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املقدمــة
لقد صدرت الطبعة األوىل وهي حتمل حتليال جلرائم العنف يف السنوات 
اخلمس التي سـبقت اإلصدار يف عام 1425هـ ـ 2004م. أما الطبعة الثانية 
فهـي حتمل حتليـال جلرائم العنف يف الوطن العـريب للفرتة األخرية ملدة مخس 
سـنواتـ  أي يف الفـرتة مـن 2005ـ  2010م. وهـذا التحليـل اعتمـد عىل 
املعلومـات أو األرقام اإلحصائية التي وردتنا مـن اجلهات األمنية يف الدول 
العربيـة التـي أجابت عن استفسـارات اجلامعـة – لذلك سيشـمل التحليل 

األرقام التي وردت يف إجابات  الدول العربية.

وسنجد أن هنالك مقارنات يف إحصاء كل دولة بخصوص زيادة إمجايل 
جرائم العنف أو انخفاضها ـ حسب ما تشري إحصائيات تلك الدول.

وقد نجد اختالفات بسـيطة يف مسميات  جرائم العنف،. ولعل القارئ 
يتمكن من املقارنة بني املواقف اخلاصة بجرائم العنف يف الدول العربية التي 
وردت فيهـا املعلومـات ـ يف الفرتتني الفرتة األوىل خاصة باجلرائم املسـجلة 

من 1995 ـ 2000م ـ والفرتة الثانية من 2005 ـ 2010م.

أمـا منهجيـة الدراسـة يف الطبعة الثانية سـتظل هي نفـس املنهجية التي 
أتبعـت يف الطبعة األوىل  ولكـن التحليل خيتلف باختـالف اخلارطة اجلنائية 

جلرائم العنف يف الوطن العريب يف الفرتتني.

سـنجد اإلشـارة إىل هـذا التبايـن متوفرة بالنسـبة للـدول العربيـة التي 
أرسـلت إجاباهتا يف املرحلتني. سـيتناول التحليل الدول التي ردت يف الفرتة 

األوىل أو الثانية معا.
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ولقـد كانـت جرائـم العنف املعنيـة هي نفسـها التي طلبت مـن الدول 
العربية يف املرحلتني،  والتي قصد هبا:

ـ القتل بأنواعه
ـ األذى اجلسيم

ـ جرائم الرسقات باستعامل العنف
ـ االعتداء اجلنيس مع استعامل العنف

ـ جرائم عنف أخرى
أما األسئلة التي أرسلت للدول العربية يف املرحلتني فقد كانت تنحرص 

يف اآليت:
ـ كم نسبة من يغو صون بارتكاب  جرائم العنف بني اجلنسني

ـ كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها
ـ كم نسبة اكتشاف جرائم العنف بالنسبة للجرائم األخرى

ـ ما هي الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف
ـ ما هي املهن التي يامرسها مرتكبو جرائم العنف
ـ ما هو املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف

ـ ما نسبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف
ـ ما هي اآللة املستعملة يف جرائم العنف

جيـدر التأكيد بأن األرقام التـي خضعت للتحليل اإلحصائي يف املرحلة 
األخرية هي األرقام التي وصلتنا من اجلهات األمنية املختصة بالدول العربية 

ـ كام كان كذلك احلال بالنسبة لألرقام يف الفرتة األوىل.
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ويف هـذا العرص الذي طغت عليـه التقنيات احلديثة وانفجرت فيه ثورة 
املعلومـات، نجد كثـريا من األنـامط اإلجرامية املسـتحدثة التي ظهرت عىل 
السـطح وهذه األنامط املسـتحدثة إما أهنا تظهر ألول مرة وتتشكل كجريمة 
منفصلـة، أو أهنـا من اجلرائـم التقليدية ولكن أسـلوب ارتكاهبـا يتم بطرق 

مستحدثة مل يعرفها العامل من قبل.
متثـل اجلرائم املسـتحدثة بشـكليها حتديا للـدول عىل اختـالف نظمها، 

وبخاصة الدول العربية.
إن ذلـك يرجع إىل أن الدول العربية ولـو أهنا عرفت جرائم العنف منذ 
أمد طويل لكن تلك اجلرائم ظلت حمتفظة بنمط تقليدي وفردي وألسـباب 

ولدوافع قد ختتلف من دولة إىل أخرى.
ويف هـذا الوقت احتلت جرائـم العنف يف الوطن العريب مكانة بارزة يف 
اإلحصائيات اجلنائية العربية، فضال عن بروزها يف الواقع االجتامعي العريب، 
ربـام يكون ذلك نتيجة للمتغريات الكبرية التـي أفرزهتا الظروف واملعطيات 

االقتصادية واالجتامعية والتقنية احلديثة.
ومن أبرز تلك املتغريات النمط الشامل واملتسارع لألنشطة االقتصادية 
واالجتامعيـة، والتداخـل والتشـابك بـني أفـراد املجتمـع نتيجـة للعالقات 
اجلديدة التي أفرزهتا احلياة احلديثة، وما ينتج عن هذا التداخل من احتكاكات 
يتمخض عنها يف بعض األحيان عدوان جسدي جديد يف طبيعته ويف أسلوبه 

احلديث أو التقليدي املتخفي يف احلديث.
وملواجهـة هـذه الظاهرة أصبح لزامـا عىل العامل العـريب معرفة حقيقتها 
وحجمهـا وكيفية مواجهتها يف حالة تزايدهـا وتبعا لذلك تزايد خطورهتا يف 
عاملنا املعارص، وأيضا تكثيف اجلهود لتشخيص أسباب هذه الظاهرة القديمة 

احلديثة والتعرف عىل كيفية مواجهتها.





الفصل األول

خلفية الدراسة وأمهيتها
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1 . خلفية الدراسة وأهميتها
1 . 1مشكلة الدراسة  

تعد جرائم العنف إحدى املشـاكل االجتامعية اخلطرية التي هتدد األمن 
والسـلم يف الوطن العـريب. وتنرش الرعب والفزع يف نفـوس كثري من الناس 
أشـكاهلا اخلطرية واملرعبة . هـذا باالضافة ملا حتدثه يف نفوس األفراد من آثار 
سـلبية، خصوصًا يف ظروف السـلم االجتامعي الذي عرفـت به املجتمعات 

العربية.

لقـد كانـت جرائم العنف التقليدية ال ترتك آثارًا اجتامعية سـيئة إىل هذه 
الدرجـة كـام هو احلـال اآلن. ولربام أن األنامط احلديثة أو األسـاليب احلديثة 
بـل واجلامعيـة يف ارتكاب بعض جرائم العنف، زيـادة عىل ثورة االتصاالت 
واملعلومات وانتشار الفضائيات جعلت أخبار هذه اجلرائم تصل برسعة غري 
عادية لكل منزل ولكل فرد يف وقت وجيز  بصورهتا احلقيقية. وربام كان عدم 
توفـر البيانـات واملعلومات واإلحصائيات جيعل مثل هـذه اجلرائم ال حتظى 

باالهتامم الكايف هبا.
 اآلن ويف ظـل الطفـرة التقنيـة احلاليـة وثورة املعلومـات واالتصاالت  
وتبـادل املعلومات بني الدول العربية واملنظامت الدولية املتخصصة ـ والتربع 
باملعلومـات الصادقـة لتلـك املنظامتـ   وذلـك لتبادل اخلـربات وللمزيد من 
التضامن والتكامل يف حماربة الظاهرة، أصبحت جرائم العنف يف الوطن العريب 
أكثر وضوحًا وأصبح الكثريون أكثر إطالعًا عليها من ذي قبل. وزادت مشاركة 
الـدول العربيـة  يف االسـتقصاءات اإلقليميـة والدولية ملسـتوى اجلرائم. ويف 
التجمعـات الدولية التي تناقـش جرائم العنف أكثر من ذي قبل وزاد اإلهتامم 
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هبـا ازيادًا ملحوظًا وأصبحت الـدول العربية ال تعمد إىل إخفاء املعلومات بل 
متد هذه النشاطات العلمية بمعلومات واضحة ومفصلة، وذلك للقناعة بأمهية 

العمل التكاميل املشرتك يف مكافحة هذا النشاط اإلجرامي.
إن  ارتفـاع معـدالت جرائم العنف يف الوطن العريب كام يبدو من بعض 
اإلحصائيـات ينال من  حماوالت الدول العربية يف اسـتقطاب االسـتثامرات 
االقتصادية يف عرص العوملة يف وقت تسعى فيه الدولة ألن تكون جاذبة وليست 

طاردة هلذه االستثامرات.
هذا زيادة عىل الكلفة البرشية واالقتصادية الناجحة عن جرائم العنف وما 
تسـببه من فقـدان للقوى البرشية وعاهات تعطل قـوى اإلنتاج. هذا باإلضافة 
لألعباء املتزايدة عىل أجهزة العدالة اجلنائية يف الدول العربية، وبالذات يف تزايد 

أنامط جرائم العنف غري التقليدية سواء يف طبيعتها أو يف أسلوهبا.
ولـو أن اإلحصائيـات اجلنائية احلديثة للوطن العـريب أظهرت تزايدًا يف 
حجـم ونـوع جرائم العنـف، فإن األمر بدأ يشـكل ظاهرة حتتاج إىل دراسـة 
وبحث للتعرف عىل حقيقة ما جيري. وربام يكون االهتامم باإلحصاء اجلنائي 
قد أظهر العديد من األرقام بالنسبة جلرائم العنف مل تكن تظهر أبدًا من قبل يف 
اإلحصائية اجلنائية رغم وقوعها يف املجتمع. أو ربام أن للنشاط املتزايد والكفء 
واملسـتعني باألجهـزة احلديثة لكل أجهزة العدالة اجلنائية بـام فيها الرشطة أثرًا 
عـىل اإلحصائيات حيث تظهر املزيد من اجلرائم. عىل الرغم من كل ذلك فإنه 
مل يتوفـر لكل الدول العربية نظام إحصائي موحد ومعروف املصادر يمكن أن 

يعطي مصداقية كاملة حلجم وحقيقة األرقام يف اإلحصائيات.
 هنالك مؤرشات عىل ارتفاع جرائم العنف يف الوطن العريب. فإحصائيات 
الكثـري مـن الدول رغم ما يمكن أن يشـوهبا من قصـور كباقي اإلحصائيات 
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يف كل العامل، تشـري إىل ارتفاع يف جرائم العنف. كام أن الفضائيات ووسـائل 
اإلعالم تشري إىل أنامط متجددة يف جرائم العنف حتى ولو يف األسلوب.

ولكن سـيبقى التساؤل عن احلجم احلقيقي، إن أمكن جلرائم العنف يف 
الوطـن العـريب. وهل هي حقيقة يف ازدياد؟. وإىل أين تتجه جرائم العنف يف 
هذا اجلزء من العامل، وما هي أنامطها املختلفة، وكيفية مواجهتها عىل األصعدة 

املختلفة.

إن هذه الدراسة حماولة لرصد حجم جرائم العنف يف الوطن العريب من 
املصـادر املتيرسة، ومعرفة أنامطها واجتاهاهتا، واملؤرشات التحليلية. وكذلك 
األسباب والدوافع وخصائص هذه اجلرائم. كذلك حتاول رصد اإلجراءات 

املتخذة ملكافحتها ومدى نجاحها.

1 . 2 أمهية الدراسة  
عىل الرغم من أن دراسات عديدة أنجزت عن اخلارطة اإلجرامية للوطن 
العـريب وأن معظـم اجلرائم قد عوجلت بصورة وافيـة ومفصلة بيد أن جرائم 
العنف مل تظفر إاّل بالقدر اليسـري من إهتامم تلك الدراسـات، ينسـحب ذلك 

عىل أسباهبا وحجمها وأبعادها بل وعىل املؤرشات التحليلية إلحصاءاهتا.
وليس من شـأن هذه الدراسـة إكامل كل النقص امللموس واملرتاكم عن 
جرائم العنف يف الوطن العريب، لكنها حماولة  للنظر يف ظاهرة جرائم العنف يف 
الوطن العريب حسب املتاح من املعلومات ذات الصلة وذلك من منظور شامل 
يأخـذ يف االعتبار خصائص تلك اجلرائم، واملؤرشات التحليلية واألسـباب 
والدوافع هلا، مما يدعم  اجلهد القائم واملستمر لكشف الغطاء علميًا عن هذه 

الظاهرة أو بعض جوانبها عىل األقل.
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ستحاول هذه الدراسة أن تكون إضافة ملا هو متوفر من دراسات وأبحاث 
حـول اجلريمـة عامة يف الوطن العـريب وجرائم العنف بصفـة خاصة، والتي 
نجحت يف الكشف عن بعض اجلوانب املتعلقة هبذه الظاهرة.مما يضفي ُبعدًا 

جديدًا يف فهم هذه الظاهرة يف الوطن العريب.
وهذه الدراسـة أيضـًا إىل جانب املجهودات األخرى حتاول رفع سـتار 
الرسية املرضوب عىل جرائم العنف يف وطننا العريض  والوصول مع اآلخرين 
إىل ساحات معرفية أرحب  عن حقيقة إحدى الظواهر االجتامعية التي ال يعد 
الكشف عنها أمرًا غري مقبول عىل مستوى احلكومات واألفراد بأي حال من 
األحوال ذلك أن جرائم العنف من اإلفرازات الطبيعية للمتغريات االجتامعية 

واالقتصادية.
إن هذه املحاولة قد حتفز اآلخرين لإلسهام  يف كشف املزيد من الغموض 
املحيط بطبيعة  جرائم العنف وحجمها بل واستقطاب اجلديد من املسامهات 
هبـدف التعرف عىل هذه الظاهرة وكيفية مواجهتها، وذلك بعد الوقوف عىل 

الظروف املختلفة التي ترتكب فيها هذه اجلرائم.
إن هذه الدراسـة  لرتجو أن تسـهم يف إعادة رسـم السياسـات ووضع 
اإلسرتاتيجيات واخلطط  ملواجهة هذه الظاهرة للتخفيف واحلد من انتشارها. 
كام أهنا قد تسـهم يف دفع اآلخرين إىل اعتامد منهج علمي متجدد للتعرف إىل 

طبيعة هذه الظاهرة ومواجهتها عىل مستوى العامل العريب.
كـام أن هـذه الدراسـة وهي تعتمد يف مسـامهتها عىل ما وصـل إليها من 
معلومـات ومـا حتصلـت عليه مـن بيانات من بعـض الدول العربيـة لتدعو 
اآلخرين لتحسـني مسـتوى احلصول عـىل املعلومات والبيانـات عن جرائم 
العنف وبذلك تتعمق آفاق أمثال هذه الدراسـات لتنتهي إىل نتائج أكثر قربًا 

من احلقيقة وأكثر انسجامًا مع الواقع.
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كام تدعو الدراسات الالحقة إىل تطوير مصادر مجع املعلومات عن جرائم 
العنف والكشـف عن املزيد من احلقائق واملعلومات عنهاوال سيام تلك التي 

مل تكن معروفة قباًل.
 حتاول  هذه الدراسـة املسـامهة يف املساعي القائمة لتوحيد اجلهد العريب 
املشـرتك للنظـر نظرة عربيـة متكاملة يف موضـوع جرائم العنف وربام رسـم 
سياسة جنائية موحدة أو متقاربة ملجاهبة هذه الظاهرة. وكذلك تنسيق اجلهود 
املشـرتكة لدفع العمل العريب املشـرتك يف طريق حماربة اجلريمة عامة وجرائم 

العنف بصفة خاصة.
إن أمهيـة هـذه الدراسـة أيضًا تصـب يف اجتاه استكشـاف العمل العريب 
األمنـي املشـرتك يف توحيد اجلهـود العربية يف جمال مكافحة أشـكال اجلريمة 
املختلفة يف الوطن العريب والتصدي املشـرتك هلا، وكذلك رسـم السياسـات 
العربية اجلنائية. وهي قضية مطلوبة يف جمال اإلسرتاتيجية األمنية العربية التي 
أقرها جملس وزراء الداخلية العرب، وكذلك يف السعي لتوحيد أسس التدريب 
العريب املشـرتك يف جمـال مكافحة اجلريمة. وهذا من شـأنه أن هييئ لألجهزة 
القائمـة عـىل مكافحـة اجلريمة يف الوطـن العريب معرفة األسـباب واآلليات 

للمواجهة ثم املعاجلة حتت مظلة البحث العلمي كمرشد هلذه السياسة.

1 . 3 أهداف الدراسة 
هتدف هذه الدراسة إىل اآليت:

1 ـ معرفـة حجم جرائم العنف وأنامطهـا يف الوطن العريب خالل الفرتة 
الزمنية 1995 ـ 2000م وما هو االجتاه العام املتوقع ألنامط جرائم 

العنف.

2ـ   التعرف عىل املؤرشات التحليلية والقيمة التنبؤية جلرائم العنف التالية:
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أ ـ  القتل.

ب ـ األذى اجلسيم.

ج ـ الرسقات باستعامل العنف.

د ـ االعتداء اجلنيس مع العنف.

هـ ـ  جرائم عنف أخرى.
3ـ   التعـرف إىل اخلصائـص الفرديـة ملرتكبـي جرائم العنـف يف الوطن 

العريب.

4 ـ  معرفة األسلحة األكثر استعامالً يف جرائم العنف.

5 ـ  اإلملام بحجم جرائم العنف مقارنة باجلرائم األخرى.
6 ـ الوقوف عىل التباين يف توزيع جرائم العنف حسـب الفئات العمرية 

واملهن واملستوى االجتامعي، والتعليم.

7 ـ  معرفة نسبة العود للجريمة املامثلة من قبل مرتكبي جرائم العنف.

8 ـ  التعـرف عـىل إجـراءات املواجهـة جلرائم العنـف يف الوطن العريب 
وتقييم تلك اإلجراءات.

9 ـ  اقرتاح أي إجراءات يمكن اختاذها جتاه جرائم العنف.

1 . 4 تساؤالت الدراسة 
1ـ   مـا حجـم جرائـم العنف املنتـرشة يف الوطن العـريب وأنامطها خالل 
الفـرتة مـن 1995ـ  2000م؟. وما هو االجتاه العـام املتوقع ألنامط 

جرائم العنف؟.
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2 ـ  ما املؤرشات التحليلية والقيمة التنبئوية جلرائم العنف التالية :

أ ـ  القتل بأنواعه.

ب ـ األذى اجلسيم.

ج ـ الرسقات مع استعامل العنف.

د ـ  االعتداء اجلنيس بالعنف.

هـ ـ  جرائم عنف أخرى.

3 ـ  ما اخلصائص الفردية ملرتكبي جرائم العنف يف الوطن العريب؟.

4 ـ  ما األسلحة األكثر استعامالً يف جرائم العنف؟.

5 ـ  ما حجم جرائم العنف مقارنة باجلرائم األخرى؟.

6 ـ  هـل توجد فروق يف توزيع اجلرائم حسـب الفئـات العمرية واملهن 
واملستوى االجتامعي والتعليمي؟.

7 ـ مـا نسـبة العود للجريمة املامثلـة من  قبل مرتكبـي جرائم العنف يف 
الوطن العريب؟.

8 ـ  ما إجراءات املواجهة جلرائم العنف يف الوطن العريب؟.

9 ـ ما اإلجراءات املقرتح اختاذها جتاه جرائم العنف؟.





الفصل الثاين

اإلطار النظري والدراسات السابقة
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2 . اإلطار النظري والدراسات السابقة

2 . 1 اإلطار النظري 
إن دراسـة جرائم العنف يف الوطن العريب مرتبطة إىل حد كبري بدراسـة 
اجلريمـة عامة. وقضية اجلريمة مرتبطة بمعرفة اخلارطة اإلجرامية. واملصدر 
الوحيـد عـىل الرغـم مـن العيـوب املحيطة بـه والقصـور الذي يشـوبه، هو 
اإلحصائية اجلنائية العربية. ومما يزيد األمر تعقيدًا أن نظام اإلحصاء اجلنائي 

غري موحد يف الدول العربية.

ويف سـبيل العمل العريب األمني املشـرتك، فقد جرت حماوالت لتوحيد 
ذلك النظام، إال أنه وعىل الرغم من اجلهد الذي بذل يف هذا الصدد فال وجود 
لنظام إحصائي عريب موحد حتى التو،وهذا االختالف يرجع إىل تنوع املصادر 
لتلك اإلحصائيات وكذلك اختالف القنوات التي متر هبا املعلومات اجلنائية 
حتى تصل للجهات التي تقوم بتجميعها وحتليلها. هذا باإلضافة إىل األوقات 

املختلفة الذي تصدر به اإلحصائيات.

ففـي بعض الدول تصدر هذه اإلحصائيات شـهريًا وسـنويًا بعد انتهاء 
الشهر مبارشة، وسنويًا بعد انتهاء العام امليالدي مبارشة مثاًل. ولكن يف دول 
أخرى فإن اإلحصائية تصدر متأخرة عن ذلك التاريخ. ثم إن ما يتضمنه كل 
تقريـر من معلومات تفصيلية ختتلف مـن دولة ألخرى. بحيث نجد البعض 
يركز عىل تفاصيل احلادث اإلجرامي، ولكن البعض اآلخر ال جيد أمهية لذكر 
ذلك يف اإلحصائية، أو حتى ال يرصد هذه التفاصيل باألساس لقناعته بعدم 

رضورهتا ألغراض اإلحصاء اجلنائي.



22

لذا فإن ما يشـوب اإلحصائيات اجلنائية عامة هو ما يشوب إحصائيات 
جرائـم العنـف يف الوطن العريب أيضـا، بل حتى ربام ال يبـدو أن هناك اتفاقًا 
حول ما يستحق الرصد من جرائم العنف عىل تفاوت أمهيتها كحادث جنائي.
إن هـذا األمر يدعو ملحاولة االستكشـاف والتعرف إىل احلجم احلقيقي 
جلرائم العنف يف الوطن العريب. ثم ما اجتاهات هذه اجلرائم، وهل هي آخذة 
يف الزيادة أم النقصان. وبعض األجوبة قد ال تكون شـافية، وذلك السـباب 
عـدة أمههـا املعايري التي تأخـذ هبا يف قياس حجم واجتاهـات جرائم العنف. 
هذا زيادة عىل الضبابية التي حتيط بتعريف جرائم العنف.لذلك ستسهم هذه 
الدراسـة يف هذا اجلانب النظري بمحاولة تعريف جرائم العنف، وأنواعها، 
ووسائل ارتكاهبا سواء كانت وسائل إجيابية أم سلبية حسب املفهوم القانوين 
اجلنائـي. وكذلك بعـض اجلوانـب القانونية األخرى يف حتديـد إطار جرائم 

العنف ووسائل ارتكاهبا.
وهتتم هذه الدراسة بموضوع التساؤالت املتعددة حول أسباب العنف، 
وتعـدد النظريـات يف هـذا املجال، ويف أثنـاء ذلك حماولة استكشـاف طبيعة 
العنف وما الذي يولده؟ ومن أين تأيت النزعات العدوانية؟. ويتم التطرق إىل 
النظريات املختلفة يف هذا اجلانب. واملرتبطة ارتباطًا وثيقًا بموضوع العنف. 
والتطرق إىل أسباب االهتامم بجرائم العنف بالذات، وما هي خطورة جرائم 

العنف؟ وما تصنيفها .

2 . 2 تعريف العنف 
العنـف باملعنى املراد يف هذه الدراسـة هـو املرتبـط باجلرائم.لذلك فإن 
الدراسة ستتناول العنف من هذا اجلانب. وهذا يعني أهنا ال تبحث عن القوة 
أو اللجـوء إليها. وكام هو معروف فإن العنف يتطلب اسـتخدام القوة، وليس 

كل جلوء إىل القوة عنفًا.
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ومن املالحظ أنه يف الكثري من القوانني والنظم التي حتدثت عن جريمة 
العنـف ومفـردات اجلريمـة ومكوناهتا وعقوبتها ، إاّل إهنـا مل ترش إىل تعريف 
حمـدد جلرائـم العنف. أي إن اجلريمة تم حتديـد عنارصها املكونة هلا ولكن مل 

يتم وضع تعريف أو إطار حمدد للعنف.

وانطالقـًا من هذا فقد كثرت وتعددت تعاريف العنف وعىل الرغم من 
أن العنف املرتبط باجلريمة يبقى معناه وتفسريه متقدًا يف الذهن.

ونجـد الكثرييـن ممـن اهتمـوا بتعريف العنـف املرافق للجريمـة بوصفه  
استعاماًل القوة يف ارتكاب جريمة. وأن استخدام القوة إلحداث األذى والرضر 
املادي املراد حتقيقه. ومن ثم ربام ذهب تعريف العنف إىل »كل قوة بدنية يمكن أن 
حتدث رضرًا أو إيذاء يف جسم اإلنسان، إال أن البعض يرى أن العنف يمكن أن 
حيدث أرضارًا نفسية أو عقلية أو اجتامعية كاإلرضار بسمعة الشخص أو النيل 
مـن مكانتـه االجتامعية«، ولذلك يمكن تصنيـف اجلرائم التي تدخل يف نطاق 
العنف بــ »إحلاق األذى باآلخرين، وبأمواهلم وممتلكاهتم عن طريق استخدام 
القوةـ  كجرائم السلب، والرسقة باإلكراه، والقتل، واالغتصاب، واإلرهاب، 
وخطف الطائرات، وحجز الرهائن، واالغتيال، والشغب املدمر، والتخريب، 
واحلرائـق املتعمدة، وجرائم العصابـات املنظمة. فكلها تدخل يف عداد جرائم 

العنف« )عبدالعال،1993م،ص6(.

وهناك كثريون من املهتمني باألمر عّرفوا  العنف وبنوا عىل ذلك التعريف  
تعريـف جرائـم العنـف. والتعريف الـذي أوردناه آنفًا كاد أن يكون شـاماًل 
وحمتويـًا عىل كثري من جوانـب املوضوع بيد أن املزيد من التعريفات قد جيعل 

من  التعريف السالف الذكرأكثر وضوحًا.
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ولـو أن كثريًا من تعريفات جرائم العنف أشـارت إىل أن املقصود بجرائم 
العنـف هـو كل اجلرائم التي تسـتخدم فيها القوة أو هتدد باسـتخدامها لرتويع 

اآلخرين أو حتقيق أهداف شخصية أو سياسية غري مرشوعة وغري قانونية.

ويرى البعض أن العنف هو اجلانب النشط من العدوانية. ويف هذه احلالة 
تنفجر العدوانية رصحية مذهلة يف شـدهتا واجتياحهـا لكل احلدود ومفاجئة 

حتى ألكثر الناس توقعًا هلا )حلمي،1999م،ص14(.

2 . 3 تعريف جرائم العنف 
عـرف العوجـي جرائم العنف بأهنا »جرائم تقع عىل اإلنسـان بواسـطة 
أفعال تتصف بالشـدة والقسـوة بغية إحلاق األذى بنفسـه أو بامله أو بذويه« 

ويمكن تقسيمها إىل نوعني:

ـ  قسم يرتكب بواسطة العنف مثل الرسقة بواسطة السالح.

ـ  وقسـم يتصف بالعنف يف حد ذاته مثـل القتل واالغتصاب واإليذاء 
اجلسدي بشتى صوره )العوجي،1995م،ص13(.

وعرفها الرساج بأهنا »األفعال التي تقرتن باعتداء عىل اإلنسان أو ممتلكاته 
لغايات متعددة منها احلصول عىل املال واالنتقام أو حتقيق أغراض سياسية« 

)الرساج،2001م،ص11(.

وعرفـت املنظمة العربية للدفـاع االجتامعي ضد اجلريمة جرائم العنف 
باهنـا »اجلرائم التي يصاحبها اسـتعامل غري قانوين لوسـائل القـرس املادي أو 
البدين يف اإلرضار بشـخص أو بشـئ أو ابتغاء غايات شـخصية أو اجتامعية 
أو سياسية، ومن أمثاهلا جرائم القتل واالغتصاب واخلطف والسطو املسلح 
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وقطع الطريق وهتك العرض بالقوة أو التهديد والرسقة باإلكراه والتخريب 
والشغب االجتامعي واالغتيال« )عيد،1419هـ(.

ويقـول عيد »إن األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب عرب أحد 
خربائها قدمت تعريفًا للعنف بأنه االستعامل غري القانوين لوسائل القرس املادي 
أو البدين اسـتيفاء حتقيق غايات شـخصية أو سياسـية أو اجتامعية عىل أنه يف 
جوانبه النفسية حيتمل معنى التوتر واالنفجارـ   يسهم يف تأجيجها داخل الفرد 
أو اجلامعة عوامل كثرية أبرزها هذا العامل احلديث املنقسـم عىل نفسـه والذي 

يعيش فيه إنسان اليوم عامل املتناقضات« )عيد،1419هـ(.

ويـرى عيـد أنه قبـل وضع تعريف جلرائـم العنف جيـب أن نجيب عىل 
تسـاؤالت عدة عن رضا املجني عليه وعن السـلوك السـلبي وعن الوسائل 

املعنوية )عيد،1419هـ(.

أواًل : رضا املجني عليه: يثور هذا التساؤل بالنسبة جلرائم القتل واإليذاء 
اجلسيم وجرائم االعتداء عىل العرض مثل جرائم االغتصاب وجرائم هتك 

العرض.

2 . 3 . 1جرائم القتل واإليذاء

يرى بكر أن اجلانب االجتامعي يف أمهية حق اإلنسان يكاد يغلب اجلانب 
الفـردي ويطغي عليه ألن اجلنس البـرشي هو معني القوة اهلائلة عىل كوكب 
األرض. وهو الذي أنشـأ فيها دعائم احلياة، وسـن فيها سـبل املدنية ومن ثم 
فإن رضاء املجني عليه ال يصلح سببًا إلباحة القتل، وأضاف أن عدم العقاب 
ليس مبناه إال الرغبة يف تشجيع العدول عنه، وحتى ال يضيف املرشع سببًا إىل 

أسباب معاودته بعد الفشل.



26

ويـرى رسور )عيد،1419هــ(، أنه ال يمكن مطلقًا يف ظل القانون القائم 
ويف إطار احلضارة املعارصة من الناحية األدبية واالجتامعية أو القانونية السامح 
باعطاء فرد من االفراد احلق يف القضاء عىل حياة شخص آخر مهام كان الباعث 
عـىل ذلـك، حتى ولو كان ذلك برضاء املجني عليه، أو اسـتجابة لإلحلاح يف 
طلبه. والسبيل الوحيد ملراعاة ظروف اجلاين يف مثل هذه احلاالت هو ختفيف 
العقاب يف حدود السلطة التقديرية للقايض أو استعامل حق العفو عن العقوبة 
إذا وجـد مقتىض لذلك، كام أنه للنيابة العامة يف حدود سـلطتها التقديرية أن 

تأمر بعدم إقامة الدعوى مراعاة لظروف اجلريمة.

ويف االجتاه نفسه يرى احلكيم واخلاين )عيد،1419هـ( أنه ال سلطة للناس 
عـىل حياة غريهم، وأن الرشائع السـاموية ال جتيز للفـرد الترصف بحياة غريه 
باعتباره عبدًا هلل .وأن اجتاه املرشع السوري ختفيف العقاب عىل من قتل آخر 
بدافع رشيف وهو دافع الشفقة عىل املجني عليه. واشرتط املرشع السوري أن 
يكـون طلـب املجني عليه واضحًا ال لبس فيه وال غموض، وأن يكون جديًا 
يتـم عـن تصميم قطعي عـىل املوت من جانب املجني عليـه. وثابتًا ال ينقيض 

بزوال األمل، فاملرشع يطلب اإلحلاح يف الطلب من جانب املجني عليه.

ويـرى الفقه الالتيني )عيد،1419هــ( أن رضاء املجني عليه بارتكاب 
جريمـة القتل ال يمنع من توافر أركاهنا القانونية وإحلاح املجني عليه ورضاه 
ال يغري من األمر شـيئًا. وقد جعل املرشع السـوداين وااليطايل واهلندي، من 
القتل بدافع الشفقة استجابة لطلب املجني عليه عذرًا قانونيًا خمففًا. وعىل ذلك 
أن الدوافع التي تدفع الناس إىل ارتكاب مثل هذه اجلرائم تكون عادة أرشف 
وأنبـل مـن تلك التي تدفعهم إىل ارتكاب القتل العمد حني ترتكب يف بعض 
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األحيان حتت تأثري عاطفة دينية قوية، ويف أحيان أخرى حتت تأثري حساسـية 
قوية للرشف، ويف أحوال ثالثة ترتكب بدوافع إنسانية.

2 . 3 . 2جرائم العرض
الرشيعـة اإلسـالمية، والرشائـع األخـرى التـي أخـذت مـن الرشيعة 
اإلسـالمية قواعدها القانونية تشـري إىل حرمان أي وطء يف غري زواج. ومتنع 
املساس بالعرض، وأن أي اتصال شهواين خارج نطاق الزوجية هو من اخلطايا 
والذنوب، إذن يف ظل هذا النظام ال قيمة لرضاء املجني عليه إذا تم االتصال 
خارج نطاق الزوجية، ولو أن بعض القوانني األوروبية واألمريكية سـارت 

عىل هنج عدم حتريم االتصال اجلنيس إذا تم برضاء الطرفني وكانا بالغني.

2 . 4 أسباب العنف 
كـام أن هنالك الكثـري من التعريفات للعنف، فإن األمر كذلك بالنسـبة 
ملعرفة أسـباب العنف. ومع هذا االختالف يف تلمس أسـباب العنف إال أننا 
نجـد أن كثريًا من هذه األسـباب تالمس دائـرة واحدة يدخل فيها الكثري من 

التفسريات لذلك.
وهنالك العديد من املدارس يف علم اإلجرام حتدثت عن أسباب العنف 
ومنهـا املدارس االجتامعية والنفسـية ومدرسـة التحليـل النفيس. ومدارس 
الوراثة والتكوين اجلسامين. ومن هذه املدارس ما أخذ يرتاجع ومنها ما أخذ 
يف الربوز أكثر وأخذ مكان الصدارة. ويالحظ أن بعض املدارس االجتامعية 
لقيت قبواًل أكثر من غريها يف استكشـافها ألسـباب العنف. وهذه املدارس 
ربام تفوقت عىل مدارس أخرى غري اجتامعية تتحدث عن التكوين واالستعداد 
املوروث للعنف، وامليل إىل ارتكاب العنف، وهذا التفسري رغم صدقه يف واقع 
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احلياة يف بعض احلاالت لكن ربام  تسبقه يف املقدمة بعض املدارس االجتامعية 
 Sub( وبالـذات املرتبطـة بالتعليـم وتعليم العنفـ  واجلـريةـ  والثقافة املحلية
Culture(. وهـذه  املـدارس االجتامعيـة يف حالـة قبوهلـا فإهنـا تنفي مدرسـة 

االسـتعداد السـابق للعنف والتي تعتمد عىل خصائص نفسية وجسامنية متى 
ما توفرت فإن من شأهنا أن تؤثر عىل استعداد اإلنسان للعنف. ولكن أسباب 
العنـف وجرائم العنـف تبعًا لذلك أثارت الكثري من التسـاؤالت. وكل هذه 
التسـاؤالت تـدور حـول األسـباب احلقيقيـة للعنـف وكيف يتولـد وما هي 

النظريات املتعددة التي تشري إىل أسباب العنف.

2 . 5 تساؤالت حول أسباب العنف
يبـدو أنـه حتـى اآلن ال توجد نظرية واحـدة وثابتة تشـري طريقة قاطعة 
إىل أسـباب العنف، فقد تعددت النظريـات. وما زال كثري من علامء اإلجرام 
يتسـاءلون عـن طبيعة هـذا العنف وعـام إذا كان وراثيًا، وهل اإلنسـان يولد 
وبداخله نزعة العدوان، أم أن هذا العدوان مكتسب من خالل تفاعل اإلنسان 

مع البيئة التي يعيش فيها.

ثم هنالك التساؤل هل خيتلف السلوك العدواين ونزعة العنف باختالف 
الثقافات، وهل العدوان وليد التغريات التي تطرأ عىل فسـيولوجية اإلنسـان 
أو وظائف األعضاء كاملخ مثاًل ؟ وهل يؤدي تعرض اإلنسـان لبعض اآلالم 
واألذى إىل عدوانه؟ )العيسوي،1423،ص39(. وإذا كان العدوان مكتسبًا، 

فام املواقف االجتامعية التي قد تدفع إىل السلوك العدواين.
أيضًا هنالك تساؤل حول النظريات االجتامعية. ومن بينها النظرية القائلة 
بأن للفقر إسهامًا يف نشأة العنف أوالنظرية التي ترى أن العنف إنام  يعود إىل 
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االهنيار األرسي أو ما يسمى باألرس املتصدعة  )Broken Homes( أي تلك 
األرس التي ال يكون فيها الوالدان موجودين بسبب املوت أو الطالق أو خروج 
أحـد األبوين كثـريًا من املنزل وعدم تواجده لوقت كاف. وهذا قد يؤدي إىل 
االهنيـار األرسي. وهـو مرتبط أيضـًا بانعدام القيم األرسية، أو ربام السـبب 

يرجع إىل ما يسميه البعض بالشعور باإلحباط والفشل يف احلياة.
ويبـدو أنه ال يوجد اتفاق بني العلامء حول أسـباب العنف وعام إذا كان 
غريزيـًا أو وراثيـًا، أو ألسـباب أخرى. ويرى بعض العلـامء أن نزعة العنف 
تكونت وعاشت مع الكائنات احلية ألهنا ختدم غاية اإلبقاء عىل احلياة، بمعنى 
أن الكائـن احلي يامرس العدوان من أجل املحافظة عىل حياته من االنقراض 

)العيسوي،1423هـ،ص40(.
ولكن نجد االختالف يف السـلوك العدواين وكذلك الفروق الواضحة 
رغم العوامل املشـرتكة بني األفراد. كام أنه توجد فروق واسـعة يف السـلوك 
العدواين بني املناطق وحتى يف بلد واحد. فيبدو أن الذي يثري العدوان والعنف 
يف منطقة واحدة خيتلف عن ذلك يف منطقة أخرى، وكذلك ختتلف معدالت 

جرائم العنف باختالف املناطق.
كـام أن العنف خيتلف باختالف الظـروف االقتصادية واملهنية. وكذلك 
بالطبع ال يمكن إرجاعه كليًا إىل الغريزة، وهناك العديد من املواقف والظروف 
االجتامعية التي تؤدي إىل السلوك العدواين، كام أن هذا السلوك قابل للتعديل 
والتهذيب يف اإلنسان، وكذلك الضبط والتحكم والتوجيه عن طريق الضبط 
االجتامعي ومؤسسات املجتمع املختلفة، وكذلك توفر القدوة احلسنة وغرس 

املبادئ والقيم الدينية.
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2 . 6 نظريات جرائم العنف
هنـاك الكثري من املـدارس والنظريات التي حتاول إجياد تفسـري لظاهرة 
جرائم العنف، ولو أن العديد من املدارس ونظريات علم اجلريمة ركزت عىل 
تفسري السلوك اإلجرامي عامة، إال أن القليل منها ركز عىل السلوك اإلجرامي 

العنيف، أو جرائم العنف.
ويالحـظ أن علـامء اإلجرام الذين حاولوا التعرف إىل أسـباب السـلوك 
العـدواين يف العنف،قـد وظفـوا مدارس السـلوك اإلجرامـي املختلفة بحيث 
شـكلت قاعدةمهمـة لتفسـري سـلوك العنف يف ارتـكاب اجلرائـم، مع بعض 
االختالفات أو الرتكيز عىل بعض العوامل التي تسهم إسهامًا يف جرائم العنف.
وبام أن النظريات تفرقت وتعددت يف تفسـريها للسلوك اإلجرامي، إال 
أن كاًل منها أعطى تفسـريًا موحدًا يصلح ألن يكون واحدًا من مجلة أسـباب 
إذا اجتمعت وتظاهرت ربام كان احتامل السلوك اإلجرامي أكرب، أو أن فرص 

ارتكاب جريمة ما يصبح أقوى أو أكثر احتاماًل.
هنالـك النظريـات البيولوجيـة والتي حتدثت عن املجـرم املولود نتيجة 
لتكوينه. وكذلك نظريات الوراثة التي تقول بوراثة املولود الصفات اإلجرامية 
لوالديه، أو نظرية السـامت التي ترى أن الشـخص يولـد جمرمًا لو كان حيمل 

سامت خلقية بعينها.
ويبدو أن هذه النظريات تراجعت نوعًا ما أمام سيل  النظريات احلديثة 
اجلارف، ليس ذلك فحسب بل إن مدارس علم النفس والتحليل النفيس التي 
قادها فرويد أصبح ال يعول عليها وحدها إال ملامًا يف تفسري السلوك اإلجرامي،  
وإنام يمكن األخذ هبا إذا ارتبطت بظروف أخرى تزيد من احتامالت ارتكاب 

العمل اإلجرامي.
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أمـا املدارس االجتامعية املختلفة فتفرس السـلوك اإلجرامي عامة وجرائم 
العنف خاصة عىل أساس وجود عالقة وثيقة بني املحيط االجتامعي للفرد وبني 

نزعته للسلوك العدواين وارتكاب جرائم العنف.
وعـىل الرغم مـن  أن العديد من أدبيات علم اإلجرام حتدثت عن أسـباب 
اجلريمة عامة، لكن القليل منها حتدث عن قضايا جرائم العنف بوصفها جريمة 
منفصلة عن اجلرائم األخرى من حيث أسـباهبا ، ومن األدبيات املتميزة يف هذا 
 Walfgeng &( الصـدد  ما أشـار إليه العاملان األمريكيـان ولفقانق وفرينوكويت
Fernucutti,1970( عن الثقافة الفرعية للعنف، وهذه النظرية تشري بصفة عامة 
إىل أن العنف يكون نتيجة لثقافة فرعية يف منطقة معينة ختتلف عن الثقافة العامة. 
وهذا معناه أن هنالك ثقافة فرعية تنمو وتزدهر يف حي من األحياء أو منطقة من 
املناطق، بحيث تشـجع هذه الثقافة الفرعية اسـتعامل العنف. فينمو هذا متامشيًا 
مـع الثقافة السـائدة، وتصبح جرائم العنف نمطًا ثقافيًا متعارفًا ومقبواًل وسـط 

هذه الثقافة يف ذلك املجتمع املحيل املحدود.
وهـذه الثقافة الفرعيـة )Sub - Culture( هي التي تدعو للعنف وتقره 

وتشجع عليه، وذلك نتيجة ألسباب اجتامعية عدة قادت لذلك.
ولكـن هذه الثقافـة املحلية قد ال تتفق مع الثقافـة العامة لكل املواطنني 
يف املجتمـع الكبـري. فلربام كانت الثقافة العامـة يف املجتمع ال تقر العنف وال 
ترتضيـه، ولكـن هذا السـلوك أصبـح مقبواًل فقـط يف منطقة الثقافـة املحلية 
املحـدودة املخالفة للثقافة العامة. ولو أن نظرية الثقافة املحلية للعنف يمكن 
قبوهلا كمنشأ جلرائم العنف، لكنها ال توضح لنا بالذات كيف تنشأ هذه الثقافة 
وملـاذا تقوم خمالفة للثقافة العامة للمجتمع؟ ملـاذا نجد بعض املناطق املنعزلة 
النائية واملتخلفة اجتامعيًا واقتصاديًا تنشأ فيها هذه الثقافة املحلية خالفًا للثقافة 

العامة للمجتمع وتكون نشازًا عنها.
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قـد نجدها إذا امكننا التعرف إىل نسـبة جرائم العنـف التي يتم رصدها 
فعاًل، وذلك عىل خلفية نسبة جرائم العنف التي يتم اإلبالغ عنها للسلطات 
الرسـمية. ثم ما هي نسـبة ما يسجل يف السجالت الرسمية من تلك التي يتم 
اإلبالغ عنها؟. ثم ما هي نسبة تلك التي تظهر يف اإلحصائية اجلنائية من تلك 
التي تم تسـجيلها؟. وهذه املعلومات مهمة ليس ملعرفة حجم جرائم العنف 
فحسـب ولكـن ملعرفة إجتاهاهتـا أيضًا، وعام إذا كانت هـذه اجلرائم تتجه إىل 
الزيادة والتصاعد كام تشري بعض اإلحصائيات؟ أم أن هذه الزيادة ربام ترجع 
إىل نشاط االجهزة األمنية يف اكتشاف مثل هذه اجلرائم أكثر من اجلرائم ضد 
املال مثاًل. ثم أنه يف ظل املعطيات احلديثة من تقنيات متطورة وانفجار يف ثورة 
املعلومات، هل تسجل ما يسمى باجلرائم املستحدثة التي يصاحبها نوع العنف 

أم أن االحصاءات تشري إىل جرائم العنف التقليدي.

إن كل هذه التسـاؤالت حتتاج إىل أجوبة حتى يمكن احلديث باطمئنان 
عن حجم جرائم العنف يف الوطن العريب.

واملشـكلة يف هذا اجلانب قد تأخذ بعض األبعاد ومنها »جانب ترشيعي 
يسعى لتوضيح مدى انسجام الترشيعات اجلنائية العربية يف تصنيفها للجرائم 
وجتريمها لألفعال« )البرشى،1420هـ،ص22(. كذلك هنالك جانب آخر 
وهـو يشـري إىل مدى تطابق التصنيفات الترشيعيـة ملا يرتكب من جرائم، وما 
إذا كانت هذه التصنيفات قائمة عىل العمل اإلجرامي أم عىل املجرمني الذين 
يرتكبون تلك األفعال. ثم هل هنالك مؤرشات عن وجود أنامط من اجلريمة 

تسود يف كل أو أغلبية الدول العربية.

ثم إن هنالك قضية قد تبدو خاصة بالوطن العريب، وهي أن  جرائم العنف 
غالبًا ما تصل أخبارها رسيعًا إىل السلطات الرسمية، ومن ثم ال تكون هلا ردة 
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فعل اجتامعية، وال تلصق بمرتكبها أي وصمة اجتامعية، كام يف جرائم القتل 
اخلاصة بالرشف أو الثأر ومثيالهتا. ويف  الوقت نفسـه  فإن هنالك بعضًا من 
جرائـم العنف التي يرضب حوهلا سـتار من الرسية. كـام هو احلال يف جرائم 
أخرى ، وهذه الرسية نجدها يف كل املستويات يف قنوات اإلبالغ عن اجلريمة 
إىل حني تسجيلها. ثم أن األهم من ذلك هو عدم ميل بعض األجهزة األمنية 
العربية إىل االبالغ عن بعض اجلرائم والتي تعد حقًا داخليًا ال جيوز إخراجه 
خارج حدود الدولة ألسباب اجتامعية أو مرتبطة بتقاليد داخلية. وهذا بالطبع 
حق كل دولة عربية. وربام يعود العتقاد سـائد وسـط البعض أن نرش حقيقة 
بعـض اجلرائـم كجرائم العنف ربام يعطي انعكاسـًا سـلبيًا نحـو موطن هذه 
املعلومات. ولكن يف حقيقة األمر فإن الوعى احلقيقي ربام يشري إىل أن ارتفاع 
جرائم العنف يف مكان ما ليس بالرضورة مؤرشًا سلبيًا لذلك املكان أو الدولة 
املعنيـة. زيادة عـىل أن القناعة بتوفر املعلومات الصحيحة والكاملة يؤدي إىل 
وضـع منهج علمي لدراسـة ظاهرة اجلريمة وبالـذات جرائم العنف بصورة 

منتظمة تساعد يف استكشاف أسباب هذه اجلرائم ثم حماولة التصدي هلا.

)Labelling Theory( 2 . 6 . 1نظرية الوصمة االجتامعية
نظرية الوصمة االجتامعية هي من النظريات التي أثارت اهتاممًا وسـط 
علامء اإلجرام. وهذا االهتامم جاء من جرأة هذه النظرية التي ترى أن اإلجرام 
ينشـأ أو يـزداد نتيجة للوصمة االجتامعية التي يوصـم هبا املجتمع الفرد عند 
أول انحرافـه، لذلك فهو ينزلـق يف عامل اإلجرام غري عايبء وال مكرتث بقيم 
هـذا املجتمع الذي أعطاه ذلك الوصـف. إذن فإن هذه النظرية تقوم عىل رد 
فعل الشـخص لرؤية املجتمع له. أي أن تصنيف املجتمع لسلوك شخص ما 
بأنه سـلوك منحرف، فإن رد الفعل لدى ذلك الشـخص يكون عنيفًا، وربام 

ينزلق يف عامل اإلجرام، ألنه مل يعد لديه ما خيرسه.
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إذن فإن عدم قبول املجتمع لسلوك منحرف معني، هذا ربام وحده يكون 
سببًا لالندفاع يف اجلريمة حتى لو كان السلوك املعني غري مقصود وإنام نتيجة 

خلطأ أو صدفة.

وردة فعـل املجتمع هذه مهمة حسـب هذه النظرية إذ يرتتب عىل قبوهلا 
مراعـاة رد الفعـل االجتامعي يف مثل هذه االحوال. وهـذا يكون مدعاة ألن  
تتخذ أجهزة العدالة اجلنائية إجراءات عقابية ضد من يرتكبون اجلريمة ألول 
مرة أو بسـبب الصدفـة، وذلك خوفًا من الوصمة االجتامعية وما تسـببه من 

الولوج يف السلوك االنحرايف بعد ذلك.

وأصحـاب هذه النظرية يرون أن رد الفعـل االجتامعي قد يكون رادعًا 
عـن السـلوك اإلجرامي أكثر من القانـون والعقوبات. وذلك أن الشـخص 
الـذي يرتكب جريمة ترفضها القيم والتقاليد االجتامعية قد تلحق به وصمة 
اجتامعية فيصبح كاملنبوذ بعدها. لذا خيشى كثري من اإلقدام عىل ارتكاب هذا 
النوع من اجلرائم مغبة التعرض للوصمة االجتامعية التي يصمهم هبا املجتمع 

نتيجة لفعلهم اإلجرامي.

ولكـن هـذه الوصمة االجتامعية ال تلحق بالشـخص يف كل اجلرائم بل 
يف بعض اجلرائم التي يرفضها املجتمع، وهنالك يف بعض املجتمعات جرائم 
قتـل للثأر أو للـرشفـ  ال تكون مرفوضة من املجتمع لذلك فإن مرتكبها ال 
تلحق به وصمة اجتامعية بل إنه يف بعض املجتمعات املحلية فإن ارتكاب بعض 
اجلرائـمـ  ال يلحـق أبدًا وصمة اجتامعيةـ  بـل يعد فعله عماًل بطوليًا يف ذلك 
املجتمع . ومن أمثلة ذلك جريمة قطع الطريق أو النهب يف الطريق العام، إذا 
اتبع األسلوب والقواعد االجتامعية يف النهب، وكذلك عدم مهامجة الصغري 
أو الكبري أو املرأة، وعدم املهامجة من اخللف، وإنام املواجهة وأخذ مال اآلخر 
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بالتغلب عليه عنوة. ففي هذه احلالة واتباعًا هلذه القواعد فإن العمل اإلجرامي 
ال يلحق وصمة اجتامعية بالشخص اجلاين. وذلك ألن املجتمع يتقبله.

لذلك فإن جرائم العنف ال تلحق كلها باجلاين وصمة اجتامعية، فربام أن 
جريمة قتل لغرض االغتصاب قد تؤدي إىل ردة فعل اجتامعية عنيفة ووصمة 
شـنيعة. أما جريمة قتل دفاعًا عن الرشف أو حموًا للعار أو الثأر ربام ال يكون 

هلا رد فعل نفسه.

