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  ت4ــــــانًمذي

قاؿ في  إذالدالة عمى قدرة ك عظمة اهلل سبحانو ك تعالى  اآلياتإف خمؽ اإلنساف مف أعظـ 
يكف  أولمحتى يتبين ليم انو الحق  نفسيمأو في  اآلفاقفي  آياتناسنرييم  :" آياتومحكـ 

1بربك انو عمى كل شيء شييد"
.  

        ك نكاة كجكد الحياة البشرية ك الذم ىك التييئة الجسدية  اإلنساففالجنيف ىك بداية تككيف 
,  اإلنسافك ىي مرحمة ميمة ك تشكؿ نقطة تكامؿ في حياة  اإلنسافمراحؿ خمؽ  أكؿك 

,  أساسيتيفالتي تكفر لو الحياة ,  ك ىي تشمؿ فترتيف  أجيزتوك حيث تتشكؿ فيو اعظاؤه 
قبؿ كلكج الركح , ك الثانية فترة ما بعد كلكج الركح كتقبؿ  فترة تككيف األعضاء األكلى

تمر دكرة التككيف بمراحؿ مختمفة ك ىذا مصداقا لقكلو  , كما اإلراديةك الحركة  اإلحساس
 (01)ثم جعمناه نطفة في قرار مكين (07)ساللة من طينمن  اإلنساند خمقنا " و لقتعالى :

م لحما ثم فخمقنا المضغة عظاما فكسونا العظا مضغةثم خمقنا النطفة عمقة فخمقنا العمقة 
 2 الخالقين" أحسنفتبارك اهلل  أخرخمقا  أنشاناه

بالجنيف بصكرة كاضحة فيما ركم عف الرسكؿ عميو الصالة ك  األىميةذه كما تتجمى ى
اهلل وكل في الرحم ممكا فيقول يا رب نطفة,يا رب عمقة, يا رب  إن:"ـ انو قاؿ السال

سعيد, فما الرزق,  أم, يا رب شقي أنثى أميخمقيا قال : يا رب اذكر  أن أراد فإذامضغة,
 .3 "أمو, فيكتب ذلك في بطن األجلفما 

السماكية  كغيرىا مف الشرائع اإلسالميةالشريعة  أفيتبيف لنا  ما سبؽ ؿك مف خال
 أثناءسميمة  نشأةما يضمف  األحكاـك  اآلداباىتماما بالغا بالجنيف,حيث شرعت مف  أعطت

                                                 
1
 93اآلية سكرة النساء   

2
 .14-13-12سكرة المؤمنكف اآليات   

3
محمد إسماعيؿ بف إبراىيـ المغيرة البخارم , صحيح البخارم , دار بيركت, لبناف, لـ يذكر تاريخ النشر أك الطباعة ,   

 .5, ص  9كتاب الديانات, باب الترىيب مف سفؾ الدـ الحراـ بغير حؽ, جزء 
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مف القكانيف الكضعية المختمفة  ىك ما سايرتو ك أمومراحؿ تطكره حتى خركجو مف بطف 
الى غاية الكضع، اذ كجبت لو حقكقا مادية ك أدبية، كما ك بشؤكف الجنيف ك رعايتو اىتماـ 

حفاظا عمى حقو في الحياة، ك منعا ألم اعتداء قد يشكؿ جنائيا مى حمايتو حرصت ع
 , ك مف بيف  الغد إنسافمساسا بحقو في الكجكد ككنو نكاة أساسية في بناء المجتمعات، فيك 

صكر االعتداء عمى الجنيف التي حرمتيا الشريعة اإلسالمية ك القكانيف الكضعية منذ القدـ 
 اإلجياض.

فيما يخص إنياء الحمؿ  لمبشرية  األكلىكد المطمقة، التي عرفتيا العي ةياإلباحفبعد 
األصحاء  إف ".... الجميكريةيقكؿ أفالطكف في كتاب  إذقبؿ األكاف ك التخمص مف الجنيف 

رجاؿ ك النساء ىـ الذيف ينبغي أف يككف ليـ أبناء، ك ما يأتي في غير ذلؾ مف فقط مف ال
يتـ إنياء  ،يةخيرلتاا لناحيةمف ا نوإلى  أ ريتش لةثمة  أد ك .الظركؼ ينبغي التخمص منو"
الحادة   دكاتألالمجيضة ، كاستخداـ ا عشابألا تخداـسا ،منياالحمؿ عف طريؽ عدة طرؽ 
 فلبيامف تقنيات، ك نجد أف الرسـ ااٍلبقراطي ك ىك ا ىاريغك الضغط عمى البطف ، ك

القديمة ، يمنع األطباء مف  كنافياألطباء في ال سيارماالطب التي  مينة دابآلالرئيسي 
  . المساعدة في اإلجياض

 اضرمأ عممو يف دمميال ينلثاا فرلق" الطبيب اليكناني في ا سونراوساقترح " قدلك
المرأة  التي ترغب في اإلجياض ينبغي أف تشارؾ في تماريف نشاط مثؿ القفز ،   ء،أفلنساا

،   لعشبيةالكصفات ا  همعددا  ايضكصؼ أ كماالحيكانات ،  بوككر لثقيمةا ءألشياحمؿ ا
" للمحم كمانع مواذستخإلى ا باإلضافة نوأ يضاك يعتقد أ  1 اعتمد االغريؽ عمى "السيميفيـك

                                                 
1
 طقة الجبؿ األخضر في ليبيا ك التي كانت تسمى "قكرينا" في العيد اإلغريقي اشتيرت      السيمفيـك : ىي زىرة  تنبت في من  

 ىذه الزىرة عمى أنيا تشفي أم مرض ميما كاف مستعصي, كما استعمميا الصينيكف القدامى .    
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 طرخاملا هم ومخت الك فعاليتيا يف فتمخت لعشبيةا يةدكألا هذى لمثمجيضات  ك ىارباعتبا
 . عمى حياة المرأة

 عمى صن، ك  منعوك ضإلجياا بقمع  مانيةكرلا يةرطواربإلما فوقانك قد تشدد  
  لقب كؿألا فرلقا يف" رقيص سوليويذلؾ فقد طالب " هم ركث. كأ ةوبق  للفاعا معاقبة

 اإلجياض ألنيا تككف بذلؾ قد بعممية لتقب يتلا ـألا ىتح بلعقاا  ليشم فبأالميالد، 

 الركمانية مكاطنيا الجديد المرتقب. اإلمبراطكريةحرمت  

نائية طبقا لقانكف "ككرنيميا" الذم يعاقب مف يقتؿ الطبيب يساؿ مف الناحية الج أفكما 
اك في  اإلجياضرقيقا , ك يعاقب بعقكبة خاصة مف يثبت انو اشترؾ في  أكشخصا حرا 

  جريمة االخصاء بالعقكبات التي ينص عمييا ىذا القانكف.

 قسما يقسـ فيو الطبيب باف ال يسقي  يؤدكا أف األطباءكاف عمى  1فمنذ عيد "ابكقراط"

 مرأة كداءا يسبب إسقاط حممياا

ك  اإلجياضك كذلؾ عنت مجمكعة قكانيف "سكمر" ك "اشكر" ك "حمكرابي" بمشكمة 
دفع ضريبة مالية )غرامة( تقدرىا الدكلة   أك إعداما أكبت فاعميا بعقكبات بيف المكت قتال قعا
ففي  ال , أك  راكاف رجال ح إفبفعؿ فاعؿ , ك كضع الفاعؿ  أك المرأة بإرادةكاف قد تـ  إفك 

, ك في تشريع "مانك" عد  باإلعداـك يعاقب مرتكبيا  اإلجياضبالد فارس حـر "زاردشت" 
عند البابمييف فقد حضرت  أما(, األكبرجريمة تساكم فداحتيا قتؿ برىمي )الكاىف  اإلجياض

         ك اعتبرت جريمة ك فرضت عقكبات صارمة عمى المجيضة  اإلجياضشريعة حمكرابي 
ا في كؿ كاف جريمة يعاقب عميي اإلجياضفاف  األشكرمفي القانكف  أما, أجيضيامف  ك

 .2 الحاالت
                                                 

1
 .50, ص  1981سنة  غالب مصطفى , أبك قراط في سبيؿ مكسكعة فمسفية , مكتبة اليالؿ ,بيركت , الطبعة األكلى ,   

2
 مف قانكف حامكرابي  :لتالية اد اوملا ص: كما تن   
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        بيف الحضر  اإلجياضبشاف مسالة  اإلسالميةالشريعة فقياء  أقكاؿكما تباينت 
فيو نص شرعي مباشر في داللتو مف القراف ك ال مف السنة  لـ يرد ألنوالمقيدة ,  اإلباحةك 

أيف نص القراف الكريـ عمى تحريـ قتؿ جاء في القراف تحريـ القتؿ عمكما  إنما, ك النبكية 
ك اجتيد فقياء    1فجزاؤه جينـ خالدا فييا"مدا قاؿ تعالى "ك مف يقتؿ مؤمنا متع إذالنفس 
اتجو  في حيف قبؿ نفخ الركح  اإلجياضإباحة  فيناؾ قمة يركف اآلراءك تعددت  اإلسالـ

ك حرمكا االعتداء  الحمؿ بمجرد تككينو، أم مف بداية التمقيح، إسقاط تحريـ إلىجميكر ال
 .لجنيف بكافة صكره ما عدا لمضركرةعمى ا

عالجتو مختمؼ التشريعات الكضعية الحديثة ,  اإلجياضمكضكع حماية الجنيف ك  أفكما 
 تبدأالقرف التاسع عشر  النظر بيف التجريـ مف عدمو , فمع  أكاخررغـ اختالؼ كجيات 

شيئا فشيئا , فكاف قانكف العقكبات الفنمندم  اإلجياضالتشريعات الكضعية تخفؼ مف عقكبة 
 ، فكانتمف خطر المكت  األـلحياة  إنقاذا اإلجياضقانكف يبيح  أكؿ 1889الصادر سنة 

, ثـ  1933, تبعتيا سكيسرا سنة  1933مطمقا سنة  اإلجياضدكلة تبيح  أكؿالدانمارؾ 

                                                                                                                                                         

 همت شيكا رفع عشذي أف فعميو جياضياإ يف بتسب يف بتسب امم، رح لجربنة ا رح لجب ررض: "إف  209المادة 
 " ميامح للفضة مقابا

 ". لجرلا كلذبنة ا اويقتمأف  مفعمييالمرأة  كتم تمات: ":إف  210المادة 
 لفضة ا هم مئة ففع نصذيأف فعميو ب رلضا قيطر هعكم رق لجأة ررما ضجياإ يف لجر بتسب و:"ل  211المادة 
 لفضة "ا همت شيكا سمخفع ذيأف فعميو كم رلقأة ارما تمات:"إف  212المادة 
 لفضة "ا همشكميف يو طيع أف فعميو جياضياإ يف بتسب،كرح لجر مةأ لجب ررض و:"ل  213المادة 
 لفضة"ا همئة م ثفع لو ثمذي،ألمة ا كتم تماتف ":فإ 214المادة 

كلى، المنشكرات الحقكقية ألابعة طل،اطبلف كاولقانع كارلشا نيبض إلجيام،اطوفى عطفتحية مص،ظرنا 2001، ص 34.
 ، رنش ذبم، دكف 34ص  2001در صا
 عمى ما يمي:  رم وألشف اولقانا صين

تعامؿ زكجة الرجؿ المسبب بالمثؿ نزكال عند ينيا , جنت وم يف بتسب اممجة كزمتأة رما لجب ررض و: " ل 50المادة 
 هيك ملإذا ما المثؿ .أبص لقصاأ اذمب عمى  نينجلا همثفع حياتو ذي كلذب،ك لجرلا ليقتالمرأة  كتممبدأ القصاص بالمثؿ، 

 فمة   ." ط نينجلف اكا ولك حتى ليقت تجيضبحيث أجتو زك تبرضكبنا المرأة ا كتمكج زل
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ك  1951, ثـ يكغسالفيا سنة  1950, ثـ تشيككسمكفاكيا ك المجر سنة  1948الياباف سنة 
،  1975, ثـ فرنسا سنة  1955كذلؾ بمغاريا ك ايسمندا ك اليكناف, ثـ االتحاد السفياتي سنة 

لجنيف في الحياة، كما فعؿ ريمو ك حماية حؽ الكف غالبية الدكؿ اتجيت اليـك نحك تج
، 1761 االعتداء عمى األشخاص الصادر سنة قانكفاالنجميزم في  المشرع المشرع

المبناني  ،ؽ.ع 532 إلى 526 ؽ.ع، السكرم في المكاد 264إلى  260المصرم في المكاد 
األردني في  ،ؽ.ع 188 إلى 184ؽ.ع، الككيتي في المكاد  546 إلى 539في المكاد 

  .ع.ؽ 395 إلى 390المشرع الميبي في المكاد كذا ك ؽ.ع،  325 إلى 321المكاد 

في قانكف العقكبات ك ذلؾ في  اإلجياضمكضكع  إلىالمشرع الجزائرم تطرؽ  أفكما 
الثاني تحت عنكاف "التجريـ", مف الكتاب الثاني تحت عنكاف "الجنايات ك الجنح ك  الجزء

", مف الفصؿ الثاني األفرادضد عقكباتيا", مف الباب الثاني تحت عنكاف "الجنايات ك الجنح 
" اإلجياضتحت عنكاف " األكؿالعامة", مف القسـ  اآلدابك  األسرةلجنح ضد "الجنايات ك ا
 .313 إلى 304في المكاد مف 

في قانكف حماية  اإلجياضذلؾ فاف المشرع الجزائرم تطرؽ لمكضكع  إلى باإلضافة
   مينة الطب. أخالقياتالصحة ك ترقيتيا , ك كذا مدكنة 

مختمؼ السمحاء ك كذا  اإلسالميةة في الشريعلنظرة السريعة ك مف خالؿ ىذه ا
الحماية الجنائية الحالية لمكضكع مذكرتنا يظير جميا األىمية البالغة المقارنة  التشريعات
 .ك القانكف الكضعي اإلسالميةبيف الشريعة لمجنيف 

كانت الحماية الجنائية لمجنين التي كفمت  إذافيما  مذكرتنا ىاتو إشكاليةك ىنا تثار  
و كذا القوانين الوضعية النص عمييا تسري عمى حياة الجنين في رحم  سالميةاإلالشريعة 

و ىل ترد عمييا ال ؟ و ىل تمتد ىذه الحماية إن وجدت إلى خارج الرحم  أم أمو
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 األبرزباعتباره الصورة  اإلجياضال ؟ و كيف عالج المشرع الجزائري  أماستثناءات خاصة 
 لمتعدي عمى الجنين ؟
كؿ في بحثنا ىذا التطرؽ إلى ىذا المكضكع بشيء مف التفصيؿ مع ك بالتالي سنحا

في  التركيز عمى ما أكرده المشرع الجزائرم مف أحكاـ ك ايراء ما تضمنتو الشريعة اإلسالمية
مف خالؿ فصميف , أما الفصؿ األكؿ نتطرؽ فيو إلى أحكاـ الحماية ىذا الصدد ك ذلؾ 

, ك الذم نقسمو إلى مبحثيف اثنيف المبحث األكؿ  الجنائية لمجنيف بيف الشريعة ك القانكف
نتطرؽ فيو إلى الحمؿ باعتباره أساس الحماية القانكنية ك الشرعية لمجنيف , أما المبحث 

 الثاني فنتطرؽ فيو إلى حماية حؽ الجنيف في الحياة ,
أما الفصؿ الثاني مف مذكرتنا فنتطرؽ فيو إلى اإلجياض كنمكذج لجريمة التعدم 

جنيف , ك الذم قمنا بتقسيمو إلى مبحثيف أما المبحث األكؿ فنتطرؽ مف خاللو إلى عمى ال
 ماىية اإلجياض , 

أما المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني فخصصناه لمحديث عف جريمة اإلجياض مف 

 .الناحية القانكنية 
 

 

  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                      انفصم األٔل

  أحكاو انحًاٌت انجُائٍت نهجٍٍُ بٍٍ انشرٌؼت ٔ انمإٌَ
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                                                                      انفصم األٔل

  أحكاو انحًاٌت انجُائٍت نهجٍٍُ بٍٍ انشرٌؼت ٔ انمإٌَ

  
الجنائية لمجنيف، ك ذلؾ أف حماية حؽ  سكؼ نتعرض في ىذا الفصؿ ألحكاـ الحماية

الجنيف ذاتو في استمرار حياتو ك اكتماؿ نمكه ك تطكره داخؿ الرحـ مف أىـ المكضكعات 
التي تمس كياف المجتمعات، مما دعانا لدراسة الحمؿ باعتباره الجانب المفترض لمحماية 

ف أثناء الحمؿ مع إبراز ك ىذا مف خالؿ إعطاء تعريفات لمجني لمجنيف،القانكنية ك الشرعية 
تعريفات مف الشريعة اإلسالمية مف خالؿ إضفاء ما جاء عف أئمة المذاىب اإلسالمية 

تحديد مكعد  في ىذا الصدد , كما سنبيف مراحؿ تطكر الجنيف في بطف أمو  ك كذا األربع
تو بياف مدل الحماية الجنائية لحيالثـ نتعرض  ،، ك مكعد نياية كصؼ الجنيفوبداية حيات

 نسبة لمبكيضات الممقحة في أنابيب،سكاء كاف داخؿ الرحـ أك خارجو كما ىك الحاؿ بال
 لنصؿ في نياية الفصؿ إلى أثر المعاممة العقابية لألـ عمى حياة الجنيف.

 

 

 

 

 

 

 

 



 .مإٌَأحكاو انحًاٌت انجُائٍت نهجٍٍُ بٍٍ انشرٌؼت ٔ ان                            انفصم األٔل

9 

 

 انًبحث األٔل 

 .ًاٌت انمإٍََت ٔ انشرػٍت نهجٍٍُانحًم باػتبارِ أساس انح

يث عف جنيف دكف حمؿ , فبمجرد ثبكت الحمؿ يثبت مف المسمـ بو انو ال يمكف الحد
حتى الحديثة ثارت عدة  أكسكاء السالفة  األزمنة, لكف عبر  أمومعو كجكد جنيف في رحـ 

خاصة فيما تعمؽ في تعريفو ك تحديد بداية حياتو مف نظريات ك تساؤالت بشاف ىذا الجنيف , 
ريفات التي تناكلت الجنيف ككائف  ك نيايتيا , ك ليذا سنتناكؿ في ىذا المبحث مختمؼ التع

المراحؿ التي يمر بيا في تككينو , مبرزيف ما خمص إليو الفقو كالقانكف في تحديد مكعد بداية 
ك ىذا في المطمب األكؿ , إما المطمب الثاني فنبيف مف خاللو مكعد نياية حياة  حياتو

 ,  سكاء في القانكف الكضعي أك الفقو اإلسالميالجنيف 
 

 لهب األٔانًط

 تحذٌذ يٕػذ بذاٌت حٍاة انجٍٍُ

يجمع فقياء القانكف ك عمماء الطب عمى أف الجنيف ىك المادة التي تتككف في الرحـ 
مف عنصرم الحيكاف المنكم ك البكيضة. ك ىي عممية اإلخصاب التي تنتج عنيا نطفة 

ؿ األسبكع مزدكجة ىي حجر األساس. ك قد أطمؽ كثير مف العمماء اسـ الجنيف عمى ما قب
 .1الثامف ك قبؿ نفخ الركح

ك يرل فقياء الشريعة اإلسالمية أف الجنيف اسـ لمكلد في البطف، فالجنيف مف األجناف 
 ثالث. ك ىك الستر، ألنو مستكر في رحـ أمو في ظممات

                                                 
ص  – 2005 –اإلسكندرية  –دار الفكر الجامعي  -الحماية الجنائية لمجنيف –أمير عيسى خالد  الدكتكر أميرة عدلي،  1

224 . 
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ك قد أجمع المالكية ك الشافعية ك الحنابمة بأف الحمؿ ال يكصؼ بأنو جنيف إال بعد مدة 
أيف يظير منو شيء مف الخمؽ اآلدمي كاألصابع أك األظافر، أما ما قبؿ ذلؾ أربعيف يكما 

فيك مجرد قطعة لحـ. ك لقد عبر عف ذلؾ القرآف الكريـ بقكلو تعالى: "فانا خمقناكـ مف تراب 
ثـ مف نطفة ثـ مف عمقة ثـ مف مضغة مخمقة ك غير مخمقة لبنيف لكـ ك يقر في األرحاـ ما 

 شاء إلى أجؿ مسمى".

سنتناكؿ في ىذا المطمب الذم ارتأينا تقسيمو إلى فرعيف اثنيف , األكؿ نتناكؿ فيو تعريفات ك 
 مختمفة مف الشريعة اإلسالمية عبر مذاىبيا الفقيية األربع , ك ىذا اعتمادا عمى ما جاء في 

كتاب اهلل ك سنة نبينا عميو الصالة ك السالـ محاكليف مف خالؿ ذلؾ إبراز مراحؿ تطكر ىذا 
أما الفرع الثاني فنبيف مف خاللو بداية حياة الجنيف داخؿ رحـ أمو لجنيف في رحـ أمو , ا

 مستنديف عف ما سبؽ في الفرع األكؿ مف تعريفات ك مراحؿ نمك ليذا الجنيف.

