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  :لممخصا

 العممية الناحية من اىمية ليذا لما والقانون الشريعة بين الجنائية المساىمة لموضوع اختيارنا    
 الى وظيورىاما  جريمة ابراز في المساىمون االشخاص تعدد تعني الجنائية المساىمة ان لنا يتضح

 اضافة واحدة تكون ان يجب والذي الجريمة وحدة ىما ميمين عنصرين عمى تقوم فيي الوجود حيز
 النتيجة تحقق وان الواحدة الجريمة ارتكبوا الذين االشخاص تعدد ذلك ويعني الجناة تعدد عنصر الى

 . الواحد لمشروعيم وتنفيذىم اشخاص عدة جيود تظافر سبب كان االجرامية
 الجرائم من العديد ظيور الى تؤدي التي االزمات ىي الدولي المجتمع في الجرائم وقوع سبب ان     

 . الجرائم ىذه في االشتراك في الدول ىذه في االشخاص من العديد فييا يساىم والتي الدول داخل في
 بدور يقوم الذي الفاعل لدى والمعنوي المادي الركنين بتوافق اال تحقق ال االصمية المساىمة ان     

 . الجريمة في رئيسي
 ارتكاب في الشركاء لدى والمعنوي المادي الركنين بتوافق اال تتحقق ال التبعية المساىمة ان    

 . الجريمة
 قبل المختصة السمطات بأخبار يقوم ان عميو العقوبة فرض من التبعي المساىم يتجنب حتى    
 .العقاب من اعفاءه يتم حتى الجريمة وقوع

 الجريمة(.الكممات المفتاحية: )المساهمة الجنائية، الشريعة والقانون، وقوع 
 

Criminal contribution between Sharia and law 

A comparative study 
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Abstract:  

       Our choice of the subject of criminal contribution between Sharia and 

law. Because of this importance from a scientific point of view, it becomes 

clear to us that criminal contribution means the multiplicity of people who 

contribute to highlighting the crime and its emergence into existence.  The 
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number of people who committed the same crime and that the criminal result 

was achieved was the reason for the concerted efforts of several people and 

their implementation of their one project. 

       The reason for the occurrence of crimes in the international community 

is the crises that lead to the emergence of many crimes within countries, in 

which many people in these countries participate in these crimes. 

        The original contribution can only be achieved by the compatibility of 

the material and moral elements of the perpetrator who plays a major role in 

the crime. 

      The consequential contribution can only be achieved when the material 

and moral elements of the accomplices in the crime are in agreement. 

      In order for the dependent shareholder to avoid the imposition of the 

penalty, he must inform the competent authorities before the occurrence of 

the crime in order to be exempted from punishment. 

Keywords: (criminal participation, Sharia and law, the occurrence of 

crime). 

 ةالمقدم
 عميو ادم النبي وجل عز اهلل خمق ان منذ االنسان وجودعاصرت الجريمة  

 .ىابيل اخوه قابيل قتل ىي االرض ىذه عمى االنسان يرتكبيا جريمة اول وكانت السالم
 المال وشممت متعددة صور وعرفت االرض في الجريمة انتشرت ثم ومن

 في عمييا والمعاقبة منيا دالح لمحاولو بوضع رادعة  المجتمعات واجيتيا وقد واالنسان
 مجال في النواه تعتبر التية االسالمي ةالشريع كانت النصوص ىذه واول ارتكابيا حال

 ديانتيا يتماشى ما في وطورتيا نصوصال ىذه المجتمعات معظم اخذت وعنيا التشريع
 . وعاداتيا

  البحث اهميه
 عمى افعاليم وتوزيع الواحدة الجريمة فاعمين معرفو وىي اىميو البحث ليذا ان

 فاعال يكون ومتى الجريمة في شريكال و االصمي الفاعل بين والتمييز الجريمة مستوى
 في والقانون الشريعة وراي كالىما عمى تفرض التي العقوبة ىي وما شريك او اصميا

   .المعاصرة القوانين بين المقارنة وكذلك ذلك
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 مشكمة البحث 
ىو إلعطاء فكرة عن المساىمة في الجريمة  بإعدادهىذا البحث الذي قمت  

بسبب الجريمة التي ترتكب في المجتمع من قبل المساىمين في ارتكاب جريمة واحدة 
 او عدة جرائم مثل القتل والسرقة . 

وكذلك تتجو الى استعمال الجريمة المنظمة في مجتمعاتنا التي انتشرت بشكل يدعوا 
ن تتظافر فييا الجيود من قبل الدولة والمجتمع الى الريبة وما ىي الطرق التي يجب ا

والمؤسسة الدينية لمحد من ىذه الظاىرة والمحافظة عمى كيان الدولة وأمن وسالمة 
 المجتمع . 