2 . 6 . 2نظرية التعلم يف العنف 

هناك نظرية شائعة يف علم اإلجرام تتحدث عن أن العنف والعدوان عىل 
اآلخريـن هو نتيجة للتعلم من املجتمع املحيط بالشـخص. وينظر أصحاب 
نظرية التعلم االجتامعي إىل العنف عىل أنه »سلوك متعلم أو مكتسب من خالل 
التقليد واملحاكاة واملالحظة واملشاهدة. وبالتايل يتدعم هذا السلوك كلام لقى 
التعزيز أو املكافأة، فالتعريف يتبع النظرية التي يستند اليها. وقد يكون العدوان 
فيزيقيًا أو لفظيًا بقصد إحلاق األذى أو التدمري« )العيسوي،2002م،ص38(.
وهـذه النظريـة تقوم عىل خالف مع آراء عـامل التحليل النفيس املعروف 
فرويد الذي يرى أن العنف واالعتداء هو أمر غريزي. ومعنى هذا أن العنف 
سـلوك عام ومشـرتك بني كل الناس ما دام هو موضوعـًا غريزيًا. وأخطر ما 
يؤدي إليه تفسـري فرويد أن اإلنسان يمكن أن يعتدى ويستعمل العنف حتى 
ولـو مل يتعرض ملسـببات العنـف، كام أنه قد ال يكـون عائـدًا لنـظرية التعلم 

االجتامعي بالرضورة.
ونظريـة التعلـم )Learning Theory( تقـوم عـىل أسـاس أن اإلنسـان 
يتعلم العنف من املجتمع حوله سـواء كان ذلك يف احلياة اليومية يف األرسة، 
أواملدرسـة، أو الطريق، أو وسـائل اإلعالم كاألفالم اخلاصـة بالعنف مثاًل. 
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ونظريـة التعلـم كانـت تلقى رواجـًا كبريًا عىل أسـاس ما تـم إثباته يف بعض 
الدراسـات مـن أن البيئـة التي تعرف ببيئـة   العنف تزداد  فيهـا هذه اجلرائم 
عـن املناطق األخرى. وكان تفسـري ذلك إىل أن األفـراد يتعلمون العنف ممن 
حوهلم. ويف ظل ثورة املعلومات واالنفجار اهلائل فيها  وانتشـار الفضائيات 
كسـبت هذه النظرية بعـدًا آخر وهو أن أفالم العنف التـي تعرضها القنوات 
الفضائية يف كل منزل ربام تكون أحد العوامل املؤدية إىل ازدياد جرائم العنف 
وسط  الفئة األكثر مشاهدة للتلفزيون. ولقد كثر النقاش حول  تأثري وسائل 
اإلعالم يف تعليم السـلوك العدواين، ومن ثم ارتكاب جرائم العنف. ولكن 
هذه النظرية تعرضت النتقاد عىل أساس أن بعض التجارب أثبتت أن العنف 
ال حيتاج لتعلم. ولقد أشار العيسوي إىل جتارب علمية عىل الفئران التي تربت 
وحدها ومل تشـاهد معارك تدور بني الفئـران األخرى، إذ قامت بمهامجة فأر 
جديد عندما وضع معها يف القفص نفسه ، بل إن الفأر املعزول هذا استخدم 
األسلوب نفسه يف التهديد واهلجوم الذي يستخدمه الفأر الذي شاهد مثل هذه 
اخلربات )العيسـوي،1423هـ،ص40(. ومؤدى ذلك أن السلوك العدواين 
وإن كان يف اإلمكان تعديله إال أنه ال حيتاج إىل تعلم، ومع ذلك فإن التجربة 

ال تربهن عىل أن العدوان سلوك غريزي بالرضورة.

ولكـن تظـل نظرية التعلـم تطغى ومنذ زمن بعيد حتـى يومنا هذا، وقد 
ذهب جان جاك روسـو إىل أن اإلنسـان بطبعه غري رشير وكان هذا منذ عام 
)1672(، ولكـن املجتمـع بقسـوته وقيوده هـو الذي يضطـره إىل العدوان 

)العيسوي،1423هـ،ص39(.
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2 . 6 . 3 املدرسة االجتامعية االقتصادية 
هذه املدرسة االقتصادية داخل املدارس االجتامعية، ترى عامة أن مرتكبي 
جرائـم العنـف يرتبطون أكثر باوضاع اقتصادية متدنية يف السـلم االجتامعي 
االقتصادي يف جمتمع معني. بل وكذلك فإن هنالك عالقة بني جرائم العنف 
وبني احلراك االجتامعي االقتصادي. واملهم أن جرائم العنف تكثر يف البيئات 
األقل اقتصاديا. ومعنى ذلك أن األرس األقل أو املنخفضة يف الدخل نجد أهنا 
خترج مرتكبي جرائم العنف أكثر من األرس األخرى األعىل دخاًل اقتصاديًا. 
وهذا بالطبع ال يشري بأي حال من األحوال إىل أن الفقر يؤدي إىل اجلريمة أو 

العنف، وذلك ألن كثريين من الفقراء ال يرتكبون أي جرائم البته.
ولكـن هذه الدراسـة االجتامعية وهي مـن املدارس القديمة يف تفسـري 
أسـباب اجلريمة، إن ما يصاحب الفقر يشـكل سلسلة من األسباب التي ربام 
تـؤدي إىل اجلريمـة ثـم إىل العنـف، ومن ذلك مـا يصاحب الفقـر أو الدخل 
املتدين، من ضغوط اجتامعية ونفسية، وعوامل خارجية مصاحبة كاجلرية التي 
تغـذي ثقافة العنف، والصحبة املامثلة لذلك، واألرسة املتصدعة وغريها من 

األسباب املصاحبة.
كام أن األوضاع االقتصادية املتدنية قد نجد أهنا مرتبطة بمشاكل أخرى 
كاهلجرة والبطالة ومشكالت اإلسكان الشعبي املتقارب ومشاكل املواصالت 
ونقص اخلدمات االجتامعية األولية. وهذه الظروف ربام تدفع اإلنسان وجتعله 
أكثر مياًل الرتكاب جرائم العنف ملواجهة احلاجات النامجة عن هذه املشاكل. 
كذلك فإن الفوارق االجتامعية الطبقية وسـوء توزيع الثروة الوطنية والنظرة 
املادية التي سادت عامل اليوم  وجنوح اجلميع إىل املظاهر االستهالكية والتقليد. 
كل ذلك جيعل املجرمني يعيشون صور احلقد عىل املجتمع ويشعرون بالتفرقة 
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واالضطهاد والقنوط والتي ترتجم إىل شـحنات من العنف تنفجر بمناسـبة 
وبدون مناسبة، وقد تكون فردية أو مجاعية أحيانًا )عبدالعال،1993،ص19(.

)Psychological  School( 2 . 6 . 4 املدرسة النفسية
ترجع هذه املدرسة العنف إىل أسباب نفسية جمردة وتؤكد عىل أن اإلنسان 
الذي يقوم بالعنف إنام يفعل ذلك ألسباب نفسية. أي استعداد نفيس داخيل، 
وهذا االسـتعداد النفيس يفقده السـيطرة عىل النفس عند مقابلة أي مهيج أو 
تفسـري خاطئ ألي مسـبب. لذلك فإن االسـتعداد النفيس هذا جيعله مؤهاًل 
ألن يبادر باالعتداء ألسـباب ربام ال جتعل الشـخص السوي نفسيًا أن يكون 

لديه نفس رد الفعل.
كام أنه من النظريات النفسية التي ترد العنف إىل بعض القصور الذهني، 
أو القلق العاطفي. كام أن بعض علامء النفس يرون أن مرتكب جرائم العنف 
يكون أكثر استجابة للغرائز املختلفة نتيجة لتكوينه النفيس، وذلك نظرًا لضعف 
القوة املانعة التي تتحكم يف الغرائز. وغالبًا ما يعاين ذلك الشخص من نقص يف 
النمو العقيل، وال يكون لديه تناسب بني املثري اخلارجي وردة الفعل عىل تلك 

اإلثارة، لذلك فإن الشخص ال يأخذ يف اعتباره دافعًا غري الدافع العدواين.

2 . 7 اإلعالم وجرائم العنف
كان  الكثري من مفرسي جرائم العنف قبل ظهور الفضائيات يتحدثون 
عن دور وسائل اإلعالم يف تعليم جرائم العنف . واذا كان األمر كذلك فإن 
هذه الدعوة ال شك اهنا تزداد قوة بعد ظهور الفضائيات املختلفة وبعد انفجار 
ثـورة املعلومـات احلديثة. التي أتاحت لكل أفـراد األرسة التنقل من فضائية 
ألخرى ومشـاهدة العديد من أفالم العنف بام فيها من تشـجيع البعض عىل 
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إنتهاج األسـلوب خصوصًا بعد نجاحه يف حتقيـق األغراض املادية بالذات، 
كام تصوره بعض أفالم الفضائيات.

ويقـال إن هـذه الفضائيات هلا تأثري بالغ يف الشـباب بالـذات فيام يتعلق 
بجرائـم العنـف. لذلـك رأى بعض العلـامء أن هنالك عالقة بـني ما تعرضه 
وسائل اإلعالم من عنف يف األفالم واملسلسالت واألحداث األخرى وبني 
ظاهـرة ازديـاد جرائـم العنف. وذلك عىل أسـاس أن وسـائل اإلعالم تقوم 
بتشجيع السلوك اإلجرامي العنيف بام تقدمه من صور تشجع عىل ذلك  بطريقة 
غري مبارشة ترتك أثرها يف نفوس بعض الشباب. وبخاصة وأن طريقة عرض 

العنف يف املشاهد تتم بطريقة تستهوي بعض الشباب.
ويـرى البعـض أن التأثري النفيس للفضائيات أشـد عـىل األطفال حيث  
يبلـغ حـده األقىص عندمـا تتكرر القيم نفسـها أو وجهات النظر يف سلسـلة 
الربامـج التلفزيونيـة. وعندما تقدم القيم بشـكل درامي أو متثييل متسـبب يف 
ردود أفعـال انفعاليـة، وعندما تكون هذه القيم مرتبطة باهتاممات وحاجات 
الطفل مبارشة، وعندما ينزع الطفل إىل االرتباط بوسيلة التعبري دون أن ننتقد 
ما يراه، أي عندما ال يعرف بعد اختاذ موقف من األشـياء كالراشـد. وكذلك 
عندما يكون أقرباء الطفل أو أقاربه أو املحيط املبارش مل يلقنوه بعد نسـقًا من 
القيم يمكن أن يوجه ويرشد حكمه عىل ما يقدمه التلفزيون. وبناء عىل ذلك 
فـإن الطفـل ذا املزاج العدواين هو الذي سـيكون موضع إغراء أكثر من غريه 
الستعامل املحتوى العدواين لبعض الربامج التلفزيونية. إال أن هنالك عنرصًا 
بني عنارص العالقة بني الطفل والتلفزيون يكتسب أمهية خطرية بالنسبة ملدى 
تأثـري برنامـج ما وذلـك عندما يضع الطفل نفسـه حمل شـخصية أو أكثر من 
الشـخصيات التـي يراها يف التلفزيـون، وهنا يتقمص شـخصية بطل القصة 

)الكتاين،1987م،ص68(.
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وممـا ال شـك فيـه،  أن أكثـر األفالم واملسلسـالت رواجًا هـي املرتبطة 
بالعنف واجلنس.

وقـد أشـار عبدالعـال إىل نتائـج األبحـاث امليدانيـة التـي قامـت هبـا 
واملراهقـني  األطفـال  السـينام عـىل  تأثـري  إىل  للتعـرف  اليونسـكو  منظمـة 

)عبدالعال،1993م،ص27(.

وكانت أهم هذه النتائج ما ييل:

1 ـ  إن مشـاهدة العنـف املتلفـز قـوت نزعـة العنـف لـدى األطفـال 
وحرضتهـم عـىل إخراجها وجتليتها. وأن ذوي املـزاج العدواين من 
األطفـال ينجذبـون إىل الربامج العنيفة أو التـي تصور العنف. وإذا 
كان التلفزيـون يوحـي باسـتعامل األيدي والسـكاكني واألسـلحة 
الناريـة الرتـكاب بعض أفعـال االعتداء، فإنه مـن املمكن أن يقوم 
طفـل مـن األطفال حتـت تأثري الغضب باسـتعامل هذه الوسـيلة أو 
تلـك، مـن بني الوسـائل التـي كانت متوافـرة وقت وقـوع احلدث 

العنيف. أو أينام أتيحت الفرصة لذلك.

2 ـ  إن عالقـة الطفـل مـع مجاعة مـن أصدقائه تسـهم بدورها يف حتديد 
ردود فعلـه إزاء برامج التلفزيون التي تصور العنف. فالطفل الذي 
تكـون عالقته مـع أصدقائه من األطفال الذين هم يف سـنه أو حتى 
أعضاء أرسته   سيئة كثريًا ما يعوضها بحياة خيالية تساعده فيها بيئة 
العنـف والتهيج احلاد الذي يتفاعل معها يف التلفزيون، عىل نسـيان 
رضوب اخليبة الشخصية التي واجهته يف حياته الواقعية وخيلط بني 
مـا هو خيايل وما هو واقعي وينزع إىل اسـتعامل الطرق التي تعلمها 

من التلفزيون حبًا يف الظهور أمام زمالئه.
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ويف دراسـة يف مـرص، فقد وجد أن هنالـك ارتفاعًا ملحوظـًا يف جرائم 
العنف ويف مقدمتها القتل وتسـبيب األذى. وجاء يف الدراسـة أنه ظهر عامل 
جديد أمجع الباحثون االجتامعيون وعلامء النفس عىل حتمله املسئولية الكاملة 
للترصفات العدوانية التي يقدم عليها الشباب، وهو بعض الربامج التي تتسم 
بالعنف التي تظهر يف التلفزيون مثل أفالم العنف التي توضح طرق ارتكاب 

اجلريمة )الكتاين،مرجع سابق،ص72(.

ويالحظ يف الدراسات التي قدمت ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلريمة 
ومعاملة املذنبني التي تعقد كل مخس سنوات وذلك منذ املؤمتر الذي عقد يف 
جنيف عـام 1975م، ومؤمتر كاركاس 1980م، ومؤمتر ميالنو بايطاليا عام 
1985م، ومؤمتـر كوبـا عام 1990م، ومؤمتر القاهـرة عام 1995م، ومؤمتر 
فيينا عام 2000م. كلها كانت تشري بطريقة أو بأخرى لدور وسائل اإلعالم 
يف جرائم العنف، والتي أشارت إىل أهنا ربام تكون عاماًل يف السلوك العنيف 
الـذي تتسـم به بعـض اجلرائم )تقارير مكتـب مكافحة اجلريمـة يف فيينا عن 
هـذه املؤمتـرات(. ومتت اإلشـارة إىل أن اإلعالم وخاصـة التلفزيون له تأثري 
قـوي يف جمال عريض من القيم واملعايري، وأن ثقافة العنف يشـكلها اإلعالم 

يف حاالت كثرية.

ويتم اإلشارة دائاًم إىل أن األطفال وصغار السن هم أول من يتأثر بعروض 
العنف، وهذا يؤدي إىل استعداد أكرب لقبول العنف كوسيلة.

2 . 8 العطالة وجرائم العنف 
يف إطـار الظـروف االقتصادية املتدنية التي يعتقد أهنـا تفرخ العنف فإن 
البطالة تقف عاماًل قويًا يف هذا اإلطار، وقد أشـار العديد من علامء اإلجرام 
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وتؤيدهم اإلحصائيات اجلنائية، بأن جمتمع العطالة يفرخ بعض اجلرائم ومنها 
جرائم العنف.

حيث أشـارت اإلحصاءات عىل مسـتوى العامل أن كثريين من مرتكبي 
جرائم العنف ال ينتمون فقط إىل أرس متدنية الدخل االقتصادي فقط، ولكن 
أيضًا يعانون من حالة البطالة. ولكن ما مل يفرسه علامء اإلجرام تفسريًا مقنعًا 
هو كيف أن البطالة تؤدي إىل جرائم العنف؟. كام هو احلال بالنسبة لألوضاع 
االقتصادية املتدنية لوحدها. ولكنها كلها تظل يف خانة االجتهادات، وقد يرى 
البعض أن العطالة تولد احلقد االجتامعي حيث تصبح احلياة جحياًم ال يطاق 

بالنسبة للعاطل.

ويف هذا اجلو حيث ال يستطيع اإلنسان أن يعول أرسته أو نفسه أو يلبي 
االحتياجات االقتصادية األرسية فإنه ربام يلجأ لإلجرام وجلرائم العنف.

2 . 9 املدينة والعنف
يتحدث العديد من علامء اإلجرام أن هنالك رابطة قوية بني جرائم العنف 
والتحرض واملدينة. وكذلك فإن اإلحصائيات اجلنائية، عىل الرغم  من قصورها 
املعيب واملعروف، فإهنا تشري إىل أن أكثر جرائم العنف ترتكب يف املدينة أكثر 
من البادية. والبد من أن اإلحصائيات اجلنائية تدعم رأي بعض علامء اإلجرام 
من أن إجرام العنف هو ظاهرة حرضية تنمو يف املدينة. ويف هذا الصدد يقال 
أن العنف ليس وليدًا أو مرتبطًا إرتباطًا جمردًا باملدينة، وإنام ينشـأ هذا العنف 
نتيجـة للرصاع القائـم بني متغريات احلياة يف املدينة، فظروف احلياة يف املدينة 
تتفاعل مع غريها من العوامل االقتصادية واالجتامعية األخرى.وهذه  جمتمعة 

ربام تسهم إسهامًا مهاًمً يف االندفاع نحو جريمة العنف.
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إن انفصـال األرس يف املدن واخلروج للعمل حتى أوقات متأخرة وعدم 
التوزيع العادل للثروة يف املدينة، وزيادة املتطلبات اخلاصة باحلياة واحتياجاهتا 
املتزايدة، كلها ترتك آثارًا سـلبية عىل العالقة بني االفراد، وهذه ربام تؤدي إىل 
االنـزالق نحو العنف. كـام أن نمو ظاهرة التمييز االجتامعي يف جمتمع املدينة 
وبالـذات يف املدن الكربى والفوارق االجتامعية بعامة واالقتصادية بخاصة. 
وعدم القدرة عىل تلبية االحتياجات املتزايدة والضاغطة ملجتمع املدينة حيث 
تتزايد اإلغراءات، وجد إهنا ترتبط إىل حد ما بتزايد جرائم العنف يف املدينة.

2 . 10دراسة بريفني عن العنف
يف دراسة أجراها بريفني عن جرائم العنف يف فرنسا )بريفني، 1981م، 

ص227(، كان من أهم نتائجها:
1 ـ يرى الفرنسيون أن 87% من العائالت الفرنسية و 85% من أصدقاء 

تلك العائالت و 86% من معارفهم كانوا ضحايا العنف .
2ـ   أن 73% مـن سـكان باريـس يعيشـون يف عامل خطر خيافـون فيه من 

العنف واالعتداء.
وبدمـج نتائج دراسـة بريفني ودراسـات أجريت يف الواليـات املتحدة 

)عبدالعال،1993،ص11( تم التوصل إىل النتائج التالية:
1 ـ  أن جرائم العنف واسعة االنتشار يف املجتمع الصناعي، وأن واحدًا 
عـىل األقـل مـن كل 150 فـردًا يرتكـب يف حياته جريمـة عنف أو  

يكون ضحية لواحدة منها.
2 ـ ترتبط ظاهرة العنف باملناطق احلرضية واملدن الكربى.

3ـ   غالبيـة مرتكبـي جرائم العنف من الذكور ومن صغار السـن ما بني 
15 ـ 24 سنة.
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4 ـ  غالبية جرائم العنف ترتكب بواسـطة متهمني ينتمون إىل أرس ذات 
دخل حمدود وتسكن األحياء األكثر فقرًا.

5ـ   ينتمي غالبية ضحايا جرائم العنف إىل الفئات االجتامعية نفسها التي 
ينتمـي إليها مرتكبـو هذه اجلرائم، أي من فئات النسـاء واألطفال، 

وكبار السن.

6 ـ  تنتـج غالبية جرائم القتل واإليذاء اخلطرة واالغتصاب عن حاالت 
غضـب وانفعال أو شـغب بني أفـراد يعرفون بعضهـم بعضًا. وقد 

يكونون أصدقاء أو أفراد أرسة واحدة.

7ـ   غالبيـة جرائـم العنـف اخلطرية كالقتـل مثاًل يقوم هبا أفـراد تعودوا 
اإلجرام.

وهـذه النتائج هي تقريبًا مرتبطة بالعديد من الصور يف جرائم العنف يف 
الدول األخرىـ  بل الغالبية منهمـ  حيث نجد أن الغالبية من مرتكبي جرائم 
العنف من الشباب ومن الفئة العمرية ما بني 18ـ  35 عامًا، وغالبًا من طبقات 
اجتامعيـة دنيـا أو من أرس فقرية أو متصدعـة )ولكن أيضًا هناك جرائم عنف 

يرتكبها أشخاص من طبقات وسطى أو عليا(.

2 . 11 خطورة وتصنيف جرائم العنف
ملاذا االهتامم بجرائم العنف؟

إن السـؤال منطقـي يف اجتاه األسـباب التي تدعو هلـذا االهتامم بجرائم 
العنف، وملاذا الرتكيز عليها؟. ولو أن اجلواب عىل هذا التساؤل يبدو واضحًا 

للعيان إال أنه يمكن تلخيص أسباب هذا االهتامم باآليت:
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1ـ   تزايد جرائم العنف يف الفرتة األخرية تزايدًا ملحوظًا يف اإلحصائيات 
اجلنائية ويف واقع احلياة، ثم ظهور انامط جديدة جلرائم العنف بحيث 
توسـعت دائرة العنف وأصبحت جماالت اسـتعامل العنف أكثر من 
ذي قبـل، فأصبـح العنـف ال يقتـرص فقط عـىل احلصـول عىل مال 
وإنام ألسـباب اجتامعية شـتى منها الرشف والثأر وغريها، وكذلك 
ألسـباب سياسـية كام ظهـرت يف حاالت اإلرهاب، بل وألسـباب 

نفسية، وأسباب أخرى ال تعرف حتى اآلن.
2 ـ  جرائم العنف متس احلياة يف صميمها مما يؤدي إىل فقدان احلياة التي 
هـي أعز ما يملك اإلنسـان عىل هـذه األرض. ويف أقلهـا قد تفقده 
طرفـًا من أطرافـه أو جتعله عاجزًا وغري قادر عـىل احلركة، أو تفقده 
أحد حواسـه أو رشفـه. ويف درجة أقل قد تفقـده ماله بعد االعتداء 

عليه.
3 ـ أصبـح القتل اجلامعي منتـرشًا أكثر من ذي قبل أي أن املجني عليه مل 
يعـد واحدًا كام كانـت األحوال يف احلـوادث التقليدية، وانام أصبح 
العنـف يوجه للمجموعات أكثر من ذي قبل. لذلك ترى أن فقدان 
العديد من االشـخاص أصبح شـائعًا نتيجة حلوادث العنف. وهذا 
يعنـي أن اخلسـارة متضاعفـة هنا ويكـون املجتمع قد فقـد أكثر من 

عضو من أعضائه.
4ـ   إن جرائـم العنـف متثل ترويعًا للمواطنـني عىل الرغم من أهنا كانت 
تتـم يف أماكـن حمددة إال أهنا بـدأت تتفشـى األن يف أماكن ومناطق 

كانت سابقًا من األماكن اآلمنة.
         وهذا الرتويع والتخويف من شأنه أن ينغص احلياة اآلمنة واهلادئة، 
وأهـم عنـرص يف ذلك هو فقـدان الشـعور باألمن. وهذا مـا يعتربه 
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البعـض اآلن املقيـاس احلقيقي لألمـن يف أي جمتمع، فتقاس نسـبة 
األمن يف املجتمع بمستوى األحساس باألمن لدى املواطنني، لذلك 
قامت العديد من الدراسات أخريًا لقياس نسبة اخلوف من اجلريمة 
يف املجتمـع. وقـد أصبح اخلـوف من اجلريمـة يف املجتمع وبالذات 
جريمـة العنـف هو السـائد يف الكثري من املجتمعـات الغربية حيث 
ال يشـعر الكثـريون باألمان وهـم يف حياهتم اليوميـة، بل أصبحت 
ظاهـرة محل بعض األدوات الواقية مـن جرائم العنف ظاهرة الفتة 

للنظر أكثر من ذي قبل.

5 ـ  تعددت وسـائل العنف وأدوات اجلريمة وتطورت تطورًا ملحوظًا 
فعرص األدوات الصلبة واحلادة والقوة اجلسدية قد وىل وحل مكانه 
عرص األسـلحة النارية التي تعددت أنواعها،وقوة نرياهنا، وسهولة 
محلها بواسطة األفراد . كذلك تنوعت املتفجرات  وكثر استعامهلا يف 
حوادث العنف واالعتـداءات والتي تالحظ يف الكثري من حوادث 
العنـف السـيايس بالذات. وهـذه الوسـائل املتعددة أعطـت أبعادًا 
جديدة جلرائم العنف وخطورهتا. ثم أن هنالك وسائل علمية حديثة 
تسـتعمل يف جرائـم العنـف مثل اسـتعامل اإللكرتونيـات املفخخة 
وغريهـا. وهذه بالشـك صاحبت التقنيـات احلديثة وأصبح بعض 
مرتكبـي جرائم العنف يلجؤون إىل وسـائل أكثر علمية وإلكرتونية 
وأكثر سـهولة يف احلركة والنقل وأكثر تدمريًا ثم أقلها اكتشـافًا قبل 

ارتكاب االعتداء.
6 ـ  ازدياد جرائم العنف يؤدي إىل فقدان الثقة يف أجهزة العدالة اجلنائية 
وبالـذات األجهـزة األمنيـة املناط هبـا احلفاظ عىل األمـن وذلك ملا 
تسـببه هذه احلوادث من ترويع ملواطنني يفقدهم الثقة أو عىل األقل 
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هتتـز ثقتهـم يف األجهـزة األمنية. بـل إن األمر قد يـؤدي إىل اهتزاز 
الثقـة يف النظام الكامل للدولة وجهازها األمني وذلك عىل أسـاس 
عدم قدرهتا عىل محايـة املواطنني والزوار من أي اعتداء عىل حياهتم 

وأنفسهم وأمواهلم.
7 ـ  جرائـم العنف تؤدي إىل تدمري األنظمة األخرى للدولة إذا وصلت 
حـدًا بالغـًا، وتـؤدي إىل الفوىض واالضطـراب وطغيـان مجاعات 
العنـف وعـدم السـيطرة عليهـا. وذلـك ألن األمـن ركيـزة مهمـة 
السـتقرار الدولة وكياهنا. فانتشار جرائم العنف وعدم املقدرة عىل 
السـيطرة عليها قد يـؤدي إىل اهتزاز النظام االقتصـادي للدولة بل 

وإىل اهنياره يف بعض ظروف العنف السائد يف املجتمع.
8 ـ  اسـتنزاف القوى البرشية واملادية لألفراد وألجهزة األمن يف الدولة 
: ففـي حالة انتشـار جرائـم العنف فإن هذا يفقـد الدولة الكثري من 
قوهتـا البرشية واملادية، كذلك يسـتنزف ويسـتهلك القـوى األمنية 
نفسـها برشيًا وماديًا. وإننا لنـرى كيف أن الكثري من رجال الرشطة 
قد قتلوا نتيجة النتشـار جرائم العنف يف جمتمع من املجتمعات، لذا 

فهي تشكل عبئًا غري عادي ألجهزة األمن وقواها ومقدراهتا.
9 ـ  تأثري جرائم العنف يف الوحدة الوطنية للمجتمع وبالذات يف بعض 
اجلرائـم العنيفـة التي تثري النعـرات القبليـة والطائفية مثـل العنف 
السـيايس يف االنتخابات والعنف بني القبائل وبني األرس املتناحرة، 
وكذلـك جرائـم الثأر والرشف التي تؤدي إىل انقسـامات حادة بني 

األرس والقبائل والطوائف وتؤثر يف النسيج االجتامعي املتامسك.
10 ـ  انتشـار وسـائل اإلعالم بعد انفجار ثورة املعلومات إذ تصل كثري 

من جرائم العنف إىل معظم املساكن.
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زيـادة عـىل اهتامم كثري من وسـائل اإلعالم بالرتكيز عـىل جرائم العنف 
وبالـذات جانب اإلثـارة فيها، والتي تعتقد أهنا تلفـت اهتامم املتابع لإلعالم 
إليها، لذلك نجد أن هنالك تركيزًا من هذه الوسائل عىل جرائم العنف. وهذه 
التغطية اإلعالمية هلذه اجلرائم جعل الرتكيز االجتامعي عليها أكثر من ذي قبل، 
وبالذات يف اجلانب املفزع منها. لذلك نجد أن كثريًا من الناس حيرصون عىل 
متابعة جرائم العنف أكثر من غريها من اجلرائم. وهذا يشجع بعض وسائل 
اإلعـالم عـىل إعطاء مثل هذه اجلرائم وزنًا أكرب من حجمها الطبيعي بإضفاء 
جانـب التشـويق أو إضافة عنارص مل تكن أصاًل من عنـارص اجلريمة. كام أن 
وسـائل اإلعـالم هذه قد تعمد إىل إعطـاء جرائم العنف وقتًا أكثر من الوقت 
املناسـب هلا بل ويف أوقات الذروة للمشـاهد واملسـتمع لغرض رفع مستوى 

اإلثارة تبعًا لذلك.

2 . 11 . 1خطورة جرائم العنف
1 ـ أصبـح العنـف سـببًا لتحقيـق املكاسـب وللوصـول للغايـات غري 
املرشوعـة عندما تكون الطرق املرشوعة مغلقـة أمام البعض أو أهنا 
غـري متيرسة، أو االعتقاد بـأن الطرق غري املرشوعة متيرسة وقصرية 

وسهلة وغري مكلفة ثمنًا ووقتًا.

2ـ  سـهولة احلصـول عىل األسـلحة واملتفجرات مما يغـري بارتكاب جرائم 
العنف.

3 ـ  تطـورت جرائـم العنف وأصبحت أكثر شـدة مـن ذي قبل مما دفع 
البعض إىل استخدامها لتحقيق ا لغايات وحسم اخلالفات.

4ـ   االسـتفادة مـن التقـدم التقنـي والعلمي يف التعـرف إىل كيفية عمل 
املتفجـرات مـن شـبكة املعلومـات الدوليـة مثـاًل، وكيفيـة اإليقاع 
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باخلصوم وسهولة احلصول عىل أسـلحة خفيفة ورسيعة االستعامل 
وغري تقليدية يف ارتكاب جرائم العنف.

5ـ  جرائـم العنـف تؤدي إىل اهتزاز ثقة املواطنـني يف الدولة ويف األجهزة 
األمنيـة نتيجـة لعـدم مقدرة الدولـة وأجهزهتـا األمنية عـىل محايتهم 
والتصدي لظاهرة جرائـم العنف.مما قد يؤدي إىل إعتامد البعض عىل 
أنفسهم يف التصدي للعنف وإقامة تنظيامت مسلحة تؤدي إىل  خماطر 

أمنية مجة.

6 ـ  انتشـار جرائم العنف ربام يسـئ إىل سـمعة الدولـة يف اخلارج وهذا 
يؤثـر يف العالقـات االقتصاديـة وحجـب املعونات واالسـتثامرات 

اخلارجية.

7ـ   تلعـب وسـائل اإلعـالم دورًا يف زيـادة الفزع واهللع بـني  املواطنني 
وذلك لتبنيها اإلثارة والتشـويق يف حديثها  عن جرائم العنف وهذا 
يؤثـر يف االسـتقرار االجتامعي ويـؤدي إىل ازدياد حـاالت اخلوف 
مـن اجلريمة. وربام حيمل بعض املواطنني إىل اقتناء السـالح بطريقة 

مرشوعة أو غري مرشوعة.

8 ـ  انتشـار جرائـم العنـف واخلالفـات االجتامعية والقبليـة واألرسية 
يـؤدي  إىل  تفـكك النسـيج االجتامعـي للوطن وإحـداث رشخ يف 

الوحدة الوطنية.

2 . 11 . 2 تصنيف جرائم العنف 
جـرت حماوالت متعددة لتصنيف جرائـم العنف . كل هذه التصنيفات  
اجتهادات مل يتم اإلمجاع عليها شأن كل اجتهاد علمي.فمنهم  من قسمها إىل 
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فـردي ومجاعي. والفردي هو إما ارتكاب جريمة العنف بواسـطة فرد أو أن 
املجني عليه كان فردًا. والتصنيف اجلامعي يعني أن جريمة العنف قد ارتكبت 
بواسطة أكثر من شخص أو أن املجني عليهم يف جريمة العنف كانوا أكثر من 
فـرد واحـد كام تم وصفهـا باجلرائم العمدية وغري العمديـة، وهذا التصنيف 
واضـح، وهنالـك مـا هو خمطط لـه ويتم التنفيـذ بناء عىل إعـداد وتدبري، أما 
األخرى فهي تقع نتيجة ملا يسـمى بالعنف املفاجئ  بسـبب اسـتفزاز شـديد 
ومفاجئ كجرائم االعتداء اجلسدي التي تقع نتيجة لشجار مفاجئ أو ظروف 

طارئة أدت إىل ذلك العنف بدون ختطيط.
كـام أن هنالـك تقسـيامت تنحو نحـو العالقة بني اجلـاين واملجني عليه، 
ففـي كثـري من جرائم العنف يكون هنالك رابط أو عالقة بني اجلاين واملجني 
عليه، ويف بعضها ال يوجد ذلك الرابط حيث يتم اعتداء اجلاين عىل جمن عليه 
بـدون عالقـة وال صلة. كام أن هنالك تصنيفات ترتبط ببعض جرائم العنف 
ومثال ذلك العنف العائيل أو األرسي. وهي جرائم االعتداء التي تقع داخل 
حرم املنزل أو بني أفراد األرسة، وهي جريمة هلا خصائصها املعينة، أو جرائم 

االعتداء عىل الزوجة أو األطفال داخل األرسة.
لكـن مـن أكثر التصنيفات أمهيـة هو حتديد ما إذا كانـت جريمة العنف 
متت بواسطة عصابة منظمة أم بواسطة فرد. وهناك فرق كبري بني احلالتني من 
نواح كثرية. فعندما ترتكب جريمة العنف بواسطة شخص واحد وال يكون 
ارتكاب هذا الفعل يف إطار تنظيم ينتهج أو يمتهن النشـاط اإلجرامي، فإهنا 
تكون جريمة بسيطة ولو أهنا جريمة عنف. ولكن الوضع يتغري متامًا لو متت 

هذه اجلريمة حتى بواسطة فرد واحد بدعم من تنظيم إجرامي حمدد.
كـام أن هنـاك اهتاممـًا بالطريقـة التي ارتكبـت هبا بعض جرائـم العنف 
كجرائـم القتـل مثاًل. فقد يكـون القتل برضبة واحـدة أو بطلقة نارية واحدة 
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فقط، واألمر خيتلف لو كان القتل يصاحبه تنكيل باجلثة وتقطيع أجزائها مثاًل. 
وهذه الطريقة قد تكون لشـخص بمفرده أو نتيجة التفاق جنائي مع آخرين 
للقيام بذلك. ولتنفيذ القتل نتيجة ألوامر من عصابة إجرامية ويف هذه احلالة 

يكون هناك اتفاق جنائي.
ولكـن يف احلالـة األخـرى عندما تتم جريمـة العنف بواسـطة أكثر من 
شخص واحد جيمعهم اتفاق جنائي لتوزيع األدوار يف ارتكاب هذه اجلريمة، 
فـإن األمر خيتلف إذا كانوا يتحركون بوحـي من تنظيم إجرامي معني. وهذا 
التنظيم هو الذي يشري له كثري من اخلرباء بأنه تنظيم هش)Loose( لو كان يف 
الدول العربية. وذلك عىل أسـاس أن التنظيامت اإلجرامية يف الدول العربية 
ال توجد أساسًا وإذا وجدت تكون تنظيامت هشة وليست صلبة كام هو احلال 
يف الدول الغربية. وهذه اهلشاشـة يف التنظيامت اإلجرامية العربية التي تتخذ 
العنف سبياًل هلا تعود إىل أهنا مل تصل إىل مستوى التنظيم املؤسيس الذي ينبني 
عليـه التنظيـم اإلجرامي الصلـب املعروف يف الدول الغربيـة. هذا النوع من 
اإلجـرام قـد عرفه املؤمتر اخلامس ملنع اجلريمة ومعاملة املذنبني الذي عقد يف 
جنيف عام 1957م بأنه : »اجلريمة التي تتضمن نشاطًا إجراميًا معقدًا، وعىل 
نطاق واسع تنفذه جمموعة كبرية من األشخاص عىل درجة كبرية من التنظيم 
وهتدف إىل حتقيق ثراء للمشـرتكني فيها عىل حسـاب املجتمع وأفراده. وهي 
غالبًا ما تتم عن طريق اإلمهال التام للقانون وتتضمن جرائاًم ضد األشخاص 

وتكون مرتبطة يف معظم األحيان بالفساد السيايس« )عيد،1419هـ(. 

2 . 11 . 3 أنواع جرائم العنف 
تعـددت أنـواع جرائم العنف بتعدد أسـباب هذه اجلرائـم وترك حتديد 
أنواع جرائم العنف إىل علامء اإلجرام واخلرباء وذلك ألن القوانني واألنظمة 
مل حتـدد جرائم العنـف بوصف قانوين ملزم، وقطعًا فإن القوانني حددت كل 
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جرائم العنف كجريمة جنائية من خالل قانون العقوبات أو القانون اجلنائي 
األم يف كل دولـة. ولكـن ال نجـد يف كثري من الترشيعـات  بابًا خاصًا  جلرائم 
العنف، وإنام هنالك باب حمدد عن اجلرائم الواقعة ضد جسم اإلنسان وآخر 

عن اجلرائم الواقعة ضد املال وغريها.
وعىل رغم ذلك فليس هنالك صعوبة تذكر يف حتديد أنواع العنف إذا تم 
االتفاق عىل عنارص العنف املرتبطة ببعض اجلرائم ما جيعلها يف قائمة جرائم 
العنـف. لذلـك فإنـه يف حقيقة األمر يمكـن حتديد وتصنيـف جرائم العنف 
واإلشـارة إىل أنواعها بشـكل واحد ما دام هناك اتفـاق عىل وصف العنارص 

املرتبطة بجرائم العنف.
مـن أمثلـة ما تـم االتفاق عليه هو عنرص اسـتخدام القـوة عند ارتكاب 
اجلريمة. مهام كانت هذه القوة ومهام كانت وسيلتها، سواء كان ذلك باستعامل 
اليد أو بآلة حادة أو بسالح ناري أو  باستعامل متفجرات أو غريها من أساليب 
القوة.  ربام تكون هنالك صعوبة فقط يف حرص جرائم العنف ولكن األشكال 
الرئيسة واألنواع اخلطرية منها  ال يوجد اختالف عىل وصفها بجرائم العنف.
إن أي جرائم يصاحبها اسـتخدام قوة مؤثرة تسـاعد يف تسهيل ارتكاب 
اجلريمة وترتك آثارًا يف املجني عليه أو مكان اجلريمة يمكن تصنيفها وادخاهلا 
يف عـداد جرائـم العنف. وقد يرى البعض أنه من األمهية بمكان أن يصاحب 
اسـتعامل القوة نوع من الفزع واهللع والرعب يف النفوس لكي يمكن وصفه  
بجريمة عنف. وهذا الرعب واهللع يكون نتيجة الستعامل القوة بغض النظر 

عن األرضار املادية التي حتدث.

ولو أن الغاية يف كثري من جرائم العنف هي حتقيق مكاسب مادية، فليس 
مـن الرضوري أن يكون ذلك رشطًا مهاًم لتكون جريمة عنف وإنام قد يكون 
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الدافع متعلقًا بالرشف والكرامة أو رد فعل عنيف عن حادث عادي أدى إىل 
اسـتفزاز شديد ومفاجئ، أو قد يكون الدافع سياسيًا أو عقائديًا. ولكن مهام 
كان الدافع فإن هذا ال يؤثر يف حتديد أنواع جرائم العنف املعروفة واملتفق عليها 
والتي تستعمل فيها القوة. لذلك فإنه يمكن النظر يف بعض أنواع جرائم العنف 

املعروفة ألكثر الناس والتي تثري إهتاممًا اجتامعيًا ملا ترتكه من آثار.

ويمكن األشـارة إىل األنواع الرئيسة ومن ذلك جرائم اإلرهاب والقتل 
والنهب املسـلح وكل أنواع ا لرسقات باسـتعامل القوة واالغتصاب واحلريق 
املتعمـد، وكل اجلرائم التي يسـتعمل فيها السـالح النـاري أو املتفجرات أو 

االثنني معًا.

ولكن األمر ال زال يراوح  مكانه بالنسبة لوضع تعريف دقيق لإلرهاب، 
ولو أنه وضعت له تعريفات خمتلفة ألسـباب خمتلفة. إال أنه ألسـباب كثرية مل 
يكـن هناك إمجاع عىل حتديد تعريف لإلرهاب يتفق عليه اجلميع.وربام يكون 
هذا هو السـبب يف عدم وجود جريمة حمددة حتت اسـم اإلرهاب يف كثري من 
الترشيعـات إىل وقـت قريـب، أي جريمة هلـا مكوناهتا القانونيـة وهلا عقوبة 
حمددة، ولكنها بالطبع كانت والزالت تدخل يف  إطار جرائم عدة حسـب ما 
يرتتـب عليها. ويف السـنوات األخرية أخذت بعض الترشيعـات تفرد مكانًا 
خاصـًا إما يف قانون العقوبات األم أو يف ترشيعات خاصة جلريمة اإلرهاب. 
بـل تـم حتديد األوصـاف يف البعض منهـا. ومـن أمثلة ذلك خطـف الرهائن 
واحتجازهـم وخطـف الطائـرات واهلجـوم عن طريـق تفجريات واسـتعامل 
متفجـرات. وبعض اخلـرباء اعتمد الباحث هلم تعريفًا حمـددًا لإلرهاب، مثال 
»اإلرهاب هو إسرتاتيجية عنف حمرم دوليًاـ  حتفزها بواعث عقائديةـ  وتتوخى 
أحـداث عنف مرعب داخل رشحية خاصة من جمتمع معني، لتحقيق الوصول 
إىل السـلطة، وللقيـام بدعاية ملطلب أو مظلمـة بغض النظر عام إذا كان مقرتفو 
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العنـف يعملـون من أجل أنفسـهم ونيابة عنهـا أم نيابة عن دولـة من الدول« 
)بسيوين، 1977م، ص303(.

ولقـد اهتمـت األمم املتحدة بموضوع اإلرهـاب يف الفرتة األخرية. وقد 
أشـار )عبدالعـال( أن اهتـامم األمـم املتحدة بدأ مـن عملية اوملبيـاد ميونخ يف 
املانيـا 1972م املشـهورة )عبدالعـال،1993م،ص36( وذلك حني قتل عدد 
مـن الالعبني اإلرسائيليني يف دورة األلعاب األوملبية، وتبنت إحدى الفصائل 
الفلسـطينية هـذا احلادث وقدم األمني العام لألمـم املتحدة مذكرة إىل اجلمعية 
العامـة وذلـك بعد احلادث مبارشة طلب فيهـا إدراج تدابري لتحريم اإلرهاب 
واألشكال األخرى من العنف التي تعرض للخطر أرواحًا برشية بريئة أو تؤدي 

هبا أو هتدد احلريات األساسية.
وبناء عىل ذلك رأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة تشكيل جلنة خاصة طارئة 
ملعاجلـة موضـوع اإلرهاب، بعد أن اعتمدت مبـدأ التفريق بني اإلرهاب وبني 
التحرر الوطني بموجب القرار رقم )27/3034 بتاريخ 1972/12/18م(.
وفيام بعد أدانت اجلمعية العامة مجيع أعامل اإلرهاب الدويل التي تعرض 
للخطر أرواحًا برشية أو هتدد احلريات األساسية )قرار رقم 34/145ـ   دورة 
34( وأدانت يف الوقت نفسـه اسـتمرار أعامل القمـع واإلرهاب التي ترتكبها 

النظم االستعامرية والعنرصية واألجنبية.
ويف عام 1984م أدانت اجلمعية العامة سياسات وممارسات اإلرهاب يف 

العالقات بني الدول )قرار رقم 139/159(.
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2 . 12 بعض جرائم العنف

2 . 12. 1 القتـل 
جرائـم العنف متعـددة، ولكن يف قمة جرائم العنف تقف جريمة القتل 
كأقىص ما يمكن أن يصل إليه العنف. ولقد كرم اهلل تعاىل بني آدم، لذلك فإن 
إزهاق روحه تعد خطيئة كربى. فليس أكثر من أن تسبب شخص يف أن يفقد 
آخـر حياته وحقه يف احلياة، لذلك جاءت كل الترشيعات باهتامماهتا اخلاصة 

بجريمة القتل.

وبالطبع فإن جريمة القتل قديمة قدم اإلنسان ومنذ قابيل وهابيل. لذلك 
فهي من أقدم الظواهر يف سـلوك اإلنسـان. فظلت إىل يومنا هذا رغم قدمها 
من أخطر وأبشـع اجلرائم يف مجيع الرشائع. بل وتعد خطيئة دينية تسـتوجب 
عقابـًا بجانـب العقاب الدنيوي املتمثل يف العقوبة التي حيددها القانون الذي 

حيكم احلالة )أبوخطوة،1990،ص34(.

2 . 12 . 2 موقف الرشيعة اإلسالمية

هنت الرشيعة اإلسالمية عن القتل، بل اعتربهتا من الكبائر وورد يف القرآن 
الكريم العديد من اآليات التي تنهي عن قتل النفس، ولقد قال تعاىل يف كتابه 
ُ َعَلْيِه  ُم َخالًِدا ِفيَها َوَغِضَب اهللهَّ ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنهَّ الكريم:}َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
ا  َ َوَلَعَنـُه َوَأَعدهَّ َلُه َعَذاًبا َعِظياًم ﴿93﴾{)سـورة  النسـاء(وقوله تعاىل :}َيا َأهيهُّ
ْنَثٰى  رِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُ رهُّ بِاحْلُ ِذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يِف اْلَقْتىَل ۖ احْلُ الهَّ
لَِك  َباٌع بِامْلَْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه بِإِْحَساٍن ۗ َذٰ ٌء َفاتِّ ْنَثٰى ۚ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْ بِاأْلُ
لَِك َفَلُه َعَذاٌب َألِيٌم ﴿178﴾َوَلُكْم  ٌة ۗ َفَمِن اْعَتَدٰى َبْعَد َذٰ ِفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرمْحَ خَتْ
ُكْم َتتهَُّقوَن ﴿179﴾{)سـورة البقرة(  ْلَباِب َلَعلهَّ يِف اْلِقَصـاِص َحَيـاٌة َيا ُأويِل اأْلَ
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اُكْم ۚ إِنهَّ  وقـال تعاىل :}َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْشـَيَة إِْماَلٍق ۖ َنْحـنُ َنْرُزُقُهْم َوإِيهَّ
َقْتَلُهـْم َكاَن ِخْطًئا َكبرًِيا ﴿31﴾{)سـورة اإلرساء(وقولـه تعاىل:}ِمْن َأْجِل 
ْرِض  ُه َمْن َقَتَل َنْفًسـا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَسـاٍد يِف اأْلَ ائِيَل َأنهَّ لَِك َكَتْبَنا َعىَلٰ َبنِي إرِْسَ َذٰ
ْم  اَم َأْحَيـا النهَّاَس مَجِيًعا ۚ َوَلَقْد َجاَءهْتُ َفَكَأنهَّـامَ َقَتـلَ النهَّاَس مَجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنهَّ
ُفوَن ﴿32﴾{ ْرِض مَلُرْسِ لِـكَ يِف اأْلَ َنـاِت ُثـمهَّ إِنهَّ َكثرًِيا ِمْنُهْم َبْعَد َذٰ ُرُسـُلَنا بِاْلَبيِّ

)سورة املائدة(.

ويف الترشيع اجلنائي اإلسالمي فإن هنالك أربعة أنواع من القتل:

1 ـ القتـل العمد : وهو أن تترصف إرادة اجلاين إىل إزهاق روح انسـان، 
وذلك باسـتعامل أداة قاتلة بطبيعتها وال يسـتلزم أن يكون مصحوبًا 
بسـبق اإلرصار. وعقوبـة القتل العمـد هو القصـاص أي القتل أو 
اإلعـدام أو الديـة بحسـب مـا يطلبه أوليـاء الدم. والسـند يف ذلك 
ِذيَن آَمنُوا ُكتِـَب َعَلْيُكُم  َـا الهَّ مـن القرآن الكريم قولـه تعاىل :}َيا َأهيهُّ
اْلِقَصـاُص يِف اْلَقْتىَل ۖ احْلُرهُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُْنَثٰى بِاأْلُْنَثٰى ۚ َفَمْن 
لَِك  َباٌع بِامْلَْعـُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه بِإِْحَسـاٍن ۗ َذٰ ٌء َفاتِّ ُعِفـَي َلُه ِمـْن َأِخيِه َشْ
لَِك َفَلُه َعـَذاٌب َألِيٌم  ُكْم َوَرمْحَـٌة ۗ َفَمِن اْعَتَدٰى َبْعـَد َذٰ خَتِْفيـٌف ِمـْن َربِّ
﴿178﴾َوَلُكـْم يِف اْلِقَصـاِص َحَياٌة َيـا ُأويِل اأْلَْلَباِب َلَعلهَُّكـْم َتتهَُّقوَن 
﴿179﴾{)سـورة البقـرة(. ومـن السـنة النبوية الرشيفـة قوله > 

»العمد القود« »أي القصاص« إال أن يعفو ويل املقتول.

2 ـ  القتل شـبه العمـد :وترجع التفرقة بينه وبني القتل العمد إىل السـنة 
النبوية الرشيفة حيث قال النبي > »أال إن من قتل خطأ العمد قتيل 
السـوط والعصا واحلجر مائة من األبل« ويف لفظ أن النبي > قال 
»عقل الي دبه« شبه العمد مقلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه.
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        والقتل شبه العمد هو أن يرضب اجلاين انسانًا بآلة غري قاتلة بطبيعتها 
كالرضب بالسـوط والعصا واحلجر الصغري رضبًا يفيض إىل املوت، 

دون أن تترصف إرادته إىل ازهاق الروح.
       فالقتـل شـبه العمـد ليـس يف حقيقة األمر سـوى جريمة الرضب أو 
اجلرح املفيض إىل موت كام تشري الترشيعات اجلنائية الوضعية. وهي 
قتـل عمـد من جهة وقتل خطـأ من جهة أخرى. فهـي عمد باعتبار 
انـرصاف قصد اجلـاين إىل إيذاء املجنـي عليه بالـرضب. وهو خطأ 
باعتبـار إرادة اجلـاين مل تتـرصف إىل النتيجة احلاصلـة وهي املوت. 
والدليـل عـىل ذلـك هـو اسـتعامل اجلـاين يف اإليـذاء آلة غـري قاتلة 

بطبيعتها.
3ـ   القتـل اخلطـأ : جريمـة القتل اخلطـأ متفق عليها وهـي ثابتة بالقرآن 
الكريم قـال تعاىل:}... َوَمْن َقَتـَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِريـُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة 

َمٌة إىَِلٰ َأْهِلِه ... ﴿92﴾{ )سورة النساء(. َوِدَيٌة ُمَسلهَّ
وارتـكاب هـذه اجلريمة متاثـل كذلك اركان جريمتـي القتل العمد   
والقتل شـبه العمد فيام عدا ركن القصد اجلنائي. ففي جريمة القتل 
ال يكـون لـدى اجلاين قصـد القتل، وهذا هو مـا يميزها عن جريمة 
القتل العمد. وليس لديه كذلك قصد العدوان، وهذا ما يميزها عن 
جريمة القتل شبه العمد فالقتل يقع نتيجة خطأ. واخلطأ يف الرشيعة 
اإلسالمية نوعان: فهو إما خطأ يف القصد، أو خطأ يف الفعل. ومثال 
األول أن يرمي إنسان شيئًا يظنه طائرًا، فإذا هو إنسان. ومثال اخلطأ 

يف الفعل أن يقصد صيدًا فيخطئه ويصيب إنسانًا.
4ـ   القتل الذي جيري جمرى اخلطأ : وهو يلحق بالقتل اخلطأ وله حالتان:
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أ ـ  تقـع عـن طريق املبارشة كأن ال يريد الفاعـل الفعل وال النتيجة، 
ولكن الفعل يقع نتيجة تقصريه كمن ينقلب وهو نائم عىل طفل 

فيقتله.
ب ـ  تقع عن طريق التسـبب كمن حيرث حفرة يف الطريق لترصيف 

ماء مثاًل فيسقط فيها أحد املارة فيموت.
والعقوبة املقررة عىل جرائم القتل شبه العمد والقتل اخلطأ وما جرى جمراه 
هي الدية والكفارة. أما الدية وهي مبلغ من املال يؤدى بداًل عن النفس. وتقدر 
الديـة بامئة من اإلبل وعرشة آالف درهم أو ألف دينار من الذهب. والدية يف 
الرشيعة اإلسالمية هلا صفة العقوبة ألهنا جزاء للجريمة املرتكبة. وال يتوقف 
احلكـم هبـا عن طلـب األفراد. وإذا عفـا املجني عليه عنها جـاز أن حتل حملها 
عقوبـة تعزيرية مناسـبة. كام أن هلا صفة التعويـض ألهنا مال خالص للمجني 
عليـه، وال تدخل خزانة الدولـة. وال جيوز احلكم هبا إذا ما تنازل املجني عليه 
عنها. وخيتلف مقدارها تبعًا جلسـامة اإلصابات أو ملدى اإلرادة اآلثمة. فدية 
القتل العمد الذي ال قصاص فيه، وشـبه العمد هي الدية املغلظة، ودية اخلطأ 

وما جرى جمراها هي الدية املخففة.
أما الكفارة وهي منصوص عليها يف القرآن الكريم وهي يف األصل عتق 
رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعني. والكفارة يف حقيقة أمرها تتضمن معنى 
العبادة واجلزاء يف آن واحد. وهي جزاء تعبدي ال سلطان فيه للقضاء وإنام هو 
متـروك لذمـة اإلنسـان تكفريًا عـن اإلثم الـذي قارفه وتطهريًا للشخـص منه.
ومجيع أنواع القتل يف الرشيعة اإلسالمية توجب حرمان اجلاين من اإلرث 
إذا كان بالغًا رشيدًا. فاحلرمان من املرياث عقوبة تبعية واألصل يف ذلك قول 

النبي > »ليس للقاتل شئ من املرياث«.
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2 . 13 العنف العائيل
إن العنـف العائـيل يمثل حمورًا مهـاًم من حماور جرائم العنـف، وملا كان 
العنـف العائـيل قد أخذ بعض االهتامم يف العامل العـريب أخريًا ،ونتيجة آلثاره 

اخلطرية وبالذات االجتامعية يف جمتمع العامل العريب. 
كان البـد من إعطـاء بعض االهتامم لقضية العنـف العائيل، ومن قبل مل 
حيـظ هـذا املوضوع يف جانب البحوث العلمية ربـام لقلة املعلومات عن هذه 
الظاهرة ألهنا بطبيعتها تتم داخل جو أرسي وال تظهر عىل السطح. ثم زيادة 
عىل ذلك فإن هنالك جمهودًا تبذله األرسة العربية يف أن ال ينكشف هذا األمر 
للعامة، وال يصبح شائعًا ألنه يؤثر عىل الوضع والسمعة االجتامعية للعائلة.
إال أن التغيري الذي حدث يف املجتمعات العربية يف الفرتة األخرية كشفت 
بعض الغطاء عن هذه الظاهرة األرسية، وأدى إىل كشف بعض األرسار عنها، 
ولكن خصائص الثقافة العربية ما زالت متنع إىل حد كبري الكشف الكامل عن 
هذه الظاهرة. ولكن التعبري املالحظ يف احلياة االجتامعية العربية شجع بعض 
الباحثني عىل سرب أغوار هذه الظاهرة عربيًا ومعرفة املزيد من املعلومات عنها.
إن العنف العائيل يشـري إىل اعتداء جسـدي عىل أحد أفراد العائلة سـواء 
الزوجـة أو األبنـاء من جانب طـرف آخر كاألب. رغـم أن البعض يعترب أن 
سـوء املعاملة وحتى إمهال األطفال يعترب عنفًا عائليًا، لكن األذى اجلسـدي 

عن طريق العنف هو الذي يدخل دائرة اهتاممنا يف هذه الدراسة.

