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املجلد اخلام�س مكرر

متهيد-:
تعد جرمية ال�شروع من �أخ�صب مو�ضوعات القانون اجلنائي �إثارة للنقا�ش خا�صة وان لها
�صلة وثيقة باخلطورة الإجرامية  ،وذلك لأن من �أهم خ�صائ�ص جرمية ال�شروع �أنها من
جرائم اخلطر  ،وي�سمى ال�شروع فيها �شروعا ناق�صا �أو اجلرمية املوقوفة ،كمن يوجه م�سد�سا
نحو �آخر ليطلق النار عليه لقتله ولكن مي�سك يده �شخ�ص ومينعه من �إطالق النار � .إال �إن من
ال�شروع �أي�ضا ما ي�سمى بال�شروع التام لأن الفاعل فيه يتم ن�شاطه الإجرامي ولكن يخيب اثر
فعله فال تتحقق النتيجة التي �أرادها ولذلك ي�سمى هذا النوع من ال�شروع باجلرمية اخلائبة
�أي�ضا كمن يطلق النار على �آخر في�صيبه ولكن ت ّدخل الإ�سعافات الطبية فتنجيه من املوت .
ولأن الأ�صل يف ال�شروع انه جرمية من جرائم اخلطر مل تفطن ال�شرائع القدمية تفطن
�إليه ،لأن جل اهتمامها كان ين�صرف �إىل املعنى املعلن للجرمية وهو الواقعة اجلرمية �أو لنقل
الركن املادي  .وقد قيل بان ركن اجلرمية الوحيد الذي عرفته ال�شرائع القدمية هو الركن
املادي  ،ولذلك �سميت امل�س�ؤولية اجلنائية يف تلك احلقبة بامل�س�ؤولية اجلنائية املادية �إذ �أن
هذه ال�شرائع مل تكن تعرف �أو تهتم بنية ارتكاب اجلرمية .
وعلى الرغم من �أن الغالب من �إهتمام ال�شرائع القدمية كان ين�صب على ماديات اجلرمية
(الركن املادي) وال�ضرر الناجم عنها ف�إنها يف �أحيان و�إن كانت نادرة  ،قد �إهتدت �إىل معرفة
(النية اجلرمية)  .فلقد عرثنا على ن�ص فريد يفيد االعتداد بالنية وحتى العقاب عليها،
وهو ن�ص املادة ( )25من �شريعة (�أور منو) ( 2003-2111ق.م) بقولها ( �إذا ح�ضر رجل
ك�شاهد يف (ق�ضية قانونية) ونوى (قبل ح�ضوره املحكمة) �أن يكذب (يف �شهادته)  ،عليه �أن
يدفع (كغرامة) خم�سة ع�شر �شيقال من الف�ضة) .
و�إذا مل تكن ال�شرائع القدمية قد عرفت نظرية للخطورة الإجرامية ف�إنها قدرت �أهميتها
يف بع�ض امل�سائل التي ،و�إن كانت تبدو �ساذجة يف منظور تقنيات الع�صر احلديث ف�إنها مل
تكن كذلك يف وقتها  ،فقد ق�ضت املواد ( )59-55من قانون (�إ�شنونا) بعقاب �صاحب الثور
ّ
النطاح والكلب امل�سعور واجلدار الآيل لل�سقوط �إذا ت�سبب يف �إيذاء الغري �أو موته وكانت
ال�سلطة احلاكمة قد حذرته منها .
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املجلد اخلام�س مكرر

�أما بالن�سبة لل�شروع يف اجلرمية بو�صفه من جرائم اخلطر ف�إن ال�شرائع القدمية مل
تتعامل معه بو�صفه كيانا قانونيا جنائيا م�ستقال بذاته مثلما تو�صلت �إليه القوانني اجلنائية
احلديثة  ،و مع ذلك �إقرتبت من �إدراك كنهه يف بع�ض اجلرائم القليلة التي كانت على ما يبدو
يف ذلك الع�صر �شديدة اخلطورة .

جملة احلقوق

ورمبا يجوز لنا �أن نت�صور ذلك يف بع�ض الن�صو�ص التي كانت على ما يبدو تعاقب على
ال�شروع واجلرمية التامة معا .مثاله ما جاء بن�ص املادة ( )21من قانون (حمو رابي) (�إذا
�أحدث رجل ثغرة يف دار ما (من �أجل ال�سرقة)  ،فعليهم �أن يعدموه �أمام تلك الثغرة ويقيموا
عليه اجلدار)  .ومثاله �أي�ضا ما ورد بن�ص املادة ( )22من القانون نف�سه (�إذا قام رجل
بال�سرقة وقب�ض عليه (يف �أثنائها)  ،فانه يعدم) .
كما �أن املادة ( )47من قانون العهد الآ�شوري الو�سيط ( 910-1365ق.م) قد ت�ضمنت
بو�ضوح العقاب على ال�شروع يف ممار�سة ال�سحر لأنها بالأ�صل عاقبت على التح�ضري ملمار�سته
 ،وقد جاء فيها ما ن�صه ( �إذا �ضبط يف يد رجل �أو امر�أة حت�ضريات �سحرية  ،ف�إذا اتهم بذلك
وثبتت التهمة عليه فاملمار�س لل�سحر �سوف يقتل. )...
ويف �إطار �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ف�إنها و�إن و�ضعت نظرية عامة لأهم اجلرائم وهي
جرائم احلدود والق�صا�ص والتعازير� ،إال �أنها مل ت�ضع نظرية عامة لل�شروع ولكنها يف الوقت
نف�سه مل تهمل ال�شروع كمفهوم جنائي يخرج عن مفهوم اجلرمية التامة  ،ولذلك فانه عند
درا�سة مفهوم ال�شروع والعقاب عليه يف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ينبغي النظر �إىل الأمور
الآتية :
�	.1إن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية عنيت كل العناية بالتمييز بني اجلرمية التامة وبني
املراحل ال�سابقة عليها وو�ضعت معايري دقيقة للقول بوقوع اجلرمية التامة بغية �ضمان
م�شروعية العقاب وال �سيما يف جرائم احلدود وجرائم الق�صا�ص .
�	.2إن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية مل ترتك جميع املراحل ال�سابقة على اجلرمية التامة
خارج نطاق التجرمي والعقاب لأن �أي فعل من الأفعال ال�سابقة على اجلرمية التامة �إذا
انطوى على اعتداء مي�س حقوق اهلل �أو النا�س فانه يعد مع�صية عقابها الدنيوي التعزير
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الذي يحدده ويل الأمر ويطبقه القا�ضي  ،وكلما كان ال�شروع يف اجلرمية الذي ينطوي
على م�سا�س باحلقوق التي حتميها �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية � ،أكرث خطورة وج�سامة
كانت املع�صية �أ�شد وت�ستوجب تعزيرا هو الآخر �أ�شد .
بهذا املعنى فان �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية و�إن مل تخ�ص ال�شروع يف اجلرمية بنظرية
عامة للتجرمي والعقاب � ،إال �إنها و�ضعته مع كيانات جنائية عديدة �أخرى  ،تخرج عن نطاق
اجلرمية التامة يف احلدود والق�صا�ص  ،يف ظل نظام قانوين متكامل هو التعازير وهو نظام
عقابي مرن تفتقر �إىل مثله الت�شريعات اجلزائية احلديثة  ،وتفادت �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
بوا�سطته جمود مبد�أ امل�شروعية فتدخل �أي فعل للخ�ضوع ب�أحكامه مادام هذا الفعل ي ّعد
مع�صية ب�سبب ما ينطوي عليه من �ضرر �أو خطر ي�شكل تعديا على حقوق اهلل �أو �ألنا�س .
املبحث الأول
ال�شروع ومو�ضعه يف اجلرمية
نتوىل يف هذا املبحث درا�سة املفهوم القانوين لل�شروع ومن ثم بيان مو�ضعه يف مراحل
�إرتكاب اجلرمية .
املطلب الأول
املفهوم القانوين لل�شروع
نعر�ض يف هذا احليز من املبحث تعريف ال�شروع وطبيعته وذلك يف بندين .
البند الأول :تعريف ال�شروع
يهتم الفقه بو�ضع التعريفات للمو�ضوعات التي تكون حمال للدرا�سة وهو ما يفعله الق�ضاء
�أحيانا يف الأحكام والقرارات الق�ضائية التي ي�صدرها  ،وعلى العك�س ف�إن امل�شرع غالبا ما
يتجنب �إيراد تعريفات للمو�ضوعات التي ي�ضع القواعد ب�ش�أنها خ�شية �أن ترد بع�ض التعريفات
�أما وا�سعة يف مدلولها املق�صود فتدخل مو�ضوعات يف �أحكامها ال يق�صد امل�شرع �إدخالها
و�أما �أن ترد هذه التعريفات �ضيقة املدلول فتخرج مو�ضوعات من �أحكامها كان ق�صد امل�شرع
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هذا و�أن و�ضع التعريفات املحددة يحول دون متتع مدلوالت املو�ضوعات باملرونة التي يفرت�ض
�أن ت�ستجيب لتغريات وتطورات الزمان واملكان والتطبيق العملي للأحكام دون اال�ضطرار �إىل
التعديالت القانونية للتعريفات املن�صو�ص عليها يف القانون .

املجلد اخلام�س مكرر

ين�صرف �أ�صال �إىل �إدخالها .

ومع ذلك ف�إن امل�شرع يجد نف�سه م�ضطرا �أحيانا �إىل و�ضع تعريفات معينة يف احلاالت
التي يريد فيها جتنب مطبقي القانون  ،من ق�ضاء �أو �إدارة � ،إختالف م�شارب االجتهاد
وبالتايل التطبيق املتفاوت للأحكام مما قد ي�ؤدي �إىل قلق التطبيق وقلق يف املراكز القانونية
ومن ثم ي�ؤدي �إىل عدم حتقيق العدالة .
وقد فعل ذلك امل�شرع البحريني يف املادة ( )92من قانون العقوبات عندما ع ّرف طرق
العالنية  ،وكذلك يف موا�ضع عديدة �أخرى منها �إيراده تعريفا لل�سرقة يف املادة ()373
وكذلك عندما ع ّرف التزوير يف املادة ( )270واملواطن يف املادة ( )106واملوظف العام يف
املادة ( )107وغريها  .وهو ما فعله امل�شرع العراقي عندما ع ّرف املوظف واملكلف باخلدمة
العامة وطرق العالنية يف املادة ( )19وع ّرف ال�سرقة يف املادة ( )439وغريها .
وجند من املنا�سب قبل التعر�ض بالبحث لتعريف ال�شروع � ،أن نطرح مدلوله اال�صطالحي
الوارد يف القوانني العقابية العربية لنتوىل بعد ذلك البحث يف تعريفه فقها وت�شريعا .
�أوال :املدلول اال�صطالحي لل�شروع
�إختلفت الت�شريعات العربية يف التعبري اال�صطالحي للداللة على ال�شروع  ،فمن الت�شريعات
ما عبرّ عنه مب�صطلح (ال�شروع) ومن بني هذه القوانني قانون العقوبات البحريني (املادة
 )36والعراقي (املادة  )30وامل�صري (املادة )45والأردين (املادة  )68والليبي (املادة ، )59
فيما �أطلقت ت�شريعات �أخرى على معنى ال�شروع م�صطلح (املحاولة) ومنها قانون العقوبات
ال�سوري (املادة  )199واللبناين (املادة  )200واملغربي (الف�صل  )114واجلزائري (املادة
. )30
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و�إذا كان من الوا�ضح �أن هذه الت�شريعات ق�صدت من ا�ستعمال م�صطلح املحاولة للداللة
على معنى ال�شروع باملفهوم اجلنائي  ،ف�إننا جند �إ�ستعمال م�صطلح ال�شروع �أكرث توفيق ًا
الن م�صطلح ال�شروع �أقرب يف الداللة على فكرة البدء يف �إرتكاب اجلرمية من م�صطلح
املحاولة لأن م�صطلح املحاولة يحمل الذهن على قبول دخول �أفعال يف مفهومه ت�سبق ال�شروع
كالأعمال التح�ضريية .
و�سوف نرى �أن (املحاولة) يف ذاتها قد تكون يف بع�ض اجلرائم على �سبيل اال�ستثناء
مرحلة تلي الأعمال التح�ضريية وت�سبق ال�شروع الأمر الذي �سنعر�ضه ب�إيجاز الحقا .
ثاني ًا :التعريف الفقهي لل�شروع
اختلف املوقف الفقهي من تعريف ال�شروع باختالف زاوية النظر �إليه  ،وهما زاوية
مو�ضوعية مادية ت�شرتط لالعرتاف بالأ�شياء �أن تكون ملمو�سة تت�صل مباديات اجلرمية
(الركن املادي)  ،وزاوية �أخرى �شخ�صية �أو معنوية تت�صل بالأ�صول النف�سية للفاعل (الركن
املعنوي) .
ولذلك فان تعريف ال�شروع يختلف لدى �أن�صار املذهب املادي عن تعريفه لدى �أن�صار
املذهب ال�شخ�صي وفيما يلي عر�ض وجيز لها :
 .1تعريف ال�شروع وفقا للمذهب املادي
ي�شرتط يف ال�شروع وفق ًا للمذهب املادي �أن يقوم الفاعل بالبدء بارتكاب فعل من �أفعال
الركن املادي للجرمية وال عربة ب�أي فعل ي�سبق هذا الفعل لأنه يدخل يف مرحلة التح�ضري
الرتكاب اجلرمية .
 .2تعريف ال�شروع وفقا للمذهب ال�شخ�صي
يعتد املذهب ال�شخ�صي بالنية الإجرامية �أكرث من �إعتداد املذهب املادي بها  ،ويعدها
املذهب ال�شخ�صي يف كثري من الأحيان �أ�سلوب التعبري عن الركن املادي  .مبعنى �أن كثريا
من خفايا الركن املادي ميكن �أن تك�شفها النية الإجرامية �إذا ما �إ�ستطعنا فهمها ومعرفة
خفاياها ،مثلما ميكن الك�شف عن النية الإجرامية من خالل الك�شف عن خفايا الركن
املادي .
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لذلك فان اكت�شاف نية الفاعل من �إرتكابه فعال معينا كونه �إرتكبه بغية �إرتكاب فعل الحق
له ي�ؤدي مبا�شرة �إىل حتقيق النتيجة اجلرمية التي يريدها يكفي �أن يعد فيه هذا الفاعل قد
�شرع بارتكاب اجلرمية املق�صودة مادام الفعل الذي �إرتكبه و�إن كان ظاهريا ال يدخل مبا�شرة
يف �أفعال الركن املادي �إال �إنه �سي�ؤدي مبا�شرة �إىل حتقيق النتيجة التي يريدها.
وال �شك �أن تعريف الفقهاء لل�شروع �سيختلف باختالف �إميانهم ب�صحة �إحدى زاويتي
النظر املذكورتني  ،املادية �أو ال�شخ�صية .
والواقع �إن �أكرث ال�ش ّراح قد جتنبوا و�ضع تعريف ( )Definitionلل�شروع بدعوى �أن
الت�شريع زعيم به وقد فعل  ،فما جدوى التعريف الفقهي بعد ذلك  .ولذلك فقد اهتموا
بالدرجة الأ�سا�س ب�إي�ضاح مفهوم ( )conceptال�شروع وما ينطوي عليه من دالالت.1
 .3التعرف الت�شريعي لل�شروع
�إن قوانني العقوبات البحريني (املادة  )36والعراقي (املادة  )30وامل�صري (املادة )45
والأردين (املادة  )68والليبي (املادة  )59تكاد تتفق على �أن ال�شروع يف اجلرمية هو �أن ي�أتي
الفاعل بق�صد ارتكابها عمال من �ش�أنه �أن ي�ؤدي مبا�شرة �إىل اقرتافها وذلك �إذا مل تتم .
فيما ذهبت قوانني عقوبات عربية �أخرى كالقانون ال�سوري (املادة  )199واللبناين (املادة
 )200واملغربي (الف�صل  )114واجلزائري (املادة  )30و�إن كانت قد �إ�ستعملت م�صطلح
(املحاولة) للتعبري عن ال�شروع �إال �أنها تتفق مع قوانني الطائفة الأوىل يف �إيراد تعريف
لل�شروع يقوم على مفهوم املذهب ال�شخ�صي لأنه ال يوجد فيها ما ي�شرتط لوجود ال�شروع �أن
يبد�أ اجلاين بارتكاب فعل من الأفعال التي يقوم عليها الركن املادي للجرمية  ،فهي جميع ًا
ت ِّعد �أن ال�شروع يبد�أ بارتكاب الفاعل فعال و�إن كان يخرج عن �أفعال الركن املادي للجرمية ،
�إال �أنه ي�ؤدي مبا�شرة �إىل �إقرتاف هذا الركن.2
 1ينظر املعجم القانوين (الفاروقي) �صفحة  62حيث و�ضع مفهوم ًا لل�شروع ( )Attemptبقوله :الأخذ يف ارتكابها ثم قيام مانع
دون حتقيقها ال يد للفاعل فيه والبد لل�شروع من الأركان الآتية:
�أن يكون خطوة عملية خا�صة نحو �إتيان فعل معاقب عليه.
�أن يدنو ب�صاحبه دنو ًا خطري ًا من النجاح يف تنفيذ الفعل.
�أن ال ينجح يف حتقيق الغاية.
 2ينظر يو�سف �إليا�س -جمموعة قوانني العقوبات العربية  -الأحكام العامة  -اجلزء الأول  -املنظمة العربية للدفاع االجتماعي-
املكتب الدويل العربي ملكافحة اجلرمية  -مطبعة دار ال�سالم -بغداد � 1973ص.55
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البند الثاين :طبيعة ال�شروع
لكي نكون على بينة �أقرب من مو�ضوع نقطة البحث هذه  ،نتوىل درا�سة م�س�ألتني هما،
ماهية ال�شروع و�صوره .
�أوال :ماهية ال�شروع
برتكيز و�إيجاز ن�ستطيع القول �أن ال�شروع و�إن كان يف �أ�صله القانوين اجلنائي جرمية
ناق�صة �إال انه يف م�آله ويف ذاته جرمية تامة ت�سمى (جرمية ال�شروع) .
بهذا املعنى فان ال�شروع ككيان قانوين جنائي يت�ضمن وجهني  ،الأول جرمية ناق�صة
لعدم حتقق النتيجة يف اجلرمية التامة � .أما الوجه الثاين لهذا الكيان فهو جرمية تامة يف
عنا�صرها وعقوبتها وهي جرمية ال�شروع � .أي �أن تخلف النتيجة اجلرمية يف اجلرمية التامة
يكون عن�صرا من عنا�صر هذا الكيان القانوين اجلنائي وهو ال�شروع .
وي�ستنتج من كل ما تقدم �أن جميع عنا�صر اجلرمية التامة تكون متوفرة يف ال�شروع عدا
عن�صر (النتيجة اجلرمية) يف الركن املادي لها .
وبذلك فان الركن املعنوي �سيكون موجودا وواحدا يف اجلرمية التامة ويف ال�شروع فيها .
�شخ�ص �آخر و�أطلق عليه النار ف�أ�صابه مبقتل فمات ف�إن الركن املعنوي
فلو ق�صد �شخ�ص قتل
ٍ
يف اجلرمية يكون متوفر ًا بعن�صريه وهما �إرادة فعل القتل و�إرادة النتيجة وهي �إزهاق روح
املجني عليه وح�صولها فعال  .وان الفاعل �إذا �أطلق النار على املجني عليه و�أ�صابه ولكن
حالت الإ�سعافات الطبية دون وفاته ال يكون م�س�ؤوال عن جرمية قتل عمدية الن النتيجة التي
�أراد حتقيقها مل تتحقق وهي وفاة املجني عليه ل�سبب خارج عن �إرادته � ،إال انه يكون م�س�ؤوال
عن ال�شروع فيها .
ولذلك فانه ال يوجد فرق بني اجلرمية التامة وبني ال�شروع فيها من حيث الركن املعنوي
الن الق�صد اجلنائي يف كل منهما يتوفر على النحو نف�سه ويقوم على العنا�صر ذاتها.
و�إذا كان قد �إت�ضح مما تقدم �أن ال�شروع يف �أ�صله جرمية تامة حتولت �إىل �شروع ب�سبب
تخلف نتيجتها فكيف �سيكون ال�شروع جرمية تامة يف ذاته ؟
14
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اجلواب على ذلك لي�س ع�سريا وال هو �أحجية ( )Riddleقانونية الن ال�شروع الذي هو
يف الأ�صل جرمية ناق�صة ال ميكن �أن يكون يف ذاته جرمية �إال �إذا ن�ص القانون على جترميه
والعقاب عليه ب�إحدى �صورتني وهما :

املجلد اخلام�س مكرر

مبعنى �آخر كيف ت�صبح اجلرمية الناق�صة جرمية جديدة تكون تامة يف ذاتها وهي
ال�شروع؟

� - 1إما بن�ص خا�ص يتعلق بجرمية معينة كما فعل امل�شرع البحريني عندما ن�ص يف املادة
( )38على عدم العقاب على ال�شروع يف اجلنح �إال يف احلاالت التي ين�ص عليها القانون .
فال عقاب على ال�شروع يف اجلنح يف قانون العقوبات البحريني �إال �إذا ن�ص القانون على
ذلك � .أي لي�س كل �شروع يف جنحة ي�شكل جرمية ما مل ين�ص القانون على ذلك  .فالن�ص
على العقاب على �إرتكاب جنحة معينة هو ن�ص خا�ص بهذه اجلنحة .
 - 2و�إما بن�ص �أو بن�صو�ص عامة كما فعل امل�شرع البحريني عندما ن�ص يف املادة ( )37على
العقاب على ال�شروع يف عموم اجلنايات ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك .
فالعقاب على ال�شروع �إذن يجعل من ال�شروع جرمية م�ستقلة بذاتها.1
ثاني ًا� :صور ال�شروع
تقدم القول �إن اجلرمية قد تكون تامة �أو تكون ناق�صة وت ّعد ب�سبب نق�صانها �شروعا  .كما
قد تبني �أن ال�شروع يف �أ�صله جرمية ناق�صة فعال ولكنه يف ذاته بعد الن�ص على جترميه يكون
جرمية تامة .
وال�شروع يف ذاته كجرمية يتخذ هو الآخر �صورتني  ،فهو �أما �أن يكون �شروعا تاما �أو
�شروعا ناق�صا .
 1م�صداقا لذلك ق�ضت حمكمة التمييز العراقية بان (ال�شروع جرمية م�ستقلة بذاتها ،و�إذا ن�ص القانون على عقاب ال�شروع باحلب�س
فتعترب اجلرمية جنحة ب�صرف النظر عن اجلرمية التامة) قرار رقم  / 2247جنايات  1970 /بتاريخ  - 1970 /12الن�شرة
الق�ضائية العدد الرابع -ال�سنة الأوىل� -ص� 439أ�شار �إليه �إبراهيم �أمل�شاهدي  -املبادئ القانونية يف ق�ضاء حمكمة التمييز
الق�سم اجلنائي  -مطبعة اجلاحظ  -بغداد – � – 1990ص.184
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ويق�صد بال�شروع التام الذي يعرب عنه �أي�ضا باجلرمية اخلائبة � ،أن الفاعل يقوم بارتكاب
كامل الأفعال التنفيذية املكونة للركن املادي للجرمية ولكن نتيجتها مع ذلك ال تتحقق كمن
يطلق على �آخر عدة �إطالقات من م�سد�سه بغية قتله ولكنها جميع ًا ال ت�صيبه فالفاعل يف
هذا املثال قام بجميع الأعمال التنفيذية للقتل ولكن النتيجة التي ق�صدها الفاعل خابت ومل
تتحقق ولذلك نكون �أمام �شروع تام  ،ب�سبب خيبة الفاعل يف حتقيق النتيجة التي ق�صدها من
�إرتكاب �أفعاله ف�سميت جرمية ال�شروع التام هذه �أي�ضا باجلرمية اخلائبة .
�أما ال�شروع الناق�ص والذي يعرب عنه �أي�ضا باجلرمية املوقوفة  ،فهو يعني �أن الفاعل
يبا�شر ارتكاب الأفعال التنفيذية املكونة للجرمية بغية حتقيق نتيجتها التي قد ق�صدها ،
�إال �أنه ولأ�سباب خارجة عن �إرادته يتم �إيقافه عن اال�ستمرار ب�أفعاله ك�أن مت�سك يد �شخ�ص
يحمل �سكين ًا وهو يهوي بها على ج�سم املجني عليه قبل �أن يتم الفتك به � ،أو يتوقف بفعل منه
ولكن دون �إرادته ورغبته عن اال�ستمرار ارتكابه الأفعال التنفيذية املكونة للجرمية ك�سماعه
خطى �أ�شخا�ص قادمني مثال .
والن الفاعل ال ي�ستطيع اال�ستمرار مب�شروعه الإجرامي فيوقف �أو يتوقف رغما عن �إرادته
فان فعله �إذ يكون �شروعا ،فهو �شروع ناق�ص الن الأفعال التنفيذية املكونة لل�شروع كانت قد
�أوقفت دون �أن يكمل الفاعل ن�شاطه الإجرامي  ،ولذلك �سمي ال�شروع الناق�ص �أي�ضا باجلرمية
املوقوفة .
املطلب الثاين
مو�ضع ال�شروع من مراحل ارتكاب اجلرمية
�إذا �أمكننا القول ب�أن ال�شروع هو �أول حافات �إرتكاب اجلرمية فانه يف الوقت نف�سه �آخر
حلقات التفكري والتح�ضري الرتكابها .
ولذلك �سنقت�صر على بحث مراحل ارتكاب اجلرمية ال�سابقة ملرحلة ال�شروع يف هذا
املو�ضع من البحث م�ست�أخرين بحث مرحلة ال�شروع وعنا�صرها �إىل املو�ضع التايل .
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ال�شك �أن ارتكاب اجلرمية هو نتيجة لعدد من العوامل املرتبطة بالفاعل قد تكون ذاتية
تتعلق بالعوامل النف�سية �أو خارجية حتيط به كالعوامل االجتماعية �أو االقت�صادية وحتى
ال�سيا�سية  ،فاجلرمية بهذا املعنى هي �إ�ستجابة للدافع �إىل �إرتكابها ب�صرف النظر عن نبل
هذا الدافع �أو دناءته .

