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 الملخص
جرائم القتل اؼبرتكبة من قبل األم، جرمتها كل  و أبشعديث العهد ابلوالدة من أخطر جريبة قتل الطفل ح    

دبا فيها التشريع اعبزائري، و التشريع اؼبصري، و التشريع األردين، كون أن  التشريعات الوضعية بعقوابت زجرية
ىذه اجملٍت عليو إنسان حي غَت قادر على ضباية نفسو و لو اغبق يف اغبياة كغَته من البشر، و كردة فعل من 

أفردت ترسانة من النصوص القانونية الرادعة تضمنها قانون العقوابت  للحد من ىذه الظاىرة، شريعاتالت
طفل حديث العهد ابلوالدة حىت و  كل من تسول لو نفسو إزىاق روحاعبزائري و اؼبصري و األردين تطبق على  

 لو.ضمان ضباية جنائية ، هبدف لو كانت األم نفسها من قامت هبذا الفعل اجملرم
 قانون العقوابت -جريبة –األم  –طفل حديث العهد ابلوالدة الكلمات املفتاحية: 

 
Abstract 

The murder of young children is the most dangerous and horrible crime committed by the 

mother has been penalized  by all legislation with sanction , including Algerian and Egyptian 

and Jordanian legislation, since the victim is a living person who is unable to protect himself 

and has the right to life like human.as the reaction to this legislation , an arsenal of legal texts 

was include in the Algerian, Egyptian and Jordanian penal code applies to any who wishes 
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kill a newborn child even if the mother herself has already committed the crime to ensuring 

his criminal protection. 

Keywords:  A newborn child , Mother , crime , Penal code.    

    

 :مقدمة

قتل األطفال حديثي العهد ابلوالدة مثلها مثل فكرة اإلجهاض ليست وليدة اليوم أو األمس القريب و  فكرة    
ابلتايل من  ملكا لو لكن اترىبها موغل يف القدم حىت يصل إىل العصور القديبة حيث كان األب يعترب األطفال

ك فقد ازبذت فكرة قتل األطفال حقو تقديبهم كقرابُت لآلؽبة. كما كان من حقو قتل الضعفاء منهم و كذل
 حديثي العهد ابلوالدة كوسيلة لتنظيم النسل و حفظ التوازن بُت السكان 

التطور و هتذب اؼبشاعر اإلنسانية امتدت يد اؼبشرع لتجرم قتل األطفال حديثي العهد ابلوالدة  و مع    
فاعتربهتا جريبة قتل عادية أو قتل مع سبق اإلصرار. أما بقية التشريعات فقد ازبذت حيال ىذه اعبريبة أحد 

 اؼبسلكُت: 

أن اؼبولود ال يقدر الدفاع عن نفسو و إما على إما تغليظ العقوبة ابلوصول هبا إىل حد االعدام على أساس     
 .1العكس زبفيف العقوبة و اعتبار قتل األم لوليدىا عذرا قانونيا ـبففا خاصة إذا كان شبرة لعبلقة غَت مشروعة

و قد ساد ىذا التباين أيضا بُت ـبتلف التشريعات اغبديثة يف اؼبعاملة اعبنائية عبريبة قتل األطفال حديثي        
عهد ابلوالدة، حيث قبد بعض القوانُت ال زبصص نصا خاصا ؽبذه اعبريبة و ابلتايل زبضعها للقواعد العامة يف ال

القتل العمدي كما ىو اغبال يف قانون العقوابت اؼبصري، و البعض اآلخر القدمي هبعل منها جريبة خاصة معاقبا 
، وىناك نوع من 2كل وسائل الدفاع عن نفسو  عليها أبشد العقوابت نظرا ألن الطفل حديث الوالدة أعزل من

التشريعات أخذت يف اعتبارىا اغبالة النفسية السيئة اليت توجد فيها األم يف فًتة النفاس فأخضعت اعبريبة لنص 
خاص شأهنا يف ذلك شأن اؼبشرع اعبزائري الذي سار على خطى  اؼبشرع الفرنسي ابلنص على ىذه اعبريبة 

                                                           
 طبعة، دار النيضةدون ، الوالدة كأىم مظاىر إجرام النساء، اإلجياض وقتل األطفال حديثي ىاللي عبد الاله أحمد  1
 .072ص العربية، القاىرة، دون تاريخ نشر،    
 دمحم أبو العال عقيدة، المجني عميو ودوره في الظاىرة اإلجرامية )دراسة في عمم المجني عميو(، الطبعة الثانية،   2
 .042، ص1881دار الفكر العربي، القاىرة،    
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اؼبشرع األردين كذا من قانون العقوابت اعبزائري و   259 و نصت على ىذه اعبريبة اؼبادةبتنظيم قانوين مستقل، 
 من قانون العقوابت األردين. 322الذي نص على ىذه اعبريبة يف اؼبادة 

و عليو فتتمحور إشكالية موضوع دراستنا حول: ما مدى توفيق كل من التشريع اعبزائري و اؼبصري و     
 ريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة؟األردين للتصدي عب

، حيث جاء )اؼبطلب األول( ربت أتينا تقسيم خطة البحث إىل ثبلث مطالبلئلحاطة هبذه اإلشكالية ار    
ين( فقد )اؼبطلب الثا ، ومفهوم جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة و تبيان األركان العامة لقيامهاعنوان: 

لوالدة، أما )اؼبطلب اػباصة الواجب توافرىا يف جريبة قتل الطفل حديث العهد اب األركانأدرجناه ربت عنوان 
 الثالث( فسنخصصو للعقوابت اؼبقررة عبريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة.

 اقتضت طبيعة دراستنا ؼبوضوع )جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة دراسة مقارنة يف القانون اعبزائري و     
و اؼبصري و األردين( إىل اتباع اؼبنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية، و كذا اؼبنهج اؼبقارن للمقارنة بُت 

 التشريعات اؼبذكورة أعبله يف التعامل مع جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة. 

 :املطلب األول

  لعامة لقيامهااألركان اتبيان تعريف جرمية قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة و 

حديث العهد ابلوالدة من جرائم االعتداء على اغبق يف اغبياة اؼبخول قانوان يف  3جريبة قتل الطفل     
التشريعات الوضعية و اؼبعاىدات و االتفاقيات  الدولية، على اعتبار أن ىذا اغبق ىو اغبق الذي وبميو القانون 

. نص اؼبشرع اعبزائي اعبزائري على جريبة القتل يف القسم األول بعنوان القتل و اعبناايت األخرى 4بزواجر جزائية
و  254الرئيسية و أعمال العنف العمدية من الباب الثاين اؼبوسوم ابعبناايت و اعبنح ضد األفراد، يف اؼبواد 

261 . 

                                                           
 ، الطفل   0214يوليو سنة  14، الموافق 1325رمضان عام  07مؤرخ في  10-14من قانون حماية الطفل، رقم  0المادة  عرفت  3
 ( سنة كاممة".17بأنو9 "كل شخص لم يبمغ الثامنة عشر )   
 .01ص ، 0210، عمانالجرائم الواقعة عمى األشخاص )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، دار وائل لمنشر، دمحم عودة الجبور،   4
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انون العقوابت األردين، أما اؼبشرع اؼبصري من ق 332و  331 اؼبادتُت و تناوؽبا اؼبشرع األردين يف نص    
من قانون  234الذي اعترب جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة جريبة قتل عمدي فقد نص عليها يف اؼبادة 

  .العقوابت اؼبصري

فل و من ىذا اؼبنطلق قمنا بتقسيم ىذا اؼبطلب إىل فرعُت: تناولنا يف )الفرع األول( تعريف جريبة قتل الط    
 حديث العهد ابلوالدة، أما )الفرع الثاين( تناولنا فيو األركان العامة عبريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة.

