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 العرف االجتماعي والقانون الجنائي جريمة القتل مقابل المال بين
 م جاسم محمد حمزه.أ

 القادسية/كلية اآلداب 
-qa.aq..aq@azji..mi.aj 
 2022/ 5/ 11: تأريخ القبول    2022/ 4/ 20: تأريخ القبول

 .ـ اخلالصة 
تعد جرمية القتل من أقدم اجلرائم   

وأخطرها ألهنا تستهدف إزهاق روح 
ويكاد جيمع علماء االجتماع . إنسان

والنفس وعلم اإلجرام على أن القتل ظاهرة 
من أقدم الظواهر يف سلوك اإلنسان األول 

وهي يف مقدمة .يف اجملتمعات البدائية 
القيم اليت تسعى خمتلف التشريعات 

ضعية حلمايتها وصيانتها على السماوية والو 
مر العصور وهذه احلماية اليت تظهر يف 
قسوة العقوبة املرصودة للعقاب الذي 
يرتكبها عمدا واليت ال ختتلف فيها مبدئيا 
عن اإلعدام ذلك أن الشريعة السماوية 
عاقبت القاتل عمدا بالقتل عمال بقوله 

( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)تعاىل

يا أيها الذين آمنوا  ) قوله تعاىل ، و  (1)
،ألن (2)( كتب عليكم القصاص يف القتلى

االديان والقوانني واالعراف والعادات 
والتقاليد والضمري االنساين مجيعها ترفض 
القتل وتعتربه جرمية متس حق االنسان يف 
الوجود واحلياة، وعليه فان اجلاين يستحق 

نيئة أقسى العقوبات ملا اقرتفه من اعمال د
وتكون جرمية القتل . واجرامية ومنكرة 

أكثر خطورة اذا ما اقرتنت  بدوافع مالية 
فهي قانون العقوبات من اجلرائم ذات 

 .الدافع الدينء 
توصل البحث اىل جمموعة من 

 :االستنتاجات نذكر منها 
 2003ان التغيري السياسي علم  .1

وما تبعه من انفالت أمين وغياب سلطة 

mailto:-jasim.hamza@qu.edu.iq
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القانون كانت السبب الرئيسي النتشار 
 .ظاهرة جرائم القتل مقابل املال 

ويف ضوء االستنتاجات قدم الباحث 
 :نذكر منها  املقرتحات جمموعة من

ـ التأكيد على التوعية من خماطر جرمية 1
القتل من خالل الندوات واملؤمترات اليت 

 .تدعوا اىل التسامح والتعايش ونبذ العنف 
 .قتل ، مال ، قانون : فتاحية الكلمات امل
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 .ـ املقدمة 
من املعروف ان اإلنسان يولد  وهو على  

الفطرة السليمة اليت ال تعرف األذى أو 
ماعية احمليطة اإلجرام، وتساهم البيئة االجت

به يف تشكيل شخصيته والتأثري فيه، وقد 
يتعرض بعض األشخاص لتأثري سليب من 
قبل البيئة احمليطة هبم، مما جيعلهم ينحرفون 
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حنو فعل السلوكيات غري اجليدة، وارتكاب 
املمارسات غري املقبولة بالنسبة إلنسان 

 . سوي، مما يقودهم إىل ارتكاب اجلرائم
شكلة اجتماعية عانت منها وتعترب اجلرمية م

اجملتمعات االنسانية عرب تأرخيها الطويل ، 
وهي موجودة يف كل اجملتمعات بال استثناء 
، اال اهنا ختتلف يف نسب ارتفاع واخنفاض 
اجلرمية وهذا مرتبط بعوامل متعددة منها 
سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية 
وعوامل اخرى تؤثر فيها ، فإن كانت هذه 

امل مستقرة كانت نسب اجلرمية العو 
منخفضة وان كانت هذه العوامل غري 
مستقرة كما هو يف العراق كانت نسب 
اجلرمية مرتفعة ومنها جرمية القتل وهذا ما 
يولد لدى االنسان اخلوف والرعب وعدم 

 . االستقرار
وجرمية القتل من اجلرائم اليت عرفها   

اإلنسان منذ ان عرف احلياة على هذه 
األرض ، ويذكر لنا التأريخ ان أول جرمية  
كانت قتل هابيل ألخيه قابيل ظلما 
وعدوانا ، وممن ال جدال فيه ان جرمية 

القتل هو هتديد للكيان الفردي 
واالجتماعي ولذلك كانت عقوبته صارمة 
على مر العصور ويف كل الشرائع ان كانت 
مساوية أو وضعية ألهنا اعتربت جرمية 

حياة االنسان من اخطر االعتداء على 
وقد أعلى االسالم من شأن .اجلرائم 

ولقد كرمنا بين ) اإلنسان يف قوله تعاىل 
وعلى قدر اعلى من شأنه وقد . (3)( آدم

اشتدت العقوبة  على من يعتدي على 
حياة غريه بغري حق وهذه العقوبة هي 

 .اإلعدام  
وهناك دوافع داخلية وخارجية جلرمية    

 فالدوافع الداخليةت القتل ، القتل وحماوال
تكمن يف الظروف واملعطيات الداخلية 

 ، (4)للرجل واملرأة اليت ارتكبت جرمية القتل 
فالقاتل قد يعيش يف أسرة مضطربة أو 

، ة تتسم بضعف التوازن بني اجزائهامفكك
اذ ان القاتل ال تربطه عالقة محيمة مع 
زوجته وان اوالده يعيشون يف حالة ضياع ، 
وانه أي القاتل يعاين من الفقر واحلرمان 
املادي ، وان عالقاته بأقربائه ضعيفة أو 
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مفككة وان قيمه ومبادئه السلوكية 
متصدعة ومجيع هذه العوامل الداخلية 

 . (5) تدفعه اىل ارتكاب اجلرمية واالحنراف
اليت يعيشها القاتل أما الظروف اخلارجية   

تيجة ضعف فتكون مؤاتيه للجرمية واجلنوح ن
وسائل الضبط االجتماعي املتمثلة بسلطة 
القانون والدين والعرف االجتماعي 
واضطراب وتداعي البيئة اليت يعيشها ، مع 
شيوع اجلرمية والفساد يف ارجاء اجملتمع مع 
هشاشة أو تناقض الظروف االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية املؤثرة يف اجملتمع 

ان تدفع الفرد هذه االوضاع ميكنها  .(6)
 .اىل ارتكاب جرمية القتل 

ان جرمية القتل تعرض  ومن الطبيعي   
اجملتمع اىل االضطراب االجتماعي وتصدع 
القيم واملقاييس مبعىن آخر ان وظائف 
الفعل االجرامي الذي يقوم به القاتل 
تكون هدامة للبناء االجتماعي وهدامة 

فنتائج . للفرد الذي ارتكب جرمية القتل 
سلوك االجرامي على القاتل نفسه كثرية ال

منها اضطراب نظامه القيمي واالخالقي 
والسلوكي وتوليد عقدة الذنب واليت تؤثر 

. سلبا يف توازن شخصيته وتكيفه للمحيط 
اضافة اىل ظهور الدوافع االجرامية عنده 
واليت تدفعه اىل ارتكاب املزيد من اجلرائم 

  .(7)واملوبقات واالعمال املنكرة 
 ولقد تعرض اجملتمع العراقي ولفرتات  

طويلة ملظاهر العنف نتيجة للتغريات 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية ولعل 
الظروف السياسية واالقتصادية يف مقدمتها 
، وان هذه األزمات والتغريات االجتماعية 

اليت تعرض هلا اجملتمع كان هلا دور العميقة 
يف تغيري بنية اجملتمع  وثقافته ، ومنظومته 
القيمية ، وقد ظهرت موضوعة العنف  
كظاهرة ملحوظة يف اجملتمع اخذت ابعادا 
خمتلفة وصورا واشكاال متعددة ال سيما 
اليت كان هلا انعكاس سليب على واقع احلياة 

قافية االجتماعية والسياسية والفكرية والث
واالقتصادية ، فضال عن ذلك فان العنف 
أصبح مظهر شبه سائد يف اجملتمع العراقي 
، وبات اللجوء اليه ميثل احلل الوحيد أو 
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األداة املناسبة لفض املشكالت البسيطة 
واملعقدة اىل حد اصبح فيه العنف ظاهرة 
هتدد طبيعة العالقات االجتماعية القائمة ، 

التلويح هبا هي ومن مث اصبحت القوة أو 
النمط أو اللغة السائدة يف اجملتمع 

 .  ( 8)العراقي
واألخطر من هذا كله أنه عندما ينشب   

نزاع  بني أي دولتني او داخل الدولة أو 
احتالل دولة يظهر بعد فرتة من القتال 
مصطلح يتم تداوله بني السياسيني وعلى 
املستوى االجتماعي أو العاملي وهو ما 

أو القتلة املأجورين ، " املرتزقة" يعرف باسم
ويتم جتنيدهم أحيانا من قبل احد  طريف 
النزاع والصراع لتحقيق مكاسب، 
ووجودهم مرتبط بغياب األمن وضعف 

 .  سلطة القانون
ويف كل النزاعات اليت تشهد توترا     

يظهر هؤالء القتلة وجيدون ألنفسهم طريقا 
من خالل االستعانة هبم من قبل الدول 
املعادية أو اجلماعات املتصارعة على 

احلكم اليت ال تريد استقرارا للبلد كما 
 .حدث يف العراق

وهي ( القاتل مقابل املال)واملرتزق هو    
من أقدم املهن يف التاريخ ولعلها تتنافس 
مع أصحاب أقدم مهنة على املركز األول 

 .يف أرذل وأحط مهنة يف التاريخ
ءه وسالحه ملن فاملرتزق هو من يبيع وال

يدفع أكثر فيحارب من أجل املال دون 
عقيدة ودون إميان، وجتده حيارب اليوم مع 
طرف ومع الطرف اآلخر غدا ألنه دفع له 
أكثر، ولعل األخطر واألحط ىف املرتزقة أنه 
عادة ال حيارب مقابل أجر حمدد ولكن 
مقابل أن تطلق يده ىف السلب والنهب 