  4 تؼرٌف انج10ٍٍُ انفرع

 .1 إلستتاره، كجمعو أجنة فالجنيف لغة ىك الكلد ماداـ في بطف أمو
 .ىك الشيء المستتر في الرحـ عند أىؿ المغة يقصد بالجنيف كعمكما

أما اصطالحا فمـ تختمؼ تعريفات الفقياء كالمفسريف عف تعريفات المغكييف، فقد عرفو 
ذ أنتـ أجنة في  القرطبي في، تفسير قكلو تعالى:" ىك أعمـ بكـ إذ أنشأكـ مف األرض كا 

 3 فإف الجنيف ىك الكلد ماداـ في البطف   2بطكف أمياتكـ "

                                                 
1
ابف منظكر جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصارم، لساف العرب، الجزء الثاني،الطبعة األكلى، دار إحياء التراث العربي،   

 386ص   1996بيركت، لبناف،  

2
 .32سكرة النجـ، اآلية :   

3
زيف الديف بف إبراىيـ بف نجيـ الحنفي،البحر الرائؽ في شرح الدقائؽ،الجزء األكؿ،الطبعة الثالثة، دار المعرفة، بيركت،   

 479ص  1993لبناف، 
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 الرحـ، بأنو جنيف حتى يستبيف بعضد ذىب الحنفية إلى أنو ال يحكـ عمى ما في كق
عميو شيء مف آثار النفكس حكمكا عميو بأنو كلد، أما إذا لـ يستبف شيء  خمقو، فإذا ظير

 . 1 جامد ال يدرل حقيقتو عندىـ فيك عمقة أك مضغة أك دـ
 .2 رشعر أك كالمقصكد بظيكر شيء مف خمقو أف يخرج منو إصبع، أك ظف

 ممو المرأة في رحميا، كقد جاء فيأما المالكية فيركف أف الجنيف يشمؿ، كؿ ما تح
ف لـ يكف مخمقارأة مما يالجنيف، أف كؿ ما حممتو الم المنتقى في تعريؼ  .3"عرؼ، بأنو كلد كا 

ف كافكقاؿ الشافعي أف الجنيف ىك ما تعرؼ القكابؿ م  مضغة أك  نو أنو مبدأ خمؽ آدمي، كا 
سكاء تصكر فيو صكرة آدمي أك لـ يتصكر، بشرط أف تقكؿ القكابؿ أنو مبدأ خمؽ  قة،عم

 .بقي لتصكر،أما إذا شككف فيو فميس بشيء آدمي فيو صكرة كلك

أما قبؿ ذلؾ فال يعمـ  أما الحنابمة فقالكا أف بداية الجنيف تككف مع تصكر اآلدمي،
 .4  ةذه الصكرة معتبرة كلك كانت خفيكى يقينا أنو جنيف،

اف المنكم لمرجؿ ببكيضة األنثى الحيك  التقاءفالجنيف ىك ما تككف في رحـ المرأة عند 
 .5  كتشكؿ عنيما إلى لحظة الكالدة كما تطكر كاختالطيما معا

                                                 
1
نظر،محمد أميف الشيير بإبف عابديف،حاشية رد المختار عمى الدر المختار،الجزء األكؿ، دار إحياء التراث العربي،  

 201، ص  1987بيركت، لبناف، 

2
 .307، ص  2001غانـ عمر،أحكاـ الجنيف في الفقو اإلسالمي،الطبعة األكلى، دار ابف حـز لمطباعة كالنشر،  

3
اية المحتاج إلى شرح المنياج، الجزء األكؿ، غشمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي،  

  356، ص  1968ة، مصر، الحمبي،القاىر  مكتبة كمطبعة مصطفى البابي

4
ابف قدامة أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل أحمد بف محمد المقدسي، المغني كالشرح الكبير،الجزء التاسع،الطبعة األكلى،   

 .114دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ص 

5
ية الحديثة في الفقو اإلسالمي عبد النبي محمد محمكد أبك العينيف،الحماية الجنائية لمجنيف في ضكء التطكرات العمم  

 -15.14، ص  2006الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر،  .كالقانكف الكضعي، دار الجامعة
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كقد بيف اهلل عز كجؿ مراحؿ تطكر الجنيف في قكلو تعالى:" كلقد خمقنا اإلنساف مف 
عمقة فخمقنا العمقة مضغة  يف ثـ خمقنا النطفةثـ جعمناه نطفة في قرار مك ساللة مف طيف

 .1خر فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف"عظاما فكسكنا العظاـ لحما ثـ أنشأنا خمقا آ المضغة فخمقنا

كقاؿ جؿ شأنو:" يا أييا الناس إذا كنتـ في ريب مف البعث فإنا خمقناكـ مف تراب ثـ 
  .2نبيف لكـ....." قة كغير مخمقة لثـ مف عمقة ثـ مف مضغة مخم مف نطفة

 كؿ مراحؿ ىذا التطكر ىي النطفةفقد بينت اآليتاف السابقتاف مراحؿ تطكر الجنيف. فأ
تتحكؿ النطفة إلى العمقة، التي سرعاف ما تتكاثر خاليا الدـ حكليا. ثـ تتمدد  ثـ بعد ذلؾ

ـ في أشبو شيء بالقمب، كسرعاف ما ينبض القمب الناشىء ليدفع بالد كتتطكر كتنمك مككنة
.  أكعية الجنيف، ليمده بالغذاء  الالـز

 األسبكع الخامس يبدأ تككف العظاـ كفي الشير األكؿ يصبح الجنيف مضغة، كفي
 عالشير الراب  . ثـ في 3 كالمحـ، كىي مرحمة تستغرؽ األسابيع الخامس كالسادس كالسابع 

 :. كتمر العممية بالمراحؿ التالية الركح فيو يتـ نفخ

  فة:النط -أوال 

 ىي أكؿ أطكار خمؽ اإلنساف، كقد ذكرت في آيات كثيرة منيا، قكلو تعالى:"ثـ جعمناه

 . 4 نطفة في قرارا مكيف" 
 .5 بصيرا"  كقكلو تعالى:"إناخمقنا اإلنساف مف نطفة أمشاج نبتميو فجعمناه سميعا

                                                 
1
 .12سكرة المؤمنكف، اآلية:  

2
 5سكرة الحج،اآلية:   

3
ة السعكدية، محمد عمي البار، خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع، جدة، المممكة العربي  

 .361ص  1999

4
 13سكرة المؤمنكف اآلية :   

5
 2سكرة اإلنساف اآلية:   
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 .1كقكلو تعالى:"كاهلل خمقكـ مف تراب ثـ مف نطفة"
 .  2 نطفة فإذا ىك خصيـ مبيف"  نساف أنا خمقناه مفاإل كقكلو تعالى:" أك لـ ير 

 . 3 مني يمنى" كقكلو تعالى:" أيحسب اإلنساف أف يترؾ سدل ألـ يؾ نطفة مف

أصحابو،  كفي الحديث النبكم أنو مر ييكدم برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك يحدث 
 لنو عف شيء ال يعممو إالقالت قريش: يا ييكدم إف ىذا يزعـ أنو نبي، فقاؿ الييكدم:ألسأ

نبي، قاؿ: فجاء حتى جمس ثـ قاؿ: يامحمد، مما خمؽ اإلنساف؟ فقاؿ عميو الصالة كالسالـ: 
نطفة الرجؿ كالمرأة، فأما نطفة الرجؿ فنطفة غميظة منيا العظـ كالعصب، كأما نطفة  مف

 .  4ؾ منيا المحـ كالدـ، فقاؿ الييكدم:ىكذا كاف يقكؿ مف قبم المرأة فنطفة رقيقة

فيرل جميكر الفقياء المسمميف كعمماء التفسير كعمماء األجنة، أف المراد بالنطفة "البكيضة 
كيضة، كتحتكم عمى جميع الصفات ، ىي تنجـ عف اندماج حيكاف منكم ببك  ،"الممقحة

 .  5مف الذكر كاألنثى كالخكاص الكراثية لكؿ

  العمقة: -ثانيا 
 . 6إلنساف مف عمؽ" مؽ، خمؽ اقاؿ تعالى:" إقرأ باسـ ربؾ الذم خ

المرحمة ىك العمؽ بجدار الرحـ بكاسطة خاليا ك خمالت، تمتص مف دـ  ىذه فأىـ ما يميز
 .  7مف ماء كغذاء  األـ كؿ ما يمـز لتخمؽ الجنيف

                                                 
1
 11سكرة فاطر، اآلية:  

2
 77سكرة يس، اآلية:  

3
 37-36سكرة القيامة، اآلية:  

4
 456اإلماـ أحمد بف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،الجزء األكؿ، المكتب اإلسالمي، دار الفكر، بيركت، لبناف،ص   

5
 18عبد النبي محمد محمكد أبك العينيف، الـ رجع السابؽ، ص  

6
 .2ك  1سكرة العمؽ، اآليتاف:   

7
 55، ص  1982خالص الجمبي، الطب محراب لإليماف،الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف،   
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اإلستمرار في  فعندما تمتصؽ العمقة بجدار الرحـ في اليـك السابع مف الحمؿ تقريبا، يمكف ليا
 .ييا مف الرحـتغذية التي تأالحياة بسبب الت

يذكر الطب أف العمقة تختمؼ في تركيبيا عف الدـ السائؿ أك المتجمد، فيي تتككف 
تي تمثؿ المبنة األكلى في تركيب بطريؽ اإلنقساـ عف النطفة األمشاج، ال مف خاليا نشأت

 . 1أسابيع  الجنيف. كيمتد تطكر العمقة لعدة

  المضغة: -ثالثا      

الحديث مع الشريعة اإلسالمية، في أف بداية التخمؽ كالتصكراآلدمي  يتفؽ العمـ
يبدأ مف طكر المضغة ال قبؿ ذلؾ. كال يتصكر الخمؽ ، ك يتشكؿ كىك نطفة أك  لمجنيف،

متجمدة كمنعقدة. كقد أثبت عمـ األجنة أف بداية التخمؽ في ىذه  عمقة ، كىي قطعة دـ
تككف مف خالليا الجياز الييكمي كالعضمي. كيحدث التي ي المرحمة ، مع ظيكر الكتؿ البدنية

  3 عمى إثر ذلؾ2 التمقيح ، كتتككف النطفة األمشاج ذلؾ في اليـك العشريف مف تاريخ حدكث

، إلى أف النطفة بعد التمقيح  1875كقد تكصؿ أحد العمماء كىك "ىيرتكنج" في عاـ 
أف البكيضة كالحيكاف  1883ىي مزيج مف نطفة الرجؿ كالمرأة،. كأثبت "فاف بندف" سنة 

 .4المنكم يساىماف بالتساكم في تككيف البكيضة

                                                 
1
 22عمي الشيخ ابراىيـ المبارؾ، المرجع السابؽ، ص  

2
صاب مباشرة تبدأ الخمية الجديدة رحمتيا إلى الرحـ كيسمي عمماء األجنة الخمية الممقحة النطفة األمشاج: بعد اإلخ 

التعبير القرآني النطفة األمشاج. كالتي ال يزيد طكليا عف عشر مميمتر.كما أف الماء يككف الجزء  بالالقحة كاألصح استخداـ
 األكبر منيا. كمف ىنا كانت تسميتيا في القرآف الكريـ

3
بالماء المييف ،كذلؾ في قكلة تعالى:" ألـ نخمقكـ مف ماء مييف، فجعمناه في قرار مكيف".  -ة المرسالت. مف سكر   

 .23ك  20اآليتاف: 

4
 . 23ك  22عمي الشيخ إبراىيـ المبارؾ، المرجع السابؽ، ص   
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كيؤكد القرآف الكريـ أف المضغة، قد تككف مخمقة أك غير مخمقة. كيشير معظـ 
المخمقة ىي التي يكتمؿ تككينيا كتتشكؿ منيا أجيزة الجسـ في  المفسريف إلى أف المضغة

 1 السقط بيا  تي ال يكتمؿ ليا التككيف كيقصدفيي ال التككيف. أما المضغة غير المخمقة

 العظام والمحم: -رابعا 
تستغرؽ  . فيذه المرحمة2قاؿ اهلل تعالى:" فخمقنا المضغة عظاما فكسكنا العظاـ لحما" 
 مع مالحظة أف العظاـ تككف أكال "غركية" ثـ ,3ابيع الخامس كالسادس كالسابعاألس

دس تتحكؿ شيئا فشيئا إلى عظاـ. كطكر خمؽ العظاـ غضركفية" ،ثـ اعتبارا مف الشير السا"
لحما، مشتركيف في التخمؽ كالتككيف. فاهلل سبحانو كتعالى جعؿ تككيف العظاـ  تياكسك  كطكر

 . 4مرتبطيف ببعضيـ البعض كالمحـ ،

كيكضح عمماء األجنة أف اليياكؿ الغضركفية، يبدأ ظيكرىا في األسبكع السادس، 
 . 5 كجكد العضالت في األسبكع السابع عالمات  بينما تبدأ أكؿ

  مرحمة نفخ الروح: -خامسا 

كعدـ جكاز  إف الركح ىي سبب اكتساب اليكية االدمية كيترتب عميو أحكاـ خاصة أيضا
تتككف  اإلجياض كاعتبار اإلعتداء عمى الجنيف إعتداءا عمى نفس إنسانية. ففي ىذه المرحمة

 كيبدأ ىذا الطكرماء عمى ىذا الطكر"طكر التسكية" لعمقكل الحس كاإلرادة كاإلدراؾ. كيطمؽ ا
 .6 مف بداية الشير الرابع مف حياة الجنيف كيمتد حتى الكالدة 

                                                 
1
 43، ص  1999أبك حطب فؤاد ك صادؽ أماؿ، نمك اإلنساف،الطبعة الرابعة، مكتبك األنجمك المصرية،   

2
 14سكرة المؤمنكف، اآلية:   

3
 371محمد عمي البار، المرجع السابؽ، ص   

4
 69، ص  1965محمد سالـ مذككر،نظرة اإلسالـ إلى تنظيـ النسؿ، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية،   

5
 .371ك  370محمد عمي البار، المرجع السابؽ، ص   

6
 .43سابؽ، ص أبك حطب فؤاد كصادؽ أماؿ، المرجع ال  
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كقد أجمع الفقياء المسممكف عمى أف نفخ الركح يككف بعد مئة كعشريف يكما مف بداية 
حيث  عنو م ركاه ابف مسعكد رضي اهللاستدلكا في ذلؾ بالحديث الصحيح الذ التمقيح. كقد

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىك الصادؽ المصدكؽ قاؿ:" إف أحدكـ يجمع  قاؿ: حدثنا رسكؿ
 خمقو في بطف أمو 

يكما، ثـ يككف في ذلؾ عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ يككف في ذلؾ مضغة مثؿ ذلؾ، ثـ  أربعيف
 33الركح" بأربعة، برزقو كأجمو كعممو ، كشقي أـ سعيد، ثـ ينفخ فيو  يبعث اهلل ممكا فيؤمر

اية الشير الخامس كمع ذلؾ ال يستطيع بد كبعد نفخ الركح تكتمؿ أعضاء الجنيف في
 34الرحـ لعدـ قدرة الرئتيف كالجياز اليضمي عمى العمؿ خارج الرحـ  الحياة خارج

يقرر الطب الحديث أف  كفي الشير السادس تظير األشعة ىيكال حقيقيا لمجنيف. ك
قى الجنيف حيا، إذا كلد بتماميا ىي ستة أشير، كلكنو يحتاج يمكف أف يب أقؿ مدة لمحمؿ،
 .إلى عناية خاصة

كلقد حفظت الشريعة اإلسالمية ، كالقكانيف اإلنسانية حؽ الجنيف في الحياة، فمو حؽ 
كأف تتـ مراحؿ تطكره طبيعيا، كليذا فإف اإلعتداء عمى الجنيف، يشكؿ إعتداءا  العيش سميما،

ف انت العقكبة تختمؼ شدة كضعفا بيف مراحؿ تككينو، فيي تشتد كمما ك عمى حياة إنساف. كا 
 دنا إلى اإلكتماؿ. 

 4 بذاٌت حٍاة انجٍٍُ داخم انرحى4 انفرع انثاًَ 

يرل معظـ الفقو الفرنسي أف المرأة تعد حامال بمجرد تماـ تمقيح البكيضة بالحيكاف  
ا بكيضة الممقحة أم كاف عمرىك مف ثـ فاف الجنيف ىك ال ،المنكم ك استقرارىا في الرحـ

اإلسقاط يعد  ة ىذا االتجاه حيث اعتبرت أفالمصري الزمني. ك قد أكدت محكمة النقض
 .1 جنائيا قبؿ أف يتشكؿ الجنيف أك تدب فيو الحركة

                                                 
1
 1250ص  28/12/1980جمسة  1128طعف رقـ   
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الجنيف تبدأ مف نفخ الركح  أما في الفقو اإلسالمي فيرل االتجاه الغالب أف بداية حياة 
د نفخ الركح أم بعد أربعة أشير يصير الجنيف حيا متكامؿ الخمؽ ك يرل آخركف أنو بعفيو، 

ظاىر الحياة، ك التعدم عميو بإسقاط الحمؿ في ىذه الحالة يشكؿ جريمة، ك ال يجكز فعمو 
 ألنو حراـ إال لضركرة تكجبو.

 

 ًَانًطهب انثا

 تحذٌذ يٕػذ َٓاٌت ٔصف انجٍٍُ 

بداية حياة ك كذا يف ك مراحؿ تطكره الجنتعريؼ  إلى األكؿتطرقنا في المطمب  أفبعد 
الجنيف في رحـ أمو , لننتقؿ مف خالؿ ىذا المطمب إلى تحديد مكعد نياية كصؼ الجنيف ك 

الشرعي حكؿ ىذه المسالة , ك كذا ما ترتبو مف  أكالقانكني  سكاءامف الجدؿ الفقيي  أثارهما 
غير ذلؾ مف تبعات  إلى... , المتابعة الجزائية , الميراث األىميةتبعات سكاءا مف حيث 

ك عميو قمنا بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف نتناكؿ بتحديد مكعد نياية الجنيف ,  أساساتتعمؽ 
في األكؿ منو تحديد مكعد نياية كصؼ الجنيف في القانكف الكضعي , أما الفرع الثاني 

 فنتناكؿ فيو تحديد مكعد نياية كصؼ الجنيف في الفقو اإلسالمي.

 ؼًفً انمإٌَ انٕض ٔل 4انفرع األ

صفة جديدة كانساف حي، ك متى عندما يكلد الجنيف ك ينفصؿ عف الرحـ فانو يكسب  
بمغ ىذه المرحمة زالت عنو الحماية المقررة لمجنيف ك حمت محميا الحماية الجنائية المقررة 

 .اإلنسافلجسـ 

أنو  آخركفما يرل ك ىناؾ جانب مف الفقو يرل نياية كصؼ الجنيف بتماـ كالدتو، بين 
 الكصؼ ينتيي ببداية عممية الكالدة.
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الحي يبدأ بخركج  لإلنساففالفريؽ األكؿ يبني رأيو عمى أساس أف الكجكد القانكني  
الكالدة ك تييأ الكلد لمنزكؿ عممية مف رحـ أمو، أما الفريؽ الثاني فيرل أف بداية الكلد بأكممو 

ة مثال، ك تأثره بأفعاؿ العالـ الخارجي الغير كالقابم جعمو في متناكؿ يدإلى العالـ الخارجي ت
 ـ األـ بيا.ال عف تأثر جسيككف مباشرا ك مستق

ك عمى ىذا فقد اختمؼ الفقياء ك عمماء الطب في التعدم عمى المكلكد في المحظة  
دكرة دمكية أك أمو ك ال يككف قد استقؿ ب كمو عفيا الجنيف قد انفصؿ بعضو ال التي يككف في

ؿ في ىذه المحظة الزاؿ جنينا ك ما يقع عميو مف تعدم يعد إجياضا أـ في التنفس، في بدأ
 أنو يصمح ألف يككف محال لجريمة القتؿ؟

ة الكالدة الطبيعية ال الحياة بالمفيـك الجنائي تبدأ ببداية عممي أفيتفؽ الفقو عمى  
شمؿ المكلكد في أثناء الكقت قانكف العقكبات المجرمة لمقتؿ تمتد لت أحكاـمعنى أف بتماميا، ب

 نضجو ك باكتماؿالذم تستغرقو عممية الكالدة ماداـ الجنيف قد استقؿ بكيانو عف أمو 
 رت كالدتو ك أيا كاف الكقت الذم استغرقتو.استعداده لمخركج لمحياة ميما تعس

اعتباره مف الناحية  أف الجنيف ال يمكف إلىفي حيف ذىبت محكمة النقض الفرنسية  
الذم جاء فيو  92/60/9662ائية شخصا، ك ىك ما يستخمص مف قرارىا الصادر في الجن

رض مع تطبيؽ ما ىك اأف مبدأ الشرعية الذم يقتضي التفسير الضيؽ لمقانكف الجزائي يتع
مقرر في قانكف العقكبات لقمع قتؿ الغير خطأ عمى حالة الطفؿ القادـ إلى الحياة الذم تحكـ 

 .1صة بالجنيفمركزه القانكني نصكص خا

 92/60/9669عف محكمة النقض بتاريخ  تأيد ىذا القضاء بصدكر قرار ثاف ك
يقضي بأف الجنيف ال يمكف أف يككف ضحية لمقتؿ الخطأ. ك ىك المكقؼ الذم يمتقي في 

 ك بريطانيا ك مختمؼ الدكؿ األكركبية.ما ذىب إليو القضاء في الك ـ أ  جكىره مع

                                                 
 .08ص  -المرجع السابؽ –أحسف بكسقيعة   1
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 4 ساليًاإل4 فً انفمّ انفرع انثاًَ

أف نياية سرياف أحكاـ الحماية المقررة لمجنيف تنتيي بتماـ عممية  اإلسالـيرل فقياء 
التي ىي مرحمة الجنيف في  اإلنسانيالكالدة، ذلؾ أف القراف الكريـ بيف بكضكح مراحؿ الكجكد 

أنتـ أجنة في  إذقاؿ تعالى: " ىك أخرجكـ مف األرض ك  إذأمو ثـ مرحمة الطفكلة بطف 
 .أمياتكـ" بطكف

بعد أف يمر بعدة مراحؿ  ،ك تبدأ مرحمة الطفكلة بخركج الجنيف ك انفصالو عف أمو 
 يككف نطفة ثـ عمقة ثـ مضغة. إذداخؿ الرحـ 

عمى جنيف لـ ينفصؿ بعد عف الرحـ، بينما  إالال تقع  اإلجياضك بذلؾ فاف جريمة 
يذه التفرقة أىميتيا، ذلؾ أف اجتاز مرحمة الجنيف ك ل إنسافعمى  إالجريمة القتؿ ال تقع 

 .اإلجياضالقتؿ في معظـ صكره عقكبتو أشد مف عقكبة 

ىك  اإلنسانية الكجكد اإلسالمي في تحديد مرحمك عمى ىذا فالمعمكؿ بو في الفقو  
، ك يتفؽ ىذا مع اتجاه كارد في القانكف الكضعي ألنو الكليد بدكف حماية 1بتماـ عممية الكالدة

التي تقكؿ  ،ف الكضعي يبتدعكف نظرية بدء عممية الكالدةجعؿ فقياء القانك ثناء كالدتو مما أ
تبدأ مع بداية الكضع في المكعد الطبيعي لمكالدة، فبداية مف ىذه المحظة  اإلنسانيةأف الحياة 

ك تبعا لذلؾ تخضع أفعاؿ  اإلنسافترتفع عف الحمؿ صفة الجنيف، ك تحؿ محميا صفة 
 .اإلجياضك ليس االعتداء عميو لنصكص القتؿ 

                                                 

 
1
ص  -1990 –القاىرة  –دار النيضة العربية  –الفكر اإلسالمي ك القضايا الطبية المعاصرة  –شكقي عبده الشاىي   

53 . 
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  ثاًَانًبحث ان

 حًاٌت حك انجٍٍُ فً انحٍاة

تعريؼ الجنيف , ك حددنا بداية حياتو داخؿ الرحـ كنياية  األكؿانتيينا في المبحث  أفبعد 
, نتطرؽ في ىذا المبحث  اإلسالميكصفو كجنيف كفقا لما جاء في القانكف الكضعي ك الفقو 

ك ىذا مف خالؿ مطمبيف , أما المطمب األكؿ  اة ,حماية حؽ الجنيف في الحي إلىالثاني 
ىذا الجنيف داخؿ الرحـ اك  أكافسكاءا  فسنتطرؽ مف خاللو إلى حماية حؽ الجنيف في الحياة

في األنابيب , أما المطمب الثاني فسنعرض فيو ىذه خارجو فيما يعرؼ بالبكيضات الممقحة 
المستحدثة , مكضحيف مف خاللو الحماية المكرسة لمجنيف في ضكء الممارسات الطبية 

المقصكد بالممارسات الطبية المستحدثة , ك الحماية المقررة لمجنيف في ضكء القانكف ك 
 الشريعة اإلسالمية.

 

 انًطهب األٔل

  ٍٍُ فً انحٍاة داخم ٔ خارج انرحىحًاٌت حك انج

سا إلى حماية عددا مف اآلليات ك القكانيف تيدؼ أسالقد كرست مختمؼ التشريعات منذ القدـ 
حؽ الجنيف في الحياة , ك محاربة كؿ تعد عميو , ك مع التطكر العممي المتنامي كاف البد 
عمى رجاؿ الفقو ك القانكف مسايرة ذلؾ لمحاؽ بيذا التطكر اليائؿ , خاصة أف التطكر العممي 

يضات كما ىك متعارؼ عميو بالبك  أكأكجد لنا كضعا آخر لمجنيف , ك ىك كجكده خارج الرحـ 
خارج الرحـ , ك عميو سنتناكؿ ذلؾ مف خالؿ فرعيف اثنيف , األكؿ  الممقحة في األنابيب

نتعرض فيو إلى حماية حؽ الجنيف داخؿ الرحـ , أما الفرع الثاني فنتحدث فيو عف 
 البكيضات الممحقة في األنابيب خارج الرحـ.
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 4 ٔجٕد انجٍٍُ داخم انرحى4 األٔلنفرع ا

الرحـ في أم كقت تشريعات الكضعية االعتداء عمى الجنيف داخؿ مت معظـ اللقد جره 
ك في كؿ مرحمة مف مراحؿ تطكره ك نمكه ذلؾ أف لمجنيف حقا طبيعيا  مف بداية الحمؿ،

ك مف بينيا  ك قد كفمت كؿ التشريعات ىذا الحؽ،يتمثؿ في استمرار الحمؿ حتى الميالد. 
إلى  463اإلجياض في المكاد يأخذ شكؿ  المشرع الجزائرم الذم جـر ىذا االعتداء الذم

. ك كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتشريع الفرنسي أيف نص قانكف الصحة 1ف العقكباتمف قانك  424
بعد العشرة أسابيع مف بداية الحمؿ. ك نفس الشيء  اإلجياضالعامة عمى أنو ال يجكز 

 بالنسبة لبقية التشريعات التي سمؼ ذكرىا في المقدمة.

امتدت في كثير مف  د، بؿحماية حؽ الجنيف في الحياة عند ىذا الح ىذا ك لـ تقؼ
ريـ األفعاؿ التي تضر بسالمة جسـ الجنيف أك عقمو كاألفعاؿ التي تمكث تج إلىالبمداف 

 المخدرة... الخ. المكاد بو كالتدخيف ك تعاطي األضرار إلىالبيئة ك تؤدم 

قكلو تعالى: " مف قتؿ نفسا  إلى مستندة اإلسالميةك نفس الحماية أكجبتيا الشريعة 
الناس بغير نفس أك فساد في األرض فكأنما قتؿ الناس جميعا، ك مف أحياىا فكأنما أحيا 

الجنيف ما داـ مجتنا في البطف ليس لو ذمة صالحة  إف] جميعا" ك في ذلؾ يقكؿ السرخسي
كما امتدت  .مة[ف لو ذلكنو منفرد بالحياة ك معد ألف يكك ، اآلدميلككنو في حكـ جزء مف 

ت الزكجة نشز  إفك ال تسقط النفقة حتى  نفقة لمجنيف، فرض إلى اإلسالميالحماية في الفقو 
كالت كف أ إفك ىي كاجبة بمجرد الحمؿ لقكلو تعالى: "ك  مقررة لمجنيف ك ليس ليا، ألنيا
 تجب بظيكر الحمؿ كك يرل المالكية أف النفقة  2عمييف حتى يضعف حمميف" فأنفقكاحمؿ 
 حركتو.