 تعريف جرمية قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة :الفرع األول

، و عرف اؼبشرع 5نشَت ابدئ ذي بدء أبن اؼبشرع اعبزائري عرف القتل أبنو "إزىاق روح إنسان عمدا"       
"قتل من قانون العقوابت بقوؽبا:  259اعبزائري أيضا جريبة قتل الطفل اغبديث العهد ابلوالدة يف نص اؼبادة 

، و فبا ال شك فيو أن كيان اإلنسان الروحي و اعبسدي ىو "األطفال ىو ازىاق روح طفل حديث عهد ابلوالدة
ئن البشري ىو اػبلية األوىل للمجتمع و ال بقاء للمجتمع إذا ظبح من أىم اؼبصاحل اعبديرة حبماية القانون، و الكا

 .6ألفراده أن يتعدى كل منهم على حياة غَته أو جسمو

و يقصد جبريبة قتل الوليد ىي تلك اعبريبة اليت تقوم فيها األم بقتل وليدىا اغبديث العهد ابلوالدة. إما        
. و يستوي 7ب آخر. سواء يف ذلك أن كان الولد شرعيا أو ابن زاناتقاء للعار أو خوفا من الفضيحة و إما لسب

 .8أن تكون األم متزوجة أو غَت متزوجة

لبلص فبا تقدم ذكره أن جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة ىو وضع حد غبياة طفل حديث العهد       
 ابلوالدة بفعل إنسان آخر و ىي أمو.

 جلرمية قتل الطفل حديث العهد ابلوالدةاألركان العامة  :الفرع الثاين

تقوم جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة على األركان العامة للجريبة شأهنا يف ذلك شأن ابقي اعبرائم       
األخرى اليت تتطلب قيام: الركن الشرعي الذي مت تناولو يف )الفقرة األوىل(، وقيام الركن اؼبادي اؼبتمثل يف إتيان 
                                                           

 من قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم. 043راجع المادة   5
 .  463ص ، 1881ة، دار الطبعة الحديثة، القاىرة،أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة الرابع  6
 .121السابق، ص عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة عمى نظام األسرة، المرجع   7
  شر، ن اريختون ماىر الشويش الدرة،  شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الكتب لمطباعة و النشر، الموصل، العراق، د   8

 .172ص     



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 768 

Volume 6(6); June 2019 

 

عل أو االمتناع عن فعل يؤداين إىل إزىاق روح الطفل حديث العهد ابلوالدة تناولناه يف )الفقرة الثانية(، و األم لف
 توفر الركن اؼبعنوي اؼبتمثل يف القصد اعبنائي مت تناولو يف )الفقرة الثالثة(. 

 الركن الشرعي :الفقرة األوىل

من قانون السالفة الذكر  254قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة تستمد شرعيتها من نص اؼبادة  جريبة      
 .اعبزائري العقوابت

من قانون العقوابت األردين، و  332و  331كما تستمد شرعيتها أيضا يف القانون األردين من اؼبواد        
 ون العقوابت اؼبصري.     من قان 234تستمد شرعيتها يف القانون اؼبصري من نص اؼبادة 

 الركن املادي :الفقرة الثانية

يقوم الركن اؼبادي يف جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة على ثبلث عناصر و ىي: السلوك         
اإلجرامي الصادر عن اعباين، و النتيجة اؼبًتتبة عن ىذا القتل و ىي إزىاق روح الطفل حديث العهد ابلوالدة، 

 لسببية الرابطة بُت الفعل و النتيجة. وعبلقة ا

 أوال: السلوك اإلجرامي

الطفل حديث العهد ابلوالدة عن جريبة القتل العادية من حيث أن األوىل ال تقع عن  زبتلف جريبة قتل       
اؼبادي اؼبطلوب توافره  إن العنصر طريق الًتك أو االمتناع، بل هبب أن يكون قتل الطفل قد مت أبفعال اهبابية، و

أو امتناع سليب  فعل إهبايب أي توفر لقيام جريبة قتل الطفل اغبديث العهد ابلوالدة ىو وجود فعل اعتداء فبيت،
يهدف إىل إزىاق روح اؼبولود أبي وسيلة كانت مثل اػبنق، و الغرق، و الًتك دون غذاء أو دون ربط اغببل 

 .9وسائل اليت ال زبضع إىل اغبصرالسري عند الوالدة أو غَت ذلك من ال

و على ىذا األساس سنبُت السلوك اإلجرامي بنوعيو، و النتيجة االجرامية اؼبتمثلة يف ازىاق روح الطفل        
        حديث العهد ابلوالدة، و عبلقة السببية القائمة بُت الفعل اإلجرامي و النتيجة.

كما سبق و أن ذكران أنو لتحقيق الركن اؼبادي عبريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة هبب توافر السلوك         
اإلجرامي الذي أدى إىل إزىاق روح الوليد، و يعرف السلوك اإلجرامي أبنو: ذلك النشاط اؼبادي الذي يقوم بو 

                                                           
 . 121، ص 0212دون طبعة، دار ىومة، الجزائر، ، سعد، الجرائم الواقعة عمى نظام األسرةعبد العزيز   9
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ابيا أو سلبيا، حبيث يصلح كل منهما لتحقيق النشاط اعباين لتحقيق النتيجة اؼبعاقب عليها سواء كان فعبل إهب
 اعبرمي يف جريبة قتل الوليد. 

. يتحقق 10و عليو فالقتل بسلوك إهبايب ىو الفعل اإلهبايب الناتج عن حركة عضوية إرادية صادرة عن اعباين      
ها إهناء حياة إنسان حي، فيقع هبا السلوك االهبايب ابلقتل إبتيان حركة أو عدة حركات عضوية إرادية، يًتتب علي

سلوك القتل حبركة واحدة، و قد يقع السلوك دبجموعة من اغبركات اإلرادية العضوية اليت ربدث أثرىا يف العامل 
اػبارجي. و يف الغالب تكون وسيلة القتل مادية، فيمكن أن يقع النشاط ابستخدام أعضاء جسم اعباين مباشرة 

ستعمال اليدين يف خنق الضحية، أو الضرب على مقتل،  أو اعبثوم على جسم دون االستعانة أبية أدوات كا
، وقد يتوسل اعباين يف نشاطو ابستخدام آالت أو أدوات أو أشياء، 11اؼبعتدي عليو و اغبلق منافذ التنفس

 .12فيستعمل سبلحا قاطعا أو واخزا، أو يستعمل آلة أو أداة راضة

إىل ازىاق روح الطفل حديث العهد ابلوالدة أن يكون من شأنو اؼبساس و ال يشًتط يف الفعل الذي يؤدي      
جبسمو مباشرة فيكفي أن يهيئ اعباين أسباب القتل و لو كانت نتيجة ىذه األسباب متوقفة على الظروف و 

 .13حكمها ، كما لو قامت األم إبعطاء الوليد جرعة من السم أدت إىل وفاتو

و عبلوة على األفعال اإلهبابية الصادرة عن األم اعبانية على اجملٍت عليو الطفل اغبديث العهد ابلوالدة       
 .14كاػبنق أو إعطائو مادة سامة فيمكن أن تقوم حبرقو

مل يتطلب وقوع القتل بوسيلة معينة،  أماعن القتل أبسلوب سليب أو االمتناع فإن اؼبشرع اعبزائي اعبزائري     
كل وسيلة من شأهنا إحداث الوفاة تفي بتحقيق عنصر النشاط اعبرمي يف القتل، و كانت اآلراء الفقهية القديبة ف

