسثل 5% ، وسخقة السحالت التجارية وتسثل ندبة 8وتسثل ندبة 

قة االغشاـ والجراجات الشارية، نذل، محاولة الشذل، اختالس، سصػ وسخقة باكخاه انػاع الدخقات كدخ 
)د. تساضخ حدػف ود. حديغ الخفاعي  % مغ اجسالي الحػادث الجشائية لألحجاث10جسيعيا تسثل ندبة 

 .(55،ص2016، ،
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بستغيخات عجيجة مشيا الحخوب الستػاصمة والتي اثخت  لألحجاثوفي العخاؽ فقج ارتبصت جخائع الدخقة   
وما خمفو مغ تبعات  1991عمى الكياف األسخؼ اقتراديا واجتساعيا اضافة الى الحرار االقترادؼ عاـ 

وازمات اثخت وبذكل كبيخ عمى مجسل االوضاع في العخاؽ يزاؼ الييا اليجسة االرىابية بعج التغييخ 
ال زاؿ الذعب العخاقي يعاني  وفخاغ أمشي وانييار اقترادؼ  مغ سمبيات وما أفخزه 2003الدياسي عاـ 

  .مشيا
ارتبصت معجالت  مقجمذكمة اجتساعية ججيجة عمى السجتسع العخاقي ، ف الدخقة عشج األحجاثوليدت   

احتمت  1956الدخقة عشج االحجاث بسدتػػ التحزخ مشح مصمع خسديشيات القخف الساضي ، ففي سشة 
د. )%( بعج جخائع االعتجاء 17سختبة الثانية بيغ الجخائع السختكبة مغ قبل األحجاث وبشدبة )ال ةالدخق

، ومع الشسػ في مجاؿ %( 37. وكانت ندبة التحزخ في حيشيا) (28،ص1957، ، بغجادخيخؼ العسخؼ 
وزارة التخصيط ، الجياز )%( 6377الترشيع والتػسع العسخاني الحؼ شيجه العخاؽ ،ارتفعت الشدبة الى )

 (.1957السخكدؼ لالحراء ، نتائج تعجاد عاـ 
( لترل الى 1974ػػػػػػػػ1970)ارتفاعا ممحػضا خالؿ الفتخة عشج األحجاث كسا سجمت معجالت الدخقة   

مجيخية الذخشة العامة ، مخكد البحػث )( 1974%( في سشة 77( وندبة )1970%( سشة )59ندبة )
( 1981ػ1978بيشسا شيجت الفتخة مغ ) ،( 1974ػ1970السجسػعات االحرائية لمدشػات والجراسات ، 

%( حيث انخفزت الى مجسػع الجخائع 19وبسقجار) لألحجاثانخفاضا في ندب جخائع الدخقات 
 مجيخية الذخشة العامة ، مخكد البحػث والجراسات ،)1981%( سشة 5472%( الى )7372مغ)
وىحا أمخ غيخ متػقع اف تشخفس الشدبة الى ىحا الحج مع انجالع الحخب مع ايخاف ، . (  1981ػ1978مغ

تأخح حيث تؤكج الجراسات  واالحراءات الجشائية في كل دوؿ العالع اف معجالت الجخيسة ومشيا الدخقة 
واستسخ ،  باالرتفاع بدبب مطاىخ العشف واالزمة االقترادية التي تخافق الحخب اضافة الى التػتخ الشفدي

وزارة العجؿ  )%( 975( ليرل الى )1988ػ1983بيغ عامي ) لألحجاثاالنخفاض في معجالت الدخقة 
 . (1989ػ1983 مغ ،دائخة التخصيط والستابعة

-92إلى تدايج معجالتيا في العخاؽ خالؿ الدشػات مغ ) الدخقة عشج االحجاث جخيسةوتذيخ احراءات 
الجخائع االخخػ ، فقج سجمت االحراءات الجشائية ارتفاعا ممحػضا بعجد جخائع الدخقات الى عجد  (1998

مغ مجسػع الجخائع %( 2175)1993وسجمت عاـ  ، 1992عاـ  %(2074السدجمة حيث بمغت الشدبة)
الى الجخائع السختكبة حيث  1995و 1994، كسا سجمت جخائع الدخقة ندبة عالية في عامي  لألحجاث
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 1997%( ،وسجمت عاـ 4677ارتفاعا ايزا حيث سجمت )1996%( ،وسجمت في عاـ 4076مغت) ب
في ندبة جخائع الدخقات الى  1998%( مغ مجسػع الدخقات ، بيشسا نجج ارتفاعا كبيخا عاـ 5273ندبة )

وزارة ) . مغ قبل األحجاث الى مجسػع الجخائع السختكبة %(6378مجسػع الجخائع حيث بمغت ندبتيا )
ويعدو الباحث ىحا االرتفاع الى  (.4، ص 1998الجاخمية: مجيخية الذخشة العامة، التقخيخ الجشائي لعاـ 

بدبب غدو الكػيت  1990اشتجاد األزمة االقترادية لمحرار االقترادؼ السفخوض عمى العخاؽ عاـ 
  . الػضع مغ قبل . وما نتج عشو مغ تجىػر كبيخ لمػضع االقترادؼ لألسخة العخاؾية والتي لع تألف ىحا

في العخاؽ،  الدخقة عشج االحجاث جخيسةالتي اشخت اشخاد ارتفاع معجالت  ةالدابق اتواستشادًا لالحراء  
اف نترػر حجع مذكمة البحث اذا ما أخحنا بشطخ االعتبار ما أشارت اليو بعس الجراسات  بإمكانشا

تختكب في الغالب باشتخاؾ  ومشيا الدخقة عشج األحجاث العخاؾية الدابقة مغ نتائج أكجت عمى اف الجخائع
، نحكخ عمى سبيل السثاؿ )دراسة الخدرجي( التي اوضحت باف  اثج%( مغ االح58) اكثخ مغ مجـخ

وكذفت دراسة آالء دمحم رحيع ، (1988، سعج مجيج الخدرجي )باالشتخاؾ مع آخخيغ ارتكبػا جخائع الدخقة
 جعش عغ الجخائع السختكبة كذفت دراسةكسا . (137، ص1999، ،رحيعآالء دمحم  )%(67.5عغ الشدبة )

جاسع جعفخ عبج االميخ الياسيغ وسعج )  مغ جخائع األحجاث %(30،8)تسثل  ، كانت الدخقة االحجاث
  . (1988، ، دراسة استصالعيةاالسجؼ

لبمػغ مدتػػ العرابة يدعى والحؼ  االشتخاؾب الدخقة في بعس جخائع واضافة لحلظ فاف ىشالظ اتجاىا  
في ضل تذابظ مجسػعة مغ الطخوؼ  االجخامية. وقج اخحت ىحه الطاىخة باالنتذار بذكل تراعجؼ

تفاصيل نذاط  . ويػضح التقخيخ اآلتياحتالؿ العخاؽ واالنفالت األمشي  جتساعية والحزارية ومالبداتاال
ث تسكشت مجيخيات الذخشة ي، حلألحجاث مجيخيات شخشة بغجاد في الؿبس عمى العرابات االجخامية

( 491مجسػع أفخادىا )  ( عرابة اجخامية178( مغ الؿبس عمى )2018خالؿ الشرف االوؿ مغ عاـ )
 ،(47ص،  2018،  )وزارة الجاخمية: مجيخية الذخشة العامة ارتكبػا جخيسة الدخقة حجثا 263مشيع 

 تػزعت جخائسيع كاآلتي:
 (2018) لألحجاث مغ عاـة ارتكبتيا العرابات االجخامييبيغ انػاع الجخائع التي ججوؿ 

 التكخار الجخيسة ت
 8 سخقة مقتخنة بالقتل  ػ 1
 110 سخقة دور ومحالت  ػ 2
 51 سخقة سيارات ػ3
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 24 سخقة باإلكخاه  ػ 4
 70 سخقات اخخػ  ػ 5

 263 السجسػع
تعتبخ مغ البحػث العمسية الستخررة بجراسة نػع معيغ ومحجد مغ  وتتمخز أىسية البحث في كػنيا

