
 

 

 

 

 

 
 العود للجريمة بين التشريع الفلسطيني والفقه اإلسالمي

 "دراسة تحليلية مقارنة"
 

Recurrence Committing Crime in The Palestinian legislation and 

muslim jurisprudence (An Analytical comparative study) 

 

 ِإعَداُد الَباِحِث 
 عبد الرحمن محمد شحتو

 
 ِإشَرافُ 

 الدكتور        الدكتور       
 عاطف محمد أبو هربيد      نزار حمدي قشطة

 
 

 اْلَماِجسِتيرِ  َدَرَجةِ  َعلى الُحصولِ  ِلُمَتطلباتِ  ِاسِتكَمالا  البحثُ  َهذا ُقدمَ 
 ِبَغزة اإِلسالِميةِ  اْلَجاِمَعةِ  ِفي الشريعة والقانون  ِبُكلِيةِ  القانون العام ِفي

 
 

 هـ0418/رجب – م7102/يونيو

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا
 

 الشريعة والقانونة ــــــــــــــــــليـك
 

 قانون عامماجستير 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of sharia law 

Master of public law  



 أ
 

 إقــــــــــــــرار

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

ميالعود للجريمة بين التشريع الفلسطيني والفقه اإلسال  
 "دراسة تحليلية مقارنة"

 

Recurrence Committing Crime in The Palestinian legislation and 

Muslim jurisprudence (An Analytical comparative study) 

 
اإلشارة إليه  أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت

أو لقب  لنيل درجة خريناآل يقدم من قبل حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم
 علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s policy 

on this. 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for any 

other degree or qualification. 

 

 :Student's name عبد الرحمن محمد شحتو اسم الطالب:

حتوالرحمن شعبد  التوقيع:  Signature: 

 :Date 2/12/2017 التاريخ:

 

  



 ب
 

  



 ت
 

 ُمَمَخْص الِرَساَلةْ 
 
 
 

المنتشرة في جميع الدكؿ ككذلؾ الحاؿ في يعتبر العكد إلى الجريمة مف أخطر الظكاىر       
فمسطيف رغـ تفاكت النسب بيف الدكؿ، إال أنيا كبالرغـ مف ذلؾ لـ تعالج مف الناحية التشريعية بما 
ذ ال يمكف المعالجة القانكنية لمعكد دكف النظر إلى مكقؼ الفقو  يمنع ىذه الظاىرة أك يحد منيا، كا 

عالجت ىذه الظاىرة؛ كمف ثـ مقارنة ىذه الظاىرة بيف الفقو  اإلسبلمي مف العكد إلى الجريمة ككيؼ
اإلسبلمي كالقانكف الفمسطيني، لذا كاف لمكضكع ىذا البحث أىمية كبيرة في الكقكؼ أكثر عمى 

 المعالجة القانكنية في فمسطيف لظاىرة العكد.
بحثو إلى ثبلثة كاتبع الباحث في ىذا البحث المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج المقارف، كقسـ  

فصكؿ، تحدث في الفصؿ التمييدم عف مفيـك العكد كأنكاعو، متناكالن المفيـك الشرعي كالقانكني، 
ككذلؾ أنكاع العكد كحاالتو، كمف ثـ أسقط الباحث ظاىرة العكد عمى أكثر الجرائـ انتشارا في 

كؿ في الفصؿ األكؿ العكد األراضي الفمسطينية كالمتعمقة بجرائـ األشخاص كجرائـ األمكاؿ؛ حيث تنا
إلى جرائـ األشخاص، كتحدث فيو عف أكثر جريمتيف تقعاف عمى األشخاص في قطاع غزة، كبياف 
العقكبة المترتبة عمى الجريمتيف مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف المقارنة، حيث تناكؿ في 

مع بياف طبيعة الجريمتيف كبياف المبحث األكؿ عف شركط العكد إلى جريمتي االعتداء كالمشاجرة 
العقكبة المقررة شرعان كقانكنان لمعائد إلى ارتكاب جرائـ )االعتداء كالمشاجرة(، كتناكؿ في المبحث 
الثاني أركاف العكد مطبقان في ظميا تطبيقات قضائية مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الفمسطيني ثـ 

المترتبة عمى العكد في جريمتي االعتداء كالمشاجرة اختتـ بالمبحث الثالث كالذم تناكؿ اآلثار 
كخمص إلى أف ىناؾ قصكر تشريعي بالرغـ مف أف المشرع في قطاع غزة أكقع عقكبات أشد عمى 
العائد مف تمؾ التي أكقعيا المشرع في الضفة الغربية، كأخيران تناكؿ الباحث في الفصؿ الثاني العكد 

خبلؿ بياف جريمة السرقة بيف الشريعة كالتشريعات المقارنة،  إلى جرائـ السرقة كما يمحؽ بيا، مف
فتناكؿ في الجانب الشرعي جريمة السرقة كالحرابة، كبياف العقكبة المترتبة عمى العائد إلى ىاتيف 
الجريمتيف، كتكصؿ إلى أف عقكبة العائد إلى ارتكاب الجريمة في الشريعة اإلسبلمية أشد ردعان كأكثر 

، كبياف عقكبة كما يمحؽ بيا كػ)السطك كالسمب( كؿ في الجانب القانكني جرائـ السرقةزجران، كما كتنا
ىا قصكران العائد إلى كؿ جريمة، كتكصؿ إلى كجكد قصكر تشريعي في معالجة ظاىرة العكد كأكثر 

، كخمص الباحث في ختاـ رسالتو إلى أف أنسب العقكبات بحؽ العائد إلى جريمة السرقة البسيطة
 ؾ التي أقرتيا الشريعة اإلسبلمية.العتداء كالسرقة ىي تمجريمتي ا
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Abstract 
Recidivism is considered one of the most serious wide-spread phenomena in all 
countries of the world. The case is the same in Palestine, despite the different 
percentages between different countries. This phenomenon was not addressed from 
the legislative point of view in order to reduce its percentage. Recidivism cannot be 
handled without consulting the legal views of Islamic jurisprudence pertaining to it 
then comparing such views with the rules of the Palestinian law. The importance of 
this study springs from illustrating the legal treatment of the phenomenon of 
Recidivism in Palestine.                                                                              

To conduct this study, the researcher used the descriptive analytical approach and 
the comparative approach. The researcher applied the concept to the most wide-
spread crimes in Palestine pertaining to individuals’ crimes and money crimes. The 
first chapter discusses Recidivism in individuals’ crimes and gives examples of the 
two most common individuals’ crimes committed in the Gaza Strip. The chapter also 
shows the consequent penalty of both crimes in the Islamic Sharia law and 
comparative laws.The first section of the chapter explains the nature and conditions 
of Recidivism to the two crimes of ‘aggression’ and ‘mutual affray,’ then the penalty 
of Recidivism to both crimes. The second section of the chapter explains the pillars 
of Recidivism and applying it to cases according to. The third section of the chapter 
illustrates consequent impacts of both crimes of ‘aggression’ and ‘mutual affray.’ 
The chapter concludes that there is a legal inadequacy in this regard, although 
legislators in the Gaza Strip made a severer penalty for Recidivism than the 
legislators of the west bank.  In the second chapter, the researcher explained 
Recidivism to the crime of burglary and it consequences through explaining the true 
nature of the crime from the Islamic Sharia perspective and comparative laws. the 
researcher explained the crimes of Burglary and Banditry, and then explained the 
consequent penalty of Recidivism to both crimes. He concluded that the one 
returning to committing any of both crimes would face a severer penalty according to 
Islamic law. In the legal part of Burglary he explained the consequent crimes of 
(robbery and armed robbery). The chapter concluded that there is a legal 
inadequacy in handling Recidivism to such crimes especially to simple crimes. The 
study concludes that the most suitable penalties for Recidivism to drug dealing and 
Burglary is what has been established by the Islamic Sharia law.                          
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 اآلية القرآنية
 الرَّْحمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اِ 

 

 

 قال تعالى: 
 

 

ا زِْدِن  َرِّبّ  َوكُو ﴿ ًٍ  ﴾ِغيْ
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 ِإْىـــــــــــَداءْ 
إلى مف ربياني صغيران كعمماني كبيران، إلى مف رسمكا لي طريؽ النجاح كأناركا بدعائيـ كرضاىـ 

بصبرىـ أركع معالـ ًبًر األبناء فكاف كتكجيياتيـ  طريؽ اليدل نحك النجاح كالرشاد، كصنعكا 
غراسيـ ىذه الثمرة، إلى مف عمماني أف العمـ طريؽ العظماء ال يسمكو إال مثابر كمجتيد، إلى 

في الدنيا" جزاكما ا عني  ي تحت ظؿ رضاىـ " أبي كأمي جنتاممف أدركت معيـ أف نجاح
 ، خير ما جزل نبيان عف أمتو

  
 ،،،الحبيبيف كأختي الغالية الذيف أقتبس مف نكرىـ ألستنير طريؽ العمـ كالرشاد أخكمإلى 
 

إلى أينسي في محنتي، كزادم في سبيمي، إلى مف ضحت بكقتيا كراحتيا لتكفر لي أسمى سبؿ 
بنتيالراحة كاليناء "زكجتي الغالية"   ،،،الحبيبة كا 

 
 

ؽه عمي كفضؿ بعد ا عظيـ كبذركا  تي أساتذتي ككؿ بذكر العمـ في بستاف معرفإلى الذيف ليـ حى
 مف عممني حرفان،،،

 

 اندكني في محني بعمميـ كدعائيـ ،،،إلى الذيف س
 
 
 

  
 
 

 أىديكم جميعًا ىذا الجيد المتواضع
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 ُشُكر وَتْقِدْير
الشكر  أكالن كأخيران، عمى نعمو التي أعجز عف تعدادىا كمقصر في شكرىا، الحمد  الذم 
رضي لنفسو الحمد كعممو، بؿ أجمو كأعظمو، فمؾ الحمد ربنا حتى ترضى كلؾ الحمد بعد 
الرضا، كلؾ الحمد أف كىبتنا أنفاسان نحمدؾ فييا، حمدان يميؽ بجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ، 

، القائؿ في  ـ عمى خير البشر، صاحب الرسالة األسمى محمد ابف عبد ا كصبلة كسبل
امتثاال ألمر رسكؿ ا صمى ا عميو  (1)الحديث الصحيح " ال يشكر ا مف ال يشكر الناس"

، يفالفاضم كسمـ أكالن، كشكران كعرفانان لذكم الفضؿ ثانيان، أشكر جزيؿ الشكر كالعرفاف أستاذمى 
بصيرتي  االذم أنار ك  ؛معالـ العمـ كالتكاضع اجمع مذافب الرفيع كالخمؽ الدمث الب األدصاحأ

عاطؼ / الفاضؿ الدكتكر ؛لمعمـ نبراسان  كما زاال اسعة لزالتي، فكان ييماصدر  اعثراتي كزاد كأقاال
 محمد أبك ىربيد ، كالدكتكر الفاضؿ/ نزار حمدم قشطة.

ثرائيا  الدكتكريف كما كأتكجو بالشكر الجزيؿ، إلى الكريميف، المذاف أيسعد بمناقشتيما رسالتي، كا 
كالدكتكر الفاضؿ/ طارؽ محمد  مازف اسماعيؿ ىنية /العبلمة بعمميـ كمبلحظاتيـ الدكتكر

 الديراكم 
كما كأتكجو بالشكر إلى كؿ أساتذتي في كميتي كمية الشريعة كالقانكف، الذيف تتممذت عمى أيدييـ 

كا فكرم بعمميـ كقمبي بأدبيـ كدماثة خمقيـ، كأخص بالذكر منيـ/ كنيمت مف عمميـ، الذيف أثر 
أنكر الشاعر،  : خالد الصميبي كد: عبد القادر جرادة، كد:كدأ.د : مازف ىنية ك د: زياد مقداد 

فريد المكلك، كأ: أمجد األغا، فجزاىـ  :باسـ بشناؽ، كد: أيمف عبد العاؿ، كد: نافذ المدىكف كأ كد:
 يحبكف عني خير الجزاء. ا كعكائميـ كمف

كما كأشكر كؿ زمبلئي ككؿ مف لو حؽ عميَّ بعد ا تعالى، فكاف خير معيف كخير رفيؽ، 
كأخص منيـ أستاذم القدير المحامي/ أديب الربعي، ك أ. فايؽ اليازجي الذيف أناركا بصيرتي 

    د أبك عرجة، أحمخالي أ. بعمميـ، كزمبلئي الذيف مدكا لي يد العكف كالعطاء، كأخص منيـ 
 أ. أحمد دلكؿ. الدرب المحامي/أ. محمد األشـر ك أ. محمد رفيؽ الشكبكي، ك رفقاءك 

 الباحث                                                                      
 عبد الرحمن محمد شحتو
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 اإلطار العام لمدراسة
 

 :مقـدمـة عن الدراسة 
( 1/10الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف كبعد، تنص الفقرة )       

ـ عمى أف: "حقكؽ اإلنساف كحرياتو 2003مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 
أكلت حقكؽ كحرية اإلنساف الجزء  كالقكانيفاألساسية ممزمة ككاجبة االحتراـ" ككذلؾ كؿ الشرائع 

يقاع العقكبة المكائمة األعظـ مف  االىتماـ، كجرمت أم فعؿ مف شأنو االعتداء عمى اآلخريف كا 
.  لمسمكؾ اإلجرامي لرده كردعو عف العكد إلى مثؿ ىذا الجـر

إال أنو في كثير مف األحياف ال يردع الجاني حتى يعكد إلى ارتكاب جـر آخر كىذا ما  
ألنظمة المتبعة فييا في ظاىرة العكد، كيزيد يعرؼ بػ"العكد"، كتتفاكت المجتمعات عمى اختبلؼ ا

العكد عبئان عمى المجتمع بشكؿ عاـ كعمى الجيات المختصة لمكافحة الجريمة بشكؿ خاص، 
كبرغـ الجيكد التي يبذليا المختصكف في ىذا المجاؿ عبر مؤسسات الدكلة قاطبةن كالتي تيدؼ 

لسجف كأثناء كجكده فيو كبعد خركجو إلى معالجة المجـر كمكافحة الجريمة قبؿ دخكؿ المجـر ا
منو إال أف األمر ما زاؿ يؤرؽ الباحثيف بسبب اإلحصائيات التي تؤكد كجكد ىذه الظاىرة الخطيرة 

 كبشكؿ متزايد.
كىذا ما يدعك المختصيف في ىذا المجاؿ إلى البحث عف كسائؿ كأساليب تقضي أك تحد      

خبلؿ فيـ أبعاد الفكر اإلجرامي كثقافة الجريمة في  مف ىذه الظاىرة كتعالج الجريمة كالمجـر مف
مراكز اإلصبلح كخارجيا، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ نكع العقكبة كمقدارىا كطريقة تنفيذىا 
كمدل مبلئمتيا مع الجريمة كأثرىا، ككذلؾ مستكل الكعي االجتماعي بكسائؿ مكافحة الجريمة في 

 الجانب النظرم كالتطبيقي.
ىذا المكضكع اختار الباحث الحديث عف ظاىرة العكد  بيغية الكصكؿ إلى مبلمحو  كلبياف أىمية 

كأبعاده كبياف أسباب كجكد ىذه الظاىرة كآثارىا، كمكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف أسبابيا كآثارىا 
، كما تعاني منيا  كعبلجيا، كطرح الحمكؿ المناسبة ليذه الظاىرة التي ييعاني منيا اإلنساف المجـر

 جتمعات كالحككمات في عالمنا المعاصر.الم
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 أواًل: أىمية البحث
 معالجة األسباب الرئيسية كراء انتشار ظاىرة العكد إلى الجريمة. -1
 بياف المكقؼ الشرعي كالقانكني مف معالجة العكد إلى الجريمة. -2
 بياف أكجو القصكر التشريعي كالقضائي كالتنفيذم في الحد مف ظاىرة العكد إلى الجريمة. -3
 

 ثانيًا: أسباب اختيار البحث
 ازدياد حاالت العكد في بعض الجرائـ في قطاع غزة كالضفة الغربية. -1
 كضكح القصكر التشريعي في تنظيـ العكد لمجريمة في ضكء قانكف العقكبات الفمسطيني. -2
التعرؼ عمى طرؽ العبلج مف خبلؿ معرفة العقكبة الكاقعة عمى المجـر العائد الرتكاب  -3

 الجريمة.
 

 ثالثًا: أىداف البحث
معرفة أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف القانكف الفمسطيني كالتشريع اإلسبلمي فيما يتعمؽ  -1

 بمسألة العكد لمجريمة.
تطكير القانكف الفمسطيني بما يضمف سد الفراغ القانكني الخاص بمكضكع العكد لمجريمة،  -2

 حيث إف القانكف الفمسطيني لـ يعالج العكد بالشكؿ الكافي.
المكاءمة بيف القانكف الفمسطيني كالتشريع اإلسبلمي بما يحقؽ أعمى مستكل مف العدالة  -3

 الجزائية.  
كضع ضكابط تشريعية تضمف تقدير العقكبة المترتبة عمى العكد بشكؿ عادؿ كيتناسب مع  -4

 . طبيعة المجـر كالجريمة
 

 رابعًا: إشكالية البحث
في القانكف الفمسطيني مقارنة مع الشريعة تتمخص مشكمة البحث في طرؽ معالجة العكد 

اإلسبلمية، فمثبلن قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة لـ يتعرض لمعكد إال في مادتيف كترؾ 
ذلؾ لمسمطة التقديرية لمقاضي، فالقانكف الفمسطيني لـ يعالج ظاىرة العكد بالشكؿ الذم تتناسب 

عدالة الجزائية، كما أف استيضاح ماىية العكد فيو العقكبة مع السمكؾ اإلجرامي؛ مما يخؿ بال
كأنكاعو كأسبابو كالدكافع كراء الجاني لمعكد إلى الجريمة، سيعكس طبيعة التعامؿ مع ظاىرة العكد 

 .مف قبؿ كافة جيات االختصاص
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 خامسًا: أسئمة البحث 
 ىؿ تطبيؽ التعازير في الشريعة اإلسبلمية أكثر تحقيقان لمعدالة الجزائية مف سمطة القاضي  -1

 التقديرية في تقرير العقكبة لمعائد؟    
 ما ىي طبيعة العكد إلى الجريمة في القانكف الفمسطيني كالقكانيف المقارنة؟ -2
 العكد في القانكف ىؿ يتناسب الجزاء الجنائي لمعائد إلى الجريمة مع الحد مف ظاىرة  -3

 الفمسطيني؟    
 ىؿ كانت المعالجة القانكنية مف قبؿ القانكف الفمسطيني كافية لمحد مف ظاىرة العكد؟ -4
 ىؿ يشكؿ منح السمطة التقديرية لمقاضي في تقدير عقكبة العكد معالجة كافية لمحد مف  -5

 العكد إلى الجريمة ؟    
 

 سادسًا: منيجية البحث
كبلن مف المنيج الكصفي التحميمي لتسميط الضكء عمى مفيكـ كأسباب  سمؾ الباحث في بحثو 

العكد إلى الجريمة في ضكء قانكف العقكبات الفمسطيني، كالمنيج المقارف كذلؾ بمقارنة األحكاـ 
المتعمقة بالعكد في القانكف الفمسطيني كالشريعة اإلسبلمية مع تسميط الضكء عمى القكانيف المقارنة 

 رم كالقانكف األردني.كالقانكف المص
 

 سابعًا : الجيود السابقة 
تعد الدراسات في مجاؿ العكد قميمة، كلـ تعًط االىتماـ الكافي لذلؾ كذلؾ نظران لما يرل الكثير أف  

السمطة التقديرية لمقاضي في تحديد الظركؼ المشددة لمعقكبة كافية لمعالجة ظاىرة العكد، مف أىـ 
 الدراسات التي تناكلت المكضكع مف ناحية شرعية أكثر مما ىي قانكنية:

 بحث  "مقارنة قانونية دراسة اإلسالمي الفقو في المقررة وعقوبتو الحدود جرائم إلى العود" -1
.  ـ2009 بالخميؿ المفتكحة القدس جامعة -أستاذ الفقو المقارف   شندم إسماعيؿ /لمدكتكر
رائـ إلى العىٍكد :بعنكاف مييمَّا فقيينا مكضكعنا البحث ىذا كيتناكؿ ديكد جى رىة كعيقكبىتوي  الحي  في الميقرَّ

 متفقكف الفقياء أف أبرزىا النتائج مف جممة إلى خيمص كقد ميقارىنةه، دراسىة– اإلسبلمي الفقو
 ًمرارنا، قذؼ أك ًمرارنا، زنا فمف العقكبة، قبؿ كتكراره إليو بالعىٍكدة تتكرر ال الحد عقكبة أف عمى
 جديد، مف فييحد شرب، أك قذؼ أك فزنى عاد فإف كاحد، بحد فيكتفى ًمرارنا، الخٍمر شرب أك

، حتى الحد   عميو ييقـ فمـ بكر، كىك زنى فيمف بينيـ خبلؼ كىناؾ  كذلؾ مختمفكف كىـ أٍحًصفى
 في بينيـ خبلؼ كثمَّة ال؟ أـ لمىقٍذؼً  عىٍكدنا ذلؾ يعد ىؿ كاحدة، بكممة الجماعة قذؼ فيمف
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 الخٍمر شرب فيمف ككذا كرابعة، ثالثة مرة فسرؽ عاد ثـ فيقطع، سرؽ ثـ فيقطع، سرؽ مف حكـ
دَّ،  البحث ىذا عمى كثيران  ستضيؼ كدراستنا .الخامسة أك الرابعة المرة في فشرب عاد ثـ فحي

 القانكف كمكقؼ كأنكاعو العكد ماىية عف الحديث ستتناكؿ ككف أف دراستنا البحت، الفقيي
 بشكؿ كذلؾ اإلسبلمية، الشريعة مكقؼ إلى باإلضافة منو المقارنة كالقكانيف الفمسطيني

 .كجرائـ األمكاؿ السرقة جرائـ في أساسي
 

رسالة ماجستير/  - م(1111"العود في الجريمة بين الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي"  -2
قسـ القضاء الشرعي. تناكلت  -الدراسات العميا -جامعة الخميؿ  –عبير عبد الرحمف النتشة 

ىذه الدراسة الجريمة كأركانيا كأنكاعيا، كنظرية العكد في الشريعة اإلسبلمية مف حيث جرائـ 
 الحدكد كجرائـ القصاص كجرائـ التعزير.

لجريمة معاقب عميو في الفقو اإلسبلمي كالقانكف كخمصت الدراسة إلى أف العكد في ا 
الكضعي، كالعكد قبؿ إيقاع العقكبة يؤثر في العقكبة تخفيفان فيؤدم لتداخؿ العقكبات أك ال 
يؤثر في العقكبة فبل تداخؿ بينيا كتيستكفى جميعان، كالعكد بعد إيقاع العقكبة يؤثر في العقكبة 

ف القانكف عالج مشكمة العكد مساكاة أك تشديدان أك تغييران يحمؿ مع نى التشديد عمى الغالب، كا 
 كلكنو أجمؿ كلـ يفصؿ كلـ يبيف عقكبة كؿ حالة مف الحاالت المختمفة.

كعمى الرغـ مف أف عنكاف ىذه الدراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كالقكانيف المقارنة، إال أنيا  
كص في قانكف العقكبات األردني لـ تفصؿ في الشؽ القانكني منيا، حيث أكردت بعض النص

ـ كنصكص فقط دكف تفصيؿ أك تحميؿ أك 1960( لسنة 16المطبؽ في الضفة الغربية رقـ )
 مقارنة.

 
جامعة محمد خيضر بسكرة في الجزائر كمية الحقكؽ قسـ  –" رسالة ماجستير حكام العود"أ -3

ـ حيث تناكلت 2014/2015كحسينة شركف لمعاـ  -الحقكؽ إعداد الباحثتيف/ خديجة سعادم
الدراسة العكد كاألحكاـ المتعمقة بو، كتطرقت إلى مكقؼ القانكف الجزائرم مف ظاىرة العكد، 
كما يتعمؽ بالعكد مف ألفاظ ذات صمة، إال أف ىذه الدراسة كانت تتمحكر حكؿ البعد القانكني 

الدراسة لمعكد إلى الجريمة دكف الخكض في تفاصيؿ العكد في الشريعة اإلسبلمية، كخمصت 
إلى أف ظاىرة العكد البد أف تعالج مف خبلؿ التدابير االحترازية أكالن كالمتمثمة بمؤسسات 
خاصة في الدكلة ترعى بعض الفئات األكثر عرضو الرتكاب العكد، باإلضافة إلى مراكز 

 اإلصبلح مف ناحية كمف ناحية أخرل البد مف المعالجة التشريعية الصريحة لظاىرة العكد.
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ىػػػػ 1409" كتاب صادر مف األمنية بالرياض عود لمجريمة من منظور نفسي اجتماعيال"  -4
الطبعة األكلى لمدكتكر/ فاركؽ عبد  -ـ، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ االمنية1989المكافؽ 

السبلـ،  كتحدث فيو عف البعد النفسي كاالجتماعي لمعائد كتناكؿ المؤلؼ ظاىرة العكد مف 
األسباب الرئيسية كراء ظاىرة العكد، كخمص المؤلؼ إلى جممة مف  خبلؿ االستبياف عف

التكصيات كالنتائج أىميا أف أغمب حاالت العكد تحدث مف قبؿ األشخاص الذيف ينتمكف 
إلى الطبقة االجتماعية الدنيا، كالتي تعاني مف عدـ الكفرة االقتصادية باإلضافة إلى اآلفتيف  

البان في الدكؿ العربية، كمف ناحية أخرل أف بعض ) الجيؿ كالمرض( كىذا ما يحدث غ
العائديف إلى ارتكاب الجريمة ينتمكف مف حيث القدرة العقمية إلى مستكيات دكف المتكسط، 
فيـ ال يعانكف مف الغبف االجتماعي مف الدرجة األكلى بقدر انيـ ال يستطيعكف بحكـ قدراتيـ 

دارة حياتيـ   بصكرة فعالة كمتكافقة كىـ ال يحسنكف التقدير.العقمية المحدكدة حسف التعامؿ كا 
 
 

 ثامنًا: ىيكمية البحث
 

 الفصل التمييدي: العود لمجريمة)المفيوم واألنواع( 
 

 المبحث األكؿ: مفيـك العكد لمجريمة 
 المبحث الثاني: أنكاع العكد لمجريمة

 

 الفصل األول: العود في الجرائم الواقعة عمى األشخاص
 

 شركط العكد في الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص.المبحث األكؿ: 
 المبحث الثاني: أركاف العكد في الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص.

 .المبحث الثالث: اآلثار المترتبة عمى العكد في الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص
 

  الفصل الثاني: العود في الجرائم الواقعة عمى األموال 
 الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ. المبحث األكؿ: شركط العكد في

 المبحث الثاني: أركاف العكد في الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ.
 .المبحث الثالث:  اآلثار المترتبة عمى العكد في الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ
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 التمييديلفصل ا
 العود لمجريمة )المفيوم واألنواع(

 تمييد
 

ا اقترنػػت بالجريمػػة شػػددت تمػػؾ الظػػركؼ كالكقػػائع التػػي إذا مػػىػػي  الظػػركؼ المشػػددة لمعقكبػػة      
نما يسرمقتصر حكميا عمى جريمة معينة بذاتياعقكبتيا، كىي ال ي  ،حكميا عمى كافة الجرائـ ، كا 

 .(1)أك الجانب األكبر منيا
نمػا اقتصػر  الفمسطينيالعقكبات  قانكفيتناكؿ  كلـ  تعريؼ العكد كلـ يعالجو في متكنػو، كا 
، كاكتفػى (2)في جريمة السرقة، كجريمػة تػداكؿ المسػكككات الزائفػة كبة المترتبة عمى العكدعمى العق

بػػذلؾ االعتمػػاد عمػػى سػػمطة القاضػػي التقديريػػة فػػي تشػػديد العقكبػػة مػػف تخفيفيػػا كمػػا أف العػػكد إلػػى 
المصرم  قانكف العقكباتنص  بينما (3)الجريمة في قطاع غزة يعتبر مف الظركؼ المشددة لمعقكبة

األردنػي عمػى العػكد العقكبػات  قػانكفنػص كذلؾ  ؛(4)ظرؼ مشدد عاـ كاحد كىك ظرؼ العكد عمى
. كمف الجدير بالػذكر أف المشػرع فػي كػؿو مػف: األردف كسػكريا كلبنػاف (5)كظرؼ مشدد عاـ لمعقكبة

 .(6)يستعمؿ تعبير التكرار بدالن مف العكد، ككبلىما بمعنى كاحد
 الحديث في ىذا الفصؿ مف خبلؿ المباحث التالية: كعمى ضكء ما تـ ذكره فإنو سنتناكؿ

 المبحث األول: مفيوم العود إلى الجريمة.
 المبحث الثاني: أنواع العود إلى الجريمة.

 

                                                           

 (.15 -10البغاؿ، الظركؼ المشددة كالمخففة في قانكف العقكبات )ص ((1
 ـ.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )287،361المادتيف ) (2)
 ـ عمى المداف بالحبس ستة أشير مع النفاذ كبغرامة 4/6/2015حيث حكمت محكمة صمح غزة بتاريخ  (3)

 شيكؿ أك الحبس شير بدالن منيا، إذ سبؽ كأف ارتكب ذات المتيـ جريمة كتـ الحكـ عميو 500مالية قدرىا      
 نفيذ عقكبة الحبس لمدة ـ كحكمت بحبس المداف ستة أشير كأمرت المحكمة بكقؼ ت13/3/2014بتاريخ      
 شيكؿ أك الحبس شيريف بدالن منيا.500ثبلث سنكات كبغرامة مالية قدرىا      
 ـ.1937( لسنة 58( مف قانكف العقكبات المصرم رقـ )54-49المكاد ) (4)
ـ كتعديبلتو المطبؽ في الضفة 1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )104-101المادة ) (5)
 بية.الغر 
 ( مف 251-246كالمكاد) ـ كتعديبلتو.1943( لسنة 340( مف قانكف العقكبات المبناني رقـ )261-258المكاد ) (6)
 ـ كتعديبلتو.1949( لسنة 148السكرم رقـ ) قانكف العقكبات    
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 المبحث األول
 مفيوم العود إلى الجريمة

 جيػده كػؿ يبػذؿ أف المجتمػع عمػى يجػب خطيرة ظاىرة تعتبر ذاتيا في الجريمة كانت إذا 
 فيػك الخطكرة، أشد أمران  الجريمة ارتكاب كاف العكد إلى منيا؛ لمحد الكفيمة كالتدابير القكاعد لكضع
 النظػػاـ عجػػز عمػػى عنػػكاف كىػػك  ،فػػي الحػػد مػػف العػػكد القانكنيػػة القاعػػدة قصػػكر عمػػى عممػػي دليػػؿ

 .إصبلحو أك الجاني ردع عف العقابي
بػػػػدأن مػػػػف الشػػػػريعة كسػػػػمط الباحػػػػث كبشػػػػكؿ سػػػػريع عمػػػػى النظػػػػرة التاريخيػػػػة لظػػػػاىرة العػػػػكد  

اإلسػػبلمية مػػركران بالقػػانكف كمطمػػب أكؿ ثػػـ سػػيتناكؿ الحػػديث عػػف مفيػػكـ العػػكد إلػػى الجريمػػة كذلػػؾ 
 عمى النحك التالي:

  المطمب األول: النظرة التاريخية لظاىرة العود.
 المطمب الثاني: ماىية العود إلى الجريمة.

 المطمب األول
 النظرة التاريخية لظاىرة العود

 فػي التشػديد ىػذا كتمثػؿ العائػد المجػـر عمػى العقكبػة تشػديد إلى القدـ منذ القكانيف اتجيت 
 بنفيػػو أك بإعدامػػو المجػػـر ستئصػػاؿا فػػي أك بالغػػة زيػػادة العقكبػػة جرعػػة زيػػادة فػػي إمػػا األمػػر بػػادئ

، بينمػػػا كػػػاف خػػػرآل عصػػػر مػػػف يختمػػػؼ كػػػاف القكاعػػػد ىػػػذه تطبيػػػؽ نطػػػاؽ أف غيػػػر، نائيػػػة لجيػػػات
السبؽ في معالجة العػكد مػف خػبلؿ العقكبػة المترتبػة عمػى العائػد إلػى الجريمػة،  لمشريعة اإلسبلمية

كسػػيأتي بيػػاف ذلػػؾ الحقػػان، لػػذلؾ سيسػػمط الباحػػث فػػي ىػػذا المطمػػب الحػػديث عػػف ظػػاىرة العػػكد فػػي 
الشػريعة اإلسػػبلمية كصػػكالن إلػى مكقػػؼ القػػكانيف المقارنػػة مػف ىػػذه الظػػاىرة كذلػؾ مػػف خػػبلؿ فػػرعيف 

 سيأتي بيانيما.
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 الفرع األول
 سالميالعود في الفقو اإل

،  (1)لػػـ تكػػف العقكبػػة فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية مقصػػكدة لػػذاتيا، بػػؿ ىػػي لحكمػػةو أرادىػػا ا 
 :(2)كما أف القصد مف إيقاع العقكبة لمرتكب الجريمة يرمي إلى تحقيؽ عدة أىداؼ أىميا

كنكاىيػػو، فتنفػػذ بحقػػو العقكبػػة ردع المجػػـر بحيػػث ينػػاؿ جػػزاء مػػا اقتػػرؼ بمخالفتػػو أكامػػر الشػػرع - أ
 المناسبة لتحقيؽ ىدؼ الردع.

إرضػػاء المعتػػدل عميػػو أك كليػػو، كذلػػؾ بػػأف تقػػـك السػػمطة بػػالرد عمػػى فعػػؿ المجػػـر بمعاقبتػػو  - ب
العقكبػػة الرادعػػة ممػػا يشػػيع الرضػػا كالطمأنينػػة فػػي نفػػس المعتػػدل عميػػو إف كػػاف حيػػان كفػػي نفػػس 

مػػا يػػؤدم إلػػى امتصػػاص نقمػػة أقػػارب المجنػػي عميػػو كليػػو كأقاربػػو إف أدت الجريمػػة إلػػى قتمػػو، م
 فيبعدىـ عف التفكير بالثأر.

تحقيػػػؽ االسػػػتقرار كاألمػػػف االجتمػػػاعييف، حيػػػث أف كػػػؿ جريمػػػة تحػػػدث اضػػػطرابان اجتماعيػػػان  - ت
يتناسػػػب مػػػع جسػػػامتيا، فكممػػػا جػػػاء الػػػرد عمػػػى المجػػػـر سػػػريعان كحاسػػػمان كممػػػا أدل إلػػػى تيدئػػػة 

 الخكاطر التي أثارتيا الجريمة.
تح باب اإلصبلح أماـ الجاني، إذ أف العقكبة في الشريعة اإلسبلمية ال تستيدؼ اإليبلـ ف- ث

نما تستيدؼ اإلصبلح قبؿ اإليبلـ، كليذا كانت التكبة دارئة لمحدكد التي فييا عدكاف  لذاتو، كا 
عمى المصمحة العامة، سكاء كقعت التكبة قبؿ القدرة عمى الجاني اك بعده، أم قبؿ عرضو 

 ضاء اك بعد عرضو عميو، كالتكبة ىي دليؿ صبلح حاؿ الجاني.عمى الق
تحذير اآلخريف، أك ما يعرؼ بػػػػ) الػردع العػاـ( إذ أف النػاظر لتطبيػؽ العقكبػة يحقػؽ فػي ذاتػو - ج

 عدـ اقتراؼ الذنب المكجب لمعقكبة التي رآىا.
كلػػى مػػف جمػػب كممػػا سػػبؽ يتضػػح أف فمسػػفة العقكبػػة قائمػػة عمػػى القاعػػدة األصػػكلية درء المفاسػػد أ

 المنافع. 
إال أنو كعمى الرغـ مما ذكر نرل أف البعض ممف يعاقبكا يعكدكا الرتكاب جريمػة مػرة أخػرل، ممػا 
بعني عدـ تأثير العقكبة في الجريمة األكلى في نفس الجاني كلـ تحقؽ الغايػة مػف كرائيػا ىػذا مػف 

إال أف طبيعػػة الػػنفس لػػدل  ناحيػػة، كمػػف ناحيػػة أخػػرل قػػد تكػػكف العقكبػػة متناسػػبة مػػع ظػػاىرة العػػكد
                                                           

 (.66( عبد المجيد، فمسفة العقكبة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي )ص1)
  (186-185أحكاـ الجريمة كالعقكبة في الشريعة اإلسبلمية )ص( أبك حساف، 2)
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الجػػاني مائمػػة إلػػى ارتكػػاب الجريمػػة كاتبػػاع اليػػكل فػػبل تردعػػو عقكبػػة أكلػػى كال ثانيػػة، كمػػف األمػػكر 
التي أكالىا فقياء الشريعة اإلسبلمية اىتمامػان؛ تكػرار اتيػاف الفعػؿ المحػـر ارتكػاب مكجبػات العقػاب 

ة اإلسػبلمية ظػاىرة العػكد إلػى الجريمػة أكثر مف مرة كىك مػا يعػرؼ بػػػ)العكد(، فقػد عالجػت الشػريع
منػػذ نزلػػت أحكاميػػا عمػػى الرسػػكؿ صػػمى ا عميػػو كسػػمـ كقػػد طبقػػت ىػػذه االحكػػاـ عمػػى العائػػد إلػػى 

 عنػو ا رضػي ا عبػد بػف جػابر فعػفالجريمة منذ نشأة المجتمػع اإلسػبلمي فػي المدينػة المنػكرة، 
 سػرؽ، إنمػا ا، رسػكؿ يػا فقػالكا( اقتمػكه) فقػاؿ كسػمـ عميػو ا صػمى النبػي إلػى بسػارؽ جػيء: قاؿ
 قػػاؿ سػرؽ، إنمػػا ا، رسػكؿ يػػا فقػالكا( اقتمػػكه) فقػاؿ الثانيػػة بػو جػػيء ثػـ فقطػػع،: قػاؿ( اقطعػػكه) قػاؿ
 بػو فػأيتيى ( اقطعػكه) فقػاؿ سػرؽ، إنمػا ا رسػكؿ يػا فقػالكا( اقتمػكه) فقػاؿ الثالثػة بو جيء ثـ( اقطعكه)

 عميػػو كرمينػػا بئػػر فػػي فألقينػػاه اجتررنػػاه ثػػـ فقتمنػػاه بػػو فانطمقنػػا: جػػابر قػػاؿ ،(1)(اقتمػػكه) فقػػاؿ الرابعػػة
 .الحجارة

أف نطػػاؽ العػػكد فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية أكثػػر شػػمكالن فقػػد يكػػكف فػػي بػػاب الطاعػػات  يــرا الباحــث 
كالقربات إلى ا تعػالى كالصػبلة كالصػياـ كغيرىػا مػف العبػادات، كمػف ناحيػة أخػرل قػد يكػكف مػف 
المحظكرات التي نحف بصدد الحديث عنيا، كككف أف الجريمة كالعكد إلييا مف األمكر التي يجػب 

االقتػػػراب منيػػػا أك االسػػػتمرار فػػػي ممارسػػػتيا ألف ذلػػػؾ مػػػف االمػػػكر المحظػػػكرة إذ  عمػػػى الفػػػرد عػػػدـ
تعاقب قكاعد الشريعة كؿ مف أخذ ذلؾ كسيمة لممارسة األفعاؿ المحرمة المكجبة لمعقاب، كالجدير 
ذكػػره أف العقكبػػة فػػي الشػػريعة مفسػػدة لمػػا فييػػا مػػف إيػػبلـ لمجػػاني المعصػػكـ أيًريػػد بيػػا مصػػمحة كىػػذا 

 كبات الحدكد.كاضح في عق
ككذلؾ العقكبات التعزيرية فقد تصؿ إلى عقكبة القتؿ تعزيران كىذه العقكبة ال تطبؽ في االسبلـ إال 

 لضركرة الجتناب شر المجـر الذم ال يندفع إال بقتمو.
ككػػكف اليػػدؼ مػػف العقكبػػة فػػي الشػػريعة االسػػبلمية ىػػك إيػػبلـ الجػػاني كردعػػو عػػف ممارسػػة الفعػػؿ 

االنتقاـ منو فإف الشريعة اإلسبلمية سعت إلػى تضػيؽ مفيػـك العػكد بجعػؿ  اإلجرامي كليس اليدؼ
 تنفيذ العقكبة ىك المعيار الفاصؿ في حالة العكد. 

فصػػدكر الحكػػـ عمػػى الجػػاني ال يكفػػي لمقػػكؿ بكجػػكد العػػكد، بػػؿ البػػد مػػف تنفيػػذ العقكبػػة حتػػى نكػػكف 
 ت عميو، لسمككو االجرامػي كاعتيػادهاماـ عائد إلى الجريمة لـ يرتدع مف العقكبة السابقة التي طبق

                                                           

، باب السارؽ يسرؽ مراران[ ، ]كذكره األلباني في صحيح سنف 4410]ابك داككد: سنف أبك داككد، حديث رقـ  (1)
 كأشار اليو بمفظ "حسف"[ 3710أبي داككد برقـ:
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االجراـ، ككذلؾ فػإف الشػريعة ال تعاقػب الجػاني متعػدد الجػرائـ التػي لػـ يحكػـ فييػا، حيػث اف تنفيػذ 
العقكبة ىك المعيار الذم يمكف بعده القكؿ بكجكد ظاىرة العكد بمعاكدة الجريمة مػف الجػاني كعػدـ 

 ارتداعو مف العقكبة السابقة.
كقد كرد ذكػر العػكد فػي مصػادر التشػريع اإلسػبلمي فػي القػرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة فػي مكاضػع  

 متعددة كمناسبات مختمفة منيا:
ُّ  ﴿قكلو تعالى:    إَُِّ

ُ
ًَّ  اْْلَيْقَ  َحتَْدأ  (1)﴾ يُػِيُدهُ  ُث

َْ  ﴿ كقكلو تعالى: ٌَ ًُ  ََعدَ  َو ُّ  اَلَله  َفَينَخلِ  (2)﴾ اُخَِلامٍ  ُذو َغزِيزٌ  َواَلَله  ٌِِْ
 كمف األحاديث النبكية الشريفة:

ػفٍ "عف أبي داككد عف قبيص بف ذؤيب رضي ا عنيمػا أف النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ قػاؿ:    مى
ٍمرى  شىًربى  ادى  فىًإفٍ  فىاٍجًمديكهي  اٍلخى ادى  فىًإفٍ  فىاٍجًمديكهي  عى  (3)"فىاٍقتيميكهي  عى

بسػػارؽ إلػػى النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ فقػػاؿ  ءكعػف جػػابر بػػف عبػػد ا رضػػي ا عنػػو قػػاؿ: جػػي
بو الثانية فقاؿ )اقتمكه(  ء)اقتمكه( فقالكا يا رسكؿ ا، إنما سرؽ، قاؿ )اقطعكه( قاؿ: فقطع، ثـ جي

بػو الثالثػة فقػاؿ )اقتمػكه( فقػالكا يػا رسػكؿ ا  ءيا رسكؿ ا، إنما سرؽ، قاؿ )اقطعكه( ثـ جػي فقالكا
إنمػػا سػػرؽ، فقػػػاؿ )اقطعػػكه( فػػأيتيى بػػػو الرابعػػة فقػػاؿ )اقتمػػػكه(
، قػػاؿ جػػابر: فانطمقنػػػا بػػو فقتمنػػاه ثػػػـ (4)

 اجتررناه فألقيناه في بئر كرمينا عميو الحجارة.
فكػاف مفيكمػان أكثػر كمف الجدير بالذكر اف الشريعة اإلسبلمية قد عرفت مفيـك العكد إلى الجريمػة 

شمكالن كدقة كقد طبقت قكاعد العػكد إلػى الجريمػة تطبيقػان عمميػان، كلػـ تفػرؽ الشػريعة اإلسػبلمية بػيف 
العكد العاـ كالخػاص كالمؤقػت كالمؤبػد كمػا فػي القػكانيف المقارنػة، كىػذا سػبؽ كأف أشػرنا إليػو إذ أف 

 .(5)في المعنى المغكمالعكد في اصطبلح فقياء الشريعة اإلسبلمية ىك ذات التعريؼ 

                                                           

 [4] يكنس: (1)
 [95] المائدة: (2)
 جاء مف شرب الخمر فاجمدكه كمف عاد في الرابعة فاقتمكه[. باب ما، 1444الترمذم، حديث رقـ : سنف ]الترمذم (3)
 ، باب السارؽ يسرؽ مراران[ ، ]كذكره األلباني في صحيح 4410( ]ابك داككد: سنف أبك داككد، حديث رقـ 4)

 بمفظ "حسف"[ كأشار اليو 3710سنف أبي داككد برقـ:     
ٍمٍد ًمٍف سىفىًره ًإذىٍا رىًجٍع إلى بمده التي سافرالمفيـك المغكم  (5) ٍادى ميحى ٍكدىان كييقىٍاؿ عى ٍكدىٍة كىعى ٍادى يىعيٍكٍد عى   لمعكد: مف عى

ٍكعٍ م      (.2/634(، المعجـ الكسيط )ج2/315ابف منظكر، لساف العرب )ج، نيا فالعكد بمعنى الريجي
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ممػػػا يعنػػػي عػػػدـ اىتمػػػاـ فقيػػػاء الشػػػريعة اإلسػػػبلمية بالتفاصػػػيؿ الجزئيػػػة إذ ال حاجػػػة إليضػػػاح ىػػػذه 
 ."الرجكع إلى ارتكاب جريمة جديدة"المغكم  ؼت، فالعكد في الجرائـ كفؽ التعريالجزئيا

أف عدـ الخكض في الجزئيػات فػي ظػاىرة العػكد فػي الشػريعة اإلسػبلمية داللػة عمػى  ويرا الباحث
التماـ كالكماؿ، ككف أف التكسع في األمر قد يفسد أكثر مما يصمح كمف باب سػد الػذرائع فػاألكلى 

 عدـ الدخكؿ في الجزئيات.
َِّناِس  الىالنفس البشرية مجبكلة عمى الميؿ إلى اتباع الشيكات كاألىكاء، قاؿ تعكما أف  ََ ِِي ِّن ُزي

صَ  ٍُ ْ ثِ َواْْلَيِْو اِ ِب َواىْفَِضّ َْ ََ اَلّ ٌِ َلَِطَرةِ  ٍُ ْ َِاِطريِ اِ َِّصاء َواْْلَننَِي َواىَْل ََ اىن ٌِ َٔاِت  َٓ جَْػناِم ُحُبّ اَِشّ
َ
ثِ َواأل ٌَ َّٔ

جَْينا َخاُع اْْلََيناةِ اُدّ ٌَ َواْْلَرِْث َذَِِم 
أف الشػريعة االسػبلمية الغػراء قػد كجػدت مخرجػان النقيػاد  كمػا (1)

االنساف كاتباعو لشيكاتو فأحػؿ ديننػا الحنيػؼ الػزكاج مػف النسػاء مثنػى كثػبلث كربػاع، كمػف ناحيػة 
أخػػرل حػػـر الزنػػا كالسػػفاح كالمػػكاط،  كحثنػػا عمػػى اإلنجػػاب لتكثيػػر سػػكاد المسػػمميف كيبػػاىى بيػػـ يػػـك 

بتنظيمو، كجعؿ لنا طػرؽ الكسػب الحػبلؿ غيػر محػدكدة إال أنػو  القيامة؛ كحـر تحديد النسؿ كسمح
حفيػػا بضػػكابط تحفػػظ التػػكازف االجتمػػاعي كالمػػالي كتحػػافظ عمػػى المنافسػػة الحسػػنة الشػػريفة؛ كحػػـر 
السػػػرقة كاالخػػػتبلس كالحرابػػػة، فكانػػػت الشػػػريعة اإلسػػػبلمية المتسػػػمة بالكمػػػاؿ كالتمػػػاـ جامعػػػة بػػػيف 

الشػريعة اإلسػبلمية عالجػت ظػاىرة العػكد مػف خػبلؿ العقكبػات  الزكاجر كالجػكابر،  كنجػد أيضػان أف
فػػػي الحػػػدكد ككػػػذلؾ العقكبػػػة التعزيريػػػة التػػػي أعطػػػت لمحػػػاكـ سػػػمطة فػػػي تقػػػدير العقكبػػػة، لػػػذلؾ فػػػإف 

الػردع كالزجػر لممجػـر كلػيس التعػذيب  العقكبة الشرعية بأنكاعيا المذككرة الغرض منيا ىك تحقيػؽ 
 ان.كما أشرنا سابق كالقسكة أك الشدة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 [14( ]آؿ عمراف:(1
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 الفرع الثاني
 العود في القانون

تعاني المجتمعات البشرية عمى اختبلؼ نظميا مف حيث القكة كالضعؼ مف ظاىرة العكد في 
 الجريمة، كسنتكمـ في ىذا الفرع حكؿ مكقؼ القكانيف المقارنة مف العكد.