                                                 
 –دار ىكمة  –ائـ ضد األشخاص ك الجرائـ ضد األمكاؿ الجر  –الكجيز في القانكف الجزائي الخاص  –أحسف بكسقيعة   1

 . 35ص  – 2006 -الجزائر
 .06سكرة الطالؽ اآلية   2
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 ت فً األَابٍب4انفرع انثا4ًَ انبٌٕضاث انًهمح

أف عممية التخصيب تتـ  إالىا تكجد بكيضة مخصبة في ىذه الحالة التي نحف بصدد
كجكد جنيف مستقر ك  تفترض بداىة اإلجياضىذا ك جريمة  ة خارج الرحـ،مخبريا في أنبكب

ف العقكبات الجزائرم، ك لما مف قانك  463 مستكف داخؿ رحـ امرأة حبمى عمال بنص المادة
ار الخالؼ حكؿ تحقؽ جريمة المساس داخؿ الرحـ فقد ث إال كاف الحمؿ ال يتصكر كجكده

 رأييف: إلىتفرع  ك األنبكبالبكيضة الممحقة في  إتالؼبحياة الجنيف في حالة 

 ات الممحقة في أنابيب خارج رحم المرأة ليست أجنة: لبويضا - أوال

أنو مف ش الحماية القانكنية عمى ىذه البكيضات إضفاءم أف يرل أصحاب ىذا الرأ
البحكث ك الدراسات العممية عمييا مما يعني حرماف البشرية مف نتائج ميمة في  إجراءمنع 

 إجراءكما أف ىناؾ أدكية عالجية يجب لتصنيعيا  مجاؿ التكاثر البشرم أك الحد منو،
 .1ةى األنابيب فال يجب اعتبارىا أجنالتجارب عم

 أجنة:  إالىي  البويضات الممقحة في األنابيب ما -ثانيا 

 إتماـك يرل أصحاب ىذا الرأم أف التقاء النطفة بالبكيضة ك ك ىك الرأم الراجح  
 إلى إضافة عمقة، إلىلما تحكلت النطفة  إالعممية التخصيب ىي في ذاتيا بداية الحياة ك 

ك األبحاث العممية عمييا  التجارب إجراءك البكيضة الممقحة في األنبكب،  إتالؼ إباحة أف
ممارسات شاذة تحت ستار البحث العممي كالتيجيف بحيث يحاكؿ العمماء  إلى قد يؤدم

حيا كاف أك ميتا  إنسافك الحيكاف أك استنساخ صكرة  اإلنسافتخميؽ كائف مختمط بيف 
 .2...الخ
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يدة تحمي ىذه ا جدتشريع خاص ينشأ نصكص بإصداربذلؾ يطالب أصحاب الرأم ك 
 كانت معدة لمنمك قبؿ زرعيا في الرحـ. األنابيب طالما

دكف  اآلراءفنجد نفس التشعب في  اإلسالميالفقو  ىذا بالنسبة لمقانكف الكضعي، أما
ات الممقحة يجب أف تككف ليا البكيضأف في ذلؾ، فيرل بعض الفقياء  قكؿ فصؿكجكد 

نيا ال يؤثر عمى حكميا مف حيث القكؿ اية سكاء داخؿ الرحـ أك خارجو فمكانفس الحم
أف أكؿ مراتب الكجكد أف النطفة الغزالي ] اإلماـعمى ذلؾ بقكؿ  بالحرمة مف عدمو مستدليف

بو أف الجنيف ىك أما الثاني فيرل أصحا تمط بماء المرأة ك تستعد لقبكليا[.في الرحـ ك تخ
ك مف ثـ فاف    ك البكيضة، صرم الحيكاف المنكمعن ف في رحـ المرأة مفالمادة التي تتكك 

مف تاريخ زرعيا في رحـ  إالال تعتبر جنينا بالمعنى الشرعي  البكيضة الممقحة في األنابيب
 الحمؿ بيذه الطريقة.الراغبة في  المرأة

لو حججو ك أسانيده في ظؿ صمت التشريعات عند  الرأييف كال أف إلىنصؿ  لكف
 .خاصة عندنا؟ىذه النقطة، ربما لحداثتيا 

 

 انًطهب انثاًَ

 نطبٍت انًستحذثتحًاٌت حك انجٍٍُ فً ضٕء انًًارساث ا

سنتناكؿ في ىذا المطمب الذم خصصناه لمحديث عف حؽ الجنيف في ضكء الممارسات 
, ك التي سنتناكؿ في في الفرع االكؿ منو المقصكد بالممارسات الطبية الطبية المستحدثة 

لسيككلكجي عمى الجنيف , اما الفرع الثاني المستحدثة ك مدل تاثيرىا الفزيكلكجي ك ا
 فسنخصو بالحديث عف ما قرره القانكف ك الشريعة حماية ليذا الجنيف.
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 4 انًمصٕد بانًًارساث انطبٍت انًستحذثت4 األٔل  انفرع 

بالنظر لمتطكر الطبي ك العممي الحاصؿ استحدثت ممارسات طبية عديدة مف شأف 
لمجنيف مف بداية تككينو ك حتى كالدتو، كما مف شأنيا بعضيا المساس بالكياف المادم 

عالقة عمى جدار الرحـ، فتحدث بذلؾ  بكيضة التحكـ في تككينو الجسدم ك ىك ال يزاؿ
السيككلكجي لمجنيف ك ىك في مراحؿ تككينو األكلى  أك الفسيكلكجيتغييرا جكىريا في البناء 

ياة ك انفصالو التاـ عف األـ. فقد الح إلىك تمحؽ بو أضرار جسمانية تظير بعد خركجو 
كراثية لـ تكف مكجكدة أصال في المكرثات الجينية  إضافات أكتتخذ صكرة التشكيو في الخمقة 

مألكؼ محيطو األسرم أك قياـ  خركج الجنيف عمى صكرة شاذة عف إلىلألبكيف مما يؤدم 
بعض التجارب  إجراءالطبيب بانتزاع بعض الخاليا ك األنسجة مف الجنيف ك ىك بصدد 

 . 1 الطبية

نجد عمـ اليندسة الكراثية ك انتخاب بية ك العممية المستحدثة ك مف الممارسات الط
    الصناعي اإلنجابتعمؽ بالعقـ ك لنسؿ، ك عمـ االستنساخ ك كذا ما األجناس ك تحسيف ا

 تؤدم اإلجياض ألنيا الىذه األمثمة ال محؿ لجريمة  كؿ النطؼ ك األجنة.... ففي ك بنكؾ
 مكت الجنيف ك انفصالو عف الرحـ. إلى

 4 انحًاٌت انًمررة لإََا ٔ شرػا4انثاًَ  انفرع

لعدـ مساسيا بحياة  إجياضامادامت الممارسات الطبية السالفة الذكر ال تشكؿ 
أنو متى  اعتبار إلىالجنيف فقد اختمفت التشريعات في تكييفيا، حيث ذىب القضاء الفرنسي 

ما بعد تماـ عممية  إلىالتي قد يتأخر ظيكرىا  ية بيف الفعؿ ك النتيجةببعالقة السثبتت 
رتيا، طالما النظر عف صك  ءلة مرتكبيا عف جريمة اإليذاء بغضالكالدة فاف ذلؾ كاؼ لمسا

قانكف الصحة في جاء متجاكزا فترة العشرة أسابيع المنصكص عمييا  كاف ارتكاب السمكؾ قد
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ك تشكىات نشأت عف  إعاقةحتى كلد ك بو  حؽ في التعكيضمف ثـ فاف لمجنيف الالعامة، ك 
 خطأ طبي.

لتشمؿ ما يحدثو الجاني مف  دة األمريكية امتدت حماية الجنيفك في الكاليات المتح
 ما بعد انفصالو عف األـ. إلىظيكر ذلؾ  مكتو أك تشكييات ك لك تراخى إلىجركح تؤدم 

ظر المساس بالجنيف يح 2293ة ك في كالية ماساشكستف األمريكية صدر تشريع سن
أف لو الحؽ في أف يكلد سميـ البنية ك عمى قيد  إذراض عممية ك مخبرية، داخؿ الرحـ ألغ

 الحياة.

حدكث النتيجة ال  أف تراخي إلىأما في مصر فيذىب الفقو الجنائي ك قضاء النقض 
يف مصابا بعاىة كلد الجن إفث يبح كؾ ك الضرر المترتب عنو،مية بيف السيقطع عالقة السبب

نو كجب مساءلة الجاني عف يتكك  مف مراحؿ مرحمة أم في مة مثال نتيجة المساس بومستدي
 ة.معاىة مستدي إحداثجريمة 

ك     ك كما سبؽ أف رأينا يميز بيف مرحمتيف األكلى تبدأ بتككف النطفة اإلسالميالفقو 
لجنيف في ىذه المرحمة ليس ؿ ك ايكما منذ بداية الحم 296استقرارىا في الرحـ حتى مركر 

 ف الركح لـ تنفخ فيو بعد. أما المرحمة الثانية ك ىي التي تككف بعدمحال لمحماية الجنائية أل
يكما مف بداية الحمؿ ك حتى تماـ الكالدة فيذه مرحمة بدء حياة الجنيف لنفخ الركح  296 الػ

المرحمة يرل جميكر الفقياء ك في ىذه  التخمؽ ك ظيكر المعالـ الجسمانية،فيو ك بدأ عممية 
جانب األـ حرمة االعتداء عمى الجنيف بأم شكؿ كاف ما لـ تكف ىناؾ ضركرة عالجية في 

مكت الجنيف قبؿ  إلىأخطأت خطأ فاحشا أدل  إذاة مثال تستكجب ذلؾ، ك عمى ىذا فالقابم
قا تسأؿ عف نتيجة فعميا كف فإنياخركجو مف الرحـ فانفصؿ عف األـ ميتا بسبب ذلؾ، 

 1ك ىي "الغرة" اإلسالميةلمقكاعد العامة لمشريعة 
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 انًطهب انثانث

 حًاٌت حك انجٍٍُ فً يجال انًؼايهت انؼمابٍت نألو انحايم

في دراستنا ليذا المطمب ارتأينا تقسيمو إلى فرعيف , الفرع األكؿ نعرض مف خاللو 
 الفرع الثاني فتطرقنا فيو إلىمظاىر الحماية الجنائية في المعاممة العقابية لالـ الحامؿ , أما 

 ك ذلؾ كالتالي إباحة ما يعد جريمة حماية لحؽ الجنيف في الحياة

 ً انًؼايهت انؼمابٍت نألو انحايمْر انحًاٌت انجُائٍت ف4 يظااألٔل  انفرع

عمى رعاية الجنيف ك المحافظة  اإلسالميجاؿ القانكف الكضعي ك الفقو لقد اتفؽ ر  
في بطف أمو، ك قرركا ميزات لألـ الحامؿ في حالة تنفيذ  عمى حقو في الحياة ك ىك

أف الحكـ القضائي كاجب التنفيذ القاعدة العامة  إذ لعقكبات عمى جسدىا أك عمى حريتيا،ا
سبب يرتبط بظركؼ المحككـ عميو، ك مف قبيؿ التنفيذ ل إرجاءجرد صدكره، ك لكف يمكف بم

ما بعد كضع الحمؿ حماية لحؽ الجنيف في  إلىعمى المرأة الحامؿ  تنفيذ العقكبة إرجاءذلؾ 
الحكـ عميو  عمى أنو يجكز منح 3كف تنظيـ السجكفمف قان 20تنص المادة  إذ. 2الحياة

....  اآلتيةبة لمحرية في الحاالت تأجيؿ المؤقت بتنفيذ األحكاـ السالنيائيا، االستفادة مف ال
 أربعة ك عشركف شير.   د يقؿ سنو عف مرأة حامال أك كانت أما لكلكانت ا إذا

ف ميتا ك ة شيريف بعد الكضع إف كاغاي إلىأف التأجيؿ يسرم  إلى 29ك تنص المادة      
 كلد حيا. إذاشيرا  93

مف نفس القانكف عمى أنو ال  222تنص المادة  اإلعداـك فيما يخص تنفيذ عقكبة 
 عميو ال عمى المحكـكك شيرا،  93عمى الحامؿ أك المرضعة لطفؿ دكف  اإلعداـتنفذ عقكبة 

 المصاب بجنكف أك بمرض خطير.
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ة داخؿ المؤسسة العقابية تفرضيا ضركرة كما تستفيد المرأة الحامؿ مف معاممة خاص 
إذ تنص المادة  أخرل،عمى صحتيا مف جية ك عمى حياة ك سالمة الجنيف مف جية  الحفاظ

الحامؿ بظركؼ احتباس ] تستفيد المحبكسة  :ف السمؼ الذكر عمى ما يميمف القانك  26
في الزيارة ك  المستمرة، ك الحؽمالئمة السيما مف حيث التغذية المتكازنة ك الرعاية الطبية 

 المحادثة مع زائرييا مف دكف فاصؿ[.

كقع مف األـ  إذاعمى أنو  اإلسالمياتفؽ رجاؿ الفقو  اإلسالميةبالنسبة لمشريعة 
 ؽ بيف حالتيف ىما:نفر  فإنناتكقيع عقكبة دنيكية، الحامؿ فعؿ يكجب 

 : تنفيذ العقوبة الواقعة عمى حياة األم الحامل إرجاء حالة -أوال 

إلى ما فاف التنفيذ يؤجؿ  تعزيراكانت العقكبة ىي القتؿ الذم قد يككف قصاصا أك حدا أك  إذا
ك قكلو 1"ال تزر كازرة كزر أخرل" ع الجنيف، ذلؾ أف العقكبة شخصية لقكلو تعالى:بعد كض

أم ال يقتؿ غير القاتؿ، ك تنفيذ العقكبة عمى الحامؿ قتؿ لما  2""فال يسرؼ في القتؿى تعال
منييا عنو شرعا، ك النيي يفيد التحريـ. ك ركم عف الرسكؿ صمى  إسرافافي بطنيا فيككف 

ع ما في بطنيا ك حتى رأة إذا قتمت عمدا ال تقتؿ حتى تضاهلل عميو ك سمـ انو قاؿ: " الم
 .تكفؿ كلدىا"

  حالة حبس الحامل: - ثانيا

و مف التصرؼ بنفسو حيث شاء سكاء كاف عيؽ الشخص ك منالحبس الشرعي يقصد بو تعك 
قد يككف عقكبة بصدكر حكـ مف القاضي  غيره ك الحبس شرعا في بيت أك مسجد أك

يعرؼ  حتى حبس المديفا ك ال كفارة. ك قد يككف استظيارا كالرتكاب معصية ال حد فيي
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الحامؿ لمتمكف مف تنفيذ العقكبة عمييا بعد فقير، ك قد قرر الفقياء حبس  أغني ىك أـ
 الكضع، ك عمى ىذا فيك ىنا حبس احتياطي.

لحؽ الجنيف في  و اإلسالمي في مبدأ الشخصية حمايةك بذلؾ يتفؽ القانكف مع الفق
 الحياة، كما يتفقاف في التأخير في التنفيذ إلى ما بعد الكضع.

 نحك انجٍٍُ فً انحٍاة حًاٌت ٌؼذ جرًٌت يا باحتإ4 انثاًَ  انفرع

سمكؾ يعد في حد ذاتو  إباحةىر الحماية الجنائية لحؽ الجنيف في الحياة مف مظا 
كانت  إذاشؽ بطف الحامؿ  كإباحةكاف مف شأنو المحافظة عمى حياة الجنيف  إذاجريمة، 

شؽ بطف  إباحة، ك أيضا الكالدة الطبيعية غير ممكنة ك ىذا ما يسمى بالعمميات القيصرية
الجنيف الحي. ك ال يكجد في القانكف الجزائرم ك ال المصرم نص  إلخراجالحامؿ المتكفاة 

ثبتت حياة الجنيف ك قرر األطباء أنو يمكف  إذافيك أمر جائز خاص يبيح ذلؾ، ك مع ذلؾ 
ة، ك قد أف يعيش خارج الرحـ حتى ك لك مع تطبيؽ التقنية الطبية الحديثة الخاصة باألجن

 .3يستند ذلؾ إلى المبادئ العامة المتعمقة بحالة الضركرة

تعمؽ األمر  إذااألـ  يذه النقطة، فال اعتبار لحرمة جسدل اإلسالـتعرض فقياء  كما
         ك ىك قكؿ الحنفية ك الشافعية الحي أكلى مف تعظيـ الميت، إنقاذالجنيف الف  بإنقاذ

قكلو تعالى:"ك مف أحياىا فكأنيا أحيا  إلىتندكف في ذلؾ ك بعض المالكية ك الحنابمة، ك يس
ة معتبرة شرعا خاصة في كقتنا راجحفشؽ بطف الحاممة مصمحة  إذف ،1الناس جميعا"

 الحاضر الذم يستطيع فيو األطباء أف يحددكا ك بكؿ دقة ما إذا كاف الجنيف حيا أك ميتا.

يزاؿ بالضرر األخؼ ك أنو كذلؾ يجكز شؽ البطف أعماال لقاعدة أف الضرر األشد 
 عند تعارض المفسدة مع المصمحة يراعى أعظميا ضررا بارتكاب أخفيا. 
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 انفصم انثاًَ

 اإلجٓاض كًُٕرج نجرًٌت انتؼذي ػهى انجٍٍُ 

 

يف الكضعية ك كذا أحكاـ الشريعة كفقا لمقكانالجنيف ك ىك في بطف أمو يعتبر  إف
في الجانب  اإلرثبة ك كاليمثؿ باقي الناس، ك يتمتع بكثير مف الحقكؽ  إنسانا اإلسالمية

المدني، ك حقو في الحياة المرحمي جزائيا، ليذا يمكف القكؿ بأف االعتداء عمى الجنيف ك ىك 
ك  عاقب عمييا القانكف،يشكؿ جريمة ي ككؿ. ك األسرةيشكؿ اعتداء عمى نظاـ  أموفي بطف 

جريمة ىك ما جعمنا نخصص ىذا الفصؿ لمجرائـ المتعمقة باالعتداء عميو، ك بالضبط 
كبيرة مف ىذه الجرائـ تضؿ طي اإلجياض لما ليا مف أىمية بالغة خاصة ك أف نسبة 

كر ك كذا سنتناكؿ في ىذا الفصؿ مفيـك ك ص لكتماف لخصكصيتيا ك رضا كؿ أطرافيا. كا
يمة اإلجياض ثـ الجزاءات ك أحكاـ االشتراؾ ك الشركع لنصؿ أخيرا إلى حاالت أركاف جر 

 ذلؾ في مبحثيف عمى النحك التالياإلجياض المرخص بيا في الشريعة ك القانكف ك 
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 انًبحث األٔل

 يـاٍْــــــــــــــــــت اإلجٓاض 

اء عمييا بغير حؽ. في لقد كفؿ التشريع اإلسالمي الحماية لمنفس البشرية بعدـ االعتد
رض مف العقكبات ما يردع ذا ، سكاء قبؿ الكالدة أك بعدىا، كفمراحؿ تككينيا أم مرحمة مف

 .باإلعتداء عمييا الجيالة مف القياـ

مف جية أخرل يحمي القانكف الكضعي حؽ الجنيف في الحياة، مف خالؿ تجريـ 
ىنا تظير أىمية دراسة ىذه بجريمة تسمى"جريمة اإلجياض". كمف  اإلعتداء عمى حياتو

 .الجريمة

عطاء نبذة عف الشرائع ،  لذلؾ البد مف دراسة ماىية اإلجياض مف خالؿ تعريفو كا 
, ك ىذا مف خالؿ  كسائمو ك مع اإلشارة إلى أنكاعوالتي تناكلتو  السماكية القكانيف الكضعية

ف خاللو أنكاع مطمبيف , فاألكؿ نخصو إلبراز مفيـك اإلجياض , أما الثاني فسنبيف م
 اإلجياض ك الكسائؿ المستعممة في ذلؾ.

 انًطهب األٔل

 اإلجٓاضيفٕٓو  

مف صكر التعدم عمى حياة الجنيف , ك التي سعت  األبرزالصكرة  اإلجياضيعتبر 
غالبية الشرائع ك القكانيف لتجريميا حماية لمجنيف , خاصة انو تفاقـ مع مؤخرا ك تفشت 

يا جميع المجتمعات نتيجة العكلمة ك التطكر الحاصؿ عمى اجتماعية لـ تسمـ من كظاىرة
الشيء الذم يحتـ عمينا دراستو دراسة نمتمس فييا الدقة ك اإللماـ جميع المستكيات , 

بالمكضكع قدر اإلمكاف , ليذا ارتأينا أف نقسـ ىذا المطمب إلى ثالث فركع , األكؿ نقدـ فيو 
لثاني فنتطرؽ مف خاللو إلى ما جاء في الشرائع تعريفات مختمفة عف اإلجياض , أما الفرع ا
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السماكية بخصكصو , ك أخيرا أم الفرع الثالث فنبيف ما جاءت بو القكانيف المقرنة في 
 معالجتو.

  4اإلجٓاض4 تؼرٌف األٔل  انفرع 

 تعريف اإلجياض من الناحية المغوية –أوال 

خرج فيك " كلد " كأف خرج ميتا  الجنيف في المغة ىك " حمؿ المرأة ما داـ في بطنيا " فإف
, كما يعني اإلجياض في المغة إسقاط الجنيف  فيك " سقط " كقد يطمؽ عميو أنو جنيف أيضا

قبؿ أكانو بحيث يؤدم ذلؾ إلي كفاتو كيسند الفعؿ إلي المرأة نفسيا فيقاؿ أجيضت المرأة 
نيا كأصميا فيي مجيض إذا أسقطت جنينيا كأال يقاؿ أجيضيا بمعنى جعميا تسقط جني

الناقو فقد جاء في القامكس المحيط , المجيض ىك الكلد السقط أك ما تـ خمقو كنفخ فيو 
, كقد جاء  ركحو مف غير أف يعيش , كأجيض الناقة ألقت كلدىا كقد بنت كبره فيي مجيض

تعريؼ اإلجياض بمعني أخر كىك إسقاط الجنيف ناقص الخمقة كناقص المدة سكاء مف المرأة 
 .يرىا قبؿ المكعد المحدد لمكالدة أك مف غ

 .الطبيعيةالطبية و تعريف اإلجياض من الناحية  -ثانيا

يعرؼ الطب الشرعي اإلجياض بأنو:"طرد محتكيات الرحـ الحامؿ قبؿ اكتماؿ نمك 
اية األسبكع السابع كالثالثيف، معتبريف بداية العد ني الجنيف كامؿ النمك بعد الجنيف. كيعتبر
 1 طبيعية"  آخر حيضةمف أكؿ يكـ في 

 أك كما عرفو البعض بأنو:"لفظ أك احتمالية لفظ مككنات الحامؿ قبؿ حيكية الجنيف 

 
                                                 

1
 D.Youssef el mesellawy, essential obstetrics, el anglo elmasria, 2000, p35 

مقتبس مف:عبد النبي محمد محمكد أبك العينيف، الحماية الجنائية لمجنيف في ضكء التطكرات العممية الحديثة في الفقو  
 47 ، ص 2006اإلسالمي كالقانكف الكضعي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، 
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 1 تعني استطاعتو الحياة المستقمة خارج الرحـ، إذا تكفر الكسط المناسب"  كحيكية الجنيف    

ؿ أسبكع(، كقب 22كما اعتبر عمـ التكليد أف الجنيف إذا لفظ بعد عمر الحيكية ) 
 .أسبكع مكتممة( كالدة مبكرة كليس إجياضا 37اكتماؿ نمكه ) 

كذلؾ عرؼ بعض عمماء الطب الشرعي اإلجياض بأنو:"تفريغ رحـ الحامؿ مف 
كسائؿ صناعية كإدخاؿ آلة،أك تعاطي أدكية أك عقاقير أك غيرىا مف  محتكياتو باستعماؿ

ة، كألم سبب غير إنقاذ حياة كقت قبؿ تكامؿ األشير الرحمي إخراج متحصالتو في أم نياشأ
 .23  األـ أك الجنيف"

تماما بعد األسبكع العشريف مف بداية  اإلجياضكيرل البعض أنو عمميا يجب تكقؼ 
ذلؾ تعتبر كالدة ال يجكز كصؼ الفعؿ ىنا بأنو إجياض، طالما أف الجنيف  الحمؿ،ألنو بعد

الرحـ.كيحدث ذلؾ بعد مركر  لمحياة، كأصبح بمقدكره أف يعيش خارج داخؿ مرحمة القابمية
 .الحمؿ عشريف أسبكعا مف بدء

كلقد عرؼ البعض اإلجياض بأنو:"خرج محتكيات الرحـ قبؿ اثنيف كعشريف أسبكعا 
حاضتيا المرأة ،أك عشريف أسبكعا مف لحظة تمقيح البكيضة بالحيكاف  مف آخر حيضة

 .3 المنكم

ء الحمؿ قبؿ األسبكع الثامف القكيقرر البعض أف الرأم الغالب في معظـ الدكؿ ىك إ
 .في السبعة أشير األكلى مف بداية الحمؿ كالعشريف، أم

                                                 
1
 .انظر،عبد النبي محمد محـ كد أبك العينيف،المرجع نفسو  

2
، 7، ـ.ج.  1974أحمد جعفر، في ندكة عممية عف اإلجياض كتنظيـ األسرة، المركز القكمي لمبحكث، عدد يكنيك،   

. مقتبس مف: شحاتو عبد المطمب حسف أحمد،اإلجياض بيف الحظر  32إجياض الحكامؿ، ص  مشار إليو في جريمة
 13، ص  2006مصر،  كاإلباحة في الفقو اإلسالمي، دار الجامعة الجديدة،

3
 .431محمد عمي البار، خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع، ص   
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في حيف أف البعض يتجو إلى قصر مفيـك اإلجياض، عمى انتياء الحمؿ خالؿ 
فقط بدال مف التسعة أشير. ك أف ما يحدث بعد ذلؾ ىك عممية كالدة  الستة أشير األكلى

 .1 إجياض نيامف األحكاؿ كصفيا بأاؿ ح ك ال يجكز بأمنيا سابقة ألكا

كيعرؼ اإلجياض في قامكس المصطمحات الطبية بأنو:"خركج محصكؿ الحمؿ قبؿ 
قبؿ الشير السادس مف بدء الحمؿ. ففي ىذا الكقت المبكر مف الحمؿ ال  تماـ تككينو، أم

خارج الرحـ.كتحدث معظـ حاالت اإلجياض في األسابيع اإلثنى  يستطيع الجنيف أف يعيش
 .2الحيض الفائتة"  عشر األكلى، خاصة في أكقات

 ك يعرفو أساتذة الطب الشرعي بأنو لفظ محتكيات الرحـ قبؿ األكاف دكف مبرر طبي.