. ويسثل ىحا االتجاه رأؼ الجشائييغ الستفائميغ الحيغ يتػقعػا الدخقة عشج االحجاثالدمػؾ االجخامي أال وىػ 
خ نصاؽ البحث في انساط سمػكية رحل السشاسب لسذكمة الدببية، وذلظ عغ شخيق حلاف ييتجوا إلى ا

كسا اف البحث يأخح أىسيتو مغ نػاحي عجيجة مشيا اف جخيسة الدخقة لجػ األحجاث  في ،  متجاندةاجخامية 
العرخ الحجيث قج تصػرت تصػرًا خصيخًا، واصبح مغ السألػؼ المجػء إلى العشف مغ قبل االحجاث 

مخيكي عاـ في العخاؽ بعج االحتالؿ اال انتذخت بدبب االعساؿ اإلرىابية التيبأسمػب اكثخ حجة وىػاًل 
ومتأثخيغ بحلظ بػسائل االعالـ  باستخجاـ إمكانات بمغت ذروة التقجـ العمسيولحج االف وذلظ  2003

 الغيخ خاضعة لمخقابة الحكػمية وما تعخضو مغ افالـ لجخائع الدصػ واالنتخنت الدتااليتمثل  السختمفة
اف السطاىخ الحالية لمدخقة يسكغ اف تؤدؼ إلى اىتداز ثقة والدخقة بأدؽ التفاصيل ، كسا  والتدميب

السػاششيغ بقجرة اجيدة األمغ وىيبتيا، مسا يثيخ الخعب والقمق والتحدب والخػؼ مغ تحخكات الشاس 
 .وىحا بالتأكيج يشعكذ سمبا عمى كافة جػانب الحياة اليػمية لمسػاشغ  وتذعخىع بفقجاف األمغ والصسأنيشة

 المفاهيم األساسية في البحث/ـ المبحث الثاني
اف أؼ بحث عمسي يجب اف يتزسغ السفاـيع التي تخد في سياقو، تمظ السفاـيع التي عغ شخيقيا يتزح   

 السزسػف األساسي لمبحث، وعميو سشتشاوؿ مغ السفاـيع أربعة رئيدة بحثًا وتحمياًل وىحه السفاـيع ىي:
  The Theftالدرقة .ـ أوال 

 ـ التفدير اللغهي  1
الدخقة ىي أخح الذيء مغ الغيخ خؽية ومشيا استخؽ الدسع أؼ سسع مدتخؽيا ، ويقاؿ ىػ يدارؽ الشطخ   

 (.155، ص 1956،)ابغ مشطػراليو ،اذا انتطخ غفمتو ليشطخ اليو 
 ـ التفدير الذرعي . 2
الدخقة ىي اخح الذيء مغ الغيخ عمى وجو االستخفاء وقج اضاؼ الفقياء عمى التفديخ المغػؼ ،اف   

 وىشاؾ نػعيغ مغ الدخقة : .(124، ص،ب ت)دمحم ابػ زىخة يكػف في حخز مثمو 
 ػ الدخقة الكبخػ ويصمق عمييا )الحخابة( وىي المرػصية وقصع الصخيق وتقع في العمغ .1
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 .(478، بغجاد،ص1984)د.عامخ سميساف ،تدسى بالدخقة البديصة وتقع في الخفاء ػ الدخقة الرغخػ و 2
في اإلسالـ وىػ  )أخح ُتعتبخ الدخقة في اإلسالـ فعاًل محخمًا، بل وُتعتبخ مغ الكبائخ، ولمدخقة تعخيف و   

بغ ابي  ) دمحمبقرج التسمظ عمى وجو الخؽية واالستتار(  ،مكمف ماؿ غيخه البالغ الشراب مغ حخز مثمو
 . (125، ص1995بكخ الخازؼ ، 

والبج الرتكاب أية جخيسة مغ وجػد مغ يقػـ بارتكابيا. وفي جخيسة الدخقة يعتبخ مغ يقػـ باإلقجاـ عمى   
سخقة ماؿ الغيخ بشية امتالكو سارقا، وقج وضع الفقياء شخوط معيشة إف تػفخت مجتسعة استحق الدارؽ 

الى : ) والدارؽ والدارقة فاقصعػا أيجييسا جداء بسا كدبا نكاال مغ هللا عقػبة القصع حجا ، تصبيقا لقػلو تع
وىحه الذخوط ىي : الذخط األوؿ : أف يكػف الدارؽ بالغا عاقال . 38السائجة اآلية  وهللا عديد حكيع(

والسجشػف ذلظ أف اآلية الكخيسة التي تأمخ بالقصع عامة في حكسيا إال أنيا ال تتشاوؿ الربي ، ،  مختارا
والسكخه ألف ىحه اآلية ىي خصاب مغ الذارع ، فيي تكميف وال تكميف إال مع البمػغ والعقل ، فالبج مغ 

لمعقػبة ، بجليل قػلو عميو الرالة والدالـ " رفع القمع عغ ثالث : عغ   تحققيسا لتحقيق الجشاية السدتمدمة
، 2006)تخكي بغ عحاؿ ،  حتى يعقلالربي حتى يبمغ ، وعغ الشائع حتى يدتيقع ، وعغ السجشػف 

  . (33ص
 
 ـ التفدير النفدي. 3

يشطخ عمساء الشفذ الى الدخقة عمى انيا سمػؾ مكتدب يعبخ عغ حاجة انفعالية ليا وضيفتيا في    
  . األشياء تسمظالى الفصخؼ الصبيعي في االنداف السيل  تكػيغ الذخرية ، أساسيا

أو مجػىخات او أغخاضًا بيجؼ الخبح السادؼ غيخ السذخوع،  ماال ليدخؽ ل خمدة يتدموالدارؽ ىػ الحؼ   
األخالقي السعجوـ لجيو. إاّل أّف ثسة حاالت سخقة  بالجانببدبب الجذع أو الحاجة أو الصسع، ناـيظ و 

 لالضصخابب السدبأؼ الكميبتػمانيا، حيث يكػف  (مخض الدخقةػ )عخؼ بيتختمف عغ سػاىا، وىي ما 
ة، واليجؼ ىػ اإلثارة والشدوة ، ومخض الدخقة أو الكميبتػمانيا ىػ عجـ القجرة اآلنيؾ لمحة خ والسح الشفدي
 ، ةاآلنية والمحة الفػرية، بػية الحرػؿ عمى اإلثارة شخعيف عغ الدخقة، لكدب مشافع غيخ التػقعمى 
خ ومثيخ، وىػ ال ييجؼ إلى الخبح يمغ الشدوة الجامحة بالؿياـ بذيء خص الشفدي االضصخابػ ىحا ويتغح

ل بعجـ القجرة عمى تتسث، اضصخابيو ة نفدي، وإنسا يعاني مغ حالة مادية وال يشبع مغ عػز أو حاجة السادؼ
ما بحاالت  حجىحا اليػس بالدخقة شبيو إلى  لجيو ، مخاؾبة الشدوات والديصخة عمى الخغبات الجامحة
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كل، بحيث يختفع مدتػػ األدريشاليغ في الجدع إثخ الؿياـ بالعسل، اإلدماف او السقامخة أو الذخاىة في األ
 . (93ب ت، ص )د. عبج العديد القػصي ، ة والشذػة العارمةالفػريليذعخ السخء بحالة مغ المحة 

 التفدير االجتماعي..  4
اخح األمػاؿ مغ االخخيغ دوف اذنيع وعمسيع ورضاىع، بل تتعجػ الى جسيع األشياء السادية،  ىيالدخقة   

السادية، الف  وال يسكغ اف نحرخ األثخ بالخدائخ والدخقة ىي تعجؼ واضح عمى ممكية وحقػؽ االخخيغ،
 عمى السجتسع.أكبخ  ةسمبي اتاالنداف معخض لمخدائخ السادية في حياتو اليػمية، ولكغ الدخقة ليا مؤثخ 

، بل فانو ال يمحق بالسدخوؽ مشو الخدارة السادية فقط أو أشياء أخخػ  فعشجما يدخؽ أحجىع نقػد غيخه   
يذعخه باإلحباط، فيحه األمػاؿ السدخوقة لع تأتي بصبيعة الحاؿ مغ العجـ، بل  يذعخه بعجـ الصسأنيشة وايزا