املجلد اخلام�س مكرر

البند الأول :مرحلة التفكري والت�صميم على ارتكاب اجلرمية

فالأ�صل �أن اجلرمية ككيان مو�ضوعي ال تظهر بارتكاب الفاعل لها �إال �إذا كان الفاعل قد
ك ّون وجهة نظر باحلافز الذي دفعه �إىل ارتكابها وك َون وجهة نظر �أي�ضا بها وبنتائجها بعد
�إرتكابه لها  ،فالفاعل يبد�أ بالتفكري يف �إرتكاب اجلرمية ثم تليها حلقات تدقيق التفكري فيها
والت�صميم على �إرتكابها  ،وال خالف يف الت�شريعات اجلزائية �أو يف �آراء الفقهاء � ،أن الأفكار
مهما كانت قبيحة �أو �سيئة ال يعاقب عليها القانون ولو �إعرتف بها �صاحبها وذلك لأ�سباب
عديدة �أهمها :
�أولها� :إن القانون ي�شرتط لوجود اجلرمية �أن تتوفر �أركانها ومنها الركن املادي املكون
من فعل جرمي و نتيجة جرمية � ،ضارة �أو خطرة  ،وعالقة �سببية بني الفعل والنتيجة،
وبالتايل فانه يجب لوجود اجلرمية �أن يتوفر فيها كيان مادي ملمو�س يرتك تغيريا يف
العامل اخلارجي ال يقره القانون .
ولكن يالحظ ب�أنه على الرغم من �أن الأفكار تخرج �أ�صال عن نطاق التجرمي فان قانون
العقوبات البحريني� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن �أغلب قوانني العقوبات قد ن�ص يف اجلملة الثانية من
املادة ( )36على �أنه (وال يعد �شروعا جمرد العزم على ارتكاب اجلرمية) وذلك من باب
الت�أكيد وزيادة يف الإي�ضاح .
ثانيها� :إن عدم �شمول الأفكار بنطاق التجرمي له �أ�سا�س قانوين �آخر مهم يف �سيا�سة العقاب
وهو الت�شجيع على العدول عن ارتكاب اجلرمية .
على �أن عدم العقاب على مرحلة التفكري هو �أ�صل عام وقاعدة عامة اليدخل �ضمنها
االتفاق اجلنائي مثال  ،و�إن ماذهب �إليه امل�شرع يف العقاب على بع�ض �صور االتفاق والتحري�ض
اجلنائي  ،الي ّعد عقابا على جمرد تفكري يف �إرتكاب اجلرمية  ،وذلك الن هذه اجلرائم و�إن
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قامت على التفكري بارتكاب جرمية �أو جمموعة جرائم بني عليها االتفاق �أو التحري�ض على
ارتكابها �إال �إنها جميعا مل تقف عند جمرد التفكري الفردي ل�صاحب الفكرة بها �إمنا جتاوز
الأمر �إىل التعبري عنها بالأفعال �أو الأقوال النتقالها �إىل �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين ب�صرف
النظر عن قبولها من عدمه  ،مما يكون مناط العقاب عليها هو اخلطورة الناجمة عنها بحيث
يجد امل�شرع �أن من الالزم مواجهتها بالعقاب ملنع النزوع و�إ�ست�ساغة هذه الأفعال التي ت�شكل
خطرا �إجتماعيا ج�سيما .
ف�إنعقاد �إرادة جمموعة �أ�شخا�ص على �إرتكاب جنايات قتل �أو �سرقة والتهيئة لها لي�ست
جمرد �أفكار لأنها ت�شكل خطرا يف ذاته على حقوق وحريات �أفراد املجتمع يتعني مواجهتها
بالعقاب قبل �أن تتبلور �إىل جرائم تفتك باملجتمع .
هذا ولنا يف مواجهة الت�شريعات اجلنائية يف العقاب على االتفاق والتحري�ض على عدد من
اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة الداخلي واخلارجي مثال على ذلك ومنه ما ن�صت عليه املادة
( )156من قانون العقوبات البحريني واملادة ( )324من القانون نف�سه التي عاقبت على
التحري�ض على الفجور والدعارة .
البند الثاين :مرحلة الأعمال التح�ضريية الرتكاب اجلرمية
�إذا كانت اجلرمية ال تتخذ �أي مظهر مادي يف مرحلة التفكري والت�صميم على �إرتكابها،
فان الأعمال التح�ضريية ت َعد تعبريا و�إنعكا�سا ملظهر مادي لتفكري الفاعل وت�صميمه على
�إرتكاب اجلرمية من �ش�أنها �إذا ا�ستمر اجلاين فيها �إىل نهايتها �أن تقوده �إىل البدء بارتكاب
اجلرمية التي فكر ثم ّ
ح�ضر الرتكابها 1.
و�إذ ينبغي �أن تكون الأعمال التح�ضريية ذات طبيعة مادية من �ش�أنها �أن تقود �إىل �إرتكاب
اجلرمية ف�إنها تتمثل � ،أما يف حيازة الفاعل مواد �أو �أ�شياء ت�شكل و�سيلة �إرتكاب اجلرمية ب�أية
�صورة كانت عليها هذه املواد �أو الأ�شياء من حيث قابليتها لتحقيق اجلرمية وحدها كال�سالح
الناري �أو اجلارح �أو مع غريها بالرتكيب �أو التكامل كاملواد ال�سمية .و�إما يف توظيف ظروف
املكان �أو الزمان الرتكاب اجلرمية كاال�ستمكان القريب من موقع �إرتكاب اجلرمية ك�إخفاء
R.Bryce young – criminal law – codes and cases – Mc graw – hill book company – p.
183
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ال�شخ�ص نف�سه يف حر�ش قريب من دار يروم دخولها بغية ال�سرقة� .أو قيام موظف باحل�ضور
�إىل مكان عمله مبكرا جدا خارج حدود امل�ألوف لي�ستغل الزمان املبكر قبل ح�ضور املوظفني
الرتكاب جرمية �إخفاء �أو �إتالف �أوراق ر�سمية ل�سبب ما يحدوه �إىل ذلك .
والأ�صل �أنه ال عقاب على الأعمال التح�ضريية الرتكاب اجلرمية  .وهذا الأ�صل يجد
مربراته يف الأ�سباب الآتية :
�أولها� :إن مرحلة الأعمال التح�ضريية غري كافية لإثبات نية الفاعل على ارتكاب اجلرمية ،
وذلك الن احتماالت �أخرى عديدة ترافق هذا االحتمال وال يتفوق عليها يف قوة اال�ستدالل،
فامل�ستمكن يف احلر�ش يجيب ب�أنه �أ�صيب ب�أذى يف �ساقه ف�آثر اجللو�س حتى يخف الأمل
في�ستكمل �سريه �أو انه �أغمي عليه ومل يعد �إىل وعيه �إال قبل قليل  ..الخ .
وثانيها� :إن مرحلة الأعمال التح�ضريية ال متثل خطورة ملمو�سة ميكن معها الت َيقن من �أن
الفاعل �سريتكب اجلرمية  ،فقد يخاف ويرتدع من تلقاء نف�سه  ،الأمر الذي يعني ب�أن
الأعمال التح�ضريية ال تنطوي يف ذاتها على خطر حقيقي ومبا�شر على امل�صالح التي
يحميها القانون  .كما �أن ال �سبيل �إىل �إثباتها �إثباتا يقينيا ي�ستلزمه الإثبات اجلنائي ،
فيقول املوظف املبكر يف عمله على غري املعتاد ب�أنه مواطن �صالح يخدم ال�صالح العام
ب�أعلى جهد وانه يح�ضر مبكرا الجناز �أكرب ما ميكن من �أعماله الوظيفية..الخ .
وثالثها� :إن عدم املعاقبة على الأعمال التح�ضريية تتفق مع �سيا�سة العقاب يف �أنه يجب
�إتاحة الفر�صة للرتاجع عن �إرتكاب اجلرمية وهو هدف �أ�سمى من الإ�صرار على معاقبة
القائم بالأعمال التح�ضريية �إال �إذا �شكلت هذه الأعمال يف ذاتها خطرا على املجتمع
فيكون ال منا�ص للم�شرع �إال العقاب عليها  ،كحيازة �سالح ناري دون رخ�صة  ،الن هذا
العمل التح�ضريي و�إن كان ال ي�شكل جرمية �ضرر �إال �أنه ي�شكل جرمية خطر.1
البند الثالث :مرحلة املحاولة على ارتكاب اجلرمية
ت�سبق مرحلة املحاولة مرحلة ال�شروع ولكنها تلي مرحلة الأعمال التح�ضريية.و�إذا كانت
 1ينظر حممود جنيب ح�سني – �شرح قانون العقوبات – الق�سم العام – الطبعة الثالثة  -دار النه�ضة العربية � – 1973ص .361
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العنا�صر املادية يف الأعمال التح�ضريية على �إرتكاب اجلرمية تبدو يف حالة ال�سكون فان
العنا�صر املادية يف مرحلة املحاولة تكون يف حالة من احلركة والفاعلية نحو �إرتكاب الأفعال
املادية للركن املادي للجرمية .
والن مرحلة املحاولة متاخمة لل�شروع  ،فان الت�شريعات اجلنائية ال جتعل منها مرحلة
م�ستقلة بذاتها و�إمنا تعدها يف الغالب جز ًء من الأعمال التح�ضريية � ،إال يف حاالت نادرة ويف
اجلرائم �شديدة اخلطورة بحيث تعاقب الفاعل حتى عن املحاولة على �إرتكاب اجلرمية.
ففي الت�شريع اجلنائي البحريني – كما الت�شريعات اجلنائية الأخرى – ال يعاقب
الفاعل على مرحلة املحاولة الرتكاب اجلرمية كقاعدة عامة معتربا �إياها جز ًء من الأعمال
التح�ضريية ولكنه قد يعاقب على �إرتكابها �أحيانا  ،ومثاله ما ن�صت عليه املادة ( )148من
قانون العقوبات البحريني عندما قررت عقاب (من حاول بالقوة قلب �أو تغيري د�ستور الدولة
�أو نظامها امللكي �أو �شكل احلكومة �أو اال�ستيالء على احلكم) ومثاله �أي�ضا �أن املادة ()149
من القانون نف�سه قررت عقاب (من حاول بالقوة احتالل احد املباين العامة �أو املخ�ص�صة
مل�صالح حكومية).
وال ريب لدينا �أن امل�شرع عندما ي�ستخدم م�صطلح املحاولة يف خمتلف الت�شريعات اجلنائية
ومنها الت�شريع اجلنائي البحريني � ،إمنا يق�صد العقاب على هذه املرحلة رغم �أنها ت�سبق
مرحلة ال�شروع  ،و�إنه لو �شاء غري ذلك لفعل وا�ستخدم م�صطلح ال�شروع ولكنه ب�إرادة واعية
وبق�صد حمدد �أراد �أن يدخل املحاولة على �إرتكاب هذه اجلرائم يف نطاق التجرمي خلطورتها
على الأمن االجتماعي .
وال ميكن يف تقديرنا قبول فكرة �أن امل�شرع عندما ن�ص قرر العقاب على املحاولة يف هذه
اجلرائم يق�صد فيها ال�شروع � ،إذ ال يجوز يف تف�سري �أحكام القانون � ،أن ين�سب �إىل امل�شرع
عدم الدقة والتحديد يف التعبريات التي ي�ستخدمها يف القانون �أو �أنه ال يعني ما يقول.
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املبحث الثاين
تكوين ال�شروع وعقابه
نعر�ض يف هذا املبحث البناء القانوين لل�شروع ومن ثم العقاب الذي تفر�ضه الت�شريعات
اجلنائية على مرتكبه .
املطلب الأول
عنا�صر ال�شروع
يذهب بع�ض �ش ّراح القانون اجلنائي يف حتليل البناء القانوين لل�شروع �إىل �أركان فيما يذهب
البع�ض الآخر يف حتليله لل�شروع اىل �أنه يتكون من عنا�صر  .وال جند فرق ًا بني االجتاهني �إال
يف اختالف زاوية النظر للمو�ضوع .
ف�إذا ذهبنا يف حتليل ال�شروع �إىل عنا�صر وجدنا �أنه يتكون من (البدء بتنفيذ الفعل
والق�صد اجلنائي وتخلف النتيجة).1
ولكن �إذا ذهبنا يف حتليل ال�شروع �إىل �أركان جند �أنه يتكون من ركني اجلرمية املعروفني
(الركن املادي والركن املعنوي) ويكون عندئذ ال منا�ص يف هذا اخليار من بحث الركن املادي
على انه يتكون من عن�صريه املعروفني وهما البدء بالتنفيذ وتخلف النتيجة ويقت�صر الركن
املعنوي بالطبع على بحث النية الآثمة (الق�صد اجلنائي) .
بهذا املعنى فان وجهي بحث ال�شروع كعنا�صر �أو ك�أركان �صحيح ال غبار عليه ولكننا تي�سري ًا
للبحث نتوىل بحث ال�شروع كعنا�صر .
البند الأول :البدء بالتنفيذ
�إن اخلو�ض يف بحث م�س�ألة  ،متى يتم البدء يف تنفيذ جرمية ما  ،رهن مبعرفة املعيار الذي
ميكن بوا�سطته �أن يقال ب�أن الفاعل قد بد�أ بتنفيذ هذه اجلرمية .
Cross and Jones – Introduction to criminal law – London 1976 – p.349
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وهذا املعيار ال يتعدى �أن يرتبط �إما بالركن املادي و�إما بالركن املعنوي للجرمية التي يبد�أ
الفاعل بارتكابها .
ولذلك يختلف معيار البدء بالتنفيذ باختالف زاوية النظر �إليه  ،فان مت النظر �إليه من
زاوية الركن املادي فانه �سيكون ذا طابع مو�ضوعي مادي ولذلك ي�سمى باملعيار املو�ضوعي
والذي �إنتظمه (املذهب املادي) .
�أما �إذا مت النظر �إىل البدء بالتنفيذ من زاوية الركن املعنوي (النية) فانه �سيكون ذا
طابع �شخ�صي ،ولذلك ي�سمى باملعيار ال�شخ�صي والذي �إنتظمه (املذهب ال�شخ�صي) وهو ما
�سنتوىل عر�ضه تباعا .
�أو ًال :املعيار املو�ضوعي (املذهب املادي)
يتطلب الأ�سا�س الذي يعتمد عليه هذا املعيار كيانا مو�ضوعيا �أو ماديا للبدء بالتنفيذ ،
لذلك فان مفهوم البدء بالتنفيذ وفق هذا املنظور ي�شرتط البدء بارتكاب فعل من �أفعال
الركن املادي للجرمية  ،و�أن ما ي�سبق ارتكاب هذا الفعل يدخل يف �إحدى مراحل ما قبل
ال�شروع .
فال�شروع بالقتل وفقا لهذا املعيار يقع عند قيام الفاعل بالبدء بارتكاب فعل القتل،
وال�شروع بال�سرقة يقع عند قيام الفاعل بالبدء بارتكاب فعل الأخذ (االختال�س) ولذلك ات�سم
هذا املعيار بالو�ضوح و�سهولة التطبيق .
و مع ذلك ي�ؤخذ على هذا املعيار املبالغة يف ت�ضييق عدد الأفعال التي تدخل يف نطاق
ال�شروع �إىل احلد الذي ي�ؤدي �إىل ترجيح حماية املتهم على ح�ساب حماية املجتمع ،ذلك
الرتجيح الذي يتمثل يف ت�ضييق نطاق جترمي الأفعال التي تدخل يف ال�شروع وهي زيادة يف
�ضمانات حماية املتهم يف مقابل حماية �أقل للمجتمع يف �ضرورة درء �أكرب ما ميكن من الأفعال
التي ت�شكل خطرا على امل�صالح التي يحميها القانون .
فال ي ّعد �شروعا طبقا لهذا املعيار الت�سور غري املكتمل وال تهيئة مفاتيح م�صطنعة قرب
باب منزل يف ظروف توحي باجتاه نية الفاعل لل�سرقة على الرغم مما تنطوي عليه هذه
22
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وبغية تو�سيع نطاق ال�شروع لهذا املعيار والتقليل من م�ساوئه  ،قدم بع�ض الفقه حلوال لذلك
نوجز �أهمها :

املجلد اخلام�س مكرر

الأفعال من خماطر تهديد حقوق الأفراد املحمية قانونا .

�	.1أن ي�شمل البدء بالتنفيذ ف�ضال عن �أفعال الركن املادي للجرمية �أي فعل ي ّعد ظرفا
م�شددا لعقوبتها �إال �إن عدة انتقادات وجهت لهذا احلل  ،منها :
�	.1إن الكثري من اجلرائم ال ترافقها ظروف م�شددة.
 .2قد ترتتب على هذا احلل نتائج ي�ستحيل قبولها من الناحيتني املنطقية والقانونية وهي
�أن فعال واحدا قد ي ًعد حمققا لل�شروع يف اجلرمية مرة �إذا كان يقرتن بظرف م�شدد
فيما قد ال ي ّعد الفعل نف�سه حمققا لل�شروع وبالتايل غري معاقب عليه �إذا مل يقرتن
بظرف م�شدد .
�	.3إن الظروف امل�شددة نف�سها تخرج عن نطاق �أركان اجلرمية وال ت ّعد جز ًء منها و�إمنا
تن�صب على العقوبة فت�شددها .
�	.2أن يدخل يف البدء بالتنفيذ �أي فعل يدل داللة وا�ضحة على اجتاه نية الفاعل �إىل �إرتكاب
اجلرمية دون �أن يحمل �أي ت�أويل على اجتاه �آخر لنيته.
وعلى الرغم مما هو معروف عن القانون العمومي االنكليزي (� )Common Lawأنه ال
يعاقب على ال�شروع �إال يف بع�ض اجلنايات اخلطرية فقط و�أن الق�ضاء االنكليزي كان ي�شرتط
يف فعل البدء بالتنفيذ �أن يكون مرتبطا بالركن املادي للجرمية  ،1فان الق�ضاء االنكلوامريكي
قد حمل لواء تطوير مفهوم ال�شروع ومفهوم البدء بالتنفيذ على النحو املذكور.
وم�صداقا لذلك ق�ضي ب�أن ( الفعل اجلرمي يكون مك ّونا لل�شروع يف اجلرمية �إذا قام
املتهم بفعل ي�شكل خطورة باجتاه �إرتكاب جرمية معينة بحيث يكون م�ؤديا مبا�شرة �إليها ،
وانه لي�س من املعقول �أن ي ّعد �إرتكاب الفعل �شروعا بجرمية معينة �إذا كان قد مت �إرتكابه لغر�ض
Smith and Hogan – criminal law – 4th ED – London 1978 – p. 246.
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�آخر ).1
كما ق�ضي ب�أنه ( لي�ست جميع الأفعال تك ّون خطوات باجتاه �إرتكاب اجلرمية بحيث ي ّعد
القيام بها �شروعا الن بع�ضا منها مع كونه بعيدا عنها قد ي ّعد �شروعا بارتكابها ولكن املهم هو
التمييز الذي يجب �أن ير�سم بني الأعمال التح�ضريية وبني الأفعال التي تكون كافية القرب
واالرتباط باجتاه اجلرمية لكي ت ّعد �شروعا يف �إرتكابها  ،وهو الأمر الذي يكون يف الغالب
�س�ؤاال �صعبا وجميال).2
وي�ؤخذ على تطوير هذا املعيار غمو�ضه وعدم حتديده  ،لذا ميكن القول ب�أن هذا املعيار
نف�سه يحتاج �إىل معيار يبينّ ما هو الفعل الذي يدل داللة وا�ضحة على اجتاه نية الفاعل �إىل
�إرتكاب اجلرمية  ،فمن يوجد يف حديقة دار قد تكون نيته الت�صنت �أو ا�سرتاق النظر على بع�ض
�ساكني الدار ولي�س بنية ال�سرقة  .وقد ي�ضع �شخ�ص مادة �سم ّية يف طعام �آخر بق�صد �إيذائه
�أو بق�صد �إ�صابته مبر�ض ولي�س بق�صد قتله.
و�أخريا فان تطوير خ�صائ�ص البدء بالتنفيذ على النحو املذكور ي�ؤدي �إىل فقد ال�صفة
التي ي�ؤكدها �أن�صار هذا املعيار يف كونه ماديا  ،وذلك لأنه بهذا التطوير �سوف يحمل بع�ضا
من خ�صائ�ص املعيار ال�شخ�صي املتعلق بالنية .
ثانيا :املعيار ال�شخ�صي(املذهب ال�شخ�صي)
على العك�س من املعيار املو�ضوعي الذي يتطلب كيانا مو�ضوعيا ملعرفة البدء بالتنفيذ فان
املعيار ال�شخ�صي يتطلب كيانا نف�سيا ملعرفة البدء بالتنفيذ �أو بتعبري �آخر انه يعتمد على
ك�شف نية الفاعل ملعرفة البدء بالتنفيذ.
بهذا املعنى فان البدء بالتنفيذ طبق ًا لهذا املعيار ال ي�شرتط فيه �أن يبد�أ الفاعل بفعل من
�أفعال الركن املادي للجرمية بل ميكن �أن يكون الفاعل قد قام ب�أي فعل �آخر يعرب عن �إقدامه
على ارتكاب اجلرمية  ،مبعنى �أن يكون هذا الفعل قرينة على �إقدام الفاعل على ارتكاب
Cross and Jones – Op.Cit – p. 374
R.Bryce Young – Op.Cit – p.185.

1
2

24
10/29/08 8:07:45 AM

jarain 11.indd 24

ال�شروع يف اجلرمية يف قانون العقوبات البحريني املقارن فقها وق�ضاء

جملة احلقوق

وقد عرب �ش ّراح القانون اجلنائي عن املعيار ال�شخ�صي للبدء بالتنفيذ مبختلف الأ�ساليب
ولكنها جميع ًا ت�صب يف هذا املعنى املت�صل بالنية الإجرامية ولعل من ابرز هذه التعبريات �أو
ال�صيغ :

املجلد اخلام�س مكرر

اجلرمية  ،وال ي�شرتط فيه �أن يكون خطرا يف ذاته ولكن املهم �أن تنجم عنه خطورة ت�ؤدي �إىل
ارتكاب جرمية .

