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املقدمــة
لقد صدرت الطبعة األوىل وهي حتمل حتليال جلرائم العنف يف السنوات
اخلمس التي س�بقت اإلصدار يف عام 1425هـ ـ 2004م .أما الطبعة الثانية
فه�ي حتمل حتليلا جلرائم العنف يف الوطن الع�ريب للفرتة األخرية ملدة مخس
س�نوات ـ أي يف الفترة م�ن  2005ـ 2010م .وه�ذا التحلي�ل اعتم�د عىل
املعلوم�ات أو األرقام اإلحصائية التي وردتنا م�ن اجلهات األمنية يف الدول
العربي�ة الت�ي أجابت عن استفس�ارات اجلامع�ة – لذلك سيش�مل 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 بس�يطة يف مسميات جرائم العنف .،ولعل القارئ
يتمكن من املقارنة بني املواقف اخلاصة بجرائم العنف يف الدول العربية التي
وردت فيه�ا املعلوم�ات ـ يف الفرتتني الفرتة األوىل خاصة باجلرائم املس�جلة
من  1995ـ 2000م ـ والفرتة الثانية من  2005ـ 2010م.

أم�ا منهجي�ة الدراس�ة يف الطبعة الثانية س�تظل هي نف�س املنهجية التي
أتبع�ت يف الطبعة األوىل ولك�ن التحليل خيتلف باختلاف اخلارطة اجلنائية
جلرائم العنف يف الوطن العريب يف الفرتتني.
س�نجد اإلش�ارة إىل ه�ذا التباي�ن متوفرة بالنس�بة لل�دول العربي�ة التي
أرس�لت إجاباهتا يف املرحلتني .س�يتناول التحليل الدول التي ردت يف الفرتة
األوىل أو الثانية معا.
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ولق�د كان�ت جرائ�م العنف املعني�ة هي نفس�ها التي طلبت م�ن 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

جي�در التأكيد بأن األرقام الت�ي 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 ه�ذا العرص الذي طغت علي�ه التقنيات احلديثة وانفجرت فيه ثورة
املعلوم�ات ،نجد كثيرا من األنماط اإلجرامية املس�تحدثة التي ظهرت عىل
الس�طح وهذه األنامط املس�تحدثة إما أهنا تظهر ألول مرة وتتشكل كجريمة
منفصل�ة ،أو أهن�ا من اجلرائ�م التقليدية ولكن أس�لوب ارتكاهب�ا يتم بطرق
مستحدثة مل يعرفها العامل من قبل.
متث�ل اجلرائم املس�تحدثة بش�كليها حتديا لل�دول عىل اختلاف نظمها،
وبخاصة الدول العربية.

إن ذل�ك يرجع إىل أن الدول العربية ول�و أهنا عرفت جرائم العنف منذ
أمد طويل لكن تلك اجلرائم ظلت حمتفظة بنمط تقليدي وفردي وألس�باب
ولدوافع قد ختتلف من دولة إىل أخرى.

ويف ه�ذا الوقت احتلت جرائ�م العنف يف الوطن العريب مكانة بارزة يف
اإلحصائيات اجلنائية العربية ،فضال عن بروزها يف الواقع االجتامعي العريب،
ربما يكون ذلك نتيجة للمتغريات الكبرية الت�ي أفرزهتا الظروف واملعطيات
االقتصادية واالجتامعية والتقنية احلديثة.
ومن أبرز تلك املتغريات النمط الشامل واملتسارع لألنشطة االقتصادية
واالجتامعي�ة ،والتداخ�ل والتش�ابك بين أف�راد املجتم�ع نتيج�ة 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.

وملواجه�ة ه�ذه الظاهرة أصبح لزام�ا عىل العامل الع�ريب معرفة حقيقتها
وحجمه�ا وكيفية مواجهتها يف حالة تزايده�ا وتبعا لذلك تزايد خطورهتا يف
عاملنا املعارص ،وأيضا تكثيف اجلهود لتشخيص أسباب هذه الظاهرة القديمة
احلديثة والتعرف عىل كيفية مواجهتها.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأمهيتها

 . 1خلفية الدراسة وأهميتها

1 . 1مشكلة الدراسة

تعد جرائم العنف إحدى املش�اكل االجتامعية اخلطرية التي هتدد األمن
والس�لم يف الوطن الع�ريب .وتنرش الرعب والفزع يف نف�وس كثري من الناس
أش�كاهلا اخلطرية واملرعبة  .ه�ذا باالضافة ملا حتدثه يف نفوس األفراد من آثار
س�لبية ،خصوص ًا يف ظروف الس�لم االجتامعي الذي عرف�ت به املجتمعات
العربية.

لق�د كان�ت جرائم العنف التقليدية ال ترتك آثار ًا اجتامعية س�يئة إىل هذه
الدرج�ة كما هو احل�ال اآلن .ولربام أن األنامط احلديثة أو األس�اليب احلديثة
ب�ل واجلامعي�ة يف ارتكاب بعض جرائم العنف ،زي�ادة 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
توف�ر البيان�ات واملعلومات واإلحصائيات جيعل مثل ه�ذه اجلرائم ال حتظى
باالهتامم الكايف هبا.

اآلن ويف ظ�ل الطف�رة التقني�ة احلالي�ة وثورة املعلوم�ات واالتصاالت
وتب�ادل املعلومات بني الدول العربية واملنظامت الدولية املتخصصة ـ والتربع
باملعلوم�ات الصادق�ة لتل�ك املنظامت ـ وذل�ك لتبادل اخلبرات وللمزيد من
التضامن والتكامل يف حماربة الظاهرة ،أصبحت جرائم العنف يف الوطن العريب
أكثر وضوح ًا وأصبح الكثريون أكثر إطالع ًا عليها من ذي قبل .وزادت مشاركة
ال�دول العربي�ة يف االس�تقصاءات اإلقليمي�ة والدولية ملس�توى اجلرائم .ويف
التجمع�ات الدولية التي تناق�ش جرائم العنف أكثر من ذي قبل وزاد اإلهتامم
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هب�ا ازياد ًا ملحوظ ًا وأصبحت ال�دول 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 ارتف�اع مع�دالت جرائم العنف يف الوطن العريب كام يبدو من بعض
اإلحصائي�ات ينال من حماوالت الدول العربية يف اس�تقطاب االس�تثامرات
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
تس�ببه من فق�دان للقوى البرشية وعاهات تعطل ق�وى 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.
ول�و أن اإلحصائي�ات اجلنائية احلديثة للوطن الع�ريب أظهرت تزايد ًا يف
حج�م ون�وع جرائم العن�ف ،فإن األمر بدأ يش�كل ظاهرة حتتاج إىل دراس�ة
وبحث للتعرف عىل حقيقة ما جيري .وربام يكون االهتامم باإلحصاء اجلنائي
قد أظهر العديد من األرقام بالنسبة جلرائم العنف مل تكن تظهر أبد ًا من قبل يف
اإلحصائية اجلنائية رغم وقوعها يف املجتمع .أو ربام أن للنشاط املتزايد والكفء
واملس�تعني باألجه�زة احلديثة لكل أجهزة العدالة اجلنائية بما فيها الرشطة أثر ًا
على اإلحصائيات حيث تظهر املزيد من اجلرائم .عىل الرغم من كل ذلك فإنه
مل يتوف�ر 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
الكثير م�ن الدول رغم ما يمكن أن يش�وهبا من قص�ور كباقي اإلحصائيات
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يف كل العامل ،تشير إىل ارتفاع يف جرائم العنف .كام أن الفضائيات ووس�ائل
اإلعالم تشري إىل أنامط متجددة يف جرائم العنف حتى ولو يف األسلوب.
ولكن س�يبقى التساؤل عن احلجم احلقيقي ،إن أمكن جلرائم العنف يف
الوط�ن الع�ريب .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
املص�ادر املتيرسة ،ومعرفة أنامطها واجتاهاهتا ،واملؤرشات التحليلية .وكذلك
األسباب والدوافع وخصائص هذه اجلرائم .كذلك حتاول رصد اإلجراءات
املتخذة ملكافحتها ومدى نجاحها.