تتطلب لوقوع القتل نشاطا إهبابيا، و ترى عدم إمكان وقوع القتل بطريق االمتناع حبجة أن االمتناع عدم ال ينتج 

                                                           
    .172ص ، 0211األحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثانية، دار الثقافة لمنشر، عمان، األردن،  كامل السعيد، شرح  10
موسوعة قانون  حت وسادة. أنظر رنيو غارو،يقصد بإغالق منافذ التنفس9 أي بالضغط عمى عنق الطفل أو بجعمو يفطس ت 11

  .168، ص العقوبات العام و الخاص، ترجمة لين صالح مطر، المقدمة و المجمد األول، منشورات الحمبي الحقوقية
 .08دمحم عودة الجبور، المرجع السابق، ص   12
 .15، ص 0220، دار الثقافة لمنشر، عمان، بعةطون دمحم صبحي نجم، الجرائم الواقعة عمى األشخاص، د  13
 .27ص ، 0213الطبعة األولى، دار صفاء لمنشر و التوزيع، عمان، ، الم أحمد أبو سميم، الجرائم الواقعة عمى األشخاصخميل س  14
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قوع القتل بطريق االمتناع، و بصبلحية السلوك السليب سوى العدم، أما االذباه الفقهي اغبديث فَتى امكانية و 
 .15يف تكوين عنصر النشاط االجرامي يف القتل و غَته من اعبرائم االهبابية

و السلوك اإلجرامي السليب ىو سلوك ىبتلف عن السلوك اإلهبايب، إذ ليس فيو حركة عضوية  بل ىو       
ر القانون أو الواجب الذي يرتبو اؼبخاطب ابلقاعدة القانونية سلوك واع يتخذ فيو اإلنسان موقفا سلبيا من أم

اؼبتضمنة أمرا ابلقيام بعمل ؿبدد، ابالمتناع إراداي عن القيام بو، فهو من الناحية اؼبادية ظاىرة سلبية و من الناحية 
 يقوم عليها، أي أن القانونية ظاىرة اهبابية، فالسلوك السليب ليس عدما فهو كيان قانوين لو وجوده و عناصره اليت

السلوك السليب اجملرم يقتضي بدوره وجود العبلقة النفسية بُت اؼبسلك السليب و اؼبتخذ و إرادة صاحبو، كامتناع 
 .16األم عن إرضاع طفلها الرضيع

و ذبدر اإلشارة إىل أن السلوك السليب يتعادل مع السلوك اإلهبايب من حيث صبلحيتو لتحقيق النتيجة اليت      
صد اعباين ربقيقها و ىي إزىاق روح إنسان حي فاألم اليت تقصد قتل وليدىا فتمتنع عن إرضاعو أو ربط اغببل ق

السري لو فيموت تعد مرتكبة عبريبة قتل طفل حديث الوالدة، ألهنا مكلفة بواجب قانوين ابلقيام ابلنشاط 
 . 17اإلهبايب يف الظروف اليت ينتظر منها الشارع القيام بو

لبلص من ذلك أن قتل األم لوليدىا حديث العهد ابلوالدة بسلوك سليب، يكون يف صورة امتناع األم عن      
االعتناء بطفلها الرضيع معتمدة يف ذلك على الوسيلة اؼبتمثلة يف غياب العناية، و اغبرمان من الطعام اليت تعد 

 .      18من وسائل اقًتاف قتل الطفل

 اثنيا: النتيجة 

، ففي جريبة قتل الطفل 19أبهنا األثر الذي وبدثو السلوك اإلجرامي سواء كان إهبابيا أو سلبيا تعرف النتيجة     
حديث العهد ابلوالدة تتحقق النتيجة اإلجرامية دبوت اجملٍت عليو و ىو الوليد أحد عناصر الركن اؼبادي عبريبة 

اعبانية، و ما مل تتحقق ىذه النتيجة، فإن الركن اؼبادي ال القتل أي النتيجة اليت ترتبت على الفعل الذي أتتو األم 
يستكمل كيانو و عندئذ ال تقوم جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة سواء كان إهبابيا أو سلبيا إىل إزىاق 
                                                           

 .20دمحم عودة الجبور، المرجع السابق، ص   15
 .030 – 031ص، 0214القسم العام، دون طبعة، موفم لمنشر، الجزائر، ، عبد هللا أوىايبة، شرح قانون العقوبات الجزائري   16
 .20دمحم عودة الجبور، المرجع السابق، ص   17
 .168رنيو غارو، المرجع السابق، ص   18
 . 034عبد هللا أوىايبية، المرجع السابق، ص   19
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روح الطفل حديث العهد ابلوالدة، فاألم اليت تقوم خبنق أو حرق أو إعطاء مادة سامة لوليدىا و مل تتحقق 
نتيجة اؼبرجوة من ذلك اؼبتمثلة يف  وضع حد غبياة رضيعها، فهنا ال تسأل األم عن سلوكها إال يف حدود ال

الشروع، و تتحقق الوفاة ابنتهاء النفس األخَت الذي يلفظو اجملٍت عليو. و إزىاق الروح قد وبصل فور إتيان 
تطول أو تقصر، و لكن ىذا ال يبنع من النشاط اعبرمي، و قد يًتاخى حصولو إىل ما بعد االعتداء دبدة قد 

اعتبار أن فعل االعتداء يشكل جريبة قتل إذا توفر القصد اعبنائي لدى اعباين و توافرت معو عبلقة السببية بُت 
الفعل و النتيجة، و الوفاة اليت تنجم عن فعل القتل تعترب من نتائج "الضرر" و ليس من نتائج "اػبطر" ألن 

 القضاء على حياتو قضاء اتما فهي بذلك تقضي على اؼبصلحة اليت وبميها القانون إزىاق روح إنسان تعٍت
 .20بصورة هنائية

 اثلثا: العالقة السببية

و عن عبلقة السببية اليت سبثل الرابطة اليت تربط بُت عنصري الركن اؼبادي للجريبة و نبا: الفعل و النتيجة،       
ت أن الفعل كان سبب حدوث النتيجة، فإذا مل يكن ىو السبب يف إحداثها فيلزم لكي تتوافر رابطة السببية إثبا

انتفت عبلقة السببية، حبيث ال يسأل من صدر عنو الفعل إال يف حدود الشروع يف اعبريبة إذا كانت اعبريبة 
 .21مقصودة، و ال يسأل هنائيا إذا كانت اعبريبة غَت مقصودة، حيث ال شروع يف اعبرائم غَت اؼبقصودة

و عليو فإن جريبة قتل األم لطفلها حديث العهد ابلوالدة تتطلب توافر عبلقة السببية بُت سلوكها         
اإلجرامي سواء كان اهبابيا أو سلبيا و النتيجة اؼبتمثلة يف إزىاق روح الطفل حديث العهد ابلوالدة، و ذلك 

يكن سلوك األم ىو السبب يف موت الطفل أي إبثبات أن األم ىي اعبانية و وليدىا ىو اجملٍت عليو، فإن مل 
 إحداث النتيجة انتفت بذلك عبلقة السببية.