 .1قيام الفاعل بفعل يدل على نية �إجرامية نهائية .
 .2قيام الفاعل بفعل يكون قريب ًا من اجلرمية بحيث يكون كمن �أقفل باب الرجوع عنها.
 .3قيام الفاعل بعمل يدخل به يف مرحلة العمل على تنفيذ اجلرمية بحيث ميكن القول ب�أنه
قد �أحرق �سفنه خلفه وخطا نحو اجلرمية خطوته احلا�سمة .
 .4قيام الفاعل بفعل يعلن فيه عن عزمه الإجرامي الذي ال رجعة فيه وال يف�صله عن
اجلرمية �إال خطوة ي�سرية لو ترك و�ش�أنه خلطاها .
 .5قيام الفاعل بفعل ي�ؤدي حالاّ ً ومبا�شرة �إىل ارتكاب اجلرمية .
ويبدو �أن ال�صيغة الأخرية للمعيار ال�شخ�صي للبدء بالتنفيذ هي الراجحة يف القوانني
العقابية احلديثة ويف �آراء الفقهاء وال�ش ّراح وهو ما تبناه الق�ضاء اجلنائي �أي�ضا.1
وعلى الرغم من �أن ال�صياغة املذكورة للمعيار ال�شخ�صي للبدء بالتنفيذ كانت �أو�ضح
ال�صياغات لهذا املعيار �إال �أن تطبيق هذا املعيار ال يخلو من �صعوبة لأنه ال يخلو من غمو�ض
نحاول �أن ن�ستجليه عن طريق طرح ال�س�ؤال الآتي :
هل الفعل الذي ي�ؤدي حالاّ ومبا�شرة �إىل اجلرمية تبد�أ به مرحلة ال�شروع كون البدء
بالتنفيذ يرتبط ب�أحد �أفعال الركن املادي للجرمية ؟

1ينظر حممود جنيب ح�سني – امل�صدر ال�سابق – �ص.364
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وبتعبري �آخر هل القول لوجود ال�شروع  ،وجوب �أن يقوم الفاعل بفعل ي�ؤدي حا ّال ومبا�شرة
�إىل ارتكاب اجلرمية  ،يعني وجود حالة ارتباط حا ّلة ومبا�شرة بني هذا الفعل و�أحد فعال
الركن املادي للجرمية ؟
وجنيب بعدم وجود حالة ارتباط بني فعل البدء املو�صوف ب�أنه ي�ؤدي حالاّ ومبا�شرة �إىل
ارتكاب اجلرمية وبني �أي فعل من �أفعال الركن املادي للجرمية  .الن هذا املعنى ال ينطبق على
املعنى املق�صود باملعيار ال�شخ�صي قدر انطباقه على املعيار املادي.
عليه فان الفعل املق�صود بالبدء بالتنفيذ �إذا مل يكن (مرتبط ًا) باجلرمية بل (ي�ؤدي) �إليها
مبا�شرة  ،يجعلنا ن�ستنتج وجود حلقة بني فعل البدء وبني �أحد �أفعال الركن املادي للجرمية ،
وهذه احللقة البد �أن متثل كيان ًا قانوني ًا حمدد ًا ينبغي معرفته وحتليله .
ونرى �أن هذا الكيان يحتوي على �صفتني �أ�سا�سيتني :
الأوىل :مادية �أو مو�ضوعية م�ستمدة من الفعل الذي ي�ؤدي حالاَ ومبا�شرة �إىل ارتكاب
اجلرمية  ،والذي ال يكون له هذا الو�صف ما مل ي�شكل (خطرا) يهدد احلق الذي يحميه
القانون .
والثانية  :معنوية �أو نف�سية  ،م�ستمدة من ثبات النية على ارتكاب اجلرمية  ،وال �شك �أن
النية التي هي بهذا الو�صف ت�شكل (خطرا) يهدد احلق الذي يحميه القانون .
بهذا املعنى ميكن القول �إن ماهية املعيار ال�شخ�صي للبدء بالتنفيذ تقوم على وجود خطورة
تهدد احلق الذي يحميه القانون  .واخلطورة على هذا الأ�سا�س تت�صل يف جزئها الأول بفعل
البدء ذاته الذي لواله ملا �أمكن و�صفه ب�أنه ي�ؤدي ومبا�شرة �إىل اجلرمية  ،ويف جزئها الثاين
تت�صل بنية الفاعل التي لوالها ملا �أمكن و�صفها ب�أنها ثابتة على ارتكاب اجلرمية .
�إذن ف�إن ماهية فعل البدء بالتنفيذ تتكون من ثالثة عنا�صر متالزمة يفقد الفعل �صفة
البدء بالتنفيذ �إذا مل تتوفر هذه العنا�صر الثالثة جمتمعة  ،وهي :
 .1قيام الفاعل بعمل يخرج عن الركن املادي ولكنه ي�شكل خطورة تهدد حق ًا يحميه
القانون.
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 .3وجود نية ثابتة وم�ستمرة لدى الفاعل على ارتكاب اجلرمية .
والواقع �إن �أ�سا�س تالزم هذه العنا�صر املكونة للبدء بالتنفيذ هو �أن الفعل ال يو�صف ب�أنه
ي�ؤدي مبا�شرة �إىل اجلرمية  ،ما مل يكن مقرتن ًا بثبات نية الفاعل على ارتكاب اجلرمية  ،كما
�أن نية الفاعل ال تو�صف ب�أنها ثابتة على ارتكاب اجلرمية  ،ما مل تقرتن بقيام الفاعل بعمل
ي�ؤدي مبا�شرة �إىل ارتكاب اجلرمية .

املجلد اخلام�س مكرر

�	.2أن ي�ؤدي هذا العمل مبا�شرة �إىل ارتكاب اجلرمية .

وال ريب يف �أن العمل الذي يقوم به الفاعل ال يو�صف ب�أنه ي�ؤدي مبا�شرة �إىل ارتكاب
اجلرمية وال تو�صف النية ب�أنها ثابتة وم�ستقرة على ارتكاب اجلرمية ما مل يكن كل منهما
ي�شكل خطر ًا حقيقي ًا على احلق الذي يحميه القانون .
ولكي نبني �ضرورة تالزم العنا�صر الثالثة لإمكان القول بوجود فعل بدء بالتنفيذ ن�ضرب
االفرتا�ض الآتي :
هب �أن �شخ�ص ًا با�شر بحفر نفق من داره باجتاه م�صرف على بعد مائة مرت ي�ستغرق
حفره ثالثني يوم ًا  ،هل ي ّعد قيام ال�شخ�ص باحلفر بد ًء بالتنفيذ منذ ال�ساعة الأوىل ويكون
م�س�ؤو ًال عن ال�شروع �إذا قب�ض عليه � ،أم يف اليوم الثاين �أو الثالث� ....أو الع�شرين من احلفر
�أم ن�ست�أخر الأيام �إىل اليوم الأخري �أو �إىل حني و�صول الفاعل باحلفر عند جدار امل�صرف �أم
ننتظر خلطوة اخرى �إىل �أن يحدث فجوة فيه �أم ننتظر �أكرث و�أكرث �إىل �أن يدخل من الفجوة
�إىل داخل امل�صرف ؟
الواقع �أن قيام الفاعل باخلطوة الأوىل للحفر ال بل حتى يف الأيام الأوىل قد تنتهي �إىل
ارتكاب اجلرمية وقد ال تنتهي قط لأ�سباب عديدة  ،منها احتمال مواجهتها بعوائق مادية ال
ميكن جتاوزها .
فهل حتمل خطوة كهذه خطورة فعلية ؟ وهل ت�ستحق �أن تو�صف ب�أنها ت�ؤدي حا ًال ومبا�شرة
�إىل ارتكاب اجلرمية �أم ن�ست�أخر و�صف اخلطورة خلطورة �أخرى من م�سل�سل احلفر ؟ و�أخريا
� ،أية جهة ت�ستحق �أن متنح �سلطة تقدير ذلك ؟
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وجنيب ب�أنها الق�ضاء � ،أي حمكمة املو�ضوع اخلا�ضع قرارها �إىل رقابة حمكمة التمييز .
فمتى ر�أت املحكمة �أن الفعل الذي قام به املتهم بق�صد ارتكاب جرمية كان من اخلطورة
بحيث ي�ؤدي حا ًال ومبا�شرة �إىل ارتكاب اجلرمية كونه مقرتن ًا بنية ثابتة على ارتكابها  ،ع ّدت
هذا الفعل بد ًء بالتنفيذ الذي تقوم به مرحلة ال�شروع .
ويف االفرتا�ض املتقدم فان املحكمة ال تعد احلفر يف ال�ساعة الأوىل �أو حتى يف الأيام الأوىل
بد ًء بالتنفيذ �إذا انعدمت خطورة هذا الفعل  ،ك�أن ال تعدو هذه اخلطوة �أن تكون خطوة خرقاء
�ساذجة �إذا �أنب�أت الظروف بذلك  ،ك�أن يكون احلفر باجتاه خمالف للم�صرف .
ولكن بعك�س هذه احلال فان املحكمة �إذا وجدت �أن الفاعل قد با�شر احلفر بعزم �أكيد
وهي�أ متطلبات جناح هدفه من �أدوات حفر فاعلة وخرائط م�سح دقيقة مل�سارات حفره نحو
امل�صرف �إىل غري ذلك من م�ستلزمات تنفيذ اجلرمية � ،ستذهب حتما �إىل �إن فعله هذا بد ًء
بالتنفيذ .
بهذا املعنى فان حتديد البدء بالتنفيذ – يف هذا املثال – يتعلق مبدى جدية الفاعل
بالقيام باحلفر وخطورة فعله هذا  ،املقرتنة بثبات نيته على ارتكاب اجلرمية وال يتعلق بعدد
الأمتار التي قام بحفرها وال حتى بعدد الأيام التي ق�ضاها وهو يحفر .
وحقيق بنا الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل انه يت�ضح من متابعة موقف الت�شريعات اجلنائية
احلديثة من املذهبني املادي وال�شخ�صي ب�ش�أن ال�شروع � ،أنها متيل �إىل املذهب ال�شخ�صي
ب�شكل وا�ضح وذلك عندما اعتربت �أن ال�شروع يتحقق عند قيام الفاعل بفعل وان كان ي�سبق
�أفعال الركن املادي للجرمية �إال انه ي�ؤدي اىل ارتكاب اجلرمية مبا�شر ة .
ومع �أن امليل �إىل املذهب ال�شخ�صي ب�ش�أن ال�شروع يبدو وا�ضحا يف الت�شريعات العربية
ومنها على �سبيل املثال  ،قانون العقوبات العراقي (املادة  )30وامل�صري (املادة  )45والأردين
(املادة  )68وال�سوري (املادة  )199واجلزائري (املادة  )30واملغربي (الف�صل ، )114
فان هذا امليل يبدو �أكرث و�ضوحا يف قانون العقوبات البحريني عندما ن�صت املادة ( )36منه
بقولها (ال�شروع يف اجلرمية هو �أن ي�أتي الفاعل بق�صد ارتكابها عم ًال من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
مبا�شرة �إىل اقرتافها وذلك �إذا مل تتم) .
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 .1و�صف الفعل الذي ي�أتيه الفاعل بغية ارتكاب اجلرمية (بالعمل) ولي�س (الفعل)  ،وذلك
لإبعاد �أي �صفة تربط هذا العمل بالركن املادي للجرمية .

املجلد اخلام�س مكرر

ولعل من ابرز �سمات ميل قانون العقوبات البحريني �إىل املذهب ال�شخ�صي هي :

 .2و�صف العمل الذي ي�أتيه الفاعل  ،ب�أن الفاعل ي�أتيه (بق�صد) اقرتاف اجلرمية � .أي
�أن هذا العمل الذي ي�أتيه الفاعل ال يرتبط بالركن املادي و�إمنا ي�أتيه الفاعل بق�صد
اقرتاف اجلرمية كونه ي�ؤدي مبا�شرة �إليها .
 .3منح القا�ضي �سلطة تقديرية وا�سعة يف تطبيق عقوبة اجلرمية التامة �إذا كان ال�شروع
الذي قارفه الفاعل �شروعا تاما (املادة  ، )40الأمر الذي لنا عودة �إىل تف�صيله و
�شرحه .
وقد جاءت تطبيقات الق�ضاء اجلنائي البحريني انعكا�سا للميل الت�شريعي �إىل املذهب
ال�شخ�صي ومثاله انه ق�ضي يف البحرين بان م�شاهدة املتهم يقوم بت�سليم زميله املتهم الآخر
ورقة خا�صة بالأ�سعار وتوجهه بها �إىل �أمني ال�صندوق العتمادها ومتكنه بعد ذلك من �إخراج
الب�ضاعة من خمزن ال�سوق الذي يعمل فيه حيث مت �ضبطه وهو يف حال تلب�س وامل�سروقات
بحوزته  ،يعد �شروع ًا يف ال�سرقة.1
ويف م�ضمون قرار حكم ق�ضائي م�شابه ق�ضي يف العراق ب�أن (�إلقاء القب�ض على املتهم
داخل الدار( قبل �إقدامه على ال�سرقة) يعترب �شروعا فيها) .2
البند الثاين :الق�صد اجلنائي
بغية التعمق يف نقطة بحثنا وتف�صيل �أهم ما تنطوي عليه من مو�ضوعات البد من بحث
نقطتني  ،الأوىل خ�صائ�ص الق�صد اجلنائي لل�شروع  ،والثانية النتائج القانونية التي ترتتب
على ك�شف طبيعة هذه اخل�صائ�ص .
1احلكم �أال�ستئنايف رقم  3/376/2006/11و  9/378/2006 /11و  8 /897 /2006/11يف الدعوى رقم 7/4195/2005/07
بتاريخ ( 2006/5/30غري من�شور).
 2قرار حمكمة التمييز رقم /8238جنايات  /1971 /يف  – 1971/12/16الن�شرة الق�ضائية – العدد الرابع – ال�سنة الثانية
– �ص .445
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�أو ًال :خ�صائ�ص الق�صد اجلنائي لل�شروع
�سبق �أن ا�شرنا �إىل �أن ال�شروع جرمية ناق�صة وانه ال يتخلف فيها باملقارنة مع اجلرمية
التامة �إال النتيجة اجلرمية التي ق�صد الفاعل حتقيقها  ،هذه النتيجة التي هي عن�صر من
عنا�صر الركن املادي للجرمية التامة .
بهذا املعنى فان الركن املادي يف ال�شروع يختلف عن الركن املادي يف اجلرمية التامة
فيما يتعلق بتحقق النتيجة اجلرمية يف اجلرمية التامة وتخلفها يف ال�شروع الذي �سمي لهذا
ال�سبب جرمية ناق�صة � .أما بالن�سبة للركن املعنوي فانه على العك�س  ،ي�شرتط لكي نكون �أمام
�شروع يف اجلرمية �أن يكون الق�صد اجلنائي فيها مطابقا كليا مع الق�صد اجلنائي للجرمية
التامة .
ولعل التعبري الأكرث دقة هو �أن يكون الق�صد اجلنائي يف هاتني اجلرميتني هو نف�سه ،
ففي جرمية القتل العمد ويف جرمية ال�شروع فيها مثال يجب �أن يكون الق�صد اجلنائي للفاعل
واحدا وهو نية �إزهاق روح املجني عليه  ،وهكذا بالن�سبة لكل جرمية تامة وال�شروع فيها.1
لذلك فان �إرادة الفاعل �سواء يف اجلرمية التامة �أو ال�شروع فيها تبقى متجهة لإحداث
نتيجة واحدة يريد الفاعل حتقيقها  ،ف�إن حتققت كنا �إزاء جرمية تامة �أما �إذا تخلفت لأ�سباب
ال دخل لإرادته فيها كنا �إزاء �شروع .
عليه ميكن القول ب�أنه �إذا اختلف ق�صد الفاعل بني اجلرمية التامة وال�شروع ف�إننا ال نكون
�أمام جرمية تامة و�شروع فيها � ،إمنا نكون �أمام جرميتني خمتلفتني  ،ومثاله انه �إذا قب�ض على
�شخ�ص يف م�سكن بعد �أن دخله دون ر�ضا �أ�صحابه لي�س بق�صد ال�سرقة فانه يكون م�س�ؤو ًال عن
ٍ
جرمية انتهاك حرمة ملك الغري وفق املادة ( )361من قانون العقوبات البحريني  ،وال يكون
م�س�ؤو ًال عن ال�شروع بال�سرقة ما دام مل يثبت انه دخل الدار بق�صد ال�سرقة  ،ومثاله �أي�ضا
�إذا طلب �شخ�ص من �آخر ا�ستعارة هاتفه الن ّقال فلم يعره �إياه فغ�ضب وا�ستل الهاتف من يد
�صاحبه ف�أتلفه  ،فانه يكون م�س�ؤوال عن �إتالف مال يعود للغري وفق املادة ( )1/409من قانون
العقوبات البحريني وال يكون م�س�ؤو ًال عن ال�سرقة �أو ال�شروع فيها �إذا حيل بني الفاعل وبني
�إتالف الهاتف .
Cross and Jones- Introduction to Criminal Law – op.cit – p349.
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�أولهما :انه (عمدي) �أي ذو طبيعة عمدية دائم ًا لأنه هو نف�سه الق�صد اجلنائي للجرمية
التامة التي ي�شرتط فيها بالأ�سا�س �أن تكون عمدية  ،وان هذه الطبيعة العمدية لل�شروع
وللجرمية التامة م�ستمدة من و�ضوح ن�ص القانون الذي عرف ال�شروع ب�أن ي�أتي الفاعل
عمال (بق�صد) ارتكاب اجلرمية من �ش�أنه �أن ي�ؤدي مبا�شرة �إىل اقرتافها � ،إذا مل تتم.

املجلد اخلام�س مكرر

ولذلك يتميز الق�صد اجلنائي لل�شروع بخ�صي�صتني :

�أما اخل�صي�صة الثانية للق�صد اجلنائي جلرمية ال�شروع فهي �أن يكون هذا الق�صد
(حمددا) �أي�ضا �أي �أنه حمدد بالنتائج التي �أراد الفاعل حتقيقها من خالل ارتكابه �أفعاله
اجلرمية فهو ال ينق�ص عنها � ،آذ لو نق�صت يف حتقيق النتيجة كان الفاعل �إزاء �شروع يف
اجلرمية  ،كما ال يزيد عليها بان تتحقق نتائج �أكرث ج�سامة مما �أراد حتقيقه � ،إذ لو زادت
ج�سامة النتائج لكان الفاعل �إزاء جرائم �أخرى غري التي �أراد حتقيقها  ،الأمر الذي �سنتوىل
تف�صيله الحقا عند درا�سة �صلة اجلرائم متعدية الق�صد بال�شروع .
ثاني ًا :نتائج وحدة الق�صد اجلنائي يف اجلرمية التامة وال�شروع فيها
 .1عدم ت�صور ال�شروع يف اجلرائم غري العمدية .
�إذا كان الركن املعنوي يف اجلرائم العمدية يتطلب �إرادة الفعل �أجلرمي زائدا �إرادة النتيجة
اجلرمية ،فان الركن املعنوي يف اجلرائم العمدية يوجب �أن يكون الفاعل غري راغب وال مريد
للنتيجة التي �أحدثه فعله الذي كان قد قام به حتقيق ًا لنتائج �أخرى غري التي ح�صلت.
وبالطبع ال ي�س�أل الفاعل عن ال�شروع يف القتل اخلط�أ �أو ال�شروع يف الإيذاء اخلط�أ الن
من طبيعة ال�شروع �أن يقع يف اجلرائم العمدية دائما وذلك الن القول ب�إمكان ت�صور قيام
الفاعل بال�شروع يف ارتكاب جرمية غري عمدية ي�ؤدي بنا �إىل قبول �أفكار ال ت�ستقيم مع املنطق
القانوين واملنطق املجرد ال�سليمني  ،الن من خط�أ الر�أي القانوين واملنطقي معا �أن يقال بان
عمدي بق�صد حتقيق نتائج غري عمدية �أي ال يريد وقوعها.
الفاعل بد�أ بارتكاب فعل
ً
 .2عدم ت�صور ال�شروع يف اجلرائم ذات النتائج التي تتعدى ق�صد الفاعل .
لو جرت جمريات الأفعال اجلرمية التي يقارفها الفاعل دون تدخل �أ�سباب حتول بينه
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وبني حتقيق النتائج التي �أرادها  ،لكان الفاعل �أمام جرمية تامة  ،لأنه يكون قد متكن من
حتقيق نتيجتها .
و�إذا كان ال�شروع ميثل ارتكاب الفاعل فعال يق�صر عن حتقيق ما ق�صده من ارتكابه لهذا
الفعل  ،فما احلكم لو حدث العك�س  ،بان جنمت عن هذا الفعل نتائج �أكرث ج�سامة مما ق�صد
�إحداثه ؟
ولعل �أ�سرع ما يتبادر �إىل الذهن من �أمثلة وقوع نتائج جرمية �أكرث ج�سامة مما ق�صده
الفاعل  ،هي جرمية االعتداء املف�ضي �إىل موت وجرمية الإيذاء الذي يف�ضي �إىل عاهة
م�ستدمية مل يق�صد حتقيقها .
وفيما ي�أتي نبحث ب�إيجاز هاتني احلالتني :
�أ .عدم ت�صور ال�شروع يف جرمية االعتداء املف�ضي �إىل موت.1
�إن جرمية االعتداء املف�ضي �إىل موت هي جرمية يق�صد فيها الفاعل �إحلاق �أذىً بج�سم املجني
عليه ولكن �أفعال االعتداء هذه تكون من اجل�سامة واخلطورة بحيث تتعدى ق�صد الفاعل من
2
�إحلاق الأذى �إىل حدوث وفاة املجني عليه.
وملا كان ال�شروع – كما �أملحنا – يتطلب ق�صد ًا جنائيا حمددا م�ضمونه �إجتاه نية الفاعل
�إىل ارتكاب اجلرمية العمدية التامة  ،فان �أفعاله هذه �إذا جتاوزت وتعدت ق�صده بان �أحدثت
نتائج �أكرث ج�سامة مما كان يريد حتقيقه  ،فانه يكون من غري املت�صور القول �إن الفاعل قد
�شرع بارتكاب جرمية االعتداء املف�ضي �إىل موت ما دام ق�صده قد اجته لإحداث جرمية
معينة �إال �أن نتائجها �سرت برغم �إرادته ف�أحدثت نتيجة �أكرث ج�سامة مما ق�صده .