 2 . 1أمهية الدراسة

عىل الرغم من أن دراسات عديدة أنجزت عن اخلارطة اإلجرامية للوطن
الع�ريب وأن معظ�م اجلرائم قد عوجلت بصورة وافي�ة ومفصلة بيد أن جرائم
العنف مل تظفر إ ّ
ال بالقدر اليسير من إهتامم تلك الدراس�ات ،ينس�حب ذلك
عىل أسباهبا وحجمها وأبعادها بل وعىل املؤرشات التحليلية إلحصاءاهتا.

وليس من ش�أن هذه الدراس�ة 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
يأخ�ذ يف االعتبار خصائص تلك اجلرائم ،واملؤرشات التحليلية واألس�باب
والدوافع هلا ،مما يدعم اجلهد القائم واملستمر لكشف الغطاء علمي ًا عن هذه
الظاهرة أو بعض جوانبها عىل األقل.
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ستحاول هذه الدراسة أن تكون إضافة ملا هو متوفر من دراسات وأبحاث
ح�ول اجلريم�ة عامة يف الوطن الع�ريب وجرائم العنف بصف�ة خاصة ،والتي
نجحت يف الكشف عن بعض اجلوانب املتعلقة هبذه الظاهرة.مما يضفي ُبعد ًا
جديد ًا يف فهم هذه الظاهرة يف الوطن العريب.
وهذه الدراس�ة أيض� ًا إىل جانب املجهودات األخرى حتاول رفع س�تار

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 أمر ًا 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
هب�دف التعرف عىل هذه الظاهرة وكيفية مواجهتها ،وذلك بعد الوقوف عىل
الظروف املختلفة التي ترتكب فيها هذه اجلرائم.

إن هذه الدراس�ة لرتجو أن تس�هم يف إعادة رس�م السياس�ات ووضع
اإلسرتاتيجيات واخلطط ملواجهة هذه الظاهرة للتخفيف واحلد من انتشارها.
كام أهنا قد تس�هم يف دفع اآلخرين إىل اعتامد منهج علمي متجدد للتعرف إىل
طبيعة هذه الظاهرة ومواجهتها عىل مستوى العامل العريب.

كما أن ه�ذه الدراس�ة وهي تعتمد يف مس�امهتها عىل ما وص�ل إليها من
معلوم�ات وم�ا حتصل�ت عليه م�ن بيانات من بع�ض الدول العربي�ة لتدعو
اآلخرين لتحسين مس�توى احلصول على املعلومات والبيان�ات عن جرائم
العنف وبذلك تتعمق آفاق أمثال هذه الدراس�ات لتنتهي إىل نتائج أكثر قرب ًا
من احلقيقة وأكثر انسجام ًا مع الواقع.
14

كام تدعو الدراسات الالحقة إىل تطوير مصادر مجع املعلومات عن جرائم
العنف والكش�ف عن املزيد من احلقائق واملعلومات عنهاوال سيام تلك التي
مل تكن معروفة قب ً
ال.

حتاول هذه الدراس�ة املس�امهة يف املساعي القائمة لتوحيد اجلهد العريب
املشترك للنظ�ر نظرة عربي�ة متكاملة يف موض�وع جرائم العنف وربام رس�م
سياسة جنائية موحدة أو متقاربة ملجاهبة هذه الظاهرة .وكذلك تنسيق اجلهود
املشتركة لدفع العمل العريب املشترك يف طريق حماربة اجلريمة عامة وجرائم
العنف بصفة خاصة.
إن أمهي�ة ه�ذه الدراس�ة أيض ًا تص�ب يف اجتاه استكش�اف العمل العريب
األمن�ي املشترك يف توحيد اجله�ود العربية يف جمال مكافحة أش�كال اجلريمة
املختلفة يف الوطن العريب والتصدي املشترك هلا ،وكذلك رس�م السياس�ات
العربية اجلنائية .وهي قضية مطلوبة يف جمال اإلسرتاتيجية األمنية العربية التي
أقرها جملس وزراء الداخلية العرب ،وكذلك يف السعي لتوحيد أسس التدريب
العريب املشترك يف جم�ال مكافحة اجلريمة .وهذا من ش�أنه أن هييئ لألجهزة
القائم�ة على مكافح�ة اجلريمة يف الوط�ن العريب معرفة األس�باب واآلليات
للمواجهة ثم املعاجلة حتت مظلة البحث العلمي كمرشد هلذه السياسة.

 3 . 1أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل اآليت:

 1ـ معرف�ة حجم جرائم العنف وأنامطه�ا يف الوطن العريب خالل الفرتة
الزمنية  1995ـ 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 التع�رف إىل اخلصائ�ص الفردي�ة ملرتكب�ي جرائم العن�ف يف الوطن
العريب.

 4ـ معرفة األسلحة األكثر استعامالً يف جرائم العنف.

 5ـ اإلملام بحجم جرائم العنف مقارنة باجلرائم األخرى.

 6ـ الوقوف عىل التباين يف توزيع جرائم العنف حس�ب الفئات العمرية
واملهن واملستوى االجتامعي ،والتعليم.

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

 8ـ التع�رف على إج�راءات املواجه�ة جلرائم العن�ف يف الوطن العريب
وتقييم تلك اإلجراءات.
 9ـ اقرتاح أي إجراءات يمكن اختاذها جتاه جرائم العنف.

 4 . 1تساؤالت الدراسة

 1ـ م�ا حج�م جرائ�م العنف املنتشرة يف الوطن الع�ريب وأنامطها خالل
الفترة م�ن  1995ـ 2000م؟ .وما هو االجتاه الع�ام املتوقع ألنامط
جرائم العنف؟.
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 2ـ 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.

 3ـ ما اخلصائص الفردية ملرتكبي جرائم العنف يف الوطن العريب؟.
 4ـ ما األسلحة األكثر استعامالً يف جرائم العنف؟.

 5ـ ما حجم جرائم العنف مقارنة باجلرائم األخرى؟.

 6ـ ه�ل توجد فروق يف توزيع اجلرائم حس�ب الفئ�ات العمرية واملهن
واملستوى االجتامعي والتعليمي؟.
 7ـ م�ا نس�بة العود للجريمة املامثل�ة من قبل مرتكب�ي جرائم العنف يف
الوطن العريب؟.