إن اسـتعامل العنف اجلسـدي ضد األطفال يبدو أنـه يعكس خليطًا من 
اإليامن القوي باسـتعامل القوة كوسـيلة لتكيف السـلوك عن اآلباء، وهو يف 
الوقت نفسـه يعكس اإلفالس يف وجود بدائل فعالة الستعامل القوة، وأيضًا 

يوحي بتوتر عاطفي وسط األبوين )أبوشامة،2002م،ص22(.



60

ولقـد حاول البعض فهم معنى ومدلول اسـتعامل القوة والعنف داخل 
األرسة، وانتبهـوا إىل أن العنـف هـو أمـر متجـذر عميقًا يف بعـض النواحي 
األساسية للطريقة التي تنتهجها بعض األرس والعائالت خصوصًا تلك التي 
تركز عىل استعامل العنف بغرض السيطرة عىل أفراد األرسة وفرض تلك القيم 
املرتبطة هبذه السيطرة العائلية )Straus,1980(. لذلك فإنه يمكن هنا بوضوح 
رؤية الدور األسايس للثقافة الفرعية للعنف والتي يشيع يف وسطها العنف.

2 . 13 . 1االهتامم العاملي بالعنف العائيل 

يالحـظ االهتامم العاملي بالعنف العائـيل يف التقارير املختلفة للمنظامت 
الدولية واإلقليمية هبذا األمر. ويف آخر تقرير ملنظمة العفو الدولية عن حقوق 
اإلنسـان يف العامل )امنسـتي انرتناشـونال، مارس 2001م(، يشري جانب منه 
إىل العنف العائيل. فقد أشـار التقرير إىل أن حقوق املرأة عامة منتهكة إىل حد 
كبري. وذكر أن هناك امرأة ترضب داخل منزل األرسة كل مخس عرشة ثانية. 
كام أن هنالك زوجة من كل مخس زوجات ترضب بانتظام من قبل زوجها.

ويف تقرير هيئة األمم املتحدة الذي صدر يف يوم املرأة العاملي )تقرير عام 
2001م( أشار مثاًل لألوضاع يف اهلند فذكر بخصوص العنف العائيل أنه يف 
الدراسـة التي أجرهتا املنظمة فإن هنالك 50% من األزواج أشـاروا إىل أهنم 
يرضبون زوجاهتم بانتظام. وقد أشارت إحدى الزوجات إىل أن زوجها يرضهبا 
بانتظام بل ويشعل فيها النار. وعند سؤال زوجها اعرتف بذلك وقال إنه يفعل 
ذلك لكي يؤدب زوجته لتحسن الترصف. وأشار التقرير إىل أن الزوجات نادرًا 
ما يلجأن للسلطات لإلبالغ عن مثل هذه احلوادث، كام أن الزوجة ال جتد إنصافًا 

ممن هم حوهلا حتى من أقارهبا عىل أساس أن عليها أن حتافظ عىل زوجها.
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أظهرت العديد من الدراسـات أن األفراد الذين يعيشـون يف أرس يسودها 
العنـف أكثـر قابلية ألن يكونوا هم أنفسـهم عدوانيني يف ترصفاهتم. وقد وجد 
)اسرتاوس،1983م( وزمالؤه أن األزواج الذين يشبون يف أرس يسودها العنف 
يكون احتامل رضهبم لزوجاهتم عرشة أضعاف الرجال الذين يشبون يف أرس ال 
يسـودها العنف. يتضح من ذلك أن األطفال يتأثرون أكثر بالسـلوك العدواين 
لآلباء واألمهات. ويكتسـبون العنف أكثر من تأثرهم بالنصائح التي توجه هلم 

بعدم ممارسة العنف مع اآلخرين.
تفيـد بعض الدراسـات أن بعض الثقافات الفرعيـة لدهيا اجتاهات إجيابية 
نحو العنف وهي تشجع العنف يف ظروف عديدة. هذه الثقافات تطالب الذكر 
أن يكـون عنيفـًا وعدوانيًا نحو أي نظرة أو هفوة تعد إهانة. وقد يرضب الزوج 
زوجته أو يقتلها ألقل هفوة حتدث يف وقت غري مناسب. أن شعور الزوج باملهانة 
بسبب ضحكة من زوجته قد جتعله يقتلها أو يرضهبا. إن هذه الثقافات الفرعية 
التي تشـجع عىل العنف تكون أكثر شـيوعًا بني الفئات االجتامعية الدنيا. وهي 

سبب رئيس الرتفاع معدالت اجلريمة لدى هذه اجلامعات.

2 . 13 . 2 أسباب العنف العائيل 

تعددت أسـباب العنف العائيل ولكن هنالك تفسـريات رئيسـية يف هذا 
اجلانب منها:

1 ـ  أن النظـم االجتامعيـة املختلفـة تعطـي الزوج احلـق يف الترصف يف 
خمتلف شـئون األرسة، وأن ذلك احلق خيوله استعامل كل األساليب 
بام فيها العنف داخل األرسة. ولقد ظلت الثقافات يف كثري من الدول 
العربية تشري إىل ذلك احلق. وال يتم استعامله إال عند األزواج الذين 

لدهيم ميول لالعتداء واستعامل العنف.
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2ـ  إن العـدوان ال حتركـه إال دوافـع غريزيـة وأن الشـخص يعـرب عـن 
عدوانيتـه كلـام تعرض إىل نوع من اإلحباط، ويصبـح رد الفعل آليًا 

وهو العنف. وأكثر ما يكون مكان رد الفعل هذا هو املنزل.
3ـ   يف بعض املجتمعات العربية فإن بعض القيم الثقافية هلا ما يقرب من 
القدسـية. والرشف له تفسـريات متعددة بتعدد الثقافات، ويف حالة 
الـرشف العائيل فإن الثقافة املحلية تدعو إىل اسـتعامل العنف داخل 
العائلة عند أي بوادر خروج عىل قواعد رشف العائلة، وهذه الثقافة 
تشـري إىل وسائل املحافظة عىل الرشف، والدفاع عنه بكل الطرق بام 
فيها العنف ضد أحد افراد العائلة. كام أن الغرية الزوجية ربام تكون 

سببًا للعنف ضد الزوجة أو الزوج.
4 ـ هنالـك العديد من النظريات املرتبطة بالعنـف عامة كنظرية التعليم 
ونظريـة الثقافـات املحليـة وغريهـا، وهي ولـو أهنا نظريـات عامة 

ولكن تنطبق عىل بعض حاالت العنف العائيل.
5ـ   إن العوملـة بام رسـخته من مفاهيم وقيـم جديدة معينة حيث الرتكيز 
حـول حقوق املـرأة وحقوق الطفـل لعبت دورًا يف التشـويش عىل 
الكثـري من االفكار لـدى بعض أفراد األرسة. كام أهنا ربام انزوت يف 
الدعوة للخروج من طاعة األرسة وامليل نحو االستغالل واخلروج 
من قيود األرسة، لذلك فإن الدعوات احلديثة قد ألقت بظالهلا عىل 

األرسة العربية.

6 ـ  يبدو أن هنالك ارتباطًا بني عوامل التنمية االقتصادية واالجتامعية، 
والتقـدم التقنـي وظاهـرة اجلريمـة عامـة وظاهـرة العنـف العائيل 
خاصـة. وهـذا التحول االقتصـادي واالجتامعي قد أثر يف متاسـك 

األرسة العربية وأضعف عملية الضبط االجتامعي داخل العائلة.
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7 ـ وصـول التقنية احلديثة بشـتى أشـكاهلا للمجتمع العـريب، وانفجار 
ثورة املعلومات هلا تأثريها املزدوج يف ظاهرة العنف العائيل، وذلك 
بتأثريهـا املبارش يف هذه الظاهرة، والتأثـري غري املبارش الذي حلق هبا 

عن طريق مؤسسة األرسة.

8 ـ البعـض يرى أن بنية األرسة العربية املعارصة متثل تطورًا واسـتمرارًا 
لرتكيـب العائلـة العربيـة التقليديـة، إال أن كثـريًا مـن وظائفهـا قد 
صقل حتت تأثري ايديولوجيـة األرسة يف املجتمعات الصناعية، تلك 
األيديولوجيـة التي بدأت تغزو املجتمع العريب مع ازدياد االحتكاك 
الثقايف. فدخلت قيم املجتمعـات األخرى وتأثرياهتا عىل العائلة أي 
أن األرسة العربيـة املعـارصة ربام تكـون وليدة تفاعل بـني تنظيامت 
العائلـة العربية التقليدية وتنظيـامت األرسة يف املجتمعات الصناعية 

)الرفاعي،1996م،ص156(.

يالحظ يف اآلونة األخرية، أنه ليس فقط هنالك ازدياد يف حاالت العنف 
العائيل فحسب، ولكن هنالك ازدياد يف قسوة العنف العائيل ومستواه. وتشري 
وسـائل اإلعالم من وقت آلخر إىل قسـوة وعنف األحداث املالزمة للعنف 

األرسي.

2 . 13 . 3 حجم العنف العائيل عربيًا  
اإلحصائيات العربية يف السنوات العرش  األخرية ال تشري كثريًا إىل جرائم 
العنف األرسي كجريمة منفصلة. لكن املصادر اإلعالمية تشري إىل ازدياد يف هذه 
اجلرائم. ويمكن لباحث متخصص التدقيق يف اإلحصائيات اجلنائية بطريقة 
متعمقة، واخلروج بتصنيف جلرائم العنف العائيل ورصد حجمها ومتغرياهتا.
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األسباب : ربام يكون من أسباب خلو اإلحصائيات اجلنائية العربية تقريبًا 
من توثيق جرائم العنف العائيل يف بيانات حمددة ما ييل:

1 ـ  العيب االجتامعي يف اإلبالغ عن هذه اجلرائم.

2 ـ  احلرص الشـديد عىل إخفاء هذه اجلرائم داخل نطاق األرسة وعدم 
اخلروج هبا إىل العلن.

3 ـ تأثـري التسـويات  العائلية  التي تتم لتسـوية األمـر حتى ال يصل إىل 
السـلطات الرسـمية. وكذلـك الشـفاعات االجتامعية بـني األفراد 

تؤدي إىل عدم وصول اجلرائم العائلية إىل دائرة الضوء.

 4 ـ   تتدخل السـلطات نفسـها أحيانًا إلهناء اخلالفات احلاصلة بطريقة 
أو بأخـرى فاملصاحلة أو اإلنذار حفاظًا عىل سـمعة العائلة لذلك ال 

تسجل هذه اجلرائم يف السجل الرسمي.

5 ـ  حتـى اذا أخـذت بعـض جرائـم العنـف العائيل طريقهـا يف قنوات 
العدالـة اجلنائيـة، فإهنـا  ال تصنف يف السـجالت اجلنائيـة حتت بند 
العنـف العائـيل وإنـام تتبعثـر حتت مسـميات أخرى حسـب طبيعة 

اجلريمة.

2 . 13 . 4 العنف بني األزواج
يف دراسـة للمجلـس القومي للسـكان )1997م( يف مـرص طبقت عىل 
سبعة ألف زوجة يف الريف واحلرض. أظهرت النتائج أن 35% من املرصيات 
املتزوجـات تعرضن للـرضب من قبل أزواجهن مرة واحـدة عىل األقل منذ 
زواجهن. وال حيمي احلمل املرأة من العنف. وأن 69% من الزوجات يتعرضن 
للرضب يف حالة رفضهن املعارشة الزوجية. ونفس النسبة يتعرضن للرضب 
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يف حالـة الـرد عـىل الزوج بلهجة مل تعجبـه، كام تبني أن املـرأة الريفية تتعرض 
للرضب أكثر من املرأة احلرضية )حلمي،ص149(.

إن العنـف ليـس فقط نتاجًا لتدهـور القيم األرسية، بل إنـه نتاج لعملية 
التنشئة االجتامعية التي يامرسها املجتمع بني أفراده. فقد تبني أنه توجد عالقة 
إجيابية بني ظاهرة العنف لدى الطالب والشـباب وبني تفيش البطالة واملعاناة 
االقتصاديـة واالجتامعية وتقلص الضبـط االجتامعي والرقابة داخل األرسة، 
يرجع السلوك العدواين للشباب بوجه عام إىل عدم إرشاكهم يف عمليات صنع 
القرار وبسبب التناقص اإلعالمي وانعدام التثقيف الديني )حلمي،ص148(.

نادت العديد من الدراسـات أن إيذاء الزوجة حيدث يف مجيع املسـتويات 
االقتصادية واالجتامعية، ولكن يبدو أنه أكثر شـيوعًا وأشـد قسـوة يف الطبقة 
الدنيا، وأنه كلام انخفض الدخل كلام ارتفع اإليذاء اجلسدي للزوجة )كورنيل 

وآخرون،1988م(.

إن الـزوج الـذي يتعـرض للرصاعات يف جمـال عمله يشـعر بالالقوة يف 
التحكم يف عمله أو التعامل مع زمالئه أو أي عنارص أخرى يف البيئة اخلارجية، 
فإنـه عندها يعود إىل منزله يامرس القـوة عىل أفراد أرسته. إذ أنه حياول حتويل 
اإلحباط اخلارجي إىل قوة داخل أرسته )باقيلو،1989م،ص ص98 ـ 99(.

إن النساء الاليت قتلن أزواجهن بسبب اإليذاء البدين كان هلن تاريخ طويل 
مـن العنـف، ليس فقط مع الزوج ولكن غالبًا مع اآلباء يف طفولتهن. إن املرأة 
تلجأ للقتل حتت ضغط القهر والظلم االجتامعي والثقايف ونتيجة لقهر الزوج 
وتسـلطه. إن العنف ضـد املرأة يأخذ صورًا خمتلفة تبدأ من السـب إىل احلرق 
واخلنـق. وأن الزوجات أكثر أفـراد األرسة تعرضًا للعنف )حلمي،1999م، 

ص150(.
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2 . 14 اجلرائم املنظمة 
ومـن جرائـم العنف التي اشـتهرت هي ما تقوم بـه العصابات املنظمة. 
ويبدو أنه أسلوب حمبب هلذه العصابات أن تستعمل جرائم العنف يف مسعاها 
لتحقيـق أهدافها. وهذا يظهر أكثر يف نشـاطات هـذه اجلامعات خارج نطاق 

الدول العربية )أكاديمية نايف،حلقة علمية،1999م،ص32(.
واجلريمة املنظمة غري أهنا تستعمل العنف ، إال أن األخطر من ذلك هو 
أنـه بفعلها هـذا تبعث الرعب والفزع يف نفوس اآلمنـني. وذلك للقناعة بأن 
اجلريمة املنظمة هلا املقدرة البرشية واملادية للقيام بأي جريمة عنف، زيادة عىل 

أن الرادع ربام يكون لدهيا ضعيفًا لعدم القيام بذلك.
وكذلك فإن اجلريمة املنظمة لدهيا املقدرة عىل استعامل التقنيات احلديثة 
يف ارتـكاب جرائمهـا أو حتقيق ذلك. وهيمنا هنا من التقنيات املسـتخدمة يف 
وسـائل العنف املتفجرات املتقدمة جدًا مثاًل. كام أن جرائم العنف للجريمة 
املنظمـة يتسـم بالتخطيط والتنظيم والتمويل ثم التنفيـذ الدقيق وهو يعكس 
احرتافًا يف ارتكاب جرائم العنف وليس األمر بالصدفة، وال جمال فيه لالرجتال 
والعشوائية. كام أن أفراد اجلريمة املنظمة يلجؤون إىل العنف ضد كل من يقف 

يف طريقهم أو يعرتضهم وغالبًا ما يستعملون ذلك العنف بدون تردد.

2 . 15 اإلرهـاب
منـذ بداية القرن احلادي والعرشيـن ويف الربع األخري من القرن املايض 
)العرشيـن( تشـكلت ما سـميت بظاهـرة اإلرهـاب كحدث فرض نفسـه. 
وأزدادت حوادث اإلرهاب ألسباب سياسية أو فكرية زيادة ملحوظة شغلت 
الرأي العام العاملي. ولقد كان تفجري الطائرات يف أوائل السبعينات من القرن 
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املـايض وظاهـرة اختطاف الطائرات، وما قد يصاحـب ذلك من قتل لبعض 
األشـخاص أو ترويـع للركاب، كانت حجر زاويـة ونقطة انحرافية يف وعي 

الناس بقضايا اإلرهاب.

ثم جاءت حوادث التفجريات املختلفة لتحقيق أهداف سياسية أو فكرية 
جعلت االهتامم يتزايد بقضايا اإلرهاب وذلك ملا يسببه من قتل مجاعي وترويع 

للناس.

ثم جاءت أحداث 11 سبتمرب يف نيويورك وواشنطن بالواليات املتحدة 
األمريكية حيث تم تدمري برجي مركز التجارة العاملية، وقسم من مبنى وزارة 
الدفاع األمريكية، من خالل استخدام  الطائرات املدنية وخطفها وتوجيهها إىل 
اهلـدف واألصطدام . وهنا بدأ احلديث جمددًا عن اإلرهاب وظهر للمراقبني 
أنه ليس هنالك شـكل واحد لإلرهاب، وإنام عدة صور وأشـكال وأساليب 

خمتلفة ووسائل متنوعة ومتجددة. 

ومنـذ حوادث احلادي عرش من سـبتمرب 2001م، أبدى اخلرباء اهتاممًا 
بدراسة هذه الظاهرة حتى ولو اختلف البعض يف تسميتها.

ويف الدراسـات العلميـة لإلرهاب فإن االختالف يبـدأ بتعريف ظاهرة 
اإلرهـاب، وهنالك اختالف متباعد يف حتديد األعامل التي يمكن أن تصنف 

كأعامل إرهاب؟.

يبدو أن االختالف كان سببه هو منطلقات الكثريين فيام يودون تسميته 
إرهابًا، وبالذات كان االهتامم بدافع العمل وبواعثه حتى يمكن تسميته إرهابًا. 
فالبعـض يرى أن الكفـاح املرشوع يف مقاومة االحتالل ليس إرهابًا وهو أمر 

مقبول يف العاملني العريب واإلسالمي .
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ويف اإلسـرتاتيجية العربيـة ملكافحـة اإلرهاب التي قـام بوضعها جملس 
وزراء الداخلية العرب تم حتديد معنى اإلرهاب واستثنى هذا التعريف الكفاح 

املرشوع ملقاومة االحتالل. لذلك اعتمد هذا التعريف عربيًا.

2 . 15 . 1 وسيلة العنف يف األعامل اإلرهابية

منذ عرف اإلرهاب بشكله احلديث كان السالح الناري بأشكاله املختلفة 
البطـئ والرسيـع هو األداة املسـتخدمة لذلك.ثـم إضافة لذلـك املتفجرات 
وباشـكاهلا املختلفـة، وكثريًا مـا تم اسـتعامل املتفجرات يف مواقـع خمتلفة يف 
اجلرائم اإلرهابية. ونجد انه يف حاالت احتجاز الرهائن واختطاف الطائرات 
فإن السالح الناري واملتفجرات أو التهديد هبام مها أكثر األسلحة املستعملة.
وظهر من أحداث 11 سبتمرب أن الطائرات املدنية  يمكن استعامهلا وسيلة 
الرتكاب هذه اجلرائم، وكانت هذه أول مرة ينتبه العامل فيها إىل استخدام  هذه 
الوسـيلة وهي اختطاف طائرة بركاهبا والتوجه هبا نحو اهلدف ثم االصطدام 
بذلـك اهلـدف وتفجريه وقتـل من بداخل الطائـرة يف عمليـة انتحارية وقتل 

العديدين داخل املبنى أو املكان الذي تم توجيه الطائرة له.
واآلن يكثر احلديث والتخوف من احتامل أن يقوم بعض من يستعملون 
العنف يف اإلرهاب باسـتخدام اسـلحة الدمار الشامل يف أعامهلم. ومن أمثلة 
ذلك األسـلحة الكيميائية والبيولوجية وامليكروبيـة، بل واخلوف األكرب من 
استعامل مواد ذرية مهلكة. وال شك أن استعامل إحدى اجلامعات لغاز السارين 
يف قطارات األنفاق يف اليابان عام 1995م ما زال هيدد ويذكر الناس باحتامل 

املزيد من االستعامالت هلذه األسلحة.
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2 . 15 . 2 تعريف اإلرهاب 
رأت األمـم املتحـدة أهنـا قـد توصلـت رغـم االختالفـات إىل تعريف 
موضوعـي لإلرهاب. أي أنه يركـز عىل االعتبـارات املوضوعية لإلرهاب. 
ويشـري هذا التعريف إىل »أن اإلرهاب هو إسـرتاتيجية عنف منظم ومتصل 
تتـم من خالله مجلة من اعامل القتـل واالغتيال وخطف الطائرات واحتجاز 
الرهائن، وزرع املتفجرات، وما شابه ذلك من أعامل، أو التهديد هبا، ومتارسه 
دولة أو جمموعة سياسية ضد دولة أو جمموعة سياسية أخرى بقصد خلق حالة 

من الرعب العام من أجل حتقيق أهداف سياسية« )عبدالعال، ص39(.
وهذا التعريف حدد مالمح اإلرهاب الرئيسة باآليت:

1 ـ  إنـه خمطط إسـرتاتيجي بمعنـى أنه ليس جمرد عمليـة واحدة أو عدة 
عمليات، وإنام هو خط من خطوط الرصاع وسـالح من أسـلحته، 
يتم انتقاؤه من أحد أطراف الرصاع باعتباره الوسـيلة التي تناسـب 

ظروفه وقدراته.

2ـ   إنه عنف منظم ومتصل وله صور معينة حتمل معنى القتل والتخريب 
والتدمري والتهديد ، بحيث تؤدي هذه األنشـطة اإلجرامية إىل خلق 
حالـة من الرعب واخلوف العام. ومن هنا كان ضحايا اإلرهاب يف 
أغلـب األحيان ليسـوا مقصوديـن بذاهتم، وإنام حيملون رسـالة إىل 
مجيـع أفـراد املجتمع املوجـه إليهم اإلرهـاب بأن كل فـرد منهم قد 

يكون الضحية التالية لإلرهاب.

3ـ   إنه هيدف إىل حتقيق مكاسب سياسية، وبذلك هيدم النظام االجتامعي 
يف الدول وهو موجه إىل منظومة العالقات داخل املجتمع ويستهدف 

حرية اختاذ القرار السيايس فيه.
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4 ـ  إنـه قـد يامرس مـن دولة ضد دولـة، أو جمموعة سياسـية ضد دولة 
أو جمموعة سياسـية أخرى، وتقـوم يف الوقت احلايل كبديل للحرب 

التقليدية.

2 . 15 . 3 التعريف العريب لإلرهاب
يف عام 1989م متت أول حماولة جدية لتعريف اإلرهاب داخل اجلامعة 
العربيـة. فقـد وضعت جلنة مـن اخلرباء تصورًا عربيًا مشـرتكًا حمـدد األبعاد 
واألحـكام القانونيـة، التـي ينبغـي أن يتـم عـىل أساسـها تعريـف اإلرهاب 

)عبدالعال،ص47(.
وقـد توصلـت اللجنة إىل صيغـة مبدئية قدمتها السـتطالع رأي الدول 
العربيـة بشـأهنا. وكانت هـذه املحاولة الحقة لتفكري جملـس وزراء الداخلية 
العرب منذ عام 1987م بالرشوع يف إعداد مرشوع إسرتاتيجية عربية ملكافحة 
اإلرهاب والتي انتهت فعاًل إىل إسرتاتيجية عربية تم اقرارها فيام بعد من كل 

الدول وتم التوقيع عليها من عدد من الدول يسمح بتطبيقها نظاميًا.
أما حماولة اجلامعة العربية فقد جاء يف مرشوع اخلرباء تعريف لإلرهاب 

باآليت:
»إن اإلرهاب هو كل فعل منظم من أفعال العنف أو التهديد به يسـبب 
رعبًا أو فزعًا من خالل أعامل القتل واالغتيال أو حجز الرهائن أو اختطاف 
الطائرات أو السفن أو تفجري املفرقعات أو غريها من األفعال، مما خيلف حالة 
مـن الرعب والفوىض واالضطراب الذي يسـتهدف حتقيق اهداف سياسـية 
سواء قامت به دولة أو أفراد ضد دولة أخرى أو أفراد آخرين، وذلك يف غري 
حاالت الكفاح املسـلح الوطني املرشوع من أجل التحرر والوصول إىل حق 

تقرير املصري«.
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2 . 15 . 4 جملس وزراء الداخلية العرب

أبدى جملس وزراء الداخلية العرب اهتاممًا بالغًا بقضية اإلرهاب، وذلك  
بعد اهتام بعض الدول العربية بدعم اإلرهاب. وكام متت اإلشـارة إليه أعاله 
فإن املجلس قد كلف األمانة العامة عام 1987م بإعداد مرشوع إسرتاتيجية 
عربيـة ملكافحة اإلرهـاب. ويف عام 1988م رأى املجلـس الرتيث يف إعداد 
مرشوع اإلسرتاتيجية إىل حني انعقاد املؤمتر الدويل لبحث موضوع اإلرهاب 

والذي كان مقرتحًا من الدول العربية.

و بعد مداوالت ودراسات واسعة أصدر جملس وزراء الداخلية العرب 
اإلسرتاتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب.

2 .16جرائم العنف يف الوطن العريب 
هناك اعتقاد شـائع أن الوطن العريب ال يعاين من جرائم العنف اخلطرية 
كام هو احلال يف املجتمعات األخرى كاملجتمع الغريب. ولو أن جرائم العنف 
موجـودة يف املجتمـع العـريب ومنـذ القـدم، إال أهنـا تتصـف بالفردية وعدم 
القسـوة واخلطورة تقع ألسباب اجتامعية متعددة. ثم إن الوسائل واألدوات 
التي تستعمل يف جرائم العنف هي وسائل تقليدية وليـس من بينها الوسائل 

احلديثة.
وهـذا االجتـاه يذهب إىل أن جرائم العنـف والقتل  توجه نحو جمن عليه 
واحـد يف أغلـب األحيان، وليس إىل مجاعة أو جتمعـات. كام أن دوافع القتل 
ظلـت يف الوطـن العريب لفـرتات طويلة مرتبطـة بالرشف والثـأر والغصب 
والعنف املفاجئ غري املخطط. ولكن ال نجد كثريًا حسب هذا االجتاه النهب 
املسلح مثاًل موجهًا للمصارف والبنوك ومستودعات األموال الكبرية. ولكن 



72

حتى يف حاالت النهب املسلح وهي موجهة لألفراد ويف حاالت منعزلة ويف 
القليل من الدول العربية ومهام كانت أسانيد هذا الرأي فإن األمر ربام ال يبدو 
كذلك اآلن مع ازدياد جرائم العنف وتنوعها وأسـباهبا ودوافعها ووسـائلها 
واألدوات املستعملة وطبيعة وعدد املجني عليهم. وهذا األمر يبدو واضحًا 
يف ظـل العوملة يف نظام االنتقال السـهل والرسيع وفتـح احلدود حتى انفجار 
ثـورة املعلومات التي اجتاحت العامل العـريب إذ أصبحت كل املعلومات عن 
اجلرائـم العنيفـة متاحة للجميع يف العامل العريب. وهذا من شـأنه أن يؤدي إىل 
تعلم بعض املجرمني الوسائل احلديثة واألدوات غري التقليدية. وكذلك طرق 

التخفي وحماولة عدم كشف اجلريمة.
ربـام يقول البعض إن جرائم العنف وإن زادت يف الدول العربية إال أهنا 
ليسـت ظاهرة مقلقه. ومهام كان األمر فإهنا سـتظل كذلك. وإن ذلك يرجع 
إىل طبيعة املجتمع العريب الذي تسـوده وسـائل الضبط االجتامعي من ضبط 
أرسي وعائيل وترابط قبيل. وإن أدوات الضبط االجتامعي هذه ظلت حتافظ 
إىل درجة كبرية عىل قدرهتا ودورها يف منع اجلرائم عامة ومنها جرائم العنف. 
كـام أن الوصمة االجتامعية التي تلحـق بمرتكبي اجلرائم يف العامل العريب هي 
أقوى من تلك يف املجتمعات املتفككة أرسيًا وقبليًا واجتامعيًا، لذلك فإن هذه 

الوصمة االجتامعية متثل رادعًا قويًا ضد اجلريمة.
كام أن نظام املصاحلات والتسويات  التي تسود املجتمعات العربية تؤدي 
إىل هتدئة املشاعر التي تؤدي إىل االستفزاز الشديد واملفاجئ والذي يوصل إىل 
جرائم العنف. وذلك حتت ظل نظام اجتامعي يؤمن بالتسويات واإلرضاءات 
حتت ظل الوسـاطات االجتامعية وبواسـطة زعامء القبائل والعشائر ورؤساء 

املجموعات.
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ثم إن القيم الدينية والتمسك القوي هبا يف املجتمعات العربية له إسهام 
مهـم يف هتدئـة اخلواطر وعـدم اجلنوح لالعتداء ويف كظـم الغيظ والعفو عن 
الناس،كام أن القيم الدينية تدعو إىل فضائل األخالق وكريمها والتسامح وعدم 
ظهور بوادر أو بواعث الرش والعنف. حقيقة إن التمسك بالقيم الدينية التي 
تدعو للفضيلة والبعد عن الرذيلة وعدم االعتداء عىل الغري، وعدم التعدي عىل 
أموال وأعراض اآلخرين والتسامح، كلها تؤدي إىل أن تظل جرائم العنف يف 

مستوى أدنى يف مثل هذه املجتمعات العربية املتمسكة بقيمها الدينية.

ال شك أن هنالك من يدعون أن هذه الصورة مل تعد قائمة يف كل أجزاء 
الوطـن العـريب، وحتى وأن مل يظهر هنالك ما يقلق مـن ناحية جرائم العنف 
إال أننـا عـىل أبواب جرائم عنف  نتيجة ملا متت اإلشـارة إليـه من قبل يف ظل 
العوملـة، وانفجار ثـورة املعلومات وبعض التفـكك االجتامعي الذي أصبح 

يسود بعض األرس العربية.

ويتوقع عبداحلميد يف دراسـة عن مسـتقبل اجلريمة يف الوطن العريب يف 
العقـد املقبل أن تظهر أنامط جديدة من جرائم العنف املتصلة باألرسة، تأخذ 
صور عنف غري مألوفة تصدم الشـعور العام بتناقضاهتا مع ما يعرفه املجتمع 
العـريب من تواد وتراحم وتعاطف بني أفـراد األرسة )عبداحلميد، 1992م، 
ص7(. ويتوقع ميل األبناء واألزواج للعنف يف املواجهات العائلية، كام يتوقع 
سوء معاملة األطفال وكبار السن نتيجة لضعف العالقات االجتامعية وتشتت 

وتوزع األنظمة املضادة بعيدًا عن األرسة واملنزل.

ولكـن الـرساج يرى أن األمر ليس توقعات يف املسـتقبل بـل إن جرائم 
العنـف موجـودة يف املجتمـع العـريب وإن كان مسـتواها من حيـث اإلعداد 
والتخطيط والتنظيم واإلدارة ال يصل إىل مستوى العنف يف الدول الصناعية 
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املتطـورة أو يف دول أمريـكا الالتينيـة )الـرساج، 1419هـ(. ويبـدو أنه من 
الصعب تأييد كل ما أشـار له الرساج يف تشـاؤمه من جرائم العنف يف الوطن 
العـريب مـن حيث وجودها اآلن، وذلك ألن األمـر حيتاج إىل إثبات ذلك من 
األرقـام اإلحصائيـة عن جرائـم العنف يف الوطن العـريب، ويف كل الظروف 
فإن الدراسة إلحصائيات جرائم العنف يف الوطن العريب ربام تكشف بعض 

املعلومات عن صحة هذا اإلدعاء من عدمه.
وحقيقة األمر أن الوطن العريب كغريه من املناطق يعاين من جرائم العنف 
وبالذات يف شكلها التقليدي، أي اجلرائم العادية التقليدية يف القوانني اجلنائية. 
ومن أمثلة ذلك جرائم القتل، وتسبيب األذى اجلسيم، واالغتصاب، والنهب، 
والسلب املسلح، أو باستعامل القوة، أو احلريق املتعمد، فالوطن  العريب يعاين  
مـن تركيبـه من هذه اجلرائـم ختتلف من بلد عريب إىل آخـر ومن منطقة مدنية 

وحرضية إىل منطقة ريفية وهكذا.
ولكـن ربـام يكـون االختالف يف جرائـم العنف األخـرى والتي يمكن 
تسميتها بغري التقليدية كجرائم العنف املرتبطة بواسطة العصابات اإلجرامية 
واملنظمة، أو جرائم اإلرهاب التي يستعمل فيها العنف بأسلحة غري تقليدية. 
وهذه األخرية قد يشـري البعض إىل أهنا ال تشـكل حتى اآلن ظاهرة خطرية، 
واإلجرام املنظم بمعناه األمريكي واألوريب وهو غري معروف تقريبًا يف الدول 
العربية. وإنام غالبًا ما ترتكب اجلرائم العنيفة بواسـطة افراد وليس تنظيامت. 
وحتى اجلرائم التي عرف أهنا تتم يف إطار التنظيامت اإلجرامية كجرائم العنف 
املرتبطة باملخدرات وتوزيعها وتسـويقها وتروجيها فهي جرائم فردية إىل حد 
كبري يف الدول العربية. وحتى جرائم العنف التي ينتج عنها ترويع للمواطنني 
اآلمنيـني وفزع شـديد فنجد أهنـا أيضًا جرائم فردية وليـس هلا طابع اجلريمة 
املنظمـة. فلم نسـمع يف الوطن العريب تنظيـاًم إجراميًا مشـاهبًا لتنظيم عصابة 
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املافيـا اإليطالية، أو العصابـات الكولومبية املتخصصة يف هتريب املخدرات، 
أو العصابـات املنظمـة يف بعض املدن الكربى يف الواليات املتحدة األمريكية 

التي تقوم بارتكاب العديد من جرائم العنف.
ولـو أن هنالك رأيـًا قويًا يقول ان بعض جرائم العنف يف الوطن العريب 
تتجه  رسيعًا لنأخذ شكل  اجلريمة املنظمة، وإننا ربام يف القريب العاجل نشهد 
جرائم عنف عربية عىل شاكلة جرائم املافيا اإليطالية أو اليابانية أو عصابات 

االحتاد السوفيتي سابقًا.

ويشـار إىل أن عرص العوملة من شـأنه أن يؤدي إىل االنفتاح وفتح احلدود 
أمام االشخاص واألموال وسهولة انتقاهلا بني الدول وكذلك التقنيات احلديثة 
املتزايدة واالنفجار يف ثورة املعلومات والفضائيات املتعددة التي غزت البيت 
العـريب كلها ربام تكون سـببًا يف ولوج بعض الشـباب العريب يف عامل اجلريمة 
املنظمة واالنزالق إىل قاع االحرتاف اإلجرامي العنيف، كام أن تفكك بعض 
األرس العربية وعدم التامسـك األرسي التقليدي والتنافس االقتصادي احلاد 
الـذي خلقتـه الظروف العامليـة واملحلية. وعـدم االلتزام بالقيـم االجتامعية 
املعروفـة كلهـا من شـأهنا أن تسـاعد عىل ذلـك الرتدي إىل مسـتوى اجلريمة 
املنظمة املحرتفة يف العامل العريب. وقد تنبأ عبداحلميد يف دراسته االستكشافية 
للجريمـة يف الوطن العريب يف السـنوات العرش املقبلة إىل أن معدالت جرائم 
العنف وجرائم العنف املتصلة باألرسة خالل العقد القادم  سـتزداد وبنسب 

أعىل من اجلرائم األخرى)عبداحلميد،1992م،ص14(.

ويشـار إىل أن هـذه الزيادة املتوقعـة يف جرائم العنف يف الوطن العريب هلا 
مربراهتا من بعض ما هو ناتج عن املتغريات العديدة يف املجتمع العريب.

ومن هذه املتغريات:
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1 ـ  التبايـن االقتصـادي الواضـح يف داخـل املجتمعـات العربيـة وأن 
العجـز يف معدالت النمو االقتصادي )يف غـري دول جملس التعاون 
اخلليجي( عن مالحقة النمو السكاين وضيق فرص العمل، وقصور 
اخلدمات. وما يتبع ذلك من هجرة غري منظمة من الريف إىل املدينة 

ربام تساعد عىل ازدياد جرائم العنف.
2ـ   زيـادة الضغـوط االجتامعية وما يصاحب ذلك من إضعاف لألرسة 
كنظـام اجتامعي ربام يصاحبه زيادة يف العنـف نتيجة لذلك اخلروج 

من قيود األرسة.
3 ـ  االنفتاح عـىل العامل اخلارجي واحلديث عن القرية الكونية الصغرية 
مل يعد معها الشاب العريب حمصنًا من خماطر اجلريمة املنظمة وجرائم 

العنف التي جتتاح العامل خارج الوطن العريب.
ولقد رأى عبداحلميد يف دراسـته السـالفة أمهية االهتامم بجرائم العنف 
يف الوطـن العـريب ملواجهتهـا وطالب بتحديـد حجم ظاهرة العنـف وأنواع 
جرائم العنف التي تقع وتؤثر بصفة خاصة عىل اجتاهات الشـباب والوقوف 
عـىل الدوافع واألسـباب التي تـؤدي إىل ارتكاهبا. وكذلك اسـتنباط الطرق 
واألساليب املناسبة للقضاء عىل جرائم العنف واحلد منها وحرصها يف أضيق 

احلدود )عبداحلميد،1992م،ص42(.

2 . 17حجم جرائم العنف يف الوطن العريب 
يف اإلحصائية السنوية للجرائم املسجلة يف الدول العربية لعام 1994م 
والتي أصدرها املكتب العريب ملكافحة اجلريمة )بغداد( والتابع ملجلس وزراء 
الداخلية العرب يف عام 1996م نجد أن جرائم العنف والتي أشـارت إليها 

تلك اإلحصائية كام ييل:
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اململكة األردنية اهلاشمية 
سجلت خالل عام 1994م )36739( جريمة، وهي كالتايل : 

1 ـ  ضد حياة األشخاص أو النفس )15673( ونسبتها %42٫66.

2 ـ  القتل العمد )87(.

3 ـ القتل اخلطأ )355(.

4 ـ  القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت )197(.

5 ـ اإليذاء واالعتداء )14946(.

6 ـ  اإليذاء أو االعتداء اجلسيم املفيض إىل عاهة مستديمة )945(.

اململكة العربية السعودية 
سجلت خالل عام 1994م )47759( جريمة وهي كالتايل:

1 ـ  ضد حياة االشخاص أو النفس )3271( ونسبتها %6٫84.

2 ـ  القتل العمد أو القصد )150(.

3 ـ  القتل اخلطأ )29(.

4 ـ  القتل شبه العمد أو املفيض إىل موت )24(.

5 ـ  اإليذاء أو االعتداء )2908(.

6 ـ  اإليذاء اجلسيم املفيض إىل عاهة شديدة )....(.

7 ـ  اإليذاء االعتيادي )2908(.
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دولة قطر  
سجلت خالل عام 1994م )4671( جريمة وهي كالتايل:

1 ـ  ضد حياة االشخاص أو النفس )343( ونسبتها %7،34.

2 ـ  القتل العمد أو القصد )11(.

3 ـ  القتل اخلطأ )79(.

4 ـ  القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت ).......(.

5 ـ  اإليذاء واالعتداء )224(.

6 ـ  اإليذاء اجلسيم املفيض إىل عاهة شديدة )28(.

7 ـ  اإليذاء االعتيادي )196(.
اجلمهورية اللبنانية 

سجلت خالل عام 1994م عدد )22019( جريمة وهي كالتايل:

1 ـ ضـد حيـاة االشـخاص أو مـا يتعلـق بالنفـس )2930( ونسـبتها 
.%13،20

2 ـ  القتل العمد أو القصد )219(.

3 ـ  القتل اخلطأ )488(.

4 ـ  القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت )454(.

5 ـ  اإليذاء أو االعتداء )1704(.

6 ـ اإليذاء أو االعتداء اجلسيم أو املفيض إىل عاهة جسيمة )1439(.

7 ـ  اإليذاء االعتيادي )265(.
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اإلمارات العربية املتحدة  
سجلت خالل عام 1994م )27379( جريمة وهي كالتايل:

1 ـ  ضد حياة االشخاص أو النفس )2125( ونسبتها %7،76.

2 ـ  القتل العمد أو القصد )23(.

3 ـ  القتل اخلطأ )42(.

4 ـ  القتل شبه العمد أو املفيض إىل موت )5(.

5 ـ  اإليذاء أو االعتداء )205(.

6 ـ  اإليذاء اجلسيم واملفيض إىل عاهة )1525(.

7 ـ  اإليذاء االعتيادي )480(.

اجلمهورية العربية السورية  
سجلت خالل عام 1994م )20529( جريمة وهي كالتايل:

1 ـ ضد حياة اإلنسان والنفس )5537( ونسبتها )%26،97(.

2 ـ  القتل العمد )224(.

3 ـ  القتل اخلطأ )1533(.

4 ـ  القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت )1(.

5 ـ  اإليذاء واالعتداء )3707(.

6 ـ  اإليذاء اجلسيم واملفيض إىل عاهة شديدة )2753(.

7 ـ  اإليذاء االعتيادي )954(.
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ليبيا 
سجلت خالل عام 1994م  )18899( جريمة وهي كالتايل:

1 ـ  ضـد حيـاة األشـخاص أو مـا يتعلـق بالنفـس )437( ونسـبتها 
.%2٫31

2 ـ  القتل العمد أو القصد )63(.

3 ـ  القتل اخلطأ )36(.

4 ـ  القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت )31(.

5 ـ  اإليذاء أو االعتداء )31(.

6 ـ  اإليذاء اجلسيم املفيض إىل عاهة مستديمة )231(.

اجلمهورية اليمنية  
سجلت خالل عام 1994م  )7790( جريمة وهي كالتايل:

1ـ  ضد حياة األشخاص أو النفس )3928( ونسبتها 50٫43% مقارنة 
مع عام 1993م )53(.

2 ـ  القتل العمد )515( مقارنة مع عام 1993م )52(.

3 ـ  القتل اخلطأ )1408( مقارنة مع عام 1993م )186(.

4 ـ  القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت )5(.

5 ـ  اإليذاء أو االعتداء )1886(.

6 ـ  اإليذاء اجلسيم املفيض إىل عاهة شديدة )646(.

7 ـ اإليذاء االعتيادي )1240(.
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مجهورية مرص العربية  
سجلت خالل عام 1994م  )759505( جريمة وهي كالتايل:

1ـ   ضـد حيـاة االشـخاص أو ما يتعلـق بالنفس )32٫5491( بنسـبة 
.)%42،86(

2 ـ  القتل العمد أو القصد )840(.

3 ـ  القتل اخلطأ )6466(.

4 ـ  القتل شبه العمد أو املفيض إىل موت )238(.

5 ـ  اإليذاء أو االعتداء )317851(.

6 ـ  اإليذاء أو االعتداء اجلسيم املفيض إىل عاهة شديدة )119(.

7 ـ  اإليذاء االعتيادي )317732(.

مجهورية العراق 
سجلت خالل عام 1994م  )30147( جريمة وهي كالتايل:

1 ـ  ضد حياة اإلنسان أو ما يتعلق بالنفس )5459( بنسبة %18٫1.

2 ـ  القتل العمد أو القصد )1248(.

3 ـ  القتل اخلطأ )34(.

4 ـ  القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت )4(.

5 ـ  اإليذاء واالعتداء )4167(.

6 ـ اإليذاء اجلسيم واملفيض إىل عاهة شديدة )......(.

7 ـ  اإليذاء االعتيادي )..........(.



82

وعنـد النظر إىل هذه األرقام بالنسـبة جلرائم العنـف يف عام 1994م يف 
الدول العربية التي جاءت يف إحصائية املنظمة فإننا نجد اآليت:

1 ـ  إن اجلرائـم عامة ضد اإلنسـان التي سـجلت يف تلـك الدول كانت 
)365194( وهـو مـا يمثـل 37٫44% مـن جممـوع اجلرائـم التي 

سجلت يف تلك األقطار العربية.

2ـ   من جرائم العنف املسجلة نجد أن اإليذاء واالعتداء يمثل %95٫73 
من جمموع جرائم العنف ضد اإلنسان.

3 ـ  القتل العمد يمثل 0٫93% من جمموع اجلرائم ضد حياة اإلنسان.

4 ـ القتل شبه العمد يمثل 0٫26% من جمموع اجلرائم ضد اإلنسان.

5 ـ  جرائـم القتـل اخلطـأ متثـل 2٫87% من جممـوع اجلرائـم ضد حياة 
اإلنسان.

يالحـظ أن جرائم العنف املسـجلة متثل 37٫44% مـن جمموع اجلرائم 
املسجلة. وهذه نسبة عالية إذا أخذنا يف االعتبار عدد اجلرائم التي مل تسجل. 
إن االعتقـاد السـائد هو أن اجلرائم ضد املال هلـا األغلبية مقابل اجلرائم ضد 
اإلنسـان ولكن هذه اإلحصائية تشـري إىل أن أكثر من 37% من مجيع اجلرائم 
املسـجلة هـي جرائم عنـف، وهذا مؤرش عـىل ازدياد جرائـم العنف. وتبدو 
هذه النسبة مثرية لالهتامم لو عرفنا كم هي النسبة العاملية، أو يف بعض الدول 
األجنبية الرئيسية. ألن هذه املقارنة ستعطي مؤرشًا مهاًم لوضع جرائم العنف 
يف الوطن العريب مقارنة مع اجلرائم األخرى )املكتب العريب ملكافحة اجلريمة، 

1996م(.
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2 . 18 الدراسات السابقة  
الدراسة األوىل : دراسة اخلليفة عن »أبعاد اجلريمة ونظم العدالة اجلنائية يف 
الوطن العريب« )اخلليفة، 2000م(. وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل اجتاهات 
اجلريمة وعمليات نظم العدالة اجلنائية يف العامل العريب. وكذلك نحو فهم ظاهرة 
اجلريمة يف الوطن العريب من منظور شامل. وكذلك التعرف عىل ما يميز ظاهرة 

اجلريمة يف الوطن العريب عن سواها يف املجتمعات األخرى.
ومن أجل ذلك فقد قامت الدراسة بفحص بيانات االستقصاء اخلامس 
لألمم املتحدة حول اجتاهات اجلريمة وعمليات نظم العدالة اجلنائية يف العامل 
للفـرتة مـن 1990ـ  1994م، وذلك من خـالل رصد ما تتميز به دول العامل 
العـريب من خصائص يف اجتاهات اجلريمـة ويف عمليات نظم العدالة اجلنائية 
من رشطة ونيابة عامة وحماكم وسجون عن سائر دول العامل من جانب. ومن 
خالل معرفة ما بني الدول العربية ذاهتا من بيانات يف تلك األبعاد، وكذلك من 
خالل الوقوف عىل العوامل البنائية املرتبطة بتلك االختالفات عىل مسـتوى 

دول العامل العريب من جانب آخر.
أهم النتائج: من أهم النتائج التي توصلت هلا هذه الدراسة ما ييل:

1 ـ  انخفاض معدالت اجلريمة بكافة أنواعها باستثناء جرائم القتل غري 
العمد يف الدول العربية مقارنة باملجموعات الدولية.

2ـ  انخفـاض معـدالت األشـخاص املوضوعني قيد التعامل الرسـمي 
لالشـتباه بارتكاهبـم إلحـدى اجلرائـم عـن املتوسـط العـام لكافة 

املجموعات اإلقليمية الدولية.
3 ـ  تنخفـض معـدالت اجلريمة يف كربيات مدن الـدول العربية كام هو 
احلـال عىل مسـتوى الدولة، إذ تقل تلك املعدالت بشـكل ملحوظ 
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عن املتوسـط العام لكربيات املدن يف سـائر املجموعـات اإلقليمية 
الدولية.

4 ـ  انخفـاض متوسـط األشـخاص املوضوعني قيد التعامل الرسـمي 
لالشـتباه هبم حسـب النوع والعمـر يف الدول العربية عن املتوسـط 
العـام لكافة املجموعات اإلقليمية الدولية. وتدين هذا املتوسـط يف 
الـدول العربية بشـكل عـام بالنسـبة لإلناث ولألحـداث يف مقابل 

الذكور والراشدين.
5 ـ إن جرائم الرسقة حتتل املرتبة الثانية بعد جرائم املخدرات من حيث 
متوسط مدة العقوبة بالسجن كام أن هذا املتوسط يتجاوز نظريه عىل 

مستوى املتوسط العام لكافة الدول.

6 ـ  تزيـد فرتة العقوبة بالسـجن يف جرائم القتل باسـتثناء القتل العمد، 
وكذلك جرائم االعتداء واالختالس والرشـوة عىل املتوسـط العام 
لكافـة الـدول، وال يسـتثنى من هـذا االجتـاه إال مـدة العقوبة التي 
يقضيها السـجناء بالنسـبة جلرائم القتل العمد، إذ تقل هذه املدة عن 
نظرهتا بالنسـبة لكافـة الدول، والذي ربام يعود السـبب يف ذلك إىل 
تطبيق حكم القصاص يف جرائم القتل العمد، يف حني أن العديد من 

الدول يف العامل تطبق عقوبة السجن املؤبد يف جرائم القتل العمد.

مقارنة بني الدراستني 
ختتلف دراسـة اخلليفة عن هذه الدراسـة يف أهنا تركز عىل أبعاد اجلريمة 
ونظـم العدالة اجلنائية يف الوطن العريب. وقد اهتمت بالبنية االجتامعية للعامل 
العريب. وذلك يف إطار فهم املناخ االجتامعي والثقايف والسيايس واالقتصادي 
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للبيئـة العربية والـذي يمكن من الفهم العميق النعكاسـات ذلك املناخ عىل 
اجلريمة واجتاهاهتا وعمليات العدالة اجلنائية املتصلة هبا.