 الغصن األول
 الروماني القانون

 حالػة كىػك الخػاص العػكد عمػى تطبيقيػا اقتصػر كلكػف العكد فكرة الركماني القانكف عرؼ 
 ، بسػػببيا عميػػو الحكػػـ سػػبؽ التػػي الجريمػػة نػػكع نفػػس مػػف جديػػدة جريمػػة ارتكػػاب إلػػى المجػػـر عػػكد
 إعػبلف فػي فجػاء بالغػة جػد القسػكة مػف درجػة إلػى يصػؿ ككػاف القاضي عمى كجكبيان  التشديد ككاف

 عميػو الحكػـ بعػد ذلػؾ يفعػؿ مػف أمػا عنػو يعفػى قػد مػرة ألكؿ شخصػان  جػرح مػف أف" مثبلن  ككنتيمياف
 تكػػرار فػػي يػػرل كػػاف الركمػػاني المشػػرع أف التشػػديد، فػػي المغػػاالة كعمػػة" كالقاتػػؿ يعتبػػر فإنػػو مػػرتيف
 .الجنائي لمجزاء احتقاران  الجرائـ

  تطبيؽ ليما يكجد لـ أنو إال كالنفي اإلقامة تحديد لنظاـ تطبيقو مف بالرغـ الركماني القانكف أف إال
 .(1)العكد حالة في

 

 الغصن الثاني
 الوسطى العصور قوانين

 العقكبػة تشػديد عمػى تطبيقو في اقتصرت أنيا إال العكد، الكسطى العصكر قكانيف عرفت 
 فرنسػا فػي شػارلماف أصػدره الػذم األمػر ذلػؾ مػف السػرقة، جريمػة كخاصػة الخػاص العػكد حالة في

. رأسػػو قطػػعي الثالثػػة كفػػي ؛أنفػػو يجػػدع الثانيػػة المػػرة كفػػي ؛عينػػو تفقػػأ األكلػػى لممػػرة السػػارؽ أف عمػػى
 األشػػخاص أف ـ 1478 سػػنة مػػارس 14 فػػي أصػػدره الػػذم األمػػر فػػي عشػػر الحػػادم لػػكيس كقػػرر
 إلييػػا عػػادكا فػػإف المدينػػة مػػف يطػػردكف ،فسػػادان  األرض فػػي كيعيثػػكف جػػدم بعمػػؿ يقكمػػكف ال الػػذيف

 .(2)الديف كسب الشباب، أخبلؽ يفسدف البلتي النساء ككذا حاؿ ،بالحبس يعاقبكف
 

 

                                                           

 (.15-7األلفي، العكد الى الجريمة كاالعتياد عمى الجرائـ )ص  (1)
 (.7( المرجع السابؽ، )ص2)
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 الغصن الثالث
 الفرنسية لمثورة المعاصرة القوانين

 الجػػرائـ شػػرعية بمبػػدأ األخػػذ إلػػى ذلػػؾ كيرجػػع القػػكانيف ىػػذه ظػػؿ فػػي العػػكد مفيػػكـ تطػػكر 
 ىػذا كعمػى القديمػة، القػكانيف ظػؿ فػي القضػاة لػدل كانت التي المطمقة لمسمطة فعؿ كرد كالعقكبات

 عميػػو يػػنص أف يجػػب فييػػا تشػػديد ككػػؿ ،القػػانكف فػػي سػػمفان  التحديػػد كاجبػػة عقكبػػة كػػؿ أصػػبحت فقػػد
 .مقدمان 

 الفرنسػػية الثػػكرة مشػػرع يقتصػػر كلػػـ القػػانكني لمعػػكد عامػػة نظريػػة مػػرة ألكؿ ظيػػرت كىكػػذا 
 مػا ذلػؾ كمػف ، الجنايػات مػكاد فػي العػاـ العػكد عمػى عاقػب بؿ ، الخاص العكد عمى العقاب عمى
 ثػـ جنايػة بعقكبػة عميػو حكػـ مف كؿ أف ـ1791 قانكف مف الثاني الفصؿ مف األكلى المادة قررتو
 المحػؿ إلػى حياتػو طكاؿ ذلؾ بعد يبعد ثـ لمجريمة المقررة بالعقكبة عميو يحكـ أخرل جناية ارتكب
 .المستعمرات في لممجرميف يخصص الذم

 اشتراط دكف الجنح في العكد عمى فعاقب ، العاـ العكد نطاؽ مف ـ1810 قانكف مد كقد 
 .(1)المرتكبة الجرائـ بيف تماثؿ

 

 الغصن الرابع
 ةالتقميدي القوانين

 لمحمػكؿ مثػاالن  تعتبػر حمػكالن  لػو ككضػعت ،بػو كأىتمػت العػكد نظػاـعرفت القكانيف التقميدية   
 تقػكـ كالتػي مكنتسػكيك بيػا نػادل التػي المبادئ عمى أساسان  القكانيف ىذه كاستندت ،لمجاني التقميدية

 كليػػذا كالعقكبػػات، الجػػرائـ كشػػرعية ،الرادعػػة كالعقكبػػة ،األدبيػػة المسػػئكلية :ىػػي ثبلثػػة أصػػكؿ عمػػى
 نتيجػة تعتبر الجريمة كانت كلما لمقانكف، كفقان  جريمة بأنو المكصكؼ بالفعؿ إال تعتد تكف لـ فيي
 العػػكد يعتبػػر أف المنطػػؽ مػػف كػػاف لػػذلؾ عمييػػا، المتكاضػػع لمقكاعػػد خػػاط  كانتيػػاؾ اختيػػار لسػػكء

 العائػػػد أف إذ أشػػػد، عقكبػػػة تكقيػػػع يبػػػرر لئلذنػػػاب مشػػػددان  كظرفػػػان  الشػػػر عمػػػى ةمصػػػرٌ  إلرادة مظيػػػران 
 .األكلى الجريمة عمى قانكنان  المحددة العقكبة كفاية عدـ عمى دؿ جديدة جريمة بارتكابو

 

                                                           

 (.15-7األلفي، العكد الى الجريمة كاالعتياد عمى الجرائـ )ص (1)
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 كدراسػػػة اإلجػػػراـ عمػػػى كاالعتيػػػاد العػػػكد مػػػكاد فػػػي المفػػػاىيـ كتطػػػكر الحػػػديث النظػػػاـ أف إال 
 عمػى تشكميا سبب في البحث يجب شخصية عمى دليبلن  إال ليس العكد أف أثبتت المجـر شخصية

 مػػا كأف لئلصػػبلح، قابػػؿ غيػػر المعتػػاد المجػػـر كأف أشػػد إذنابػػان  يمثػػؿ العػػكد بػػأف فػػالقكؿ الكجػػو، ىػػذا
إنما ىػك قػكؿ قػد نمػا مػف خػبلؿ تطػكر المجتمعػات كمػا تميػؿ  لؤلخر، يصمح ال قد لشخص يصمح

 ىػػػذه مػػػع متمشػػػية كالعقابيػػػة القانكنيػػػة الػػػنظـ تطػػػكرت فقػػػد ليػػػذارية األمػػػارة بالسػػػكء، لػػػو الػػػنفس البشػػػ
 :أساسييف عنصريف النظـ ىذه بو جاءت الذم التجديد كتضمف ليا، كمكازية األفكار
 ليجػػر التػػدريجي االتجػػاه مػػؤداه المعػػاكدة بمفيػػكـ تشػػريعيان التشػػريعي: إف االىتمػػاـ  االىتمػػاـ: األول
 .الشخصية الفرد حالة عمى كالتركيز قانكنان  المحددة لمشركط كفقان  مشدد كظرؼ العكد نظاـ

ـــاني  ضػػػد المجتمػػػع لحمايػػػة الطبيعيػػػة الكسػػػيمة االحتػػػرازم التػػػدبير راعتبػػػا التػػػدابير االحترازيػػػة: الث
 . (1)الذاتية حالتيـ بسبب الخطريف المجرميف فئات مختمؼ

كبيػاف مػدل أىميػة معالجػة ىػذه الظػاىرة مػف  بعد ىذا السػرد التػاريخي لظػاىرة العػكد إلػى الجريمػة،
الجانػػب التشػػريعي، نسػػمط الضػػكء أكثػػػر عمػػى ماىيػػة العػػكد لمجريمػػػة مػػف حيػػث التعريػػؼ كاألنػػػكاع 

 كالحاالت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (، ينظر: العاصي، بحث جنائي في العكد إلى 7( األلفي، العكد الى الجريمة كاالعتياد عمى الجرائـ )ص(1
 )مكقع إلكتركني(.الجريمة      
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 لمطمب الثانيا
 ماىية العود إلى الجريمة

أكثر مف مرة، كالعكد لفظ شامؿ قد  كالعكد إليو ف عمى تكرار الفعؿبلالعكد أك التكرار لفظاف يدل
مف العبادات، كقد يحمؿ معنى المباح  العكد إلى الصبلة كالصياـ كغيرهيحمؿ المعنى اإليجابي ك

كاألخير ىك بيت  المعنى السمبي العكد إلى الجريمة؛في العكد إلى الرياضية كالتسمية، كقد يحمؿ 
مف خبلؿ ىذا المطمب لمحديث عف  القصيد في حديثنا عف ظاىرة العكد، كسيتطرؽ الباحث

تعريؼ العكد كما عبلقتو باأللفاظ ذات الصمة كمف ثـ الحديث عف العكد إلى الجريمة كذلؾ عمى 
 :نحك ما ىك تاؿو 

 الفرع األول: تعريف العود.
 الفرع الثاني: العود واأللفاظ ذات الصمة

 الفرع الثالث: مفيوم الجريمة
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 األول الفرع
 تعريف العود

العػػكد ىػػك حالػػة الشػػخص الػػذم يرتكػػب جريمػػة أك أكثػػر بعػػد الحكػػـ عميػػو نيائيػػان الرتكابػػو  
جريمػػػة أخػػػرل، كينبنػػػي عميػػػو تشػػػديد عقكبػػػة الجريمػػػة األخيػػػرة عمػػػى أسػػػاس أف عػػػكدة الجػػػاني إلػػػى 

لعػكد . كنظران لككف سػبب التشػديد فػي ا(1)اإلجراـ دليؿ عمى أف العقكبة األكلى لـ تكف كافية لردعو
يرجػػع إلػػى شػػخص الجػػاني فإنػػو يعتبػػر سػػببان عامػػان لمتشػػديد كلػػيس متعمقػػان بجريمػػة معينػػة، فخطػػكرة 

 .(2)الجاني العائد ىي مناط تشديد العقكبة في العكد بغض النظر عف نكع الجريمة المرتكبة
 

ع كفػػؽ المعيػػار الػػذم يعػػرؼ مػػف خبللػػو، يبػػيف الباحػػث مػػف خػػبلؿ ىػػذا الفػػر  (3)تتعػػدد مفػػاىيـ العػػكد
 تعريؼ العكد مف الناحية الشرعية كالقانكنية عمى النحك التالي:

 : العود في المعنى الشرعيأوالً 
يػػػػو بػػػػيف فقيػػػػاء الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية أف يعاقػػػػب المجػػػػـر بالعقكبػػػػة المقػػػػررة مػػػػف المتفػػػػؽ عم

التشػديًد لمجريمة، فإف عاد ليا أمكف تشديد العقكبة، فإٍف اعتاد اإلجراـ شددت العقكبة بحقو، كأٍمػري 
متػػركؾه لػػكلي األمػػر بحسػػب مػػا يػػراه مػػف ظػػركؼ الجريمػػة كأثرىػػا عمػػى الجماعػػة، كىػػذا مػػا يعػػرؼ 

 بالتعزير.
كالجػػػدير ذكػػػره؛ أف المبػػػادئ المسػػػتحدثة فػػػي القػػػانكف ىػػػي نفػػػس المبػػػادئ التػػػي كضػػػعتيا الشػػػريعة 

قػػػػكانيف ، كيترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ أف ال(4)قرنػػػػان عشػػػػر  مػػػػف أربعػػػػةاإلسػػػػبلمية لمعػػػػكد كلمعتػػػػادم اإلجػػػػراـ 
 المعاصرة أغمب أحكاميا مستقاة مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

كيعتبر فقياء الشػريعة اإلسػبلمية أف العػكد ىػك فعػؿ الشػيء مػرة تمػك المػرة، أك الرجػكع إلػى الشػيء 
 .(5)مرة تمك األخرل

معصػية " ارتكاب الجاني  الشريعة االسالميةمباحث تعريف العود في ليمكن من خالل ما تقدم و 
 .مكتممة األركاف، كيعاقب عمييا ثـ يعكد إلى ارتكابيا مرة أخرل" تبارؾ كتعالى 

                                                           

 (.807( حسني، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص1)
 (.564سبلمة، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص  (2)
ٍمٍد ًمٍف سىفىًره ًإذىٍا رىًجٍع إلى بمده الت (3) ٍادى ميحى ٍكدىان كييقىٍاؿ عى ٍكدىٍة كىعى ٍادى يىعيٍكٍد عى  ي سافر المفيـك المغكم لمعكد: مف عى

ٍكعٍ من      (.2/634(، المعجـ الكسيط )ج2/315ابف منظكر، لساف العرب )ج، يا فالعكد بمعنى الريجي
 (.768عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنة بالقانكف الكضعي )ص (4)
 (.4الشندم، العكد إلى جرائـ الحدكد كعقكبتو المقررة )ص (5)
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 : العود في المعنى القانونيثالثاً 
يقصد بو العكدة إلى الجريمػة مػف قبػؿ شػخص سػبؽ الحكػـ عميػو نيائيػان باإلدانػة مػف أجػؿ 

السػػابؽ فػػي  جراميػػة لمجػػاني لػػـ يفمػػح الحكػػـإجػػؿ ذلػػؾ يعبػػر عػػف خطػػكرة أكىػػك مػػف  ،جريمػػة أخػػرل
 (1)إزالتيا كبالتالي يعتبر سببان لتشديد العقكبة عف الجريمة الجديدة.

ــرا الباحــث أف ىػػذا التعريػػؼ فيػػو خمػػط بػػيف أنػػكاع الجػػرائـ مػػف مخالفػػات كجػػنح كجنايػػات، مػػف  وي
خػػبلؿ عػػدـ تكضػػيحو لماىيػػػة الجريمػػة أك ماىيػػة نػػػكع الجريمػػة التػػي تحتػػاج الػػػى تشػػديد فػػي حالػػػة 

 العكد.
الحالػػة التػػي يكػػكف فييػػا الجػػاني كاحػػدان، كتتعػػدد جرائمػػو إذ فصػػؿ بينيػػا حكػػـ بػػات  كف"كعرفػػو آخػػر 

باإلدانػػة، كمػػف ىنػػا فػػإف المجػػـر العائػػد ىػػك المجػػـر الػػذم يرتكػػب جريمػػة أك أكثػػر بعػػد الحكػػـ عميػػو 
 "(2)حكمان باتان مف أجؿ جريمة أخرل

 

المفظػػي لمعػػكد إال أف لفػػظ التكػػرار أكرده المشػػرع األردنػػي، كقػػد عيػػرؼ  المػػرادؼكمػػا كيعتبػػر التكػػرار 
التكرار بأنو ارتكاب جريمة جديدة رغـ سبؽ الحكـ عميو بعقكبة عف جريمة أك جػرائـ ماضػية كىػك 
يعتبر ظرفان مشددان لمعقكبػة بحسػب مػا يكشػؼ عػف خطػكرة إجراميػة كامنػة فػي نفػس المػتيـ الجػاني 

 (3)العائد

تعريفػػػات العػػػكد يػػػرل بػػػأف التعريفػػػات القانكنيػػػة لمعػػػكد مسػػػتكحاه مػػػف تعريػػػؼ الشػػػريعة كالنػػػاظر إلػػػى 
 اإلسبلمية لمعكد.

ىػػك حالػػة  لمعــود فــي القــانون: تعريــفمــن مجمــوع مــا تقــدم مــن تعريفــات يخمــص الباحــث إلــى 
الشخص الذم يرتكب أكثر مف جريمة متماثمة مفصكؿ بيف الكاحػدة كاألخػرل بحكػـ بػات كمعاقػب 

حبس عبر عمييا القانكف بخطكرة إجرامية فػي نفػس المجػـر العائػد تسػتكجب حكمػان مشػددان عمييا بال
 عميو.

 
 
 

                                                           

 (.342سبلمة ، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص  (1)
 (.226أبك عامر، قانكف العقكبات القسـ العاـ ) ص ((2

 (.625أبك عفيفة ، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ) ص (3)
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 الثاني الفرع
 العود واأللفاظ ذات الصمة

 : العود والتكرارأوالً 
ـ 1960( لسنة 16يعتبر المفظاف مشتركاف لفظان، حيث أف قانكف العقكبات األردني رقـ )

الثالث، كالمعمكؿ فػي أراضػي الضػفة الغربيػة، كالشػؾ أف الشػريعة قد أعمؿ لفظ التكرار في فصمو 
 اإلسبلمية ال تفرؽ ما بيف ىذيف المفظيف.

 

 

 عتياد واال: العود ثانياً 
( مف قانكف العقكبات المصػرم عمػى أنػو "إذا تػكافر العػكد طبقػان ألحكػاـ 52المادة ) نصت

المػػادة السػػابقة جػػاز لممحكمػػة، بػػدالن مػػف تكقيػػع العقكبػػة المبينػػة فػػي تمػػؾ المػػادة، أف تقػػرر اعتبػػار 
العائػػػد مجرمػػػان اعتػػػاد اإلجػػػراـ متػػػى تبػػػيف ليػػػا مػػػف ظػػػركؼ الجريمػػػة كبكاعثيػػػا كمػػػف أحػػػكاؿ المػػػتيـ 

ف ىنػػػاؾ احتمػػػاالن جػػػديان إلقدامػػػو عمػػػى اقتػػػراؼ جريمػػػة جديػػػدة، كفػػػي ىػػػذه الحالػػػة تحكػػػـ كماضػػػيو أ
بإيداعػػو إحػػدل مؤسسػػات العمػػؿ التػػي يصػػدر بإنشػػائيا كتنظيميػػا ككيفيػػة معاممػػة مػػف يكدعػػكف بيػػا 
قػػرار مػػف رئػػيس الجميكريػػة، كذلػػؾ إلػػى أف يػػأمر كزيػػر العػػدؿ بػػاإلفراج عنػػو بنػػاء عمػػى اقتػػراح إدارة 

  (1)قة النيابة العامة، كال يجكز أف تزيد مدة اإليداع في المؤسسة عمى ست سنكات"المؤسسة كمكاف
االعتياد عمى اإلجراـ( ،إذا تكافرت شػركط العػكد المتكػرر كزاد عميػو مػا ثبػت (ىذا ك تتكفر شركط 

لمقاضػػي مػػػف ظػػػركؼ الجريمػػة كبكاعثيػػػا كمػػػف أحػػكاؿ المػػػتيـ كماضػػػيو تػػكافر) الخطػػػكرة اإلجراميػػػة 
و(، إذ ىنػا يجػػكز لمقاضػػي بػدالن مػػف تكقيػػع عقكبػة العػػكد المتكػػرر األمػر) بإيػػداع المجػػـر الكامنػة منػػ

الػػذم اعتػػاد اإلجػػراـ إحػػدل مؤسسػػات العمػػؿ( إلػػى أف يػػأمر كزيػػر العػػدؿ بػػاإلفراج عنػػو بنػػاء عمػػى 
 .(2)اقتراح إدارة المؤسسة كمكافقة النيابة العامة عمى أال تزيد المدة عمى ست سنكات

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 يبلتو.كتعـ 1937( لسنة58ف العقكبات المصرم رقـ )ـ مف قانك 1970لسنة  59( مضافة إلى القانكف رقـ 52المادة ) (1)
 (.594 -593أبك عامر، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص  ((2
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 الثالث الفرع
 الجريمة مفيوم

 

، يىٍجػػػًرـي  الجريمــة فــي المغــةأواًل:  ـى ػػرى ، كجى ٍكـٍ ػػري ، كجي ـٍ ، كالجمػػع أىٍجػػرىا ػػرـي يعنػػي التىعىػػػًدم، كالػػذىٍنبي : الجي
ًرٍيـٍ  ، فيك ميٍجًرـه كجى ـٍ ان، كاٍجتىرى رىمى جى
ػٍف سىػأىؿى (1) ػان مى ٍرمى ـي الميٍسًمًمٍيفى ًفػٍي الميٍسػًمًمٍيفى جي  ، كفي الحديث:" أىٍعظى

ٍسأىلىًتوٍ  ـى ًمٍف أىٍجًؿ مى ري رَّـ، فىحى ـٍ ييحى ء لى عىٍف شىيو
(2) " 

 

: عرفيا الماكردم بأنيا " محظكرات شرعية زجر عنيا ا عػز الفقو اإلسالميالجريمة في ثانيًا: 
، كنقػػؿ الفقيػػو الحنبمػػي المعاصػػر لممػػاكردم أبػػك يعمػػى الفػػراء ىػػذا التعريػػؼ، (3)كجػػؿ بحػػد أك تعزيػػر"

، (4)عميػػو أك يػػنقص منػػو، فقػػاؿ:" محظػػكرات بالشػػرع زجػػر ا عنيػػا بحػػد أك تعزيػػػر"دكف أف يزيػػد 
كلكنو بدؿ كممة) شرعية( الكارد في تعريػؼ المػاكردم بكممػة )بالشػرع(، إال أف الفقيػاء فػي العصػر 
الحديث عرفكا الجريمة بأنيا" عصياف ا تعالى في أكامره كنكاىيو، كتككف بفعؿ ما نيى عنو، أك 

، كبعبػػارة أخػػرل ىػػي: فعػػؿ أمػػر محػػـر معاقػػب عمػػى فعمػػو، أك تػػرؾ أمػػر محػػـر (5)أمػػر بػػو تػػرؾ مػػا
 "(6)الترؾ معاقب عمى تركو، أك ىي ما حـر الشرع فعمو أك تركو، كرتب عمى فعمو أك تركو عقكبة

 

 .(7)الجزائية ال تضع تعريفان محددان لمجريمة القكانيف: المعتاد أف  الجريمة في القانونثالثًا: 
( كػؿ فعػؿ أك محاكلػة أك تػرؾ كق د عرفيا القانكف التفسػيرم الفمسػطيني بقكلػو :" كتعنػي لفظػة )جػـر

 (8)يستكجب العقكبة بحكـ القانكف"

 

                                                           

 (.446-1/445(، ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج1/604ابف منظكر، لساف العرب، )ج (1)
]البخارم: صحيح البخارم، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب ما يكره مف كثرة السؤاؿ كالتكمؼ ما ال يعنيو،  (2)
 [.6745حديث رقـ 9/95

 (.322الماكردم، األحكاـ السمطانية ) ص (3)
 (.1/322( الماكردم، األحكاـ السمطانية، دار الحديث بالقاىرة  )4)

 (.22أبك زىرة، الجريمة كالعقكبة في الفقو االسبلمي ) ص (5)
 (.3الشندم، العكد إلى جرائـ الحدكد كعقكبتو المقررة )ص (6)
 ( "إال أف بعض التشريعات المقارنة أخذت عمى عاتقيا 105طيني )صجرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمس (7)
 دد لمجريمة، كاإلسباني كالسكداني كالركماني كالمغربي كالمكسيكي كاليكناني".حكضع تعريؼ م    
 ـ.1945( لسنة 9( مف القانكف التفسيرم الفمسطيني رقـ )2المادة ) (8)



 

48 
 

كقػػد عرفيػػا الػػبعض عمػػى أنيػػا "كػػؿ فعػػؿ غيػػر مشػػركع صػػادر عػػف ارادة جنائيػػة يقػػرر لػػو القػػانكف  
 . (1)عقكبة أك تدبيران احترازيان"

بأنيػػا " كػػؿ سػػمكؾ إيجػػابي أك سػػمبي يصػػدر مػػف شػػخص مػػا إخػػبلالن  كعرفيػػا بعػػض فقيػػاء القػػانكف
 . كىي  كؿ سمكؾ غير مشركع يقرر لو المشرع جزاء جنائيان.(2)بالكاجبات التي يفرضيا المشرع"

 

" كػػؿ فعػػؿ إيجػػابي أك سػػمبي ييػػدد قػػيـ المجتمػػع كمصػػالح  يــرا الباحــث أن الجريمــة عبــارة عــنو 
 ئية يرتب عميو القانكف عقكبة أك تدبيران احترازيان"أفراده اإلنسانية صادر عف ارادة جنا

كمف اإلنصاؼ فػي القػكؿ أف مفيػـك الشػريعة اإلسػبلمية لمجريمػة أكسػع كأعػـ كأشػمؿ مػف مفيكميػا 
في القكانيف المقارنة كالعمة البائنة في ذلػؾ؛ األكثػر إحاطػة بكينكنػة البشػرية مػا ينفعيػا كمػا يضػرىا 

الحػدكد كالعقكبػات المترتبػة عمػى متجاكزييػا؛ سػبحانو جػؿ فػي  كما يحفزىا كما يردعيا، ىػك كاضػع
 عبله.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.15محمد الياشمي، مكسكعة جرائـ النساء العالمية كالعربية )ص (1)

 (.3عبد الصبكر عمي مصرم، جرائـ األطباء كالمسؤكلية الجنائية كالمدنية )ص ((2
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 الثاني المبحث
 إلى الجريمةأنواع العود 

إال أنو كبالرغـ مف ذلؾ ال بػد أف مف الظركؼ المشددة لمعقكبة،  إلى الجريمةيعتبر العكد 
جنائيػة، كأف يكػكف مبرمػان،  يتكافر في العكد شركطان كصدكر حكـ سابؽ، كأف يككف صػادران بعقكبػة

كأف يبقى الحكـ قائمػان إلػى ارتكػاب الجريمػة، كمػا كأف لمعػكد أنكاعػان كشػركطان تتعمػؽ بكػؿ نػكع عمػى 
 حدة، كيبيف الباحث مف خبلؿ ىذا المبحث شركط العكد كأنكاعو كحاالتو عمى النحك التالي:

 األول: الشروط العامة لمعود  المطمب
 عود الثاني: أنواع ال المطمب
 الثالث: حاالت العود المطمب
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 األول المطمب
 معودل الشروط العامة

ال فبل عبرة لمعكد إلى الجريمة دكف قالبد مف تكافر شركط لكي تتح ؽ ظاىرة العكد، كا 
تحقيقيا، كمف ناحية اخرل إف أم خمؿ في أم شرط منيا اعتبر العكد كأف لـ يكف كىذاف 

كحيث  الحكـ السابؽ ك ثانيان: ارتكاب جريمة جديدة منصكص عمييا في القانكف،الشرطاف أكالن: 
كبياف ذلؾ عمى النحك أف ىذه التقسيمات ال تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية ذات الصمة 

 التالي:
 الفرع األول
 الحكم السابق

اقب جرائمػو، ال يقـك في جانب المتيـ الجاني لمجرد تع فالعكديعتبر ىذا الشرط جكىرم، 
نمػػا يقػػكـ فحسػػب إذا تخمػػؿ حكػػـ باإلدانػػة بعػػض جرائمػػو، كىػػذا الشػػرط ىػػك مػػا يفػػرؽ بػػيف العػػكد  كا 

ىػذا الشػرط أف الحكػـ السػابؽ ىػك الػذم يحقػؽ معنػى اإلنػذار  ةعدد بمعناه القانكني الدقيؽ، كعمكالت
ذار ىػػك الػػذم ف تجاىمػػو ىػػذا اإلنػػأـ عميػػو بػػالكؼ عػػف سػػبيؿ اإلجػػراـ، ك المكجػػو إلػػى المػػتيـ المحكػػك 

ف لـ يتخمؿ حكـ باإلدانة يثبت   .(1)أك تكرار أك مبرر لتشديد العقاب فمف يككف ثمة إنذار العكد كا 
 كيتعيف أف يتكفر في الحكـ السابؽ شركط معينة كي يقـك بو العكد، كبياف ذلؾ كالتالي:

 يجب أن يكون الحكم صادرًا بعقوبة جنائية - أ
يجػػب أف يكػػكف الحكػػـ السػػابؽ صػػادران بعقكبػػة جنائيػػة، أم كفػػؽ مػػا جػػاء فػػي القػػكانيف المقارنػػة 

بعقكبػػة الجنايػػات الحػػبس؛ كعمػػة ذلػػؾ أف العقكبػػة ىػػي كسػػيمة اإلنػػذار، فػػإف لػػـ يقػػًض الحكػػـ بعقكبػػة 
فمعنى ذلؾ أنو لػـ يتجػو إلػى المػتيـ إنػذار فػبل يكػكف لمعػكد محػؿ، كعميػو يمكػف القػكؿ أف العػكد ال 

عقب حكـ البراءة أك بعد الدعكل حتى كلك كاف حكػـ البػراءة قػد  يتحقؽ إذا ارتكبت الجريمة التالية
 ألـز المتيـ بالتعكيض، أك كاف أساس البراءة تكافر مانع العقاب.

 
 

                                                           

 (.226( أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ) ص(1
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مػػػف العقكبػػػات المقػػػررة  (1)كجػػػدير بالػػػذكر أنػػػو إذا كػػػاف الحكػػػـ السػػػابؽ صػػػادران بعقكبػػػة تقكيميػػػة
 .(2)لعقكبات ليست عقكبات جنائيةلممجرميف األحداث فبل يعتبر سابقة في العكد؛ ألف ىذه ا

كالبلفت مما ذكر أف ىذا الشرط ىك مقتبس مف مبادئ الشريعة اإلسبلمية، كىذا كاضح مف خبلؿ 
فعػف جػابر بػف عبػد ا رضػي ا عنػو الحكـ الذم أسبغو سيدنا رسكؿ ا صمى ا عميػو كسػمـ؛ 

كه( فقػالكا يػا رسػكؿ ا، إنمػا سػرؽ، بسػارؽ إلػى النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ فقػاؿ )اقتمػ ءقاؿ: جػي
بػو الثانيػػة فقػاؿ )اقتمػػكه( فقػالكا يػػا رسػكؿ ا، إنمػػا سػرؽ، قػػاؿ  ءقػاؿ )اقطعػػكه( قػاؿ: فقطػػع، ثػـ جػػي

بو الثالثػة فقػاؿ )اقتمػكه( فقػالكا يػا رسػكؿ ا إنمػا سػرؽ، فقػاؿ )اقطعػكه( فػأيتيى بػو  ء)اقطعكه( ثـ جي
فانطمقنػػا بػػو فقتمنػػاه ثػػـ اجتررنػػاه فألقينػػاه فػػي بئػػر كرمينػػا عميػػو  ، قػػاؿ جػػابر:(3)الرابعػػة فقػػاؿ )اقتمػػكه(

  الحجارة.
بػػأف الحكػػـ السػػابؽ فػػي ىػػذه القضػػية يتمثػؿ فػػي قطػػع اليػػد، كالػػذم يعتبػػر أحػػد أركػػاف  ويــرا الباحــث
 ظاىرة العكد.

 يجب أن يكون الحكم باتًا أو مبرمًا  - ب
المقارنػة؛ كلػذلؾ فػإف الحكػـ  القػكانيفيجب أف يككف الحكـ غير قابؿ لممراجعة؛ كعميو جاءت كافة 

، بػؿ يجػب (4)الغيابي الجنائي أك الجنحي الذم لـ يسقط ال يعتد بو في التكرار؛ ألنو لػـ ينبػـر بعػد
المحكـك فيو قبؿ كقكع الجريمػة الثانيػة كبػاإلطبلع عمػى  ءأف يككف الحكـ السابؽ قد ناؿ قكة الشي
 المثاؿ السابؽ كاسقاطو عمى ىذا البند.

بأف الحكـ بػاٌت كػكف أف النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ لػـ يػأمر بقطػع إحػدل يديػو إال  الباحث ويرا
 بعد أف كانت اليد األخرل قد نفذ فييا حكـ القطع األكؿ.

 
 
 

                                                           

 كىي عبارة عف عقكبة خاصة باألحداث كذلؾ لتقكيـ السمكؾ اإلجرامي لدييـ مف خبلؿ تيذيب نفكسيـ   (1)
 (.150، دار الشركؽ، )ص2كتقكيـ الميكؿ الشريرة لدييـ. سالـ، النظاـ القضائي المصرم الحديث، ج     
 (.16خميؿ، العكد كرد االعتبار )ص (2)
 ، باب السارؽ يسرؽ مراران[ ، ]كذكره األلباني في صحيح 4410قـ ( ]ابك داككد: سنف أبك داككد، حديث ر 3)

 بمفظ "حسف"[ كأشار اليو 3710سنف أبي داككد برقـ:     
 (.200سمير عالية ، قانكف العقكبات "القسـ العاـ" المسؤكلية كالجزاء )ص (4)
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 يجب أن يظل الحكم قائمًا إلى حين ارتكاب الجريمة التالية -ج
ارتكػاب المػتيـ لجريمتػو التاليػة؛ يجب أف يبقػى الحكػـ قائمػان، كأال يكػكف قػد سػقط بػالعفك العػاـ قبػؿ 

ألف صدكر العفك العاـ عمى الحكـ النيائي كالمبـر يزيمو كيزيؿ الصفة الجنائية لو، كال يصمح ألف 
يكػػكف أساسػػان لمعػػكد كالتكػػرار، كقػػد يػػزكؿ الحكػػـ السػػابؽ بصػػدكر قػػانكف جديػػد يمغػػي نػػص التجػػريـ 

، أك بانقضاء مدة كقؼ التنفيذ؛ ألنػو ال كيجعؿ الفعؿ المرتكب غير معاقب عميو، أك برد االعتبار
يمنػػع كقػػؼ التنفيػػذ مػػف اعتبػػاره سػػابقة فػػي العػػكد فػػي فتػػرة الكقػػؼ، كيبقػػى الحكػػـ قائمػػان منتجػػان آلثػػاره 
القانكنية في حالة صدكر العفػك الخػاص عػف الجػاني أك سػقكط العقكبػة بالتقػادـ، كحػاالت انقضػاء 

 الحكـ متعددة مبينة عمى النحك التالي:
االعتبػػار القضػػائي كبمقتضػػاه يجػػكز رد اعتبػػار كػػؿ مػػف يحكػػـ عميػػو فػػي جنايػػة أك جنحػػة رد  -

 بينمػػػا ذىػػػب القػػػانكف .(1)طمػػػب يتقػػػدـ بػػػو إلػػػى محكمػػػة البدايػػػة التػػػابع ليػػػا محػػػؿ إقامتػػػو بنػػػاء عمػػػى
 .(2)طمب إلى محكمة  الجنايات التابع ليا في محؿ اقامتو المصرم إلى تقديـ

االعتبار القانكني كىك يحدث بقكة القػانكف دكف حاجػة لصػدكر حكػـ بػو بعػد مػركر  ككذلؾ رد -
كقػد أدل رد االعتبػار القػػانكني إلػى إلغػػاء , مػػف تنفيػذ العقكبػة أك سػػقكطيا بمضػي المػػدة مػدة معينػة

أك المستديـ القائـ عمى الفكرة التي مؤداىا أنو إذا كانت عقكبػة الجريمػة األكلػى  نظاـ العكد المؤبد
 ائمان ال ينقضي بمركر مدة محدكدة.أثرىا ق يرة فيجب أف يظؿخط
: باإلضافة إلى أف العفك الشامؿ يرفع عف الفعؿ صػفتو الجنائيػة، إذ أنػو بمثابػة العفك الشامؿ -

لو مف تطبيؽ أحكاـ قانكف العقكبات، فيك يزيؿ جميع آثار الحكػـ فػي الماضػي كالحاضػر  استثناء
 بحقكؽ الغير.عدا التحفظ الخاص  كالمستقبؿ،

كىػػك مػػا  ,عميػػو صػػدكر قػػانكف جديػػد يجعػػؿ الفعػػؿ الصػػادر عنػػو الحكػػـ السػػابؽ غيػػر معاقػػب -
مػف قػانكف العقكبػات المصػرم " إذا صػدر   التاسعة كاألربعػكفقرة الثالثة مف المادة نصت عميو الف

الفعػػؿ الػػذم حكػػـ عمػػى المجػػـر مػػف أجمػػو غيػػر معاقػػب عميػػو يكقػػؼ  قػػانكف بعػػد حكػػـ نيػػائي يجعػػؿ
 .(3)فيذ الحكـ كتنتيي آثاره الجنائية"تن
 

                                                           

 ـ. 2001( لسنة 3( مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ )437( المادة )1)
 (.229 -228الحمبي، شرح قانكف العقكبات "القسـ العاـ") ص ( (2

 ( كتعديبلتو. 1937( لسنة )58قانكف العقكبات المصرم رقـ ) (3)
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 من المحكمة المختصة  اً أن يكون الحكم صادر  -د
متحقػػؽ فػػي كافػػة القػػكانيف المقارنػػة كفػػؽ االختصػػاص المكػػاني؛ ففػػي مصػػر يجػػب أف  كىػػذا الشػػرط

يكػػكف الحكػػـ صػػادران مػػف محكمػػة مصػػرية، كفػػي األردف يجػػب أف يكػػكف الحكػػـ صػػادران مػػف محكمػػة 
أردنيػػة، كفػػي لبنػػاف يجػػب أف يكػػكف الحكػػـ صػػادران مػػف محكمػػة لبنانيػػة، ككػػذلؾ فػػي الضػػفة الغربيػػة 

  لحكـ صادران مف محكمة فمسطينية. كقطاع غزة يجب أف يككف ا
 

ىذا كال ضركرة لتنفيذ الحكـ السابؽ لكي يعتبػر الشػخص عائػدان، فمػـ تتضػمف القػكانيف المقارنػة أم 
 .(1)قيد يتعمؽ بالتنفيذ، إذ اعتبرت عائدان مف حكـ عميو بعقكبة دكف اشتراط تنفيذىا

كسػمـ، كمػف احكػاـ أخػرل نفػذىا  كيقاس عمى ذلؾ مف أحكاـ نفذت في زمف النبػي صػمى ا عميػو
 الخمفاء كمف جاء بعدىـ مف الكالة كالقضاة أصحاب الرأم كالسداد.

 

 الفرع الثاني
 منصوص عمييا في القانون ارتكاب جريمة جديدة

يشػترط لقيػػاـ العػػكد ارتكػاب جريمػػة ثانيػػة بعػد الحكػػـ األكؿ، كىػػذه الجريمػة يجػػب أف تكػػكف 
فػػػبل يكفػػػي أف تكػػػكف مخالفػػػة، كال يقتضػػػي بػػػالعكد أف تكػػػكف  جنايػػػة أك جنحػػػة كمػػػا أسػػػمفنا سػػػابقان،

، كيشػترط فػي الجريمػة الثانيػة أف تكػكف مسػتقمة (2)الجريمة الثانية تامة، بؿ يجكز أف تككف شركعان 
عف األكلى، كلذلؾ فإف جـر الفرار مف تنفيذ عقكبة الجـر األكؿ ال يضع اليارب في حالػة تكػرار، 

عػػف األكؿ بػػػؿ مػػػرتبط بػػو، كمعيػػػار اسػػتقبلؿ الجػػػريمتيف أال يكػػػكف ألف الجػػـر الثػػػاني غيػػر مسػػػتقؿ 
الثاني مجرد كسيمة لمتخمص مف عقكبة األكؿ، ككذلؾ يشػترط فػي الجريمػة الجديػدة انطبػاؽ إحػدل 

العػكد مػف  –العػكد مػف جنايػة إلػى جنحػة  –حاالت العكد عميو كىي ) العكد مف جناية إلى جناية 
 (3)جنحة إلى جنحة(

 –المقارنػػة عمػػى حػػاالت لمعػػكد تتمثػػؿ فػػي:) العػػكد مػػف جنايػػة إلػػى جنايػػة  نيفالقػػكاكتػػنص    
فيمػػا  المقارنػػة العػػكد مػػف جنحػػة إلػػى جنحػػة( ك ال تختمػػؼ  القػػكانيف –العػػكد مػػف جنايػػة إلػػى جنحػػة 

  .حاالت العكد كسنبيف ذلؾ في المطمب الثالث مف ىذا الفصؿحكؿ  بينيا

                                                           

 (.206األلفي، العكد الى الجريمة كاالعتياد عمى الجرائـ )ص (1)
 (.675محمكد مصطفى، شرح قانكف العقكبات "القسـ العاـ" )ص (2)

 (.202 -201ات "القسـ العاـ" )صعالية ، قانكف العقكب (3)
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 المطمب الثاني
 أنواع العود

فػػالبعض يضػػع معيػػار   ،كفػػؽ المعيػػار الػػذم يكضػػع لتقسػػيموع العػػكد كصػػكره، اتتعػػدد أنػػك  
كالػػبعض يضػػع معيػػار التقسػػيـ  ( فيقسػػمو إلػػى العػػكد العػػاـ كالعػػكد الخػػاص،نكعيػػة الجريمػػة)التقسػػيـ 

عػػدد )كالػػبعض يضػػع معيػػار التقسػػيـ كيقسػػمو إلػػى العػػكد المؤقػػت كالعػػكد المؤبػػد،  (كقػػت الجريمػػة)
نتنػاكؿ أنػكاع كفػي ضػكء ذلػؾ ، قسػمو إلػى العػكد البسػيط كالعػكد المتكػرر( فيمرات ارتكػاب الجريمػة

، مع تركيز الحديث عف المعيار الثالث في التقسيـ نظران لككنػو التقسػيـ المعتمػد لػدل العكد كصكره
 كذلؾ عمى النحك التالي:المقارنة،  القكانيفالمشرع في معظـ 

 
 

 الفرع األول
 والمدةالعود بمعيار الجريمة المماثمة 

 العود الخاص والعود العام أواًل: 
يطمؽ عمى العكد الخاص العكد النسبي أك النػكعي، كىػك الػذم تتحقػؽ صػكرتو إذا ارتكػب 

، كمثػاؿ ذلػػؾ (1)المجػـر جريمػة ثانيػػة مشػابية أك مماثمػػة لمجريمػة األكلػػى التػي حكػـ فييػػا حكمػا باتػػان 
ت كيرتكب جريمة سػرقة أخػرل أك نصػب كمف يحكـ عميو في جريمة سرقة ثـ يعكد بعد الحكـ البا

أك خيانػػػة أمانػػػة ، كتجديػػػد العقكبػػػة فػػػي حالػػػة ىػػػذا العػػػكد ترجػػػع إلػػػى أف الجػػػاني  بارتكابػػػو جػػػرائـ 
متشػػػابية إنمػػػا يػػػدؿ عمػػػى مػػػدل خطكرتػػػو اإلجراميػػػة كاتجاىػػػو إلػػػى احتػػػراؼ جػػػرائـ معينػػػة، كىػػػك مػػػا 

صػػبلحو ( مػػف قػػانكف 102المػػادة ) كىػػك مػػا نصػػت عميػػو (2)يتطمػػب أخػػذه بالشػػدة أمػػبلن فػػي ردعػػو كا 
العقكبات األردني كالتي تقضي بأنو " مف حكـ عميو بالحبس حكمان مبرمان ثـ ارتكب قبػؿ نفػاذ ىػذه 
العقكبػة فيػو أك فػي أثنػػاء مػدة عقكبتػو أك فػػي خػبلؿ ثػبلث سػنكات بعػػد أف قضػاىا أك بعػد سػػقكطيا 

حكـ عميػو بمػدة ال تتجػاكز ضػعفي  –جنحة مماثمة لمجنحة األكلى  –عنو بأحد األسباب القانكنية 
 (3)العقكبة التي تستمزميا جريمتو الثانية، عمى أف ال يتجاكز ىذا التضعيؼ خمس سنكات"

                                                           

 (.219حسف ربيع، شرح قانكف العقكبات االتحادم لدكلة اإلمارات العربية المتحدة القسـ العاـ )ص ((1
 (.745( أبك خطكة،  شرح األحكاـ العامة لقانكف العقكبات )ص2)

 (.353( الحديثي كالزعبي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص(3
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أما فيما يتعمؽ بالعكد العاـ، كيطمؽ عميو العكد المطمؽ، كىك الذم ال يشػترط فيػو تمػاثبلن أك تشػابان 
مػة األخػرل، فػبل يشػترط أف تكػكف الجريمػة بيف الجريمة التي صدر الحكـ باإلدانة فييا كبيف الجري

الثانية مماثمة أك متشابو في نكعيا أك طبيعتيا مع الجريمة األكلى التي سبؽ القضاء عمى المػتيـ 
، أم دكف أف يشػػػترط حتمػػػان أف تكػػػكف الجريمػػػة الثانيػػػة مشػػػابية (1)مػػػف أجميػػػا لحكػػػـ بػػػات باإلدانػػػة

 لحكـ عمى المجـر مف أجميا بحكـ بات.لمجريمة األكلى في نكعيا أك طبيعتيا التي سبؽ ا
 العود المؤقت والعود المؤبد ثانيًا:

ىػػك الػػذم يتطمػػب درجػػة مػػف التقػػارب الزمنػػي بػػيف الحكػػـ السػػابؽ كالجريمػػة البلحقػػة،  العػػكد المؤقػػت
كيككف ذلؾ عادةن متى كاف الحكػـ األكؿ بعقكبػة غيػر جسػيمة، إذ ال يمكػف القػكؿ بعػد مضػي زمػفو 

كيتضح مػف  (2)اؿ دائبان عمى اإلجراـ، أك أف العقاب لـ يثمر فيو الثمرة المطمكبةما أف الجاني ال ز 
 ذلؾ أف الزمف ىك المعيار الذم يحدد العبلقة بيف العكد المؤقت كالعكد المؤبد.

ىذا كال يتطمب العكد المؤبد أكثر مػف عػكدة الجػاني إلػى ارتكػاب جريمػة جديػدة فػي أم كقػت بعػد  
 يشترط أف تقػع الجريمػة الجديػدة خػبلؿ فتػرة زمنيػة محػدكدة فتشػدد العقكبػة الحكـ السابؽ عميو، فبل

ميما كاف الفاصؿ الزمني بعيدان بيف العقكبة األكلػى كبػيف الجريمػة الجديػدة، كيكػكف ذلػؾ فػي حالػة 
فػػالمفركض أف اثػػر ىػػذه  (3)مػػا إذا كانػػت العقكبػػة األكلػػى جسػػيمة بحيػػث يبقػػى تأثيرىػػا لمػػدة طكيمػػة

 دة طكيمة كارتكاب الجاني جريمة أخرل بعد ذلؾ يبرر التشديد عميو.العقكبة يبقى م
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.744شرح األحكاـ العامة لقانكف العقكبات )صأبك خطكة،  (1)
 (.219ربيع، شرح قانكف العقكبات االتحادم لدكلة اإلمارات العربية المتحدة القسـ العاـ )ص (2)

 (.745أبك خطكة، شرح األحكاـ العامة لقانكف العقكبات )ص (3)
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 الفرع الثاني: العود البسيط والعود المتكرر
  العود البسيط: 
مػػػف  (1)يتػػكافر إذا صػػػدر ضػػػد المػػػتيـ حكمػػان باتػػػان بعقكبػػػة كاحػػػدة قبػػؿ أف  يرتكػػػب جريمتػػػو األخيػػػرة 

( مػف قػانكف 49خبلؿ التعريؼ يتضح حاالت العكد البسيط كىذا ما تبيف مف خػبلؿ نػص المػادة )
 العقكبات المصرم كىي كالتالي:

مف حكـ عميو بعقكبة جناية، كثبت ارتكابو بعد ذلؾ جنابػة أك جنحػة: كعمػى ذلػؾ فػإف شػركط  -1
 تطبيؽ ىذه الحالة تتمثؿ فيما يمي:

 د صدر عمى المتيـ بعقكبة جناية.أف يككف الحكـ السابؽ ق -أ
 أف تككف الجريمة الجديدة ىي جناية أك جنحة أيا كانت كدكف اشتراط أم شرط آخر فييا. -ب
مف حكػـ عميػو بػالحبس مػدة سػنة أك أكثػر كثبػت أنػو ارتكػب جنحػة قبػؿ مضػي خمػس سػنكات  -2

 :مثل فيما يميوشروط ىذه الحالة تتمف تاريخ انقضاء ىذه العقكبة أك مف تاريخ سقكطيا، 
سبؽ الحكـ بعقكبة الحػبس مػدة سػنة فػأكثر بغػض النظػر عػف نػكع الجريمػة الصػادر فػي شػأنيا - أ

الحكػػـ، فقػػد تكػػكف جنايػػة أك جنحػػة كلكػػف العبػػرة ىػػي بمػػدة الحػػبس المحكػػـك بيػػا كالتػػي يمػػـز أف 
 تككف سنة فأكثر.

 ارتكاب جنحة جديدة. - ب
معينة كىػي خمػس سػنيف محسػكبة مػف تػاريخ أف تككف الجريمة الجديدة قد ارتكبت خبلؿ مدة  -ج

انقضاء العقكبة بالتنفيذ أك سقكطيا بمضي المدة إذا كاف المحككـ عميو ىاربان، كلذلؾ فإف صػدكر 
 .(2)الحكـ السابؽ ال قيمة لو قانكنان في تمؾ الحالة

كػب مف حكـ عميو بجناية أك جنحة بالحبس مدة أقؿ مف سنة كاحدة أك بالغرامة كثبت أنػو ارت -3
جنحػػة مماثمػػة بالجريمػػة األكلػػى قبػػؿ مضػػي خمػػس سػػنيف مػػف تػػاريخ الحكػػـ المػػذككر، كتسػػتمـز ىػػذه 

 الحالة شركطان خاصة بالحكـ السابؽ كأخرل خاصة بالجريمة البلحقة كثالثة خاصة بالمدة :
يشػػترط فػػي الحكػػـ السػػابؽ أف يكػػكف صػػادران بػػالحبس مػػدة اقػػؿ مػػف سػػنة أك بالغرامػػة، كيمػػـز أف  -أ

 ذا الحكـ صادران بالحبس في جناية أك جنحة.يككف ى

                                                           

 .(220ربيع، شرح قانكف العقكبات االتحادم لدكلة اإلمارات العربية المتحدة القسـ العاـ )ص (1)

 (.568 -567( سبلمة، قانكف العقكبات القسـ العاـ  )ص(2
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أف تكػػكف الجريمػػػة الجديػػػدة ىػػي جنحػػػة مماثمػػػة لمجريمػػة األكلػػػى، كالتماثػػػؿ قػػد يكػػػكف فعميػػػان أك  -ب
حكميان، فالتماثؿ الفعمي يتحقؽ إذا كانت الجريمتاف تخضعاف لقاعدة تجريميػو كاحػدة، كأمػا التماثػؿ 

 يما إضرار بمصمحة قانكنية كاحدة.الحكمي فيتحقؽ إذا كانت الجريمتاف مف شأن
أف ترتكب الجريمة الجديدة خبلؿ خمس سػنكات مػف تػاريخ صػدكر الحكػـ السػابؽ، كلػيس مػف  -ج

  .(1)تاريخ انقضاء العقكبة أك سقكطيا
 

 اآلثار المترتبة عمى العود البسيط
"يجػكز لمقاضػي ( مف قانكف العقكبات المصرم أثار العكد البسػيط بتقريرىػا 50حددت المادة ) -1

فػػي حػػاؿ العػػكد المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادة السػػابقة أف يحكػػـ أكثػػر مػػف الحػػد األقصػػى المقػػرر 
لمجريمة قانكنان بشرط عدـ تجػاكز ضػعؼ ىػذا الحػد، كمػع ىػذا ال يجػكز فػي أم حػاؿ مػف األحػكاؿ 

 (2)أف تزيد مدة األشغاؿ الشاقة المؤقتة أك السجف عمى عشريف سنة
العػػكد البسػػيط يطمػػؽ يػد قاضػػي المكضػػكع فػػي الحكػـ عمػػى المػػتيـ العائػػد  كممػا يسػػتدؿ مػػف ذلػؾ أف

بػػأكثر مػػف الحػػد األقصػػى المقػػرر قانكنػػان لمعقػػاب عمػػى الجريمػػة التػػي ارتكبيػػا، كىػػي سػػمطة جكازيػػة 
لمقاضػػػي حسػػػبما يقػػػدره ىػػػك مػػػف ظػػػركؼ المجػػػـر كمػػػف ظػػػركؼ ارتكػػػاب الجريمػػػة، فالقاضػػػي إذف 

ة لممتيـ أف يحكـ عميو بالعقكبة المقررة لمجريمػة أصػبلن دكف يستطيع برغـ تكافر حالة العكد بالنسب
 زيادة بؿ إف بكسعو برغـ العكد، القضاء بالحد األدنى المقرر ليا.

يجػػػكز إخضػػػاع العائػػػد فػػػي بعػػػض الجػػػرائـ لمراقبػػػة البػػػكليس، كمراقبػػػة البػػػكليس يعتبػػػر عقكبػػػة  -2
 تكميمية جكازيو حدىا األدنى سنة كاحدة كحدىا األقصى سنتاف.

 . (3)إف األحكاـ الصادرة بالحبس عمى عائد تككف كاجبة التنفيذ فكران كلك مع حصكؿ استئنافيا -3
 

 

 
 
 
 

                                                           

 (. 570-567سبلمة، قانكف العقكبات القسـ العاـ  )ص (1)
 (.589 -588( أبك عامر، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص 2)

 (.848رح قانكف العقكبات القسـ العاـ )صحسني، ش ((3
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 ثالثًا: العود المتكرر
ىك أشد جسامة مف العكد البسيط؛ ألنو ال يتكافر إال بالنسبة لشػخص يعتبػر عائػدان بسػيطان، فضػبلن 

، كقػد نػص القػانكف المصػرم عمػى العػكد (1)عف ذلؾ لديو ميؿ إجرامي عمى نكع معيف مػف الجػرائـ
إذا سػػبؽ الحكػػـ عمػػى العائػػد ( عمػػى أنػػو: "15(، فقػػد نصػػت المػػادة )15,15المتكػػرر فػػي المػػادتيف )

بعقكبتيف مقيػدتيف لمحريػة كمتاىمػا لمػدة سػنة عمػى األقػؿ أك بػثبلث عقكبػات مقيػدة لمحريػة إحػداىما 
ياء مسػركقة أك نصػب أك خيانػة أمانػة أك عمى األقؿ لمػدة سػنة أك أكثػر كذلػؾ لسػرقة أك إخفػاء أشػ

تزكير أك شركع في ىذه الجػرائـ ثػـ ثبػت ارتكابػو لجنحػة سػرقة أك إخفػاء أشػياء مسػركقة أك نصػب 
أك خيانػػػة أمانػػػة أك تزكيػػػر أك شػػػركع معاقػػػب عميػػػو فػػػي ىػػػذه الجػػػرائـ بعػػػد الحكػػػـ عميػػػو بػػػ خر تمػػػؾ 

ف إلى خمػس بػدالن مػف تطبيػؽ أحكػاـ العقكبات، فممقاضي أف يحكـ عميو باألشغاؿ الشاقة مف سنتي
( 15) المػادة"لمقاضػي أف يحكػـ بمقتضػى نػص  ( عمػى أنػو:15. كنصت المادة )(2)"السابقة المادة

 513ك 511عمى العائد الذم سبؽ الحكـ عميو الرتكابو جريمة مػف المنصػكص عمييػا فػي المػكاد 
مقيػػدتيف لمحريػػة كمتاىمػػا  )الخاصػػة بػػإتبلؼ المزركعػػات كقتػػؿ الحيكانػػات( بعقػػكبتيف 533ك 533ك

لمدة سػنة عمػى األقػؿ أك بػثبلث عقكبػات مقيػدة لمحريػة إحػداىما عمػى األقػؿ لمػدة سػنة أك أكثػر ثػـ 
)الخاصػػػة بجػػػنح إتػػػبلؼ  533ك 511ثبػػػت ارتكابػػػو جريمػػػة مػػػف المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي المػػػادتيف 

 .(3)المزركعات كقتؿ الحيكانات( بعد آخر حكـ  عميو بالعقكبات السالفة"
نص القانكف المصػرم عمػى تػدابير كقائيػة فػي حالػة العػكد المتكػرر الخطػر )االعتيػاد كما 
( جػاز لممحكمػة بػدالن 15) المػادة، فنص عمى أنو: " إذا تكافر العػكد طبقػان ألحكػاـ (4)عمى اإلجراـ(

أف تقػرر اعتبػار العائػد مجرمػان اعتػاد اإلجػراـ متػى تبػيف  المػادةمف  تكقيع العقكبة المبينة فػي تمػؾ 
ليػػا مػػف ظػػركؼ الجريمػػة كبكاعثيػػا كزمػػف أحػػكاؿ المػػتيـ  كماضػػيو أف ىنػػاؾ احتمػػاالن جػػديان إلقدامػػو 
عمى اقتراؼ جريمة جديدة، كفى ىػذه الحالػة تحكػـ المحكمػة بإيداعػو إحػدل مؤسسػات العمػؿ التػي 

مة مف يكدعكف بيا قرار مف رئيس الجميكرية كذلؾ إلػى أف يصدر بإنشائيا كتنظيميا ككيفية معام

                                                           

 (.571سبلمة، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص (1)
 ـ كتعديبلتو.1937( لسنة 58( مف قانكف العقكبات المصرم رقـ )51المادة ) (2)
 م وتعديالتَ.1937( لسٌح 58( هي لاًىى العمىتاخ الوصري رلن )54الوادج ) (3)
 (.619-614إيهاب عثد الوطلة, الوىسىعح الجٌائيح الحديثح في شرح لاًىى العمىتاخ )ص (4)
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يأمر كزيػر العػدؿ بػاإلفراج عنػو بنػاء عمػى اقتػراح إدارة المؤسسػة كمكافقػة النيابػة العامػة، كال يجػكز 
 .(1)أف تزيد مدة اإليداع في المؤسسة عمى ست سنكات"

( مػف ىػذا 15) المػادةبلن بإذا سػبؽ الحكػـ عمػى العائػد باألشػغاؿ الشػاقة عمػكنص أيضان عمى أنو: "
القانكف أك باعتباره مجرمان اعتاد اإلجراـ ثـ ارتكب في خبلؿ سنتيف مف تاريخ اإلفراج عنو جريمػة 

حكمػػت المحكمػػة بإيداعػػو إحػػدل مؤسسػػات العمػػؿ  المػػادةمػػف الجػػرائـ المنصػػكص عمييػػا فػػي تمػػؾ 
عنػػو بنػػاء عمػػى اقتػػراح إدارة السػػابقة إلػػى أف يػػأمر كزيػػر العػػدؿ بػػاإلفراج  المػػادةالمشػػار إلييػػا فػػي 

المؤسسػػة  كمكافقػػة النيابػػة العامػػة، كال يجػػكز  أف تزيػػد مػػدة اإليػػداع فػػي ىػػذه الحالػػة  عمػػى عشػػر 
 .(2)سنكات"

 

مػػف حكػـ عميػػو بإحػػدل العقكبػػات الجنائيػػة حكمػػان مبرمػػان ثػػـ أمػا القػػانكف األردنػػي فقػػد قػػرر أنػػو       
سنكات بعد أف قضاىا أك بعد سػقكطيا عنػو بأحػد ارتكب في أثناء مدة عقكبتو أك في خبلؿ عشر 

 األسباب القانكنية:
جنايػػة تسػػتمـز قانكنػػان عقكبػػة األشػػغاؿ الشػػاقة المؤقتػػة أك االعتقػػاؿ المؤقػػت، حكػػـ عميػػو مػػدة ال  -5

تتجاكز ضعؼ العقكبة التي تستمزميا جريمتو الثانية عمى أف ال يتجػاكز ىػذا التضػعيؼ عشػريف 
 سنة.