 8ـ ما إجراءات املواجهة جلرائم العنف يف الوطن العريب؟.
 9ـ ما اإلجراءات املقرتح اختاذها جتاه جرائم العنف؟.
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الفصل الثاين
اإلطار النظري والدراسات السابقة

 . 2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1 . 2اإلطار النظري
إن دراس�ة جرائم العنف يف الوطن العريب مرتبطة إىل حد كبري بدراس�ة
اجلريم�ة عامة .وقضية اجلريمة مرتبطة بمعرفة اخلارطة اإلجرامية .واملصدر
الوحي�د على الرغ�م م�ن العي�وب املحيطة ب�ه والقص�ور الذي يش�وبه ،هو
اإلحصائية اجلنائية العربية .ومما يزيد األمر تعقيد ًا أن نظام اإلحصاء اجلنائي
غري موحد يف الدول العربية.

ويف س�بيل العمل العريب األمني املشترك ،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.
فف�ي بعض الدول تصدر هذه اإلحصائيات ش�هري ًا وس�نوي ًا بعد انتهاء
الشهر مبارشة ،وسنوي ًا بعد انتهاء العام امليالدي مبارشة مث ً
ال .ولكن يف دول
أخرى فإن اإلحصائية تصدر متأخرة عن ذلك التاريخ .ثم إن ما يتضمنه كل
تقري�ر من معلومات تفصيلية ختتلف م�ن 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.
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لذا فإن ما يش�وب اإلحصائيات اجلنائية عامة هو ما يشوب إحصائيات
جرائ�م العن�ف يف الوطن العريب أيض�ا ،بل حتى ربام ال يب�دو أن هناك اتفاق ًا
حول ما يستحق الرصد من جرائم العنف عىل تفاوت أمهيتها كحادث جنائي.
إن ه�ذا األمر يدعو ملحاولة االستكش�اف 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 ش�افية ،وذلك الس�باب
ع�دة أمهه�ا املعايري التي تأخ�ذ هبا يف قياس حجم واجتاه�ات جرائم العنف.
هذا زيادة عىل الضبابية التي حتيط بتعريف جرائم العنف.لذلك ستسهم هذه
الدراس�ة يف هذا اجلانب النظري بمحاولة تعريف جرائم العنف ،وأنواعها،
ووسائل ارتكاهبا سواء كانت وسائل إجيابية أم سلبية حسب املفهوم القانوين
اجلنائ�ي .وكذلك بع�ض اجلوان�ب القانونية األخرى يف حتدي�د إطار جرائم
العنف ووسائل ارتكاهبا.
وهتتم هذه الدراسة بموضوع التساؤالت املتعددة حول أسباب العنف،
وتع�دد النظري�ات يف ه�ذا املجال ،ويف أثن�اء ذلك حماولة استكش�اف طبيعة
العنف وما الذي يولده؟ ومن أين تأيت النزعات العدوانية؟ .ويتم التطرق إىل
النظريات املختلفة يف هذا اجلانب .واملرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بموضوع العنف.
والتطرق إىل أسباب االهتامم بجرائم العنف بالذات ،وما هي خطورة جرائم
العنف؟ وما تصنيفها .

 2 . 2تعريف العنف

العن�ف باملعنى املراد يف هذه الدراس�ة ه�و املرتب�ط باجلرائم.لذلك فإن
الدراسة ستتناول العنف من هذا اجلانب .وهذا يعني أهنا ال تبحث عن القوة
أو اللج�وء إليها .وكام هو معروف فإن العنف يتطلب اس�تخدام القوة ،وليس
كل جلوء إىل القوة عنف ًا.
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ومن املالحظ أنه يف الكثري من القوانني والنظم التي حتدثت عن جريمة
العن�ف ومف�ردات اجلريم�ة ومكوناهتا وعقوبتها  ،إ ّ
ال إهن�ا مل ترش إىل تعريف
حم�دد جلرائ�م العنف .أي إن اجلريمة تم حتدي�د عنارصها املكونة هلا ولكن مل
يتم وضع تعريف أو إطار حمدد للعنف.
ً
وانطالق�ا من هذا فقد كثرت وتعددت تعاريف العنف وعىل الرغم من
أن العنف املرتبط باجلريمة يبقى معناه وتفسريه متقد ًا يف الذهن.

ونج�د الكثريي�ن مم�ن اهتم�وا بتعريف العن�ف املرافق للجريم�ة بوصفه
استعام ً
ال 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 رضر ًا أو إيذاء يف جسم اإلنسان ،إال أن البعض يرى أن العنف يمكن أن
حيدث أرضار ًا نفسية أو عقلية أو اجتامعية كاإلرضار بسمعة الشخص أو النيل
م�ن مكانت�ه االجتامعية» ،ولذلك يمكن تصني�ف اجلرائم التي تدخل يف نطاق
العنف بــ «إحلاق األذى باآلخرين ،وبأمواهلم وممتلكاهتم عن طريق استخدام
القوة ـ كجرائم السلب ،والرسقة باإلكراه ،والقتل ،واالغتصاب ،واإلرهاب،
وخطف الطائرات ،وحجز الرهائن ،واالغتيال ،والشغب املدمر ،والتخريب،
واحلرائ�ق املتعمدة ،وجرائم العصاب�ات املنظمة .فكلها تدخل يف عداد جرائم
العنف» (عبدالعال1993،م،ص.)6
عرفوا العنف وبنوا عىل ذلك التعريف
وهناك كثريون من املهتمني باألمر ّ
تعري�ف جرائ�م العن�ف .والتعريف ال�ذي أوردناه آنف ًا كاد أن يكون ش�ام ً
ال
ً
وحمتوي�ا عىل كثري من جوان�ب املوضوع بيد أن املزيد من التعريفات قد جيعل
من التعريف السالف الذكرأكثر وضوح ًا.
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ول�و أن كثري ًا من تعريفات جرائم العنف أش�ارت إىل أن املقصود بجرائم
العن�ف ه�و كل اجلرائم التي تس�تخدم فيها القوة أو هتدد باس�تخدامها 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 ش�دهتا واجتياحه�ا لكل احلدود ومفاجئة
حتى ألكثر الناس توقع ًا هلا (حلمي1999،م،ص.)14

 3 . 2تعريف جرائم العنف
ع�رف العوج�ي جرائم العنف بأهنا «جرائم تقع عىل اإلنس�ان بواس�طة
أفعال تتصف بالش�دة والقس�وة بغية إحلاق األذى بنفس�ه أو بامله أو بذويه»
ويمكن تقسيمها إىل نوعني:
ـ قسم يرتكب بواسطة العنف مثل الرسقة بواسطة السالح.

ـ وقس�م يتصف بالعنف يف حد ذاته مث�ل القتل واالغتصاب واإليذاء
اجلسدي بشتى صوره (العوجي1995،م،ص.)13

وعرفها الرساج بأهنا «األفعال التي تقرتن باعتداء عىل اإلنسان أو ممتلكاته
لغايات متعددة منها احلصول عىل املال واالنتقام أو حتقيق أغراض سياسية»
(الرساج2001،م،ص.)11
وعرف�ت املنظمة العربية للدف�اع االجتامعي ضد اجلريمة جرائم العنف
باهن�ا «اجلرائم التي يصاحبها اس�تعامل غري قانوين لوس�ائل القسر املادي أو
البدين يف اإلرضار بش�خص أو بش�ئ أو ابتغاء غايات ش�خصية 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» (عيد1419،هـ).