 1ي�ؤخذ على م�صطلح (ال�ضرب املف�ضي �إىل موت) الذي اعتمدته بع�ض القوانني كقانون العقوبات العراقي يف املادة ( )410عدم
الدقة القانونية يف الداللة على املعنى القانوين املق�صود ،الن لفظ ال�ضرب ال يغطي �صور االعتداء الأخرى كاجلرح و�إعطاء
مادة �ضارة  .وح�سن ًا فعل امل�شرع البحريني يف اعتماد م�صطلح (االعتداء املف�ضي �إىل املوت).ونتمنى على الت�شريعات اجلنائية
�أن حتذو حذو امل�شرع البحريني لتتجنب النقد املتقدم.
 2ينظر جالل ثروت – نظرية اجلرمية املتعدية الق�صد يف القانون امل�صري واملقارن – من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية – �ص .554
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ولو �سلمنا جد ًال بان ارتكاب الفاعل جرمية ال�شروع يف جرمية االعتداء املف�ضي �إىل موت
لوجب �أن نفرت�ض �أن ق�صده قد اجته �إىل قتل املجني عليه ولوجب �أن نكون �إزاء �شروع يف
القتل ولي�س االعتداء املف�ضي �إىل موت .
وهذا افرتا�ض تع�سفي لأنه خالف الواقع وهو �أن ق�صد الفاعل كان حمدد ًا باالعتداء على
املجني عليه ولكن فعله هذا قد احدث نتيجة �أكرث ج�سامة مما �أراده  ،مما نكون معه �أمام
جرمية �أخرى تتحدد �صفتها القانونية اجلنائية بح�سب نتيجتها .
والن هذه النتيجة تعدت ق�صد الفاعل � ،إذ ما كان يف ح�ساباته �أنها �ستقع  ،فانه ال ميكن
ت�صور ال�شروع يف هذه اجلرمية لعدم توفر خ�صي�صة التحديد يف ان�صراف ق�صد الفاعل �إىل
حتقيق النتيجة التي �أراد حتقيقها من قيامه بفعل االعتداء .
وبتعبري �آخر فانه يتعذر قبول القول بان �شخ�ص ًا �شرع بارتكاب جرمية ال يريد وقوعها .
فالفاعل �أراد الإيذاء ولكن فعل الإيذاء هذا قد تعدى ق�صده فحقق نتيجة مل يكن يريدها
وهي موت املجني عليه  .فال نكون �أمام �شروع يف القتل الن املجني عليه قد مات ،وال نكون
�أمام قتل عمد الن ق�صد الفاعل كان متجها بالتحديد �إىل �إيذاء املجني عليه  ،وعليه فال منا�ص
�إال �أن نكون �أمام جرمية �أالعتداء املف�ضي �إىل املوت .
 .2عدم ت�صور ال�شروع يف جرمية االعتداء الذي يف�ضي �إىل عاهة م�ستدمية مل يق�صدها
الفاعل.
عالج قانون العقوبات البحريني جرمية االعتداء الذي يف�ضي �إىل عاهة م�ستدمية مل يكن
يق�صد الفاعل �إحداثها يف املادة ( ، )336وهي اجلرمية التي الميكن ت�صور ال�شروع فيها
لذات الأ�سباب املطروحة ب�ش�أن عدم ت�صور ال�شروع يف جرمية االعتداء املف�ضي �إىل موت.
ولكن امل�شرع البحريني يف املادة ( )337من القانون ذاته عالج جرمية االعتداء التي
يق�صد منها الفاعل �إحداث عاهة م�ستدمية يف ج�سم املجني عليه والذي يتميز فيه الركن
املعنوي ب�أنه يتخذ �صورة العمد املحدد يف ذهن الفاعل وهما خ�صي�صتا ال�شروع  ،الأمر الذي
ميكن معه ت�صور �أن يقع ال�شروع يف هذه اجلرمية  ،ومثاله �أن �شخ�ص ًا فق�أ عني �آخر وقد �صمم
هم بفقء عينه �إال
�شقيق املجني عليه �أن ينتقم ل�شقيقه بان يفق�أ عني الفاعل وعندما ظفر به ّ
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�أن فعله خاب �أو �أوقف دون �أن يتمكن من حتقيق ما �أراد .
ففي هذه احلالة يكون الفاعل م�س�ؤوال عن ال�شروع يف االعتداء املف�ضي �إىل عاهة م�ستدمية
وفق ن�ص املادة ( )1/337بداللة �أحكام ال�شروع املن�صو�ص عليها يف املواد () 42 – 37
من قانون العقوبات البحريني وذلك الحتاد الق�صد اجلنائي للفاعل يف ال�شروع واجلرمية
التامة.
 .3عدم ت�صور ال�شروع يف اجلرائم التي من طبيعة ركنها املادي �أن يقع تاما .
ت�ضم الت�شريعات اجلنائية العديد من هذه اجلرائم ،1التي قد تكون ايجابية �أو �سلبية ،
الأمر الذي نتوىل فيما يلي بحث ت�صور ال�شروع يف كل منها :
الأ�صل يف اجلرائم االيجابية �أن تقع تامة �أو �أن تتوقف عند حد ال�شروع فيها  ،ولكن مع
ذلك يوجد من هذه اجلرائم ما ال يتحقق فيها ال�شروع الن من طبيعة ركنها املادي �أما �أن
يقع تام ًا �أو ال يقع � ،أي انه البد من حتقق نتيجتها  ،ومثالها يف قانون العقوبات البحريني ،
جرمية �إعطاء �شيك بدون ر�صيد وفق املادة ( ، )393وجرمية �شهادة الزور وفق املادة ()235
عقوبات وجرمية ال�سكر وفق املادة ( )1/306وغريها .
 .2عدم ت�صور ال�شروع يف بع�ض اجلرائم ال�سلبية .
�أن ال�سلوك �أجلرمي يف بع�ض اجلرائم ال�سلبية التي يتمثل ركنها املادي  ،باالمتناع عن
القيام بفعل �أمر به القانون �أو االتفاق  ،من طبيعته �أن يقع تاما وال يت�صور فيه ال�شروع  ،مثاله
يف قانون العقوبات البحريني  ،جرمية الإحجام عن الإخبار وفق املادة ( )230وجرمية
االمتناع بدون عذر عن �إغاثة ملهوف يف كارثة �أو جمني عليه يف جرمية وفق املادة (. )305
ولكن مع ذلك ف�إنه يبقى الأ�صل يف اجلرائم ال�سلبية – �ش�أنها يف ذلك �ش�أن اجلرائم
االيجابية � -أنها ميكن �أن يقع ال�شروع فيها  ،ومثالها م�س�ؤولية الطبيب عن جرمية ال�شروع
بالقتل العمد مل�صاب نقل �إىل م�ست�شفى لإ�سعافه �إذا امتنع عن �إ�سعافه لينزف دما حتى املوت
بعد �أن تبني له ب�أنه غرميه � ،إال �أن طبيبا �آخر يف امل�ست�شفى عرف بعزمه ف�أوقفه عند حده
وعالج امل�صاب و�أنقذه من املوت املحقق .
Smith and Hogan – Criminal Law – 4th – Ed – London – 1978 – p.263.

1
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ويق�صد بهذا العن�صر من عنا�صر ال�شروع عدم حتقق النتيجة التي �أرادها الفاعل من
فعل البدء بالتنفيذ لأ�سباب ال دخل لإرادته فيها  ،مما ي�ستحيل معه اكتمال الركن املادي
للجرمية التامة .

املجلد اخلام�س مكرر

البند الثالث :عدم حتقق النتيجة لأ�سباب ال دخل لإرادة الفاعل فيها

ولذلك فانه ال معنى للبحث عن وجود العدول عن اجلرمية اذا كان الفاعل قد امت حتقيق
نتيجة فعله  .ومن ذلك ما ق�ضي يف البحرين بانه ال يعد عدو ًال اختياري ًا للفاعل ملجرد ان
التقارير الطبية اخلا�صة باملجني عليه مل ت�شر اىل وجود اثار منوية على ج�سمه مادام قد
ثبت ان املتهم كان قد امت الركن املادي جلرمية االعتداء على عر�ض املجني عليه عندما خلع
املتهم �سروال املجني عليه وادخل ق�ضيبه يف م�ؤخرته  .لذلك فان النعي على احلكم بان تلك
الواقعة جمرد �شروع عدل عنه املتهم ال يكون �سديد ًا ويكون الطعن برمته على غري ا�سا�س
ويتعني رف�ضه مو�ضوع ًا. 1
ووا�ضح من م�ضمون التعبري عن هذا العن�صر من عنا�صر ال�شروع �أنه مكون من �أمرين
�أولهما عدم حتقق النتيجة التي �أراد الفاعل حتقيقها  ،وثانيهما �أن �أ�سباب عدم التحقق هذه
النتيجة تخرج عن �إرادة الفاعل � .أي �أن �أ�سباب عدم حتقق النتيجة يف ال�شروع يتعني �أن
ترجع �إىل عوامل تخرج عن �إرادة الفاعل بحيث متنعه من �إمتامها.2

 1طعن متييزي رقم  4جزائي ل�سنة  – 1996جل�سة /30يونيو – 1996/جمموعة االحكام ال�صادرة من حمكمة التمييز
– ال�سنة ال�سابعة – من يناير اىل دي�سمرب  – 1996وزارة العدل وال�شئون اال�سالمية يف مملكة البحرين – املكتب
الفني – �ص.608
وينظر اي�ض ًا يف امل�صدر نف�سه – ال�سنة الثامنة من يناير اىل دي�سمرب  1997ويف احكام ق�ضائية اخرى م�شابهة – الطعن
التمييزي رقم  16جزائي ل�سنة  1996جل�سة  23فرباير  1997والطعن التمييزي رقم  9جزائي ل�سنة  1997جل�سة  16نوفمرب
� – 1997ص.710
 2ينبغي عدم اخللط بني القواعد العامة لل�شروع على الو�صف القانوين املبني وبني احلاالت التي يقرر فيها القانون النظر لل�شروع
نظرة خا�صة ،فالقانون �أحيانا يعاقب على ال�شروع بعقوبة اجلرمية التامة  ،وعلى العك�س من ذلك ي�ستثني القانون جرائم معينة
من العقاب على ال�شروع فيها كما يف اجلرائم من نوع املخالفات .كما �أن بع�ض اجلرائم ال يت�صور �أن يقع ال�شروع فيها الن من
طبيعة ركنها املادي �أن يقع تام ًا ،ف�ض ًال عن �أن بع�ضهم يرى �أن القانون �أحيانا يتدخل فري�سم حدود عن�صر �إمتام اجلرمية
فيجعلها من اجلرائم التي ال �شروع فيها ومثالها جرمية ال�سكر املقرتن ب�إحداث �شغب وفق املادة ( )2/306من قانون العقوبات
البحريني �إذ ال يجوز معاقبة �شخ�ص عن احت�سائه مادة م�سكرة بحجة �أن ذلك يعد بد ًء بارتكاب ال�شغب لأنه قد ال يفعل ذلك.
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لذا فان املفهوم املخالف لهذا ال�شرط ينطوي على معنى معني هو �أن عدم حتقق النتيجة
لأ�سباب تعود �إىل �إرادة الفاعل ي�ؤدي بنا �إىل �أن نكون �أمام و�ضع قانوين �آخر غري ال�شروع قد
يكون مك ّونا جلرمية معينة وعندها يعاقب الفاعل بالعقوبة املقررة لها  ،وقد ال يكون مك ّونا
جلرمية معينة وبالتايل فال م�س�ؤولية وال عقاب  ،ومثاله �أن الفاعل �إذا ت ّل ر�أ�س غرميه لينحره
فاحدث يف وجهه �أذى ولكنه بعد �أن و�ضع �س ّكينه مو�ضع النحر ليجتز رقبته امتنع عن �إمتام
فعله خوفا من العقاب  ،فان رجوع الفاعل الإرادي عن نية القتل ال يحقق ال�شروع بالقتل �إال
�أن ذلك ال مينع عقابه عن الأذى الذي �أ�صاب وجه املجني عليه .
ويت�ضح مما تقدم �أن عدم قيام الفاعل ب�إمتام نتيجة فعله يكون �إما ب�سبب حتول �إرادي
حر عن نية اال�ستمرار ب�إمتام النتيجة وهو ما ي�سمى بالعدول االختياري  ،و�إما �أن يكون ب�سبب
حتول �إرادي للفاعل �أي�ضا ولكن قهرا عنه نتيجة عوامل مادية �أو معنوية خارجية  ،ك�سماع
�سيارات ال�شرطة قادمة � ،أو ذاتية تت�صل به وت�ؤثر يف �إرادته فتفقدها حريتها يف االختيار ك�أن
ي�صاب بنوبة �إغماء حتول دون �إمتامه اجلرمية وهو ما يطلق عليه العدول غري االختياري.1
و�إذ ال منيل �إىل تق�سيم العدول �إىل عدول اختياري وعدول غري اختياري نرى بحث املو�ضوع
على طبيعته من حتول نية الفاعل عن اال�ستمرار ب�إمتام اجلرمية مرة ب�شكل طوعي و�أخرى
ب�شكل غري طوعي الأمر الذي ميكن ر�سم حاالته بو�ضوح وي�سر م�ستمد من ن�ص القانون يف
تعريف ال�شروع .
و�إذا كان قانون العقوبات البحريني قد ع ّرف ال�شروع يف املادة ( )36بقولها (ال�شروع يف
اجلرمية هو �أن ي�أتي الفاعل بق�صد ارتكابها عمال من �ش�أنه �أن ي�ؤدي مبا�شرة �إىل اقرتافها
وذلك �إذا مل تتم)  ،فان احلاالت التي تتحول فيها نية الفاعل عن �إمتام النتيجة �إما �أن تكون
ب�شكل �إرادي حر �أي (بالعدول) عن �إمتام النتيجة و�إما �أن تكون ب�شكل غري �إرادي ب�سبب قوة
تفر�ض نف�سها على �إرادة الفاعل متنعه عن �إمتام نتيجة فعله وتكون هذه القوة �أما خارجية
 1يق�سم العدول �إىل عدول اختياري ينتفي به �سبب العقاب على ال�شروع واىل عدول غري اختياري تن�صرف به �إرادة الفاعل عن �إمتام
النتيجة ب�سبب عوامل خارجية الفاعل ويالحظ على هذا التق�سيم  ،بان العدول لغة و قانون ًا يفرت�ض �أن يكون اختياري ًا دائم ًا
وال يجوز �أن يقال بان هناك عدو ًال غري اختياري ،لذلك منيل �إىل و�صف هذين الو�ضعني القانونيني ب�أنهما حتول نية الفاعل
عن �إمتام اجلرمية �إما ب�شكل حر العتبارات نف�سية داخلية حم�ضة ،و�إما ب�شكل غري حر ناجم ن �أ�سباب تدفع الفاعل �إىل تغيري
نيته ،وال ي�شرتط �أن تكون بفعل عوامل خارجية عن الفاعل دائما �إذ قد تكون هذه العوامل ذاتية تتعلق به وان ندر وقوعها (ينظر
املنجد �ص 513حول لفظ العدول).
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وتتمثل (ب�إيقاف الفاعل) عن �إمتام فعله �أو جعل فعله يخيب يف �إنتاج �أثره �أو تتمثل (بتوقف
الفاعل) عن اال�ستمرار ب�إمتام فعله  ،وال فرق �أن تكون هذه القوة التي جتعل الفاعل يتوقف
عن اال�ستمرار ب�إمتام نتيجة فعله دون �أرادته �،سواء �أكانت خارجية عنه �أم ذاتية تتعلق به
نف�سه  ،وهو ما �سنتوىل �إي�ضاحه على التوايل :
�أوال :التحول الإرادي احلر يف نية الفاعل عن اال�ستمرار ب�إمتام نتيجة فعله
(العدول)
لكي نكون على قرب �أكرث من مو�ضوع العدول نتوىل يف نقطتني درا�سة املفهوم القانوين
للعدول ثم طبيعته القانونية .
 .1املفهوم القانوين للعدول
ويق�صد بذلك �أن الفاعل يعدل عن اال�ستمرار ب�إمتام نتيجة فعله ب�إرادته احلرة � ،أي �أنه
ال ي�ستمر يف �إمتام نتيجة فعله �إمنا يرجع عنه مع كونه قادرا على �إمتام النتيجة كاملة  ،كمن
يتمكن من غرميه حتى �إذا و�ضع ال�سكني على رقبته ليجتزها تعوذ من ال�شيطان ومتلكته
�شفقة الرحمن فرتكه .
ال بل �أكرث من ذلك قد يقوم الفاعل بفعل يف�شل ما بد�أ به من �أفعال جرمية  ،ومثاله �أن
ي�ضع الفاعل مادة �سامة يف �شراب املجني عليه الذي ي�شربه في�سارع الفاعل بعد ذلك �إىل
تنبيهه وغ�سل معدته فورا �أو �إعطائه م�ضادات لل�سم .
على �أن من الالزم التنويه �إىل �أن عدول الفاعل على النحو املو�صوف �إذا مل ي�ؤد �إىل قيام
م�س�ؤوليته عن ال�شروع الن عدم حتقق النتيجة كان ب�إرادته نف�سه بعك�س ما ي�شرتطه القانون
لقيام امل�س�ؤولية عن ال�شروع  ،فانه ي�س�أل عن نتائج �أفعاله التي قام بها قبل العدول بح�سب ما
تكون عليه من �أو�صاف قانونية .
فمن دخل دارا بق�صد ال�سرقة ف�سمع �صوت �أذان الفجر فخ�شع قلبه وامتنع عن �إمتام
نتيجة فعله يكون ذلك عدوال منه وال ي�س�أل عن ال�شروع بال�سرقة  ،ولكنه ي�س�أل عن جرمية
انتهاك حرمة ملك الغري تلك اجلرمية التي حتققت كاملة قبل عدوله عن ال�سرقة  ،وما
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كان الفاعل ي�س�أل عنها لو حتققت ال�سرقة الن �أفعال انتهاك حرمة ملك الغري تكون ماديات
جرمية ال�سرقة وال ت�ستقل عنها �إال �إذا انتفت ال�سرقة ل�سبب من الأ�سباب .
على �أن من ال�ضروري التمييز بني حالة العدول وبني حالة من يرتك �إمتام اجلرمية بظن
خاطئ منه �أنه �أمتها �أو يف �سبيلها �إىل التمام  ،مثاله �أن يرتك الفاعل �ضحيته بعد �أن طعنه
�أو �أطلق النار عليه ظن ًا منه �أنه فارق �أو �سيفارق احلياة  .ففي هذا املثال ي�س�أل الفاعل عن
ال�شروع يف القتل رغم �أنه ترك املجني عليه ب�إرادته ظن ًا منه انه مات .
واحلقيقة �أن العدول يقع يف نوعي ال�شروع التام والناق�ص معا  ،ومثال العدول يف حالة
ال�شروع التام  ،قيام الفاعل بالعدول عن �إمتام قتل غرميه بعد �أن �أطلق النار عليه ومل ي�صبه
وكان با�ستطاعته �أن يكمل الإطالق عليه والفتك به ولكنه عدل عن نيته .
�أما العدول عن ال�شروع الناق�ص  ،فمثاله �أن ي�صوب الفاعل بندقيته نحو املجني عليه ويف
�آخر حلظة قبل �ضغط زناد الإطالق يتمثل �أوالده يتامى ال معيل لهم فيعدل عن ذلك عطف ًا
و�شفقة فالفاعل هنا بد�أ بالتنفيذ بق�صد القتل ولكنه عدل كما نوهنا  ،وعدوله هنا عدول عن
�شروع ناق�ص .
 .2الطبيعة القانونية للعدول
يذهب بع�ض الفقهاء �إىل �أن العدول عن اال�ستمرار يف ارتكاب اجلرمية يعد مانعا من
موانع العقاب  ،فيما يذهب بع�ض �آخر �إىل �أن العدول ينفي احد عنا�صر ال�شروع .
ويرى �أن�صار الر�أي القائل �إن العدول مانع من موانع العقاب يف كونه م�ستمدا من �سيا�سة
العقاب التي تتحقق فيها م�صلحة املجتمع يف ت�شجيع الفاعل الذي بد�أ يف تنفيذ اجلرمية
على العدول عن �إمتامها  ،وهي امل�صلحة الأرجح من الإ�صرار على عقاب من يبد�أ يف تنفيذ
اجلرمية  ،ذلك لأنه لوال هذا املنع فرمبا ا�ستمر يف ارتكاب اجلرمية  .واملنع بو�صفه وقاية،
كما يقال ،خري من العالج بفر�ض العقوبة .
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�أما �أن�صار الر�أي القائل �إن العدول عن اال�ستمرار يف �إمتام النتيجة ينفي �أحد عنا�صر
ال�شروع  ،فهو ر�أي يجد مربراته القانونية يف تعريف ال�شروع بن�ص القانون نف�سه الذي
ي�شرتط لتحقيق ال�شروع �أن يكون عدم حتقق النتيجة التي �أرادها الفاعل ترجع لأ�سباب
تخرج عن �إرادته  ،وما عدول الفاعل وما منع حتقق النتيجة �إال نفي لهذا العن�صر من عنا�صر
ال�شروع .
ولعل من بني �أهم ما يدفعنا �إىل ت�أييد هذا الر�أي �إ�ضافة �إىل ال�سند القانوين امل�شار �إليه
هو �أن موانع العقاب ال حتول دون قيام امل�س�ؤولية اجلزائية بل هي تفرت�ض قيامها فعال لينه�ض
هذا املانع الذي يقدر امل�شرع �أ�سبابه فيحول دون تطبيق العقوبة عليه � ،إذ �أن الق�ضاء الميكن
�أن يطبق �أحد موانع العقاب املقررة يف القانون دون �أن تتحقق م�س�ؤولية الفاعل .
ثاني ًا :التحول غري الإرادي يف نية الفاعل عن اال�ستمرار ب�إمتام اجلرمية
�إن التحول غري الإرادي يف نية الفاعل عن اال�ستمرار يف �إمتام النتيجة يظهر يف �صورتني
هما :
� .1إيقاف فعل البدء
ويكون هذا الإيقاف بفعل قوة مادية خارجية توقف الأفعال التي يبا�شرها الفاعل �إيقافا
مادي ًا يحول دون متكن الفاعل من حتقيق النتيجة التي يريد حتقيقها  ،كمن مي�سك بيد
الفاعل قبل �أن يهوي بال�سكني على ج�سم املجني عليه �أو كمن يتم القب�ض عليه قبل �أن يخرج
امل�سروقات من داخل م�سكن دخله بنية ال�سرقة .
 .2التوقف عن اال�ستمرار ب�إمتام النتيجة
وبالطبع نق�صد بالتوقف الإرادي الذي يقوم به املتهم ولكن �إرادة الفاعل �إرادة لي�ست حرة
�أو خمتارة �إمنا هي مكرهة1على هذا التوقف �أما بفعل ت�أثري عوامل خارجية �أو ذاتية تتعلق
بالفاعل نف�سه  ،نبينها تواليا :
 1ال يخفى وجوب التمييز بني هذه احلالة وبني التوقف الإرادي احلر وهو العدول �أو كما ي�سميه الكثري من ال�شراح بالعدول
االختياري.
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� .1صورة توقف الفاعل عن اال�ستمرار ب�إمتام نتيجة فعله بت�أثري عوامل خارجية معنوية.
ولهذه ال�صورة فر�ض واحد هو �أن هذه العوامل اخلارجية تكون ذات طبيعة (معنوية)
لأنها لو كانت ذات طبيعة (مادية) لأ�صبحت �إيقافا للفعل الذي بد�أ الفاعل بتنفيذه لتحقيق
النتيجة ولي�ست توقفا .
ومثال العوامل اخلارجية املعنوية التي ت�ؤثر على الفاعل بحيث تدفعه �إىل حتويل نيته
عن �إمتام النتيجة �إىل التخلي عنها � ،أن ي�سمع الفاعل �أ�شخا�صا يقرتبون من مكانه فيتوقف
م�ضطرا عن �إمتام اجلرمية خ�شية و�صولهم والقب�ض عليه � ،أو كمن يتوقف عن �إمتام اجلرمية
خ�شية مقاومة املجني عليه وطلب النجدة .
وال فرق �أن يكون وجود العوامل اخلارجية (املعنوية) حقيقيا �أو وهميا ما دام كال الفر�ضني
يجردان �إرادة الفاعل من حريتها فتتجه ب�سبب ذلك �إىل التخلي عن �إمتام اجلرمية.
وال يخفى �أن الفاعل عندما توقف عن �إمتام اجلرمية يف هذا الفر�ض مل يكن حر الإرادة
وبالتايل ال يكون يف حالة عدول وي�س�أل عن ال�شروع .
� .2صورة توقف الفاعل عن اال�ستمرار ب�إمتام فعله بت�أثري عوامل ذاتية.
ولهذه ال�صورة فر�ضان  ،ف�إما �أن تكون العوامل الذاتية (مادية)  ،و�إما �أن تكون (معنوية)،
ونتوىل فيما ي�أتي بيانها ب�إيجاز :
الفر�ض الأول ...توقف الفاعل عن �إمتام جرميته بت�أثري العوامل الذاتية املادية وهي
العوامل امل�ؤثرة على �إرادته وت�ؤدي �إىل �شلها وبالتايل تعجزه عن �إمتام نتيجة فعله  ،كمن
ي�شرع بقتل املجني عليه �إال �أنه قبل �إمتام الإجهاز عليه تنتابه �أزمة قلبية �أو نوبة �صرع
ونحو ذلك من العوامل املتعلقة بالفاعل فتعجزه عن �إمتام اجلرمية  .وال�شك يف قيام
م�س�ؤولية الفاعل عن ال�شروع يف هذا املثال رغم �أن العوامل التي �أثرت على �إرادته كانت
ذاتية ولي�ست خارجية .
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وال يخفى �أن هذه ال�صورة متثل العدول عندنا والذي يطلق عليه بالعدول االختياري كونه
يرجع �إىل �أ�سباب �إرادية حم�ضة الأمر الذي تقدم بيان �أحكامه .
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الفر�ض الثاين ...توقف الفاعل عن �إمتام جرميته بت�أثري العوامل الذاتية املعنوية .