قكبػػة الحػػبس حكػػـ عميػػو مػػدة ال تتجػػاكز ضػػعؼ العقكبػػة التػػي تسػػتمزميا جنحػػة تسػػتمـز قانكنػػان ع -2
 .(3)جريمتو الثانية عمى أف ال يتجاكز ىذا التضعيؼ خمس سنكات

ثػـ ارتكػب قبػؿ إنفػاذ ىػذه العقكبػة فيػو أك فػي  ،ن أنو مف حكـ عميو بػالحبس حكمػان مبرمػاكما كقرر 
أك بعد سػقكطيا عنػو بأحػد األسػباب  أثناء مدة عقكبتو أك في خبلؿ ثبلث سنكات بعد أف قضاىا

حكػػػػـ عميػػػػو بمػػػػدة ال تتجػػػػاكز ضػػػػعؼ العقكبػػػػة التػػػػي  جنحػػػػة مماثمػػػػة لمجنحػػػػة األكلػػػػى -يػػػػة القانكن
 . (4)تستمزميا جريمتو الثانية، عمى أف ال يتجاكز ىذا التضعيؼ خمس سنكات

 
 

                                                           

 م وتعديالتَ.1937( لسٌح 58( هي لاًىى العمىتاخ الوصري رلن )52الوادج ) ((1
 م وتعديالتَ.1937( لسٌح 58( هي لاًىى العمىتاخ الوصري رلن )53الوادج ) (2)

 م وتعديالتَ الوطثك في الضفح الغرتيح.1960( لسٌح 16األردًي رلن ) ( هي لاًىى العمىتاخ101(الوادج )3)

 م وتعديالتَ الوطثك في الضفح الغرتيح.1960( لسٌح 16( هي لاًىى العمىتاخ األردًي رلن )102( الوادج )(4
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 نطاق العود المتكرر:
 الجرائـ:يحصر القانكف المصرم نطاؽ العكد المتكرر في مجمكعتيف مف 

ىي جرائـ االعتداء عمى الماؿ التي يدفع إلى ارتكابيا الطمع في ماؿ الغير كىي السرقة  :األولى 
خفاء األشياء المسركقة أك المتحصمة مف جناية أك جنحة، كالنصب كخيانة األمانة كالتزكير أك  كا 

 الشركع في إحدل ىذه الجرائـ
التي يدفع االنتقاـ إلى ارتكابيا، كىي قتؿ  ىي بعض جرائـ االعتداء عمى الماؿ: والثانية 

تبلؼ المزركعات، كيتعيف أف تككف الجرائـ التي أدت إلى صدكر األحكاـ السابقة  الحيكانات كا 
ف تككف الجريمة الجديدة منتمية إلى أمف الجرائـ التي تدخؿ في نطاؽ إحدل المجمكعتيف، ك 

ذا كاف بعض المجمكعة ذاتيا، أما إذا انتمت إلى مجمكعة أخرل ف بل يتكافر العكد المتكرر، كا 
خر لمجمكعتيف، بينما ينتمي البعض اآلجؿ جرائـ تنتمي إلى إحدل اان بيا مف أالعقكبات محككم

إلى المجمكعة األخرل فبل ينظر إال إلى أحكاـ كؿ مجمكعة منيا عمى حدة كيتعيف تكافر ىذه 
 . (1)الشركط بالنسبة ليا

 

 شروط العود المتكرر:
ف العػػػكد كد؛  ذلػػػؾ ألفػػػي أم حالػػػة مػػػف حػػػاالت العػػػ يكػػػكف الشػػػخص عائػػػدان عػػػكدان بسػػػيطان  أف -1

يمكػف  نػو الككف حالػة مػف حػاالت العػكد كلكنيػا أشػد درجػة، كىػك مػا يعنػي أالمتكرر ال يعدك أف ي
 حالة مف حاالت العكد البسيط. عكد المتكرر إال إذا تكافرت بدايةن أف يتكافر ال

در حكػػـ باإلدانػػة اعتبػػر فيػػو الجػػاني عائػػدان عػػكدان بسػػيطان، إنمػػا الػػذم ال يمػػـز أف يكػػكف قػػد صػػ -2
 يتطمبو القانكف فقط ىك أف يعتبر الشخص عائدان بمقتضى القكاعد العامة بالعكد البسيط.

ال يشترط القانكف أف يككف حكـ اإلدانة الذم يعد بو المتيـ عائدان عػكدان بسػيطان قػد صػدر مػف  -3
نطػػاؽ العػػكد المتكػػرر فييػػا، بػػؿ يكفػػي أف يكػػكف عائػػدان كلػػك كػػاف الحكػػـ  أجػػؿ الجػػرائـ التػػي ينحصػػر

 السابؽ صدكره ضد المجـر صدر في جريمة أخرل.

                                                           

 (.1102-1098الغرية, شرح لاًىى العمىتاخ المسن العام )ص (1)
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ال يشػترط أف يكػكف حكػـ الجريمػة السػػابقة الػذم قامػت عميػو حالػة العػػكد البسػيط ىػي آخػر مػػا  -4
لسػكابؽ األخػرل سبؽ صدكره ضد المجـر مف أحكاـ، بؿ إنيا قد تسبؽ في التػاريخ كػؿ أك بعػض ا

 .( 1)التي يتطمبيا القانكف بتكافر حالة العكد المتكرر
 

كتعػػػكد ىػػػذه الشػػػركط إلػػػى أصػػػميف: شػػػركط متعمقػػػة بأحكػػػاـ اإلدانػػػة التػػػي سػػػبؽ صػػػدركىا، كشػػػركط 
 متعمقة بالجريمة التالية:

: الشػػػركط المتعمقػػػة بأحكػػػاـ اإلدانػػػة تتصػػػؿ بنػػػكع العقكبػػػات التػػػي تقضػػػي بيػػػا كعػػػددىا كمػػػددىا أوالً 
 كالجرائـ التي صدرت مف أجميا.

: يتعػيف أف تكػكف سػالبة لمحريػة كيعنػي ذلػؾ أف األحكػاـ الصػادرة بالغرامػة من حيث نوع العقوبات
 ال تدخؿ في االعتبار عف البحث في شركط العكد المتكرر.

: فقد تككف اثنتيف أك ثبلثة فإف كانتا اثنتيف فيجب أف تككف مدة كؿ منيمػا سػنة من حيث عددىا 
ف كانػت ثبلثػة فيكفػي أف تكػكف مػدة إحػداىا فقػط سػنة عمػى األقػؿ، كلكػف يتعػيف أف عمػ ى األقػؿ، كا 

تككف مدة السنة قد حكـ بيا مف أجؿ جريمة كاحدة، فبل يجكز أف تككف مجمكع مػدة المحكػكـ بيػا 
 .(2)مف أجؿ جرائـ متعددة

عتػػد بيػػا كسػػكابؽ فػػي كتشػػترط فػػي ىػػذه األحكػػاـ ذات الشػػركط العامػػة كالمتطمبػػة فػػي األحكػػاـ كػػي ت
كلكف يجػكز أف يقضػى  ؛كأف تظؿ قائمة حتى ترتكب الجريمة التالية ،العكد: فيتعيف أف تككف باتة

 .بالعقكبات المتعددة حكـ كاحد، فبل يشترط أف تتعدد األحكاـ بقدر عدد العقكبات
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1101 -1100العام )ص الغرية, شرح لاًىى العمىتاخ المسن  (1)
 (.851 -850( حسٌي, شرح لاًىى العمىتاخ المسن العام )ص2)
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 ثانيًا: الشروط المتعمقة بالجريمة
كىػػي أف تكػػكف األحكػػاـ السػػابقة كالتػػي تػػكافرت فػػي جميػػا، مػػف حيػػث الجػػرائـ التػػي صػػدرت مػػف أ 

شأنيا شركط المدة صادرة في جرائـ معينة عمى سبيؿ الحصػر كمتماثمػة فيمػا بينيػا كبػيف الجريمػة 
كالتػػي يأخػػذىا المشػػرع فػػي االعتبػػار بالنسػػبة لمعػػكد المتكػػرر تشػػكؿ ، (1)الجديػػدة، كالجػػرائـ المتماثمػػة

 طائفتيف:
خفػاء األشػياء المسػركقة أك : ىي جرائـ االطائفة األولى لسرقة كالنصب كخيانػة األمانػة كالتزكيػر كا 

 الشركع المعاقب عميو فييا.
 ىي جرائـ إتبلؼ المزركعات كقتؿ الحيكانات. :الطائفة الثانية

ف العكد المتكرر يقكـ في إطار كؿ طائفة مف الطػائفتيف السػابقتيف فػي عبلقتيػا بالجريمػة كعميو فإ
كانػػت الجريمػػة الجديػػدة ىػػي سػػرقة مػػثبلن فيجػػب العتبػػار الشػػخص عائػػدان عػػكدان الجديػػدة، كلػػذلؾ إذا 

متكػػرران أف تكػػػكف األحكػػػاـ التػػػي تػػػكافر فييػػػا شػػػرط المػػدة ىػػػي مػػػف طائفػػػة السػػػرقة كالنصػػػب كخيانػػػة 
خفػػػاء األشػػياء المسػػػركقة أك الشػػركع المعاقػػب عميػػػو فييػػا، أمػػػا إذا كػػاف إتػػػبلؼ  األمانػػة كالتزكيػػر كا 

نة أك تػػكافر فػػي سػػكابؽ المػػتيـ حكمػػاف بعقكبػػة مقيػػدة لمحريػػة كمتاىمػػا لمػػدة سػػمزركعػػات فيمػػـز أف ي
حػػداىا لمػػدة سػػنة عمػػى األقػػؿ فػػي جػػرائـ إتػػبلؼ المزركعػػات أك قتػػؿ ثػػبلث عقكبػػات مقيػػدة لمحريػػة إ

حيكانػػػات كمعنػػػى ذلػػػؾ أف الجريمػػػة الجديػػػدة ىػػػي التػػػي تحػػػدد طائفػػػة الجػػػرائـ التػػػي يجػػػب أف يكػػػكف 
ت مقيػدة لمحريػة تػكافرت فييػا شػركط المػدة يحسػب مػا إذا كانػت عقػكبتيف صادران فييا أحكاـ بعقكبا

ف تكػكف الجريمػة الجديػدة رة سػابقان أأـ ثبلث عقكبات، كيمـز عمػى شػرط التماثػؿ فػي الحػدكد المػذكك 
جنحة كليست جناية، فػإذا كانػت جنايػة فػبل مجػاؿ لمعػكد المتكػرر، أمػا الجػرائـ الصػادر فػي شػػأنيا 

 .(2)مكف أف تككف جناية أك جنحةاألحكاـ السابقة في
 
 
 

                                                           

 ـ اعتبر جرائـ السرقة كالنصب 2003( يجدر اإلشارة إلى أف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 1)
 ئـ متماثمة. راجع: كخيانة األمانة كالتزكير جنحان متماثمة في العكد، كما كتعتبر اإلىانة كالسب كالقذؼ جرا    
 ـ.2003( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة65المادة)    
 (.572 -571( سبلمة، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص(2
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 آثار توافر العود المتكرر: 
ـ 2003فرت شػػػركط العػػػكد المتكػػػرر فقػػػد أجػػػاز مشػػػركع قػػػانكف العقكبػػػات الفمسػػػطيني لسػػػنة إذا تػػػكا

لمقاضي أف يحكـ بالحد األقصى المقػرر قانكنػان بشػرط أال تزيػد العقكبػة المقضػي بيػا عمػى ضػعؼ 
األحػػكاؿ أف تزيػػد مػػدة السػػجف المؤقػػت المحكػػـك بيػػا عمػػى  ىػػذا الحػػد، كمػػع ذلػػؾ ال يجػػكز فػػي كػػؿ

 . (1)عشريف سنة
لمقاضي أف يحكـ عمى المتيـ باألشغاؿ الشاقة مػف سػنتيف إلػى خمػس  كما أتاح القانكف المصرم 

مػػػف التشػػػديد المقػػػرر لمعػػػكد البسػػػيط، أم بػػػدالن مػػف االرتفػػػاع بالحػػػد األقصػػػى بمػػػا ال يزيػػػد عػػػف  بػػدالن 
ي العػػكد المتكػػرر جػػكازم لممحكمػػة شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف العػػكد البسػػيط فػػإف ف التشػػديد فػػضػػعفو، كأل

مػػػا أف تكػػكف العقكبػػػة األصػػمية المقػػػررة قانكنػػػان إالعقكبػػة التػػػي يمكػػف لمقاضػػػي تكقيعيػػا عمػػػى المػػتيـ 
مػػا أف تكػػػكف مشػػددة باال رتفػػػاع بالحػػد األقصػػػى المقػػػرر لمجريمػػة، إذا رأم القاضػػػي عػػدـ التشػػػديد كا 

مػػػا أف تكػػػكف باألشػػػغاؿ الشػػػاقة المؤقتػػػة مػػػف سػػػنتيف إلػػػى  القانكنػػػان لمجريمػػػة بمػػػا  يجػػػاكز ضػػػعفو، كا 
 .(2)خمس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ـ.2003( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 66المادة) (1)
 (.572سبلمة، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص (2)
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 المطمب الثالث
 حاالت العود

أف القانكف الفمسػطيني لػـ يعػالج ظػاىرة العػكد كمػا يتعمػؽ بػو مػف أحكػاـ  (1)سبؽ كأف أشرنا
إال أف المحكمػػة العسػػكرية  ،(3)فػػي ذلػػؾ (2)مػػف الناحيػػة التشػػريعية مكتفػػي بسػػمطة القاضػػي التقديريػػة

الدائمة في قطاع غزة قػد شػددت فػي ظػاىرة العػكد فيمػا يتعمػؽ بجػرائـ المخػدرات كالمػؤثرات العقميػة 
تشديد كالتي سيتكلى الباحث تسميط الضكء عمييا كأنمكذج لمعدالة الجزائية في تحقيؽ الغايات مف 

عمى قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع  اسقاطياالعقكبة المترتبة عمى العائد إلى الجريمة كمف ثـ 
أشػرنا سيتناكؿ الباحث مكقؼ المشرعيف المصرم كاألردنػي مػف حػاالت العػكد؛ ىػذا كقػد غزة كما ك 

المصرم مف حاالت العكد فػي حػديثنا عػف العػكد البسػيط، كمنعػان لمتكػرار  القانكفسابقان عف مكقؼ 
 القػػػانكففقػػػد حػػػدد  ؛األردنػػػي نكفالقػػػاسػػػيتحدث الباحػػػث فػػػي ىػػػذا المطمػػػب عػػػف حػػػاالت العػػػكد فػػػي 

األردنػػي حػػاالت التكػػرار عمػػى سػػبيؿ الحصػػر، ممػػا يعنػػي عػػدـ جػػكاز التكسػػع فييػػا، كمػػا أنػػو حػػدد 
كبياف ذلؾ عمى العبلقة بيف الحكـ السابؽ كالجريمة التالية عف طريؽ إبراز خصائص كؿ منيما، 

 النحك التالي:
 

                                                           

 .7ص أنظر الباحث، (1)
دكف كجكد نص جرل عميو القضاء في قطاع غزة في إعماؿ سمطة القاضي التقديرية  : أف مايرا الباحث (2)

تشريعي كما في ظاىرة العكد إلى جرائـ المخدرات كالمؤثرات العقمية قد ال يككف كافي الحداث نقمة في العدالة 
، ككذلؾ 2013( لسنة 7كالمؤثرات العقمية رقـ )كنرل بأف يحذكا كاضعي القانكف حذك قانكف المخدرات  الجزائية؛

ـ، المذاف بدكرىما جعمكا العقكبة المشددة بنص تشريعي كليس االكتفاء بسمطة 1979قانكف العقكبات الثكرم لعاـ 
 القاضي التقديرية في تشديد العقكبة.

ـ بحبس المداف 12/1/2017( بتاريخ 6175/201غزة في الدعكل أساس ) حيث حكمت محكمة صمح (3)
شيكؿ أك الحبس شيريف بدال منيا. 1500عشرة شيكر مع النفاذ تخصـ منيا مدة التكقيؼ كتغريمو بغرامة مالية 

( بتاريخ 6468/2016كحيث انو كبعد انتياء المدة قاـ بارتكاب نفس الجريمة كصدر حكـ بحقو في القضية )
ـ كالتمس النيابة تشديد العقكبة ككف أف المداف مف أصحاب السكابؽ إال أف المحكمة حكمت بحبس 26/1/2017

شيكؿ أك الحبس شيريف بدالن 1000المداف عشرة شيكر مع النفاذ تخصـ منو مدة التكقيؼ كتغريمو بغرامة مالية 
في حالة العكد كأف المحكمة  منيا، كيرل الباحث أنو ال يكجد نص تشريعي كاضح ينص عمى عقكبة مقررة

حكمت ذات الحكـ مما يعني أف الجاني لـ يرتدع حتى تحت الظركؼ المشددة لمعقكبة أك حتى سمطة القاضي 
 التقديرية.
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 ريعية كالقضػػائية ليػػا يتبػػيف مػػف خػػبلؿ التطبيػػؽ القضػػائي لظػػاىرة العػػكد مػػع المعالجػػة التشػػ
بعض ما اسػتجمعو الباحػث مػف ممفػات خاصػة بالمحكمػة العسػكرية الدائمػة فػي قطػاع غػزة كالتػي 
عالجػت ظػػاىرة العػػكد إلػػى الجريمػػة بطريقػػة يمكػػف أف تجعػػؿ القضػػاء النظػػامي يحػػذك حػػذكه، حيػػث 

 النحك التالي: قاـ الباحث بإسقاط قضيتيف مف عدة قضايا عمى ظاىرة العكد، كىي عمى
أيديف المتيـ )ع ، ؽ ( بتيمتػي االتجػار بػالمكاد المخػدرة كالتعػاطي لممػكاد المخػدرة، كحيػث - أ

أف المتيـ مف أصحاب السكابؽ الجنائية في تجارة المخدرات، كحيث تحققػت بحػؽ المػداف ظػاىرة 
ط العػػػكد، ككنػػػو ارتكػػػب جريمػػػة سػػػابقة كصػػػدر فييػػػا حكػػػـ بػػػات، كبنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾ تػػػكافرت الشػػػرك 

المطمكبة لتحقيؽ ظاىرة العػكد، كجػاء فػي محضػر جمسػات القضػية مػا يمػي " كحيػث أنػو كفقػان لمػا 
عميػػو أحكػػاـ القضػػاء كآراء الفقػػو  عمػػى أف تحقػػؽ العػػكد يكػػكف فػػي حالػػة المػػتيـ )ع ، ؽ( اسػتقرت 

الذم يرتكب جريمة أك أكثر بعد صدكر حكـ بػات عميػو مػف أجػؿ جريمػة سػابقة، كيعنػي ذلػؾ أف 
فتػػػرض تعػػػدد جػػػرائـ المػػػتيـ كلكػػػف يفصػػػؿ بينيمػػػا حكػػػـ بػػػات فػػػي العقػػػاب صػػػدر مػػػف أجػػػؿ العػػػكد ي

إحداىا، كتطبيقان لذلؾ فإف العكد يتكافر إذا ارتكب المػتيـ جريمتػو التاليػة عقػب الحكػـ البػات كىػذا 
ـ مجمكعػػة أحكػػاـ محكمػػة 1952يكنيػػك سػػنة  5مػػا أكػػدت عميػػو محكمػػة الػػنقض المصػػرية )نقػػض 

( كلمػػا كػاف ذلػؾ، ككانػػت النيابػة العسػكرية قػػد قػدمت لممحكمػػة 1198ص 390رقػـ  2الػنقض س
ما يفيد سبؽ صدكر حكـ نيػائي بػات بحػؽ المػتيـ      )ع ، ؽ( بارتكابػو جريمػة )جمػب جػكاىر 
مخدرة مف نكع بانجك بقصػد االتجػار( كذلػؾ بمكجػب الحكػـ الصػادر مػف محكمػة بدايػة خػانيكنس 

( 262/2011ؤيػػد بحكػػـ محكمػػة االسػػتئناؼ رقػػـ )( كالم623/2010فػػي القضػػية الجزائيػػة رقػػـ )
( لػػػدل المحكمػػػة العميػػػا بغػػػزة، ممػػػا يتػػػكافر بحقػػػو عنصػػػر العػػػكد 95/2012كالمؤيػػػد بػػػالطعف رقػػػـ )

 .ـ2013لسنة  7( مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية رقـ 29/3المقرر في المادة )
ممػػا تػػرل معػػو المحكمػػة صػػحة التكييػػؼ القػػانكني لمكاقعػػة التػػي أسػػبغتيا النيابػػة العسػػكرية عمػػى  

حيػػث  بحكميػػا كاقعػة االتيػػاـ، كبنػػاء عميػو شػػددت المحكمػػة العسػكرية الدائمػػة حكميػػا عمػى المػػداف
  صدر الحكـ عمى النحك التالي:
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 باسم الشعب العربي الفمسطيني
ىػػػػػػػ المكافػػؽ 1438شػػعباف  14حكمػػت المحكمػػة العسػػكرية الدائمػػة بغػػزة، بجمسػػتيا اليػػـك الخمػػيس 

( نيابة عسكرية عمى 109/2016)( محاكـ عسكرية 9/2017ـ في القضية رقـ )11/5/2017
 .المداف )ع ، ؽ( باإلعداـ شنقان حتى المكت

سػػػمطة لأف تشػػػديد العقكبػػػة فػػػي ظػػػاىرة العػػػكد بمكجػػػب نػػػص تشػػػريعي ال بإخضػػػاعو  يـــرا الباحـــث
، كمػا أنػو مػف بػاب تحقيػؽ يقكض مف ظاىرة العكد كمػا فػي القضػية السػابقة فقط تقديرية لمقاضي

 البد مف إحداث نقمة نكعيػة فػي قػانكف العقكبػات المطبػؽ فػي األراضػي الفمسػطينية الناجزةالعدالة 
كمػػػا أحدثػػػو قػػػانكف المخػػػدرات ـ 1936( لسػػػنة74ككػػػذلؾ القػػػانكف رقػػػـ )ـ 1960( لسػػػنة 16رقػػػـ )

 ـ.2013لسنة  7كالمؤثرات العقمية رقـ 
 

 قضية أخرا:وفي 
" معطكفػان 1فقرة  28أديف المتيـ )ر ، ـ( حيازة مكاد مخدرة بقصد االتجار خبلفان لنص المادة "  

 ـ. 2013" لسنة 7" مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية رقـ "3فقرة  29عمييا المادة "
ىػػػ 1438جمػادم اآلخػرة  20حيث حكمت المحكمػة العسػكرية الدائمػة بغػزة، بجمسػتيا يػـك األحػد 

( نيابػػػػة 381/2016(محػػػػاكـ عسػػػػكرية )10/2017ـ فػػػػي القضػػػػية رقػػػػـ )19/3/2017كافػػػػؽ الم
عسػػػػكرية عمػػػػى المػػػػداف )ر ، ـ( اإلعػػػػداـ رميػػػػان بالرصػػػػاص حتػػػػى المػػػػكت كالفصػػػػؿ مػػػػف الخدمػػػػة 

 كمصادرة المضبكطات المحرزة.
كحيػػػث أيػػػدت محكمػػػة االسػػػتئناؼ حكػػػـ االعػػػداـ كػػػكف أف المػػػداف ذك سػػػكابؽ قضػػػائية كعائػػػد إلػػػى 

كىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو النيابػػة العامػػة فػػي الئحػػة االسػػتئناؼ فػػي قكليػػا " مثػػؿ ىػػذه الجػػرائـ، ارتكػػاب 
كحيث أف المداف قد حكـ قبؿ ذلؾ عمى قضية مماثمة كقدمت النيابة العسكرية بينات صػادرة مػف 
محكمػػة االسػػتئناؼ كالمتعمػػؽ باسػػتئناؼ الحكػػـ الصػػادر مػػف محكمػػة بدايػػة خػػانيكنس، كحيػػث أف 

ناؼ ايػػدت الحكػػـ، كقػػدمت النيابػػة العسػػكرية إفػػادة مػػف رئػػيس المحكمػػة العميػػا تفيػػد محكمػػة االسػػتئ
بعدـ إيداع أم طعكف جزائية بخصػكص االسػتئناؼ المتعمػؽ بالمػداف، كبػذلؾ يكػكف الحكػـ  بحػؽ 
المسػػتأنؼ نيػػائي كبػػات، كبيػػذا الحكػػـ تحقػػؽ العػػكد، كلػػـ يحقػػؽ ذلػػؾ الحكػػـ رادع لممسػػتأنؼ لعػػدـ 

ر بػػالمكاد المخػػدرة، بػػؿ عػػاد إلػػى أفعالػػو االجراميػػة كبيػػذا فػػإف الحكػػـ الصػػادر قيامػو بجريمػػة االتجػػا
 (.64/2017مف محكمة اكؿ درجة جاء مناسب، كىذا مكضح في االستئناؼ رقـ )
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الػػػػنص أف  عمػػػى كجػػػو المثػػػاؿ ال الحصػػػر مػػػف خػػػبلؿ القضػػػيتيف السػػػالؼ ذكرىمػػػا يـــرا الباحـــث
( 7ي قػػانكف المخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة رقػػـ )الػػكارد فػػ العائػػد إلػػى الجريمػػةالتشػػريعي فػػي عقكبػػة 

، ككػػذلؾ سػػمطة القاضػػي فػػي تقريػػر العقكبػػة دكف النظػػر فػػي كسػػائؿ تخفيػػؼ العقكبػػة 2013لسػػنة 
كانػػت تمثػػؿ الػػدكر األساسػػي فػػي الحػػد مػػف ظػػاىرة العػػكد، كىػػك مػػا يجػػب عمػػى دكف كجػػو قػػانكني 

المقارنة أف تحػذك حػذك قػانكف المخػدرات كالمػؤثرات العقميػة مػف بػاب التشػديد فػي العقكبػة  القكانيف
 كخصكصان تمؾ الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص كالجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ.عمى العائد 

كيػػرل الباحػػث أف ىنػػاؾ معالجػػة تشػػريعية كاضػػحة فػػي ظػػاىرة العػػكد بػػالجرائـ المتعمقػػة بالمخػػدرات 
 العقمية.كالمؤثرات 

 الفرع األول
 أحكام العود من جناية إلى جناية

نص قػانكف العقكبػات األردنػي عمػى أف " مػف حكػـ عميػو بإحػدل العقكبػات الجنائيػة حكمػان 
مبرمان ثـ ارتكب في أثناء مدة عقكبتو أك في خػبلؿ عشػر سػنكات بعػد أف قضػاىا أك بعػد سػقكطيا 

قكبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة أك االعتقاؿ المؤقت، عنو بإحدل األسباب القانكنية، جريمة تستمـز ع
حكػـ عميػو مػدة ال تتجػاكز ضػعفي العقكبػة التػي تسػتمزميا الجريمػة الثانيػة عمػى أف ال يتجػاكز ىػذا 

 (1)التضعيؼ عشريف سنة"

كيفتػػرض ىػػذا الػػنص أف الجريمػػة التػػي صػػدر فييػػا حكػػـ بػػات ىػػي جريمػػة جنائيػػة، ككػػذلؾ يفتػػرض 
ريمػة جنائيػة كعمػى إثرىػا فرضػت عميػو عقكبػة جنائيػة تتمثػؿ إمػا باألشػغاؿ أيضان ارتكاب الجاني ج

الشػػاقة المؤقتػػػة أك االعتقػػػاؿ المؤقػػػت، كيترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ أنػػػو ال يشػػػترط أف يكػػػكف مقػػػدار العقكبػػػة 
 .(2)الجنائية في الجريمة التالية ىك نفس مقدارىا في الجريمة السابقة

لعػكد ارتكػاب الجريمػة التاليػة فػي خػبلؿ مػدة مف ناحية أخرل قد يشػترط القػانكف العتبػار ا
معينػػة ىػػذه المػػدة ىػػي أثنػػاء مػػدة تنفيػػذ العقكبػػة التػػي قضػػى بيػػا عميػػو فػػي الجريمػػة السػػابقة أك فػػي 

 .(3)خبلؿ عشر سنكات بعد سقكطيا عنو بأحد األسباب القانكنية
 

                                                           

 ـ كتعديبلتو.1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )101( المادة)(1
 (.728 -727)ص  العقكبات قانكف في العامة األحكاـ شرحالسعيد،  (2)

 . 728المرجع السابؽ، ص ((3
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 الفرع الثاني
 العود من جنحة إلى جنحة

عمػى " مػف حكػـ عميػو بػػالحبس حكمػان مبرمػان ثػـ ارتكػػب ( مػف القػانكف األردنػػي 102نصػت المػادة )
قبؿ انفاذ ىذه العقكبة فيو أك أثناء مدة عقكبتو أك فػي خػبلؿ ثػبلث سػنكات بعػد أف قضػاىا أك بعػد 
سػػقكطيا عنػػو بالتقػػادـ بأحػػد األسػػباب القانكنيػػة جنحػػة مماثمػػة لمجنحػػة األكلػػى حكػػـ عميػػو بمػػدة ال 

ريمتػػو الثانيػػة عمػػى أف ال يتجػػاكز ىػػذا التضػػعيؼ خمػػس تتجػػاكز ضػػعفي العقكبػػة التػػي تسػػتمزميا ج
 "(1)سنكات

يشترط النص السابؽ أف يككف قد حكـ عمى الجاني حكمان مبرمان بالحبس ثػـ ارتكػب جنحػة مماثمػة 
لمجنحة األكلى ضمف مدة معينة قانكنان، كىذه المدة ىي إما أثناء تنفيذ مدة عقكبتػو السػابقة أك فػي 

فيػذه ليػا أك بعػد سػقكطيا عنػو بأحػد األسػباب القانكنيػة؛ كػالعفك الخػاص خبلؿ ثبلث سنكات بعد تن
 أك التقادـ.

كيرل المشرع األردني أنو ال مجاؿ لقيػاـ العػكد مػف جنحػة سػكاء كانػت مقصػكدة أك غيػر مقصػكدة 
إلػػى جنايػػة أك جنحػػة ليسػػت مماثمػػة، ككػػذلؾ ال مجػػاؿ لمعػػكد مػػف جنايػػة إلػػى جنحػػة يعاقػػب عمييػػا 

 .(2)ف جنحة إلى مخالفة، كمف مخالفة إلى مخالفةبالغرامة، كذلؾ م
 ت مػع ككػبلء النيابػة كأىػؿ االختصػاص، كخمػص إلػى أف أكثػرعػدة مقػاببل أجرا الباحثقد ىذا و 

كالتػػي تتطمػػب معالجػػة تشػػريعية حتميػػة، ىػػي بعػػض جػػرائـ األمػػكاؿ حظػػان فػػي ظػػاىرة العػػكد الجػػرائـ 
كاقتصر الحديث في بحثنا عمى أكثر الجػرائـ  ،(3)جرائـ المخدرات كبعض جرائـ األشخاص ككذلؾ

الباحػث  عكدان في الجرائـ الكاقعة عمػى األشػخاص ككػذلؾ الجػرائـ الكاقعػة عمػى األمػكاؿ، حيػث قػاـ
 بإفراد كؿ نكع مف الجرائـ السابقة بفصؿ خاص ليسمط الضكء أكثر عمى المعالجة التشريعية.

 
 
 
 

                                                           

 ـ كتعديبلتو.1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )102( المادة)(1
 (.729)ص العقكبات قانكف في العامة األحكاـ شرحالسعيد،  (2)
 ـ(.1/4/2016النائب العاـ في قطاع غزة، قابمو: عبد الرحمف محمد شحتك ) (3)
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 الفصل األول 

 ة عمى األشخاصالعود في الجرائم الواقع
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 الفصل األول
 العود في الجرائم الواقعة عمى األشخاص

، كقد أكلت (1)أطمؽ بعض الفقياء عمى الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص اسـ جرائـ الدـ
الشريعة اإلسبلمية الحماية المطمقة لئلنساف حتى حرمت االعتداء عمى ذاتو، كيكفي القكؿ في 

 َوىََلدْ  ﴿مكانة اإلنساف في ميزاف ا تعالى أف ا تبارؾ كتعالى خمقو بيديو، كقاؿ في كتابو 
َِا ٌْ ، كما كتعتبر الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص مف أكثر الجرائـ التي نالت (2)﴾آَدم ةَِن  َنَرّ

األشخاص بيف القتؿ كما اىتمامان مف قبؿ القكانيف المقارنة، كتتفاكت طبيعة الجرائـ الكاقعة عمى 
يتعمؽ بو مف فركع كالقتؿ العمد كشبو العمد، كالقتؿ الخطأ كبيف االعتداء كالمشاجرة كالجرح 
كالضرب كغيره فيما يتعمؽ بالبعد المادم، كمنيا ما يتعمؽ بالبعد المعنكم كالسب كالقذؼ كالشتـ 

ياف عف أكثر الجرائـ الكاقعة عمى كاإلىانة كغير ذلؾ، إال أف الباحث كمف خبلؿ االستقراء كاالستب
األشخاص عكدان كخصكصان في قطاع غزة كبعد التكاصؿ مع النيابة العامة كالتي بدكرىا أفادت 
أف أكثر الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص كالتي يعكد الجاني الرتكابيا عدة مرات ىي جرائـ 

اإلشارة إلى أف العكد إلى  االعتداء كالمشاجرة كجرائـ االعتداء عمى العرض كالشرؼ، كيجدر
جرائـ القتؿ ال تحتاج إلى معالجة تشريعية ككف أف الجاني في القتؿ العمد يحكـ عميو باإلعداـ 
كىي أقصى عقكبة تطبؽ في قطاع غزة كفؽ القانكف المطبؽ، بينما في الضفة الغربية فيحكـ 

ظاىرة العكد في جرائـ عمى القاتؿ العمد المؤبد، كعميو يكتفي الباحث بتسميط الضكء عمى 
 ، كذلؾ عمى النحك التالي:(3) االعتداء كالمشاجرة كاألكثر عكدان بعد جرائـ األمكاؿ

 .األشخاصشروط العود في الجرائم الواقعة عمى المبحث األول: 
 .األشخاصأركان العود في الجرائم الواقعة عمى : الثاني المبحث

 األشخاص.اآلثار المترتبة عمى العود في الجرائم الواقعة عمى  :المبحث الثالث
 
 
 

                                                           

 (.6المشيداني، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص في القانكف الكضعي كالشريعة اإلسبلمية )ص (1)
 [70( ] اإلسراء: 2)
 ـ(.1/4/2016)، ككيؿ نيابة غزة في مقر النيابة العامة، قابمو : عبد الرحمف شحتك، بتاريخ محمد مراد (3)
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 المبحث األول
 األشخاصشروط العود في الجرائم الواقعة عمى 

، كفي وأنو لكي يتحقؽ العكد في الجريمة البد مف تكافر شركط تمت اإلشارة إلىما ك
كلكي يتحقؽ العكد في حاؿ اختؿ شرط مف الشركط اختؿ التكييؼ القانكني في ككنيا عكد، 

جرائـ السرقة البد مف تكافر شركط متعمقة بيا، كمف مقتضيات البحث بياف كؿ شرط عمى حدة 
سقاطو عمى جرائـ الكاقعة عمى األشخاص )االعتداء كالمشاجرة( مقارنان بذلؾ بيف   القانكفكا 

 الفمسطيني كالشريعة اإلسبلمية، كذلؾ عمى النحك التالي:
 المطمب األول: صدور حكم سابق 

 المطمب الثاني: ارتكاب جريمة جديدة
 المطمب الثالث: أن يكون العود في الحاالت المنصوص عمييا
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 المطمب األول
 صدور حكم سابق

 

، إذ ال يعكد الجاني الرتكاب جريمة (1)الحكـ السابؽ أحد أىـ قكاعد العكد إلى الجريمة
 عمى األكلى إذ قد يحكـ بالبراءة، كما كال يشترط في ذات الكقت تنفيذ العقكبة. تالية دكف حكـ
أف عدـ اشتراط التنفيذ يأتي مف باب العدالة الجزائية؛ ففي بعض الحاالت قد ييرب  ويرا الباحث

 الجاني أك يككف الحكـ غيابي.
كيكفي أف يككف الحكـ باإلدانة كالذم يشكؿ إنذاران عمى أف العقكبة السابقة لـ تشكؿ رادعان  

لمجاني، كلمحكـ السابؽ شركط خاصة يجب تكافرىا العتباره مكتمؿ األركاف لتكييؼ ظاىرة العكد 
ة عمى عمى الكجو الشرعي كالقانكني السميـ، ىذا كأسقط الباحث الحكـ السابؽ عمى الجرائـ الكاقع

األشخاص مف خبلؿ ذكر الحكـ السابؽ بمنظكر شرعي كقانكني عمى كؿ جريمة عمى حدة 
 كتتمثؿ ىذا الشركط عمى النحك التالي: 

 

 ن يكون الحكم صادرًا بعقوبة جنائيةالفرع األول: يجب أ
نتحدث بإيجاز عف ماىيو بالعقكبة فيما يتعمؽ بالجريمة،  قبؿ الحديث عف الحكـ الصادر

، كلعدـ التكسع كثيران في الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص نقتصر الكاقعة عمى األشخاص الجريمة
في قطاع غزة كىي جرائـ االعتداء  (2)الحديث عف أكثر الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص انتشاران 

 مف خبلؿ االستبياف الذم تحصؿ الباحث عميو مف النيابة العامة في قطاع غزة:  (3)كالمشاجرة

                                                           

 حبس ستة أشير كغرامة بالـ 5/5/2013بتاريخ حكمت محكمة صمح غزة عمى المدانة )س.ا(  (1)
 ـ بالحبس ثبلث سنكات مع 22/8/2013ش، كمف ثـ عادت الرتكاب الجريمة فحكـ عمييا بتاريخ 200مالية     
 ـ.5/5/2013متمثؿ في الحكـ الصادر بتاريخ  فالحكم السابقالنفاذ.    
جريمة( كفي عاـ  880ـ )2013ة( كفي عاـ جريم 960ـ حكالي )2012بمغ عدد جرائـ المشاجرة في عاـ  (2)

ـ 2016جريمة( بينما في النصؼ األكؿ مف العاـ الجارم  866ـ )2015جريمة( كفي عاـ  941ـ )2014
جريمة( كالذم بدكره أشار ككيؿ النيابة أ. محمد مراد  أف معظـ حاالت المشاجرة فييا عكد إلى  624حكالي)

 الجريمة.
ـ حيث بمغ عدد جرائـ 2016االعتداء أعمى نسبة في النصؼ األكؿ مف عاـ كمف ناحية أخرل بمغت جرائـ 

 جريمة( مقارنة باألعكاـ السابقة كبعضيا فييا عكد إلى الجريمة. 1664االعتداء )
ـ (، كيجدر اإلشارة إلى أف النيابة العامة ال 1/4/2016غازم أبك كردة، قابمو: عبد الرحمف محمد شحتك ) (3)

جنائية بسبب الظركؼ الحالية مما اضطر الباحث إلى مقابمة النائب العاـ كالذم بدكره أشار تيعمؿ الصحيفة ال
 .ان ىي جرائـ االعتداء كالمشاجرةإلى اف اكثر الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص انتشار 
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 جريمة االعتداء  أواًل:
تعتبر جريمة االعتداء مف الجرائـ العمدية التي يكفي لقياميا تكافر القصد الجنائي العاـ لدل 
الجاني بشقيو العمـ كاإلرادة، كسيسمط الباحث ىنا الحديث عف جريمة االعتداء في الشريعة 

 ما يمي: اإلسبلمية كصكالن إلى كيؼ عالج القانكف المقارف جريمة االعتداء مف خبلؿ
 جريمة االعتداء في الشريعة اإلسالمية  - أ

ََ  ُُيُِبّ  َل  اَلَله  إِنَّ  َتْػَخُدوا َوَل ﴿ قال تعالى ْػَخِدي ٍُ ْ العبرة القاعدة الفقيية تنص عمى أف " ك  (1)﴾اِ
، كداللة اآلية الكريمة كاضحة في تحريـ االعتداء أيان كاف ماديان "بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب

كيؿ  اٍلميٍسًمـً اك معنكيان، كالنبي صمى ا عميو كسمـ حـر االعتداء بقكلو في الحديث الصحيح" 
مىاليوي  وي كى رىاـه دىميوي كىًعٍرضي مىى اٍلميٍسًمـً حى عى
(2)" 

كداللة الحديث شاممة لجميع الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف، كما يتعمؽ بو سكاء جرائـ الدـ أم 
الكاقعة عمى األشخاص بالمنظكر القانكني كجرائـ العرض كالمتعمقة بالبعد المادم كالمعنكم معان 

عميو  ككذلؾ الجرائـ الكاقعة عمى الماؿ، كقد أكجزىا الذم أكتيى مجامع الكمـ محمد صمى ا
كسمـ في الحديث السابؽ، كلـ يكتًؼ الشارع بتحريـ السمكؾ اإلجرامي بؿ حد ا حدكدان فمف 

الردة كغيرىا( أما في االعتداء بالضرب –القذؼ  –الزنا  –تعداىا أقيـ عميو الحد كػػ) القتؿ 
ًْ ﴿كغيره، قاؿ تعالى  وِل  يَا َحَياةٌ  اىْلَِصاِص  ِف  َوىَُك

ُ
ْْلَاِب  أ

َ
كالقصاص يككف في القتؿ  (3)﴾األ

 .(4)العمد، كيككف كذلؾ في الجرح العمد عند إمكانو
تعاقب الشريعة اإلسبلمية عمى الجراح المتعمدة بالقصاص كمما أمكف القصاص لقكلو تعالى    

َِا ﴿ ًْ  َوَكَخبْ ِٓ ا َغيَيْ َٓ نَّ  فِي
َ
َُف  ةِاىَْػنْيِ  َواىَْػنْيَ  ةِالَّْفِس  الَّْفَس  أ

َ
ُِف  َواأْل

َ
ُذنَ  ةِاأْل

ُ
ُذنِ  َواأْل

ُ
ََّ  ةِاأْل َِّ  َواِِصّ  ةِاِِصّ

كتعاقب بالقصاص كمما أمكف ذلؾ إذ األمر متركؾ لكلي الدـ، فأغمب (5)﴾كَِصاٌص  َواْْلُُروحَ 
 .(6)األئمة يجمع بيف القصاص أك الدية كبيف العقكبة القانكنية ماداـ أكلك األمر قد أكجبكا التعزير

                                                           

 [ 87]المائدة: (1)
 [.4/1986( ]مسمـ: صحيح مسمـ، باب تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو، 2)
 [179( ]البقرة:3)
 (.244عبد القادر عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي )ص (4)
 [45( ]المائدة:5)
 (. 248( عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي )ص6)
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يمكف الجمع بيف القصاص كالدية بؿ يحكـ بأحدىما، أما جراح الخطأ كجدير بالذكر أنو ال 
، كحكميا حكـ القتؿ الخطأ كمف ثـ يجب فييا تطبيؽ نصكص قانكف (1)فعقكبتيا الدية أك األرش

 العقكبات كتطبيؽ نصكص الشريعة في كقت كاحد.
 بالتعزير.كفيما يتعمؽ بالضرب الذم ال يترؾ أثران فتعاقب عميو الشريعة اإلسبلمية 

مف باب التكسعة في اتخاذ العقكبة  كاع العقكباتأن كأحد أف العمة في التعزيرويرا الباحث 
السمكؾ  ألف؛ المكائمة لمسمكؾ اإلجرامي المتعمؽ باالعتداء ما دكف القتؿ كالجراح المتعمد

تقرير  اإلجرامي ككذلؾ النتيجة اإلجرامية تتفاكت بيف سمكؾ كآخر مما أتاحت فسحة لمقاضي في
كأف الغاية مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أنيا قائمة عمى رعاية مصالح العباد , العقكبة التعزيرية

الدنيكية كاألخركية، المادية كالمعنكية، كأف العقكبات التي كردت عمى لساف الشرع أم الحدكد 
كبات الفمسفة مف كالقصاص ككذلؾ العقكبات التي يككف فييا التعزير كسيمة لمحد منيا؛ ىذه العق

 كراء تشريعيا تحقيؽ مقصد الشريعة الكمي في درء المفاسد كجمب المصالح،
أف فمسفة العقكبة في جرائـ االعتداء ىي كمثيبلتيا مف الجرائـ، كما قاؿ  ويرا الباحثكما 

الشاطبي عند استداللو عمى أف كضع الشارع لؤلسباب يستمـز قصده إلى المسببات، حيث ذكر:" 
 .(2)أف األحكاـ الشرعية إنما شرعت لجمب المصالح أك درء المفاسد

العباد في الداريف كدرء المفاسد عنيـ، ففي  كمؤدل ىذا أف الشريعة إنما جاءت لتحقيؽ مصالح
األكلى بضماف عدـ التيارج، كفي اآلخرة بالجزاء عمى ما اقترفت اليداف، حتى إنو ليقتص ا 

، كحيث أف النفس (3)لمشاه الجمحاء مف الشاه القرناء يـك القيامة كما قاؿ صمى ا عميو كسمـ
يكل كالميؿ إلى الغرائز كارتكاب ما نيى اإلسبلـ عنو، البشرية األمارة بالسكء جبمت عمى اتباع ال

إذا ال حدكد ليذه النفس، فمك فرضنا أف لكؿ ذنب جعؿ اإلسبلـ فييا حدان ألثقؿ عمى الناس في 
فيـ قكؿ ا تبارؾ كتعالى )كأف رحمتي كسعت كؿ شيء(، كأف مف شأف ذلؾ أف يؤدم إلى عدـ 

 مف جمب المصالح كدرء المفاسد.  تحقيؽ الشريعة اإلسبلمية مقصدىا األساس
 
  

                                                           

 يطمؽ األرش عمى ما ليس لو قدر مف الدية في الجراحات فما يأخذه المجني عميو جناية ليس ليا قدر  (1)
 لممجني عميو بسبب الجناية، الجريداف، األرش )مقاؿ(.معمـك مف الدية يسمى أرشا كىذا األرش جابر     

 (.7صريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي )عبد المجيد، فمسفة العقكبة في الش (2)
 .8صالمرجع نفسو، عبد المجيد،  (3)
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 الفمسطيني القانونجريمة االعتداء في  - ب
ـ كالمطبؽ في قطاع غزة 1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات رقـ)248ت المادة )عرف

 استعمؿ أك دفعو أك لطمو أك ضربو إذا آخر عمى اعتدل شخصان  بأف يقاؿ"  االعتداء عمى أنو
 رضى كبغير مباشرة غير أك مباشرة ذلؾ أكاف سكاء أخرل، بصكرة القكة أنكاع مف نكع أم نحكه

 كيعرؼ كاالحتياؿ، الغش بطريؽ عميو استحصؿ قد الرضى ىذا كاف إذا برضاه أك عميو المعتدل
 أك النكر أك الحرارة فييا تستعمؿ التي األحكاؿ" القكة استعماؿ" عبارة كتشمؿ ،باالعتداء الفعؿ ىذا
 استعمؿ إذا نكعو كاف ميما آخر شيء أك أخرل مادة أية أك الرائحة أك الغاز أك الكيربائية القكة
" كبناءن عمى ذلؾ فإف محؿ جريمة االعتداء آلخر شخص إزعاج أك ضرر عنيا ينجـ درجة إلى

ىك جسـ اإلنساف، أم يجب أف يقع الضرب أك المطـ أك االعتداء بشكؿ عاـ عمى جسـ إنساف 
عرقمة جميع كظائؼ الحياة في جسـ اإلنساف نتيجة ذلؾ االعتداء  حٌي فيؤدم ذلؾ االعتداء إلى

 .(1)المباشر أك غير المباشر عمى جسده
: ىك ذلؾ االعتداء الذم يتمثؿ في انصراؼ إرادة الجاني أساسان والمقصود باالعتداء المباشر 

 إلى إحداث نتيجة اجرامية معينة يتكقعيا الجاني كأثر الـز كحتمي لفعمو.
مف يقكـ بضرب شخص آخر بنية جرحو أك ايذائو كعرقمة جميع كظائؼ الحياة في جسمو فمثبلن 

فبل تكجد مشكمة إلثبات القصد الجنائي، ألف اإلرادة اتجيت مباشرة إلى إحداث نتيجة محددة كتـ 
 تحقيقيا.

: انصراؼ إرادة الجاني إلى استيداؼ نتيجة معينة في حد ذاتيا والمراد بالقصد غير المباشر 
كالتي قد تككف مشركعة، كلكنو قد تكقع إمكاف حدكث كفاة إنساف كأثر لفعمو، فيمضي مع ذلؾ 
في نشاطو راضيان عف نتائجو قاببلن ىذا االحتماؿ، في ىذه الحالة يأخذ القصد غير المباشر حكـ 

 .(2)القصد المباشر كيسأؿ عف ضرب أك اعتداء مفضي الى مكت
نكف العقكبات الفمسطيني عمى غرار ما فعمت العديد مف استنادان إلى ما تقدـ فقد عمؿ قا

القكانيف الجنائية المقارنة عمى تجريـ العديد مف األفعاؿ التي تشكؿ كتكقع أذل باألشخاص، 
كتشترؾ ىذه الجرائـ في بعض القكاسـ المشتركة، كتتمثؿ تمؾ القكاسـ في محؿ االعتداء كىك 

 ة جسده.عبارة عف اعتداء عمى حؽ اإلنساف في سبلم
                                                           

 .(68)ص المشيداني، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص (1)
 (.281 -280الخاص )صحسني، المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ (2)



 

27 
 

باإلضافة إلى أنيـ يشترككف في الركف المادم المتمثؿ في ثبلثة عناصر: فعؿ االعتداء كالنتيجة  
االجرامية كعبلقة السببية التي تربط الفعؿ بالنتيجة، مع اختبلفيـ في القصد الجنائي أك الركف 

 .(1)المعنكم
كمف أجؿ اإللماـ باألحكاـ العامة التي تخضع ليا كافة الجرائـ كاألحكاـ الخاصة بكؿ نكع منيا؛  

عمد الباحث الى تقسيـ مكضكع الدراسة الى ثبلثة فركع تحدث فييا عف أركاف جرائـ اإليذاء ثـ 
 تحدث عف أنكاع جرائـ اإليذاء عمى النحك التالي:

 

 شخاصيذاء األأواًل: أركان جرائم إ
أركاف الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص سكاء كانت عمدية أك غير عمدية كىي عمى النحك التالي 

 بيانو:
 الركف األكؿ: محؿ االعتداء.
 الركف الثاني: الركف المادم.
 الركف الثالث: الركف المعنكم.

 ج

 محل االعتداء -أ
ضرر كاالعتداء عمى إف محؿ االعتداء في جرائـ األشخاص ىك جسـ اإلنساف بمعنى أف يقع ال

جسـ إنساف، كيشترط أف يككف عمى قيد الحياة كأف يككف مف شأف ذلؾ االعتداء أف يؤدم إلى 
 .(2)اإلخبلؿ بالسير الطبيعي لكظائؼ الجسـ كتسبيب أالـ نفسية أك بدنية

كبالتالي فإف كؿ عمؿ مف شأنو أف يؤدم إلى تعطيؿ بعض أجزاء الجسـ أك أجيزتو عف أداء  
كظيفتيا بالشكؿ الطبيعي سكاءن كاف تعطيبلن مؤقتان أك دائمان، كال أىمية لنكع المادة التي يستخدميا 

نشقو الجاني في إحداث ذلؾ الفعؿ طالما أنو أحدث النتيجة المرجكة مف فعمو، كتسميط غاز يست
 . (3)المجني عميو يصيبو ببعض األمراض في جسمو

 

                                                           

 (.587أبك عامر، قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (1)

 (.117الكرد، قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (2)
 (.348 -347حسني، المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (3)
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بؿ قد يمتد ذلؾ الفعؿ الذم قاـ بو الجاني تجاه المجني عميو إلى تسبيب ألـ سكاءن كاف بدنيان أك 
نفسيان، حتى كلك لـ يرتب أم ضرر يذكر، أما ما يطكؿ الجانب النفسي مف األفعاؿ فيتمثؿ في 

دخاؿ الرعب في نفس المجني اإلزعاج كىك ما يسمى بالتمكث الف يزيائي كنقؿ األخبار المزعجة كا 
 .(1)عميو

 

 الركن المادي -ب
 يتحقؽ الركف المادم في جرائـ االعتداء عمى األشخاص في ثبلثة عناصر كىي:

: باستعراض النصكص القانكنية في قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة الفعل -1
مى سبلمة الجسد، فيتضح لنا بأف فعؿ االعتداء يتمثؿ في أربعة التي تجـر أفعاؿ االعتداء ع

 صكر:
  ىك عبارة عف كؿ اعتداء عمى جسـ اإلنساف ال يترؾ أثران ظاىران كركمة القدـ أك صفعة الضرب :

، كال يشترط أف يككف الضرب (2)اليد أك الضغط عمى أنسجة الجسـ بشيء ال يؤدم إلى تمزيقيا
.كال أىمية لعدد الضربات في قياـ الجريمة، فالفعؿ يعد جريمة (3)الجسامةعمى درجة معينة مف 

 .(4)كلك لـ ينزؿ الجاني بالمجني عميو إال ضربة كاحدة
  يتمثؿ الجرح في كؿ قطع أك تمزيؽ يصيب أنسجة الجسـ، سكاءن كاف خارجيان كقطع في الجرح :

ة كالمعدة كالكبد ككسر العظاـ الجمد أك داخميان كالتمزؽ الذم يصيب أجيزة الجسـ الداخمي
 . (5)كتفتيتيا

لة قاطعة أك آكال عبرة بالكسيمة التي يستخدميا الجاني في إحداث النتيجة اإلجرامية فقد تككف 
راضة أك كاخزة أك العض باألسناف أك استعماؿ األظافر أك بكاسطة حيكاف يصيب المجني عميو 

جركح، أك قد تككف عبارة عف تيارو مف قبيؿ الـ في الجسـ فكميا تعتبر ر بجركح أك كسر أك تك 
 .(6)لى جسـ المجني عميو فيصيبو بأذلكيربائي يكصمو إ

                                                           

 (.86(الحديثي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص1)
 (.69قكبات القسـ الخاص )صالمشيداني، شرح قانكف الع (2)
 (.87الحديثي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (3)
 (.121الكرد، قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (4)
 (.194(صمبي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص5)
 (.122(الكرد، قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص6)



 

38 
 

  كىك االعتداء الذم يصيب اإلنساف في مكاضع مختمفة مف جسمو، دكف أف تككف اإليذاء :
 .(1)ضربان أك جرحان أك إعطاء مكاد ضارة، أك كؿ ألـ يصيب المجني عميو مف فعؿ الجاني

يسمط تياران كيربائيان أك أشعة معينة تسبب اضطرابان في الغدد الداخمية مما يزيد مف افرازاتيا كمف 
 .(2)أك يؤدم ذلؾ إلى زيادة في التبكؿ أك ضيؽ في التنفس

  أم إعطاء المجني عميو أم مادة ضارة بصحتو كتؤدم إلى االخبلؿ بالسير إعطاء مواد ضارة :
، قد يتـ ذلؾ إما بالمناكلة باليد أك النصح بالتعاطي، كال عبرة الطبيعي لكظائؼ الحياة في الجسـ

بالمكاد الضارة التي يستخدميا الجاني ضد المجني عميو فيستكم أف تككف سائمة أك صمبة أك 
غازية كال أىمية لطريقة تناكؿ المجني عميو ليا، فقد يتـ اداخميا عف طريؽ الفـ أك األنؼ أك 

ىك أف تؤدم ىذه المكاد إلى االخبلؿ بالسير الطبيعي لمكظائؼ  األذف، كلكف الشرط األساسي
 .(3)التي تؤدييا بعض أجزاء الجسـ فتعطميا

 النتيجة اإلجرامية -1
تتمثؿ النتيجة اإلجرامية التي يحدثيا الفعؿ الذم تسبب بو الجاني لممجني عميو باإليذاء الذم 

مجني عميو بأذل فإنو ال مسؤكلية عمى يمحؽ بالمجني عميو مف جٌراء ذلؾ الفعؿ، فإذا لـ يصب ال
الجاني مرتكب ذلؾ الفعؿ، كبناءن عمى ذلؾ يجب أف يصاب المجني عميو بأذل مف جراء الفعؿ 
الذم استخدمو الجاني، لذلؾ فإف القانكف يقرر العقاب بالنظر إلى نتيجة تحققت فعبلن كليس 

 بالنظر الى نتيجة محتممة الكقكع.
 عالقة السببية -3

، كبالتالي (4)ببية ىي عنصر أساسي مف عناصر الركف المادم في جرائـ االعتداءرابطة الس
إذا لـ تتكافر عبلقة السببية بيف الفعؿ المرتكب كالنتيجة التي تحققت فإنو ينتفي الركف المادم 

 لمجريمة كبالتالي ال محؿ ىنا لمسؤكلية المتيـ عف ىذا األذل.

