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جریمة االحتیال بالسحر والشعوذة

*راسم مسیر جاسم الشمري. د.م.أ

مستخلص

كان لموضوع جریمة االحتیال بالسحر والشعوذة اھمیة في الحیاة بشكل عام ولیس حصرًا على الواقع 
ولخلو التشریع العراقي من نص صریح ، السحر والشعوذة في المجتمع ونظرًا ألتساع ممارسة، القانوني 

.یجرم افعال الذین یقومون باعمال السحر للحصول على المال 
او ) المنجم(او ) العراف(ألتساع ھذا النوع ونموه متخذین اسماء وعناوین مختلفة فمنھم من یسمى نفسھ 

الناس سواء منھم المتعلم والجاھل الخراب والدمار فقد بثت بین اوساط ) قارئ الطالع(او ) الساحر(
فأصابت الفرد والمجتمع بل حتى وصلت آثارھا الى الحكام والملوك والرؤساء فأخذوا یتدخلون في مصیر 

ھذا باألضافھ الى ان الكثیر من فقدوا رآحة القلب وطمأنینھ النفس بلجؤھم ، البالد والعباد بطریق السحر 
.ین لحل مشاكلھم فكانوا كالمستجیر من الرمضاء بالنار الى السحرة والمشعوذ

وكان اختالف الفقھاء والمشرعین بنظرتھم لھذه االفعال فمنھم من وصفھا كونھا من جرائم التشرد  واآلخر 
اعتبرھا جریمة خاصة بینما عدھا آخرون جریمة احتیال وعدت من غیرھم آحتیال ونصب ھذه االمور 

.والتنظیم والرقابھ لذلك یتطلب االمر معالجتھا تشریعیًا تشكل صعوبة في التكییف 

-:لذا فقد قسمنا ھذا الموضوع الى مبحثین 

تناولنا في المبحث االول التطور التاریخي والتشریعي لجریمة االحتیال بالسحر ومبحث ثاني اركان جریمة 
.االحتیال بالسحر وخصائصھا وانواعھا

____________________
كلیة المنصور الجامعة*
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المقدمة

-:أھمیة البحث 

 ،
 ،

) الساحر(او ) المنجم(او ) العراف(فمنھم من یسمي نفسھ 
.یستحق الدراسة والبحث نظرا لتطور اسالیب السحر وظھورھا باسالیب ووسائل متعددة

-:مشكلة البحث 

، المشكلھ ان التعاط
، والرؤساء الذین یقررون مصیر بالدھم على ضوء تأثیر المنجمین والسحرة 

 ،
جریمة خاصة ومنھم من عدھا ضمن قانون التوسط في حین عدھا آخرون بأنھا جریمة احتیال اذا مورست 

، راف 
. صعوبة في التكییف والتنظیم والرقابة لذلك یتطلب االمر معالجتھا تشریعًا وقانونًا 

من خطورة تكمن في شقین االول بفعل االحتیال البتزاز الناس والثانیة بأشاعة
.عمھا وترسخ مفاھیمھاترافقھا وسائل االعالم المأجورة لتد

-:منھجیة البحث 

.الجانب القانوني المقارنة بین النصوص القانونیة المختلفة والفقھ االسالمي وبینھا والقوانین العربیة

تم تقسیم ال-:خطة البحث 
 .

.بخاتمھ احتوت على النتائج والمقترحات 
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المبحث االول
.االحتیال بالسحر التطور التاریخي والتشریعي لجریمة 

 ،
، الجذور في تاریخ التشریع الجنائي 

.السحر عبر التاریخالتاریخي لجریمة االحتیال بالسحر ومطلب ثاني استعمال

المطلب االول
التطور التاریخي لجریمة االحتیال بالسحر

-:فمن اقدم التشریعات التي احتوت ھذا التوع من االحتیال سنقسم ھذا المطلب للفروع التالیة 

-:في تشریعات العراق القدیم -:الفرع االول 

)1 ( ،23 )

) .2(على المدینھ والحاكم الذي حصلت في ارضھ السرقھ ان یعوض ماسرق منھ 
اال إن حمورابي انتبھ ما اذا ادعى شخص ان حاجتھ قد سرقت مخادعًا

)3 (
) .5(وخیانھ االمانھ ) 4(االحتیال بصوره مستقلھ عن غیرھا من الجرائم كالسرقھ 

-:في الشریعة االسالمیة -:النوع الثاني 

 )
) .6) (تراٍض منكم 

) 7(من الناس كما إن الشریعھ حرمت ذلك بالحیل المدعومة بالفطنة والذكاء ألخذ االموال
) .8) (وان یریدوا ان یخدعوك فأن حسبك اهللا(