ويق�ول عيد «إن األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب عرب أحد
خربائها قدمت تعريف ًا للعنف بأنه االستعامل غري القانوين لوسائل القرس املادي
أو البدين اس�تيفاء حتقيق غايات ش�خصية أو سياس�ية أو اجتامعية عىل أنه يف
جوانبه النفسية حيتمل معنى التوتر واالنفجار ـ يسهم يف تأجيجها داخل الفرد
أو اجلامعة عوامل كثرية أبرزها هذا العامل احلديث املنقس�م عىل نفس�ه والذي
يعيش فيه إنسان اليوم عامل املتناقضات» (عيد1419،هـ).
وي�رى عي�د أنه قب�ل وضع تعريف جلرائ�م العنف جي�ب أن نجيب عىل
تس�اؤالت عدة عن رضا املجني عليه وعن الس�لوك الس�لبي وعن الوسائل
املعنوية (عيد1419،هـ).
ً
أوال  :رضا املجني عليه :يثور هذا التساؤل بالنسبة جلرائم القتل واإليذاء
اجلسيم وجرائم االعتداء عىل العرض مثل جرائم االغتصاب وجرائم هتك
العرض.

1 . 3 . 2جرائم القتل واإليذاء
يرى بكر أن اجلانب االجتامعي يف أمهية حق اإلنسان يكاد يغلب اجلانب
الف�ردي ويطغي عليه ألن اجلنس البشري هو معني القوة اهلائلة عىل كوكب
األرض .وهو الذي أنش�أ فيها دعائم احلياة ،وس�ن فيها س�بل املدنية ومن ثم
فإن رضاء املجني عليه ال يصلح سبب ًا إلباحة القتل ،وأضاف أن عدم العقاب
ليس مبناه إال الرغبة يف تشجيع العدول عنه ،وحتى ال يضيف املرشع سبب ًا إىل
أسباب معاودته بعد الفشل.
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وي�رى رسور (عيد1419،ه�ـ) ،أنه ال يمكن مطلق ًا 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

على ذل�ك ،حتى ولو كان ذلك برضاء املجني عليه ،أو اس�تجابة 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 وج�د مقتىض لذلك ،كام أنه للنيابة العامة يف حدود س�لطتها التقديرية أن

تأمر بعدم إقامة الدعوى مراعاة لظروف اجلريمة.

ويف االجتاه نفسه يرى احلكيم واخلاين (عيد1419،هـ) أنه ال سلطة للناس

على حياة غريهم ،وأن الرشائع السماوية ال جتيز للف�رد الترصف بحياة غريه
باعتباره عبد ًا هلل .وأن اجتاه املرشع السوري ختفيف العقاب عىل من قتل آخر

بدافع رشيف وهو دافع الشفقة عىل املجني عليه .واشرتط املرشع السوري أن
يك�ون طل�ب املجني عليه واضح ًا ال لبس فيه وال غموض ،وأن يكون جدي ًا
يت�م ع�ن تصميم قطعي على املوت من جانب املجني علي�ه .وثابت ًا ال ينقيض
بزوال األمل ،فاملرشع يطلب اإلحلاح يف الطلب من جانب املجني عليه.

وي�رى الفقه الالتيني (عيد1419،ه�ـ) أن رضاء املجني عليه بارتكاب

جريم�ة القتل ال يمنع من توافر أركاهنا القانونية وإحلاح املجني عليه ورضاه
ال يغري من األمر ش�يئ ًا .وقد جعل املرشع الس�وداين وااليطايل واهلندي ،من
القتل بدافع الشفقة استجابة لطلب املجني عليه عذر ًا قانوني ًا خمفف ًا .وعىل ذلك
أن الدوافع التي تدفع الناس إىل ارتكاب مثل هذه اجلرائم تكون عادة أرشف
وأنب�ل م�ن 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 حساس�ية
قوية للرشف ،ويف أحوال ثالثة ترتكب بدوافع إنسانية.

2 . 3 . 2جرائم العرض

الرشيع�ة اإلسلامية ،والرشائ�ع األخ�رى الت�ي أخ�ذت م�ن الرشيعة
اإلسلامية قواعدها القانونية تشير 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 س�ارت
عىل هنج عدم حتريم االتصال اجلنيس إذا تم برضاء الطرفني وكانا بالغني.

 4 . 2أسباب العنف

كما أن هنالك الكثير من التعريفات للعنف ،فإن األمر كذلك بالنس�بة
ملعرفة أس�باب العنف .ومع هذا االختالف يف تلمس أس�باب العنف إال أننا
نج�د أن كثري ًا من هذه األس�باب تالمس دائ�رة واحدة يدخل فيها الكثري من
التفسريات لذلك.

وهنالك العديد من املدارس يف علم اإلجرام حتدثت عن أسباب العنف
ومنه�ا املدارس االجتامعية والنفس�ية ومدرس�ة التحلي�ل 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 قبو ً
ال أكثر من غريها يف استكش�افها ألس�باب 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
وبال�ذات املرتبط�ة بالتعلي�م وتعليم العنف ـ واجليرة ـ والثقافة املحلية (Sub
 .)Cultureوه�ذه امل�دارس االجتامعي�ة يف حال�ة قبوهل�ا فإهن�ا تنفي مدرس�ة
االس�تعداد الس�ابق للعنف والتي تعتمد عىل خصائص نفسية وجسامنية متى
ما توفرت فإن من شأهنا أن تؤثر عىل استعداد اإلنسان للعنف .ولكن أسباب
العن�ف وجرائم العن�ف تبع ًا لذلك أثارت الكثري من التس�اؤالت .وكل هذه
التس�اؤالت ت�دور ح�ول األس�باب احلقيقي�ة للعن�ف وكيف يتول�د وما هي
النظريات املتعددة التي تشري إىل أسباب العنف.

 5 . 2تساؤالت حول أسباب العنف
يب�دو أن�ه حت�ى اآلن ال توجد نظرية واح�دة وثابتة تشير طريقة قاطعة
إىل أس�باب العنف ،فقد تعددت النظري�ات .وما زال كثري من علامء اإلجرام
يتس�اءلون ع�ن طبيعة ه�ذا العنف وعما إذا كان وراثي ًا ،وهل اإلنس�ان 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 فس�يولوجية اإلنس�ان
أو وظائف األعضاء كاملخ مث ً
ال ؟ وهل يؤدي تعرض اإلنس�ان لبعض اآلالم
واألذى إىل عدوانه؟ (العيسوي،1423،ص .)39وإذا كان العدوان مكتسب ًا،
فام املواقف االجتامعية التي قد تدفع إىل السلوك العدواين.
أيض ًا هنالك تساؤل حول النظريات االجتامعية .ومن بينها النظرية القائلة
بأن للفقر إسهام ًا يف نشأة العنف أوالنظرية التي ترى أن العنف إنام يعود إىل
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االهنيار األرسي أو ما يسمى باألرس املتصدعة ( )Broken Homesأي تلك
األرس التي ال يكون فيها الوالدان موجودين بسبب املوت أو الطالق أو خروج
أح�د األبوين كثير ًا من املنزل وعدم تواجده لوقت كاف .وهذا قد يؤدي إىل
ً
أيض�ا بانعدام القيم األرسية ،أو ربام الس�بب
االهني�ار األرسي .وه�و مرتبط
يرجع إىل ما يسميه البعض بالشعور باإلحباط والفشل يف احلياة.
ويب�دو أنه ال يوجد اتفاق بني العلامء حول أس�باب العنف وعام إذا كان
غريزي� ًا أو وراثي� ًا ،أو ألس�باب أخرى .ويرى بعض العلماء أن نزعة العنف
تكونت وعاشت مع الكائنات احلية ألهنا ختدم غاية اإلبقاء عىل احلياة ،بمعنى
أن الكائ�ن احلي يامرس العدوان من أجل املحافظة عىل حياته من االنقراض
(العيسوي1423،هـ،ص.)40
ولكن نجد االختالف يف الس�لوك العدواين وكذلك الفروق الواضحة
رغم العوامل املشتركة بني األفراد .كام أنه توجد فروق واس�عة يف الس�لوك
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.
كما أن العنف خيتلف باختالف الظ�روف االقتصادية واملهنية .وكذلك
بالطبع ال يمكن إرجاعه كلي ًا 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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 6 . 2نظريات جرائم العنف

هن�اك الكثري من امل�دارس والنظريات التي حتاول إجياد تفسير 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.