                                                           

 (.69الخاص )صالمشيداني، شرح قانكف العقكبات القسـ  (1)
 (.360-354( حسني، المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص2)
 (.123 -122الكرد، قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (3)
 لقد أكدت المحكمة العميا في قطاع غزة عمى أىمية رابطة السببية باعتبارىا عنصران أساسيان في تككيف الركف  (4)

 بأنو "يتعيف براءة المتيـ إذا ثبت انعداـ  17/61ميا الصادر في القضية رقـ المادم حيث قضت في حك    
 رابطة السببية بيف الفعؿ الذم أتاه كالنتيجة التي حدثت" استئناؼ جزائي عميا: مجمكعة مختارة مف أحكاـ     
 (.17يؾ، )صمحكمة االستئناؼ العميا في غزة، الجزء الثامف عشر، اعداد كتجميع القاضي كليد الحا    
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الجسد كبشكؿ عاـ كبحكـ طبيعتيا ال تعرض صعكبات إلثبات عبلقة  ىجرائـ االعتداء عمك 
ألنو عادة  ؛ىذا الفعؿ ىالنتيجة اإلجرامية التي تترتب عمالسببية بيف الفعؿ اإلجرامي لبلعتداء ك 

ما تككف ىذه النتيجة اإلجرامية لصيقة بالفعؿ كتحدث بمجرد كقكع الفعؿ اإلجرامي باالعتداء أك 
عي يستند إلي الكقائع ال نجد صعكبة في إثبات رابطة السببية بيف ك بشكؿ مكضاإليذاء كبالتالي ك 

 .الفعؿ كالنتيجة
إال أننا نجد صعكبة عندما تتضاعؼ النتيجة اإلجرامية كتسمسؿ إلى أف تصؿ إلى نتيجة أخرل 
ة يرتب عمييا القانكف أثران كحدكث عاىة مستديمة أك كفاة، فالمعيار الذم يقكـ عميو تكافر عبلق

السببية مف عدمو، ىك مسؤكلية الجاني عف جميع النتائج المحتمؿ كقكعيا نتيجة لسمككو 
 .(1)اإلجرامي مالـ تتداخؿ عكامؿ شاذة كغير مألكفة تقطع رابطة السببية بيف فعؿ الجاني كالنتيجة

 

 الركن المعنوي -ج
رتكب الفعؿ قد أقدـ يتخذ الركف المعنكم في جريمة االعتداء صكرة القصد الجنائي، إذا كاف م

عميو بإرادتو كىك يعمـ بخطكرة النتيجة اإلجرامية التي مف خبلؿ فعمو تحققت، كاكتفى القانكف 
الفمسطيني بتكافر القصد الجنائي العاـ، كذلؾ بأف تتجو إرادة الجاني السميمة الخالية مف أم عيب 

أك إعطاء المكاد الضارة،  مف عيكب اإلرادة الى المساس بجسـ المجني عميو بالضرب أك الجرح
 .(2)دكف حاجة لتكافر القصد الخاص فييا، كلقد قسـ الفقو القصد العاـ إلى قسميف: العمـ كاالرادة

: يجب أف يعمـ الجاني أثناء ارتكابو الجريمة باالعتداء بجميع جكانبيا كما يترتب عمى فعمو العمم
ىذا الفعؿ بالضرب أك الجرح أك إعطاء ىذا مف أضرار قد تصيب المجني عميو فيما لك ارتكب 

المكاد الضارة فيجب أف يعمـ أثناء ارتكابو مثبل لجريمة االعتداء بإعطاء مكاد ضارة أف يعمـ 
بالمادة التي يعطييا لممجني عميو، كمدل تأثيرىا عمى سبلمة جسده، فمف أراد أف يقذؼ حيكانان 

 . (3)ف جريمة اعتداءبحجر فيصيب إنسانان فإنو يسأؿ عف أذل بميغ كليس ع
: يجب أف تتعيف إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة التي ترتبت بسبب فعمو كىي عبارة عف اإلرادة

المساس بجسد المجني عميو كاإلخبلؿ بكظائفو الحيكية، كعميو يشترط في ىذه اإلرادة أف تككف 
 ره.خالية مف أم عيب مف عيكبيا المتمثمة باإلكراه كالتدليس كالغش أك غي

                                                           

 (.127 -126(الكرد، قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص1)
 (.89(الزعبي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص2)
 (.152الكرد، قانكف العقكبات القسـ الخاص)ص (3)
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كىناؾ مف قاؿ بأنو يشترط في ىذه اإلرادة أف تنصرؼ إلى إحداث النتيجة التي تؤدم إلى 
المساس بجسـ المجني عميو دكف الكفاة، ألنو إذا ثبتت أف ارادة الجاني كانت قد اتجيت إلى 

 .(1)إحداث الكفاة يسأؿ في ىذه الحالة عف جريمة قتؿ عمد
 

 ألشخاص: أنواع جرائم االعتداء عمى اثانياً 
كما أشرنا سابقان تقكـ جرائـ االعتداء عمى األشخاص عمى تكافر الركف المادم كركف المحؿ 
المذاف يعتبراف مف قبيؿ األركاف العامة التي تشترؾ فييا كافة جرائـ االعتداء مف ضرب كجرح 

( جرائـ 1كاعطاء مكاد ضارة كغيره، لذلؾ فإف جرائـ االعتداء عمى األشخاص ثبلثة أنكاع : )
( كجرائـ االعتداء في صكرتو المشددة دكف 2عتداء في صكرتو البسيطة كىي مف نكع الجنح، )اال

 ( جرائـ االعتداء مف نكع الجنايات. 3تغيير في نكع الجريمة فتبقى جنحة )
 

ما و ؟؟  ت عمى ىذين النوعين متشابيةلذلك فإن السؤال الذي يثار ىو ىل النتائج التي ترتب
 من ذلك؟؟؟ واإلجابة عمى النحو التالي: موقف المشرع الفمسطيني

 

 : جرائم االعتداء الجنحيةالطائفة األولى
عطاء المكاد الضارة بصكرتيا البسيطة،  كتشمؿ ىذه الجنح جرائـ الضرب كالجرح كاإليذاء كا 
كالحديث عف ىذه الجرائـ يتطمب مف الباحث الحديث عف أركانيا المختمفة كىي: محؿ االعتداء 

م كالركف المعنكم، كقد سبؽ شرح الركنيف األكؿ كالثاني لسبؽ دراستيما سابقان في كالركف الماد
الفرع األكؿ، لذلؾ نقتصر الحديث ىنا عف الركف المعنكم كبياف العقكبة المقررة قانكنان لمجريمة 

 كذلؾ كما كردت في القكانيف المقارنة.
قطاع غزة عمى أنو في قكليا  ( مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في249تنص المادة )

كؿ مف اعتدل عمى شخص آخر بكجو غير مشركع، يعتبر أنو ارتكب جنحة كيعاقب بالحبس )
مدة سنة كاحدة أك بغرامة قدرىا خمسكف جنييا أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف، إذا لـ يقع االعتداء في 

 (سبؽيا ىذا القانكف عقكبة أشد مما أحكاؿ فرض ل
كؿ مف أقدـ قصدان عمى ضرب مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو: ) (333كتنص المادة )

 أكعنو مرض  إيذائو بأم فعؿ مؤثر مف كسائؿ العنؼ كاالعتداء نجـ أكجرحو  أكشخص 

                                                           

 (.405(حسني، المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص1)
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 ثبلث إلىتعطيؿ عف العمؿ مدة تزيد عمى عشريف يكمان ، عكقب بالحبس مف ثبلثة أشير 
 (.سنكات

إذا لـ يبمغ الضرب أك الجرح بات المصرم عمى أنو: )/أ( مف قانكف العقك 242كتنص المادة )
تزيد عمى  فاعمو بالحبس مدة ال المادتيف السابقتيف يعاقب فيدرجة الجسامة المنصكص عمييا 

 (مصرم تجاكز مائتي جنيوت عشرة جنييات كال تقؿ عف سنة أك بغرامة ال
الجرائـ يتخذ صكرة القصد يتضح لنا مف خبلؿ النصكص السابقة بأف الركف المعنكم ليذه 

، كبالتالي فإف الجريمة تككف متكافرة بتكافر القصد الجنائي العاـ دكف شرط تكافر (1)الجنائي العاـ
القصد الجنائي الخاص، كيترتب عمى ذلؾ أنو ال يؤثر في تكافر القصد الجنائي العاـ الخطأ في 

 .(2)الجنائيشخصية الجاني، كال يعتبر الباعث عنصران مف عناصر القصد 
الحديث عف الركف المعنكم يقتضي تناكؿ ثبلث نقاط رئيسية كىي: عناصر القصد 

 الجنائي، الخطأ في شخص المجني عميو، مدل تأثير الباعث عمى تكافر القصد الجنائي.
 عناصر القصد الجنائي  -1

 سبؽ كأف أشرنا إلى أف عناصر القصد الجنائي ىي عبارة عف العمـ كاإلرادة.
  يجب أف يحيط الجاني عممان بكافة الكقائع المادية التي تترتب عمى جريمة الضرب كالجرح  :العمم

عطاء المكاد الضارة، كأف يعمـ بأف جريمتو تقع عمى جسـ إنساف عمى قيد الحياة، كبالتالي ال  كا 
ة يسأؿ الجاني إذا كاف يعتقد أف فعمو مكجيان إلى حيكاف فإذا بو يصيب إنساف، كال مجاؿ لمساءل

الجاني عف جريمة إصابة عمدية غير مقصكدة إف كاف مساءلتو عف جريمة أخرل حسب تكييفيا 
 .(3)إذا تكافرت فييا شركطيا

 ككذلؾ يجب أف يعمـ الجاني خطكرة فعمو كأف يتكقع النتيجة التي ستمحؽ بالمجني عميو، بغض    
فى القصد الجنائي إذا النظر عف جسامة الضرر الذم سيتحقؽ، كعمى العكس مف ذلؾ فإنو ينت

 .(4)كاف لجاني يجيؿ بأف المادة التي أعطاىا لممجني عميو ىي مادة ضارة
 

                                                           

 (.129)ص( الكرد، قانكف العقكبات القسـ الخاص 1)
 (.605(أبك عامر، قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص2)
 (.440 -435(حسني، المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص 3)
 (.130( الكرد، قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص4)
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   كذلؾ يتكافر القصد الجنائي لمجريمة إذا كاف الجاني قد أقدـ عمى ارتكاب الجريمة رادةاإل :
لتماـ  بإرادتو الحرة السميمة، كبناءن عمى ذلؾ فإف عمـ الجاني بماديات الجريمة ىذا غير كاؼو 

القصد الجنائي، بؿ البد كأف يتكافر لدل الجاني اإلرادة الحرة السميمة الخالية مف أم عيب مف 
 عيكب اإلرادة كاإلكراه كالتدليس كالغش كغيره.

فإذا كاف الجاني مكرىان عمى ارتكاب الجريمة كلـ تتكافر لديو اإلرادة الحرة السميمة الرتكاب الفعؿ  
 فينتفي    

الجرمي، فبل يسأؿ عف جريمة ضرب أك جرح أك إيذاء أك إعطاء مكاد ضارة إذا كاف  لديو القصد 
 مكرىان.

كمف فقياء القانكف مف يرل أنو يسأؿ الجاني حتى كلك تكافر القصد االحتمالي لديو استنادان لنص  
( مف قانكف العقكبات األردني في قكليا )تعد الجريمة مقصكدة إف تجاكزت النية 64المادة )

 .(1)الجرمية الناشئة عف الفعؿ قصد الجاني إذا كاف قد تكقع حصكليا فقبؿ المخاطرة(
 في شخص المجني عميو الخطأ  -1

يتكافر القصد الجنائي حتى كلك أخطأ الجاني في شخص المجني عميو أك أخطأ في التصكيب 
فأصاب غير مف يقصده، فالناس في الحؽ في الحياة سكاء، كال عبرة بعد ذلؾ بالخطأ في 

 .(2)التصكيب أك الغمط في شخص المجني عميو
يككف فييا قصد الجاني محدكدان بأشخاص معينيف أك غير كال فرؽ في العقاب بيف الحالة التي 

 .(3)محدكد، كما لك تـ كضع مادة سامة في ماء شرب فشرب منو كثير مف الناس
كبناءن عمى ذلؾ فإف الجاني يسأؿ حتى كلك كاف ىناؾ غمط مف جانبو في شخصية المجني 

يسأؿ عف الضرب العمد  عميو، فمك ارتكب الجاني فعؿ الضرب متعمدان اصابة شخص معيف فإنو
 .(4)سكاء أصاب مف يقصد أك أصاب غيره

 
 

                                                           

 (.70المشيداني، شرح قانكف عقكبات قسـ خاص )ص (1)
 (.90الزعبي، شرح قانكف عقكبات قسـ خاص ) (2)
 (.70المشيداني، شرح قانكف عقكبات قسـ خاص )ص (3)
 (.371حسني، المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (4)
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 الباعث عمى ارتكاب الجريمة  -3
إذا كاف المجني عميو قد استفز الجاني إلحداث الضرب أك الجرح، فبل تأثير ليذا االستفزاز عمى 

 . (1)قياـ الجريمة التي ارتكبت تحت ىذا االستفزاز ككنو مجرد باعث عمى اتياف الجريمة
ى تكافر القصد الجرمي بعنصريو العمـ كاالرادة فبل أىمية لمباعث أك الدافع الذم دفع المتيـ مت

 .(2)الى إعطاء المادة الضارة إلى المجني عميو أك إلى ضربو أك جرحو أك إيذائو
 

 العقوبة المقررة لمجريمة
العقكبة التي فرضيا القانكف إذا ما تكافرت األركاف العامة الثبلثة التي أشرنا إلييا سابقان، فإف 

الفمسطيني المطبؽ حاليان في قطاع غزة في حالة الصكرة البسيطة ىي الحبس مدة سنة كاحدة في 
حدىا األقصى أك الغرامة خمسكف جنييان كالقاضي لو السمطة التقديرية بتكقيع احدل ىاتيف 

 ى حدة.العقكبتيف أك كمتاىما مسترشدان في ذلؾ بظركؼ كمبلبسات كؿ حالة عم
ككذلؾ نبلحظ أف المشرع المصرم مف خبلؿ قانكف العقكبات المصرم قد عاقب مرتكبي جريمة 
الضرب أك الجرح أك إعطاء المكاد الضارة في صكرتيا البسيطة بالحبس لمدة ال تزيد عمى سنة 

 أك الغرامة التي ال تقؿ عف عشرة جنييات كال تتجاكز مائتي جنيو.
قد عمؽ مثؿ ىذه الجرائـ عمى شككل كبالتالي ال يجكز لمسمطة  نبلحظ أف القانكف األردني

المختصة تحريؾ الدعكل الجزائية إال بناءن عمى شككل مقدمة مف المجني عميو كتابة أك شفاىةن 
كيجكز لو كذلؾ أف يتنازؿ عف شككاه إلى أف يكتسب الحكـ الدرجة القطعية كعندئذ تسقط دعكل 

 .(3)فعاؿ مرض أك تعطيؿ عف العمؿ مدتو تزيد عمى عشرة أياـالحؽ العاـ إذا لـ ينجـ عف األ
أف ما ذىب إليو قانكف العقكبات األردني أقرب إلى الشريعة اإلسبلمية في جعؿ  ويرا الباحث

مثؿ ىذه الجرائـ متكقفة عمى تقديـ شككل مف صاحب الشأف مقارنان في ذلؾ بيف التشديد 
كل في حالة ما اذا لـ ينجـ عف الفعؿ أك يتخمؼ كالتخفيؼ، كذلؾ بجعؿ الفعؿ متكقؼ عمى شك

 عنو مرض أك عطؿ عف العمؿ أما في حالة التشديد فأرل أنو ال يتكقؼ عمى شككل.
                                                           

 (.350، مجمكعة أحكاـ محكمة النقض) صـ1978مارس  6، 29س 43نقض مصرم رقـ  (1)
 (.70المشيداني، شرح قانكف عقكبات قسـ خاص )ص (2)

 اذا لـ ينجـ عف األفعاؿ المبينة في المادة العقكبات األردني كالتي تنص عمى )( مف قانكف 334المادة ) (3)
  فبل يجكز تعقب الدعكل بدكف شككل ، السابقة مرض اك تعطيؿ عف العمؿ تزيد مدتو عمى عشرة أياـ     
 كـ الدرجة يكتسب الح شككاه الى أف المتضرر كتابة اك شفييان كفي ىذه الحالة يحؽ لمشاكي أف يتنازؿ عف    
 (.القطعية ، كعندئذ تسقط دعكل الحؽ العاـ    
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 جرائم االعتداء الجنحية المشددة :الطائفة الثانية
باإلضافة الى ما أشرنا إليو سابقان مف األركاف العامة لجرائـ الضرب أك الجرح أك إعطاء المكاد 
الضارة مف محؿ كركف مادم كركف معنكم، كجكب تكافر ظرؼ مف الظركؼ المشددة التي نص 
عمييا القانكف الى جانب ىذه األركاف، كبناءن عمى ذلؾ فإنو تنقسـ الظركؼ المشددة بالنظر الى 
درجة التشديد الذم يرتبو القانكف عمى تكافرىا الى نكعيف: النكع األكؿ يتمثؿ في ظركؼ تقترف 

ريمة كيترتب عمييا تشديد العقاب كلكف تبقى الجريمة في نطاؽ الجنحة. كالنكع الثاني يتمثؿ بالج
 في ظركؼ تؤدم الى تشديد العقاب الى حد يجعؿ الجريمة جنائية.

كؿ ـ في قكليا )2003( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني الجديد لعاـ 239تنص المادة )
عف ذلؾ إصابة أك عجز عف األشغاؿ الشخصية مدة مف ضرب أك جرح شخصان عمدان كنجـ 

تزيد عمى خمسة عشر يكمان، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز مائتي دينار 
 (.أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

كؿ مف أحدث بغيره جرحا أك ( مف قانكف العقكبات المصرم في قكليا )241كتنص المادة )
عمى عشريف يكما يعاقب  الشخصية مدة تزيد األشغاؿجز عف ضربا نشأ عنو مرض أك ع

ثمائة تجاكز ثبل كال مصريا ، تقؿ عف عشريف جنييا تزيد عف سنتيف أك بغرامة ال بالحبس مدة ال
 (.جنيو مصرم

كؿ مف أقدـ قصدان عمى ضرب ( مف قانكف العقكبات األردني في قكليا )333كتنص المادة )
ك أعنو مرض  نجـ عتداءكاالفعؿ مؤثر مف كسائؿ العنؼ ك إيذائو بأم أك جرحو أشخص 

 لى ثبلثإان ، عكقب بالحبس مف ثبلثة أشير تعطيؿ عف العمؿ مدة تزيد عمى عشريف يكم
 (.سنكات

يتضح لنا مف خبلؿ النصكص السابقة أف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني يشترط تكافر  -
الجاني إصابة أك عجز عف األفعاؿ الشخصية، أمريف لتشديد العقاب كىما: أف يترتب عمى فعؿ 

كقكع الجريمة مع سبؽ اإلصرار أك الترصد، كسيقكـ الباحث بتسميط الضكء عمى ىذيف األمريف 
 بشيء مف التفصيؿ كذلؾ عمى النحك التالي:
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: أف يترتب عمى الفعؿ اإلجرامي إصابة أك عجز عف األفعاؿ الشخصية: كبناءن عمى األمر األول
ؿ خمؿ يؤدم إلى التأثير عمى صحة اإلنساف كييبط مف قدراتو النفسية أك البدنية فإنو ذلؾ فإف ك

 . (1)يعتبر مصابان، كمعنى اإلصابة أشمؿ مف معنى العجز
كلـ يشترط المشركع كما ىك كاضح مف خبلؿ النص السابؽ أف يمحؽ المجني عميو نكع معيف 

اء المكاد الضارة ىي التي أدت إلى مف اإلصابات فقد يككف فعؿ الضرب أك الجرح أك إعط
ف درجة جسامة اإلصابة مف  تسبيب اإلصابة، كلـ يتطمب القانكف درجة معينة مف الجسامة، كا 

 عدميا تخضع لسمطة القاضي التقديرية يستخمصيا حسب ظركؼ كمبلبسات القضية.
 

القياـ باألعماؿ كيبيف القانكف أف المقصكد بالعجز عف األفعاؿ الشخصية أم عجز المصاب عف 
البدنية التي يقكـ بيا عامة الناس في حياتيـ اليكمية، فقد يؤدم ذلؾ الفعؿ الى شؿ حركة يده أك 
ذراعو، كعمى ذلؾ ال عبرة بالتشديد اذا أدت اإلصابة إلى عجز المصاب عف القياـ بأعماؿ 

 . (2)الحرفة أك المينة باعتبار أنيا مف األعماؿ غير عادية
مشركع أف تزيد مدة اإلصابة أك العجز عمى خمسة عشر يكمان تبدأ مف كقت كقكع كذلؾ اشترط ال

الفعؿ اإلجرامي إلى اليكـ الذم انتيت فيو اإلصابة كتماثؿ المجني عميو لمشفاء، كيدخؿ في 
 .(3)حساب ذلؾ اليـك الذم ترتكب فيو الجريمة كيـك الشفاء مف اإلصابة كذلؾ

العجز بمعنى إذا لـ يستمر العجز أك االصابة مدة تزيد عمى  كالعبرة في اشتراط المدة ىك     
خمسة عشر يكمان ال تنطبؽ عميو ظرؼ التشديد رغـ استمرارية االثر لمفعؿ أك العبلج، كتقدير 
ذلؾ مسألة يرجع فييا إلى أىؿ الخبرة مف خبلؿ التقارير الطبية البلزمة لذلؾ كيخضع ذلؾ لتقدير 

 قاضي المكضكع.
افر الشرط المشدد المذككر في نصكص المكاد المذككرة أف المسؤكؿ عف يترتب عمى تك 

الضرر يعاقب لمدة ال تزيد عمى سنة، لكف نبلحظ الفقرة الثانية مف ذات المادة في مشركع قانكف 
العقكبات الفمسطيني أنيا ذكرت باإلضافة الى الشرط السابؽ كتكافر معيا ظرؼ سبؽ اإلصرار 

 مدة ال تزيد عمى سنتيف. كالترصد يعاقب بالحبس ل

                                                           

 (.138 -137الكرد، قانكف العقكبات قسـ خاص )ص (1)
 (.392 -391(حسني، المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، )ص 2)
 (.139(الكرد، قانكف العقكبات قسـ خاص )ص3)



 

37 
 

بينما في قانكف العقكبات المصرم فإنو نص عمى عقكبة ىذه الجريمة بالحبس لمدة ال 
تزيد عمى سنتيف أك الغرامة التي ال تقؿ عف عشريف جنييان كال تتجاكز ثبلثمائة جنيو مصرم، 

 كاذا صدر الفعؿ عف سبؽ إصرار كترصد فإنيا تشدد فتككف العقكبة الحبس.
نجد أف قانكف العقكبات األردني قد نص عمى عقكبة الحبس مف ثبلثة أشير إلى ثبلث  بينما

سنكات كلـ يكرد ظرؼ مشدد إلى جانب الظرؼ السابؽ بيانو كىك أنو قد شدد العقاب في حالة 
كاحدة كىي حالة الضرب أك الجرح أك االيذاء كيترتب عمييا عجز عف العمؿ أك مرض، كذلؾ 

 ـ. 2003انكف العقكبات المصرم كمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ عمى غرار ما فعمو ق
 

 : كقكع الجريمة مع سبؽ االصرار أك الترصداألمر الثاني
كما أشرنا سابقان أنو في حالة كقكع جريمة الضرب أك الجرح أك إعطاء المكاد الضارة كنشأ عنيا 

عشر يكمان ككاف ذلؾ الفعؿ مقترنان  إصابة أك عجز عف األفعاؿ الشخصية مدة تزيد عمى خمسة
 بسبؽ اإلصرار أك الترصد فإف العقكبة تصبح مشددة بدالن مف سنة إلى حد أقصى سنتيف.

كسبؽ اإلصرار معناه التفكير اليادئ في الجريمة قبؿ البدء في تنفيذىا كالتصميـ عمى ىذا التنفيذ 
 .(1)اعؿرغـ فترة اليدكء كالراحة كضبط األعصاب التي يمر بيا الف

أما بالنسبة لمترصد فيك تربص الجاني كترقبو لفترة مف الزمف ميما طالت أك قصرت في مكاف 
يككف فيو المجني عميو أكثر كجكدان أك كاف عمى الجاني أف يتكقع قدكمو إليو كيشؿ مف خبلؿ 

 .(2)ذلؾ مقاكمتو باالعتداء عميو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.290ص )ص(حسني، المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخا1)
 (.30الكرد، قانكف العقكبات قسـ خاص )ص (2)
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 عتداء الجنائيةثالثًا: جرائم اال
بعض جرائـ الضرب أك الجرح أك إعطاء المكاد  (1)اعتبر مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني

الضارة كاإليذاء مف قبيؿ الجنايات في حالتيف فقط بقدر ما فييما مف الجسامة الناتجة عف 
 االعتداء كىما عمى النحك التالي:

 الحالة األكلى: الضرب أك الجرح المفضي إلى المكت.
 ية: الضرب أك الجرح المفضي إلى عاىة مستديمة.الحالة الثان

كسمط الباحث الضكء عمى ىاتيف الحالتيف بالشرح كفقان لما جاء بو مشركع قانكف العقكبات 
الفمسطيني الجديد مع إلقاء نظرة عمى قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة إذا 

شارة إلى بعض القكانيف المقارنة كجدت نصكص شبيية في ىذا الخصكص، باإلضافة إلى اإل
 كىما قانكف العقكبات المصرم كقانكف العقكبات األردني.

 

 الحالة األولى: الضرب أو الجرح المفضي الى الموت
 ( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني الجديد في قكليا: 237تنص المادة )

ضارة، أك ارتكب بحقو أم كؿ مف ضرب أك جرح شخصان عمدان أك أعطاه بسكء نية مكاد  -1
فعؿ آخر مخالؼ لمقانكف كلـ يقصد مف ذلؾ قتمو كلكف االعتداء أفضى إلى مكتو، يعاقب 

 .بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنكات
 .كتككف العقكبة السجف المؤقت إذا سبؽ االعتداء إصرار أك ترصد -4

رح أك ضرب أحدنا أك كؿ مف ج( مف قانكف العقكبات المصرم في قكليا )414تنص المادة )
شغاؿ الشاقة أك المكت يعاقب باأل ؿ كلكنو أفضي إلىه مكاد ضاره كلـ يقصد مف ذلؾ قتأعطا

إصرار أك ترصد فتككف العقكبة  إلى سبع سنكات كأما إذا سبؽ ذلؾ ث سنكاتالسجف مف ثبل
 (السجف المشدد أك السجف

الضرب كالجرح أك إعطاء المكاد  نبلحظ مف خبلؿ النصكص السابقة أف ىناؾ اختبلفان بيف فعؿ
الضارة العمدية عنيا في البسيطة، فنبلحظ أف كافة صكر الضرب أك الجرح ال ينطكم فعؿ 
الجاني فييا إال عمى المساس بحؽ المجني عميو في سبلمة جسده، بينما نجد أف ىذه الجريمة 

 و. تمتد إلى درجة المساس بحقو في الحياة مف خبلؿ ازىاؽ ركح المجني عمي

                                                           

 ـ2003( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 238-237المادتيف ) (1)
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لذلؾ نبلحظ بأف ىذه الجريمة تشترؾ مع جرائـ القتؿ العمد كغير العمد في النتيجة 
 اإلجرامية، كلكنيا تتميز عنيا في ركنيا المعنكم كذلؾ عمى النحك االتي:

: يمـز لقياـ ىذه الجريمة تكافر أركانيا المتمثمة في الركف المادم كالركف أواًل: أركان الجريمة
 المعنكم.

: كيتككف ىذا الركف مف الفعؿ أك النشاط كالنتيجة كعبلقة السببية  فالنشاط الماديالركن  -8
اإلجرامي الذم قاـ بو الجاني يتمثؿ في فعؿ الضرب أك الجرح أك اإليذاء، كيسأؿ عف جريمة 

، (1)ضرب مفضي إلى مكت مف تعمد الضغط عمى عنؽ المجني عميو إلى أف يمكت خنقان 
لفعؿ النتيجة التي لـ يقصدىا الجاني كالمتمثمة في الكفاة )كفاة كيجب أف يترتب عمى ىذا ا

المجني عميو( فإذا لـ تتحقؽ ىذه النتيجة فإف الجاني ال يسأؿ عف جريمة ضرب مفضي الى 
نما عف جريمة ضرب أك جرح بسيط أك مشدد حسب مقتضى الحاؿ. كليس شرطان أف  مكت كا 

نما أيضان يسأؿ ع ف عدة أفعاؿ متتالية أك كانت الكفاة بسبب تحدث النتيجة بفعؿ كاحد كا 
مساىمة عدة أشخاص، كذلؾ أيدتو محكمة النقض الفمسطينية بإقرارىا حكمان لمحكمة بداية راـ 
ا أدانت فيو شخصيف في جناية ضرب مفضي إلى المكت قاـ األكؿ بضرب المجني عميو في 

أليمف كقد ساىمت ىاتيف الضربتيف بطنو بينما قاـ الثاني بركؿ نفس المجني عميو في جانبو ا
 .(2)في إحداث الكفاة

كذلؾ يجب أف تتكافر عبلقة السببية بيف الفعؿ كالنتيجة المترتبة عمى ىذا الفعؿ ، كتتكافر ىذه 
العبلقة طالما ثبت أف الضرب أك الجرح الذم كقع مف الجاني ىك أحد العكامؿ التي ساىمت 

مت عكامؿ جانبية غير مألكفة كمستقمة عف الضرب كالجرح إلى إحداث الكفاة، كبالتالي إذا تداخ
ف جاز  كمرض المجني عميو بعد إصابتو كليس بسبب اإلصابة فيذا يقطع عبلقة السببية كا 
ف قاضي المكضكع ىك الذم يفصؿ بتكافر عبلقة السببية مف عدمو  معاقبتو عمى فعؿ آخر، كا 

 .(3)دكف رقابة عميو مف محكمة النقض
 
 

                                                           

 (.150(الكرد، قانكف العقكبات قسـ خاص )ص1)
 ـ. 19/6/1994فصؿ فيو بتاريخ  94لسنة  254حكـ رقـ  (2)
 (.404الخاص )ص(حسني، المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ 3)
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 : ويالركن المعن -4

كما أشرنا سابقان بأف الركف المعنكم في ىذه الجرائـ يتخذ صكرة القصد الجنائي العاـ دكف حاجة 
لتكافر القصد الجنائي الخاص، كيمـز لتكافر القصد الجنائي العاـ تكافر عنصريو العمـ كاإلرادة، 

ؾ يتعيف أف فيجب أف يعمـ الجاني بأف فعمو ىذا ينصب عمى جسـ إنساف عمى قيد الحياة، ككذل
تتجو إرادة الجاني إلى تحقيؽ النشاط المادم لمجريمة أم إرادة الفعؿ الذم تتحقؽ بو النتيجة 
المتمثمة في المساس بسبلمة جسد المجني عميو، كيشترط أف تككف إرادة الجاني سميمة كحرة 

صرفات كخالية مف أم عيب مف عيكب اإلرادة كال يشكبيا إكراه أك غش أك غيره مما يبطؿ الت
 المدنية.

كىناؾ شرط أساسي كىك أف ال تنصرؼ اإلرادة إلى تحقيؽ الكفاة كىذا ىك الفرؽ بيف جريمة 
القتؿ كالضرب المفضي إلى المكت، فإذا ثبت أف الجاني قد اتجيت ارادتو إلى إحداث المكت 

 .(1)فإنو يسأؿ عف جريمة قتؿ عمدم
ة تتجاكز فييا النتيجة قصد الجاني كمف كبالتالي فجريمة الضرب المفضي إلى المكت ىي جريم

ثـ فإف الشركع فييا غير متصكر، فقصد الجاني يتمثؿ في انصراؼ إرادتو إلى الضرب كاإليذاء 
لممجني عميو دكف أف يقصد القتؿ كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف نشاطو أدل إلى القتؿ، فإنو ال يسأؿ 

نما عف جريمة ضرب مفضي إلى مكت إال  اذا تكافر لديو القصد الجنائي لمقتؿ عف جريمة قتؿ كا 
 .(2)كتـ ذلؾ فعبلن 

 ثانيًا: العقوبة المقررة لمجريمة:
كما ىك كاضح مف خبلؿ النصكص السابقة فإننا نبلحظ أف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني 
الجديد قد قرر ليذه الجريمة عقكبة السجف التي ال تزيد عمى عشر سنكات، أما في حالة ما اذا 

رف مع ىذه الجريمة أثناء ارتكابيا ظرؼ سبؽ اإلصرار أك الترصد فإنيا تشدد لتصبح السجف اقت
 المؤقت.

بينما نبلحظ أف قانكف العقكبات المصرم عاقب مرتكبي ىذه الجرائـ باألشغاؿ الشاقة أك السجف 
إنيا مف ثبلث سنكات الى سبع، أما في حالة ما إذا اقترف معيا ظرؼ سبؽ اإلصرار أك الترصد ف

 تشدد لتصبح األشغاؿ الشاقة مف ثبلث سنكات إلى عشر سنكات.
                                                           

 (.152الكرد، قانكف العقكبات قسـ خاص )ص (1)
 (.98الحديثي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (2)
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 الحالة الثانية: الضرب أو الجرح المفضي الى عاىة مستديمة
كؿ مف ضرب . 8( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني الجديد في قكليا )416تنص المادة )

فقد عضك أك بتره أك حرماف أك جرح شخصان عمدان أك أعطاه بسكء نية مكاد ضارة كنشأ عف ذلؾ 
مف منفعتو أك عمى أك عكر أك أية عاىة مستديمة أخرل، يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع 

كتككف العقكبة السجف مدة ال تزيد عمى عشر سنكات إذا سبؽ االعتداء سبؽ إصرار . 4سنكات.
ذا تعمد الجاني إحداث العاىة بالمجني عميو تككف العقكبة. 1أك ترصد.  (.السجف المؤقت كا 

ا أ ( مف قانكف العقكبات المصرم في قكليا )422كتنص المادة ) كؿ مف أحدث بغيره جرحن
كؼ البصر أك فقد إحدل العينيف  نشأ عنو كقطع أك انفصاؿ عضك فقد منفعتو أ كضربنا نشأ عنو

ما ث سنيف إلى خمس سنيف ،أثبل مستديمة يستحيؿ برؤىا يعاقب بالسجف مف أك نشأ عنو عاىة
شغاؿ الشاقة تربص فيحكـ باأل صادرنا عف سبؽ إصرار أك ترصد أك إذا كاف الضرب أك الجرح

 (..ث سنيف إلى عشر سنيفمف ثبل
ك ألى قطع إإذا أدل الفعؿ ( مف قانكف العقكبات األردني في قكليا )413كتنص المادة )
ك أالعمؿ ،  الحكاس عفك تعطيؿ إحدل ألى تعطيميا إك أك بتر أحد األطراؼ أاستئصاؿ عضك 

العاىة الدائمة ، عكقب  ك ليا مظيرأك أية عاىة أخرل دائمة أتسبب في إحداث تشكيو جسيـ 
 (.باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد عمى عشر سنكات الفاعؿ

مف خبلؿ استعراض النصكص السابقة فإنو يتضح لنا كبجبلء بأف ىذه الجريمة تقكـ عمى ركنيف 
 المادم بعناصره كالركف المعنكم كذلؾ عمى النحك التالي:كىما الركف 
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 : أركان الجريمةأوالً 
في ىذه الجريمة التي ىي صكرة مف صكر الجنايات التي يحصؿ االعتداء المتمثؿ بالضرب أك 
 اإليذاء أك الجرح الذم ينتج عنو عاىة مستديمة كأف ينتج عنيا فقداف كمي أك جزئي لمنفعة أحد
أعضاء الجسـ سكاء بقطع العضك أك بتره أك استئصالو أك تعطيؿ كظيفتو بصكرة نيائية ميما 

 .(1)كانت نسبة ىذه العاىة
 

 مفيوم العاىة المستديمة:
لـ يكرد مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني مفيكمان لمعاىة المستديمة كلكف كما ىك كاضح مف 

عض صكرىا كعمى العكس مف ذلؾ فعؿ قانكف نص المادة السابقة أنو اكتفى فقط ببياف ب
العقكبات الفمسطيني المطبؽ حاليان في قطاع غزة فقد كضع تعريفان لؤلذل البميغ الذم مف الممكف 

كتعني عبارة ( منو في قكليا )3أف يمتقي مع العاىة المستديمة في المفيكـ حيث عرفتو المادة )
لخطر، أك يمحؽ بالصحة أك الراحة البدنية ضرران "األذل البميغ" األذل الذم يبمغ درجة األذل ا

شديدان أك مستديمان، أك األذل الذم مف شأنو أف يضر بالصحة أك الراحة أك يؤدم إلى تشكيو أم 
عضك مف أعضاء الجسـ الخارجية أك الداخمية أك تشكيو أحد أغشية الجسـ أك إحدل الحكاس 

يراد بمفظة "األذل"أم أذل بدني أك ك  منيا بصكرة دائمة أك إلحاؽ أم أذل دائـ أك بميغ بأم
األخرل كىي قانكف  القكانيف(، كذلؾ عمى غرار مرض أك تشكيش، مستديمان كاف أـ مؤقتان 

 العقكبات المصرم كاألردني.
 كقد عرؼ بعض فقياء القانكف العاىة المستديمة عمى أنيا: الفقداف الكمي أك الجزئي لمنفعة أحد

لعضك أك بتره أك استئصالو أك تعطيؿ كظيفتو بصكرة نيائية ميما أعضاء الجسـ سكاء بقطع ا
 . (2)كانت نسبة ىذه العاىة

كقد جرل قضاء محكمة النقض المصرية مؤيدان بإجماع فقياء القانكف الجنائي المصرم عمى 
 تعريؼ العاىة المستديمة بأنيا: فقد أحد أعضاء الجسـ أك أحد أجزائو أك فقد منفعتو أك تقميميا أك

 .(3)تقميؿ المقاكمة الطبيعية بصفة مستديمة أم عمى نحك يستمر مدل الحياة

                                                           

 (.73المشيداني، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (1)
 (.73المشيداني، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (2)
 (.156الكرد، قانكف العقكبات قسـ خاص )ص (3)
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كيعد مف قبيؿ العاىة المستديمة فقداف البصر كفقداف أحد العينيف، خمع الكتؼ، فقداف الذراع، 
فقداف أحد الرجميف، عدـ إمكاف ثني األصابع، اإلصابة بالشمؿ، اإلصابة بالجنكف، فقداف الذاكرة. 

مف قبيؿ العاىة المستديمة فقداف األسناف ألنيا ليست مف األعضاء كألنو ال يترتب  كال يعتبر
 عمى فقدانيا أية عجز كال تقمؿ مف الفـ.

 

 ذا تدخمت عواملإولكن السؤال الذي يثار في مثل ىذه الحالة ماذا يرتب القانون في حالة ما 
 ة لممجني عميو؟؟؟ حداث العاىة المستديمإلى خارجية غير مباشرة ىي التي أدت إ

القانكف يعتبر أف العاىة المستديمة التي نشأت مباشرة بفعؿ الجاني بسبب االعتداء عمى جسـ 
المجني عميو متساكية مع النتيجة التي تتحقؽ بصكرة غير مباشرة أيضان بسبب فعؿ الجاني عمى 

نقاذ حياتو، كذلؾ جسد المجني عميو. مثبلن: إجراء عممية جراحية لممجني عميو كانت ضركرية إل
 .(1)باستئصاؿ طحالو بعد تمزيقو مف جٌراء ضربة تمقاىا مف الجاني

 الركن المعنوي -1
يتخذ الركف المعنكم في ىذه الجريمة صكرة القصد الجنائي العاـ، كلـ يتطمب القانكف كجكب 

 تكافر قصد خاص إلى جانبو.
بجسد المجني عميو، كأف يعمـ أف فيجب أف يحيط الجاني عممان بأف فعمو سيؤدم إلى المساس 

محؿ االعتداء يقع عمى جسـ انساف ما زاؿ عمى قيد الحياة، كيجب أف تنصرؼ إرادة الجاني إلى 
 إحداث النتيجة المتمثمة بالمساس بجسـ المجني عميو.

كيكفي أف يككف في استطاعة الجاني أف يتكقع حدكث العاىة المستديمة دكف أف تنصرؼ إرادتو 
 يا. إلى تحقيق

الشركع في ىذه الجريمة غير متصكر إذا لـ تتكافر لدل الجاني نية إحداث العاىة المستديمة 
نما أراد فقط إيذاء المجني عميو في جسمو كما ذكرنا.  كا 

 
 
 

                                                           

 ، مشار إليو 103، ص41، رقـ 25، مجمكعة أحكاـ محكمة النقض،س1974فبراير  10نقض مصرم  (1)
 (.157)ص في الكرد، قانكف عقكبات القسـ الخاص    
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 ثانيًا: العقوبة المقررة لمجريمة
تكافر يعاقب الجاني في ىذه الجريمة بالسجف لمدة ال تزيد عمى سبع سنكات، كتشدد في حالة 

ظرؼ سبؽ اإلصرار أك الترصد كتصبح ىي السجف لمدة ال تتجاكز عشر سنكات، كلكف اذا 
 .(1)قصد الجاني إحداث العاىة المستديمة فإنو تشدد عميو العقكبة لتصبح السجف المؤقت

نبلحظ مف خبلؿ النصكص السابقة أف قانكف العقكبات المصرم قد أكجب تكقيع عقكبة األشغاؿ 
تة الى عشر سنيف عمى مرتكبي جريمة الضرب أك الجرح المفضي إلى عاىة الشاقة المؤق

 مستديمة، كتشدد العقكبة إذا اقترنت الجريمة بظرؼ سبؽ اإلصرار أك الترصد.
كأف قانكف العقكبات األردني فرض عقكبة األشغاؿ المؤقتة لمدة ال تزيد عمى عشر سنكات عمى 

 شددان.  مرتكب الجريمة كلـ يكرد لمعقكبة ظرفان م
إلى أف الفكر القانكني كمو يدكر حكؿ اعتبار العدالة ىدفان أسمى لمعقكبة عف  نخمص مما تقدم

طريؽ إرجاع حالة المساكاة بيف المراكز القانكنية التي أخٌمت بيا الجريمة، لذلؾ فإف العدالة لف 
نما ال بد مف اتخاذ التدابير االحترازية مف أ جؿ معالجة أسباب تتحقؽ بتطبيؽ العقكبة فقط كا 

الجريمة كعدـ كقكعيا مستقببلن، فيدؼ العقكبة ىك الردع، كىذه نظرة مكافقة لما ىك مكجكد في 
الفقو اإلسبلمي. كفيو يقكؿ ابف القيـ )مف المعمكـ أف عقكبة الجناة كالمفسديف ال تتـ بمؤلـ 

فبل بد مف إفساد ش   يردعيـ كيجعؿ الجاني نكاالن كعظة لمف يريد أف يفعؿ مثؿ فعمو، كعند ىذا
كاألجدر لذلؾ مف أجؿ تحقيؽ العدالة ىك  (2)منو بحسب جريمتو في الكبر كالصغر كالقمة كالكثرة(

 معالجة أسباب الجريمة ال العقاب عمييا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

يعاقب بالحبس كؿ مف ارتكب الجريمة ( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني )244تنص المادة ) ((1
باستعماؿ سبلح أك كقع منو ضرب أك جرح.كتككف العقكبة السجف المؤقت المنصكص عمييا في المادة السابقة 
ذا أفضى الضرب أك الجرح إلى مكت شخص أك اكثر تككف العقكبة السجف  إذا نشأ عف الفعؿ عاىة مستديمة. كا 

 (المؤبد، أما إذا قصد الجاني إحداث المكت فتككف العقكبة اإلعداـ
 .3/350ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف،  (2)
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 ثانيًا: المشاجرة
 جريمة المشاجرة في الشريعة اإلسالمية  . أ

َُِٔن  ﴿قاؿ تعالى  ٌِ ًْ َحرًَجا فَََل َوَرّبَِم َل يُْؤ ِٓ جُْفِص
َ
ًه َل ََيُِدوا ِف أ ًْ ُث ُٓ َِ ْ ا َشَجَر ةَي ٍَ َٔك فِي ٍُ َحَّته ُُيَّهِ

ا ًٍ ٔا تَْصيِي ٍُ ِ ا كََضيَْج َويَُصّي ٍه كا فالٌسمطاف كلٌي مف ال كلٌي لو»كفي الحديث:  (1) ﴾ِم ري ، (2)«فإف اٍشتىجى
كفي  -إذىا تىدىارأتـي :" كسمـ  قاؿا عميو  مىرة  رضي ا عنو أفَّ رسكؿ ا  صىري أبيكعف 
ٍرتـ في الطَّريًؽ، فاٍجعىميكهي سىٍبعىةى أٍذريع -ركاية  تىشىاجى

"(3). 
حاديث نساف كما يتعمؽ بيا، فقررت جميع األكداللة الحديث شاممة الجرائـ التي تقع عمى اإل

حديد المسؤكؿ كتالمذككرة أف المشاجرة مف المشكبلت األكثر شيكعان كاألكثر صعكبة في إثبات 
ذل أك مسؤكلية كؿ مساىـ أك مشترؾ فييا عمى كجو اليقيف، كقد حرمت شريعتنا عف ذلؾ األ

ف المتأمؿ لآلية  اإلسبلمية الغراء المشاجرة بقكلو تبارؾ كتعالى )كال تنازعكا( أم كال تشاجركا، كا 
ى ا عميو كسمـ الكاردة في سكرة النساء فإنو يعرؼ أنو كـ مف مشاجرات كقعت زمف النبي صم

لى ما أمر ا إلى نزكؿ آية كريمة تنفي عنيـ صفة اإليماف حتى ينصاعكا مر إكصؿ األ حتى 
ى  ﴿ :تبارؾ كتعالى  لقكلو تعالى ٔكَ  َحََّتّ ٍُ ا ُُيَِهّ ٍَ ًْ  َشَجرَ  فِي ُٓ َِ ْ ، يقكؿ المفسركف في ىذه اآلية   ﴾ةَي

 ف حاطبأنيا نزلت في الزبير بف العٌكاـ كخصمو حاطب بف أبي بمتعة كقيؿ: ثعمبة ب
أخبرنا أبك سعيد بف عبد الرحمف بف حمداف، قاؿ: أخبرنا أحمد بف جعفر بف مالؾ قاؿ: حدَّثنا 

دَّثنا شيعىيب عف  ماف، قاؿ: حعبد ا بف أحمد بف حنبؿ، قاؿ: حدَّثًني أبي، قاؿ: حدَّثنا أبك الي
أنو كاف يحدث: أنو خاصـ رجبلن مف األنصار قد :الز ٍىرم، قاؿ: أخبرني عيٍركىةي بف الز بير، عف أبيو

رَّة كانا يسقياف بيا ًكبلىىيما، فقاؿ النبي صمى ا عميو كسمـشيد بدران، إلى النبي  ، في ًشرىاج الحى
بىٍير: اسٍ  ًؽ ثـ أرسؿ إلى جارؾ، فغضب األنصارم كقاؿ: يا رسكؿ ا أٍف صمى ا عميو كسمـ لمز 

                                                           

 [.65]النساء:  (1)
 أيما امرأة نكحت بغير إذف مكالييا فنكاحيا باطؿ، »الحديث عف عائشة أف النبي صٌمى ا عميو كسمـ قاؿ:  (2)

 أخرجو أحمد في « . مف ال كلٌي لوأصاب منيا، فإف اشتجركا فإٌف السمطاف كلٌي  بلثا، كليا ميرىا بماث    
 ( ، كأخرجو 255كفيو ليف )انظر: تقريب التيذيب ص  بف مكسى،، كفي سنده سميماف 166/ 6لمسند ا   
 .13/ 3الترمذم، كقاؿ: حديث حسف، انظر عارضة األحكذم    
 ( في المساقاة، باب 1613في المظالـ، باب إذا اختمفكا في الطريؽ الميتاء، كمسمـ رقـ ) 5/85(  ]البخارم 3)

 ( في األحكاـ، باب ما جاء في الطريؽ إذا اختمفكا فيو، 1356)فيو، كالترمذم رقـ  قدر الطريؽ إذا اختمفكا    
 أبكاب القضاء. ( في األقضية، باب مف3633د رقـ )كأبك داك    
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كاف ابف عىٌمتؾ! فتمكَّف كجو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ثـ قاؿ لمزبير: "اسؽ ثـ احبس الماء 
ديًر" فاستكفى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ لمزبير حٌقو  .(1)حتى يرجع إلى الجي

برأم أراد فيو سعةن لؤلنصارم كلو؛ فمما أحفظ األنصارم ككاف قبؿ ذلؾ اشار عمى الزبير  
ية الزبير: كا ما أٍحًسبي ىذه اآلقاؿ عركة: قاؿ . رسكؿ ا استكفى لمزبير حقو في صريح الحكـ

ًه َل ََيِدُ  ﴿ أنزلت إال في ذلؾ ًْ ُث ُٓ َِ ْ ا َشَجَر ةَي ٍَ َٔك فِي ٍُ ى ُُيَّهِ َُِٔن َحَّته ٌِ ًْ فَََل َوَرّبَِم َل يُْؤ ِٓ جُْفِص
َ
واْ ِفۤ أ

ٔاْ تَْصيِيٍاً  ٍُ ِ ا كََضيَْج َويَُصّي ٍه   .(2)﴾َحرَجاً ّمِ
أف ىذا االختبلؼ الذم كاف يقع بيف أصحاب النبي صمى ا عميو كسمـ إنما كاف  ويرا الباحث

كالمخط  أجرنا كاحدان. ككانكا صادريف فيو عف  أجرآفالذم يؤجر فيو المصيب يقع عمى اجتياد 
ابتغاء كجو ا كثكابػو. يقكؿ القاضي أبكبكر العربي، كىك يتحدث عما شجر بيف الصحابة رضي 

جرت عمى رسـ النزاع كلـ تخرج عف طريؽ مف طرؽ الفقو، كال  فيذه كميا أمكر) ا عنيـ: 
)كالمخط  أجرنا كاحدنا أجرآفعدت سبيؿ االجتياد الذم يؤجر فيو المصيب 

ال عف نقص ديف  (3)
 كعقؿ .