 .والتدمري واالغتصاب
كر املرتزقة منذ أزمنة طويلة وىف وذ   

حضارات متباينة، وأول من استخدمهم  
هو رمسيس الثاين  يف مصر القدمية كما 
استخدموا ىف اليونان القدمية وروما وىف 
حضارات عديدة أخرى، حيث يعود 
استخدام املرتزقة يف احلروب إىل زمن غابر 
من عمر اإلنسانية، وحتديدا إىل سنة 
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استخدمهم املصريون م، حني .ق 1288
بقيادة رمسيس الثاين يف معركة قادش ضد 

 . احليثيني
ظهر مربر جديد  20ومع بداية القرن الـ 

لالستعانة باملرتزقة وهو رغبة الدولة ىف 
إخفاء تدخلها وإلخفاء مطامعها وجتنب 

 .احلرج على الساحة الدولية أو الوطنية
ويرجع أسباب استخدام املرتزقة إىل   

ديدة أمهها مثال فقدان الثقة بني أسباب ع
امللوك واحلكام وبني شعوهبم أو عندما 
ينتفض الشعب ضد حكومته لفسادها أو 
لكوهنا حكومات ال تعمل ملصاحل الشعب 
، امنا تعمل ملصاحلها ومصاحل الدول اليت 
تدعمها ، فيفضلون استخدام وتسليح 
األغراب الستخدامهم ىف إخضاع 

 . الشعوب
املرتزقة فرتة احلرب الباردة   وراجت أسواق

بني املعسكرين الشرقي والغريب واستخدموا 
بكثرة ىف احلروب بالوكالة، وكان من أبرز 
مسات انغماس الواليات املتحدة ىف 
استخدام املرتزقة وخاصة ىف حرب فيتنام ، 

وكانت تنشر إعالنات تطلب خدمات 
 .اجلنود املرتزقة

طور ويف هنايات القرن العشرين حدث ت
جديد وخطري  ىف مفهوم املرتزقة بتأسيس 
ما أطلق عليه رمسيا مقاولو األمن مثل 

األمريكية الىت كان  rehri hnrcشركة 
هلا سجل أسود ىف العراق، وشركة 

phltrc ec e   الروسية ودورها
 rerreneirىف سوريا وليبيا، وشركة 

 enr  rh  اجلنوب إفريقية ونشاطها
ىف أجنوال ىف احلرب  ىف إفريقيا والىت نشطت

 . األهلية
واجلدير بالذكر أن األمم املتحدة أصدرت 

االتفاقية الدولية ملنع  2001ىف عام 
استخدام ومتويل وتدريب املرتزقة، صادقت 

دولة ليس من بينها  35عليها حىت اآلن 
أى من الدول اخلمس دائمة العضوية ىف 
جملس األمن حىت ال تضع قيودا على 

 .(9)الساحة الدولية تصرفاهتا ىف 
وقد عاجل املشرع جرمية القتل فاعترب 
االعتداء على حياة االنسان فعال من شانه 
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تعطيال كامال للحياة وعليه فان حق احلياة 
هو املصلحة اليت حيميها القانون يف ان 
يبقى اجلسم مؤديا القدر االدىن يف وظائفه  
اليت ال غىن عنها كي ال تتعطل مجيعها 

س ذلك فان احلق يف احلياة ميثل وعلى اسا
احملل القانوين يف جرمية القتل العمد اي هو 
املصلحة احملمية قانونا واملعتدى عليها من 

 .قبل اجلاين
كما نظر القانون اجلنائي اىل ان القتل ال    

كقاعدة عامة اال بسلوك  ميكن ان حيصل
يصدر عن القاتل ، وهذا القتل ال يتم 

لق عليه الفعل مبحض سلوك اجيايب يط
فقط ، وامنا يتوسل اجلاين اليه بسلوك 
سليب ايضا يطلق عليه االمتناع ،ذلك ان 
االنسان يتوسل بسلوكه اجيابيا كان ام 

ومن . سلبيا يف احداث النتيجة اجلرمية 
اجل هذا فان السلوك يكتسب صفته غري 
املشروعة من قدرته على احداث النتيجة 

 .(10)بيا أو سلبيااجلرمية ايا كان مظهره اجيا
ومن هنا يتضح ان السلوك االجرامي قد    

يكون اجيابيا وعربت عن هذا املعىن املادة 

من قانون العقوبات العراقي رقم (19/4)
واليت نصت على ان 1969لسنة ( 111)
الفعل هو كل تصرف جرمه القانون سواء  )

كان اجيابيا أم سلبيا كالرتك واالمتناع مامل 
 .(11) (لى خالف ذلك ينص القانون ع
 .عناصر البحث الرئيسة / ـ الفصل األول 
  .مشكلة البحث وأمهيته/ ـ املبحث األول 

تعد جرمية القتل إحدى أهم وأخطر   
وأعقد املشكالت اليت واجهت البشرية ، 
وهي حتتل مكانة متقدمة بني املشكالت 
االجتماعية املدرجة على قوائم أولويات 

دون استثناء وأن احلد اجملتمعات البشرية 
من اثارها وأخطارها بقي موضوعاً 
للتجريب للوصول إيل األسلوب األمثل 
للتعامل معها والتخفيف من آثارها ، على 
الرغم من اجلهود الضخمة اليت بذلتها كافة 
احلكومات يف أحناء العامل املختلفة ملكافحة 
اجلرمية ، فإن اجلرمية جبميع جوانبها 

وتنتشر من مكان إيل مكان وظواهرها متتد 
ال تعرتف حبواجز أو حدود بل أهنا تستقل 
أحيانا عرب األثري وعن طريق وسائل 
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االتصال احلديثة من أكثر اجملتمعات 
لوقاية . شاهدا إىل أكثرها حزما وانضباط

 .اجملتمع من اجلرمية
ولدى استعراض البيانات املتعلقة جبرائم   

أن القتل مبزيد من التفصيل، يتضح 
معدالت جرائم القتل على الصعيد العاملي 

 1990ظلت مستقرة بوجه عام منذ عام 
، بيد أن تناول اجملموع العاملي على حنو 
منفصل من شأنه أن حيجب االختالفات 
اإلقليمية الكبرية سواء من حيث مستويات 

ففي القارة األمريكية، . القتل أو اجتاهاته
ذي ظل اتسم املعدل بالتقلب يف الوقت ال

فيه األعلى ضمن مجيع مناطق العامل طوال  
إىل  1990كامل الفرتة املمتدة من عام 

ويف أفريقيا، يتسم املعدل .  201٧عام 
بارتفاعه أيضا، وإن مل تكن البيانات 

.  2004متاحة سوى اعتبارا من عام 
وشهدت أوروبا اجتاها تنازليا باستمرار منذ 

ي أوائل العقد األول من القرن احلاد
 . والعشرين

وحسب االحصاءات اجلنائية املتوفرة     
ألف  464يف األمم املتحدة إن حنو 

شخص يف مجيع أحناء العامل وقعوا ضحايا 
وحده، أي ما  201٧جلرائم القتل يف عام 

يعادل أكثر من مخسة أضعاف عدد 
القتلى يف الصراعات املسلحة خالل نفس 

 .الفرتة
مكتب وحسب الدراسة اليت أجراها   

األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 
فإن أمريكا الوسطى هي أخطر املناطق 
للعيش حيث يرتفع فيها عدد جرائم القتل 

البؤر "أو القتل غري القانوين يف بعض 
حالة قتل بني كل  62منها إىل " الساخنة

 .ألف حالة وفاة 100
كما تظهر الدراسة العاملية  لألمم    
أن  2019حدة حول جرائم القتل لعام املت

، %13معدل هذه اجلرائم يف أفريقيا بلغ 
وهو معدل أقل من األمريكتني 

(1٧s2 )% اليت شهدت أعلى النسب يف
منذ أن بدأ التوثيق ومجع  201٧عام 

ومع ذلك، تشري . 1990البيانات يف عام 



                            2022لسنة ( 1،ج4ع)العدد . مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية 

 

118 
 

الدراسة أيضا إىل وجود ثغرات كبرية يف 
ا يف بعض البلدان البيانات اليت مت مجعه

 .األفريقية
ووفقا للدراسة فإن حقيقة ثابتة ظلت   

تتكرر يف البيانات املوثقة منذ بداية هذا 
الصلة بني اجلرمية املنظمة "القرن وهي 

والوفيات جراء العنف، إذ يقول املدير 
التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين 
باملخدرات واجلرمية، يوري فيدوتوف، إن 

من بني كل % 19ة وحدها مثلت اجلرمي"
 201٧جرائم القتل املسجلة يف عام 

وتسببت يف العديد من الوفيات يف كل 
أحناء العامل، أكثر مما فعل الصراع املسلح 

 .واإلرهاب جمتمعني 
ومن حيث تقسيم النوع، تثبت الدراسة   

أنه على الرغم من التساوي العام يف أعداد 
بني من هم  ضحايا القتل، إناثا وذكورا،

يف سن التاسعة وما دون، إال أن الضحايا 
الذكور يف كل الفئات العمرية األخرى 

من احلصيلة العامة، % 50يفوقون نسبة 
 .دولة 41وفقا لبيانات من 

ويف مجيع املناطق حول العامل، تزداد  
احتمالية أن يصبح الذكور ضحايا جرائم 
القتل مع تقدمهم يف العمر، بينما تكون 

عاما هي  29و  15ئة العمرية بني سن الف
األكثر عرضة خلطر القتل على مستوى 

 .العامل
ويف األمريكتني، يقدر معدل الضحايا بني   

ضحية قتل  46عاما بـ  19إىل  18سن 
ألف وفاة، بينما تشكل  100لكل 

األسلحة النارية يف القارتني األداة األكثر 
استخداما يف الغالب من أي مكان آخر، 

 .  ب الدراسةحس
مستويات العنف "وحسب الدراسة إن  

املرتفعة ترتبط بشدة بالشباب، فيكونون 
اجلناة والضحايا على حد سواء، وتقرتح 
لذلك أن تركز برامج منع العنف على 

تقدمي الدعم للشباب ملنع استدراجهم إىل "
 .ثقافة العصابات والتعامل مع املخدرات

يكون وإضافة إىل ذلك، فغالبا ما    
الرجال هم مرتكيب جرائم القتل، حيث 

يف املائة من مجيع األشخاص  90يشكلون
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الذين مثلوا رمسيا أمام نظام العدالة اجلنائية، 
وينطبق هذا . وكذلك األشخاص املدانني
 . (12) النمط يف مجيع مناطق العامل 