 الركن املعنوي :الفقرة الثالثة

لقيام اعبريبة يفًتض وجود عبلقة نفسية بُت من يقوم ابلفعل اجملرم يف أي صورة سبت هبا و بُت السلوك        
لفاعل الواقعة اجملرمة، و أن يثبت كذلك من صدر عنو السلوك اإلجرامي و النتيجة اؼبًتتبة عنو، أي أن تنسب ل

صدر عنو إبرادة واعية آشبة، وعليو ال تقوم اؼبسؤولية اعبنائية إال إذا اذبهت اإلرادة إىل وقائع هبرمها قانون 

                                                           
 الجزء األول، الطبعة األولى، دار الثقافة ، دمحم سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى األشخاص  20
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 إذا كان قد العقوابت أو القوانُت اؼبكملة لو، و بعبارة أخرى أن اعبريبة من الناحية اعبنائية ال يبكن قيامها إال
ربقق االعتداء أو العدوان على حق أو مصلحة وبميها القانون بواسطة سلوك هبرمو القانون، صادر عن إرادة 

 .22آشبة أو إجرامية تتجو كبو إتيان اعبريبة

و جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة من اعبرائم العمدية ، اليت تتطلب توافر عنصر اإلرادة كوهنا ىي        
أساس القصد اعبنائي، و ال إرادة بدون علم فبدون العلم تتعطل اإلرادة و بدون اإلرادة يبقى العلم ساكنا و ال 
يتاح لئلرادة مكانتها يف ربديد القصد ما مل تكن مستندة إىل علم، فالعلم شرط لتصور اإلرادة و مرحلة من 

 . 23مراحل تكوينها

يف جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة ينطوي على عنصرين و  و بناء على ذلك فان القصد اعبرمي       
 نبا: العلم، و اإلرادة.   

      أوال: العلم 

يقصد ابلعلم إدراك األمور على كبو صحيح مطابق للواقع و من مث ينبغي أن يعلم اعباين أبن أركان اعبريبة       
متوافرة و أن القانون يعاقب عليها، و العلم ابلقانون ىو علم مفًتض لدى العامة و ابلتايل ال هبوز الدفع ابعبهل 

 .24ابلقانون، كما ربرص غالبية الدساتَت على بيانو

و عليو هبب أن يكون اعباين عاؼبا بكافة عناصر الركن اؼبادي اؼبكونة عبريبة القتل. و دبعٌت آخر هبب أن       
ينصرف علم اعباين إىل أنو يقوم بنشاط من شأنو أن يودي حبياة إنسان ىو اجملٍت عليو، كما هبب أن ينصرف 

اعباين حدوث الوفاة كنتيجة  هبب أن يتوقع علمو أيضا إىل أنو يوجو نشاطو اإلجرامي إىل انسان حي. و أخَتا
، مع 26. ففي جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة هبب أن يكون لدى األم نية إزىاق روح وليدىا25لفعلو

إال أهنا وجهت إرادهتا الرتكاب اعبريبة يف حق فلذة   علمها أن ما أقدمت عليو ىو فعل معاقب عليو قانوان،
 لناذبة عن عبلقة غَت مشروعة.كبدىا ؼبداراة فضيحتها ا

                                                           
 .228عبد هللا أوىايبية، المرجع السابق، ص   22
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و ال ينفي الشك توافر عنصر العلم، ألنو ينصب على واقعة يتجاذهبا العلم و اعبهل فهو ينطوي على معٌت      
 .   27اإلمكان و االحتمال و ىو مظهر من مظاىر العلم

و إذا انتفى العلم ابؼبعٌت اؼبتقدم ينهار أحد عنصري القصد اعبرمي فبا يؤدي إىل اهنيار الركن اؼبعنوي      
، كأن يكون سبب قتل الوليد حديث العهد ابلوالدة انتج 28أبكملو، وعندىا ال يسأل الفاعل عن جريبة القتل

ة قتل الوليد و إمبا وبتمل أن تكون جريبة عن قلة احًتاز أو إنبال من قبل األم فهنا تنتفي مسؤوليتها عن جريب
        .29قتل خطأ إذا توفرت شروطها

       اثنيا: اإلرادة

القصد اعبرمي أن تتجو إرادة اعباين إىل إتيان الفعل اؼبكون للنشاط االجرامي أي القتل لقيام أيضا هبب و      
)االمتناع(، و منو فإن اعباين إذا أراد بفعلو ربقيق سواء جاء النشاط يف صورتو اإلهبابية أو يف صورتو السلبية 

 .30النتيجة أي إزىاق الروح نكون بصدد جريبة مقصودة

ففضبل عن ذلك فإن القصد اعبرمي يقوم قانوان عندما يريد الشخص إتيان الفعل اعبرمي و يريد أيضا       
إىل إنسان  ن اعباين )األم( يوجو فعلو اإلراديربقيق النتيجة اليت تًتتب عليو . ففي ىذه اغبالة فإنو مىت ثبت أب

حي، و إن إرادتو قد انصرفت إىل إزىاق روح ذلك اإلنسان، فإن ذلك يكفي لتوافر القصد اعبنائي يف القتل 
 .31لديو

بعض التشريعات اعبزائية ذبعل من إخفاء الطفل اغبديث العهد ابلوالدة، أو وضعو سرا يف مكان  و ىناك    
 .32مهجور. أو يف مكان خفي قرائن قوية على قيام الركن اؼبعنوي أو القصد اعبرمي و نية القتل

دهتا إىل قتل إنسان حي، و ال أتثَت للباعث على القتل لقيام القصد اعبنائي ما دام أن اعبانية قد اذبهت إرا     
 . 33فقد ثبت قصدىا و ىو نية إزىاق روح وليدىا خوفا من العار و الفضيحة اليت تبلحقها
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 املطلب الثاين 

 فرىا لقيام جرمية قتل الطفل حديث العهد ابلوالدةااألركان اخلاصة الواجب تو 

فر االطفل حديث العهد ابلوالدة هبب تو فرىا لقيام جريبة قتل اركان العامة الواجب تو ابإلضافة إىل األ     
ؾبموعة من األركان اػباصة اليت سوف نتناوؽبا يف ثبلث فروع و ىي: شرط أن يكون ؿبل اعبريبة طفل حي 

األول(، و أن يكون الطفل حديث العهد ابلوالدة يتناولو )الفرع الثاين(، و أن تكون األم ىي  يتناولو )الفرع
 الث(.اعبانية يتناولو )الفرع الث

 حمل اجلرمية )أن يكون اجملين عليو حيا( :الفرع األول

صفة اإلنسان اغبي تعد شرطا مفًتضا لقيام جريبة القتل عموما و جريبة قتل األطفال حديثي العهد       
ابلوالدة على وجو اػبصوص. و ابلتايل فان اشًتاط أن يكون اؼبولود حيا وقت ارتكاب الفعل يستوجب استبعاد 

، كون أن القتل ال يقع على إنسان ميت ألن اعبريبة ىنا تكون 34الذي ولد ميتا من نطاق تلك اعبريبةالطفل 
 .35مستحيلة استحالة قانونية

و عليو فإن ؿبل اغبماية  اعبزائية يف جرائم القتل ىو االنسان دون غَته من الكائنات اغبية  و ينصب القتل       
اعتبار أن ىذا اغبق ىو اغبق الذي وبميو القانون بزواجر جزائية، و اإلنسان على حق اإلنسان يف اغبياة، على 

ىو كل مولود يبكن رده إىل اػبلقة اإلنسانية، فالعيوب و التشوىات اػبلقية أو اعبسدية أو وجود نقص يف جسم 
د اغبياة يف االنسان، الوليد ال تنفي عن اؼبولود صفتو كانسان، وعليو فصفة اآلدمية أو اإلنسان ابإلضافة إىل وجو 

 .36نبا شرطا ربقق ؿبل اغبماية اعبزائية يف جرائم القتل

                                                                                                                                                                                     
      دون   ، بعة خاصةط العتداء عمى األشخاص و األموال،عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم ا  33
 .17، ص 0212تاريخ نشر،     
 .073ىاللي عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص  34
 الدولة، الطبعةأسحق إبراىيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري في الجرائم ضد األشخاص و األخالق و األموال و أمن   35
 .13، ص 1877الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،     
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و ال يؤثر يف قيام اعبريبة اغبالة الصحية للطفل الوليد، إذ يستوي أن يكون بصحة جيدة أو معتبل، و ما دام      
ٌت عليو  ولدا أو . وال يشًتط أن يكون الطفل اجمل37أنو ولد حيا فهو يصلح ألن يكون ؿببل يف جريبة القتل