 ة المشاجرة في القانون الفمسطينيجريم  . ب
( مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ حاليان في قطاع غزة المشاجرة في 76عرفت المادة )

كؿ مف اشترؾ في مشاجرة في محؿ عاـ عمى كجو غير مشركع يعتبر أنو ارتكب جنحة قكليا )
 (.حبس مدة سنة كيطمؽ عمى ىذه الجنحة اسـ "المشاجرةكيعاقب بال

يعاقب بغرامة ؿ ( مف قانكف العقكبات المصرم في قكليا )155كتنص الفقرة التاسعة مف المادة )
مف كقعت منو مشاجرة أك تعد أك ايذاء تية :)فعاؿ اآلتجاكز مائة جنيو كؿ مف ارتكب فعؿ مف األ

 خفيؼ كلـ يحصؿ ضرب أك جرح(.
ة أشخاص في ذا اشترؾ عدإ) :( مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو116المادة )كتنص 

معرفة الفاعؿ  ك إيذاء أحد الناس كتعذرأك جرح أك تعطيؿ عضك أمشاجرة نجـ عنيا قتؿ 

                                                           

 (، إسناده صحيح 3/35، باب مسند الزبير بف العكاـ )1]الشيباني، مسند اإلماـ أحمد، مؤسسة الرسالة ، ط (1)
 عمى شرط الشيخيف.   
 [.65]النساء:  (2)
 (.1/11ج)إلصابة بف حجر، اا (،46ص)الكفاية في معرفة عمـ الركاية الخطيب،  (3)



 

47 
 

ك تعطيؿ أجرائية التي نجـ عنيا المكت كؿ مف اشترؾ منيـ في األفعاؿ اإل بالذات، عكقب
 . نصفيا ىبالعقكبة المقررة قانكنان لمجريمة المقترفة بعد تخفيضيا حتيذاء ك اإلأك الجرح أالعضك 

ذا  ك األشغاؿ الشاقة المؤبدة عكقب كؿ مف اشترؾ أعداـ كانت الجريمة المقترفة تستكجب اإلكا 
 (.جرائية المؤدية إلييا باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنةؿ اإلفي األفعا

سابقة بأف المشاجرة ىي معارؾ جماعية يتبادؿ فييا عدد مف يتضح لنا مف خبلؿ النصكص ال
لى مف أحدثيا فعبلن ء األخرل مع تعذر اسناد النتائج إيذااألشخاص الضرب أك الجرح كأفعاؿ اإل

 .(1)إلنزاؿ العقكبة المقررة قانكنان بحقو
كما  افيذه الجريمة تمثؿ صكرة مف صكر الجرائـ التي تقع عمى األشخاص كالتي قد يصؿ فيي

نساف لسبب اشتراؾ عدة أشخاص في ىك كاضح مف النصكص السابقة إلى حد إزىاؽ ركح إ
لحاؽ األمشاجرة جماعية يتبادؿ فييا المشترككف  ذل بالمجني في أفعاؿ الضرب كالجرح كاإليذاء كا 

 عميو أك المكت الذم قد يككف مف جانب أحد المشاركيف أك مف سكاىـ.
ككما أشرنا سابقان بأف ىذه الجريمة يصعب فييا تحديد المسؤكؿ عف إحداث األذل أك مسؤكلية 
كؿ مساىـ أك مشترؾ بيا عمى كجو اليقيف، كلكف كمف أجؿ عدـ ضياع المسؤكلية فقد نصت 

 لى معاقبة مف يثبت ارتكابو فعبلن يجعؿ منو مشاركان فييا.الذكر إسابقة  الثبلثةالقكانيف 
 أحكاـ القكانيف السابقة فيما يتعمؽ بيذه الجريمة فإنو يقتضي تكافر بعض الشركط.كلتطبيؽ 

 :الشروط الواجب توافرىا في جريمة المشاجرة أو االشتراك الجماعي في مشاجرة 

: كقكع المشاجرة بمعناىا القانكني: يعني أف تككف ىناؾ مضاربة بيف ثبلثة أشخاص فأكثر، أوالً 
تحصؿ بيف شخصيف ال تسمى مشاجرة بالمعنى القانكني، كتحدث  كلذلؾ فإف المعارؾ التي

المشاجرة بالقتاؿ بتشابؾ األيدم أك الرفس باألرجؿ أك مف خبلؿ استعماؿ أم كسيمة مف شأنيا 
 أف ترتب نتيجة.

اجرة القتؿ أك تعطيؿ يذاء: يعني ذلؾ أف تتحقؽ النتيجة، أف ينجـ عف المش: كقكع القتؿ كاإلثانياً 
يذائو أك جرحو سكاء كاف المجني عميو أحد المشاركيف أك ممف سكاىـ ، كفي إ عضك شخص أك

كالمفصكؿ  4222لسنة  21ىذا السياؽ قالت محكمة االستئناؼ العميا بغزة في االستئناؼ رقـ 

                                                           

 (.99(الزعبي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص1)
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حيث أف الثابت مف مطالعة القضية أف الحادث كاف بيف عائمتيف ـ )43/88/4222فيو بتاريخ 
يـ كاشترؾ فيو عدد كبير مف كؿ مف العائمتيف فبل يمكف الجـز بأف عائمة عايش كعائمة الحر 

المستأنؼ ضده ىك الذم أحدث الكسر خاصة أف النيابة لـ تذكر في استئنافيا أك مرافعتيا مف 
إلى أف شيكد  باإلضافةىـ الشيكد الذيف شيدكا عمى أف المستأنؼ ضده ىك الذم أحدث الكسر 

نفيا أف المستأنؼ ضده ىك الذم أحدث الكسر مما  ـ.ش.ـ قد المستأنؼ ضده ق.ع.أ ك
 . (1)يستكجب رفض االستئناؼ كتأييد الحكـ المستأنؼ(

: عدـ التمكف مف معرفة الفاعؿ: يشترط لكقكع جريمة المشاجرة تعذر معرفة مرتكب الفعؿ ثالثاً 
نتج عنيا  يذاء، يعني ضياع الضربة التيك الجرح أك اإلالذم نجـ عنو القتؿ أك تعطيؿ العضك أ

الضرر بيف جميع المشاركيف في المشاجرة، كلعؿ ىذا الشرط ىك سبب تخفيؼ العقكبة بحؽ 
المشاركيف في الجريمة، كال تعتبر المشاركة مشاجرة في حؽ مف كاف في حالة دفاع شرعي أك 
دفاع عف نفسو كفي ذلؾ فقد قضت محكمة النقض المصرية في حكميا الصادر في الطعف رقـ 

 فيذا كاف الحكـ إ ـ )84/1/8724كالصادر بتاريخ  71ؽ مجمكعة عمر صفحة 84 لسنة 482
بينيا  التيبقكلو إف الثابت مف تفصيبلت الحادث "  اكتفىقد  الشرعيسبيؿ نفيو قياـ حالة الدفاع 

 في" أف مشاجرة قامت بيف الفريقيف " لمسبب الذل ذكره " فأخذ الفريقاف يتبادالف الضربات، ك أنو 
 .الذل كقع منو االعتداءيبيح  شرعيحالة دفاع  فيحالة ال يمكف القكؿ بأف المتيـ كاف ىذه ال

فيذا يككف قصكران، إذ أف ما ذكره الحكـ مف  قامت بيف الفريقيف التيك كانت نتيجة لممشاجرة 
، ألف التشاجر بيف فريقيف قد يككف أصمو الشرعيذلؾ ليس مف شأنو أف ينفى قياـ حالة الدفاع 

ىذه الحالة يككف  في، ك االعتداءأف الفريؽ المعتدل عميو إنما كاف يرد كقع مف فريؽ، ك  اعتداء
الفريؽ المعتدل عميو مدافعان كاجبان أف يعامؿ بمقتضى األحكاـ كاجبان عقابو، ك  مالفريؽ المعتد

 .(2)الشرعي(القانكف لمدفاع  فيالمقررة 
شتراؾ بالمشاجرة بؿ كفي محاكلة االيقاع بالمجني : تكافر القصد الجرمي ليس فقط في االرابعاً 

لى إشخاص في األعماؿ التي مف شأنيا أف تؤدم عميو كحالة ثبكت اتفاؽ مسبؽ أك اشتراؾ األ
. كقكع الجـر  

                                                           

 ـ )مكقع إلكتركني(.25/11/2000فصؿ بتاريخ  2000( لسنة 43حكـ رقـ ) (1)
 ( الصفتي، أسباب اإلباحة كمكانع العقاب ) مكقع إلكتركني(.2)
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 :العقوبة المقررة لجريمة المشاجرة 
المشاجرة، ( مف قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ حاليان في قطاع غزة عقكبة 76حددت المادة )

أف مرتكب الجريمة يعتبر أنو مرتكب جنحة كيعاقب مدة سنة فقط كلـ يكرد لمعقكبة ظرفان  "عمى
مشددان عمى عكس ما ذىب اليو قانكف العقكبات األردني بأنو عاقب كؿ مف اشترؾ في المشاجرة 

حتى  كتعذر معرفة الفاعؿ بالذات بعقكبة كاحدة كىي عقكبة الجريمة المرتكبة بعد تخفيضيا
نصفيا، فإذا كانت الجريمة المقترفة تستكجب عقكبة اإلعداـ أك االشغاؿ الشاقة المؤبدة، عكقب 

لييا باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف عشر فعاؿ اإلجرامية المؤدية إفي األ ؾكؿ مف اشتر 
 ."(1)سنكات

 الفرع الثاني
 يجب أف يككف الحكـ باتان أك مبرمان 

األحكاـ السالؼ ذكرىا المتعمقة بالجرائـ الكاقعة عمى األشخاص )االعتداء يجب أف تككف 
كالمشاجرة( سكاء في الشريعة اإلسبلمية أك القانكف الفمسطيني أحكامان نيائية تقضي بتطبيؽ 

 عقكبة جرائـ االعتداء أك المشاجرة.

 أواًل: الحكم البات في جرائم االعتداء في الفقو اإلسالمي
مر المقضي فيو، كال يتصكر ي جريمة االعتداء قد ناؿ حجية األالحكـ الصادر فيجب أف يككف 

أف يككف الحكـ باتان في الفقو اإلسبلمي ككذلؾ في التشريعات القانكنية المقارنة كما زالت 
 اجراءات التحقيؽ جارية أك غير مكتممة.

َِا ﴿كتعالى فكما أشرنا سابقان في قكلو تبارؾ  ًْ  َوَكخَبْ ِٓ ا َغيَيْ َٓ نَّ  فِي
َ
 ةِاىَْػنْيِ  َواىَْػنْيَ  ةِالَّْفِس  الَّْفَس  أ

َُف 
َ
ُِف  َواأْل

َ
ذُنَ  ةِاأْل

ُ
ذُنِ  َواأْل

ُ
ََّ  ةِاأْل َِّ  َواِِصّ كداللة اآلية مف خبلؿ المعنى  (2)﴾كَِصاٌص  َواْْلُُروحَ  ةِاِِصّ

المثاؿ ثبت أف الجاني البعيد ليا أنو إذا ما ثبت بالدالئؿ الكافية في ثبكت الجنايات؛ عمى سبيؿ 
ىك الفاعؿ الحقيقي  كقد تحصؿ عمى حكـ بات بعد انتياء كافة درجات التقاضي كىك ما تكافقت 

 معو الشريعة اإلسبلمية فإنو يعاقب بالحد المكضح في اآلية الكريمة.
 

                                                           

 (.103الحديثي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (1)
 [45( ]المائدة:2)
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 ثانيًا: الحكم البات في جرائم االعتداء في القانون الفمسطيني
طرؽ الطعف العادية )المعارضة كاالستئناؼ( كغير العادية )النقض(، الحكـ البات ىك مف استنفذ 

أك لتفكيت مكاعيدىا، كيقتضي ىذا الشرط أف يرتكب المتيـ جريمتو التالية في تاريخ الحؽ عمى 
صيركرة الحكـ باتان، أما في حاؿ ارتكب المتيـ جريمتو الثانية أثناء الميعاد المقرر لمطعف أك 

 .(1)مر سابقة في العكدر ىذا األأثناء نظره فبل يعتب
 الفمسطيني. القانكفالمقارنة في مفيـك الحكـ البات عف  القكانيفكال تختمؼ  
 

 المطمب الثاني
 ارتكاب جريمة جديدة

ال تتككف حالة العكد إال باكتماؿ أركانو كقكاعده، كالتي مف أىميا ارتكاب جريمة جديدة، إذ مف 
ال تجرد لفظ العكد مف المحاؿ إطبلؽ كصؼ العكد عمى  متيـ ارتكب الجريمة لمرة كاحدة كا 

 المعنى.
كفيما يمي نتحدث عف مفيكـ الجريمة الجديدة مف منظكر الشريعة اإلسبلمية ثـ مكقؼ القانكف 

 الفمسطيني في ذلؾ، مف خبلؿ البياف التالي:
 

 الفرع األول : ارتكاب جريمة جديدة في الفقو االسالمي
 الفمسطيني  القانوناب جريمة جديدة في الفرع الثاني: ارتك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.749أبك خطكة، شرح االحكاـ العامة لقانكف العقكبات )ص (1)
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 الفرع األكؿ
 ارتكاب جريمة جديدة في الفقو اإلسبلمي

 

اجَِيثُ  ﴿قاؿ تعالى اِن  اَِزّ وا َواَِزّ ا َواِحدٍ  ُكَّ  فَاْجِِلُ ٍَ ُٓ ةٍ  ٌِائَثَ  ٌِِْ  (1)﴾ َجِْلَ
ذيكاكقاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ " عىؿى  قىدٍ  عىنِّي، خي ٍمدي  ًبالثَّيِّبً  الثَّيِّبي : سىًبيبلن  لىييفَّ  المَّوي  جى  ًمائىةو  جى

ارىًة، كىرىٍميه  ٍمدي  ًباٍلًبٍكرً  كىاٍلًبٍكري  ًباٍلًحجى نىٍفيي  ًمائىةو  جى  (2)"سىنىةو  كى
 (4)كالشافعية(3)كفي حالة العكد إلى الزنى مف قبؿ المكمؼ كتكراره قبؿ إقامة الحد، يتفؽ الحنفية

نما يكتفى بحد كاحد ، كأما إف كاف قد زنى فحد، ثـ (5)كغيرىـ عمى أف العقكبة ال تتكرر بذلؾ كا 
، كىك ال يتصكر إال إذا كاف قد زنى في المرة األكلى (6)عاد كزنى مرة أخرل، فيحد ثانيان عندىـ

 .(7)كىك بكر
نىتٍ  ًإذىاقاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ عندما سئؿ عف األمة تزني قبؿ أف تحصف:"   فىاٍجًمديكىىا، زى

نىتٍ  ًإفٍ  ثيَـّ  نىتٍ  ًإفٍ  ثيَـّ  فىاٍجًمديكىىا، زى نرل بأف الحكـ السابؽ متمثؿ في الجمد، كالحكـ  (8)"فىاٍجًمديكىىا زى
 يمة.البلحؽ أيضان الجمد في حالة العكد إلى ارتكاب الجر 

 ويبقى السؤال ماذا لوكان الحكم السابق حكمًا تعزيريًا؟
زاد في التعزير في حالة العكد، فإذا ارتكب الجاني معصية أخرل تستكجب يجب أف يي 

تعزيره يزداد عمى التعزير األكؿ كلك كاف العاصي مف ذكم الييئة كالمركءة، ألنو بالتكرار لـ يبؽ 
العقكبة فاألمر متركؾ لمحاكـ أك القاضي بما ال يتعارض مع العدالة ، أما عف تقدير (9)ذا مركءة
 ة، كقد تصؿ العقكبة التعزيرية إلى اإلعداـ.الجزائي

                                                           

 [2] النكر: (1)
 .([3199]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الحدكد، باب حد الزنى، حديث رقـ ) (2)
 (.56، )ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج (3)
 (.186)ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج (4)
 (.85) 6البيكتي، كشاؼ القناع، ج (5)
 (.56، )ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج (6)
 .(5-4شندم، العكد إلى جرائـ الحدكد كعقكبتو المقررة في الفقو اإلسبلمي)ص (7)
 ([.3216حديث رقـ )] مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الحدكد، باب رجـ الييكد أىؿ الذمة في الزنى،  (8)

 (.191بينسي، الفقو الجنائي اإلسبلمي )ص (9)
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لي المقتكؿ، ك مف حكـ ا عز كجؿ أف الذم قتؿ لو إنساف كىك كمف ناحية أخرل أنو 
يقيـ حد القتؿ بيده قد يجب أف يباشر القتؿ بيده، ألف في ىذا شفاء لو، كاالنساف حينما يممؾ أف 

يعفك، كالحاالت التي تنتيي بالعفك ال تعد كال تحصى، حينما يشعر كلي القتيؿ أنو بإمكانو أف 
يقتص مف قاتؿ ابنو، كيكضع األمر بيده طبعان برقابة كضكابط كثيرة جدان كما ىك مطبؽ في 

أف يأخذ بيده  بعض الدكؿ اإلسبلمية، في األعـ كاألغمب يعفك، ألنو حينما سممناه أمر
بالقصاص شفي صدره، بينما في بعض الببلد األخرل التي يقتؿ فييا القتيؿ تثكر الثارات بيف 

 ا عز كجؿ:  كقد قاؿأطراؼ االسر، كقد ال تنتيي اال بعدد كبير مف القتمى، 
نه الهْفَس ةِالهْفِس َواىَْػنْيَ ةِاىَْػنْيِ وَ ﴿

َ
ا أ َٓ ًْ فِي ِٓ َِا َغيَيْ ِ َوَكَخبْ َّ َه ةِاِّصِ ذُِن َواِّصِ

ُ
ذَُن ةِاأْل

ُ
ُِْف َواأْل

َ
جَْف ةِاأْل

َ
اأْل

 .(1)﴾َواْْلُُروَح كَِصاٌص 
كالعالـ اليـك يقترب مف الديف ال عف إيماف بالديف، كلكف عف تحقيؽ لمصالحو، ألف الذم خمؽ 

 يرشدنااإلنساف ىك أعمـ بو، أعمـ بما يردعو، أعمـ بما يمنعو، مف أف يفعؿ كذا ككذا فا عز كجؿ 
 في اآلية السابقة:

ف باألذف، كأف  صؿى كأف األذف تي  القاتؿ يقتؿ، كأف العيف تفقأ بالعيف، كأف األنؼ يجدع باألنؼ،أف 
، كا تبارؾ كتعالى الجرح أيضان يقتص بو بجرح، لكف ىذا الحكـ حكـ العدؿ، ك السف تخمع بالسف

يأمر بالعدؿ كاإلحساف، فأيف اإلحساف مف ىذا، فاإلحساف ىك شيء طكعي يخرج مف كلي الدـ كما 
 يقاؿ، كا تبارؾ كتعالى يقكؿ:

َق ﴿  َْ حََصده ٍَ ٔنَ َف ٍُ ِ اِ ًُ اىظه ُْ وىَئَِم 
ُ
ُ فَأ َُْزَل اَلله

َ
ا أ ٍَ ِ ًْ ة ًْ َُيُْك َ ِ َْ ٌَ اَرةٌ ََلُ َو َٔ َنفه ُٓ  .(2)﴾ةِِّ َف

كلكف ماذا لك عاد الجاني مرةن أخرل كارتكب ذات جريمتو التي اقتص منو فييا سكاء ارتكبيا عمى 
 ذات الشخص المجني عميو أك غيره؟

إنساف يد آخر عمدان فعفا عنو المجني عميو ثـ عاد الجاني مرةن أخرل )يرل الشافعية أنو لك قطع 
 فقتمو فمكليو القصاص.

 كقاؿ بعض الفقياء أنو ال قصاص ألف العفك حصؿ عف بعضو فبل يقتؿ بو.
كقاؿ أبك يكسؼ كمحمد إذا عفى المجني عميو عف القطع أك عف الشج فيك عفك عف النفس 

 أيضان لك حدثت الكفاة.

                                                           

 [.69]المائدة: (1)
 [45]المائدة: (2)
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ماـ أحمد أف القتؿ انفرد عف القطع كأف عفك المجني عميو عف القطع قبؿ كفاتو ال يمنع كيرل اإل
 .(1)ما يمـز بالقتؿ كما لك كاف القاطع غير الجاني القاتؿ(

كيجمع الفقياء المسممكف عمى أنو اذا القطع أك الجرح قد تـ العفك عنو مف المجني عميو ثـ 
 إف محؿ العفك ال يسرم عمى النفس.ضربو الجاني نفسو بعد ذلؾ ضربة فمات ف

كيرل الظاىرية أنو ال عفك لممقتكؿ أم المجني عميو ألنو يعفك عف حؽ ليس لو، فيك مقرر 
 .(2)لمكلي بنص القرآف الكريـ

كلكف ماذا لك تمت معاقبة الجاني الذم اقتمع عيف آخر لممرة الثانية كأثناء تطبيؽ العقكبة عميو 
يعني شخص قاـ باقتبلع عيف شخص آخر فطبقت عميو أحكاـ مات الجاني بفعؿ العقكبة؟ 

الشريعة بقمع العيف، ثـ عاد ذلؾ الشخص لجريمة أخرل كقاـ بجرح آخر بقطع يده مثبلن فعقكب 
 مرةن أخرل كقطعت يده فمات مف جٌراء ذلؾ ما الحكـ؟

ألطراؼ عندىـ يرل أبك حنيفة كأصحابو أف اإلذف بالقطع كالجرح يترتب عميو منع العقكبة؛ ألف ا
يسمؾ مسمؾ األمكاؿ، كعصمة الماؿ تثبت حقان لصاحبو، فكانت العقكبة عمى القطع كالجرح 
محتممة السقكط باإلباحة كاإلذف. كلكنيـ اختمفكا فيما إذا أدل الجرح أك القطع لممكت، فأبك حنيفة 

الفعؿ كقع قتبلن ال  يرل الفعؿ قتبلن عمدان؛ ألف اإلذف كاف عف الجرح أك القطع فمما مات تبيف أف
جرحان كال قطعان، كمف ثـ فعميو عقكبة القتؿ العمد، كلما كاف اإلذف يعتبر شبية تدرأ القصاص 

القطع  أك فيتعيف أف تككف العقكبة الدية، أما أبك يكسؼ كمحمد فمف رأييما أنو إذا أدل الجرح
تكلد منو كىك عمى الجاني إال التعزير؛ ألف العفك عف الجرح أك القطع عفك عما  شيءلممكت فبل 

 .(3)القتؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (9/356المغني كالشرح الكبير ) ( ابف قدامة،1)
 (.9/356) المرجع نفسو،ابف قدامة،  (2)
 (.237-7/236الكاساني، بدائع الصنائع، ) ج (3)
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 الفرع الثاني
 الفمسطيني القانكفارتكاب جريمة جديدة في 

كىي التي تمحؽ بالجريمة السابقة المفصكلة بحكـ بات كنيائي كما تتبيف الجريمة الجديدة 
كقائع القضية التي سبؽ كأف أشرنا إلييا في حيثيات قضية الحكـ مف خبلؿ سبؽ االشارة إليو 

حيث يتبيف أف الحكـ البات ال يكفي إلتماـ ظاىرة العكد إال  (1)باإلعداـ عمى المداف ) ع ، ؽ(
أنو يشترط لكي تتحقؽ جميع أركاف العكد سمكؾ الجاني نفسو لجريمة أخرل بنفس الجريمة 

 األكلى.
ـ بحبس  5/5/2013( بتاريخ 2826/2012غزة في القضية ) حكمت محكمة صمحىذا كقد 
مة مالية كأمرت المحكمة بكقؼ تنفيذ عقكبة الحبس لمدة ثبلث سنكات كبغرا ستة أشيرالمداف 
 أم قاـ بارتكاب جريمة جديدة شير، كحيث قاـ بتكرار الجريمة بعدىاشيكؿ أك الحبس 200قدرىا 

ـ بالحبس ستة أشير 4/6/2015 ( بتاريخ762/2015المحكمة عميو في القضية رقـ ) تحكمف
 .شيكؿ أك الحبس شير بدالن منيا500مع النفاذ كبغرامة مالية قدرىا 

قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ حاليان في قطاع غزة أشرنا أف كمف ناحية أخرل سبؽ كأف 
شخاص في كمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني الجديد قد فرؽ في جرائـ االعتداء عمى األ

حالتيا المشددة، كلـ يعالج قانكف  العقكبة بيف جرائـ االعتداء البسيطة كجرائـ االعتداء في 
العقكبات المطبؽ في فمسطيف ظاىرة العكد إلى ىذه الجرائـ كلكف كضع ظركؼ اذا ارتكبيا 

لسمطة الجاني مع تحققيا تشدد العقكبة بغض النظر فيما لك كاف عائدان أـ ألكؿ مرة، كىذا مف ا
، مف خبلؿ السكابؽ القضائية (2)التقديرية لمقاضي الذم ينظر القضية استنادان لمظركؼ المشددة

التي سنبينيا الحقان فيما يتعمؽ بجرائـ الضرب أك الجرح أك إعطاء المكاد الضارة أك االيذاء 
باب التي يتضح لنا أف ارتكاب جريمة جديدة شرط جكىرم الكتماؿ حالة العكد كىي أحد أىـ األس
 تشدد فييا العقكبة حتى لك كانت الجريمة مما عينت ليا عقكبة كلـ تقترف بظرؼ مشدد.

                                                           

 (.39-38انظر الباحث ، )ص (1)
 ـ بحبس المداف ستة أشير 5/5/2013( بتاريخ 2826/2012حكمت محكمة صمح غزة في القضية ) (2)

 شيكؿ أك الحبس 200كأمرت المحكمة بكقؼ تنفيذ عقكبة الحبس لمدة ثبلث سنكات كبغرامة مالية قدرىا      
 ( بتاريخ762/2015في القضية رقـ )شير، كحيث قاـ بتكرار الجريمة بعدىا كحكـ المحكمة عميو      
 شيكؿ أك الحبس شير بدالن منيا.500ـ بالحبس ستة أشير مع النفاذ كبغرامة مالية قدرىا 4/6/2015     
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بأف األساس الذم يستخدمو القاضي لتشديد العقكبة في حالة العكد استنادان إلى  ويرا الباحث
اعتبارىا ظرفان مف الظركؼ المشددة التي تعبر عف قمؽ المجتمع مف ىذا المجـر الذم تمادل في 
إجرامو ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل عدـ اكتفاء العقكبة المقررة بنص القانكف لتحقيؽ الردع 

ا أكجب عمى القاضي إعماؿ سمطتو التقديرية في تشديد العقكبة مف أجؿ تحقيؽ العاـ مم
 المصمحة العامة.

باإلضافة إلى إعماؿ المشرع لسمطتو التشريعية في تقنيف العقكبات لمعائد كما فعؿ في العكد إلى 
 جرائـ المخدرات كالمؤثرات العقمية.
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 المطمب الثالث
 في الحاالت المنصكص عميياأف يككف العكد 

، كسنسمط الضكء (1)المصرم كالمشرع األردني كالقانكفالمقارنة  القكانيفكىذا الشرط أخذت بو 
 عمى مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف حاالت العكد مقارنة بالقكانيف المقارنة.

 الفرع األول: حاالت العود في الشريعة اإلسالمية.
 الفمسطيني. القانونالفرع الثاني: حاالت العود في 

 

 الفرع األول
 حاالت العود في الشريعة اإلسالمية

دفع المفاسد في الشريعة اإلسبلمية أكلى مف جمب المصالح، كذلؾ ألف دفع الفساد عف 
المجتمع فيو مف االستقرار كالطمأنينة ما تستقر بو حياة ىذا المجتمع المسمـ، ككما أشرنا سابقان 

سبلمية يعاقب بالعقكبة المقررة كالمقدرة مف قبؿ المشرع لمجريمة، فإف أف المجـر في الشريعة اإل
عاد الرتكاب جريمة مرة أخرل، فإف العقكبة تشدٍَّد عميو، ألنو تمادل في ارتكاب الجرائـ كاتخذ 

أيقف القاتؿ أنو سييقتىؿ فبل  مف ذلؾ سمككان يسمكو في المجتمع بإصراره عمى معاكدة اإلجراـ، فإذا
ذا أيقف القاتؿ أف القتؿ ينتظره إذا قتؿ أبقى عمى مف سيككف  يىقتيؿ، فإف لـ يىقتيؿ بقي حيان، كا 

 .ضحيتو حيان، فالقاتؿ يبقى حيان، كالمقتكؿ يبقى حيان 
بعض  فياإلنساف أحيانان يجتيد، كقد يحاكؿ أف يأتي بتشريع جديد، كحينما ألغي حكـ اإلعداـ 

الدكؿ تفاقمت الجرائـ بشكؿ كاضح جدان، فيذا يقتؿ عشريف شخصان، كىذا عشرة، كىذا يدخؿ إلى 
مدرسة ابتدائية كيقتؿ معظـ الطبلب، عمى كؿو ىذا تشريع خالؽ األككاف، الجية الكحيدة التي 

 .ينبغي أف تتبع تعميماتيا ىي الجية الصانعة، ألف الجية الصانعة ىي الجية الخبيرة
كأف العيف تفقأ بالعيف، كأف األنؼ يجدع باألنؼ، كأف عمـ القاتؿ أنو سيقتؿ فيما لك قتؿ، فحينما ي

فإنو ال يعاكد ارتكاب الجريمة مرةن أخرل ألنو عمـ  األذف تصمف باألذف، كأف السف تخمع بالسف
 مجريات األمكر كالعقكبة التي ستحؿ بو فيما لك عاد.

 
 

                                                           

 (.581أبك عامر، قانكف العقكبات القسـ الخاص )ص (1)
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 المية في جرائم االعتداءأواًل: حاالت العود في الشريعة اإلس
 َوَكَخبَِْا ﴿عندما تكممنا عف االعتداء في الشريعة اإلسبلمية ذكرنا مباشرة قكلو تبارؾ كتعالى: 

 ًْ ِٓ ا َغيَيْ َٓ نَّ  فِي
َ
َُف  ةِاىَْػنْيِ  َواىَْػنْيَ  ةِالَّْفِس  الَّْفَس  أ

َ
ُِف  َواأْل

َ
ذُنَ  ةِاأْل

ُ
ذُنِ  َواأْل

ُ
ََّ  ةِاأْل َِّ  َواِِصّ  َواْْلُُروحَ  ةِاِِصّ

كذلؾ مف أجؿ بياف بعض األحكاـ التشريعية األساسية في الحياة البشرية. كىي  (1)﴾كَِصاٌص 
األحكاـ المتعمقة بحماية النفس كالحياة في المجتمع المسمـ المحككـ بمنيج ا كشريعتو، كحماية 

ا تعالى، في ظؿ النظاـ العاـ كصيانتو مف الخركج عميو، كعمى السمطة التي تقكـ عميو بأمر 
كالحكـ  الشريعة اإلسبلميةشريعة ا عز كجؿ كعمى الجماعة المسممة التي تعيش في ظؿ 

حماية الماؿ كالممكية الفردية في ىذا المجتمع، الذم يقكـ نظامو االجتماعي كمو عمى  ،اإلسبلمي
 .تعالى  شريعة ا

فإف أعظـ قصة اعتداء حصمت منذ أف نشأت ىذه البشرية ىي كما أخبر ا تبارؾ كتعالى في  
ًْ ﴿كتابو الكريـ:  ِٓ ََ  َواحُْو َغيَيْ ٌِ ًْ ُحَخَلتهْو  َ ا َوِ ٍَ َحِدِْ

َ
َْ أ ٌِ بَا كُْرَباًُا َفخُُلّتَِو   ابَْنْ آَدَم ةِاْْلَّقِ إِذْ كَره

َ
َجَتأ

ِهَم  ْقُخيَ
َ
خهلنِْيَ  اآلَخرِ كَاَل أل ٍُ ْ ََ اِ ٌِ ا َحَخَلتهُو اَلُل  ٍَ  .(2)﴾كَاَل إِجه

التي تكشؼ عف طبيعة الجريمة كبكاعثيا في النفس البشرية كما تكشؼ عف « ابني آدـ»قصة 
بشاعة الجريمة كفجكرىا كضركرة الكقكؼ في كجييا كالعقاب لفاعميا كمقاكمة البكاعث التي 

 تحرؾ النفس لئلقداـ عمييا.
يحاءاتيا ممتحمة التحامان قكيان مع األحكاكتبدك   كيشعر ،ـ التالية ليا في السياؽ القرآنيالقصة كا 

قناعي الذم تسكبو في لقصة في مكضعيا كبعمؽ اإليحاء االالقارئ المتأمؿ لمسياؽ بكظيفة ىذه ا
بيا  النفس كترسبو كاالستعداد الذم تنشئو في القمب كالعقؿ لتمقي األحكاـ المشددة التي يكاجو

اإلسبلـ جرائـ االعتداء عمى النفس كالحياة كاالعتداء عمى النظاـ العاـ كاالعتداء عمى الماؿ 
 كالممكية الفردية في ظؿ المجتمع اإلسبلمي القائـ عمى منيج ا المحككـ بشريعتو.

كبة كىذا مقصد الشريعة اإلسبلمية في العقكبة إذ أف الغرض مف العقكبة كالفمسفة التشريعية لمعق
تكمف في حماية الفضيمة كحماية المجتمع مف أف يقع في الرذائؿ أك أف تتحكـ األىكاء في تيسيره 
مف ناحية كمف ناحية أخرل تحقيؽ المصالح كحفظيا بالنسبة لممجتمع، كأف تشريع العقكبة يتنكع 

                                                           

 [45]المائدة: (1)

 [.27]المائدة:  (2)
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يعتمد بيف الزجر مف خبلؿ الحدكد كاالستصبلح مف خبلؿ التعازير، فالمقصد األكؿ كىك الزجر 
عمى قاعدة درء المفاسد، كاشتيرت مقكلة "الجكابر مشركعة لجمب ما فات مف المصالح، 

 (1)كالزكاجر مشركعة لدرء المفاسد"
أما االستصبلح فالقصد منو التأديب كاإلصبلح، كىذا المعنى مكجكد في العقكبات غير المقدرة 

 المجـر كالجريمة.كالتي تسمى بالتعازير كىك يقـك عمى مراعاه الظركؼ كأحكاؿ 
كالمكازنة بيف مبدأ الزجر كاالستصبلح يدؿ عمى أف الشريعة اإلسبلمية لـ تسك بيف الجرائـ كميا، 
نما جعمت كؿ مبدأ يتعمؽ بجرائـ معينة، بخبلؼ القكانيف المقارنة، كىناؾ معنى أدؽ متمثؿ في  كا 

اصد لبمكغ حد الكماؿ كىك أف الشريعة اإلسبلمية شرعت مع العقكبة ما بو تكتمؿ األصكؿ كالمق
العفك كالصمح كىما متبلزميف لمعقكبات األصمية كالقصاص، كذلؾ حتى تكتمؿ الصكرة العامة 

 .(2)لمغرض كالقصد الذم بني عميو النظاـ العقابي في الفقو اإلسبلمي
أف سماحة الشريعة اإلسبلمية في التمييز بيف الحدكد كالقصاص كالتعازير  ويرا الباحث

كخصكصا في باب االعتداء لـ يكف ليا مثيؿ إذ أف الغرض مف مبلزمة العفك كالصمح في 
نب مف ناحية كمف ذالقصاص يككف في دفع الجاني إلى المسارعة إلى التكبة كالرجكع عف ال

 الثأر كاالنتقاـ.ناحية أخرل القضاء عمى األحقاد ك 
المجتمع المسمـ يقيـ حياتو كميا عمى منيج ا كشريعتو كينظـ شؤكنو كارتباطاتو كما أف 

كما يكفؿ  -كعبلقاتو عمى أسس ذلؾ المنيج كعمى أحكاـ ىذه الشريعة. كمف ثـ يكفؿ لكؿ فرد
ؿ االستفزاز كؿ عناصر العدالة كالكفاية كاالستقرار كالطمأنينة، كيكؼ عنو كؿ عكام -لمجماعة

كاإلثارة، ككؿ عكامؿ الكبت كالقمع، ككؿ عكامؿ الظمـ كاالعتداء، ككؿ عكامؿ الحاجة كالضركرة. 
عمى النفس  -في مثؿ ىذا المجتمع الفاضؿ العادؿ المتكازف المتكافؿ -ككذلؾ يصبح االعتداء

 ردة عف البكاعثكالحياة، أك عمى النظاـ العاـ، أك عمى الممكية الفردية جريمة بشعة منكرة، مج
  .أك المخففة بصفة عامة -المبررة
كىذا يفسر التشدد ضد الجريمة كالمجرميف بعد تييئة الظركؼ المساعدة عمى االستقامة  

لى جانب  حياة الفرد كحياة الجماعة. عند األسكياء مف الناس كتنحية البكاعث عمى الجريمة مف كا 
لممجـر المعتدم كؿ الضمانات لسبلمة التحقيؽ ىذا كمو، كمع ىذا كمو يكفؿ النظاـ اإلسبلمي 

                                                           

 (.27صقكيدر، المكزانة بيف العقكبة كالعفك) (1)

 .29ص، المكزانة بيف العقكبة كالعفك، قكيدر (2)
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كالحكـ كيدرأ عنو الحدكد بالشبيات كيفتح لو كذلؾ باب التكبة التي تسقط الجريمة في حساب 
 الدنيا في بعض الحاالت، كتسقطيا في حساب اآلخرة في كؿ الحاالت.

ا سواء ارتكبيا ولكن ماذا لو عاد الجاني مرًة أخرا وارتكب ذات جريمتو التي اقتص منو فيي
 عمى ذات الشخص المجني عميو أو غيره؟؟؟

يرل الشافعية أنو لك قطع إنساف يد آخر عمدان فعفا عنو المجني عميو ثـ عاد الجاني مرةن أخرل 
 فقتمو فمكليو القصاص.

 كقاؿ بعض الفقياء أنو ال قصاص ألف العفك حصؿ عف بعضو فبل يقتؿ بو.
المجني عميو عف القطع أك عف الشج فيك عفك عف النفس كقاؿ أبك يكسؼ كمحمد إذا عفى 

 أيضان لك حدثت الكفاة.
كيرل اإلماـ أحمد أف القتؿ انفرد عف القطع كأف عفك المجني عميو عف القطع قبؿ كفاتو ال يمنع 

 ما يمـز بالقتؿ كما لك كاف القاطع غير الجاني القاتؿ.
لجرح قد تـ العفك عنو مف المجني عميو ثـ كيجمع الفقياء المسممكف عمى أنو اذا القطع أك ا

 ضربو الجاني نفسو بعد ذلؾ ضربة فمات فإف محؿ العفك ال يسرم عمى النفس.
كيرل الظاىرية أنو ال عفك لممقتكؿ أم المجني عميو ألنو يعفك عف حؽ ليس لو، فيك مقرر 

 .(1)لمكلي بنص القرآف الكريـ
ع عين آخر لممرة الثانية وأثناء تطبيق العقوبة ولكن ماذا لو تمت معاقبة الجاني الذي اقتم

عميو مات الجاني بفعل العقوبة؟؟ يعني شخص قام باقتالع عين شخص آخر فطبقت عميو 
أحكام الشريعة بقمع العين, ثم عاد ذلك الشخص لجريمة أخرا وقام بجرح آخر بقطع يده مثاًل 

 ؟؟؟فعقوب مرًة أخرا وقطعت يده فمات من جرّاء ذلك ما الحكم
يرل أبك حنيفة كأصحابو أف اإلذف بالقطع كالجرح يترتب عميو منع العقكبة؛ ألف األطراؼ 
عندىـ يسمؾ مسمؾ األمكاؿ، كعصمة الماؿ تثبت حقان لصاحبو، فكانت العقكبة عمى القطع 
كالجرح محتممة السقكط باإلباحة كاإلذف. كلكنيـ اختمفكا فيما إذا أدل الجرح أك القطع لممكت، 

حنيفة يرل الفعؿ قتبلن عمدان؛ ألف اإلذف كاف عف الجرح أك القطع فمما مات تبيف أف الفعؿ  فأبك
كقع قتبلن ال جرحان كال قطعان، كمف ثـ فعميو عقكبة القتؿ العمد، كلما كاف اإلذف يعتبر شبية تدرأ 

 أك الجرح القصاص فيتعيف أف تككف العقكبة الدية، أما أبك يكسؼ كمحمد فمف رأييما أنو إذا أدل
                                                           

 (.7/486( الرافعي، الشرح الكبير )ج1)
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عمى الجاني إال التعزير؛ ألف العفك عف الجرح أك القطع عفك عما تكلد  شيءالقطع لممكت فبل 
 .  (1)القتؿمنو كىك 

معنىن كامبلن لمقصاص الذم  كعمى ىذا جاءت الشريعة االسبلمية الغٌراء تحمؿ في طياتيا
عمى النفس بالقتؿ، أك  االعتداءىك العقاب الرادع الذم يجعؿ مف يتجو إلى فيو ميبلد اإلنساف، 

عمييا بالجرح كالكسر، يفكر مرتيف كمرات قبؿ أف يقدـ عمى ما حدثتو بو نفسو، كما  االعتداء
دكف نظر إلى نسبو أك مركزه، أك طبقتو، أك  -زينو لو اندفاعو كىك يعمـ أنو مأخكذ بالقتؿ إف قتؿ

ذا  -جنسو كأنو مأخكذ بمثؿ ما أحدث مف اإلصابة. إذا قطع يدان أك رجبلن قطعت يده أك رجمو كا 
 و ما يقابؿ العضك الذم أتمفو.ؼ عينان أك أذنان أك أنفان أك سنان، أتمؼ مف جسمأتم

فاأللـ في  -طالت مدة السجف أك قصرت -كليس األمر كذلؾ حيف يعمـ أف جزاءه ىك السجف
 .(2)البدف، كالنقص في الكياف، كالتشكيو في الخمقة شيء آخر غير اآلـ السجف

كسر »، حدثنا يكنس بف أبي إسحاؽ، عف أبي السفر، قاؿ: ركل اإلماـ أحمد. قاؿ: حدثنا ككيع
فألح  يو معاكية. فقاؿ معاكية: سنرضيورجؿ مف قريش سف رجؿ مف األنصار. فاستعدل عم

فيفيـ مف ذلؾ أنو يقتص منو اف أراد كاال فأف تعفكا  ،: شأنؾ بصاحبؾمعاكيةاألنصارم، فقاؿ 
العقكبات اإلسبلمية أدكات فعالة في القضاء عمى الجريمة  أف يرا الباحثأقرب لمتقكل لذلؾ ك

كالمجرميف، ككسائؿ نٌفاذة في نشر األمف كالسبلـ كاستئصاؿ الجريمة، كالدليؿ عمى ذلؾ كاقع 
البيئة التي تطبؽ فييا، كحينئذ ال يمتفت إلى أم نقد أك اعتراض أك تشكيو لمعنى العقكبة 

عالى، فتمؾ المزاعـ باطمة، كأفكار مركجييا خطأ، كمصدرىا كأساليبيا كأنكاعيا في شريعة ا ت

 .الجيؿ بحقيقة األمكر في الشريعة، كمراعاة مصمحة شخص عمى حساب الجماعة كميا
 
 
 
 
 

                                                           

 (.7/249الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع )ج (1)
 (.2/899سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، )مج (2)
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 الثانيلفرع ا
 حاالت العود في القانون الفمسطيني

في جرائـ  عالجياك تطرؽ إلى حاالت العكد تسبؽ كأف أشرنا أف قانكف العقكبات الفمسطيني 
تاركان األمر لسمطة  لجرائـ الكاقعة عمى األشخاص كاألمكاؿ، كأما االمخدرات كالمؤثرات العقمية

الجرائـ المتعمقة بالمخدرات  أفإال  ،في الظركؼ المشددة كالمخففة لمعقكبةالتقديرية القاضي 
مييا مف خبلؿ مف خبلؿ النص صراحة ككضكحان ع التقنيف مفكاف ليا نصيب  كالمؤثرات العقمية

كفي ىذا الجانب قد أصاب النص القانكني ركح  ،2013لسنة  7بعض النصكص في القانكف رقـ 
ب جريمة المخدرات كىي عقكبة اإلعداـ الشريعة اإلسبلمية فيما يتعمؽ بعقكبة العائد إلى ارتكا

فساد لمعائد إلى تجارة المخدرات لما فيو مف فساد  لمناس. كا 
ىػػػػ 1438جمػػادم اآلخػػرة  20سػػكرية الدائمػػة بغػػزة، بجمسػػتيا يػػـك األحػػد حيػػث حكمػػت المحكمػػة الع

( نيابػػػػػة 381/2016(محػػػػػاكـ عسػػػػػكرية )10/2017ـ فػػػػػي القضػػػػػية رقػػػػػـ )19/3/2017المكافػػػػػؽ 
عسكرية عمى المداف )ر ، ـ( اإلعداـ رميان بالرصاص حتى المكت كالفصؿ مػف الخدمػة كمصػادرة 

 المضبكطات المحرزة.
تئناؼ حكـ االعداـ ككف أف المداف ذك سكابؽ قضائية كعائد إلى ارتكاب كحيث أيدت محكمة االس

مثػؿ ىػذه الجػرائـ، كىػذا مػػا أشػارت إليػو النيابػة العامػة فػػي الئحػة االسػتئناؼ فػي قكليػا " كحيػػث أف 
المػػداف قػػد حكػػـ قبػػؿ ذلػػؾ عمػػى قضػػية مماثمػػة كقػػدمت النيابػػة العسػػكرية بينػػات صػػادرة مػػف محكمػػة 

اسػػػتئناؼ الحكػػػـ الصػػػادر مػػػف محكمػػػة بدايػػػة خػػػانيكنس، كحيػػػث أف محكمػػػة االسػػػتئناؼ كالمتعمػػػؽ ب
االستئناؼ ايدت الحكػـ، كقػدمت النيابػة العسػكرية إفػادة مػف رئػيس المحكمػة العميػا تفيػد بعػدـ إيػداع 
أم طعػػكف جزائيػػة بخصػػكص االسػػتئناؼ المتعمػػؽ بالمػػداف، كبػػذلؾ يكػػكف الحكػػـ  بحػػؽ المسػػتأنؼ 

العػكد، كلػـ يحقػؽ ذلػؾ الحكػـ رادع لممسػتأنؼ لعػدـ قيامػو بجريمػة  نيائي كبات، كبيذا الحكـ تحقػؽ
االتجار بالمكاد المخدرة، بػؿ عػاد إلػى أفعالػو االجراميػة كبيػذا فػإف الحكػـ الصػادر مػف محكمػة اكؿ 

 (.64/2017درجة جاء مناسب، كىذا مكضح في االستئناؼ رقـ )
الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص كاألمكاؿ  فقد ترؾ القانكف فيىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل 

 القضية في غزة صمح محكمة حكمتاضي في تقدير العقكبة عمى العائد، حيث سمطة القفسحة ل
 بكقؼ المحكمة كأمرت أشير ستة  المدانة بحبس ـ30/5/2013 بتاريخ( 2665/2013) رقـ

، منيا بدالن  أشير عشرة الحبس أك( شيكؿ5000) قدرىا مالية كبغرامة سنكات ثبلث لمدة التنفيذ
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( 762/2015) رقـ القضية في المدانة نفس عمى المحكمة حكمت الحؽ تاريخ في
 أك( شيكؿ500) قدرىا مالية كبغرامة النفاذ مع أشير ستة المدانة بحبس ـ4/6/2015بتاريخ
 .منيا بدالن  شير الحبس

الحكـ البات عمى الجريمة األكلى ففي الجريمة الثانية بعد تكتمؿ ب أف حاالت العكد ويرا الباحث 
جناية كالعائد إلى جناية تشدد عميو العقكبة بنص القانكف، كجدير  جرائـ المخدرات يعتبر االتجار

بالذكر أف الجناية ىي أشد أنكاع االجراـ، أما في الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص كاألمكاؿ ففييا 
، فيمكف أف يرتكب الجاني جريمة السرقة بأف يسرؽ مبمغ زىيد  اجتياد قضائي نظران لتفاكت الجـر

مف الماؿ ففي ىذه الحالة تعتبر جريمة سرقة كتكيؼ قانكناي عمى أنيا جنحة كبعد الحكـ عميو عاد 
كر العقمية كارتكب جريمة سطك فينا تعتبر جناية فتشدد العقكبة بناء عمى الجـر الثاني كتط

إذ أف قانكف العقكبات الفمسطيني  االجتيادر يأتي مف باب اإلجرامية لدل الجاني، إال أف ىذا األم
 يتطرؽ إلى كؿ حاالت العكد في الجرائـ ليتـ فرز حاالت العكد مف خبللو. ـل

ـ، لـ يبرز إلى النكر حتى حينو نص 2003إال أف ىناؾ مشركع قانكف عقكبات فمسطيني لسنة 
التشديد لمعقكبة، فقد نص عمى أنو  في ثبلث مكاد منو عمى ظاىرة العكد معطيان لمقاضي فسحة

 المقرر األقصى الحد تتجاكز أف الباب ىذا في عميو المنصكص العكد حالة في لممحكمة يجكز"
 كمع الحد، ىذا ضعؼ عمى بيا المقضي العقكبة تزيد أال بشرط المتكررة الجريمة لعقكبة قانكنان 
 .(1)"سنة عشريف عمى بيا المحككـ المؤقت السجف مدة تزيد أف األحكاؿ كؿ في يجكز ال ذلؾ

األمر عمى سمطة القاضي يتبيف مما ذكر أنو ال حاالت لمعكد في القانكف الفمسطيني كيقتصر 
 التقديرية إال ما جاء في قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية.

القانكنية أف يكممكا تدشيف قانكف عقكبات كما أنو ينبغي عمى كاضعي النصكص  ويرا الباحث
المشرع كجدير بالذكر أف  محد مف ظاىرة العكد،لفعمكا في قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية 

حاالت العكد لترتيب العقكبة المناسبة لذلؾ كالتي سبؽ كأف أشرنا إلييا في الفصؿ  حددالمصرم 
العكد  -العكد مف جناية إلى جنحة –ناية إلى جناية التمييدم كالمتمثمة فيما يمي: )العكد مف ج

 يكائمكا أف القانكفمف جنحة إلى جنحة( كىي األقرب لتحقيؽ العدالة الجزائية، كاألجدر بكاضعي 
مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف حاالت العكد لما فييا تحقيؽ االستقرار المجتمعي كمعالجة الجسد 

 مة.كالركح، ككؿ ما يتعمؽ بمسببات الجري
                                                           

 ـ.2003( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 66( المادة )1)
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 المبحث الثاني
 أركان العود في الجرائم الواقعة عمى األشخاص

ال تختمؼ أركاف العكد عف الشركط كثيران إال أف بعض فقياء القانكف أدرجكا بعض الشركط       
كلكف الباحث  (1)ضمف ركني العكد كالمتمثمة في الحكـ السابؽ أك السابقة كالجريمة الجديدة

كتفاديان لمتكرار لجأ إلى بياف ركنا العكد مف خبلؿ التطبيقات القضائية في قطاع غزة، كال يختمؼ 
الحاؿ فيما يتعمؽ بمكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف أركاف العكد إذ سبؽ كأف أشرنا أف القكانيف 

ء أكثر عمى أركاف المقارنة قد عالجت العكد كما عالجتيا الشريعة اإلسبلمية، كبتسميط الضك 
العكد تبيف الباحث أركاف العكد في الشريعة اإلسبلمية كمف ثـ في القكانيف المقارنة مف خبلؿ ما 

 يمي:
 الحكم السابق أو السابقةالمطمب األول: 

 المطمب الثاني: الجريمة الجديدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(230-224لدكلة االمارات العربية )ص شرح قانكف العقكبات االتحادمربيع، ( 1)
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 المطمب األول
 الحكم السابق أو السابقة

إذ يمـز مف كجكده الكجكد كمف  أىـ أركاف العكد لمجريمة؛يعتبر الحكـ السابؽ أحد  
عدمو العدـ، كاألحكاـ السابقة كما أشرنا يجب أف تككف قد نالت حجية األمر المقضي بو، 

الفمسطيني  كالقانكفسنفرد الحكـ السابؽ في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية  ؛كبتسميط الضكء أكثر
 : التالينحك العمى 

 م السابق في الشريعة اإلسالمية الفرع األول: الحك 
 الفمسطيني القانونالفرع الثاني: الحكم السابق في 

 
 الفرع األول

 الحكم السابق والجريمة الجديدة في الشريعة االسالمية
يقكؿ عمر بف عبد العزيز رضي ا عنو: " سيحدث لمناس أقضية بقدر ما أحدثكا مف  

ف كضع العقكبات المتناسبة  لمجرائـ المختمفة ىك مف السياسة الشرعية التي يقكـ بيا الفجكر"، كا 
صبلحو  الحاكـ المسمـ لتحقيؽ مصالح الناس، كمف أجؿ ذلؾ شيرع التعزير لردع الجاني كزجره، كا 
كتيذيبو، كحيث أف الغرض مف التعزير الزجر، كالتعزير يعتبر مف الزكاجر الغير مقدرة، كحيث 

مؿ جميع المخالفات الشرعية، كتتناكؿ جميع الجرائـ أف عقكبة التعزير كاسعة المدل كتش
 .(1)كالجنايات إال ما كرد في شأنو حد مقدر أك كفارة

ف ، تكرار بياف الفعؿ المحـر كبيران  سبلمية اىتمامامف األمكر التي أكالىا فقياء الشريعة اإل كا 
الغراء ظاىرة العكد الى سبلمية كارتكاب مكجبات العقاب أكثر مف مرة، فقد عالجت الشريعة اإل

مـ كقد طبقت أحكاميا عمى العائد الجريمة منذ نزلت أحكاميا عمى الرسكؿ صمى ا عميو كس
المدينة المنكرة، كليس اليدؼ مف العقكبة في   لى الجريمة منذ أف نشأ المجتمع اإلسبلمي فيإ

نما ايبلمو كردعو عف ممالشريعة اإل جرامي، كبناءن ارسة الفعؿ اإلسبلمية ىك االنتقاـ مف الجاني كا 
فيذ العقكبة عمى ذلؾ فإف صدكر الحكـ عمى الجاني ال يكفي لمقكؿ بكجكد العكد، بؿ البد مف تن

 لى الجريمة لـ يرتدع مف العقكبة السابقة التي طبقت عميو. حتى نككف أماـ عائد إ

                                                           

 .(13ص) مف الجرائـ في المجتمع اإلسبلمي الدلك، دكر التعازير في الحد (1)
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ٌِِْ ﴿حيث قاؿ ا تبارؾ كتعالى:    ُ ًُ اَلله َْ ََعَد َفيَنَخلِ ٌَ ُ َغزِيٌز ُذو اُخَِلامٍ ُّ َو كقد بيف   (1)﴾َواَلله
الحؽ تبارؾ كتعالى أف المؤمنيف ال يعتدم بعضيـ عمى بعض بالقتؿ الذم حرمو ا تبارؾ 
كتعالى فيـ يحفظكف حرمات ا تعالى كضركرات الحياة فبل يقربكف الزنا أك السرقة أك الخمر أك 

فبل يعتدكف عمى النفس أك الشرؼ أك الماؿ أك غير ذلؾ  االعتداء أك غيرىا مف الجرائـ كالمكبقات
 مف االعتداءات أك الجرائـ.