ويالح�ظ أن علماء اإلجرام الذين حاولوا التعرف إىل أس�باب الس�لوك
الع�دواين يف العنف،ق�د وظف�وا مدارس الس�لوك اإلجرام�ي املختلفة بحيث
ش�كلت قاعدةمهم�ة لتفسير س�لوك العنف يف ارت�كاب اجلرائ�م ،مع بعض
االختالفات أو الرتكيز عىل بعض العوامل التي تسهم إسهام ًا يف جرائم العنف.

وبام أن النظريات تفرقت وتعددت يف تفسيرها للسلوك اإلجرامي ،إال
أن ك ً
ال منها أعطى تفسير ًا موحد ًا يصلح ألن يكون واحد ًا من مجلة أس�باب
إذا اجتمعت وتظاهرت ربام كان احتامل السلوك اإلجرامي أكرب ،أو أن فرص
ارتكاب جريمة ما يصبح أقوى أو أكثر احتام ً
ال.
هنال�ك النظري�ات البيولوجي�ة والتي حتدثت عن املج�رم املولود نتيجة
لتكوينه .وكذلك نظريات الوراثة التي تقول بوراثة املولود الصفات اإلجرامية
لوالديه ،أو نظرية السمات التي ترى أن الش�خص يول�د جمرم ًا لو كان حيمل
سامت خلقية بعينها.
ويبدو أن هذه النظريات تراجعت نوع ًا 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 ملام ًا يف تفسري السلوك اإلجرامي،
وإنام يمكن األخذ هبا إذا ارتبطت بظروف أخرى تزيد من احتامالت ارتكاب
العمل اإلجرامي.
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أم�ا املدارس االجتامعية املختلفة فتفرس الس�لوك اإلجرامي عامة وجرائم
العنف خاصة عىل أساس وجود عالقة وثيقة بني املحيط االجتامعي للفرد وبني
نزعته للسلوك العدواين وارتكاب جرائم العنف.

وعلى الرغم م�ن أن العديد من أدبيات علم اإلجرام حتدثت عن أس�باب
اجلريمة عامة ،لكن القليل منها حتدث عن قضايا جرائم العنف بوصفها جريمة
منفصلة عن اجلرائم األخرى من حيث أس�باهبا  ،ومن األدبيات املتميزة يف هذا
الص�دد ما أش�ار إليه العاملان األمريكي�ان ولفقانق وفرينوكويت (& Walfgeng
 )Fernucutti,1970عن 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 تش�جع هذه الثقافة الفرعية اس�تعامل العنف .فينمو هذا متامشي ًا
م�ع الثقافة الس�ائدة ،وتصبح جرائم العنف نمط ًا ثقافي ًا متعارف ًا ومقبو ًال وس�ط
هذه الثقافة يف ذلك املجتمع املحيل املحدود.
وه�ذه الثقافة الفرعي�ة ( )Sub - Cultureهي التي تدعو للعنف وتقره
وتشجع عليه ،وذلك نتيجة ألسباب اجتامعية عدة قادت لذلك.

ولك�ن هذه الثقاف�ة املحلية قد ال تتفق مع الثقاف�ة العامة لكل املواطنني
يف املجتم�ع الكبير .فلربام كانت الثقافة العام�ة يف املجتمع ال تقر العنف وال
ترتضي�ه ،ولك�ن هذا الس�لوك أصب�ح مقبو ً
ال فق�ط يف منطقة الثقاف�ة املحلية
املح�دودة املخالفة للثقافة العامة .ولو أن نظرية الثقافة املحلية للعنف يمكن
قبوهلا كمنشأ جلرائم العنف ،لكنها ال توضح لنا بالذات كيف تنشأ هذه الثقافة
ومل�اذا تقوم خمالفة للثقافة العامة للمجتمع؟ مل�اذا نجد بعض املناطق املنعزلة
النائية واملتخلفة اجتامعي ًا واقتصادي ًا تنشأ فيها هذه الثقافة املحلية خالف ًا للثقافة
العامة للمجتمع وتكون نشاز ًا عنها.
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ق�د نجدها إذا امكننا التعرف إىل نس�بة جرائم العن�ف التي يتم رصدها
فع ً
ال ،وذلك عىل خلفية نسبة جرائم العنف التي يتم اإلبالغ عنها للسلطات
الرس�مية .ثم ما هي نس�بة 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 تس�جيلها؟ .وهذه املعلومات مهمة ليس ملعرفة حجم جرائم العنف
فحس�ب ولك�ن ملعرفة إجتاهاهت�ا أيض ًا ،وعام إذا كانت ه�ذه 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 مث ً
ال .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 التس�اؤالت حتتاج إىل أجوبة حتى يمكن احلديث باطمئنان
عن حجم جرائم العنف يف الوطن العريب.
واملش�كلة يف هذا اجلانب قد تأخذ بعض األبعاد ومنها «جانب ترشيعي
يسعى لتوضيح مدى انسجام الترشيعات اجلنائية العربية يف تصنيفها للجرائم
وجتريمها لألفعال» (البرشى1420،هـ،ص .)22كذلك هنالك جانب آخر
وه�و يشير إىل مدى تطابق التصنيفات الترشيعي�ة 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
غالب ًا ما تصل أخبارها رسيع ًا 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 نفس�ه فإن هنالك بعض ًا من
جرائ�م العنف التي يرضب حوهلا س�تار من الرسية .كما 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 حق ًا داخلي ًا ال جيوز إخراجه
خارج حدود الدولة ألسباب اجتامعية أو مرتبطة بتقاليد داخلية .وهذا بالطبع
حق كل دولة عربية .وربام يعود العتقاد س�ائد وس�ط البعض أن نرش حقيقة
بع�ض اجلرائ�م كجرائم العنف ربام يعطي انعكاس� ًا س�لبي ًا نح�و موطن هذه
املعلومات .ولكن يف حقيقة األمر فإن الوعى احلقيقي ربام يشري إىل أن ارتفاع
جرائم العنف يف مكان ما ليس بالرضورة مؤرش ًا سلبي ًا لذلك املكان أو الدولة
املعني�ة .زيادة على أن القناعة بتوفر املعلومات الصحيحة والكاملة يؤدي إىل
وض�ع منهج علمي لدراس�ة ظاهرة اجلريمة وبال�ذات جرائم العنف بصورة
منتظمة تساعد يف استكشاف أسباب هذه اجلرائم ثم حماولة التصدي هلا.