 الهدف من البحث 
ان البحث في المساىمة الجنائية في الشريعة االسالمية وفي القانون الوضعي 

ي معالجة الجريمة والمساىمة فييا والتعدد لبيان مدى التوافق بين الشريعة والقانون ف
وره عامة الذي يقوم فييا الجناة دون يساىم معيم في ارتكاب بصالجرمي والجريمة 

الجريمة ومعرفة الترابط بين الشريعة والقانون لمحد من الجريمة والوقاية منيا وكيف اخذ 
الجريمة ومحاربتيا  القانون نصوصو من الشريعة االسالمية التي كانت سّباقة لمحد من

 والقصاب عمييا . 
 منهجية البحث 

 -ان المساىمة الجنائية توجد بوجود الجريمة والجناة وعميو يمكن طرح االشكالية التالية:
 ما ىي المساىمة الجنائية؟ وما ىي صورىا؟ وما ىي العقوبة المقررة ليا؟ -

من خالل دراسة المساىمة ولإلجابة عن ىذا السؤال اعتمدنا المنيج االستقرائي وذلك 
 االصمية باالضافة الى المنيج الوصفي من خالل دراسة مفيوم المساىمة الجنائية .

 الى مبحث تمييدي  باإلضافةوقد قسمنا بحثنا الى مبحثين 
مطمبين  الى الجنائية المساىمة مفيوم وفي سنتناول الذي التمييدي بحثالم ناقسم وقد

 والمطمب المختمفة وتعابيرىا الجنائية المساىمةب التعريف االول المطمب في سنتطرق
 . الجنائية المساىمة عناصر الى سنتطرق الثاني

 



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
613 

 األولالمبحث 
 المساهمة االصمية

المساىمة االصمية : ىي القيام بدور رئيسي في ارتكاب الجريمة بحيث ال يمكن تصور 
من طرف  لمجريمةقيام جريمة ما اال وكان فييل فعل اصمي وقد يرتكب الفعل االصمي 

وقد قسمنا ىذا المبحث الى مطمبين حيث  ،ثمرة نشاطو الجريمةشخص واحد فينا تقوم 
ان المساىمة االصمية وفي المطمب الثاني سنتطرق سنتطرق في المطمب االول الى ارك

 صمية . الى عقوبة المساىمة اال
 المطمب االول

 اركان المساهمة االصمية
قسمنا ىذا المطمب الى ثالثة فروع سنتناول في الفرع االول الركن الشرعي لممساىمة 
االصمية وفي الفرع الثاني الركن المادي لممساىمة االصمية وفي الفرع الثالث الركن 

 المعنوي لممساىمة االصمية . 
 الفرع االول

 الركن الشرعي لممساهمة االصمية
فانو يجب توفر االركان العامة من ركن صمية بالنظر الى اركان المساىمة اال  

الى الركن المعنوي ولما كان معروف في القانون ان  باإلضافةشرعي وركن مادي 
ىو المسؤول االصمي عنيا وبالتالي ال بد ان تتوافر في مرتكب الجريمة  الجريمةفاعل 

جميع ىذه االركان حتى يوقع عميو العقاب باكتمال اركانيا والتي تقضي توافر الركن 
المادي والمعنوي ألن صفة المساىمة تضفي طابعًا خاص عمى ىذين الركنين اما 

ىو من يرتكب الواقعة المنصوص باحكام خاصة فالفاعل  ال يتميز الركن الشرعي 
  (1)عمييا كجريمة في القانون . 
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 الفرع الثاني
 الركن المادي لممساهمة االصمية

 اواًل : في الفهه االسالمي 
ىو عبارة عن الفعل واالمتناع غير المشروع والنتيجة االجرامية ورابطة السببية   

بين ذلك الفعل او االمتناع . وتمك النتيجة االجرامية فالمباشرة لمجريمة ىو من يتم 
تنفيذ فالمباشرة لمجريمة ىو من يتم تنفيذ مادياتيا )الركن المادي( فيتحقق سموكو 

قد يكون بمفرده وفي ىذه الحالة ينبغي ان يحقق سموكو  النتيجة االجرامية فالمباشر
عناصر الجريمة وقد يكون مع غيره من المباشر وعندئذ يتعين يقوم كل واحد منيم من 

 االعمال المنفذة لمجريمة الداخمة في تكوينيا . 
فالمباشرة ال عالقة ليا بالركن المعنوي لمجريمة فيي تحقق من الشخص الركن المادي 

 . (2)عد مباشر سواء كان عامدًا او مخطئًا 
 ثانيًا : في القانون

 عمى القضائي المشرع عمد متعددة صور األصمية المساىمة في المادي مركنل  
  : الصور وىذه صريح بشكل تحديدىا

 . الجريمة ارتكاب في الرئيس بالدور ينفرد واحد شخص يكون ان -1
 االعمال من بعمل منيم كل يقوم بحيث الجريمة اكثر او شخصين يرتكب -2

 . لمجريمة المكون
 . مع شخص غيرهارتكاب الشخص الجريمة  -3
 و قامل كما الجريمة الرتكاب جزائياً  مسؤول غير اخر دفعب شخصقام  اذا -4

 فطعنو اخر بطعن يقوم ان منو وطمب ه(معتو ) الى سكين بإعطاء شخص
 .  قتيال وارداه

 مباشره اثناء في ذلك يكون ان عمى الجريمة محل الشريك يحضر حالو ان  -5
 . الجريمة ىذه ارتكاب بلق او ذلك بعد وليس الجريمة ىذه ارتكاب