أسبكع مف أخر حيضة  92إلى  99كما يعرفو األطباء بأنو إخراج محتكيات الرحـ قبؿ 
 نكم.أسبكعا مف لحظة تمقيح البكيضة بالحيكاف الم 96حاضتيا المرأة، أك 

كما يمكف تعريؼ اإلجياض طبيا بأنو انقطاع أك تكقؼ مسبؽ لفترة الحمؿ، كفي 
تستعمؿ كممة إجياض كمرادؼ ألم انقطاع إرادم في فترة الحمؿ.في حيف أف  التداكؿ العاـ

، تشير إلى إجياض عفكم)غير مقصكد(.كعميو نعني باإلجياض  1الجنيف" عبارة " فقداف
 . 3  سببو دكاعي صحية الطبي كؿ انقطاع عف الحمؿ

                                                 
1
يمة ، مشار إليو في جر  1974صالح كريـ، ند كة مركز البحكث"ندكة عممية عف اإلجياض كتنظيـ األسرة"، عدد يكنيك،   

. مقتبس مف:شحاتو عبد المطمب  1996. د/مصطفى لبنة، طبعة دار النيي، بير كت، لبناف،  36ص  إجياض الحكامؿ،
 12حسف أحمد،المرجع السابؽ، ص 

2Avortement : « interruption prématurée de la grossesse. Dans l’usage courant, le mot    avortement 
est employé comme synonyme d’interruption volontaire de grossesse(I.V.G) tandis que l’expression 
fausse couche désigne un avortement spontané.par ailleurs, on appelle avortement thérapeutique 
une interruption de grossesse provoquée pour raison La rousse médicale, librairie la rousse, Paris, 
France, 2001, p117  
 

3
ىناؾ مف يقكؿ بأنو يجب التمييز بيف مفيكميف يخطئ الكثير في التميز بينيما ،كىما اإلسقاط كاإلجياض: فاإلسقاط ىك  

ألسباب متعددة رغـ كؿ محاكالت البقاء بداخمو. أما اإلجياض فيك خركج مقصكد لمجنيف مف رحـ  خركج الجنيف مف الرحـ
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كيعني اإلجياض مف الناحية الطبيعية الكضع المبتسر ، فاإلجياض كضع ألف فيو 
إخراج أك طرح ناتج الحمؿ كىك مبتسر ألنو يحدث قبؿ األكاف أم قبؿ أف يتـ الجنيف األشير 

الرحـ قبؿ تماـ األشير الرحمية المقررة , ليذا يعرؼ اإلجياض بأنو خركج متحصالت 
, ما يعرؼ بأنو إخراج الجنيف عمدان مف الرحـ قبؿ المكعد الطبيعي لكالدتو أك قتمو  يةالرحم

, أك إنياء الحمؿ قبؿ األسبكع الثامف  , كما أنو كؿ طرد لمبكيضة الممحقة عمدان في الرحـ
 .كالعشريف أم في السبعة األشير األكلى مف بدء الحمؿ

 ات الرحـ قبؿ األكاف دكف مبرر طبي.يعرفو أساتذة الطب الشرعي بأنو لفظ محتكي ك

أسبكع مف أخر حيضة  92إلى  99يعرفو األطباء بأنو إخراج محتكيات الرحـ قبؿ  كما
 أسبكعا مف لحظة تمقيح البكيضة بالحيكاف المنكم. 96حاضتيا المرأة، أك 

   :-تعريف اإلجياض من الناحية القانونية -ثالثا

ؽ ع  ك لكنو  424إلى  463في المكاد مف  ضاإلجياتناكؿ المشرع الجزائرم جريمة 
قؼ التشريعات الكضعية مف تعريؼ امك  حيث اختمفتلـ يعرفو عمى خالؼ بقية التشريعات، 

اإلجياض مثؿ قانكف العقكبات األردني كقانكف العقكبات المصرم شأنيا في ذلؾ شأف الكثير 
مى عكس القانكف األلماني لإلجياض, عدقيقا مف التشريعات الكضعية بحيث لـ تضع تعريفان 

كقد أدل إلى ىذا اختالؼ نظرة الفقياء   , الذم عرؼ اإلجياض بأنو قتؿ الجنيف في الرحـ
نحك القيمة أك الحؽ الذم يحميو القانكف مف تجريـ اإلجياض ذلؾ أف البعض يرل أف 

                                                                                                                                                         

أخرل بقصد التخمص مف الحمؿ. مقاؿ لمدكتكر:أنكر عبيديف : عمى  ـ بتدخؿ خارجي مف األـ، أك مف أية جيةاألـ،يت
 .http://www.anwar45.maktoobblog.comمكقع

كىناؾ مف يقكؿ بأف الفرؽ بيف لفظتي اإلجياض كاإلسقاط ىك: أف اإلجياض يقتصر معناه عمى خركج الجنيف قبؿ الشير 
كاف ما بيف الشير الرابع كالسابع،ك ما بعد ذلؾ فيك كالدة. مقاؿ لمدكتكرة:عبمة الكحالكم:عميدة  ط فيك ماالرابع.أما اإلسقا

 :مكقع كمية الدراسات اإلسالمية بجامعة األزىر، عمى
http://www.shabab-on-line.com/showthreadp. 
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لحمؿ القانكف أراد حماية الجنيف، بينما يرل البعض اآلخر أف القانكف أراد ضماف تطكر ا
فإذا أخذنا بالرأم األكؿ فإف اإلجياض ىك نكع مف القتؿ أك باألحرل قتؿ الطفؿ   الطبيعي

كالنتيجة المنطقية لألخذ بيذا الرأم ىي أف الجريمة ال تقكـ إذا لـ تنعدـ حياة الطفؿ ألف 
 . القتؿ ال يككف قد تحقؽ

لتعبير كمما أنقطع الرأم الثاني فيقكؿ أف ىناؾ إجياض بالمعنى القانكني ليذا ا ماأ
تطكر الحمؿ بكاسطة كسيمة غير طبيعية أيا كانت كالظاىر أف أكثر المؤلفيف الحديثيف 
 .يؤخذكف ىذا الرأم كيرفضكف نتائج الرأم األكؿ يعتبركف مكت الطفؿ شرطان أساسيا لمجريمة

حمؿ", أما العالمة جارك فقد عرؼ اإلجياض بأنو "الطرد المبتسر الكاقع إراديان لمتحصؿ ال
كما عرؼ اإلجياض عمى أنو إخراج الحمؿ مف الرحـ في غير مكعده الطبيعي عمدان كبال 

 .ضركرة كبأية كسيمة مف الكسائؿ

كقد عرؼ بعض الفقياء اإلجياض "بأنو استعماؿ كسيمة صناعية تؤدم إلى طرد 
رأم يعيبو أف كلكننا نرل أف ىذا ال الجنيف قبؿ مكعد الكالدة إذا تـ بقصد أحداث ىذه النتيجة"

اإلجياض ال يشترط أف يتـ بكسائؿ صناعية ، بؿ ربما نتيجة نشاط عمى الرحـ كإدخاؿ اليد 
في الرحـ أك الضرب المفضي إلي المكت ككذلؾ فقد عرفو البعض بأنو "القياـ بأفعاؿ تؤدم 
إلى إنياء حالة الحمؿ لدل المرأة قبؿ الكضع الطبيعي إذا تمت تمؾ األفعاؿ بقصد أحداث 

 .ىذه النتيجة"

الفقيو اإلنجميزم .. "أف اإلجياض ىك تدمير متعمد لمجنيف في  –كيرل سير كلياـ 
 ."كالدة سابقة ألكانيا بقصد أماتت الجنيف الرحـ أم

 موقف القضاء من تعريف اإلجياض -رابعا

يعرؼ القضاء المصرم جريمة اإلجياض بأنيا "تعمد إنياء حالة الحمؿ قبؿ األكاف" 
محكمة النقض المصرية بأنو تعمد إنياء حالة الحمؿ قبؿ األكاف ، كمتى تـ ذلؾ  كقد عرفتو
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فاف أركاف ىذه الجريمة تتكافر كلك ظؿ الحمؿ في الرحـ الحمؿ بسبب كفاتيا ، كليس في 
القانكف ما يفيد أف لفظ اإلسقاط تعني أف خركج الحمؿ مف الرحـ ركف مف أركاف الجريمة 

قانكف العقكبات المتعمقة بجريمة اإلسقاط افتراض بقاء األـ  كذلؾ بأنو يستفاد مف نصكص
عمى قيد الحياة لذلؾ أستخدـ لفظ اإلسقاط كلكف ذلؾ ال ينفي قياـ الجريمة متى انتيت حالة 

 .الحمؿ قبؿ األكاف كلك ظؿ الحمؿ في الرحـ بسبب كفاة الحمؿ

.   ة الحمؿ قبؿ األكاف"كما عرفت محكمة التميز األردنية اإلجياض بأنو "تعمد إنياء حال
كفي نياية التعريفات ذىب أىؿ الطب إلى تعريؼ اإلجياض أنو "انتياء الحمؿ قبؿ حيكية 
الجنيف كتقدر حيكيتو بثمانية كعشريف أسبكعان ، كىي تساكم سبعة أشير كيككف الجنيف فييا 

حـ قبؿ , كما عرؼ بأنو خركج الجنيف مف الر  مكتمؿ األعضاء ، كلو القدرة عمى الحياة
 .اكتماؿ نمكه في كقت ال يستطيع العيش فيو خارج الرحـ

كيرل الباحث أف ىذه اآلراء , سكءا تمؾ الفقيية أك القضائية لـ تختمؼ عمى محؿ 
نما جاء االختالؼ حكؿ ؛ مبررات التجريـ مف ناحية أكلى عندما  الجريمة كىك الجنيف , كا 

اض , كجاء االختالؼ مف ناحية ثانية نتيجة اختمفكا حكؿ الحؽ المراد حمايتو بتجريـ اإلجي
لمبررات قانكنية ؛ كمف ذلؾ أف البعض أدخؿ فكرة العمد في اإلسقاط , كزاد البعض كجكب 
أف يككف اإلسقاط دكف حالة الضركرة , كأضاؼ أىؿ الطب أف اإلجياض أك إنياء الحمؿ 

اإلجياض ؛ يختمؼ الخ , كيرل الباحث أف تعريؼ ….. يجب أف يأتي قبؿ حيكية الجنيف 
باختالؼ رؤية المشرع في كؿ دكلة باختالؼ األركاف كالشركط التي ينص عمييا كؿ قانكف 
عمى حده , كعميو فأنو يمكف كضع تعريؼ اإلجياض لكؿ قانكف عمى حده كذلؾ باالستعانة 
بفكرة التميز بيف اإلجياض كما يشتبو بو مف جرائـ أخرل كالقتؿ , كال يصادر ىذا الرأم 

ى المطمكب ؛ ألف الحديث ىاىنا ينصب عمى كضع تعريؼ لإلجياض لكؿ قانكف عمى عم
حده , كمف ثـ فأف محددات عدة تبرز أماـ الفقو لكضع ىذا التعريؼ , كمثاؿ ذلؾ أف يككف 

نيف كليس مف ضمف العناصر التي تدخؿ في تعريؼ اإلجياض , فكرة كقكع الجريمة عمى ج
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المصرم  الجزائرم أك القانكف ياض كالقتؿ داخؿ القانكفحي , لنميز بيف اإلج فإنساعمى 
كىكذا الحاؿ في كافة القكانيف األخرل كىذا ما سيتناكلو الباحث فيما … عمى سبيؿ المثاؿ 

 .بعد عند الحديث عف تميز اإلجياض عما يشتبو بو مف أفعاؿ

 اإلجياض في الشريعة اإلسالميةتعريف  -خامسا

اإلسقاط بأنو كؿ ما طرحتو المرأة مما يعمـ أنو طفؿ "كلد ذىب بعض الفقياء إلي تعريؼ 
. أك ما يعبر عنو عند الحنفية بالجناية كيطمؽ عمى  , كما عرؼ الجنيف بأنو الحمؿأك بنت"

ما ىك نفس مف كجيو دكف كجو ، ألف الحنيف مف ناحية يعتبر نفسا ألنو أدمى كال يعتبر 
أمو كىك جزء منيا ، أما جميكر الفقياء فإف  نفسا مف ناحية ثانية ألنو لـ ينفصؿ عف رحـ

اإلجياض لدييـ يعد جناية عمى الجنيف محميا إسقاط الجنيف أك إجياض الحامؿ كاالعتداء 
 .عمى حياة الجنيف كىك كؿ ما يترتب عميو انفصاؿ الجنيف عف أمو

 فً انشرائغ انسًأٌت  اإلجٓاضانفرع انثاًَ 4 

ال مف معرض إسقاط الجنيف بالتعدم عمى المرأة ، أما لـ يرد ذكر اإلجياض في التكراة آ
الديانة المسيحية فقد عممت عمى تحريـ اإلجياض كأما عف خاتمة الرساالت السماكية فقد 
قسـ الفقو اإلسالمي حكـ اإلجياض إلى قسميف ، يتناكؿ القسـ األكؿ حكـ إسقاط الجنيف 

لجنيف بعد نفخ الركح ، كقد رسخ الفقو قبؿ نفخ الركح ، كيتناكؿ القسـ الثاني حكـ إسقاط ا
اإلسالمي رؤيتو لإلجياض مف خالؿ االختالفات العديدة في مسائؿ اإلجياض المختمفة 
خالفان لمشرائع األخرل . كذلؾ عمى حسب ما أتيح لمباحث مف مراجع ؛ كسيعمد الباحث إلى 

 . دراسة ىذه الشرائع كفؽ ترتيب نزكليا كاآلتي

 :-ديةأوال: الشريعة الييو 

لـ يرد ذكر اإلجياض في التكراة إال في معرض إسقاط الجنيف الحاصؿ بالتعدم عمى 
المرأة الحامؿ مف الغير مف غير عمد )غير مقصكد( ، حيث يعاقب الفاعؿ في مثؿ ىذا 
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الحاؿ بالغرامة التي يفرضيا زكج المرأة المجيض كتدفع ىذه الغرامة أما القضاء ، أما إذا 
عمى المرأة الحامؿ قد ارتكب عمدان فاف العقكبة تككف النفس بالنفس كالعيف  كاف الفعؿ الكاقع

ذا تخاصـ رجاؿ كصدمكا امرأة "……. , حيث جاء في سفر الخركج  بالعيف كالسف بالسف كا 
حبمى فسقط كلدىا ، كلـ تحصؿ أذية ، يغٌرـ كما يضع عميو زكج المرأة الحامؿ ، كيدفع عف 

 عطي نفس بنفس ، كعيف بعيف ، كسنا بسف ، كيدا بيد ،يد القضاة أف حصمت أذية ، ت
كلـ تعاقب التكراة عمى اإلجياض  كرجالن برجؿ ، ككيان بكى كجرحان بجرح كرضا برض"

 أكثراالختيارم حيث اعتبرت أف الجنيف جزء مف جسـ المرأة الحامؿ ، كطرحو ال يستكجب 
 البسيطة مف عقكبة الغرامة

 :-الشريعة المسيحية -ثانيا:

ييتـ المسيحيكف بكثير النسؿ كيحاربكف تحديده ، كمما ينسب إلى البابا بيكس الثاني 
"إف خصب  1958عشر قكلو في االتحاد اإليطالي لجمعيات العائالت الكثيرة العدد سنة 

الزكج شرط لسالمة الشعكب المسيحية كدليؿ عمى األيماف باهلل كالثقة بعنايتو اإلليية كمجمبو 
 .ية"لألفراح العائم

لذا عممت الديانة المسيحية عمى تحريـ اإلجياض ككانت فمسفة الديانة المسيحية ترل أف 
الزكاج شر ال بد منو كخطيئة ال يبررىا أال النسؿ ، كأف الجنيف يجب أف يكلد حيان ، كاف أم 
اعتداء عمى الجنيف كالقتؿ يعتبر قتالن عمدان ، بؿ اعتبرتو اشد أجرامان مف قتؿ الطفؿ بعد 
كالدتو كتعميده الف الجنيف يفقد حياتو الركحية بينما ال يفقد الطفؿ المعمد سكل حياتو 
الجسدية حيث يرل القديس باسيؿ أف يعاقب مرتكب جـر اإلجياض ميما كاف عمر الجنيف 
، كمعنى ذلؾ أف الجنيف ال يستحؽ الحماية الجنائية إال بعد مركر فترة زمنية معينة عمى 

لكنيسة ال تعاقب عمى اإلجياض طالما أف الركح لـ تدب في الجنيف, كما الحمؿ ، حيث أف ا
يقكؿ الفيمسكؼ اثنا غكراس ، كىك مف آباء القرف الثاني لمميالد ، " أف أكلئؾ النسكة األتي 
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يستعممف العقاقير إلسقاط الجنيف ، يرتكبف جريمة القتؿ . كلسكؼ يحاسبف أماـ اهلل عف ىذا 
اإلنساف أف ينظر إلى الجنيف عمى أنو كائف مخمكؽ ، كبالتالي فيك األمر ، ألنو يجب عمى 

 ….مكضكع العناية اهلل 

ـ فقد أصدر البابا "سيسكت كانت" بيانا ذكر فيو أف اإلجياض 1588إما في عاـ 
معاقب عميو عندما تدب الركح في جسد الجنيف , بشعكر المرأة بحركاتو كمنذ ذلؾ الكقت 

ؽ عمى المرأة المجيضة , ككثير ما شنقت النساء أك حرقت كىف أصبحت عقكبة اإلعداـ تطب
عمى قيد الحياة ليذا السبب ، كبعدىا أعمف البابا دءبيكس الحادم عشر" في المجمع المقدس 

أف حياة األـ كحياة الجنيف مقدستاف كأنو ال يصح القضاء عمى أم منيما ، كأف  1930عاـ 
 .يعةأم منع لمكالدة يعاقب كفعؿ مخالؼ لمطب

لذا كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد أباح الديف المسيحي اإلجياض في حاالت الضركرة 
كالمتمثمة في الحاالت التي يككف فييا استمرار الحمؿ خطر عمى حياة األـ الحامؿ كصحتيا 

. أما بالنسبة لحمؿ السفاح فنجد أف الكنيسة  ، أك أف يككف الجنيف مشكىان تشكىان خطيران 
اض لمتخمص مف الحمؿ السفاح ، حيث كضعت عقكبات دينية كدنيكية رفضت إباحة اإلجي

 .عمى النساء اآلتي يجيضف حممف الناتج عف سفاح

 :-ثالثا: موقف الشريعة اإلسالمية من اإلجياض

نتناكؿ في ىذا المقاـ ثالثة نقاط تتعمؽ األكلى بمكقؼ الشريعة اإلسالمية مف تحميؿ 
ث عف عقكبة اإلجياض في الشريعة كنختتـ ذلؾ ببياف حياة الجنيف لدل الفقياء ، ثـ نتحد

 .مكقؼ الشريعة اإلسالمية مف منع الحمؿ
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 .مكقؼ الشريعة مف تحديد حياة الجنيف -1

الجنيف ىك الحمؿ كاالعتداء عميو يشكؿ تعرضان لمخمكؽ غافؿ عما يجرم حكلو كلذا 
الفقو القانكني "جريمة يسمى اإلجياض في الفقو اإلسالمي "إجياض الجنيف" كيقابميا في 

اإلسقاط", كلكي يظير حكـ الشرعية اإلسالمية في اإلجياض فال بد مف التعرض ألراء 
الفقياء في مسائمة اإلجياض حيث قد فرؽ الفقياء بيف اإلجياض الذم يتـ خالؿ مرحمة ما 

 .قبؿ نفخ الركح كمرحمة ما بعد نفخ الركح

 حأ: حكـ اإلجياض في مرحمة ما قبؿ نفخ الرك 

ال تكجد نصكص قطعية في القرآف الكريـ أك السنة النبكية الشريفة تخبرنا بدقة عف مكعد 
نفخ الركح في الجنيف, كقد ذكر القرآف الكريـ ىذه المرحمة ، كحددىا بستة أطكار إذ يقكؿ 
سبحانو كتعالى : "كلقد خمقنا اإلنساف مف ساللة مف طيف ، ثـ جعمناه نطفةن في قرار مكيف 

 ا النطفة عمقو ، فخمقنا العمقة مضغة ، فخمقنا المضغة عظامان فكسكنا العظاـ لحمان"ثـ خمقن
 . كلمفقياء في ذلؾ تفصيالن سنكرده أقكاليـ كفؽ المذاىب األربعة كما يمي

 -: كليـ رأياف في ىذه المسألة أقكاؿ السادة الحنفية

 ف شئ ، مف خمقو كيقكؿ: إباحة اإلسقاط قبؿ نفخ الركح حيث أنو لـ يستبي : الرأم األكؿ

الكماؿ ابف اليماـ" يباح اإلسقاط بعد الحمؿ ما لـ يختمؽ شئ منو" كدليميـ في ذلؾ أف 
محصكؿ الحمؿ قبؿ التخمؽ قطعة لحـ قد ال تككف جنينان حيث انو مجيكؿ المستقبؿ كال حياة 

 .فيو
ذرة محترمة ال يحـر اإلجياض قبؿ نفخ الركح بغير عذر عمى اعتبار أنو ب: الرأم الثاني

 . يجكز المساس بيا
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 :-أقكاؿ السادة الشافعية

ذىبكا إلى إباحة اإلجياض قبؿ نفخ الركح كسندىـ في ذلؾ أف متحصؿ الحمؿ خالؿ 
ىذه المرحمة لـ يدخؿ مرحمة التخمؽ كلـ يبدأ التصكر بعد كال يتبيف منو شئ, كيرل بعض 

بؿ األربعيف يكمان, عمى اعتبار أف أكؿ الشافعية حرمو إخراج النطفة قبؿ نفخ الركح فييا ق
مراتب الكجكد كقكع النطفة في الرحـ فيختمط بماء المرأة فإفسادىا جناية عمى مكجكد ، فإف 

كاستقرت الحمقة زادت الجناية صارت عمقو أك مضغة فالجناية أفحش ، فإف نفحت الركح 
 .حشاتفا

 :-أقكاؿ السادة المالكية

حيث ذىبكا إلى تحريـ اإلجياض في ىذه المرحمة كمنعكا ىـ أكثر تشددان في أقكاليـ 
اإلجياض حتى لك كاف قبؿ األربعيف يكما ، حيث جاء في كتاب الشرح الكبير : "ال يجكز 

, كىذا يفيد الحرمة كعدـ جكاز  إخراج المنى المتككف في الرحـ كلك قبؿ األربعيف يكمان"
منذ بدايتو لو حؽ الحياة ، كانو ال اإلجياض كيتضح أف المالكية ترل أف محصكؿ الحمؿ 

 .يجكز التعرض لو بحاؿ مف األحكاؿ

 :-أقكاؿ السادة الحنابمة

ذىب الحنابمة إلى إجازة اإلجياض في ىذه المرحمة أم إباحة اإلجياض حيث جاء في 
 .كتاب األنصاؼ "يجكز شرب دكاء إلسقاط نطفو"

جماؿ الحديث أف الفقياء ذىبكا في اإلسقاط قبؿ النف خ إلى مذىبيف, أكليا المنع كىذا كا 
رأم اإلماـ مالؾ ، كدليميـ في ذلؾ أف العمقة كالمضغة ابتداء خمؽ آدمي لو حرمتو ، كال 
يحؿ انتياكيا, ثانييا يقكؿ باإلباحة كىـ جميكر الحنفية كالشافعية كالظاىرة مف الحنابمة 
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كحياتيا البشرية في  كدليميـ أف محصكؿ الحمؿ قبؿ التخمؽ قطعة لحـ قد ال تككف جنينا
 .أف الجنيف في ىذه المرحمة ال حياة فيو حكـ المجيكؿ كما