وأما بالنسبة للدول العربية فقد كشفت   
، 2019عامل إحصائية مؤشر اجلرائم يف ال

الدول من حيث معدالت اجلرمية  ترتيب
ووفق اإلحصائية، فإن الدولة اليت فيها أقل 
معدل جرمية يف العامل، تعترب األكثر أمنا، 
والعكس بالعكس، وجاءت سوريا ضمن 

من حيث  الدول العربية أخطر
اجلرمية، فيما تذيلت دولة قطر،  معدل

وصنفت  قائمة الدول األكثر خطورة،
الدول  ائية سوريا الدولة األخطر بنياإلحص

العربية من حيث جرائم القتل، حيث 
عامليا على قائمة  16جاءت يف املرتبة الـ

جرمية  الدول األعلى من حيث معدل
نقطة، تلتها  63،59القتل، بواقع 

 60،10بواقع  20الصومال يف املرتبة الـ
، بواقع 22نقطة، ومن مث ليبيا يف املركز الـ

ة، يف حني صنفت مصر يف نقط 59،18
نقطة، واملغرب  50s٧1بواقع  36املرتبة الـ

نقطة، وجاء  50،24بواقع  3٧يف املرتبة الـ
على قائمة الدول  53العراق يف املرتبة الـ

 .(13) اجلرمية األعلى من حيث معدل
واجلرمية يف العراق موجودة بأشكال   

خمتلفة، وترتبط بعوامل سياسية واجتماعية 
ة ودينية معينة بسبب الظلم اقتصادي

االجتماعي وغياب العدالة اضافة اىل 
عسكرة اجملتمع واندالع احلروب بدأ من 
حرب اخلليج األوىل والثانية وبعد سقوط 
النظام العراقي السابق بأيدي قوات 

، دخل العراق يف 2003التحالف سنة 
حالة من الفوضى وعدم االستقرار، خملفا 

داري وغياب األمن بيئة مليئة بالفساد اإل
وغياب سلطة القانون باإلضافة إىل اجملاميع 
اإلرهابية واحلروب األهلية وانتشار 
عصابات اخلطف والقتل وغريها من األمور 
ساعدت بشكل كبري بتفشي ظاهرة اجلرمية 
واشاعة ثقافة القتل يف العراق ، كما أن 
اخلصائص البيولوجية والعوامل الوراثية 

دورا كبريا يف تغذية الروح ميكنها أن تلعب 
االجرامية إذا ما تظافرت معها عوامل 
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سياسية وبيئية واجتماعية اخرى يكتسبها 
اجملرم بعد والدته من حميطه، باإلضافة 

 .للتفكك األسري والعائلي 
كما ان ظاهريت اجلهل اجملتمعي والعوز   

االقتصادي  يف العراق هلما األثر الكبري 
، فنجد األفراد يقتل باستفحال ظاهرة القتل

بعضهم بعضا، وجند الدولة والسلطة 
تقتالن معارضيهما باجلملة، وجند الفرق 
الضالة والطاحمة إىل احلكم تقتل األبرياء، 
وجند املتطرفني اجلهلة بالدين وتفسري 
تعاليمه مبا تشتهي انفسهم ويتفق ورغباهتم 
، نراهم يقتلون الناس بغبائهم وجهلهم 

يفهم من قبل أفراد هلم وبتسخريهم وتوظ
والنتيجة سريان أهنار . مصاحلهم اخلاصة
 .الدماء من األبرياء 

وترتاوح اجلرمية يف العراق بني غسيل   
األموال، والسطو املسلح، والغش 
الصناعي، وهتريب االثار، وجتارة 
املخدرات، وخطف االطفال، واالجتار 
بالسالح وتزوير الصكوك املصرفية، وتزوير 

والشهادات العلمية فضاًل على  العملة

التفجريات وحنوها وكان القتل ابرزها لدوافع 
متعددة ومنها الدافع السياسي والدافع 

 . الديين والدافع املايل
ولقد كانت التشريعات الوضعية  القدمية   

تعتمد على عقوبة االعدام لكوهنا مرتبطة 
بالنتيجة اإلجرامية جلرائم القتل بصرف 

افر او عدم توافر القصد النظر عن تو 
اجلنائي وعن الظروف الشخصية والعينية 
الرتكاب اجلرمية واملثل على ذلك قانون 
محورايب الذي كان يقرر االعدام يف حاالت 
متعددة حيدث فيه املوت بدون قصد  
كاملوت الناتج عن ضرب امرأة حامل او 

 .اهندام البناء نتيجة عيب فيه
ديثة فاهنا هتتم أما بالنسبة للتشريعات احل  

اىل حد بعيد بتلك الظروف الن اجلانب 
الشخصي أصبح دور حاسم يف تقرير 
وتدرج املسؤولية اجلنائية ولذلك جند فعل 
القتل يتفرع إىل عدة جرائم ترتاوح عقوبته 
بني احلبس والسجن املؤبد واالعدام وهذا 
ال جدال فيه أن حساسية املوضوع تدعوا 

هذه اجلرمية  املختصني لوضع رؤية عن
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وكيف عاجلها املشرع اجلنائي، وقد قسم 
القانون اجلنائي جرمية القتل بشكل عام اىل 

 :أقسام وهي 
وهو الذي حيدث : قتل عمد -1

باستخدام وسائل القتل مع وجود سبق 
 .إصرار على ارتكاب اجلرمية

وهو الذي حيصل :جرمية القتل اخلطأ -2
بدون ان يكون لدى القاتل سبق اصرار 
اىل ارتكاب اجلرمية ومل يكن له هدف 

 . اإليذاء والقتل 
جرائم اإليذاء وهي اجلرائم اليت تفضي  -3

إىل املوت دون ان يقصد اجملرم نتيجتها 
وقد وردت االحكام املختلفة هلذه االنواع 
الثالثة من القتل يف الكتب الفقهية كما 
تعرض نصوص منها ان املوت الناتج عن 

العنف واحلرمان وسائل اإليذاء هي 
والتغذية والعناية او االجهاض او االضرار 
العمدي والتخريب أو وضع 

 .(14)املتفجرات
وتبدو أمهية البحث ان يف مقدمة ما   

حيرص عليه تنظيم التعايش االجتماعي 

وصيانة سالمة الفرد ألنه أحد اخلاليا 
املكونة جلسم اجملتمع بدون توفري احلماية 

ك فإن جرائم االعتداء ولذل.البدنية للفرد
على األشخاص تعترب من اخطر الظواهر 
االجتماعية اليت هتدد متاسك اجملتمع وحتد 
من قدراته وتقف عائقا يف طريق تقدمه 

 . ومنوه
وان انتشار ظاهرة اإلجرام يف العراق    

يؤدي اىل االهتمام إلجناز حبث شامل 
ودقيق جلرمية القتل ، فاجلرمية كظاهرة 

القدم ال خيلو فيها أي جمتمع  متأصلة من
من اجملتمعات اإلنسانية من أن تكون ردة 
فعل لعدة عوامل سياسية واجتماعية 
ونفسية وبيئية وتربوية واقتصادية وثقافية 

وتتنوع من حيث طبيعتها .ودينية وغريها 
واشكاهلا وأساليبها من جمتمع آلخر تبعا 
لتنوع الظروف االجتماعية واالقتصادية 

اذا فمسألة ثبات اجلرمية نفسها . يةوالبيئ
يف الزمان واملكان ال ينطوي على حقيقه 
علميه بل انه ما يعترب جرمية يف جمتمع قد 
ال تعترب جرمية يف بلد اخر ويكون مباح يف 
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بلد اخر والعكس صحيح مثل تعاطي 
املخدرات يف بعض الدول العربية وإباحة 
 الشذوذ اجلنسي والبغاء يف بعض اجملتمعات

 .( 15) الغربية واالمثلة كثرية لصعوبة مجعها
اجلرائم ضد األشخاص  وعليه فان  

تنطوي على خطورة كبرية لذا احتلت 
درجة بالغة من األمهية يف السياسة اجلزائية 
، وذلك تبعا لألمهية االجتماعية للحقوق 
اليت متسها ، فهي أهم حقوق االنسان 

مهها واجملتمع ، ويعد احلق يف احلياة من أ
على االطالق باعتباره شرط الوجود 
االجتماعي والطبيعي ، وشرط املسامهة يف  

 .( 16)كيان اجملتمع ووجوده وتقدمه 
 . حتديد املفاهيم / ـ املبحث الثاين 

 .القتل / ـ أوال 
 .ـ التفسري اللغوي 

: هو إزهاق روح تقول: القتل يف اللغة  
حبجر،  قتله قتال وقتله إذا أماته بضرب، او

او بسم، او بعلة، وهو يف اصله يدل على 
: قلته قتال والقتلة: اإلذالل واالماتة، يقول

احلال مبثل هبا، يقال قتل سوء والقتلة مرة 

املواضع اليت إذا : واحدة ومقاتل اإلنسان
ورجل قتيل ومقتول .  (1٧) أصيبت قتلته

 . (18)واجلمع منه قتلى
: تل وقاتله قتاال ،ومقاتلة ، واستق  

مقتول وان : استمات ، وامرأة ورجل قتيل 
 . (19)مل تذكر املرأة فهذه قتيلة

كما يايت القتل مبعىن اإلعجاب أي 
قاتله اهلل ما )كما يقال (: املدح)

 .(20)(أفصحه
ويعرف قاموس وبسرت األمريكي القتل بأنه  

ازهاق روح انسان بغري حق مع سبق 
 .(21)اإلصرار والرتصد

 .الشرعي ـ التفسري 
مجيعا على  اتفقت الشرائع السماوية  

حترمي القتل ، وايقاع أقصى العقوبات 
الرادعة يف حق مرتكبها وشدد على عدم 
التهاون فيها ألنه من اخطر اجلرائم لذا ورد 
حترميه يف القرآن الكرمي بأكثر من موضع  

وال تقتلوا النفس اليت حرم )كما يف قوله 
ل مظلوما فقد ومن قت* اهلل اال باحلق 
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* جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل 
 . (22)(انه كان منصورا

كما يعد القتل من أبشع الكبائر يف مجيع    
الشرائع السماوية وقد جاء ذكره بالفرآن 

وال تقتلوا أوالدكم من )الكرمي بقوله تعاىل 
إمالق حنن نرزقكم واياهم وال تقربوا 

وال تقتلوا  الفواحش ما ظهر منها وما بطن
 .(23)( النفس اليت حرم اهلل اال باحلق

كما يف " قتلى"وجاء القتل بصيغة اجلمع   
يأيها الذين أمنوا كتب عليكم ) قوله تعاىل 

 . (24) (القصاص يف القتلى 
ويأيت مبعىن املعاداة كما يف قوله تعاىل  
 .(25) اي عاداهم( قاتل اهلل اليهود)
وكرامتها عند ان قيمة النفس االنسانية   

اهلل قيمة عليا ، فقد جعل اهلل تعاىل من 
قتل النفس الواحدة بدون ان تكون قد 
قتلت نفسا أو عملت فسادا يف األرض 
مبثابة قتل الناس مجيعا واحياء النفس 
الواحدة مبثابة احياء الناس مجيعا كما جاء 

 (ولقد كرمنا بين آدم ) يف اآلية الكرمية
(26) . 