محتال  (( اضافھ لنھیھ االحتیال كما في الحدیث الشریف  ل
) .9)) (غیر مأمون

-:في التشریعات األجنبیة القدیمة-:الفرع الثالث 
-:في التشریع الروماني-1

لغش (فقد اعطى الحق للمحتال علیھ ان یرفع دعوى تسمى دعوى  ) ا
.)10(علیھ قبل وقوع الغش 
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 ) .(
) .11(ال ینفي وجود الجریمة )) إن تسلیم المال بناءًا على رضا معیب نتیجة االھمال (( القاعدة تدل على 

-:في التشریع الفرنسي-2
وبات  من قانون العق  405

استقرت  ، ) طرق احتیالیھ(واستعمل ألول مرة عبارة ) 12(م 1810الفرنسي لسنھ  و
.ھذه الماده حتى اآلن 

-:في التشریع العراقي -:الفرع الرابع 

 ،
1858وبعد صدور قانون الجزاء العثماني لعام 

(من القانون  233

لدسائس  ا ). الخ... و
1918

نصب  ( وسمیت ھذه الجریمة 279الى 177قرن حیث نص ھذا القانون على جریمة االحتیال في المواد  ال
).واالحتیال 

-456، 1969لسنة  111رقم  ، وبعدھا جاء قانون العقوبات العراقي 
)جریمة االحتیال(وسمیت 459

المطلب الثاني
.استعمال السحر عبر التاریخ 

مخاطره       الكون و ابدي داخلي ازاء  ان االنسان في قلق  . ك
، فاالقوام البدائیھ عرفت السحر 
) .13(للسحر لمعالجة ھذه الظواھر 

-:السحر في االقوام القدیمة –الفرع االول 
-:السحر وكثرة السحره في األزمنھ القدیمة ومنھا لضرورة البحث وجب علینا الخوض في بیان ممارسة 

–-:سحرة أھل بابل -1

) 14(عامًا وعندھم راج السحر وبلغ قمتھ فق87
لسحر   ( لك وا ) . علم الف
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) .15(درجة ) 360(االستواء الى 
فمثًال  ، ، وكان لكھنتھا 

 .
االمراض   ، و

) .16(وكان سحرتھم یعتمدون على حركھ ھذه الكواكب 
لفنون  (

) السحر
البابلیین

) .17) (الضحاك(والذي سمیة العرب ) بیوراسب(العراق والشام ومصر والروم الى ایام 
-:السحر عند اھل فارس -1

) .18(دعتھ الى تآخر مالقات المسلمین في معركة القادسیة مدة طاولت االربعة أشھر 

)19) (الوفق المثیني العدوي(ووفقًا لتعلیماتھم 
وقد وجدت ھذه الر

، بأن االنتصارات التي حازوھا عبر انتصاراتھم ترجع الى تلك الرایة 
) .20(ابدًا دین اهللا في قلوبھم رافعین رایة الحق بطل السحر واندفنت رایة الكفر وال ینفع سحرھم بشيء

-:السحر عند المصریین -2
فقد رتبوا رسوم وطقوس لدى رجال الدین ، اعتبر السحر في مصر بمنزلة المقام االول عند جمیع طوائفھم 

، ) العزائم الشركیھ ( وكانوا یتلون . عندھم 
) .21(تحت الھ من اآللھة الى اعضاء معتقدین ان كًال منھا

( وكتبوا باالیام السعیده والنحسھ على حسب كل مشروع فكانوا یقولون 
) .22(یحكم علیھ بالقتل ) بایھ(ویعتقدون ان الطفل الذي یولد في ) ) . ھانور(من شھر 

وكان  . قبل المیالد 358تد حكمھ الى عام وكان ساحرًا ضلیعًا أم) نیكتانیس(ومن اعظم ملوك مصر الملك 

 .
) .23) (البرابي(في 

) (وفي ا

)24 (
.سالم وبطالن سحرھم ال
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) .25(والریاضیات النفسیة والجسدیة والتقشف 
) (

) .26(السحرة والكھان والعرافین ومروضي الثعابین عدة مالیین ویبلغ عدد

) .27(ي انسان آلخر في ا

) اوثاني () الھللیني(العھد 
كان  ) (، ریق قد نقل فنون السحر من شكلھا المتقدم الى بالد االغ