 .38بنتا

و ذبدر اإلشارة إىل وجود اختبلف بُت الفقهاء بشأن بداية اغبياة ابلنسبة للطفل ىل تكون ابلوالدة التامة       
أي ابنفصال الطفل عن األم أم يكفي غبياة الطفل أن تبدأ األم آالم الوضع الطبيعي حىت يصبح ىذا الكائن 

مشموال يف الوقت نفسو حبماية النصوص اليت تعاقب على قتل األطفال  اغبي خارج نطاق جريبة اإلجهاض
حديثي العهد ابلوالدة، ويف كل اغباالت يقع على عاتق النيابة العامة إثبات أن الطفل كان حيا وقت ارتكاب 

 .39الفعل

الدة، وىي اللحظة اليت لكن من اؼبتفق عليو فقهيا أن اللحظة اليت تبدأ فيها اغبياة ىي غبظة بداية عملية الو       
اعبنُت الذي يعترب  يصبح فيها اعبنُت قاببل للحياة خارج جسم أمو. و بداية عملية الوالدة ىي اغبد الفاصل بُت

تبدأ ببداية عملية  40بُت اإلنسان الذي يعترب إعدامو قتبل، و على ىذا األساس فإن اغبياة قتلو جريبة إجهاض و
 الوالدة ال بتمامها.

ؼبولود أثناء ىذه الفًتة اليت تستغرقها عملية الوالدة يعترب إنساان ويعد إعدامو قتبل. ألنو ببداية عملية و ا      
كان كما ذكران حىت لو  قتل شأنو شأن غَته من الناس يكون ؿببل عبريبة ال الوالدة أصبح إنساان و يصلح أن

  .41مريضا أو مشوىا أو ذا عاىة، فكل ذلك ال يبيح االعتداء عليو ألنو يتمتع حبماية القانون

كما ذبدر اإلشارة إىل أن اللحظة اليت تبدأ فيها حياة اإلنسان، ىي اللحظة اليت ينتقل فيها من اعبنُت إىل         
اعبزائية اؼبقررة لئلنسان  حيث أن ىناك معايَت عديدة اإلنسان اغبي. و اليت يصبح دبناسبتها ؿببل للحماية 

                                                           
 .125دمحم سعيد نمور، المرجع السابق، ص   37
 .172ماىر الشويش الدرة، المرجع السابق، ص    38
 .074ىاللي عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص   39
 القتل و إنماالحياة تبدأ بالميالد و تنتيي بالوفاة. فاإلنسان قبل لحظة مولده يعتبر متمتعا بحقو في الحياة في منطق نصوص   40
        ثروت، و ىي النصوص الخاصة بجريمة اإلجياض. أنظر9 جالل وبات بحمايتو يعتبر جنينا تتكفل قواعد أخرى من قانون العق    
 .32، ص 1884جرائم االعتداء عمى األشخاص، الجزء األول، دار المطبوعات الجامعية، مصر،    
 .02أنظر أيضا9 دمحم عودة الجبور، المرجع السابق، ص   

 ،0220دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ، ص و األموال، دون طبعةألشخافتوح عبد هللا الشاذلي، جرائم االعتداء عمى ا  41
 . 18ص     
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مستسقاة من العلوم الطبية قيلت يف خصوص بدء اغبياة لدى اإلنسان تبدأ يف ذات اللحظة اليت تنتهي فيها 
 مرحلة اعتباره جنينا، و لعل أىم ىذه اؼبعايَت الطبية اليت قيلت يف ربديد غبظة بداية اغبياة لدى اؼبولود ىي بتوافر

 حالتُت نبا:

 خروج الطفل بكامل جسمو حيا إىل العامل اػبارجي. -
 وجود تكوين مستقل للطفل عن أمو. -

و كانت السوابق القضائية تفسر الوجود اؼبستقل عند األخذ هبذا اؼبعيار، اترة حبالة التنفس و حبالة الدورة 
 .42الدموية اؼبستقلة اترة أخرى، دون ما اعتبار لقطع اغببل السري

و اشًتاط ىذه الصفة يف اجملٍت عليو ىو الذي يبيز جريبة قتل األم لوليدىا عن جريبة اإلجهاض اليت     
ينصب فعل االعتداء فيها على جنُت. أما الوليد فهو الطفل الذي مل يعد جنينا، و إمبا ولد و بدأ يتصل 

مقصود على ىذا الطفل يؤدي إىل  مباشرة ابلعامل اػبارجي و وبيا دون وساطة أمو، و لذلك فإن أي اعتداء
 .43ازىاق روحو يعترب قتبل ال إجهاضا

أما عن انتهاء حياة اإلنسان فمن اؼبسلم بو أن حياة اإلنسانية تنتهي ابؼبوت، أي يتوقف القلب و      
 44اعبهاز التنفسي عن أداء وظيفتهما توقفا اتما و دائما

زائري حرص على اغبماية اعبنائية للطفل الوليد حىت و إن كان لبلص فبا سبق ذكره أن اؼبشرع اعبزائي اعب       
ىذا األخَت غَت قابل للحياة فيكفي أنو ولد حيا إلقامة اؼبسؤولية اعبنائية على الشخص القائم ابرتكاب الفعل 

 اإلجرامي، و يف حالة ما ولد الطفل ميتا ففي ىذه اغبالة نكون بصدد جريبة مستحيلة.

 شرط أن يكون الطفل حديث العهد ابلوالدة  :الفرع الثاين

يتبُت لنا أنو هبب أن يقع القتل على مولود حديث العهد ابلوالدة  259استقرائنا لنص اؼبادة  من خبلل     
وقت ارتكاب اعبريبة، ال على صفة قاتلو أبن يكون من أصولو أو من الغَت، و ال على أساس ضعف الطفل و 

ن ىذا العجز يستمر خبلل األشهر و السنوات األوىل بينما ىذا النص يتعلق عجزه التام عن اؼبقاومة أل
                                                           

 .03- 02دمحم عودة الجبور، المرجع السابق، ص   42
 )دراسة تحميمية(ممدوح حسن العدوان ،االضطرابات النفسية لممرأة بعد الوالدة و أثرىا عمى الجريمة و العقاب في التشريع األردني،   43
 .622، ص 0214، العدد 30مجمة عموم الشريعة و القانون، المجمد الجزائي     
 .14أسحق إبراىيم منصور، المرجع السابق، ص   44
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، إال أن اؼبشرع اعبزائي اعبزائري مل يوضح مفهوم الطفل حديث العهد ابلوالدة، 45ابللحظات األوىل فقط للميبلد
الوضعية اؼبقارنة اتركا و مل وبدد اؼبدة الزمنية اليت يتحدد هبا حداثة العهد ابلوالدة شأنو يف ذلك شأن القوانُت 

 مهمة ربديدىا للفقو و القضاء. فما اؼبقصود حبداثة الوالدة؟.  