ولكـن هذه الدراسـة تركز عىل البيئة املحيطة بجرائـم العنف يف الوطن 
العريب وهي هتتم باخللفية هلذه اجلرائم وحجمها وأنواعها واجتاهاهتا. ثم إهنا 

حتاول حتليل جرائم العنف من واقع ما وصل من بعض الدول العربية.
ولكن الدراستني تلتقيان يف أهنام تبحثان يف جمال أبعاد اجلريمة يف الوطن 
العـريب حيـث الدراسـة األوىل عامة عن األبعـاد، وهذه الدراسـة تركز عىل 

جرائم العنف فقط.
الدراسـة الثانيـة: دراسـة البداينة عن واقـع وآفاق اجلريمـة يف املجتمع 
العريب )البداينة،1999م(. اهتمت الدراسة برصد حجم اجلريمة يف املجتمع 
العريب، وكذلك استرشاف حجم اجلريمة وأنامطها املستقبلية يف الوطن العريب، 
وتقدير كلفتها اعتامدًا عىل معايري األمم املتحدة يف هذا املجال. وقد اعتمدت 
الدراسـة عـىل البيانـات األولية والتي تـم مجعها مبارشة من خـالل وزارات 
الداخليـة العربيـة، وكذلك البيانات الثانوية واملنشـورة يف التقارير السـنوية 
احلكوميـة والعربية. وكذلك اهتمت بمشـكالت تنميط اجلريمة يف املجتمع 
العريب والنظريـات املفرسة للجريمة، واخلصائـص االجتامعية واالقتصادية 
للمجتمع العريب. وكان الرتكيز يف هذه الدراسة عىل استقصاء اجلريمة وبيان 

معدالهتا واجتاهاهتا املستقبلية وتقدير كلفتها.
أهم النتائج : من أهم النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسة: )14 دولة 

شاركت يف املعلومات(:
1ـ   إن متوسط حجم اجلريمة يف الدول العربية املشاركة هو )26٫218( 
جريمـة وبانحـراف معيـاري )18419( جريمـة. أما وفـق معدل 
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اجلريمة لكل )100٫000( نسمة فقد كان 409 جرائم وبانحراف 
معياري )332( جريمة.

2ـ   كان جممـوع اجلرائـم ضـد اإلنسـان )390388( جريمة بمتوسـط 
)27884٫8( جريمـة وانحراف معيـاري )74990٫8( جريمة. 
وكان متوسـط معدل هذه األنامط لكل )100٫000( من السـكان 
هـو )1599٫5( جريمة لـكل )100٫000( من السـكان، وكان 
أكرب هذه املتوسطات للجرائم ضد اإلنسان والذي بلغ )564٫5(.

3ـ   إن أكثر األنامط شيوعًا من اجلرائم اخلطرة هي اجلرائم ضد املمتلكات، 
حيث بلغ معدهلا )111٫6( جريمة لكل )100٫000( نسمة. أما 
اجلرائـم اخلطـرة ضد اإلنسـان فكان معدهلـا )28٫5( جريمة لكل 

)100،000( من السكان.

4ـ   جرائـم التعـدي عـىل اإلنسـان كان متوسـطها هـو )29٫9( لـكل 
)100٫000( من السكان عىل مستوى املجتمع العريب.

مقارنة بني الدراستني 
ركزت تلك الدراسة عىل واقع وآفاق اجلريمة يف املجتمع العريب، وركزت 
عىل كل أنواع اجلرائم يف فرتة الدراسة. وحاولت الوصول إىل نسبة كل جريمة 
من اجلرائم التي حددهتا الدراسة بالنسبة لعدد السكان. أما هذه الدراسة وهي 
تركز عىل واقع جرائم العنف فقط يف الدول العربية. وتشرتك تلك الدراسة مع 
هذه الدراسة يف مصادر املعلومات. فالدراستان اعتمدتا عىل البيانات األولية 
والتي طلبت ومجعت من بعض الدول العربية  ووصلت ردودها من رئاسات 
الرشطة بالدول العربية )البعض مل يرد(. واملصدر اآلخر كان البيانات الثانوية 

واملنشورة يف التقارير السنوية الرسمية. 
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إن دراسـة البداينة أوسـع يف نطاقها من هذه الدراسة رغم اعتامدمها عىل 
مصـادر متقاربة، وهذه الدراسـة تـدرس حالة واحدة هـي جرائم العنف يف 

الوطن العريب.
الدراسـة الثالثـة: وهـي كتـاب ولفقانـق وفريكـويت عـن ثقافـة العنف 

. )Wilfgng & Ferruculy(

هـذه الدراسـة كان اهتاممها منصبًا عىل معرفة أسـباب العنف البرشي، 
وملـاذا يعتدي اإلنسـان عىل اآلخرين؟. وحاولـت التحري عن أصل العنف 
يف النفـس البرشيـة، وهل السـلوك العنيـف متأصل يف اإلنسـان؟. وهل هو 

موروث؟. أم هل هو مكتسب؟. 
وقـد عمد هذا الكتاب إىل مسـح شـامل للنظريات املوجودة بالسـاحة 
عـن العنف. وقد تطرق الكتاب إىل علامء متعددين بحثوا يف موضوع العنف 
مـن جوانب عدة، وتطرق إىل خالصة بحوث علمية متعددة بحثت يف قضية 

العنف عند اإلنسان.

أهم النتائج
أهـم نتيجة توصلت إليها الدراسـة هي أن العنـف هو نتيجة لثقافة حملية 
حمدودة تفرخ العنف. وهذه النتيجة هي أن هناك ثقافة حملية )فرعية( صغرية يف 
منطقة معينة نتيجة للظروف االجتامعية املحيطة هبا. وهذه الثقافة املحلية ختالف 
 )Subculture( الثقافة العامة للمجتمع. وأن هذه الثقافة املحلية والتي سامها بــ

هي التي تنتج العنف أو حقيقة هي ثقافة تدعو وتشجع عىل العنف.

مقارنة بني الدراستني 
إن الكتاب املشـار إليه يركز عىل أسـباب العنف. و األسباب التي حتمل 
بعض الناس عىل النزوع إىل  العنف أكثر من غريهم. وهذا الكتاب ركز عىل 
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قصة ثقافة العنف.ولكن هذه الدراسة تركز عىل جرائم العنف يف الوطن العريب 
فليس هنالك تطابق بينهام، ولكن االهتامم املشرتك للكتاب وهذه الدراسة هو 
البحث عن أسـباب العنف . وهذه الدراسـة ال تركز عىل هذا اجلانب ولكنها 

تبحث هذه القضية يف إطار البحث عن جرائم العنف يف الوطن العريب.
الدراسـة الرابعـة : دراسـة )Boltems,1990( عن منـع اجلريمة يف عقد 
التسعينيات: وهتدف  الدراسة ملعرفة أبعاد اجلريمة يف عقد التسعينيات، حيث 
قامـت عىل مـرشوع بحثي اعتمد عىل إسـرتاتيجيات خمتلطـة ملنع اجلريمة يف 
املستقبل مبني عىل تطورات اجتامعية وموقعية. كام أهنا تعالج العوائق املتوقعة 
يف التعـاون والتنسـيق املتوقع ما بني الوكاالت التـي تعمل عىل منع اجلريمة. 
كام إهنا هتتم  بتقييم السياسات املتجددة يف جمال منع اجلريمة وذلك من خالل 
بحث علمي. وركزت الدراسة أيضًا عىل العالقة بني قضية منع اجلريمة وبني 

السياسات والتوجهات االجتامعية يف هذا الصدد.

أهم النتائج : من أهم ما توصلت إليه الدراسة أن حماوالت منع اجلريمة 
املوضعي واإلجراءات املرتبطة بتلك الظروف أظهرت فعالية أكثر يف انخفاض 

مستوى اجلريمة من اإلجراءات األخرى.

أن منع اجلريمة ليس بالرضورة مرتبطًا بتحسني األدوات الرشطية لذلك 
أو إزالـة مغريـات اجلريمة، وإنام القضية أعمق من ذلـك. ويف ظروف معينة 
فـإن هنالك تغريات معتربة يف السـلوك االجتامعـي يمكن حتقيقها عن طريق 
وسـائل اجتامعية معينة حتى لو يف ظروف تقليدية غري مشجعة. وإن تصميم 
برامـج معينـة يف ظروف اجتامعيـة معينة ملكافحة اجلريمـة اثبتت نجاحها يف 
كثري من احلاالت. وأن الرتكيز جيب أن يكون عىل مشاريع معينة ويف ظروف 

معينة ملنع اجلريمة.



الفصل الثالث

منهجية الدراسة
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3 . منهجية الدراسة

3 . 1 منهج الدراسة
تعد هذه الدراسة من الناحية املنهجية عىل دراسة حجم إحصائيات قامت 
بإرساهلا الدول العربية ألغراض هذه الدراسة. وهذه املعلومات تتضمن حجم 
جرائـم العنـف يف كل دولة وذلك وفـق جدول حيدد تلـك اجلرائم لألعوام 
1995ـ 2000م، وهـي جرائـم القتـل بأنواعـه، واألذى اجلسـيم، وجرائم 

الرسقات بالعنف، واالعتداء اجلنيس بالعنف، وجرائم العنف األخرى.
وستقوم الدراسة باستعراض ما وصل من الدول العربية التي استجابت 
لطلب البحث وسيتم حتليل هذه املعلومات بعد االستعانة باملحلل اإلحصائي 
عن طريق احلاسوب، ثم الوصول إىل نتائج تلك الدراسة ملعرفة الواقع العريب 

كام تشري تلك اإلحصائيات بالنسبة جلرائم العنف.
سـيرتكز اجلانب التطبيقي من هذه الدراسـة عىل استعراض كامل لتلك 

املعلومات، ثم حتليلها بغرض الوصول إىل نتائج تم تفسريها.
تم إرسـال اسـتبانة حتتـوي جمموعة من األسـئلة إىل كل الـدول العربية 
املنضوية حتت مظلة جملس وزراء الداخلية العرب. ولقد كان الطلب يف هذه 

االستبانة حيتوي عىل هذه األسئلة:

1 ـ  إحصائيـة بجرائـم العنـف يف البلـد العريب وفق اجلـدول املرفق مع 
الطلب، وهو يشـري إىل أنواع جرائم العنـف املطلوب اإلفادة عنها، 
وهـي جرائـم: القتـل بأنواعـه، األذى اجلسـيم، جرائـم الرسقات 
باسـتعامل العنـف، جرائم االعتـداء اجلنيس بالعنـف، جرائم عنف 

أخرى غري املشار إليها.
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2ـ   املطلـوب معلومـات عن إحصائية هذه اجلرائم يف األعوام 1995ـ  
1996ـ  1997ـ  1998ـ  1999 و2000م. ويف هـذه احلالـة فإن 

املطلوب هو أرقام بعدد اجلرائم املرتكبة يف هذه السنني.
3 ـ كـم نسـبة من يقومون بارتـكاب جرائم العنف بني اجلنسـني وذلك 

بتحديد نسبة جرائم الذكور وجرائم اإلناث.
4 ـ  كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها واملطلوب 
هنـا نسـبة جرائم العنف إىل العـدد الكيل من اجلرائـم املبلغ عنها يف 

الدول.
5 ـ  كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى 

.)Detection(

6 ـ  مـا الفئـات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟. واملطلوب هنا النسـبة 
فقط، وليس األعداد، والفئات العمرية املطلوبة هي:

أ ـ من سن 10 إىل 20.
ب ـ من سن 21 ـ 30.
ج ـ من سن 31 ـ 40.
د ـ من سن 41 ـ 50.

هـ ـ من سن 51 ـ 60.
و ـ  من سن 61 فام فوق.

         وذلك لغرض معرفة  الفئة العمرية األكثر ارتكابًا جلرائم العنف يف 
الوطـن العريب. ولقد تم اختيار هذه املجموعـة من الفئات العمرية 
ألهنا املجموعات التي عادة ما تدخل يف دائرة اإلحصائيات اجلنائية 



93

يف ارتكاب جرائم العنف وهي تقريبًا تشمل كل األعامر التي يمكن 
أن ترتكب جريمة العنف.

7 ـ مـا هي املهن التي يامرسـها مرتكبو جرائم العنـف؟. واملطلوب هنا 
النسبة فقط، وقد تم حتديد املهن يف االستبانة عىل النحو التايل:

أ ـ  عامل.

ب ـ موظفون.

ج ـ رجال أعامل.

د ـ  بدون عمل.

هـ ـ أخرى.

       وذلـك بغـرض التعـرف من الواقع عـىل أكثر املهـن ارتكابًا جلريمة 
العنف يف الوطن العريب )النسبة فقط هي املطلوبة(.

8 ـ ما املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف؟.)واملطلوب هو النسبة 
فقط(، وذلك عىل النحو التايل:

أ ـ  جامعي فام فوق.

ب ـ ثانوي.

ج ـ متوسط.

د ـ ابتدائي.

هـ ـ  بدون.

       وذلـك بغـرض معرفة  الفئات التعليمية التي ترتكب أكثر نسـبة من 
جرائم العنف.
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9 ـ  ما نسبة العود  إىل إرتكاب جرائم العنف يف هذه الفرتة؟. واملطلوب 
هو نسـبة الذين تتم إدانتهم يف جرائم العنف ثم يعودون مرة أخرى 
الرتـكاب جريمة عنف، وهذه تعطي مؤرشات مهمة لطبيعة العود 
يف جرائـم العنف. وهل من خصائص مرتكبي جرائم العنف العود 

مرة أخرى الرتكاب جريمة عنف.

10ـ   املطلـوب حتديد الوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف وذلك 
بالتقريـب وليس بالتحديـد الدقيق وذلك الختـالف معايري حتديد 

الطبقات االجتامعية يف البلدان العربية.

   وبام أن املطلوب يف فئات الطبقات هي كاآليت:

أ ـ طبقات دنيا.

ب ـ طبقات متوسطة.

ج ـ طبقات عليا.

فعـىل كل دولة أن حتدد هذه الطبقات حسـب املقاييـس االجتامعية   
التـي تتخذهـا يف حتديـد الطبقـات االجتامعية. وجتدر اإلشـارة هنا 
إىل أن حتديـد الطبقـات االجتامعيـة يتـم يف الـدول الرأسـاملية مثاًل 
عـىل أسـاس الوضع االقتصـادي. ولكـن املعيار يف الـدول العربية 
خيتلف عن ذلك املعيار وغريه من املعايري. ومن املعروف أن الوضع 
االجتامعـي للفـرد يف الدول العربيـة واإلسـالمية كان لفرتة طويلة 

يعتمد عىل ثالثة معايري:

أ ـ  الوضع األرسي.

ب ـ الوضع القبيل.
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ج ـ  الوضع الديني.

        وهـذا معنـاه أنه كلـام كان وضعه الديني أو األرسي أو القبيل متميزًا  
نجـده يف درجـة اجتامعية أفضل.وهـذا خيالف ما عليـه احلال اآلن 
ألن الوضـع االجتامعي أو الطبقة االجتامعية يف وطننا العريب أصبح 
حيددهـا اجلانب االقتصـادي إىل حد كبري  أنه يف الوقت املعارص فإن 
اجلانب االقتصادي أخذ يلعب دوره يف حتديد الوضع االجتامعي أو 
الطبقة االجتامعية للفرد يف الوطن العريب. وقد ترك لكل دولة عربية 

حتديد معيار الطبقة االجتامعية.

11ـ  مـا هـي اآللة املسـتعملة يف جرائم العنف؟. واملطلوب هو النسـبة 
فقط. وقد تم حتديد نوع اآلالت وهي كاآليت:

أ  ـ سكني.

ب ـ  سالح ناري.

ج ـ  آلة حادة.

د ـ  قوة بدنية.

هـ ـ  أخرى.

والغـرض الرئيـس هو معرفـة  السـالح األكثر اسـتعامالً يف جرائم   
العنف يف الوطن العريب.

3 . 2 الردود من الدول العربية
لقـد تم إرسـال هذه االسـتبانة لكل الـدول العربية وقـد وصلتنا  ردود 

الدول اآلتية:
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1 ـ اململكة العربية السعودية.
2 ـ  مجهورية مرص العربية.

3 ـ  مملكة البحرين.
4 ـ  ليبيا.

5 ـ  دولة الكويت.
6 ـ دولة قطر.

7 ـ اجلمهورية العربية السورية.
8 ـ  سلطنة عامن.

9 ـ  اجلمهورية اليمنية.
10 ـ  اململكة املغربية.

11 ـ  اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.
12 ـ  اجلمهورية اللبنانية.

13 ـ مجهورية السودان.
14 ـ  دولة فلسطني.

تفاوتت الدول العربية يف االستجابة بالرد عىل كل األسئلة وهناك بعض 
األسـئلة مل يتم الرد عليها، ولكن األجوبة يف جمملها كانت معربة ومفيدة كام 

أن االعتقاد أن هذه استجابة مناسبة بالنسبة لعدد الدول العربية.

3 . 3 اإلحصائية اجلنائية 
أشـارت العديد من الدول العربيـة إىل أن هذه املعلومات هي مصدرها 
اإلحصائية اجلنائية لوزارة الداخلية. وهذا يعني أهنا تشري إىل اجلرائم التي تم 
اإلبالغ عنها وليسـت تلك التي تم الفصل فيها، إذ ال يعرف عىل وجه الدقة 
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ما مصري هذه البالغات املسجلة عندما متر بقنوات العدالة اجلنائية من حتقيق 
وحماكمة ونتيجة املحاكمة.

ومهام كان األمر فإنه هناك حتفظات عدة عىل اإلحصائيات اجلنائية وهي 
أهنا بالطبع ال تعكس العدد احلقيقي للجرائم املرتكبة باملجتمع. وذلك ألسباب 
معروفة من أمهها: أن كل اجلرائم التي ترتكب يف أي جمتمع ال تصل إىل علم 
السلطات إما لعدم اإلبالغ عنها، أو لعدم العلم بأهنا خمالفة للقانون أو نتيجة 
للخوف االجتامعي من أي وصمة اجتامعية تلحق بارتكاب اجلريمة. أو نتيجة 

لتسويات وسطاء أو وجهاء يتدخلون إلهناء النزاع اجلنائي.

أو ربـام أن بعـض اجلرائم تصل إىل مرحلة اإلبالغ للسـلطات الرسـمية 
ولكن هذه السـلطات ال تقوم بتسـجيلها ألسـباب تراها هي. لذلك فإن ما 
يصل إىل علم السـلطات ال يعكس كل هذه اجلرائم. لذلك البد من اإلشارة 
ابتـداًء إىل أن هذه املعلومات التـي وصلت ال تعكس العدد احلقيقي والفعيل 
جلرائم العنف املرتكبة عىل أرض الواقع، وإنام فقط هي تلك التي وصلت إىل 
علم السلطات وتم تسجيلها.هذا وقد طلب إىل الدول العربية املعنية اإلجابة 
عن عدد من األسئلة عن مرتكبي جرائم العنف من إحصائياهتا اجلنائية ومهام 
يكن من أمر فسـتبقى اإلحصائيـة اجلنائية املصدر األهم للمعلومات اجلنائية 

عىل الرغم من القصور الذي يشوهبا.
1 ـ اململكة العربية السعودية:

1 ـ كم نسـبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )ذكور 
99%(، )إناث %1(.

2ـ  كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟: )%10(.

3ـ   كم نسبة اكتشاف جرائم العنف بالنسبة للجرائم األخرى؟: ).....(.
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4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:
ـ من سن 10 ـ 20 )%1٫7(.
ـ  من سن 21 ـ 30 )%50(.
ـ  من سن 31 ـ 40 )%40(.

ـ  من سن 41 ـ 50 )%7٫3(.
ـ  من سن 51 ـ  60 )%0٫08(.

ـ  من سن 61 فام فوق )%0٫02(.
5 ـ  ما  املهن التي يامرسها مرتكبو جرائم العنف؟ )النسبة فقط(:

 أ ـ عامل )%9(.
ب ـ موظفون )%5(.

 جـ ـ رجال اعامل )%8(.
 د ـ  بدون عمل )%5(.

6ـ   مـا املسـتوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنـف؟: أـ  جامعي فام فوق 
)0،1%(، ب ـ ثانـوي )30%(، ج ـ متوسـط )40%(، د ـ ابتدائـي 

)15%(، هـ ـ بدون )%14(.
7 ـ ما نسـبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟: 

.)0(
8 ـ حـدد تقريبًا الوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائـم العنف؟: )طبقات 

دنيا 55%(، )طبقات متوسطة 41%(، )طبقات عليا %4(.
9 ـ ما اآللة املسـتعملة يف جرائم العنف؟: )سكني 20%(؛ )سالح ناري 

60%(؛ )آلة حادة 15%(؛ )قوة بدنية 2%(؛ )أخرى %3(.
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اجلدول رقم )1( اجلرائم يف اململكة العربية السعودية )1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
1156114129117129145ـ القتـل بأنواعه
2256331583312352411 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

197274399325394584

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

148185187194361262

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

------------

2ـ مجهورية مرص العربية:
1ـ  كم نسـبة من يرتكبون جرائم العنف بني اجلنسـني؟: )ذكور %97(، 

)إناث%3(.

2ـ  كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟: )%58(.

3 ـ  كم نسبة اكتشاف جرائم العنف بالنسبة للجرائم األخرى؟: )90(.

4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:

ـ من سن 10 ـ 20 )%0٫5(.

ـ  من سن 21 ـ 30 )%36(.

ـ  من سن 31 ـ 40 )%28(.

ـ  من سن 41 ـ 50 )%18(.
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ـ  من سن 51 ـ  60 )%0٫10(.

ـ  من سن 61 فام فوق )%3(.

5 ـ  ما املهن التي يامرسها مرتكبو جرائم العنف؟ )النسبة فقط(:

 أ ـ عامل )%25(.

ب ـ موظفون )%3(.

 ج ـ رجال اعامل )%3(.

 د ـ  بدون عمل )%7(.

 هـ ـ أخرى )%71(.

6ـ   مـا املسـتوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنـف؟: أـ  جامعي فام فوق 
)3%(، ب ـ ثانوي )11%(، ج ـ متوسط )2%(، د ـ ابتدائي )-%(، 

هـ ـ بدون )%84(.

7 ـ مـا نسـبة العـود للجريمـة املامثلـة ملرتكبـي جرائـم العنـف يف هذه 
الفرتة؟:)0(.

8 ـ حـدد تقريبًا الوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائـم العنف؟: )طبقات 
دنيا 84%(، )طبقات متوسطة 14%(، )طبقات عليا %2(.

9 ـ ما اآللة املسـتعملة يف جرائم العنف؟: )سكني 15%(؛ )سالح ناري 
39%(؛ )آلة حادة ---%(؛ )قوة بدنية 3%(؛ )أخرى %53(.
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اجلدول رقم )2( اجلرائم يف مجهورية مرص العربية )1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
1843757717714659646ـ القتـل بأنواعه
2917188635732 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

367477429410462489

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

------------

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

------------

3 ـ مملكة البحرين:
1ـ  كم نسبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )بدون(.

2ـ  كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟: )بدون(.

3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 
)بدون(.

4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:)ال يوجد(.

5ـ   مـا املهـن التي يامرسـها مرتكبو جرائم العنف؟ )النسـبة فقط(: )ال 
يوجد(.

6 ـ  ما املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف؟: )ال يوجد(.

7ـ  ما نسبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟: 
)بدون(.
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8 ـ حدد تقريبًا الوسط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف؟: )بدون(.

9 ـ ما اآللة املستعملة يف جرائم العنف؟: )بدون(.

اجلدول رقم )3( اجلرائم يف مملكة البحرين  )1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
7--18445ـ القتـل بأنواعه
2467073555749 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

2131151398011890

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

138159150178112191

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

106411439349167431109

4 ـ ليبيا:
1 ـ كم نسـبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )ذكور 

95%(، )إناث %5(.

2 ـ كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟: )%2(.

3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 
.)%15(
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4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:)بدون(.

5 ـ  ما املهن التي يامرسها مرتكبو جرائم العنف؟ )بدون(.

6 ـ  ما املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف؟: )بدون(.

7ـ  ما نسبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟: 
)بدون(.

8 ـ حدد تقريبًا الوسط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف؟: )بدون(.

9 ـ ما اآللة املستعملة يف جرائم العنف؟: )بدون(.

اجلدول رقم )4( اجلرائم يف ليبيا  )1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
1911059296125135ـ القتـل بأنواعه
2262187244259272293 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

627640532491526514

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

240231223223226227

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

382724286151

5 ـ دولة قطر:
1ـ  كم نسبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )بدون(.

2ـ  كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟: )%13(.
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3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 
.)%11،4(

4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:)بدون(.

5 ـ  مـا املهـن التـي يامرسـها مرتكبـو جرائم العنـف؟ )النسـبة فقط(: 
)بدون(.

6 ـ  ما املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف؟: )بدون(.

7ـ  ما نسبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟: 
)بدون(.

8 ـ حدد تقريبًا الوسط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف؟: )بدون(.

9 ـ ما اآللة املستعملة يف جرائم العنف؟: )بدون(.

اجلدول رقم )5(  اجلرائم يف دولة قطر )1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
1193113172012ـ القتـل بأنواعه
2243241453736 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

349349231222185233

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

968676807669

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

230232225286275311
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6 ـ سلطنة عامن:
1ـ  كم نسبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )بدون(.

2ـ  كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟: )%46(.

3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 
)بدون(.

4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:)ال يوجد(.

5ـ   مـا املهـن التي يامرسـها مرتكبو جرائم العنف؟ )النسـبة فقط(: )ال 
يوجد(.

6 ـ  ما املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف؟: )ال يوجد(.

7ـ  ما نسبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟: 
)بدون(.

8 ـ حدد تقريبًا الوسط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف؟: )بدون(.

9 ـ ما اآللة املستعملة يف جرائم العنف؟: )بدون(.

اجلدول رقم )6( اجلرائم يف سلطنــة عمـــان )1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
1252628263824ـ القتـل بأنواعه
2344153464045 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

81910242263273931414468
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4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

8973871018490

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

------------

7 ـ دولة الكويت:
1 ـ كم نسـبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )ذكور 

97%(، )إناث %3(.

2ـ  كـم متثـل جرائـم العنـف بالنسـبة إىل كافـة اجلرائــم املبلـغ عنها؟: 
.)%14(

3ـ  كم نسبة اكتشاف جرائم العنف بالنسبة للجرائم األخرى؟: )%53(.

4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:

ـ من سن 10 ـ 20 )%15(.

ـ  من سن 21 ـ 30 )%60(.

ـ  من سن 31 ـ 40 )%35(.

ـ  من سن 41 ـ 50 )بدون(.
ـ  من سن 51 ـ  60 )بدون(.

ـ  من سن 61 فام فوق )بدون(.
5 ـ  ما املهـن التــي يامرسـها مرتكبو جرائـم العنـف؟ )النسبة فقـط(: 
أـ  عامل )15%(،بـ  موظفون )بدون(، جــ  رجال اعامل )بدون(، 

د ـ  بدون عمل )75%(؛ هـ ـ أخرى )%10(.
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6ـ   مـا املسـتوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنـف؟: أـ  جامعي فام فوق 
)بـدون(، ب ـ ثانـوي )25%(، ج ـ متوسـط )15%(، د ـ ابتدائـي 

)20%(، هـ ـ بدون )%15(.
7 ـ مـا نسـبة العود للجريمة املامثلـة ملرتكبي جرائم العنـف يف هذه الفرتة؟: 

.)%35(
8 ـ حـدد تقريبًا الوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائـم العنف؟: )طبقات 

دنيا 70%(، )طبقات متوسطة 28%(، )طبقات عليا %2(.
9 ـ ما اآللة املسـتعملة يف جرائم العنف؟: )سكني 15%(؛ )سالح ناري 

40%(؛ )آلة حادة -30%(؛ )أخرى %15(.   

اجلدول رقم )7( اجلرائم يف دولة الكويت )1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
112816515413617195ـ القتـل بأنواعه
26526436447381127501 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

222625662889319415302042

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

1411154----

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

168197241214372266

8 ـ اململكة املغربية:
1 ـ كم نسـبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )ذكور 

97٫3%(، )إناث %2٫70(.
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2ـ  كـم متثـل جرائـم العنـف بالنسـبة إىل كافـة اجلرائـم املبلـغ عنهـا؟: 
.)%3٫99(

3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 
.)%79٫2(

4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:

ـ  من سن 21 ـ 30 )--%(.

ـ  من سن 31 ـ 40 )--%(.

5ـ   مـا املهـن التي يامرسـها مرتكبو جرائـم العنف؟ )النسـبة فقط(: أـ  
عامل )--%(،ب ـ موظفون )بدون(، ج ـ رجال أعامل )بدون(، د ـ  

بدون عمل )--%(؛ هـ ـ أخرى )-%(.

6ـ   مـا املسـتوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنـف؟: أـ  جامعي فام فوق 
)بـدون(، ب ـ ثانـوي )بـدون(، ج ـ متوسـط )--%(، د ـ ابتدائي 

)--%(، هـ ـ بدون )--%(.

7 ـ مـا نسـبة العود للجريمة املامثلـة ملرتكبي جرائم العنـف يف هذه الفرتة؟: 
.)%20(

8 ـ حـدد تقريبًا الوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائـم العنف؟: )طبقات 
دنيا --%(، )طبقات متوسطة --%(، )طبقات عليا  بدون(.

9 ـ ما اآللة املستعملة يف جرائم العنف؟: )سكني 28،44%(؛ )سالح ناري 
0٫07%(؛ )آلة حادة 00%(؛ )قوة بدنية 1٫49%(؛ )أخرى %00(.
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اجلدول رقم )8( اجلرائم يف اململكة املغربية )1995 ـ 2000م( 

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
1302533224295317353ـ القتـل بأنواعه
2410904558944660446604678743561 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

489275247476706869379432

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

977738840933974883

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

------------

9 ـ اجلمهورية اليمنية :
1ـ  كم نسبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )بدون(.

2ـ  كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟: )%39(.

3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 
)بدون(.

4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:

ـ من سن 10 ـ 20 )بدون(.

ـ  من سن 21 ـ 30 )--%(.

ـ  من سن 31 ـ 40 )--%(.

ـ  من سن 41 ـ 50 )بدون(.
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ـ  من سن 51 ـ  60 )بدون(.

ـ  من سن 61 فام فوق )بدون(.

5 ـ  مـا املهـن التي يامرسـها مرتكبو جرائـم العنف؟ )النسـبة فقط(:أ ـ 
عامل )بدون(،ب ـ موظفون )بدون(، ج ـ رجال اعامل )--%(، د ـ  

بدون عمل )--%(؛ هـ ـ أخرى )بدون(.

6ـ   مـا املسـتوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنـف؟: أـ  جامعي فام فوق 
)بـدون(، ب ـ ثانـوي )بـدون(، ج ـ متوسـط )--%(، د ـ ابتدائي 

)بدون(، هـ ـ بدون )--%(.

7 ـ مـا نسـبة العود للجريمة املامثلـة ملرتكبي جرائم العنـف يف هذه الفرتة؟: 
)بدون(.

8 ـ حـدد تقريبًا الوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائـم العنف؟: )طبقات 
دنيا --%(، )طبقات متوسطة بدون(، )طبقات عليا بدون(.

9 ـ ما اآللة املسـتعملة يف جرائم العنف؟: )سكني 15%(؛ )سالح ناري 
--%(؛ )آلة حادة  بدون(؛ )قوة بدنية  بدون(؛ )أخرى --%(.

اجلدول رقم )9( اجلرائم يف جلمهوريـة اليمنيــة )1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
1729690722100511931132ـ القتـل بأنواعه
22483309681976567468 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

130--109371397300
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4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

282830325278

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

------------

10 ـ اجلمهورية العربية السورية:
1 ـ كم نسـبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )ذكور 

93%(، )إناث %7(.
2 ـ كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟: )%7(.

3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 
.)%99(

4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:
ـ  أحداث )%16(.

ـ  بالغني )%84(.
5 ـ  مـا املهـن التـي يامرسـها مرتكبـو جرائم العنـف؟ )النسـبة فقط(: 

)بدون(.

6 ـ  ما املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف؟: )بدون(.

7ـ  ما نسبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟: 
)بدون(.

8 ـ حدد تقريبًا الوسط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف؟: )بدون(.

9 ـ ما اآللة املستعملة يف جرائم العنف؟: )بدون(.
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اجلدول رقم )10( اجلرائم يف اجلمهورية العربية السورية )1995 ـ 
2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
1329333296336330357ـ القتـل بأنواعه
234234611115 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

37434735125

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

101113120755061

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

224047513934

11 ـ اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية :
1 ـ كم نسـبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )ذكور 

95%(، )إناث %5(.
2ـ  كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟: )%31(.
3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 

.)%70(
4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟: )بدون(

5 ـ  مـا املهـن التـي يامرسـها مرتكبـو جرائم العنـف؟ )النسـبة فقط(: 
)بدون(.

6ـ   مـا املسـتوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنـف؟: أـ  جامعي فام فوق 
)بدون(.
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7ـ  ما نسبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟: 
)بدون(.

8 ـ حدد تقريبًا الوسط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف؟: )بدون(.
9 ـ ما اآللة املستعملة يف جرائم العنف؟: )بدون(.

اجلدول رقم )11( اجلرائم يف اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
)1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
1420326290528403376ـ القتـل بأنواعه
2122521365817680184251996722017 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

595954914898438381955144

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

5315716277115731488

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

------------

12 ـ اجلمهورية اللبنانية:
1ـ  كم نسبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )بدون(.
2ـ  كـم متثـل جرائـم العنـف بالنسـبة إىل كافـة اجلرائـم املبلـغ عنهـا؟: 

.)%10،3(
3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 

.)%79(
4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:
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ـ من سن 10 ـ 20 )%20(.
ـ  من سن 21 ـ 30 )%38(.
ـ  من سن 31 ـ 40 )%21(.
ـ  من سن 41 ـ 50 )%10(.
ـ  من سن 51 ـ  60 )%7(.

ـ  من سن 61 فام فوق )%5(.
5ـ   مـا املهـن التي يامرسـها مرتكبو جرائـم العنف؟ )النسـبة فقط(: أـ  
عـامل )49%(،ب ـ موظفـون )12%(، ج ـ رجال أعامل )5%(، د ـ  

بدون عمل )15%(؛ هـ ـ أخرى )%19(.
6ـ   مـا املسـتوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنـف؟: أـ  جامعي فام فوق 
ابتدائـي  ـ  د  ـ متوسـط )%18(،  ثانـوي )13%(، ج  ـ  )9%(، ب 

)28%(، هـ ـ بدون )%32(.
7ـ  ما نسبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟: 

)بدون(.
8 ـ حـدد تقريبًا الوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائـم العنف؟: )طبقات 

دنيا 70%(، )طبقات متوسطة 18%(، )طبقات عليا %12(.
9ـ  ما اآللة املسـتعملة يف جرائم العنف؟: )سـكني 4%(؛ )سـالح ناري 

3%(؛ )آلة حادة 7%(؛ )قوة بدنية 39%(؛ )أخرى %47(.
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اجلدول رقم )12( اجلرائم يف اجلمهورية اللبنانية )1995 ـ 2000م( 

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
1138137122137164126ـ القتـل بأنواعه
21180689595549601402 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

361312899315501490

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

16912213714613699

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

------------

13 ـ مجهورية السودان:
1ـ  كم نسبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )بدون(.
2ـ  كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟: )%7،3(.
3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 

.)%80(
4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:

ـ من سن 10 ـ 20 )%16(.
ـ  من سن 21 ـ 30 )%43(.
ـ  من سن 31 ـ 40 )%22(.
ـ  من سن 41 ـ 50 )%10(.
ـ  من سن 51 ـ  60 )%7(.
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ـ  من سن 61 فام فوق )%2(.
5ـ   مـا املهـن التي يامرسـها مرتكبو جرائـم العنف؟ )النسـبة فقط(: أـ  
عـامل )23%(،ب ـ موظفـون )7%(، ج ـ رجـال اعـامل )2%(، د ـ  

بدون عمل )25%(؛ هـ ـ أخرى )%43(.
6ـ   مـا املسـتوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنـف؟: أـ  جامعي فام فوق 
ابتدائـي  ـ  د  ـ متوسـط )%17(،  ثانـوي )15%(، ج  ـ  )1%(، ب 

)22%(، هـ ـ بدون )%45(.
7 ـ ما نسـبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبـي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟: 

.)%2(
8 ـ حـدد تقريبًا الوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائـم العنف؟: )طبقات 

دنيا 65%(، )طبقات متوسطة 25%(، )طبقات عليا %10(.
9 ـ ما اآللة املسـتعملة يف جرائم العنف؟: )سكني 28%(؛ )سالح ناري 

20%(؛ )آلة حادة 25%(؛ )قوة بدنية 7%(؛ )أخرى %10(.
اجلدول رقم )13( اجلرائم يف مجهورية السودان )1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
194210201304114313241151ـ القتـل بأنواعه
2192052030323138262032683329433 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

185717971749179412911483

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

485630596547714653

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

1204234204268
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14 ـ دولة فلسطني:
1 ـ كم نسـبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟: )ذكور 

97%(، )إناث %3(.

2 ـ كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟:)%3(.

3ـ   كـم نسـبة اكتشـاف جرائـم العنـف بالنسـبة للجرائـم األخـرى؟: 
.)%95(

4 ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:

ـ من سن 10 ـ 20 )%3(.

ـ  من سن 21 ـ 30 )%25(.

ـ  من سن 31 ـ 40 )%45(.

ـ  من سن 41 ـ 50 )%15(.

ـ  من سن 51 ـ  60 )%10(.

ـ  من سن 61 فام فوق )%2(.

5 ـ  مـا املهـن التـي يامرسـها مرتكبو جرائم العنـف؟ )النسبـة فقـط(: 
أ ـ عمـال )40%(،ب ـ موظفـون )7%(، ج ـ رجال اعـامل )%3(، 

د ـ  بدون عمل )20%(؛ هـ ـ أخرى )%30(.

6 ـ  ما املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف؟:

 أ ـ جامعي فام فوق )%5(.

 ب ـ ثانوي )%10(.



118

 ج ـ متوسط )%15(.

 د ـ ابتدائي )%25(.

 هـ ـ بدون )%45(.

7 ـ مـا نسـبة العود للجريمة املامثلـة ملرتكبي جرائم العنـف يف هذه الفرتة؟: 
)بدون(.

8 ـ حـدد تقريبًا الوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائـم العنف؟: )طبقات 
دنيا 50%(، )طبقات متوسطة 45%(، )طبقات عليا %5(.

9 ـ ما اآللة املسـتعملة يف جرائم العنف؟: )سكني 30%(؛ )سالح ناري 
25%(؛ )آلة حادة 25%(؛ )قوة بدنية 10%(؛ )أخرى %10(.

اجلدول رقم )14( اجلرائم يف دولة فلسطني )1995 ـ 2000م(

2000م1999م1998م1997م1996م1995م   أنامط اجلرائم
4463454252--1ـ القتـل بأنواعه
654780767646485--2 ـ  األذى اجلسيم

3 ـ  جرائم الرسقات 
بالعنف

--13287554340

4 ـ  االعتداء اجلنيس 
مع العنف

--3848745913

5 ـ  جرائم عنف 
أخرى

--7484218167173
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4. التحليل: النتائج واملناقشة

4 . 1 التحليل اإلحصائي
تم إرسال املعلومات التي وصلت للتحليل اإلحصائي بواسطة احلاسب 
اآليل وذلك بعد حتديد املطلوب إخراجه. ويف اجلدول األول تم إخراج عدد 
جرائم العنف لكل دولة وكذلك نسبة هذه اجلرائم بالنسبة للدول األخرى، 
وكذلك نسـبة كل جريمة للجرائم األخرى وهذا موضح يف اجلدول املعنون 

باسم الدولة  وكانت النتائج كالتايل:

 اململكة العربية السعودية 

بلغ عدد جرائم القتل بأنواعه يف السنوات الست فرتة الدراسة التطبيقية 
790 جريمـة وهـذا يمثل 12٫1% بالنسـبة لكل جرائم العنـف يف الدولة، 
كذلـك يمثل 2٫9% بالنسـبة لـكل جرائم القتل يف الـدول العربية األخرى 

املستجيبة لالستبيان.

 وجرائم األذى اجلسـيم كان عددها 2254 وهي متثل 34٫4% بالنسبة 
جلرائم العنف يف الدولة و4% بالنسبة للجرائم يف الدول األخرى.

ويف جرائـم الرسقات مـع العنف فإهنا بلغـت 2173جريمة وهي متثل 
33.2% بالنسبة للدولة، ومتثل 1.7% بالنسبة للدول األخرى. 

ويف جريمـة االعتـداء اجلنـيس كان عددها 1337 وهـي متثل %20٫4 
بالنسبة للدولة و6٫8% بالنسبة للدول األخرى. 

واملجمـوع الكيل للجرائـم 6554 ويمثل ذلك 100% بالنسـبة للدولة 
و9% بالنسبة للجرائم املرتكبة يف الدول األخرى.
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مجهورية السودان 

بلـغ عدد جرائم القتـل يف أعوام الدراسـة 6884 جريمة )ويالحظ أن 
احلجـم كبري مقارنة مع الدول األخرى(. وهذا يمثل 4٫1% بالنسـبة جلرائم 
العنـف األخرى بالدولة ويمثل 25٫5% بالنسـبة جلرائـم القتل بكل الدول 

املستجيبة لالستبيان.

ويف جرائم األذى اجلسيم فإن عددها كان 145115 يف السنوات الست 
وهي متثل 87٫5% بالنسـبة للدولة، ومتثل 27% بالنسـبة للجرائم يف الدول 

األخرى.

ويف جرائم الرسقات كان العدد 9971 جريمة متثل 6% بالنسبة للدولة، 
ومتثل 7٫6% بالنسبة جلرائم الدول األخرى.

ويف جرائـم االعتداء اجلنيس مع اسـتعامل العنف فـإن عدد اجلرائم كان 
1337 وهي متثل 20٫4% بالنسبة للجرائم األخرى يف الدولة، ومتثل %6٫8 

بالنسبة جلرائم الدول األخرى.

ويف جرائم العنف األخرى فإن العدد كان 326 وهذا يمثل 2% بالنسبة 
للجرائم يف الدولة، و3٫1% بالنسبة جلرائم الدول األخرى.

وكان املجموع لكل اجلرائم يف تلك السـنوات 165921 وهذا بالطبع 
يمثل 100% بالنسبة جلرائم الدولة و22٫8% بالنسبة للدول األخرى.

ليبيا 

كانـت كل جرائـم القتـل 644 يف السـنوات املعنيـة وهـي متثل %9٫1 
بالنسبة للجرائم يف الدولة، و2٫4% بالنسبة جلرائم الدول األخرى املشاركة 

يف االستبيان.
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ويف جريمة األذى اجلسيم فإن العدد كان 1517 يف كل السنوات وهي 
متثل 21٫4% بالنسبة للجرائم املرتكبة يف الدولة، ومتثل 3% بالنسبة للجرائم  

املرتكبة يف الدول األخرى.

وكان عدد جرائم الرسقات بالعنف يف تلك السنوات 3330 وهو يمثل 
47% بالنسبة للجرائم املحلية، ويمثل 2٫5% بالنسبة للدول األخرى.

وكان عـدد  جرائم االعتداء اجلنيس مع العنف 1370 ويمثل %19٫3 
بالنسبة للجرائم املرتكبة داخل الدولة و7% بالنسبة جلرائم الدول األخرى.

ويف جرائم العنف األخرى كان العدد الكيل هو 229 وهذا يمثل %3٫2 
بالنسبة للجرائم املحلية و2٫2% بالنسبة جلرائم الدول األخرى.

أما جمموع اجلرائم الكيل يف كل الفرتة فكان 7090 جريمة ومتثل %100 
بالنسبة للدولة، و1% بالنسبة للدول األخرى.

دولة فلسطني 

كان العـدد الـكيل جلرائـم القتـل بأنواعه هـو 539 جريمة وهـذا يمثل 
10،4% بالنسبة للجرائم  املحلية، ويمثل 3% بالنسبة جلرائم الدول األخرى.

وكانت جرائم األذى اجلسيم 3332 جريمة وهي متثل 64٫1% بالنسبة 
للجرائم املحلية، و6% بالنسـبة للجرائم  املرتكبة يف الدول العربية املشـاركة 

يف الدراسة.

ويف جرائم الرسقات بالعنف وهي 357 جريمة متثل 9% بالنسبة للجرائم 
املحلية ، و3% بالنسبة للجرائم املرتكبة يف الدول العربية األخرى.
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وكان العـدد الـكيل جلرائم االعتداء اجلنيس مـع العنف 232 وهي متثل 
4،5% بالنسبة لكل اجلرائم يف الدولة و1،2% بالنسبة للدول العربية األخرى.

وكان عـدد جرائـم العنف األخـرى 736 وهي متثل 14٫2% بالنسـبة 
للجرائم  املحلية ، و7% بالنسـبة للجرائم املرتكبة يف الدول العربية املشـاركة 

يف الدراسة.

وكان العدد الكيل لكل جرائم العنف يف الدولة هو 5196 وهي بالطبع 
متثل 100% بالنسبة للدولة، ومتثل 7% بالنسبة ملجموع جرائم العنف يف الدول 

العربية األخري.

مملكة البحرين 

كان عدد جرائم القتل بأنواعها 28 وهذا يمثل 4% بالنسبة جلرائم العنف 
يف الدولة، و1% بالنسبة جلرائم القتل يف كل الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

وكان عدد جرائم األذى اجلسيم  350 جريمة وهي متثل 4٫4% بالنسبة 
للجرائـم يف الدولـة، وكذلـك متثل 1% بالنسـبة للـدول العربية املشـاركة يف 

الدراسة.

وكان عدد جرائم الرسقات مع العنف يف سـنوات الدراسة 755 ومتثل 
9،5% بالنسبة لكل اجلرائم يف داخل الدولة، وكذلك متثل 6% بالنسبة للدول 

العربية املشاركة.

وكان عـدد جرائـم االعتـداء اجلنيس مـع العنف هـو 928 وهذا يمثل 
11٫6% بالنسـبة لـكل جرائم العنف داخـل الدولة، وكذلـك يمثل %4،7 

بالنسبة للدول العربية املشاركة.
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وبالنسبة للجرائم األخرى كانت 5909 جريمة وهي متثل 74٫1% يف 
داخل الدولة، وكذلك متثل 56٫1% بالنسبة للدول العربية املشاركة.

وكان العـدد الكيل جلرائم العنف يف الدولة هو 7970وهي بالطبع متثل 
100% بالنسـبة للدولة، و 1٫1% بالنسـبة ملجموع جرائـم العنف يف الدول 

العربية األخرى املشاركة يف الدراسة.

مجهورية مرص العربية

كان العـدد الكيل جلرائـم القتل بأنواعه 4336وهـي متثل 59٫6% من 
جمموع جرائم العنف يف الدولة والتي وردت للدراسة، ومتثل 16٫1% بالنسبة 

جلرائم القتل بأنواعه يف كل الدول العربية املشاركة يف الدراسة. 
وكان عدد جرائم األذى اجلسيم هو 402 وهي متثل 5٫5% بالنسبة لكل 
جرائم العنف الواردة من الدولة، ويمثل 1% من جمموع جرائم األذى اجلسيم 

يف الدول العربية املشاركة يف الدراسة.
وكان عـدد جرائـم الرسقـات مـع العنـف 2534 وهـذا العـدد يمثـل 
34٫8% بالنسـبة جلرائم العنف يف الدولة والتي وردت يف الدراسـة، ويمثل 
1٫9% بالنسـبة جلرائم الرسقات بالعنف الواردة من الدول العربية املشاركة 

يف الدراسة.
وكان عـدد  جرائـم العنـف الواردة مـن الدولة هـو 7272 والتي متثل 
100%، وهـي أيضًا ال متثل إال 1% بالنسـبة جلرائم العنـف يف الدول العربية 

التي استجابت للدراسة.
وهذه النسبة املتدنية ربام ترجع إىل أن جرائم االعتداء اجلنيس املصحوبة 
بالعنـف  جرائـم العنف األخرى مل يرد عنها أي رقم مـن الدولة وهذا جعل 

العدد الكيل هو ثالث جرائم فقط.
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اجلمهورية اللبنانية 

كان العدد الكيل جلرائم القتل بأنواعه  824 ومتثل 9٫7% من عدد جرائم 
العنف الكلية املرتكبة داخل الدولة والتي وردت للدراسة، وهذا العدد يمثل 
أيضًا 3٫1% من عدد جرائم القتل يف كل الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

وكان عدد جرائم االذى اجلسيم هو 4016 ومتثل 47٫1% بالنسبة للعدد 
الكيل جلرائم العنف داخل الدولة ويف نفس الوقت متثل 7% من جمموع جرائم 

األذى اجلسيم يف الدول العربية املشار إليها يف هذه الدراسة.

وكان عـدد جرائـم الرسقات بالعنف هو 2878 ويمثل نسـبة %33٫8 
مـن جمموع جرائـم العنف داخل الدولة، و2،2% مـن عدد جرائم الرسقات 

بالعنف يف كل الدول العربية املعنية.

وكان عـدد جرائم االعتـداء اجلنيس مع العنف هو 809 ويمثل %9٫5 
بالنسـبة للعـدد الكيل جلرائم العنـف يف الدولة و4،1% بالنسـبة للعدد الكيل 

جلرائم االعتداء اجلنيس العنيف يف كل الدول العربية املشاركة.

وكان العـدد الـكيل جلرائم العنـف 8527 ويمثل نسـبة 100% جلرائم 
العنف بالدولة، بينام يمثل 1٫2% بالنسبة للعدد الكيل جلرائم العنف يف الدول 

العربية املشاركة يف الدراسة.

دولة الكويت 

كان عـدد جرائـم القتل بأنواعه هو 849 جريمة وهي متثل 4% بالنسـبة 
لكل جرائم العنف بالدولة، ولكنه يمثل 3٫1% بالنسبة جلرائم القتل يف الدول 

العربية املشاركة يف الدراسة.
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وكان عدد جرائم االذى اجلسيم هو 4305 ويمثل هذا العدد %20٫4 
بالنسـبة جلرائم العنف يف الدولة ويف الوقت نفسـه يمثل 8% بالنسـبة للدول 

العربية املعنية.

وكان عـدد جرائم الرسقـات بالعنف هو 14445 وهذا يمثل %68٫5 
بالنسـبة للدولة، ويف نفس الوقت يمثل 11% بالنسـبة لكل جرائم الرسقات 

بالعنف يف الدول العربية املشاركة.

وكان عدد جرائم االعتداء اجلنيس مع العنف 44 جريمة متثل 2% بالنسـبة 
للدولة، وكام متثل 2% لكل جرائم االعتداء اجلنيس املصحوبة بالعنف يف الدول 

العربية املشاركة.

وكان عـدد جرائـم العنف األخرى هو 1458 ومتثل 6٫9% من جرائم 
العنـف يف الدولة، ومتثل 13،8% بالنسـبة جلرائم العنـف األخرى يف الدول 

العربية املشاركة يف الدراسة.

وكان العـدد الكيل جلرائم العنـف 21101 جريمة متثل 100% للدولة، 
ومتثل 2٫9% من املجموع الكيل جلرائم العنف يف الدول العربية املشاركة.

سلطنة عامن 

كان عدد جرائم القتل بأنواعه هو 167 جريمة يف سنوات الدراسة وهذا 
العدد يمثل 1٫1% بالنسـبة جلرائم العنف يف السـلطنة، ويمثل 6% بالنسـبة 

جلرائم القتل يف الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

وكان عـدد جرائـم االذى اجلسـيم 259 وهذا العـدد يمثل 1٫7% من 
جممـوع جرائـم العنف داخل الدولـة، ويمثل 0٫5% بالنسـبة جلرائم االذى 

اجلسيم يف الدول العربية، أي أقل من واحد يف املائة.
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وكانـت جرائم الرسقات بالعنـف 14454 جريمة وهي متثل %93٫8 
بالنسـبة جلرائم العنف بالدولة، وكام متثل 11% بالنسـبة جلرائم الرسقات مع 

العنف يف الدول العربية املشاركة.

وكانـت جرائم االعتداء اجلنيس هي 524 جريمة متثل 3٫4% بالنسـبة 
جلرائـم العنـف يف الدولة. وهذا العـدد يمثل 27% بالنسـبة جلرائم االعتداء 

اجلنيس يف الدول العربية املشاركة.