واخلال�صة �إن التحول الإرادي احلر يف نية الفاعل عن �إمتام اجلرمية وهو ما ي�سميه
غالبية ال�ش ّراح (العدول االختياري) ي�ؤدي �إىل عدم م�س�ؤوليته عن ال�شروع ولكنه ال مينع
م�س�ؤوليته ع ّما ك ّونته �أفعاله ال�سابقة على العدول من نتائج تعد جرائم يف ذاتها .
و�إذا كانت هذه النتيجة م�ستنبطة من القواعد اجلنائية العامة مما حدا بالعديد من
القوانني �إىل عدم �إيراد �أحكام قانونية �صريحة بها بن�ص القانون  ،فانه يف املقابل يوجد
العديد من القوانني التي ن�صت على ذلك �صراحة ومنها قانون العقوبات البحريني يف املادة
( )39بقولها ( ال عقاب على من عدل خمتار ًا عن �إمتام اجلرمية التي �شرع يف ارتكابها �إال
�إذا ك ّون �سلوكه جرمية �أخرى فيعاقب عليها )  .ومن هذه القوانني �أي�ضا قانون العقوبات
ال�سوري يف املادة ( )3/199واللبناين يف املادة ( )200اجلملة الأخرية  ،حيث ن�صتا على
هذا احلكم �صراحة بقولهما ( ومن �شرع يف فعل ورجع عنه خمتارا ال يعاقب �إال للأفعال التي
اقرتفها وكانت ت�شكل بحد ذاتها جرائم ) .
�أما التحول غري الإرادي يف نية الفاعل عن �إمتام اجلرمية وهو ما ي�سميه �أغلبية ال�ش ّراح
(العدول غري االختياري) فهو ال مينع العقاب عن ال�شروع لأنه حتول كان قد جنم بغري الإرادة
احلرة للفاعل .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الق�ضاء والفقه االنكلوامريكي �إهتم كثريا بالعدول ومبو�ضوع توقف
الفاعل عن �إمتام فعله لأ�سباب خارجية بحيث ع ّد العدول �سببا لعدم قيام م�س�ؤولية الفاعل
وعقابه �إذا توفرت �شروطه وهي �أن يكون العدول اختياري ًا ذاتي ًا ولي�س لأ�سباب خارجية و�أن
يكون قبل ارتكاب الفعل.1

Cross and Jones – introduction To Criminal Law – Op.Cit – p.355. R.Bryce Young
– Op.Cit – p.188.

1
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وجتدر الإ�شارة من باب التنبيه �إىل �شدة االختالفات الفقهية فيما ي ّعد عدوال اختياريا من
عدمه  ،فان بع�ض الفقه �إذ يرى بان العدول ميكن ت�صوره يف ال�شروع الناق�ص والتام مع ًا
وهو ما نراه معهم وب ّينا �شرحه �آنفا  ،فان البع�ض الآخر يناه�ض هذا الر�أي ب�شدة وي�ؤكد
على �أن العدول �إذا �أمكن ت�صوره يف ال�شروع الناق�ص فال ميكن ت�صوره يف ال�شروع التام � ،أي
�إذا �أمكن القول بوجود العدول يف حالة �أن الفاعل عدل عن �ضغط زناد م�سد�سه يف اللحظة
الأخرية بعد �أن عزم على قتل غرميه  ،فانه �إذا �أطلق النار ومل ي�صب املجني عليه ومل يكرر
�إطالق النار ولو مع متكنه من ذلك فان �إحجامه عن الإطالق ال يعد عدو ًال بل توبة ايجابية
قد ت ّعد �سببا للتخفيف ،وذلك لأن الفاعل ا�ستنفد الأفعال املادية للجرمية ودخل ال�شروع الذي
يجب �أن يعاقب عليه.2

1

والواقع �أن االختالفات الفقهية �آنفة الذكر كانت من ال�شدة بحيث دفعت البع�ض �إىل
احلرية والرتدد من اتخاذ موقف وا�ضح من الر�أيني فرتاه يف �أمثلة مت�شابهة يعد بع�ضها عدو ًال
اختياريا ويعد الآخر توبة ايجابية ال ترفع عقاب ال�شروع ولكن قد تكون �سببا للتخفيف.3
املطلب الثاين
عقاب ال�شروع
الواقع �إن الت�شريعات اجلزائية وكذلك الفقه اجلنائي مل يختلفا يف حتديد نطاق جترمي
ال�شروع فقط� 4إمنا �إختلفا تبع ًا لذلك يف �أ�صل العقاب على ال�شروع من عدمه وذلك بح�سب
منطلقاتهم الفكرية املبنية على �أ�سا�س املذهب املادي �أو املذهب ال�شخ�صي وفقا ملا �سي�أتي
بيانه .
 1ينظر حممود جنيب ح�سني – املرجع ال�سابق �ص .389
احمد فتحي �سرور – �أ�صول قانون العقوبات – الق�سم العام – النظرية العامة للجرمية – دار النه�ضة العربية –� – 1972ص.404
 2ينظر حممود حممود م�صطفى – �شرح قانون العقوبات  -الق�سم العام – ط – 10مطبعة جامعة القاهرة – � – 1983ص.213
وحممد الفا�ضل – املبادئ العامة يف قانون العقوبات – ط – 4مطبعة جامعة دم�شق – �– 1965ص.335
 3ينظر رم�سي�س بهنام – النظرية العامة للقانون اجلنائي – من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية – � – 1971ص 739و �ص.742
 4قرر امل�شرع البحريني يف املادة ( )38من قانون العقوبات العقاب على ال�شروع يف عموم اجلنايات �أما اجلنح فال عقاب على
ال�شروع فيها �إال يف احلاالت التي ين�ص علها القانون وهو ما �سارت عليه قوانني العقوبات يف م�صر و�سوريا ولبنان �أما يف قانون
العقوبات العراقي فقد عاقب على ال�شروع يف عموم اجلنايات واجلنح وهي من املواقف املعربة عن امليل الوا�ضح نحو املذهب
ال�شخ�صي  .ويالحظ بان قوانني العقوبات امل�صري وال�سوري واللبناين قد اتخذت موقف امل�شرع البحريني وهو العقاب على
ال�شروع يف عموم اجلنايات� ،أما اجلنح فقد �أقرت بان القاعدة العامة فيها عدم العقاب� ،إال �إذا ورد ن�ص يف القانون يق�ضي
بالعقاب على ال�شروع يف جنحة معينة فيا ا�ستثنت ال�شروع يف املخالفات من نطاق التجرمي كلي ًا.
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و�إذا كان لكل من املذهبني �أ�س�س يعتمدها يف النظر �إىل ال�شروع بحيث قادتهما �إىل مواقف
متباينة يف حتديد عقابه  ،فان الت�شريعات احلديثة و�إن كان لها موقف من هذه املنطلقات �إال
�أنها كانت على حذر من الدخول يف تطرف الفريقني  ،حيث اعتمدت موقف ًا عملي ًا من هذه
امل�شكلة و�أر�ست بذلك قواعد عملية لعالجها .
لذلك جند من املنا�سب بحث هذه الإ�شكالية يف نقاط بحث متتالية  ،ت�شمل الأ�سا�س
القانوين لعقاب ال�شروع  ،وعقاب ال�شروع يف املذهب املادي واملذهب ال�شخ�صي  ،و�أخريا
منهج الت�شريعات احلديثة يف عقاب ال�شروع .
البند الأول :الأ�سا�س القانوين لعقاب ال�شروع
يجد العقاب على اجلرمية التامة �أ�سا�سه القانوين يف االعتداء على احلق الذي يحميه
القانون فيلحق به ال�ضرر ،وبالتايل فان عدم حتقق نتيجة اجلرمية وهي من عنا�صر الركن
املادي املهمة للجرمية التامة ي�ؤدي �إىل انهيار هذا الركن وانهيار اجلرمية تبعا لذلك وبالطبع
يتعذر قيام امل�س�ؤولية والعقاب .
فال�ضرر الناجم عن اجلرمية التامة هو �أ�سا�س م�س�ؤولية الفاعل عنها وعقابه لأنه يجد
�أ�س�سه النظرية يف مبادئ املدر�سة التقليدية التي تقيم امل�س�ؤولية اجلزائية على �أ�سا�س �أخالقي
هو فكرة الذنب �أو اخلط�أ .
ولكن بظهور املدر�سة الو�ضعية وحركة الدفاع االجتماعي �أقيمت امل�س�ؤولية اجلنائية على
فكرة اخلطر املنبعث من �شخ�ص الفاعل ومن طبيعة الفعل الذي يرتكبه  ،الأمر الذي ب�سببه
�أوجبت �أن يواجه الفاعل بتدابري تقي �أمن املجتمع و�سالمته من ارتكاب اجلرمية القائمة �أو
املحتملة .
و�أدى هذا يف الواقع �إىل ظهور موقف �آخر من ال�شروع ال يقوم على النظر �إليه من زاوية
�إحداث ال�ضرر فقط �إمنا النظر �إليه كذلك من زاوية اخلطر الذي ي�شكله على احلقوق التي
يحميها القانون وهو ما يقت�ضي مواجهته بالعقاب  ،خا�صة �إذا علمنا �أن كثري ًا من �صور
ال�شروع التام ت�ؤدي �إىل ال�ضرر .
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ف�إذا كان للجرائم تق�سيمات عديدة ومنها تق�سيمها من حيث طبيعتها �إىل عادية و�سيا�سية
ومن حيث ج�سامتها �إىل جنايات وجنح وخمالفات ومن حيث النظر �إىل ركنها املادي �إىل
ب�سيطة ومركبة ...الخ ،1ف�إنها تق�سم �أي�ضا �إىل جرائم �ضرر وجرائم خطر.
ويق�صد بجرائم ال�ضرر �أنها اجلرائم ذات النتيجة التي ت�صيب احلق الذي يحميه القانون
بال�ضرر ،فيما يق�صد بجرائم اخلطر �أنها اجلرائم التي تنطوي على خطر يهدد احلق الذي
يحميه القانون.2
وال�شروع من اجلرائم التي ت ّعد يف الأ�صل من جرائم اخلطر بو�صفه جرمية ناق�صة لعدم
حتقق النتيجة ال�ضارة للجرمية التامة .
على انه �إذا كان ال�شروع جرمية خطر وا�ضح يف احلالة التي يكون فيها �شروعا ناق�صا
كونه ال يلحق نتيجة �ضارة باحلق الذي يحميه القانون  ،فان من ال�شروع ما قد يلحق باحلق
حمل احلماية القانونية �ضرر ًا على الرغم من �أنه �أقل ج�سامة من �ضرر اجلرمية التامة وذلك
يف احلالة التي يكون فيها �شروعا تاما الن الفاعل فيه ي�ستنفد ن�شاطه الإجرامي ولكن على
الرغم من ذلك ال تقع اجلرمية لأ�سباب ال دخل لإرادته فيها .
وجه م�سد�سه نحو
ووجيز القول يف احلالتني �أن احلالة الأوىل تتمثل يف �أن يتم �إيقاف من ّ
خ�صمه بق�صد قتله فيكون مرتكبا جلرمية ال�شروع الناق�ص  ،فيما يكون مرتكبا ل�شروع تام
�إذا متكن الفاعل من الإطالق و�أ�صاب خ�صمه �إال �أنه ينجو من املوت نتيجة التدخل العالجي
العاجل .
واحلقيقة �إن القول بعدم العقاب على ال�شروع وفق املذهب املادي ي�ؤدي �إىل ت�ضييق نطاق
التجرمي وامل�س�ؤولية اجلزائية كما يعرب بع�ض الفقه  3،فيما ت�ؤدي مواجهة ال�شروع بالعقاب �إىل
 1ينظر �ضاري خليل حممود – الوجيز يف �شرح قانون العقوبات – الق�سم العام – دار القاد�سية للطباعة – � – 1982ص.71
 2ومن �أمثلة جرائم اخلطر املعروفة االتفاق اجلنائي وبع�ض �صور التحري�ض املعاقب عليه لذاته دون ا�شرتاط وقوع اجلرمية كما
تق�ضي الأحكام العامة لقواعد اال�شرتاك ومن �أ�شهر هذه اجلرائم جرائم التحري�ض على ارتكاب بع�ض اجلرائم املا�سة ب�أمن
الدولة وجرائم التحري�ض على الف�سق والفجور (ينظر �ضار خليل حممود ) املرجع ال�سابق – �ص.90
 3ينظر حممد الفا�ضل – املرجع ال�سابق� -ص.320
حممود جنيب ح�سني – املرجع ال�سابق �ص.355
�ضاري خليل حممود – اثر العاهة العقلية يف امل�س�ؤولية اجلزائية  -من�شورات مركز البحوث القانونية – وزارة العدل – مطبعة
القاد�سية – بغداد � – -1981ص.14
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وقاية الأفراد و�أمن املجتمع من خطر الفاعل وفعله اخلطر �أو ال�ضار �أحيانا الن بع�ض �صور
ال�شروع وهو ال�شروع التام يلحق �ضررا باحلقوق التي يحميها القانون .
�إذا كان �أن�صار املذهب املادي وال�شخ�صي يتفقان على �أن علة العقاب على ال�شروع تكمن يف
اخلطر الذي يهدد احلق الذي يحميه القانون  ،وعلى �أن ال�شروع ككيان جنائي ال يقوم مبجرد
الأفعال املادية كما ال يقوم مبجرد النية الإجرامية وحدها �أي�ضا �إمنا يقوم بهما وت�أ�سي�س ًا
عليهما معا � ،إال �أنهما يختلفان يف م�صدر اخلطر الذي يهدد احلقوق حمل احلماية القانونية
 ،ف�أن�صار املذهب ال�شخ�صي يرون بان اخلطر الذي يهدد احلق الذي يحميه القانون يكمن يف
نية الفاعل الإجرامية التي تتجه �إىل ارتكاب اجلرمية التامة  ،ولذلك كان الق�صد اجلنائي يف
اجلرمية التامة ويف ال�شروع هو نف�سه وبالنتيجة فان اخلطر الذي يهدد احلق مو�ضوع احلماية
القانونية يتحد يف احلالتني مع ًا يف اجلرمية التامة وال�شروع .
وقد قادت هذه الأفكار �أن�صار املذهب ال�شخ�صي �إىل القول بوجوب العقاب على ال�شروع
بعقوبة اجلرمية التامة  ،لأن اجلاين لو ا�ستطاع �إمتام جرميته ملا توانى ولكن �أ�سبابا ال دخل
لإرادته فيها حتول دون �إمتامها وبالتايل فان خطورته الإجرامية يف احلالتني واحدة وبالدرجة
نف�سها .
�أما �أن�صار املذهب املادي فان نظرهم يتجه كليا �إىل الكيان املادي للجرمية املتمثل بركنها
املادي وهذا ما حملهم �إىل القول بعدم العقاب على ال�شروع ما دامت النتيجة اجلرمية مل
تتحقق وب�سقوطها ي�سقط الركن املادي الذي بانتفائه ينتفي وجود اجلرمية ومربر العقاب
عليها  ،وهذه النتيجة يف الواقع هي النتيجة الطبيعية واملنطقية للبناء النظري للمذهب
املادي .
وملا كان منطق التطرف لدى املذهبني املادي وال�شخ�صي ي�ستند �إىل منطلقاتهما و�أحيانا
م�سلماتهما النظرية �أكرث من ا�ستنادهما للوقائع واحلقائق املو�ضوعية يف �إطار حركة اجلرمية
يف املجتمع فان منطق التعامل مع الواقع العملي قد فر�ض نف�سه  ،وهو �أن ال�شروع يت�ضمن
�أفعاال مادية خطرة على احلقوق التي يحميها القانون كما يت�ضمن يف الوقت نف�سه نية جرمية
نحو ارتكاب اجلرمية تت�صف باخلطورة �أي�ضا للعلة نف�سها .
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فال جمرد النية اخلطرة وحدها ت�صنع الوجود الواقعي للجرمية التامة  ،وال تنتفي يف
الوقت نف�سه خطورة النية �إذا مل يتمكن الفاعل من حتقيق نتيجة اجلرمية التي �أراد ارتكابها
ولكنها مل تقع لأ�سباب ال دخل لأرادته فيها .
وبالنتيجة ال القول بعدم العقاب مطلقا على ال�شروع يكون مقبوال ملا فيه من �إهمال وعدم
احتياط من اخلطورة الإجرامية للفاعل  ،وال القول مبعاقبة مرتكب ال�شروع بعقوبة اجلرمية
التامة يكون مقبوال هو الآخر ملا فيه من تغافل حلقيقة واقعية ملمو�سة وهي عدم حتقق النتيجة
 ،فلي�س من العدل واملنطق �أن يت�ساوى عقاب من قتل بعقاب من مل ي�ستطع القتل � ،أو عقاب
من �سرق بعقاب من مل ي�ستطع ال�سرقة .
البند الثالث :منهج الت�شريعات احلديثة يف حتديد عقاب ال�شروع
يالحظ على منهج الت�شريعات اجلنائية احلديثة �إزاء تطرف النتائج النظرية للمذهبني
املادي وال�شخ�صي  ،انه اتخذ موقف ًا علميا وعمليا من امل�شكلة فهو مل يغفل عن اخلطورة
الإجرامية ملرتكب ال�شروع وحقيقة تهديدها للحقوق التي ت�ستظل بظل القانون و�أمنه وحمايته
لها وبالنتيجة وجوب �إن يكون لها اثر يف حتديد عقوبة ال�شروع ولو مل تقع نتيجة اجلرمية ،
مثلما مل يغفل حقيقة عدم وقوع نتيجة اجلرمية وبالتايل وجوب عدم �إهمال اثر هذه احلقيقة
�أي�ضا عند حتديد هذه العقوبة  ،مثلما ال يجوز تركهما دون عقاب ك�أنهما مل يفعال �شيئا .
وك�أننا بل�سان حال منهج الت�شريعات احلديثة يقول �أن ال �إفراط وال تفريط  ،فال �إغفال
حلقيقة �أن نتيجة اجلرمية مل تتم وبالتايل فهي اقل خطورة واقل ج�سامة من اجلرمية التامة ،
مما ال يكون من العدل وامل�صلحة االجتماعية معاقبة مرتكب ال�شروع بعقوبة اجلرمية التامة
 ،اللهم �إال يف حاالت ا�ستثنائية يقررها امل�شرع بنا ًء على تقدير �أن ذلك يف �صالح املجتمع  ،وال
�إغفال �أي�ضا خلطورة مرتكب ال�شروع ووجوب مواجهته ب�إجراءات عقابية تعاجلها وت�ؤدي �إىل
حتقيق �أهداف العقوبة يف الردع والإ�صالح .
ومهما كان اختالف الت�شريعات احلديثة فيما بينها يف معاجلة حتديد عقوبة ال�شروع من
حيث ت�أثرها مبعطيات املذهب املادي �أو املذهب ال�شخ�صي  ،ف�إنها تكاد �أن تكون متقاربة
بع�ضها من بع�ض يف �أنها ك�أ�صل عام ت�أخذ مبعطيات املذهب ال�شخ�صي وتنطلق منه يف عقاب
ال�شروع  ،ولكن دون �أن تهمل حقيقة �أن اجلرمية مل تتم .
46

10/29/08 8:07:48 AM

jarain 11.indd 46

ال�شروع يف اجلرمية يف قانون العقوبات البحريني املقارن فقها وق�ضاء

جملة احلقوق

املجلد اخلام�س مكرر

و�إذ اتفقت هذه الت�شريعات على �أن الأ�صل يف عقوبة ال�شروع �أن تكون اقل من عقوبة
اجلرمية التامة  ،ف�إنها على �سبيل اال�ستثناء �ساوت يف العقوبة بني ال�شروع واجلرمية التامة
يف بع�ض اجلرائم بالنظر النطواء ال�شروع يف هذه اجلرائم على خطورة ال تقل عن خطورة
اجلرمية التامة  ،ومن �أمثلة ذلك ما ن�صت عليه املادة ( )296من قانون العقوبات البحريني
التي �ساوت بالعقاب على ال�شروع واجلرمية التامة بقولها (يعاقب باحلب�س من اعتدى �أو �شرع
يف االعتداء على حق املوظفني العموميني يف العمل با�ستعمال القوة �أو التهديد �أو الو�سائل غري
امل�شروعة على الوجه املبني يف املادة (. ))302
كما �أن هذه الت�شريعات تفاوتت يف معيار حتديد درجة عقوبة ال�شروع  ،ففي الوقت الذي
متيز فيه قانون العقوبات العراقي باعتماد معيار مرن يف تقدير عقوبة ال�شروع لأنه نزل بها
من عقوبة اجلرمية التامة �إىل ما يقارب الن�صف �أحيانا ومنح الق�ضاء �سلطة تقديرية وا�سعة
يف حتديدها بح�سب خطورة وج�سامة الوقائع املعرو�ضة يف �ضوء الظروف املتباينة دون �أن يقيد
الق�ضاء بعقوبات معينة لكل �صورة من �صور ال�شروع الناق�ص �أو التام  ،فان قانون العقوبات
ال�سوري واللبناين و�ضعا عقوبات �أ�شد لل�شروع التام من ال�شروع الناق�ص  ،الأمر الذي يجد
تف�سريه اعتبار ال�شروع التام اخطر من ال�شروع الناق�ص لإمتام الفاعل فيه ن�شاطه الإجرامي
كامال بعك�س مرتكب ال�شروع الناق�ص الذي ال ي�ستطيع �إمتام ن�شاطه الإجرامي كامال  ،الأمر
الذي ال عيب مبدئي فيه �إال عيب التقييد الت�شريعي الذي جتاوزه امل�شرع البحريني يف قانون
العقوبات عندما عاقب على ال�شروع التام بعقوبة �أ�شد من ال�شروع الناق�ص ولكنه �أبقى على
ال�سلطة التقديرية الوا�سعة التي منحها للقا�ضي دون فر�ض عقوبة حمددة عليه  ،وهو بذلك
قد رفع القيد الت�شريعي الذي قرره امل�شرعان ال�سوري واللبناين على القا�ضي  ،على النحو
الذي �سنبينه الحقا .
وا�ستكماال ملا تقدم وبغية املقارنة بني منهج الت�شريعات احلديثة يف حتديد عقوبة ال�شروع
نعر�ض منهج قوانني العقوبات العراقي واللبناين والبحريني .
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�أوال :منهج قانون العقوبات العراقي يف حتديد عقوبة ال�شروع
يالحظ على امل�شرع العراقي �أنه عاقب على ال�شروع يف عموم اجلنايات واجلنح معا طبقا
ملا بينته �أحكام املادة ( )31من قانون العقوبات ،1والتي مل متيز يف العقوبة على �صورتي
ال�شروع التام وال�شروع الناق�ص � ،إمنا �أخ�ضعتهما يف النزول بعقوبة اجلرمية التامة على
النحو الآتي :
 ال�سجن امل�ؤبد �إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية الإعدام . ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة �إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية ال�سجنامل�ؤبد.
 ال�سجن مدة ال تزيد على ن�صف احلد الأق�صى للعقوبة املقررة للجرمية �إذا كانتالعقوبة ال�سجن امل�ؤقت .
	�إذا كان ن�صف احلد الأق�صى خم�س �سنوات �أو اقل فتكون العقوبة عندئذ احلب�س مدةال تزيد على ن�صف مدة احلد الأق�صى للعقوبة املقررة للجرمية .
 احلب�س �أو الغرامة التي ال تزيد على ن�صف احلد الأق�صى لعقوبة احلب�س �أو الغرامةاملقررة للجرمية �إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية احلب�س �أو الغرامة.2
 ولعل من املنا�سب الإ�شارة �إىل �أمرين عمليني يف �إطار تطبيق �أحكام ال�شروع يف قانونالعقوبات العراقي  ،الأول ت�شريعي والثاين ق�ضائي .
الأمر الأول
وهو �أن قانون العقوبات العراقي �أكد على م�س�ألتني تتعلق الأوىل ب�سيا�سة التجرمي التي
�أخرج فيها ال�شروع يف املخالفات كلي ًا من نطاق التجرمي والعقاب امل�س�ؤولية .

 1يرى بع�ض الفقه �أن القوانني التي تعاقب على ال�شروع يف اجلنايات واجلنح من �أف�ضل القوانني التي تعاقب على ال�شروع يف
اجلنايات دون ال�شروع يف اجلنح �إال ما ن�ص عليه القانون ( .ينظر حممود حممود م�صطفي – املرجع ال�سابق – �ص.)323
 2يف قانون العقوبات العراقي تكون:
عقوبة اجلنحة احلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على خم�س �سنوات.
وعقوبة اجلناية  ،الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد (ع�شرون �سنة) �أو ال�سجن امل�ؤقت �أكرث من خم�س �سنوات �إىل خم�س ع�شرة �سنة.
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�إن الق�ضاء اجلنائي العراقي قد ا�ستقر عند تطبيق عقوبة ال�شروع عدم �أالكتفاء باال�ستناد
�إىل املادة ( )30التي ع ّرفت ال�شروع  ،كونها متثل �شق التجرمي فقط  .ولأن املادة ( )31هي
التي حددت �س ّلم العقوبة املطلوب تطبيقها على ال�شروع فهي متثل �شق العقاب .ولذلك ف�إنه
عند ا�صدرا قراراته الق�ضائية بالعقاب على ال�شروع ي�ستند �إىل املادة ( )30بداللة املادة
( )31كونها مادة عقابية وهو يف ذلك على �صواب ودقة.