صفة حديث العهد ابلوالدة ليست ؿبددة يف القانون، و لذلك كان على االجتهاد القضائي أن وبددىا، و       
الوالدة و فًتة ما قبل  فًتة عليو يقصد دبفهوم حداثة الوالدة حسب بعض الفقهاء، ىي تلك الفًتة اليت سبتد بُت

بلوغ الطفل السنة األوىل من العمر، لكن ىناك من اعترب الطفل حديث العهد ابلوالدة مىت ارتكبت جريبة القتل 
 .46بعد والدتو بفًتة زمنية قصَتة جدا

لوالدة ففضبل عن ذلك يتفق الفقو على أن ربديد اللحظة الزمنية اليت ينتهي عندىا وصف حداثة العهد اب      
ىي مسألة تقديرية مًتوك لقاضي اؼبوضوع ربديدىا. وتطبيقا لذلك يكون القتل واقعا على وليد إذا ارتكب من 

و انزعاجها العاطفي، فإذا  47األم أثناء عملية الوالدة أو بعدىا بوقت قريب طاؼبا وقع من األم يف غبظة اضطراهبا
النفسية اؼبعتادة أو ذاع بُت الناس أمر فضيحتها انتهت العلة انتهى انزعاج األم و اضطراهبا و اسًتدت حالتها 

 .48من التخفيف. فيكون قتل الوليد ىو جريبة قتل عادي

و يرى القضاء الفرنسي أن حداثة العهد ابلوالدة تنتهي ابنقضاء أجل تسجيل اؼبولود يف سجبلت اغبالة       
من القانون اؼبدين الفرنسي اليت توجب اإلببلغ عن  55. حيث حددىا بثبلثة أايم على أساس اؼبادة 49اؼبدنية

                                                           
 جمال نجيمي، جرائم العنف الماسة بسالمة جسم اإلنسان في قانون العقوبات الجزائري، دراسة مقارنة بين التشريع       45
  التوزيع،ى ضوء االجتياد القضائي في ىذه الدول، دار ىومة لمطباعة و النشر و الجزائري و الفرنسي و المصري عم    
 .122، ص 0215الجزائر،     
 .51دمحم أبو العال عقيدة، المرجع السابق، ص  46
 أنظر كذلك9 عودة الجبور، المرجع السابق ، ص      .   
 . 127أنظر كذلك دمحم سعيد نمور 9 المرجع السابق ، ص    
باإلضافة إلى  و المرأة بعد والدة طفميا،تتمثل اضطرابات ما بعد الوالدة في نزوع إلى التفكير السمبي و إحساس بالقنوط تعاني من  47

الحزن و األحاسيس الخاوية من الحياة التي تترافق مع االكتئاب حيث تخشى النساء المواتي يعانين من اكتئاب ما بعد الوالدة من أن 
اضرارا بالطفل بطريقة أو بأخرى مما يكرس لديين اإلحساس بأنين أميات غير صالحات، و قد ينزعن إلى تخميص  يمحق ىذا األمر

الوليد من الحياة. أنظر9 رباب عنتر السيد، الظروف الفيسيولوجية الخاصة بالمرأة و أثرىا عمى الجريمة و العقاب دراسة مقارنة، 
 . 76، ص 0224اىرة، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، الق

 .127دمحم سعيد نمور، المرجع السابق، ص   48
 .24ص ، 0210الجزائر، ، الجزء األول، الطبعة الرابعة عشر، دار ىومةأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،   49
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واقعة ميبلد الطفل يف مدة ال تتجاوز ثبلثة أايم، و ابلتايل فإن ارتكاب اعبريبة على الطفل بعد ىذه اؼبدة يعد 
، وحددىا القضاء اإليطايل بيومُت عقب الوالدة، وقد اعترب القانون البلجيكي و القانون 50جريبة قتل عادية

بعد بضعة أايم من  ري  و القانون األؼباين و القانون الربتغايل أن ىذه اؼبدة ربدد ابنتشار نبأ الوالدةالسويس
الوالدة و تسجيل اؼبولود يف سجبلت األحوال اؼبدنية، فإذا انتهت ىذه اؼبدة و قامت األم بقتل وليدىا فبل 

 .51القتل القصد حبقهاتستفيد من زبفيف العقوبة و إمبا تطبق العقوبة العادية عبريبة 

ؿبددة  52 61و ذبدر اإلشارة إىل أن مدة التسجيل يف قانون اغبالة اؼبدنية اعبزائري جاءت يف نص اؼبادة      
خبمسة أايم، أي أنو يف حالة ما ارتكبت جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة بعد طبسة أايم فهنا نكون أمام 

امة عبريبة القتل. و عموما فإن ىذه اعبريبة غالبا ما تقع فور حدوث واقعة جريبة قتل عادي ربكمها القواعد الع
 .53الوالدة مباشرة و إن كان ىذا ال يبنع من تصور توجيو الطعنات القاتلة للطفل أثناء عملية اؼبخاض

حبالة  و فبا ال شك فيو أنو إذا مضى أكثر من اؼبدة احملددة على الوالدة ىو قرينة على أن األم أصبحت     
نفسية و صحية جيدة، و أن أاثر آالم الوالدة قد اختفت و زال أثرىا على صحة وسبلمة األم فبا ال هبعل ىناك 

 مربرا إلقدامها على ارتكاب القتل على وليدىا.

إال أن اؼبشرع األردين يرى أبن قتل األم لوليدىا الذي مل يتجاوز السنة من عمره تستفيد من عذر التخفيف،      
من القانون األردين بقوؽبا: "إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود يف قتل  331ىذا ما نصت عليو اؼبادة  و

وليدىا الذي مل يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم اغبكم عليها ابإلعدام و لكن احملكمة اقتنعت أبهنا 
 والدة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن حينما تسببت يف الوفاة مل تكن قد استعادت وعيها سباما من أتثَت

 والدتو، تبدل عقوبة االعدام ابالعتقال مدة ال تنقص عن طبس سنوات".   
                                                           

 .       88رباب عنتر السيد، المرجع السابق، ص   50
 .26سالم أحمد أبو سميم، المرجع السابق، ص  خميل  51
    األحوال المدني . وحددىا قانون 221إن قانون العقوبات األردني حدد فترة حداثة الوالدة بمدة ال تتجاوز السنة في نص المادة    
 بسبعة أيام. 30في نص المادة  1853لسنة  178العراقي رقم    

)الجريدة  0213أوت  8المؤرخ في  27 – 13و متمم بالقانون معدل  62 – 02مدنية األمر من قانون الحالة ال 51تنص المادة   52
(9 "يصرح بالمواليد خالل خمسة أيام من الوالدة إلى ضابط الحالة المدنية لممكان و اال فرضت العقوبات المنصوص 38الرسمية رقم 

يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعمن عن والدة في األجل  من الفقرة الثالثة من قانون العقوبات. ال 330عمييا في المادة 
فيو الطفل مع البيان الممخص في اليامش  القانوني، أن يذكرىا في سجالتو إال بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد

 ..."  لتاريخ الوالدة. و اذا كان مكان الوالدة مجيوال فيختص رئيس المحكمة محل اقامة الطالب 
 .076ىاللي عبد الاله أحمد، المرجع السابق   53
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 شرط أن تكون األم ىي اجلانية :الفرع الثالث

اؼبتمثل يف أن الشخص الذي يفكر يف قتل الوليد و يدبر قتلو و يقوم بتنفيذ ذلك وحده أو الشرط  ىو       
بو يف  مع الغَت، ىو نفسو تلك اؼبرأة أو األم اليت ضبلتو كرىا ووضعتو كرىا. أي ىي أمو اليت ضبلت ابالشًتاك

 .      54غمرة اللذة و النشوة، مث قررت أن تتخلص منو يف غبظة ضعف و انفعال ربت أتثَت أي دافع أو سبب آخر

عقوابت اليت حددت شخص اعباين أبنو "األم" من قانون ال 261و ىو أمر قررتو الفقرة الثانية من اؼبادة         
وىذا معناه أن غَت األم مهما ربطتو ابألم عبلقة كالزوج و األخ و األب و األم و األخت ال ينطبق عليو ىذا 
السبب من أسباب التخفيف، مهما كان دافعو إىل ذلك، إذن فالتخفيف اؼبقرر لؤلم اليت أزىقت روح طفلها 

 .55ظرف شخصي ال ينصرف أثره لغَتىا حديث العهد ابلوالدة ىو

من قانون العقوابت األردين، حيث حددت صفة اعباين أبن تكون  332و ىو ما قررتو أيضا اؼبادة        
اعبانية ىي الوالدة اليت ولدت اؼبولود، و أن يكون اجملٍت عليو ىو الوليد، و ىي من تستفيد من ظرف التخفيف، 

 .56لقتل الوليد سواء دبسانبة مع أمو، أو كفاعل أصلي دون اشًتاكفف لذا فبل يستفيد من العذر اؼبخ

أما عن اؼبشرع اؼبصري فبل تستفيد األم اعبانية يف جريبة قتل طفلها حديث العهد ابلوالدة من أي عذر        
 زبفيف، فتعاقب على جريبة قتل عادي.