1 . 6 . 2نظرية الوصمة االجتامعية

()Labelling Theory

نظرية الوصمة االجتامعية هي من النظريات التي أثارت اهتامم ًا وس�ط
علامء اإلجرام .وهذا االهتامم جاء من جرأة هذه النظرية التي ترى أن اإلجرام
ينش�أ أو ي�زداد نتيجة للوصمة االجتامعية التي يوص�م هبا املجتمع الفرد عند
أول انحراف�ه ،لذلك فهو ينزل�ق يف عامل اإلجرام غري عايبء وال مكرتث بقيم
ه�ذا املجتمع الذي أعطاه ذلك الوص�ف .إذن فإن هذه النظرية تقوم عىل رد
فعل الش�خص لرؤية املجتمع له .أي أن تصنيف املجتمع لسلوك شخص ما
بأنه س�لوك منحرف ،فإن رد الفعل لدى ذلك الش�خص يكون عنيف ًا ،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
سبب ًا لالندفاع يف اجلريمة حتى لو كان السلوك املعني غري مقصود وإنام نتيجة
خلطأ أو صدفة.

وردة فع�ل املجتمع هذه مهمة حس�ب هذه النظرية إذ يرتتب عىل قبوهلا
مراع�اة رد الفع�ل االجتامعي يف مثل هذه االحوال .وه�ذا يكون مدعاة ألن
تتخذ أجهزة العدالة اجلنائية إجراءات عقابية ضد من يرتكبون اجلريمة ألول
مرة أو بس�بب الصدف�ة ،وذلك خوف ًا من الوصمة االجتامعية وما تس�ببه من
الولوج يف السلوك االنحرايف بعد ذلك.

وأصح�اب هذه النظرية يرون أن رد الفع�ل االجتامعي قد يكون رادع ًا
ع�ن الس�لوك اإلجرامي أكثر من القان�ون والعقوبات .وذلك أن الش�خص
ال�ذي 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.
ولك�ن ه�ذه الوصمة االجتامعية ال تلحق بالش�خص يف كل اجلرائم بل
يف بعض اجلرائم التي يرفضها املجتمع ،وهنالك يف بعض املجتمعات جرائم
قت�ل للثأر أو للشرف ـ ال تكون مرفوضة من املجتمع لذلك فإن مرتكبها ال
تلحق به وصمة اجتامعية بل إنه يف بعض املجتمعات املحلية فإن ارتكاب بعض
اجلرائ�م ـ ال يلح�ق أبد ًا وصمة اجتامعية ـ ب�ل يعد فعله عم ً
ال بطولي ًا 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 واتباع ًا 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
ش�نيعة .أما جريمة قتل دفاع ًا عن الرشف أو حمو ًا 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
اآلخري�ن هو نتيجة للتعلم من املجتمع املحيط بالش�خص .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
فيزيقي ًا أو لفظي ًا بقصد إحلاق األذى أو التدمري» (العيسوي2002،م،ص.)38
وه�ذه النظري�ة تقوم عىل خالف مع آراء ع�امل التحليل النفيس املعروف
فرويد الذي يرى أن العنف واالعتداء هو أمر غريزي .ومعنى هذا أن العنف
س�لوك عام ومشترك بني كل الناس ما دام هو موضوع� ًا غريزي ًا .وأخطر ما
يؤدي إلىه تفسير فرويد أن اإلنسان يمكن أن يعتدى ويستعمل العنف حتى
ول�و مل يتعرض ملس�ببات العن�ف ،كام أنه قد ال يك�ون عائ�د ًا لنـظرية التعلم
االجتامعي بالرضورة.
ونظري�ة التعل�م ( )Learning Theoryتق�وم على أس�اس أن اإلنس�ان
يتعلم العنف من املجتمع حوله س�واء كان ذلك يف احلياة اليومية يف األرسة،
أواملدرس�ة ،أو الطريق ،أو وس�ائل اإلعالم كاألفالم اخلاص�ة بالعنف مث ً
ال.
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ونظري�ة التعل�م كان�ت تلقى رواج� ًا كبري ًا عىل أس�اس ما ت�م إثباته يف بعض
الدراس�ات م�ن أن البيئ�ة التي تعرف ببيئ�ة العنف تزداد فيه�ا هذه اجلرائم
ع�ن املناطق األخرى .وكان تفسير ذلك إىل أن األف�راد يتعلمون العنف ممن
حوهلم .ويف ظل ثورة املعلومات واالنفجار اهلائل فيها وانتش�ار الفضائيات
كس�بت هذه النظرية بع�د ًا آخر وهو أن أفالم العنف الت�ي 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 الس�لوك 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 تش�اهد معارك تدور بني الفئ�ران 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 (العيس�وي1423،هـ،ص .)40ومؤدى 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.

ولك�ن تظ�ل نظرية التعل�م تطغى ومنذ زمن بعيد حت�ى يومنا هذا ،وقد
ذهب جان جاك روس�و إىل أن اإلنس�ان بطبعه غري رشير وكان هذا منذ عام
( ،)1672ولك�ن املجتم�ع بقس�وته وقيوده ه�و الذي يضط�ره إىل العدوان
(العيسوي1423،هـ،ص.)39
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 3 . 6 . 2املدرسة االجتامعية االقتصادية

هذه املدرسة االقتصادية داخل املدارس االجتامعية ،ترى عامة أن مرتكبي
جرائ�م العن�ف يرتبطون أكثر باوضاع اقتصادية متدنية يف الس�لم 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 دخ ً
ال اقتصادي ًا.
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.
ولك�ن هذه الدراس�ة االجتامعية وهي م�ن املدارس القديمة يف تفسير
أس�باب اجلريمة ،إن ما يصاحب الفقر يش�كل سلسلة من األسباب التي ربام
ت�ؤدي إىل اجلريم�ة ث�م إىل العن�ف ،ومن ذلك م�ا يصاحب الفق�ر أو الدخل
املتدين ،من ضغوط اجتامعية ونفسية ،وعوامل خارجية مصاحبة كاجلرية التي
تغ�ذي 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 مي ً
ال الرتكاب جرائم العنف ملواجهة احلاجات النامجة عن هذه املشاكل.
كذلك فإن الفوارق االجتامعية الطبقية وس�وء 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 ش�حنات من العنف تنفجر بمناس�بة
وبدون مناسبة ،وقد تكون فردية أو مجاعية أحيان ًا (عبدالعال،1993،ص.)19

 4 . 6 . 2املدرسة النفسية

()Psychological School

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 االس�تعداد النفيس يفقده الس�يطرة عىل النفس عند مقابلة أي مهيج أو
تفسير خاطئ ألي مس�بب .لذلك فإن االس�تعداد النفيس هذا جيعله مؤه ً
ال
ألن يبادر باالعتداء ألس�باب ربام ال جتعل الش�خص السوي نفسي ًا 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 نظر ًا لضعف
القوة املانعة التي تتحكم يف الغرائز .وغالب ًا 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 دافع ًا غري الدافع العدواين.

 7 . 2اإلعالم 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
ث�ورة املعلوم�ات احلديثة .التي أتاحت لكل أف�راد األرسة التنقل من فضائية
ألخرى ومش�اهدة العديد من أفالم العنف بام فيها من تش�جيع البعض عىل
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إنتهاج األس�لوب خصوص ًا بعد نجاحه يف حتقي�ق األغراض املادية بالذات،
كام تصوره بعض أفالم الفضائيات.
ويق�ال إن ه�ذه الفضائيات هلا تأثري بالغ يف الش�باب بال�ذات فيام يتعلق
بجرائ�م العن�ف .لذل�ك رأى بعض العلماء أن هنالك عالقة بين ما تعرضه
وسائل اإلعالم من عنف يف األفالم واملسلسالت واألحداث األخرى وبني
ظاه�رة ازدي�اد جرائ�م العنف .وذلك عىل أس�اس أن وس�ائل 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.