ذاكل الدفخ وتغيخات الجػ بعج الصخيق وممتحسال  وتعب وعسل شاؽ قج استغخقو اياما جاءت مغ كج
يسكغ  اذا ، في خالؿ لحطات الدخقة، وبعج ذلظ يحىب كل ىحا الجيج ادراج الخياح مغ خالؿ والسشاخ

عمى السجتسع لكػنيا ستدبب الفػضى عمى السدتػػ االجتساعي  اخصخ تسثل القػؿ باف الدخقة 
سػء مشيا، كالدصػ نيا أشبيية بالدخقة اال ا واالقترادؼ، وتؤدؼ بعج ذلظ الى تكػيغ افخازات ججيجة

اذا ما اقتخنت   وغيخىا مغ االفخازات التي ال يحسج عؿباىا ح وقصع الصخيق واخح األمػاؿ غرباالسدم
ديصخة عمى ىحه الجخيسة كػنيا ، ولحلظ كاف مغ الزخورؼ الكسا ىػ في العخاؽ  بزعف الدمصة األمشية

والدخقة في السفيػـ االجتساعي ىي )سمػؾ أناني ألكثخ ضخرا مشيا، خ مغ الجخائع السجسػعة اكب األساس
) د. حدغ الداعاتي ،  غيخ مشزبط يفتقج لإليثار االجتساعي يحرل بو الفخد عمى ما ليذ حقو (

  (.104، ص1987
، مغ اف الجخائع  أميل دوركيايع عالع االجتساع الفخندي اف التعخيف الستقجـ يبجو متأثخا بسا ذىب اليو  

تختمف في شجة جخحيا لمعاشفة الجسعية عمى الخغع مغ كػنيا ضاىخة سػية واعتيادية ، فالدخقة بخأيو 
) أميل سمػؾ أناني ومغ أكثخ الجخائع اعتجاءا عمى العاشفة االيثارية ، لحلظ كانت عقػبة الدارؽ قاسية 

             . (92،ص1966دوركيايع ،
، وتقدع الدخقات  دخقة تعتبخ انحخافا اجتساعيا خصخا والحؼ اتخح مغ السمكية ىجفا لووبذكل عاـ فإف ال  

 الى انػاع مشيا :
وفييا يعسج الدارؽ  باإلكخاه : أو ما تدسى قصع الصخيق وىي الدخقة السقتخنة   Robberyالدلب  ػػػػأ   

الى مػاجية ضحيتو وتحجييا مجاىخة ، وقج يقتخف اقتخافيا بالقتل وىػ ما يصمق عميو في الذخيعة 
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رادة الزحية حتى االسالمية )الحخابة ( وىي الخخوج عمى السارة ألخح الساؿ واالستعانة بالدالح لتعصيل ا
 ال يقػػ عمى الجفاع عغ نفدو أو االستعانة بآخخيغ 

: وىحا الشػع مغ الدخقة يتع التخصيط لو مدبقا ويتع تػزيع األدوار عمى  Burglary    الدطه  ػػػػب   
الذخكاء اذا كاف يذتخؾ في تشفيح الدخقة أكثخ مغ سارؽ وحدب ميارة كل واحج مشيع ، مدتخجميغ فييا 

  . (34)عمي قخاعة ،ب ت ، ص الدخقةالسعجات الالزمة لتشفيح 
: ويعتبخ مغ الدخقات البديصة وىػ استخخاج الساؿ مغ مالبذ السجشى  Pickpocketingالنذل   ػػػػج 

عميو في غفمة مشو ، سػاء أكاف مغ الجيػب أـ مغ أؼ مكاف يػضع ؼيو الساؿ مثل سخقة ساعة أو سػار 
 1969،) د. محسػد نجيب ضحيتو إلشغاؿويستاز الشذاؿ ببعس السيارات والحخكات مغ معرع 

 ..وعادة ما تشفح ىحه الجخيسة في األماكغ السددحسة  .(140،ص
: ويكػف ارتكابو اعتياديا  ال يقتخف بطخوؼ مذجدة وال  Simple Larcenyالدرقات البديطة  ػػػػد  

 ) جاف ماركديو"  Shoplifting، مثل سخقة البزائع السعخوضة في الستاجخ"يتخصى الدارؽ ؼيو الحػاجد 
 (.7،ص1983،
وكانت محاوالت مغ قبل عمساء االجتساع لترشيف الدخاؽ تبعا لجرجة الخصػرة االجخامية ، فكاف   

اثشاء ارتكاب مغ قبل األحجاث ( الحؼ اعتسج درجة العشف السدتخجـ Fregier .H.A  ترشيف فخيجخ )
 الدخقة الى ثالثة أنػاع:

ويتبع اساليب متخررة في افة اجخامية الحؼ يتخح مغ الدخقة حخفة لو ، ويتسيد بثق ـ الدارق المحترف1
ووصفو  (مبادؼء عمع االجخاـ)الدخقة ، وىػ الحؼ أشار اليو العالع األمخيكي ادويغ سحرالنج في كتابو 

 بالدارؽ السحتخؼ .
 السخض .أو الفقخ أو الحؼ يقع تحت وشأة الحاجة السمحة كالجػع  ـ الدارق 2
                               دوف تخصيط مدبق وىػ الحؼ يدخؽ تحت تأثيخ ضخؼ أو مػقف معيغ وبالرجفة ـ الدارق العرضي:3

 . (233،ص1975) د. دمحم عارؼ ، 
 ( ترشيفا لدخقات األحجاث فيي تقدع حدب ضخوفيا ودوافعيا واىجافيا : Richكسا قجـ العالع رج )  
 : وىي تختكب بتخصيط مدبق مغ قبل الحجث وبقرج جشائي . ـ سرقات مخططة1
أو  : وتختكب مغ الحجث ضج األىل لمتعػيس عغ الحب والحشاف السفقػد أو لمتدمية ـ سرقات رمزية2

 . بدبب االىساؿ لو مغ قبل األىل
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سخقة : ويختكبيا الحجث بسفخده إلثبات قػتو ورجػلتو أماـ اآلخخيغ وتذسل  ـ سرقات إلثبات الذات3
  .أو اجداء مشيا الديارات

 ويختكبيا الحجث مع أقخانو بتأثيخ مػقف معيغ وبجوف تخصيط مدبق ، مثل سخقة لعبة:  ـ سرقات آنية4
    . (34، ص1975د. فخخؼ الجباغ ،  )اقفالو مغ دكاف تخكو صاحبو دوف  أو أية سمعة

 .الحدث ــ  ثانيا
يع شبيعة كل مخحمة مغ شة لفالباحثػف إلى تحجيج آليات معيشتيجيا تدعى الجراسات والبحػث التي يو   

 احل مغ صعػبات ومذاكل مختبصة بتعميعِ تمظ السخ  مخاحل عسخ اإلنداف بيجؼ التغمب عمى ما يخافق
 فؤاد أبػ حصبو   آماؿ صادؽ) العسخية واستعجاداتيع ودوافعيع خالَؿ مخورىع بتمظ السخاحل ونذأتيعاألفخاد 

 .(6، ص 2014، 
 . ـ المفههم اللغهي  1  
واختمف مفيػـ الحجث باختالؼ التخررات العمسية التي تتشاوؿ ىحا السفيـػ ؼيعخؼ عمساء المغة   

الذيء يحجث حجوثًا وحجاثة،  حجيث : نؿيس القجيع . حجثالحجث بأنو الفتى، ورجل حجث أؼ شاب 
َقجـ وحجث ؛ وال يقاؿ حجث ،  ذلظ ماحجثو . وَأخحني مغ وَأحجثو ىػ ، فيػ محجث وحجيث ، وكحلظ است

في شيء مغ الكالـ ِإال  ثيخ .  وقاؿ الجػىخؼ : ال يزع حجثنو ِإتباع ، ومثمو ك مع َقجـ ، كأالبالزع ، إ
لدالـَ ، قاؿ : عميو ا يخدعميو ، وىػ يرمي ، فمع  في حجيث ابغ مدعػد : َأنو سمعو  ي ىحا السػضع ، ف

والحجث مغ حجاثة الدغ كشاية عغ الذباب وأوؿ العسخ، وكل فتي مغ الشاس   ثفَأخحني ما َقجـ وما حج
 (.1956مادة )حجث( ، : لداف العخبابغ مشطػر)والجواب واإلبل حجث 