كحتى يسكد األمف في المجتمع كيأمف الناس عمى أنفسيـ كممتمكاتيـ، فإف الحؽ تبارؾ كتعالى 
فشرع العقكبات الرادعة لكؿ مف تسكؿ لو نفسو االعتداء عمى غيره، كحيث  المجـر الذم  كا 

يقترؼ العديد مف الجرائـ المتجانسة كالمختمفة كلـ يرتدع كليس عنده كازع ديني أك أخبلقي أك 
ضمير تعد حالتو أكثر اعتداءن عمى أمف الفرد كالجماعة كحالتو أخطر مف المجـر الذم يقع في 

في مثؿ ىذه كيؼ سيككف تكقيع العقكبة فالجريمة ألكؿ مرة فنككف أماـ تعدو لمجريمة لذلؾ 
العقكبات في الشريعة االسبلمية في جرائـ االعتداء متجانسة مف نفس  مف المعمكـ أفالحاالت، 

َِا ﴿لكف االعتداء لقكلو تبارؾ كتعالى:  ًْ  َوَكَخبْ ِٓ ا َغيَيْ َٓ نَّ  فِي
َ
َُف  ةِاىَْػنْيِ  َواىَْػنْيَ  ةِالَّْفِس  الَّْفَس  أ

َ
 َواأْل

ُِف 
َ
ُذنَ  ةِاأْل

ُ
ذُ  َواأْل

ُ
ََّ  نِ ةِاأْل َِّ  َواِِصّ ىؿ يمكف أف تتداخؿ العقكبات فيما لك  (2)﴾كَِصاٌص  َواْْلُُروحَ  ةِاِِصّ

؟ ىذا ما سنراه مف خبلؿ التطبيقات الشرعية عمى كقائع بينيما حكـ بات اقترؼ الجاني عقكبتيف
كمجريات كحكادث كقعت في زمف النبي صمى ا عميو كسمـ كمف جاء بعده مف الصحابة 

مف التفصيؿ عمى نحك ما ىك  ف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كبياف ركنا العكد بشيءكالتابعي
:  تاؿو

 ف حكمتو سبحانو كتعالى أف شرع العقكبات في الجنايات الكاقعة عمػى الػنفس كاألبػدافم
عمى ىذه  تعالى كجكه الزجر الرادعػة امكاؿ كاألعراض بيف الناس بعضيـ مع بعض، فحكـ كاأل

مجاكزة الحد لما  كشرعيا عمى أكمؿ الكجكه المتضمنة لمصمحة الردع كالزجر، مع عدـ ،الجنايات
 .(3)يستحقو الجاني

إف العقكبة التي تقع عمى الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ىي القصاص كىي الجرائـ التي تقع 
حداث جركح في جسمو كأطرافو، فجرائـ القصاص ىي اعتداء عمى حؽ  عمى نفس االنساف كا 

                                                           

 [.95]المائدة:  (1)
 [45]المائدة: (2)
 (.2/73ابف القيـ، اعبلـ المكقعيف  ) (3)
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اعتداء عمى النفس كما دكف النفس، فالجريمة تضر المجني عميو ككرثتو أكثر مما تضر ك عبد، ال
 (1)بالمجتمع، كىنا يحؽ لممجني عميو أف يتنازؿ عف حقو أك العدكؿ مف القصاص الى الدية

ا يَا ﴿قاؿ تبارؾ كتعالى َٓ حه
َ
ََ  أ ِي ٔا اله ُِ ٌَ َ ًُ  ُنخَِب  آ  ةِاىَْػتْدِ  َواىَْػتْدُ  ةِاْْلُّرِ  اْْلُره  اىَْلخَْل  ِف  اىْلَِصاُص  َغيَيُْك

جَْث 
ُ
جَْث  َواأْل

ُ
َْ  ةِاأْل ٍَ َْ  ََلُ  ُغِفَ  َف ِخيِّ  ٌِ

َ
ءٌ  أ ْػُروِف  فَاّتَِتاعٌ  ََشْ ٍَ ْ َداءٌ  ةِاِ

َ
َْ  ََتْفِيٌف  َذَِِم  بِإِْحَصانٍ  إََِلِّْ  َوأ ٌِ 

 ًْ َِ  َورَْْحَثٌ  َرّبُِك ٍَ ُّ  ذََِِم  َبْػدَ  اْخَخَدى َف ًٌ  َغَذاٌب  فَيَ َِل
َ
ًْ   أ وِل  يَا َحَياةٌ  اىْلَِصاِص  ِف  َوىَُك

ُ
ْْلَابِ  أ

َ
 اأْل

 ًْ  (2)﴾َتخهُلٔنَ  ىََػيهُك
قاؿ ابف عابديف في حاشيتو "كاعمـ أف تكبة القاتؿ ال تككف باالستغفار كالندامة فقط بؿ يتكقؼ 

فإف شاؤكا عمى إرضاء أكلياء المقتكؿ، فإف كاف القتؿ عمدان البد أف يمكنيـ مف القصاص منو 
ف عفكٍا عنو كفتو التكبة" ف شاءكا عفكٍا عنو مجانان كا   .(3)قتمكه، كا 

عف أبي ىريرة رضي ا عنو عف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ: )إذا قاتؿ أحدكـ أخاه فيتجنب 
 (4)الكجو(

كال يضرب مقاتمو فإف المقصكد تأديبو ال قتمو كيعطى كؿ عضك حقو مف الضرب كالظير 
 .(5)كالفخذيف كنحك ذلؾ كاألكتاؼ

عف أبي ىريرة رضي ا عنو: أنو عاـ فتح مكة قتمت خزاعة رجبلن مف بني ليث بقتيؿ ليـ في 
الجاىمية فقاـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فقاؿ: )إف ا حبس عف مكة الفيؿ كسمط عمييـ 

نيا لـ تحؿ ألحد قبمي كال تحؿ ألحد بعدم أال نما أحمت لي ساعة مف رسكلو كالمؤمنيف أال كا   كا 
نيا ساعتي ىذه حراـ ال يختمى شككيا كال يعضد شجرىا كال يمتقط ساقطتيا إال منشد.  نيار أال كا 

ما يقاد(  .(6)كمف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف إما يكدم كا 
عف أنس رضي ا عنو: أف الربيع كىي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطمبكا األرش كطمبكا 

صمى ا عميو كسمـ فأمرىـ بالقصاص فقاؿ أنس بف النضر أتكسر ثنية فأبكا فأتكا النبي  العفك
الربيع يا رسكؿ ا؟ ال كالذم بعثؾ بالحؽ ال تكسر ثنيتيا فقاؿ: )يا أنس كتاب ا القصاص(. 

                                                           

 (.71العاني العمرم، فقو العقكبات )ص (1)
 [179-178] البقرة: (2)
 (.6/945عابديف، حاشية رد المحتار )ابف  (3)
 [.4/2016]مسمـ: صحيح مسمـ، باب النيي عف ضرب الكجو،  (4)
 (.18/349فتاكل ابف تيمية، ) ( ابف تيمية ،5)
 [.6/2522]البخارم: صحيح البخارم، كتاب الديات، باب مف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف،  (6)
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فرضي القكـ كعفكا فقاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: )إف مف عباد ا مف لك أقسـ عمى ا 
 .(1)ألبره(

عف ابف عباس رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: )مف قتؿ في عميا أك 
رميا تككف بينيـ بحجر أك سكط أك بعصا فعقمو عقؿ خطأ كمف قتؿ عمدان فقكده يده فمف حاؿ 

 .(2)بينو كبينو فعميو لعنة ا كالمبلئكة كالناس أجمعيف ال يقبؿ منو صرؼ كال عدؿ(
فمف ذلؾ نعمـ أف الشريعة اإلسبلمية حرصت مف خبلؿ ىذه التشريعات عمى تكطيد األمف في 

ا عنو عندما تكلى  المجتمع، كحماية الفرد كالجماعة، ككما قاؿ أبك بكر الصديؽ رضي
ضعيؼ عندم حتى آخذ الحؽ منو، كالضعيؼ فيكـ قكم عندم حتى آخذ الخبلفة: القكم فيكـ 
ـٍ تىتَّقيكفى } الحؽ عندما قاؿ: الحؽ لو، كصدؽ ا يىاةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلبىاًب لىعىمَّكي اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي  (3){كى

ككذلؾ عندما يعمـ الجاني أنو سكؼ ييفعؿ بو فمف اعتدل عمى غيره فكأنما يعتدم عمى نفسو، 
تقيـ الحياة، مثؿ ما يفعؿ بالناس، فإنو سكؼ يحجـ عف جريمتو كيتكقؼ، كبيذا يأمف الناس كتس

ككما قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : )حد يعمؿ بو في األرض خير ألىؿ األرض أف 
 .(4)يمطركا ثبلثيف صباحان(

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 [.2/961الصمح، باب الصمح في الدية، ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب  (1)
(2)  ،  . النسائي: سنف 2/605]ابك داكد: سنف أبي داكد، كتاب الديات، باب فيمف قتؿ في عميا بيف قـك

 [.8/39النسائي، كتاب القسامة، باب مف قتؿ بحجر أك سكط،     
 [.179]البقرة:  (3)
 [.4/335باب الترغيب في اقامة الحدكد، ]النسائي: سنف النسائي الكبرل، كتاب قطع السارؽ،  (4)
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 الفرع الثاني
 الحكم السابق والجريمة الجديدة في القانون الفمسطيني
قطاع غزة، كبمقابمة مف خبلؿ االستقراء كاالطبلع عمى ممفات العكد في جرائـ االعتداء في 

، خمص الباحث إلى أف العكد في جرائـ االعتداء تكاد أف (1)محامكف مختصكف في الشؽ الجزائي
، كيكصي الباحث ال تتكفر في القضاء في قطاع غزة؛ كذلؾ نتاج قصكر قضائي يسبقو تشريعي

مكاءمة العقكبة أف تسقط العقكبة عمى العائد إلى جرائـ المخدرات عمى جميع الجرائـ مع مراعاة 
إلى سكابؽ قضائية تؤكد  (2)مع الجريمة كالنص عمييا مف خبلؿ حاالت العكد، قد سبؽ كأف أشرنا

إذ  ـ،1936أكثر إيجابان مف قانكف العقكبات لسنة لظاىرة العكد أف عبلج قانكف المخدرات 
ذ كبعدما حكمت محكمة بداية غزة في حكميا عمى مداف بإيقاع أذل بعقكبة سنة مع كقؼ النفا

  تكررت الجريمة ذاتيا مف ذات الجاني حكمت المحكمة ذات الحكـ!!
كاألمر يعكد إلى عدـ كجكد صحيفة جنائية مف جية مكتفية النيابة في مرافعاتو بقكليا أف المداف 
ذك "سكابؽ" ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل عدـ كجكد عبلج تشريعي لظاىرة العكد في جرائـ 

 ترؾ فسحة كاسعة لسمطة القاضي التقديرية. األشخاص مما يعني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  ـ1/4/2017( جماؿ حكيمة ، عبلء فكرة/ قابميما :عبد الرحمف محمد شحتك 1)
 .38انظر الباحث، ص  (2)
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 اآلثار المترتبة عمى العود في الجرائم الواقعة عمى األشخاص.المبحث الثالث: 
ال يسمـ مف  اتجاهكىك  كد،الجنائية إلى تشديد العقاب عمى ظرؼ الع القكانيفتميؿ أغمب 

ككما معارضة فريؽ مف الشراح بحجة أف العكد ال يغير مف طبيعة الجريمة مف الكجية المادية، 
ظاىرة العكد الى الجريمة، لذلؾ سكؼ  لـ يعالج قانكف العقكبات الفمسطينيأسمفنا سابقان بأف 

الباحث بتسميط  كقاـاآلثار المترتبة عمى العكد بما يتعمؽ بالقانكف المصرم كاألردني،  نتناكؿ
كذلؾ ، العتداء كالمشاجرةعمى جرائـ ا اسقاطيا  الضكء عمى االثار كبياف كؿ أثر مف ىذه االثار ك 

ىذا المبحث الى مطمبيف، األكؿ األثر المترتب عمى العقكبة. كالثاني األثر المترتب  مف خبلؿ
 ، كذلؾ عمى النحك التالي:عمى الجاني ذاتو

 المطمب األول
 عمى العقوبةاألثر المترتب 

حاؿ العكد  فييجكز لمقاضي مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو " (50تنص المادة )
قصى المقرر قانكننا لمجريمة بشرط المادة السابقة أف يحكـ بأكثر مف الحد األ فيالمنصكص عنو 

" إف األثر األساسي لمعكد ىك جكاز تشديد العقكبة المقرر أصبلن عف عدـ تجاكز ضعؼ ىذا الحد
جرامي مف جديد يكحي بأنو لـ يرتدع مف األكلى األمر لى ارتكاب السمكؾ اإلإالجريمة، فالعائد 

مما ىك مقرر  بأكثرلى جكاز المشرع لمقاضي الذم ينظر القضية أف يشدد العقكبة إالذم أدل 
إف ىذا األثر تحكمو قكاعد منيا ما يتعمؽ بتشديد العقكبة كمنيا أف  مف الحد األقصى قانكنان،

 تشديد العقكبة يتجاكز الحد األقصى.
 تشديد العقوبة: الفرع األول

يتضح مف خبلؿ نص المادة السابقة أف المشرع المصرم جعؿ تشديد العقكبة أمران جكازيان      
عكد، بما يتفؽ مع خطكرة العائد كجسامة لممحكمة، فممقاضي أف يحكـ بو متى تكافرت شركط ال

الجريمة، كظركؼ القضية، كأعطت المادة السابقة لمقاضي سمطة كاسعة في تقدير العقكبة 
، فإذف عمى الرغـ مف تكافر حالة العكد بالنسبة (1)كاالختيار بيف الحد األدنى لمعقكبة كاألقصى

لمجريمة أصبلن بدكف زيادة بؿ أف بكسعو  أف يحكـ عميو بالعقكبة المقررة ، إال أف لمقاضيلمجاني
 .(2)دنى المقرر ليابرغـ العكد القضاء بالحد األ

                                                           

 (.56األلفي، العكد إلى الجريمة كاالعتياد عمى الجرائـ )ص  (1)
 .ـ13/2/1950جمسة  112ؽ  2صرم س م نقض (2)
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أف جعؿ األمر مفتكحان كجكازيان لمقاضي عمى مصراعيو لمحكـ عمى المتيـ العائد  ويرا الباحث
بالعقكبة المقررة بدكف زيادة فيو اجحاؼ لمعدالة خصكصان إذا كانت الجريمة مف الجنايات، بمعنى 
آخر أرل أف يككف األمر جكازيان لمقاضي بما لو مف سمطة تقديرية كأف ال يعتد بالعكد فيما يتعمؽ 

جرائـ مف نكع جنحة أك مخالفة كأف ينظر فيما إذا كانت الجريمة مف نكع العمدية أـ غير بال
. أما الجرائـ األخرل التي كأف ينظر فيما لك كاف ىناؾ ظرؼ مشدد لمجريمة مف عدمو عمدية

نيا مف الجرائـ القاسية التي أفييا مف الجسامة فإف التشديد يككف كجكبيان في حالة العكد ككف 
عمى الردع العاـ كالخاص كالعكد فييا ينفي ىاتيف الميزتيف فيجعميما بدكف فائدة اذا تـ تعمؿ 

 تطبيؽ ما بيف الحديف المقرر لمعقكبة.
 تشديد العقوبة يتجاوز الحد األقصى: الفرع الثاني

 الرتكابالمتأمؿ لنص المادة السابقة يبلحظ بأنيا اجازت لمقاضي أف يحكـ عمى المتيـ العائد 
، بشرط عدـ تجاكز ضعؼ ىذا الحد، فإذا ليامة بما يتجاكز الحد األقصى لمعقكبة المقرر الجري

يعاقب عمييا ضرب أك جرح أك إعطاء مكاد ضارة أك إيذاء ة مافترضنا أف شخصان ارتكب جري
أك أكثر حسب تكييؼ الجريمة كمدل تكافر ظركؼ مشددة مف عدمو  القانكف بالسجف لمدة سنة

عاد كارتكب جريمة أخرل مف نكع جنحة فينا يككف لمقاضي أف يحكـ عميو بما  ثـ كاقترانيا بيا
كبما ال يتجاكز الضعؼ،  (سنكات 3)يتجاكز الحد األقصى لمعقكبة المقررة لمجنحة أم بأكثر مف 

، كيبلحظ مف الفقرة األخيرة مف نص المادة السابقة أنو كضعت (سنكات 6)أم بما ال يتجاكز 
أف ال تزيد مدة األشغاؿ المؤقتة أك السجف عمى عشريف سنة، كذلؾ لكي ال قيدان عمى القاضي ب

تنقمب العقكبة المؤقتة الى عقكبة طكيمة تكاد تككف مؤبدة تستغرؽ كقتان طكيبلن كىي الفترة التي 
 .(1)ينتظر أف تمتد خبلليا حياة المحككـ عميو

ف كاف جكازيان لمقاضي، كأنو   حالة خاصة ال عبلقة ليا بماديات ىذا كاالعتداد بحالة العكد كا 
نما حالتيا خاصة بالجاني، كأف تشديد العقكبة في حالة العكد ىك مف النظاـ العاـ أم  الجريمة كا 

ف ك  .(2)فإنو يجكز لمقاضي أف يعتد بو كلك لـ تطمب ذلؾ النيابة العامة ؛ذلؾ كذلؾ افجكازيان، كا 

                                                           

 .(271ص) الجريمة كاالعتياد عمى الجرائـ، العكد إلى األلفي (1)
 .(589ص قانكف العقكبات القسـ الخاص ) ،أبك عامر( 2)
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تساؤل في حالة توافر ظرف مخفف في العود ما ىو الحكم القانوني في حالة قيام اليثور 
الجاني بارتكاب جريمة من نوع جناية أو جنحة وتوافر في العود مرة أخرا أثناء ارتكابو 

 ؟مشددالجريمة الجديدة ظرف 
 بسيط ثـ يعكد كيرتكب جريمةضرب أك جرح كمف يرتكب جريمة  شددقد يقترف العكد بظرؼ م

، فكما ذكرنا سابقان أف تشديد العقكبة أمره جكازيان لمقاضي بما ضرب مفضي إلى عاىة مستديمة
جريمة  الرتكابلو مف سمطة تقديرية كأنو ال تأثير لو عمى الحد األدنى لمعقكبة، فعكدة الجاني 

ير أم في الجريمة الجديدة ال يث مشدد، كاقتراف ظرؼ جنحةجناية جديدة بعد الحكـ عميو بعقكبة 
اشكالية فيما يتعمؽ بأحكاـ العكد في القانكف المصرم ألف التشديد يككف دائمان اختياريان لمقاضي، 

اك  المشددلذلؾ ال تغيير في النتيجة سكاء بدئ أكالن بتطبيؽ قكاعد العكد ثـ قكاعد الظرؼ 
 مشددالبيف العكد كظرؼ مشدد لمعقكبة كبيف الظرؼ  اجتماعالعكس، فكأنو يقكؿ بأنو ىناؾ 

 .(1)شددةبسبب الظركؼ الم شديدىالمقاضي كت اختيارملمعقكبة فينا تشديد العقكبة بسبب العكد 
أف قانكف العقكبات الفمسطيني ككذلؾ قانكف العقكبات المصرم كاألردني جاء كافيان  ويرا الباحث

يحمؿ في طياتو نصكص كعقكبةن كافية لجرائـ االعتداء المتمثمة بالضرب أك الجرح أك إعطاء 
المكاد الضارة أك اإليذاء أك جريمة االشتراؾ في مشاجرة، ككف أنو عندما كضع ىذه الجرائـ 

سيطة كمشددة فييا مف الردع العاـ كالخاص ما يمنع الجاني مف العكد مرة أخرل كقسميا إلى ب
الى ارتكاب جريمة جديدة حتى كلك مف نكع آخر ككف أنو يعمـ أف فعمو ىذا قد يؤدم إلى إزىاؽ 
ركح إنساف كيعمـ ما ىي النتيجة اإلجرامية التي مف الممكف أف يؤدم إلييا فعمو فيما لك تـ، 

ذلؾ يرل الباحث أف المشرع كفؽ في ىذه التقسيمات عندما حدد الظركؼ المشددة باإلضافة الى 
 لكؿ جريمة عمى حدة كىذا كاضح مف خبلؿ النصكص السابقة.

 
 
 
 
 

                                                           

 .(276ص )  العكد إلى الجريمة كاالعتياد عمى الجرائـ ،األلفي(1)
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 المطمب الثاني
 األثر المترتب عمى الجاني العائد

لى الجريمة يعبر عف خطكرة إجرامية لمجاني العائد، كبناءن عمى ذلؾ يتـ تشديد إالعكد 
العقاب بالردع الخاص، كأىـ ما يميز العكد كما أشرنا سابقان ىك صدكر حكـ بات، لذلؾ فإف 

ىي مناط تشديد العقكبة بسبب عكدتو الرتكاب  االجتماعيةخطكرة الجاني العائد مف الناحية 
ال في مكاجية مف تكافر في حقو إبذلؾ يعتبر ظرفان شخصيان لمتشديد كال يسرم جريمة جديدة، فيك 

دكف غيره مف الفاعميف أك الشركاء. كقد عرؼ البعض العائد لمجريمة)ىك مف تكرر خركجو عمى 
 .(1)القكاعد االجتماعية التي يقـك عمييا المجتمع(

مة مف خبلؿ أف ذلؾ فيو ضماف كيبرر عمماء اإلجراـ مكقفيـ مف تكسيع مفيـك العائد لمجري
لحماية أمف كمصالح المجتمع مف أصحاب السمككيات اإلجرامية كمحترفي اإلجراـ، حيث يمكف 

جراءات البلزمة مف أجؿ مكاجية مشكمة العكد في المراحؿ المبكرة التي يمكف مف اإل اتخاذ
مية كمراقبة تصرفاتيـ خبلليا معالجة ىذه المشكمة كالسيطرة عمييا كتكجيو مف لدييـ نزعة إجرا

المنحرفة، ىذا األمر يجب أف ال يعتمد عمى المعيار الشخصي لمعائد في جميع الحاالت التي 
فقط، بؿ يجب أف يقترف بمعيار مكضكعي يمكف االستدالؿ مف  ةجراميإ تدؿ عمى أف لديو ميكالن 

عمى مصالح  اءلبلعتدخبللو عمى كجكد الجريمة حتى ال يككف في ذلؾ نكع مف إعطاء الفرصة 
 .(2)األفراد لمجرد االعتداء
تمحؽ كؿ عائد أيان كانت الجريمة  ان ثار آثر المترتب عمى العائد نجد أف ىناؾ كفي حديثنا عف األ

، كحيث إننا نتحدث المحككـ عميو فييا، كىناؾ مف ىك ذك طابع خاص يقتصر عمى جرائـ معينة
فسنكتفي بالحديث عف آثارىما عمى الجاني تفاديان في جرائـ معينة كمتعمقة باالعتداء كالمشاجرة 

 لمتكرار.
كنستميـ مف خبلليا أف العقكبة لـ تكف لتشكؿ رادعان عف تكرار الجـر فحسب بؿ األصؿ كذلؾ أف 
تككف العقكبة سبب في معالجة أسباب الجريمة لدل الجاني عف طريؽ إعادة التأىيؿ كمعالجة 

                                                           

 .(28ص ) ، ظاىرة العكد إلى الجريمةالسماؾ( 1)
 (.55االلفي، العكد إلى الجريمة كاالعتياد عمى الجرائـ )ص (2)
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لمراكز ( 1)إلجرامي، كحيث قاـ الباحث بإجراء زيارات ميدانيةالعقمية اإلجرامية كدكافع السمكؾ ا
اإلصبلح كالتأىيؿ كحيث تكصؿ إلى عدة أمكر متعمقة بأثر العكد عمى الجاني ككذلؾ أثر 
الجريمة عميو، إلى أف تكصؿ أنو ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف العقكبة كاألثر عمى الجاني العائد كبياف 

 ذلؾ عمى النحك التالي:
: قد يرتدع الجاني مف العقكبة المشددة  كيسترجع فطرتو قبؿ فكات األكاف كنبذ ولاألمر األ 

المجتمع لو مف خبلؿ سكابقو القضائية، كيعكد مرتدعان مف العقكبة مف جانب كمف جانب آخر 
 خشية الخسراف المجتمعي.

لجرائـ : قد يعكس العكد عمى الجاني صفة العناد عمى االستمرار في ارتكاب ااألمر الثاني
كتحدث في بعض القضايا كالتي ينتابيا القصكر إما عمى الصعيد التشريعي أك القضائي أك 

 التنفيذم.
فعمى سبيؿ المثاؿ: قد يعاقب الجاني في جريمتو الثانية عقكبة تتجاكز السمكؾ اإلجرامي حينيا 

طة التنفيذية تبدأ نفسية الجاني باالنتقاـ بعد خركجو مف السجف، ككذلؾ قد يسيء أفراد السم
 معاممة النزيؿ فييدد كيتكعد باالنتقاـ فكر خركجو. 

أف الجاني يككف بطبعو حامبلن لكؿ مفاىيـ الشر كبتكراره الجريمة تطمس معو األمر الثالث: 
فراطو بالمعصية كحب  فطرتو السميمة التي جبؿ عمييا ليس تقصيران مف أحد بقدر تقصيره لذاتو كا 

 .كالثأر كالتمسؾ بالعادات كالتقاليد السيئة بجيالة كظمـ لمنفس التشيي كاالنتقاـ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  عبد الرحمف محمد شحتك مف الفترة نزالء مراكز اإلصبلح، )الكتيبة كأنصار كالعباس كغيرىـ( قابميـ : (1)
   (15/3/2015-15/9/2015.) 
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 الفصل الثاني
 العود في الجرائم الواقعة عمى األموال

 

مف  الفقر أف صحيح اآلخر،لتنازع كؿه منا مف يحاكـ  ةلمسرق كافيان  مبرران  الحاجة كانت لك     
، كأف المالية البشر كؿ جرائـ في فعاؿ مساىـ دائمان  كأنو الجريمة أبرز األسباب المؤدية إلى

كثيران ما تطغى عمى ضعاؼ اإليماف كتسكقيـ إلى حيث تيكل مف حب الماؿ  الطماعةالنفس 
مية تجعؿ المسمميف كجمعو بأم طريقة كلك كانت تخالؼ الشرع الحنيؼ كالقانكف، فالقيـ اإلسبل

شباع الشيكات  ،كالممذات الشخصية كأقؿ حرصان عمى جمع الماؿ متاع الدنياأكثر زىدان في  كا 
 .(1)كالغرائز بأم كسيمة كانت

ف اختمفت في المسميات كالعقكبة   ىذا كتتعدد الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ إلى أنكاعو كثيرة؛ كا 
النياية سرقة، فجرائـ األمكاؿ متعددة بمعايير مختمفة، فيناؾ المترتبة عمييا إال أنيا تبقى في 

جريمة الرشكة، كجريمة االختبلس فيشترط أف يككف الجاني في ىاتيف الجريمتيف مكظفان عامان،  
 فبل يتصكر ارتكاب جريمة الرشكة مف شخص طبيعي، كىناؾ جرائـ غسيؿ األمكاؿ كغيرىا.

الختصاص ذات العبلقة بالمكضكع مف النيابة كحيث قاـ الباحث بالتكاصؿ مع جيات ا 
 العامة كالسمطة القضائية ككذلؾ مراكز التأىيؿ كاإلصبلح.

إلى أف ظاىرة العكد إلى جرائـ األمكاؿ يزداد حظيا في  (2)ككما أشار النائب العاـ في قطاع غزة
ئية كتنفيذية جرائـ السرقة، كتكصؿ الباحث في النياية إلى أنو البد مف معالجة تشريعية كقضا

فيما يتعمؽ بيذه الجريمة، لذلؾ اقتصر حديث الباحث في ىذا الفصؿ حكؿ الجرائـ الكاقعة عمى 
 األمكاؿ كأصؿ عاـ في جرائـ السرقة.

 فييا تعالى ا أنزؿ التي الجرائـ أحد ككنيا حيث مف ؛خاصة كينكنة السرقة لجريمة يظؿك  ىذا 
بأنو شفاء بحد السرقة بقطع يد السارؽ يرل  عز كجؿ فيما يتعمؽ حدان، كالمتأمؿ في حكمة ا

ف تابك ككفارة لو  ،لمسارؽ لصدر المجني عميو، كمنعان لمعكد كردعان  ، كعبرة )الردع الخاص( ا 
 لغيره)الردع العاـ(.

                                                           

 (.7جرادة، جرائـ السرقة كالسطك كالسمب في التشريع الفمسطيني )ص (1)
 ـ(. 1/4/2016، قابمو: عبد الرحمف محد شحتك )بغزة النائب العاـ( (2
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مت االعتداء عمى الماؿ بأم كسيمة جرٌ الغراء كيجدر اإلشارة إلى أف الشريعة اإلسبلمية 
بؿ كجعمت الحفاظ عميو مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كقد غمظت في تقرير العقكبة  ،كانت

األمكاؿ كفؽ معيار بحد السارؽ أك المحارب، فصنفت الشريعة اإلسبلمية جرائـ االعتداء عمى 
    ،يما حدان مف حدكد امن إلى صنفيف )جرائـ السرقة، جرائـ الحرابة( كجعمت كبلن  ،(1)الحدكد
القانكنية إلى التعمؽ في جريمة  القكاعدييا، بينما ذىبت كز بأم حاؿو مف األحكاؿ تعدِّ كال يج

فنظمتيا  (2)يتصؿ بيا )كالسطك كالسمب( السرقة كتفصيؿ السمكؾ اإلجرامي في جرائـ السرقة كما
 أكثر في إطار الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ، كتعتبر جرائـ السرقة كالسطك كالسمب مف القكانيف

كسمط الباحث الضكء عمى جرائـ السرقة  ،بصكرة متفاكتة في كؿ المجتمعات الجرائـ المتكررة
كأكثر جرائـ األمكاؿ التي يتكرر فييا الفعؿ اإلجرامي مف نفس الجاني مقارنان بذلؾ بيف الفقو 
اإلسبلمي كالقانكف الفمسطيني، حيث قسـ الباحث الفصؿ إلى ثبلث مباحث كذلؾ عمى النحك 

 ي:التال
 شروط العود في الجرائم الواقعة عمى األموال.المبحث األول: 

 أركان العود في الجرائم الواقعة عمى األموال.: الثاني المبحث
 اآلثار المترتبة عمى العود في الجرائم الواقعة عمى األموال.  :المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 أنو ليس مف  يجدر اإلشارة إلى أف الشريعة اإلسبلمية قد جرمت االختبلس كىك مف جرائـ األمكاؿ إال (1)
 التعزيرية.العقكبات الحدية إنما     
 في  يرل الباحث أف مصطمح الحرابة في الشريعة اإلسبلمية أكسع كأعـ مف التشريعات القانكنية المقارنة  (2)
 كغير التي جعمت لكؿ جريمة عقكبة متعمقة بيا كقطع الطريؽ عمى الناس كاالعتداء ك ، تقسيـ جرائـ السرقة     
 رابة تشمؿ جرائـ األمكاؿ بالكمية.الحذلؾ، بينما      
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 لمبحث األولا
 األموالشروط العود في الجرائم الواقعة عمى 

شرط مف  ، كفي حاؿ اختؿَّ و المقررةلكي يتحقؽ العكد في الجريمة البد مف تكافر شركط
كلكي يتحقؽ العكد في جرائـ السرقة البد مف الشركط اختؿ التكييؼ القانكني في ككنيا عكد، 

سقاطو عمى جرائـ السرقة  تكافر شركط متعمقة بيا، كقاـ الباحث ببياف كؿ شرط عمى حدة كا 
الفمسطيني كالفقو اإلسبلمي، كذلؾ عمى النحك  القانكفقة كالسطك كالسمب( مقارنان بذلؾ بيف )السر 
 التالي:

 المطمب األول: صدور حكم سابق 
 المطمب الثاني: ارتكاب جريمة جديدة

 المطمب الثالث: أن يكون العود في الحاالت المنصوص عمييا
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 المطمب األول
 صدور حكم سابق

كالقانكف الفمسطيني بيذا الشرط الجكىرم، فيشترط صدكر الحكـ ال خبلؼ بيف الفقو اإلسبلمي 
المبـر أك البات باإلدانة، كعميو البد أف يتكفر في الحكـ السابؽ شركط معينة كي يقـك بيا العكد 

  كىي عمى النحك التالي:
 

 الفرع األول
 يجب أن يكون الحكم صادرًا بعقوبة جنائية

عقكبة السرقة في الفقو اإلسبلمي عقكبة حدية، إذ تعتبر جريمة السرقة مف الجرائـ التي نص 
ارُِق ﴿عمييا الشارع في كتابو العزيز في قكلو  ارِكَثُ  َواَِصّ ْ  َواَِصّ ٔا ا فَاْقَطُػ ٍَ ُٓ يِْدَح

َ
كسنسمط الضكء  (1)﴾أ
بلمية لـ تفرؽ بيف السطك أكثر عمى حكـ السارؽ في اإلسبلـ، مع اإلشارة إلى أف الشريعة اإلس

 المقارنة إنما اكتفت بذكر جريمة السرقة كالحرابة. القكانيفكالسمب كالسرقة كما ىك حاؿ 
أف تقسيـ جرائـ السرقة كفؽ الشريعة اإلسبلمية أقرب لتطبيؽ العدالة الجزائية مف  ويرا الباحث

تقسيـ القكانيف المقارنة ليا، كذلؾ ألنو كمما زاد التكسع في التكييؼ لجريمة السرقة كمما زادت 
 الثغرات مما يؤثر عمى فكات حقكؽ العباد كالببلد.

 

 سالميأواًل: عقوبة السارق والمحارب في الفقو اإل
 

 عقوبة السارق في الفقو اإلسالمي  - أ
ارُِق ﴿األصؿ في مشركعية حد السرقة الكتاب كالسنة، قاؿ تعالى:  ارِكَثُ  َواَِصّ ْ  َواَِصّ ٔا ا فَاْقَطُػ ٍَ ُٓ يِْدَح

َ
 أ

ا َجَزاء ٍَ ِ ََ  ََُكالً  َنَصَتا ة ًٌ  َغزِيزٌ  َواَلله  اَلّلِ  ٌِّ  } إنما ىمؾ مف كاف قبمكـ أنيـكقاؿ  (2) ﴾َحِهي
ذا سرؽ فييـ الضعيؼ قطعكه ، كتستمـز إقامة الحد إذا ما (3){كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ ترككه، كا 

ذا اختؿ ركف أك كجدت شبية فتنتقؿ  تحققت السرقة بكامؿ أركانيا كانتفاء الشبيات حكليا، كا 

                                                           

 [38]المائدة: (1)
 [38] المائدة :  ((2

 [.8/160] البخارم: صحيح البخارم، باب اقامة الحدكد عمى الشريؼ كالكضيع  (3)
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لسرقة في العقكبة الحدية لجريمة ا كفيما يمي العقكبة مف حدية إلى تعزيرية يحددىا كلي األمر، 
 الفقو اإلسبلمي:

 

 

 عقوبة القطع -1 
ت لمقاضي بالبينة الكاضحة كالقطعية بكافة طرؽ االستدالؿ المكضحة سابقان كناؿ الحكـ إذا ثب

ارُِق ىي كما في قكلو تبارؾ كتعالىالدرجة الباتة، فإف العقكبة المترتبة عمى ذلؾ القطع   َواَِصّ
ارِكَثُ  ْ  َواَِصّ ٔا ا فَاْقَطُػ ٍَ ُٓ يِْدَح

َ
ا َجَزاء أ ٍَ ِ ََ  ََُكالً  َنَصَتا ة ًٌ  َغزِيزٌ  َواَلله  اَلّلِ  ٌِّ َحِهي

فقد دلت اآلية  (1)
عميو  ، ككذلؾ ما دؿَّ (2)الكريمة عمى أف عقكبة السارؽ قطع يده، كال خبلؼ بيف العمماء في ذلؾ

ذا سرؽ فييـ } إنما ىمؾ مف كاف قبمكـ أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ حديث النبي  ترككه، كا 
كقد أجمع الفقياء عمى ذلؾ مف عيد الخمفاء، كمف أتى بعدىـ إلى يكمنا  (3){الضعيؼ قطعكه

ىذا، كال يجكز العفك عف القطع بعد أف تصؿ القضية إلى اإلماـ، أك نائبو ال مف المجني عميو، 
انتيى بو إلى اإلماـ فبل  } تعافكا الحدكد بينكـ فإذا كال مف كلي االمر كال تخفؼ، لقكؿ النبي 

 .(5)كالقطع عند الفقياء يككف عند مفصؿ الزند (4)عفا ا عنو إف عفا{
 عقوبة الضمان عمى السارق  -1

كالضماف عند الفقياء ىك التزاـ حؽ ثابت في ذمة الغير، أك إحضار مف ىك عميو، أك عيف 
 .(6)مضمكنة

 مى النحك التالي:كاختمؼ العمماء حكؿ الجمع بيف الضماف، كالقطع ع
 :القول األول

                                                           

 [.38] المائدة :  (1)
 (.1/39مناىج جامعة المدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية، الدفاع عف السنة، رسالة ماجستير، تقييد المطمؽ ) ((2

 [.8/160]البخارم: صحيح البخارم، باب اقامة الحدكد عمى الشريؼ كالكضيع  (3)
دكد ما لـ ( العفك عف الح5دكد، باب)] أبك داككد: سنف أبي داكد، بمفظو مف حديث عمرك بف العاص، كتاب الح (4)

 [.4/182، 1639، صححو األلباني في كتابو المشكاة، الباب 653(، ص4376رقـ ) تبمغ السمطاف حديث
 (.7/84الكاساني، بدائع الصنائع ) (5)

 (.47الدكسرم، سرقة التيار الكيربائي كالعقاب عمييا ) ص  (6)
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لى أدلة نكجز كاحد منيا، ، كاستدلكا إ(1)قكؿ الحنفية، كالثكرم أنو ال يجتمع قطع كضمافكىك 
ارُِق ﴿فدليميـ ارِكَثُ  َواَِصّ ْ  َواَِصّ ٔا ا فَاْقَطُػ ٍَ ُٓ يِْدَح

َ
ا َجَزاء أ ٍَ ِ فيذه اآلية عامة، كفييا القطع  (2)﴾َنَصَتا ة

 .(3)فقط، كالجزاء إشارة إلى الكماؿ
 

 :لقول الثانيا
، كأىؿ الظاىر إلى كجكب الضماف مع القطع سكاء كاف السارؽ (4)كىك قكؿ الشافعية، كالحنابمة

ا مكسران أك معسران، كتككف دينان عميو إذا أيسر أداه، كاستدلكا بأدلة متعددة منيا قكؿ النبي صمى 
 (5)عميو كسمـ }عمى اليد ما أخذت حتى تؤديو{

 القول الثالث:
ف لـ يكف صاحب ماؿ  ذىب إليو المالكية؛ فقد فرقكا بيف السارؽ إذا كاف مقتدران فإنو يضمف، كا 

 .(6)فبل ضماف عميو
أف قكؿ الشافعية كالحنابمة ىك األرجح، لما فيو مف إنصاؼ لممجني عميو برد مالو  ويرا الباحث

إليو، كتأديب الجاني بقطع يده حتى يككفى ذلؾ رادعان لو، كلغيره في عدـ التعدم عمى أمكاؿ 
اآلخريف، كما كيعتبر ىذا القكؿ ىك األقرب لتحقيؽ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، إذ ليس مف 

 طع يد السارؽ كتعتبر كفارة لذنبو كمازالت ذمتو مشغكلة بحقكؽ اآلخريف. المتصكر أف تق
 

 عقوبة الحرابة في الفقو اإلسالمي   - ب
اقاؿ تعالى:     ٍَ ََ  َجَزاء إُ ِي ْٔنَ  َورَُشََٔلُ  اَلله  ُُيَارِبُٔنَ  اَلّ رِْض  ِف  َويَْصَػ

َ
ن فََصاًدا األ

َ
ْ  أ ٔا وْ  ُحَلَخّيُ

َ
ْ  أ ٔا  يَُصيَُّت

وْ 
َ
عَ  أ ًْ  ُتَلَطّ ِٓ يِْدي

َ
ً أ ُٓ رُْجيُ

َ
َْ  َوأ وْ  ِخَلٍف  ٌِّ

َ
ْ  أ ْٔا ََ  يَُِف رِْض  ٌِ

َ
ًْ  َذَِِم  األ ُٓ َ جَْيا ِف  ِخْزيٌ  ِ ًْ  اُدّ ُٓ َ ِ  ِف  َوِ  اآلِخَرة

ًٌ  َغَذاٌب  َغِظي
كيرل جميكر الفقياء أف المحارب ىك المسمـ أك الذمي الذم يقطع الطريؽ أك  (7)

                                                           

 (.5/70ز الدقائؽ )جابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ شرح كن ((1
 [.38]المائدة: (2)
 (.47الدكسرم، سرقة التيار الكيربائي كالعقاب عمييا )ص (3)
 (.7/5426الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )(4)
 ديث ( ما جاء في أف العارية مؤداه ح39]الترمذم: سنف الترمذم، بمفظ حديث سمرة، كتاب الحدكد، باب ) (5)
 كقاؿ حديث حسف صحيح[. ،308(، ص1266رقـ)    
 (.12/188أحمد إدريس القرافي، الذخيرة ) (6)
 [.33] المائدة:  (7)
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لبة، كتحدث الحرابة مف جماعة أك فرد سكاء كاف رجبلن أك يخرج ألخذ الماؿ عمى سبيؿ المغا
 امرأة.

 شروط الحرابة والمال المحارب -1
 شروط الحرابة  - أ

 .(1): يعتبر التكميؼ شرطان إلقامة الحدكد، أم أف يككف الجاني عاقبلن بالغان التكميف -
شياره - إبراز قكتيـ  : ال بد مف تكفر السبلح مع المحاربيف أك(2)وجود سالح مع المحاربين وا 

 بأم كسيمة كالعصا كالحجر كغير ذلؾ، حتى يحققكا ىدفيـ.
أف يككف الفعؿ في مكافو نائي، كبعيدان عف العمراف، كالعمة في ذلؾ  :البعد عن العمران -

ف كاف داخؿ القرل فيعتبر الفعؿ حرابة، فذىب رأم مف ، (3)الغكث، فإذا تعذر الغكث كا 
، كىذا ما يميؿ (4)عمى حد سكاء لعمراف كفي الصحراءالفقياء عمى أف الحرابة تككف في ا

 إليو الباحث.
 .(5): البد لممحارب أف يأخذ الماؿ جيران كمجاىرةن، كعمى كجو المغالبةالمجاىرة -

 

 شروط المال المحارب  - ب
يشترط في الماؿ المحارب ما يشترط في الماؿ المسركؽ، كيجب أف يككف الماؿ المسركؽ بحيث 
يصيب كؿ مف المحاربيف نصابان فإذا لـ يصب كؿ منيـ نصابان فبل حد عمييـ باعتبارىـ آخذيف 
لمماؿ كىذه ىك مذىب أبي حنيفة كالشافعي، أما الشيعة الزيدية كأحمد فيركف الحد عمى المحارب 

امت قيمة المسركؽ كمو تبمغ نصابان كاحدان كلك تعدد السراؽ كلك لـ يصب أحدىـ مف الماؿ ماد
المسركؽ نصابان كامبلن، أما مالؾ كبعض فقياء المذىب الشافعي فبل يشترط النصاب في الحرابة 

                                                           

 (.2/466سيد سابؽ، فقو السنة )ج (1)
 ذىب الشافعي كمالؾ كالظاىرية كالشيعة الزيدية إلى عدـ اشتراط السبلح كيكفي عندىـ أف يعتمد المحارب  (2)
 بالمخادعة دكف استعماؿ القكة في بعض األحكاؿ كأف يستعمؿ أعضاءه، عبد  مالؾ كتفيعمى قكتو، بؿ ي    
 .(641ص) ،التشريع الجنائي اإلسبلميالقادر عكدة ،     

 ( يتعذر الغكث كأف يككف داخؿ القرل إال أف أىميا ضعاؼ ال يقدركف عمى شيء، أك أنيا فارغة مف 3)
 (.162: السيد سابؽ، فقو السنة، )صينظر، فالسكا كبعيدة عف السكاف، أك في صحراء نائية     

 (.2/468ابف العربي المالكي مشار إليو في مؤلؼ سيد سابؽ، كتب السنة)ج ((4
 (.6/117حسيف بف عكدة العكايشة، المكسكعة الفقيية في فقو الكتاب كالسنة المطيرة )ج (5)
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كيكفي عنده لكجكب حد الحرابة أف يأخذ المحارب ماالن محترمان سكاء بمغ نصاب السرقة أك لـ 
 .  (1)غو كسكاء كاف اآلخذ كاحدان أك جماعةيبم
  
 العصر الحديث الحرابة في أشكال  -1

االستيبلء عمى األمكاؿ كالمدخرات كتيريبيا إلى الخارج مف قبؿ بعض رجاؿ األعماؿ - أ
ستكلكف عمى أمكاؿ الناس كمدخراتيـ كيأخذكنيا مف البنكؾ كالشركات ثـ ييربكف يالذيف 

ضعافو. بيا خارج الكطف كاليدؼ مف  ذلؾ إفساد االقتصاد الكطني كا 
عمميات النصب كاالحتياؿ التي يقـك بيا أصحاب السكابؽ الذيف يساعدكف في االستيبلء - ب

ألنيـ يحاكلكف اإلفساد عف طريؽ ؛ عمى تمؾ األمكاؿ فيؤالء يدخمكف ضمف الحرابة
استقرار في الحياة االقتصادية كاالجتماعية داخؿ المجتمع، مما يحدث عدـ ب ارضر اإل

 المجتمع كالدكلة.
قاؿ الشيخ عميش "كيندرج مف باب أكلى ىؤالء الذيف يسقكف الناس مخدران كيذىب كعييـ - ت

 (2)كيسمبكا ما معيـ"
ف تككف المحاربة كقطع الطريؽ مف المسمميف أك المستأمنيف كيرل الفقياء أنو ال فرؽ بيف أ

ؽ بيف أف يقع عدكاف المحاربيف عمى مادامت الجريمة قد كقعت في ديار المسمميف، كال فر 
 .(3)المسمميف أك الذمييف

 

 عقوبة الحرابة في الفقو اإلسالمي -3
ا قاؿ تعالى : ٍَ ََ  َجَزاء إُ ِي ْٔنَ  َورَُشََٔلُ  اَلله  ُُيَارُِبٔنَ  اَلّ رِْض  ِف  َويَْصَػ

َ
ن فََصاًدا األ

َ
ْ  أ ٔا وْ  ُحَلَخّيُ

َ
ْ  أ ٔا  يَُصيَُّت

وْ 
َ
عَ  أ ًْ  ُتَلَطّ ِٓ يِْدي

َ
ً أ ُٓ رُْجيُ

َ
َْ  َوأ وْ  ِخَلٍف  ٌِّ

َ
ْ  أ ْٔا ََ  يَُِف رِْض  ٌِ

َ
ًْ  َذَِِم  األ ُٓ َ جَْيا ِف  ِخْزيٌ  ِ ًْ  اُدّ ُٓ َ ِ  ِف  َوِ  اآلِخَرة

ًٌ  َغَذاٌب  َغِظي
(4) 

 
 

                                                           

 .(644-2/643ج) التشريع الجنائي اإلسبلمي ،(عكدة1)

 (4/543,542) شرح منح الجميؿ عمى مختصر خميؿ( محمد عميش، (2
 (2/596) أبك بكر بف العربي المالكي، أحكاـ القرآف  (3)
 [.33]المائدة:  (4)
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إف العقكبة التي قررتيا اآلية الكريمة لمذيف يحاربكف ا كرسكلو كيسعكف في األرض فسادان 
، فيي عقكبات عمى ترتيب الجرائـ بحد (1)ال التنكيع عمى الرأم الراجح جاءت عمى سبيؿ التخيير

 الحرابة بينيا الفقياء كىي عمى النحك التالي: 
: كذلؾ إذا قتؿ المحاًرب، كىذا حد ال قصاص فبل يسقط بعفك كلي المجني عميو، فيك ما القتل- أ

 اجتمع فيو الحقيف كحؽ ا غالب.
قيًتؿ كصمب، كأما كيفية الصمب إما أف يأمر اإلماـ بصمبو حيان عمى : إذا أخذ الماؿ كقىتىؿ الصمب- ب

 الطريؽ العاـ يكمان كاحدان أك ثبلثة أياـ لينزجر غيره، كمف ثـ ييقتؿ.
: إذا أخذ الماؿ كلـ يقتؿ قطعت يده اليمنى كرجمو اليسرل دفعة تقطيع األيدي واألرجل من خالف- ت

فبل تسقط بعفك كلي المجني عميو، كجدير بالذكر كاحدة مف خبلؼ، كىذه العقكبة حد ال قصاص 
أف ىذه العقكبة ك ضعت عمى نفس األساس الذم كضعت فيو جريمة السرقة، إال أنو لما كانت 
ىذه الجريمة ترتكب عادة في الطريؽ كبعيدان عف العمراف، كاف قاطع الطريؽ في أغمب األمر 

يقكم العكامؿ النفسية الداعمة الرتكاب عمى ثقة مف النجاح كفي أمف مف المطاردة، كىذا مما 
الجريمة، فكجب مف أجؿ ذلؾ تغميظ العقكبة حتى تتعادؿ العكامؿ النفسية التي تصرؼ عف 

 الجريمة مع العكامؿ النفسية التي تدعك إلييا.
: بأف يخرجكىـ مف بمد إلى بمد إف ىك لـ يأخذ الماؿ كلـ يقتؿ نفي، كالنفي النفي من األرض- ث

  .(2)إسبلمي إلى بمد إسبلمي آخر مع الحبس لمدة معينةيككف مف بمد 
 

ىذا ما يتعمؽ بالعقكبة المقررة لمسارؽ كالمحارب في الفقو اإلسبلمي كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، 
ككما أشرنا سابقان أف القانكف الفمسطيني قد فرؽ بيف جرائـ السرقة كعقكباتيا إلى ) السطك كالسرقة 

 مة كعقكبتيا عمى حدة، عمى النحك التالي:كالسمب( كسنتناكؿ كؿ جري
 
 
 
 

                                                           

 حدثنا سفياف قاؿ، حدثنا أبي، عف سفياف، عف عاصـ، عف الحسف: "إنما جزاء الذيف يحاربكف ا كرسكلو"  (1)
 (.10/262)ج 33الطبرم، جامع البياف، الباب قاؿ: اإلماـ مخٌير فييا، الطبرم، تفسير     

 .(33-29 صالزميمي ك عدكاف، اإلعجاز التشريعي في حدم السرقة كالحرابة ) (2)
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 ثانيًا: عقوبة جرائم السرقة في القانون الفمسطيني
 

 الفمسطيني  القانونعقوبة جريمة السرقة في  - أ
 

تعتبر جريمة السرقة جنحة في القانكف الفمسطيني كيعاقب فاعميا بالحبس لمدة سنة كاحدة، إال 
عقكبة أخرل بالنسبة لمظركؼ التي كقعت فييا السرقة  في المكاضع التي ينص فييا القانكف عمى

 .(1)أك لنكع الشيء المسكؽ، كىك ذات المكقؼ الذم اتخذه مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني
إال أف المشرع قد شدد في بعض جرائـ السرقة، كسرقة صككؾ الكصايا، فإذا كاف المسركؽ صؾ 

لحبس مدة سبع سنكات سكاء أكاف المكصي حيان كصية يعتبر السارؽ أف ارتكب جناية كيعاقب با
 .(2)أك ميتان 

أف عمة تشديد المشرع في العقكبة إنما جاءت نظران لما لسرقة ىذه الكصية مف  ويرا الباحث
فكات مصالح الكرثة كضرر كبير لقكاعد تكزيع التركة كاألنصبة اإلرثية عمى الكرثة، كقد تؤدم 

 إلى الحرماف مف الحقكؽ المالية التي أكجب القانكف إعطاؤىا لمكصية الكاجبة.
ي المطبؽ في قطاع غزة عمى عقكبة سرقة المكاشي لما كاف ليا مف ككذلؾ شدد القانكف الفمسطين

المسركؽ حصانان أك فرسان أك كديشان أك حماران أك بغبلن أك جمبلن  كاففي ذلؾ الحيف، فإذا  (3)أىمية
أك ثكران أك بقرة أك جامكسان أك كبشان أك نعجة أك عنزة أك تيسان أك خنزيران أك صغير أم حيكاف مف 

 .(4)نات يعتبر السارؽ أنو ارتكب جنحةىذه الحيكا
 
 
 
 
 

                                                           

 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )270( المادة )(1
 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )271المادة ) (2)
 كانت تعتبر المكاشي في االزمنة القديمة كسيمة مف كسائؿ التنقؿ كالسفر كمصدر لمعيش لكثير مف  (3)
 لعقكبات مف قانكف ا( 272راجع: المادة ) الثركة الحيكانية.ر مصدر مف مصاد العائبلت، باإلضافة أنيا     
 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74الفمسطيني رقـ )     

 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )272المادة) (4)
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ككذلؾ يعاقب بالحبس مدة ثبلث سنكات إذا ارتكب شخص جـر السرقة في أم حاؿ مف األحكاؿ 
 :(1)التالية
 سمب الشيء مف ذات شخص آخر:- أ

يطمؽ عمى ىذه الجريمة )النشؿ( كىي تختمؼ عف جناية السمب بحيث ال يستخدـ الجاني ىنا القكة 
يأخذ الماؿ مف المجني عميو عمى حيف غفمة، كعادة ما يككف النشؿ في األماكف كالعنؼ، بؿ 

 .(2)المزدحمة دكف أف يشعر المجني عميو
 :السرقة مف بيت سكف- ب

كىي متعمقة باألشخاص الذيف يدخمكف البيكت مف أبكابيا، كمف ثـ يقكمكف بالسرقة مف داخؿ البيت 
يف جريمة السطك ىك أف الجاني في السطك كالضيكؼ كاألصدقاء، كعمة االختبلؼ بينيا كب

يستعمؿ القكة في الدخكؿ، إال أف القانكف اشترط عمى أف تككف قيمة المسركؽ ال تتجاكز خمس 
ال أصبحت جنحة بسيطة غير مشددة.  جنييات، كا 

 عنبر أك مستكدع أك محؿ مف أك نكعيا كاف ميما مركبة أك سفينة مف الشيء سرؽ إذا  -ج
 .آخر إلى مكاف مف( الترانزيت) التكسط برسـ المارة البضائع حفظ أك لنقؿ يستعمؿ

 .منيا جزءان  يؤلؼ أك الحديدية بالسكة متصبلن  المسركؽ الشيء كاف إذا  -د
 .الشاط  إلى جانحة سفينة مف أك الغرؽ، أك الخطر حالة في كىي سفينة مف الشيء سرؽ إذا  -ق
 .فيو محفكظان  أك مكدعان  كاف عمكمي مكتب مف الشيء سرؽ إذا  -ك
 :الجـر الرتكاب تسييبلن  أخرل أداة أك بمفتاح آخر كعاءن  أك صندكقان  فتح قد المجـر كاف إذا  -ز

 .(3)جنحة ارتكب أنو فيعتبر
 :السرقة الواقعة من الموظفين -

إذا سرؽ مكظؼ في الخدمة العامة، ككاف الشيء المسركؽ مف الخزينة العامة، أك كصؿ إلى 
بحكـ كظيفتو ككانت قيمة الشيء المسركؽ تتجاكز خمسيف جنييان، فيعتبر أنو ارتكب حيازة المجـر 

 .(4)جناية كيعاقب بالحبس مدة عشر سنكات
 

  

                                                           

 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )273( المادة)(1

 .(145ص) الفمسطينيجرائـ السرقة كالسطك كالسمب في التشريع جرادة،  ((2
 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )273( المادة )3)

 ـ كتعديبلتو. 1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )274المادة) (4)
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  :السرقة الواقعة من الكتاب والخدم والموظف بييئة أو شركة -
أك مو )بكسر الداؿ(، ككاف الشيء المسركؽ ممؾ مستخدً  (2)أك خادمان  (1)كاف المجـر كاتبان إذا

كصؿ إلى حكزة المجـر لحساب مستخدمو ككانت قيمتو تتجاكز خمسيف جنييان، أك كاف مديران أك 
مكظفان في ىيئة مسجمة أك شركة ككاف الشيء المسركؽ ممؾ تمؾ الييئة أك الشركة، فيعتبر أنو 

  .(3)ارتكب جناية كيعاقب بالحبس مدة سبع سنكات
 :السرقة الواقعة من الوكالء -

أنو ارتكب جناية كيعاقب بالحبس مدة سبع سنكات، إذا كاف الشيء المسركؽ أحد  يعتبر المجـر
 األشياء التالية:

 .بو التصرؼ حؽ تخكلو ككالة مع المجـر تسممو ماالن ( أ)
 أك عميو يحافظ كي آخر شخص مع باالشتراؾ أك كحده إما المجـر عميو اؤتمف ماالن ( ب)

 يسممو أك يدفعو كي أك الغايات مف غاية أم سبيؿ في بعضو أك كمو إيراده يستعمؿ أك يستعممو
 .آخر لشخص

 .لحسابو أك آخر شخص عف بالنيابة شخص مع باالشتراؾ أك كحده إما المجـر تسممو ماالن ( ج)
 باستعماؿ عميو تقضي تعميمات مع المجـر تسمميا مالية سندات أم إيراد بعض أك جميع( د)

 .التعميمات تمؾ في سمي لشخص  بدفعو أك غاية ألم اإليراد ذلؾ
 لو تجيز ككالة بمكجب المجـر تسممو ماؿ بأم التصرؼ عف الناجـ يراداإل بعض أك جميع( ىػ)

 اتالغاي مف غاية سبيؿ في اإليراد استعماؿ بكجكب تقضي الككالة في تعميمات مع التصرؼ ذلؾ
 .(4)التعميمات في سمي لشخص بدفعو أك

 

كما يحمؽ بيا مف جريمتي السطك عالج قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة جريمة السرقة 
 .(5)ب في نصكصو فخفؼ في بعضيا كشدد في األخرل كما سيأتي بياف ذلؾ الحقان مكالس

                                                           

 الكاتب ىك مكظؼ خاص كاف يعمؿ لدل أصحاب رؤكس االمكاؿ مف التجار كغيرىـ ككانت  يعرف الباحث (1)
 ميمتو تحرير العقكد كتنظيـ الحسابات الخاصة.    
 الخادـ بأنو الشخص سكاء كاف ذكران كاف أك أنثى يتكلى خدمة  مخدكمو. يعرف الباحث (2)
 ـ.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )275المادة ) (3)
 ـ.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )276المادة ) ((4
 ـ.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )282,283,285، ،293المكاد ) (5)
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في الضفة الغربية قد قسـ جرائـ السرقة إلى جرائـ جنحة كجرائـ  القانكف الفمسطيني المطبؽإال أف 
 كسنتحدث بإيجاز عف تقسيـ ذلؾ عمى النحك التالي: جناية؛

 
 

 السرقات الجنحية-1
 السرقة باألخذ أك النشؿ:- أ

نص قانكف العقكبات األردني عمى أنو" كؿ مف يقدـ عمى ارتكاب سرقة مف غير السرقات المبينة 
ستة أشير إلى في ىذا الفصؿ كالتي تقع عمى صكرة األخذ أك النشؿ، يعاقب بالحبس مف 

 .(1)يفسنت
 سرقة اآلالت الزراعية كاألشياء المعدة لمبيع: - ب

كؿ مف يسرؽ آالت الزراعة كأدكاتيا أك ما قيطع كأيعد لمبيع مف الحطب كالخشب أك األحجار 
مقطكعة في مقالعيا أك األسماؾ في أحكاضيا، أك النحؿ في خبلياه، أك العمؽ في البرؾ، أك 

 .(2)بالحبس حتى سنةالطيكر في القف، يعاقب 
ككذلؾ كؿ مف يسرؽ محصكدان أك مقمكعان مف المزركعات أك سائًر محصكالًت األرٍض التي  

، إال أنو إذا كاف السارؽ أكثر (3)ينتفع بيا أك شيئان مف أكداس الحبكب، يعاقب بالحبس حتى سنة
مف كاحد ككقعت سرقة المحصكالت المذككرة ليبلن بصكرة النقؿ عمى الدكاب، أك العربات كما 

، كذلؾ كيعاقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث (4)اثميا، يككف الحبس مف ستة أشير إلى سنتيفم
إذا ارتكب الجاني جريمة السرقة ليبلن سكاء فردان أك كاف مع غيره مف الجناة، ككذلؾ إذا  (5)سنكات

 ارتكب الجاني الجريمة نياران في مكاف مأىكؿ أك مكاف لمعبادة، كذلؾ إذا كاف الجاني حامبلن 
لمسبلح، أك خادـ بأجرة كيسرؽ ماؿ مخدكمو أك عامبلن أك صانعان أك تمميذان، أك أف يسرؽ الجاني 

 مف المحؿ الذم يشتغؿ فيو بصكرة مستمرة.
 