كما ذبدر اإلشارة إىل أن قتل اؼبواليد، من الناحية العملية ىو الطريقة الوحيدة اليت تلجأ إليها الفتيات غَت         
 .57اؼبتزوجات و النساء إلخفاء تورطهن و ذبنبا لنبذ اجملتمع ؽبن

م القتل يف و طرق إزىاق روح الطفل عديدة و ال يبكن ألي مشرع القيام حبصرىا، و لذلك تدخل جرائ       
عداد ما يسمى جبرائم القالب اغبر. و بناء عليو فإن فعل القتل يتوافر أبي طريقة تسلكها األم فتوصل إىل إزىاق 

 .58روح مولودىا ألن اؼبشرع ال يشًتط أن يكون القتل بوسيلة معينة

                                                           
 .122عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص   54
 .24أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   55

 .120دمحم عودة الجبور، المرجع السابق، ص   56 
 .21سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق، ص    57
 .622حسن العدوان، المرجع السابق، ص  ممدوح  58
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ثلة يف ضرورة أن يكون كما أن احملكمة العليا تشدد على أن يتضمن حكم اإلدانة عناصر اعبريبة و اؼبتم        
 .59الطفل قد ولد حيا، و أن من قام ابالعتداء عليو ابلقتل ىي والدتو

و قضت احملكمة العليا أيضا، أنو يف جريبة قتل طفل حديث العهد ابلوالدة ضرورة طرح سؤال يربز ركن      
 .60صلة األم ابلضحية

جثة الطفل اؼبقتول ال يعٍت حتما عدم قيام اعبريبة  كما قد قضت احملكمة العليا أيضا أبن عدم العثور على       
 .61يف حق األم اليت أزىقت روح وليدىا الذي ولد حيا

و على النقيض من ذلك، فإذا ىي من قامت بقتلو فمن اؼبؤكد أهنا كانت ربت وطأة حالة من الضغط و       
فهي أقرب إىل الضحية منها إىل اعبانية ألهنا  اإلكراه اؼبعنوي الناجم عن اؼبعتقدات األسرية و االجتماعية الفاسدة

تعذب مرتُت: أوالنبا أهنا قتلت أعز كائن لديها بعد أن ضبلتو يف أحشائها شهورا، مث تنكر أقرب الناس ؽبا و من 
 ورائهم اجملتمع.

و الدافع  فضبل عن ذلك فإن اؼبشرع اعبزائري ال يعتد ابلباعث يف جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة،     
أو الباعث على القتل ىو العلة اليت ربمل الفاعل على الفعل و ىو سبب اذباه اإلرادة إلحداث القتل أو العامل 

يكون الباعث عنصرا من عناصر التجرمي  احملرك لئلرادة، أي الغاية القصوى اليت يتوخاىا إلشباع رغبة معينة، و ال
 .62شريفا أو نبيبل ال أثر لو على القصد اعبرمي يف القانون، و األصل أنو مهما كان الباعث

و عليو ال يتطلب القانون اعبزائي اعبزائري أية بواعث أو دوافع خاصة حىت تستفيد األم من العذر اؼبخفف      
من قانون العقوابت. و ذلك على عكس التشريعات األخرى اليت درجت  261الوارد يف الفقرة الثانية من اؼبادة 

. كما ىو اغبال يف التشريع األردين 63أن يكون اؼبولود طفبل غَت شرعي حىت تتمتع األم هبذا العذر على اشًتاط
 332الذي وبدد الدافع إىل القتل و ىو اتقاء العار و ذبنب الفضيحة، كوهنا ضبلت بو سفاحا طبقا لنص اؼبادة 
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ات، الولدة اليت تسببت اتقاء العار بقوؽبا: تعاقب ابالعتقال مدة ال تنقص عن طبس سنو  من القانون األردين
 .بفعل أو ترك مقصود يف موت وليدىا من السفاح عقب والدتو"

و من ىذا اؼبنطلق يلزم لبلستفادة من العذر أن تقع جريبة قتل مقصود و بكامل أركاهنا، حيث حدد النص      
صفة اعباين و اجملٍت عليو، كما بينت أن العلة من االستفادة من العذر اؼبخفف يف قتل وليدىا أبهنا اتقاء 

 .64العار

 

 املطلب الثالث:

 حديث العهد ابلوالدةالعقوابت املقررة جلرمية قتل الطفل 

كل جريبة تقابلها عقوبة قررىا الشرع لردع مقًتف اعبريبة و ردع العامة من الناس للحد أو التقليل من      
ارتكاهبا، و عليو سنتناول يف )الفرع األول( العقوبة اؼبقررة عبريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة يف التشريع 

ة عبريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة يف التشريع األردين، اعبزائري، و نتناول يف )الفرع الثاين( العقوبة اؼبقرر 
 أما )الفرع الثالث( فنتناول العقوبة اؼبقررة عبريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة يف التشريع اؼبصري.

 الفرع األول: العقوبة املقررة جلرمية قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة يف التشريع اجلزائري

رصد اؼبشرع اعبزائري عقوابت زجرية عبريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة خاصة ابعباين األم، و  لقد    
 عقوابت خاصة ابلغَت فبن ساىم يف اعبريبة أو كان فاعبل أصليا.

 أوال: العقوبة املقررة لألم 

ت فاعلة أصلية أو شريكة سواء كانعلى قتل وليدىا حديث العهد ابلوالدة األم ب اؼبشرع اعبزائري لقد عاق    
ؼبدة تًتاوح ما اؼبؤقت من قانون العقوابت اعبزائري و ىي السجن  261بعقوبة سالبة للحرية نصت عليها اؼبادة 

 .سنة( 20)سنوات إىل عشرين ( 10) عشربُت 
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ظروف نبلحظ ىنا أن اؼبشرع اعبزائري منح األم اعبانية العذر اؼبخفف و اغبكمة من زبفيف العقوبة ىي ال   
 النفسية اليت سبر هبا األم الناذبة عن الوضع و الرضاعة.