: يراد به اللعن، قال تعاىلوكلمة القتل   
َفَرهُ } نَساُن َما َأكإ ومعناه لعن  (27) {قُِتَل اإلإِ

اإلنسان، وقاتله اهلل لعنه، فحقيقة القتل 
هو اإلماتة، وإن اختلفت الوسائل 

 .املستعملة يف هذا الفعل
 .ـ التفسري النفسي 

عرف القتل يف علم النفس بأنه اشباع   
ال يسلكها لغريزة انسانية بطريقة شاذة 

الرجل العادي حني يشبع الغريزة نفسها ، 
وذلك ألحوال نفسية شاذة انتابت 
مرتكب اجلرمية يف حلظة ارتكاهبا بالذات 

(28) . 
هو التعدي ( hhhs)والقتل عند الش   

احلاصل من فرد أو عدة أفراد يف اجملتمع 
على القيم اخلاصة هبذا اجملتمع وانتهاك 

 . (29)حقوق أفراده 
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 .تفسري االجتماعي ـ ال
توصف جرمية القتل من اجلانب   

االجتماعي بأهنا اخلطر الذي يداهم 
اجملتمع ككل لذلك فان فقدان أي فرد 
منهم يعد خسارة للجميع ، ألنه يرتك اثرا 
مبقدار ما كان لصاحبه من أثر يف اجملتمع ، 
لذا فجرمية القتل فعل ضار بأحد 
 االشخاص أو بعدد منهم كما انه ضار

 .   (30)حبياة اجملتمع 
 ircn  )فقد عرفها روبرت مريتون   

nrcn t ) يف كتابه النظرية االجتماعية
والبناء االجتماعي بأهنا ممارسة سلبية 
عدوانية هتدف اىل ازهاق حياة انسان 

 . (31)لسبب من األسباب
  peeeeh)وعرفها وليم شيلدون   

 srei t   ) باهنا كل فعل عدواين وال
 يهدف اىل القضاء على حياة انساين

انسان ينبعث من قصد يضمره القاتل 
ويريد من خالله اهناء حياته كلية لكي 

 . (32)خيتفي عن حلبة الصراع 

 .qas ) وعرف أميل دوركهامي    
mith..aq  ) القتل يف كتابه

االنتحار بأنه كل فعل مقصود يهدف اىل 
ينبعث هذا . القضاء على حياة انسان 

من عوامل اجتماعية تدفع احدهم الفعل 
 . (33)اىل اهناء حياة فرد آخر أو مجاعة 

كما تعرف جرمية القتل يف علم االجتماع    
بأهنا جرمية يتعمد فيها اجلاين االعتداء على 
اجملين عليه مستعمال يف ذلك اآللة القاتلة 
اليت تؤدي اىل موت اجملين عليه نتيجة 

 . (34) لذلك االعتداء
 . القانوين ـ التفسري

كانت جرمية القتل يف التشريعات القدمية   
حمل هني وعقاب واعتربت من اجلرائم 
اخلطرية ، فقد كانت عقوبتها القتل استنادا 
 ملبدأ القصاص خاصة يف شريعة محورايب

(35 ) . 
أما يف العصر احلديث فقد نص العهد  

الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادر 
عامة لألمم املتحدة يف املادة عن اجلمعية ال
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لكل انسان احلق الطبيعي ) منه على ان  6
 (يف احلياة ، وحيمي القانون هذا احلق 

(36). 
وامنا  (37)  ومل تعرف أغلبية القوانني القتل  

عاجلت احكامه بصورة واضحة ، وعليه ال 
بد من الرجوع اىل فقه القانون الوضعي 

ى بشكل عام للتعرف على معناه وعل
 ـ:الشكل التايل 

ازهاق روح ) يعرف القتل يف القانون بأنه   
 . (38)(بسلبه حقه يف احلياة 

ازهاق روح انسان بغري ) وعرفه البعض  
ازهاق روح انسان ) أو ، ( 39)  (وجه حق 

اعتداء على ) وعرفه آخرون بأنه ،  (40) (
 .   (41) (حياة انسان بفعل يؤدي اىل وفاته 

) كارو القتل العمد بانه وعرف الفقيه  
ازهاقا اراديا وبصفة غري مشروعة حلياة 

 .(42)(انسان بفعل انسان اخر
أما بالنسبة جلرمية القتل العمد فيقصد به   
اهناء حياة انسان عمدا بغري حق بفعل )

 . (43)(انسان آخر

وهو : والقتل العمد يف اللغة من عمد  
االستقامة يف الشيء منتصبا ، وارادة 

شيء ، والعمد ضد اخلطأ ، وتعمده ، ال
قصده ، والعمد املصدر منه ، : واعتمده

قصدت اليه ، والعمد : وعمدت فالنا 
نقيض اخلطأ يف القتل وغريه ، وامنا مسي 

الستواء ارادته اياه ، يقال : ذلك عمدا 
فعلت ذلك عمدا على عني ، وعمد عني 

 .( 44)أي جبد ويقني : 
م القتل من وبعد ان استعرضنا مفهو   

وجهة نظر اصحاب االختصاصات 
العلمية يرى الباحث ان القتل هو عملية 
إهناء حياة كائن حي بفعل كائن آخر ، 
وميكن أن يستخدم يف عملية القتل أدوات 
حادة أو قوية أو ثقيلة أو سالح ناري أو 

 .مواد سامة
كما أوضح الفقهاء مصطلح القاتل    

اغتيال شخص يقوم بعملية )املأجور وهو 
مقابل مبلغ مايل ، وقد يعمل القتلة 
املأجورون حلساب شخص واحد أو جهة 
حمددة، للقيام أحيانا بعمليات اغتيال 
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واعتربها املشرع من ( سياسية أو عسكرية
اجلرائم اخلطرية لكوهنا متس حياة االنسان 

 .(45)وتشكل خطرا على اجملتمع
العوامل الدافعة جلرمية / ـ الفصل الثاين 

 .قتل ال
االعالم ودوره يف الدفع / ـ املبحث األول 

 .حنو ارتكاب جرمية القتل 
وإذا كانت جرائم القتل من قبل األنظمة 
السياسية مكشوفة ومفضوحة بسبب 
الصراعات واخلصومات واحلروب اإلعالمية 
املتبادلة، فإن جرائم قتل األفراد لبعضهم 
بعضا بسبب املال تستحق وقفة عندها، 

فهناك أثر . سباهبا ودواعيهاوتفحصا أل
لعوامل متعددة منها عوامل سياسية 
واقتصادية واجتماعية ودينية فضال عن 
وجود أثر  لعامل مهم يف جرائم قتل 
األفراد يضاف اىل العوامل األخرى، يهمنا 
فهمه، وميكننا كأفراد التعامل معهما 

 . وجتنب تأثرياته السلبية علينا
االعالمية وهو  وهذا العامل هو املؤسسة

أهم مؤسسة تساهم يف انتشار واستفحال 
، فهي من بني املؤسسات .جرائم القتل

االجتماعية اليت رأينا من الضروري الرتكيز 
عليها نظرا لعالقتها بالظاهرة اإلجرامية 
بصفة عامة وجرائم القتل بصفة خاصة، 

هذا الكيان .. هي املؤسسة اإلعالمية
على خمتلف  االجتماعي اجلذاب واملؤثر

الفئات العمرية املكونة للمجتمع، وذلك ملا 
هلا من سلطة مباشرة وغري مباشرة على 

 .سلوك األفراد واجلماعات
وعن كيفية مسامهة اإلعالم يف ترويج   

 :جرائم القتل فهي عرب مثاين طرق، هي
فبنشر تفاصيل ارتكاب : ـ  التعليم 1

اجلرمية القتل، ميكن تعلم أساليبها ، 
اء معاملها ، وكيفية تزوير الوثائق، وإخف

. وغريها من أساليب االحنرافات السلوكية
والتعليم قد يساعد على االجرام وخاصة 
اذا صادف لدى الفرد ميوال واستعدادا 
اجراميا ، فقد يكون املركز املرموق أو 
العايل الذي يشغله الفرد وكذلك طبيعة 

،  الوظيفة اليت ميارسها دورا يف هذا السبيل
ويضاف اىل ذلك التقدم العلمي قد وضع 
حتت بصر األفراد الوسائل اليت تسهل 
ارتكاب اجلرمية أو اخفاء آثارها كاحملاليل 
الكيميائية املختلفة واملسدسات الكامتة 

 .(46)للصوت
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: ـ قتل االمتعاض واالستنكار من اجلرائم 2
إّن بعض طرق نشر خرب اجلرائم أو جعلها 

عالم، جعال منها سلوكا ركنا أساسيا يف اإل
عاديا ينتفي يف ارتكاهبا أي نوع من 

 .االمتعاض واالستنكار
وقد يتعاطف الرأي العام مع مقرتفيها ، 
وقد يرتتب على ذلك تشجيع من يوجد 
لديهم استعداد اجرامي أو ميل اليه يف 
ارتكاهبا ، ويظهر اثر ذلك من خالل 
املساحات املخصصة فيها ألخبار اجلرمية ، 

يتوقف مدى هذا األثر على قدر هذه و 
املساحة ،وعلى الكيفية اليت تعرض هبا 
،والغرض من هذا العرض ، ونوعية 
 اجلمهور الذين يهتمون باخبار اجلرمية