                                                           

 ـ كتعديبلتو.1960( لسنة 16)( مف قانكف العقكبات األردني رقـ 407) المادة (1)

 ـ كتعديبلتو كالمطبؽ في الضفة الغربية.1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )409المادة) ((2
 ـ كتعديبلتو كالمطبؽ في الضفة 1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )1/410المادة) (3)
 الغربية.    
 ـ كتعديبلتو كالمطبؽ في الضفة الغربية.1960( لسنة 16العقكبات األردني رقـ ) ( مف قانكف2/410المادة) (4)
 ـ كتعديبلتو كالمطبؽ في الضفة الغربية.1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )406المادة) (5)
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أف عمة التشديد في مثؿ ىذه األحكاؿ عائده إلى أف الجناة إف تكاثر عددىـ سيمت  ويرا الباحث
ذعاف في نفس المجني عميو، كمف ناحية  ميمتيـ في تحقيؽ جريمة السرقة، لما في الكثرة رىبة كا 
أخرل إذا ما كاف الجاني حامبلن لمسبلح فإف ذلؾ يعتبر في كثير مف األحكاؿ كافيان الستسبلـ 

ريمة السرقة، كاألمر اآلخر في سرقة العامؿ كالتمميذ كالصانع، فعمة التشديد تكمف في الجاني لج
أف المجني عميو قد أعطى ثقتو لمجاني قبؿ ارتكابو لجرمو كأمنو عمى مستكدع أسراره في منشأتو 

 أك محمو فخانيا كانتيؾ حرمتيا فكجب تشديد العقكبة عمى الجاني.
 

 الفمسطيني نونالقاعقوبة جريمة السطو في  -ب
ذا كقعت الجناية ليبلن فتعرؼ بجناية )السرقة ليبلن( كيعاقب  (1) يعاقب بالحبس مدة سبع سنكات، كا 

 :(2)الجاني بالحبس مدة أربع عشرة سنة، حيث نص المشرع عمى
 :مف كؿ

 بقصد كدخميا لمعبادة مستعممة بناية أك لمسكنى مستعممة سفينة أك خيمة أك بناية عمى سطا  -1
 :بالفرار الذ ثـ فييا الجناية أك السرقة ارتكب أك فييا، جناية ارتكاب بقصد أك السرقة

 السطك" بجناية الجناية ىذه كتعرؼ ،سنكات سبع مدة بالحبس كيعاقب جناية ارتكب أنو يعتبر 
 "البيكت عمى

ذا   .سنة عشرة أربع مدة بالحبس الجاني كيعاقب" ليبلن  السرقة" بجناية فتعرؼ ليبلن  الجناية كقعت كا 
ككذلؾ جـر القانكف كؿ مف سطا عمى البنايات، كاعتيبر الشخص مرتكبان لجناية كيعاقب بالحبس  

 :(3)مدة سبع نكات كذلؾ في أم مف
 زريبة أك اسطبؿ أك مصرؼ أك مكتب أك مخزف أك مستكدع أك حانكت أك مدرسة عمى سطا( أ) 

 أك سرقة كارتكب عنو، منفصمة كلكنيا بو كممحقة سكف لبيت مجاكرة بناية أك حاصؿ أك مكاشو 
 أك منيا، أم في جناية

                                                           

 ( 5: المادة ) انظربيف الساعة السادسة كالنصؼ مساء كالساعة السادسة كالنصؼ صباحان،  يقصد بالميؿ ما (1)
 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74) الفمسطيني رقـ مف قانكف العقكبات    
 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )295المادة ) (2)
 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )297المادة ) (3)
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 أك مصرؼ أك مكتب أك مخزف أك مستكدع أك حانكت أك مدرسة في جناية أك سرقة ارتكب( ب)
 أنو يعتبر :بالفرار الذ ثـ تقدـ كما أخرل بناية أية في أك ،حاصؿ أك مكاشو  زريبة أك اسطبؿ
 .سنكات سبع مدة بالحبس كيعاقب جناية ارتكب

 أك مخزف أك مستكدع أك حانكت أك مدرسة عمى سطا مف عمى أف :" كؿ ككذلؾ نص القانكف
 بو كممحقة سكف لبيت مجاكرة بناية أك حاصؿ أك مكاش زريبة أك اسطبؿ أك مصرؼ أك مكتب
 كيعاقب جناية ارتكب أنو يعتبر فييا، جناية ارتكاب بقصد أك السرقة بقصد عنو، منفصمة كلكنيا

 .(1)سنكات خمس مدة بالحبس
ككذلؾ شدد قانكف العقكبات المطبؽ في الضفة الغربية عمى عقكبة السطك إال أنو كما ذكرنا سابقان 
لـ يصنفيا في أيقكنة في قانكف العقكبات إال أنو اعتبرىا مف السرقات الجنائية، حيث يعاقب 

 باألشغاؿ المؤبدة 
 عشرة سنة مف ارتكب سرقة مستجمعة الحاالت الخمس اآلتية:أك المؤقتة مدة ال تنقص عف خمسة 

 أف تقع السرقة ليبلن. -1
 بفعؿ شخصيف أك أكثر. -2
 ظاىران أك مخفيان. (2)أف يككف السارقكف كميـ أك كاحد منيـ حامبلن سبلحان  -3
بالدخكؿ إلى مكاف معد لسكنى الناس أك ممحقاتو أك ما يشممو ىذا المكاف أك خمع الباب  -4

اؿ بمفاتيح مصطنعة أك أدكات مخصكصة، أك بانتحاؿ صفة مكظؼ أك أك فتح األقف
 بارتداء زيو كشاراتو، أك بالتذرع بأمر مف السمطة.

كأف ييدد السارقكف كميـ أك كاحد منيـ بالسبلح أك يتكسؿ بأحد ضركب العنؼ عمى األشخاص 
ما لتأميف ىرب الفاعميف أك االستيبلء   .(3)عمى المسركؽإما لتييئة الجناية أك تسييميا، كا 

 
 

                                                           

 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )289المادة )  (1)
ذعاف مما يسيؿ لمجاني جريمة  (2) العمة في ذلؾ ليس العدد بؿ ما يقع عمى المجني عميو مف خكؼ كرىبة كا 

بة عمى مف أنو قد تككف غاية المشرع في تشديد العقك  :ويرا الباحثالسرقة كيكفي لتحقيؽ ذلؾ سبلحه كاحد، 
أخرل كاألذل البميغ أك القتؿ، فالتشديد  يحمؿ السبلح مخفيان في أف الجاني الذم يسرؽ قد تحدثو ارتكاب جريمة
 ىنا مف باب سد الذرائع ككؼ النفس االمارة بالسكء عف الغي في فحشيا.

 ؽ في الضفة الغربية.ـ كتعديبلتو المطب1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )400المادة )  (3)
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 الفمسطيني القانونعقوبة جريمة السمب في  - ت
شدد قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة عمى عقكبة جريمة السمب حيث نصت الفقرة )أ( مف 

 فإذا .سنة عشرة أربع مدة بالحبس يعاقب السمب جـر ارتكب مف كؿ( عمى أنو :"288المادة )
 إذا أك أكثر، أك كاحد بشخص مصحكبان  أك جارحة، أك خطرة آلة أك بأداة (1)مسمحان  المجـر كاف
 ذلؾ ذات نحك العنؼ أعماؿ مف آخر نكع أم استعمؿ أك صفعو أك ضره أك شخص أم جرح

 (2)"المؤبد بالحبس فيعاقب مباشرة، كقكعو بعد أك قبؿ أك السمب أثناء الشخص
أف العقكبة المترتبة عمى جريمة السمب تتناسب كجسامة الجريمة، لما فييا مف إىدار  ويرا الباحث

لماؿ الغير كتركيعو كتيديده باستعماؿ السبلح، أك آلة حادة، إال أف الباحث يرل بأف عقكبة القطع 
أجدل مف عقكبة الحبس لما في القطع مف تحقيؽ الردع الخاص كالعاـ ككذلؾ تطيير لمخطيئة 

 لمذنب. ككفارة
 كحدد القانكف المطبؽ في الضفة الغربية عقكبة السمب في الطريؽ العاـ:

باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تنقص عف خمس سنكات إذا حصؿ فعؿ السمب نياران مف   -1
 .شخصيف فأكثر باستعماؿ العنؼ

 باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تنقص عف عشر سنكات، إذا حصؿ فعؿ السمب ليبلن مف -2
 شخصيف فأكثر كباستعماؿ العنؼ أك كانكا جميعيـ أك كاحد منيـ مسمحان.

باألشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا حصؿ فعؿ السمب بالصكرة المكصكفة في الفقرة الثانية كتسبب عف  -3
 .(3)العنؼ رضكض أك جركح

 الحالتيف:ككذلؾ يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كؿ شخص يرتكب جريمة السرقة في إحدل ىاتيف 

                                                           

قضت محكمة النقض المصرية:" إف قانكف العقكبات لـ يشترط الستحقاؽ العقاب عمـ رفقاء حامؿ السبلح  ((1
جريمة السرقة المذككرة ىك مف الظركؼ المشددة العينية، التي تقضي بتشديد  السبلح في بكجكده معو؛ ألف حامؿ

مع رفيقيـ، كليس مف الظركؼ الشخصية التي  يعممكا بكجكد السبلحلـ  ريمة كلكالعقكبة عمى باقي الفاعميف لمج
 3ـ، س14/5/1934 ؽ، جمسة4( لسنة 1187رقـ ) ال يتعدل أثرىا إلى غير صاحبيا. نقض جنائي مصرم

 .ع
 ـ كتعديبلتو.1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )288المادة ) (2)
 ـ كتعديبلتو.1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )402المادة) (3)
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في أماكف مقفمة مصانة بالجدراف مأىكلة كانت أـ ال، كمتصمة بمكاف مأىكؿ أـ ال، كذلؾ  -1
بنقب حائطيا أك بتسمقو أك بكسر بابيا أك شباكيا أك بفتحيا ب لة مخصكصة أك باستعماؿ 

 مفاتيح مصطنعة، أك
مكاف مأىكؿ أك  بكسر أبكاب الغرؼ أك الصناديؽ الحديدية أك الخزائف المقفمة المكجكدة في -2

غير مأىكؿ، أك فتحيا ب لة مخصكصة أك مفتاح مصطنع؛ كلك لـ يتصؿ إلييا بنقب حائط أك 
 . (1)بتسمؽ أك بفتح األقفاؿ ب لة مخصكصة أك مفتاح مصطنع

  
كيعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تنقص عف خمس سنكات، إذا حصؿ فعؿ السمب 

ئة الجريمة أك تسييميا، كسكاء لتأميف ىرب الفاعميف أك باستعماؿ العنؼ عمى األشخاص لتيي
ذا كقع فعؿ السمب مف قبؿ شخص كاحد سكاء أكاف نياران أـ ليبلن  االستيبلء عمى المسركؽ، كا 

 (2)عكقب الفاعؿ باألشغاؿ الشاقة المؤقتة

 

 .الفرع الثاني: يجب أن يكون الحكم باتًا أو مبرماً 
 أكسكاء في الشريعة اإلسبلمية  المتعمقة بجرائـ السرقة تككف األحكاـ السالؼ ذكرىا أفيجب 
 أحكامان نيائية يقضي بتطبيؽ عقكبة جرائـ السرقة.الفمسطيني  القانكف

 

 أواًل: الحكم البات في جرائم السرقة في الفقو اإلسالمي 
ي فيو، إذ ال يتصكر اف يككف يجب أف يككف الحكـ في جريمة السرقة قد ناؿ حجية األمر المقض

التحقيؽ القانكنية المقارنة كمازالت إجراءات  القكانيفالحكـ باتان في الفقو اإلسبلمي ككذلؾ في 
 .(3)تممةجارية أك غير مك

ففي الشريعة اإلسبلمية البد أف يككف الحكـ بإقامة الحد بعد استنفاذ كافة طرؽ المحاكمة كزكاؿ 
في الشريعة السمحة تدرأ بالشبيات، فيجب أف يصدر الحاكـ حكمان أدنى شبية، إذ أف الحدكد 

 نيائيان بإلصاؽ تيمة السرقة عمى الجاني كدخكؿ الحكـ حيز التنفيذ ككذلؾ حكـ الحرابة.
 
 

                                                           

 ـ كتعديبلتو.1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )404المادة) (1)

 ـ كتعديبلتو.1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )403المادة)( (2
 (.2/503سيد سابؽ، فقو السنة )ج (3)
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 الفمسطيني القانونثانيًا: الحكم البات في 
ادية )النقض(، الحكـ البات ىك مف استنفذ طرؽ الطعف العادية )المعارضة كاالستئناؼ( كغير الع

أك لتفكيت مكاعيدىا، كيقتضي ىذا الشرط أف يرتكب المتيـ جريمتو التالية في تاريخ الحؽ عمى 
صيركرة الحكـ باتان، أما في حاؿ ارتكب المتيـ جريمتو الثانية أثناء الميعاد المقرر لمطعف أك 

المقارنة في مفيكـ الحكـ  فالقكاني. كال تختمؼ (1)أثناء نظره فبل يعتبر ىذا األمر سابقة في العكد
 الفمسطيني.  القانكفالبات عف 

 
 المطمب الثاني

 ارتكاب جريمة جديدة
ال تتككف حالة العكد إال باكتماؿ أركانو كقكاعده، كالتي مف أىميا ارتكاب جريمة جديدة، إذ مف 

ال تجرد لفظ العكد  مف المحاؿ إطبلؽ كصؼ العكد عمى متيـ ارتكب الجريمة لمرة كاحدة كا 
 المعنى.

كفيما يمي نتحدث عف مفيكـ الجريمة الجديدة مف منظكر الشريعة اإلسبلمية ثـ مكقؼ القانكف 
 الفمسطيني في ذلؾ، مف خبلؿ البياف التالي:

 

 الفرع األول
 ارتكاب جريمة جديدة في الفقو اإلسالمي

عقكبة في الأف األحكاـ الشرعية إنما شرعت لجمب المصالح أك درء المفاسد، كأف فمسفة 
الشريعة اإلسبلمية كالمتعمقة بالجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ عمى سبيؿ المثاؿ حد القطع  ىي 
تطيير لمجاني نفسو كمف ثـ تطيير المجتمع كحماية األمف االقتصادم لممجتمع كالناظر لشرعنا 

لما يضع  ع يدرأ بأدنى الشبيات كالجكع كالحاجة غيره ليدلؿ أف شرعناالحنيؼ يرل أف حد القط
بؿ انتفاء النكاية عف التشريع ىك مف خصائص شريعة اإلسبلـ، كالجميؿ  الحدكد لمقطع أك القتؿ،

في عظمة التشريع اإلسبلمي أنو لـ يضع عقكبات مالية بجانب البدنية كما فعمت القكانيف 
ف كاف المقارنة إال مصادرة المادة المسركقة دكف دفعو لمبالغ نقدية لتؤكد الشريعة أف العق كبة كا 

، تككف أف يجز لـ كلذلؾ، ظاىرىا العقاب إال أف باطنيا الرحمة ، الزكاجري  إال كالحدكدي  كالعقكباتي

                                                           

 (.749صشرح األحكاـ العامة لقانكف العقكبات )أبك خطكة،  (1)
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 ما أصمحيـ لك ألنو فكقو، ما كدكف دكنو، ما دكف نفعيـ في البلَّـز ىك بما الناس لحاؿ إصبلحان 
 إلى خرج قد لكاف لمنفع البلَّـز فكؽ العقاب كاف لك كألنو فكقو، ما إلى الشريعة تجاكزتو لما دكنو

 (1)"اإلصبلح مجٌرد دكف النكاية
كمف ناحية أخرل فإف حد القطع لمسارؽ يحد بشكؿ كبير مف ظاىرة العكد إذ أف الجاني الذم 

 .استمرأ تكرار الجريمة لف يجد ما يستعيف بو في أخذ أمكاؿ الناس بالباطؿ
 في الشريعة اإلسبلمية حسب طبيعة كؿمف المسمـ بو أف الحدكد تختمؼ   بعد حد القطع 

جريمة، فحد السرقة يختمؼ عف حد الزنا، ككذلؾ حد الزنا يختمؼ عف الحرابة، كىذا مف عظيـ 
حكمة ا تعالى في تقرير العقكبة، كبياف حكمتو في أف معالجة الجريمة تككف مف خبلؿ كضع 

أف العقكبة تتناسب مع المعالجة حد نيائي لمحيمكلة دكف تكرارىا مف ناحية، كمف ناحية أخرل 
العضكية لمجاني الذم دفعتو الرتكاب جريمتو فكما بينا سابقان أف حد الزنا يككف بالجمد لما في 
الجمد أثر في معالجة مسببات الكلكج إلى تمؾ الكبيرة، ككذلؾ السرقة فالسرقة تعاقب الجزء 

ذ لك كاف السجف ىك العقكبة العضكم المتعمؽ في السرقة مف خبلؿ القطع كأخؼ الضرريف إ
المقررة لمسارؽ قد يزداد الجاني جرمان كاتساعا في ارتكاب الجرائـ مف خبلؿ اختبلطو بمجرميف 

التطيير الشرعي لمجريمة ىك  آخريف كغير ذلؾ مف الحكـ اإلليية، كالتي نخمص منيا إلى أف
جديدة في جرائـ السرقة تطيير مزدكج بيف نفسي كعضكم، كبتسميط الضكء أكثر عمى الجريمة ال

 يتضح ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:
 

 

 أواًل: أن تكون الجريمة الجديدة سرقة 
إذا عاد السارؽ، كسرؽ مرة أخرل بعد قطع يده اليمنى، فيرل جميكر الفقياء أف الرجؿ اليسرل 
ىي التي تقطع في ىذه الحالة، كدليؿ ذلؾ قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ " إذا سرؽ السارؽ 

كذلؾ ألف اعتماد السارؽ في السرقة عمى البطش  (2)اقطعكا يده، فإف عاد فاقطعكا رجمو"ف
نما قطع مف خبلؼ، لئبل يفكت  كالمشي، فيك يأخذه بيده، كينتقؿ برجمو فتعمؽ القطع بيما، كا 

 .(3)جنس المنفعة عميو، فتضعؼ حركتو

                                                           

 .(266المعاصر،)ص ابف عاشكر، الشيخ  محمد الطاىر ابف عاشكر قضايا اإلصبلح كالتجديد في الفكر اإلسبلمي (1)
 ([.5/99]الدار قطني: سنف الدار قطني، كتاب الحدكد كالدٌيات كغيره ) (2)

 .(10ص )العكد الى جرائـ الحدكد كعقكبتو المقررة في الفقو االسبلمي ، شندمال( (3
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 ثانيًا: أن تكون الجريمة الجديدة حرابة 
اإلسبلمية مف ناحية العقكبة إذا ما كانت الجريمة الجديدة سرقة أـ حرابة كما يتساكل في الشريعة 

ذكرنا ذلؾ سابقان، كيعني ذلؾ أنو إذا ما تكررت جريمة السرقة فإنيا تكيؼ عمى أف الجاني 
 محارب إذ لـ يردعو قطع اليد كمازاؿ يستمرئ االعتداء عمى حرية كحقكؽ اآلخريف.

الجاني جريمة السرقة ثـ أقيـ عميو الحد عاد كارتكب بعدىا جريمة  كيبقى السؤاؿ أنو إذا ارتكب
الزنا، ىؿ تعتبر جريمة الزنا جريمة جديدة تندرج تحت العكد؟ أـ انيا مستقمة كيعاقب عمييا عقابان 

 مستقبلن؟
أنو ال تعتبر في ىذه الحالة جريمة الزنا جريمة تندرج تحت العكد بؿ تعتبر جريمة  يرا الباحث

مستقمة كعقكبة مستقمة تختمؼ عف غيرىا مف الجرائـ، فكما ذكرنا أف مف شركط تطبيؽ العكد في 
الجرائـ ىك أف تككف الجرائـ العائدة الييا ىي ذات الجريمة المرتكبة في المرة األكلى، فحتى يعد 

 ارؽ عائدان البد أف يرتكب جريمة سرقة جديدة كيعاقب في األكلى كيصدر فييا حكمان باتان.الس
 

 الفرع الثاني
 الفمسطيني القانونارتكاب جريمة جديدة في 

ائـ السرقة فرؽ بيف جر الضفة الغربية أك في قطاع غزة  القانكف المطبؽ في فمسطيف سكاء في
يعالج القانكف المطبؽ في فمسطيف ظاىرة العكد سبؽ كقسميا إلى سرقة كسمب كسطك، ىذا كلـ 

كأف أشرنا إليو، إال أف األمر تيرؾ لسمطة القاضي التقديرية استنادا لمظركؼ المشددة لمعقكبة، 
كحيث أف ارتكاب جريمة جديدة شرط أساسي كجكىرم الكتماؿ  (1)فمف خبلؿ السكابؽ القضائية

لظركؼ المشددة لمعقكبة، كنرل مف خبلؿ ما ذكرناه حالة العكد التي ىي أحد أىـ األسباب في ا
عف السابقة القضائية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في اليامش كالمتعمقة بالظركؼ التشديدة 

أف الفجكة كبيرة جدان ما بيف  يرا الباحثلمقاضي كبمقارنتيا مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، 
فيما يتعمؽ بجرائـ الحدكد أك القصاص أك  القكانيف المقارنة كالشريعة اإلسبلمية كخصكصان 

                                                           

( بحبس 2826/2012) ـ في القضية رقـ5/5/2013)س.ش( كالصادر بتاريخ  المدافحكمت محكمة صمح غزة بحبس  (1)
بالجريمة الجديدة ، كفيما يتعمؽ (شيكؿ200)المداف ستة أشير كأمرت المحكمة بكقؼ التنفيذ لمدة ثبلث سنكات كغرامة مالية

حيث أف المتيـ المذككر عاد إلى ارتكاب جريمة جديدة بعد الحكـ السابؽ كشددت المحكمة العقكبة لتككف ستة أشير مع كقؼ 
 شيكؿ( أك الحبس عشرة أشير بدال منيا.5000النفاذ لمدة ثبلث سنكات كغرامة مالية قدرىا )
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التعازير كىك ما يعرؼ في القكانيف المقارنة بقانكف العقكبات كتكمف بعض المفارقات عمى نحك 
:  ما ىك تاؿو

أحكاـ الشريعة اإلسبلمية المتعمقة بالعقكبات الحدية ىي أحكاـ مف ا تبارؾ كتعالى كالمنزه عف  -1
 يف البشرية التي يسكدىا قصكر كخمؿ ألف كاضيعيا بشر.القصكر كالزلؿ، بخبلؼ القكان

أحكاـ الشريعة اإلسبلمية جاءت لصبلح الفرد في الداريف كفي الظاىر كالباطف، بخبلؼ القكانيف  -2
التي جاءت لمحد مف الجريمة كسمكؾ دكف النظر إلى النكايا كدكف النظر لمعالجة الجاني نفسيان 

 تعالج الدكافع إلييا. كمجتمعيان فتعاقب عمى النتيجة كال
أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في عبلجيا لظاىرة العكد جاءت رادعة إذ مف المحاؿ أف يتصكر أف  -3

العكد يعتبر ظاىرة فيما لك طبقت األحكاـ الشريعة، إال أف العكد يعتبر ظاىرة كما بينا مف خبلؿ 
 السكابؽ القضائية في محاؿ طبقان القكانيف البشرية.

لشريعة اإلسبلمية تعتبر مطيرة لمذنكب كصبلح النفس في الدنيا غفر الذنكب في العقكبة في ا -4
اآلخرة، بينما في العقكبات المقررة في القكانيف المقارنة ىي فقط لحفظ األمف كالسمـ دكف النظر 

 إلى التطيير الكجداني لمجاني.
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 لمطمب الثالثا
 أن يكون العود في الحاالت المنصوص عمييا

كقد سبؽ كأف  (1)المقارنة كالمشرع المصرم كالمشرع األردني القكانيفكىذا الشرط أخذت بو    
إليو في فصمنا األكؿ مف ىذا البحث، إال أننا أفردناه في مطمب لتسميط الضكء عمى مكقؼ  أشرنا

 الشريعة اإلسبلمية مف حاالت العكد مقارنة بالقكانيف الكضعية.
 العود في الشريعة االسالمية.الفرع األول: حاالت 

 الفمسطيني. القانونالفرع الثاني: حاالت العود في 
 
 الفرع األول: حاالت العود في الشريعة اإلسالمية

دفع المفسدة في الشريعة اإلسبلمية أكلى مف جمب المصمحة، كذلؾ ألف دفع الفساد عف 
المجتمع المسمـ، كقد حدد عمماء  المجتمع فيو مف االستقرار كالطمأنينة ما تستقر بو حياة ىذا

األصكؿ المصالح الجديرة بالحماية في الشريعة اإلسبلمية كذلؾ بخمس مصالح مرتبة حسب 
أىميتيا )حفظ الديف، كحفظ النفس، كحفظ العقؿ، كحفظ النسؿ، كحفظ الماؿ(، كالشؾ أف ىذه 

مان كحديثان؛ لذلؾ حرصت المصالح ىي الركائز التي تقكـ عمييا حياة كؿ المجتمعات البشرية قدي
 .(2)جميع الشرائع عمى المحافظة عمى ىذه المصالح

المجـر في الشريعة اإلسبلمية يعاقب بالعقكبة المقررة كالمقدرة مف قبؿ المشرع لمجريمة، فإف عاد 
الرتكاب جريمة مرة أخرل، فإف العقكبة تشدٍَّد عميو، فإف تمادل في ارتكاب الجرائـ كاتخذ مف ذلؾ 
سمككان يسمكو في المجتمع بإصراره عمى معاكدة اإلجراـ، فقد أقرت الشريعة اإلسبلمية لكلي األمر 

 .(3)استئصالو مف المجتمع بنفيو أك حبسو حتى يمكت أك يتكب عف ارتكاب المعاصي
كمف ىنا كاف حديثنا يتمحكر حكؿ عقكبة السرقة كالحرابة كحد مف حدكد الشريعة اإلسبلمية التي 

 عز كجؿ لمرتكبيا حدكدان حٌرـ تجاكزىا كتعدييا، كنظران ألف عقكبة الحد قاسيةن كشديدة، إال حد ا

                                                           

 (.581)صأبك عامر، قانكف العقكبات القسـ الخاص  (1)
 (.10، العقكبة )صأبك زىرة (2)
، كأراد أف يقطعو، فقاؿ لو  (3)  ما فعمو عمر عندما أيتي إليو بسارؽ أقطع اليد كالرجؿ قد سرؽ يقاؿ لو: سدـك

 عمي رضي ا عنو: إنما عميو قطع يد كرجؿ، فحبسو عمر، كلـ يقطعو. مشار إليو في مؤلؼ صادر عف     
 (.22/122كف اإلسبلمية، المكسكعة الفقيية الككيتية، باب حد السرقة )جكزارة األكقاؼ كالشؤ     
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. فعف عائشة (1)أنيا تدرء بأدنى شبية، فقد أقرت الشريعة اإلسبلمية قاعدة درء الحدكد بالشبيات
يف ما رضي ا تعالى عنيا، عف النبي )صمى ا عميو كسمـ( قاؿ "أدرءكا الحدكد عف المسمم

استطعتـ فإف كاف لو مخرج فخمكا سبيمو فإف اإلماـ أف يخط  في العفك خير مف أف يخط  في 
 .(2)العقكبة"

كذلؾ فإف العكد إلى الجريمة كتكرارىا، ال يؤدم ذلؾ إلى زيادة مقدار العقكبة في الحدكد 
إال بنص كفؽ الشرعية، إذ يقاس الحد في الشريعة اإلسبلمية عمى قاعدة ال جريمة كال عقكبة 

األنظمة القانكنية المعمكؿ بيا في المجتمعات، كذلؾ أف عقكباتيا شديدة في ذاتيا، إال أف فقياء 
الشريعة اإلسبلمية أجازكا التشديد في آلة تنفيذ عقكبة الحد، فقد أجازت الشريعة اإلسبلمية تعزير 

منفصمة عف عقكبة الحد  مف اشتد شره كتبيف أف سمككو يشكؿ خطران، كلكف تككف عقكبة التعزير
 حتى ال تككف زيادة عميو.

لذلؾ سنبحث في ىذا الفرع حكؿ حاالت العكد في الشريعة اإلسبلمية كال سيما جريمتي السرقة 
 كالحرابة.

 

 حاالت العود في الشريعة اإلسالمية في جرائم السرقةواًل: أ
ذلؾ النبي صمى ا عميو كسمـ  لقد ذكر ا تبارؾ كتعالى في كتابو الكريـ عقكبة السارؽ كبيف

في السنة النبكية المطيرة كىي كما كردت بصريح النص بقطع يده، فقد قاؿ ا تبارؾ 
ًٌ }كتعالى ََ اَلّلِ َواَلله َغزِيٌز َحِهي ِ ٌّ ا َنَصَتا ََُكاًل  ٍَ ِ ا َجَزاء ة ٍَ ُٓ يِْدَح

َ
ٔاْ أ ارِكَُث فَاْقَطُػ ارُِق َواِصه . (3){ َواِصه

عائشة رضي ا عنيا أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ )تقطع اليد في ربع كما ركم عف 

كقاؿ صمى ا عميو كسمـ )لعف ا السارؽ يسرؽ بيضة، فتقطع يده، كيسرؽ .(4)دينار فصاعدان(

كقكلو صمى ا عميو كسمـ )إنما أىمؾ مف كاف قبمكـ، فإنيـ كانكا إذا سرؽ .(5)الخيؿ فتقطع يده(

                                                           

ما ركم مف مسند أبي حنيفة لممارتي مف طريؽ مقسـ عف ابف عباس: أف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ "ادرءكا  (1)
 الحدكد بالشبيات".

  .(2343ص)دكد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الح ،نكر الديف القارمعمي  (2)
 [38( ]المائدة : 3)

  سنف :النسائي -8/573باب قكلو تعالى )كالسارؽ كالسارقة(، كتاب الحدكد،  البخارم، صحيح: البخارم]( (4
 .[4/132، باب ما يقطع فيو السارؽ، : سنف أبي داكدأبك داككد  - 8/78السارؽ،  ، كتاب قطعالنسائي     

 ، باب تعظيـ السرقة[7/65النسائي: سنف النسائي،  -: كتاب الحدكد8/575( ]البخارم: صحيح البخارم، 5)
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ذا سرؽ فييـ الضعيؼ قطعكا، كالذم نفسي بيده لك أف فاطمة سرقت الشريؼ ترككه، كا  فييـ 
 .(1)قطعت يدىا(

ويثور التساؤل حول ماىية عقوبة الجاني الذي نفذ بحقو حد السرقة ثم عاد مرة أخرا لجريمة 
 سرقة أو حرابة؟؟؟

ف عقكبة العائد لمسرقة بعد إف المتأمؿ في النص القرآني أنو بيف عقكبة السارؽ ألكؿ مرة، كلـ يبي
تنفيذ العقكبة بحقو فيما يتعمؽ بالسرقة األكلى، فكاف دكر السنة النبكية المطيرة في بياف عقكبة 

بسارؽ إلى النبي صمى ا عميو  ءالعائد لمسرقة، فعف جابر بف عبد ا رضي ا عنو قاؿ: جي
بو الثانية  ءاؿ )اقطعكه( قاؿ: فقطع، ثـ جيكسمـ فقاؿ )اقتمكه( فقالكا يا رسكؿ ا، إنما سرؽ، ق

بو الثالثة فقاؿ )اقتمكه( فقالكا  ءفقاؿ )اقتمكه( فقالكا يا رسكؿ ا، إنما سرؽ، قاؿ )اقطعكه( ثـ جي
يا رسكؿ ا إنما سرؽ، فقاؿ )اقطعكه( فأيتيى بو الرابعة فقاؿ )اقتمكه(
، قاؿ جابر: فانطمقنا بو (2)

 فألقيناه في بئر كرمينا عميو الحجارة.فقتمناه ثـ اجتررناه 
 .(3)كال خبلؼ بيف الفقياء أف عقكبة السارؽ ألكؿ مرة قطع يده اليمنى مف مفصؿ الكؼ

 كقد اختمؼ الفقياء في تحديد عقكبة العكد إلى السرقة في عدة آراء:
فقد ذىب  فإذا افترضنا أف شخص سرؽ ثـ عاد مرةن أخرل لمسرقة بعد تنفيذ عقكبة السرقة األكلى،

اإلماـ أبك حنيفة كأصحابو، كركاية عند اإلماـ أحمد أنو تقطع رجمو اليسرل في السرقة الثانية، 
فإف عاد لمسرقة مرة أخرل بعد ذلؾ ضمف الماؿ المسركؽ كعزر بسجنو حتى تظير تكبتو أك 

 .(4)يمكت في السجف، كقد أجاز أبك حنيفة لكلي األمر قتؿ العائد لمسرقة في المرة الثالثة
استدلكا لقكليـ ىذا بما ركم عف عمي رضي ا تعالى عنو، أيتي بسارؽ فقطع يده، ثـ أيتي بو 

ف قطعت رجمو فبأم  ءالثانية كقد سرؽ، فقاؿ: ال أقطعو، إف قطعت يده فبأم شي يتمسح، كا 
 .(5)يمشي، إني ألستحي مف ا فضربو بخشبة كحبسو ءشي

                                                           

 .[8/375أبك داككد: سنف أبك داككد،  - 8/73]النسائي: سنف النسائي،  ((1
 ، باب السارؽ يسرؽ مراران[ ، ]كذكره األلباني في صحيح 4410]ابك داككد: سنف أبك داككد، حديث رقـ  (2)

 بمفظ "حسف"[ كأشار اليو 3710برقـ:سنف أبي داككد      
 .(2/439)ج المغنيالمقدسي،  ((3
 .(7/86،87)ج بدائع الصنائعالكاساني، ( 4)

 .(2/448)ج ، المغنيبف قدامةا( (5
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اـ الشافعي كأصحابو، كفي ركاية عف اإلماـ أحمد أف كقد ذىب اإلماـ مالؾ كأصحابو، كاإلم
العائد لمسرقة بعد قطع رجمو اليسرل )أم لممرة الثالثة( تقطع يده اليسرل، ثـ إذا عاد لمسرقة، 

 .(1)تقطع رجمو اليمنى، كاذا عاد لمسرقة بعد ذلؾ حبس كعزر كلـ يقتؿ كىذا المشيكر
 عنو أف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ في كاستدلكا عمى ذلؾ بما ركاه أبك ىريرة رضي ا

السارؽ )اف سرؽ فاقطعكا يده، ثـ اف سرؽ فاقطعكا رجمو، ثـ اف سرؽ فاقطعكا يده، ثـ اف سرؽ 
 .(2)فاقطعكا رجمو(

أما عند الظاىرية فيـ الذيف يقفكف عند ظاىر النصكص دكف أف يجتيدكا، فقد قالكا: أف مف 
يسرؽ لممرة الثانية تقطع يده اليسرل، فمـ يثبت عندىـ قطع األرجؿ عند معاكدة السرقة، كاستدلكا 

ارَِكُث كتعالى )عمى ذلؾ بقكلو تبارؾ  ارُِق َواَِصّ ا َواَِصّ ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
ٔاْ أ  .(3)(فَاْقَطُػ

لمسرقة أف ىناؾ إجماع مف  مف خبلؿ مكقؼ المذاىب اإلسبلمية في عقكبة العائد ويرا الباحث
الفقياء عمى تشديد عقكبة السارؽ الذم يعاكد السرقة أكثر مف مرة مع اختبلفيـ في مقدار عقكبة 
العائد فعند البعض ال تقطع األرجؿ كعند اآلخريف عقكبة العائد لمسرقة في المرة الثانية قطع 

 .(4)ظير تكبتو أك يمكتالرجؿ اليسرل، فإف عاد بعد ذلؾ لمسرقة فعقكبتو الحبس حتى ت
كعند البعض اآلخر عقكبة العائد لمسرقة في المرة الثانية، قطع الرجؿ اليمنى، ثـ اذا عاد لمسرقة 
في المرة الثالثة، تقطع يده اليسرل، كفي المرة الخامسة فإنو يحبس كيعزر حتى تظير تكبتو أك 

 .(5)يمكت
قطع يده اليسرل فإف عاد حبس كعزر حتى  كعقكبة العائد لمسرقة عند آخريف في المرة الثانية

 .(6)يتكب

                                                           

 .(4/471)ج الشرح الصغيرالصاكم المالكي،  (1)
 (4/54)سنف الدار قطني، باب حد السرقة  ،الدار قطني (2)
 [.38]المائدة:  (3)
 ىذا قكؿ اإلماـ أبك حنيفة كأصحابو كركاية عف االماـ أحمد منقكؿ مف رسالة ماجستير لمباحث: ناصر  (4)
 مشدد في التشريع االسبلمي كاألنظمة، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك  العكد الى الجريمة كظرؼ ،الشيراني    
 .(83-82)ص ـ1997األمنية، معيد الدراسات العميا، الرياض،     
  ىذا قكؿ اإلماـ مالؾ كاإلماـ الشافعي كركاية عف اإلماـ أحمد منقكؿ مف رسالة ماجستير لمباحث: الشيكاني، (5)
 .(83-82 ص)    
 83المرجع السابؽ، ص (6)
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مع شدة االختبلؼ بيف الفقياء حكؿ مقدار عقكبة العائد لمسرقة أف القكؿ الذم  ويرا الباحث
عة، ثـ يحبس في الخامسة ىك يقضي بقطع يد السارؽ اليسرل في الثالثة، كرجمو اليمنى في الراب

إِْى َسرَق فَاْلطَُعُىا }لدل الباحث، كذلؾ لصحة االستدالؿ بقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ  الراجح

.كلثبكت (1){فَاْلطَُعُىا ِرْجلََُ, ثَُن إِْى َسَرَق فَاْلطَُعُىا يََدٍُ, ثَُن إِْى َسَرَق فَاْلطَُعُىا ِرْجلََ يََدٍُ, ثَُن إِْى َسَرقَ 
ما، فقد ركم أف رجبلن مف أىؿ اليمف أقهطع اليد كالرجؿ، ذلؾ عند أبي بكر كعمر رضي ا عني

قدـ فنزؿ عمى أبي بكر الصديؽ: فشكا إليو عامؿ اليمف قد ظممو، فكاف يصمي مف الميؿ، فيقكؿ 
أبك بكر: أبيؾ ما ليمؾ بميؿ سارؽ، ثـ أنيـ فقدكا عقدان ألسماء بنت عميس، امرأة أبي بكر 

يطكؼ معيـ كيقكؿ: الميـ عميؾ بمف بيَّت أىؿ ىذا الصديؽ رضي ا عنيما، فجعؿ الرجؿ 
ًميِّ عند صائغ، زعـ أف األقطع جاءه بو، فاعترؼ بو األقطع، أك شيد  البيت الصالح، فكجدكا الحي
عميو بو، فأمر أبك بكر الصديؽ رضي ا عنو، فقطعت يده اليسرل، كقاؿ أبك بكر: كا لدعاؤه 

، كعف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ: شيدت عمر (2)عمى نفسو أشد عندم عميو مف سرقتو
 .(3)بف الخطاب قطع يدان بعد يد كًرٍجؿ

إف كؿ ما تـ ذكره إنما يتعمؽ في الحالة التي يككف فييا السارؽ قد عاد إلى جريمة سرقة مرة 
ولكن ما ىو الحكم الشرعي لحالة ما إذا ارتكب السارق جريمة السرقة ونفذ فيو حكميا أخرل 

 الشرعي ثم عاد مرة أخرا وارتكب جريمة حرابة؟؟؟
ا عقكبة المحاربيف إف لـ يتكبكا قبؿ تمكف اإلماـ منيـ، ىي ما جاء في قكلو تبارؾ كتعالى " ٍَ إِجه

ْو يَُصيهُتٔ
َ
ٔا أ ْن ُحَلخهيُ

َ
رِْض فََصاًدا أ

َ
َْٔن ِف اأْل َ َورَُشََٔلُ َويَْصَػ ََ ُُيَارُِبَٔن اَلله ِي ًْ َجَزاُء اله ِٓ يِْدي

َ
َع أ ْو ُتَلطه

َ
ا أ

جَْيا ًْ ِخْزٌي ِف اده ُٓ َ َِم ِ ِى رِْض َذ
َ
ََ اأْل ٌِ ْٔا  ْو ُحَِْف

َ
َْ ِخََلٍف أ ٌِ  ًْ ُٓ رُْجيُ

َ
ًٌ  َوأ ًْ ِف اآْلِخَرةِ َغَذاٌب َغِظي ُٓ َ  .(4)"َوِ
أف ىذه اآلية بينت جنس العقكبة بما يتناسب كعظـ  ويرا الحنفية, والشافعية, والحنابمة 

الجريمة المرتكبة، فمف أخذ الماؿ عندىـ كلـ يقتؿ، قطعت يده كرجمو مف خبلؼ، كمف قتؿ كلـ 

                                                           

 . ابف حجر، التمخيص الحبير، 292سنف الدار قطني، كتاب الحدكد كالديات كغيره، حديث رقـ  ،الدار قطني] (1)
  .[1781السرقة، حديث رقـ كتاب حد      

 .[1808المكطأ بركاية أبي مصعب الزىرم، كتاب الحدكد، باب جامع ما جاء في القطع، حديث رقـ  ،مالؾ] (2)
 .[17266]السنف الكبرل، كتاب السرقة، باب السارؽ يعكد فيسرؽ ثانيان كثالثان كرابعان، حديث رقـ  ،البييقي] ((3

 [33] المائدة: (4)
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، كمف أخاؼ المارة كلـ يأخذ ماالن كلـ (2)، كمف أخذ الماؿ كقتؿ، قيتؿ كصيمب(1)يأخذ الماؿ قيتؿ
 يىقتؿ نيفي.

تفيد التنكيع في حؽ قسـ مف المحاربيف، كتفيد التخيير في حؽ القسـ أف اآلية  ويرا المالكية
نما  اآلخر، فإف قتؿ المحارب فبلبد مف قتمو، كليس لئلماـ تخيير في قطعو كال في نفيو، كا 
نما التخيير في  ف أخذ الماؿ كلـ يقتؿ، فبل تخيير في نفيو، كا  التخيير يككف في قتمو أك صمبو، كا 

 .(3)أك نفيو، ككممة تخيير ترجع الى اجتياد اإلماـ قتمو أك صمبو أك قطعو
رضي ا عنيما عندما فسر  ر ىك الراجح، لما ركم عف ابف عباسأف رأم الجميك  ويرا الباحث

ف قتمكا كأخذكا الماؿ، أك ك يصمبكا مع القتؿ إف قتمكا، أرابة حيث قاؿ:"المعنى أف يقتمكا إآية الح
اقتصركا عمى أخذ الماؿ، أك ينفكا مف األرض إف أرعبكا كلـ تقطع أيدييـ كأرجميـ مف خبلؼ إف 

 .(4)يأخذكا شيئان كلـ يقتمكا"
اآلف ما ىك الحكـ فيما لك سارؽ قطعت يده اليمنى ثـ ارتكب جريمة حرابة كاقتصر فعمو ىذا 

 عمى أخذ الماؿ فقط؟؟
ف سرؽ تقطع السارؽ إ، ككذا كال تقطع يداه (5)في الحرابة يقطع عضكيف، إنما تقطع يده كرجمو

يده اليمنى فإف عاد إلى حرابة، ىؿ تقطع رجمو اليسرل ككأنو ارتكب سرقة أخرل أـ تقطع يده 
 األخرل ككأنو ارتكب سرقة لممرة الثالثة، أـ ينفذ في حقو ما ىك أشٌد عقكبة في جريمة الحرابة؟؟؟

حارب جريمة قتؿ أثناء ذا ارتكب المال إأف عقكبة القتؿ في الحرابة ال تككف إ يرا الباحث
الحرابة، أما إذا ارتكب جريمة سرقة كقتؿ فإف عقكبتيا تككف أشد مف سابقتيا كىي الصمب مع 
القتؿ، لذلؾ فإف الباحث يرل أف ما يككف أشد مف قطع اليد عند السرقة ىك الصمب فتككف عقكبة 

نا طبقنا عقكبة قطع اليد المحارب السارؽ ىي الصمب كقطع اليد اليمنى، كذلؾ أنو إذا افترضنا أن
                                                           

 مغني  ،الحنابمة في ركاية عند أحمد أف المحارب اذا قتؿ فقط، فإنو يقتؿ كيصمب، الشربيني( يرل (1
 .(4/182)المحتاج،     
ف إىناؾ خبلؼ بيف االماـ أبي حنيفة كصاحبيو في ىذه الصكرة، فيك يرل أف اإلماـ في ىذه الحالة بالخيار  (2)

ف شاء لـ يقط قتمو أك شاء قطع يده كرجمو ثـ عو كقتمو أك صمبو، كعند أبي يكسؼ أنو البد مف الصمب، صمبو، كا 
 .(7/93) بدائع الصنائع، ،الكاساني .قتؿ، أك يصمب كال يقطعكعند محمد ي

 .(2/455) بداية المجتيد، الحفيد، ( ابف رشد3)
 .(2/47،)تفسير القرآف العظيـ ،( ابف كثير4)

ف عاد كذلؾ تطبؽ عميو العقكبة كما لك ارتكبيا ألكؿ مرة، كلـ ( ىذا في المرة األ(5  بعد الباحث  يتكصؿكلى كا 
 الحرابة. عقكبة العكد في الفقياء ما يبيف كتب االستقراء في    
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كالًرجؿ مف خبلؼ فإف المحارب السارؽ الذم سبؽ كأف نفذ بحقو عقكبة قطع اليد اليمنى كعاد 
إلى حرابة، كطبقنا قاعدة الحرابة بقطع عضكيف فإنو ال مجاؿ أمامنا سكل تطبيؽ عقكبة قطع 

منفعة الجنس فبل تبقى لو اليد األخرل كالًرجؿ كىذا فيو مفسدة، فإذا قطعت يديو فإف ذلؾ يفٌكت 
يد يأكؿ بيا كال يتكضأ كال يستطيب كال يدفع عف نفسو فيصير كاليالؾ، لذلؾ فإف عقكبة صمبو 

 ىي األكلى بالتطبيؽ، كا أعمى كأعمـ. 
 

 الفرع الثاني
 الفمسطيني القانونحاالت العود في 

ارتباط حاالت العكد بعكامؿ داخمية كخارجية ليا كبير األثر في  القانكنيةأثبتت األبحاث 
فإف األمر يتطمب اتخاذ أساليب أخرل مختمفة أكثر  ، لذادفع الجاني لتكرار سمككو اإلجرامي

 .مة لشخصية الجاني بعد فشؿ العقكبة األكلى في تحقيؽ أىدافيائمبل
يعالج ظاىرة العكد، إال أف األمر تيرؾ لسمطة ككما أشرنا سابقان أف القانكف المطبؽ في فمسطيف لـ 

القاضي التقديرية استنادان لمظركؼ المشددة لمعقكبة كلما لممتيـ مف سكابؽ قضائية فيما يتعمؽ 
 بالجريمة المرتكبة.

المقارنة فيما يتعمؽ بحاالت العكد كالمتمثمة في  القكانيفلذلؾ سكؼ نتطرؽ إلى ما نصت عميو 
 العكد مف جنحة إلى جنحة(. –العكد مف جناية إلى جنحة  –جناية )العكد مف جناية إلى 

كلما كاف حديثنا ينصب عمى الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ فإننا سنقتصر الحديث ىنا حكؿ جرائـ 
السرقة الجنحية كالسرقة الجنائية، فإذا افترضنا أف شخصان ارتكب جريمة سرقة جنائية كحكـ عميو 

رقة أخرل فيناؾ حالتاف كىما: حالة العكد مف عقكبة جناية )سرقة ثـ عاد كارتكب جريمة س
المقارنة فيما بينيا حكؿ حاالت العكد كذلؾ  القكانيفمشددة( إلى جريمة أخرل مشددة، كال تختمؼ 

 عمى النحك التالي:
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 لى ارتكاب جريمة أخرا من نوع جناية أيضًا. إ أواًل: حالة العود من جريمة جناية )سرقة(
( مف الباب السابع مف 49كىذه ىي الحالة التي نصت عمييا الفقرة األكلى مف المادة )

قانكف العقكبات المصرم بقكليا يعتبر عائدان: "أكالن: مف حكـ عميو بعقكبة جناية كثبت ارتكابو بعد 
 ذلؾ جناية أك جنحة".

ـ السابؽ صادران في يتضح لنا مف خبلؿ نص ىذه الفقرة أنو يشترط لكجكد العكد أف يككف الحك
عقكبة جناية كىي الحبس المؤبد مثبلن أك عشر سنكات، فينا مف أجؿ اعتبار أف المتيـ عائده 
الرتكاب جريمة أخرل البد أف يككف قد صدر بحقو عقكبة جناية، فيذا يظؿ ميددان طكاؿ حياتو 

أخرل فالعكد ىنا بأف تنطبؽ عميو ىذه الحالة مف حاالت العكد بمجرد ارتكابو جناية أك جنحة 
 .(1)مستديـ أك مؤبد

ـ 1934ابريؿ لعاـ  13كترتيبان عمى ذلؾ فقد قضت محكمة النقض المصرية في حكـ ليا بجمسة 
بأنو "إذا كانت السابقة التي أكخذ بيا الطاعف ىي جناية كحكـ عميو فييا بعقكبة الجناية فمثؿ 

تاريخيا في الحكـ؛ ألف مرتكبيا يعتبر عائدان ىذه السابقة ال تسقط بمضي المدة كال ييـ إذا ذكر 
 طبقان لمفقرة األكلى مف ىذه المادة ميما تراخى الزمف بيف الحكـ الصادر بيا كالجريمة الجديدة".