 ب: حكـ اإلجياض بعد نفخ الركح

, كىك حراـ  ىذه المرحمة التي أشار ألييا اهلل سبحانو كتعالى بقكلو "ثـ أنشأناه خمقا آخر"
كسكؼ  ديةرة كالمطمقا لـ يخالؼ في ذلؾ أحد بؿ أنيا جنحة شرعت ليا عقكبتاف ، ىما الكفا

 نعرض أراء المذىب كما يمي

يحـر اإلجياض بعد نفخ الركح كحجتيـ في ذلؾ أف ماء الرجؿ بعد كقكعو : مذىب الحنفية
في الرحـ ليس حياة آدمية بؿ أنو أصؿ الحياة ، كاعتبركا أف الحمؿ بعد نفخ الركح حياة 

 (6ء فانو يكجب الغرة كالٌدية)كاممة مصانة ال يجكز المساس بيا أك االعتداء عميو كأم اعتدا
يحـر اإلجياض كال يجكز التعرض لمحمؿ بعد نفخ الركح ، كجاء في الشرح : مذىب المالكية

ذا  الكبير لمدردير انو "ال يجكز إخراج المنى المتككف في الرحـ كلك قبؿ األربعيف يكمان كا 
بعد نفخ الركح قتالن . كاعتبركا أف االعتداء عمى الجنيف  نفخت فيو الركح حـر إجماعان"

 .صريحان 
الراجح عندىـ تحريـ اإلجياض بعد نفخ الركح مطمقا ، كيتضح مف أقكاؿ : مذىب الشافعية

فقياء الشافعية العقاب عمى اإلجياض بعد التخمؽ كيصبح الحكـ كراىية التحريـ حتى نفخ 
 .الركح ثـ يصبح الحكـ الحرمة المطمقة بعد ذلؾ

اإلسقاط بعد نفخ الركح كيقكؿ أبف قدامو : "مف ضرب بطف  عندىـ حرمو: مذىب الحنابمة
ذا شربت الحامؿ دكاء فألقت بو جنينا عمى كؿ منيما  كفارة ك غرة  امرأة فألقت جنينان ، كا 

 .بمكجب الكفارة يقتضي كقكع اآلثـكالحكـ 
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لذا نستخمص مف أراء المذاىب السابقة أف اإلجياض بعد نفخ الركح حراـ باإلجماع 
ذر كتجب فيو عقكبة ، أما إذا كجد عذر قاىر جاز اإلجياض كمف تمؾ األعذار ، بدكف ع

 .ت األـ إذا بقى الجنيف في بطنياأف يككف ىنالؾ عذر قاىر كتحقؽ مك 

ىذا كقد لخص د. محمد سيؼ الديف السباعي أراء العمماء في اإلجياض حيث ذىبكا في 
 -:اإلسقاط قبؿ نفخ الركح إلى مذىبيف

بمنع اإلجياض قبؿ نفخ الركح كىـ األماـ مالؾ كالغزالي كبعض الحنفية ،  يقكؿ :أكليما
 .كدليميـ كأف العمقة كالمضغة ابتداء خمؽ أدمى لو حرمتو كال يحؿ انتياكيا

يقكؿ باإلباحة كىـ جميكر الشافعية كالحنفية كالظاىر مف كالـ الحنابمة ، كدليميـ أف  :ثانيا
لحـ قد ال تككف جنينان, أما اإلجياض بعد نفخ الركح محصكؿ الحمؿ قبؿ نفخ الركح قطعة 

 .فيك حراـ إطالقا كلـ يخالؼ في ذلؾ أحد

   فً انمٕاٍٍَ انًمارَت اإلجٓاضانفرع انثانث 4 

يحمي القانكفي الجنائي اإلنسافى الحيَّ مف خالؿ النصكص التي تيعاًقب عمى ارتكاب 
ظًر إلى العقكبات المقررة في القانكف جرائـ القتؿ كالجرح كالضرب، كما نجد مف خالؿ الن

رة في جرائـ  -الجنائي لمجرائـ الخاصة بالقتؿ  نجد أنيا أشد كأقسى مف العقكبات المقرَّ
ا، أما اإلجياض فال  اإلجياض، كما أف القتؿ الخطأ كالقتؿ غير المقصكد معاقىب عميو أيضن

كما ىك الحاؿ في  , 1 يككف إال عمدنا، بحيث لك كقىع عف خطأ يككف غير معاقىب عميو
القانكف المصرم؛ حيث إف القانكفى يعاقب عمى الشركع في القتؿ العىٍمد، في حيف أنو نص 

مف قانكف العقكبات المصرم بأنو ال يعاقب عمى الشركع في  264بصراحة في المادة 
ا أف القانكف المصرم كازىف بيف حياة الجنيف كحياة اإلنساف،  اإلجياض، كما يتضح أيضن

رجَّح الثانية عمى األكلى؛ حيث أجاز التضحية بالحؽِّ ذم القيمة األقؿ، إنقاذنا لمحؽ ذم ف
                                                 

1
، 1965كبات المصرم، الطبعة الخامسة، القاىرة رؤكؼ عبيد "جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ" في قانكف العق  

 .105ص 
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القيمة األكبر؛ فيك يرل أف حياةى الجنيف احتمالية، في حيف أف حياة اإلنساف يقينية، كبالتالي 
 .  1 اختمؼ مدل الحماية الجنائية لكؿ منيما

إلنسانية تبدأ بمجرد بىٍدء عممية الكالدة، فيفقد فإف أغمب الفقو القانكني يرل أف الحياةى ا 
الجنيف صفتىو، كيصبح إنساننا حيِّا بعد عممية الكالدة، كمف ىنا يبدأ التكسُّع في مجاؿ 

 .االعتداء عمى حياة اإلنساف كسالمًة جسمو

فالقانكف المصرم يعاقب عمى اإلجياض في جميع األحكاؿ، سكاء كقىع مف الحامؿ 
مف شخص آخر، برضائيا أك بدكف رضائيا، فجعىؿ عقكبة الحالة األكلى نفسيا، أك كقىع 

نحة إذا كاف إسقاط كقىع مف الحامؿ عمى نفسيا، كشدَّد العقاب إذا كاف اإلسقاط  عقكبة الجي

ع األحكاؿ، سكاء كقىع مف الحامؿ فالقانكف المصرم يعاقب عمى اإلجياض في جمي 
دكف رضائيا، فجعىؿ عقكبة الحالة األكلى فسيا، أك كقىع مف شخص آخر، برضائيا أك ب

نحة إذا كاف إسقاط كقىع مف الحامؿ عمى نفسيا، كشدَّد العقاب إذا كاف اإلسقاط  عقكبة الجي
، كتناكؿ القانكف المصرم اإلجياض في 2  كقىع مف الغير عمى الحامؿ إلى عقكبة الجناية

 . 264إلى  260المكاد 

كال تزاؿ ىي المطبَّقةى في البالد العربية أما أحكاـ الشريعة اإلسالمية فظمت 
كاإلسالمية، كلكف منتصؼ القرف التاسع عشر، عندما أقدمت الدكلة العثمانية عمى استمداد 

، كمنعت بمكجًب 1858قانكف لمعقكبات مف التشريع الفرنسي لتطبيقو في مصر سنة 
ف، كقد طيبؽ ىذا منو اإلجياضى مطمقنا بصرؼ النظر عف عمر الجني 193ك 192المادتيف 

القانكف عمى كؿ البمداف العربية التي كانت خاضعة لمحيكـ العثماني آنذاؾ، باستثناء مصر 

                                                 
1
.101حسف صادؽ المرصفاكم "اإلجياض في نظر المشرع الجنائي"؛ المجمة الجنائية القكمية، العدد الثالث، ص   

 

2
 .5/247مكفؽ الديف بف قدامة، المغني، دار الكتاب العربي الجديدة، بيركت،    
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التشريع الفرنسي  المستمد مف  "اليمايكني" قانكف الجزاء 1855التي كانت قد أصدرت سنة 
ا، كمن  1 .اليكـ ية الدكؿ العربية كاإلسالمية حتىجاء تحريـ اإلجياض مطمقنا في غالبو أيضن

أما اإلجياض في القانكف الفرنسي فكاف القانكف القديـ يجعؿ عقكبة اإلجياض 
، كبعد قياـ الثكرة الفرنسية  2  اإلعداـ؛ أم في مرتبة القتؿ، سكاء دبَّت في الجنيف الحياة أـ ال

عمى أنو: كؿ مف ييجًيض امرأة  1791نص المشرِّع في قانكف العقكبات الفرنسي الصادر 
ا، ثـ جاء القانكف الصادر  حامالن  كقرر في مادتو  1810يعاقب بالسجف لمدة عشريف عامن
: أف عقكبة اإلجياض ىي السجف، كما لًبث التشريع الفرنسي أف اعتراه التعديؿ مرتيف، 317

 عقكبة 3األكؿ، بشأف جريمة اإلجياض، فجعؿ التعديؿ 1939، كعاـ 1923في عاـ 
  ؼ العقكبة إذا كانت الحامؿ ىي التي أجيضت نفسىيااإلجياض الحبس كالغرامة، مع تخفي

مع تشديد العقكبة إذا كاف الجاني ممف ييزاًكلكف ًمينة الطب، أك دراستىيا، أك 
الصيدلة أك الكالدة، ذلؾ فضالن عف الحرماف مف مزاكلة المينة، أما التعديؿ الثاني عاـ 

 مى تجريـ الشركع في اإلجياض،فأكمؿ المشرِّع الفرنسي ما بدأ بو أكالن، كنصَّ ع 1939

زاء ذلؾ أباح المشرِّع الفرنسي  حتى كلك كانت األنثى غيرى حامؿ حقيقةن، كا 
اإلجياضى إذا انطكل عمى مخاطرى ًطبِّية عمى األـ أك الجنيف في استمرار الحمؿ، كأباح ذلؾ 

قة المرأة أك ، منيا: أف يككفى في العشرة أسابيع األكلى، في مستشفى عاـ، بعد مكاف4  بشركط
 .كليِّيا

                                                 
1
، 2003بيركت  -شريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية"، دار الكتاب العربي الجديدة محمد كفا ريشي "اإلجياض في ال  

 .240ص 

2
 67حسف محمد ربيع "جرائـ االعتداء عمى األشخاص"، المرجع السابؽ، ص  

3
 39، ص 1990القاىرة،  -إبراىيـ ذكي أخنكخ "حالة الضركرة في قانكف العقكبات"، رسالة دكتكراه   

4
 .68"جرائـ االعتداء عمى األشخاص" المرجع السابؽ، ص  حسف محمد ربيع  
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، فيك أكؿ قانكف يبيح اإلجياض 1889أما قانكف العقكبات الفنمندم الصادر سنة  
إنقاذنا لحياة األـ مف خطر المكت، أك تفادينا إلرباكات خطيرة بىدىنية أك نفسية أك عقمية يمكف 

، 1933نة أف يسببىيا الحمؿ لممرأة، ككانت الدانمرؾ أكؿ دكلةو تبيح اإلجياض مطمقنا س
ر سنة 1948، ثـ الياباف سنة 1942كتًبعتيا سكيسرا سنة  ، 1950، ثـ تشيككسمكفاكية كالمىجى
، ككذلؾ بمغارية كأيسمندا كاليكناف، ثـ االتحاد السكفييتي سنة 1951ثـ يكغسالفية سنة 

ـ، كأما إنجمترا فالتشريع اإلنجميزم يجعؿ مف اإلجياض في أحكاـ القانكف العاـ  1955
إذا كقع عمى جنيف دبٍَّت فيو الحياة، أما إذا لـ يكيٍف قد دخؿ مرحمة التحرؾ،  جنحة

 .1  فاإلجياض ال ييعىد جريمة

، شدَّد العقاب، 1803أما قانكف االعتداء عمى األشخاص في إنجمترا، الصادر عاـ  
ف قد دبت فجعىؿ عقكبة اإلجياض اإلعداـ إذا كاف الجنيفي قد دبَّت فيو الحياة، أما إذا لـ يك

، فجعؿ 1861، ثـ عدؿ ذلؾ القانكف الصادر عاـ 2  فيو الحياةي، فالعقكبة السجف لمدة عاـ
عقكبة اإلجياض السجف مدل الحياة لكؿ مىف ييجًيض امرأة حامالن، أك يدليا عمى الكسائؿ 

، فمك نظرنا لممشرع 3  المؤدية لإلجياض، كأجاز ىذا القانكف اإلجياض إنقاذنا لحياة األـ
لجنائي في دكلة اإلمارات العربية المتحدة فسنجده قد عاقب عمى جريمة اإلجياض بمادة ا

، كالتي جاء 1987لسنة  3مف قانكف العقكبات االتحادم، رقـ  340كحيدة، ىي المادة 
نصيا كاآلتي: ييعاقىب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات مىف أجيىض عمدنا، بإعطائيا 

ائؿى مؤدية إلى ذلؾ، كتككف العقكبة السجف مدة ال تزيد عف سبع أدكية، أك باستعماؿ كس
سنكات إذا كقعًت الجريمة بغير رضائيا، كمؤدل ىذا النصِّ أف المشرع اإلماراتي لـ يعاًقًب 
المرأة التي تيجًيض نفسيا، كقصر العقاب عمى مىف ييجيضيا، جاعالن مف فعمو جنايةن في 

ف كاف قد ميَّز ف ي العقكبة بيف رضاء الحامؿ باإلجياض، كعدـ رضائيا؛ جميع األحكاؿ، كا 
                                                 

1
 .235رؤكؼ عبيد "جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ" في قانكف العقكبات المصرم، المرجع السابؽ، ص   

2
 .كما بعدىا 98حسف محمد ربيع "جرائـ االعتداء عمى األشخاص"، دار النيضة العربية، المرجع السابؽ، ص  

3
 121ا ريشي "اإلجياض في الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية"، المرجع السابؽ، ص حمد كف  
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حيث جعىؿ عقكبة الجاني في الحالة األكلى السجف مدة ال تزيدي عمى خمس سنكات، في حيف 
جعؿ العقكبة في الحالة الثانية السجف مدة ال تزيد عف سبع سنكات، كما يالحظ أف ىذا 

 . امؿ إلى الكسائؿ المؤدِّية لإلجياضالنصَّ لـ ييًشٍر إلى حالة قياـ الجاني بداللة الح

 -بأية كسيمة كانت  -بينما نص المشرع األردني في قانكف العقكبات عمى أف "مف أقدىـ  
عمى إجياض امرأة برضاىا، عكقب بالحبس مف سنة إلى ثالث سنكات، ثـ نص في المادة 

رضاىا، بإجياض امرأة دكف  -عف قصد  -مف نفس القانكف عمى أف مىف تسبَّب  323
عيكًقب باألشغاؿ الشاقة مدة ال تزيد عف عشًر سنكات، كال تنقيص عف العقكبة عف عشر 
سنكات إذا أفضى اإلجياض أك الكسائؿ المستعممة، ككذلؾ مكقؼ المشرع السكرم في نص 

 . مف قانكف العقكبات السكرم 529، 528المادتيف 
 

 انًطهب انثاًَ 

 .ٔسائهّ إَٔاع اإلجٓاض ٔ 

 

، كذلؾ مف خالؿ التطرؽ إلى مفيـك اإلجياض في المطمب األكؿ عرضنابعد أف ت
تبيانو عبر مختمؼ إلى  ، إضافةية ك طبية ك قانكنية ك فقيية كاصطالح ةلغكي اتإلى تعريف

عما قد يختمط بو مف مصطمحات  الشرائع السماكية , منتييف إلى القكانيف الكضعية المقارنة
اختمؼ في تقسيميا الفقياء كأىؿ الطب،  اع اإلجياض التيكأفعاؿ.البد مف التعرض ألىـ أنك 

 أنكاع األكؿبحيث سنتناكؿ في الفرع  .ثـ التطرؽ إلى أىـ الكسائؿ المستعممة في اإلجياض
 اإلجياضالفرع الثاني فنتناكؿ مف خاللو الكسائؿ المستعممة في  أما,  اإلجياض

 .إَٔاع اإلجٓاض انفرع األٔل4

لميتميف بالدراسات الجنينية مف األطباء كغيرىـ في تصنيؼ قد اختمفت كجيات نظر ا
 .كعمى ذلؾ ىناؾ عدة أنكاع مف اإلجياض اإلجياض،
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 .يأو الطبيع اض الذاتي أو التمقائي أو العفويأوال:اإلجي

كىك الذم يتـ بدكف إرادة المرأة سكاء كاف السبب خطأ ارتكبتو، أـ حالة جسمية تعاني 
ر الحياة لمجنيف كىك ما يحدث في األجنة المشكىة.فقد قرر اكتماؿ عناص منيا، أك عدـ

% مف  10.ك أف في حكالي  90ىضة تمقائيا مشكىة لجااألجنة ا األطباء أف نسبة كبيرة مف
كف سبب ذلؾ إما لخمؿ في تدخؿ خارجي، كيك حاالت الحمؿ يحدث إجياض بدكف أم

اب المرضية قد تككف عامة أك األسب الحمؿ ذاتو، أك ألسباب مرضية لممرأة الحامؿ، كىذه
 .1 أمراض مكضعية 

ك األمراض التي تسبب اإلجياض كثيرة منيا األمراض الخاصة باألـ، ك األمراض 
 .كيحدث اإلجياض ىنا خالؿ األشير الثالثة األكلى الخاصة بالجنيف،

 :األمراض الخاصة باألـ: كىي - 1
 .: كىك مرض معد يصيب الزكجة، كينتقؿ إلى الزكج أك العكس 2 الزىرم*
الحميات النكعية أك باألخص التيفكد كالراجعة التيفكدية: كيالحظ أف الحميات بصفة *

رتفاع درجة الحامؿ، حيث تشير األبحاث إلى ا ارتفاع درجة حرارة المرأة عامة تسبب
 .ف ثـ يحدث اإلجياضتقضي عمى الجنيف، كم درجة مئكية 40حرارة األـ إلى 

 .األمراض الخاصة بأعضاء التناسؿ: كمنيا تغير كضع الرحـ*
 .اإلصابات العصبية : مثؿ ككرزيا الحمؿ كقيء الحمؿ الشديد كاالنفعاؿ*

 3 االلتياب الكمكم المتقدـ * .

                                                 
1
 .14شحاتو عبد المطمب حسف أحمد،المرجع السابؽ، ص   

ا إصابات مختمفة ذات  الزىرم أك السفمس مرض تناسمي قديـ معد كمزمف، يصيب جميع أجزاء الجسـ، حيث يحدث 2
ب حمزكني الشكؿ يشبو الخيط الرفيع، كتنتقؿ العدكل في معظـ الحاالت عف طريؽ مف مكرك  صكر متعددة، كىك يتسبب

المرض يمكف أف تنقمو لمجنيف عف طريؽ الحبؿ  إذا األـ المصابة اإلتصاؿ الجنسي المباشر، بيف المريض كالسميـ. كما أف
 .السرم

3
  www.elnorelmohamady.com le : 18/12/2009. 
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 :كثيرة كمنيااألمراض الخاصة بالجنيف:  - 2
كالحكيصمة ، كاالنفصاؿ  أمراض المشيمة كاألغشية: مثؿ االستحالة الذىنية*

 .األغشية العارض لممشيمة أك
 .اإلصابات بالزىرية المكركثة مف أحد الكالديف*
 .مكت الجنيف في الرحـ بسبب مرضو أك نقص في تككينو أك نمكه*

 :كينقسـ اإلجياض التمقائي إلى أنكاع مختمفة مثؿ

 20رحـ مغمؽ)في تككف كمية الدـ قميمة، كعنؽ ال اإلجياض الميدد أو المنذر:-أ(
الحمؿ(. بعض الحكامؿ يعانكف مف نزيؼ ميبمي أثناء الثمث األكؿ  بالمائة مف حاالت

 مف الحمؿ، كأحيانا يككف مصحكبا

بتقمصات البطف. لكف عادة يككف النزيؼ الميبمي، كالتقمصات الرحمية معتدلة كليست 
 .مايعرؼ باإلجياض المنذر شديدة، كىذا

 :نذر في الحاالت اآلتيةكيزداد حدكث اإلجياض الم
 .عاما 35عمر الحامؿ أكثر مف -
 .مرات أك أكثر 3تعرض الحامؿ مف قبؿ لإلجياض التمقائي –

ئؼ الغدة إذا كانت الحامؿ مصابة بإحدل األمراض كالسكرم، أك خمؿ بكظا- .
 .الدرقية 

كفيو تتمزؽ األغشية، ك يتكسع عنؽ الرحـ.كىك ينتيي  اإلجياض المحتم: - ب(
ينفع فيو أم عالج كيصحبو بالعادة نزيؼ دمكم شديد، أك  ج الجنيف حتما، كالبخرك 

مصحكبا بآالـ في أسفؿ البطف كالظير، كما يككف  أسابيع3يككف النزيؼ مستمرا لمدة 
 .عنؽ الرحـ متسعا
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يككف فيو النزيؼ ثقيال، كبقايا مف  اإلجياض غير المكتمل أو غير الكامل: - ج(
رحـ.كىنا يقـك الرحـ بطرد جزء مف الحمؿ قبؿ األسبكع ال المشيمة مكجكدة في

ميبمي شديد )مف الرحـ(، كتقمصات  العشريف لمحمؿ. كيككف مصحكبا بنزيؼ
 .1بالبطف

كيككف عنؽ الرحـ مغمقا، كالدـ قميؿ كقد يتكقؼ، كيسمى  اإلجياض الكامل: -د( 
، المشيمة، كيس إذا استطاع الرحـ أف يطرح جميع محتكياتو )الجنيف اإلجياض كامال

 الجنيف(. كيتكقؼ بعده عادة

النزيؼ الميبمي الرحمي، كاأللـ كتقمصات البطف. كعادة ال تحتاج المريضة إلى 
أقراص قابضة لمرحـ، كمضادات حيكية لعدة أياـ بعد  عطاءإ عالج. لكف قد يتـ

   2اإلجياض

مدة شيريف أك كىك الذم يككف فيو الجنيف ميتا ل اإلجياض الفائت أو المخفي: -ه( 
ىذه الحالة نزيؼ داخمي في الرحـ، كتنقطع تغذية الجنيف  .كيحصؿ في 3أكثر

فترة قصيرة أك طكيمة، ثـ يقذفو الرحـ  فيمكت، كربما تكمس كىك في الرحـ.كيبقى
كالبركستاجالنديف أك بعممية التكسيع ك  ذاتيا،أك يقكـ الطبيب بإخراجو بكاسطة عقاقير

لمسكاد ، مع بعض اإلفرازات  دـ بسيط بني المكف مائؿ الكحت.ك يصاحب ذلؾ ظيكر
 4 المخاطية مع زكاؿ آثار الحمؿ 

يعرؼ اإلجياض المتكرر بأنو:حدكث اإلسقاط قبؿ  اإلجياض المتكرر: -و( 
 الحمؿ ثالث مرات متتالية أك أكثر.كىي مشكمة تعاني منيا ما  األسبكع العشريف مف

                                                 
1
 www.hasan-dashti.com le :22/12/2009. 

2
 http://ar.wikipedia.org/wiki/. Le : 25/02/2009. 

3
 http:// www.nursing-sa.com. Le : 26/02/2009 

4
 http://www.werathan.com. Le : 27/02/2009 
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 . ك أف فرص 5عاما  35ع زيادة العمر فكؽ م المئة مف السيدات، كتزداد 3نسبتو 

 70النسبة إلى  كاحد، كتقؿ بالمئة لمف تعرضت إلجياض 80استمرار الحمؿ تبمغ 
بالمئة لمف تعرضت لإلجياض ثالث مرات متتالية، كتعتبر النسبة أفضؿ بكثير لمف 

 .ليا الحمؿ كاستمر عندىا سبؽ

بالمئة، كتككف النسبة  60حكالي  كىناؾ أسباب عديدة ليذا اإلجياض المتكرر كنسبتو
 .يصيا عف طريؽ الفحكص المعممية معركفة ، كال يمكف تشخ الباقية غير

أما بالنسبة لحكـ اإلجياض الطبيعي، فمـ يعد الفقياء ىذا النكع مف أنكاع اإلجياض، 
انسجاما مع مقاصد الشريعة اإلسالمية، التي ال ترتب آثارا كنتائج عمى  كذلؾ

األمكر 1ك انسجاما مع القاعدة الفقيية" , قصد دكف إرادة أك تصرفات الخمؽ
اهلل تجاكز عف أمتي الخطأ ك النسياف  بمقاصدىا". كلقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:"إف

 2 كما استكرىكا عميو..." 