الخازؼ دمحم ابػ بكخ  ) احجاثكسا يصمق مفيػـ الحجث عمى الغالـ حجيث الدغ وغمساف )حجثاف(أؼ   
 .    (36ب ت، ص ابغ فارس ،). والخجل الحجث :الصخؼ الدغ ( 53،ص1986،

ويعخفو قامػس وبدتخ االمخيكي  الحجث بأنو ) ىػ الذاب الغيخ ناضج جدسيا أو غيخ الستصػر    
 .( Webster, N.: 1959, P.629)،والحؼ يعكذ عجـ الشزج الشفدي والفكخؼ( 

 (الحجث ىػ الرغيخ الدغ ) ت متقاربة، مشيا ما قالو ابغ حجخأما اصصالحا فقج عخفو الفقياء بتعخيفا  
 (.291، ب ت، صابغ حجخ، )
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 ـ التفدير الذرعي 2 
أما مفيـػ الحجث في الفقو اإلسالمي فإف لفطو لع يدتخجـ في الفقو اإلسالمي وإنسا الحؼ اشتيخ ىػ   

 أو الربي أو الغالـ ) كسا ىػ تعخيف األمع الستحجة لسخحمة الصفػلة ولع تحكخ كمسة الحجث(،كمسة الصفل
تفاسيخ عجة لسخاحل  السدمسيغ ، ولقج ذكخ العمساء كتقديسات ليحه الفئة العسخية في الذخيعة االسالمية

مًا إلى سبع اإلنداف ،مشيا الػلج ما داـ في بصغ أمو فيػ جشيغ فإذا ولج سسي صبيًا ، فإذا فصع سسي غال
البمػغ وبعجه شابًا وفتى إلى وقيل الربي: يدسى غالما إلى  ،سشيغ ، إلى عذخسشيغ، ثع يريخ يافعا

 فكيل، إلى خسديغ فذيخ.  سشة ثالثيغ
والصفل بكدخ الصاء، يعشي الرغيخ مغ كل شيء ،فالرغيخ مغ الشاس أو الجواب ،والرغيخ مغ   

)الفؿيو أيزا الدحاب شفل ، والميل في أولو شفل ، وتصمق لفطة شفل عمى الحكخ واألنثى والجسع 
، )ثع  59يقػؿ هللا تعالى )وإذا بمغ األشفاؿ مشكع الحمع فميدتأذنػا(الشػر .(747، ب ت ،ص السالكي

 . 5الحجنخخجكع شفال(
وأصل لفطة شفل ، مغ الصفالة أو الشعػمة ، فالػليج بو شفالة ونعػمة حتى قيل الصفل ىػ الػليج ما داـ 

 (.185)الفؿيو السالكي ، ب ت .،ص رخرا أؼ ناعسا
وؿ عغ لسخاىق باألحكاـ الذخعية وأنو مدؤ ا اللتداـالبمػغ أساسا  فاإلسالـ يحجدوأما مغ حيث السدؤولية 

في اإلسالـ رفع القمع عغ الربي حتى يبمغ سغ السخاىقة فال يؤاخح شخعًا عمى التفخيط و  ،التقريخ فييا
 .والتقريخ في أمػر الذخع والفخائس مشجوبة لو قبل سغ البمػغ كي يعتاد مسارستيا 

 النفدي. التفدير ػػ 3
وتتكامل لجيو عشاصخ  مغ حيث السفيـػ الشفدي فالحجث ىػ الرغيخ مشح والدتو حتى يتع نزجو الشفدي  

الستسثمة في االدراؾ التاـ أؼ معخفة االنداف لصبيعتو وصفة عسمو ، والقجرة عمى تكييف سمػكو الخشج ، 
 (.9،ص1981د. أكـخ نذأت ، )وترخفاتو شبقا لسا يحيط بو مغ ضخوؼ ومتصمبات الػاقع االجتساعي 

أما الحجث الجانح مغ وجية نطخ عمع الشفذ ىػ الصفل الحؼ يعاني مغ اضصخابات نفدية يفرح عشيا   
بأشكاؿ مغ الدمػؾ السشحخؼ وبأسمػب يؤذؼ نفدو أو غيخه، وىػ بحلظ ال يختمف عغ السخيس نفديا، 

خة أو بعيجة األثخ في نفدو، فعمساء ويسثل االنحخاؼ عادة، محاولة مغ جانب الصفل لحل مذكمة خصي
الشفذ يشطخوف إلى شخرية الحجث السشحخؼ وليذ إلى الفعل نفدو . وىكحا فالسفيػـ الشفدي لمجشػح 
يسيل إلى االرتكاز عمى الحجث الجانح كفخد قائع بحاتو، فالدمػؾ الجانح في الجراسات الشفدية ىػ تعبيخ 
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أو اجتساعية تحػؿ دوف اإلشباع لحاجات  ادية أو نفديةعغ عجـ التكيف الشاشئ عغ عػامل مختمفة م
الحجث ، أو كسا يعبخ عشو بأنو سمػؾ ال اجتساعي أو مزاد لمسجتسع ، يقـػ عمى عجـ التػافق أو الرخاع 

 .(30،ص1960) د. سعج السغخبي ،الشفدي بيغ الفخد ونفدو ، وبيغ الفخد والجساعة 
 التفدير االجتماعي .ـ   4

الحجث في السفيػـ االجتساعي ىػ الرغيخ مشح والدتو حتى يتع نزجو االجتساعي وتتكامل لجيو    
الي معخفة االنداف لصبيعة وصفة عسمو والقجرة عمى تكييف عشاصخ الخشج ، الستسثمة في االدراؾ التاـ 

ت د. أكـخ نذأ) سمػكو وترخفاتو شبقا لسا يحيط بو مغ ضخوؼ ومتصمبات الػاقع االجتساعي 
 (.9،ص1981،
األحجاث يشذأ مغ البيئة التي يعير فييا الحجث دوف أؼ تجخل  انحخاؼيخػ عمساء االجتساع أف و   

بأنيع قاصخوف ضحايا  يعلمعسميات الشفدية التي تمعب دورىا عمى مدخح الالشعػر. وىع بحلظ يرفػن
ضخوؼ خاصة اتدست بعجـ االشسئشاف واالضصخاب االجتساعي ألسباب متعمقة باالنخفاض الكبيخ 

دوف غيخىع مغ أبشاء  والتيسير أو تكػف متعمقة بذعػرىع بالجونية لسدتػػ السعيذة الحؼ يعيذػف في ضمو
 أو السعادؼ ػـ بالدمػؾ السشاىسعمى أنو الحجث الحؼ يق لى الجانح. فعمع االجتساع يشطخ إالسجتسع

لمسجتسع، فالسخترػف بالعمػـ االجتساعية ال يمقػف المـػ في الجشػح عمى الحجث، وال يؤيجوف االنتقاـ مغ 
االجتساعية ىي التي  الحجث بالػسائل العقابية أو االنتقامية، بل يخوف أف ىشاؾ أسباب تتعمق ببيئة الحجث

 عميو. وال لػـ دفعت الحجث الى االنحخاؼ
 التفدير القانهنيـ  5
بأنو) كل إنداف لع يتجاوز الثامشة عذخة ، ما لع يبمغ سغ وال تدسيو الحجث الستحجة الصفل  األمعتعخؼ    

،حقػؽ الصفل ، دراسة بذأف العشف ضج )األمع الستحجة  الخشج قبل ذلظ بسػجب القانػف السشصبق عميو (
  .( 2002،  أألشفاؿ

حيث دوف الثامشة عذخة ،  االحجاثعغ بؿية قػانيغ العالع في تحجيج سغ  وال يكاد يختمف القانػف العخاقي  
تشطع التعامل مع االحجاث سػاء مغ اصجر السذخع العخاقي تذخيعات عجة سشأتي عمى ذكخىا بالتفريل 

وقج عخؼ  76رقع  1983عاـ  الرادر القانػف ارتكب مشيع الجخيسة أو لع يختكب جخيسة وكاف آخخىا 
 بأنو ) يعتبخ حجثا مغ أتع التاسعة ولع يتع الثامشة عذخة (  مشو السذخع العخاقي الحجث في السادة)الثالثة(