) .28(حبسھ بل وعلى استدعاء المیت الى الحیاة 

-:السحر عند الیھود -2

) .29) (وال تدع ساحر یعیش(جاء بالتوراة ، لقد آمرت التوراة بني اسرائیل بقتل السحرة 

التاریخ ان الیھود قد انحرف بھم المسار فتعلم الكثیر منھم السحر ومارسوه ولم یقتصر ذلك على العوام من 
) فالتلمود. (واھل الرأي فیھم الناس بل تعداه الى علمائھم

)30 . (
) .31(انما أخضع الجن واالنس والطیر والریح بالسحر : المحرفھ عن نبي اهللا سلیمان انھ 

وقد تداول ال
) .32(الكتب الى نبي اهللا سلیمان علیھ السالم وسلیمان منھا براء 

-:السحر في اوربا –الفرع الثاني 

 ،

) (
) 33) (التلمود(
) القبالنیھ(التي تمارس شعائر شبیھھ بالتي كانت تمارسھا ) الماسونیھ(

) .34) (جیل دي رایس(الجمعیات 

) .35(تمثالھ ینقل ذلك التأثیر الى صاحب الصورة او التمثال فیضره او ینفعھ كما یرید الساحر 
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-:السحر عند عرب الجاھلیھ والعصر االسالمي –الفرع الثالث 

-:السحر عند العرب في الجاھلیھ -1

.والمصریین وجل عنایتھم كانت الكھانھ والعرافھ 
االخدود  (ومن االدلة الموثوقھ على وجود السحر قصة  اب  لملك       ) 36) (أصح أن ا بار ب ة اخ لقص ففي تلك ا

وما یذكره ) . 37(لمن یراه الملك أھًال لذلك كان لھ ساحر وكان لھ مكانھ خاصة وكان بأمكانھ تعلیم السحر

) .38) (عبد اهللا بن جدعان(
-:السحر عند المسلمین وموقف الشریعھ االسالمیھ -2

، الحكام تالحقھم لم تخل دیار االسالم من السحر والسحرة وكانت سیوف
بن خلدون (فقد ذكر . دجلھم وضاللھم من قبل العلماء  ) ا

).39) (بالبعاجین(
وذكر بعض المتصوفھ بأنھم یكشفون الحس وظھور الخوارق على ایدیھم أما عن موقف الشریعھ االسالمیة 

(ر فقد اعتبرتھ كفرًا كما جاء في قولھ تعالى من السح
) (40 (

الشرك (( قالوا وما ھن یا رسول اهللا؟ قال ) . اجتنبوا السبع الموبقات(بقولھ صلى اهللا علیھ وآلھ . الموبقات 
(() 41)) (وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت ، والسحر ، باهللا 

.) 42)) (الجنھ مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم 
اذا تقول   : ،  فم

: قال، وما یقول الناس انھما یعلمان الناس السحر ، ھاروت وماروت ، في الملكین 
: : قال، وموقف فتنھ 

، تعالى اهللا عن ذلك علوًا كبیرًا ، شریك اهللا في خلقھ 
).43(في ساحتھ واآلفھ واالمراض وانقى البیاض على رأسھ والفقر 

) .44)) (والكافر في النار ، والساحر كالكافر ، والكاھن كالساحر ، المنجم كالكاھن : (( وآلھ وسلم
) .45)) (تھ واجر الساحر من السحت ثمن المی((وقال علیھ السالم عن أجر الساحر 
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المبحث الثاني

.صائصھا وانواعھا خاركان جریمة االحتیال بالسحر و

 ،
في الركن   أما االتجاه الثائي فیقسم االركان ، الثنائي الركن الموضوعي والركن الشخصي  مثل  تت بعة  الى أر

.االستیالء على مال الغیر والركن الرابع ھو الضرر والعالقھ السببیة
لمعنوي وال    كن ا لر دي وا

) .46(فال یتصور باعتباره جزء منھا 
)47 (

قوبات  457و 456یال في المادتین العراقي االحت لع نون ا اول الركن      . من قا لب  الى مط مبحث  ال وسنقسم 
.المادي لجریمھ االحتیال بالسحر ومطلب ثاني الركن المعنوي وخصائص جریمة االحتیال بالسحر 

.المطلب االول 
.الركن المادي لجریمة االحتیال بالسحر 

فأن . وتحدید االركان المكونھ لھا ، عقوبات عراقي 456مادة من خالل التعریف لجریمة االحتیال حسب ال