 .ثانيا:اإلجياض العالجي

ك ىك ما قد يتـ تحت إشراؼ الطب لممحافظة عمى حياة األـ كصحتيا ضد خطر 
الحمؿ. ففي بعض األحكاؿ يككف إجياض األـ ىك السبيؿ الكحيد  بسبب ابي  أحدؽ

استمرار الحمؿ أك الكالدة خطرا عمى حياة األـ، كىذا النكع  عندما يشكؿتيا إلنقاذ حيا
 3 القانكف  مف اإلجياض غير مخالؼ لمشرع أك

 :كتنحصر حاالت اإلجياض العالجي في الحاالت التالية
                                                 

1
 16، ص  1994، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، لبناف، 1السيكطي جالؿ الديف عبد الرحماف،األشباه كالنظائر،ط   

2
،  2043، الحديث رقـ  1995، د.ؼ.ع، ب يركت ، لبناف، 1ابف ماجو محمد بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو،ج.   

 642ص 

3
، ص  2005أسامة رمضاف الغمرم،الجرائـ الجنسية كالحمؿ كاإلجياض مف الكجية الطبية الشرعية، د.ؾ.ؽ، مصر،   

82 
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 لإلجياض لمخطر إف لـ تمجأتيا ضع يعر ض حياأف تككف الحامؿ في ك  1-
لألـ،مثؿ الحاالت المتقدمة ألمراض القمب،أك حاالت  كحاالت المرض الشديد

 ...حاالت السؿ الرئكم المتقدمة التيابات الكمى الشديدة أك الفشؿ الكمكم،أك

أف يعقب الحمؿ إذا استمر عاىة ظاىرة في جسـ األـ، بحيث يثبت بتقرير أىؿ  2-
 ..ال سبيؿ لتجنبيا إال باإلجياض ختصاص أفاإل

، كأف يجؼ ثدم األـ عف 1أف يتككف كضع ييدد حياة رضيع مكجكد باليالؾ 3-
الحمؿ، كغمب عمى الظف عجز األب عمى استئجار مرضع لمطفؿ الرضيع،  المبف بسبب

 عصرنا بسبب تكفر الحميب المعمب ،أك حاالت مرضية لمحمؿ ذاتو كىذه الحالة نادرة في
 ...المستمر الذم ال يستجيب لمعالج مثؿ تسمـ الحمؿ، النزيؼ الرحمي

يف سيكلد مشكىا، أك ناقص الخمقة أف يغمب عمى ظف الطبيب المختص أف الجن 4-
 الكسائؿ العممية الحديثة خاصة مف خالؿ

رار الحمؿ قد يعقبو ىزاؿ، أك نقص في أف استمأف تتيقف أف يغمب عمى ظنيا  5-
 ."يضطرىا إلى كالدة غير طبيعية"قيصرية ة،أكلياقتيا الجسمي

كىنا يجب التنبو إلى نقطة ميمة، كىي أف الحاالت المرضية العصيبة أصبحت قميمة 
 .جدا

ففي السنكات الماضية تطكر الطب العالجي، كأصبح باإلمكاف عالج كثير مف 
ة بداء القمب، كالتي كانت تؤدم إلى الكفاة، كمثاؿ ذلؾ إصابة المرأ األمراض المستعصية،

 .كفيات األميات ككانت أمراض القمب مف أسباب
 عض التدخالت الجراحية أثناء فترةكبتقدـ العمـ كالطب أصبح باإلمكاف إجراء ب

جراحات القمب المفتكح، كتكسيع الصمامات. إال أف ىناؾ حاالت معينة يصعب  الحمؿ، مثؿ
                                                 

1
 15، ص شحاتو عبد المطمب حسف أحمد،المرجع السابؽ  
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ؿ ارتفاع يات، كعمى سبيؿ المثاتحمؿ معدؿ كفيات عالي بيف األمأنيا  عالجيا، كمعركؼ
 .1 الضغط الرئكم األكلي

كمع ذلؾ تكجب بعض القكانيف عمى الطبيب قبؿ إجراء عممية اإلجياض العالجي ، 
اإلجراءات حتى ال يتيـ بأف عممية اإلجياض التي أجراىا إجياضا جنائيا  اتخاذ بعض

 .،منيا
ال إذا كانت تعاني مف استشارة متخصص في المرض الذم تعاني منو الحامؿ، فمث-

استشارة اختصاصي أمراض القمب كىكذا.كأخذ مكافقة ىذا المتخصص،  مرض القمب يتـ
 .اإلجياض ضركرية لمحفاظ عمى حياة السيدة الحامؿ عمى أف إجراء عممية

الحصكؿ عمى مكافقة كتابية بإجراء عممية اإلجياض، مف كؿ مف السيدة كزكجيا. -       
ة الصحية لمزكجة ال تسمح بأخذ المكافقة الكتابية منيا فيكتفي بمكافقة الحال أما إذا كانت

 .الزكج
االحتفاظ بممؼ كامؿ عف الحالة الصحية لمسيدة الحامؿ، محتكيا عمى كؿ التحاليؿ –

كالفحكص المختمفة، كالتقارير الطبية، كذلؾ لتقديميا لمجيات المختصة، إذا  كاإلشعاعات
 .دعت الضركرة لذلؾ

تتـ عمميات اإلجياض العالجي في المستشفيات، ك البعد عف إجرائيا في يجب أف –
الخاصة بقدر اإلمكاف.أما في حالة الطكارئ الشديدة، فيمكف إجرائيا في العيادات  العيادات

 2 الالزمة لمطكارئ أف تككف تؿ العيادات مجيزة بكؿ اإلمكانات  الخاصة، بشرط

الجميع لمضركرة التي تحيط بو، ألف  كاإلجياض العالجي يكاد يككف محؿ اتفاؽ
.كىك ال يعدك أف يككف نكعا   3قاصدىا، فضمت العالج كالتداكماإلسالمية كم قكاعد الشريعة

                                                 
1
 www.shobiklobik.com le : 18/01/2009. 

2
 151أسامة رمضاف الغمرم،أساسيات الطب الشرعي،المرجع السابؽ، ص   

3
،  1995، مطابع المؤسسة الصحفية األردنية،عماف،األردف، 1ذباب زياد صبحي،أحكاـ العقـ في الشريعة اإلسالمية،ط   

 82ص 
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ت تمانع الشريعة مف إجرائيا، إلنقاذ حياة األـ كالجنيف في الحاال مف المعالجة التي ال
 .1الضركرية

اطو عمال بارتكاب أخؼ إسقفإذا كاف الحمؿ يضر بشيادة أىؿ االختصاص، جاز  .
 . 2 الضرريف

قاؿ المكصمي:"فمك أف امرأة حامال اعترض الكلد في بطنيا، كال يمكف استخراجو إال 
عمى األـ،إف كاف ميتا،البأس بو ألف المصمحة في إنقاذ حياة األـ، مقدمة  بأف يقطع كيخاؼ

تتمكف مف الحمؿ مرة ضركرم، حتى تيا ىي أصمو، فإنقاذ حيا نياأل عمى حياة الجنيف، ذلؾ
    3مف مخاطر استمرار الحمؿ ثانية، كأف مخاطر اإلجياض أقؿ

 .ثالثا:اإلجياض الجنائي

عرفو الطب الشرعي بأنو:"ىك إخراج متحصالت الرحـ مف المرأة الحامؿ، بأم طريقة 
 4 في كقت قبؿ تماـ أشير الحمؿ"  سبب غير حفظ حياة األـ، ك كانت، كألم

"استعماؿ كسيمة صناعية تؤدم إلى طرد الجنيف قبؿ مكعد كعرفو البعض بأنو:
 2النتيجة"  كالدتو،إذا تـ بقصد ىذه

ك يالحظ أف الفقو الجنائي يعرؼ اإلجياض الجنائي أك اإلسقاط عمى حد تعبيرىـ 
كبأم كسيمة  الحمؿ مف الرحـ في غير مكعده الطبيعي عمدا، كبال ضركرة، بأنو:"ىك إفراغ

 5 كانت مف الكسائؿ" 

                                                 
1
 288، ص  1991، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، 1اإلسالمية مف تنظيـ النسؿ،ط  لزبير الزيف يعقكب، مكقؼ الشريعةا  

2
 201، ص  1985ابف نجيـ زيف العابديف،األشباه كالنظائر، د.ؾ.ع، بيركت، لبناف،   

3
عقكبة االعتداء عمى الجنيف باإلجياض "دراسة فقيية مكازنة"،مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية  مد أحمد الركاشدة، 

 .436ك  435، ص  2007الثالث كالعشريف،  العدد كالقانكنية،
4
 www.lfalaq.com/sam/sam6.htm le : 13/07/2009. 

5
، ص  2006أحمد حسني طو،شرح قانكف العقكبات "القسـ الخاص: جرائـ االعتداء عمى األشخاص"، مطبعة النكر،  

209 
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إف اإلجياض الجنائي كما عرفو بعض الفقياء العرب بأنو:"استعماؿ كسائؿ صناعية 
 ."الجنيف قبؿ مكعد الكالدة، إذا تـ بقصد إحداث ىذه النتيجة تؤدم إلى طرد

"تدمير متعمد لمجنيف في الرحـ،  كما عرؼ الفقو اإلنجميزم اإلجياض الجنائي بأنو:
 ."الجنيف بقصد إماتةنيا سابقة ألكا أك أم كالدة

ء حالة الحمؿ نياكاإلجياض الجنائي مف الناحية الطبية ىك:"القياـ بأفعاؿ تؤدم إلى إ
مكعد الكضع الطبيعي".أما مف الناحية القانكنية فاإلجياض الجنائي ىك  لدل المرأة قبؿ

 .يمثؿ فعال غير شرعي تعبير حقكقي لجـر اجتماعي

ؿ اإلجياض الجنائي، ك شددت بعض كقد عاقبت القكانيف العامة كالخاصة مرتكب فع
العقكبة إذا كاف الفاعؿ طبيبا.كنجد كذلؾ أف القكانيف الخاصة بمزاكلة مينة  القكانيف الجزائية

الطبية في غالبية دكؿ العالـ، قد حظرت عمى األطباء إجراء  الطب، ككذلؾ التشريعات
 . 1حياة األـ اإلجياض إال في حاالت استثنائية كإنقاذ

النكع مف اإلجياض باإلجياض الجنائي، ألف األـ جنت عمى جنينيا بو، كسمي ىذا 
كعرضت نفسيا لممساءلة القانكنية، ألف رضا الحامؿ ال يعد سببا إلباحة  كعمى نفسيا،

 .اإلجياض

كتعميؿ ذلؾ أف الحؽ الذم تحميو نصكص اإلجياض، ليس لألـ حتى يؾ كف لرضائيا األثر 
نما ىك لمجنيف، كمف  المبيح،  .ؼ بحؽ غير ذات صفة لمتصرؼ فيوثـ ليس ليا التصر كا 

 

 

                                                 
1

، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض 1األخطاء الطبية،ط منصكر عمر العايطة،المسؤكلية المدنية كالجنائية في  
 93، ص  2004،المممكة العربية  السعكدية، 
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 ٔسائم اإلجٓاض انفرع انثا4ًَ

إف كسائؿ اإلجياض متعددة كمختمفة، فمنيا التقميدية كمنيا الحديثة، أك الطبيعية 
ره الطب اليـك مف كسائؿ تمكف عمى اإلقداـ عمى اإلجياض ما يكف الناس كالطبية. كقد شجع

كف التعرض لخطر كبير.فقد ابتكرت عدة طرؽ إلسقاط يا، كدحمم المرأة مف التخمص مف
 .لممزيد مف االكتشاؼ الحمؿ، ك ال يزاؿ البحث جاريا

 .طريقة الشفط أو االمتصاص - أوال
مف أشير الطرؽ اليـك كأكثرىا انتشارا طريقة الشفط فييا يمدد عنؽ الرحـ قميال تحت 

ابع الطمثي قبؿ األسبكع الس,  ةثـ يسحب محصكؿ الحمؿ بأنبكبة دقيق تخدير مكضعي،
ممـ  8إلى 4فتحتيا مف  ، باستعماؿ أنبكبة بالستيكية نصؼ مرنة، قطر1تطبؽ طريقة كرماف

 .متصمة بممصة
دقيقة، كتتميز ىذه  15إلى 5يتـ امتصاص الجنيف عبر األنبكبة، كتدـك العممية مف 

 .اضف اإلجي،ككذلؾ قمة الكفيات الناجمة عتيا مضاعفا الطريقة بقمة
أسبكعا اليكائي، كذلؾ بأنبكب أكثر صالبة،  12ك  7أما إذا بمغ عمر الحمؿ بيف 

االمتصاص، كتتفاكت نسبة إخفاؽ الشفط ببقاء أجزاء مف المشيمة داخؿ  يتصؿ بجياز
 .راج البقاياإلى إجراء الكحت الستخ الرحـ، مما يضطر الطبيب

تتعرض   8%الرحـ % مف الحاالت تبقى فييا المشيمة داخؿ4كعمكما فإف: 
 .لمضاعفات مختمفة،أىميا النزيؼ كاإلنتاف

كفي حاالت نادرة يتعرض عنؽ الرحـ لمضعؼ كالتمدد المستمر،مما يسبب سقكط 
جة التعفف الالحؽ. كما يؤدم التصاؽ جدراف الرحـ في حاالت نادرة نتي الجنيف في الحمؿ
 .2 إلى عقـ دائـ غالبا

                                                 
1
 نسبة لمعالـ كارماف "karman" 1972الذم طكر ىذه الطريقة سنة   

2
عيد محمد باحمد أرفيس،مراحؿ الحمؿ كالتصرفات الطبية في الجنيف بيف الشريعة اإلسالمية كالطب المعاصر، تقديـ: د.س  

 . 249، ص  2005الجزائر، الثانية ,  شيباف، الطبعة البشير
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 .طريقة التمديد والكحت - ثانيا
ي طريقة طبقت عمى مدل عقكد.كتتمخص في تمديد عنؽ الرحـ بكسائؿ مختمفة، ثـ ى

إفراغ تجكيؼ الرحـ بكاسطة آلة   Curetteكذلؾ عبر الميبؿ. فالكحت ىك  .إجراء كحت
بتمرير آلة ذات ذراع  معدنية يقكـ بو الطبيب عبر مجرل عنؽ الرحـ بعد تكسيعو، كذلؾ

لمتأكد مف نجاح  رحـ، كيقـك بقحط بطانتو الداخميةطكيمة بشكؿ ممعقة، تصؿ إلى جكؼ ال
الحمؿ، كذلؾ  ، كعدـ بقاء أم جزء مف المشيمة، أك أية أجزاء أخرل مف محتكيات العممية

 . 1ألف بقاءىا في الرحـ سيسبب الحقا أنزفة رحمية مختمفة عند المريضة 
إيالما، دقيقة(، كىك أشد  20إلى  15كيستغرؽ التكسيع كالكحت كقت أطكؿ)نحك 

  2الشفط. كيجرم عادة بعد تخدير المرأة في معظـ الحاالت  كيكمؼ أكثر مف

كيككف الكحت عمكما في جميع الحاالت، التي تتعرض فييا السيدة لنزيؼ ميبمي 
كمستمر، كال يستجيب لعالج معيف، فيجب عمؿ كحت ليا. كمف ذلؾ حالة  غير طبيعي

بقايا الحمؿ بدكف الحاجة لتكسيع عنؽ الرحـ،  الكامؿ، كالذم يحتاج إلزالة اإلجياض غير
 .3الصغيرة لمحمؿ لمتأكد مف إزالة البقايا

 .ثالثا:اإلجياض عن طريق األدوية
الحمؿ، كتؤدم ىذه  سقاطيستخدـ بعض األطباء كالعامميف الصحييف اآلف األدكية إل

ـ ىذه األدكية، الرحـ ، كدفع الحمؿ إلى الخارج. كتختمؼ كيفيات استخدا األدكية إلى تقمص
 ...كمنيا ما يبمع أك يحقف فمنيا ما يكضع في الميبؿ

 
                                                 

1
إضافة إلى إنزاؿ متبقيات المشيمة بعد اإلجياض أك بعد الكالدة، فإف ىناؾ أسبابا أخرل لقحط بطانة الرحـ، كمف أىميا   

ر االلكتركني،إلعطائنا ، يلمجعمى عينة مف أجؿ إرساليا إلى مختبر األنسجة لتشريحيا ،كدراستيا بكاسطة ا الحصكؿ
المعمكمات القيمة،حكؿ أسباب كطبيعة، ما تتعرض لو المرأة مف اعتالالت كأمراض، كالتي عمى ضكئيا يتقرر العالج 

سرطاف الرحـ :    curettageيمكف اكتشافيا بفضؿ االستخداـ التشخيصي لعممية تي المناسب. كمف بيف األمراض ال
 ...الرحـ أكراـ في غشاء كعنؽ الرحـ،أكراـ السميمة كىي

2
  www.mawared. Com. Le : 20/03/2009 

3
 www.kuwaiteya. Com. Le : 21/03/2009. 
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 :مضادات البركجستركف- 1
ىرمكف ضركرم الستمرار الحمؿ، فيك يمنع التقمصات الرحمية، كنزع  1 البركجستركف

 .مف المبيض خالؿ الشيريف األكليف، يؤدم إلى إسقاطو الجسـ األصفر
ياض، مادة جيدة تعمؿ عمى تثبيط ظيرت ضمف كسائؿ اإلج 1981كفي سنة 

البركجستركف في الرحـ، مما يؤدم إلى تفتت بطانتو، كتمدد العنؽ، كظيكر  مستقبالت
ككنيا  ، لما أبيحت في فرنسا 1988سنة  . كقد كانت محظكرة حتى تقمصات رحمية فيسقط

كنظرا  , الحمؿ تسبب نزيفا حادا، لذلؾ فيي ال تستعمؿ إال في األسابيع الستة األكلى مف
  أضيفت إلييا مادة البركستاجالنديف % ، فقد 80ألف نسبة نجاحيا في اإلجياض ال تتعدل 

 95%.مما رفع النسبة إلى 
تبقى فييا بعض المضاعفات مثؿ النزيؼ، كاالضطرابات اليضمية، كبعض  نياإال 
ذا لـ يسقط الح التأثيرات با ما يتعرض مؿ فإنو غالالجانبية عمى القمب عند بعض النساء. كا 
كىذا الدكاء ال يعطى إال ضمف برامج خاصة في العيادات كالمستشفيات، حيث  ،2 لمتشكىات

لمتابعة المضاعفات ك معالجتيا، ك خالؿ يكميف يستعمؿ دكاء ثاف مثؿ  يمكف مراقبة المرأة
 .  3اإلجياض الكامؿ الميزكبرستكؿ، كىذا يحدث عادة

 :البركستاجالنديف- 2
 ىي مادة دىنية تكجد في معظـ النسج الحيكانية، خاصة في المني، 4يفالبركستاجالند 
 

                                                 
1
البركجستركف،ىك أحد ىرمكني التكاثر لدل المرأة،يفرزه المبيض مف الجسـ األصفر بعد االباضة،ك أثناء النصؼ الثاني   

يمة بكميات متزايدة.كدكره ىك تمكيف مخاطية الرحـ مف استقباؿ فترة الحمؿ تفرزه المش مف الدكرة الشيرية. كخالؿ
 . 124.الجنيف،كجعميا صالحة لعمكقو فييا،ثـ حماية سير الحمؿ

2
 251باحمد أرفيس،المرجع السابؽ،ص   

3
  125 www.mawared. Com. Le : 22/12/2008 

4
ثينات مف القرف العشريف،كلكنيا لـ تركب في اكتشؼ العالـ السكيدم"أكلؼ فكف إنمير"البركستاجالندينات في الثال  

مف القرف العشريف.كمنذ أكائؿ السبعينات مف القرف العشريف استخدمت عقاقير  المعمؿ،إال في أكاخر الستينات
 مف الحاالت. مقتبس البركستاجالندينات إلحداث اإلجياض، أك تيسير الكالدة في بعض

 http://mousou3a.educdz.com le 
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زدكج، فيي تعمؿ عمى تقميص العضالت الرحمية مف جية، كتسبب م كليا دكر 
 .ارتخاء في عضالت عنؽ الرحـ

يسيؿ اإلجياض، كىي تحقف في الكريد،  لتزيد مف تقمصات الرحـ، كتمديد العنؽ مما
 .بميةأك تعطى عمى شكؿ ممبسات مي

كمف مضاعفات البركستاجالنديف اآلالـ التي تصحب االنقباض الرحمي، كالنزيؼ 
 .اليضمية كالتنفسية كبعض االضطرابات

% مف الحاالت، ك إلى اضطرابات ىضمية 2كتؤدم البركستاجالنديف إلى إنتاف في 
ف كانت منخفضة جدا مع تقدـ الكسائؿ،إال أ %. أما5في  عدـ ا لـ تننينسبة الكفيات كا 

 .ترتفع في البمداف المتخمفة كالنامية تماما، كىذه النسبة

3 -: Misoprostol الميزكبركستكؿ 

الميزكبركستكؿ ىك دكاء لقرحة المعدة، كيستخدـ الميفبرستكف كدكاء آخر إلحداث 
اإلجياض ربما ال يكتمؿ، فتحتاج المرأة إلى عناية طبية بعد أف يبدأ النزؼ.  اإلجياض، لكف

أسبكعا(مف الحمؿ، كأفضؿ  12الميزكبركستكؿ في األشير الثالثة األكلى )  داـيمكف استخ
 .عشر، كتكضع الحبكب في الميبؿ كال تبمع تأثير لو قرابة األسبكع الثاني

4 -: Methotrexate الميثكتريكسات 

  الميثكتريكسات ىك دكاء مضاد لمسرطاف استخدـ مع الميزكبرستكؿ إلحداث اإلجياض
ذا فشؿ  127جياض فقد يسبب عيكبا خمقية شديدة لمجنيف اإل كا 

 .رابعا:وسائل اإلجياض الجنائي

 :تنقسـ كسائؿ اإلجياض الجنائي إلى ثالثة أقساـ ك ىي
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 :العنؼ المكجو لمجسـ عامة- 1
كىذا العنؽ يتمثؿ في عمؿ رياضة عنيفة، أك صع كد الساللـ أك نزكليا بكثرة، إضافة 

 دليؾ البطف بشدة أك لطمو أك اليزمؿ األثقاؿ، أك تضاغطة، أك ح إلى ارتداء أحزمة
 .العنيؼ

 كما يتمثؿ ىذا العنؼ أيضا في أخذ حمامات ساخنة جدا،أك الرككب عمى سيارات
 .كالمطبات الصناعية،أك السقكط مف األعمى أك الكثب تز بشدةتي

ض تحدث اإلجيا نياكيالحظ أف ىذه الطريقة تأتي بنتيجتيا في بداية الحمؿ، كما أ
 .ف حساسية شديدة طبيعية بالرحـ دكف غيرىـ مف النساءى عند النساء الالتي

 :تناكؿ عقاقير ضارة بالحمؿ- 2
      ك تمجأ النساء إلى ىذه الكسيمة ، بعد استعماؿ كسيمة العنؼ بدكف حصكؿ 

ك مف ىذه العقاقير  النساء عقاقير ليا تأثير مباشر عمى الرحـ، اإلجياض. ك تتناكؿ
  2ؿستعماؿ المييجات الشديدة كالحنظكالرصاص كالكنيف،أك ا كخالصة البتيكتريف 1 رالجكيدا

يجا باألمعاء.كما تستعمؿ ث ىالممكؾ كالحمبة، كىذه تحد كالصبار كالجامبكجي، كزيت حب
ؿ، كالركتانيا كالحديد كغيرىا مف كميكالزعتر كاأل ليذا الغرض العقاقير التي تنظـ الطمث

 .العقاقير

 :داء عمى األعضاء التناسمية لممرأةاالعت- 3
تمجأ النساء عادة إلى ىذه الكسيمة بعد أف تفشؿ في الكسيمتيف السابقتيف. كتمثؿ ىذا 

نفسيا، بأف تحاكؿ كضع بعض المطيرات أك الجكاىر السامة في تجكيؼ  العنؼ عف طريؽ
                                                 

1
ار: ىك نبات مف فصيمة النجيمية، كيسمى كذلؾ الشيمـ. كىك نبات يشبو القمح كالشعير، كيأتي بعد القمح مباشرة الجكيد  

 .الغذائية. كقد عرؼ في آسيا الصغرل كأفغانستاف كما عرفو اليكناف كالركماف قديما مف حيث أىميتو

2
معمر يتيع الفصيمة القرعية، كىك مف النباتات  الحنظؿ كيسمى أيضا بالعمقـ أك التفاح المر: كىك نبات عشبي زاحؼ  

الحنظؿ مف أقكل  كيعتبرصفراء كثمار تشبو التفاح ذات لكف مخضر مخطط ببياض.  الشديدة المرارة. كلمحنظؿ أزىار
 .المسيالت
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إدخاؿ آالت المحترفيف إلحداث اإلجياض سرا، ك يككف عف طريؽ  الرحـ، أك تمجأ إلى أحد
 . 1عمى ميارة الشخص المكمؼ بعممية اإلجياض في الرحـ، كىذه الكسائؿ تعتمد

ا كسائؿ إيجابية، ألف ىناؾ كسائؿ أخرل نياذكر مف ىذه الكسائؿ يمكف القكؿ بككؿ ما 
كمف ,  ك عف دكاء مكصكؼ ليا لبقاء الحمؿأمثمتيا:امتناع المرأة عف الطعاـ،أ سمبية، كمف

ة لإلجياض السمبي أك المعنكم، ما ركم أف امرأة ذكرت عند عمر رضي اهلل الكقائع المشيكر 
بسكء، فبعث إلييا فقالت: يا كيميا ماليا كلعمر، فبينما ىي في الطريؽ إذا فزعت  عنو
فألقت كلدا فصاح صيحتيف ثـ مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صمى  الطمؽ، بيافضر 

لرحماف:ال شيء عميؾ إنما أنت كاؿ كمؤدب، كصمت عثماف كعبد ا اهلل عميو كسمـ ، فقاؿ لو
ف لف يجتيدا فقد  كؿ؟ فقاؿ عمي:إف اجتيدا فقدتق عمي رضي اهلل عنو، فقاؿ ما أخطئا، كا 

ف ديتو عميؾ ألنؾ أنت عمر:عزمت عميؾ ال برحت حتى  أفزعتيا فألقت، فقاؿ غشاؾ، كا 
ا رجعا إلى نيمذلؾ فدؿ أ عثماف كعبد الرحماف كلـ يذكر -يعني قـك عمر-تفرقيا عمى قكمؾ

 .قكلو كصار إجماعا

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 158انظر، خالد محمد شعباف، المرجع السابؽ، ص   
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  انًبحث انثاًَ

 جرًٌت اإلجٓاض يٍ انُاحٍت انمإٍََت.
 