 :وبتػصيفات لسخاحل الصفػلة ،إال أنو لع يتجاوز سغ الثامشة عذخة أو يعسل عمى تخؽيس ىحا الدغ وىي
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  .مغ لع يتع التاسعة مغ عسخه أوالًػ يعتبخ صغيخا
  .ثانياًػ يعتبخ حجثًا مغ أتع التاسعة مغ عسخه ولع يتع الثامشة عذخة 

 .ثالثاًػ يعتبخ الحجث صبيًا إذا أتع التاسعة مغ عسخه ولع يتع الخامدة عذخة
 .رابعاًػ يعتبخ الحجث فتى إذا أتع الخامدة عذخة مغ عسخه ولع يتع الثامشة عذخة

وتختمف القػانيغ مغ بمج آلخخ في تحجيج بجء وانتياء مخحمة الحجاثة ويخجع ىحا االختالؼ غالبا الى   
عػامل شبيعية واجتساعية وثقاؼية ، وما تؤدؼ اليو مغ سخعة أو بطء في درجة الشسػ وحرػؿ البمػغ 

يع ،     الجدجؼ .  . (38، ص1981) د. أكـخ نذأت ابخـا
شا محجدة بل ىي تشز س 1990وؼيسا يخز سغ السدؤولية الجشائية ال تقخر اتفاؾية حقػؽ الصفل عاـ   

( )أ( ) عمى اف تدعى الجوؿ األشخاؼ بػجو خاص الى تحجيج سغ دنيا يفتخض دونيا اف 3)40في السادة 
اسصة قانػف . األشفاؿ ليذ لجييع األىمية النتياؾ قانػف العقػبات( وأوصت باف تحجد تمظ الدغ بػ 

واعخبت ايزا عغ قمقيا ؼيسا يخز القػانيغ الجشائية عشج الدابعة أو العاشخة عمى سبيل السثاؿ وىي سغ 
،كسا اعخبت عغ قمقيا الخاص حيغ عػمل األشفاؿ الحيغ  تعتبخ في نطخ لجشة حقػؽ االنداف متجنية ججا

الجشائي في كثيخ  القانػف  كبار في تصبيقتتخاوح اعسارىع ما بيغ الدادسة عذخة والثامشة عذخة معاممة ال
 السالحطات الختامية (. Add.44  / 15 / C / CRC)وثيقة األمع الستحجة  مغ دوؿ العالع .
 . قهانين األحداثو  ي قانهن العقهبات العراقيالدرقة ف جريمة الفرل الثاني /

تعتخؼ التذخيعات كافة بفتخة معيشة مغ الدمغ ال يكػف فييا اإلنداف خالليا مدؤوال عغ أفعالو الجشائية   
اال انيا تختمف في تحجيج مقجار ىحه الفتخة واف كاف اكثخىا تقخر جعل نياية ىحه الفتخة سغ الدابعة مغ 

خة سببا لتخؽيف السدؤولية الجشائية العسخ، وتجعل مغ الفتخة التالية ليحه الدغ وقبل بمػغ سغ الثامشة عذ
برػرة عامة ، وتخزع الحجث الى بعس االجخاءات التقػيسية السعيشة . أما اذا بمغ الحجث سغ الثامشة 
عذخة فتكػف مدؤوليتو الجشائية كاممة واف كانت بعس التذخيعات تقخر تخؽيف العقاب بدبب عامل الدغ 

خ في بعس القػانيغ الختالؼ الطخوؼ االجتساعية الحادية والعذخوف مغ العسحتى بمػغ الذخز 
)د  والدياسية واالقترادية التي تؤثخ في نسػ مختكب جخيسة الدخقة مغ الشاحيتيغ الجدسية والشفدية 

 .( 49،ص1967،  عباس الحدشي ود حسػدؼ الجاسع
فخ القرج الجخمي لجيو والحؼ االجاني تػ  لسدؤوليةلحا يذتخط  ، العسجيةمغ الجخائع  الدخقةجخيسة  وتعج   

وىػ القرج العادؼ الحؼ يتعيغ تػافخه في كافة الجخائع  (العمع واإلرادة والذخوعباألركاف الثالثة )يتجدج 
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العسجية ويكتفي القانػف بو في اغمب الجخائع وىػ إرادة الدمػؾ االجخامي ونتيجتو والعمع بيسا، ومغ امثمو 
، وىحا ىػ القرج العاـ  العاـ جخائع القتل والزخب والجخح وىتظ العخضالجخائع التي يكتفى فييا بالقرج 
وىػ انرخاؼ نية  وإنسا يقتزي تػافخ القرج الخاص الجشائية السدؤوليةولكغ ىحا ال يكفي لػحجه لتقخيخ 

الجاني الى تحقيق غاية معيشة او باعث خاص باإلضافة الى تػافخ القرج العاـ، كاشتخاط نية التسمظ 
أؼ تػافخ نية خاصو لجػ الجاني وىحه الشية  لؿياـ جخيسة الدخقة باإلضافة الى القرج العاـ فييا وىػ العسج

حيازة كاممو اذا فالقرج الجخمي في  ءزة الذيتتسثل بشية التسمظ التي تكذف عغ إرادة الجاني في حيا
الدخقة يتسثل في عمع الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنو يختمذ الساؿ السشقػؿ السسمػؾ لمغيخ مغ غيخ رضاء 
مالكو أو حائده بشية تسمكو وبعبارة أخخػ ىػ انرخاؼ إرادتو إلى فعل االختالس أؼ إخخاج الساؿ السشقػؿ 

بيحا الدمػؾ أؼ عمسو بساديات  السحيصةفي حيازة أخخػ مع عمسو بالسالبدات مغ حيازة حائده وإدخالو 
    (. 22، ص  1986، الرالحي)د. ضياء الجيغ ميجؼ بذكل كاملالجخيسة 

، واألمشية واالقتراديةوقج أوضح السذخع في أغمب القػانيغ اف لعقػبة الدخقة ليا مجلػالتيا االجتساعية   
نو يديج مغ بأسيع ويقػؼ عديستيع ويثيخ الخعب في نفذ السجشي عميو ويعجده عغ ؼبالشدبة لتعجد الجشاة فإ

السقاومة والجفاع عغ مالو ، وكحلظ حاؿ الدخقات التي تقع في الصخقات العامة ، وأما بالشدبة لمسدكغ فيػ 
الو ، يعتبخ السمجأ الحؼ يجج ؼيو االنداف اشسئشاف الشفذ وىجوء الباؿ وتساـ الحخية مع زوجتو واشف

والدارؽ ىشا ال يكتفي باالعتجاء عمى ماؿ الغيخ بل يشتيظ كحلظ حخمة مدكشو ، وفي ضخؼ الميل فأف 
) د.  العقابواالفالت مغ  لجػء الجاني الى جشح الطالـ إلتياف فعمتو يديل عميو األمخ ويسكشو مغ الفخار

 (.117، ص1969، محسػد نجيب
عقػبات عمى أف الذخوع ىػ البجء بتشفيح فعل بقرج ارتكاب  30السذخع العخاقي وفق السادة  وقج أكج  

جشاية أو جشحو اذا أوقف أو خاب أثخه ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فييا . وعمى ىحا األساس فإف البجء 
كانت مشرخفة إلى بتشفيح اؼ فعل ولػ لع يكغ مترال بالخكغ السادؼ يعج شخوعا اذا ثبت أف نية الجاني 

ارتكاب جخيسة الدخقة وتصبيقا لحلظ فإف جخيسة الذخوع في الدخقة ال بج ليا مغ ثبػت ؾياـ ألجاني بعسل 
يذيخ إلى شخوعو بالدخقة كالجخػؿ في الجار أو في مخاعي األغشاـ أو نحػ ذلظ كالتدػر بقرج الدخقة أما 

لى قرج الدخقة ؼبعج انتياكا لحخمة ممظ الغيخ دخػؿ شخز محل الغيخ ليال ولع يثبت ؾيامو بعسل يذيخ إ
ال شخوعا في الدخقة وتصبيقا لحلظ قزت محكسة التسييد بأنو " الؿبس عمى  ؽ .ع( 428) وفقا لمسادة