 رقم العراقي العقوبات قانون من (47) المادة نصت حيث العراقي القانون فيو   
 اذا ارتكابيا في ساىم من .2   لوحده ارتكبيا من.1)) المعدل (1969) لسنو (111)
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  ليا المكونة االعمال من بعمل ارتكابيا اثناء عمداً  فقام افعال جممو من تتكون كانت
 الشخص ىذا كان اذا لمجريمة المكون العمل تنفيذ عمى اشخص بأي وسيمة دفع من .3

 قاتلعرف ال القانون ان النصمن ىذا  والواضح (( سببي أل جزائياً  مسؤول غير
 . حصريو بصوره يرتكبيا التي االفعال تعداد بطريقو

 تاركة الفاعل تعرف لم العقوبات قوانين من كثير ان عمما بالوضوح تمتاز طريقو وىي
  . والقضاء الفقوفي  ذلك
 حدد وقد عميو سار ما عمى وسار العراقي المشرع مع توافق فقد المصري المشرع اما

  : مجريمةل فاعل يعد عمى تنص والتي المصري العقوبات قانونمن  39م/ في ذلك
 . غيره ما مع واحده يايرتكب من -1
 من عمالً  عمدا فيأتي افعال جممو من تتكون كانت اذا ارتكابيا في دخلي من -2

  . (3) .  ليا المكونة االعمال
 الثالث الفرع

 األصمية المساهمة المعنوي الركن
 االسالمي الفقه في اواًل :

 قصديو  ةجنا بين بالتمشي يسمى ما وىو المعنوية وا الذىنية ةالرابط في يتمثل  
 قبل جميعا يقصدون انيم بمعنى الجريمة ارتكاب عمى مباشرين بين االتفاق السابق بو

 ىلد واإلرادة العمم عنصري بتوفير وذلك معين غرض تحقيق الى الحالة ارتكاب
   (4) عميو اتفقوا ما احداث عمى الحادث وقوع اثناء يتعاونونو  المباشرين

  ثانيًا : في القانون
في ىنا يتطمب ىذا الركن لممساىمة األصمية الرابطة الذىنية التي جمعت المساىمين   

في جريمة وتحقق إذا كانت تمك الجريمة األصميين إذ يتمثل ذلك في قصد المساىمة 
سبب االتفاق بين ىؤالء المساىمين وقصدي المساىمة بالعنصرين الجريمة قد وقعت ب

لدى كل فاعل إلى مادية الجريمة ومعنويتيا ، التصرف العمم واإلرادة ، ىنا يجب 
والحال ويتوقع النتيجة لذا فيو يسيطر عمى سموكو فالفاعل عمى عمم بعناصر الجريمة 

 الركن عمييا يقوم بطة الذىنية التينفسو عندما يتعدد الجناة شريطة توفر وحدة تمك الرا
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  الجريمة ماديو الى فاعل كل لدى ينصرف ان فيجب المساىمة بجرائم المعنوي
 عناصر كلب واحاط عمما مميزهو  مدركة اي سميمو ضالمحر  ارادة كانت فاذا . (5)

 . القانون في عمييا المنصوص بالوسائل في تحريض المنفذ عمييا يقدم التي الجريمة
 بالنسبة اما تحدث ان تتوقع التي النتيجة اراد ما اذاالتحريض  بجريمة مرتكبا يعد فانو

 لم المنفذف شريكا الو  فاعالً  اعتباره يمكن فانو المنفذ لمجريمة ال لمجريمة المعنوي فاعللم
والركن  اخرى وسيمو اي عمى القانون نظر جية من ال يختمف وسيمو اال أداة يكن

 عوم بيا القيام المزمع الجريمة وعناصر عمم الفاعل بكل وقائعالمعنوي المتطمب ىو 
 تعدادىابل  المتوقعة اتباع عمى المعنوي الفاعل مسؤوليو تقتصر وال تحقيقيا في رغبتو

 . (6) المعنوي الفاعل يد في اداه سوى ليس المنفذ ان طالما المحتممة النتائج الى
 المطمب الثاني

 عقوبة المساهمة االصمية
 الفرع االول : في الفقه االسالمي

: ال يثور خالف في ان من يباشر في الجريمة يعاقب العقوبة المقدرة  عقوبة المباشر
ليا فاذا كانت العقوبة حدًا او قصاصًا او دية وقعت عميو ىذه العقوبة واذا كانت تعزيزًا 
وقعت عميو من باب اولى وال يتصور ان توقع عمى المباشر غير ذلك مالم يتوفر في 

 عفاء من العقوبة . شخصو سبب لمتخفيف او التجديد او اال
: فاذا ارتكب شخصان او اكثر وكان لكل منيما دور  اما عقوبة الشريك المباشر

رئيسي في ارتكابيا فكان كل منيم شريكًا مباشرًا لآلخر في العقوبة التي توقع عمى كل 
منيا فخالصة القول اذا تعدد الشركاء بالمباشرة في جريمة ما وقعت عمى كل واحد 