مف الناحية القانكنية البحتة , ك ىذا مف خالؿ  اإلجياضنتناكؿ في ىذا المبحث جريمة 
 األمر قياميا سكاء تعمؽ أحكاـالقانكنية , ك  أركانيا, ك  اإلجياضصكر جريمة  إلىالتطرؽ 

, لننتيي بتبياف  األكصاؼحكـ الشريؾ في اقترافيا , ك كذا مسالة تعدد  أكبحكـ الشركع فييا 
 مف قانكف العقكبات الجزائرم 424 إلى 463العقكبات التي اقرىا المشرع الجزائرم في المكاد 

ك ىذا مف خالؿ مطمبيف األكؿ نتطرؽ مف خاللو إلى صكر جريمة اإلجياض ك أركانيا , 
   ا المطمب الثاني فنتناكؿ فيو أحكاـ جريمة اإلجياض.أم

 

 انًطهب األٔل 

 .اصٕر جرًٌت اإلجٓاض ٔ أركاٌ لٍايٓ 

تعدد صكرىا , ىذا التعدد سايره المشرع الجزائرم بتحديد مف الجرائـ التي ت اإلجياضجريمة 
ثالثة فركع  أركاف كؿ صكرة منيا , ك ليذا ارتأينا في دراستنا ليذا المطمب أف نقسمو إلى

الفرع األكؿ نتطرؽ مف خاللو إلى صكر جريمة اإلجياض , أما الفرع الثاني فنبيف أركاف 
قياـ جريمة اإلجياض كفقا لمصكر السابؽ بيانيا , ك الفرع الثالث ك األخير فنتطرؽ فيو إلى 

 الجرائـ المنسكبة إلى األطباء ك القابالت ك الممرضات ك أشباىيـ.

 جرًٌت اإلجٓاض. انفرع األٔل 4 صٕر

ؽ ع كما سمؼ  424إلى  463تناكؿ المشرع الجزائرم اإلجياض في المكاد مف 
 القكؿ، ك تأخذ الجريمة ثالثة صكر ىي:

  إجياض المرأة نفسيا: -أوال 
ؽ ع ك يتعمؽ األمر  462ك ىك الفعؿ المنصكص ك المعاقب عميو في المادة 

 أك تكافؽ عمى استعماؿ الطرؽ التي أرشدتبالمرأة التي تجيض نفسيا عمدا، أك تحاكؿ ذلؾ 
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أم أنيا ىي مف يباشر كسائؿ اإلجياض عف كعي ك  1إلييا، أك أعطيت ليا ليذا الغرض
 إدراؾ.

أشير إلى سنتيف    60ؽ ع عمى ما يمي: ]تعاقب بالحبس مف  462ك تنص المادة 
حاكلت ذلؾ أك دج المرأة التي أجيضت نفسيا عمدا أك  2666إلى  926ك بغرامة مالية مف 

 كافقت عمى استعماؿ الطرؽ التي أرشدت إلييا أك أعطت ليا ليذا الغرض[.

  إجياض المرأة من قبل الغير: -ثانيا 

يتعمؽ األمر ىنا بكؿ مف أجيض امرأة حامال أك مفترض حمميا سكاء كافقت عمى 
 ذلؾ أك لـ تكافؽ أك شرع في ذلؾ.

ة ككف الجريمة تيدد المصمحة ك نالحظ ىنا أف المشرع ال يعتد برضا المرأ
 االجتماعية، ك إلى ككف الضحية الحقيقية ليذا الفعؿ ىك الطفؿ الذم يحـر مف الكجكد.

ؽ ع حيث نصت عمى أف  463ك قد كردت اإلشارة إلى ىذه الصكرة ضمف المادة 
كؿ مف أجيض أك شرع في إجياض امرأة حامؿ أك مفترض حمميا بأف قدـ ليا مأككالت أك 

أك أدكية ، أك بأف استعمؿ حركات أك أعماؿ عنؼ أك أية كسيمة أخرل برضاىا  مشركبات
 26666إلى  266أك بدكف رضاىا يعاقب بالحيف مف سنة إلى خمسة سنكات ك غرامة مف 

 دج.

  التحريض عمى اإلجياض: -ثالثا 

في الحاالت التي أخذ فييا قانكف العقكبات الجزائرم بالمعيار الشخصي ىي حالة 
ه العقاب عمى التحريض عمى اإلجياض بغض النظر عف حصكؿ أك عدـ حصكؿ تقرير 

ؽ ع حيث نصت عمى أنو يعاقب بالحبس مف  426النتيجة، ك ىك ما تعرضت لو المادة 
                                                 

  35ص  –المرجع السابؽ  -أحسف بكسقيعة  1
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دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف 26666إلى  266شيريف إلى ثالثة سنكات ك بالغرامة مف 
كف أك اجتماعات عامة، ك سكاء بالبيع أك فقط كؿ مف قاـ سكاء بإلقاء خطب حماسية في أما

بالطرح لمبيع أك بالتبرع ك لك في غير عمنية، أك بالغرض ك المصؽ في األماكف العامة أك 
بالتكزيع في المنازؿ أك بالتسميـ ألشياء مغمقة بشرائط أك مكضكعة في ظركؼ مغمقة أك 

رات أك مطبكعات أك إعالنات مفتكحة إلى البريد أك إلى أم عامؿ تكزيع أك نقؿ كتبا أك محر 
أك ممصقات أك رسكمات أك صكرا رمزية، ك سكاء بالدعاية في األماكف الطبية الحقيقية أك 
 المزعكمة، ك ذلؾ مف اجؿ التحريض عمى اإلجياض حتى ك لك كاف التحريض لـ ينتج أثره.

 ك ىكذا جاء النص شامال لمعظـ كسائؿ التحريض، ك محتكيا عمى العقكبة المقررة
 .1ليا

 أركاٌ جرًٌت اإلجٓاض4 انفرع انثاًَ  

 : و الثانية األولىالجريمة في صورتييا  أركان -أوال 

 ك يتعمؽ األمر بصكرة المرأة التي تجيض نفسيا، ك المرأة التي يجيضيا غيرىا.

  :الركن المادي - 0

أك مأككالت  بإعطائياكؿ مف أجيض امرأة حبمى أك مفترض حمميا  463تعاقب المادة 
أك باستعماؿ طرؽ أك أعماؿ عنؼ أك بأية كسيمة أخرل، ك يفيـ مف  أدكيةمشركبات أك 

بعدـ ضي عف القاعدة العامة التي تق اإلجياضجريمة  رة األخيرة أف القانكف لـ يخرج فيالعبا
 بالكسيمة المستعممة لمجريمة. االعتداد

حاكؿ ذلؾ أك تكافؽ عمى المرأة التي تجيض نفسيا عمدا أك ت 462ة كما تنص الماد
 أك أعطيت ليا ليذا الغرض. إليياعمى استعماؿ الطرؽ التي أرشدت 

                                                 
 50ص  – 2002 –الجزائر -الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية -الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ األسرة-سعدعبد العزيز   1
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الحقف أك  إلىمناكلة مأككؿ أك مشركب أك  إلى اإلجياضفقد يمجأ الجاني في 
البس ضيقة أك ممارسة الرياضة ارتداء م إلىلمرأة آلة ميكانيكية، ك قد تمجأ ا استعماؿ

 ة أك الرقص...الخ.العنيف

الدليؿ عمى أف الكسيمة المستعممة كانت  إقامةا كانت الكسيمة المستعممة يجب ك ميم
 .1 فيو برأم الخبرا ذه المسألة لقاضي المكضكع يسترشد، ك الفصؿ في ىاإلسقاطالسبب في 

كاف القانكف لـ يفصؿ في نجاعة الكسيمة المستعممة، فاف القضاء الفرنسي قد  إذاك 
قضت  إذخذ بنظرية عدـ العقاب عمى الجريمة المستحيمة، فصؿ فييا، رافضا مرة أخرل األ

باستعماؿ  اإلجياضمحكمة النقض الفرنسية بقياـ الشركع المعاقب عميو عندما يشرع في 
النتيجة المرجكة، ك ذلؾ عمى أساس أف عدـ  إلحداثة أك غير كافية كسائؿ غير ناجح

 الجاني. إرادةف صالحية الكسائؿ المستعممة تدخؿ ضمف الظركؼ المستقمة ع

 إليوأف تكصؿ  يف مكقؼ القضاء الجزائرم، فالراجحك نظرا لعدـ كجكد قرارات تب
في القانكف  اإلجياضالنصكص التي تحكـ  فرنسي يصمح في الجزائر اعتبارا لكك القضاء الف

مف قانكف العقكبات الفرنسي قبؿ تعديؿ  429في مجمكعيا مف المادة  اقتبستالجزائرم قد 
2229. 

أك يشرع فيو عمدا، فال  اإلجياضيشترط لقياـ الجريمة أف يحصؿ  القصد الجنائي: - 7
امرأة حامؿ، ك لكنو يرتكب جريمة الجرح  إجياضيرتكب ىذه الجريمة مف تسبب بخطئو في 

 فعمو. نتجت كفاة الحامؿ عف إذاالخطأ، ك قد يرتكب قتال خطأ 

ارتكاب الجريمة ك عممو  إلىالجاني  إرادةد الجنائي بانصراؼ صك يتكفر الق
 بعناصرىا كما عددىا القانكف.

                                                 
1
 37ص  -المرجع السابؽ-أحسف بكسقيعة  
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فيجب أف يككف الجاني عالما بكجكد الحمؿ أك افتراضو، فاف كاف يجيؿ ذلؾ ك 
العنؼ  أعماؿ مف أجؿ إنماك  اإلجياضفانو ال يعاقب مف أجؿ  إجياضاأحدث فعمو 

 "الضرب أك الجرح أك التعدم".

 اإلجياضفال يرتكب جريمة  إرادةفعمو عف  أف يككف الجاني قد ارتكب ك يتعيف كذلؾ
 .إجياضيامف زلت بو قدمو فكقع عمى حامؿ فتسبب في 

ك  اإلجياض، فال يسأؿ عف اإلجياض إحداثك يمـز أخيرا أف يككف الجاني قد قصد 
 إلىامرأة يعمـ أنيا حامؿ ك لك أدل فعمو عف الضرب العمد مف يعتدم بالضرب عمى  إنما

 النتيجة التي حصمت. إحداث إلىلـ تنصرؼ  ادتوإر ، ما دامت إجياضيا

ك بالتالي  حالة الحمؿ قبؿ األكاف، إنياءىك تعمد  اإلجياضسبؽ القكؿ أف  النتيجة: - 1
حدث الفعؿ في بداية  إف، ك ال ييـ اإلسقاطتحققت النتيجة ك حصؿ  إذاالجريمة تامة تككف 

 الحمؿ أك في نيايتو.

كاف الطفؿ قد  إفف حيا أك ميتا، ك مف ثـ ال ييـ يستكم أف يكك إذا خرج الجنيف فك 
، أك أنو كلد حيا ك ظؿ عمى قيد الحياة، رغـ خركجو مف الرحـ قبؿ اإلسقاطمات قبؿ عممية 

  األكاف.

 : اإلجياضالتحريض عمى جريمة أركان  -ثالثا 

 عمى ثالثة أركاف ىي: 1تقـك جريمة التحريض

  الوسيمة المستعممة: - 0

 أف يتـ التحريض بكسيمة مف الكسائؿ الكاردة عمى سبيؿ الحصر ك ىي: 426تشترط المادة 

                                                 
 مف ؽ ع، اذ أنو تحريض مف نكع خاص 41يختمؼ التحرض ىنا عف مفيـك التحريض الكارد في المادة   1
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 خطب في أماكف أك اجتماعات عمكمية. إلقاء -
- .  بيع أك عرض أك لصؽ أك تكزيع كتابات أك صكر أك رسـك
 القياـ بالدعاية في العيادات الحقيقية أك المزعكمة. -

  النتيجة: - 7

بؿ اعتبر ، اإلجياضالنتيجة لقياـ جريمة التحريض عمى لـ يشترط القانكف أف يتكفر عنصر 
عمييا لذاتيا، سكاء تحققت النتيجة في الكاقع أـ لـ  التحريض جريمة مستقمة ك معاقب

 تتحقؽ.

  صفة الجاني: - 1

أية صفة في الجاني ك يعتبر الجاني ىنا فاعال أصميا ك لك اقتصر  426ال تشترط المادة 
 مثؿ ىذا ، في حيف أفاإلجياضائؿ المستعممة في مؿ عمى الكسه عمى مجرد داللة الحادكر 

 فؽ القكاعد العامة لمقانكف الجزائي.العمؿ ال يعدك أف يككف اشتراكا ك 

ىك  بإجياضياك قد قضي في فرنسا أف داللة الحامؿ عمى الشخص الذم يقكـ 
 .اإلجياضاشتراؾ في 

 بالث ٔ انًًرضاث ٔ أشبآْى4 األطباء ٔ انما إنى4 انجرائى انًُسٕبت انثانث  انفرع

عممية  بإجراءنتناكؿ في ىذا الفرع عينات مختمفة مف األشخاص الذيف يقكمكف 
 كشخاص ذك األ، ك ىـ إحداثيا، أك يدلكف عمى طرؽ ك كسائؿ أك يسيمكنيا اإلجياض

تنص عمى  مف ؽ ع التي 460في المادة  إلييـاالختصاصات أك الصفات المينية المشار 
  افنساأل ة ك كذا طمبة الطب أك طمبةادلاألسناف ك الصي جراحي ك القابالت ك أف األطباء

ك صانعي الضمادات،  ك الطالب، ك مستخدمي الصيدليات ك مستحضرم األعشاب الطبية،
ك المدلكات الذيف  ك الممرضات ك المدلكيف الجراحية، ك الممرضيفك تجار األدكات 
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ؽ عمييـ العقكبات تطب اإلجياضلتي تؤدم إلى يرشدكف أك يسيمكف أك يمارسكف الطرؽ ا
الية نبيف في العناصر التسك  حسب األحكاؿ 462ك  463المادتيف  في المنصكص عمييا

 .1العناصر المككنة لمجريمة

  الركن المادي:  -أوال 

ء األشخاص يتمثؿ في التي يعاقب عمييا ىؤال ياضالركف المادم المككف لجريمة اإلج أف
، أك إرشاد المرأة الحامؿ أك مف يباشر عممية اإلجياضأك غيره مف أجؿ  تقديـ أم دكاء

إجياضيا إلى أية كسائؿ أك طرؽ مف شأنيا أف تؤدم إلى اإلجياض كما تتمثؿ في مساىمة 
 أم كاحد منيـ في تسييؿ أك تنفيذ عممية اإلجياض.

 :صفة الجاني -ثانيا 

يجب أف تتكفر فيو  ،داللة عمى كسائموأك ال اإلجياضيقكـ بمباشرة  لمعاقبة الشخص الذم 
ك ىي الطبيب ك  460ادة المفي صفة كاحدة عمى األقؿ مف الصفات المينية المشار إلييا 

الصيدلي ك طالب الطب ك مستحضر األعشاب الطبية ك صانع ك ك جراح األسناف القابمة 
 الضمادات ك تاجر األدكات الجراحية ك الممرض ك المدلؾ.

  :الجنائيالقصد  -ثالثا 

دا معينا في ىذه الجريمة، كما لـ يشترط صراحة أك ضمنا تحقؽ لـ يشترط المشرع قص
، كما ال يشترط تحقؽ النتيجة عمى غرار نتيجة لمباشرة العمؿ أك اإلرشاد إليوإسقاط الحمؿ 
 ألحكاـ مف حيث األصؿ.اف اإلجياضباقي صكر 

                                                 
 .52عبد العزيز سعد المرجع السابؽ ص   1
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 انًطهب انثاًَ

 األحكاو ٔ انجزاءاث 
 

ا المطمب األحكاـ ك الجزاءات المتعمقة بجريمة اإلجياض , الشركع ك االشتراؾ نتناكؿ في ىذ
في جريمة اإلجياض ك ىذا في الفرع األكؿ , أما الفرع الثاني فنتطرؽ مف خاللو إلى 
العقكبات ك مسالة تعدد األكصاؼ , أما الفرع الثالث ك األخير فنبيف مف خاللو اإلجياض 

 المرخص بو

 االشتران4رٔع ٔ انش انفرع األٔل4

 :االشتراؾتطبؽ عمى جريمة اإلجياض قكاعد القانكف العاـ المقررة لمشركع ك 

الكسائؿ المستعممة إلى النتيجة  ميتحقؽ الشركع المعاقب عميو إذ لـ تؤد : الشروع -أوال 
ك القانكف الجزائرم يعاقب عمى الشركع حتى ك إف كانت الجريمة مستحيمة  كما ، المرغكبة
الجريمة بعد  الرتكابتأىب الجاني . كما يتحقؽ الشركع إذ ة المرأة المفترض حمميافي حال

اني حالت دكف البدء أف ىيأ الكسائؿ الضركرية إلجرائيا غير أف ظركفا مستقمة عف إدارة الج
 .1في التنفيذ

ك ىكذا قضة المحكمة العميا بتحقؽ الشركع متى ثبت أف المراد إجياضيا رفضت مف 
 ا تناكؿ المادة المسقطة التي قدمت ليا.تمقاء نفسي

ك قضي في فرنسا بقياـ الجريمة في حؽ الجاني الذم ىيأ األدكات الجراحية قصد 
يـ حينئذ إف حاؿ دكف عمى مكافقة المعنية باألمر، فال ي ك ذلؾ بعد الحصكؿ ،استعماليا

 إجراء اإلجياض تدخؿ الشرطة أك الرفض المفاجئ لممرأة.

                                                 
 .42ص  -الرجع السابؽ –الدكتكر أحسف بكسقيعة   1
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ائمة كما ىك الحاؿ ك لك تمت لجريمة عند حد الشركع فالعقكبة قاك لك كقفت  إذف
....... أك شرع في ذلؾ يعاقب بالجنيف مف سنة  ؽ ـ ] 463حيث تنص المادة  1مةالجري

 .د ج[ 26.666إلى  266إلى خمس سنكات ك بغرامة مف 

صميـ بالنسبة لمقانكف الكضعي، أما في الشريعة اإلسالمية فمرحمة  التفكير ك الت ىذا
ك العـز ال تعتبر معصية ألف اإلنساف ال يؤاخذ عمى ما تكسكس لو نفسو لقكؿ الرسكؿ صمى 
اهلل عميو ك سمـ " إف اهلل تجاكز ألمتي عما كسكست أك أحدثت بو أنفسيا ما لـ تعمؿ بو أك 

أك حد ك إنما ك لقد تعرض الفقياء لمعالجة الشركع الذم ال يعاقب عميو بقصاص  .تكمـ"
فإذا أراد  .الذم يككف في كؿ معصية ليس فييا حد مقدر أك كفارة ميو بالتعزيريعاقب ع

إجياضيا فالفعؿ معصية  الجاني إجياض الحامؿ بالضغط عمى بطنيا إال أنو لـ يتمكف مف
 . فييا تعزير

أما إذا عدؿ الجاني مختار ك كاف السبب ىك التكبة ك الرجكع إلى اهلل فتسقط عقكبتو 
ك لقكؿ  2 ـ فأعممكا أف اهلل غفكر رحيـ"إال الذيف تابكا مف قبؿ أف تقدركا عميي لقكلو تعالى : "
 كمف ال ذنب لو". هلل عميو ك سمـ " التائب مف الذنبالرسكؿ صمى ا

  3ؽ ع 39تطبؽ بصفة عامة القكاعد العامة لالشتراؾ المقررة في المادة  :االشتراك -ثانيا 
راؾ في حؽ مف قدـ مساعدة أك معاكنة الحقة عمى ك ىكذا قضي في فرنسا بعدـ قياـ االشت

 ارتكاب الجريمة.

ؽ ع حكما خاصا  460ك بالنسبة لألطباء الصيادلة ك مف شابييما تضمنت المادة 
يقضي بإدانتيـ ك معاقبتيـ إذا أرشدكا عف طرؽ إحداث اإلجياض أك سيمكه عمى أساس 

 شركاء. ك أنيـ فاعمكف أصميكف ليسكا

                                                 
1
 .65ص   2005 –ديكاف المطبكعات الجامعية  –القسـ الخاص  -شرح قانكف العقكبات الجزائرم –محمد صبحي نجـ   

2
 .34سكرة المائدة اآلية   

3
 153ص  -2003 -دار ىكمة -القسـ الخاص –بف كارث محمد، مذكرات في القانكف الجزائي الجزائرم   
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ريمة في حؽ ىؤالء إرشادىـ عف عنكاف الشخص الذم يمكنو القياـ ك يكفي لقياـ الج
 باإلجياض.

أما بالنسبة لغيرىـ مف األشخاص، فإف اإلرشاد عف طرؽ إحداث اإلجياض ال يشكؿ 
في أحسف تقدير سكل اشتراكا، إذا ال يعد اإلرشاد في ىذه الحالة اشتراكا إال إذا كاف متبكعا 

عمى األقؿ، ك ىكذا قضي في فرنسا بأف مجرد إسداء  المشركع فيو ، أك نـبإجياض تاـ
 نصائح إلى الجانية كتسميميا شيئا لـ تستعممو ال يشكؿ االشتراؾ المعاقب عميو.

  :بل الغيراالشتراك في اإلجياض المرتكب من ق -2
يعاقب الشريؾ في اإلجياض المرتكب مف قبؿ الغير بالعقكبات المقررة في المادة 

سنكات كعقكبة أصمية عمما أف األطباء ك الصيادلة  62سنة إلى  ؽ ع أم الحبس مف 463
 فبييما يعاقبكف في كؿ األحكاؿ كفاعميف أصمييف. ك إذا كاف الشخص شريكا في آك مف شا

 قضى في فرنسا باألخذ بالكصؼ األشد أم أنو  ،كاحد لممرأة ك المجيض كأف يتكسط بينيما

كما  .مى أساس أنو شريؾ لممرأةيعاقب عمى أساس أنو شريؾ لممجيض، ك ليس ع
جياض في بيتو ىك شريؾ قضي بأف الشخص الذم كافؽ عمى أف تجرم عممية اإل

 .1لممجيض
 : في إجياض المرأة نفسيا كاالشترا -9

أشير إلى )سنتيف المادة  60يعاقب الشريؾ في إجياض المرأة نفسيا بالحبس مف 
لتي تطبؽ عمى الشخص الذم ، ك قد قضي في فرنسا بأف ىذه العقكبة ىي اؽ ع( 462

 إلى المجيض. اتكسط بيف المرأة ك شخص أخر قاـ بإيصالي

أما في الشريعة اإلسالمية فالشريؾ  كاعد االشتراؾ في القانكف الكضعيىذا بالنسبة لق
ك  ، أما الشريؾ بالتسبيب فيعزرالمباشر يعاقب بعقكبة الحد ك القصاص إذا ارتكب الجريمة
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ـ لالشتراؾ غير المباشر عند بحث الجناية عمى النفس، فيعتبر لقد تعرض فقياء اإلسال
كجكد فعؿ شريكا بالتسبيب مف حرض غيره أك أعانة عمى ارتكاب الجـر ك يشترط فيو 

ك أف يقصد الشريؾ المتسبب المساىمة فييا، فيقتضي األمر اتفاقا معاقب عميو ىك الجريمة 
ك ىذا االتفاؽ  ،المتسبب ك الشريؾ المباشرسابقا عمى ارتكاب جريمة اإلجياض بيف الشريؾ 

ـ ال ، ك يرل اإلماـ مالؾ أنو لك أمسؾ إنساف في ذاتو سكاء كضع مكضع التنفيذ أمعصية 
بامرأة ليجيضيا أخر فإف الممسؾ ك المجيض كالىما مباشر لإلجياض العتداؿ السبب مع 

ك الشافعي أف الممسؾ ال ك تساكم نشاط كؿ منيما بينما يرل اإلماـ أبك حنيفة  ،المباشرة
 يعدك أف يككف شريكا بالتسبيب لغمبة المباشرة.