) 48(لخداع المجني علیھ بنیة ایقاعھ في الغلط الذي یحملھ على تسلیم المال 
-:عناصر 

.یتمثل باستخدام الجاني احد وسائل الخداع المنصوص علیھا في القانون ، وك اجرامي سل-أ
.نتیجة جریمة تتمثل بتسلم مال الغیر دون وجھ حق - ب
.رابطھ سببیة بین وسیلة الخداع وتسلم مال الغیر -جـ

.. وقد ورد تعبیر الطرق االحتیالیھ مطلقًا دون أن یعرفھا 
)49 (

 ، ،
المدني یرتب بطالن العقد على الحیل التي یلجأ الیھ

.باستخدامھا جریمة االحتیال 
لجسامة  ) التدلیس الجنائي(فاالحتیال اي  ا

) .50(وانما لكي تكون أكاذیب الجاني احتیاًال معاقب علیھ ان تكون مؤثره في شخص المجني علیھ 
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، الدافع الى التسلیم 
) .51(والحق بھ المكروه من حیث ال یعلم 

في  ، االحتیال بالسحر 
. عقوبات / 264الغلط وھذا مافعلھ المشرع البولوني في المادة 

) . (
مع ان ھناك قوانین حددت وسائل ) 288(وقانون العقوبات العماني المادة ) 147(العقوبات السوفیتي المادة 

، (الخداع بوسیلتین فقط كالمشرع االیطالي حیث اكتفى بوسیلتین 
) .53) (عقوبات 640المادة ) ( المجن علیھ في الغلط 

غالل خطأ شخص  وقد حدد المشرع الجیكوسلوفاكي وسائل الخداع بوسیلتین وھما تضلیل شخص آخر واست
.عقوبات ) 250(آخر الماده 

لمادة   ني ا لسودا مشرع ا ل لك ا قوبات  ) 405() 457(وكذ . ع
قوبات  ) 456( لمادة  . ع قوبات  ) 457(وا ع

-:ومنھا . فعدد وسائل االحتیال 
-:استعمال طرق احتیالیة –اوًال 

.عقوبات ) 456(ووصفھا في مكان الصدارة من بین وسائل الخداع التي نصت علیھا المادة 

) .53(بكل أسالیب الغش والخداع التي تصلح ألن تكون أساسًا لجریمة االحتیال 
ادعاأت كاذبھ تدعمھا مظاھر او (ھذا وقد استقر الرأي على تعریف الطرق االحتیالیھ في الفقھ العربي بأنھا 

) .54) (لتصدیق وتسلیم المال اعمال خارجیة شأنھا حمل المجني علیھ على ا

، تجعل من ھذا الكذب وكأنھ حقیقھ 
كل كذب مصحوب بوقائع خارجیة او افعال ( االحتیالیھ بوجھ عام بأنھا كما ھو شائع یمكننا تعریف الطرق 

) .تسلیمھ طواعیھ واختیار 

-:اما الطرق االحتیالیة فھي 
االدعاءات الكاذبھ-1

) 55(ن تكون ادعاءات الجاني كاذبھ في جریمة االحتیال یجب أ
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عر
) .56(جریمة احتیال 

.الرتكابھا على سبیل العصر 
-:المظاھر الخارجیة -2

وان ، ومعین لتحدید المظاھر الخارجیة وھي في توسع تبعًا لتطور الحیاة والمعامالت ال یوجد معیار محدد
 ،

، یجع
، ، یستعین بھا لتأیید كذبھ 

االعمال   باب  ر

.وطریقة حدیثھ وبكل ماقد یحمل الغیر على الثقھ في اقوالھ 
 .

وت
، لسلطة القاضي 

-:التالیة 

.االستعانھ بشخص آخر -أ
.اساءة استعمال صفھ صحیحة - ب

.التصنع او التظاھر بمظاھر معینھ بصوره تمثیلیة -جـ 
.القبام بعمل یدوي –د 

.اتخاذ اسم كاذب او صفھ غیر صحیحة –ثانیًا 
–:اتخاذ اسم كاذب-1

فجریمة االحتیال تقع باتخاذ اسم كاذب ینتحلھ 

.القانون 

-:صحیحة اتخاذ صفھ غیر -2

)57 (
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) .58(بھذه الصفھ غیر الصحیحھ فیسلمھ بناًء على ذلك ما لھ 
المطلب الثاني

.الركن المعنوي والخصائص واالنواع 
.القصد الجنائي في جریمة االحتیال بالسحر –الفرع االول 
لم تعد جریمة

ویكاد ) . 59(وجود عالقة ترابط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني المتمثلھ بالركن المعنوي 

) .60(د الجنائي فبدونھ ال یكتمل النموذج القانوني لھا بالقص

 .