 . (7)التي كانت توقع عميو تفرد بارتكاب الجريمة  منيم العقوبة
 الفرع الثاني : في القانون 

يعاقب الفاعل في الجريمة بالعقوبة المقررة قانونًا ليا سواء ارتكبيا لوحده او   
مع غيره او ساىم في ارتكابيا اذا كانت تتكون من جممة افعال فقام عمدًا بارتكاب 

 احدىما او دفع شخص غير مسؤول جزائيًا عمى تنفيذ الفعل المكون ليا . 
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كان ما أتاه ىؤالء يعد وان يكون  وىو يؤخذ عمى الجريمة التي وقعت حتى لو  
شروعًا في ارتكابيا لو أخذ بمفرده . فاذا اتفق شخصان عمى قتل آخر واطمق كل 
منيما عيارًا ناريًا فأصابو عيارًا واحدًا اودى بحياتو عوقب كل منيما كفاعل اصمي 

 . (8)بجريمة القتل العمد 
 . إلرادتو فيو عوقب بعقوبة الشروع فاذا وقف سموك الفاعل او خابر اثره لسبب ال دخل

 
( من قانون العقوبات العراقي ))كل من ساىم بوصفو فاعاًل 55وفي ذلك تقول المادة )

او شريكًا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة ليا مالم ينص القانون عمى خالف 
ع المصري عمى النيج الذي سمكو المشرع العراقي في المواد ذلك(( وقد سار المشر 

جاء يخص الشروع في قانون العقوبات  45 –مكرر  39-41-42-43-44-44
 . (9) 1937( لسنة 58المصري رقم )

 الثاني المبحث
 التبعية المساهمة

 المساىمة االولى الصورة في صورتين من المكونة الجنائية المساىمة إن  
 االصميين الفاعمين بيا يقوم والتي االول المبحث في الييا التطرق سبق والتي األصمية

  اء .الشرك بيا يقومف التبعية المساىمة اام
 ساىم من ىو التعبير صح ان او المساىم التبعي )الشريك( التبعية المساىمةو   

 ادق وبعباره ا لمجريمةتنفيذ الجرمي الفعليرتبط ب فعل طريق عن الجريمة ارتكاب في
 او مميدا فاعال كانا سواء لمجريمة المكون االفعال من فعلب ريكالش مساىمو تكون

 (الشريك فعل اي) الفعل ىذا يكون ان دون الجريمة تنفيذ في ياالصم لمفاعل مسيال
 مشروع غير حد ذاتو في غالبا يكون ال والذي لمجريمة المادي الركن نطاق في داخال
 .  (15) الفاعل رتكبوا الذي الجرمي الفعل من تومشروعي عدم يستمد وانما

 الثاني المطمب اما التبعية المساىمة اركان االول ،مطمبين المبحث ىذا في وسنتناول
  .  التبعية ةالمساىم عقوبة وفي سنتناول
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 األول المطمب
 التبعية المساهمة أركان

  التبعية لممساىمة الشرعي الركن االول فروع ثالثة الى المطمب ىذا قسمنا
 ةمساىملم المعنوي الركن والركن الثالث ةالتبعي ممساىمةل المادي الركن الثاني ماا

  .التبعية
 االول الفرع

 التبعية لممساهمة الشرعي الركن
  اإلسالمي الفقه في  -اواًل :

 يقوم الذي لمنشاط ةمشروع الغير الصفة ىوبالسبب  شتراكلال الشرعي الركن  
 وبناءً  جريمة،لم المباشرة بو يقوم الذي النشاط ةمشروع الغير الصفة وىذه المتسبب، بو

 معرفو يستوجب الركن ىذا ةدراسف  اوعدم اوجود متالزمتين الصفتين كانت ذلك عمى
 يكون انعنصران  وىما التسبب لمنشاط مشروعو الغير الصفات تحدد التي الضوابط

 . اباحو لسبب تخضع الان و  يةمعص
  -ية :معصبأنو  المباشر يكيف النشاط -1

 ةجريمصفة ال وتقتضي الجريمةة صف النشاط ان يثبت ليذا يفالتك ىذا يعني)
 . ديو او تعزيز وا قصاص او لحد مستوجبا فعال مباشرال النشاط يكون ان

  لسبب اباحو : مباشرال الفعل خضوع عدم
 اكتسبيا التي المعصية صفو لو يخضع الذي الفعل عن ليزي باحةإلا سبب

 فتأثير المشروعية من اصمو الىفيعود الفعل  تجريبال لقاعدة خضوعو من
 الركن ثم ومن مشروعةال غيرال ةالصف جردي فيو واضح اإلباحة سبب

 .   (11)الشرعي
  القانون ثانيًا : في

 ذلك (الشريك) بعيالت المساىم سموك في المشروعة غير الصفة ىي الركن ىذا قوام
 عدم يكتسب وانما مشروع غير ذاتو حد في غالبا يكون ال التابعي المساىم سموك الن
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 اذا مشروع غير الفاعل فعل ويعد الفاعل ارتكبو الذي بالفعل وتعالقمن  مشروعيتو
  من اسباب االباحة . لسبب خاضعا لم يكن وان عقابي قانوني خضع لنص 