الكضعية في تعريؼ   فنيالشريعة اإلسالمية تتفؽ مع القكاإذا يتضح مما سمؼ أف 
 .2اب عمى النية مستقمة عند العمؿاالشتراؾ بالتسبيب ك شركطو ككسائمو، ك في أنو ال عق

 األٔصاف4 انؼمٕباث ٔ يسأنت تؼذد انفرع انثا4ًَ

سكاء  ك مرتكبو اإلجياضيميز المشرع مف حيث العقكبات بحسب صكرة  :العقوبات -أوال 
 تعمؽ األمر بالعقكبات األصمية أك األخرل .

 (:113المرأة التي تجيض نفسيا ) م صورة  -0

المرأة التي تجيض نفسيا أك تشرع في ذلؾ  462تعاقب المادة  العقوبات األصمية: -أ
 دج. 2666إلى  926أشير إلى سنتيف ك بغرامة مف  60بالحبس مف 

يجكز الحكـ عمى الجاني بالمنع مف اإلقامة ك ذلؾ لمدة ال تتجاكز  العقوبات التكميمية: -ب
 ؽ ع . 29ىك مقرر في الفقرة الثانية مف المادة  ،سنكات كما 62

                                                 
يتفؽ قانكف العقكبات الجزائرم مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية في ككف إجراـ المحرض مستقؿ بذاتو ك معاقب عميو حتى   2

 ك لك لـ يتـ التنفيذ ك ىك ما يخالؼ باقي التشريعات.
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 ( 460، 462 -463المكاد ) صورة إجياض المرأة من قبل الغير:  -7

ذلؾ بالحبس  كؿ مف أجيض امرأة أك شرع في 463تعاقب المادة  :وبات األصميةالعق -أ
 دج.26.666إلى  266، ك بغرامة مف سنكات 62مف سنة إلى 

ك إذا أفض اإلجياض إلى المكت فتككف العقكبة السجف المؤقت مف عشر سنكات 
 إلى عشريف سنة.

ف اإلقامة ك ذلؾ لمدة ال يتجاكز يجكز الحكـ عمى الجاني بالمنع م :العقوبات التكميمية -ب
 سنكات. 62

لقابالت ك جراحي إذا كاف اإلجياض مف فعؿ األطباء ك الصيادلة ك ا :تدابير األمن -ج
الحكـ عمى الجاني،  460يـ أك تـ بتدبيرىـ أك مساعدتيـ تجييز المادة األسناف ك مف شابي

عند االقتضاء بتدبير  462 ك المادة 463عالكة عمى العقكبات المنصكص عمييا في المادة 
ات ك يجكز سنك  62لمدة ال تتجاكز  األمف يتمثؿ في حرمانو مف ممارسة مينتو مف تدابير

 ؽ ع . 94بير ك فؽ المادة أف يؤمر بالنفاذ المعجؿ ليذا التد

قابمة أك صيدلية أك جراحة  ك قد يحصؿ أف تككف المرأة التي تجيض نفسيا طبيبة أك
ك ليس لحكـ  462ه االختصاصات فالراجع أف تخضع لحكـ المادة أك طالبة في ىذأسناف 
 .1ؽ ع 460 المادة

اد عمى في الصكرة الثانية في حالة االعتيتغمظ عقكبة الحبس  :الظروف المشددة -د
 ممارسة اإلجياض أك عمى المساعدة عميو فترفع العقكبة عمى النحك التالي:

ك ىي مف سنة  463كلى مف المادة تضاعؼ عقكبة الحبس المقررة في الفقرة األ -
 .سنكات 26كات فتصبح مف سنتيف إلى سن 62إلى 
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إذا أفض اإلجياض إلى المكت ترفع عقكبة السجف المؤقت المقررة في الفقرة  -
 سنة. 96سنة إلى الحد األقصى أم  96إلى  26ك ىي مف  463الثانية مف المادة 

تكاب فعميف مف أعماؿ اإلجياض في فرنسا بأنو يكفي ار  اد قضيك بخصكص االعتي
اد عميو عمى أف تتـ متابعتيما معا أك حسب الترتيب الذم أرتكب فيو لتحقيؽ االعتي

 اإلجياض.

يما فال يتحقؽ أما إذا تمت متابعة اإلجياضيف حسب  ترتيب معاكس الرتكابي
بتيـ في إذ ليس مف السائغ أف يأخذ القضاة باإلجياض األكؿ عند  ،اد في ىذه الحالةاالعتي

غميظ العقكبة عمى اة حاؿ فصميـ في اإلجياض األكؿ تاإلجياض الثاني كما ال يمكف لمقض
 .الثاني الذم لـ يرتكب إال ال حقاأساس العمؿ 

بالحكـ عمى الجاني بقكة  422المادة  تقضي في الصورتين و في جميع األحوال: -ج
ية صفة كانت في المؤسسات بالمنع مف ممارسة أية مينة أك أداء أم عمؿ بأ ،القانكف

 العمكمية أك الخاصة لمتكليد أك ألمراض النساء مثؿ المستشفيات ك العيادات ك دكر الكالدة.

 مف عدة جكانب: 460عف حكـ المادة  422ك يختمؼ حكـ المادة 

تقضي بحرماف الجاني مف ممارسة  460االختالؼ األكؿ يمكف في ككف المادة  -
بالمنع مف ممارسة أية مينة أك أداء أم عمؿ  422المادة  في حيث تقضي ،مينتو فحسب

 في المؤسسات العامة.

كر في األطباء ك ما محص 460مف في ككف حكـ المادة كاالختالؼ الثاني ي -
 عمى كؿ مف أرتكب جريمة ذات صمة باإلجياض. 422شابييـ في حيث تطبيؽ المادة 
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 460حيث أف حكـ المادة  بقكة القانكف في 422ك أخيرا يطبؽ حكـ المادة  -
 .1جكازم

ك لقد قضي في فرنسا بتطبيؽ المنع المنصكص عميو في المادة المقابمة لنص المادة 
حتى ك إف استفاد الجاني مف الظركؼ المخففة، ك ىذا الحكـ  ،ؽ ع جزائرم كجكبا 422

ر سكاء تعمؽ األمر بالتدبي ،ك في كمتا الحالتيف .يصمح أيضا في التشريع الجزائرم
كؿ   424ك  469المادتاف  بعاق، ت 422أك في المادة 460/69و في المادة المنصكص عمي

 60مف  مارسة المينة أك أداء العمؿ بالجبسمف يخالؼ الحكـ القاضي بتدبير الحرماف مف م
إلى  266دج ك تككف الغرامة مف  26.666إلى  2666أشير إلى سنتيف ك بغرامة مف 

 .422ص عمييا في المادة دج في الحالة المنصك  2666

 مسألة تعدد األوصاف: -ثانيا 

فقد يشكؿ حسب الكسيمة المستعممة  1جياض دائما حالة تعدد األكصاؼيككف فعؿ اإل
ؽ ع ك  992إما جريو إعطاء سكاء ضارة بالصحة المنصكص ك المعاقب عمييا في المادة 

ك ما يمييا ما  903لمادة و الضرب ك الجرح العمدم المنصكص ك المعاقب عمييا امإما جري
 لـ تكف مخالفة .

ؽ ع  التي تنص  49ك في كؿ األحكاؿ يتعيف تطبيؽ القاعدة التي جاءت بيا المادة 
 عمى أنو يكصؼ الفعؿ  الكاحد الذم يقبؿ عدة أكصاؼ بالكصيؼ األشد.

مف المادة  62ك عمال بيذه القاعدة فإف ك صؼ اإلجياض المعاقب عميو في الفقرة 
سنكات أشد مف كصؼ إعطاء سكاء ضارة بالصحة المعاقب  62مف سنة إلى  حبسلبا 463
أشد مف  سنكات كما أنو 64مف شيريف إلى بالحبس  992مف المادة  62في الفقرة عميو 
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مف  حبسبال 903مف المادة  62كصؼ الضرب ك الجرح العمد المعاقب عميو في الفقرة 
 سنكات. 62شيريف إلى 

ك ىي  ثيااحدية إذا أفضى اإلجياض إلى المكت دكف قصد إك تككف العقكبة متساك 
 سنة. 96إلى  26السجف مف 

 اآلخريف في حالة ما إذا أدل  يككف كصؼ اإلجياض أخؼ مف الكصفيففي حيف 
ة فيتعيف في ىذه الحالة العمؿ أيضا بالكصؼ إلى مرض يستحيؿ برؤه أك إلى عاىة مستديم

ا بكصؼ جناية إعطاء مكاد ضارة بالصحة المعاقب األشد ك مف ثـ التمسؾ حسب الكقائع إم
ك إما  بكصؼ جناية الضرب ك الجرح العمد  992،مف المادة  63عمييا في الفقرة 

 .903مف المادة  64المنصكص ك المعاقب عمييا في الفقرة 

أما إذا أدل اإلجياض إلى الكفاة مع قصد إحداثيا فيطبؽ عمى اإلجياض في ىذه 
 العمد.الحالة كصؼ القتؿ 

 4 اإلجٓاض انًرخص ب4ّانفرع انثانث 

 في القانون الوضعي: -أوال 

ك كاف المؤتمر الدكلي التاسع  ،يتجو التشريع المقارف إلى عدـ تجريـ اإلجياض
ى ع ك أكصقد عرض ليذا المكضك  2203لقانكف العقكبات الذم أنعقد في الىام سنة 

 .1جنيف في الدكؿ التي تعاقب عميوال قاطف عدد الحاالت التي يباح فييا إسباإلكثار م

ديسمبر  92ففي فرنسا عمى سبيؿ المثاؿ لـ يعد اإلجياض مجرما منذ صدكر قانكف 
يجكز  امف قانكف العقكبات ك بمقتضاى 429الذم أضاؼ فقرة أخيرة لممادة  2292

في  حمؿ عمى أف يككف ذلؾ بمعرفة طبيباإلجياض قبؿ نياية األسبكع العاشر مف ال

                                                 
 43ص -المرجع السابؽ -أحسف بكسقيعة   1
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ك مع مراعاة الشركط المنصكص عمييا في قانكف الصحة أم استيفاء شركط  ،فىالمستش
 الترخيص باستقباؿ الحكامؿ.

تشريعا  د تكنس مف الدكؿ القالئؿ التي سنتتع ،ك في محيطنا العربي ك اإلسالمي
 يتميز بالميكنة في تجريـ اإلجياض.

 .2دد إزاء ىذه الجريمةشأما التشريع الجزائرم فيتميز عمى غرار التشريع المصرم بالت

ك مع ذلؾ فقد نص عمى حالة لعدـ العقاب عمى اإلجياض ك ىي الحالة التي 
ؽ ع ك تنص عمى أنو ال عقكبة عمى اإلجياض إذا استكجبتو إنقاذ  462أشارت ليا المادة 

في غير خفاء ك بعد إبالغو السمطة يب أك جراح حياة األـ مف الخطر متى أجراه طب
 اإلدارية.

ه الحالة ىي عبارة عف حالة الضركرة، ك ىي الحالة التي يكردىا قانكف ك ىذ
 ك لك فعؿ  لما كاف لمثؿ ىذا النص مبرر. ،العقكبات الجزائرم ضمف مكانع المسؤكلية

عمى ما  3تيامف قانكف حماية الصحة ك ترقي 99المادة  ك في نفس السياؽ نصت
ا إلنقاذ حياة األـ مف الخطر أك يعد اإلجياض لغرض عالجي عندما يككف ضركري يمي:]

ك العقمي الميدد بخطر يتـ اإلجياض في ىيكؿ متخصص لمحفاظ عمى تكازنيا الفيزيكلكجي 
 .فحص طبي يجرم بمعية طبيب اختصاصيبعد 

ك  المرخص بو اإلجياضك ىكذا يككف قانكف الصحة قد أرشد عف مكاف إجراء 
ا القانكف أكثر تكسعا في ترخيص ك ما تجدر اإلشارة إليو ىك أف ىذ ،شركط إجالئو

                                                 
  1975ك ىك التشدد الذم كرثو المشرع الجزائرم عف قانكف العقكبات الفرنسي، لما قبؿ   2
 ة الصحة ك ترقيتيا.المتعمؽ بحماي 16/02/1985المؤرخ في  85/05القانكف رقـ   3
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ك  الحفاظ عمى تكازنيا الفيزيكلكجي حيث أضاؼ إلى ضركرة إنقاذ حياة األـ اإلجياض
 خطر.العقمي الميدد ب

ك المعمكؿ بو ىك أنو عندما تقتضي ضركرة إنقاذ حياة األـ إجراء عممية جراحية أك 
الطبيب المعالج أك الجراح  استعماؿ كسائؿ عالجية يمكف أف تؤدم إلى تكقيؼ حمميا يقـك

ك المناقشة يحرر  ك بعد الفحص ،باستشارة طبيبيف يككف أحدىما خبيرا معتمدا لدل المحاكـ
 لغرض عالجي. اإلجياض يمكف إنقاذ حياة األـ إال بالمجكء إلى الطبيباف شيادة تفيد بأنو ال

 :في الشريعة اإلسالمية -ثانيا 

ك     ف الحفاظ عمى النفس مف األمكر الضركريةمف األمكر المسمـ بيا في اإلسالـ أ
ك بالنسبة لإلجياض يجب أف تككف الضركرة حالة ،  1فظيا أباح المحظكرات لمضركراتلح

بحيث تككف المرأة الحامؿ في حالة يخشى منيا تمؼ نفسيا ك مف ثـ يتعيف اختيار إنقاذ حياة 
 األـ ك ترجيح مصمحتيا ألنيا ىي األصؿ.

قبؿ نفخ الركح أما بعد نفخيا فال يجكز تفضيؿ  اإلجياضاء جكاز ك يرل بعض الفقي
 حياة األـ عمى حياة الجنيف ألنيما متساكياف ك ألنو ال يجكز إحياء نفس بقتؿ نفس أخرل.

ك نرل مما تقدـ أف فقياء القانكف الكضعي يتفقكف مع فقياء اإلسالـ في أف حياة 
 الجنيف تابعة لحياة أمو ك متكقفة عمييا.

أينا أف فقياء اإلسالـ يميزكف بيف مرحمة ما قبؿ نفخ الركح ك ما بعد نفخيا أيف كر 
ة أخرل عمى حياتو ككف مكت األـ يكتسب الجنيف صفة اآلدمي الذم ال يجكز تفضيؿ حيا

                                                 

  891ص  -المرجع السابؽ -شكقي عبده الشاىي 
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ر احتمالي غير مؤكد أما فقياء القانكف الكضعي فإنيـ يجعمكف حياة الجنيف احتمالية أم
 .2ر إلنقاذ حياة األـا في أم طك يمكف التضحية بي
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 انخاتًـــت

 
نصؿ في األخير إلى أف كؿ حقكؽ الجنيف محمية شرعا ك قانكنا بما في ذلؾ حقو 

في الحياة المحمي جزائيا في كؿ القكانيف الكضعية ك الشرائع السماكية , رغـ بعض 

رل , ك االختالفات التي مردىا تعدد المذاىب مف جية ك التطكر العممي اليائؿ مف جية أخ

 ىك ما رأيناه عند دراسة الممارسات الطبية المستحدثة ك أطفاؿ األنابيب .

ك ىك األمر الذم أغفمو المشرع الجزائرم مما يعد قصكرا مف جانبو , خاصة في ظؿ 

اكتفائو بالحماية التقميدية ك اقتصاره عمى تجريـ اإلجياض رغـ أف األمر أصبح  أكثر تعقيدا 

كرة لمتمقيح االصطناعي ك كذا حالة تأجير األرحاـ , أك ما يعرؼ في ظؿ ظيكر كسائؿ متط

ك ىي تماثؿ حالة الزنا البيكلكجي  ةباألـ البديمة التي تشكؿ نكعا جديدا مف الجرائـ األخالقي

ك فييا مسخ لمطبيعة ك خمط لألنساب , مما يستدعي تدخؿ المشرع لتجريـ ىذه الظكاىر قبؿ 

 ة ك النطؼ أصبحت منتشرة في كؿ الدكؿ األكركبية.ظيكرىا , خاصة كأف بنكؾ الجن
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 اإلجهاض
 

 رأة حال ا أو  لفضرض لملها اإلجهاض خيتلف عن قتل الطفل حديث العهد بالوالدة  و تقوم اجلردية سواء كانت ادل ااإلجهاض ىو اإلسقاط العمدي و ادلبكر لثمرة احلمل * انتبهو  *
 بتحرياتكم يف كنف السرية ال سيما إذا أبلغتم سريا بوقوع اإلجهاض . ا* قولو 

 
 إرسال المحاضر  تعاقب عليها تنص عليها كيفية التصرف التكييف  نوع الجريمة

ظاىرا أو  التحري لدى اجلريان و أصدقاء ادلرأة دلعرفة إذا كان لملها جنحة ادلرأة اليت جتهض نفسها
 لفضرضا ديكن القبض على اجملهضة

 يعاقب على الشروع 
 بلغو رؤسائكم 

جيب حجز كل ادل ابس و األشياء اليت تكون قرائن و دالئل لادية 
 عن ارتكاب اجلردية.

 جيب البحث عن اجلنني و الشركاء يف اجلردية. 

  462ادلادة 
 لن ق . ع 

  462ادلادة 
 لن ق . ع

 نسختان 
 ية وكيل اجلمهور 

 األرشيف 

اإلجهاض الذي حيدثو الغري 
 عدا األطباء

 ديكن القبض على اجلناة  جنحة
 الشروع لعاقب عليو

 حجز ادل ابس و األدوية أو األشياء ادلستعملة 
 بلغوا الرؤساء و اعلموا النيابة 

 ليس ضروريا أن يتوفر رضا ادلرأة احلالل لقيام اجلردية .
إلجهاض  يشكل ظرفا لشددا حيرر حمضر لنفصل لكل لن قام با

 لن قانون العقوبات  462ادلادة 

  463ادلادة 
 لن ق . ع

  463ادلادة 
  لن ق . ع

 
" 
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 إرسال المحاضر  تعاقب عليها تنص عليها كيفية التصرف التكييف  نوع الجريمة
اإلجهاض الذي يقوم بو 

 –األطباء      )األطباء 
 –جراح األسنان  –القاب ات 

طلبة الطب أو  –لة الصياد
 –طب األسنان أو الصيدلية 

لستخدلو الصيدليات 
ادلمرضون و ادلمرضات , 

صانعو األربطة الطبية , جتار 
األدوات الطبية اجلراحية , 

 ادلدلكون ادلدلكات (

 جنحة
 
 

 جناية

لن قانون العقوبات على سبيل  460ىذه القائمة أوردهتا ادلادة 
 كما ىو لبني أع اه   او احلصر يف غري ىذه احلالة تصرف

 
 عند ادلمارسة بصورة اعتيادية  

  460ادلادة 
 لن ق . ع 

 
  460ادلادة 

 لن ق . ع

  463ادلادة 
 لن ق . ع

 
  462ادلادة 

 لن ق . ع

 نسختان 
 وكيل اجلمهورية 

 األرشيف 

 جنحة االشضراك يف جردية اإلجهاض 
ز بني االشضراك بيان الوقائع ادلادية اليت تكون االشضراك جيب التميي

بالنسبة للمرأة اليت مت إجهاضها و بني اشضراك لن قام بإحداث 
 اإلجهاض العقوبة ختتلف   

 ,  39ادلادة 
463  ,462  

 لن ق .ع 

 ,  33ادلادة 
463  ,462  

 لن ق .ع
" 

عرض  أو تقدمي أو بيع أو 
توزيع لواد أو أشياء لن شاهنا 

 حتدث أو تسهل اإلجهاض 
 جنحة

 اجلنحة باألشخاص غري الصيادلة تتعلق ىذه 
حجز ادلواد و األشياء ادلسهلة لإلجهاض ) ادلستحضرات , 
 ادلصابر و كل األدوات اليت تستعمل إلحداث اإلجهاض ( 

 ,  909ادلادة 
  22/2القانون 
 2222/ 9/ 20بتاريخ 

 ,  909ادلادة 
  22/2القانون 
 2222/ 9/ 20بتاريخ 

" 
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 إرسال المحاضر  تعاقب عليها تنص عليها فية التصرفكي التكييف  نوع الجريمة
 التحريض على االجهاض 

) اخلطب , ادللصقات,  
 ادلطبوعات , الصور الرلزية ( 

 ديكن القبض على اجلاين   جنحة
 حجز الكتب أو ادلطبوعات ...........

 وإرفاق نسخة باحملضر 
 بيان حجم التوزيع

تاج لطبوعات حترض على قد تكتشفون أثناء حترياتكم لكان إلن
 .  ةاإلجهاض بلغوا فورا قائد الكتيب

  426ادلادة 
 لن ق . ع 

 426ادلادة 
 لن ق . ع

 نسختان 
 وكيل اجلمهورية 

 األرشيف 

أجهزة خاصة بطب النساء اىل 
 غري ادلؤىلني

تعين ىذه اجلنحة صانعي و جتار األجهزة الطبية اخلاصة بالطب  جنحة
 النسائي 

 نوعية آلة و اجلهاز بيان اطبيعة و 
 حجم اجلهاز أو اآللة 

 ,  909ادلادة 
  22/2القانون 
 22/ 9/ 20بتاريخ 

 ,  909ادلادة 
  22/2القانون 
 22/ 9/ 20بتاريخ 

 
 

" 
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 لائًت انًصادر ٔ انًراجغ
 

 المصادر  -أوال 
 

 القرآف الكريـ  .2

-00مر رقـ المعدؿ ك المتمـ لأل 9623فبراير  63المؤرخ في  62- 23األمر رقـ  .7
المتضمف  2200يكنيك سنة  2المكافؽ ؿ  2420صفر عاـ  22المؤرخ في  220

 الجزائرم . قانكف العقكبات

 المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا. 2222-69- 20المؤرخ في  62-22القانكف رقـ  .4
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 مراجع ال – ثانيا
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أسامة رمضاف الغمرم،الجرائـ الجنسية كالحمؿ كاإلجياض مف الكجية الطبية  .2
 . 2005لشرعية، د.ؾ.ؽ، مصر، ا

الحماية الجنائية لمجنيف في ظؿ التقنيات المستحدثة  –أميرة عدلي أمير عيسى خالد  .4
 9662 –اإلسكندرية  –دار الفكر الجامعي  –

، د.ؼ.ع، ب يركت ، 1ابف ماجو محمد بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو،ج.  .3
 . 1995لبناف، 
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ات الطبية في الجنيف بيف الشريعة اإلسالمية باحمد أرفيس،مراحؿ الحمؿ كالتصرف .2
الجزائر، الثانية ,  شيباف، الطبعة كالطب المعاصر، تقديـ: د.سعيد محمد البشير

2005 
القسـ الخاص  , دار  –مذكرات في القانكف الجزائي الجزائرم  –بف كارث محمد  .0

 9664ىكمة , الجزائر 

 -دار ىكمة -قسـ الخاصال –ائرم بف كارث محمد، مذكرات في القانكف الجزائي الجز  .7
2003- 

دار النيضة  –الحماية القانكنية لمجنيف البشرم  –رضا عبد الحميـ عبد المجيد  .2
 2222 –العربية القاىرة 

ديكاف المطبكعات  –المكجز في عمـ االجراـ ك العقاب  –سحاؽ ابراىيـ منصكر  .2
 9669الجزائر  –الجامعية 

قافية، ، مؤسسة الكتب الث1،األشباه كالنظائر،ط السيكطي جالؿ الديف عبد الرحماف .10
 افبيركت، لبن

دار  –الفكر االسالمي ك القضايا الطبية المعاصرة  -شكقي عبده الشاىي   .22
 2226القاىرة  –النيضة العربية 

 2224مصر  –دار الكتاب الحديث  –الطب الشرعي  –عبد الحميد المنشاكم  .29

الديكاف الكطني لألشغاؿ  –نظاـ األسرة  الجرائـ الكاقعة عمى –عبد العزيز سعد  .24
 9669الجزائر  –التربكية 

ديكاف  –القسـ الخاص  –شرح قانكف العقكبات الجزائرم  –محمد صبحي نجـ  .23
 9662 –الجزائر  –المطبكعات الجامعية 

 محمد عمي البار، خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع .22
 .1998ة , المممكة العربية السعكدية الطبعة الثاني . 
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 32 .................................................................... .اإلجٓاض إَٔاع4 األٔل انفرع

 29 ................................................................... اإلجٓاض ٔسائم4 انثاًَ انفرع

 21......................................... .انمإٍََت انُاحٍت يٍ اإلجٓاض جرًٌت4 انثاًَ انًبحث
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