(47).  
من االنعكاسات : ـ جعل اجلرمية مرغوبة 3

املباشرة لوسائل اإلعالم على األطفال 
والشباب جعل اجملرم شخصا جذابا، من 

بطوالت اليت يقوم هبا، وذكائه خالل ال
بل قد يصري هذا اجملرم . اخلارق للعادة

منوذجا ورمزا يف خيال املشاهد، خاصة 
عندما يقوم بدور اجملرم جنم من النجوم 

ونفس . السينمائية احملبوبني لدى اجلمهور

الشيء حيصل يف الصحف املكتوبة عندما 
 .تصوغ اخلرب اإلجرامي بأسلوب جذاب

: ياة اليومية للمجرمني جذابةـ جعل احل 4
فالعديد من األشرطة واملسلسالت 
البوليسية تعرض تفاصيل عن طرق معيشة 
اجملرمني وحمرتيف اإلجرام، وتسلط األضواء 
على البذخ والتمتع مبلذات احلياة، وخاصة 
التمتع بالسلطة املوازية لسلطة الدولة 

ويقدم اجملرمون األبطال أحيانا . والقانون
م طيبون حىت حتول العديد من على أهن

وسائل اإلعالم إىل أداة إشهار لصاحل 
 .احلياة اإلجرامية االحنرافية

تقليد ما يعرض يف : ـ التقليد واحملاكاة 5
وسائل اإلعالم من أكثر اآلثار املباشرة 
على سلوك أفراد اجملتمع، وخاصة فئات 

وقد اعترب العامل جربيل . األطفال والشباب
العامل األساس لإلجرام " د التقلي"تارد 

فأعمال وتصرفات االنسان مصدرها 
القدوة ، فاإلنسان قد يقلد نفسه حبكم 
العادة أو عن طريق التذكر أو تقليد غريه ، 
والتقليد يف نظره ظاهرة عامة يف كافة 
اجملتمعات وختتلف باختالف العالقات بني 

 . (48)االفراد
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تساهم وسائل : ـ فقدان االستقاللية 6
اإلعالم بشكل عام، وجهاز التلفزيون 
بشكل خاص، يف فقدان استقاللية الفرد 
أو الشخص املتقبل للرسالة اإلعالمية، 
حبيث حَتول هذا اجلهاز إىل مصدر تعليم 

. وتوجيه ومصدر انصياع من قبل املتقبل
فالتلفزيون خيلق حالة التحام جديدة ال 

أو ( أنا)يستطيع الطفل فيها أن يقول 
ألنه يف موقع املسيطر عليه، وبذلك ، (ال)

يفقد كل استقالليته ويصبح عبارة عن 
 .عبد وتابع جلهاز التلفاز

ـ قتل اإلحساس جراء مشاهدة برامج  ٧
ِمن تأثري اإلعالم على سلوك : العنف

األفراد واجلماعات قتل اإلحساس جتاه 
اآلخرين، خاصة يف حالة برامج العنف 

وم تطغى ومشاهد القتل اليت أصبحت الي
بشكل بارز يف بعض الربامج التلفزيونية، 

فحسب . وخاصة املخصصة منها لألطفال
دراسة إحصائية أولية أجريت خالل 

إلحدى أكثر  2015 -2014العامني 
القنوات التلفزيونية جاذبية من طرف 

%  80األطفال، سجلت نسبة جتاوزت 

. من الربامج اليت تتضمن عنفا وحروبا
ميديا "ية قامت هبا وحسب دراسة أمريك

من أعمال %  ٧5، يتضح أن "سكوب
العنف على الشاشة ال يعاقب أصحاهبا 

واألسوأ من ذلك أن فاعليها ال . عليها
يهم إن كانوا شخصيات إجيابية أو سلبية، 

، وجدت إحدى 1990ففي العام 
اجلمعيات الوطنية لثقافة الصغار أن 
األطفال الذين تعودوا على رؤية برامج 

. ف أصبحوا أقل إحساسا بأمل اآلخرينالعن
وقتل اإلحساس ميكن أن يرتمجه الطفل عرب 
سلوكيات خمتلفة ومتطورة ومتصاعدة، إذ 
تبدأ باالستعماالت اللفظية العنفية، مث يف 
مرحلة ثانية تتجه حنو األلعاب اليت حبوزته 
أو حبوزة غريه، وتتطور شيئا فشيئا لتنتقل 

 .(49)األطفال إىل الواقع الفعلي مع بقية 
دور األسرة يف الدفع حنو / املبحث الثاين 

 .جرمية القتل 
إذ تساهم األسرة باعتبارها مؤسسة   

اجتماعية من خالل سوء معاملة الوالدين 
لألبناء، أو ختلي األبوين عن تربية أبنائهم، 
أو تنشئتهم على اإلجرام، يف حتويل 

وهذا مرتبط بنقص . األطفال إىل جمرمني
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الشرعي والرتبوي ، وكيف أنه يساهم  العلم
 .بفعالية يف كبح مجاح اجلرائم والعنف

كانت األسرة يف العادة تقوم بدور    
الوسيط اإلجيايب بني الفرد والقيم 
االجتماعية، إذ حتاول عرب التنشئة 
االجتماعية خلق نوع من احلصانة الرتبوية 
والتنشئة االجتماعية اليت حتول بني الطفل 

كما تقوم أيضا عرب آليات . حنرافوبني اال
متنوعة خبلق التوازن النفسي واالجتماعي 

الروضة، املدرسة، )بني احمليط اخلارجي 
وبني ما تطمح له …( الشارع، األصدقاء

لكن مع دخول . العائلة من تربية ألبنائها
جهاز التلفاز والدور الذي أصبح يقوم به، 
وخاصة سيطرته الكلية على األطفال، 

ت األسرة تفقد مكانتها تدرجييا، بدأ
وصارت كل التأثريات اليت كانت األسرة 
ختاف منها ومتارس سلطتها ملنع التأثر هبا، 
يشاهدها األطفال والشباب داخل البيت 

 . ال خارجه 
وتؤدي األسرة والتنشئة االجتماعية دورها   

الفاعل واملهم يف حدوث جرائم القتل 

سرة الكبرية ذلك ان األ. وحماوالت القتل 
احلجم وذات االمكانيات االقتصادية 
احملدودة ال تتمكن من انتهاج األسس 
القومية يف الرتبية واإلصالح واحملافظة على 
اجليل اجلديد من اخطار االحنراف واجلرمية 
، فمعظم حوادث القتل اليت يرتكبها أبناء 
هذه األسر ترجع اىل الفقر واحلاجة املاسة 

دي األوضاع البيئية واحمليطية اىل األموال وتر 
واخنفاض املستوى الثقايف والعلمي ، مع 
ضعف برامج التوجيه واالشراف على 

 .(50)األبناء
أما عملية التنشئة االجتماعية اليت تتبناها   

األسرة فهناك مؤشرات احصائية تدل على 
ان هناك يف األعم األغلب عدة سلبيات 

والتناقضات وهذه السلبيات . وتناقضات 
تنعكس فيما بعد على شخصية واتزان 
وعالقات الشباب حبيث يضعف تأثريهم 
ويقل اداؤهم وتقتل عندهم روح العمل 
واملثابرة واالبداع بل ينساق بعضهم اىل 
اجلرمية واالحنراف وخباصة جرمية القتل اليت 
تؤدي حبياة االبرياء من الناس ، كما أن 

القدر خلو برامج ومناهج التعليم من 
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الكايف وأصول التفكري والرتبية، خيرج لنا 
أجياال ال تعرف قيمة االنسان وال األسرة، 

 .(51)وال أمهية الرتبية والتنشئة السليمتني
إن العالقات املشبعة باحلب و احلنان و 
الدفئ العائلي و الثقة املتبادلة بني أفراد 
األسرة تساعد الطفل على أن ينمو بشكل 

ه و يتقبل اآلخرين ويثق عادي و حيب غري 
أن يشعر الطفل يف األسرة " فيهم و جيب 

أنه مقبول إجتماعيا و حمبوب من قبل 
والديه ومرغوب فيه حىت يتهيأ نفسيا لقبول 
ما يالحظه داخل األسرة ، و ميلك مجيع 
قدراته العقلية و النفسية ليعي ما يطرح 
عليه من مناذج سلوكية و آداب وتوجيهات 

يف هذه احلالة نؤكد على عامل اجتماعية و 
الثقة الذي جيعل الطفل يأخذ عن والديه 
وال يأيت هذا العامل إال من خالل اجلو 

 .(52)االجتماعي الدافئ يف األسرة 
داخل األسرة خصوصا بني الوالدين و 
طريقة تعاملهما مع أطفاهلم مثل طريقة  
إمهاهلم ألبنائهم و عدم مراعاة مصاحلهم و 

احلماية الزائدة هلم أو عملية مطالبهم أو 

تفضيل طفل عن طفل آخر ، كل هذا 
خيلق نوع من السلوك اإلحنرايف يف نفوس 
األطفال وبالتايل احنرافهم ويفتح الباب 

فيتم تأثري األسرة " امامهم الرتكاب اجلرمية
يف تشكيل السلوك االجتماعي للطفل من 
خالل ما ميكن أن نسميه بعملية التنشئة 

ية فعن طريق هذه العملية االجتماع
يكتسب الطفل السلوك و العادات 
والعقائد و املعايري والدوافع االجتماعية اليت 
تقيمها أسرته وألفته الثقافية اليت تنتمي 

 .(53)إليها األسرة 
القتل مقابل املال هو / ـ املبحث الثالث 

   .قتل عمد يف القانون اجلنائي
تداءا ان جرمية القتل العمد تشكل اع  

على حياة االنسان من خالل افعال 
يرتكبها اجلاين واليت تودي حبياة اجملين عليه 
، ويف هذا فإن نشاط اجلاين له حمل ينصب 

حمل جرمية  عليه اال وهو االنسان احلي 
القتل هو وجود انسان على قيد احلياة 
ازهقت روحه ، اذ ان من اركان جرمية 

قع القتل القتل يف الشريعة االسالمية ان ي
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على انسان حي لذلك تسمى هذ اجلرمية 
عند فقهاء املسلمني باجلناية على النفس 
وبناء علي ذلك  جيب ان يكون اجملين عليه 
انسان حي فاذا قتل احليوان ال يعترب قتال 
وامنا يعترب جرمية اتالف احليوانات حيا فلو  
كان اجملين عليه ميتا وقت الفعل ال تعترب 

اي جيب ان يكون اجملين  جرمية قتل عمدا
 .عليه على قيد احلياة 

واحلياة هي تكليف خيلع على اجلسم اذا    
كان يباشر جمموعة من الوظائف العضوية 
على النحو الذي حتدده القوانني الطبيعية 
وهذا الوظائف متعددة بأجهزة اجلسم 
وبعضها تؤدي االجزاء اخلارجية يف اجلسم 