وكان العدد الكيل جلرائم العنف هو 15404 وهو يمثل 100% بالنسبة 
للدولة، ويمثل 2٫1% من جمموع العدد الكيل جلرائم العنف يف الدول العربية 

املشاركة.

اجلمهورية اليمنية  

كان عدد جرائم القتل  بأنواعه 5471 جريمة لكل أعوام الدراسة وهي 
متثل نسبة 43٫7% من جمموع جرائم العنف املرتكبة يف الدولة يف تلك الفرتة، 
ويف نفـس الوقـت متثـل 20٫3% من جممـوع جرائم القتل يف الـدول العربية 

املشاركة يف البحث يف تلك الفرتة حسب ما ورد يف هذه الدراسة.

أما عدد جرائم األذى اجلسيم فقد كانت 5484 لتلك الفرتة من السنوات 
وهـي متثـل 43٫8% من جمموع جرائم العنف يف الدولة، ومتثل نسـبة 1% من 

جمموع جرائم األذى اجلسيم يف الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

وبلغ عدد جرائم الرسقات مع العنف 1307 جرائم وهي متثل %10٫4 
مـن جمموع اجلرائم يف الدولة، وكذلك متثل 1% من مجيع جرائم الرسقات يف 

الدول العربية املشاركة يف الدراسة.
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وبلغ عدد جرائم االعتداء اجلنيس املصحوب بالعنف 248 جريمة وهي 
متثـل 2% مـن مجيع جرائم الدولة، ومتثل 1٫3% من اجلرائم يف الدول العربية 

التي أرسلت معلومات هلذه الدراسة.

أمـا جرائم العنف األخـرى جمتمعة فلم يرد عنها شء. وقد كان جمموع 
جرائم العنف بالدولة 12510 جرائم وهي متثل 100% بالنسبة للدولة، ومتثل 

1٫7% من جرائم العنف يف الدول العربية املعنية بالدراسة.

اململكة املغربية  

كانت جرائم القتل يف السنوات الست للدراسة هي 2024 جريمة ومتثل 
6% من جمموع جرائم العنف يف الدولة، ومتثل 7٫5% من جمموع جرائم القتل 

يف الدول العربية املشاركة يف الفرتة نفسها. 

وبلغـت جرائم األذى اجلسـيم 266347 جريمـة يف نفس الفرتة وهي 
بنسـبة 84% مـن جمموع جرائـم العنف يف الدولة، كام أهنـا متثل 49٫5% من 

جمموع جرائم األذى اجلسيم يف الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

وكان جمموع جرائم العنف يف الدولة يف فرتة الدراسة 317045 جريمة 
متثل نسبة 100% يف الدولة، ومتثل نسبة 43٫7% من جرائم العنف يف الدول 

العربية املشاركة يف الدراسة.

دولة قطر 

بلغـت جرائم القتل بأنواعه 112 جريمـة وهي متثل 2٫8% من جرائم 
العنـف يف الدولـة يف الفرتة املعنية، ويف  الوقت نفسـه متثل 0٫4% من جرائم 

القتل يف الدول العربية املشاركة.
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وكانت جرائم األذى اجلسـيم 215 جريمة يف فرتة الدراسـة وهي متثل 
5٫3%  من مجيع جرائم العنف بالدولة، ويف الوقت نفسه متثل 0٫5% بالنسبة 
جلرائم األذى اجلسيم يف الدول العربية األربع عرشة املشاركة يف الدراسة أي 

متثل أقل من %1.
أمـا جرائم الرسقات املصحوبة بالعنف فقد كانت 1569 جريمة وهي 
بذلـك متثـل 38٫9% مـن جمموع جرائم العنـف بالدولة، ويف الوقت نفسـه 
متثل 1٫2% من مجيع جرائم الرسقات بالعنف يف كل الدول العربية املشاركة 

بالدراسة.
وبلغت جرائم االعتداء اجلنيس املصحوبة بالعنف 483 جريمة يف فرتة 
السنوات الست وهي متثل 12% من جمموع جرائم العنف يف الدولة، وأيضًا 
متثـل 2،5% من جرائم االعتداء اجلنـيس املصحوبة بالعنف يف الدول العربية 

األربع عرشة.
وكان باقي جرائم العنف األخرى غري املشار إليها بالتحديد يف املعلومات 
1650 جريمـة وهـي متثل 41% من مجيع جرائم العنف يف الدولة، ويف نفس 
الوقت متثل 15٫7% من مجيع جرائم العنف األخرى جمتمعة يف الدول العربية 

املعنية بالدراسة.
وكان جمموع جرائم العنف عامة هو 4029 جريمة وهي بنسبة %100 
يف الدولة، بينام متثل هذه النسبة 6% من جمموع جرائم العنف يف الدول العربية 

األربع عرشة املشاركة يف الدراسة.

اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية 

كانت جرائم القتل بأنواعها هي 2343 جريمة ، متثل نسـبة 1٫6% من 
مجيع جرائم العنف يف الدولة يف فرتة السـنوات السـت، كام متثل نسبة %8٫7 
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من مجيع جرائم القتل بأنواعه يف كل الدول العربية األربع عرشة املشاركة يف 
الدراسة.

وبلغت جرائم األذى اجلسيم 103999 جريمة وهي متثل نسبة %71٫9 
من مجيع جرائم العنف يف الدولة، ويف الوقت نفسه متثل 19٫3% من جرائم 

األذى اجلسيم يف مجيع الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

وجـاء عدد جرائم الرسقـات املصحوبة بالعنـف 34070 جريمة متثل 
23٫6% من مجيع جرائم العنف بالدولة، ويف الوقت نفسه متثل نسبة %25٫9 
مـن مجيـع جرائم الرسقـات املصحوبة بالعنف يف الدول العربية املشـاركة يف 

الدراسة يف فرتة السنوات الست.

أما جرائم االعتداء اجلنيس املصحوبة بالعنف وكان عددها 4201 جريمة 
وهـي متثل نسـبة 2٫9% من جرائـم العنف يف الدولة ويف الوقت نفسـه متثل 
21٫4% مـن مجيـع جرائم االعتداء اجلنـيس املصحوبة بالعنف يف كل الدول 

العربية املعنية بالدراسة.

ومل يرد هنالك عدد جلرائ العنف األخرى ولكن جمموع جرائم العنف 
بالدولة كان 144613 جريمة يف فرتة الدراسـة ومتثل نسـبة 100% بالنسـبة 
للدولـة، ويف الوقت نفسـه متثل نسـبة 19٫9% من جرائـم العنف يف الدول 

العربية املشاركة يف الدراسة.

اجلمهورية العربية السورية 

بلغت جرائم القتل بأنواعها 1981 جريمة يف فرتة سنوات الدراسة وهي 
متثل 64٫3% من جرائم العنف يف الدولة، كام متثل نسـبة 7٫3% من جرائم 

القتل بأنواعه يف الدول العربية املشاركة يف الدراسة.
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وبلغت جرائم األذى اجلسـيم 166 جريمة يف السـنوات السـت املعنية 
بالدراسة وهي بذلك متثل 5،4% من جرائم العنف يف الدولة يف الفرتة نفسها. 
كام متثل نسبة 0٫5% بالنسبة جلرائم األذى يف الدول العربية املعنية بالدراسة، 

أي أقل من %1.

أمـا جرائم الرسقـات املصحوبة بالعنف فقد كانـت 179 جريمة وهي 
بذلك متثل 5٫8% من جرائم العنف يف الدولة يف سنوات الدراسة، بينام متثل 

1% من جرائم الرسقات يف الدول املعنية يف فرتة الدراسة.
وكانت جرائم االعتداء اجلنيس قد بلغت520 جريمة يف فرتة الدراسـة 
وهـي بذلك متثل نسـبة 16٫9% من جرائـم العنف يف الدولة يف تلك الفرتة، 
كام متثل نسـبة 2٫6% من جرائم االعتداء اجلنيس يف الدول العربية املشـاركة 

للفرتة.نفسها.
أمـا جرائم العنـف األخرى فقد بلغت 233 جريمـة وهي متثل %7٫6 
من مجيع جرائم العنف بالدولة ويف الوقت نفسه متثل 2٫2% من مجيع جرائم 

العنف األخرى جمتمعة يف كل الدول املشار إليها.
وكان جممـوع جرائـم العنف هو 3079 جريمة يف فرتة الدراسـة ومتثل 
نسـبة 100% يف الدولة، وهي متثل 4% من مجيع جرائم العنف جمتمعة يف كل 

الدول العربية املشاركة يف الدراسة للفرتة نفسها.

الدول العربية املشاركة  
وبالنظر إىل جمموع جرائم القتل بأنواعه يف مجيع الدول العربية املشاركة 
يف الدراسـة فقـد كان عددهـا 26992 جريمة وهي متثـل 3٫7% من جرائم 
العنف يف مجيع الدول املعنية. ويف الوقت نفسـه متثل بالطبع نسـبة 100% من 

جرائم القتل للدول نفسها املشاركة يف الدراسة.
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وفيـام خيتـص بجرائم األذى اجلسـيم فقـد بلغـت 537761 جريمة يف 
الدول العربية املشـاركة يف السـنوات الست. وهي بذلك تبلغ ما نسبته %74 

من جرائم العنف يف الدول العربية املشاركة.

أما جرائم الرسقات املصحوبة بالعنف فقد كان عددها يف الدول العربية 
املشـاركة 131351 جريمة يف السنوات الست وهي متثل نسبة 18٫1% من  

جرائم العنف يف مجيع الدول العربية املعنية.

وبلغـت جرائم االعتداء اجلنـيس املصحوبة بالعنف 19666 جريمة يف  
الدول العربية املعنية يف فرتة الست سنوات وهي متثل نسبة 2٫7% من جرائم 

العنف يف الدول املشاركة يف الدراسة.

أمـا جرائـم العنف األخرى غري املحددة فقـد بلغت 10541جريمة يف  
الـدول العربية املشـاركة وهي بذلك متثل 1٫5% مـن مجيع جرائم العنف يف  

الدول العربية املعنية يف فرتة الدراسة.

لذلك فإن عدد جرائم العنف يف الدول العربية املعنية يف خالل سنوات 
للدراسة هو 726311 جريمة.

4 . 2 جرائم العنف يف الدول العربية حسب نوع اجلريمة 

4 .2 .1 جرائم القتل 

نالحظ أن عدد جرائم القتل يف الدول العربية االربع عرشة املشاركة يف 
الدراسـة قد بلغ 96992 جريمة خالل السـنوات السـت وذلك من جمموع 
726311 حصيلة العنف يف الدول املشار اليها. وهي بذلك ال متثل أكثر من 
3٫7% فقط من جمموع اجلرائم، وهي نسـبة عادية ال تدعو لرتكيز خاص مع 
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األخذ يف االعتبار أن جرائم القتل بأنواعه هي األكثر اكتشافًا لدى السلطات 
حتى ولو مل يكتشف الفاعل.

وقد دلت املعلومات اجلنائية وهي منطقية، أن جرائم القتل غالبًا ما تظهر 
يف اإلحصائيـة اجلنائيـة وذلك أما ألهنا جرائم خطرية وحيـدث غالبًا اإلبالغ 
عنها بواسـطة اجلمهور الذي يعطيها أمهية خاصة. أو ألن السـلطات نفسـها 
تعطـي أمهيـة خاصة جلرائم القتل فتقوم ببـذل جمهودات خاصة للتعرف عىل 

أي جريمة قتل وقعت.

لذلك فإن عدد جرائم القتل الذي ورد من الدول العربية املشاركة غالبًا 
مـا يكون أقرب إىل العدد الكيل للجرائم التي وقعت. ولكن بالنسـبة جلرائم 
العنف األخرى فإن اإلبالغ عنها ثم اكتشـافها ال يكون بنفس نسـبة اكتشاف 

جرائم القتل.

فإذا أخذنا ذلك يف االعتبار فإن جرائم القتل متثل بنسبة أقرب إىل حقيقتها 
يف املجتمـع من مجيـع جرائم العنف األخرى، لذلك نجد أن نسـبة متثيلها يف 
جرائم العنف جمتمعة هي نسـبة أعىل من متثيل اجلرائم األخرى. أي أن نسـبة 

جرائم العنف األخرى دائاًم أقل من نسبة حقيقة وقوعها يف املجتمع.

ومما  جيدر ذكره أن جرائم القتل يف الوطن العريب ليست من اجلرائم التي 
تلصق باجلاين وصمة اجتامعية )Social Stigma(. فكثري من اجلناة يف جرائم 
القتـل حيرضون بأنفسـهم ملراكـز الرشطة واإلبالغ عن أهنـم ارتكبوا جريمة 
قتـل إما لغسـل العـار كام يقول، أو لثـأر، أو غري ذلك. وبـام أن هذه اجلريمة 
ال حتمـل الوصمـة االجتامعية ملرتكبها عادة فإهنا تكون ارسع يف الوصول إىل 

السجالت الرسمية.
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ويف هـذا اجلانـب فـإن األمـر غري ذلـك بالنسـبة لبعض جرائـم العنف 
األخـرى. ومثال ذلـك جريمة الرسقة مـع العنف، وأيضـًا جريمة االعتداء 
اجلنـيس املصحوبـة بالعنـف فإهنـا تلصـق بصاحبهـا وصمـة اجتامعية جتعل 
الشـخص منبوذًا إىل حد ما يف جمتمعه املحيل ، هلذا السـبب فإن مرتكب هذه 
اجلريمة أو تلك ال يبلغ عنها وإنام حياول أن يتوارى عن األنظار وخيفي جريمته 
ألهنا جتلب له العار. وهذه واحدة من األسـباب التي تسـاعد يف عدم االبالغ 
عن هذه اجلرائم مما يعني أن تسجيلها يف السجالت الرسمية يكون أقل، وتظل 

.)Dark Figures( يف أعداد األرقام الداكنة للسجالت اجلنائية
كام انه يمكن االشارة إىل أن جرائم القتل بأنواعها يف الدول العربية هي 
ما يمكن تسميتها باجلرائم التقليدية، وهي ترتكب ألسباب اجتامعية تقليدية 
يف غالب األحيان، فجرائم القتل عادة ترتكب ألسباب الثأر والغرية وغسل 
الرشف كام تسـمى، أو بسـبب االستفزاز الناشئ عن معركة مفاجئة، علاًم أن 

هنالك كثريًا  من جرائم القتل  سببها احلصول عىل املال .
والدول العربية مل تعرف كثريًا جرائم القتل بسبب السطو عىل املصارف 
واألماكـن املاليـة عـىل الرغم مـن وقوع بعض احلـوادث املتفرقة.  يشـار إىل 
أن جرائـم القتـل ربام تكون أكثر من ذي قبل بالنسـبة جلرائـم التفجريات أو 
اختطـاف الرهائن أو الطائرات. ولو أن اإلحصائيات اخلاصة هبذه الدراسـة 
ال تشري بالتفصيل لذلك لكن يمكن القول إهنا من األسباب املؤدية للقتل يف 

بعض األحيان.

4 .2 .2جريمة األذى اجلسيم 

بلغت عدد جرائم األذى اجلسيم يف الدول العربية األربعة عرش يف فرتة 
السنوات الست 537761 جريمة مسجلة.
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ويالحظ إهنا متثل ما نسبته 74% من جرائم العنف املسجلة يف تلك الدول 
لتلك الفرتة. وهي كام يالحظ متثل نسبة عالية جدًا.

وهذه النسبة حتتاج إىل الوقوف عندها إذ أن األذى اجلسيم يقارب ثالثة 
اربـاع جرائـم العنف يف الدول العربية. وإذا نظرنا يف هذه النسـبة العالية فإنه 
يبـدو أن جرائـم األذى اجلسـيم يقع مـن ضمنها كل حمـاوالت جرائم القتل 
التـي مل تكتمـل أو جرائـم الـرشوع يف القتل. كام أهنا ربام تعـد مؤرشًا عىل أن 
أكثر االعتداءات عىل النفس يف الدول العربية هي ليسـت بغرض القتل وإنام 
بغرض إيقاع األذى فقط ولكن يكون أذًى جسياًم. وربام يعرب عن املزاج املتقلب 
الرسيع االنفعال لدى الشخص العريب الذي يستجيب لالستفزاز وعدم قبول 
ما يعتقده مسـيئًا، كام ربام يكون مؤرشًا الزدياد حاالت النزاعات املفضية إىل 
تسبيب األذى نتيجة لتداخل املصالح االقتصادية أو غريها، ويبدو أن مناطق 

التامس واالحتكاكات قد زادت يف هذا العرص أكثر من ذي قبل.

كـام أنه ال خيفى أن ما ينطبق عـىل جرائم القتل يرسي عىل جرائم األذى 
اجلسيم فيام يتعلق بالوصمة االجتامعية. فإنه عادة ال تلحق بالشخص وصمة 
اجتامعية من جراء اعتداء وتسبيب االذى اجلسيم لآلخرين إذا كان السبب ال 
يعيب ذلك الشخص. وذلك يف حاالت عدة كثرية، واجلاين ال خيشى كثريًا من 
اإلبالغ عنها للجهات الرسمية ولكن بكل املقاييس فإن جريمة األذى اجلسيم 
متثل نسبة مرتفعة بالنسبة جلميع جرائم العنف األخرى يف الدول العربية وهي 
حتتاج لتفسـري علمي يف دراسـة خاصة عن جريمة األذى اجلسـيم وما الذي 

جيعلها تسيطر عىل خارطة جرائم العنف يف الدول العربية أكثر من غريها.
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4 .2 .3 جرائم الرسقات املصحوبة بالعنف
بلغت جرائم الرسقات املصحوبة بالعنف يف الدول العربية األربع عرشة 
خالل السنوات الست 19666 جريمة وهي تعادل 2٫7% من جرائم العنف 
املسـجلة يف تلـك الـدول يف الفرتة نفسـها . ومن املؤكـد أن جرائم الرسقات 
املصحوبة بالعنف ال تصل إىل ثالث يف املائة من كل جرائم العنف يف الدول 
العربية. وكان االنطباع العام أن هذه اجلريمة )الرسقة مع العنف( متثل نسـبة 

عالية بني جرائم العنف.
وال شـك أن لذلك عدة أسـباب منها أن هذه اجلرائم ال جتد طريقها إىل 
السـجالت الرسـمية وإنام تظـل جرائم خفية وذلك لعـدم رغبة املجني عليه 
باإلبالغ عنها ويفرتض أن تركز  الرشطة عىل مكافحة هذا النوع من اجلرائم 
ملا هلا من إنعكاسات أمنية تصيب اجلمهور بالفزع وعدم االطمئنان العام وتقع 
الالئمة هنا عىل األجهزة األمنية. لذلك نجد أن السلطات األمنية تعطي إهتاممًا 

متقدمًا ملكافحة هذه اجلرائم وزيادة نشاطها ودورياهتا ملنعها قبل وقوعها.

4 .2 .4 جرائم العنف األخرى
كان جمموع جرائم العنف األخرى املسـجلة يف الدول العربية املشـاركة 
ولفرتة السـنوات السـت هـو 10541 جريمة وهي متثـل 1٫5% من جرائم 
العنف املسجلة يف تلك الدول يف الفرتة نفسها. وبالطبع هذه نسبة بسيطة  عىل 
الرغـم مـن أننا ال نعلم مـا هي هذه اجلرائم عىل سـبيل التفصيل. ولكن هذه 
املجموعـة تشـمل  جرائم العنـف املتبقية عدا القتل بأنواعه واألذى اجلسـيم 
وجرائم الرسقات املصاحبة للعنف واالعتداء اجلنيس بالعنف ـ أي غري هذه 
اجلرائـم املحددةـ  فـإن كل اجلرائم األخرى والتي توصف بأهنا جرائم عنف 

تقع ضمن هذه املجموعة.
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وربام كان أحد أسباب تدين نسبة جرائم العنف األخرى يف هذه الدراسة 
ترجـع إىل أن هنالك سـت دول مـن أربع عرشة دولة من الذين اسـتجابوا مل 
يضمنوا ردودهم أي ش عن هذه اجلرائم األخرى، ومل يسجل أي رقم، وال 
يعرف أي تفسـري لذلك. ولكن فقدان أرقام سـت دول من أربع عرشة دولة  
يؤثـر تأثـريًا بالغًا يف هذه النسـبة خصوصًا وأن هذه اجلريمـة الوحيدة التي مل 
ترد يف معلومات ست دول عربية ربام ألن طلب الدراسة مل يكن واضحًا هلذه 

الدول أو ألي سبب آخر.

 وكذلـك فـإن جرائـم الرسقـات املصحوبـة بالعنف اضافـة إىل جرائم 
االعتداء اجلنيس باستعامل العنف، متثل يف جمموعها كل أو اغلبية جرائم العنف 
بالدولة بحيث مل يتبق إال قليل من جرائم العنف حتى توضع يف سـلة جرائم 

عنف أخرى. وهذا التفسري األخري ربام يكون أكثر قبواًل.

4 .2 .5 جمموع جرائم العنف 

بلغـت كل جرائـم العنـف يف الـدول العربيـة املعنيـة بالدراسـة يف فرتة 
السنوات الست 726311 جريمة وهي جمموع جرائم القتل بأنواعه، واألذى 
اجلسـيم، وجرائم الرسقـات بالعنـف، وجرائم االعتداء اجلنـيس املصحوبة 

بالعنف، إضافة إىل جرائم العنف املتبقية،اجلدول رقم )15(.



139

اجلدول رقم )15( جرائم العنف يف الدول العربية الداخلة يف عينة الدراسة 
يف أعوام )1995 ـ 2000م(

   أنامط 
اجلرائم

املجموع2000م1999م1998م1997م1996م1995م

1ـ القتـل 
بأنواعه

41304358422546464971466226992

2 ـ  األذى 
اجلسيم

775878261989294931599735497748537761

3 ـ  جرائم 
الرسقات 

بالعنف

180342074422146214822373225212131351

4 ـ  االعتداء 
اجلنيس مع 

العنف

30162685313632983417411419666

5 ـ  جرائم 
عنف أخرى

164211846158917331619201210541

904401252211193021813421391131847331113627املجموع

إن هذا الرقم الذي يمثل جمموع هذه اجلرائم يصعب احلديث عنه جمردًا 
مـن معطيات أخرى حتى يمكن أن نتحـدث إذا كان رقاًم كبريًا أو متدنيًا. إن 
هـذا الرقم بدون معرفة عدد السـكان يف هذه البلـدان األربعة عرش، وحجم 
اجلرائم األخرى غري جرائم العنف وأي معلومات عن نشاط الرشطة واهتاممها 
يمثل هذه اجلرائم وغريها من العوامل األخرى ال يمكن من التحليل التعرف 

عام يعنيه هذا الرقم.
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4 . 3 جرائم العنف حسب السنني
يشـري اجلدول رقم )2( إىل ترتيب جرائم العنف حسب السنني اخلاصة 
بالدراسة وهي أعوام 1995ـ  1996ـ  1997ـ  1998ـ  1999ـ 2000م. 
كـام أنـه يشـري إىل كل جريمة عنف داخلة بالدراسـة مع السـنة، وهي جرائم 
القتـل بأنواعه، األذى اجلسـيم، جرائم الرسقات بالعنـف، االعتداء اجلنيس 
مع اسـتعامل العنف، وكذلك باقي جرائم العنف األخرى غري املشـار اليها. 
والبد من اإلشـارة هنا مرة أخرى إىل أن هذه األرقام ختص أربع عرشة دولة 

عربية هي التي أجابت عىل أسئلة االستبانة.

وباستعراض هذه اإلجابات يتضح اآليت:

4 .3 .1 القتل بأنواعه 

هنالك 4130 جريمة قتل يف عام 1995م يف كل الدول العربية املعنية. 
ويصل جمموع  جرائم القتل يف السنني الست إىل 26992 جريمة وهذا يعني 
أن جرائم القتل يف عام 1995م تساوي ما نسبته 15٫3% من جمموع اجلرائم 
لكل األعوام يف كل الدول. وبالنظر إىل جرائم األعوام التي تيل ذلك العام أن 
جمموع اجلرائم هبا أقل من حجم اجلرائم يف السنني األخرى. وهذا ربام يشري 

إىل تصاعد جرائم القتل بأنواعه حسب السنني املتتالية.

ففـي عام 1996م كان عـدد جرائم القتل هو 4358، وبالنسـبة للعدد 
الكيل جلرائم القتل يف السـنوات السـت وهي 26992 جريمة وهذا يعني أن 
جرائم القتل يف عام 1996م تقابل ما نسبته 16٫1% من جمموع جرائم القتل 
يف كل السنوات املعنية وهذا يعني ارتفاعًا طفيفًا بني عامي 1995م و 1996م.
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ويف عـام 1997م كان عـدد جرائـم القتل هو 4226 جريمة وبالنسـبة 
للعدد الكيل للجرائم اخلاصة بالقتل يف السنوات الست وهو 26992 جريمة 
وهذا يعني أن جرائم القتل يف هذا العام تقابل ما نسبته 15،7% وهذا يشري إىل 
انخفاض طفيف عن جرائم عام 1996م أي انخفاض ال يزيد عىل %0٫4. 

وربام ال يكون هلذا االنخفاض البسيط أي قيمة إحصائية.

وعند االنتقال إىل عام 1998م فإننا نجد أن عدد جرائم القتل كان 4646 
جريمـة مقارنـة مع العدد الكيل 26992 وهـذا يعني أن جرائم القتل يف هذه 
السنة تقابل ما نسبته 17٫2% مما يعني أهنا  إرتفعت بأكثر من 1% من جرائم 
العام السـابق، وهذا ارتفاع مفهوم هبذه النسـبة من ناحية الظروف املتجددة 

التي ربام تؤدي إىل ارتفاع  معدل جرائم القتل بأنواعها.

ويف عام 1999م نجد أن جرائم القتل بأنواعها كانت4971 مقارنة مع 
العـدد الكيل جلرائـم القتل وهي 26992 جريمة وهذا يعني أن نسـبتها هي 
18٫4% وهنـا كان االرتفـاع أكثر من 1% ولكن مل يرد لنا ما يشـري وال نعلم 
سـبب هـذه القفزة يف جرائم القتـل يف عـام 1999م، إال إذا فهمنا ذلك عىل 
أسـاس التفسـري السـابق وهو أن هنالك توجهًا عامًا يف إزدياد جرائم القتل 
مع السنني ونسبة معقولة ال تزيد عن 1% نسبة للزيادة يف سكان العامل العريب 
من عام إىل عام ونشاط الرشطة والتحسن املتقدم يف طرق اكتشاف اجلريمة.
ويف عام 2000م فإن عدد جرائم القتل بأنواعها هو 4662 جريمة وهو 
يقابل ما نسـبته 17٫3% من العدد الكيل جلرائم القتل يف كل السـنوات وهو 
26992جريمة. ويالحظ أن هنالك انخفاضًا بسيطًا يف حدود 1% من العام 
الذي سبقه، وهو نمط مغاير ملا حيدث عادة يف كل سنة وال بد من تفسري هلذا 
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االنخفـاض حتـى ولو كان طفيفًا. هل حتسـنت أسـاليب منـع اجلريمة لدى 
الرشطة؟ علاًم بأن جرائم القتل عامة ال ختضع للسيطرة بوسائل املنع كاجلرائم 

األخرى اخلاصة باألموال مثاًل.

4 .3 .2 جرائم القتل يف السنة مع العدد الكيل جلرائم العنف 

يف عام 1995م حيث كانت جرائم القتل بأنواعها 4130جريمة وكانت 
كل جرائم العنف يف السنة نفسها هي 104409جرائم، وهذا يعني أن جرائم 
القتل عام 1995م تسـاوي ما نسبته 40% من جمموع جرائم العنف يف السنة 
نفسها. وبالطبع ال يمكن أن تفيدنا هذه النسبة إال إذا عرفنا حترك جريمة القتل 

مع جرائم العنف األخرى يف السنني التي تليها.
يف عام 1996م كانت جرائم القتل بأنواعها هي 4358 جريمة وكانت 
كل جرائم العنف يف ذلك العام هي 112252وهذا يعني اهنا تساوي ما نسبته 
3،9% من كل جرائم العنف، وهذا يعني أن هنالك انخفاضًا طفيفًا يف نسـبة 

جرائم القتل يف عام 1996م مقارنة مع عام 1995م.
ويف عـام 1997م كانـت جرائـم القتـل بأنواعهـا هـي 4225 جريمـة 
وبمقارنتها مع العدد الكيل جلرائم العنف يف ذلك العام وهي 120391جريمة 
نجد أهنا تقابل ما نسبته 3٫5% بالنسبة لكل جرائم العنف يف ذلك العام وهذا 
ما يشري إىل انخفاض حمدود يف هذه النسبة من العام الذي سبقه، وبام أن النسبة 
بسيطة فليس هناك تفسري متوفر لذلك مع انعدام أي معلومات معينة قد تشري 

إىل ذلك.
ويف عـام 1998م كان عـدد جرائم القتل هـو 4646 جريمة مقارنة مع 
العـدد الكيل جلرائم العنف يف ذلك العام وهو 124318 جريمة وهذا يعني 
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أن نسبتها للعدد الكيل هو 17٫2% مما يشكل إرتفاعًا ملحوظًا يف نسبة جرائم 
القتل.

ويف عام 1999م كانت جرائم القتل العمد هي 4971 جريمة ومقارنة 
مع العدد الكيل جلرائم العنف يف  العام نفسـه وهي 131193 جريمة وهذا 
يعني أهنا تقابل ما نسبته 3،8% مما يعني زيادة طفيفة ال تزيد عن 0٫1% وربام 

لن يكون هلا قيمة كبرية.

ويف عـام 2000م كان عـدد جرائم القتل هو 4662 جريمة وبمقارنتها 
مـع العدد الكيل جلرائم العنف يف العام نفسـه وهـو 133748 جريمة وهذا 
يعني أن نسـبة القتل للجرائم األخري كان 3٫5% وهذا يشـري إىل انخفاض 

عن العام املايض.

وكل جرائـم القتـل يف كل االعـوام السـتة كان هـو 26992 جريمـة 
وبمقارنتها مع كل جرائم العنف يف كل هذه السـنوات فإننا نجد أن نسـبتها 

هي 3٫7% وهذه النسبة متناسقة مع النسبة السنوية.

إن مقارنة جريمة القتل مع جرائم العنف األخرى يف كل عام من أعوام 
الدراسـة، نجد أن النسـبة مقارنة يف كل األعوام رغم االختالف الواضح يف 
حجـم جرائـم العنف األخرى. واملالحظة املهمة هنـا أن حجم جرائم القتل 
بأنواعها ظلت إىل حد كبري ثابتة يف حدود األربعامئة حالة يف كل عام تزيد أو 
تنخفض قلياًل، ولكن الذي يدعو للتوقف أن نسبتها إىل جرائم العنف األخرى 
أيضًا ظلت ثابتة إىل حد ما يف طوال سنوات الدراسة. وهي مل خترج من حدود 
4% إىل 3٫5% عىل الرغم من الزيادات امللحوظة يف بعض جرائم العنف من 
عـام لعـام لكن هـذه النتيجة تشـري إىل أن العدد الكيل جلرائـم العنف ظل يف 
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ثبات إىل حد ما مل يتغري تغيريًا دراماتيكيًا. تلك النسبة حمافظة عىل العدد الكيل 
املحافظ نوعًا ما عىل عدد اجلرائم. ولكن املهم يف هذه املقارنات هو معرفة نسبة 
الزيادة أو النقصان يف جرائم القتل بالنسبة للعدد الكيل جلرائم العنف يف كل 
عام حتى يمكن معرفة كيف تتحرك جريمة القتل اتفاقًا أو اختالفًا مع العدد 
الـكيل جلرائـم العنف يف عـام واحد واألمر ذاته ينطبق عـىل اجلرائم األخرى 

وبخاصة األذى اجلسيم)شكل 1( والرسقات بالعتف )الشكلني 2 ـ 3(.

4 .3 .3 األذى اجلسيم  

يف عـام 1995م كان عـدد جرائـم األذى اجلسـيم يف كل الدول العربية 
املشاركة هو 77587 جريمة. وبام أن جرائم األذى اجلسيم يف السنوات الست 
هـو 537761 جريمة وهذا يعني أن جرائم األذى اجلسـيم يف عام 1995م 
تقابل ما نسبته 14٫4% بالنسبة للجرائم املرتكبة يف تلك السنوات. وهنالك 
مؤرش أويل يوحي بأن ما شـهده عام 1995م من جرائم األذى اجلسـيم كان 

أقل من احلجم العادي للجرائم ذاهتا  يف كل عام.

وإذا تقدمنا أكثر يف السـنني التي تىل عام 1995م بالنسـبة هلذه اجلريمة 
فلربـام تكون هنالك نتائج هلا قيمـة علمية حتى تتوفر املعلومات الالزمة عن 

السنني الست.

يف عـام 1996م كانـت جرائـم األذى اجلسـيم هـي 82619 جريمـة 
وبمقارنتها مع العدد الكيل جلرائم األذى اجلسـيم يف السـنوات السـت وهي 
537761 نرى أن جرائم عام 1996م تساوي ما نسبته 15٫4% من املجموع 

الكيل. وهنا يالحظ أن هناك زيادة يف حدود 1% عن العام السابق. 
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الشكل رقم ) 1( جرائم القتل يف السنوات الست لكل الدول  العربية 
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الشكل رقم )2( جرائم األذى اجلسيم يف السنوات الست لكل الدول  العربية
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الشكل رقم )3(  جرائم الرسقات يف السنوات الست لكل الدول  العربية

يف عـام 1997م كانت جرائم األذى اجلسـيم هـي 89294 وبمقارنتها 
مع العدد الكيل للجريمة يف االعوام السـتة وهو 537761 فإن هذا يعني أن 
نسـبة ذلـك العام كانـت 16،6% للعدد الكيل للجريمة نفسـها. ويالحظ أن 
هنالك زيادة مضطردة يف العدد يف النسـبة مقارنة مع العام الذي سـبقه وهو 
عام 1996م. وإىل هنا فإن هنالك إشارات واضحة أن جرائم األذى اجلسيم 
يف زيادة مسـتمرة يف حجمها ويف نسـبتها منذ عـام 1995م، وعام 1996م، 

وعام 1997م.

�

����

�����

�����

�����

�����

�����

� � � � � �

18
03

4

20
74

4 22
14

7

21
48

2 23
23

2 25
21

2

1995      1996       1997       1998     1999       2000

10000

95000

9000

8500

8000

7500

7000



148

يف عـام 1998م كانت جرائم األذى اجلسـيم هي 93159 ومقارنة مع 
العدد الكيل للجريمة يف السـنوات السـت وهو 537761جريمة فإن نسـبة 
هـذه اجلريمـة يف هذا العام تقابل 17٫3%، وهنـا يالحظ أن هنالك زيادة يف 
هذه اجلريمة عن العام الذي سبقه، وكذلك زيادة يف النسبة مقارنة مع العدد 
الـكيل هلذا العام مع األعوام السـابقة وبالذات مع عام 1997م. مما يؤكد أن 
هنالك زيادة مضطردة يف حجم جرائم األذى اجلسـيم وزيادة يف النسـبة منذ 

عام 1995 ـ 1998م.

ويف عـام 1999م كان العـدد الكيل جلرائم األذى اجلسـيم هو 97354 
جريمة وبمقارنته مع العدد الكيل للسنوات الست للجريمة نفسها فإننا نجد 
أن جرائم عام 1999م تقابل ما نسبته 18٫1% من العدد الكيل. وهذا مؤرش 
آخر عىل الزيادة املضطردةـ  ولو بمقدار ـ  حلجم جرائم األذى اجلسيم مع مرور 
السنني وكذلك زيادة النسبة مقارنة مع اجلريمة نفسها لكل سنوات الدراسة.
ويف عـام 2000م فـإن جرائـم األذى اجلسـيم بلغـت 97748 جريمة 
وبمقارنتهـا مـع مجيع جرائم األذى اجلسـيم للسـنوات السـت  والتي بلغت 
537761 جريمـة فـإن هـذا يعنـي أن جرائم عـام 2000م تقابل ما نسـبته 
18٫2% مـن املجمـوع الـكيل هلذه اجلريمـة. وهذا ايضًا مـؤرش جيد عىل أن 
الزيـادة مضطـردة يف هذه اجلريمـة من عام إىل عام حتى ولـو إن هذه الزيادة 
ليسـت مثرية، أي أن القفزة يف الزيادة ليسـت عالية جدًا. فمنذ عام 1995م 
حـني كان العـدد 77587 فإن هناك زيادة بسـيطة كل عام حتى وصل العدد 

إىل 97748 يف عام 2000م.
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4 .3 .4 األذى اجلسيم املصاحب لكافة جرائم العنف يف السنة 
نفسها

عنـد النظر إىل جرائم االذى اجلسـيم يف كل عـام مقارنة مع باقي جرائم 
العنف يف ذلك العام فإننا نجد اآليت:

يف عام 1995م حيث كانت جرائم األذى اجلسيم هي 77587 جريمة 
وبمقارنتها مع العدد الكيل جلرائم العنف يف ذلك العام وهي 104409 فإننا 

نجد أن نسبة هذا العام للعدد الكيل تساوي %74٫3. 

واملالحظة الواضحة هنا أن جريمة األذى اجلسيم قد غطت ثالثة ارباع 
خريطة جرائم العنف يف عام 1995م. أي أن كل جرائم القتل بأنواعه وجرائم 
الرسقات بالعنف وجرائم االعتداء اجلنيس مع العنف زيادة عىل جرائم العنف 
األخـرى جمتمعة ال تسـاوي أكثر من ربع جرائم العنـف يف ذلك العام. وهنا 
البد من حماولة تفسـري  هذا العدد الكبري يف جرائم األذى اجلسـيم مقارنة مع 

باقي جرائم العنف يف عام 1995م. 

وعندما تتعرف عىل األعوام التي تيل ذلك العام سـتتعرف عام إذا كانت 
هـذه النسـبة حمافظة أم ال. أي أن األذى اجلسـيم يف كل عـام حيوز عىل %75 

تقريبًا من جرائم العنف.

وهذا يعني أنه ليست هنالك خصوصية لعام 1995م، وإنام هي ظاهرة 
ثابتة يف السنوات الست وهي حيازة األذى اجلسيم عىل نسبة عالية جدًا للعدد 
الـكيل جلرائـم العنف. ثـم نحاول معرفة ملـاذا يرتكب النـاس جرائم األذى 
اجلسـيم أكثر بكثـري من جـرائم العنــف األخـرى أي إهنـا اجلريمة املفضلة 

وإىل حـد كبري.
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يف عـام 1996م فإن حجم جرائم األذى اجلسـيم كان 82619 جريمة 
وكان العدد الكيل جلرائم العنف يف العام نفسه هو 112252 جريمة. ونجد 
أن نسـبة األذى اجلسـيم يف ذلـك العـام بالنسـبة للعدد الكيل هـو %73٫6، 
وهذا يشري إىل نفس التوجه كام هو يف العام الذي سبقه، أي أن جريمة األذى 
اجلسيم تقارب ثالثة أرباع جرائم العنف وهي بالطبع حتتاج لتفسري بعد اكتامل 

املعلومات وبالذات عن الوضع يف كل السنوات.
يف عام 1997م كان جمموع جرائم األذى اجلسيم 89294 جريمة والعدد 
الكيل جلرائم العنف يف ذلك العام هو 120391 جريمة وهذا يعني أن نسبة 
هذه اجلريمة للعدد الكيل يف نفس العام هو 74٫2%. إذن هذه النسبة العالية 
حمافظة وتشري إىل سيطرة جرائم األذى اجلسيم عىل معظم ساحة جرائم العنف 

يف السنوات الثالث املاضية.
ويف عام 1998م بلغت جرائم األذى اجلسيم 93159 جريمة وكانت كل 
جرائم العنف يف ذلك العام 124318 جريمة مما يعني أن نسبتها للعدد الكيل 
هي 74٫9% وهذا تأكيد جديد عىل حمافظة جريمة األذى اجلسيم عىل أهنا متثل 

ثالثة أرباع العدد الكيل جلرائم العنف منذ أعوام 1995م وحتى 1998م.
ويف عـام 1999م كان العـدد الكيل جلرائم األذى اجلسـيم هو 97354 
جريمة والعدد الكيل جلرائم العنف للعام نفسه هو 131193 وهذا يعني أن 
جريمة األذى اجلسيم متثل ما نسبته 74٫2% للعدد الكيل يف ذلك العام. وهذا 
أيضًا مورش آخر عىل أن جريمة األذى اجلسيم حتافظ عىل وضعها يف كل عام 
ليس فقط كأكرب حجم ولكنها أيضًا تساوي ثلثي جرائم العنف يف هذا العام 

وكل األعوام التي سبقته يف هذه الدراسة.
ويف عـام 2000م فـإن جرائـم األذى اجلسـيم كانـت 25212 جريمة 
وكانت جرائم العنف يف العام نفسه هو 133748 جريمة أي بنسبة %73٫1 
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للعدد الكيل جلرائم العنف يف نفس العام. وهي تقريبًا نفس النسـبة لألعوام 
السابقة والتي تدل عىل سيطرة جرائم األذى اجلسيم عىل أكرب مساحة جلرائم 

العنف يف األعوام املشار إليها.

وبالنسـبة للمجموع الكيل جلرائم األذى اجلسـيم نجـد إأها 131351 
جريمة وكان العدد الكيل جلرائم العنف يف السـنوات السـت هو 726311 
جريمـة. وهذا يعني أن جرائم األذى اجلسـيم متثل ما نسـبته 74% من جممل 

جرائم العنف. ويالحظ أن هذه النسبة ثابتة يف كل السنوات.

إن هـذه النتيجـة مثرية لالهتامم وهي حمافظة حيث  مثلت نسـبة جريمة 
األذى اجلسـيم 75% من جمموع جرائم العنف وهي تشـمل: القتل بأنواعه، 
وجرائم الرسقات، واالعتداء اجلنيس مع اسـتعامل العنف، إضافة إىل جرائم 
العنف األخرى. وهذه النسـبة يبدو أهنا ثابتة منذ أعوام 1995م وحتى عام 

2000م وذلك يف كل الدول العربية األربع عرشة.

وأحـد التفسـريات هلذه النسـبة الثابتة هـو أن املواطن العـريب يميل إىل 
ارتـكاب جريمة األذى اجلسـيم أكثر بكثري مـن أي جريمة عنف أخرى، بل 
أكثـر من مجيع جرائم العنف األخرى جمتمعـة. وامللفت لإلنتباه أكثر إن هذه 
اجلريمة رغم سيطرهتا عىل جرائم العنف فإن هذه السيطرة ظلت مستمرة منذ 
عام 1995م حتى عام 2000م بدون انقطاع أو انخفاض. وهذا الوضع يدعو 
إىل اإلملام بكل جوانب وظروف ارتكاب جريمة األذى اجلسيم ملعرفة ما الذي 
جيعلهـا أكثر سـيطرة من غريها من جرائم العنـف. وربام يكون هذا موضوع 

لبحث منفصل يلم بكل الظروف واملعلومات عن هذه اجلريمة ومرتكبها.



152

4 .3 .5 جرائم الرسقات مقارنة مع كل سنة 
كانـت جرائم الرسقات مع العنف يف عام 1995م هو 18034 جريمة 
لكل الدول العربية املعنية، والعدد الكيل جلرائم الرسقات يف السنوات الست 
هو 131351 جريمة وهذا يعني أن جرائم الرسقات لعام 1995م تسـاوي 

نسبة 13٫7% من جمموع الرسقات يف كل األعوام.
ويف عـام 1996م كان جممـوع الرسقـات مـع العنف هـو 20744 جريمة 
وكان جممـوع الرسقات لـكل األعوام 131351 جريمة وذلك بنسـبة %15٫8 
وهـذا يوضـح زيادة يف عدد جرائم الرسقات مع عـام 1996م عام كان عليه عام 
1995م. وبالطبع يمثل ذلك زيادة يف النسبة لكل جرائم الرسقة يف كل األعوام.
يف عـام 1997م كان عـدد جرائـم الرسقـات املصحوبـة بالعنـف هـو 
22147 جريمـة وكان جمموع الرسقـات يف كل األعوام 131351 مما يعني 
نسبة 16٫9% وهذا يشري إىل زيادة ملحوظة فيها بتقدم األعوام. واآلن يف عام 
1997م أصبحـت هناك زيادة مقدرة يف هذه اجلريمة من العام الذي سـبقه. 

وبالطبع زادت النسبة ألن عدد اجلرائم يف كل األعوام ثابت.
يف عـام 1998م كان عـدد جرائـم الرسقات بالعنـف 21482 جريمة  
بنسبة 16٫4% إىل العدد الكيل جلرائم الرسقات يف األعوام الست. ويالحظ 

هنا انخفاض يف هذه اجلريمة عن العام الذي سبقه.
يف عام 1999م كان عدد جرائم الرسقات بالعنف هو 23732 جريمة 
بنسبة 18٫1% للعدد الكيل جلرائم الرسقات يف األعوام الست وهنا نالحظ 

زيادة عن ما كان عليه يف العام الذي سبقه.
ويف عـام 2000م كان العـدد الكيل جلرائم الرسقة بالعنف هو 25212 
بنسـبة 19٫2% للعدد الكيل هلذه اجلريمة يف السـنوات السـت. وهنا نالحظ 
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زيادة ملحوظة يف عدد جرائم الرسقة يف هذا العام عام كان عليه يف العام الذي 
سبقه. وعامة يالحظ أن هنالك ازديادًا مضطردًا يف هذه اجلريمة مع مر  السنني 
مـا عـدا يف عـام 1998م حيث كان هنـاك انخفاض يف عـدد جرائم الرسقة. 
وربام يكون ذلك لسـبب عارض خاص بنشـاط السـلطات أو عدم تسـجيل 
هذه اجلرائم أو أن السـبب مرتبط بقلـة اإلبالغ عنها. ولكن التوجه الواضح 

هو الزيادة املضطردة يف أعداد هذه اجلريمة يف كل عام.

4 .3 .6جرائم الرسقات مع جرائم العنف 

كان عدد جرائم الرسقات يف عام 1995م يف الدول العربية االربع عرشة 
هو 18034 جريمة وكان العدد الكيل جلرائم العنف هو 104409 جريمة يف 
العام نفسه وقد كانت نسبة الرسقات بالعنف للعدد الكيل هو 17٫3% جريمة.

ويف عـام 1996م حيـث كان عدد جرائـم الرسقات هو 20744 وكان 
العـدد الـكيل جلرائم العنف 112252 جريمة بنسـبة 18٫5%. ويالحظ أن 
هنالـك زيـادة يف عدد عام 1996م من عـام 1995م يف هذه اجلريمة، كام أن 

النسبة أيضًا زادت مقارنة مع العدد الكيل جلرائم العنف.

يف عام 1997م كان عدد جرائم الرسقات بالعنف هو 22147 جريمة 
وكان العدد الكيل جلرائم العنف يف نفس العام هو 120391 جريمة وكانت 
النسـبة هـي 18٫4%. وهذا يعني زيـادة عدد الرسقات هلذا العـام من العام 
الذي سبقه ولكن النسبة ظلت ثابتة تقريبًا مما يعني زيادة أيضًا يف العدد الكيل 

جلرائم العنف.
يف عام 1998م كان عدد جرائم الرسقات مع العنف هو 21482 جريمة 
والعـدد الكيل جلرائم العنـف هو 124318جريمة أي بنسـبة هي %17٫3، 
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ويالحـظ هنا انخفاض بسـيط من عـدد جرائم الرسقات هلـذا العام مع العام 
الذي سـبقه، وكذلك انخفاض يف نسـبة هذه اجلرائم يف املجموع العام جلرائم 
العنف يف العام الذي سبقه. ولكن الزيادة يف العدد الكيل يف جرائم العنف يف 
هـذا العام كانـت ملحوظة مقارنة مع العام املايض وهذا ما جعل النسـبة هلذا 

العام أقل من سابقتها رغم أن العدد هلذا العام يزيد عن العام الذي سبقه.
يف عـام 1999م كان عـدد جرائـم الرسقـات مع العنـف هو 23732 
جريمة وكان العدد الكيل جلرائم العنف يف نفس العام هو 131193 جريمة 

بنسبة %18٫1.
ويف عام 2000م عندما كان عدد  الرسقات هو 25212 جريمة كانت 

النسبة هي 18،9% بالنسبة للعدد الكيل جلرائم العنف يف ذلك العام.
وبـام أن العـدد الـكيل جلرائم الرسقـات مع العنف يف األعوام السـتة هو 
131351، والعـدد الكيل جلرائم العنف يف السـنوات نفسـها هو 726311 
جريمة فإن ذلك يعني أن النسـبة هـي 18،9% أي أن كل جرائم الرسقات يف 

كل األعوام متثل 18٫9% من مجيع جرائم العنف يف هذه السنوات.
ومـن جممل ذلك أن نسـبة الرسقـات مع كل جرائم العنـف ظلت ثابتة 
إىل حـد كبـري مع العدد الكيل. ومـع أن هنالك زيادة مضطردة يف عدد جرائم 
الرسقـات كل عـام إال أن احتفاظها بنسـبة واحدة طوال السـنني ويف جمملها 
بالنسـبة للعـدد الكيل من جرائم العنـف يعني أن هناك أيضـًا زيادة يف العدد 

الكيل جلرائم العنف بنفس وترية زيادة جرائم الرسقات.

4 .3 .7 جرائم االعتداء اجلنيس املصحوبة بالعنف 
كانـت جرائـم االعتداء اجلنيس مع العنف يف عـام 1995م هي 3016 
جريمة وكان العدد الكيل هلذه اجلرائم يف السنوات الست هو 19666 جريمة 
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وهذا يعني أن هذه اجلريمة عام 1995م كانت متثل نسبة 15٫3% من جمموع 
اجلرائم يف األعوام الستة.

ويف عام 1996م كان عدد هذه اجلرائم هو 2685 جريمة وبمقارنتها مع 
العدد الكيل هلذه اجلريمة يف كل األعوام فإن ذلك الرقم يمثل نسبة %13٫9 

مما يعني انخفاضًا يف عدد هذه اجلرائم  يف السنة التي تلت 1995م.

ويف عام 1997م كان عدد هذه اجلرائم هو 3136 بنسبة تساوي %15٫9 
مع العدد الكيل هلذه اجلريمة يف كل السنوات وهنا نالحظ زيادة مقدرة يف هذه 

اجلريمة يف هذا العام عن العام الذي سبقه.

يف عـام 1998م كان العـدد الكيل جلريمة االعتـداء اجلنيس هو 3298 
بنسـبة تسـاوي 16٫8% للعدد الكيل هلذه اجلريمة يف كل األعوام. ويالحظ 

هنا زيادة يف هذا العام لعدد اجلرائم عن العام الذي سبقه.

ويف عـام 1999م كان العـدد الكيل جلريمة االعتـداء اجلنيس املصحوبة 
بالعنف هو 3417 بنسبة تساوي 17٫4% مقارنة مع العدد الكيل هلذه اجلرائم  
يف األعوام الست. وهنا أيضًا يالحظ زيادة يف عدد هذه اجلرائم يف هذا العام 

مقارنة مع العام الذي سبقه.

ويف عـام 2000م كان العدد الـكيل جلرائم االعتداء اجلنيس العنيف هو 
4114 جريمة بنسبة تساوي 20٫9% من العدد الكيل جلرائم االعتداء اجلنيس 
يف كل األعوام. وهذا ايضًا يوضح الزيادة يف عدد اجلرائم مع مرور السـنني. 