 

: ىؿ يعتد بالزمف بيف الحكـ الصادر بعقكبة الجناية كالجريمة الجديدة حتى يعتد ويثور تساؤل
مى تاريخ الحكـ في الجناية السابقة كي يتـ تحديد ما بالعكد ؟؟ بمعنى آخر ىؿ يشترط النص ع

 إذا كاف ىناؾ عكد مف عدمو ؟؟  
أنو ال عبرة بالزمف الفاصؿ بيف الحكـ السابؽ في جناية كبيف  (2)يرل بعض الفقياء القانكنيكف

الجريمة الجديدة كعمى ذلؾ يعتبر العكد مؤبدان؛ كلعؿ الحكمة مف عدـ اشتراط مدة معينة ىك ما 
 ؿ عمى كفاية اإلنذار بعقكبة جسيمة جنائية مف خطكرة الجاني كميؿ إلى اإلجراـ.يد

بأف الزمف لو دكر كبير في إلغاء العكد إلى الجريمة، فيك يرل ضركرة النص ( 3)بينما يرل آخركف
عمى تاريخ الحكـ في الجناية السابقة حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتيا لمعرفة ما إذا 

حكـ ال يزاؿ قائمان أك رد اعتبار المحككـ عميو بقكة القانكف، مستندان في ذلؾ إلى أف كاف ىذا ال
تطبيؽ نظاـ رد االعتبار القانكني يؤدم إلى إلغاء العكد المؤبد كذلؾ ألف رد االعتبار عف الجناية 

                                                           

 .(238ص) ، العكد إلى الجريمة كاالعتياد عمى اإلجراـاأللفي (1)
 .(230ص) شرح قانكف العقكبات االتحادم لدكلة االمارات ،ربيع (2)
 .(239ص العكد إلى الجريمة كاالعتياد عمى اإلجراـ ) ،األلفي (3)
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 السابقة يقع بمركر اثنتي عشر سنة مف تاريخ تنفيذ العقكبة أك العفك عنيا أك سقكطيا بمضي
 المدة.

أف نظاـ العكد المؤبد يتعارض مع السياسة التشريعية التي أرادىا المشرع كابتغاىا  ويرا الباحث
كالتي تيدؼ إلى معالجة العائديف كالمجرميف؛ ألف مركر فترة طكيمة بيف الحكـ السابؽ الصادر 

ذا إف دٌؿ عمى في جناية كبيف الجريمة الجديدة يككف لو تأثير كبير في تقدير سمكؾ الجاني، في
شيء فإنما يدؿ عمى أف لدل الجاني محاكالت جدية مف أجؿ تجنب الجريمة؛ لذلؾ أرل أنو ليس 

 ىناؾ ما يمنع مف أف يككف ىناؾ مدة زمنية لتحديد كجكد عكد إلى جريمة مف عدمو.
 

 لى جريمة من نوع جنايةنيًا: حالة العود من جريمة جنحة إثا
يككف سبؽ كأف ارتكب العائد جريمة سرقة بسيطة مثبلن يعاقب عمييا كىنا تقتضي ىذه الحالة أف 

القانكف بالحبس لمدة سنة أك أقؿ أك غرامة كثبت أنو ارتكب جناية متماثمة لمجريمة األكلى قبؿ 
 ، كيستمـز في ىذه الحالة عدة أمكر:(1)مضي خمس سنيف  مف تاريخ الحكـ المذككر

صادران في جنحة بالحبس لمدة أقؿ مف سنة أك غرامة، كلـ : أف يككف الحكـ السابؽ األمر األول
 يشترط المشرع قدران معينان مف الغرامة

: أف تككف الجريمة الجديدة ىي جنحة مماثمة لمجريمة األكلى، فالسرقة باإلكراه األمر الثاني 
 تتماثؿ كالسرقة البسيطة أك خيانة األمانة كالنصب.

لجديدة خبلؿ خمس سنيف مف تاريخ صدكر الحكـ السابؽ، : أف ترتكب الجريمة ااألمر الثالث
 .(2) كليس مف تاريخ انقضاء العقكبة أك سقكطيا

 
 
 
 
 

                                                           

تعتبر السرقة كالنصب كخيانة األمانة جنحان متماثمة في العكد، ككذلؾ يعتبر العيب كاالىانة كالسب كالقذؼ  (1)
قانكف العقكبات ( مف مشركع 65، راجع نص المادة)العقكبات المصرم ( قانكف49/3جرائـ متماثمة، المادة )

 ـ.2003الفمسطيني لسنة 
 .(569ص) قانكف العقكبات القسـ العاـ ،سبلمة (2)
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 الثاني المبحث
 في الجرائم الواقعة عمى األموال أركان العود 

ال تختمؼ أركاف العكد عف الشركط كثيران إال أف بعض فقياء القانكف أدرجكا بعض الشركط ضمف 
إال أف الباحث كتفاديان  (1)كالمتمثمة في الحكـ السابؽ أك السابقة كالجريمة الجديدةركني العكد 

لمتكرار قد لجأ إلى بياف ركنا العكد مف خبلؿ التطبيقات القضائية في قطاع غزة كقاـ الباحث 
بإسقاط الركنيف معان عمى التطبيؽ كدمجيما في مطمب كاحد منعان لمتكرار، كال يختمؼ الحاؿ فيما 

تعمؽ بمكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف أركاف العكد إذ سبؽ كأف أشرنا أف القكانيف المقارنة قد ي
عالجت العكد كما عالجتيا الشريعة اإلسبلمية، كبتسميط الضكء أكثر عمى أركاف العكد فقد لجأ 
ؿ الباحث لبياف مكقؼ أركاف العكد في الشريعة اإلسبلمية كمف ثـ في القكانيف المقارنة مف خبل

 ما يمي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(230-224شرح قانكف العقكبات االتحادم لدكلة االمارات ) صربيع،  (1)
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 المطمب األول
 الحكم السابق أو السابقة

يعتبر الحكـ السابؽ أحد أىـ أركاف العكد لمجريمة، إذ يمـز مف كجكده الكجكد كمف  
عدمو العدـ، كاألحكاـ السابقة كما أشرنا يجب أف تككف قد نالت حجية األمر المقضي بو، 

 كالقانكفكبتسميط الضكء أكثر عمى سنفرد الحكـ السابؽ في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية 
 لتالي: الفمسطيني عمى النحك ا

 الفرع األول: الحكم السابق في الشريعة اإلسالمية  
 الفمسطيني القانونالفرع الثاني: الحكم السابق في 

 
 الفرع األول: الحكم السابق في الشريعة اإلسالمية

كما أشرنا سابقان أف مف األمكر التي أكالىا فقياء الشريعة االسبلمية اىتماما، تكرار بياف  
كارتكاب مكجبات العقاب أكثر مف مرة، فقد عالجت الشريعة االسبلمية الغراء الفعؿ المحـر 

ظاىرة العكد الى الجريمة منذ نزلت أحكاميا عمى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كقد طبقت 
أحكاميا عمى العائد الى الجريمة منذ أف نشأ المجتمع اإلسبلمي في المدينة المنكرة، كليس 

نما ايبلمو كردعو عف ممارسة اليدؼ مف العقكبة في ال شريعة االسبلمية ىك االنتقاـ مف الجاني كا 
الفعؿ االجرامي، كبناءن عمى ذلؾ فإف صدكر الحكـ عمى الجاني ال يكفي لمقكؿ بكجكد العكد، بؿ 
البد مف تنفيذ العقكبة حتى نككف أماـ عائد الى الجريمة لـ يرتدع مف العقكبة السابقة التي طبقت 

ُّ اؿ ا تبارؾ كتعالى: )عميو. حيث ق ٌِِْ  ُ ًُ اَلله َْ ََعَد َفَينخَلِ ٌَ ُ َغزِيٌز ذُو اُخَِلامٍ َو ، كسيسقط (1)(َواَلله
الباحث ركنا العكد الى الجريمة عمى كقائع كمجريات كحكادث كقعت في زمف النبي صمى ا 

الحصر كبياف الركنيف عميو كسمـ كمف جاء بعده مف الصحابة كالتابعيف عمى سبيؿ المثاؿ ال 
:  بشيء مف التفصيؿ عمى نحك ما ىك تاؿو

كما أشرنا سابقان في حاالت العكد في الشريعة اإلسبلمية أف المسممكف أجمعكا عمى عقكبة السرقة 
في جممتيا، مع كجكد بعض الخبلفات في جزئيات مف قبؿ كيفية تنفيذ العقكبة في حالة العكد 

ركؼ أف عقكبة السارؽ ألكؿ مرة ىي قطع اليد، كما أخبر ا الييا مف قبؿ ذات الجاني، فمع

                                                           

 [.95]المائدة:  (1)
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تبارؾ كتعالى )كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما(، كمف ىنا كاف الخبلؼ بيف الفقياء حكؿ قياـ 
الجاني بارتكاب ذات الجريمة مرة أخرل ككيؼ فعؿ النبي صمى ا عميو كسمـ في حالة العكد؟ 

ضي ا عنيـ جميعان بذات الطريؽ الذم سار بو النبي صمى ا كىؿ سار الخمفاء الراشديف ر 
عميو كسمـ في تطبيؽ العقكبة في حالة العكد؟؟ لدينا تطبيقيف أك مثاليف سنكضح مف خبلليما ما 

 مدل اختبلؼ تنفيذ العقكبة في حالة العكد.
 (1التطبيق رقم )

 عميو كسمـ  جيء بسارؽ فقاؿ: ركم عف جابر بف عبدا  رضي ا عنو  أف النبي صمى ا
"اقتمكه"، فقالكا: يا رسكؿ ا، إنما سرؽ، فقاؿ: "اقطعكه"، قاؿ: فقطعو، ثـ جيء بو الثانية، فقاؿ: 
"اقتمكه"، قالكا: يا رسكؿ ا، إنما سرؽ، فقاؿ: "اقطعكه"، ثـ جيء بو الثالثة، فقاؿ: "اقتمكه"، فقالكا: 

طعكه"، ثـ جيء بو الرابعة فقاؿ: "اقتمكه"، قالكا: يا رسكؿ ا، يا رسكؿ ا، إنما سرؽ، قاؿ: "اق
إنما سرؽ، قاؿ: "اقطعكه"، ثـ أتي بو في الخامسة، قاؿ: "اقتمكه" قاؿ: فانطمقنا بو فقتمناه، ثـ 

 .(1)اجتررناه، فألقيناه في بئر، كرمينا عميو الحجارة"
ـ " اقطعكه" ففعؿ األمر مف لساف النبي يتبيف مف الحديث الحكـ السابؽ في قكؿ النبي عميو السبل

صمى ا عميو كسمـ بصفتو حاكمان كقاضيان في األمر ىك بمثابة حكـ سابؽ فيما لك نظرنا إلى 
الجريمة الجديدة كالتي حكـ فييا بقكلو " اقطعكه" كما إف زاد المجـر في جرمو كزاد في غيو كلـ 

خيرة أمر النبي عميو السبلـ بقكلو " اقتمكه" فشدد تردعو العقكبات السابقة فبجريمتو الجديدة كاأل
بالعقكبة لزيادة العكد إلى الجريمة كتحقؽ أعظـ ركناف في العكد مف خبلؿ األحكاـ السابقة 

 كالجريمة الجديدة.
 (1التطبيق رقم )

رجبلن مف أىؿ اليمف أقطع اليد كالرجؿ، قًدـ فنزؿ عمى أبي بكر الصديؽ: فشكا اليو عامؿ اليمف 
قد ظممو، فكاف يصمي مف الميؿ، فيقكؿ أبك بكر: كأبيؾ ما ليمؾ بميؿ سارؽ، ثـ أنيـ فقدكا عقدان 

كؿ: ألسماء بنت عيميس، امرأة أبي بكر الصديؽ رضي ا عنيما، فجعؿ الرجؿ يطكؼ معيـ كيق
ميَّ عند صائغ، زعـ أف األقطع جاءه  الميـ عميؾ بمف بيَّت أىؿ ىذا البيت الصالح، فكجدكا الحي

                                                           

السنف  البييقي،( . 4410]أبك داككد: سنف أبي داكد، كتاب الحدكد، باب في السارؽ يسرؽ مراران، حديث رقـ ) (1)
(. كذكره االلباني في صحيح 17259باب السارؽ يعكد فيسرؽ ثانيان كثالثاي كرابعان، حديث رقـ ) الكبرل، كتاب السرقة،

 بمفظ : حسف[. (، كأشار اليو3710ي داكد، برقـ )سنف أب
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فقيطعت يده  -رضي ا عنو -بو، فاعترؼ بو األقطع، أك شيد عميو بو، فأمر أبك بكر الصديؽ
 .(1)اليسرل، كقاؿ أبك بكر: كا لدعاؤه عمى نفسو أشد عندم عميو مف سرقتو

كـ السابؽ مف خبلؿ النتيجة إذ أنو أقطع اليد كالرجؿ كمف ركح النص يتضح أنو قد أقيـ يتبيف الح
 عميو حد السرقة كمف ثـ ارتكب جريمة جديدة فأمر أبك بكر بقطع يده اليسرل.

 

 (3التطبيق رقم )
 .(2)عف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ: شيدت عمر بف الخطاب قطع يدان بعد يد كًرجؿ

 

 (1) التطبيق رقم
ركم عف عمي بف أبي طالب رضي ا عنو أنو أتي برجؿ مقطكع اليد كالرجؿ قد سرؽ، فقاؿ 
ألصحابو: ما تركف في ىذا؟ قالكا: اقطعو يا أمير المؤمنيف، قاؿ، قتمتو إذف، كما عميو القتؿ، 
بأم شيء يأكؿ الطعاـ، بأم شيء يتكضأ لمصبلة، بأم شيء يغتسؿ مف جنابتو، بأم شيء يقـك 
عمى حاجتو، فرده الى السجف أيامان، ثـ أخرجو، فاستشار أصحابو، فقالكا: مثؿ قكليـ األكؿ، 

 (3)كقاؿ ليـ مثؿ ما قاؿ أكؿ مرة، فجمد جمدان شديدان، ثـ أرسمو

مما نبلحظو مف خبلؿ السكابؽ الشرعية لمسارؽ في زمف النبي صمى ا عميو كسمـ عنو في 
عمر بف الخطاب عنو في زمف عمي بف أبي طالب رضي زمف أبك بكر الصديؽ عنو في زمف 

ا عنو يتحقؽ ركنا العكد فيما يتعمؽ بالحكـ السابؽ فإنو كاضح بنص القرآف كالسنة كىك قكلو 
تبارؾ كتعالى )فاقطعكا أيدييما(، إال أف االختبلؼ يكمف فيما يتعمؽ بالجريمة الجديدة فإننا نبلحظ 

الجديدة تختمؼ كؿ حسب اجتياده، فنجد أف النبي صمى ا  أف العقكبة فيما يتعمؽ بالجريمة
عميو كسمـ قتؿ في الخامسة، بينما نجد أف ابك بكر الصديؽ استعمؿ التعزير في الخامسة فقاؿ 

 يحبس الى أف يتكب أك يمكت، كىكذا عمر كىكذا عمي بف أبي طالب.
                                                           

حديث رقـ ]مالؾ: المكطأ بركاية أبي مصعب الزىرم، كتاب الحدكد، باب جامع ما جاء في القطع،  (1)
الكبرل، كتاب السرقة، باب السارؽ يعكد فيسرؽ ثانيان كثالثاي كرابعان، حديث رقـ  (. البييقي، السنف1808)
(17263.]) 

(. 17266يث رقـ )]البييقي، السنف الكبرل، كتاب السرقة، باب السارؽ يعكد فيسرؽ ثانيان كثالثاي كرابعاي، حد (2)
ميؿ، (. كذكره األلباني في إركاء الغ302الحدكد كالديات كغيره، حديث رقـ )الدار قطني، كتاب  الدار قطني، سنف

 شرط البخارم"[.كقاؿ:"إسناده صحيح عمى  8/91
، باب القطع في ]ابف حجر، الدراية، كتاب الحدكد، باب ما يقطع فيو كما ال يقطع. األلباني، إركاء الغميؿ (3)

 ([.2437) السرقة، حديث رقـ
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ا اضح البياف قاؿ تعالى :}أما فيما يتعمؽ عقكبة جريمة الحرابة فإف النص القرآني فييا ك  ٍَ  َجَزاء إُ
 ََ ِي ْٔنَ  َورَُشََٔلُ  اَلله  ُُيَارُِبٔنَ  اَلّ رِْض  ِف  َويَْصَػ

َ
ن فََصاًدا األ

َ
ْ  أ ٔا وْ  ُحَلَخّيُ

َ
ْ  أ ٔا وْ  يَُصيَُّت

َ
عَ  أ ًْ  ُتَلَطّ ِٓ يِْدي

َ
ً أ ُٓ رُْجيُ

َ
 َوأ

 َْ وْ  ِخَلٍف  ٌِّ
َ
ْ  أ ْٔا ََ  يَُِف رِْض  ٌِ

َ
ًْ  َذَِِم  األ ُٓ َ جَْيا ِف  ِخْزيٌ  ِ ًْ  اُدّ ُٓ َ ِ  ِف  َوِ ًٌ  َغَذاٌب  اآلِخَرة  (1){َغِظي

إف العقكبة التي قررتيا اآلية الكريمة لمذيف يحاربكف ا كرسكلو كيسعكف في األرض فسادان 
جاءت عمى سبيؿ التنكيع ال التخيير عمى الرأم الراجح، فيي عقكبات عمى ترتيب الجرائـ بحد 

 : (2)لنحك التاليالحرابة بينيا الفقياء كىي عمى ا
: كذلؾ إذا قتؿ المحاًرب، كىذا حد ال قصاص فبل يسقط بعفك كلي المجني عميو، فيك ما القتل- ج

 اجتمع فيو الحقيف كحؽ ا غالب.
: إذا أخذ الماؿ كقىتىؿ قيًتؿ كصمب، كأما كيفية الصمب أـ اإلماـ يصمبو حيان عمى الطريؽ الصمب- ح

 لينزجر غيره، كمف ثـ يقتؿ.العاـ يكمان كاحدان أك ثبلثة أياـ 
: إذا أخذ الماؿ كلـ يقتؿ قطعت يده اليمنى كرجمو اليسرل دفعة تقطيع األيدي واألرجل من خالف- خ

كاحدة مف خبلؼ، كىذه العقكبة حد ال قصاص فبل تسقط بعفك كلي المجني عميو، كجدير بالذكر 
السرقة، إال أنو لما كانت أف ىذه العقكبة كضعت عمى نفس األساس الذم كضعت فيو جريمة 

ىذه الجريمة ترتكب عادة في الطريؽ كبعيدان عف العمراف، كاف قاطع الطريؽ في أغمب األمر 
عمى ثقة مف النجاح كفي أمف مف المطاردة، كىذا مما يقكم العكامؿ النفسية الداعمة الرتكاب 

ية التي تصرؼ عف الجريمة، فكجب مف أجؿ ذلؾ تغميظ العقكبة حتى تتعادؿ العكامؿ النفس
 الجريمة مع العكامؿ النفسية التي تدعك إلييا.

: بأف يخرجكىـ مف بمد إلى بمد إف ىك لـ يأخذ الماؿ كلـ يقتؿ نفي، كالنفي النفي من األرض- د
 يككف مف بمد إسبلمي إلى بمد إسبلمي آخر مع الحبس لمدة معينة.

 
 
 
 
 

                                                           

 [33]المائدة:   (1)
 (.32-29ص حدم السرقة كالحرابة، ) ، اإلعجاز التشريعي فيالزميمي، عدكاف (2)
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 الفرع الثاني
 الحكم السابق في القانون الفمسطيني

 

مما يؤخذ عمى القانكف المطبؽ في قطاع غزة عدـ قكة الردع فيما يتعمؽ بالجاني العائد  
إلى ارتكاب الجريمة مرة اخرل، باإلضافة إلى التياكف القضائي في كثير مف األحكاؿ كعمى كجو 

كعمى  ،متمسكيف بالظركؼ المعيشية الصعبة التي يعيشيا القطاع ،الخصكص في جرائـ السرقة
 ذلؾ جرل العرؼ القضائي عمى التياكف في مثؿ ىذه القضايا، فعمى سبيؿ المثاؿ:

ـ حكمان بحبس المداف )أ.ك( مدة سنة مع النفاذ 11/6/2015أصدرت محكمة بداية غزة كبتاريخ 
تخصـ منيا مدة التكقيؼ كعمى أف تككف العقكبة متداخمة في العقكبة الصادرة في القضية 

(44/2015. ) 
 .(1)ؾ كعقكبة عمى التيمة المكجية لو كىي )السطك كالسرقة مف حانكت(كذل

أف تداخؿ العقكبة يشكؿ تياكف قضائي ال يخدـ العدالة الجزائية، إذا ال بد مف  ويرا الباحث
 تشديد العقكبة كفؽ نص تشريعي خاص بذلؾ، تفاديان لمعكد إلييا.

بتاريخ  3280/2013رقـ كعمى صعيد آخر فقد أصدرت محكمة صمح غزة في القضية 
ـ عمى المداف )س.ؾ( حكميا باالكتفاء بمدة التكقيؼ كتغريمو بغرامة مالية كقدرىا 2/4/2014
ش(، ثـ عاد مرة أخرل كارتكب ذات الجريمة كحكمت عميو محكمة بداية غزة بالحبس 1000)

االستئناؼ  لمدة ثبلث سنكات مع النفاذ كعندما تـ استئناؼ الحكـ قررت محكمة االستئناؼ في
 .(2)( تعديؿ حكـ أكؿ درجة كالحبس لمدة سنة كنصؼ1139/2013رقـ )

بأف ىذا التياكف في األحكاـ القضائية مف قبؿ السمطة القضائية التي القت الذريعة  ويرا الباحث
التي كفرتيا السمطة التشريعية مف خبلؿ عدـ تحقيؽ العدالة الجزائية في جرائـ األمكاؿ كالذم 

 ر سمبان عمى كاقع األمف كالسمـ االجتماعييف.بدكره يؤث
أشير( مع 6كعمى صعيد آخر فقد حكمت محكمة صمح غزة عمى مداف بجريمة السرقة بعقكبة )

ش(، كمف ثـ عاد الجاني مرة أخرل إلى ارتكاب جريمة سرقة 200كقؼ النفاذ كغرامة مالية )
 شيكؿ(.1000فتمت محاكمتو بعقكبة )شيريف( مع النفاذ كمبمغ بقيمة )

                                                           

 .337/2015حكـ محكمة صادر مف محكمة بداية غزة في القضية رقـ  (1)
 .2/4/2014بتاريخ  3280/2013حكـ صادر مف محكمة صمح غزة في القضية رقـ   (2)
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أنو حتى في إطار السمطة التقديرية لمقاضي ال تشكؿ ىذه المنحة التشريعية كسيمة  ويرا الباحث
مف كسائؿ الردع لمحد مف العكد، كاالمر اآلخر يجب عمى المشرع في قطاع غزة ككذلؾ الضفة 
الغربية كضع قانكف يحدد حاالت العكد إلى الجريمة مع تحديد العقكبة المقدرة لكؿ حالة عمى 

 لمشرع المصرم كاألردني.حدة، حذكان با
كتجدر اإلشارة إلى أف مف أبرز العكامؿ التي تتعارض مع العدالة الجزائية عدـ كجكد صحيفة 

، حيث اف ككيؿ النيابة حيف مرافعتو ال يبرز إال كرقة تفيد بالسكابؽ القضائية لدل (1)جنائية
.الجاني دكف تحديد كتكضيح مما يؤثر عمى قناعة القاضي بعظـ تكرار   الجـر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 ـ(.28/8/2016)محمكد النكنك، قابمو: عبد الرحمف محمد شحتك  (1)
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 المبحث الثالث
 اآلثار المترتبة عمى العود في الجرائم الواقعة عمى األموال

ال يسمـ مف  اتجاهكىك  ،الجنائية إلى تشديد العقاب عمى ظرؼ العكد القكانيفتميؿ أغمب 
معارضة فريؽ مف الشراح بحجة أف العكد ال يغير مف طبيعة الجريمة مف الكجية المادية، لـ 
يعالج قانكف العقكبات الفمسطيني ظاىرة العكد الى الجريمة، لذلؾ سكؼ نتمكـ عف اآلثار المترتبة 

ء عمى االثار عمى العكد بما يتعمؽ بالقانكف المصرم كاألردني، كسيقكـ الباحث بتسميط الضك 
ؾ سكؼ نقسـ ىذا المبحث الى كبياف كؿ أثر مف ىذه االثار كاسقاطو عمى جرائـ السرقة، لذل

 ف:مطمبي
 العقوبة. األول األثر المترتب عمىالمطمب األول: 
 .األثر المترتب عمى الجاني ذاتوالمطمب الثاني: 

 

 المطمب األول
 األثر المترتب عمى العقوبة

حاؿ العكد  فييجكز لمقاضي  قانكف العقكبات المصرم عمى أنو "مف  (50تنص المادة )
المادة السابقة أف يحكـ بأكثر مف الحد االقصى المقرر قانكننا لمجريمة بشرط  فيالمنصكص عنو 

" إف األثر األساسي لمعكد ىك جكاز تشديد العقكبة المقرر أصبلن عف عدـ تجاكز ضعؼ ىذا الحد
الجريمة، فالعائد الى ارتكاب السمكؾ االجرامي مف جديد يكحي بأنو لـ يرتدع مف األكلى األمر 

مما ىك مقرر  بأكثرالذم أدل الى جكاز المشرع لمقاضي الذم ينظر القضية أف يشدد العقكبة 
إف ىذا األثر تحكمو قكاعد منيا ما يتعمؽ بتشديد العقكبة كمنيا أف  مف الحد األقصى قانكنان،

 تشديد العقكبة يتجاكز الحد األقصى.
 تشديد العقوبة: الفرع األول

يتضح مف خبلؿ نص المادة السابقة أف المشرع المصرم جعؿ تشديد العقكبة أمران جكازيان 
بما يتفؽ مع خطكرة العائد كجسامة لممحكمة، فممقاضي أف يحكـ بو متى تكافرت شركط العكد، 

الجريمة، كظركؼ القضية، كأعطت المادة السابقة لمقاضي سمطة كاسعة في تقدير العقكبة 
القاضي عمى الرغـ مف تكافر حالة العكد  ان إذ،  ىكاالختيار بيف الحد األدنى لمعقكبة كاألقص
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بدكف زيادة بؿ أف بكسعو برغـ بالنسبة لمجاني أف يحكـ عميو بالعقكبة المقررة لمجريمة أصبلن 
 .(1)العكد القضاء بالحد االدنى المقرر ليا

جكازيان لمقاضي عمى مصراعيو لمحكـ عمى المتيـ العائد  أف جعؿ األمر مفتكحان ك ويرا الباحث
بالعقكبة المقررة بدكف زيادة فيو اجحافان لمعدالة خصكصان إذا كانت الجريمة ىي مف الجنايات، 

أف يككف األمر جكازيان لمقاضي بما لو مف سمطة تقديرية كأف ال يعتد بالعكد فيما  بمعنى آخر أرل
يتعمؽ بالجرائـ مف نكع جنحة أك مخالفة كأف ينظر فيما إذا كانت الجريمة مف نكع العمدية أـ 
غير عمدية. أما الجرائـ األخرل التي فييا مف الجسامة فإف التشديد يككف كجكبيان في حالة العكد 

انيا مف الجرائـ القاسية التي تعمؿ عمى الردع العاـ كالخاص كالعكد فييا ينفي ىاتيف  ككف
 الميزتيف فيجعميما بدكف فائدة اذا تـ تطبيؽ ما بيف الحديف المقرر لمعقكبة.

 

 تشديد العقوبة يتجاوز الحد األقصى: الفرع الثاني
يحكـ عمى المتيـ العائد المتأمؿ لنص المادة السابقة يبلحظ بأنيا اجازت لمقاضي أف 

الجريمة بما يتجاكز الحد األقصى لمعقكبة المقرر عنيا، بشرط عدـ تجاكز ضعؼ ىذا  الرتكاب
  .الحد

جرية سرقة يعاقب عمييا القانكف بالسجف لمدة سنة باعتبارىا   فإذا افترضنا أف شخصان ارتكب
أف يحكـ عميو بما يتجاكز  جنحة ثـ عاد كارتكب جريمة أخرل مف نكع جنحة فينا يككف لمقاضي

سنكات كبما ال يتجاكز الضعؼ، أم بما  3الحد األقصى لمعقكبة المقررة لمجنحة أم بأكثر مف 
  .سنكات 6ال يتجاكز 

كيبلحظ مف الفقرة األخيرة مف نص المادة السابقة أنو كضعت قيدان عمى القاضي بأف ال تزيد مدة 
كذلؾ لكي ال تنقمب العقكبة المؤقتة الى عقكبة  األشغاؿ المؤقتة أك السجف عمى عشريف سنة،

طكيمة تكاد تككف مؤبدة تستغرؽ كقتان طكيبلن كىي الفترة التي ينتظر أف تمتد خبلليا حياة المحكـك 
 .(2)عميو

                                                           

 .ـ13/2/1950جمسة  112ؽ  2نقض مصرم س   ((1
 .(271ص) العكد إلى الجريمة كاالعتياد عمى اإلجراـ ،األلفي( (2
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متيـ العائد لجريمة السرقة  ىناؾ مف يرل أف في جرائـ السرقة ما يجكز مف خبلليا إخضاع اؿك 
 .(1)يسمرة أخرل الى مراقبة البكل

ف كاف جكازيان لمقاضي، كأنو حالة خاصة ال عبلقة ليا  ىذا كاالعتداد بحالة العكد كا 
نما حالتيا خاصة بالجاني، كأف تشديد العقكبة في حالة العكد ىك مف النظاـ  بماديات الجريمة كا 

 .(2)العاـ أم جكازيان، كذلؾ فإنو يجكز لمقاضي أف يعتد بو كلك لـ تطمب ذلؾ النيابة العامة
ما ىك الحكـ القانكني في حالة قياـ الجاني  ،تساؤؿ في حالة تكافر ظرؼ مخفؼ في العكدال يثكر

بارتكاب جريمة مف نكع جناية أك جنحة كتكافر في العكد مرة أخرل أثناء ارتكابو الجريمة الجديدة 
 ظرؼ مخفؼ؟؟؟

قد يقترف العكد بظرؼ مخفؼ كمف يرتكب جريمة سرقة بسيطة ثـ يعكد كيرتكب جريمة سرقة 
مشددة مع تكاجد ظرؼ مخفؼ متمثؿ في اإلكراه، فكما ذكرنا سابقان أف تشديد العقكبة أمره جكازيان 
لمقاضي بما لو مف سمطة تقديرية كأنو ال تأثير لو عمى الحد األدنى لمعقكبة، فعكدة الجاني 

جريمة جناية جديدة بعد الحكـ عميو بعقكبة جناية، كاقتراف ظرؼ مخفؼ في الجريمة  تكابالر 
الجديدة ال يثير أية اشكالية فيما يتعمؽ بأحكاـ العكد في القانكف المصرم ألف التشديد يككف دائمان 

اعد الظرؼ اختياريان لمقاضي، لذلؾ ال تغيير في النتيجة سكاء بدئ أكالن بتطبيؽ قكاعد العكد ثـ قك 
بيف العكد كظرؼ مشدد لمعقكبة كبيف الظرؼ  اجتماعالمخفؼ اك العكس، فكأنو يقكؿ بأنو ىناؾ 

لمقاضي كتخفيفيا بسبب الظركؼ  اختيارمالمخفؼ لمعقكبة فينا تشديد العقكبة بسبب العكد 
 .  (3)المخففة

 
 
 
 
 

                                                           

 جكز في حالة ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو "المحكـك عمييـ بالحبس لسرقة ي320تنص المادة ) (1)
 سنة عمى األقؿ أك سنتيف عمى األكثر".مدة  مراقبة البكليس  العكد أف يجعمكا تحت   
 .(589ص) قانكف العقكبات القسـ الخاص ،أبك عامر (2)
 .(276ص) العكد إلى الجريمة كاالعتياد عمى اإلجراـ ،األلفي ((3
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 المطمب الثاني
 األثر المترتب عمى الجاني العائد

ة يعبر عف خطكرة إجرامية لمجاني العائد، كبناءن عمى ذلؾ يتـ تشديد العقاب لى الجريمإالعكد 
بالردع الخاص، كأىـ ما يميز العكد كما أشرنا سابقان ىك صدكر حكـ بات، لذلؾ فإف خطكرة 

ىي مناط تشديد العقكبة بسبب عكدتو الرتكاب جريمة  االجتماعيةالجاني العائد مف الناحية 
ر ظرفان شخصيان لمتشديد كال يسرم اال في مكاجية مف تكافر في حقو دكف جديدة، فيك بذلؾ يعتب

غيره مف الفاعميف أك الشركاء. كقد عرؼ البعض العائد لمجريمة)ىك مف تكرر خركجو عمى 
 .(1)القكاعد االجتماعية التي يقـك عمييا المجتمع(

ذلؾ فيو ضماف  ؿ أف كيبرر عمماء اإلجراـ مكقفيـ مف تكسيع مفيكـ العائد لمجريمة مف خبل
لحماية أمف كمصالح المجتمع مف أصحاب السمككيات اإلجرامية كمحترفي اإلجراـ، حيث يمكف 

االجراءات البلزمة مف أجؿ مكاجية مشكمة العكد في المراحؿ المبكرة التي يمكف مف  اتخاذ
قبة تصرفاتيـ خبلليا معالجة ىذه المشكمة كالسيطرة عمييا كتكجيو مف لدييـ نزعة إجرامية كمرا

المنحرفة، ىذا األمر يجب أف ال يعتمد عمى المعيار الشخصي لمعائد في جميع الحاالت التي 
تدؿ عمى أف لديو ميكؿ اجرامية فقط، بؿ يجب أف يقترف بمعيار مكضكعي يمكف االستدالؿ مف 

عمى مصالح  لبلعتداءخبللو عمى كجكد الجريمة حتى ال يككف في ذلؾ نكع مف إعطاء الفرصة 
ثر المترتب عمى العائد نجد أف ىناؾ أثار تمحؽ كفي حديثنا عف األ ،(2)األفراد لمجرد االعتداء

كؿ عائد أيان كانت الجريمة المحككـ عميو فييا، كىناؾ مف ىك ذك طابع خاص يقتصر عمى 
كتفي ، كحيث أننا نتحدث في جرائـ معينة كمتعمقة بالسرقة كالسطك كالسمب  فسنجرائـ معينة

 بالحديث عف اآلثار في فرع كاحد تفاديان لمتكرار.
 
 
 
 
 

                                                           

 .(28ص ظاىرة العكد إلى الجريمة ) ،السماؾ ((1
 .(55صالعكد إلى الجريمة كاالعتياد عمى اإلجراـ ) ،االلفي (2)
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 التي تمحق كل عائد أيًا كانت الجريمة المحكوم عميو فييا اآلثار-
سبؽ كأف أشرنا سابقان، عف أثر العكد عمى العقكبة كنستميـ مف خبلليا أف العقكبة لـ تكف لتشكؿ 

العقكبة سبب في معالجة أسباب  رادعان عف تكرار الجـر فحسب بؿ األصؿ كذلؾ أف تككف
الجريمة لدل الجاني عف طريؽ إعادة التأىيؿ كمعالجة العقمية اإلجرامية كدكافع السمكؾ 

لمراكز اإلصبلح كالتأىيؿ كحيث تكصؿ ( 1)اإلجرامي، كحيث قاـ الباحث بإجراء زيارات ميدانية
عميو، إلى أف تكصؿ أنو ىناؾ إلى عدة أمكر متعمقة بأثر العكد عمى الجاني ككذلؾ أثر الجريمة 

 ارتباط كثيؽ بيف العقكبة كاألثر عمى الجاني العائد كبياف ذلؾ عمى النحك التالي:
 

ف كانت فيرجح األمر األول : أف تشكؿ العقكبة رادعان لمجاني كال يعكد إلى ارتكابيا مرة أخرل كا 
 جاني نفسو مف أسباب.الباحث أف تككف األسباب ليست في أثر العقكبة بقدر ما يتعمؽ في ال

: أف تككف العقكبة رادعو إال أف الظركؼ المعيشية الصعبة التي تجبره إلى تكرار األمر الثاني
الجـر مرة أخرل، كفي ىذه الحالة يرل الباحث أف المسؤكلية تقع عمى الحككمة في درء الشبيات 

 بمكافحة الفقر بأم كسيمة.
بلن لكؿ مفاىيـ الشر كبتكراره الجريمة تطمس معو أف الجاني يككف بطبعو حاماألمر الثالث: 

فراطو بالمعصية كحب  فطرتو السميمة التي جبؿ عمييا ليس تقصيران مف أحد بقدر تقصيره لذاتو كا 
 .كالثأر كالتمسؾ بالعادات كالتقاليد السيئة بجيالة كظمـ لمنفس التشيي كاالنتقاـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

نزالء مراكز اإلصبلح )الكتيبة كأنصار كالعباس في مدينة غزة( قابميـ : عبد الرحمف محمد شحتك مف الفترة ( 1)
 ـ(.15/3/2015-15/8/2015)
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 لخاتمةا
الجريمة في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الفمسطيني في صفحات بعد استعراض مكضكع العكد إلى 

ىذا البحث كصفان كتحميبلن كمقارنة مع القانكنيف المصرم كاألردني، مف خبلؿ الحديث عف مفيـك 
العكد كأنكاعو كحاالتو كالنظرة التاريخية لظاىرة العكد، كمف ثـ إسقاط ظاىرة العكد عمى أكثر 

األكفر في العكد إلى جرائـ )السرقة كاالعتداء كالمشاجرة (،  الجرائـ انتشارا كصاحبة الحظ
كالحديث عف طبيعة العكد إلى جرائـ االشخاص كبياف المعالجة التشريعية في الفقو اإلسبلمي 

 كمف ثـ المعالجة القانكنية في القانكف الفمسطيني، كمقارنة بالقانكف المصرم كاألردني.
رقة كما يمحؽ بيا مف جريمتي )السطك كالسمب( مقارنة بيف ثـ الحديث عف العكد إلى جريمة الس

الفقو اإلسبلمي كالقانكف الفمسطيني كالقانكف المصرم كاألردني، تكصؿ الباحث إلى جممة مف 
 النتائج كالتكصيات التي نأمؿ األخذ بيا بعيف االعتبار فييا، كسنكردىا عمى النحك التالي:

 

  النتائج: أوالً 
نما نص عمى العقكبة لـ يتناكؿ قانكف ا -8 لعقكبات الفمسطيني تعريؼ العكد بصفة عامة، كا 

المترتبة عميو في جريمة السرقة، كجريمة تداكؿ المسكككات الزائفة.

يعتبر العكد إلى الجريمة مف أخطر الظكاىر اإلجرامية التي تعاني منيا الكثير مف الدكؿ،  -4
 -القضائية –ت الثبلث )التشريعية كيرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد قكة الردع عمى صعيد السمطا

التنفيذية( سكاء في عدـ كجكد نصكص تشريعية صريحة تجـر العائد الرتكاب الجريمة أك 
 كجكد تشريعات مجرمة لمعائد إال أنيا ال تعتبر رادعان بما يقمؿ مف ظاىرة العكد إلى الجريمة.

 لقضاءالفلسطٌنً.عدمتوفرالصحٌفةالجنائٌةالتًتعتبرأساسظاهرةالعودفًا -1

عدمتوفرمعالجةتشرٌعٌةمنخاللالتدابٌراالحترازٌةللحدمنظاهرةالعودفًالقانون -2

 الفلسطٌنً.

العكد ىك حالة الشخص الذم يرتكب جريمة أك أكثر بعد الحكـ عميو نيائيان الرتكابو جريمة   -3
أخرل، كينبني عميو تشديد عقكبة الجريمة األخيرة عمى أساس أف عكدة الجاني إلى اإلجراـ 

.دليؿ عمى أف العقكبة األكلى لـ تكف كافية لردعو

أف يعاقب المجـر بالعقكبة المقررة لمجريمة،  مف المتفؽ عميو بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية  -4
 .فإف عاد ليا أمكف تشديد العقكبة، فإٍف اعتاد اإلجراـ شددت العقكبة بحقو
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ال بد أف يتكافر في العكد شركطان كصدكر حكـ سابؽ، كأف يككف صادران بعقكبة جنائية، كأف   -5
 .يككف مبرمان، كأف يبقى الحكـ قائمان إلى ارتكاب الجريمة

نما يقكـ فحسب إذا تخمؿ   -6 العكد ال يقكـ في جانب المتيـ الجاني لمجرد تعاقب جرائمو، كا 
 حكـ باإلدانة بعض جرائمو.

المقارنة أم  القكانيفال ضركرة لتنفيذ الحكـ السابؽ لكي يعتبر الشخص عائدان، فمـ تتضمف   -7
 .ط تنفيذىاقيد يتعمؽ بالتنفيذ، إذ اعتبرت عائدان مف حكـ عميو بعقكبة دكف اشترا

تعتبر الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص مف أكثر الجرائـ مرجعان كاىتمامان مف قبؿ القكانيف   -82
 المقارنة.

ظاىرة العكد إلى جرائـ األمكاؿ يزداد حظيا في جرائـ السرقة، كتكصؿ الباحث في النياية   -88
 يمة.إلى أنو البد مف معالجة تشريعية كقضائية كتنفيذية فيما يتعمؽ بيذه الجر 

تعتبر جريمة السرقة جنحة في القانكف الفمسطيني كيعاقب فاعميا بالحبس لمدة سنة كاحدة،  -84
إال في المكاضع التي ينص فييا القانكف عمى عقكبة أخرل بالنسبة لمظركؼ التي كقعت فييا 
السرقة أك لنكع الشيء المسكؽ، كىك ذات المكقؼ الذم اتخذه مشركع قانكف العقكبات 

 .الفمسطيني

في الشريعة اإلسبلمية البد أف يككف الحكـ بإقامة الحد بعد استنفاذ كافة طرؽ المحاكمة  -81
كزكاؿ أدنى شبية، إذ أف الحدكد في الشريعة السمحة تدرأ بالشبيات، فيجب أف يصدر 
الحاكـ حكمان نيائيان بإلصاؽ تيمة السرقة عمى الجاني كدخكؿ الحكـ حيز التنفيذ ككذلؾ حكـ 

 .الحرابة
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  التوصيات: ثانياً 
يجب أف يتكحد قانكف العقكبات الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة، كاإلنياء الفكرم  -1

 لبلنقساـ التشريعي كالقضائي.
قرار قانكف عقكبات يتفؽ مع مبادئ الشريعة  -2 يكصي الباحث النعقاد المجمس التشريعي كا 

 اإلسبلمية في معالجة الجريمة كتكرارىا.
تعالج النيابة العامة إشكالية عدـ متابعة الصحيفة الجنائية كالذم بدكرىا تسيؿ عمؿ أف  -3

 القضاء في مكافحة العكد إلى الجريمة.
أف يتحمى كاضعي النصكص القانكنية في أم قانكف الحؽ متعمؽ بالعقكبات بالفيـ العميؽ  -4

 لمفقو كأصكلو.
أف يطبؽ القضاء نصكص القانكف تضيؽ الفجكة ما بيف السمطات في الدكلة كاحتراميا ك  -5

كأف تنفذ السمطة التنفيذية قرارات القضاء كخصكصان فيما يتعمؽ بالعكد في جريمتي 
 االعتداء كالسرقة.

في  يجب أف ينص المشرع في فمسطيف عمى نصكص تشدد فييا العقكبة في حالة العكد -6
 ات العقمية.، كما فعؿ في جرائـ المخدرات كالمؤثر جريمتي السطك كالسمب كالسرقة

يجب أف ينص المشرع في فمسطيف عمى عقكبة القطع كأحد العقكبات عمى مرتكب أم  -7
 نكع مف جرائـ السرقة.

أف يسف المشرع الفمسطيني قانكف عقكبات جديدة يحدد العقكبة كفؽ رؤية األمف كالسمـ  -8
 كاالستقرار االجتماعي، كيكاكب الجرائـ المستحدثة.
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 والمراجعالمصادر 
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 المصادر والمراجع
 أواًل: القرآن الكريم.

 ثانيًا: المراجع العربية
 ـ.2003القانكف األساسي المعدؿ سنة  

 الطبعة العالمية. العكد إلى الجريمة كاالعتياد عمى اإلجراـ. ـ(.1965األلفي، أحمد عبدالعزيز.)
 ، دار الفكر العربي.العقكباتالظركؼ المشددة كالمخففة في قانكف البغاؿ، سيد، 

 ـ.1960( لسنة 16المطبؽ في الضفة الغربية رقـ ) قانكف العقكبات األردني كتعديبلتو
نشر األمانة بحكث كفتاكل إسبلمية في قضايا معاصرة ـ(.  1945جاد الحؽ، جاد الحؽ عمي.)

 العامة لمجنة العميا لمدعكل اإلسبلمية، مصر: األزىر الشريؼ.
. غزة: 1طجرائـ السرقة كالسطك السمب في التشريع الفمسطيني. ـ(.2012القادر.)جرادة، عبد 

 مكتبة آفاؽ لمنشر.
 . غزة: مكتبة آفاؽ لمنشر. 1طمبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني. ـ(، 2010جرادة، عبد القادر.)

دار ابف حـز لمطباعة كالنشر شرح كتاب السياسة الشرعية. ـ(. 2004ق،1425ابف تيمية،)
 التكزيع.ك 

تاج العركس مف جكاىر الحنفي، محب الديف أبي الفيض محمد مرتضى الديف الكسطي الزبيدم، 
 ، بيركت: دار مكتبة الحياة.القامكس

شرح قانكف العقكبات ـ(. 2010ـ،2009الزعبي، خالد حميدم.) -الحديثي، فخرم عبدالرازؽ
 ( دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.2،ط1)طالقسـ العاـ

. القاىرة: دار النيضة 6. طشرح قانكف العقكبات القسـ العاــ(. 1989حمكد نجيب.)حسني، م
 العربية.

. القاىرة: دار المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاصـ(. 1993حسني، محمكد نجيب.)
 النيضة العربية.
 . القاىرة: دار الحديث.بداية المجتيدق(. 1425الحفيد، ابف رشد.)

. ط. عماف: دار الثقافة لمنشر شرح قانكف العقكبات القسـ العاــ(. 2011الحمبي، محمد عمي.)
 كالتكزيع.



 

822 
 

)رسالة ماجستير غير  الخبائث كحكميا في الفقو اإلسبلميـ(. 2008حمد، سعد سمير محمد.)
 منشكرة( نابمس: جامعة النجاح الكطنية.

القاىرة: دار النيضة امة لقانكف العقكبات. شرح األحكاـ العـ(. 2006أبك خطكة، أحمد شكقي.)
 العربية.

 ، مصر: دار الكتب القانكنية.العكد كرد االعتبار المجمة الكبرلـ(. 2008خميؿ، عدلي.)
 . كتاب الحدكد كالدياتالدار قطني، سنف الدار قطني، 

 ، بيركت: دار الفكر.2، جالشرح الصغيرالديرم، أحمد محمد أحمد، 
، شرح قانكف العقكبات االتحادم لدكلة اإلمارات العربية المتحدة القسـ العاـربيع، حسف محمد، 

 ، أكاديمية شرطة دبي.2ج
، 8، جنياية المحتاج إلى شرح أصكؿ المنياجـ(. 1984-ق1404الرممي، محمد شياب الديف)

 دار الفكر.
 ؟ دار الكتب العربي.لماذا نقتؿ؟ لماذا نسرؽـ(. 1983ىػ،1403رفعت، محمد.)
 . دمشؽ: دار الفكر.4طالفقو اإلسبلمي كأدلتو. ـ(. 1997 -ق1418الزحيمي، كىبة.)
 ، القاىرة: دار الفكر العربي.الجريمة كالعقكبةأبك زىرة، محمد، 

. االسكندرية: دار الجامعة الجديدة قانكف العقكبات القسـ العاــ(. 1996أبك عامر، محمد زكي.)
 لمنشر.

. االسكندرية: دار 2. طقانكف العقكبات القسـ الخاص.  ـ(1989أبك عامر، محمد زكي.)
 الجامعة الجديدة لمنشر.
، الطبعة األكلى المكسكعة الفقيية في فقو الكتاب كالسنة المطيرةالعكايشة، حسيف بف عكدة، 

 المكتبة اإلسبلمية.
، 1،طأكلكيات السياسة الشرعيةـ(. 2014ق،1435زىد، عصاـ العبد الرياحي ك محمد بكر.)

 غزة: الجامعة اإلسبلمية.
اإلعجاز التشريعي في حدم السرقة ـ(. 2006عدكاف، كائنات محمكد.) –الزميمي، زكريا إبراىيـ 

 .1، عدد14، مجمة الجامعة اإلسبلمية، سمسمة الدراسات اإلسبلمية، مجمد كالحرابة
الثقافة لمنشر  ، القاىرة: دارشرح قانكف العقكبات القسـ الخاصـ(. 2009الزغبي، خالد حميدم.)

 كالتكزيع.
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 . الرياض: مكتبة المعارؼ.1.طمكافحة جريمة السرقة في اإلسبلـالزير، خميفة إبراىيـ الصالح، 
 ، دار الباز لمنشر.شرح منح الجميؿ عمى مختصر خميؿعميش، محمد ، 

 العاصي، محمد عبد العميـ، مقاؿ حكؿ النظرة التاريخية لظاىرة العكد، رابط المكقع، تاريخ
 ـ1/1/2016االطبلع  
 https://www.facebook.com/Asylawfirm/posts/790636157689458?fref=nfالمكقع: 

 ، عماف: دار الثقافة. شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكباتـ(. 2009السعيد، كامؿ.)
 ، دار الثقافة.فقو القانكف الجنائيـ(. 2004سمكر، محمد سعيد.)

 . القاىرة: دار الفكر العربي.3. طقانكف العقكبات القسـ العاــ(. 1990سبلمة، مأمكف محمد. )
 .2، مؤسسة الرسالة، جاإلراداتـ(. 1999-ق1419الشافعي، تقي الديف محمد.)

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ـ(. 1994ىػػ،1415الشربيني، مغني شمس الديف محمد أحمد.)
 ، دار الكتب العممية األكلى.ألفاظ المنياج

العكد إلى جرائـ الحدكد كعقكبتيا المقررة في الفقو ـ(. 2009 -ىػ 1430الشندم، إسماعيؿ.)
 . الخميؿ، جامعة القدس المفتكحة. اإلسبلمي
 الشبية كأثرىا في الحدكد كالقصاص.          ـ(. 2008ـ محمد عمى طكير. )طكير، إليا

 )رسالة ماجستير غير منشكرة( جامعة النجاح الكطنية.
. بيركت: 1ط المسؤكلية كاألجزاء.، قانكف العقكبات القسـ العاــ(. 1993عالية، سمير.)

 المؤسسة الجامعية لمدراسات لمنشر كالتكزيع.
المجمد التاسع،  14. سمسمة مؤلفات1ط الشرح الممتع عمى زاد المستقنع.. ـ(2004العثيميف،)

 دار ابف الجكزم.
. الجزء األكؿ، التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنة بالقانكف الكضعيـ(. 1981عكدة، عبدالقادر.)

 مؤسسة الرسالة.
 لمنصكرة.، جامعة اشرح قانكف العقكبات القسـ العاــ(. 2000-ـ1999الغريب، محمد عيد.)

 ـ.2003مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ 
 ـ كتعديبلتو.1937( لسنة 58قانكف العقكبات المصرم رقـ )
 .8، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، جالمغنيابف قدامة، أبك محمد عبدا، 

 ، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي.12. ج1. طالزخيرةالقرافي، أحمد إدريس. 

https://www.facebook.com/Asylawfirm/posts/790636157689458?fref=nf
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مرقاة المفاتيح شرح مشكاه المصابيح، ىػػػ(. 1422سمطاف محمد أبك الحسف.) القارم، عمي بف
 . بيركت: دار الفكر.1. طكتاب الحدكد

 ـ كتعديبلتو.1943( لسنة 340قانكف العقكبات المبناني رقـ )
 ـ( 15/8/2016قانكف، مكقع متعمؽ باألحكاـ القضائية الباتة، تاريخ اإلطبلع )

 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9012المكقع:      
 . الكتاب الثاني.3ط قانكف العقكبات القسـ الخاص.ـ(. 2008الكرد، سالـ.)

. دار 1طجرائـ األطباء كالمسؤكلية الجنائية كالمدنية. ـ(. 2011المصرم، عبد القكم عمي.)
 عمكـ لمنشر.ال

. مطبعة جامعة 10طشرح قانكف العقكبات القسـ العاـ. ـ(.  1983مصطفى، محمكد محمكد.)
 القاىرة.

ـ(، تاريخ اإلطبلع 2006الصفتي، محمد عبد ا، أسباب اإلباحة كمكانع العقاب)
 ـ15/6/2016

المكقع:     
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=45682&Type=3 

 . دار الفكر.1ـ( .ط1987الييثمي، أحمد محمد عمي، الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر)
ـ 20/1/2016، تاريخ االطبلع الزكاجر عف اقتراؼ الكبائرد، الييثمي، أحمد محم

المكقع:
ageIhttp://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&P

D=3231&languagename 


 

 ثالثًا: المقابالت الشخصية 
 ـ. 5/1/2016النائب العاـ في قطاع غزة، إسماعيؿ جبر، مقابمة في مكتبو بتاريخ 

 ـ.3/4/2016ككيؿ نيابة غزة، محمد عمر مراد، مقابمة في مكتبة بتاريخ 
 ـ.1/4/2016المحامي الجنائي غازم أبك كردة مقابمة شخصية بتاريخ 

 ـ15/8/2016محمكد النكنك إدارم في النيابة الجزئية في غزة مقابمة شخصية بتاريخ     
 ـ1/4/2017المحامياف الجنائياف/ جماؿ حكيمة، كعبلء فكرة مقابمة شخصية بتاريخ     
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