الداخلية يف والبعض األخري تؤدي االجزاء 
اجلسم وبعض الوظائف فسيولوجية وذهنية 
ونفسية وذللك حني تتعطل هذا الوظائف 
بتجرد اجلسم من احلياة  ويتحول اىل جثة 

(54). 
لذلك يعترب االعتداء على احلياة فعال    

من شانه تعطيال كامال وعليه فان حق 
احلياة هو املصلحة اليت حيميها القانون يف 

ؤديا القدر االدىن يف ان يبقى اجلسم م
وظائفه  اليت ال غىن كي ال تتعطل مجيعها 
وعلى اساس ذلك فان احلق يف احلياة ميثل 
باحملل القانوين يف جرمية القتل العمد اي 
هو املصلحة احملمية قانونا واملعتدى عليها 
من قبل اجلاين اما املوضوع الذي ينصب 
عليه احلق يف احلياة هو اجلسم احلي وهو 

يان الذي يباشر وظائف احلياة  كما انه الك
املوضوع الذي تقع عليه افعال االعتداء 

 .على احلق يف احلياة  
واملشرع العراقي يشرتط الرتكاب جرمية    

القتل العمد ضرورة توافق قصد عام لدى 
اجلاين الذي يتمثل توجيه إلرادته اىل القيام 
باعتداء على انسان حي مع العلم حبقيقة 

وم به وبقصد خاص استهدافه من ما يق
ذلك  االعتداء ازهاق حياة روح املعتدى 
عليه ويرى البعض الفقهاء ان القصد 
اجلنائي يف هذا اجلرمية هو القصد اجلنائي 
مبفهومه املتطلب يف اجلرائم مهما كانت 

 .والذي يقوم على عنصرين
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العلم جبميع الوقائع : العنصر االول
كاب اجلرمية والظروف  اليت احاطت بارت

اي ان يكون اجلاين حميطا احاطة تامة 
حبقيقة الواقعه اجلرمية واقعيا وقانونيا وهذا 
يقتضي علما بان يوجه فعل االعتداء اىل 
انسان حي وان هذا الفعل يشكل خطورة 
على حياة اجملين عليه وان من شانه 

 .احداث الوفاة 
العلم باحلق املعتدى عليه اي احاطة -1

بان اعتداؤه منصب عل  علم الفاعل
انسان حي يتجه اليه فعله وهذا مفاده ان 
يتوقع اجلاين بان سلوكه يودي اىل اهناء 

وعليه اذا اعتقد الفاعل ..حياة انسان حي 
ان فعله ينصب على جثة انسان فارق 
احلياة يف هذا اخلالة ينتفي القصد وتنتفي 
املسؤولية  على القتل العمد ولكنه يسال 

 . خلطأعن القتل ا
العلم خبطورة الفعل على حياة اجملين _2

عليه اي علم الفاعل بان من شان فعله 
يشكل اعتداء على حياة انسان وعليه اذا 
جهل الفاعل خطورة فعله او اعتقد بان 

فعله ينطوي على خطورة يعد احلالة ينتفي 
 .القصد وتنتفي املسؤولية على القتل العمد

ى فعالن اي العلم بان الوفاه ترتتب عل-3
ان يتوقع الفاعل وفاة اجملين عليه كاثر لفعله 
وعليه اذا مل يتوقع الفاعل وفاة اجملين عليه 
ينتفي القصد وتنتفي املسؤولية عن قتل 

 .(55)العمد 
توقع الفاعل عالقه سبيبة بني فعله -4

اي يتوقع الفعل بأىن ستحصل من :والوفاه 
ء خالل الوسيله اليت استعملها يف االعتدا

، وتفسري ذلك هو ( املسدس او اخلنجر )
ان القانون يضع على قدم املساواة كل 
الوسائل اليت تفضي اىل حدوث الوفاه 

 .ودليل ذلك انه مل جيد وسيله القتل 
ان من : هو االرادة والعنصر الثاين

يستهدف حياة اجملين عليه البد من ان 
تكون ارادة االنسان حرة حىت ترتتب 

نائية فاذا مل تكون حرة كما لو املسؤولية اجل
ارتكب القتل بسبب قوة قاهرة كاإلكراه او 
حتت تأثري تنومي املغناطيسي او كما انقلبت 
االم على وليدها النائم اىل جانبها فتخنقه 
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فإن اإلرادة احلرة تنتفي وبالتايل ال يتحقق 
ركن املسؤولية املعنوي ، وتتحقق االرادة 

و السلوك بتحقق السلوك االجرامي وه
الذي من شانه  احداث وفاة اجملين عليه 
وهو سلوك صاحل بطبيعته لتحقيق هذا 
النتيجة فان حتققت كأثر لذلك الفعل  
كانت جرمية القتل تامة ومل حيققها 
السباب اخرى ليس بينها ارادة املتهم 
الذي كان لديه قصد وبدأ فعال بتنفيذ 
الفعل الذي سيؤدي اىل الوفاة واقتصر 

ية الفعل على هذا الشروع وحتقق مسؤول
 : االرادة بتحقق عنصرين ومها

ارادة فعل االعتداء على حياة اجملين -1
البد من اثبات ان ارادة الفاعل :عليه 

اجتهت اىل ارتكاب فعل االعتداء وذلك 
بسيطرة وتوجيه اىل بلوغ الغاية وهي وفاة 

 .اجملين عليه 
دة ان اثبات ارا( الوفاة)ارادة النتيجة -2

الفاعل اىل احداث وفاته اجملين عليه الن 
هذا االجتاه االرادي هو الذي مييز جرمية 

 . (56)القتل العمد عن القتل اخلطأ

ومىت ما توفرت نية القتل لدى اجلاين    
فال يؤثر قيام اجلرمية وقوع اخلطأ يف شخص 
اجملين عليه سواء كان هذا يف خطا يف 

طا شخص من وقع عليه الفعل او عن خ
يف توجيه الفعل فان مجيع العناصر القانونية 
للجرمية تكون متوفرة يف حالة على ذات 
املقصود ذلك  ان القصد من جترمي فاملشرع 
للقتل هو محاية النفس االنسانية عموما  
كما يصطاد يف غابة فريى شبحا بني 
االشجار فيعتقد انه غزال او حيوان فيطلق 

 .(5٧)النار عليه فاذا به انسان 
 ـ عقوبة جرمية القتل املقرتنة بظروف مشددة 
اجلرائم املقرتنة بظروف مشددة للقتل العمد 
ميكن ان ترتكب يف ظروف جتعل مرتكبها 

فيستحق عقوبة اشد من  (58)اشد خطرا 
عقوبة القتل العمد والظروف  املشددة مثل 

، او القتل *قتل مع سبق االصرار والرتصد
رقعة او باستعمال مادة سامة او مف

متفجرات او اذا كان القتل بدافع دينء او 
مقابل اجر او اذا استعمل اجلاين طرقا 
وحشية يف ارتكاب الفعل او اذا كان 
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مقتول من اصول القاتل واذا وقع القتل 
على  موظف او مكلف خبدمة عامة اثناء 
تادية وظيفته او بسبب ذلك او اذا قصد 
اجلاين قتل شخصني او اكثر فتم ذلك 
بفعل واحد اذا اقرتن القتل العمد جبرمية  او 
اكثر من جرائم القتل العمد او الشروع 
الرتكاب جناية او جنحة معاقب عليها 
باحلبس مدة سنة واحدة او تسهيال 
الرتكاهبا او تنفيذا هلا او متكينا ملرتكبيها 
او شريك على  الفرار للتخلص من 
العقاب او اذا كان اجلاين حمكوما عليه 

السجن املؤبد عن طريقه جرمية  عمديه او ب
ارتكب قتل عمد او شرع يف خالل مده 

اخل  وهذا ماذكره ..  (59)تنفيذ العقوبة
قانون العقوبات  406بالتفصيل ماده 

قد  (60) العراقي النافذ كما سنرى الحقا
يعاقب باالعدام ( 406/1)نصت املادة 

من قتل نفس عمدًا يف احد احلاالت 
 :التالية

اذا كان القتل مع سبق االصرار :ـ اوال 
والرتصد فان املشرع شدد عقوبه القتل 

العمد اذا ارتكبت مع سبق االصرار 
وقد عرفت املاده .والرتصد او االثنني معا 

من قانون العقوبات العراقي سبق 33
بانه التفكري املصمم عليه على )االصرار 

ارتكاب جرمية  تعد جنائيه او جنحه 
هو ايذاء شخص حمدد معني  الغرض منها

ويقوم سبق االصرار على عنصرين اوهلا 
الفرتة الزمنية اليت متر من وقت تفكري اجلاين 
حىت وقت تنفيذه والبدء بارتكاب االفعال 
املادية املكونة للجرمية وكل هذا يعرف 

 . بالعنصر الزمين 
العنصر النفسي فهي حاله اهلدوء  :ـ ثانيا 

يف تفكري اجلرمية  اليت مير هبا اجلاين 
وارتكاهبا واحللول املناسبه يف حاله وجود 
عناصر مفاجئة غري متوقعه تظهر وقت 
التنفيذ فمىت توافر هذان العنصران تكون 
حبد جرمية قتل مع سبق  االصرار وظروف 
مشدده للعقوبة  وترجع علة التشديد يف 
عقوبة القتل العمد مع سبق االصرار نظرآ 

طوره اجرامية يف ملا يعد ذلك على خ
شخصيه اجلاين حيث قام بالتفكري يف 
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ارتكاب اجلرمية هبدوء وتروي اقدم على 
ارتكاهبا مع كلمه بوجود العقوبة  املشددة 
اال ان وجود تلك العقوبة  مل يردعه عن 

 .تنفيذها 
وتنطبق احلاالت اليت مر ذكرها على جرائم 
القتل مقابل املال يف القانون اجلنائي وهو 

ان اجلاين قام بالقتل لقاء أجر دفعه له  يعين
املؤجر وتتحقق اجلرمية بقيام اجلاين بقتل 
شخص دون سابق معرفة ودون ان تكون 
له بينهما عداوة أو عالقة سوى انه قبض 
مثنا ، أي اجرا مقابل اهناء حياة اجملىن عليه 