 كما الشائعة الحالة وىي التامة جريمةال في اشتراك ىناك يكون ان ويمكن  
 قتل عمى شخص يحرض فمن الجريمة في الشروع في االشتراك ىناك يكون ان يمكن
 في شريكا يعد وفي الفاعل إلدارة دخل ال لسبب أثره خاب او العمل ىذا أوقفف اخر

 حرضو الذي الجريمة ارتكاب عن الفاعل عن اذا اما (القتل في )الشروع الشروع
  ك .الشري مسؤوليو تنفى لذلك وتبعامسائمتو  ينفي فعدولة االختياري اقترافيا عن الشريك
 الفعل يكون ان العقابي القانون تطبيقل سيستمزم ىنا اليو اإلشارة تجدر ومما  
 الجريمة عن مسؤول غير الفاعل كاناذا  الحكم ما ىنا السؤال يكون وقد عميو معاقبا

  ؟المسؤولية موانع منألي مانع  او مميز غير او صغيرا او مجنون لكونو ارتكبيا التي
 وىنا بالتبعية مسؤوليتو دامت ما الحالةفي ىذه  العقاب يك منالشر  يفمت ىل  
 مانع اثر لو يكون ان يمكن ال االصمي الفاعل ببراءة حكم صدور بان القول يمكن

 اما لمجريمة المادي الركن تحقق عدم الى تستند البراءة كانت اذا اال الشريك مسؤوليول
 من مانع لوجود (الجرمي القصد) المعنوي الركن توفر عدم الى البراءة استندت اذا

 فان لديو العقاب من مانع عذر او لتوفير الفاعل لدى الجنائية المسؤولية موانع
 . (12)الفاعل براءةب تتأثر ان دون قائمو تظل الشريك مسؤوليو

وىذا االمر يترك في الحقيقة لمقضاء لمفصل في مسألة قانونية كيذه وحدت بنا   
التأكيد بالقول انو في حالة صدور عفو عام عن الجريمة فأن ىذا العفو يمحوا الصيغة 
الجنائية عن الفعل المكون لمجريمة وتبعًا لذلك تفقد المساىمة التبعية في ىذه الجريمة 

 غير صفتوالذي يستمر منو سموك المساىم التبعي  ركنيا الشرعي لزوال المصدر
 . (13) المشروعة

 تزول فال فعمو عن الجنائية الصفة يمحو ال لممدان المقررة العقوبة عن العفو ان اال
 من فريق ويذىب الشرعي ركنيا التبعية المساىمة تفقد ال وبالتالي مشروعيتو عدم

 من الجريمة ُيجرد التقادم بفكرة تأخذ التي لمقوانين بالنسبة التقادم بأن القول الى الفقياء
 كل الى بالنسبة مستحيال اجميا من العقاب ويجعل عنيا نشأت التي الجنائية صفتيا
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 منو يستفيد فال المقررة لمعقوبة بالنسبة التقادم اما شريكا ام كان فاعالً  فييا ساىم من
 ام كان فاعالً  الجريمة في المساىمة في لعقوبتو بالنسبة مدتو التقادم استكمل من اال

  (14) غيره دون شريكاً 
وقانون العقوبات العرقي لم يأخذ بالتقادم المسقط لمدعوى الجزائية وال لمعقوبة   
 رقم االحداث رعاية قانون باستثناء تبعياً  مساىماً  او أصمياً  فاعالً  كان سواء المقررة

 الدعوى وانقضاء لمعقوبة  المسقط بالتقادم أخذ الذي المعدل (1983) لسنة (76)
 . (15) لذلك تبعاً  الجزائية

( من قانون االجراءات الجنائية 15اما المشرع المصري فقد نص في المادة )  
 يوم منعمى ان ))تنقضي الدعوى الجنائية في جواد الجنايات بمضي عشرة سنين 

 سنة بمضي المخالفات مواد وفى سنين، ثالث بمضي الجنح مواد وفى الجريمة، وقوع
 ((ذلك خالف عمى القانون ينص لم ما

 الفرع الثاني
 التبعية لممساهمة المادي الركن

 اواًل : في الفقه االسالمي 
الركن المادي لالشتراك بالتسبب ىو ما يصدر عن الشريك بالتسبب من نشاط وما 
يترتب عميو من آثار ويتعين ان يصدر نشاط مادي مرتبط بالجريمة عمى وجو تتوفر 
بو ماديًا لالشتراك بالتسبب. ويقوم عمى ثالثة عناصر وىي النشاط االجرامي لممتسبب 

 .(16) والنتيجة االجرامية وعالقتو السببية
 النشاط االجرامي لالشتراك بالتسبب :  -1

ال يسأل عن االشتراك والتسبب في الجريمة اال اذا اتخذ صور احدى ىذه الوسائل 
 وىي التحريض والمماالة والمعاونة . 