. كما إن القصد الجنائي العام یت) 61(
) 456(بما یقوم بھ من وسائل تعد احتیالیة نص علیھا القانون في المادة 

الواقعھ أمر مفترض
اذًا ، أما ا

 ،
ذب 

(، النھ جوھر وسائل الخداع 
 ،

) .62(یسقطھ مجرد ادعائھ بأنھ كان یعتقد اثبات ذلك العمل ألن ھكذا ادعاء ال یقبلھ العقل 

اعث على ، ،  الب

) .63(لدى الجاني 
-:خصائص جریمة االحتیال بالسحر -:الفرع الثاني 

-:تتمیز جریمة االحتیال بالسحر بخصائص عده حیث انھا 
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) (ملوك للغیر ألن تسلم مال م/ انھا من جرائم االموال -1
فھي ذات طبیعة مالیھ) .. السحر(

/ من الجرائم التي تقوم على تغییر الحقیقة 
كما ال یشترط، الكذب وابقاء المجني علیھ في الغلط والتشویش للحقائق عن ذھنھ 

(الكتابھ في جریمة-2
.شفویًا ) وصفة وسرعة خداع یعد المجني علیھ، وحركاتھ البھلوانیھ 

/ من الجرائم ذات الطابع الفني -3

) 64(بفخھ 
.فطنة سرعان ماینكشفوا 

مرتكب ھذه الجرائم غالبًا مایكون من-4
أما ، ھو اتیان المجرم على جریمھ من نوع واحد كأنھ یتخصص في االحتیال او مھن محددة 

خفیفھوالسبب ماتوفره ھذه الجرائم من ربح وفیر وعقوبھ
5-

.)65(لالنحراف واتاحة فرص للمحتالین مجاًال خصبًا الصطیاد فرائسھم وتحقیق ارباحھم 
.السحر واستعمالھ وسیلھ لالحتیال -:الفرع الثالث 

. المحتالون
.راض المستعصیة ویتوصلون نتیجًة لذلك الى تسلم امواًال كبیرة او معالجة االم، بالتحلیل النفسي

-:التعریف بالسحر لغًة –اوًال 
، فالسحر ھو عمل یعتمد على ملكھ نفسانیھ یقتدر بھا على افعال غریبھ بأسباب خفیھ 

) .66(المنشئھ لعلم الحیل وعلم خواص االشیاء 
ة السحر ذات طابع معین فیما یتعلق بالنشاط الشیطاني والذي رافق االنسان منذ وھنا نتساءل ھل كانت مسأل

، الخلیقة 
)) (67(

) (والمخادعھ واالستجابھ لھ كما جاء في قولھ تعالى 
والسحر في اللغة ما لطف مأخذه ودق اي ان السحر كالشيء اللطیف الدقیق الخفي من حیث كونھ ال ) 68(

بعون اال  ()68(یدرك بالعین  ان تت
)71) (() 70) (رجال مسحورا

)72) ((والخدیعھ یقال سحر زید عمرًا اي مكره وخدعھ في قولھ تعالى 
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 :
)73)) (وأن من البیان لسحرا((رسولنا الكریم صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم 

-:السحر اصطالحًا -:ثانیًا 
) . 74(التمویھ والخداع 

) 75) ((مستدًال باآلیھ الكریمھ . الصحراء الرمالء بحرًا 
سحر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رجل من الیھود واشتكى من ذلك ایامًا فأتاه : وروى زید بن ارقم قال 

) (.... ان ر: 
الكل فكأنما نشط من       ،  ما حل  فل

) .76(عضال 
-:الفرق بین السحر والمعجزة والكرامھ فھنا تكمن في وجوه شتى -:ثالثًا 

(–االول 
، ) . 77) (سحر

) .78(ورسولھ 

: –الثاني 
، ، الساحر ال یصدر منھ الخیر (

) .79) (یستعمل في اسباب الشر واهللا یھدي من یشاء وھو القوي العزیز ال دین سواه 

) .80(ا كظواھرھا على حقائقھا وبواطنھ) علیھم السالم(ان معجزات االنبیاء –الثالث 

، وصل الیھ الجن 
.شیاطین یضلون بھا العباد نعلم امورًا كان یظنھا قدیمًا في قمة السحر وكان ال

.ان المعجزة ال یمكن ابطالھا اما السحر فانھ یمكن ابطالھ –الرابع 
/ ، –الخامس 

.والمعجزه ال یمكن ان یأتي احد بھا 
) 81(أما الفرق بین السحر والحسد فقد قالت العرب 