املجلد اخلام�س مكرر

الأمر الثاين :

ثاني ًا :منهج قانون العقوبات اللبناين يف حتديد عقوبة ال�شروع
لقد تدرج قانون العقوبات اللبناين بعقوبة ال�شروع �آخذا بنظر االعتبار �أمرين  ،الأول
نوع اجلرمية بني اجلناية واجلنحة  ،والثاين املعاقبة على ال�شروع التام بعقوبات �أ�شد من
عقوبات ال�شروع الناق�ص  ،وذلك على ال�شكل الآتي :
.1ال�شروع يف اجلناية
ق�ضت املادة ( )200انه يف ال�شروع الناق�ص يف جناية ميكن �أن تخف�ض العقوبة على الوجه
الآتي :
 الإ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو الإ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة من �سبع �سنوات �إىل ع�شرين �سنة بدالمن الإعدام.
 الإ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة خلم�س �سنوات يف الأقل بدال من الإ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة . االعتقال امل�ؤقت خلم�س �سنوات يف الأقل بدال من االعتقال امل�ؤبد . ميكن تخفي�ض العقوبات الأخرى من الن�صف �إىل الثلثني .وقد ق�ضت املادة ( )201انه يف ال�شروع التام يف جناية ميكن �أن تخف�ض العقوبة على
الوجه الآتي :
 الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو امل�ؤقتة من ع�شر �سنوات �إىل ع�شرين �سنة بدال من الإعدام .49
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 الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة من �سبع �سنوات �إىل ع�شرين �سنة بدال من الأ�شغال ال�شاقةامل�ؤبدة .
 االعتقال امل�ؤقت من �سبع �سنوات �إىل ع�شرين �سنة بدال من االعتقال امل�ؤبد. ميكن تخفي�ض العقوبات الأخرى �إىل الن�صف ..2ال�شروع يف اجلنحة
ق�ضت املادة ( )202بعدم العقاب على ال�شروع الناق�ص يف جنحة �إال يف احلاالت التي ين�ص
عليها القانون �صراحة� .أما العقوبات املفرو�ضة للجنحة فيمكن تخفي�ضها حتى الن�صف يف
اجلنحة امل�شروع بها وحتى الثلث يف اجلنحة الناق�صة .
ثالث ًا :منهج قانون العقوبات البحريني يف حتديد عقوبة ال�شروع
بينّ امل�شرع البحريني �أحكام ال�شروع ومن بينها �أحكام العقاب عليه يف املواد()42-36
من قانون العقوبات  ،والتي �أهم ما يالحظ عليها �أنها �أكرث ميال �إىل املذهب ال�شخ�صي من
القوانني العقابية العربية الأخرى بالنظر لعدة خ�صائ�ص متيزها  ،منها ما تقدم بحثه من
�أن قانون العقوبات البحريني ع ّد �أن ال�شروع يبد�أ بقيام الفاعل ب�أي عمل ي�ؤدي مبا�شرة �إىل
ارتكاب اجلرمية ولو مل يكن هذا العمل مرتبط ًا بالركن املادي لها  ،ما دام ينطوي على
خطورة ارتكاب اجلرمية يف كونه ي�ؤدي مبا�شرة �إىل ارتكابها .
ولعل من خ�صائ�ص قانون العقوبات البحريني التي جتعله �أكرث ميال للمذهب ال�شخ�صي
ما انطوت عليه املادة ( )40منه  ،كونها قد قررت العقاب على ال�شروع التام بعقوبة اجلرمية
التامة .
وال ريب �أن علة تطبيق عقوبة اجلرمية التامة على ال�شروع التام هي �أن الفاعل و�سلوكه
الإجرامي اكرب خطورة من خطورة الفاعل الذي يرتكب ال�شروع الناق�ص  ،وذلك الن الفاعل
يف ال�شروع التام ي�ستنفد ن�شاطه الإجرامي بحيث يتمه �إىل �آخر ال�شوط ولكن نتيجة اجلرمية
ال تتحقق ل�سبب خارج عن �إرادته  ،بينما يتم �إيقاف ن�شاط اجلاين يف ال�شروع الناق�ص من
قبل قوة متنعه عن �إمتام ن�شاطه الإجرامي .
50
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 -ال�سجن امل�ؤبد� ،إذا كانت عقوبة اجلناية الإعدام .

املجلد اخلام�س مكرر

وهكذا عاقب امل�شرع البحريني على ال�شروع الناق�ص بعقوبة �أخف من عقوبة ال�شروع التام
وذلك بن�ص املادة ( )37من قانون العقوبات وعلى النحو الآتي -:
 ال�سجن امل�ؤقت� ،إذا كانت عقوبة اجلناية ال�سجن امل�ؤبد . ال�سجن مدة ال تزيد على ن�صف احلد الأق�صى املقرر للجناية �أو احلب�س مدة ال تقل عنثالثة �أ�شهر� ،إذا كانت عقوبة اجلناية ال�سجن امل�ؤقت .
وبالن�سبة لعقوبة ال�شروع التام فقد نظمت �أحكامها املادة ( )41من قانون العقوبات التي
منحت القا�ضي �سلطة تقدير وا�سعة يف تطبيق احد احلكمني الآتيني :
احلكم الأول ن�صت عليه اجلملة الأوىل من املادة ( )41املذكورة وهو �إمكان القا�ضي
تطبيق عقوبة اجلرمية التامة  ،بقولها (�إذا كانت جميع الأعمال التي ترمي �إىل اقرتاف
اجلرمية قد متت دون �أن تف�ضي �إىل نتيجتها عوقب الفاعل بعقوبة اجلرمية التي ق�صدها).
احلكم الثاين ن�صت عليه اجلملة الثانية من املادة ( )41املذكورة وهو �إمكان القا�ضي
تطبيق عقوبة ال�شروع الناق�ص املن�صو�ص عليها يف املادة ( )37من قانون العقوبات ،بقولها
(ومع ذلك يجوز للقا�ضي �أن يطبق يف هذه احلالة �أحكام ال�شروع) .
وال �شك �أن ال�سلطة التقديرية للقا�ضي مبوجب املادة ( )41من قانون العقوبات مرتبطة
مبدى ج�سامة وخطورة ال�شروع التام املرتكب  ،فكلما كانت هذه اخلطورة عالية اجته القا�ضي
�إىل تطبيق عقوبة اجلرمية التامة � .أما �إذا كانت هذه اجل�سامة واخلطورة اقل اجته القا�ضي
�إىل تطبيق عقوبة ال�شروع الناق�ص املن�صو�ص عليها يف املادة ( )37من قانون العقوبات .
ومن اجلدير ذكره ب�ش�أن �أحكام ال�شروع ان قانون العقوبات البحريني بعد �أن قرر العقاب
على ال�شروع يف جميع اجلنايات وعدم العقاب على ال�شروع يف اجلنح �إال يف احلاالت التي
ين�ص عليها القانون  ،قرر عدم العقاب مطلق ًا على ال�شروع يف املخالفات  ،الأمر الذي ميكن
ا�ستنباطه من �أن قانون العقوبات البحريني يف املواد ( )42-36قد ح�صر �أحكام ال�شروع يف
اجلنايات واجلنح فقط دون �أي ذكر للمخالفات  .كما �أنه يف املادة (� )13أخرج املخالفات
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من مفهوم اجلرمية عندما ح�صرت املادة ()13املذكورة �أنواع اجلرمية باجلنايات واجلنح
فقط يف اجلملة الأوىل منها بقولها (اجلرائم �إما جنايات و�إما جنح) .
ويبدو �أن موقف امل�شرع البحريني يف �إخراج املخالفات من مفهوم اجلرمية ي�أتي انعكا�سا
ملوقف االجتاهات الفقهية اجلنائية احلديثة التي نادت ب�إخراج املخالفات من طائلة قانون
العقوبات باعتبارها ال ت�شكل �سلوك ًا جنائي ًا بقدر ما تعرب عن انحراف �سلوكي يحتاج �إىل عالج
وتقومي اجتماعي و�سلوكي  ،وذلك تفادي ًا مل�ساوئ تطبيق العقوبات ال�سالبة للحرية ق�صرية
املدة ،1التي غالبا ما تطبق يف املخالفات .
وحقيق بنا الإ�شارة �إىل �أنه على الرغم من �أن قانون العقوبات البحريني قد ن�ص على
�أحكام املخالفات يف املواد ( )105 - 99فان ذلك ال يعني تراجعه عن �إخراج املخالفات من
مفهوم اجلرمية على نحو ما ن�ص عليه �صراحة يف اجلملة الأوىل من املادة ( ،)13و�إمنا
جاءت �أحكام املخالفات املذكورة العتبارات عملية ابتغاء �سهولة التطبيق  .على �أن ذلك ال
يحول دون الأمل يف �أن يكمل امل�شرع البحريني منهجه ال�سليم ب�إخراج املخالفات كلي ًا من
قانون العقوبات  ،يف و�ضع ت�شريع خا�ص بها ينطوي عالج اجتماعي و�سلوكي دون املعاجلة
اجلنائية التقليدية  ،تفاديا مل�ساوئ تطبيق العقوبات ال�سالبة للحرية ق�صرية املدة .
املبحث الثالث
ال�شروع واجلرمية امل�ستحيلة
يذهب العديد من �ش ّراح القانون اجلنائي �إىل �أن اجلرمية امل�ستحيلة  ،هي �صورة من �صور
اجلرمية اخلائبة  ،وان تعريف ال�شروع الوارد يف قوانني العقوبات ينطبق عليها .
ولعل �سبب القول بان اجلرمية امل�ستحيلة �صورة من �صور ال�شروع رمبا يكون راجعا �إىل
�أن العديد من الت�شريعات وال�سيما العربية كقانون العقوبات امل�صري واجلزائري والأردين
مل تن�ص ب�شكل �صريح على اجلرمية امل�ستحيلة وتركت حتديد مفهومها وعقوبتها �إىل الفقه
والق�ضاء .
1

ينظر �ضاري خليل حممود – بدائل الدعوى اجلزائية – املجلة العربية للفقه والق�ضاء – العدد ال�ساد�س – ت�شرين الأول 1987
– ت�صدرها الأمانة العامة ملجل�س وزراء العدل العرب – املغرب  /الرباط – �ص.24
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و�أمام هذا الواقع اجته الفقه يف �أغلب البالد العربية �إىل القول �إان اجلرمية امل�ستحيلة
�صورة من �صور اجلرمية اخلائبة وينطبق عليها تعريف القانون لل�شروع وحتديدا �صورة
اجلرمية اخلائبة منه.1
وحتت �ضغط الر�أي الفقهي املذكور اجته عدد من قوانني العقوبات العربية �إىل الن�ص
�صراحة على �أن اجلرمية امل�ستحيلة هي ال�شروع  ،كما فعل قانون العقوبات العراقي يف اجلملة
الثانية من املادة ( )30منه بقولها ( ...ويعترب �شروع ًا يف ارتكاب اجلرمية كل فعل �صدر
بق�صد ارتكاب جناية �أو جنحة م�ستحيلة التنفيذ .)..وهو ما �سار عليه قانونا العقوبات
ال�سوري يف املادة ( )202واللبناين يف املادة ( )203يف اعتبار اجلرمية امل�ستحيلة �شروع ًا
يف اجلرمية وعاقبا عليها بعقوبته بقولهما (يعاقب على ال�شروع وان مل يكن يف الإمكان بلوغ
الهدف ب�سبب ظرف مادي يجهله الفاعل. )..
�أما قانون العقوبات البحريني فقد ن�ص يف املادة ( )41على اجلرمية امل�ستحيلة دون �أن
يذكرها �صراحة بقوله ( �إذا ا�ستحال حتقيق اجلرمية التي ق�صد الفاعل ارتكابها لق�صور
الو�سيلة �أو لتخلف املو�ضوع وجب تطبيق �أحكام ال�شروع ) .
والت�أمل يف �أحكام املادة ( )41املذكورة يقود �إىل �أن امل�شرع البحريني مل ي ّعد اجلرمية
امل�ستحيلة �شروع ًا كما فعل امل�شرع العراقي وال�سوري واللبناين �إمنا عاقب عليها بعقوبة
ال�شروع يف قوله (وجب تطبيق �أحكام ال�شروع) .
ون�ؤيد املنهج الت�شريعي الذي اعتمده امل�شرع البحريني يف عدم عد اجلرمية امل�ستحيلة
�شروع ًا و�إمنا جرمية م�ستقلة ذات و�صف قانوين خا�ص بها �إال �أنه عاقب عليها بعقوبة ال�شروع
لي�س �إال .وهو ما �سار عليه املنهج الت�شريعي الذي اعتمده م�شروع قانون العقوبات العراقي
الذي �أجنز عام � 1982ضمن خطة �إ�صالح النظام القانوين عندما ع ّد اجلرمية امل�ستحيلة
ذات كيان جنائي م�ستقل عن ال�شروع وخ�صها بعقوبة حمددة تختلف عن عقوبة ال�شروع الأمر
الذي لنا عودة �إىل تف�صيله .
 1ينظر حممد حمي الدين عو�ض – القانون اجلنائي  ،مبادئه الأ�سا�سية ونظرياته العامة يف الت�شريعني يف امل�صري وال�سوداين
– املطبعة العاملية القاهرة � – 1963ص.171
ينظر �أي�ضا حممود حممود م�صطفى – املرجع ال�سابق – �ص.321
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ونرى �أن اختالف الت�شريعات يف النظر �إىل اجلرمية امل�ستحيلة كان نتيجة ال�صطراع
الفقهاء حول حقيقة هذه اجلرمية و�صلتها بال�شروع وعقوبته .
ولكي ندقق �أكرث يف هذه امل�س�ألة الهامة من مو�ضوع بحثنا  ،نرى �أن ندر�س على التوايل ،
مفهوم هذه اجلرمية  ،وتق�سيمات اال�ستحالة وعقابها  ،و�أخريا حقيقة هذه اجلرمية .
املطلب الأول
مفهوم اجلرمية امل�ستحيلة
اجلرمية امل�ستحيلة هي اجلرمية التي تخرج عن حدود الإمكان بل حتى االحتمال و�إنها
اجلرمية التي ال ميكن �أن تقع مهما بذل الفاعل من جهد لتحقيق هدف ن�شاطه الإجرامي يف
ارتكاب اجلرمية التي ق�صدها .
وقد ا�ستقر اتفاق فقهي وت�شريعي على �أن اال�ستحالة التي حتول مطلقا دون تو�صل الفاعل
�إىل حتقيق جرميته � ،إما �أن تكون راجعة �إىل مو�ضوع اجلرمية و�إما �أن تكون راجعة �إىل و�سيلة
ارتكابها  ،وهو ما �سنبحثه ب�إيجاز .
البند الأول :ا�ستحالة مو�ضوع اجلرمية
ويق�صد بذلك �أن مو�ضوع اجلرمية يكون غري ذي وجود من الناحية القانونية  ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل القول �أن ارتكاب اجلرمية ذات املو�ضوع املفقود يكون م�ستحيال  ،فمن يطلق
النار على �شخ�ص يظهر �أنه فارق احلياة قبل �إ�صابته بهذه االطالقات يكون قد ارتكب جرمية
قتل م�ستحيلة التنفيذ لعدم وجود مو�ضوع جرمية القتل وهي روح املجني عليه التي كانت قد
�أجابت نداء بارئها قبل �أن يزهقها الفاعل ب�إطالق النار� ،أو كمن دخل منزال بق�صد ال�سرقة
فلم يجد ما ي�سرقه الرحتال �ساكنيه عنه .
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ويق�صد بذلك ا�ستحالة �أن ت�ؤدي الو�سائل التي ا�ستخدمها الفاعل وظيفتها يف حتقيق
�شخ�ص
اجلرمية التي ق�صدها وذلك لعدم �صالحيتها لأداء هذه الفعالية ،1كمن يروم قتل
ٍ
دخل معه يف �شجار �آين مب�سد�س �شاهده مو�ضوعا على الطاولة فتناوله ف�ضغط على زناده عدة
مرات ف�إذا هو م�سد�س العاب ريا�ضية �أو م�سد�س �صوت �شبيه بامل�سد�س احلقيقي � ،أو كالزوج
الذي ي�سقي زوجته احلامل عقارا طبيا ال ي�ؤدي �إىل الإجها�ض ظنا منه �أو قد �أوهم بان هذا
العقار الطبي �سي�ؤدي �إىل �إجها�ضها .

املجلد اخلام�س مكرر

البند الثاين :ا�ستحالة و�سيلة اجلرمية

املطلب الثاين
�أنواع اال�ستحالة
ق�سم بع�ض الفقه اجلنائي اال�ستحالة �إىل ق�سمني  ،الأول ا�ستحالة مطلقة ون�سبية  ،والثاين
ّ
ا�ستحالة قانونية ومادية .
وعلى الرغم من �أن قانون العقوبات البحريني – �ش�أنه يف ذلك �ش�أن العديد من قوانني
العقوبات العربية – مل ي�شر �إىل هذه التق�سيمات لال�ستحالة  ،الأمر الذي يعني �أنه ع ّدها
تق�سيمات فقهية  ،وينبغي بالت�شريع اجلنائي �أن يتعامل مع اال�ستحالة على �أنها واحدة ال ت ّدرج
فيها وال ترتتب عليها �آثار متباينة  ،م�شاطرا يف ذلك ر�أي بع�ض الفقه 2الذي ن�ؤيده  ،ولكن مع
ذلك نعر�ض هذه التق�سيمات الفقهية بال�شرح الوجيز �إمتاما للفائدة .
البند الأول :اال�ستحالة املطلقة واال�ستحالة الن�سبية
من باب الإي�ضاح ن�شرح ب�إيجاز هذين النوعني من اال�ستحالة وما يرتتب على كل منهما
من نتائج .

Cross and Jones – Introduction To Criminal Law – Op.Cit – P.356.

1

 2ينظر حممود حممود م�صطفى – املرجع ال�سابق – �ص.321
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�أوال  :اال�ستحالة املطلقة
تت�صل اال�ستحالة املطلقة مبو�ضوع اجلرمية مثلما تت�صل بو�سيلة ارتكابها وعلى ذلك
ن�شرح املو�ضوعني ب�إيجاز .
 .1اال�ستحالة املطلقة ملو�ضوع اجلرمية
يق�صد باال�ستحالة املطلقة ملو�ضوع اجلرمية � ،أن ينعدم مو�ضوع اجلرمية انعداما كليا
بحيث يكون غري قابل للتغيري لأ�سباب ظرفية  .ومبعنى �آخر فان هذا النوع من اال�ستحالة
يكون عاما جمردا من ت�أثري الظروف فيه  ،مثاله �أن يدخل الفاعل يده يف جيب �شخ�ص بق�صد
ال�سرقة ويظهر بان جيب هذا ال�شخ�ص خال من النقود  ،فهذه اجلرمية غري ممكنة الوقوع
مطلق ًا لي�س الن الظروف مل تكن م�ؤاتية لتحقق اجلرمية � ،إمنا هي بذاتها غري ممكنة التحقق
حتى لو ت�صورنا وجود ظروف حتالفها وتدعم ن�شاط الفاعل يف ارتكابها  ،فاملال غري املوجود
ال يكون مو�ضوعا �أو حمال الرتكاب جرمية ال�سرقة وال ت�أثري للظروف �أيا كانت يف تغيري هذه
احلقيقة .
 .2اال�ستحالة املطلقة لو�سيلة ارتكاب اجلرمية
ويق�صد بهذا النوع من اال�ستحالة عدم ال�صالحية املطلقة للو�سيلة التي ي�ستعملها الفاعل
يف حتقيق اجلرمية التي يق�صد ارتكابها  ،مثاله �أن يتناول �شخ�ص �سالحا كان بالقرب منه
وي�ضغط على زناده بغية قتل �شخ�ص فيت�ضح بان ال�سالح كان غري حقيقي  ،فالفاعل هنا مهما
بذل من جهد يف الرمي فانه لن ي�ستطيع قتل من �أراد قتله  ،الن هذا ال�سالح ال ميكن ومن
امل�ستحيل �أن ي�ؤدي �إىل قتل �شخ�ص .
ثانيا  :اال�ستحالة الن�سبية
يق�صد باال�ستحالة الن�سبية هو �أن حتقق اجلرمية قد ا�ستحال ب�سبب وجود ظروف معينة
ولو تغريت هذه الظروف لكان من املمكن �أن تتحقق هذه اجلرمية .
واال�ستحالة الن�سبية قد تت�صل مبو�ضوع اجلرمية �أو تت�صل بو�سيلة ارتكابها  ،الأمر الذي
ن�شرحه ب�إيجاز .
56
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 .1اال�ستحالة الن�سبية املت�صلة مبو�ضوع اجلرمية  ،ومثالها �أن يطلق ال�شخ�ص
النار على غرميه النائم فيظهر انه مل يكن موجودا يف �سريره وقت الإطالق  ،فالقتل
يف هذا املثال م�ستحيل الوقوع ا�ستحالة ن�سبية تتعلق با�ستحالة مو�ضوع اجلرمية  ،و�إن
ن�سبية اال�ستحالة فيها كانت رهن ًا بالظروف التي �أحاطت مبو�ضوع اجلرمية  ،فلو كان
ال�شخ�ص موجودا وقت الإطالق عليه يف �سريره لكان من املمكن حتقق اجلرمية .
 .2اال�ستحالة الن�سبية املت�صلة بو�سيلة ارتكاب اجلرمية  ،ومثالها �أن يتناول
�شخ�ص بندقية حقيقية كانت بالقرب منه في�ضغط على زنادها لقتل من �أغ�ضبه و�إذ
يت�ضح �أن البندقية خالية من العتاد �أو كان عتادها خ ّلبا  ،فلو كانت البندقية ذات عتاد
حقيقي لكان �ضغط زناده من قبل الفاعل قد �أدى �إىل القتل .
البند الثاين :اال�ستحالة القانونية واال�ستحالة املادية
للإي�ضاح نورد �شرحا موجزا لهذين النوعني من اال�ستحالة �أي�ضا .
�أوال  :اال�ستحالة القانونية
ويق�صد باال�ستحالة القانونية �أن يتخلف يف الفعل الذي يرتكبه الفاعل عن�صر �أو �شرط �أو
�صفة الزمة ين�ص عليها القانون يف اجلرمية التي قام الفاعل بارتكابها .
ولعل من ظريف ما ق�ضت به املحاكم الأمريكية �أن املتهم ال يكون م�س�ؤوال عن جرمية
ال�شروع باالغت�صاب �إذا قب�ض عليه وهو يحاول مواقعة �أنثى ظهر �أنها رجل يرتدي زيا ن�سائيا
 ،وذلك الن جرمية االغت�صاب هذه م�ستحيلة التنفيذ ل�سبب قانوين  ،وهو �أن املجني عليه فيها
يجب �أن يكون امر�أة بن�ص القانون ،1ومثاله �أي�ضا حماولة �إجها�ض امر�أة غري ذات حمل الن
احلمل �شرط لتحقق جرمية الإجها�ض  ،ومثاله �أي�ضا حماولة قتل �شخ�ص متوفى الن �إزهاق
روح املجني عليه �شرط لتحقق جرمية القتل .