فالتحريض باعتباره خمق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيميا لتتحول الى جريمة 
فمن ىنا نالحظ ان لمتحريض ركنان مادي ومعنوي فاالول ىو النشاط الذي من 

اما الركن  \شأنو خمق التصميم عمى الجريمة والموضوع الذي ينصب عميو النشا
 ة عن طريق شخص آخر . المعنوي فيو توافر العمد المتجو الى تنفيذ الجريم
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اما التمالؤ : ىو االتفاق في لغة الفقو الوضعي ويعني انعقاد إرادتين او اكثر عمى 
ارتكاب الجريمة ويفترض عرض يصادفو قبول ووفقًا لمقواعد العامة فإن المتمالئ ال 
يسأل شريكًا بالتسبب في الجريمة اال اذا ارتكبت الجريمة وثبتت العالقة السببية لكنو 

 في ذاتو معصية فالطريق الى المعصية ىو كذلك معصية . 
ان االعانة باعتبارىا العنصر الثالث فيي تقديم الدعم المادي والمعنوي الى المباشر 
فيرتكب الجريمة ومن ابرز نصوصيا تقديم اسمحة وآالت وارشادات وقد تكون 

 ة دون ارتكابيا . االعانة عن طريق االمتناع اآلني في حالة عدم استطاعتو الحيمول
 عالقة السببية بين نشاط الشريك والجريمة  -2

وتكون اذا ثبت ان لم يرتكب نشاط فان الجريمة ما كانت لتنفع بالصورة التي وقعت 
بيا ولكن مجال العالمة السببية ليس مقتصرًا عمى ىذا الوضع فإن ثبتت الجريمة 

ختمفة فان العالقة يمكن ان ترتكب بغير نشاط الشريك المسبب ولكن بصورة م
السببية تعد متوافرة وتنتفي العالقة اذا ثبت ان لم يأتي الشريك نشاطو فان الجريمة 

 كانت ترتكب عمى ذلك النحو . 
 النتيجة االجرامية لنشاط الشريك المتسبب :  -3

يترتب عمى اتيان الشريك بالتسبب نشاطو ان يرتكب المباشر الجريمة موضوع 
 . (17)عمى تحرض واتفاق واعانو االشراك فترتكب بناء 

 ثانيًا : في القانون 
 والنتيجة الشريك سموك من يكون التبعيةيمكن القول ان الركن المادي لممساىمة      

  .والنتيجة السموك ىذا بين السببية والعالقة الجرمية
 القول يمكن وىنا االشتراك صور او وسائل احدى باتخاذ يكون الشريك وسموك     

 حصراً  االشتراك وسائل ذكر المعاصرة العقابية بالتشريعات اسوة العقابي قانوننا بان
 في باالشتراك متيم إدانة يمكن ال بحيث الحصر سبيل عمى ىي وسائل بثالث وحددىا
 القرار كان وأال اشتراكو في اتخذىا التي الوسيمة االدانة قرار في يبين مالم الجريمة

 .نقضو وجب   القانونية الناحية من معيباً 
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 ونوجز صور االشراك وىي : 
 بناء ودفعو الفاعل لدى الجريمة عمى التصميم بخمق التحريض يتمالتحريض :  -1

 تتضح وىي نفسية احداىما نتيجتين الى يؤدي بذلك وىو ارتكابيا الى ذلك عمى
 تظير مادية الثانية والنتيجة الجريمة ارتكاب عمى وتصميمو قراره الفاعل اتخاذ في
. الشأن بيذا ىو اتخذه قرار عمى بناءً  الجريمة ارتكاب عمى وعزمو اندفاعو في

وقد سار القانون  لمتحريض معينة طريقة تشترط ال العقابية القوانين ان ويالحظ
 العقابي عمى نيج تمك القوانين وكذلك سار القانون المصري عمى نفس النيج . 

 واالرادتان الجريمة ارتكاب عمى اكثر او ارادتين بأتفاق االتفاق، يتحققاالتفاق :  -2
 المتفقين احد بتنفيذه يقوم واحد اجرامي مشروع عمى وتمتقيان واحد بمستوى تكونان
 ارادة عمى الشريك ارادة تعمو حيث لمتحريض خالفاً  وذلك رئيسياً  فاعالً  فيصبح

 . (18) الجريمة ارتكاب الى فتدفعو علاالف
 الجريمة ارتكاب عمى سابقاً  وتفاىما توافقاً  ارادتين التقاء يقتضي الجنائي واالتفاق

 توارد في يتمثل الذي التوافق عن يختمف اشتراك وسيمة وىو قصيرة بفترة ولو
 خطرت لو كما فأكثر شخص عند بذاتيا االجرام فكرة بقيام االجرام، عمى الخواطر
 يعمم ان دون نفسو الغريم ىذا قتل فكرة ألخر وخطرت غريمو قتل فكرة لشخص

 بتنفيذ احدىما قام ثم الجرمي الفعل اقتراف عمى وتصميمو الثاني بنية االول
 . (19) الجريمة في شريكا يعد ال اآلخر فأن الجريمة