إذن هنالك توجه يف ازدياد عدد هذه اجلرائم كل عام.
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4 .3 .8 االعتداء اجلنيس مع باقي جرائم العنف 
ملـا كان العدد الكيل جلرائم االعتداء اجلنيس يف عام 1995م هو 3016 
جريمة، فقد كان العدد الكيل لكل جرائم العنف يف ذلك العام هو 104409 
جريمة مما يعني أن نسبة جريمة االعتداء اجلنيس بالنسبة جلرائم العنف يف العام 

نفسه هو %2٫9.
ويف عـام 1996م كان العـدد الكيل جلرائم االعتداء اجلنيس بالعنف هو 
2685 جريمة وكان العدد الكيل جلرائم العنف يف السـنة نفسـها 112252 
جريمة بنسبة 2٫4%. ويالحظ أنه كان هنالك انخفاًض يف عدد  هذه اجلرائم 
عام كان عليه يف العام الذي سـبقه، وكذلك كانت النسـبة منخفضة بالنسـبة 

جلميع جرائم العنف يف العام نفسه.
يف عـام 1997م كان عـدد جرائـم االعتداء اجلنيس هـو 3136 جريمة 
وكان العـدد الـكيل جلرائـم العنف يف العـام نفسـه 120391 جريمة وذلك 
بنسـبة 2٫6%. ويالحـظ أيضـًا زيادة يف عـدد هذه اجلرائم يف هـذا العام عن 
العام الذي سـبقه، وكذلك يالحظ زيادة نسـبة هذه اجلريمة بالنسـبة جلرائم 

العنف يف هذا العام.
ويف عـام 1998م كان عدد هذه اجلرائم هو 3298 جريمة وكان العدد 
الـكيل جلرائـم العنـف يف نفـس العـام هـو 124318 جريمة وذلك بنسـبة 
تقابـل2٫7%. ويالحـظ أن هنالك زيادة طفيفة يف عدد هـذه اجلرائم يف هذا 
العام مقارنة مع العام الذي سبقه، وكذلك زيادة طفيفة يف نسبة هذه اجلريمة 

إىل جمموع جرائم العنف يف العام نفسه.
يف عام 1999م كانت جرائم االعتداء اجلنيس هي 3417 جريمة وكان 
جمموع جرائم العنف هي 131193 جريمة يف العام نفسه بنسبة 2٫6%. ورغم 
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أن عدد هذه اجلرائم يف زيادة يف هذا العام من العام الذي سـبقه، لكن النسـبة 
هلذا العام أقل من العام الذي سبقه وذلك نتيجة للزيادة غري املتوقعة  يف هذا 
العـام عن العام الذي سـبقه. أي أن زيادة عدد هـذه اجلرائم يف عام 1999م 
مقارنة مع 1998م ليست بنفس النسبة التي زادت عليه اجلرائم األخرى يف 

العامني وإنام كانت الزيادة أكرب مما جعل النسبة أقل بكثري.

ويف عـام 2000م كان عـدد جرائـم االعتـداء اجلنيس هـو 4114 بينام 
كان العدد الكيل جلرائم العنف هو 133748 يف العام نفسـه  بنسـبة %3٫1. 
ويالحظ هنا زيادة يف عدد هذه اجلرائم عام كان عليه يف العام السـابق وأيضا 
زيادة ملحوظة يف النسبة لكل جرائم العنف يف العام نفسه أي أنه كان هنالك 
تناسق يف الزيادة يف جريمة االعتداء اجلنيس ويف باقي اجلرائم األخرى للعنف 

يف العام نفسه.

وكان العـدد الـكيل جلرائم االعتداء اجلنيس يف كل االعوام هو 19666 
بينام كان العدد الكيل جلرائم العنف هو 726311 بنسبة تساوي 2٫7% وهذا 
يشري إىل الزيادة املضطردة يف عدد اجلرائم ويف نسبتها كل عام وهو ظهر ذلك 

جليًا يف املجموع.

4 . 4جرائم العنف األخرى  

4 .4 .1جرائم العنف من خالل السنوات الست

كان عدد جرائم العنف األخرى يف عام 1995م قد بلغ 1642 جريمة 
وكانـت كل جرائـم العنف األخرى خالل السـنوات السـت 10541وهي 

بنسبة  %15٫6.
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ويف عام 1996م كانت جرائم العنف األخرى هي 1846 جريمة وكانت 
نسـبتها 17٫5% من جمموع اجلرائم لكل األعوام. ويالحظ هنا زيادة طفيفة 

عن العام الذي سبقه.
يف عـام 1997م كان عـدد هـذه اجلرائم 1589 جريمة بنسـبة وقدرها 
15٫1% مقارنة  مع العدد الكيل هلذه اجلرائم يف السـنوات السـت. ويالحظ 

أنه يف هذا العام كان هنالك انخفاض عن العام الذي سبقه.
ويف عـام 1998م كان عـدد هـذه اجلرائـم 1733 جريـم بنسـبة تقابل 
16٫4% مع جمموع اجلرائم يف السنوات الست، وهنا يالحظ زيادة عن العام 

الذي سبقه.
ويف عام 1999م كان عدد هذه اجلرائم هو 1719 جريمة بنسبة  %16٫3  
مع كل جرائم هذه املجموعة يف السنوات الست. ويالحظ انخفاض بسيط يف 
هذا العام عن العام الذي سبقه، ولكنه انخفاض ال يعني أي قيمة إحصائية.
ويف عام 2000م كان عدد هذه اجلرائم هو 2012 بنسـبة 19٫1% مع 
كل هذه اجلرائم يف السـنوا ت السـت. ويالحظ هنا ازدياد أكرب يف هذا العام 

عام كانت عليه يف العام السابق.
وجممل املوضوع ان هنالك ارتفاعًا يف هذه املجموعة من اجلرائم بمرور 

األعوام ولو أن الزيادة مل تكن كبرية.

4 .4 .2 جرائم العنف األخرى مع باقي جرائم العنف 
يف عام 1995م عندما كانت جرائم العنف األخرى تشكل 1642 جريمة 
كان املجموع الكيل للجرائم هو 104409 جريمة لكل األعوام وهي تشكل 

نسبة %1٫6.
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ويف عـام 1996م عندمـا كان العدد هو 1846 جريمة كان العدد الكيل 
جلرائم العنف األخرى يف ذلك العام هو 112252 جريمة تقدر بنسبة %1٫6. 
ويالحـظ هنـا أن هناك زيـادة ملحوظة يف هذه املجموعة مـن اجلرائم يف هذا 
العام مقارنة بالعام الذي سبقه، لكن النسبة لكل اجلرائم ظلت ثابتة مما يعني 

أن هناك زيادة أكرب يف جرائم أخرى غري هذه املجموعة.

يف عام 1997م عندما كان عدد هذه اجلرائم هو 1589 جريمة كان العدد 
الكيل جلرائم العنف هو 120391 جريمة بنسبة بلغت 1٫3%. ويف هذا العام 
كان هنالك انخفاض يف عدد هذه اجلرائم عن العام الذي سبقه، وأيضًا كانت 

النسبة أقل مما يعني أن اجلرائم األخرى قد حافظت عىل مستوى زيادهتا.

ويف عام 1998م عندما كان عدد جرائم العنف األخرى 1733 جريمة 
كان العدد الكيل هلا يف ذلك العام 124318جريمة بنسبة بلغت 1٫4% وهنا 
يالحظ أن هناك زيادة يف هذه اجلريمة عن العام الذي سبقه وكذلك زيادة يف 

النسبة من جمموع جرائم العنف.

يف عـام 1999م عندما كانت هذه اجلرائـم قد بلغت 1719 كان العدد 
الكيل جلرائم العنف هو 131193 جريمة بنسبة بلغت 1٫3%. وهنا يالحظ 

انخفاض بسيط عن العام الذي سبقه.

ويف عام 2000م كان عدد هذه اجلرائم هو 2012 جريمة وملا كان العدد 
الكيل جلرائم العنف هو 133748 جريمة وهذا يعني أن النسبة هي %1،5. 
ويالحـظ ازديـاد عدد هذه اجلرائم يف هذا العام عام كانت عليه يف العام الذي 

سبق.

وكان جممـوع جرائم العنف األخرى يف السـنوات السـت هو 10541 
جريمة والعدد الكيل جلرائم العنف يف السـنوات ذاهتا هو 726311 بنسـبة 
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1٫5%. ويالحـظ أن فئة اجلرائم األخرى حافظت عىل مسـتوى متقارب يف 
احلجم من أعوام 1995م حتى عام 2000م ولو أنه يف أغلب السنني كانت 

هنالك زيادة إال أهنا زيادة معتدلة وبسيطة.

4 .4 .3 جرائـم العنـف مع بعـض املتغـريات الديموجرافية 
واالجتامعية واالقتصادية
الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف:

لقد كان التسـاؤل يف االستبيان عن توزيع جرائم العنف حسب األعامر 
حيث قسمت الفئات العمرية كالتايل:

1 ـ من 10 ـ 20 سنة.
2 ـ  من 21 ـ 30 سنة.
3 ـ  من 31 ـ 40 سنة.
4 ـ  من 41 ـ 50 سنة.
5 ـ  من 51 ـ 60 سنة.

6 ـ  من 61 فام فوق.
وبعد التحليل اإلحصائي للمعلومات التي وردت من الدول املعنية فإن 

النتيجة اخلاصة بتوزيع نسب اجلرائم حسب الفئات العمرية كانت كالتايل:
1ـ   الفئة من 10ـ  20 وجد أن املتوسط يف نسب اجلرائم هو 10٫1167 
واالنحـراف 7٫794. وكان عدد املرات التي سـجلت فيها جرائم 
العنف هلذه الفئة هو 1٫65 للحد األدنى، و20٫00 للحد األقىص.
هـذه الفئة متثل املرتبة الثالثة يف ارتكاب جرائم العنف بعد فئة 21 ـ 

30 سنة، وفئة 31 ـ 40 سنة.
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2ـ   الفئة العمرية من 21ـ  30 سنة كان توزيع نسب اجلرائم حسب هذه 
الفئة كاآليت: املتوسـط هو 42٫000، واالنحراف 12٫08. وكان 
عدد املرات التي سـجل فيها جرائم العنف هلـذه الفئة هو 25٫00 
للحـد األدنى، و60٫00 للحد األقىص. هذه الفئة متثل أعىل نسـبة 
بني مرتكبي جرائم العنف من كل الفئات العمرية يف الدول العربية 
املعنيـة جمتمعة. ويبدو أن هناك اتفاقًا بني الدول العربية أو توافقًا يف 
نسـب ارتكاب هـذه الفئة للجرائم وهي يف كل الـدول العربية متثل 

أعىل نسبة يف ارتكاب اجلرائم.
3 ـ  الفئة العمرية 31 ـ 40 سـنة: كان توزيع نسـب اجلرائم حسب هذه 
الفئة كالتايل: املتوسط هو 13٫83، واالنحراف 9٫78 وكان عدد 
املرات التي سـجل فيها جرائم العنف هلذه الفئة هو 12٫00 للحد 
األدنـى، و45٫00 للحـد األقـىص. هـذه الفئـة متثل املرتبـة الثانية 
ملرتكبـي جرائـم العنف بني كل الفئات. ويبـدو أن هنالك تقاربًا يف 

الدول العربية يف نسبة ارتكاب هذه اجلريمة هلذه الفئة.
4 ـ  الفئة العمرية من 41 ـ 50 سـنة: كان توزيع نسـب اجلرائم حسـب 
هذه الفئة كاآليت: املتوسط هو 15٫55، واالنحراف 6٫26. وكان 
عدد املرات التي سـجلت فيها جرائم العنف هلذه الفئة )00( للحد 
األدنـى، و)18٫00( للحد األقىص. هذه الفئة متثـل املرتبة الرابعة 
بني مرتكبي جرائم العنف، أي إهنا تأيت رابع أكرب نسـبة يف ارتكاب 
هذه اجلرائم. ولكن ال يبدو أن هنالك اتفاقًا كاماًل بني الدول العربية 

يف نسبة مرتكبي جرائم العنف من هذه الفئة.

5 ـ  الفئة العمرية من 51 ـ 60 سـنة كان توزيع نسـب اجلرائم حسـب 
املتوسـط 5٫800، واالنحـراف 41٫400.  الفئـة كاآليت:  هـذه 
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وفيام خيتص عدد املرات التي سـجلت فيها جرائم العنف هلذه الفئة 
وكانت )00( للحد األدنى، و)10٫00( للحد األقىص. هذه الفئة 
متثـل خامـس فئة من حيث النسـب يف ارتكاب جرائـم العنف، أي 
تأيت يف املرتبة اخلامسـة. وأيضا يبدو أنه ليس هنالك توافق كامل يف 
الدول العربية يف نسبة مرتكبي جرائم العنف بني هذه الفئة العمرية.

6ـ   الفئة العمرية من 61 سـنة فام فوق كان توزيع نسـب اجلرائم حسب 
هذه الفئة كاآليت: املتوسط 2٫03، واالنحراف 1٫85. وفيام خيص 
عدد املرات التي سجلت فيها جرائم العنف هلذه الفئة وكانت )00( 
للحـد األدين، و)5٫00( للحد األقىص. هذه الفئة متثل أدنى نسـبة 
ارتكاب جرائم العنف بني كل الفئات. وهذا طبيعي يف ذلك العمر، 
فجريمة العنف جريمة خاصة بالشباب واألقوياء وهنالك اتفاق أو 
مقارنة بني نسـب ارتكاب هذه اجلرائم هلذه الفئـة يف الدول العربية 

املعنية.

ولقد جاء الرد من ست دول عربية عىل هذا السؤال: وكان متوسط نسبة 
كل فئة عمرية كاآليت:

1 ـ  من 10 ـ 20 سنة %10.

2 ـ  من 21 ـ 30 سنة %40.

3 ـ  من 31 ـ 40 سنة %31،83.

4 ـ  من 41 ـ 50 سنة %12.

5 ـ من 51 ـ 60 سنة %7.

6 ـ من 61 فام فوق %3.
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وهذه النسـبة تقريبية ألن هنالك كسـورًا يف بعض األرقام مل يتم إدخاهلا 
يف هذه النسب.

إن هذه النسب تكشف أن أكرب نسبة هي يف الفئة العمرية 21 ـ 30 سنة 
وهـذا يعنـي أن هذه الفئة هـي األعىل يف ارتكاب جرائـم العنف، وهي الفئة 
العمرية للشباب والقوة، وهي متناسقة مع مجيع الدراسات تقريبًا يف أن هذه 
الفئـة هي األكثر ارتكابًا للجريمـة عامة وجلرائم العنف بصفة خاصة. فنجد 
يف هـذه املعلومات املتوفرة هلذه الدراسـة أن 40% من جرائم العنف ترتكب 

بواسطة الفئة العمرية من 21 ـ 30سنة.
يـيل هـذه الفئة العمرية يف عدد ارتكاب اجلرائـم الفئة العمرية 31ـ  40 
سـنة وهي بنسـبة 31،83% من اجلرائم. وهي ايضًا نتيجة منطقية وهذه الفئة   
تيل قبلها التي يف القوة والشباب وأيضًا هذه النسبة تعكس الواقع يف مجيع ما 

ورد من الدول العربية بالنسبة هلذه الفئات.
ثـم بعـد ذلك تأيت الفئة من 41ـ  50 سـنة إذ ترتكب من جرائم العنف 
ما متوسـطه 12%، ثم بعد ذلك الفئة العمرية 10ـ  20 سـنة وهي ترتكب ما 
نسـبتة 10% ثـم بعـد ذلك الفئـة العمرية من 51ـ  60 سـنة وهي ترتكب ما 
نسـبته 7%. وبعـد ذلك وأخريًا الفئـة العمرية 60 فام فـوق فهي ترتكب %3 
فقـط مـن اجلرائم وهي فرتة الكـرب التي عادة ما يقل فيها النشـاط اإلجرامي 

عامة وبالذات جرائم العنف.

4 .4 .4 جرائم العنف حسب اجلنس 
لقد ورد من الدول العربية النسـب اآلتية فيام خيتص بنسـبة من يقومون 

بارتكاب جرائم العنف من اجلنسني:
وإذا أخذنا النسب من الدول التي ردت عىل هذا السؤال فإننا نجد اآليت:
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متوسط نسبة الذكور لكل الدول املعنية هو 96%. والدول العربية املعنية 
تأرجحت ما بني 99% كحد أعىل إىل 93% كحد أدنى بمتوسط وقدره %96، 
وهذا مؤرش يعني أن جرائم العنف هي جرائم رجالية أي يرتكبها الذكور هبذه 
النسـبة العالية. ومعنى ذلك أن املتوسـط بالنسبة جلرائم النساء هو 4% حيث 

كانت النسبة متأرجحة ما بني 7% كحد أقىص إىل 2٫70% كحد أدنى.
وهذه النتيجة تعني أن متوسـط نسـبة ارتكاب جرائم العنف يف الوطن 
العريب هو 96% للرجال و4% للنساء وهي نتيجة منطقية ليس فقط يف الدول 
العربيـة ولكـن يف كل دول العامل. فإن اإلحصائيات اجلنائية العاملية تشـري إىل 
أن جرائـم العنـف هي جريمـة رجالية أي أن غالية اجلرائم ترتكب بواسـطة 
الذكور وهي نسبة عالية تفوق الـ 90% يف كثري من الدول. ولكن بالطبع فإن 
هنالـك قصـورًا يف اإلحصائيـات اجلنائية عامة وفيام خيتص بتسـجيل جرائم 

اإلناث خاصة.

اجلدول  رقم )16( )الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف(  يف بعض 
الدول العربية

من الدولة
10ـ20

من 
21ـ30

60فامفوقمن51ـ60من41ـ50من31ـ40

------155035الكويت
3254515102فلسطني
1643221072السودان
1،750407،382السعودية

2038211075لبنان
5372818103مرص
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ففي الدول العربية بالذات متنع العادات والتقاليد االجتامعية إىل حد كبري 
ظهور املرأة يف مسرية وقنوات العدالة اجلنائية. وهنالك حتيز واضح لصاحلها 
من كل القوى العاملة يف جماالت العدالة اجلنائية. كالرشطة مثاًل التي ال متيل 
كثريًا إىل تسجيل اجلرائم ضد النساء إال إذا كانت جريمة خطرية وهلا رد فعل 
اجتامعي قوي، وكذلك اجلمهور العريب فطبعه ال حيب أن يبلغ ضد امرأة إذا 
كان األمر خطريًا. كام أن عنرص التسويات والصلح واألجاويد تدخل عاماًل 
مهاًم من أجل  أال تصل جريمة املرأة إىل ساحات العدالة اجلنائية إال يف اجلرائم 

التي يصعب فيها الصلح أو التسوية.
اجلدول رقم )17( توزيع نسب جرائم العنف حسب الفئات العمرية

الفئة العمرية
 مــــــن

املتوسط 
احلسايب

االنحراف
 املعياري

احلـــد
 األدنى

احلــــد
 األقىص

00 ٫ 7020 ٫ 791 ٫ 117 ٫ 1010 ـ 20 سنة

00 ٫  0060 ٫  0825 ٫ 0012 ٫ 2142 ـ 30  سنة

00 0045٫ 7821٫ ٫ 839 ٫ 3131 ـ 40 سنة

00 ٫ 260018 ٫ 056 ٫ 4110 ـ 50 سنة

00 ٫ 400010 ٫ 804 ٫ 515 ـ 60 سنة

0 ٫ 85005 ٫ 031 ٫ 612 فام فوق

لذلك فإن وصول جريمة العنف بواسطة الرجال إىل هذه النسبة العالية 
جدًا والتي تصل يف بعض الدول العربية إىل 99% واملتوسـط هي 96% مرده 
أساسـًا إىل أن جريمـة العنف بطبعهـا جريمة رجالية فيام عـدا جرائم العنف 
داخـل املنـزل وهي العنف العائـيل. إذن ليس غريبًا أن يكـون الرجل العريب 
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هو املسـيطر عىل سـاحة جريمة العنف ... ثم زيادة عىل ذلك بعض العوامل 
األخرى األدنى درجة وهو وضع املرأة احلساس يف املجتمع العريب عامة.

اجلدول رقم )18(  الرتكيب النوعي ملرتكبي جرائم العنف 

نسبة اإلناثنسبة الذكورالدولة

1%99%اململكة العربية السعودية
3%97%دولة الكويت

5%95%ليبيا
----مملكة البحرين

3%97%فلسطني
----السودان

----لبنان
7%93%اجلزائر

2٫70%97،30%اململكة املغربية
----اليمن

4% )*(15%سلطنة عامن
53% )*(12٫3%دولة قطر

7%93%سوريا
3%97%مرص

)*( ربام كان  املقصود نسبة أخرى.



167

4 .4 .5 توزيع نسب اجلرائم حسب اجلنس 

أحد أسئلة االستبانة للدول العربية كان عن نسبة من يقومون بارتكاب 
جرائم العنف بني اجلنسني الذكور واإلناث. وعند التحليل اإلحصائي للنسب 

التي وصلت من الدول العربية األربع عرشة، وكانت النتيجة كاآليت:

1 ـ  إن نسبة املتوسط احلسايب للذكور تصل إىل 79٫56.

2 ـ  االنحراف املعياري للذكور هو  34٫79566.

3 ـ وكانت النسبة األقىص للذكور هي 99.

4 ـ والنسبة األدنى 12٫30.

5 ـ نسبة املتوسط احلسايب لإلناث 3٫26.

6 ـ االنحراف املعياري لإلناث 2٫49.

7 ـ  النسبة األقىص لإلناث 7.

8 ـ النسبة األدنى لإلناث 40.

إن هذه النتيجة تدل عىل اتفاق بني الدول العربية عىل أن جريمة العنف 
هي جريمة ذكور فليس هنالك خالف يف أن النسبة الكربى من هذه اجلرائم 
ترتكب بواسطة الذكور حيث كانت النسبة فوق التسعني يف املائة لكل الدول 
العربية. أما موضوع ارتكاب اجلرائم بواسطة اإلناث فأن األمر كذلك إىل حد 

كبري ولو أنه خيتلف قلياًل عن توافق يف اإلناث يف الدول العربية.
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4 . 5 مرتكبو جرائم العنف واملستوى التعليمي  
كان أحد األسئلة التي أرسلت للدول العربية يف االستبانة عن املستوى 

التعليمي ملرتكبي جرائم العنف واملطلوب النسبة فقط.

اجلدول رقم )19( توزيع نسب جرائم العنف حسب اجلنس

احلد األقىصاحلد األدنىاالنحرافاملتوسطاجلنس

79٫5634٫7912٫3099ذكور
3٫262٫40407إناث

وبالتحليـل اإلحصائي للمعلومات التي وردت عن هذا املوضوع فإننا 
نجد اآليت:

جامعي فام فوق: املتوسـط هو 3،6. االنحـراف هو 3٫5. وبخصوص 
نسـبة عدد املرات التي سـجلت فيها  جرائم العنف للجامعيني فام فوق فلقد 
كان احلد األدنى هو 10، واحلد األقىص هو 9٫00. وهذا دليل عىل اختالف 
الدول العربية يف تسـجيل نسبة اجلريمة للجامعيني وربام املستويات التعليمية 
مرتفعة يف بعض الدول ومنخفضة يف األخرى وهذا هو السبب يف ذلك ولكن 
نسـبة تسـجيل اجلامعيني ختتلف بني الـدول العربية وهي حتتل ادنى نسـبة يف 

ارتكاب جرائم العنف.

4 .5 .1 التعليم الثانوي 
املتوسط 17٫33، االنحراف 8٫21 نسبة عدد املرات التي فيها جرائم 
العنف هلذه الفئة التعليمية كان: احلد األدنى 10٫00 واحلد األقىص 30٫00. 
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وهذا يدل عىل نوع من التقارب ألن االنحراف املعياري نصف املتوسط تقريبًا. 
هذه النتيجة تعني أن الدول العربية املعنية متقاربة يف تسجيل ارتكاب جرائم 
العنف بالنسبة لفئة التعليم الثانوي، وهؤالء يمثلون الدرجة الرابعة يف نسبة 

ارتكاب اجلرائم مقارنة مع مستويات التعليم األخرى.

4 .5 .2 التعليم املتوسط  
املتوسط 22٫83، االنحراف 16٫36. نسبة عدد املرات التي سجلت 
فيها جرائم العنف لفئة التعليم املتوسـط كاآليت: احلد األدنى 2٫00، واحلد 
األقـىص 45٫00 وهـذا يدل عـىل بعض االختـالف يف الـدول العربية ألن 
االنحـراف املعيـاري قريب من املتوسـط. أي أن هنالك اختالفًا بسـيطًا بني 
الدول العربية يف تسجيل نسب ارتكاب اجلريمة بواسطة فئة أصحاب التعليم 
املتوسـط. وهـؤالء حيتلون املرتبة الثانية يف نسـب ارتـكاب جرائم العنف يف 

الدول العربية بعد فئة بدون تعليم.

4 .5 .3 التعليم االبتدائي 
املتوسط 18٫33 واالنحراف 10٫01 ونسبة عدد املرات التي سجلت فيها 
جرائـم العنف لفئة التعليم االبتدائي: احلد األدنى 00 واحلد األقىص 28٫00. 
ويدل عىل نوع من التقارب ألن االنحراف قريب من نصف املتوسـط. وهنالك 
تقارب  بني الدول العربية يف تسـجيل نسـب ارتكاب جرائم العنف بواسطة فئة 
من  حيملون التعليم االبتدائي. وهذه الفئة متثل املرتبة الثالثة بني نسـب مرتكبي 

هذه اجلرائم بعد فئة بدون تعليم وفئة التعليم املتوسط.
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4 .5 .4 فئة األميني

املتوسط 38 واالنحراف 26٫86 ونسبة عدد املرات التي سجلت فيها 
جرائم العنف لفئة غري املتعلمني هي:

احلـد األدنى 10٫00 واحلد األقىص 84٫00، وهؤالء يشـكلون أكرب 
نسـبة يف ارتـكاب اجلرائـم ومرتبتهم األوىل. املتوسـط هنا كبـري واالنحراف 
املعياري كبري مع اختالف يف النسـب املسـجلة يف الدول العربية وهذا معناه 
أن فئة بدون تعليم يشكلون أكرب خطر عىل املجتمع ألهنم يرتكبون أكرب نسبة 

من جرائم العنف يف  الدول العربية جمتمعة.

اجلدول رقم )20 ( توزيع نسب جرائم العنف حسب التعليم

املتوسط املستوى التعليمي
احلسايب

االنحراف
 املعياري

احلـــد
 األدنى

احلــــد
 األقىص

٫109٫00 3٫623٫550جامعي فام فوق
17٫338٫2110٫0030٫00ثانوي

22٫8316٫362٫0045٫00متوسط
18٫3310٫010٫00028٫00ابتدائي

38٫3326٫8610٫0084٫00بدون تعليم
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4 . 6جرائم العنف ومهنة اجلاين
من األسئلة املتضمنة يف االستامرة التي أرسلت للدول العربية ما ييل: ما 

هي املهن التي يامرسها مرتكبو جرائم العنف؟ )النسب فقط(.
ولقـد كان توزيـع نسـب اجلرائـم حسـب مهـن املتهمني بعـد التحليل 

اإلحصائي كام ييل:

1 ـ  عـامل: املتوسـط 25٫16، واالنحـراف 15٫87، احلـد األدنى 9 
واحلـد األقـىص 49. وهـذا يعني أن نسـبة عاليـة من اجلرائـم التي 
ترتكب بواسـطة العمـل وأيضًا هنـاك اختالف بني الـدول العربية 
وكذلك تشتت يف نسب ارتكاب جرائم العنف من فئة العامل حيث 
مل يكن اتفاق يف نسب ارتكاب العامل جلرائم العنف بني تلك الدول 

حيث احتلوا املرتبة الثانية يف املهن يف ارتكاب هذه اجلرائم.

2 ـ  املوظفون : املتوسـط 7، االنحـراف 3٫08، احلد األدنى 4، واحلد 
األقىص 7.وهناك تشـابه واقـرتاب بني هذه الفئـة يف الدول العربية 
يف العينـة وهذا يعنـي أن هنالك تقاربًا بني الدول يف ارتكاب جرائم 
العنف بواسطة املوظفني فيبدو أهنم يرتكبون نسبًا متقاربة يف جرائم 

العنف يف الدول العربية.

املتوسـط 2٫80، واالنحـراف 1٫48، واحلـد  3 ـ رجـال األعـامل: 
األدنـى1، واحلـد األقـىص 5. وهذا يـدل عىل اختالف بـني الدول 
العربيـة يف تسـجيل هـذه النسـبة هلذه الفئـة. أي أن رجـال االعامل 
يرتكبون جرائم العنف بنسـب خمتلفة يف الدول العربية وليس هناك 
اتفـاق. وأن هـذه الفئة ترتكب هـذه اجلرائم بنسـب متقاربة يف كل 

الدول العربية بل هنالك تشتت واضح.
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4 ـ  فئـة بـدون عمـل: املتوسـط 37، االنحـراف 31، احلـد األدنى 7، 
واحلد األقىص 31. وهـذا يعني أن هناك اختالفًا بني الدول العربية 
والتشـتت كبري يف نسـب ارتـكاب جرائـم العنف بواسـطة من هم 
بدون عمل. ولو أن فئة بدون عمل يمثلون املرتبة األوىل يف ارتكاب 
جرائـم العنف يف كل الدول العربية املعنية جمتمعة، وهم يأتون أوالً 

يف نسب ارتكاب جرائم العنف.

5ـ  مهـن أخـرى : املتوسـط 29٫66، االنحـراف 24، احلد األدنى 5، 
واحلـد األعـىل 71. وهـذا يدل عىل وجـود اختالف بـني الدول يف 
تسـجيل هذه النسـبة من أصحاب املهن األخرى رغم أن هذه الفئة 
تأيت يف املرتبة الثانية يف نسـبة ارتكاب جرائم العنف بعد فئة البدون 
عمل، لكن املتوسط احلسـايب واالنحراف املعياري يدل عىل وجود 
اختالف بني الدول العربية يف تسـجيل نسـبة هـذه الفئة يف ارتكاب 

جرائم العنف.

اجلدول رقم )21( توزيع نسب جرائم العنف حسب املهنة

املتوسط املهنـــــــة
احلسايب

االنحراف
 املعياري

احلـــد
 األدنى

احلــــد
 األقىص

25٫1615٫879٫0049٫00عامل
7٫003٫084٫0012٫00موظـفون

2٫801٫481٫005٫00رجال أعامل
37٫0031٫967٫0080٫00بدون عمل
29٫6624٫475٫0071٫00مهن أخرى
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4 . 7 الوسط االجتامعي وجرائم العنف 
من أسئلة االستبانة للدول العربية كان اآليت:

حـدد تقريبًا الوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف )النسـبة فقط(. 
وعنـد التحليـل اإلحصائي ملعرفة نسـبة اجلرائم التي سـجلت لـكل فئة من 

الفئات االجتامعية التالية:

طبقات دنيا، طبقات وسطى، طبقات عليا، كانت النتيجة كالتايل: )علاًم 
بأن معيار الطبقات االجتامعية هو املحدد اجتامعيًا يف كل دولةـ  أي ترك للدول 
حسب النظم االجتامعية حتديد طبقات كل فئة من مرتكبي جرائم العنف(.

الطبقات الدنيا : املتوسـط 65٫66، االنحراف 12٫11، احلد األدنى 
50، احلد األقىص 84. وهنالك فرق كبري بني املتوسط واالنحراف املعياري 
وهـذا معنـاه وجود اتفاق بني الدول العربية يف نسـب ارتـكاب اجلرائم هلذه 

الفئة. أي أن الطبقات الدنيا أكثر نسبة يف أرتكاب جرائم العنف.

الطبقـات الوسـطى: املتوسـط 28، االنحـراف 12٫34، احلد األدنى 
14، احلد االقىص 45. وهنا نوع من االتفاق يف الطبقات الوسطى أيضًا، أي 
االتفاق موجود يف الدول العربية يف نسبة ارتكاب جرائم العنف بواسطة هذه 

الطبقة وليس هنالك اختالف كبري.

الطبقات العليا : املتوسـط 5٫83، االنحـراف 4٫21، احلد األدنى2، 
احلد االقىص 12. ويبدو أن هنالك اختالفًا يف تسجيل النسب للجرائم التي 

ترتكبها هذه الفئة وتعود إىل الظروف اخلاصة بكل جمتمع .
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اجلدول رقم) 22 ( توزيع نسب جرائم العنف حسب الوسط االجتامعي

املتوسط الوسط االجتامعي
احلسايب

االنحراف
 املعياري

احلـــد
 األدنى

احلــــد
 األقىص

65٫6612٫1150٫0084٫00الطبقة الدنيا
28٫5012٫3414٫0045٫00الطبقة الوسطى

5٫834٫212٫0012٫00الطبقة العليا

فالواضـح أن الـدول العربية ختتلف يف ارتكاب نسـب اجلرائم بالنسـبة 
للطبقـات العليا. ففي بعض الدول هذه الفئة ترتكب نسـبة أعىل من اجلرائم 
عام هو موجود يف كل دولة عربية وهذا يمكن تفسـريه عىل أسـاس اختالف 
الدول العربية يف وجود نسبة الذين ينتمون إىل هذه الطبقة ويعملون يف أعامل 
جتارية وتنافس ومضاربات أو ذات تقنية عالية، فربام فرص نسـبتهم تزيد يف 

ارتكاب جرائم العنف والعكس صحيح لدول عربية أخرى.

4 . 8 اآللة املستعملة يف جرائم العنف 
كان أحد اسئلة االستبانة للدول العربية هو : )ما هي اآللة املستعملة يف 

جرائم العنف(؟ )النسبة فقط(.

واآللة املستعملة هلا أمهية يف البحث حني تبني لنا الوضع يف الدول العربية، 
أي السـالح الذي يسـتعمله اجلاين العريب أكرب من غريه عند ارتكاب جريمة 
العنف؟. وقد تم حتديد اخليارات لألسلحة كام ييل: سكني، سالح ناري، آلة 

حادة، قوة بدنية، أسلحة أخرى.
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وعند التحليل اإلحصائي للمعلومات فإن نسبة عدد املرات التي سجلت 
فيها جرائم العنف وهي مرتكبة بواسـطة إحدى اآلالت املحددة أعاله، أي 

توزيع نسب اجلرائم حسب اآللة، وكانت النتيجة كالتايل:
1 ـ السـكني: املتوسـط 19٫34، االنحراف 10٫10، احلد األدنى 4، 
واحلد األقىص 30. واحتلت املرتبة الرابعة بني األسلحة املستعملة، 
وال يوجد اتفاق بني الدول العربية وإنام اختالف يف ارتكاب اجلرائم 
بواسـطة السـكني، أي أن الدول العربية ليسـت عىل اتفاق يف نسـبة 

استعامل السكني يف ارتكاب اجلرائم.

اجلدول رقم )23( توزيع نسب جرائم العنف حسب السالح املستعمل

املتوسط اآللة املستعملة
احلسايب

االنحراف
 املعياري

احلـــد
 األدنى

احلــــد
 األقىص

19٫3410٫104٫0030٫00السكني
26٫7221٫430٫0760٫00السالح الناري

17٫0011٫74000030٫00اآللة احلادة
21٫7825٫402٫0071٫49القوة البدنية

24٫6023٫453٫0053٫00 أخرى

2 ـ  السـالح النـاري: املتوسـط 26٫72، االنحـراف 21٫43، احلـد 
األدنى 0٫07 احلد االقىص 0٫60 ومثل أكرب نسـبة لالسـتعامل يف 
الـدول العربية يف العينة، وهناك اختالف بني الدول العربية أيضًا يف 
مدى انتشـار استعامل السالح الناري يف جرائم العنف، ولكنه حيتل 
املرتبة األوىل يف نسـبة السالح املسـتعمل يف جرائم العنف يف الدول 

العربية يف هذه الدراسة.
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3 ـ آلـة حـادة :املتوسـط 17، االنحراف 11٫74، احلـد األدنى صفر، 
احلـد األقىص 30. وال يوجـد اتفاق بني الدول العربية يف اسـتعامل 
اآلالت احلـادة يف جرائـم العنف وانام هناك بعـض االختالفات يف 
اسـتعامل هذه اآللة حيث حتتل املرتبة اخلامسـة من حيث اسـتعامهلا 

كسالح يف جرائم العنف يف الدول العربية يف هذه الدراسة.

4 ـ  القوة البدنية: املتوسـط 21٫78، االنحراف 25٫40، احلد األدنى 
2، احلـد األقـىص 71٫49. وتـأيت القـوة البدنيـة يف املرتبـة الثالثة 
بالنسـبة لألسـلحة املسـتعملة يف جرائـم العنـف، أي أهنا تـأيت بعد 

السالح الناري واألسلحة األخرى.

5ـ  أسلحة أخرى: املتوسط 24٫60، االنحراف 23٫45، احلد األدنى 
3، احلـد االقـىص 24٫60. وتـأيت يف املرتبـة الثانيـة بني األسـلحة 
املسـتعملة. وهناك تشـتت كبري، أي اختالف بني الـدول العربية يف 
نسـبة ارتكاب اجلريمة باستعامل األسـلحة األخرى، وهذا التشتت 

واضح بني الدول العربية يف هذه الدراسة.

4 . 9 جرائم العنف مقارنة مع اجلرائم األخرى
كان أحد األسئلة التي أرسلت يف االستبانة هي: كم متثل جرائم العنف 
بالنسبة للجرائم األخرى، أي كافة اجلرائم املبلغ عنها واملطلوب النسبة فقط! 

وكانت الردود كاآليت:

1 ـ اململكة العربية السعودية     %10

2 ـ  مجهورية مرص العربية                    %58

3 ـ  اجلمهورية العربية السورية    %70
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4 ـ  دولة قطر                      %13

5 ـ  سلطنة عامن                      %46

6 ـ  اجلمهورية اليمنية       %39

%3٫99 7 ـ اململكة املغربية                      

8 ـ  اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية         %31

9 ـ اجلمهورية اللبنانية        %10٫3

10 ـ مجهورية السودان        %7٫3

11 ـ  دولة فلسطني        %3

12 ـ  مملكة البحرين       ---

13 ـ  ليبيا            %2

14 ـ  دولة الكويت       %14

يالحظ يف ردود الدول العربية أن جرائم العنف كانت متثل نسبة كبرية مع 
باقي اجلرائم األخرى يف بعض الدول العربية والتي وصلت إىل نسـبة %58. 
وكانت متثل يف حدها األويل نسـبة بسـيطة يف بعـض الدول التي وصلـت إىل 

.%2

وهذه املعلومات توضح التشتت يف الدول العربية فيام خيتص بنسبة جرائم 
العنف إىل اجلرائم األخرى. وقد يظن أن مفهوم جرائم العنف خيتلف من دولة 
عربيـة إىل أخـرى ولكن املفهوم العام ال يبدو أن هنالك خالفًا عليه، وهو أي 
جريمة استعملت فيها القوة كوسيلة لتحقيق اجلريمة.  ولقد كان متوسط نسبة 

جرائم العنف للجرائم األخرى 18٫80 وهي نسبة معقولة.
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4 . 10نسبة اكتشاف جرائم العنف
من أسئلة االستبانة للدول العربية السؤال التايل: كم نسبة اكتشاف جرائم 
العنف بالنسـبة للجرائم األخرى؟ )Detection Rate(. واملقصود بذلك هو 
نسـبة اجلرائم التي وصلت إىل علم السـلطات وتم اكتشـافها والتعرف عىل 
اجلاين ومقاضاته مهام كانت نتيجة تلك املقاضاة. ونسـبة االكتشاف للجرائم 
تعكس يف الدرجة األوىل جمهود السـلطات يف اكتشـاف اجلريمة وهو واجب 

أسايس من واجبات السلطات األمنية.
ولقد كانت ردود الدول العربية عىل التساؤل هو كاآليت:

.%14 1 ـ  الكويت     

.%15 2 ـ  ليبيا      
صفر% 3 ـ  مملكة البحرين    
.%90 4 ـ  دولة فلسطني    
.%80 5 ـ السودان    
صفر% 6 ـ  اململكة العربية السعودية  
.%79 7 ـ  لبنان     
.%70 8 ـ  اجلزائر     

.%79٫2 9 ـ املغرب     
صفر%. 10 ـ  اليمن    

.%81 11 ـ  سلطنة عامن    
.%11٫4 12 ـ  دولة قطر    
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.%99 13 ـ  سوريا    

.%90 14 ـ  مرص     
يالحظ أن نسبة اكتشاف جرائم العنف يف هذه الدول العربية تأرجحت 
مـا بـني 99% يف أقصاها إىل 11٫4% يف أدناها. ولكـن يف معظم هذه الدول 

العربية  كانت النسبة عالية يف اكتشاف جريمة العنف.
ولقد أشار التحليل اإلحصائي إىل متوسط نسبة اكتشاف جريمة العنف 
حيث وصل إىل 62٫03%. ولكن يالحظ أن هنالك تشتتًا يف الدول العربية 
يف نسبة اكتشاف جرائم العنف، فالفرق بني 99% إىل 11% هو فرق كبري بني 

هذه النسب يف اكتشاف اجلريمة.

وال شـك أن هنالك عوامل عدة تلعب دورًا يف نسـبة اكتشاف اجلرائم. 
وأهم هذه العوامل هو نشـاط الرشطة أو أجهزة األمن يف سـعيها الكتشـاف 
اجلرائـم كواجب أسـايس عليهـا القيام به. كـام أن جرائم العنـف عادة تلقى 
اهتاممًا متزايدًا من األجهزة األمنية ألن هلا انعكاسًا أمنيًا وهذه اجلرائم تسبب 
حالة من اهللع واخلوف وسـط قطاعات كبرية من املواطنني فتسـعى اجلهات 
األمنية إلعادة الطمأنينة هلذه القطاعات وذلك بتكثيف سـعيها للكشف عن 
هـذه اجلرائم وبالـذات يف عرص اإلعالم احلر احلايل حيث تنرش أخبار جرائم 

العنف وتأخذ األسبقية يف النرش.

4 . 11 نسبة العود للجريمة 
من األسـئلة يف االسـتبانة للدول العربية كان السؤال التايل: ما هي نسبة 
العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟ )النسـبة فقط(. 

ولقد كان رد الدول العربية كاآليت:
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--- 1 ـ مرص     

--- 2 ـ سورية     

--- 3 ـ  قطر     

--- 4 ـ  سلطنة عامن    

--- 5 ـ  اليمن     

%20 6 ـ  املغرب    

--- 7 ـ  اجلزائر     

--- 8 ـ  لبنان     

--- 9 ـ اململكة العربية السعودية  

%2 10 ـ  السودان    

--- 11 ـ فلسطني    

--- 12 ـ البحرين    

--- 13 ـ  ليبيا     

%35 14 ـ الكويت    

ويالحظ أنه مل ترد عىل هذا التسـاؤل إال ثالث دول فقط، وكانت نسـبة 
العود جلرائم العنف ما بني 35% إىل 2%. وكان متوسط نسبة العود للجريمة 

هو 19% تقريبًا.
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ولكن هذه النتيجة ليس هلا قيمة إحصائية ألهنا فقط تعكس النسبة لثالث 
دول عربيـة مـن أربع عرشة دولة، لذلك هنالك حـذر يف تعميم هذه النتيجة 

عىل كل الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

4 . 12 االنحـراف املعياري واملتوسـط احلسـايب جلرائم 
العنف 

يف االسـتامرة رقـم )3( توضـح االنحـراف املعياري وكذلك املتوسـط 
احلسـايب جلرائـم العنف يف الوطن العـريب ممثلة يف الـدول األربع عرشة التي 

استجابت لطلب املعلومات وهي حسب كل جريمة من جرائم العنف.

جريمة القتل بأنواعه 

إذا نظرنا إىل جريمة القتل بأنواعه يف الدول العربية األربع عرشة خالل 
السنوات الست فإننا نجد يف التحليل اإلحصائي للكشف عن األرقام اخلاصة 

هلذه اجلريمة ما ييل:

إن جممـوع جرائـم القتـل يف كل السـنوات هـو 26992 جريمة. وكان 
املتوسط احلسايب هو 321٫33. ولكن االنحراف املعياري كان 356٫784. 
وبام أن هذه العدد كان كبريًا فإن هذا يدل عىل التشتت، أي أن هنالك اختالفًا 

بني الدول يف وقوع هذه اجلريمة.

وهذه مالحظة هامة يف إحصائيات الدول العربية التي وردت. ففي دولة 
عربية يكون جمموع جرائم القتل يف السنوات الست هو )7( سبع جرائم فقط 
ولكـن يف دولة أخـرى تصل جرائم القتل يف نفس الفـرتة )1151( إىل ألف 
ومائة وواحد ومخسني. لذلك هنالك تشتت واضح وفروق كبرية بني أعداد 

جريمة القتل املسجلة من بني الدول العربية.
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وهـذا التشـتت ربام يعود إىل الظروف الداخليـة يف كل دولة فربام كانت 
النزاعات القبلية أو االثنية تزيد من جرائم القتل. وكذلك عدد السكان، فلربام 
تكون الدول التي تعاين من كثرة عدد السكان  أكثر تسجياًل جلرائم القتل مع 

العلم بأن جرائم القتل ليست من اجلرائم اخلفية.

األذى اجلسيم  
بالنسـبة جلرائم األذى اجلسـيم فإن العدد الكيل كان 537761 جريمة. 
وكان املتوسـط احلسـايب هـو 6401٫92 بينـام كان االنحـراف املعيـاري هو 
12931٫40. وهـذا يعنـي أن هناك نوعًا من التجانـس يف الدول العربية يف 
تسجيل جريمة األذى اجلسيم. وعىل الرغم من أن جريمة األذى اجلسيم هي 
أكثر جرائم العنف تسجياًل إذ أهنا تكاد أن تكون ثالثة أرباع كل جرائم العنف 
يف الوطن العريب فهي أيضًا تسجل هبذه النسب العالية يف كل الدول العربية.

يبـدو أن جريمـة األذى اجلسـيم هي مـن اجلرائم املألوفـة يف كل الدول 
العربية املشـاركة. وهذا التجانس خيتلف عن التباين يف جرائم القتل بأنواعه 

عىل مستوى الدول العربية املشاركة.
ويبـدو أن جريمـة األذى اجلسـيم يف تعريفها القانـوين يف كل الدول العربية 
املعنية متثل نطاقًا واسعًا من اإلصابات اجلسدية، كلها تدخل يف نطاق األذى اجلسيم 
وليسـت كجريمة القتل التي هي إزهاق روح إنسـان حي الغري، ولكن كثريًا من 
األذى من أنواع األذى  التي تصيب اإلنسان تقع حتت دائرة األذى اجلسيم. فربام 
يكون هذا هو السبب يف اتساع دائرة تسجيل هذه اجلريمة. كام أن اإلنسان العريب 
يميل إىل االعتداء إسـتجابة ألي اسـتفزاز، ولكن هذا االعتداء يوقع أذى جسـياًم 
عىل املجني عليه. وتبقى احلقيقة هي أن جرائم األذى اجلسـيم متثل أعىل نسـبة يف 

جرائم العنف وأن التسجيل يف الدول العربية املعنية متقارب يف هذه اجلريمة.
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الرسقات بالعنف
كان جمموع الرسقات بالعنف يف الدول العربية املستجيبة لكل السنوات 
السـت هـو 131351. ولقـد وجد أن املتوسـط احلسـايب هـو 1563٫70، 
واالنحراف املعياري هو 2261٫74. لذا فإننا نجد أن هنالك تباينًا يف تسجيل 
هذه اجلريمة يف الدول العربية، أي أنه ليس هنالك اتفاق يف نسبة تسجيل هذه 
اجلريمـة. وهـذا ربام يعود إىل كثافة السـكان يف بعض الـدول العربية أكثر من 
غريها املشـاركة يف هذه الدراسـة أو لكثرة أنواع الرسقة بالعنف. فالتقدير قد 
خيتلـف من دولة ألخرى حتديد مفهوم الرسقة بالعنف، وما مسـتوى العنف، 

وربام أسباب أخرى عديدة.

االعتداء اجلنيس بالقوة  
يف جريمـة االعتـداء اجلنـيس بالعنـف كان جممـوع هـذه اجلرائم يف كل 
السنوات الست هو 19666 جريمة ولقد كان املتوسط احلسايب هو 234٫12 
بينام كان االنحراف املعياري هو 296٫145. وهذا يعني أن هنالك اختالفًا 
بـني الدول العربية مما يعني تباينًا يف تسـجيل هـذه اجلريمة. ويبدو أن جرائم 
االعتـداء اجلنـيس هي من اجلرائم اخلفية إىل حد ما. فاالبالغ عنها ليس كثريًا 
كجرائم الرسقات مثاًل. لذلك فإن الدول ختتلف يف مدى اإلرساع يف اإلبالغ 
عـن هـذه اجلرائم ويف نفـس الوقت حتى لو تـم اإلبالغ ربام ال يتم تسـجيل 
اجلريمـة وذلـك ألن األمـر قد ينتهي بالصلـح أو التعويـض أو األجاويد أو 

خوف العار وهكذا.
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جرائم العنف األخرى 
أما جرائم العنف األخرى غري املشـار إليها فقد كان جمموعها 10541 
جريمة، وكان املتوسـط احلسـايب هو 125٫49 بينام كان االنحراف املعياري 
هـو 260٫205. وهذا يـدل عىل اختالف ألن االنحـراف املعياري ضعف 
املتوسط احلسايب يف هذه اجلريمة مما يدل عىل تباين الدول العربية يف تسجيل 
جمموعة هذه اجلرائم. وبام أن هذه الفئة من اجلرائم متثل سلة من اجلرائم التي 
ليسـت مذكـورة بالتحديد يف هذه الدراسـة فإن هذه السـلة قد تتوسـع وقد 
تصنف حسـب جمموعة جرائم العنف األخـرى يف كل دولة والتي تقع حتت 

طائلة القانون اجلنائي.

اجلدول رقم ) 24 ( توزيع نسب جرائم العنف يف الدول العربيـة الداخلة 
يف عينة الدراسة

املتوسط اجلريمـة
احلسايب

االنحراف
 املعياري

احلـــد
 األدنى

احلــــد
 األقىص

1324---321٫33356٫78القتل بأنواعه
46787---6401٫9212931٫40األذى اجلسيم

9432---1563٫702261٫74الرسقات بالعنف
1488---234٫12296٫14االعتداء اجلنيس بالعنف

1143---125٫49260٫20جرائم عنف أخرى

4 . 13 القيمة التنبؤية جلرائم العنف يف الوطن العريب 
إن أحد أسئلة هذه الدراسة هو : ما القيمة التنبؤية للجرائم التالية:
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1 ـ  القتل بأنواعه.

2 ـ  األذى اجلسيم.

3 ـ  الرسقات بالعنف.

4 ـ  االعتداء اجلنيس بالعنف.

5 ـ جرائم عنف أخرى.

وقد اسـتعانت الدراسـة بخبري إحصائي متميز )مقدم،2002م، ص 8 
ـ 22( .ولقد قام بتطبيق السالسـل الزمنيـة عىل بعض البيانات الواردة وقام 

باستعامل هذه البيانات لدراسة االجتاه العام للجريمة يف الوطن العريب.

وهنا نركز عىل النتائج التي توصل إليها فيام خيتص بالقيمة التنبؤية جلرائم 
العنف املعنية هبذه الدراسـة. ونود أن نشـري إىل أن العينة املستعملة يف هذ هي 
العينة الواردة من أربع عرش دولة عربية عن جرائم العنف أعاله ولفرتة زمنية 

من عام 1995م حتى عام 2000م.

العينة 
تتضمـن عينـة البيانـات أعداد اجلرائم املسـجلة خالل الفـرتة 1995ـ  
2000م يف أربع عرشة دولة عربية، وهي جزء من بيانات أخرى تندرج ضمن 
مرشوع بحث الفريق د. عباس أبوشامة حول اجلرائم يف الوطن العريب والتي 
أرسـلت إىل األكاديميـة عرب القنوات الرسـمية من دوائـر وزارات الداخلية 

العرب وقد صنفت اجلرائم كام ييل:
1 ـ جرائم القتل.

2 ـ  جرائم األذى اجلسيم.
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3 ـ  جرائم الرسقة.
4 ـ  جرائم االغتصاب.

واجلدول )26( واالشكال )1 و 2 و 3( تبني جمموع اجلرائم يف دول العينة 
يف كل نمط من أنامط اجلريمة خالل الفرتة 1995ـ  2000م. وكام يتضح من 
اجلدول فإن جرائم األذى اجلسـيم تشكل أكرب حجم متبوعة بجرائم الرسقة 

ثم القتل وأخريًا االغتصاب.
ولدراسـة سلسـلة كل نمط من أنامط هذه اجلرائم وتقدير القيم التنبؤية 

هلا نتبع اخلطوات التالية:

1 ـ تفحص االجتاه العام لكل سلسلة.

 Best( 2 ـ  حتديـد النمـوذج الذي يشـكل أحسـن توفيـق لكل سلسـلة
Fitting Model( من بني النامذج األخرى.

3 ـ  حتديد القيم التنبؤية.

4 ـ  تقويم النموذج.

اواًل: حتديد االجتاه العام لكل سلسلة  

املقصـود بتحديـد االجتاه العام هنـا هو حتديد طبيعة توزيـع كل نمط من 
أنامط اجلريمة عىل مدى السـنوات الست املاضية. هل القيم تتزايد أو تتناقص 
باسـتمرار عـرب الزمن أو أن هنـاك تزايدًا أحيانـًا وتناقصًا أحيانـًا أخرى. وإذا 
كان هنـاك تناقـص وتزايـد فهـل حيدث ذلـك عرب فـرتات زمنيـة منتظمة. أن 
حتديد االجتاه العام للسلسلة هو الذي يقرتح علينا النموذج أو النامذج املناسبة 
لدراسـتها. وال توجـد تغـريات دوريـة واضحــة وهـذا ربام لقرص السلسـلة 

الزمنية.