) .82) (ومن شر حاسد اذا حسد(نعمتھ یفعلھ او یسلبھا وقد دل قولھ تعالى 

 ، ،
.والساحر لعلمھ وكسبھ وشركھ واستعانتھ بالشیطان 

لساحر   ، ،  أما ا
) .83(فیطلب من الشیطان ان یعینھ وربما یعبده من دون اهللا حتى یقضي لھ حاجتھ 
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-:انواع العمل السحري وعناصره -:الفرع الرابع 

-:انواع العمل السحري : اوًال 

غصن ا (وبدراسة عن السحر وقد جاءت نتائجھ في كتابھ ) جیمس جورج(الى اربعة اال إن السیر  ل ) ا
-:وجمعھ امثلھ للسحر في مختلف الشعوب البدائیھ وتوصل في النھایة الى شكلین من السحر ) 84(

-السحر باالقتران–االول الشكل 
.فأذا أذى ھذا الجزء فأنھ یحل بالكل ) خصلة شعر او قطعھ قماش او مالبس(شيء لھ رمز مثل 

–السحر بالتقلید –الشكل الثاني
، في اي موضع من الدمی

.الحیوانات من الھوام او السباع او الوحوش تسخیرالسحره بتسخیر الجن والشیاطین ویدخل في ذلك 

-:أما ابو عبد اهللا الرازي فقد قسم السحر ثمانیة انواع 
.الفالك بأستخدامھم الكواكب وا: سحر الكلدانیین–االول 
-:سحر أصحاب االوھام والنفوس القویة –الثاني 

.كأنھا روح من االرواح السماویة 
.وھم الجن-:االستعانھ باالرواح االرضیھ –الثالث 
.شيء یشغل اذھان الناظرینفھم یظھرون عمل ، نوع من الشعوذه -:التنحیالت اآلخذه بالعیون –الرابع 

-:–الخامس 
.والریاضیھ 

.فما یستفاد منھ البشر جائز وما كان مضرًا فھو حرام -:االستعانھ بخواص االدویھ –السادس 
.لمقابل نحوهوھو جلب الساحر ا-:تعلیق القلب –السابع 
.وھو عمل یوجب التفرقھ بین شخصین -:النمیمة –الثامن
-:عناصر العمل السحري –ثانیًا 

-:وھي أخذ مال الغیر عن طریق السحر والشعوذه وھي
المسحور-3العمل السحري -2الساحر -1

-) :85(السحري ثالثھ وعناصر العمل 
.شخصیة الساحر -3الطقوس -2التعاویذ -1

واغلب ھذه التعاویذ لیس لھا ، فالتعاویذ ھي صیغ لفظیھ یتلوھا الساحر وتتسم بالجمود وعدم القابلیة للتحول 
.معنى حركي بحروف غیر متجانسھ مكونھ لتعابیر غریبة 

 ،
، الشارات والنیاشین على جسمھ ویرتدي زیًا خاصًا وغیر مألوف 

 ،
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عندما یقول عزیمتھ الكفریھ یمر
.كذلك فیسلم لكل أمر بأمر بھ الساحر 

) .86(منھا تحذیر المسلمین من طرق الشر والضالل ولتبین سبیل المجرمین 
.والكف واالثر ، والتنجیس ، والنجاسھ ، والطریقھ السفلیھ ، والذبح ، طریقة االقسام -:والطرق ھي

-:التكییف القانوني لجریمة االحتیال بالسحر -:الفرع الخامس 
.ان جریمة االحتیال بالسحر ممكن تصورھا بالشروع فضًال عن اعتبارھا جریمة تامھ 

فھذه الجریمھ تتحقق تامة باستعمال الجاني الطرق االحتیالیة باتخاذ -:ھ تامھ االحتیال بالسحر جریم–اوًال 

.عقوبات ) 456(المال انصیاعًا لھا حسب المادة 
.جریمة االحتیال بالسحر وقتیھ –ثانیًا 
فالفع

)87 (

) .88(العقاب ویكون عرضھ الن ینال عقابھ في اي وقت یصل علم السلطات المختصھ 
-:عقوبة االحتیال بالحسر ووقف تنفیذھا –ثالثًا 

محل  ) (وتحل عبارة   ) المدان(محل كلمھ ) المجرم(وفي قرارتھا تحل كلمھ ، عقوبات456/1
) .89) (قرار االدانھ(