 وأنعقاد جريمة ارتكاب عمى المتفقين ارادات التقاء ينبغي الجنائي االتفاق فيوان 
 القصد يتوفر ان وينبغي ادنى كحد شخصين ومن عميو اتفقوا ما عمى عزميم

 بأنو الجاني يعمم أن يجب اي -واالرادة العمم عنصري عمى يقوم الذي الجنائي
 جدية بصورة الدخول بيا فالمراد االرادة واما جريمة ارتكاب عمى اتفاق في يدخل

 التنظيم شترطي من قانون العقوبات العراقي (55) المادة ونص االتفاق في
 جريمة يشكل ال القبيل ىذا من اتفاق الى االنضمام مجرد فأن وعميو واالستمرار

 .  (25) الجنائي االتفاق
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كذلك و ( 48/3) المادة في العراقي العقوبات قانون عرفيا كما وىيالمساعدة :  -3
 ارتكاب عمى معاونة كل تشمل : (45/3) المادة في المصريقانون العقوبات 

 : حالتين احدى في المساعدة وتتم وطبيعتيا شكميا كان أياً  الجريمة
 ليا المجيزة االعمال عمى المساعدة ترد بأن الجريمة وقوع عمى السابقة المرحمة . أ

  الجريمة في يستعمل الذي السالح كتقديم
المجيزة ليا لتقديم السالح الذي يستعمل في  االعمال عمى المساعدة ترد بأن

  المراد سرقتو .تقديم معمومات عن كيفية دخول المسكن  الجريمة او
 : الجريمة لوقوع المعاصرة المرحمة . ب

 سيده باب الخادم كترك لمجريمة المسيمة االعمال عمى المساعدة ترد بأن
 دون لمحيمولة الياتف اسالك قطع او دخولو من السارق لتمكين مفتوحاً 

 المتممة االعمال عمى المساعدة ترد او ىاتفياً  بالشرطة عميو المجني استنجاد
 .المسروقات نقل في ليستخدميا سيارة الفاعل إعارة في الحال ىو كما لمجريمة

 الفرع الثالث
 الركن المعنوي لممساهمة التبعية

 اواًل : في الفقه االسالمي
يتعين دراسة الركن المعنوي تمييز بين االشتراك في الجرائم العمدية والغير عمدية كون 

 وعناصره  .الركن المعنوي يختمف في طبيعتو 
 الركن المعنوي لمتسبب في الجرائم العمدية :  -1

يتخذ ىذا الركن صورة القصد الجنائي فإذا اقتضى القصد لدى المتيم في 
التسبب في جريمة عمدية فال يسأل عنيا وان توافر لديو الخطأ في اىم صورة 
ونقصد بعناصر القصد عمم المتسبب في ارادتو في الفعل الذي يقوم بو 

 وتظير بناء عمى نشاطو . 
 الركن المعنوي لالشتراك لمتسبب في الجرائم غير العمدية :  -2

اختمف الفقو في الجرائم غير العمدية في تصور االشتراك وعدمو فالرأي 
غير عمديو حيث انو االصح ىو ان االشتراك بالتسبب متصور في الجرائم ال
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اذا توفر لدى المتسبب الخطأ وصدر عنو الفعل الذي يقوم بو االشتراك 
بالتسبب فال ضير وال انكار ىذا االتراك باالضافة الى انو من غير المقبول 

 .  (21)ان تتطمب عن المتسبب ما نطمبو عند المباشر 
 ثانيًا : في القانون

 القصد يتوافر ولكي الجنائي بالقصد عنو يعبر ما وىو التبعية لممساىمة المعنوي لركنا
 أن) أخرى وبعبارة االجرامية، ونتيجتو سموكو بماىية عممو من البد الشريك لدى الجرمي

  (الجرمية النتيجة تحقيق الفاعل مع القصد يكون
 وجودىا تتضمن طبيعتيا ألن االتفاق أو بالتحريض الشريك لدى الجنائي القصد ويتوفر

 لذلك الفاعل الى المساعدة يقدم من لدى القصد ىذا اليتوافر قد حين في بالضرورة
 .  (22) بالمساعدة الشريك لدى القصد ىذا توافر صراحة القانون اشترط

 أعطى من)( من قانون العقوبات العراقي الى ذلك بالقول 48/3حيث اشارت المادة )
 عممو مع الجريمة ارتكاب في استعمل مما اخر شيء اي او سالحاً  الفاعمين او الفاعل

 المشرع اورده العقابي قانوننا في النص وىذا( اخرى طريقة باية عمداً  ساعده أو بيا
( من قانون العقوبات المصري اذا ان من 45/3) المادة في المعنى بنفس المصري
 يأخذ من أن يعمم كان اذا اال القتل جريمة في شريكا يعتبر ال سالحاً  غيرهاعطى 
 ويبيعيا مقمدة مفاتيح صنعي ذلكب يقصد كذلك وىو أنسان قتل في سيستعممو السالح