الدارؽ داخل الجكاف الحؼ وقعت ؼيو الدخقة وبحػزتو الساؿ السدخوؽ يجعل الجخيسة السختكبة شخوعا 
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يا ومؤدػ ذلظ أنو إذا كاف الساؿ ال يداؿ عمى الخغع مغ نذاط ألجاني وليا احكام "بالدخقة ال سخقة تامو
مػضػعا لدمصات السجشى عميو أو كاف الجاني ال يدتصيع مباشخة سمصاتو عمى الساؿ فالدخقة تعج في 

 نتيجتان هما :عمى ذلظ  حالة الذخوع ويتختب
ستصاع الجاني مغادرة السدكغ أو . إذا ارتكبت الدخقة في مدكغ أو مكاف ما فال تعج تامو إال إذا ا1

السكاف وحامال معو السدخوقات ألنو شالسا بقى في السدكغ أو السكاف فإف السدخوقات التي يحسميا ال 
تداؿ بعج في حيازة حائد السدكغ أو السكاف إذ ىػ يحػز السكاف وما ؼيو وتكػف ىشا في حالة شخوع في 

 الدخقة .
. ال تتع الدخقة اذا اعتخضت فعل الفاعل مقاومة السجشى عميو إال إذا استصاع الفاعل التغمب عمى ىحه 2

السقاومة وخمز الساؿ لشفدو ألنو شالسا يقاوـ السجشى عميو فالسجشى عمية يتسدظ بدمصاتو عمى الساؿ أؼ 
جاني يحاوؿ التغمب عمى أف الساؿ لع يخخج بعج مغ حيازتو ىحه مغ جية ومغ جية اخخػ شالسا أف ال

مقاومة السجشى عميو فيػ ال يدتصيع مباشخة سمصات الحيازة عمى الساؿ وعمى أساس ذلظ نكػف أماـ 
جخيسة شخوع في الدخقة وفي ذلظ قزت محكسة التسييد بأنو " أف الدخقة تكػف تامة اذا تع إخخاج الساؿ 

ة مغ شخؼ السجشى عميو أو لع تحرل لجاني مقاومادوف أف تعتخض فعل  ؼيومغ السكاف الحؼ يػجج 
 . (154و14ص ،2006، 1969لدشة  111) قانػف العقػبات العخاقي رقع السحل متابعة لمجاني خارج 

وتعجيالتو عمى  1969لدشة 111وفي ىحا الدياؽ فقج نز السذخع العخاقي  في قانػف العقػبات رقع    
بالحبذ اذا لع تقتخف بأؼ مغ ضخوؼ التذجيج عقػبات و حجدىا  446 السادةعقػبة جخيسة الدخقة في 

عقػبات ومغ ىحا الشز يتزح أف السذخع قج أشمق لفع الحبذ وىحا  445و  440في السػاد  الػاردة
ساعو  24 األدنىالحبذ ما بيغ حجييا  بعقػبةيعشي أف لسحكسة السػضػع سمصة تقجيخيو في أف تقزي 

 5أشيخ إلى  3سشػات ولكػف جخيسة الدخقة مغ الجشح فإف مجة العقػبة تشحرخ بيغ أكثخ مغ  5واألعمى 
وفق الدمصة  عقػبات ويالحع أف السذخع أجاز تبجيل عقػبة الحبذ بالغخامة  26 السادةسشػات عمى وفق 

ابل نالحع أف السذخع شجد عقػبة ولكغ بالسق ، اذا كانت ؾيسة السدخوؽ ال تديج عمى ديشاريغالتقجيخية 
مغ وصف الجشايات عمى أساس عقػبة الدجغ  الدخقةجخيسة الدخقة في حاالت معيشة بحيث عجت 

 .لػ تػفخت ليا الذخوط السشرػص عمييا في القانػف ليا  السقخرة
لدشة  111مغ قانػف العقػبات العخاقي رقع  46-39 السذخع في السػاد مغ الييا اف الطخوؼ التي اشار  

السعجؿ تجعل مغ الدخقة مغ الجخائع الخصيخة التي يعاقب مختكبػىا بعقػبات شجيجة تتفق مع 1969
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ؼيسا جدامتيا وضخوؼ ارتكابيا ، والتي تتخاوح بيغ الدجغ لسجة سبع سشػات الى االعجاـ بالشدبة لمبالغيغ 
 تتجاوز خسذ سشػات بالشدبة لمربياف وخسدة عذخ سشة بالشدبة لسجة ال لػ اقتخنت بالعشف وباإليجاع

وبدبب ضخوؼ الحخب مع ايخاف في ثسانيشيات القخف الساضي تع اضافة تعجيل عمى السػاد  لمفتياف .
عقػبات جسيع صػر جخائع الدخقة ىي االعجاـ لمبالغيغ بدبب ضخوؼ الحخب  فأصبحت( 443ػػػ  440)

 دوف تغييخ عمى حالتيا الدابقة لألحجاثج بدواليا ، بيشسا بقيت عقػبات الدخقة ولسخحمة مؤقتة يدوؿ التذجي
 . (10/11/1980في  2802الػقائع العخاؾية ، ،بغجاد ، العجد : وزارة العجؿ  ).
قج سادت كقانػف في العخاؽ أىع القػانيغ الخاصة باألحجاث نجج اف الذخيعة اإلسالمية وعشجما ندتعخض   

الجشائية بدبب القجرة  العثساني . وبسقتزى الذخيعة االسالمية حجدت مدؤولية الحجثقبل قانػف الجداء 
وعج مغ لع يبمغ الدابعة مغ العسخ غيخ مسيد وبالتالي ال يخزع الى أية عقػبة كانت . أما  عمى التسييد،

مغ بمغ ىحه الدغ ولع يبمغ الخامدة عذخة كاممة عج ناقز األىمية وبحلظ تدقط عشو العقػبات الجشائية 
ما يرل االنداف ، ويعج كامل األىمية عشج السقخرة ) الحجود والقراص( وتفخض عميو التجابيخ التأديبية

الى درجة البمػغ . وقج حجد لحلظ بمػغ سغ الخامدة عذخة عمى رأؼ اغمب الفقياء . وعشجئح تصبق عميو 
   .(602، ص1963) عبج القادر عػدة ،سػاء بدػاء  البالغيغحكاـ الذخعية كسا تصبق عمى اال
لجداء العثساني وبسقتزى ىحا وعشجما صار العخاؽ جدءا مغ االمبخاشػرية العثسانية شبق ؼيو قانػف ا  

 القانػف قدع االحجاث الى فئات ثالث:
ػػػػ األولى : األحجاث الحيغ لع يبمغػا سغ الثالثة عذخة ويعتبخ محخوميغ مغ التسييد وال يدئمػف عغ 

 جخائسيع.
ع العقػبات الحيغ بمغػا سغ الثالثة عذخة ولع يرمػا الى سغ الخامدة عذخة ، فيؤالء تصبق عمييػػػػ الثانية : 

 السقخرة قانػنا لمكبار بعج تخؽيزيا الى الثمث مشيا .
ػػػ الثالثة : وتذسل مغ بمغ سغ الخامدة عذخة ولكشو لع يبمغ سغ الثامشة عذخة وىؤالء ايزا يدتفادوف مغ 

)د عباس الحدشي ود حسػدؼ   السقخرة لمكباربعس التخؽيف وتصبق عمييع ثالثة ارباع العقػبة 
 .(50،ص1967

 1918وعشجما خزع العخاؽ الى قانػف االحتالؿ البخيصاني وشبق عميو قانػف العقػبات البغجادؼ لدشة  
 اختز الباب العاشخ مشو باألحكاـ الستعمقة باألحجاث . وفي ىحا القانػف قدع األحجاث الى ثالث أقداـ :
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ليغ عغ أفعاليع الجشائية : االحجاث الحيغ ىع  دوف الدابعة مغ العسخ. وىع غيخ مدؤو  القدم األولـ 
 مغ ؽ .ع. ب . 71بسػجب السادة 

سبع سشػات فأكثخ ولكغ تقل عغ الخامدة عذخة . وىؤالء : االحجاث الحيغ تكػف سشيع  القدم الثانيـ 
 مغ ؽ.ع.ب  72يكػنػف مغ السدؤوليغ عغ جخائسيع اال اف العقػبة تخفف قانػنا بحقيع وفق السادة 