وي�رى البع�ض أن التأثري النفيس للفضائيات أش�د على األطفال حيث
يبل�غ ح�ده األقىص عندم�ا تتكرر القيم نفس�ها أو وجهات النظر يف سلس�لة
الربام�ج التلفزيوني�ة .وعندما تقدم القيم بش�كل درامي أو متثييل متس�بب يف
ردود أفع�ال انفعالي�ة ،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 األش�ياء كالراش�د .وكذلك
عندما يكون أقرباء الطفل أو أقاربه أو املحيط املبارش مل يلقنوه بعد نس�ق ًا من
القيم يمكن أن يوجه ويرشد حكمه عىل ما يقدمه التلفزيون .وبناء عىل ذلك
ف�إن الطف�ل ذا املزاج العدواين هو الذي س�يكون موضع إغراء أكثر من غريه
الستعامل املحتوى العدواين لبعض الربامج التلفزيونية .إال أن هنالك عنرص ًا
بني عنارص العالقة بني الطفل والتلفزيون يكتسب أمهية خطرية بالنسبة ملدى
تأثير برنام�ج ما وذل�ك عندما يضع الطفل نفس�ه حمل ش�خصية أو أكثر من
الش�خصيات الت�ي يراها يف التلفزي�ون ،وهنا يتقمص ش�خصية بطل القصة
(الكتاين1987،م،ص.)68
39

ومم�ا ال ش�ك في�ه ،أن أكث�ر األفالم واملسلسلات رواج ًا ه�ي املرتبطة
بالعنف واجلنس.
وق�د أش�ار عبدالع�ال إىل نتائ�ج األبح�اث امليداني�ة الت�ي قام�ت هب�ا
منظم�ة اليونس�كو للتع�رف إىل تأثير الس�ينام على األطف�ال واملراهقين
(عبدالعال1993،م،ص.)27
وكانت أهم هذه النتائج ما ييل:

 1ـ إن مش�اهدة العن�ف املتلف�ز ق�وت نزع�ة العن�ف ل�دى األطف�ال
وحرضته�م على إخراجها وجتليتها .وأن ذوي امل�زاج العدواين من
األطف�ال ينجذب�ون إىل الربامج العنيفة أو الت�ي تصور العنف .وإذا
كان التلفزي�ون يوح�ي باس�تعامل األيدي والس�كاكني واألس�لحة
الناري�ة الرت�كاب بعض أفع�ال االعتداء ،فإنه م�ن املمكن أن يقوم
طف�ل م�ن األطفال حت�ت تأثري الغضب باس�تعامل هذه الوس�يلة أو
تل�ك ،م�ن بني الوس�ائل الت�ي كانت متواف�رة وقت وق�وع احلدث
العنيف .أو أينام أتيحت الفرصة لذلك.

 2ـ إن عالق�ة الطف�ل م�ع مجاعة م�ن أصدقائه تس�هم بدورها يف حتديد
ردود فعل�ه إزاء برامج التلفزيون التي تصور العنف .فالطفل الذي
تك�ون عالقته م�ع أصدقائه من األطفال الذين هم يف س�نه أو حتى
أعضاء أرسته سيئة كثري ًا ما يعوضها بحياة خيالية تساعده فيها بيئة
العن�ف والتهيج احلاد الذي يتفاعل معها يف التلفزيون ،عىل نس�يان
رضوب اخليبة الشخصية التي واجهته يف حياته الواقعية وخيلط بني
م�ا هو خيايل وما هو واقعي وينزع إىل اس�تعامل الطرق التي تعلمها
من التلفزيون حب ًا يف الظهور أمام زمالئه.
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ويف دراس�ة يف مصر ،فقد وجد أن هنال�ك ارتفاع ًا ملحوظ� ًا يف جرائم
العنف ويف مقدمتها القتل وتس�بيب األذى .وجاء يف الدراس�ة 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،ص.)72
ويالحظ يف الدراسات التي قدمت ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلريمة
ومعاملة املذنبني التي تعقد كل مخس سنوات وذلك منذ املؤمتر الذي عقد يف
جنيف ع�ام 1975م ،ومؤمتر كاركاس 1980م ،ومؤمتر ميالنو بايطاليا عام
1985م ،ومؤمت�ر كوب�ا عام 1990م ،ومؤمتر القاه�رة عام 1995م ،ومؤمتر
فيينا عام 2000م .كلها كانت تشري بطريقة أو بأخرى لدور وسائل اإلعالم
يف جرائم العنف ،والتي أشارت إىل أهنا ربام تكون عام ً
ال يف السلوك العنيف
ال�ذي تتس�م به بع�ض اجلرائم (تقارير مكت�ب مكافحة اجلريم�ة يف فيينا عن
ه�ذه املؤمت�رات) .ومتت اإلش�ارة إىل أن اإلعالم وخاص�ة التلفزيون له تأثري
ق�وي يف جمال عريض من القيم واملعايري ،وأن ثقافة العنف يش�كلها اإلعالم
يف حاالت كثرية.
ويتم اإلشارة دائ ًام إىل أن األطفال وصغار السن هم أول من يتأثر بعروض
العنف ،وهذا يؤدي إىل استعداد أكرب لقبول العنف كوسيلة.

 8 . 2العطالة وجرائم العنف

يف إط�ار الظ�روف االقتصادية املتدنية التي يعتقد أهن�ا تفرخ العنف فإن
البطالة تقف عام ً
ال قوي ًا يف هذا اإلطار ،وقد أش�ار العديد من علامء اإلجرام
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وتؤيدهم اإلحصائيات اجلنائية ،بأن جمتمع العطالة يفرخ بعض اجلرائم ومنها
جرائم العنف.
حيث أش�ارت اإلحصاءات عىل مس�توى العامل أن كثريين من مرتكبي
جرائم العنف ال ينتمون فقط إىل أرس متدنية الدخل االقتصادي فقط ،ولكن
أيض ًا يعانون من حالة البطالة .ولكن ما مل يفرسه علامء اإلجرام تفسري ًا مقنع ًا
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 جحي ًام 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.

 9 . 2املدينة 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 وليد ًا أو مرتبط ًا إرتباط ًا جمرد ًا باملدينة ،وإنام ينش�أ هذا العنف
نتيج�ة للرصاع القائ�م بني متغريات احلياة يف املدينة ،فظروف احلياة يف املدينة
تتفاعل مع غريها من العوامل االقتصادية واالجتامعية األخرى.وهذه جمتمعة
ربام تسهم إسهام ًا مه ًام يف االندفاع نحو جريمة العنف.
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إن انفص�ال األرس يف املدن واخلروج للعمل حتى أوقات متأخرة وعدم
التوزيع العادل للثروة يف املدينة ،وزيادة املتطلبات اخلاصة باحلياة واحتياجاهتا
املتزايدة ،كلها ترتك آثار ًا س�لبية عىل العالقة بني االفراد ،وهذه ربام تؤدي إىل
االن�زالق نحو العنف .كما أن نمو ظاهرة التمييز االجتامعي يف جمتمع املدينة
وبال�ذات 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.