ويالحظ ان األمر الذي أغرى اجلاين . 
يه يعد صورة ومن مث دفعه اىل قتل اجملين عل

، ويشرتط ** من صور الباعث الدينء
لتحقيق املسؤولية عن هذه اجلرمية علم 
اجلاين بأنه يقتل مقابل أجر ، وان هذا 
األجر هو الذي دفع به إلرتكاب اجلرمية ، 
واجتاه ارادته اىل قبول األجر لغرض 
ارتكاب جرمية القتل ، اذ جيب ان تكون 

ل عليها هناك فائدة أو منفعة مستقلة حيص
 . اجلاين وال بد من علمه بذلك 

وان علة تشديد عقوبة جرمية القتل العمد   
يف هذه احلالة تكمن يف ان القاتل األجري 
هنا اظهر خطورة كبرية على أمن وسالمة 
اجملتمع لقساوة طباعه وجترده عن املفاهيم 
والقيم االنسانية ، وختليه عن معاين الشرف 

يشكل خطرا على  فهذا الفاعل. والكرامة 
اجملتمع وخطورته تفوق خطورة من يقدم 
على القتل نتيجة شجار آين أو خالف 

 (61)يقع من اجملين عليه ويتطور اىل القتل 
.    
لعلنا بتعرضنا ملوضوع  جرمية القتل يف   

القانون اجلنائي نكون قد اسهمنا ولو جبزء 
بسيط يف الكشف عن بعض اجلوانب 

ليها جرمية القتل نظرا املهمة اليت تنطوي ع
ملا تعرفه هذا الظواهر االجتماعية من 
اهتمام كبري من اطراف الباحثني من اجل 
اجياد نظم وسبل كفيلة مبكافحتها بغية 
التقليل من حدهتا وخطورهتا السيما مع 
تنامي املشاكل االجتماعية وتأزم االوضاع 

 .  االقتصادية والسياسية 
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االهتا العادية ان جرمية القتل العمد يف ح
اليت تشكل ذروة االجرام نظرا ملا متثله من 
استخفاف حبياة االخرين وإهدار حبقهم  
يف احلياة وبالتايل فال جدال يف خطورة هذا 
اجلرمية وهتديدها للكيان الفردي 

 .( 62)واالجتماعي
كل هذا استدعى منا وقفة تأمل لبحث 
الظاهرة االجرامية بكل جوانبها والكشف 

صورها واعطاء صورة واضحة جلرمية عن 
القتل يف التشريع العراقي وهذا ما حاولنا 
تسليط بعض الضوء عليه من خالل تناولنا 
هلذا اجلرائم املاسة باألشخاص وان كان 
الفقه واملهتمني قد أولوها اهتماما وافردت 
هلا التشريعات نصوصا لتجرميه ا فإننا نرى 

زيدا من ان هذا اجلرائم الزالت تستدعي م
العناية واالهتمام سواء من جانب املشرع 

 . او الفقه أو القضاء على سواء
 .ـ االستنتاجات 

وما  2003ان التغيري السياسي علم . 1
تبعه من انفالت أمين وغياب سلطة 

القانون كانت السبب الرئيسي النتشار 
 .ظاهرة جرائم القتل مقابل املال 

ت يف ان اهلجمة اإلرهابية اليت حصل. 2
ولدوافع سياسية كان  2003العراق بعد 

 .هلا الدور يف استفحال ظاهرة القتل 
ان األوضاع االقتصادية لألسرة العراقية  . 3

 . كانت دافعا جلرائم القتل مقابل املال 
ـ مل تعرف التشريعات القتل العمد امنا 4

اشارت اليه يف القوانني العقابية ويف قانون 
االشارة اىل القتل العقوبات العراقي متت 

من قانون (  406_405)العمد يف املواد 
لسنة (11)العقوبات العراقي رقم 

 .املعدل 1969
ـ عدت جرمية القتل يف الشريعة االسالمية 5

من ابشع الكبائر وجعل هلا عقوبة 
 ( .االعدام )القصاص 

ـ كان لإلعالم دور كبري يف تغذية روح 6
تربيرها القتل بنشرها جلرائم القتل و 

واعطاءها مسوغات سياسية او سياسية او 
 .دينية 
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ـ كان للشحن الطائفي والديين دور كبري ٧
 . يف انتشار ظاهرة جرائم القتل 

 .ـ املقرتحات 
ـ التأكيد على التوعية من خماطر جرمية 1

القتل من خالل الندوات واملؤمترات اليت 
 .تدعوا اىل التسامح ونبذ العنف 

عية االسرية عن طريق ـ  تكثيف التو 2
وسائل االعالم بضرورة مراقبة ابناءهم 
 .ومعرفة نوع العالقات اليت يرتبطون هبا 

ـ التأكيد على عدم الغاء عقوبة االعدام 3
وذلك ألهنا من وسائل الردع العام واليت 
تسوق هلا بعض املنظمات اليت تدعي 

 .حقوق االنسان
ر ـ منع القنوات الفضائية اليت تنشر اخبا4

الشحن الطائفي واخبار القتل وتربر ساحة 
 .القاتل او من يدعم مرتكب جرمية القتل 

التأكيد على عدم التدخل يف  ـ5
االجراءات القانونية والقضائية يف حماكمة 

 .مرتكيب جرائم القتل 
 .ـ اهلوامش 

   45ـ املائدة اآلية 1

 1٧8ـ البقرة اآلية 2
 ٧0ـ اإلسراء آية 3
النظريات :احلسن  احسان حممد. ـ د4

االجتماعية املتقدمة ، مطبعة الرسائل ، 
 . 39،ص2005بغداد ،

علم اجتماع :احسان حممد احلسن . ـ د5
،دار وائل للنشر والتوزيع، 1اجلرمية ،ط
 . 2008االردن ،

النظريات :احسان حممد احلسن . ـ  د6
االجتماعية املتقدمة ، املصدر 

 . 53السابق،ص
النظريات :سن احسان حممد احل. ـ د٧

االجتماعية املتقدمة ، املصدر السابق ، 
 . 54ص
ثقافة  الال عنف : ناصر حامد عبيس  8

وآليات تطبيقها يف اجملتمع العراقي ، رسالة 
ماجستري غري منشورة ـ كلية اآلداب ـ 

 .   5،ص2014جامعة القادسية ، 
ـ االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد 9

املرتزقة ، اجلمعية واستخدام ومتويل وتدريب 
العامة لألمم املتحدة  مبوجب قرارها 
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دخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف . 44/34
 .2001أكتوبر  20
جرمية القتل العمد : ـ  رفل رعد ابراهيم 10

لسنة  111يف قانون العقوبات العراقي 
، حبث غري منشور ، كلية القانون 1969

والعلوم السياسية ــ جامعة دياىل ، 
 . 9،ص2015

لسنة  111ـ قانون العقوبات العراقي 11
1969 . 

اجمللس االقتصادي :ـ األمم املتحدة 12 
واالجتماعي ـ جلنة منع اجلرمية والعدالة 
من  8اجلنائي الدورة الثامنة والعشرون البند 

 nhcrs 4جدول األعمال املؤقت ،
2019. 

احصاءات اجلرمية يف : ـ حممد الوكيل 13
على الرابط الوطن العريب 

snn h:// hhchehchieh.trn  / 
االعتداء . ـ  د حممود جنيب حسين14

دار .على احلياة يف التشريعات اجلنائية 
 .2٧ص.19٧8غريب للطباعة ، القاهرة  

ـ علي حسني خلف سلطان الشاوي 15
مبادئ القانون العقوبات العراقي دار 

، 2010العاتك لصناعه الكتاب القاهره ،
 .35ص

شرح : مجال ابراهيم احليدري . ـ د16 
احكام القسم اخلاص من قانون العقوبات 

،مكتبة السنهوري، جامعة بغداد 
 . 1٧2،ص2015،
ـ أيب احلسن امحد بن فارس بن زكريا، 1٧ 

، بتحقيق عبد 5جممع مقايس اللغة، ج
السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر 

 .56مادة قتل ص 19٧5والتوزيع بريوت،
حميط احمليط ، : طرس البستاين ـ ب18
، مكتبة لبنان ،بريوت، 1،ج1ط

 . 1663،ص18٧0
خمتار القاموس :ـ الطاهر امحد الزاوي 19
مطبعة عيسى البايب ، ب م ، 1،ط

 . 490،ص1963
لسان العرب : ـ ابن منظور20 

مادة القتل، دار صادر 549ص11ج
 . 2005للطباعة ، بريوت ، 
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 21-- prihnrcs N.:  seci 
Nr   tnrcthne the 

 erne thcss ,. .(s  sr 
hhir heir  crhh   

1959، ٧59    .  
 .  33ـ سورة اإلسراء اآلية 22
 151ـ سورة االنعام اآلية 23
 1٧8ـ سورة البقرة اآلية 24

ـ حممد ناصر الدين كتاب الصالة 25 
، املكتب االسالمي، 1باب املساجد، ج

 .1، ص 1948بريوت، ،
 .٧0 ـ اإلسراء اآلية26
 .1٧ـ سورة عبس اآلية 2٧

مباديء علم : ـ فوزية عبد الستار 28 
، دار النهضة  1االجرام والعقاب ،ط
 .  92العريب ، بريوت ، ص

دروس يف علم : ـ مصطفى العوجي 29  
، 1،ط( اجلرمية واجملرم) االجتماع اجلنائي 

 . 48،ص1980مؤسسة نوفل ، بريوت ،
ل اصو : ـ  حممد امحد املشهداين 30 

علمي االجرام والعقاب يف الفقهني 

، دار الثقافة 1الوضعي واالسالمي ،ط
 .   10،ص2008للنشر والتوزيع ،عمان ، 

   31- -nrcn t s  ircn e 
  rehe  sr cs hti   rehe 
 ncernecrs Nr  , cis nsr 

fcrr  crhhs1968، 25  
32-    - srei t speeeeh e 

 hnnrcth  f  riehtrr  f 
, ens ،h ti ts hnchti 

 crhhs 1981 ، 23.  
33-  ecisre  s  eere 

 eereir seertr r s sr 
 crr  crhh ،19٧1، 101       .  