: وىع االحجاث الحيغ تجاوز سشيع الخامدة عذخة وأقل مغ الثامشة عذخة وىؤالء يتسيدوف  القدم الثالثـ 
 باحكاـ خاصة وأىسيا :

 ػػػ ال يسكغ الحكع عمييع باإلعجاـ أو باألشغاؿ الذاقة السؤبجة .1
، عمى مجمذ القزاء األ)سشة  15بالحبذ لسجة ال تديج عمى ػػػ تبجيل عقػبة األشغاؿ الذاقة السؤبجة 2

 .(غيخ سارؼ  1918، قانػف العقػبات البغجادؼ لدشة قاعجة التذخيعات العخاؾية 
ليكػف مصبقا بعج  10/4/1955بتاريخ  44أصجر السذخع العخاقي قانػف األحجاث رقع  1955وفي عاـ  

مغ نفذ الدشة ، وقج اقترخ تصبيقو عمى مشصقة بغجاد بسقتزى  10/7ثالثة اشيخ ، أؼ اعتبارا مغ 
الحؼ صجر باالستشاد الى الفقخة الثانية  15/8/1955والسؤرخ في  48الرادر مغ وزارة العجؿ بخقع البياف 

 مغ القانػف .وبسػجب ىحا القانػف الخاص فقج قدع االحجاث الى : 10مغ السادة 
اية ػػػ أوال : مغ لع يبمغ الدابعة مغ عسخه . وبحقيع ال تجػز اقامة الجعػػ كيف ما كاف الفعل السختكب جش

 مغ القانػف . 20أو جشحة أو مخالفة وفق السادة 
 ويقل عغ اثشتي عذخة سشة .ػػػػ ثانيا: الربي وىػ الحجث الحؼ يديج عسخه عغ سبع سشػات 

 ػػػػ ثالثا: السخاىق وىػ الحجث الحؼ بمغ سغ الثانية عذخة مغ عسخه ولع يبمغ تساـ الخامدة عذخة سشة .
 الحؼ بمغ سغ الخامدة عذخة سشة ولع يبمغ سغ الثامشة عذخة سشة مغ العسخ .ػػػ رابعا: الفتى وىػ الحجث 

ويالحع باف قانػف األحجاث العخاقي قج أوجج مخحمة ججيجة في الحكع عغ غيخىا ، وىي مخحمة الربي   
التي يكػف فييا الحجث بيغ الدابعة والثانية عذخة مغ عسخه ، بيشسا نخػ ىحه السخحمة قج انجمجت مع 

، وأنو ميد االحجاث بتجابيخ  73حمة الثانية التي وججت في قانػف العقػبات البغجادؼ وفق السادة السخ 
لدشة  44، قانػف االحجاث رقع  وزارة العجؿ) يغمب عمييا صفة االجخاءات التقػيسية أكثخ مغ العقػبة .

   . (325، ص3603، غيخ سارؼ ، العجد 1955
ليحل محل قانػف  مادة  77ويتكػف مغ  11صجر قانػف األحجاث الججيج رقع  1962وفي عاـ   

وفي ىحا القانػف جخػ التخمي عغ  صعػبات في تصبيقو .و  ثغخات لػجػد 1955لدشة  44األحجاث رقع 
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بية أو قانػنية مخحمة الدغ الػاقعة بيغ الدابعة والثانية عذخة ، وقج استبعج القانػف الججيج أية اجخاءات عقا
 27تقػيسية وفق السادة  بإجخاءاتلمفئات العسخية دوف الدابعة مغ العسخ والربياف والفتياف وانسا خريع 

، ، أما اذا ارتكب الفتى جشاية )وىي السخحمة العسخية بيغ الخامدة عذخة ولع يبمغ الثامشة عذخة (  32و
قج اجازت لمسحكسة وضع الحجث تحت السخاؾبة أو حجده في السجرسة  33فاف االجخاء القانػني وفق السادة 

االصالحية أو ارسالو الى مجرسة الفتياف الجانحيغ ، وىحا االجخاء القانػني يعتسج عمى مجػ خصػرة 
، غيخ سارؼ ، 1962لدشة  11الػقائع العخاؾية ، قانػف االحجاث رقع وزارة العجؿ: ) لجخيسة السختكبة ا

 (654العجد 
 التخكيد عمى مخاؾبة الدمػؾ لمحجثوكاف  تع اضافة مادتيغو  48رقع  القانػف  صجر 1964عاـ  وفي   

ح كسا نز تحقيق الجقيق عغ سمػؾ الحجث الجانيقػمػف بال الحيغ  اعساؿ البحث االجتساعيوىي مغ 
التي يشتسي الييا الحجث وبيئتو التي يعير فييا والسحيط عميو قانػف االحجاث وىحا يدتجعي دراسة االسخة 

 )قتخاؼ الجخيسة في مثل ىحه الدغ الحؼ نذا ؼيو لسعخفة ما يعانيو نفديا واجتساعيا والعػامل التي دفعتو ال
 1،جدء940،العجد  غيخ سارؼ  1964( لدشة 48قانػف االحجاث رقع ) الػقائع العخاؾية ،وزارة العجؿ : 

 .( 264،ص
 9، وضع ىحا القانػف  1964لدشة  48ليحل محل القانػف رقع  64صجر القانػف  1972وفي عاـ   

 عمى ما يمي:مشو  6السادة وركدت  فقخة  15شو عمى مػاد اشتسمت السادة األولى م
 . يتػلى حاكع التحقيق او السحقق العجلي التحقيق وجسع االدلة في كل جخيسة تدشج الى الحجث.1
يخرز لمتحقيق في جخائع االحجاث حاكع او اكثخ او محقق عجلي او اكثخ بأمخ مغ وزيخ . يجػز اف 2

 العجؿ في االماكغ التي يعيشيا.
 مشو عمى ما يمي: 7وركدت السادة 

. اذا اتيع حجث ورشيج بارتكاب جخيسة فعمى الحاكع التحقيق تفخيق الجعػػ واحالة كل مشيسا عمى 1
 السحكسة السخترة

سحكسة االحجاث عشج الشطخ في الجعػػ اف احج الستيسيغ كاف قج اتع الثامشة عذخة مغ . اذا اضيخ ل2
عسخه وقت ارتكاب الفعل فعمييا ايقاؼ السحاكسة واعادة القزية الى حاكع التحقيق لتفخيقيا واحالة كل مشيع 

 عمى السحكسة السخترة
 مشو عمى ما يمي: 7وركدت السادة 
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غ مخاقب الدمػؾ اجخاء البحث االجتساعي عشج التحقيق في جشاية . عمى حاكع التحقيق اف يصمب م1
مشدػبة الى الحجث ولو اف يصمب ذلظ عشج اجخاء التحقيق في جشحة واذا تبيغ لسحكسة االحجاث اف اوراؽ 

 القزية خالية مغ تقخيخ البحث االجتساعي فعمييا اف تامخ بإجخائو
حجاىسا لحاكع التحقيق او لمسحكسة لزسيا الى اوراؽ . يشطع تقخيخ البحث االجتساعي بشدختيغ تخسل ا2

( 64قانػف االحجاث رقع )،الػقائع العخاؾية )وزارة العجؿ : بالشدخة الثانيةالجعػػ ويحتفع مخاقب الدمػؾ 
  . ( 1972لدشة 

الدابق  الغى ىحا القانػف القانػف و مادة  116ويتكػف مغ   76صجر قانػف االحجاث  1983وفي عاـ  
الى رعاية االحجاث والى الحج مغ ضاىخة جشػح االحجاث  الججيج وييجؼ ىحا  القانػف  1972لدشة  64رقع 

 مغ خالؿ وقايتو مغ الجشػح وتكييفو اجتساعيا وفق الؿيع والقػاعج االخالؾية لمسجتسع. 
السعخض لمجشػح، حيث اكج القانػف عمى الشاحية الػقائية باألخح بسبجأ االكتذاؼ السبكخ لمحجث كسا   

اناط بػزارة الرحة تذكيل مكتب لمخجمات الشفدية واالجتساعية في مخكد كل محافطة يعشى بجراسة 
حاالت الصالب السذكميغ او السعخضيغ لمجشػح، ووضع الخصط الكفيمة بسعالجتيع قبل اف يجشحػا، 