الخاتمھ
محلي     لبحثنا في جریمة االحتیال بالسحر والتي تعد من أھم  ل وي ا ت لمس ا ال على  االمو لى  ع ع تق الجرائم التي 

.والعربي والدولي لما تخلفھ من آثار اجتماعیة واقتصادیھ بل وحتى سیاسیة لتنوع وتعدد اسالیب االحتیال

-:النتائج–اوًال 

.وكون خصائصھا انھا من جرائم االموال، ظھر لنا تطورھا عبر التاریخ القدیم والحدیث -1
.رائم الذھنیھ البعیده أحیانًا عن العنف قوامھا الكذب وتغییر الحقیقھانھا من الج-2
.اعتبرھا غالبیھ القوانین بأنھا ذات وسائل محددة تستھدف الملكیھ والثقھ العامة-3
.بالنسبة لوسائلھا في االحتیال یكاد یتفق الفقھ المقارن على انھا أكاذیب مدعمھ للمظاھر الخارجیة-4
، ان ھذا النوع من الجر-5

.ألن الباعث ال یعد عنصرًا من عناصرھا، للباعث على ارتكابھا 
.ھذه الجریمة كغیرھا من الجرائم قد تتم وقد ال تتم وتتحقق بتسلم الجاني مال الغیر دون وجھ حق-6
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7-
.عقوبات456الصحیح ھو ما جاء منسجم مع المادة 

8-
.كالتدلیس والغش والخدیعھ وقد افردت بعض التشریعات نصوص خاصھ لمعالجتھا

.لسحر من الجرائم المخلة بالشرفتعد جریمة االحتیال با-9
10 -

.المتھم جریمة االحتیال

-:المقترحات–ثانیًا 

لوجود اختالف -1
لعدل  1969لسنة  111وسماھا قانون العقوبات الحالي رقم ) جریمة النصب واالحتیال(الملفي  ا

نصب () االحتیال(بجریمة  ) ال
.ح توحید التسمیةاقتر، ) االحتیال(

2-)
).استیالء الجاني على مال منقول او عقار مملوك للغیر بآحدى وسائل الخداع بقصد تملكھ

یعات العربیة مع إن بعض التشر، بما ان المشرع العراقي لم یعاقب على اعمال السحر والشعوذه -3
.اقترح ان تجرم ھذه االفعال المصحوبھ بالخداع والشعوذة. اعتبرتھا نوع من التشرد 

456اذا شملت وفق الماده -4
.سنوات لما لھذه الجریمة من حظوره

.ویصار الى تشدیدھاعقوبات 456اقترح ان یصار الى تعدیل المادة -5
ترى وضع ضوابط خاصھ ، بسبب انتشار اسالیب السحر والشعوذه وتوجھ الكثیر من الناس الیھم -6

.لمن یدعي بالتداوي بالرقیھ والقرآن
7- ،

.والفضائیات الترویج مثل ھذه االعمال
اقترح -8

.اتسعت كثیرًا

.زیادة دور الرعایھ االجتماعیھ للمسنین واالحداث واالیتام كي ال یكونوا لقمھ سائغھ لھؤالء المشعوذین
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الھوامش
–المجمع العلمي العراقي –ة وادي الرافدینالشرائع والتنقیبات القانونیھ في حضار–طھ باقر -1

.103ص–1976
.123ص–1979. بغداد –دار الرشید للنشر –الشرائع العراقیھ القدیمة–فوزي رشید . د-2
.122ص) مصدر سابق-فوزي رشید. ینظر د(من شریعة حمورابي126المادة -3
.من شریعة حمورابي22-21–14-8-6المواد تحریم السرقھ-4
.72ص–نفس المرجع السابق –طھ باقر -5
.من القرآن الكریم) 29(آیھ سورة النساء-6
-1946–مصر  –––عبد السالم ذھبي بك -7

.17ص
).62(سورة االنفال آیھ -8
.14ص–القاھرة –المطبعة العلمیة –المجلد الثالث–الفتاوي الكبرى -9
لعدد  ––نظریة التدین في التشریع المصري–ابراھیم احمد ابراھیم - 10 ا

.14ص–1970–التاسع 
-–––ایاد حسین عباس - 11

.35ص–1988مطبعة عصام لسنھ –جامعة بغداد
.36ص–نفس صریح –ایاد حسین عباس - 12
13 -––

.بدون سنھ طبع. 52ص–624الوطنیھ 

).ھیدو دنیس(اسمھ - 14
لجزء االول  ––احمد سوسة - 15 –ا

.314ص . 1969سنھ 
––––عمر سلیمان الشقر - 16

.302ص–1997
لقرآن  –- 17 ام ا لجزء االول  ––احك –1967–ا

.44ص
.38ص–1966–طبعھ اولى –بیروت –طبقة دار االندلس –تفسیر ابن كثیر- 18
، / وفق المثني العدديال- 19