 اثنيا: العقوبة املقررة للغري

يعاقب غَت األم يف جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة فبن سانبوا أو اشًتكوا معها يف ارتكاب اعبريبة    
 قوبة زجرية تتمثل يف اإلعدام.بع

 الثاين: العقوبة املقررة جلرمية قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة يف التشريع األردين الفرع

لقد اؼبشرع األردين على حالتُت عبريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة من قبل األم و الغَت اؼبساىم يف     
 اعبريبة و نبا:

 وز السنة من عمرهأوال: العقوبة املقررة جلرمية قتل األم لوليدىا الذي مل يتجا

من قانون  331تعاقب اؼبرأة اليت تسببت يف قتل وليدىا الذي مل يتجاوز عمره السنة دبقتضى نص اؼبادة     
بعقوبة ال تقل عن طبس سنوات إىل طبسة عشرة سنة بدال من عقوبة اإلعدام،  العقوابت األردين السابقة الذكر

مو أبن األم اعبانية مل تستعيد وعيها سباما من أتثَت الوالدة أو حيث منحها اؼبشرع ىذا العذر اؼبخفف مسببا حك
 .بسبب الرضاعة، و ىو عذر شخصي تستفيد منو لوحدىا

يعاقب غَت األم دبعٌت اؼبسانبون معها يف جريبة قتل الطفل ابلعقوبة اؼبقررة للجريبة أي اإلعدام دون أعمال  و   
لظرف التخفيف، على خبلف ذىبت إىل ؿبكمة التمييز يف ىذا اػبصوص و ال تستفيد اعبدة أو األب إذا ما 

 .65أقدما على قتل الوليد

 لوليدىا اتقاء للعاراثنيا: العقوبة املقررة جلرمية قتل األم 

 332اتقاء للعار ابلعقوبة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة عاقب اؼبشرع األردين األم اؼبرتكبة عبريبة قتل وليدىا    
السابقة الذكر بعقوبة ال تقل عن طبس سنوات، حيث اعترب اؼبشرع األردين أن قتل األم لوليدىا من السفاح ىو 

اؼبقصود إذا كانت الغاية من ارتكابو اتقاء العار و منع الفضيحة، و علة ىذا  أحد األعذار اؼبخففة لعقوبة القتل
التخفيف يف ىذه اغبالة ىو تقدير اؼبشرع لوضع اؼبرأة يف ؾبتمع شرقي ؿبافظ، دفعا ؼبا قد هبره عليها وليدىا 
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نفسها إىل أىلها و  الذي أقببتو نتيجة لعبلقة غَت شرعية، من العار و الفضيحة اليت قد يتجاوز أثرىا اؼبرأة
 .66ذويها

 الفرع الثالث: العقوبة املقررة جلرمية قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة يف التشريع املصري

دبا أن اؼبشرع اؼبصري مل يفرد عبريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة نصا خاصا هبا، و اعتربىا جريبة قتل     
من قانون  234عمد، فمن ىذا اؼبنطلق فالعقوبة اؼبقررة لؤلم اليت أزىقت روح وليدىا طبق ؼبا جاء يف نص اؼبادة 

ابلسجن اؼبؤبد أو السجن و ال ترصد يعاقب  العقوابت اؼبصري بقوؽبا: "من قتل نفسا من غَت سبق إصرار
 اؼبشدد".
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 اخلامتة

جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة دراسة مقارنة يف "يف ختام دراسة موضوع البحث اؼبوسوم ب:     
"، و الذي يعد من أخطر اعبرائم اليت تنفذ ضد حديثي الوالدة من التشريع اعبزائري و التشريع األردين و اؼبصري

رب الناس إليهم ابلدم و ىي األم مصدر اغبب و األمان، و بعد استعراضنا لؤلركان العامة و الشروط اػباصة أق
الواجب توافرىا لقيام اعبريبة، و كذا العقوابت اليت قررهتا التشريعات اعبزائرية و األردنية توصلنا من خبلؽبا إىل 

اؼبقارنة بصفة عامة و التشريع اعبزائري بصفة خاصة  عدة نتائج و توصيات لؤلخذ هبا يف التشريعات الوضعية
 لوضع حد ؽبذه اعبريبة اليت تفشت بشكل واسع يف اجملتمعات العربية اإلسبلمية اؼبعاقب عليها بعقوابت ردعية.

 أوال: النتائج

 ج اؼبتوصل إليها من خبلل دراستناىي:النتائأىم من بُت   

  سبتد ألزمنة سحيقة و ليست وليدة اغباضر.جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة 
 .جريبة قتل الطفل حديث الوالدة من النوعية اػباصة عبرائم اؼبرأة 
  الشروط الواجب توفرىا لقيام جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة يف التشريع اعبزائري و األردين

نية، أن يكون الطفل حديث ىي: أن يكون الطفل اجملٍت عليو حي حىت ال نكون أمام استحالة قانو 
 العهد ابلوالدة، و أن تكون األم ىي اعبانية.

 .عاقب اؼبشرع اعبزائري األم اؼبرتكبة عبناية قتل وليدىا حديث العهد ابلوالدة ابلسجن اؼبؤقت 
 .منح اؼبشرع اعبزائري العذر اؼبخفف لؤلم اليت أزىقت وليدىا دون تسبيب غبكمو 
 اعث كقاعدة عامة يف جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة.ال يعتد اؼبشرع اعبزائري ابلب 
 .مل وبدد اؼبشرع اعبزائري صراحة مدة حداثة الوالدة 
  منح اؼبشرع األردين عذر التخفيف لؤلم اليت تتسبب يف قتل وليدىا الذي مل يتجاوز السنة مسببا ذلك

 الوضع و الرضاعة.أبن اؼبرأة ما بعد الوالدة تعاين من اضطراابت نفسية نتيجة 
  عذر التخفيف يف حالة اتقاء العار، منح اؼبشرع األردين أيضا لؤلم اعبانية اؼبرتكبة عبريبة قتل الوليد

الناذبة عن عبلقة سفاح أي عبلقة غَت شرعية و العار و  الوالدةحيث برر ذلك دبعاانة األم بعد 
 الفضيحة اليت تطوؽبا و تطول عائلتها.
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 زائري و التشريع األردين اللذان أفردا نصوص قانونية خاصة جبريبة قتل الطفل على عكس التشريع اعب
حديث الوالدة، اؼبشرع اؼبصري اعترب جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة جريبة قتل عمدي يعاقب 

 عليها القانون ابإلعدام، او السجن اؼبشدد.   

 اثنيا: التوصيات

اليت عرفت انتشارا سرعا يف اآلونة األخَتة سواء يف للحد من جريبة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة      
 :التالية اجملتمع اعبزائري، أو األردين و اؼبصري نقًتح بعض التوصيات

  أول التوصيات للتقليل من ظاىرة قتل الطفل حديث العهد ابلوالدة و رميهم يف القمامات و غَتىا من
ن تقوية الوازع الديٍت يف نفوس اعبنسُت ألن ىذه اعبريبة مصدرىا عبلقات غَت شرعية تنتهي األماك

 جبرائم االعتداء على اغبق يف اغبياة لطفل بريء.
 ية اؼبعاقبة على ىذا الفعل اعبرم حبذافَتىا.ضرورة تفعيل النصوص القانون 
 إال إذا كانت  332، 331يف اؼبواد ين األرد ضرورة النظر يف األعذار اؼبخففة اليت نص عليها اؼبشرع

أمراض نفسية و عاين حالتها أطباء أخصائيون و حرروا ما يثبت ذلك عن  األم تعاين من اضطراابت أو
 طريق خربة طبية.

  على اؼبشرع اعبزائري أن ينظر أيضا إىل مسألة العذر اؼبخفف ألن من تقدم على قتل فلذة كبدىا بكل
قب ذلك و تطبق عليها عقوبة اإلعدام اؼبنصوص عليها يف جريبة القتل برودة عليها أن تتحمل عوا

 العادي.
  يتعُت على اؼبشرع اؼبصري أن أيخذ بعُت االعتبار حالة األم اليت تعاين من اضطراابت نفسية عقب

 الوالدة بشرط أن يكون الوليد الذي أزىقت روحو نتيجة عبلقة شرعية. 
 

 قائمة املراجع

 املوسوعات

  غارو، موسوعة قانون العقوابت العام و اػباص، ترصبة لُت صبلح مطر، اؼبقدمة و اجمللد األول، رنيو
 منشورات اغبليب اغبقوقية.
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