 1ينظر حممد حمي الدين عو�ض – املرجع ال�سابق – �ص.176
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ثاني ًا :اال�ستحالة املادية
يق�صد باال�ستحالة املادية �أنها اال�ستحالة الناجمة عن تدخل ظروف مادية حتول دون
حتقيق اجلرمية �إذ لو تهي�أ عدم وجودها لأمكن حتقيق اجلرمية كف�شل الفاعل يف قتل عدوه
لأنه و�ضع يف طعامه مادة �سامة غري كافية للقتل �أو �أنه ا�ستعمل م�سد�سا غري حم�شو بالعتاد .
فلو كانت كمية ال�سم كافية وامل�سد�س حم�شوا بالعتاد لأمكن حتقيق اجلرمية .
والواقع �أن التق�سيمات امل�شار �إليها لال�ستحالة قد تعر�ضت لنقد فقهي �شديد كونها حتكمية
�أوال  ،والن اال�ستحالة بطبيعتها ال تقبل التد ّرج ثانيا  ،وان اجلرمية �أما �أن تكون ممكنة �أو غري
ممكنة � ،أي م�ستحيلة ثالثا.1
ولقد تفاوتت �إحكام الق�ضاء امل�صري يف الأخذ بالتفرقة بني �أنواع اال�ستحالة لتطبيق
عقاب ال�شروع من عدمه  ،على �أن �أهم اجتاه �سار عليه هو عدم العقاب على اال�ستحالة
املطلقة لتعذر حتقق اجلرمية ب�سببها مطلقا وكذلك عدم العقاب على اال�ستحالة القانونية
النعدام وجود و�صف جرمي لها ب�سبب فقد عن�صر �أو �شرط �أو �صفة الزمة فيها .
ولكن الق�ضاء امل�صري يعاقب بعقوبة ال�شروع على اال�ستحالة الن�سبية واال�ستحالة املادية
الن �إمكانات واحتماالت وقوع اجلرمية تكون موجودة ولكن ظروفا معينة حالت دون ذلك ولو
تهي�أ لهذه الظروف �أن كانت غري موجودة لأمكن حتقق اجلرمية.2
�أما الق�ضاء يف البحرين فلم يعتمد هذه التفرقة  ،وح�سنا فعل  ،الن الق�ضاء يف م�صر ويف
البالد التي مل ين�ص قانون العقوبات فيها على اجلرمية امل�ستحيلة �إذا كان م�ضطرا �إىل ذلك
 ،ف�إن الق�ضاء يف البالد التي نظم قانونها �أحكام اجلرمية امل�ستحيلة لي�س حمتاجا �إليها  ،فلو
عدنا �إىل �أحكام ال�شروع يف قانون العقوبات البحريني والعراقي لوجدنا �أنها بعد �أن ن�صت
على �أحكام ال�شروع مل ت�شر ال ت�صريحا وال تلميحا �إىل تق�سيم اال�ستحالة �إىل قانونية ومادية
الن امل�شرع البحريني عاقب على اجلرمية امل�ستحيلة بعقوبة ال�شروع فيما ع ّد امل�شرع العراقي
اجلرمية امل�ستحيلة �شروعا .
 1ينظر حممود حممود م�صطفى – املرجع ال�سابق – �ص.321
 2ينظر حممود جنيب ح�سني – املرجع ال�سابق – �ص.378
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املطلب الثالث
عقاب اجلرمية امل�ستحيلة
مرة �أخرى تتدخل زاوية النظر يف االنت�صار للر�أي القائل بعدم العقاب على اجلرمية
امل�ستحيلة مرة �أو بالعقاب عليها مرة �أخرى  ،ف�إذا مت النظر �إىل اجلرمية امل�ستحيلة من زاوية
العنا�صر املادية للجرمية (املذهب املو�ضوعي) فانه يختلف ع ّما �إذا مت النظر �إليها من زاوية
العنا�صر النف�سية ال�شخ�صية املت�صلة مبرتكب اجلرمية (املذهب ال�شخ�صي) الأمر الذي
نتوىل عر�ضه ب�إيجاز .
البند الأول :عقاب اجلرمية امل�ستحيلة طبقا للمذهب املادي
�إن ال�سري يف منطق املذهب املادي �إىل �أق�صاه ي�ؤدي �إىل القول بعدم العقاب على اجلرمية
امل�ستحلة الن هذه اجلرمية من الناحية املادية ال وجود لها لأنها م�ستحيلة التنفيذ والتحقق .
تزعم هذا الر�أي الفيل�سوف الأملاين املادي (فويرباخ) .1و �ساد يف �أوربا فرتة من
وقد ّ
الزمن م�ستند ًا �إىل حجتني  ،الأوىل ت ّعذر وجود بدء بالتنفيذ يف هذه اجلرمية � ،إذ ال وجود
للبدء يف تنفيذ جرمية ال ميكن �أن تقع  ،والثانية هي �أن ال�شروع ينطوي على خطر اجتماعي
�أكرث من اخلطر الناجم عن اجلرمية امل�ستحيلة.2
على �أنه من الوا�ضح بان هذا الر�أي تعيبه املبالغة الوا�ضحة يف �إغفال اخلطورة الإجرامية
ملرتكب اجلرمية امل�ستحيلة وعدم االكرتاث لها بالرغم من اعرتافه بوجودها .
البند الثاين :عقاب اجلرمية امل�ستحيلة طبق ًا للمذهب ال�شخ�صي
وكذا الأمر فان ال�سري يف منطق املذهب ال�شخ�صي �إىل �أق�صاه ي�ؤدي �إىل القول بعقاب
 1فويرباخ ،لودفيغ ( )1872 – 1804فيل�سوف �أملاين مادي در�س يف جامعة ايرالجنني  ،وقد �أدى كتابه (�أفكار حول املوت
واخللود) الذي ن�شر با�سم م�ستعار عام � 1830إىل ف�صله من اجلامعة وتعد فل�سفته املادية ال�سلف املبا�شر للمارك�سية وان
�أهم م�ؤلفاته (نقد الفل�سفة الهيغلية)  1839و (جوهر امل�سيحية) 1841و (�أ�س�س فل�سفة امل�ستقبل) ( 1843ينظر روزنتال  ،ب
،يودين – املو�سوعة الفل�سفية – ترجمة �سمري كرم – دار الطليعة بريوت – الطبعة الثالثة � – 1981ص365و �ص.)366
 2ينظر حممود حممود م�صطفى – املرجع ال�سابق – �ص .314
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مرتكب اجلرمية امل�ستحيلة بعقوبة اجلرمية التامة ما دام ق�صده قد اجته �إىل حتقيق النتيجة
للجرمية التامة ذاتها  ،مما يكون معه مرتكب اجلرمية التامة واجلرمية امل�ستحيلة على
الدرجة نف�سها من اخلطورة الإجرامية للفاعل .
ويالحظ ب�أن الر�أي ال�سائد لدى �أن�صار املذهب ال�شخ�صي يتجه �إىل �أن اجلرمية امل�ستحيلة
ما هي �إال �صورة من �صور اجلرمية اخلائبة وبالتايل يتعني العقاب عليها بعقوبة ال�شروع
الن الفاعل يف اجلرمية امل�ستحيلة كالفاعل يف ال�شروع  ،كالهما �أراد حتقيق اجلرمية ولكن
�أ�سباب ال دخل لإرادة كل منهما حالت دون حتقيق اجلرمية التامة .
�أما القوانني العقابية  ،فمنها ما ن�ص على �أن اجلرمية امل�ستحيلة �شروع دون و�صفها
ب�أنها جرمية خائبة وهو ما فعله قانون العقوبات العراقي يف اجلملة الثانية من املادة ()30
منه ومنها ما ن�ص �صراحة على �أن اجلرمية امل�ستحيلة هي جرمية خائبة كقانون العقوبات
ال�سوري يف املادة (. )202
على �أنه جتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك اجتاها �آخر اخذ به امل�شرع البحريني يف املادة ()41
من قانون العقوبات وم�شروع قانون العقوبات يف العراق الذي �سبق الإ�شارة �إليه وهو النظر
�إىل اجلرمية امل�ستحيلة على �أنها ذات كيان قانوين جنائي م�ستقل عن ال�شروع  ،مما �سن�أتي
على تف�صيله الحقا .
املطلب الرابع
حقيقة اجلرمية امل�ستحيلة
قلنا �أن اجلرمية امل�ستحيلة هي التي و�إن �أراد الفاعل حتقيقها وا�ستنفد كامل ن�شاطه
الإجرامي يف �سبيل ذلك �إال �أنها ال تقع ولن تقع مهما بذل من م�سعى ون�شاط �إجرامي وذلك
لأنه يريد حتقيق امل�ستحيل وامل�ستحيل ال يقع لأنه خارج �إرادة وقدرة الب�شر.1
واجلرمية امل�ستحيلة بهذا الو�صف تختلف كليا عن جميع �صور ال�شروع مبا فيها ال�شروع التام
�أو(اجلرمية اخلائبة) التي هي حقا اقرب �صور ال�شروع (ا�شتباها) باجلرمية امل�ستحيلة.
Smith And Hogan – Op.Cit – p.256.

1
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و�إن وجوب التمييز وعدم اخللط بني اجلرمية اخلائبة واجلرمية امل�ستحيلة وهو �أن
اجلرمية اخلائبة من املمكن �أن تكون جرمية تامة لو مل تتدخل �أ�سباب خارجة عن �إرادة
اجلاين فتحول دون وقوعها � ،أما اجلرمية امل�ستحيلة فهي من غري املمكن �أو املحتمل مطلق ًا �أن
تكون جرمية تامة مهما تداخلت الأ�سباب حتى تلك التي تعا�ضد جهد الفاعل  ،فهي ال تقدم
وال ت�ؤخر يف حقيقة �أن هذه اجلرمية لن تقع مطلقا .
بهذا املعنى فان تعريف اجلرمية اخلائبة ال ينطبق على اجلرمية امل�ستحيلة الن البدء
بتنفيذ اجلرمية اخلائبة يفرت�ض �إمكان حتقق النتيجة وهي ارتكاب اجلرمية التامة لوال
تدخل �أ�سباب حتول دون ذلك  ،كمن �أطلق النار على غرميه ف�أ�صابه بعدة �أطالقات قاتلة
ولكن الإ�سعافات الطبية �أنقذته من موت حمقق .
�أما اجلرمية امل�ستحيلة ف�إنها لن تقع مطلق ًا حتى لو تدخلت �أ�سباب تعا�ضد وتقوي جهد
ون�شاط الفاعل الإجرامي  ،كمن ي�صوب بندقيته للإطالق على غرميه النائم على ال�سرير
يعرف �أنه ي�أوي �إليه كل ليلة ف�إذا �شخ�ص ينبهه بان غرميه قد �أبدل مكان نومه يف �سرير �آخر
فيطلق النار عليه فيظهر فعال انه قد �أبدل مكان نومه �إىل ال�سرير الآخر وان االطالقات قد
�أ�صابته ولكن تبني من التقرير الت�شريحي �أنه كان قد فارق احلياة قبل �إ�صابة جثته باطالقات
الفاعل .
�إذن فال�شـروع ( الناق�ص والتام معا ) يفتـر�ض احتمال حتقق النتيجة �أي �أنه حمكوم
(بالإمكان ) �أي �إمكان حتقق النتيجة لوال تدخل �أ�سباب ال دخل لإرادة الفاعل فيها حتول دون
حتقق هذه النتيجة � ،أما اجلرمية امل�ستحيلة ف�إنها ال تفرت�ض وتنفي نفيا مطلقا احتمال حتقق
النتيجة مهما بذل الفاعل من م�سعى وحتى لو �ساعدته ظروف تتداخل مع جهده فتع�ضده
الن اجلرمية امل�ستحيلة حمكومة ( باال�ستحالة ) وعدم �إمكان وقوع اجلرمية مهما كانت
الأ�سباب.
ولعل من املفيد �أن ن�شري �إىل معادلة �إمكان التحقق من عدمه يف ال�شروع واجلرمية
امل�ستحيلة  ،وذلك على النحو الآتي :
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 ال�شروع يحتمل حتقق اجلرمية التامة من ناحية الإمكان الواقعي وكذلك من ناحيةالإمكان الت�صوري �أو الت�صويري يف ذهن الفاعل .
 �أما اجلرمية امل�ستحيلة فهي وان كانت حتتمل الوقوع من ناحية الإمكان الت�صوري يفذهن الفاعل �إال �أنها حمكومة بعدم االحتمال والتحقق من ناحية الإمكان الواقعي .
ولذلك ف�إننا �إذا افرت�ضنا جدال �أن الفاعل يعرف عدم احتمال حتقق اجلرمية لعدم �إمكان
وقوعها مطلقا ال�ستحالة تنفيذها  ،ك�أن يطعن غرميه عدة طعنات بعد �أن علم انه كان ميتا
لي�شفي غليله منه  ،فانه واحلالة هذه ال يكون مرتكبا جلرمية قتل م�ستحيلة التنفيذ �إمنا
ي�س�أل عن جرمية انتهاك حرمة جثة �أو رفات �آدميه وفق املادة ( )361من قانون العقوبات
البحريني  .وذلك بخالف من يطعن غرميه عدة طعنات بغية قتله معتقد �أنه نائم و�إذا يت�ضح
�أنه كان قد فارق احلياة قبل ذلك � ،إذ ي�س�أل هنا عن جرمية قتل م�ستحيلة .
وجتدر الإ�شارة �إىل �ضرورة التمييز بني اجلرمية اخلائبة واجلرمية ( الوهمية ) املبنية
على جهل فاعلها جهال مطبقا ي�ؤكد �أنه عدمي اخلطورة ل�سذاجته وعدم متكنه من تكوين
ت�صور �إجرامي الرتكاب اجلرمية  ،كالزوجة التي ذهبت �إىل ع ّراف لي�ساعدها على قتل
زوجها الذي تزوج �أخرى وخان عهده لها  ،و�إذا بها تعود �إىل الدار فرتى زوجها م ّيتا في�ؤنبها
�ضمريها وتذهب �إىل ال�شرطة لتعرتف بفعلها  ،وكالأعمى الذي واقع امر�أة ظنّ �أنها من
كان يهواها و�إذا بها زوجته التي الذت بال�صمت لتخترب �إخال�صه ،1الأمر الذي ا�ستثنته
بع�ض القوانني اجلنائية من العقاب �صراحة كما يف املادة( )30من قانون العقوبات العراقي،
ودون �أن ت�ص ّرح به �أخرى كقانون العقوبات البحريني لعدم احلاجة �إليه  ،وهو ما ن�ؤيده ،
وذلك النقطاع العالقة ال�سببية بني الفعل(الوهم) والنتيجة يف املثال الأول ولعدم وجود حمل
اجلرمية يف املثال الثاين  ،وهذه قواعد عامة ال حاجة للن�ص عليها .

 1ينظر حميد ال�سعدي – �شرح قانون العقوبات اجلديد – يف الأحكام العامة – اجلزء الأول – دار احلرية للطباعة – بغداد
� – 1976ص.207
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املبحث الرابع
تطبيقات يف ال�شروع
نقدم فيما يلي عر�ضا لتطبيقات ال�شروع يف بع�ض اجلرائم �إما ل�شيوع ارتكابها و�إما
خلطورة فيها و�إما لتداخلها مع غريها  ،كال�شروع يف االنتحار وال�شروع يف القتل وال�شروع يف
ال�سرقة .
املطلب الأول
ال�شروع يف االنتحار
نتوىل ببحث وجيز م ّركز التعر�ض ملفهوم االنتحار ثم الطبيعة القانونية لل�شروع فيه
والعقاب عليه من عدمه
البند الأول :مفهوم االنتحار
االنتحار من املو�ضوعات التي حتتل مكانا بارزا يف اهتمامات العديد من العلوم القانونية
واالجتماعية والنف�سية والفل�سفية ، 1ف�ضال عن �أن مو�ضوعا ذا �صلة به قد دخل حديثا
مو�ضوعات حقوق الإن�سان  ،وظهور دعوات متزايدة تنادي ب�أنه �إذا كان احلق يف احلياة من
حقوق الإن�سان فان من حقوقه كذلك �أن ال يجرب على اال�ستمرار يف حياة ال يريدها  ،مما
يتعني �أن تقره له االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية .
والواقع �أن هذه الدعوات مل تقم على فراغ الن لها �أ�صوال فل�سفية ومن ثم قانونية .ولعل
من �أ�س�سها الفل�سفية ما ميتد �إىل الفل�سفة الوجودية ،2وال�سيما ما يتعلق بعنا�صرها العدمية.3
 1ينظر عوين وفا الدجاين – علم النف�س اجلنائي – اجلزء الأول – مطبعة التفي�ض الأهلية – بغداد � – 1940ص.130
�ضاري خليل حممود – اثر العاهة العقابية يف امل�س�ؤولية اجلزائية – املرجع ال�سابق – �ص .79
 2الوجودية فل�سفة ال ت�س ّلم بوجود العامل بدون الإن�سان وخارج وعيه  ،ولذلك يقول جان بول �سارتر الفيل�سوف الفرن�سي الوجودي
املعروف بان نقطـة البداية يف الوجودية هي الذاتية ويف الذاتية ال توجد �سوى حقيقة واحدة هي ( �أنا �أفكر �إذن �أنا موجود
(  ،تنظر املو�سوعة الفل�سفية – ترجمة �سمري كرم – الطبعة الثانية – دار الطليعة بريوت � – 1980ص.579
ينظر �أي�ضا م�سلم املاجد – مذاهب ومفاهيم يف الفل�سفة واالجتماع – من�شورات دار املكتبة الع�صرية – بريوت – �ص.126
 3من املفيد �أن ن�شري �إىل نقطة الفرق يف العدمية بني الوجودية والإ�سالم  .فالعدمية يف الوجودية تت�صف ب�أنها مت�شائمة � .أما
العدمية يف الإ�سالم فتتميز ب�أنها متفائلة .فالفكر الإ�سالمي �إذ يدعو الإن�سان �إىل اال�ستهانة باحلياة الدنيا كونها دار فناء ومتاع
الغرور �إال انه دعاه يف الوقت ذاته �إىل ال�صالح والإ�صالح فيها للظفر باحلياة الآخرة ال�سرمدية.
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و�إذ لي�س من �ش�أننا التعمق يف �شرح هذه الفل�سفة �إال �أنه البد من و�صف وجيز لها للتثبت من
هذه ال�صلة .
فالوجودية فل�سـفة مغرقة يف الذاتية وتنطوي على فردية مفرطة وت�أكيد �شديد على الذات
 ،فالوجود بالن�سبة لها موجود يف وعي الإن�سان �أي يف وجوده  ،فال وجود للوجود خارج وعي
الإن�سان  .فالوجود بهذا املعنى معلق على وجود الإن�سان ووعيه به  ،فما �أن ميوت الإن�سان
حتى ينتهي الوجود عنده وي�صبح الوجود عدما  .ومادامت نهاية احلياة املوت فما جدواها
�إذا �أ�صبحت رتيبة مملة  .و�إذا كان الأمر كذلك فلماذا ال ي�ستطيع الإن�سان �أن ي�ستعجل �إنهاء
حياته �إذا �أ�صبحت رتيبة ومملة �أو تنطوي على معاناة و�أمل  .ولي�س بغريب �إذن �أن ميوت
انتحارا العديد من مفكري هذه الفل�سفة وفنانيها و�أدبائها .
�أما الأ�سا�س القانوين لهذه النزعة فهو يت�صل مبو�ضوع كان ومازال ي�شغل بال املفكرين
اجلنائيني وهو مو�ضوع مدى جواز القتل �شفقة باملجني عليه ومدى حق الإن�سان يف رف�ض
العالج  ،ومثاله �أن �شخ�ص ًا يعاين �سكرات املوت ولي�س له من باقي �أيامه �أو �ساعاته الأخرية
�إال الأمل والعذاب  ،فهل ي ّعد قيام طبيبه �أو حبيبه ب�إنهاء حياته �شفقة به  ،جرمية قتل �أم يكون
فع ًال مباح ًا �أم �سبب ًا لتخفيف العقاب عليه .
لقد اختلفت الآراء الفقهية والت�شريعات يف الدول العربية حول هذا املو�ضوع غري �أن
املعاجلات الت�شريعية له مازالت تنطوي على احلاالت الآتية :
�أو ًال :عدم الن�ص على حكم خا�ص بالقتل �شفقة وترك تقديره للق�ضاء من حيث عده
ظرف ًا خمفف ًا للعقوبة من عدمه  ،وهو موقف غالبية الت�شريعات العربية ومنها قانون
العقوبات البحريني وامل�صري والعراقي وغريها .
ثاني ًا :عد القتل �شفقة املقرتن ب�إحلاح من املجني عليه  ،عذرا قانونيا خمففا للعقوبة،1
وقد انفردت بالن�ص عليه املادة ( )538من قانون العقوبات ال�سوري واملادة ( )552من
قانون العقوبات اللبناين بقولهما (يعاقب باالعتقال ع�شر �سنوات على الأكرث من قتل
�أن�سانا ق�صد ًا بعامل الإ�شفاق بنا ًء على �إحلاحه بالطلب) .
 1ينظر حممد الفا�ضل – اجلرائم الواقعة على الأ�شخا�ص – الطبعة الثالثة – مطابع فتى العرب – دم�شق � – 1965ص.436
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وجتدر ال�شارة �إىل �أن قانون العقوبات االيطايل يف املادة ( )579يكتفي لتحقق العذر
القانوين املخفف للقتل �شفقة � ،أن يكون دافع القتل هو ال�شفقة باملجني عليه دون ا�شرتاط
1
ر�ضاه �أو �إحلاحه يف الطلب.
ويف �أطار �آخر �أقرت بع�ض الدول كما يف انكلرتا والعديد من دول �أوربا �أن من حق الإن�سان
رف�ض عالج معني بنا ًء على ما تفر�ضه عقيدته الدينية مثال كرف�ض نقل الدم �إليه حتى لو
ع ّر�ضه ذلك للموت .
علم ًا بان ال�شرائع ال�سماوية ومنها ال�شريعة الإ�سالمية قد ح ّرمت االنتحار لقوله تعاىل
يف �سورة الن�ساء( 30/ 29وال تقتلوا �أنف�سكم �إن اهلل بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما
ف�سوف ن�صليه نارا وكان ذلك على اهلل ي�سرا) .
وهذا عقاب املنتحر �أخرويا � .أما دنيويا فال وجود لأية عقوبة من �أي نوع كان على املنتحر
يف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� .أما �إذا مل يتم االنتحار ويكون الفاعل �شارعا فيه  ،فانه يكون
مرتكب ًا ملع�صية يعاقب عليها تعزير ًا .2وال ن�شك يف �أن يكون �إ�صالحيا وتقومييا وت�أهيليا .
�أما الت�شريعات الأوربية ف�إنها يف القرون الو�سطى وحتى عهد قريب كانت تعاقب ال�شارع
يف االنتحار بل و�أكرث من ذلك تعاقب املنتحر بعد موته  ،فكانت جثة املنتحر تعاقب وت�صادر
�أمواله  .كما �أن القانون العمومي يف انكلرتا كان يعاقب على االنتحار ب�أ�شد العقوبات � ،إال
�أن العقاب على ال�شروع يف االنتحار كان قد �ألغي مبوجب قانون االنتحار ( (Suicide Act
عام .19613
�أما القوانني العقابية العربية فان غالبيتها مل تعاقب ال�شارع يف االنتحار �إذا ف�شل يف م�سعاه
 ،ومنها قانون العقوبات البحريني والعراقي وامل�صري وال�سوري واللبناين  ،و�إمنا عاقبت على
التحري�ض وامل�ساعدة على االنتحار .
 1املرجع ال�سابق – �ص.437
 2ينظر حممد �أبو زهرة – فل�سفة العقوبة يف الفقه الإ�سالمي – الق�سم الثاين – معهد الدرا�سات العربية العاملية – 1966
�ص.278

3

Rusell On Crime – London 12th Ed. Vol.1 – 1964 – p.559.
Cross And Jones Op.Cit – p.156.
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وقد انفرد قانون العقوبات البحريني بالن�ص يف اجلملة الأوىل من املادة ( )335على
عقاب من ي�ساعد �أو يحر�ض على االنتحار ب�شرط �أن يتم االنتحار بنا ًء على هذه امل�ساعدة
�أو التحري�ض � ،أي �أنه �إذا حر�ض �شخ�ص �شخ�صا �آخر �أو �ساعده على االنتحار و�شرع هذا
ال�شخ�ص يف االنتحار ولكن االنتحار مل يتم لأي �سبب فان املحر�ض وامل�ساعد ال يعاقب .وهذا
بحق حكم غريب خالف فيه امل�شرع البحريني الكثري من الت�شريعات العربية وغري العربية ،
الن امل�ساعدة والتحري�ض على االنتحار فعل خطر جنائيا يتعني مواجهته بالعقاب ب�صرف
النظر عن وقوع االنتحار من عدمه .
هذا ويجد مبد�أ عدم عقاب ال�شارع يف االنتحار تربيره يف �أن من تهون عليه نف�سه ال يخ�شى
العقوبة فال جدوى منها ما دامت غري قادرة على حتقيق �أهداف فر�ضها يف ردعه و�إ�صالحه،
مما يتعني البحث عن و�سائل �أخرى لعالج من ي�شرع باالنتحار بغية �إعادة ت�أهيله.
على �أن من القوانني العقابية العربية ( املدنية ولي�س الع�سكرية ) ما عاقب ال�شارع يف
االنتحار كقانون العقوبات ال�سوداين يف املادة (. )261
ولكن يالحظ ب�أن قوانني العقوبات الع�سكرية عادة ما تعاقب ال�شارع يف االنتحار على
�أ�سا�س �أن ال�شروع يف االنتحار و�إ�صابة الذات بعوق �إمنا ينطويان على نية التهرب من اخلدمة
الع�سكرية �أو التهرب من مواجهة العدو.1
البند الثاين :الطبيعة القانونية لل�شروع باالنتحار يف قانون العقوبات
البحريني
�إذا كان االنتحار يف مفهوم علم النف�س �سلوكا فرديا غري �سوي  ،فهل يجوز �أن يكون موقف
القانون منه �سلبيا يتمثل بعدم عقاب ال�شارع يف االنتحار ليعود �إىل �أ�سرته وجمتمعه وهو
يحمل ذات الأو�ضاع النف�سية التي دفعته �إىل ال�شروع يف فعله هذا لت�ستمر خطورته على نف�سه
و�أ�سرته وجمتمعه ؟

1

ينظر راغب فخري وطارق قا�سم حرب – �شرح قانون العقوبات الع�سكري – اجلرائم الع�سكرية – املبادئ العامة – الطبعة
الأوىل – دائرة التدريب – مديرية الدائرة القانونية � – 1985ص.82
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ونبد�أ حديثنا باال�ستفهام عن الطبيعة القانونية لعدم العقاب على ال�شروع يف االنتحار
طبقا ملفهوم املادة ( )335من قانون العقوبات البحريني وما ي�شبهها من ن�صو�ص قانونية
يف القوانني العربية الأخرى كاملادة ( )1/408من قانون العقوبات العراقي  ،ونقول هل �أن
هذه الن�صو�ص تقرر �سببا للإباحة  ،خا�صة و�أن عدم العقاب عليه يخرجه من نطاق التجرمي
ويجعله فعال مباحا ؟

املجلد اخلام�س مكرر

وب�سبب هذه امل�شكلة يجوز لنا �أن نناق�شها بروح الدعوة للتفكري واحلوار و�صوال �إىل نتائج
مر�ضية ومفيدة .