) 100(الى  ) 1(، عشرة خانات 
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د المكون منھا قطراه بحیث ال یتكرر اي عدد مرتین ونقش ذلك في لوح من الزیت مجموع االعدا
.عند دخول الشمس في برج الحوت او القوس فأن حامل ھذا اللوح یجفف مایتمناه

.11ص–1958–مكتبھ االنجلو مصریة –ر السح–محمد محمد جعفر - 20
––ارف للطباعھ والنشر دار المع–دائرة معارف القرن العشرین–محمد فرید وجدي - 21

.64ص–1971–طبعھ ثانیھ 
.من اسماء الشھور عندھم) بابھ(و ) ھاتور(- 22
)برباة (: ھي بیروت حكمة القبط مفرد أقباط )الرابي(- 23

لجزء االول ) (– –) ا
.2394ص

.24ص–المرجع السابق –عمر سلیمان االشقر - 24
.187ص1957–مصر –دار المونھ –فنون السحر–احمد الشناوي - 25
.وھو الكتاب المقدس عند الھندوس)الفیدا(وھذا ما أثار الیھ كتاب - 26
.235ص–1965–طبعھ ثانیھ –مطبعة لجنة التألیف والترجمھ –قصة الحضارة- 27
.65ص–المربع السابق . وجدي محمد فرید - 28
.بدون سنة طبع18االصحاح الثاني والعشرون فقرة –نصر الخروج–عبد اهللا الحصیفي - 29
م خان  - 30 ر االسال ف –––دار النفائس –––ظ

.81ص–1972
.9-4االصحاح الحادي عشر فقرة –سفر الملوك االول- 31
.31ص–ال توجد سنة طبع –القاھرة –مكتبة القرآن للطباعھ والنشر –م محمد الجمل ابراھی- 32
-––عبد السالم عبد الرحیم الشكري - 33

.66ص1987مصر -طنطا 
) جان دارك(مرافق ) جیل دي رایس(- 34

) جان دارك(بعد موت 
.10/2/1941–الصادره في لندن –ینظر مجلة الحوادث –الجرائم وقد اكتشف أمره واحرق 

–––من الشعوذه الحدیثھ–مذكرات شارلوك ھولمز- 35
.118ص–1923

لشوكاني (- 36 ---ا
).ھـ1354بیروت 

لحضر(- 37 ) ا
) الحضر(فلم یستطیع فتحھ لوجود طلسم كان في ) بالساطرون(

.وفتح باب ذلك الحصنالحصن سقط ذلك الطلسم
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لخامس   ––احمد فتحي سرور . د- 38 لقسم ا -–ا
.571ص–1975–القاھرة 

).1998جنح / 606المرقم ( وصفتھا التمیزیة قرار محكمة استئناف بغداد- 39
–اطروتھ دكتوراه –القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن–عبد المھیمن بكر - 40
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The Crime of Fraud in witchcraft and Sorcery

Rasim Mseer Al shamerey* , Ph.D (Asst.Prof.)

Abstruct

The crime of fraud through witchcraft and sorcery has been quite
important not only in the legal area but also in life, in general. Because the
practice of witchcraft and sorcery in the community has increased and
because there is no clear article in the Iraqi legislation condemning these
acts which are done for the sake of getting money, this state has terribly
affected both the individual and the community (including rulers, kings and
presidents).many have lost their peace of mind as a result of listening to
these tricky persons.

In reality, people have embarked on these practices to solve their
problems and to get some comfort but that has deplorably made them
more miserable. Those practicing this kind of crime have different names
such as fortune- tellers, astrologers, magicians and horoscope reader.

Jurists and legislators differ in looking at these evil acts. Some have
described them as special crimes. Still others have considered them as
crimes of fraud. These things constitute, in fact, some difficulty concerning
regulations, censorship and adoption, a thing which has required that
these practices should be treated through legislations.

The researcher, accordingly, has discussed tow topics in the
paper. The first topic surveys the historical and legal development of the
crime of fraud by witchcraft and sorcery. The second one deals with the
basic elements of the crime of fraud by witchcraft, suggesting its
characteristics. The research ends by providing a conclusion.

Keywords: crime of fraud, witchcraft, sorcery
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