مى حميا. ونز القانػف عمى والتعاوف مع اوليائيع مغ اجل تفيع مذاكل ىؤالء االحجاث والسداعجة ع
مدؤولية الػلي عغ اىسالو واجباتو تجاه الحجث اىساال يؤدؼ بو الى االنحخاؼ او التذخد او ارتكاب 
الجخيسة، كسا نز عمى سمب الػالية عمى الحجث او الرغيخ اذا اقتزت السرمحة ذلظ. كسا وسع 

شية وادارات السجارس في مجاؿ الخعاية القانػف مغ اشار مداىسة ومدؤولية السشطسات الجساىيخية والسي
 الشفدية واالجتساعية الػاؾية مغ الجشػح.
 ججيجة تشاولت اجخاءات التحقيق والسحاكسة.  بأحكاـوفي مجاؿ قزاء االحجاث جاء القانػف 

واكج القانػف عمى الخعاية الالحقة لمحجث بعج انتياء مجة ايجاعو لكػنيا الػسيمة الستسسة لمعالج، التي   
تعيج تكييف سمػكو وفقا لمزػابط االجتساعية وتحػؿ دوف عػدتو الى الجشػح، وتسكشو مغ بشاء عالقات 

عمى استحجاث قدع لمخعاية  واالماف، فشز بالصسأنيشةاندانية ثابتة مع االخخيغ، وتػلج لجيو االحداس 
عمى عسل او سكغ الالحقة يتػلى ارشاد الحجث لسػاجية الحياة الججيجة وتقجيع السداعجة لو في الحرػؿ 

) وزارة العجؿ ، قانػف رعاية االحجاث رقع   ومشحو معػنة مالية مشاسبة تداعجه عمى ايفاء حاجاتو العاجمة
 (.570الثاني ، ص، الجدء 2153سارؼ ، العجد  1983( لدشة 76)
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ومغ السالحع اف قػانيغ االحجاث جسيعيا لع تعصي ترشيفا لمجخائع التي يختكبيا األحجاث ومشيا الدخقة    
وىي الجخيسة األكثخ شيػعا بيغ ىحه الفئة العسخية ، وانسا ركد عمى جانب الخعاية والخقابة والتجابيخ 

قانػنية قج تحجث مشو ، لسا ليحه الفئة العسخية مغ  االحتخازية وذلظ لسشع الحجث مغ ارتكاب أية مخالفات
وأوكل السذخعػف لقػانيغ االحجاث ميسة ترشيف الجخائع ،  أىسية كبيخة ججا لسدتقبل االنداف والسجتسع

. وتتع محاكسة الحجث السختكبة لمجخيسة حدب  1969لدشة  111لمسذخعيغ في قانػف العقػبات رقع 
التذخيعات الشافحة في قانػف العقػبات وبسا يتفق مع قانػف االحجاث الشافح وحدب الفئة العسخية التي 

 .ا ارتكب الحجث جخيستو في حيشي
 
 .االستنتاجات ـ

ػ اف السذخع العخاقي لع يحكخ في قػانيغ األحجاث أية ترشيفات لمجخائع السختكبة مغ قبل األحجاث ليتسكغ 
القزاء مغ محاكسة الحجث وفق القػانيغ الدارية السصبقة عمى األحجاث ، بل تخكيا لقانػف العقػبات 

 العخاقي والسصبق عمى البالغيغ .
االوضاع االقترادية الديئة كانت الدبب في دفع األحجاث الرتكاب جخيسة  اف ػ تبيغ مغ البحث1

 الدخقة.
ػ اف تذخيعات االحجاث العخاؾية ركدت عمى جانب الخعاية والخقابة والتجابيخ االحتخازية وذلظ لسشع الحجث 2

 مغ ارتكاب أية مخالفات قانػنية قج تحجث مشو.
 التي تكػف مذجعة عمى ىحا الشػع مغ االنحخاؼ. ىي الحجث البيئة التي يعير فييااف  ػ3
ػ يػجج لجػ األشفاؿ نقز ما في بعس األشياء السادية التي يحتاجيا  وبحلظ يزصخ لمدخقة لتعػيس 4

 ذلظ الشقز.
ػ التفكظ األسخؼ اف كاف شالؽ او وفاة أحج أو كال الػالجيغ أو السذاجخات العائمية أو الػياب السدتسخ 5

 لعسل أو االلتدامات االجتساعية يجفع بالصفل الى ارتكاب جخيسة الدخقة .لمػالجيغ بدبب ا
 وفي ضهء االستنتاجات قدم الباحث مجمهعة من التهصيات نذكر منها :

ػ التأكيج عمى دور األسخة في مخاؾبة أبشائيا داخل البيت وخارجو ، والتجخل في معخفة الرجاقات التي 1
ا افكارا اجتساعية قج تكػف بالزج مغ الؿيع األصيمة لمسجتسع وقػانيشو يختبط بيا ابشائيع ، كي ال يتمقػ 

 واعخافو .
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/ثانيا( مشيا عمى اعتبار الرغيخ مذخدا اذا 24ػ ضخورة تصبيق قػانيغ رعاية األحجاث التي تشز السادة )2
التغييخ مارس عسال أو ميشة مع غيخ ذويو لكػف اغمب االنحخافات التي ترجر مغ األحجاث وخاصة بعج 

 وخاصة الدخقات اف االحجاث يعسمػف مع الغخباء . 2003الدياسي عاـ 
ػ يجب أف تكػف عيغ الػالجيغ أو السدؤوليغ عغ تخبية األشفاؿ بريخة بأشفاليع وبأحػاليع الشفدية، كسا 3

غ في يجب أف تكػف عيػنيع بريخة بدمػكيع أنفديع وشخيقة تعامميع مع ىؤالء األشفاؿ، فخبسا يكػنػا مقمي
إشباع غخيدتيع الفصخية التي تتػؽ إلى حشاف كبيخ مشيع، وحخماف األشفاؿ مغ ىحا اإلشباع العاشفي 

بأساليب ال تتفق مع  الغخيدؼ لو أثخه الكبيخ في سمػؾ األشفاؿ، فقج يجفعيع إلى تعػيس ىحا الحخماف
 .تعاليع الجيغ والؿيع االجتساعية

ػ ال بج مغ تػعية األشفاؿ بخصػرة الدخقة مغ الػجية الذخعية ومغ حيث كػنيا جخيسة كبيخة يعاقب 4
عمييا الذخع عقػبة كبيخة تتشاسب مع حجع السعرية وخصػرتيا عمى الفخد والسجتسع، بل عمى الدارؽ 

قة ؼيو، األمخ الحؼ ذاتو، مغ حيث فقجانو الػازع الجيشي واألمانة، وسقػشو في نطخ السجتسع، وفقجاف الث
يجفع الشاس إلى امتيانو وازدرائو، فإنو بحلظ ال يسثل في نطخىع إال صػرة لمذخ، ذلظ أف الدخقة قج تجفع 

 إلى ارتكاب جخائع أخخػ أشج كالقتل، فقج يقتل مغ يدخقو إف فصغ إليو وحاوؿ اإلمداؾ بو، وقج يقتل ىػ.
دوف اقتخاب أشفاليع مغ األسباب السؤدية الى الدخقة ػ يجب عمى السدؤوليغ وأولياء األمػر الحيمػلة 5

حتى ال يقعػا في الدخقة وذلظ عغ شخيق السحاضخات والبخامج التثؿيؽية السباشخة أو عبخ وسائل االعالـ 
 السختمفة 

 
 أوالـ المرادر العربية.

 ػ القخاف الكخيع .
لخصيب، دار الفكخ، بيخوت، ب ػ ابغ حجخ، فتح البارؼ بذخح صحيح البخارؼ، مخاجعة محب الجيغ ا 1

 ت.
 ،دار الفكخ، بيخوت، ب ت.  2ابغ فارس : معجع مقايذ المغة ،جػ  2
 1ػ ابغ مشطػر : لداف العخب مادة) سخؽ( ، بيخوت ،دار صادر ودار بيخوت لمصباعة والشذخ، ط 3
،1956. 
رسالة ماجدتيخ ، جامعة اسساء جسيل رشيج : العشف االجتساعي ػ دراسة لبعس مطاىخه في العخاؽ ، ػ  4

 .1999بغجاد / كمية اآلداب ، 
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