مقدمة يف علم : ـ حممد ابراهيم زيد 34
، دار الطباعة 2االجرام وعلم العقاب ، ط

 32، ص1980والنشر ، القاهرة ، 
مباديء : ـ صويف حسن ابو طالب 35

دار النهضة العربية ، تأريخ القانون ، 
 . ٧4، ص196٧القاهرة ، 
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النظرية العامة : ـ حمروس نصار اهلييت 36
، مكتبة  1للجرائم االجتماعية ، ط

 34، ص 2011السنهوري ، بغداد ، 
 111ـ  قانون العقوبات العراقي رقم 3٧

وقانون العقوبات املصري  1969لسنة 
  193٧لسنة  58رقم 
رائم الواقعة اجل: حممد الفاضل . ـ  د38

، مطابع فنت 3على األشخاص ، ط
 .  55، ص1965العرب، دمشق، 

قانون العقوبات : ـ  حممد زكي ابو عامر39
،القسم اخلاص، الدار اجلامعية للطباعة 

   255، ص1984والنشر ، بريوت، 
عبد الرمحن . حممد صبحي جنم ود. ـ د40

اجلرائم الواقعة على األشخاص : توفيق 
قانون العقوبات األردين ، واألموال يف 

  10مطبعة توفيق ، عمان، ب ت ،ص
شرح قانون : عمر السعيد رمضان . ـ د41

العقوبات ،القسم اخلاص ، دار النهضة 
   214، ص1986العربية ،القاهرة، 

القتل العمد : سليم ابراهيم . ـ د42
، 2002واوصافه املختلفة  بغداد ، 

 (.3٧ص
شرح قانون : حممود جنيب حسين . ـ د43

العقوبات اخلاص،دار النهضة العربية ، 
 .320، ص1988القاهرة ،

: ـ ايب احلسن امحد بن فارس بن زكريا 44
معجم مقاييس اللغة ـ حتقيق عبد السالم 

،دار الفكر للطباعة والنشر  4هارون،ج
 .3096، ص19٧9والتوزيع ،بريوت ،

حركة : ـ حممد عثمان اخلشت 45 
سينا ، القاهرة ،  احلشاشني ، مكتبة ابن

 .3٧، ص 1988
علم : مجال ابراهيم احليدري . ـ د46

االجرام املعاصر ،مكتبة السنهوري، بغداد 
 .  201،ص2011،

علمي : علي عبد القادر القهوجي . ـ د4٧
االجرام والعقاب، الدار اجلامعية للطباعة 

 . 204،ص1984والنشر، بريوت ، 
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 علم: مجال ابراهيم احليدري .ـ د 48 
االجرام املعاصر ،مكتبة السنهوري، بغداد 

 . 8٧، ص2011،
احصاءات القتل : ـ  االمم املتحدة49

العاملية ، املكتب اخلاص باملخدرات 
 .2019ــ 201٧واجلرمية لعام 

علم : احسان حممد احلسن . ـ د50
االجرام ـ دراسة حتليلية يف التفسري 

االجتماعي للجرمية ، مطبعة احلضارة ، 
 .116،ص2001 بغداد ،

علم : احسان حممد احلسن . ـ د51
االجرام ـ دراسة حتليلية يف التفسري 

االجتماعي للجرمية ، املصدر السابق ، 
 .11٧ـ 116ص
مؤسسات التنشئة :ـ مراد زغيمي 52

االجتماعية ، منشورات جامعة باجي 
  10٧،ص2000اجلزائر، . خمتار،

تنشئة : ـ زكريا الشربيين ، يسرية صادق53
طفل وسبل الوالدين يف مواجهة ال

القاهرة، دار الفكر العريب، . مشكالته
 .10، ص  2000

قانون : حممد زكي ابو عامر. ـ د54 
العقوبات القسم اخلاص ، املؤسسة الوطنية 

 .20، ص1981للطباعة والنشر،بريوت،
العالقة السببية يف : ـ حممود جنيب 55

قانون العقوبات العراقي ، دار النهضة 
  83،ص 1988ربية ، القاهرة ،الع

العالقة السببية يف : ـ حممود جنيب 56
قانون العقوبات العراقي ،املصدر نفسه 

  25،ص
حسن الفكهاين ،موسوعة . ـ  د5٧

الدار العربية -القضاء والفقه ،
 .19ص 19٧٧للموسوعات، القاهرة  ،

شرح قانون : ـ ماهر عبد شويش 58
الكتب للطباعة العقوبات اخلاص ، دار 

والنشر ،جامعة املوصل ، 
 153،ص1998

القتل العمد : سليم حرية .ـ د 59
واوصافه املختلفة، مكتبة العاين بغداد، 

 .29ص.1988
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قانون العقوبات .ـ  د واثبة السعدي60
مكتبة السالم .القسم اخلاص.
 . 29ص.1988.

شرح : مجال ابراهيم احليدري . ـ  د61
انون العقوبات احكام القسم اخلاص من ق

، مكتبة السنهوري بريوت ، 1، ط
 .    223، ص2015

العالقة السببية يف : ـ حممود جنيب 62
قانون العقوبات العراقي ، املصدر 

  25السابق،ص
ع سبق .ق ( 33)ـ عرفت املادة * 

التفكري املصمم عليه يف ارتكاب ) االصرار 
اجلرمية قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب 

) ، كما عرفه الفقه بانه ( النفسي  واهلياج
التفكري اهلاديء باجلرمية قبل التصميم 

ويتضح من ذلك ان ( عليها وتنفيذها 
سبق االصرار ميثل احلالة الذهنية اليت مير 

هبا اجلاين قبل االقدام على ارتكاب اجلرمية 
: مجال ابراهيم احليدري ينظر يف ذلك د : 

 شرح احكام القسم اخلاص من قانون

، مكتبة السنهوري بريوت 1العقوبات ، ط
 . 206،ص2015، 

ـ تشدد العقوبة اذا كان الباعث دنيئا ** 
من ( 135)وهذا ما نصت عليه املادة 

قانون العقوبات العراقي وعدته ظرفا 
مشددا ، ويكون الباعث دنيئا عندما 

يكون غري اخالقي ويدل على خسة ونذالة 
يف حالة يف اخللق واحنطاط يف القيم كما 

اقدام املتهم على قتل اجملين عليه لرفضه 
طلبه مبواقعته ثانية فتعد جرمية القتل جرمية 

مستقلة عن جرمية اللواطة اليت سبقتها 
. ومقرتنة بالظرف املشدد والباعث الدينء

: ابراهيم املشاهدي : ينظر يف ذلك 
املباديء القانونية يف قضاء حمكمة التمييز 

، 1998داد ، ،مطبعة اجلاحظ ، بغ
 . 225ص

 ـ املصادر العربية
 .ـ القرآن الكرمي 

 ص11لسان العرب ج: ـ ابن منظور1
مادة قتل، دار صادر للطباعة ، 549

 . 2005بريوت ، 
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ـ أيب احلسن امحد بن فارس بن 1٧ـ 2
، بتحقيق 5زكريا، جممع مقايس اللغة، ج

عبد السالم هارون، دار الفكر للطباعة 
 .19٧5وت،والنشر والتوزيع بري 

: ـ ايب احلسن امحد بن فارس بن زكريا 3
معجم مقاييس اللغة ـ حتقيق عبد السالم 

،دار الفكر للطباعة والنشر  4هارون،ج
 .19٧9والتوزيع ،بريوت ،

ـ االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد 4
واستخدام ومتويل وتدريب املرتزقة ، اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة  مبوجب قرارها 
دخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف . 44/34

 .2001أكتوبر  20
النظريات :احسان حممد احلسن . ـ د٧

االجتماعية املتقدمة ، مطبعة الرسائل ، 
 . 2005بغداد ،

علم اجتماع :احسان حممد احلسن . ـ د8
،دار وائل للنشر والتوزيع، 1اجلرمية ،ط

 . 2008االردن ،

ام علم االجر : احسان حممد احلسن . ـ د9
ـ دراسة حتليلية يف التفسري االجتماعي 

 . 2001للجرمية ، 
اجمللس االقتصادي :ـ األمم املتحدة 10

واالجتماعي ـ جلنة منع اجلرمية والعدالة 
من  8اجلنائي الدورة الثامنة والعشرون البند 

 .hatb 4جدول األعمال املؤقت ،
2019. 

احصاءات القتل : ـ االمم املتحدة11
املكتب اخلاص باملخدرات العاملية ، 
 .2019ــ 201٧واجلرمية لعام 

حميط احمليط ، : ـ بطرس البستاين 12
، 19٧0، مكتبة لبنان ،بريوت، 1،ج1ط
. 

علم : مجال ابراهيم احليدري . ـ د13
االجرام املعاصر ،مكتبة السنهوري، بغداد 

،2011  . 
شرح : مجال ابراهيم احليدري . ـ د14

، 1، ط"  وباتعق"احكام القسم اخلاص 
 . 2015مكتبة السنهوري بريوت، 
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حسن الفكهاين ،موسوعة . ـ د15 
الدار العربية -القضاء والفقه ،
 . 19٧٧للموسوعات، القاهرة  ،

جرمية القتل العمد : ـ رفل رعد ابراهيم 16
لسنة  111يف قانون العقوبات العراقي 

، حبث غري منشور ، كلية القانون 1969
 .2015ة ــ جامعة دياىل ، والعلوم السياسي

تنشئة : ـ زكريا الشربيين ، يسرية صادق1٧
الطفل وسبل الوالدين يف مواجهة 

القاهرة، دار الفكر العريب، . مشكالته
2000. 

القتل العمد : سليم ابراهيم . ـ د18
 .2002واوصافه املختلفة  بغداد ، 

القتل العمد : سليم حرية .ـ د 19
العاين بغداد،  واوصافه املختلفة، مكتبة

1988. 
مباديء : ـ ـ صويف حسن ابو طالب 20

تأريخ القانون ، دار النهضة العربية ، 
 .196٧القاهرة ، 

خمتار القاموس :ـ الطاهر امحد الزاوي 21
مطبعة عيسى البايب ، ب م ، 1،ط

1963. 
ـ علي حسني خلف سلطان الشاوي 22

مبادئ القانون العقوبات العراقي دار 
 .2010عه الكتاب القاهره ،العاتك لصنا

علمي : علي عبد القادر القهوجي . ـ د23
االجرام والعقاب، الدار اجلامعية للطباعة 

 .1984والنشر، بريوت ، 
شرح قانون : عمر السعيد رمضان . ـ د24

العقوبات ،القسم اخلاص ، دار النهضة 
 .1986العربية ،القاهرة، 
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