187

يمكـن حتديد شـكل االجتاه العـام عادة بثالثة طرق هي: تفحص شـكل 
منحنى السلسلة الزمنية واملؤرشات الرقمية واالرتباط الذايت، غري أن الطريقة 
األخـرية ال تعطـي نتائج واضحـة نظرًا لقرص طـول السلسـلة الزمنية، لذلك 
سـنعتمد عـىل الطريقتـني األوليني. وسـوف نسـتعرض نتائج أنـامط اجلرائم 

بالرتتيب نفسه الذي وردت فيه يف اجلدول )25(.

اجلـدول رقـم )25 ( أعـداد اجلرائـم حسب النمــط خـالل الفتـرة 
1995 ـ 2000م

االغتصابالرسقةاألذى اجلسيمالقتلالسنة
1995380177584   179972915
1996402582307   207017572
1997392989260   221003016
1998431093089   214473223
1999464197343   237203307
2000430597733   252094053

جريمة القتل  
االجتاه العام 

يوضح الشـكل )4 ( التايل منحنى جريمة القتل ومنه نالحظ خطًا أفقيًا 
يمثل متوسط التوزيع وخطًا رأسيًا يمثل قيم اجلريمة خالل فرتة ست سنوات. 
وقد وضع اخلط األفقي هنا لتوضيح التغري الذي طرأ عىل اجلريمة بتغري الزمن. 
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وواضح إذن أن األجتاه العام تزايدي بالرغم من وجود بعض حاالت الضمور 
فيه كام هو احلال عند السنتني 1997 و2000م اجلدول )26(.

ويؤكد هذه االجتاه التزايدي مؤرش نسبة التغري الذي يبني النسبة املئوية كل 
سـنة من السنوات الست عن السـنة األوىل. واجلدول التايل يوضح مؤرشات 

هذا التغري.

وكـام يتضح من اجلـدول أن االجتاه العام يغلب عليـه الطابع التزايدي، 
فعىل سبيل املثال نالحظ أن السنة 1996م متثل زيادة مقدارها 105 يف املائة 
أي بزيادة 5% عن سنة األصل 1995م، بينام نجد أن سنة 1997م متثل زيادة 
3% فقط مقارنة بسـنة األصل، ولكنها يف نفس الوقت متثل انخفاضًا مقارنة 

بسنة 1996م التي سبقتها مبارشة.
اجلدول رقم ) 26( مؤشر نسبة الزيادة في جرمية القتل خالل ست سنوات

مؤرش نسبة التغري    القتل  السنة
1995  3801100٫00
1996 4025105٫00
1997 3929103٫00
1998 4310113٫00

                   1999      4641122٫00
2000    4305113٫00
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وتوضـح البيانـات اختـالف حجم أو رسعـة التغري بني سـنة وأخرى، 
فالسنة 1999م شهدت تغريًا كبريًا سواء بالنسبة لسنة األصل أو للسنة التي 
سبقتها مبارشة  إذ بلغت الزيادة 122% و113% عىل التوايل. وامللفت للنظر 
بالنسبة للسنة 1999م هو أهنا شكلت هناية عظمى بالنسبة للسنة التي سبقتها 
والتي تلتها، إذا انتقل التغري بالزيادة من 113% يف سـنة 1998م إىل %122 
يف 1999م ثم انخفض باملقدار نفسه يف سنة 2000م، فالسنة 1999م تكون 
قـد عرفـت ظروفًا غري معتادة أدت إىل زيادة نسـبة اجلريمـة، ويبدو أيضًا أن 
هذه الزيادة رافقتها إجراءات أمنية خاصة أدت إىل إنخفاض يف سنة 2000م 

واعادهتا إىل ما كانت عليه يف السنة السابقة هلا.

وجممل القول أن االجتاه العام لسلسـلة جرائم القتل تزايدي وأن نسـبة 
التزايد مقارنة بسـنة األصل ختتلف من سـنة ألخرى، وهذه حتكمها ظروف 

البلد املتعددة اقتصادية واجتامعية وأمنية وغريها.

الشكل رقم )4( منحنى اجتاه جرائم القتل 

1995     1996    1997         1998    1999      2000

4800

4600

4400

4200

4000

3800

3600



190

االجتاه العام جلرائم األذى اجلسيم 

تعد جرائم األذى اجلسـيم من أكرب اجلرائم حجاًم وتعرف زيادة مطردة 
من سنة ألخرى كام يبني ذلك الشكل )5( باستثناء الفرتة 1999 ـ 2000م، 
التي عرفت اسـتقرارًا يف أعداد اجلرائم. فالشـكل يوضح أن السلسلة الزمنية 

جلرائم األذى اجلسيم تتميز باجتاه عام ومطرد يكاد يكون خطيًا.

ويؤكد اجتاه األطراد هذا مؤرشات نسبة التغري من سنة ألخرى كام وردت 
يف اجلـدول ) 28( والتـي تشـري إىل عدم وجود أي انخفاض يف أي سـنة من 

السنوات الست مثلام حدث مع جرائم القتل.

كام يرش مؤرش التغري إىل أن نسبة الزيادة ختتلف من سنة ألخرى إذ عرفت 
سـنة 1997م أكرب زيادة مقارنة بالسـنة التي سبقتها بمقدار 8% وعرفت سنة 
1998م أصغـر زيادة مقارنة بام بنسـبة 4%. وكام يالحظ أن مقدار الزيادة يف 

سنة 2000م مقارنة بسنة األصل 1995م بلغ %25.

اجلدول  رقم )27( مؤرش نسبة التغري يف جريمة األذى اجلسيم خالل الفرتة 
1995 ـ 2000م

مؤرش نسبة التغرياألذى اجلسيم         السنة
199577584100٫00 
199682307106٫00 
199789260115٫00 
199893098119٫00 
199997343125٫00 
200097733125٫00 
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وخالصة القول هذا أن سلسلة جرائم األذى اجلسيم تتميز هي بدورها 
باجتاه عام نحو التزايد املطرد.

االجتاه العام جلرائم الرسقة 
تـأيت جرائم الرسقة يف الرتبة الثانية مـن حيث احلجم بعد جرائم األذى 
اجلسـيم، ويوضـح الشـكل )6( أن منحنى هذا النمط مـن اجلرائم عىل غرار 
األنامط السـابقة ذو اجتاه عام تزايدي باسـتثناء انخفاض واحد حمسـوس يف 

سنة 1998م.

واملالحظ يف هذا النمط من اجلرائم هو رسعة التغري التي عرفتها خالل 
الفـرتة 1995ـ  2000م إذ كانـت نسـبة الزيـادة 40% مقارنة بسـنة األصل 

1995م كام يبني ذلك اجلدول )29(.

االجتاه العام جلرائم االغتصاب 
املالحظ يف جرائم االغتصاب املسجلة خالل الفرتة 1999 ـ 2000م،  
يف بلدان العينة هو أهنا تأيت يف الرتبة األخرية من حيث احلجم شكل )7(، غري 

الشكل رقم )5( منحنى جرائم األذى اجلسيم 
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أن هـذا قـد ال يعكس وضعًا آخر وهو كون هذه اجلرائم تدخل ضمن جرائم 
الـرشف التي حيرص اإلنسـان العريب عىل إخفائها قـدر اإلمكان أو معاجلتها 
بطرق رسية خاصة دون اللجوء إىل الدوائر الرسـمية التي يرى الدخول فيها 
وسـيلة لفضح نفسـه، لذلك نجد أن عدد احلاالت املسجلة أقل ربام بكثري مما 

جيري يف الواقع.
أمـا مـا يتعلق باالجتـاه العام ملنحنى سلسـلة هذا النمط مـن اجلرائم كام 
يوضحه الشكل )30( التايل فإنه يتميز باجتاه عام تزايدي بالرغم من أن شكل 
التزايد ضعيف يف السنوات األربع األوىل وهو دون خط املتوسط وهذه تعد 

أضعف زيادة مقارنة باألنامط األخرى من اجلرائم خالل هذه الفرتة.

اجلـدول رقـم )28( تطور أعداد الرسقات ومؤرشاهتا خالل الفرتة  
)1995 ـ 2000م(

مؤرش الرسقةالرسقةالسنة
199517997100٫00
199620701115٫00
199722100122٫00
199821447119٫00
199923720131٫00
200025209140٫00

كام سجلت يف سنة 1996م، أكرب زيادة يف جرائم الرسقة إذ بلغت نسبة 
الزيادة 15% مقارنة بالنسبة السابقة هلا مبارشة.
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اجلدول رقم )29(  االغتصاب ومؤرشاته )1995 ـ 2000م(

مؤرش االغتصاباالغتصابالسنة
19952915100٫00
1996257288٫00
19973016103٫00
19983223110٫00
19993367115٫00
20004053139٫00

الشكل رقم )6( منحنى اجتاه جرائم الرسقة
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واملـؤرشات املوضحـة يف اجلدول رقم  )30( توضح نسـب هذا التغري 
خالل الفرتة 1999ـ  2000م ويتضح أن سنة 1996م عرفت أدنى مستوى 
هلا بنسبة 12% أقل من السنة التي قبلها، وأن سنة 2000م عرفت أعىل مستوى 
بنسبة 39% مقارنة بسنة األصل 1995 و20% مقارنة بالسنة السابقة هلا. وتعد 

هذه أعىل زيادة عىل اإلطالق مقارنة باألنامط األخرى من اجلرائم.

والسـؤال املطروح يف هذه احلالة يتعلق باألسـباب التي تعود إليها هذه 
الزيـادة. فهـل يعود هذا االرتفـاع إىل زيادة فعلية يف جرائـم االغتصاب؟ أم 
أن ذلـك يعـود إىل جمرد ارتفاع معدل التسـجيل أو التبليـغ عن هذا النوع من 
القضايا إىل الدوائر احلكومية بسـبب التغريات يف احلياة االجتامعية وبمفهوم 
الرشف حتديدًا، حيث أصبح يناقش عىل شاشات التلفزة مثل بقية املوضوعات 
األخـرى، وهذا ربام جعل أفراد املجتمع العريب يعتربون جرائم الرشف كأي 
نـوع آخـر من اجلرائم والتـي ال يرى فيها حرج يف التبليـغ عنها لدى الدوائر 

احلكومية.

الشكل رقم )7( منحنى جرائم االغتصاب 
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وخالصة القول بالنسبة لالجتاه العام للسالسل الزمنية اخلاصة باألنامط 
املختلفة للجرائم أن هناك اجتاهًا عامًا واضحًا لكل السالسـل األربع يغلب 
عليها االجتاه التزايدي غري اخلطي، عىل الرغم من أن بعضها أقرب إىل االجتاه 
اخلطي كام هو احلال بالنسبة ملنحنى األذى اجلسيم. ومعدل التزايد خيتلف من 

سنة ألخرى كام أنه خيتلف من نمط آلخر.

استرشاف القيم املستقبلية 
جيـب أن نشـري أواًل إىل نقطتـني أوهلـام: إنه نظـرًا لكون تقديـر الزمن يف 
السالسـل الفـرتات الدوريـة سـنوية فـإن السالسـل بطبيعة احلـال ال تظهر 
تغريات موسـمية، وثانيهام أنه نظرًا إىل قرص السالسل فإن التغريات الدورية 

غري واضحة وبالتايل من الصعب احلكم عليها.
وطاملا أن هناك اجتاهًا عامًا واضحًا فإن النموذج األنسب لتطبيقه عىل هذه 
البيانات هو نموذج حتليل االجتاه ونموذج التمهيد اأُليس املضاعف ونموذج 
بوكس وجنكينز أو اإلنحدار الذايت واملتوسطات املتحركة. غري أن هذا األخري 
ال يمكن تطبيقه نظرًا لقرص السلسـلة الزمنية. وعليه فسـوف نكتفي بتطبيق 

حتليل االجتاه والتمهيد اأُليس املضاعف.

نموذج حتليل االجتاه  
يتضمـن نمـوذج حتليل االجتـاه عدة نامذج أخرى منهـا النموذج اخلطي 
والنموذج الرتبيعي والنموذج األيس وغريها. وسوف نقارن بني هذه النامذج 

بيانيًا وعىل أساس املعايري اإلحصائية التالية:
.)MAPE( 1 ـ املتوسط املطلق للنسبة املئوية
.)MAD( 2 ـ  املتوسط املطلق لالنحرافات

.)MSD( 3 ـ  املتوسط املطلق ملربعات االنحرافات
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واملقارنة تتم بني كل النامذج عىل كل مقياس. والنموذج الذي يأخذ أصغر 
القيم عىل هذه املقاييس يعترب هو النموذج األكثر اتفاقًا مع بيانات السلسـلة، 
والذي سـوف يتم اعتامده. مع اإلشـارة إىل أنه كلام كانت قيمة املقياس أصغر 
كلام كان ذلك داللة عىل فعالية النموذج. فالقيم الصغرية تشري إىل تقارب القيم 
املتنبأ هبا والقيم احلقيقية. وسـوف نسـتعرض هنا املقارنة بني النامذج عىل كل 

نمط من أنامط اجلريمة كام ييل:

تقدير القيم االسترشافية جلريمة القتل
يقارن  اجلدول )31(  بني النامذج األربعة يف مقاييس الدقة عىل سلسـلة 
جريمة القتل، ومنه نالحظ أن قيمتي املتوسط املطلق للنسبة املئوية واملتوسط 
املطلـق لالنحرافـات جـاءت أصغـر يف النمـوذج الرتبيعـي عنـه يف النامذج 

األخـرى.

أمـا متوسـط مربعـات االنحرافات فجـاءت أصغر يف نمـوذج التمهيد 
اأُليس املضاعف. وعليه واسـتنادًا إىل هذين املقياسني فإن النموذج الرتبيعي 
يشكل أحسن اتفاق Best Fitting Model هلذه السلسلة. وتتمثل معادلة هذا 

النموذج فيام ييل:

t-19٫5*t**2*272٫186+YT=3511٫6

والشـكل التايل يمثل املخطط البياين للنموذج الرتبيعي لسلسـلة جريمة 
القتل ويشمل ثالثة انواع من املنحنيات أو القيم هي القيم احلقيقية والقيم املتنبأ 
هبا أو القيمة االجتاهية، وأخريًا القيم االسـترشافية بالنسـبة للسنوات الثالث 
القادمـة 2001 ـ 2003م،  منحنى القيم احلقيقية كل واحد منها املقارنة بني 

القيم الواقعية أو املالحظة. 
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وجتدر اإلشارة إىل أنه كلام كان هناك تقارب بني القيم احلقيقية واالجتاهية 
كلام دل ذلك عىل اتفاق النموذج مع البيانات أو مع السلسلة الزمنية. ويالحظ 
يف الشكل أن القيم االجتاهية ليست قريبة متامًا من القيم احلقيقية لكن يعد هذا 
أحسن تقارب مقارنة بالنامذج األخرى. ومقاييس الدقة املعروضة يف اجلدول 

)31( دليل عىل ذلك.

وبنـاء عـىل املعادلة السـابقة للنمـوذج الرتبيعي فإن القيم االسـترشافية 
اخلاصة بالسنوات القادمة 2001 ـ 2003م، تصبح كام ييل جدول )32( :

وجيب أن نشري إىل أن هذه التقديرات تكون صحيحة يف حالة استمرار   
الظروف السابقة، وهي خاضعة للزيادة والنقصان تبعًا للظروف االقتصادية 

واالجتامعية والسياسية واألمنية التي يمر هبا املجتمع.

اجلدول رقم )30( املقارنة بني النامذج األربعة يف مقاييس الدقة عىل نمط 
جريمة القتل

النامذج
املـقـــاييـــــــــــس

املتوسط املطلق
للنسبة املئوية

املتوسط املطلق       
لالنحرافات

متوسط مربعات 
اإلنحرافات

25455٫6    134٫2    3٫1النموذج اخلطي
23089٫6   120٫5    2٫8النموذج الرتبيعي
26048٫9  137٫2    3٫2النموذج األيُس

9371165545التمهيد األيُس املضاعف
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اجلدول رقم )31( القيم االسترشافية جلريمة القتل  

القيم االسترشافيةالسنة
2001    4461٫40
2002    4441٫09
2003    4381٫77

الشكل رقم )8( النموذج الرتبيعي لتحليل االجتاه والقيم التنبؤية 
واالسترشافية
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تقدير القيم التنبؤية جلرائم األذى اجلسيم 

يعرض اجلدول التايل )32( مقاييس الدقة للنامذج الثالثة اخلاصة بجريمة 
األذى اجلسـيم، ومنـه نالحظ مـرة أخرى تفوق النمـوذج الرتبيعي عىل بقية 
النامذج األخرى ما عدا نموذج التمهيد األيس أظهر أقل قيمة بالنسبة للمتوسط 

املطلق لالنحرافات.

وعليـه فـإن النمـوذج الذي يتفـق أكثر مع هـذه البيانات هـو النموذج 
الرتبيعي الذي متثله املعادلة التالية :

t-580.304*t**2*8339.01+YT=69168.9

واملخطـط التـايل يوضح بيانيـًا القيم احلقيقيـة والتنبؤية واالسـترشافية 
اخلاصة بجريمة األذى اجلسـيم، وفيه نالحظ مـدى تقارب القيم التنبؤية أو 

االجتاهية مع القيم احلقيقية.

اجلدول رقم)32( املقارنة بني النماذج على جرمية األذى اجلسيم

النامذج
املـقـــاييـــــــــــس

املتوسط املطلق
للنسبة املئوية

املتوسط املطلق       
لالنحرافات

متوسط مربعات 
اإلنحرافات

215412650866النموذج اخلطي
1647555518النموذج الرتبيعي
217213500466 النموذج األيُس

93711655455التمهيد األيُس املضاعف
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وبناء عىل املعادلة السابقة فإن القيم االسترشافية للفرتة 2001ـ  2003م، 
اخلاصة بجريمة األذى اجلسيم يف حالة استمرار الظروف املاضية عىل ما هي 

عليه تصبح كام يوضحها اجلدول )33 (:
وإذا علمنـا أن القيمـة احلقيقية يف سـنة 2000م هي 97733 فإن القيم 
االسـترشافية تبدأ بالزيادة يف سـنة 2001م، ثم تتناقص إىل أن تصل يف سـنة 

2003م، إىل ما دون مستوى سنة األصل 2000م.
اجلدول رقم )33 ( القيم االسترشافية جلريمة األذى اجلسيم

القيم االسترشافيةالسنة
200199107٫1
200298741٫6
200397215٫4

الشكل رقم ) 9(  النموذج الرتبيعي لتحليل االجتاه والقيم التنبؤية 
واالسترشافية جلريمة األذى اجلسيم 
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تقدير القيم االسترشافية جلريمة الرسقة 
استنادًا إىل البيانات املوضحة يف اجلدول )34 ( يتبني أن هناك تقاربًا بني 
النـامذج الثالثـة األوىل يف مقاييـس الدقة الثالثة مع اإلشـارة إىل أن النموذج 
الرتبيعي يعرف أقل قيمة يف متوسط مربعات االنحرافات وأن النموذج األيس 

يعرف أقل قيمة يف املتوسط املطلق لالنحرافات.
ونظـرًا إىل أن متوسـط مربعـات االنحرافـات أكثر تأثـرًا باالنحرافات 
الكبرية ونظرًا إىل أن املؤرشات الرقمية وكذا طبيعة املنحنى البياين تبني نزعة 
النموذج إىل التغري األيس فإننا سنعتمد هذا النموذج عىل أنه األكثر اتفاقًا مع 

هذه البيانات. تتمثل معادلة هذا النموذج فيام ييل:
TY=17687.2*)1.06073(**t

اجلدول رقم ) 34( املقارنة بني النامذج عىل جريمة الرسقة

النامذج
املـقـــاييـــــــــــس

املتوسط املطلق
للنسبة املئوية

املتوسط املطلق       
لالنحرافات

متوسط مربعات 
اإلنحرافات

3596487676النموذج اخلطي
3596474479النموذج الرتبيعي

3591516496النموذج األيُس

510991649928التمهيد األيُس املضاعف

واملخطط التايل يبني شكل توزيع القيم احلقيقية والتنبؤية واالسترشافية. 
وفيـه نـرى مدى تقـارب القيم  االسـترشافية مـع القيم احلقيقية يف السـنتني 

األخريتني إذ تكاد القيم التنبؤية تنطبق عىل القيم احلقيقية.
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تقدير القيم االسترشافية جلرائم االغتصاب 

يبني اجلدول التايل أن النموذج الرتبيعي يتفق مع النامذج األخرى بصغر 
قيـم املقاييـس الثالثة مقارنة بالنامذج األخرى ما عدا قيمة متوسـط مربعات 

االنحرافات التي يف النموذج األيس التي تعترب أصغر القيم.

الشكل رقم )10(  النموذج الرتبيعي لتحليل االجتاه والقيم التنبؤية  
واالسترشافية جلريمة الرسقة
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وبنـاء عليـه فإن النمـوذج الرتبيعي يعترب هـو النموذج األكثـر اتفاقًا مع 
سلسلة بيانات جريمة الرسقة. وتتمثل معادلته بالنسبة هلذا النمط من اجلرائم 

فيام ييل:

TY=3020+256.496+704464*t**2

واملخطط التايل يوضح بيانيًا مدى تقارب القيم التنبؤية مع القيم احلقيقية، 
كام يظهر القيم االسترشافية للسنوات الثالث القادمة يف تزايد مستمر.

واجلدول )35( والشكل )11( يوضحان  القيم العددية هلذه التقديرات 
املسـتقبلية اخلاصـة بالفـرتة 2001 ـ 2003م، ومن الواضـح أن هناك توقعًا 
لتزايـد رسيع يف عدد جرائم اجلنس إذا اسـتمرت الظروف احلالية عىل ما هي 
عليـه. لذلـك ينبغي تبني سياسـة أمنية خاصـة عاجلة للحد من هـذا التزايد 

املستمر.

اجلدول رقم ) 35 ( املقارنة بني النماذج على جرمية االغتصاب       

النامذج
املـقـــاييـــــــــــس

املتوسط املطلق
للنسبة املئوية

املتوسط املطلق       
لالنحرافات

متوسط مربعات 
االنحرافات

 6٫3195٫347521٫2النموذج اخلطي
 3٫9116٫416642٫2النموذج الرتبيعي
5٫6174٫540996 النموذج األيُس

7٫3223٫983001٫3التمهيد األيُس املضاعف
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العالقة بني سالسل األنامط األربعة  

يمكن تعريف االرتباط املسـتعرض Cross Correlation بني سلسلتني 
زمنيتني بأنه ارتباط قيم إحدى السلسـلتني بقيم السلسـلة الثانية عند فرتات 
متعددة، باإلضافة إىل أهنا تعطي مؤرشات عن املتغريات التي تتنبأ باألخرى.
تقـدم هذه العالقة عـادة يف خمططات خاصة )SPSS ،1997(.ويشـرتط 
تطبيـق هـذه التقنية أن تكـون السالسـل مسـتقرة Stationary أي أن يكون 
متوسـطها وتباينهـا ثابتـًا عـرب السلسـلة الزمنيـة. وقـد ثبت بتطبيـق معامل 

الشكل رقم )11( النموذج الرتبيعي لتحليل االجتاه والقيم التنبؤية 
واالسترشافية جلرائم االغتصاب

t**2*704464+256.496+TY=3020.3
6500

5500

4500

3500

2500
0    1       2     3     4     5     6      7    8      9
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االرتباط الذايت ومعامل االرتباط الذايت اجلزئي أن السالسل الزمنية لألنامط 
األربعة ال ختتلف عن الصفر، وهذا دليل عىل استقرارها.

وسـوف نمثل هلذا بالعالقة بني سلسـلة جرائم القتل وسالسـل اجلرائم 
التالية:

ـ العنف )االذى اجلسيم(.
ـ اجلرائم اجلنسية )االغتصاب(.

ـ الرسقة )أنظر األشكال 12 و 13 و 14(.
وبعـد جتريب عدة نامذج عىل السالسـل الزمنية ألنـامط اجلرائم الثالث 
أعـاله فإن الباحـث يرى وجود عام هلـذه اجلرائم نحو التزايـد خالل الفرتة 
املعنية من خالل هذه األنامط، غري أن شـكل التزايد ونسبته خيتلف باختالف 

شكل اجلريمة، واألشكال التالية توضح ذلك:
الشكل رقم)12( العالقة بني سلسلة جرائم القتل والعنف 

1٫0

٫5

0٫0

-٫5

-1٫0
 3-        2-        1-        0           1             2            3 
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الشكل رقم )13( العالقة بني سلسلة جرائم القتل والرسقات
1٫0

٫5

0٫0

-٫5

-1٫0
 3-        2-        1-        0           1             2            3 

الشكل رقم )14(  العالقة بني  سلسلة جرائم القتل واجلنس 
1٫0

٫5

0٫0

-٫5

-1٫0  3-        2-        1-        0           1             2            3 
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املرحلة الثانية

جرائـم العنف املرتكبة يف الفـرتة من عام 2005م وحتى عام 2010م. 
وكان التحليل عىل األرقام املرسـلة من الـدول العربية التي أفادت. وكذلك 
مقارنة نسبة اجلرائم يف عام 2010م عام كانت عليه يف عام 2005م يف الدول 

العربية املعنية.

نسبة اجلرائم يف عام 2010م مع 2005م
يف هذا اجلانب نورد مقارنة لنسبة اجلرائم يف عام 2010م عام كانت عليه 
يف عام 2005م يف بعض الدول العربية، وهي الدول التي وصلت ردودها ـ 

وهي أرقام من املصادر الرسمية.

وبالنسـبة هلذه الدراسة فإن هذه املعلومات وحتليلها هو تطوير للدراسة 
السـابقة- إذ إن هـذه األخرية تشـري إىل السـنوات اخلمس األخـرية من عام 
2005م إىل 2010م. وهـذا بنظرة فاحصة يعطينا مـؤرشا للخارطة اجلنائية 
جلرائـم العنف عند صـدور الطبعة األوىل عـام 2004م واملوقف اآلن حتى 

2010م.

وسـنجد أن هنالـك حتليـال إحصائيا منفصـال جلرائم العنـف يف بعض 
الدول العربية التي وصلت ردودها.

نالحـظ يف إحصائيـة اجلمهوريـة اللبنانيـة بأن عـدد جرائـم العنف قد 
تقلـص كثريا يف اخلمس سـنوات األخرية للتقرير. فبينـام كانت اجلرائم ففي 
عـام 2002م  3200 أصبـح عدد هـذه اجلرائم يف عـام 2010م هو 643. 
وهذا االنخفاض يف اجلرائم وصلت نسبته إىل 80% يف خالل السنوات حتى 

عام 2010م.
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وبالطبـع سـيظل هـذا االنخفـاض يف نسـبة اجلرائـم املسـجلة أو التي 
وصلت إىل علم السـلطات. وهذا االنخفاض يسـتحق الوقفة لبلوغ النسـبة 
80%. وهـذا مـن النسـب العاملية العاليـة يف انخفاض هذه اجلرائـم يف العامل 
العريب. وعكس ذلك أشـارت إحصائيات الدول العربية والواليات املتحدة 
أن هنالـك ازديـادا يف جرائـم العنف يف نفس هذه الفـرتة. ونجد يف التحليل 

تلخيص للتفاصيل من جرائم العنف حسب اإلحصائية التي وردت.

أما بالنسـبة للمملكة األردنية اهلاشمية وحسب ما ورد من إحصائيات 
فيالحظ بصفة عامة- بان هنالك زيادة يف جرائم العنف من عام 2006م إىل 
عـام 2010م. حيـث بلغت الزيادة يف جرائم العنـف حوايل 5٫23% أي أن 

هذه اجلرائم قد زادت بنسبة الربع.

ولكـن التحليـل التفصييل يشـري إىل فوارق بالنسـبة لألعـامر وعدد من 
جرائـم العنـف املفصلة. ولكن ممـا يعو للمالحظة أن جرائـم العنف عموما 
قـد انخفضت نسـبتها إىل اجلرائم الكلية املرتكبة. وهي أشـارة هامة كام ورد 

بالتقرير.

يف مجهوريـة السـودان نالحـظ مـن املعلومـات التـي وردت إىل جرائم 
العنـف قد ازدادت من 90221 يف عام 2006م حتى وصلت إىل إمجايل بلغ 
106503 يف عـام 2010م. ويالحـظ أن الزيادة كانت مضطردة يف كل عام 
ـ أي انـه كل عـام يالحظ ارتفـاع يف عدد جرائم العنف املسـجلة ومل يالحظ 

انخفاض يف سنة من تلك التي سبقتها يف اخلمس سنوات األخرية.
يف مجهوريـة مـرص العربيـة يالحظ من األرقـام التـي وردت أن هنالك 
زيادة يف جرائم العنف يف السـنوات السـابقة حتى عـام2010م ـ حيث كان 
عـدد هذه اجلرائم هو 1932يف عام 2006م حتـى وصل إىل 2869 يف عام 
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2010م. ويالحـظ أن هذه الزيادة ليسـت دراماتيكية بـل زيادة متثل  حوايل 
5،48% عام كانت عليه قبل مخس سنوات.

يف اجلمهورية العربية السوريةـ  وكام ورد من السلطات هنالك أن جرائم 
العنـف قد انخفضت من 1751 عام 2006م إىل 1452 عام 2010م ـ أي 
أن االنخفـاض يف إمجايل جرائـم العنف تصل نسـبته إىل 17%. بل املالحظة 
اهلامة أن هذا االنخفاض قد شـمل كل جرائم العنف باسـتثناء جرائم القتل 

والرسقة باإلكراه.
يف اجلمهوريـة اجلزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية فقـد ورد أن جرائـم 
العنـف قد زادت زيادة طفيفة منذ عـام 2006م حيث بلغت 44387 حتى 
عـام 2010م، حيـث وصلـت إىل 46567. لذلك يمكن القـول أن جرائم 
العنف إىل حد كبري ظلت ثابتة يف نفس املستوى مع زيادة أو نقصان بسيط يف 

السنوات اخلمس املاضية.
إن التحليل اإلحصائي لألرقام التي وردت تشـري إىل تفاصيل عدة عن 
نوع جرائم العنف ونسـبة الزيادة أو النقصـان فيها ـ وتفاصيل اهرى عديدة 

تم إيرادها يف هذه الدراسة.
وبـام أن العديد من الدول العربية مل يصـل ردها اخلاص بجرائم العنف 
يف السـنوات اخلمس املاضية ـ فان هذا التحليل األخري بالطبع يشري فقط إىل 

الدول العربية التي وصل ردها.
وهنالـك مالحظـة البد مـن تكرارها إن هـذه األرقام تشـري إىل جرائم 
العنف التي وصلت إىل علم السـلطات وتم تسـجيلها لدى سلطات األمن. 
ولكن بالطبع سـتظل هنالك جرائم عنـف قد تم ارتكاهبا ولكنها مل تصل إىل 
علم السلطات. وهي مالحظة معروفة وتنطبق عىل كل اإلحصائيات اجلنائية 

يف العامل.
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أوال ً: اجلمهورية اللبنانية 
ـ مقارنـة بـني أعداد ونسـب اجلرائم يف عام 2010م بـام كانت عليه يف 

عام 2005م :

ـ أصبـح إمجايل عدد اجلرائـم )643( يف 2010م بعد ما كان )3200( 
يف عام 2002م أي حدث انخفاض بنسبة %80.

بنسبة 1% أيضاأصبح العـدد 6بنسبة 1%كان العدد 138ـ االبتزاز والتهويل

بنسبة 4٫1%أصبح 9بنسبة 1%كان العدد 238ـ   االغتصاب

بنسبة 6٫33%أصبح 216بنسبة 24%كان العدد 3772ـ   التهديد

بنسبة 05٫0%أصبح 3بنسبة 6٫0%كان العدد 418ـ   جرح وتعطيل

بنسبة 02٫0%أصبح 1بنسبة 3،0%كان العدد 59ـ   سطو مسلح

بنسبة 5٫2%أصبح 16بنسبة 4%كان العدد 6126ـ   سلب

بنسبة 50%أصبح 321بنسبة 57%كان العع71815ـ   رضب وإيذاء

بنسبة صفر%أصبح صفربنسبة 2٫0%كان العدد 87ـ   فض بكارة

بنسبة 9٫1%12بنسبة 4%كان العدد 9118ـ   قتل

بنسبة 9%أصبح 59بنسبة 8%كان العدد 10259ـ   حماولة قتل

ـ واخلالصـة أن إمجايل عدد اجلرائم يف سـنة 2010م انخفض إىل %20 
عام كان عليه سـنة 2005م )إن نسـبة االنخفاض بلغت 80%( وهي 
نسـبة كبـرية جـدا. ممـا يعني أنه قـد حـدث انخفاض كبـري يف أعداد 

اجلرائم خالل فرتة زمنية قصرية ال تتعدى مخس سنوات.
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ـ كام يالحظ أيضا أن نسـبة الذكور ونسبة اإلناث من فاعيل أو مرتكبي 
اجلرائـم يف لبنـان تكاد تكـون ثابتة خالل تلك الفرتة حيث أن نسـبة 
الذكـور كانـت 94% ونسـبة اإلنـاث 6% عـام 2005م وبقيت هذه 

النسب كام هي يف عام م2010.

ـ وفيـام يتعلق بنسـب فاعـيل )أو مرتكبـي( اجلرائم حسـب األعامر يف 
2010م مقارنة بام كانت عليه يف 2005م.

فيمكن تلخيصها فيام ييل :

1ـ كانت نسبة من تقل أعامرهم عن 18 سنة يف 2005م تساوي %8٫5 
أصبحت هذه النسبة يف 2010م %7،3.

2ـ كانـت نسـبة الذيـن تقل أعامرهم  عن 30 سـنة يف 2005م تسـاوي 
54% أصبحت يف 2010م %45.

3ـ كانت نسبة الذين أعامرهم 60 سنة فأكثر يف 2005م تساوي %5٫5 
أصبحت يف 2010م %7.

واخلالصة بالنسبة ألعامر فاعيل )أو مرتكبي اجلرائم( كام ييل :

ـ إن نسـبة فاعـيل اجلرائـم الذين تقـل أعامرهم عن )18( سـنة ترتاوح 
بنسـبة 7٫3% كأقل نسـبة )يف عام 2010م(، 8،6% فأعىل نسـبة )يف 
2007م(. مع مالحظة أن هذه النسـبة انخفضت يف الثالث سنوات 

األخرية.

ـ وإن نسـبة فاعـيل اجلرائم الذين تقل أعامرهم عن )30( سـنة ترتاوح 
بنسـبة 45% كأعىل نسبة يف السـنتني األخريتني )2009ـ 2010م(، 

4٫54% كأعىل نسبة )يف سنة 2007م(.
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ـ وان نسـبة فاعيل اجلرائم الذين تبلغ أعامرهم )60( سنة فأكثر ترتاوح 
نسـبة 5٫4% كأقل نسـبة )يف سـنة 2007م(، كأعىل نسـبة )يف سـنة 
2010م( مـع مالحظـة أن هذه النسـبة تزايدت يف الثالث سـنوات 

األخرية!!.

ثانيا : اململكة األردنية اهلاشمية 
مقارنة بني عام 2010م وعام 2006م :

ـ زاد إمجايل عدد اجلرائم من 3447 يف عام 2006م عىل 4258 يف عام 
2010م أي أن نسـبة الزيـادة يف إمجـايل عدد اجلرائـم يف 2010م عام 

كانت عليه يف 2006م بلغت %5،23.

ـ زاد عـدد الذكـور من فاعيل اجلرائـم من 3370 يف عـام 2006م إىل 
4191 يف عـام 2010م أي أن نسـبة الزيـادة يف عـدد الذكور بلغت 

4٫24% عام كانت عليه يف 2006م.

ـ انخفـض عـدد اإلناث من فاعيل اجلرائم مـن 77 يف عام 2006م إىل 
67 يف عـام 2010م أي أن نسـبة االنخفاض يف عـدد اإلناث بلغت 

.%13

ـ انخفضـت نسـبة مـن تقـل أعامرهم عن 18 سـنة مـن 4٫14% عام 
2006م إىل 72٫9% يف عام 2010م.

ـ انخفضـت نسـبة من تقل أعامرهم عن 28 سـنة مـن 27٫67% عام 
2006م إىل 95٫59% يف عام 2010م.

ـ زادت نسـبة الذيـن تبلغ أعامرهم 30 سـنة فأكثر نسـبة 22٫3% عام 
2006م إىل 70٫4% عام 2010م.
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ـ القتـل العمـد : زاد العـدد مـن )67( عـام 2006م إىل )69( عـام 
2010م.

ـ القتـل القصـد : زاد العـدد مـن )29( عـام 2006م إىل )40( عـام 
2010م.

ـ اإليـذاء البليـغ : زاد العدد من )652( عـام 2006م إيل )807( عام 
2010م.

ـ الـرشوع بالقتل : زاد العدد من )237( عام 2006م إىل )451( عام 
2010م.

ـ الـرضب املفـيض للموت:  انخفـض )7( عـام 2006م إىل )5( عام 
2010م.

ـ الرسقـة بالعنف : زاد العـدد من )1048( عام 2006م إىل )1167(    
عام 2010م.

ـ وعموما، انخفضت نسبة جرائم العنف إىل اجلرائم الكلية من %22،5 
عام 2006م إىل 77،4% عام 2010م.

ـ إمجـايل عـدد جرائـم العنـف كان )2040( يف عـام 2006م وأصبح 
)2548( عـام 2010م وإمجايل عـدد اجلرائم الكلية كان )39108( 

عام 2006م وأصبح )53362( عام 2010م.

ثالثا مجهورية السودان :
عام 2006م

ـ إمجايل جرائم العنف = 90221
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ـ نسبة جرائم العنف إىل إمجايل اجلرائم = %5٫16

ـ نسبة اإلناث يف جرائم العنف = %2٫3

عام 2007م :

ـ إمجايل جرائم العنف = 95366

ـ نسبة جرائم العنف إىل إمجايل اجلرائم = %4٫15

ـ نسبة اإلناث يف جرائم العنف إىل إمجايل اجلرائم = %8٫9

عام 2008م :

ـ إمجايل جرائم العنف = 100983

ـ نسبة جرائم العنف إىل اإلمجايل = %7٫14

ـ نسبة اإلناث = %4٫6

عام 2009م :

ـ إمجايل جرائم العنف = 106870

ـ نسبة جرائم العنف = %4٫15

ـ نسبة اإلناث = %25٫7

عام 2010م :

ـ إمجايل جرائم العنف = 106503

ـ نسبة جرائم العنف = %7٫14

ـ نسبة اإلناث = %9٫7

الفئات العمرية :
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ـ مل تتوفر سوى بيانات عن عام 2010م :

1ـ القتل :
ـ من 18- 20 سنة النسبة = %14.

ـ اقل من 30 سنة النسبة = %4٫40

ـ من 31 إىل 50 سنة النسبة = %9٫34

ـ اكرب من 50 سنة النسبة = %9٫2

2ـ األذى اجلسيم :
ـ من 18- 20 سنة النسبة = %6٫28

ـ أقل من 30 سنة = %1٫61

ـ من 31 إىل 50 سنة = %5٫30

ـ أكثر من 50 سنة = %5٫2

3ـ الرسقة بالعنف :
ـ من 18- 20 سنة = %1٫31

ـ أقل من 30 سنة = %7٫43

ـ من 31 إىل 50 سنة = %36

4 ـ االعتداء اجلنيس بالعنف :
ـ من 18- 20 سنة = %1٫39

ـ أقل من 30 سنة = %4٫66

ـ من 31- 50 سنة = %7٫19
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ـ أكثر من 50 سنة = %9٫0

رابعًا: مجهورية مرص العربية
مقارنـة عام 2010م بام كان عليه الوضع يف 2006م بخصوص جرائم 

العنف :

ـ زاد عدد اجلرائم من )1932( عام 2006م إىل )2869( عام 2010م

ـ أي عدد اجلرائم زاد )ارتفع( بنسبة 5٫48% عام كان عليه يف 2006م.

ـ زاد عـدد املتهمـني مـن )3421( عـام 2006م إىل )4992( عـام 
2010م

ـ أي أن عدد املتهمني ارتفع بنسبة 9،45% عام كان عليه يف 2006م.

ـ زادت نسبة اإلناث من 7،3% عام 2006م إىل 5% عام 2010م.

ـ انخفضـت نسـبة مـن تقـل أعامرهم عن 18 سـنة مـن 1٫12% عام 
2006م إىل 6،8% عام 2010م.

ـ أمـا نسـبة مـن ترتاوح أعامرهم مـن 18 إىل أقل من 30 سـنة تكاد أن 
تكون ثابتة %5.

ـ بنسبة األميني تزداد من 50% إىل 55% من إمجايل املتهمني.

ـ نسبة من ويقرأ ويكتب ترتفع إىل حدود %86.

ـ نسـبة مـن حيملون مؤهـالت عالية ترتاوح ما بـني 7٫2% إىل 4% من 
إمجايل املتهمني.

ـ القتـل العمد : زاد العدد من )642( عـام 2006م إىل )1086( عام 
2010م.
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ـ الرسقة باإلكراه : زاد العدد من )529( عام 2006م إىل )694( عام 
2010م.

ـ االعتداء اجلسيم : زاد العدد من )368( عام 2006م إىل )546( عام 
2010م.

ـ االعتداء اجلنيس : زاد العدد من )202( عام 2006م إىل )262( عام 
2010م.

ـ اخلطف : زاد العدد من )29( عام 2006م إىل )93( عام 2010م.
ـ احلريـق العمد : زاد العدد مـن )162( عام 2006م إىل ) 188( عام 

2010م.
  إىل أن إمجـايل عـدد جرائـم العنـف زاد من )1932( عـام 2006م إىل 

)2869( عام 2010م ونسبة الزيادة تساوي %5٫48.
ـ وكان عـدد العاطلـني )746( عـام 2006م وأصبـح )718( عـام 

2010م.
ـ وكان عدد من يعملون باألعامل احلرة )1101( عام 2006م وأصبح 

)435( عام 2010م.
ـ وكان عـدد مـن يعملـون باألعـامل احلرفيـة )1117( عـام 2006م 

وأصبح )1033( عام 2010م.
ـ وكان عـدد موظفي احلكومة والقطاع اخلـاص )210( عام 2006م 

وأصبح )87( عام 2010م.
ـ وكان عدد الطلبة )193( عام 2006م وأصبح )144( عام 2010م.

ـ نسـبة الذكور تسـاوي 3٫96% عـام 2006م وأصبـح عام 2010م 
.%95
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ـ نسبة اإلناث تساوي 7،3% عام 2006م وأصبح 2010م %5.

خامسا اجلمهورية العربية السورية 
املقارنة عام 2010م بام كان عليه الوضع عام 2006م :

ـ انخفـض جممـوع جرائـم العنـف مـن )1751( عـام 2006م إىل 
)1452( عـام 2010م أي أن هنـاك انخفاضـًا يف إمجايل عدد جرائم 

العنف بنسبة %17.

ـ انخفـاض نسـبة الذكور مـن 3،94% عـام 2006م إىل 5،87% عام 
2010م.

ـ زادت نسبة اإلناث من 7،5% عام 2006م إىل 5،12% عام 2010م.

ـ القتل : زاد العدد من )446( عام 2006م إىل )463( عام 2010م.

ـ الرضب املفيض إىل املوت : انخفض العدد من )49( عام 2006م إىل 
)8( عام 2010م.

ـ اإليـذاء املفيض إىل العاهة : انخفـض العدد من )182( عام 2006م 
إىل )164( عام 2010م.

ـ اخلطـف بقصـد ارتكاب الفجـور :  انخفض العدد مـن )120( عام 
2006م إىل )42( عام 2010م.

ـ السـلب والنهب باإلكراه بالطرق العامة : انخفض العدد من )854( 
عام 2006م إىل )671( عام 2010م.

ـ الرسقة باسـتعامل السـالح أو حيازته : انخفض العدد من )23( عام 
2006م إىل )7( عام 2010م.
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ـ استيفاء احلق بالقوة : انخفض العدد من )55( عام 2006م إىل )41( 
عام 2010م.

ـ الرسقـة باإلكـراه أو العنـف : زاد العـدد من )22( عـام 2006م إىل 
)56( عام 2010م.

ـ أي أن كل أنواع جرائم العنف قد انخفضت أعدادها مجيعا.
) باسـتثناء نوعني من جرائم العنف مها: القتـل والرسقة باإلكراه أو 

العنف(.

انخفاض نسـبة جرائـم العنف إىل املجموع العـام للجرائم من 2% عام 
2006م إىل 4٫1% عام 2010م.

سادسا : اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية  الشعبية 
إمجايل جرائم العنف واملرتكبون هلا خالل الفرتة 2006م ـ 2010م:

إمجايل جرائم السنة
العنف

أجانبقرصنساءرجال

200644387409183632357474م

2007443373923137163315115م

200847041394643745375994م

200948610410623996355796م

201046567405203641319983م
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ويالحظ من اجلدول أن أعداد اجلرائم تكاد تكون ثابتة حيث تزيد قليال 
ثـم تنقص قليال أيضا ولكنها بصفة عامة يف املسـتوى نفسـه من حيث العدد 
تقريبـا. وكذلـك بالنسـبة ملرتكبي هذه اجلرائم سـواء من الرجال أو النسـاء 
أو القـرص أو حتـى األجانب فان األعـداد تكون متقاربة خـالل تلك الفرتة 
الزمنية، وإن كانت هناك مالحظة مهمة وهي أن عدد اجلرائم وكذلك أعداد 

مرتكبيها كانت أقل يف عام 2010م عن العام السابق 2009م.

جرائم العنف بالتفصيل حسب أنواعها وخالل الفرتة الزمنية 
2006ـ2010م

سنة
ال

تل
الق

حماولة 
القتل

ال
غتي

اال

حماولة 
االغتيال

االحتجاز 
واخلطف

ب
صا

الغت
اجلرائم ا

اجلنسية 
األخرى

الرضب 
واجلرح 

العمد

الرسقة 
بالعنف

200635413122033023523154366813337م

200730442712132413863519369152718م

200821283281512053453593403981974م

200933362772032073853846422981307م

20102533254203177304349141381699م

ويالحظ من اجلدول ما ييل :

1ـ إن جريمـة الـرضب واجلـرح العمـد متثل النسـبة األكرب مـن جرائم 
العنـف كام أهنا تناقصت يف السـنة األخـرية 2010م عام كانت عليه 

يف 2009م.
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2ـ وتأيت يف املرتبة الثانية من حيث العدد »اجلرائم اجلنسية األخرى« مع 
مالحظة أهنا آخذة يف التناقص أيضا يف السنة األخرية 2010م.

3ـ ويف املرتبة الثالثة : الرسقة بالعنف وتناقصت كثريا يف 2010م.

4ـ ويف املرتبة الرابعة : »االغتصاب« وتناقصت أيضا يف 2010م.

5ـ ويف املرتبـة اخلامسـة: االغتيـال ثـم حماولـة االغتيـال، ثـم اخلطـف 
واالحتجاز.

6 ـ أما أقل جرائم العنف فهي »القتل« و»حماولة القتل« وأعدادها أيضا 
تكاد تكون ثابتة، وإن كانت السـنة األخرية متثل انخفاضا يف أعداد 

هذه اجلرائم.





الفصل اخلامس
مواجهة جرائم العنف
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5 . مواجهة جرائم العنف 
5 . 1 املواجهة العامة

نتيجة خلطورة ما متثله جرائم العنف يف املجتمع العريب ولألسباب املشار 
إليها سابقًا كان البد من العمل للتصدي لظاهرة جرائم العنف. وذلك بالعمل 

عىل مواجهتها عىل كافة الصعد وبكافة الوسائل املمكنة.

وهذه الشـبكة من اجلهد املشـرتك واستعامل كل األسلحة تفرضه طبيعة 
جرائم العنف وهي متداخلة ومعقدة ومتعددة األسباب والدوافع. ثم تعدد 
املداخل جلرائم العنف وكذلك أشكاله التي ال يمكن حرصها وحتديدها عىل 
وجـه الدقـة. كلها وغريها تدعو للعمل بكل الوسـائل ملجاهبة ظاهرة جرائم 
العنف. ونحن نخشى يف وطننا العريب االنزالق نحو ما هو أخطر يف ساحات 

جرائم العنف وبشكلها املعقد العاملي.
وبام أن األسباب والدوافع جلرائم العنف ختتلف باختالف اجلرائم نفسها 
فإنه من الصعب احلديث عن جبهة واحدة للمواجهة، ألنه يف هذه احلالة فإن 
هنالك العديد من الثغرات سـتبقى يف حاجة ملن يسـدها. وبام أن هناك إدعاء 
علميـًا بأن بعض جرائم العنف هي جرائم البيئة االجتامعية نفسـها لذلك ال 
يمكـن احلديث عن مواجهتها للتخفيف مـن حجمها أو حدهتا أو آثارها إال 
بتغيـري املنـاخ البيئي االجتامعي املحيط باملجتمع العـريب املعني. وهذا بالطبع 
يمثل مسألة شائكة ومعقدة ومركبة ومتثل جوانب القوى الرئيسة املجتمعية. 
وعندمـا يتمكن املجتمع من العمل عىل تغيري املناخ والبيئة االجتامعية وذلك 
عـن طريق االصالحـات يف كل اجلوانب االقتصاديـة والثقافية واالجتامعية 
جمتمعة عليه أن يوفر بيئة صاحلة للتقليل من جرائم العنف وهبذا يمكن انقاص 

فرص ارتكاب جرائم العنف.
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إن هـذا التوجـه مـن شـأنه أن يعمل كتدابـري وقائية للتقليـل من فرص 
ارتـكاب جرائـم العنف ويف هذه احلالة فإن املجتمـع يتجه إىل حماولة العالج 

من اجلذور واألسباب احلقيقية وليس األعراض فقط.
إننا نعلم صعوبة احلديث عن التغريات اجلذرية االجتامعية املطلوبة، وهي 
توفري املناخ االجتامعي اخلاص والكفيل بحل املشاكل االجتامعية واالقتصادية 
حاًل جذريًا، وهذا املناخ الذي اعتاد أن يفرخ اإلجرام وبالذات إجرام العنف. 
وذلـك أن هـذه القضية جيـب االهتامم هبا دائاًم وهي ما تسـعى إليه الدولة أيضًا 
وذلك ألن التنمية االقتصادية واالجتامعية تتطلب ذلك ولتحقيق أغراض أخرى 
كثرية مرتبطة بتقدم الدولة نفسـها. ويف هذه احلالة فإن جرائم العنف سـتكون 

إحدى املواضيع التي ينظر ملعاجلتها يف الظروف املتغرية واملأمولة.

5 . 2 مواجهة جرائم العنف يف الوطن العريب
5 . 2 . 1دور أجهزة األمن  

وضحـت الدول العربيـة رؤيتها للكيفيـة التي جيـب أن تتبعها الرشطة 
العربيـة يف مواجهة جرائـم العنف. وهذه الرؤيا اتضحت من دراسـة قامت 
هبـا املنظمـة العربية للدفاع االجتامعي ضد اجلريمـة )عيد،1419هـ(. وهي 
املؤسسة العربية األوىل التي كانت تعمل يف إطار تنسيق العمل العريب األمني 
املشـرتك. ولو أن املنظمة اصبحت اآلن يف ذمة التاريخ منذ قيام جملس وزراء 
الداخلية العرب. ومعنى هذا أن هذه الدراسـة ليسـت حديثة فقد تكون آراء 
الـدول العربيـة قـد تغريت اآلن يف السـبل املثـىل للمواجهة نتيجـة ملعطيات 
التطـورات التقنية احلديثـة وكل التطورات األخرى منـذ الثامنينيات. ولكن 
هـذا ال يمنع أن تـرى الرؤيا العربية املشـرتكة لطرق املواجهة بواسـطة قوى 

األمن العربية يف:
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1ـ  أن مكافحـة جرائـم العنف ومواجهتها مثـل أي عملية من عمليات 
الرشطة املهمـة ختضع يف املقام األول العتبـارات الظروف اخلاصة 
واملالبسـات املتصلـة بكل حـادث وزمانـه ومكانـه، وكذلك عدد 
األشـخاص املشـرتكني فيـه وأسـلحتهم. ومـن هنـا يصعب وضع 
قواعـد ثابتـة وحمددة تكـون قابلة وصاحلـة للتطبيـق يف كل حادث 
بسـبب اختـالف العوامل املتداخلـة يف املوقف واملؤثـرة يف نتائجه. 
لذلـك فإن قرار مواجهة جرائـم العنف جيب أن تأخذ هذه احلقيقة. 
وهذه القاعدة تقـع حتت خانة التكتيك الذي جيب أن تتبعه الرشطة 
يف مواجهـات جرائـم العنف وبالـذات العنف اجلامعـي. ولكن يف 
كل األحـوال فإن الرشطـة العربية وبالذات رشطـة كل دولة عربية 
البد أن تكون لدهيا إسـرتاتيجيات ثابتة ومعتمدة يف مواجهة جرائم 
العنف سـواء كانت فردية أو مجاعيـة. ولكن الطرق التكتيكية وهي 
تتغري من وقت آلخر ومن زمان ملا يليه، وكذلك تتبدل حسب احلالة 
التـي تتطلب املواجهة ولو كانت هـذه احلاالت يف زمان واحد. فال 
شك أن طبيعة جريمة العنف نفسها هي التي حتدد الطرق التكتيكية 
ملواجهـة هـذه اجلريمـة. سـواء كانـت تلـك اجلريمة عىل املسـتوى 

الفردي أم اجلامعي كام هو احلال يف العنف اجلامعي.