والواقع ن�ستطيع القول ب�أن امل�شرع عندما ال يعاقب على فعل مهما كان خطريا �أو قبيحا
ف�أنه يجعله خارج نطاق التجرمي ويكون فعال مباحا  ،وهذا هو و�صف ال�شروع يف االنتحار
عندما قرر امل�شرع عدم العقاب عليه .
ومن هنا ،يف الواقع ،تولدت �إ�شكالية ال�س�ؤال  ،وهو كيف ميكن العقاب على التحري�ض
وامل�ساعدة على ال�شروع يف االنتحار يف وقت مل يعاقب فيه امل�شرع على �أ�صل الفعل وهو ال�شـروع
يف االنتحار ذاته  .وبعبارة �أخـرى كيف يعاقب ال�شـريك  -بامل�سـاعدة �أو بالتحري�ض  -يف فعل
مباح ؟ وذلك لأن القاعدة هي عدم م�س�ؤولية ال�شريك يف فعل مباح  ،الأمر الذي يجعل من
معاقبة من ي�ساعد �أو يحر�ض على االنتحار هو ا�ستثناء على هذه القاعدة .
ولكن ال�س�ؤال الذي �سوف يبقى ملحا هو  ،هل عدم العقاب على ال�شروع يف االنتحار من
طبيعة موانع امل�س�ؤولية اجلنائية ؟
وجنيب بان عدم العقاب على ال�شروع يف االنتحار لي�س من موانع امل�س�ؤولية لأن موانع
امل�س�ؤولية تفرت�ض وجود جرمية مرتكبة يحول مانع من موانع امل�س�ؤولية دون قيام امل�س�ؤولية
اجلنائية عنها  ،وهو ما ال �أ�سا�س لوجوده من الناحية القانونية  ،الن ال�شروع يف االنتحار ال
عقاب عليه ولأنه كذلك فهو ال ي�شكل جرمية وال ي�س�أل من يقوم به  ،وبالتايل الميكن القول
بوجود مانع من موانع امل�س�ؤولية عن �إرتكاب جرمية معينة عند عدم وجود هذه اجلرمية
�أ�صال.
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والآن �إذا مل يكن عدم العقاب على ال�شروع يف االنتحار مانعا من موانع امل�س�ؤولية اجلنائية
فهل يكون مانعا من موانع العقاب ؟
واجلواب هو �أن عدم العقاب على ال�شروع يف االنتحار ال ميكن �أن يكون مانعا من موانع
العقاب �أي�ضا  ،وذلك لأن موانع العقاب تفرت�ض وجود جرمية معاقب عليها ووجود فاعل ي�س�أل
عنها  ،لكي يقرر امل�شرع �إيراد مانع يحول دون العقاب عليها العتبارات يقدرها .
وال�شروع يف االنتحار غري معاقب عليه ومرتكبه غري م�س�ؤول جنائيا عنه  ،وبالتايل ف�إنه ال
ميكن تقرير مانع للعقاب عند عدم قيام م�س�ؤولية جنائية ل�شخ�ص معني عن جرمية معينة .
و�أمام احلاجة �إىل تطبيق تدبري احرتازي عالجي �أو ت�أهيلي على من ي�شرع يف االنتحار،
باعتبار �أن من يحاول قتل نف�سه �إمنا يعرب فعله عن و�ضع نف�سي م�ضطرب يتعني عالجه
وتقوميه وال�سيطرة عليه  ،و�إال ف�إن من الطبيعي �أن يعود ال�شارع يف االنتحار �إىل حماولة
االنتحار جمددا �إذا بقي و�ضعه النف�سـي دون عالج  ،ف�إننا ندعو امل�شرع يف البحرين  -وباقي
الدول � -إىل �أن يقرر بن�ص قانوين تطبيق التدابري االحرتازية العالجية والتقوميية على
ال�شارع يف االنتحار وذلك حتقيقا مل�صلحة �إن�سانية واجتماعية وا�ضحة .
املطلب الثاين
ال�شروع يف القتل
ن�صت املادة ( )333عقوبات (من قتل نف�سا عمدا يعاقب )...دون �أن ت ّعرف القتل الن
تعريف القتل العمد مل يعد م�شكلة فيها خالف �أو اجتهاد  ،فالقانون ال يخاطب �إال الإن�سان ،
والإن�سان كامل الأهلية على وجه التحديد الن �شرط املخلوق الإن�ساين و�شرط متام �أهليته هما
�أ�سا�س توجيه اخلطاب والتكليف �شرع ًا وقانونا  .ولعل من �أهم نتائج هذا املبد�أ ر�سوخ قاعدة
مقت�ضاها �أنه يفرت�ض بالإن�سان �أن يكون عاقال حتى يثبت العك�س. 1

Rupert Cross And Nancy Wilkins – An Outline Of The Law Of Evidence – London
– 1975 – P.28.

1
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لذلك فان كل ما ين�ص عليه القانون من �أمور �سواء �أكانت من�صبة على ب�شر �أم جماد �أم
حيوان فانه ين�ص عليها من خالل نظرة الإن�سان لها وعالقته بها  .فالقانون عندما ينظم
�أحكام املال ال ينظمها لذاتية املال  ،كعنا�صر فيزيائية �أو كيميائية مثال  ،و�إمنا ينظمها بقدر
عالقتها بالإن�سان  ،مالكا �أو حائزا �أو �سارقا ...الخ .
بهذا املعنى فان القانون عندما يقول (من قتل نف�سا عمدا� )...إمنا يخاطب الإن�سان
القاتل ولي�س اجلماد �أو احليوان الذي يفرت�س �إن�سانا ويقتله .
كما �إن القانون يعني بالنف�س القتيلة هي نف�س �إن�سانية �أخرى ولي�س نف�س الفاعل وال نف�س
حيوان مثال  ،الن قتل احليوان �أو �إحلاق �ضرر فيه تنظمه �أحكام عقابية خا�صة مثالها املواد
( 411و )415يف قانون العقوبات البحريني .
والواقع �إننا �أردنا من كل ما قلناه الإ�شارة �إىل �أن ن�ص القانون بالعقاب على القتل بن�ص
املادة ( )333عقوبات ( من قتل نف�سا عمدا يعاقب )...ال ين�صرف �إىل االنتحار ب�صفة �أن
االنتحار هو قتل للنف�س �أي�ضا يقوم به ال�شخ�ص نف�سه على نف�سه فيتحد القاتل بالقتيل  ،الن
هذه االعرتا�ضات ال�سطحية ال ت�صمد �أمام الواقع وهو �أن ق�صد امل�شرع ين�صرف حتما �إىل
قيام �شخ�ص ب�إزهاق روح �شخ�ص �آخر عمدا وبالتايل فان ال�شروع بالقتل العمد هو ال�شروع يف
�إزهاق روح �إن�سان عمدا وهي حالة حمكومة بن�ص املادة ( )333بداللة �أحكام ال�شروع بينما
ال�شروع يف االنتحار هو �شروع �شخ�ص بقتل نف�سه وهي حالة حمكومة بن�ص اجلملة الثانية من
املادة ( )335عقوبات .
و�إذا كان من الب�ساطة متييز ال�شروع بالقتل عن باقي اجلرائم الواقعة على حياة الإن�سان،
كالقتل اخلط�أ واالعتداء املف�ضي �إىل موت  ،حيث ال يت�صور ال�شروع يف اجلرائم غري العمدية
وال يت�صور ال�شروع يف االعتداء املف�ضي �إىل موت على نحو ما تقدم بحثه  ،ف�إن متييز ال�شروع
بالقتل عن جرائم الإيذاء املق�صود قد تدق �أحيانا .
فالناظر �إىل ال�شروع بالقتل قد ي�شتبه عليه �أمره فيت�صوره جرمية �إيذاء وقد ينظر ال�شخ�ص
�إىل جرمية �إيذاء فيت�صورها جرمية �شروع بالقتل الن الركن املادي يف اجلرميتني متماثل
والن كليهما �أفعال جرمية تتمثل بال�ضرب �أو اجلرح �أو �إعطاء مادة �ضارة �أو �أي فعل خمالف
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1

للقانون  ،هذا �إذا كان الفعل �أجلرمي ايجابيا �أو �سلبيا يتمثل بالرتك �سواء يف القتل �أو الإيذاء
وهي يف جملتها ال ت�ؤدي يف النهاية �إىل �إزهاق روح املجني عليه � ،أما الق�صد اجلنائي فهو
ين�صرف �إىل �إزهاق روح املجني عليه يف القتل فيما ين�صرف �إىل امل�سا�س بالتكامل اجل�سدي
للمجني عليه يف الإيذاء .
ولذلك فان الق�ضاء والفقه يتدخالن لو�ضع معايري ليمكن بوا�سطتها التمييز بني ال�شروع
بالقتل والإيذاء  ،ولعل من �أهم املعايري التي ي�ستخدمها الق�ضاء اجلنائي ملعرفة نية الفاعل
كونها متجهة نحو قتل املجني عليه �أو نحو �إيذائه هي خطورة الآلة امل�ستعملة يف اجلرمية
وخطورة مو�ضع الإ�صابة يف ج�سم املجني عليه و�شدة الإ�صابة �أو تعددها  ،وفيما ي�أتي �أمثلة
من تطبيقات الق�ضاء تو�ضح ذلك وليكن الرجوع �إىل �أ�صل القرارات للتعمق واال�ستزادة .
�أوال :دور خطورة الآلة امل�ستعملة يف اجلرمية يف ا�ستنباط نية القتل
ق�ضي يف البحرين يف ا�ستنباط نية القتل من خالل خطورة الآلة امل�ستعلة يف اجلرمية ،
ب�أن قيام املتهم با�ستخدام �آلة ثقيلة را�ضة (قطعة حديد) و�ضرب املجني عليه على ر�أ�سه بها
بقوة �أعقبها ب�أخرى �أدت اىل وفاته يجعله م�س�ؤوال عن القتل العمد ولي�س االعتداء املف�ضي اىل
املوت الن و�سلة وطريقة ارتكاب اجلرمية تدل على نية القتل ولي�س نية �أاليذاء الذي اف�ضى
اىل املوت. 2
كما ق�ضي يف العـراق يف ا�ستنبـاط نية القتـل من خالل خطـورة الآلة امل�ستعمـلة يف اجلرمية
،بانه �إذا كانت الآلة بحد ذاتها من املحتمــل �أن حتدث املوت فيكون ق�صد القتل متوفرا ، 3كما
ق�ضي �أي�ضا  ،ب�أنه ي ّعد �شروعا بالقتل ا�ستعمال �آلة ك�سارة الثلج وطعن املجني عليه يف بطنه
طعنة نافذة.4
و 1مثال ال�شروع بالإيذاء بطريقة الرتك ثبوت ترك الطبيب للم�صاب بالت�سمم مدة تكفي لإ�صابته مبر�ض مزمن يفطن �إليه طبيب
�آخر فيوقفه عند حده� ،أو ثبوت ترك مل�صاب بالغنغرين يف �إ�صبع رجله فال ي�ست�أ�صله لكي ي�سري حتى قدمه �أو �ساقه فيفطن
�إىل ذلك طبيب �آخر فيوقفه عند حده بطريق عالج املري�ض والإخبار عن الطبيب الذي �أدى امتناعه �ألعمدي �إىل تفاقم املر�ض
لدى امل�صاب به.
 2طعن متييزي رقم /28ج – 2004/جل�سة .2004/12/13
 3قرار رقم /132جنايات 71/يف  – 1971/1/26الن�شرة الق�ضائية – العدد الأول – ال�سنة الثانية – �ص.138
 4قرار رقم /1242جنايات 71/يف  – 1971/12/27الن�شرة الق�ضائية – العدد الثاين – ال�سنة الثانية – �ص.251
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ق�ضي يف البحرين يف ا�ستنباط نية القتل من خالل خطورة املوا�ضع احل�سا�سة يف ج�سم
املجني عليه  ،ب�أن نية القتل ت�ستنبط من قيام املتهم بطعن املجني عليه يف موا�ضع قاتلة من
ج�سده .1
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ثانيا :دور خطورة الأماكن احل�سا�سة يف ج�سم املجني عليه يف ا�ستنباط نية
القتل

كما ق�ضي يف العراق يف ا�ستنباط نية القتل من خالل خطورة الأماكن احل�سا�سة يف ج�سم
املجني عليه  ،ب�أنه �إذا كانت اجلروح نافذة يف اخلا�صرة وال�صدر فان نية القتل تكون وا�ضحة
لدى املتهم وبالتايل ي�س�أل عن ال�شروع يف القتل ق�صدا ،2كما ق�ضي �أي�ضا ب�أن وقوع الطعنة يف
حمل قاتل من ج�سم املجني عليه ونفوذها �إىل اجلوف ال�صدري و�إ�صابتها الرئة ب�إ�ضرار يدل
على توفر نية القتل لدى اجلاين وي�شكل جرمية �شروع بالقتل نظرا الن اثر اجلرمية قد خاب
ب�سبب ال دخل لإرادة اجلاين فيه وهو العناية الطبية.3
ثالثا :دور �شدة الإ�صابة وتعددها يف ا�ستنباط نية القتل
ق�ضي يف البحرين ب�أن قيام املتهم ب�شد �شعر املجني عليها من اخللف وو�ضع وجهها يف
مواجهة اجلدار واالخذ ب�ضرب وجهها باجلدار ب�شدة عدة مرات ومن ثم طعنها طعنات
نافذة يف ال�صدر والبطن يدل على نية القتل لديه.4وق�ضي اي�ضا ب�أن قيام املتهم بطن املجني
عليه عدة طعنات ومن ثم نحره ي ّعد قتال عمدا  ،فق�صد القتل و�إن كان �أمرا خفيا اليدرك
باحل�س الظاهر� ،إال انه ميكن �أن يدرك بالظروف املحيطة بالدعوى واالمارات واملظاهر
5
اخلارجية التي ي�أتيها اجلاين وتنم عما ي�ضمره يف نف�سه
كما ق�ضي يف العراق يف ا�ستنباط نية القتل من خالل �شدة الإ�صابة التي يحدثها الفاعل يف
ج�سم املجني عليه ب�أن الطعن النافذ يف الظهر ي ّعد �شروع ًا بالقتل ،6كما ق�ضي �أي�ضا ب�أنه �إذا
1طعن متييزي رقم /13ج – 2002/جل�سة .2002/10/28
 2قرار رقم /1014جنايات 1971/يف  – 1971/1/12الن�شرة الق�ضائية – العدد الثاين – ال�سنة الثانية – �ص.251
 3قرار رقم / 370هيئة عامة 1971 /يف  – 1971/12/27الن�شرة الق�ضائية العدد الرابع – ال�سنة الثانية – �ص.191
 4طعن متييزي رقم /26ج – 203/جل�سة . 2004/1/19
 5طعن متييزي رقم /34ج – 2003/جل�سة .2004/1/26
 6قرار رقم /702جنايات 1973/يف  – 1973/6/26الن�شرة الق�ضائية العدد الثاين – ال�سنة الرابعة – �ص.423
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نفذ اجلرح �إىل الرئة و�أ�شار التقرير الطبي �إىل خطورة حالة املجني عليه فعندها تتوفر نية
القتل  ،وال ي�صح اعتبار عدم تكرار الطعن وحده رغم �إمكان ذلك �سبب ًا النعدام نية القتل.1
وق�ضي �أي�ضا ب�أن �إ�صابة امل�شتكي بجرح يف الكتف و�آخر يف فروة الر�أ�س نتيجة طعنة ب�سكني
وخطورة حالته ب�سبب ذلك و�إ�صابته ب�شلل جزئي بالطرف العلوي وعدم القدرة على الكالم
ب�صورة جيدة وا�ستمرار عالجه مدة ت�سعني يوم ًا  ،كل ذلك يجعل من الفعل املرتكب جرمية
�شروع بالقتل ولي�س �إيذاء . 2
املطلب الثالث
ال�شروع يف ال�سرقة
�إذ ع ّرفت املادة ( )373من قانون العقوبات البحريني ال�سرقة ب�أنها ( اختال�س مال
منقول مملوك لغري اجلاين بنية متلكه )  ،فان نقل حيازة املال املنقول من مالكه �أو حائزه
نقال تاما بنية التملك يحقق جرمية ال�سرقة  ،ف�إذا مل يقم الفاعل بنقل حيازة املال مو�ضوع
ال�سرقة ب�شكل تام على نحو ال دخل لإرادته فيه  ،يكون مرتكبا جلرمية ال�شروع بال�سرقة
بح�سب الو�صف القانوين لكل �صورة من �صورها .
وملعرفة �إمتام نقل احليازة من عدمه يتعني حتديد مو�ضع احليازة ب�شكل دقيق وهو ما
عبرّ ت عنه �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية (احلرز)  ،الذي ميثل امل�ستودع الذي ي�ضع فيه الإن�سان
ما هو عزيز لديه من مال �أو وثائق �أو غريها مما يحتل �أهمية لديه .
وقد �سار الق�ضاء يف البحرين على حتديد مفهوم نقل احليازة يف ال�سرقة يف �أي نوع من
�أنواع ما ي�ستودع فيه املال ومنها الأماكن امل�سورة والدور واحلوانيت وحتى حقيبة �ألإن�سان
وجيوبه  ،فال�سـرقة ال ت ّعد تامة بل �شـروع �إذا مل يتم �إخراج املال مو�ضوع ال�سرقة من حرزه ،
وم�صداقا لذلك ق�ضي يف البحرين ب�أنه � ،إذا قام املتهم بت�سلم ورقة الأ�سعار من زميله املتهم
الآخر الذي يعمل يف ال�سوق نف�سه وتوجه بها �إىل �أمني ال�صندوق العتمادها ومتكن بذلك من
�إخراج الب�ضاعة حيث مت �ضبطه بعد ذلك وهو يف حالة تلب�س وامل�سروقات بحوزته قبل مغادرة
 1قرار رقم /2308جنايات 1970/يف  – 1970/12/16الن�شرة الق�ضائية – العدد الرابع – ال�سنة الأوىل – �ص.241
 2قرار رقم /192جزاء ثانية – �أحداث 1982 /يف � 1982/1/24أ�شار �إليه �إبراهيم �أمل�شاهدي – املرجع ال�سابق – �ص.193
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كما ق�ضي يف العراق ب�أنه �إذا قب�ض على املتهم داخل الدار واملبلغ امل�سروق ال يزال بحوزته
فتعترب اجلرمية �شروعا بال�سرقة  ، 2كما ق�ضي �أي�ضا ب�أنه �إذا قب�ض على ال�سارق قبل �أن
يتمكن من اخلروج بامل�سروقات �إىل خارج الكازينو فيعترب فعله �شروعا بال�سرقة ولي�س �سرقة
تامة .3

املجلد اخلام�س مكرر

ال�سوق  ،فيكون فعله �شروعا بال�سرقة.1

هذا وان من املو�ضوعات اجلديرة باملناق�شة م�س�ألة ما ي�سمى (احليازة القلقة)  ،التي
يعتقد بان ال�سرقة التامة ال تتحقق �إال بنقل احليازة التام ف�إذا كانت احليازة قلقة غري م�ستقرة
فان املتحقق من اجلرمية يكون ال�شروع ولي�س ال�سرقة التامة  ،مثاله �أن يخرج ال�سارق باملـال
امل�سـروق مـن مـو�ضـع حـيـازتـه والـنـا�س يتابعونه وهو هارب بها حتى يقب�ض عليه � ،إال �أن ما
ا�ستقرت عليه التطبيقات الق�ضائية هو �أن نقل احليازة يتم ب�إخراج املال امل�سروق من مو�ضع
حيازته ب�صرف النظر عن كون حيازة املال امل�سروق قلقة �أو م�ستقرة .
وم�صداق ًا لذلك ق�ضي يف البحرين بارتكاب املتهمني جرمية �سرقة تامة وفق املادة ()381
من قانون العقوبات � ،إذا قب�ض عليهم وهم ينقلون ب�سيارتهم امل�سروقات وهي عبارة عن قطع
�أملنيوم و�شبابيك �إىل احد حمالت بيع الأ�شياء امل�ستعملة.4
كما وان من امل�سائل املهمة التي يتعني الإ�شارة �إليها � ،أن وجود الفاعل يف مو�ضع حيازة
املال دون �إثبات �أن ق�صده كان متجه ًا لل�سرقة ال ي ّعد �شروعا بال�سرقة �إمنا انتهاكا حلرمة ملك
الغري  ،وم�صداقا لذلك ق�ضي يف العراق ب�أنه �إذا كان الغر�ض من دخول احلديقة جمهوال
في ّعد الفعل انتهاكا حلرمة ملك الغري ال �شروعا بال�سرقة  ،5وق�ضي �أي�ضا ب�أنه �إذا دخل املتهم
ليال وهو م�سلح �إىل دار امل�شتكية دون �أن يتبني من وقائع الدعوى نوع اجلرمية التي كان ينوي
 1رقم اال�ستئناف  8/897/ 2006/11يف الدعوى رقم  7/4195/2005/07بت�أريخ .2006/5/30
 2قرار رقم /1111جزاء ثانية – �أحداث 1982/يف  – 1982/5/29جمموعة الأحكام العدلية – العدد الثاين – �سنة 1982
– �ص.101
 3قرار رقم /1252جنايات ثانية 1985/يف  – 1986/7/7جمموعة الأحكام العدلية – العددان الثالث والرابع – �سنة 1986
– �ص.142
 4رقم اال�ستئناف  3/670/2006/11يف الدعوى رقم  9/9015/2005/07بت�أريخ 2006/5/16
 5قرار رقم /1813جنايات 1975/يف  – 1975/12/18جمموعة الأحكام العدلية العدد الرابع – �سنة � – 1975ص.210
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ارتكابها وما �إذا كانت �سرقة �أم اعتداء على عر�ض امل�شتكية �أو مواقعتها يكون قد ارتكب
جرمية انتهاك حرمة ملك الغري .1

1

قرار رقم  129و/130جزاء �أوىل/متييزية 1982/يف  – 1982/3/11جمموعة الأحكام العدلية العدد الأول – �سنة 1982
– �ص.77
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