 شريكا يعد ال بذلك عممو مع سرقة جريمة ارتكاب في يستعمميا ان يحتمل شخص الى
 الجريمة، ارتكاب معو قاصداً  يكن مالم الشخص ذلك يرتكبيا التي السرقة جريمة في
 توقعو مع المفاتيح تقميد جريمة ىي القانون عمييا يعاقب اخرى لجريمة مرتكباً  يعد وقد

 .  (23) جريمة ارتكاب في استعماليا
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 المطمب الثاني
 عقوبة المساهمة التبعية

 الفرع االول : في الشريعة االسالمية
يميز الفقو االسالمي بين الجرائم ذات العقوبات المقدرة والجرائم ذات  -1

العقوبات غير المقدرة فيقرر التسبب في النوع االول عقوبة اقل مما يقدر 
لممباشر اما جرائم التعزيز فيقرر القاضي ان يحدد عقوبة المتسبب فيكون 

 لو ان يحدد ذات العقوبة او عقوبة اقل او أشد من ذلك . 
ساىم في سبيل الجريمة يعد نشاطو سبب في احداث النتيجة  من -2

 . (24)االجرامية فاذا انقطعت ال يسأل عن الجريمة بوصفو شريكًا فييا 
 الفرع الثاني  : في القانون 

يصاحب المساىم التبعي )الشريك( في الجريمة بالعقوبة المقررة ليا قانونًا سواء كان 
( من قانون 1( فق )55واحدًا او متعددين اال ما استثنى بنص وفي ذلك تقول المادة )

العقوبات العراقي ))كل من ساىم بوصفو فاعاًل او شريكًا في ارتكاب جريمة يعاقب 
ينص القانون عمى خالف ذلك(( ولكن ليس معنى ذلك ان  بالعقوبة المقررة ليا مالم

عمى القاضي ان يحكم بالعقوبة يحدىا االقصى انما لو ان يستعمل سمطتو التقديرية 
في ايقاع العقوبة بين حدييا االعمى واالدنى تبعًا لمبدأ تقرير العقوبة القضائي وتطبيق 

مسؤولية في العقاب نظام الظروف بحقيم . مما يترتب عمى ذلك استقالل كل 
المساىمة التبعية تظير في ذلك يقرر لممساىم التبعي عقوبة الجريمة المساىم فييا 
فيساوي بينو وبين الفاعل االصمي في العقوبة المقررة قانونًا لمجريمة . وقد اخذ بيذا 

 . (25)االتجاه المشرع العراقي وكان نفس االتجاه الذي سار عميو المشرع المصري 
 الخاتمة

اختيارنا لموضوع المساىمة الجنائية بين الشريعة والقانون لما ليذا اىمية من الناحية 
العممية يتضح لنا ان المساىمة الجنائية تعني تعدد االشخاص الذين يساىمون في 
ابراز الجريمة وظيورىا الى حيز الوجود فيي تقوم عمى عنصرين ميمين ىما وحدة 

تكون واحدة اضافة الى عنصر تعدد الجناة ويعني ذلك تعدد الجريمة والذي يجب ان 
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االجرامية كان سبب تظافر  النتيجة االشخاص الذين ارتكبوا الجريمة الواحدة وان تحقق
 جيود عدة اشخاص وتنفيذىم لمشروعيم الواحد . 

 النتائج 
لي ىي االزمات التي تؤدي الى ظيور و ان سبب وقوع الجرائم في المجتمع الد -1

ديد من الجرائم في داخل الدول والتي يساىم فييا العديد من االشخاص في الع
 ىذه الدول في االشتراك في ىذه الجرائم . 

لدى  ان المساىمة االصمية ال تحقق اال بتوافق الركنين المادي والمعنوي -2
  الفاعل الذي يقوم بدور رئيسي في الجريمة . 

لدى  الركنين المادي والمعنوي اال بتوافق ان المساىمة التبعية ال تتحقق -3
 الشركاء في ارتكاب الجريمة . 

حتى يتجنب المساىم التبعي من فرض العقوبة عميو ان يقوم بأخبار السمطات  -4
 المختصة قبل وقوع الجريمة حتى يتم اعفاءه من العقاب . 

 التوصيات 
فرض عقوبة عمى كل من حرض او ساعد مع غيره ووقعت الجريمة بناء عمى  -1

 ىذا التحريض او المساعدة او االتفاق . 
 ان تكون عقوبة المساىم التبعي مشابية لعقوبة الفاعل االصمي . -2
ان تكون ىنالك مجموعة من التدابير االحترازية لمنع وقوع الجرائم داخل  -3

 ة من الفاعمين والشركاء . المجتمع الذي يساىم فييا مجموع
وبيذا نكون قد انيينا القاء بعض الضوء عمى ىذا الموضوع والذي نأمل ان نكون 
قد وفقنا في طرحو لمبحث والمناقشة عسى ان يكون فيو نفع وفائدة لمجميع فان كنا 
قد اصبنا فذلك توفيق من اهلل العمي القدير وان كنا قد اخفقنا في بعض الجوانب 

 ال هلل وحده . منو فالكم
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