2 ـ  هنالـك أنـواع مـن جرائم العنف شـبه املسـتقرة التي يمكـن التنبؤ 
باجتاهاهتـا بالقيـاس عىل موقفها يف األعوام السـابقة. ومـن أمثلتها 
جرائـم القتـل للثأر واخلطـف والسـطو املسـلح. ويف مواجهة هذه 
اجلرائـم جيب أن تعتمد أجهزة األمن عىل التخطيط العلمي السـليم 
القائـم عىل دراسـة الظواهر اإلجرامية واجتاهاهتـا وكثافتها وأماكن 
وقوعها وظروفها واملؤسـس عىل البيانـات واإلحصائيات الدقيقة. 
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ولكـن التخطيـط العلمـي السـليم القائـم عـىل دراسـة الظواهـر 
اإلجراميـة فإنه مطلوب يف مواجهة كل اجلرائـم مهام كانت ثابتة أو 
متغـرية. والتخطيط مطلوب كمنهج يف احلوادث املتشـاهبة . كام أن 
التخطيـط يتطلب وضع خطط بديلة موازيـة للخطط الثابتة، وهذه 
اخلطـط البديلة يتـم تفعيلهـا عند تبـدل الظروف املحليـة حلوادث 
العنـف املعينة، وهـذا التغيري ربام يكون بتغيري املنـاخ الذي متت فيه 
جريمـة عنف معينة نتيج للظروف املحلية املحيطة باحلادث نفسـه.  

ولكن التخطيط العلمي يبقى مهاًم ملواجهة مجيع جرائم العنف.

3 ـ  حتى يمكن أن تكون خطط الرشطة يف مواجهة جرائم العنف فعالة 
يف حتقيـق أهدافهـا كان من الـرضوري األخذ بالتقييـم املوضوعي 
ملوقـف الرشطة من حيث عدد األفراد ومسـتوى لياقتهم وتدريبهم 
وأدائهم وتسـليحهم ووسـائل االتصال واإلمكانات والتجهيزات 
الرضوريـة ملواجهة املوقف مـع اعتبار أن وسـائل االتصال الفعالة 
ووسـائل االنتقـال الفوريـة عامل مهـم وحاسـم يف إدارة عمليات 
الرشطـة. إن هـذا التقييـم املوضوعـي مهـم وأسـايس يف مواجهـة 
كل جرائـم العنـف. وهذا ما يسـمى يف اللغة العسـكرية باجلاهزية 
للمكافحـة. وهـذه متطلبـات خاصـة باألفـراد والقـوى البرشيـة 
ألجهزة األمن والتي تعكس اسـتعدادها ملواجهـة هذه اجلرائم. بل 
ال يكفـي حتضري القوى البرشية املناسـبة واملؤهلـة فقط ولكن أيضًا 
املقدرة املادية واإلمكانيات املتعددة من االسـتعدادات من املعدات 
واألجهـزة املتطـورة احلديثـة ملواجهـة حـوادث العنـف وبالـذات 

احلوادث اجلامعية كحوادث الشغب.
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4 ـ  لتنفيـذ خطـط مواجهـة جرائـم العنف بكفـاءة عاليـة ينبغي يف كل 
عمليـة منها اسـتخدام الفـرق اخلاصـة املدربة هلذا الغـرض. وهذا 
أمـر مطلوب وهو مرتبط بعملية التدريـب عامة والتدريب اخلاص 
املحـدد لعمليـات معينة عىل وجـه اخلصوص. وهـذا األمر مرتبط 
بجاهزيـة القـوات األمنيـة مـن ناحيـة التدريب العـايل املتخصص 
ملواجهـة حـاالت جرائم العنـف املعروفة يف املجتمـع املحيل والتي 

تكثر يف ظروف معينة.

5 ـ  إعـداد الرشطـة ملواجهة العنـف اجلامهريي، ولعل أفضل أسـلوب 
يف هـذا الصـدد هـو إعداد قـوات خاصـة بمواجهـة االضطرابات 
والشغب عىل مستوى عال من اللياقة والتدريب والتسليح والكفاءة 
يف أداء هـذه املهام. ويف هذه الظروف فإن هنالك يف كل دولة عربية 
قواعد السـتعامل القوة عنـد حدوث اضطرابات أو شـغب. وهذه 
القوة تندرج حسـب تدرج الشـغب أو اسـتعامل العنف. والذي قد 
يبدأ بمكربات الصوت داعيًا اجلمهور املشـارك للهدوء والتفرق إن 
كان التجمع غري مرشوع، ثم يمكن يف حالة الرفض اسـتعامل الغاز 
املسـيل للدموع، وإن مل يتفرق الشغب فيمكن استعامل عىص خفيفة 
أو عىص كهربائية حسـب ما هو متاح يف الدولة. والرضب ال يكون 
بغرض إيقاع أي أذى بليغ بأي متجمهر وإنام فقط لالشـعار بجدية 
الرشطـة يف تفريق املتجمهريـن. ويف حالة عـدم االنصياع وخروج 
اجلمهـور املتجمع عن السـيطرة أو حدوث اضطرابـات خطرية أو 
إتالف األموال العامة أو اخلاصة أو األذى ألي شخص فإن الرشطة 
ربام يصـدر هلا األمر بإطالق النار عىل أرجـل بعض قادة التجمهر. 
وهنـاك بعض األنظمة التي تتطلب وجود قاض جنائي مرافق لقوة 
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الرشطـة ويكون لـه وحده السـلطة إلصـدار األمر بإطـالق النار. 
وهنا ال يرتك األمر للمسـئول الرشطي يف امليدان، وقد قصد بوجود 
القـايض وإصداره هـو قرار إطالق النـار إن رأى ذلـك هو احلياد، 
وكان القـرار مـن حمكمة خمتصة بعـد تقديرها للموقـف يمكنها أن 
تصدر األمر بإطالق النار. كام تشري بعض األنظمة الستعامل القوة، 
أن يتـم إطالق النار عىل أرجل قـادة التجمع. وذلك حتى ال يكون 
إطالق النار عشـوائيًا، ثم إن هناك توجيهات مسـجلة بعدم إطالق 
النار عىل اهلواء بغرض التخويف وذلك ألنه يف هذه احلالة قد يشعر 
املتجمهـرون بعدم جديـة الرشطة، وربام يـزداد  عنفهم. لذلك فإن 
األوامـر بأنه متى ما عزمـت الرشطة عىل إطالق النار وصدر القرار 
بذلـك فالبـد أن تكون هنالـك جدية وهو إطـالق الرصاص احلي 
عىل املشاغبني وأيضًا أن يكون موجهًا أوالً إىل القادة الذين يقودون 
ذلك التجمهر ألن هذا يؤثر يف قيادة التجمهر كام أن له تأثريًا معنويًا 

سلبيًا عىل أفراد التجمهر.

6 ـ  تنشـيط إجـراءات منع اجلريمـة وضبطها مثل الدوريـات بأنواعها 
وخاصـة الدوريـات الراكبة املجهـزة السـلكيًا. والتحريات ومجع 
املعلومـات واحلراسـات املشـددة ومراقبـة األشـخاص اخلطريـن 
والتدقيـق يف رخـص محـل وإحراز السـالح وضبط األسـلحة غري 
املرخصة هبـا. وهيمنا هنا مراقبة األشـخاص اخلطرين الذين يمكن 
أن يرتكبـوا جرائـم عنـف. وكذلـك أمـر التدقيق يف محـل وإحراز 
األسـلحة وكذلك ضبـط تلك غري املرخص هبـا. وهنالك قول بأن 
األسـلحة ال تسـتعمل كثريًا يف جرائم العنف يف الدول العربية وإنام 
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أكثر اآلالت احلادة القاطعة كالسـكاكني واملطواة وغريها وهذا ربام 
يكون حقيقة إىل حد ما إذا ما قارنا الوضع مع ما هو موجود بالدول 
العربيـة وبالـذات يف الواليات املتحدة. ولكن نسـبيًا فإن اسـتعامل 
السـالح أخـذ يف التزايد يف بعض الدول العربيـة حيث تكون هناك 
نزاعـات قبليـة أو عرقية أو غريها، أو حيث يكون هناك تسـاهل يف 
محل السـالح كتقليد اجتامعـي. فنجد يف مثل هذه احلـاالت ازدياد 
حـاالت محل السـالح يف أيـدي بعض املواطنني كام أن التسـاهل يف 

منح رخصة حلمل السالح ربام يؤدي لنفس النتيجة.

7 ـ  العمل عىل رسعة الفصل يف قضايا العنف بصفة خاصة ما هيم منها 
الـرأي العام ألن ذلك عامل مهـم يف بث الثقة والطمأنينة يف نفوس 
املواطنـني وعامـل ردع فـوري للمجرمني فضاًل عـن أن ذلك يعزز 
جهـود الرشطة املوجهة ملكافحـة جرائم العنف ويمنحها دفعة قوية 

ملواصلة نشاطها يف هذا الصدد.

إن رسعة الفصل يف قضايا العنف تعد  ركنًا مهاًم يف اإلجراءات ملواجهة 
هذه الظاهرة وهي يف املقام األول تعكس جدية السـلطات يف رسعة الفصل 
يف القضايـا اخلاصة بالعنف وعقوبة من تثبت إدانته بمثل هذه اجلرائم. وهي 
ترسل إشارة مهمة ألولئك الذين لدهيم نزاعات إجرامية ومعتادي ارتكاب 
جرائم العنف كام أهنا تعمل عىل هتدئة النفوس ونزع فتيل الثأر وأخذ القانون 
باليد. لذلك فإنه يتطلب دائاًم إعطاء اهتامم برسعة الفصل يف قضايا العنف ملا 

هلا من أثر إجيايب يف احلد من مثل هذه اجلرائم.
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5 . 2 . 2 خصوصية دور اجلهاز األمني 

بال شك أن مكافحة جرائم العنف هي من صميم اختصاص املؤسسات 
األمنية وبالذات جهاز الرشطة. فإذا رجعنا للواجبات التقليدية لرجل الرشطة 
نجدها يف منع اجلريمة واكتشافها عند وقوعها والقبض عىل املجرمني واحلفاظ 
عىل األرواح واملمتلكات، واحلفاظ عىل األمن العام والسكينة العامة. وهكذا 
تدخـل مواجهة جرائـم العنف داخل املسـئوليات األوىل للرشطة واألجهزة 
األمنية املعنية مبارشة. وهذا هو الدور التقليدي والقائم وهو يف الدرجة األوىل 
منع جرائم العنف قبل أن تقع. وإذا وقعت فعىل الرشطة اكتشـافها والقبض 

عىل مرتكبي تلك اجلرائم ثم العمل عىل مقاضاهتم.

وال شـك أن منع اجلريمة عامة هو علم وفن يتطلب مسـتويات متعددة 
مـن املقـدرات واإلمكانيـات ومـن التدريب. ويف جمـال جرائـم العنف فإن 
األمر يتطلب تدريبًا خاصًا ليس فقط ملنع هذه اجلريمة ولكن أيضًا لكشـفها 
إن وقعـت، ومع التدريب ومن ضمنـه يتطلب األمر وضع اخلطط والربامج 

املناسبة ملنع اكتشاف جرائم العنف.

إن جرائم العنف تتطلب تأهياًل ختصصيًا لرجال الرشطة يف هذا املجال. 
فلم يعد التدريب العام للرشطة جيدي يف مكافحة هذا النوع من اجلرائم. فبام 
هلـا مـن خصوصية أيضًا هناك خصوصية للتدريـب يف مواجهتها. كام أنه من 
املناسـب اختيار فرقة رشطية متخصصة ملكافحة جرائم العنف يتم اختيارها 
وتدريبها تدريبًا خاصًا ويتم تأهيلها تأهياًل عاليًا ختصصيًا يف جرائم العنف.

ويف جمـال التدريـب ملكافحة جرائـم العنف فإنه بال شـك األجدى هو 
الرتكيـز عـىل التدريبـات امليدانيـة والتطبيقية للتأكد من صـدق النظريات يف 
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التدريب النظري والقيام بتحليل احلوادث املرتبطة واملشـاهبة جلرائم العنف. 
وال شـك أن هلـذا التدريـب املتخصـص احتياجاته من هتيئة املنـاخ التدريبي 
واالحتياجـات التدريبيـة وذلـك لوضع اخلطـط املالئمة وتوفـري املعلومات 

واإلمكانات لتحقيق أهداف التدريب.

ويف جرائـم العنف يتطلب من الرشطة القيام بتصميم براجمها للمكافحة 
عىل أسـاس اخلطط األمنية املناسبة والعلمية القائمة عىل دراسة ظاهرة جرائم 
العنـف وطبيعتها ومسـتجداهتا واجتاهاهتا. وكذلك دراسـة العوامل املرتبطة 
بارتكاب هذه اجلرائم كتحديد نوعية مرتكبي مثل هذه اجلرائم وهي األسلحة 

املستعملة يف ارتكاب اجلرائم والظروف التي يتم فيها تنفيذ اجلريمة.

5 . 2 . 3 دور ضحايا اجلريمة واملحكوم عليهم يف املواجهة 

أشار »العوجي« إىل أن إحدى واجهات املواجهة جلرائم العنف يمكن أن 
تكون عن طريق ضحايا جرائم العنف أنفسـهم وكذلك عن طريق املحكوم 

عليهم يف جرائم العنف )عيد،1419هـ،ص14(.

ويف جمال ضحايا اجلريمة أشار إىل أن للضحية يف جرائم العنف دورًا مهاًم 
وخصوصـًا يف بعض اجلرائم كحاالت االغتصاب وهتك العرض والسـطو 
املسلح. ويرى أنه يف مثل هذه احلاالت فإنه من الرضوري أن توقظ يف الضحية 
اإلدراك الصحيـح للمخاطر التـي يمكن أن تتعرض هلا يف حالة إقدامها عىل 
ترصفات مشبوهة أو غري سليمة واجيادها للظروف املواتية التي تسهل اجلريمة، 

بل وتبدو أحيانًا وكأهنا تنادهيا بصورة غري مبارشة.

أمـا مـن ناحية املتهم نفسـه يف جرائم العنف وبعـد إدانته يصبح حمكومًا 
عليـه ويتـم إيداعـه يف املؤسسـات العقابية فـريى أمهية إخضاعـه إىل عملية 
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تأهيل اجتامعي تسـتأصل الرش من نفسـه وتضعه عىل الطريق املستقيم. وإذا 
نجح التأهيل االجتامعي أعيد دمج املحكوم عليه بعد اإلفراج عنه يف املجتمع 

مواطنًا صاحلًا.

5 . 2 . 4 الدور الترشيعي 

إن الدول العربية ختتلف يف ترشيعاهتا، فمنها من تعمل عىل هدى الرشيعة 
اإلسـالمية الغراء، ومنها من تعمل بقوانني وضعية كاالنجلو سكسـونية أو 
الالتينية أو غريها. ولقد كانت الرشيعة اإلسالمية يف ترشيعها اجلنائي حاسمة 
يف القصـاص العـادل من مرتكبـي جريمة العنـف وكل العقوبات األخرى. 
وانـه يمكن هنا القول والدعوة إىل أمهية تعديل الترشيعات الوضعية القائمة 
يف بعـض الدول عىل هدى احكام الرشيعة اإلسـالمية. ويف الترشيع اجلنائي 
اإلسـالمي يرتـب القصـاص العادل مـن مرتكبي جرائم العنـف بام فيه ردع 

للجاين ومحاية لآلخرين.

ولقـد ثبت بالدليل القاطع انخفاض جرائم العنف يف الدول التي تطبق 
أحكام الرشيعة اإلسالمية حيث هنالك اهتامم يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي 

يف أكثر من موقع بجرائم العنف بشتى أشكاهلا وتصنيفاهتا.

5 . 2 . 5 الدور االجتامعي

يلعب الدور االجتامعي فصاًل مهاًم يف سبيل مواجهة جرائم العنف وهو 
دور طاملـا حتـدث عنه علامء االجتامع كثـريًا ولكنه يظل مهـاًم يف مواجهة كل 
اجلرائم وبالذات فإن احلوجة له أشد يف جرائم العنف. وذلك أن املؤسسات 
االجتامعيـة تلعـب دورًا مهـاًم يف كبح مجـاح العنف ونزعاته عنـد أفراد تلك 
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املؤسسـات، وأن دور هـذه املؤسسـات ال يمكن االسـتغناء عنـه وأن تكرر 
احلديث عنه، ومن هذه املؤسسات االجتامعية:

5 . 2 . 6 دور األرسة 

وهي التي تقوم فعاًل بدور التنشـئة االجتامعية الصحيحة وبدور الرتبية 
السـليمة ألبنائها قبل املدرسـة. إن األرسة هي التي تنشـىء املواطن الصالح 
للمجتمع ملا تغرسه فيه من قيم دينية واجتامعية أصيلة تنأى به عن دروب الرش 
والعنف. والرتبية السـليمة يف األرسة هذ البذرة السـليمة للمواطن الصالح، 
وما جيده الطفل داخل أرسته هو الذي يسهم إسهامًا مهاًم يف تشكيل شخصيته 

وميوله يف املستقبل.

 5 . 2 . 7 إسهام املدرسة 
تسـهم املدرسة إسـهامًا فعااًل يف إيقاف نزعات العنف ال يمكن التقليل 
منه. واملدرسـة هي األرسة الثانية يف الرتبية إذ يتضح خطورة إسـهام املدرسة 
من الفرتة العمرية املهمة التي يقضيها الطفل يف املدرسة ومن ثم تسهم إسهامًا 

مهاًم يف تشكيل سلوكه.

إن مناهج الرتبية والتعليم داخل الفصل وخارجه وبرتكيزها عىل اجلوانب 
الدينيـة واألخالقية الفاضلة والبعد عـن مواطن اجلريمة والزلل تلعب دورًا 

مهاًم يف إبعاد التلميذ عن العنف.

5 . 2 . 8 الدور الدينية 

إن املسجد وكل الدور الدينية يمكن أن تسهم إسهامًا رئيسًا يف التصدي 
لنزعة العنف، وغرس القيم الدينية الفاضلة يف نفوس الشباب. وال شك أن 
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هذا األمر كتب عنه كثري من املختصني. وهناك كثري من األدبيات التي أشارت 
إىل أمهية دور العبادة والدور الدينية يف بث روح الفضائل وعدم االعتداء عىل 

اآلخرين وفضيلة كظم الغيظ والعفو عن الناس.

5 . 2 . 9 دور املواطن 

اهتمت كثري من الدراسات بدور املواطن يف منع اجلريمة عامة وجريمة 
العنف بصفة خاصة إما بمنع وقوعها أو اإلرساع باإلبالغ عنها وعن مرتكبها 
عند وقوعها. ولقد كانت قوات الرشطة تسعى دائاًم جلعل املواطن قريبًا منها 
ويقـوم بمسـاعدهتا. وظلت الرشطـة طوال الوقـت تؤمن بأهنا لن تسـتطيع 
التصدي للجريمة بفعالية بدون مساعدة املواطن. بل إن الرشطة تزداد قناعة 
يف كل وقـت بأمهيـة دور املواطن يف مكافحة اجلريمة. لذلك نجد أن الرشطة 
جلأت إىل أسـاليب عدة جعلتها خترج من نطاق مسـئولياهتا التقليدية وإضافة 
هلـا اخذت تدخل يف سـاحات رحبـة من العمل االجتامعي وسـط اجلامهري، 
فأصبحـت تقوم بخدمات اجتامعية هي يف احلقيقة ليسـت من صميم العمل 
التقليدي للرشطة. فخدمات اإلنقاذ واإلسعاف والنجدة التي تقوم هبا الرشطة 
الغرض منها هو الولوج إىل هذه السـاحات االجتامعية حتى تكون قريبة من 

املواطن.

وأخريًا توسعت هذه الرؤيا عىل أن التقارب بني الرشطة واملواطن جيب 
أن يكون أبعد مدى من ذلك. ولقد ثبت أن الرشطة ال يمكن أن تقوم وحدها 
بفعالية يف جمال منع اجلريمة إال بإرشاك املواطن معها. وأن هذا االشرتاك جيب 
أن يكون يف صيغة جديدة هي صيغة الرشاكة، عىل أن تتم الرشاكة حتت مظلة 
ما يسمى بالرشطة املجتمعية أو رشطة املجتمع )Community Policing( وهي 
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أن تدخـل الرشطـة يف رشاكة مع املواطن يف احلفاظ عـىل األمن ويف مكافحة 
اجلريمة، ومن أمثلة ذلك:

1 ـ  أن يسـكن رجـل الرشطـة مع املواطنـني داخل املنطقـة التي تقع يف 
اختصاصه أمنيًا وأن يكون هذا مكان عمله.

2ـ   أن يعتمـد رجـل الرشطـة املـرور الراجل وسـط املواطنـني واملرور 
عليهم يف أماكن عملهم وسكنهم واالطمئنان عن أحواهلم.

3 ـ  تكوين جلان أمنية مشرتكة بني رجال الرشطة واملواطنني تقوم بعمل 
الدوريات يف احلي السكني.

4 ـ  إرشاك املواطنني يف املرور داخل سيارات الرشطة.
5 ـ  توزيـع املهام عىل سـكان احلي وذلك لغـرض اإلبالغ عن أي شء 

مريب أو يدعو للشك.
6 ـ  عقد اجتامعات دورية مع املواطنني ملناقشة الوضع األمني يف املنطقة 

ووضع احللول.
7ـ   أن يكـون عمـل الرشطـة مـع املوطنـني هـو مـن قبيل املبـادرة حلل 
املشـكالت التـي يمكن أن تنجـم عن جريمة وليـس االنتظار حتى 

تقع جريمة ثم يتم التدخل بالطريقة التقليدية املعروفة.
ولقـد وجـدت نتائج باهرة يف املجتمعات التـي طبقت فيها نظام رشطة 

املجتمع من حيث فعالية املشاركة بل الرشاكة الشعبية يف العمل األمني.
وإننا يف الدول العربية لدينا نظام إسـالمي متكامل يف موضوع الرشاكة 
وهـو يقوم عىل مبدأ احلسـبة. فاألمر باملعروف والنهـي عن املنكر عىل الرغم 
من أنه واجب عىل ويل األمر لكنه أيضًا مسـئولية املواطن وهي نظرة فاحصة 

ومتقدمة لرشاكة املواطن مع رجل األمن.
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5 . 3 دورقادة الرشطة العرب  
إن  لقادة الرشطة دورًا خاصًا يف مواجهة هذه اجلريمة وقد اضطلعوا هبذا 
الدور منذ مؤمترهم السابع عرش عام 1994م عندما أعطوا اهتاممًا هلذا اجلانب. 

ويمكن تلخيص دور قادة الرشطة العرب وحسب اهتاممهم بام يأيت:

1 ـ  العمـل عـىل دعوة أجهـزة اإلعالم يف الدول األعضـاء لتفادي نرش 
أخبار جرائم العنف بشكل مثري. وتاليف عرض األفالم التي تشجع 

جرائم العنف وتربز بطولة مرتكبيها.

2 ـ دعوة أجهزة الرشطة العربية إىل إيالء اجلانب الوقائي مزيدًا من االهتامم 
مـن خـالل التعرف عىل األسـباب والعوامل املؤديـة إىل جرائم العنف 
والعمل عىل معاجلتها، وذلك بالتعاون والتنسـيق مع اجلهات املختصة 

األخرى.

3ـ   دعـوة األمانـة العامـة من خـالل مكتبها املختـص باإلعالم األمني 
إىل وضـع خطط وبرامج إعالمية بالتنسـيق أجهـزة اإلعالم العربية 
هبـدف توعية اجلمهور وحتقيق تعاونه مع رجال الرشطة مع الرتكيز 

عىل القيم األخالقية والروحية.

4ـ  إجـراء دورات تدريبيـة للعاملـني يف أجهـزة الرشطـة العربيـة لرفع 
كفاءهتـم يف إدارة األزمـات ومكافحـة جرائـم العنـف، وأن يعهد 

بإعداد هذه الدورات إىل أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

5 ـ  دعـوة الدول األعضاء إىل تشـجيع املواطن عىل اإلبالغ عن اجلرائم 
املرتكبـة وتعزيز مسـامهته يف مطاردة ومالحظـة مرتكبيها مع تأمني 

محايته إذا أقدم عىل أداء هذا الواجب.
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6 ـ إنشـاء املزيـد من اجلمعيـات واهليئـات بمختلف أنواعهـا كجمعية 
أصدقاء الرشطة، ومجعية الوقاية من اإلدمان وتعزيز تعاون املواطن 
مع األجهزة األمنية مما يساعد عىل التحقيق من وقوع اجلريمة واحلد 

من انتشارها.

7 ـ  توعيـة اجلمهور من خماطر اجلريمـة وباالحتياطات الذاتية التي حتد 
من وقوعها وكذلك بالعقوبات املقررة يف حق مرتكبيها هبدف محاية 

ووقاية املجتمع من أخطاء اإلجرام واالنحراف.

8ـ   وضـع قواعـد نموذجيـة موحدة حلـاالت اسـتخدام رجل الرشطة 
للسـالح وذلـك حتـى ال يقع ضحايـا مـن املدنيني األبريـاء أو من 

رجال الرشطة.

5 . 4 دور وسائل اإلعالم 
تلعب وسـائل اإلعالم دورًا مهاًم يف مكافحة اجلريمة ويف جرائم العنف 
بالذات بدور إجيايب وليس بدور حترييض أو تشويقي كام تقوم به بعض أجهزة 
اإلعالم اليوم. فأجهزة اإلعالم متثل عنرصًا مهاًم ومؤثرًا يف املجتمع ككل... 
ودورهـا فاعـل يف العمل عىل كشـف وفضح جرائـم العنـف وفاعليها، بل 
ورسعـة اإلبالغ عنهـا والتنبيه ملخاطرها وكيفية الوقايـة منها ما أمكن ذلك. 
ويف هـذا العرص انتـرشت الفضائيات التي أصبحت أكثـر تأثريًا يف املواطنني 
ورسيعة النفاذ هلم وهم يقضون وقتًا أكثر من ذي قبل مع أجهزة الفضائيات.
لذلـك فـإن هنالـك دورًا مهـاًم للعالقـات العامـة يف األجهـزة األمنية 
لالسـتفادة مـن وسـائل اإلعـالم للوصـول إىل املواطنني وتوصيل الرسـالة 
األمنيـة. والعالقات العامة أصبحت قضية مهمة وحمورية وحتتاج إىل معاجلة 
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بالطرق العلمية لكي تبلغ الرسالة األمنية إىل اجلامهري وهي تتطلب التخطيط 
العلمي للوصول للرأي العام وذلك لتحديد مقومات اخلطة وسـبل تنفيذها   

واالغراض التي جيب أن حتققها .
هنـاك وسـيلة أخرى هي اسـتطالعات رأي اجلمهور سـواء عن طريق 
اسـتطالعات الـرأي املعروفـة التـي جترهيا الـوكاالت املختصة ملعرفة نسـبة 
املؤيديـن واملعارضـني حلدث مـا. أو ما هو توجـه املواطنني نحـو قضية ما، 
وإمـا عن طريق إجـراء البحوث العلميـة عن طريق االسـتبيانات أو املقابلة 
الشـخصية ملعرفة رأي املواطنني وما يرونه جتاه قضايا العنف ويمكن إرشاك 

رأي املواطنني فيام بعد يف رسم السياسة املناسبة.
هناك عدة طرق للوصول للرأي العام ومن أهم هذه الطرق:

1 ـ  الطـرق املبـارشة : وذلـك عـن طريـق عقـد اجتامعـات ونـدوات 
وحمـارضات يف أماكـن ومؤسسـات عامة ولـو أن فعاليتها حمدودة، 
وهي أنسـب للجمهـور الداخيل للجهاز األمنـي، لكن أيضًا يمكن 

تفعيلها يف نطاق املنطقة التي يقع فيها االختصاص.
2 ـ  غـري املبـارشة : عن طريق وسـائل اإلعـالم ـ  املسـموعة واملقروءة 

واملرئية، وأيضًا الشبكة العاملية للمعلومات »االنرتنت«.
وهنالـك بالطبـع مجهور لكل من وسـائل اإلعالم املختلفـة، فاألجهزة 
املسـموعة كالراديو ختاطب مجهور الرعـاه واملزارعني يف حقلهم ومن هم يف 
سـياراهتم، واملقـروءة ختاطب مجهور املثقفـني وقراء الصحف ولـو أهنم قلة 

نسبيًا لكنهم يركزون عىل ما يقرؤون ويأخذون وقتهم يف ذلك.
ويصبح التلفزيون أكثر وسيلة إعالم ملتصقة بالعائلة ويشاهدها تقريبًا 
كل أفراد العائلة وهم يتجمعون حوهلا، لذلك يمكن اسـتغالل هذه الوسيلة 

اإلعالمية يف بث الرسالة اإلعالمية اخلاصة بمكافحة جرائم العنف.
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وكـام هو معروف أن وسـائل اإلعـالم عامة تعمل بمنـأى عن اجلهات 
املنـاط هبـا مكافحـة جرائم العنف. وهـذا مفهوم من أن وسـائل اإلعالم هلا 
مرجعيتها وهلـا قواعدها للعمل وهلا أهدافها ورسـالتها اإلعالمية باالضافة 
إىل التنافس جلذب املزيد من املشـاهدين أو املسـتمعني أو القراء وهنا يدخل 

عامل التشويق واجلذب.
إن الـدور املطلوب إعالميـًا يف احلملة ملواجهة العنف يتطلب التنسـيق 
الكامل بني سلطات مكافحة جرائم العنف من األجهزة األمنية واالجتامعية 
األخرى ومع وسـائل اإلعالم. وهذا التنسـيق الغرض منه التخطيط السليم 
فيـام خيتص بام يبث من برامج مرتبطة بالعنف. ومن هذا التخطيط االنطالق 
نحو التوجيه السـليم للربامج اإلعالمية التـي تعكس العنف ومتجده وذلك 

بغرض توجيه هذه الربامج التوجيه السليم اهلادف.
وكذلك اسـتحداث برامـج هتدف إىل توعية املواطنـني بمخاطر العنف 
واالنزالق فيها. وكذلـك طرق مواجهة العنف وتعميق الوعى األمني عامة 
للمواطنـني، وترسـيخ القناعة بأمهيـة التصدي جلرائم العنف ملا تشـكله من 
خطر عىل حياهتم. وبذلك خيلق هذا التوجه من املواطنني قوة قاعلة مساعدة 

يف احلملة للتصدي جلرائم العنف.

5 . 5 الدور الترشيعي: املعاملة والعقاب 
ال خيلو حديث علمي عن مكافحة اجلريمة إال ويتطرق إىل أمهية موضوع 
مراجعة الترشيعات املوضوعة واخلاصة باجلريمة والعقاب. إن هذه املراجعة 
قـد تتطلبهـا التغيريات التي حتدث مـن وقت آلخر يف حجـم وقوع اجلريمة 
نفسها، وهكذا الوضع بالنسبة جلرائم العنف وهي بطبيعتها متغرية يف احلجم 

والنوع واحلدة.



242

كـام أن املطلـوب مـن تعديل الترشيعـات املوجـودة واخلاصـة بجرائم 
العنـف هـو أن تكـون ترشيعات مرنة تتناسـب مع املتغريات التـي تطرأ عىل 
جرائـم العنف، كام أهنا جيب أن ترتك مسـاحة للسـلطة التقديرية للمحاكمة 
للنظـر يف الظروف املحيطة بجريمـة العنف املعنية. وهنالك ما يتطلب الردع 
أي العقـاب الرادع يف حال فشـل الوسـائل األخرى وذلـك يوجه ملجموعة 
مـن املدانـني بجرائـم العنف مـن األشـداء واملتمرسـني واملمتهنـني جلرائم 
العنـف كوسـيلة للعيش والتكسـب. والعكس هو املطلوب بالنسـبة جلرائم 
العنـف العارضـة والتـي تقـع بسـبب ظـرف مفاجئ أو اسـتفزاز شـديد ال 
يستطيع الشـخص العادي تداركه. فاملطلوب من إعادة النظر يف الترشيعات 

لالطمئنان وضامن استجابتها للظروف املتغرية.

5 . 6 الدور الرقايب: األرسة واملدرسة 
كام جاءت اإلشـارة مـن قبل ألمهية  األرسة يف منـع أو دفع األطفال يف 
عـامل اجلريمة فـإن لـألرسة دورًا مهاًم يف مكافحـة ومواجهة جرائـم العنف. 
ولقد حتدثت العديد من األدبيات يف دور األرسة وأمهيته يف مكافحة اجلريمة 
واالنحـراف عامـة. وال شـك أن األمـر كذلـك يف مكافحـة جرائـم العنف 

والتصدي هلا.
لقد كثر احلديث عن دور األرسة يف الرتبية والتنشـئة وهو بال شك دور 
حيوي وفعال ورغم ذلك الزخم يف أدبيات دور األرسة، إال أنه دور سـيظل 
يتكرر ما دمنا نتحدث عن التصدي للجريمة بمعناها الواسع وجرائم العنف 

عىل وجه اخلصوص.
إن جهود األرسة  يف اعداد املواطن الصالح من خالل التنشـئة السـليمة 
للطفل وتسليحه بالقيم الدينية والروحية تظًل دائاًم ويف مقدمة ركب املقاومة 

واملواجهة لالنحراف واجلريمة.
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وإذا كان األمـر كذلك فإنه عىل السياسـات االجتامعيـة أن هتتم بتثبيت 
دعائم األرسة  يف مجيع جوانبها .

وكذلـك األمـر بالنسـبة للمؤسسـات التعليمية املختلفـة وهي األرسة 
الثانية للطفل وهلا أمهية كبرية  يف مواجهة جرائم العنف. ولئن اشـار البعض 
إىل أن الكثـري من النزاعات العنيفة التي تنفجر يف مشـكالت إجرامية داخل 
أو خارج املدرسـة قد تم تعلمها بواسـطة الطفل داخل املدرسـة إال أن هلذه 
املدرسـة دورًا مهـاًم يف ايقاف هـذه النزعات وترشـيدها وتوجيههـا توجيهًا 
سـلياًم. فيمكن للمدرسـة أن تلعب دورًا إجيابيًا يف تعزيز األمن ومنع العنف 
وهنـا يكون يف عـدة أدوار منهـا االهتامم باجلوانـب األخالقية واملثـل العليا 

والقيم الدينية كذلك.

أهم النتائج املستخلصة
1ـ  إن جرائـم العنـف يف الـدول العربيـة متثـل حـوايل 18% من جمموع 

اجلرائم املسجلة.

2 ـ  إن نسـبة إكتشـاف جرائـم العنف Detection Rate تصل إىل نسـبة 
62% يف الدول العربية.

3 ـ  إن جرائم القتل متثل حوايل 3٫7% من مجيع جرائم العنف املسجلة.

4ـ   إن جرائم األذى اجلسيم حتتل مساحة كبرية يف خارطة جرائم العنف 
إذ إهنـا متثل حوايل 74% من مجيع جرائم العنف. وهي نسـبة حتتفظ 

هبا هذه اجلريمة كل عام تقريبًا.

5 ـ  إن جرائـم الرسقات مع اسـتعامل العنف ال متثـل أكثر من %18٫1 
من مجيع جرائم العنف.
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6ـ   إن جرائـم االعتـداء اجلنـيس مع اسـتعامل العنف ال يمثـل أكثر من 
2.5% من مجيع جرائم العنف.

7 ـ هناك تشـتت ظاهر يف حجم جريمـة القتل يف الدول العربية فالفرق 
كبري بني الدول العربية يف وقوع أو تسجيل جريمة القتل.

8 ـ  إن أعىل نسبة جلرائم العنف ترتكب بواسطة الفئة العمرية من 21 ـ 
30 سنة وهي متثل 40% من املجموع وتليها الفئة العمرية من 31 ـ 

40 وهي متثل %31.

9 ـ  إن حـوايل 96% مـن جرائم العنف ترتكب بواسـطة الذكور بينام ال 
يمثل اإلناث إال %4.

10 ـ إن املتهمني بجرائم العنف والذين مل حيصلوا عىل أي تعليم يمثلون 
أكرب نسبة يف جرائم القتل يف الدول العربية وهي %38.

11 ـ  فيـام خيتـص باملهن ومرتكبـي جرائم العنف فقـد اتضح أن الذين 
بدون عمل يمثلون 37% من املتهمني يليهم العامل ويمثلون %25.

12 ـ  بالنسـبة للوسـط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف فقد اتضح أن 
65% مـن مرتكبـي هذه اجلرائـم ينحدرون من الطبقـات الدنيا من 

املجتمع وتليهم جمموعة من الطبقات الوسطى ويمثلون %28.

13 ـ  اتضـح أن أكثر االسـلحة اسـتعامالً يف جرائم العنف هو السـالح 
الناري ويمثل 26% ويليه السكني ومتثل %19.
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التوصيـات  
1ـ  الرتكيز عىل الوسـائل العلمية يف مجع وتسجيل اإلحصائيات اجلنائية 

عامة وجرائم العنف خاصة مجعها متكاملة وصحيحة دقيقة.

2ـ   العمـل عىل توحيد النظـم اخلاصة برصد املعلومات اجلنائية ووضع 
اإلحصائيـات اجلنائيـة يف كل الـدول العربية واالتفـاق عىل منهاج 
علمـي لتوحيد وضع هـذه اإلحصائيات والتنسـيق لوضع نموذج 

موحد.

3 ـ  االهتامم بدراسة اجلرائم اخلفية التي ال تظهر يف السجالت الرسمية 
ووضـع مناهـج لتطوير هـذه الدراسـات والبحـوث ملعرفة احلجم 

احلقيقي الواقعي جلرائم العنف وليس فقط ما هو مسجل.

4 ـ  توجيـه البحـث العلمي ورصـد اإلمكانات لذلك لدراسـة جرائم 
العنف املستحدثة يف النوع أو األسلوب وكيفية مواجهتها.

5 ـ  االرتقـاء بمهـارات العاملني يف مكافحة اجلريمـة يف جمال التقنيات 
احلديثـة للتعـرف عـىل األسـاليب الفنية الرتـكاب جرائـم العنف 

والتحريض عليها وكيفية مكافحتها.

6 ـ  االهتـامم بالعملية التدريبية لرجال الرشطة يف جمال التصدي جلرائم 
العنف وبالذات األكثر دمارًا كجرائم املتفجرات واإلرهاب.

7 ـ  ختصيص إدارة يف كل دولة عربية ملكافحة جرائم العنف يف التحري 
فيها ويكون كل اهتاممها وتركيزها عىل هذا النوع من اجلرائم. وقيام 

Crimes of Violeice Squad فرق خاصة مدربة
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8 ـ قيـام دراسـة عربيـة مسـتقلة عن جريمـة األذى اجلسـيم وهي متثل 
74% مـن جممـوع جرائم العنـف يف الوطن العريب ملعرفـة املزيد من 

املعلومات عن هذه اجلريمة.

9 ـ االرتقـاء بمهارات الرشطة يف اكتشـاف جرائم العنف وزيادة نسـبة 
Detection Rate االكتشاف يف اجلرائم املجهولة

10 ـ  رفـع احلجاب عـن املعلومات اجلنائية اخلاصـة بجريمة العنف يف 
الـدول العربية وعدم اعتبارها معلومات رسية، وسـهولة انسـياهبا 

للباحثني العرب.

11 ـ  وضع إسـرتاتيجية عربية ثابتـة ومعتمدة ملواجهة جرائم العنف يف 
الوطن العريب.

12 ـ  االهتامم بدراسـات العنف اجلامعي واجلامهريي املرتبط بالسـلوك 
اجلمعي وكيفية الوقاية منه.

13 ـ  وضـع األسـس العلمية لوسـائل التنبؤ بجرائم العنـف وبالذات 
اجلرائم املستقرة يف كل عام مع استعامل القياس العلمي.

14 ـ  قيـام دراسـات وبحوث عـن جرائم الثأر وغسـل العار يف الدول 
العربية.

15 ـ  التدقيق يف منح ومحل رخص السالح يف العامل العريب وكذلك تتبع 
جتارة السالح حتت األرض واألسلحة غري املرخصة.

16ـ   العمـل عـىل رسعـة الفصـل يف قضايـا العنـف يف املحاكـم بصفة 
خاصة وبالذات منها ما هيم الرأي العام وذلك ألنه عمل لبث الثقة 

والطمأنينة زيادة عىل أنه عامل ردع.
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17ـ  مراجعـة الترشيعـات فيام خيتص بجرائم العنف من حيث التجريم 
والعقاب.

18 ـ  االهتـامم بضحايـا جرائـم العنف وذلك بتسـجيل كل املعلومات 
عنهم يف قضايا العنف ثم العمل االجتامعي املنسق لتعويض ضحايا 

العنف.

19ـ   قيام رشاكة بني املواطنني واألجهزة األمنية يف املراقبة واإلبالغ عن 
معتادي ارتكاب جرائم العنف وذلك من خالل نظام شبهه بالرشطة 

املجتمعية.

20 ـ  التدارس والتنسـيق مع األجهزة اإلعالمية يف الدور اخلاص بعدم 
ترويج ثقافة العنف يف اإلعالم بقدر األمكان.



248

املراجع
أوالً:املراجع العربية

1.أبـو خطـوة، أمحـد شـوقي )1990م(، اجلرائـم الواقعة عىل األشـخاص 
يف القانـون االحتادي لدولـة اإلمارات العربيـة املتحدة، ط1، ديب: 

رشطة ديب.
2. أبو شـامة، عبـاس )2000م(، العوملة والعنف األرسي عربيا وأسـاليب 
املواجهـة، جامعـة نايف العربيـة للعلوم األمنيـة، الرياض، قدم يف 

ندوة بجامعة اإلمارات.
3. أمحد، حمسن عبد احلميد )1992م(، اجتاهات اجلريمة يف الوطن العريب يف 
العرشة أعوام القادمة، مؤمتر رشطة الشارقة بمناسبة مرور عرشين 

عاما عىل انعقاد مؤمتر قادة الرشطة العرب، الشارقة.
4. جامعـة نايـف العربية للعلوم األمنية )1999م(، أبحـاث احللقة العلمية 

حول اجلريمة املنظمة وأساليب مكافحتها.
5. البداينـة، ذيـاب )1999م(، واقـع وآفـاق اجلريمـة يف املجتمـع العريب، 

الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
6. بسيوين، رشيف )1977م(، إسرتاتيجية اإلرهاب، املجلة العربية للدفاع 

االجتامعي ضد اجلريمة، العدد السادس، الرباط.
7. البـرشى، حممـد األمـني )1999م(، أنـامط اجلرائـم يف الوطـن العـريب، 

الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
8. بريقنت )1993م(، ) يف دراسة عبد العال(، جرائم العنف وأنامطها ووسائلها 

واحلد من انتشارها، األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب.



249

9. بريقنـت )1981م(، دراسـة عن جرائم العنف يف فرنسـا، املجلة العربية 
للدفاع االجتامعي ضد اجلريمة، العدد 12، الرباط.

10. حلمي، إجالل إسامعيل)1999م(، العنف األرسي، القاهرة : دار قباء 
للطباعة والنرش والتوزيع.

11. اخلليفة، عبداهلل حسني )2000م(، أبعاد اجلريمة ونظم العدالة اجلنائية 
يف الوطن العريب، الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

12. الرفاعـي، حسـني )1996م(، بنية األرسة العربيـة والوقاية من جرائم 
األحـداث، جملـة الفكـر الرشطـي، املجلد الرابـع، العـدد الرابع، 

الشارقة.
13. الرساج، عبود )1991م(، مالمح اجلريمة يف العامل العريب خالل الفرتة 

من 1972- 1992م، الشارقة : رشطة الشارقة.
14. عبـد العال، عادل )1993م(، جرائم العنف وأنامطها ووسـائلها واحلد 
من انتشارها، تونس : األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب.
15. العيسوي، عب الرمحن حممد )1423هـ(، العنف والعدوان بني الوراثة 
واالكتسـاب، جملة األمن واحليـاة، العـدد 236، الرياض: جامعة 

نايف العربية للعلوم األمنية.
16. عيـد، حممـد فتحي )1419هــ(، اإلجـرام املعارص، الريـاض: جامعة 

نايف العربية للعلوم األمنية.
17. الكتـاين، إدريس )م1987(، اآلثار السـلبية ملشـاهدة العنف واإلجرام 
يف التلفزيون والسينام عىل سلوك الطفل، املجلة العربية للدراسات 
األمنيـة، املجلد الثالـث، العدد اخلامـس، الريـاض: جامعة نايف 

العربية للعلوم األمنية.



250

18. مقـدم، عبـد احلفيظ )2002م(، اسـتخدام السالسـل الزمنية يف حتديد 
اجتاهات أنامط اجلريمة وتطوراهتا املستقبلية يف الوطن العريب، ندوة 

اإلحصاء اجلنائي، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
19. املكتب العريب ملكافحة اجلريمة )1996م(، اإلحصائية السنوية للجرائم 

املسجلة يف الدول العربية لعام 1994م، بغداد.
20. هيئة األمم املتحدة، تقرير بمناسبة يوم املرأة العاملي، 8مارس 2001م، 

نيويورك.

ثانيًا: املراجع األجنبية
1. Bottoms, A. 1990 )Crime Prevention Facing(. Institute of 

Criminology Cambridge University, United Kingdom.

2. Fielding, N.G (The Police and Social Conflict: Plethoric and 
Reality : The Athlone Press, London, 1992.

3. Straus, M 1980 )Behind Closed Doors, Doubledge, New York 
)U.S.A(.

4. Wilson,J.Q 1975 (Varieties of Police Behavior: Athenaeum, 
New York.

5. Wolfgang, K & Ferocity, 1978 The Sub- Culture or Violence 
Harvard University USA.



املالحـق





253

امللحق رقم )1( إحصائية حول جرائم العنف خالل 
اخلمس سنوات املاضية بجمهورية السودان

2006م
نسبة الذكورنسبة النساءالعددنوع اجلريمة

95٫8%4٫2%1442القتل

91٫5%8٫5%85487األذى اجلسيم

ــــ2450الرسقات باستعامل العنف

100%8420االعتداء اجلنيس عن طريق العنف

ـ إمجايل اجلرائم املبلغة= 548179.

ـ إمجايل جرائم العنف املسجلة= 90221.

ـ نسبة جرائم العنف إلمجايل اجلرائم املسجلة= %16٫5.

ـ نسبة اإلناث يف جرائم العنف املسجلة= %3٫2.

ـ مل تتوفر إحصائيات باملعلومات األخرى املطلوبة هلذا الطرف.
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2007م
نسبة الذكورنسبة النساءالعددنوع اجلريمة

93٫8%6٫2%1511القتل

85٫3%9215314٫7األذى اجلسيم

ــــ359الرسقات باستعامل العنف

100%0%1343االعتداء اجلنيس عن طريق العنف

ـ نسبة بالغات العنف باملقارنة مع إمجايل البالغات املسجلة= %15٫4
ـ نسبة اإلناث يف ج رائم العنف= %9٫8

ـ مل تتوفر إحصائيات باملعلومات األخرى املطلوبة هلذا الطرف.

2008م
نسبة الذكورنسبة النساءالعددنوع اجلريمة

88٫7%11٫3%1702القتل

86٫1%13٫9%95075األذى اجلسيم

99٫6%0٫4%3017الرسقات باستعامل العنف

100%0%1189االعتداء اجلنيس عن طريق العنف

ـ إمجايل جرائم العنف املسجلة =100983.
ـ نسبة جرائم العنف مقارنة مع إمجايل اجلرائم =%14٫7.

ـ نسبة اإلناث يف جرائم العنف املسجلة = %6٫4.
ـ مل تتوفر إحصائيات باملعلومات األخرى املطلوبة هلذا الطرف.



255

2009م
نسبة الذكورنسبة النساءالعددنوع اجلريمة

93٫4%6٫6%1522القتل

78٫9%21٫1%101238األذى اجلسيم

98٫7%1٫3%2902الرسقات باستعامل العنف

100%0%1208االعتداء اجلنيس عن طريق العنف

 ـ نسبة إمجايل جرائم العنف من إمجايل اجلرائم =%15٫4.
ـ نسبة اجلرائم املسجلة =692077.

ـ إمجايل جرائم العنف املسجلة = 106870.
ـ مل تتوفر إحصائيات باملعلومات األخرى املطلوبة هلذا الطرف.

2010م
عدد نوع اجلريمة

اجلرائم
عدد 
اجلناة

عدد 
الذكور

نسبة 
الذكور

عدد 
اإلناث

نسبة 
اإلناث

10٫4%89٫6178%144917061528القتل

20٫7%79٫319648%1020769490075252األذى اجلسيم

الرسقات باستعامل 
العنف

205020212011%99٫510%0٫5

االعتداء اجلنيس عن 
طريق العنف

0%ــ928741741%100
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ـ إمجايل جرائم العنف املسجلة =106503.

ـ إمجايل اجلرائم = 723599.

ـ نسبة جرائم العنف مقارنة مع إمجايل اجلرائم =%14٫7.

ـ نسبة اإلناث يف جرائم العنف املسجلة = %7٫9.

الفئات العمرية ملرتبكي جرائم العنف
18 ـ 20 نوع اجلريمة

سنة
21ـ 30 

سنة
31 ـ 40 

سنة
41 ـ 50 

سنة
51 ـ 60 

سنة
أكرب من 
60 سنة

مل يوضح

21٫9%0٫1%2٫8%7٫6%27٫3%26٫4%14%القتل

5٫9%0٫7%1٫8%9٫9%20٫6%32٫5%28٫6%األذى اجلسيم

الرسقات 
باستعامل العنف

%13٫1%30٫6%26٫5%9٫5%1٫1%0٫3%18٫9

االعتداء اجلنيس 
عن طريق العنف

13%ــ%39٫1%27٫3%17٫7%2%0٫9

ـ مل تتوفر إحصائيات باملعلومات األخرى املطلوبة هلذا الطرف.
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امللحق رقم )2( إحصائية حول جرائم العنف خالل 
اخلمس سنوات املاضية باململكة األردنية اهلاشمية

مرتكبي جرائم العنف خالل الفرتة من 2006 ـ 2010م حسب اجلنس

2010م2009م2008م2007م2006مالسنة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدداجلنس

337097٫77364497٫93373498٫08519598٫78419198٫43ذكر

772٫23772٫07731٫92641٫22671٫57أنثى

34471003731100380710052591004258100املجموع

مرتكبي جرائم العنف خالل الفرتة من 2006 ـ 2010م حسب الفئات العمرية

2010م2009م2008م2007م2006مالسنة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالفئة العمرية

48414٫0440610٫9143111٫3257010٫844149٫72أقل من 18 سنة

18183553٫23194852٫35197651٫90276452٫56213950٫23 ـ 27 سنة

2878522٫7797926٫3195225٫01134225٫52113226٫59 ـ37 سنة

382326٫732637٫072977٫803847٫303738٫76 ـ 47 سنة

1113٫221253٫361513٫971993٫782004٫70+ 48 سنة

34471003721100380710052591004158100املجموع
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جرائم العنف  املرتكبة خالل الفرتة من 2006 ـ 2010م

اجلريمة
املجموعالسنة

2010م2009م2008م2007م2006م

48414٫0440610٫9143111٫3257010٫844149٫72أقل من 18 سنة

18183553٫23194852٫35197651٫90276452٫56213950٫23 ـ 27 سنة

2878522٫7797926٫3195225٫01134225٫52113226٫59 ـ37 سنة

382326٫732637٫072977٫803847٫303738٫76 ـ 47 سنة

1113٫221253٫361513٫971993٫782004٫70+ 48 سنة

34471003721100380710052591004158100املجموع

نسبة جرائم العنف  املرتكبة باملقارنة مع عدد  اجلرائم الكلية املرتكبة خالل 
الفرتة من 2006 ـ 2010م

اجلريمة
السنة

2010م2009م2008م2007م2006م

20402208223422772548جرائم العنف

3910842996447224880853362عدد اجلرائم الكلية املرتكبة

5٫225٫145٫004٫674٫77نسبة جرائم العنف إىل اجلرائم الكلية
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