10 . 2دراسة بريفني عن العنف

يف دراسة أجراها بريفني عن جرائم العنف يف فرنسا (بريفني1981 ،م،
ص ،)227كان من أهم نتائجها:
 1ـ يرى الفرنسيون أن  %87من العائالت الفرنسية و  %85من أصدقاء
تلك العائالت و  %86من معارفهم كانوا ضحايا العنف .

 2ـ أن  %73م�ن س�كان باري�س يعيش�ون يف عامل خطر خياف�ون فيه من
العنف واالعتداء.

وبدم�ج نتائج دراس�ة بريفني ودراس�ات أجريت يف الوالي�ات املتحدة
(عبدالعال،1993،ص )11تم التوصل إىل النتائج التالية:
 1ـ أن جرائم العنف واسعة االنتشار يف املجتمع الصناعي ،وأن واحد ًا
على األق�ل م�ن كل  150ف�رد ًا يرتك�ب يف حياته جريم�ة عنف أو
يكون ضحية لواحدة منها.
 2ـ ترتبط ظاهرة العنف باملناطق احلرضية واملدن الكربى.

 3ـ غالبي�ة مرتكب�ي جرائم العنف من الذكور ومن صغار الس�ن ما بني
 15ـ  24سنة.
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 4ـ غالبية جرائم العنف ترتكب بواس�طة متهمني ينتمون إىل أرس ذات
دخل حمدود وتسكن األحياء األكثر فقر ًا.
 5ـ ينتمي غالبية ضحايا جرائم العنف إىل الفئات االجتامعية نفسها التي
ينتم�ي إليها مرتكب�و هذه اجلرائم ،أي من فئات النس�اء واألطفال،
وكبار السن.

 6ـ تنت�ج غالبية جرائم القتل واإليذاء اخلطرة واالغتصاب عن حاالت
غض�ب وانفعال أو ش�غب بني أف�راد يعرفون بعضه�م بعض ًا .وقد
يكونون أصدقاء أو أفراد أرسة واحدة.
 7ـ غالبي�ة جرائ�م العن�ف اخلطرية كالقت�ل مث ً
ال يقوم هبا أف�راد تعودوا
اإلجرام.

وه�ذه النتائج هي تقريب ًا مرتبطة بالعديد من الصور يف جرائم العنف يف
الدول األخرى ـ بل الغالبية منهم ـ حيث نجد أن الغالبية من مرتكبي جرائم
العنف من الشباب ومن الفئة العمرية ما بني  18ـ  35عام ًا ،وغالب ًا من طبقات
اجتامعي�ة دني�ا أو من أرس فقرية أو متصدع�ة (ولكن أيض ًا هناك جرائم عنف
يرتكبها أشخاص من طبقات وسطى أو عليا).

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

إن الس�ؤال منطق�ي يف اجتاه األس�باب التي تدعو هل�ذا االهتامم بجرائم
العنف ،وملاذا الرتكيز عليها؟ .ولو أن اجلواب عىل هذا التساؤل يبدو واضح ًا
للعيان إال أنه يمكن تلخيص أسباب هذا االهتامم باآليت:
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 1ـ تزايد جرائم العنف يف الفرتة األخرية تزايد ًا ملحوظ ًا يف اإلحصائيات
اجلنائية ويف واقع احلياة ،ثم ظهور انامط جديدة جلرائم العنف بحيث
توس�عت دائرة العنف وأصبحت جماالت اس�تعامل العنف أكثر من
ذي قب�ل ،فأصب�ح العن�ف ال يقتصر فقط على احلص�ول عىل مال
وإنام ألس�باب اجتامعية ش�تى منها الرشف والثأر وغريها ،وكذلك
ألس�باب سياس�ية كام ظه�رت يف حاالت اإلرهاب ،بل وألس�باب
نفسية ،وأسباب أخرى ال تعرف حتى اآلن.

 2ـ جرائم العنف متس احلياة يف صميمها مما يؤدي إىل فقدان احلياة التي
ه�ي أعز ما يملك اإلنس�ان عىل ه�ذه األرض .ويف أقله�ا قد تفقده
طرف� ًا من أطراف�ه أو جتعله عاجز ًا وغري قادر على احلركة ،أو تفقده
أحد حواس�ه أو رشف�ه .ويف درجة أقل قد تفق�ده ماله بعد االعتداء
عليه.

 3ـ أصب�ح القتل اجلامعي منتشر ًا أكثر من ذي قبل أي أن املجني عليه مل
يع�د واحد ًا كام كان�ت األحوال يف احل�وادث التقليدية ،وانام أصبح
العن�ف يوجه للمجموعات أكثر من ذي قبل .لذلك ترى أن فقدان
العديد من االش�خاص أصبح ش�ائع ًا نتيجة حلوادث العنف .وهذا
يعن�ي أن اخلس�ارة متضاعف�ة هنا ويك�ون املجتمع قد فق�د أكثر من
عضو من أعضائه.
 4ـ إن جرائ�م العن�ف متثل ترويع ًا للمواطنين عىل الرغم من أهنا كانت
تت�م يف أماك�ن حمددة إال أهنا ب�دأت تتفش�ى األن يف أماكن ومناطق
كانت سابق ًا من األماكن اآلمنة.
وهذا الرتويع والتخويف من شأنه أن ينغص احلياة اآلمنة واهلادئة،
وأه�م عنصر يف ذلك هو فق�دان الش�عور باألمن .وهذا م�ا يعتربه
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البع�ض اآلن املقي�اس احلقيقي لألم�ن يف أي جمتمع ،فتقاس نس�بة
األمن يف املجتمع بمستوى األحساس باألمن لدى املواطنني ،لذلك
قامت العديد من الدراسات أخري ًا لقياس نسبة اخلوف من اجلريمة
يف املجتم�ع .وق�د أصبح اخل�وف من اجلريم�ة يف املجتمع وبالذات
جريم�ة العن�ف هو الس�ائد يف الكثري من املجتمع�ات الغربية حيث
ال يش�عر الكثيرون باألمان وه�م يف حياهتم اليومي�ة ،بل أصبحت
ظاه�رة محل بعض األدوات الواقية م�ن جرائم العنف ظاهرة الفتة
للنظر أكثر من ذي قبل.

 5ـ تعددت وس�ائل العنف وأدوات اجلريمة وتطورت تطور ًا ملحوظ ًا
فعرص األدوات الصلبة واحلادة والقوة اجلسدية قد وىل وحل مكانه
عرص األس�لحة النارية التي تعددت أنواعها،وقوة نرياهنا ،وسهولة
محلها بواسطة األفراد  .كذلك تنوعت املتفجرات وكثر استعامهلا يف
حوادث العنف واالعت�داءات والتي تالحظ يف الكثري من حوادث
العن�ف الس�يايس بالذات .وه�ذه الوس�ائل املتعددة أعط�ت أبعاد ًا
جديدة جلرائم العنف وخطورهتا .ثم أن هنالك وسائل علمية حديثة
تس�تعمل يف جرائ�م العن�ف مثل اس�تعامل اإللكرتوني�ات املفخخة
وغريه�ا .وهذه بالش�ك صاحبت التقني�ات احلديثة وأصبح بعض
مرتكب�ي جرائم العنف يلجؤون إىل وس�ائل أكثر علمية وإلكرتونية
وأكثر س�هولة يف احلركة والنقل وأكثر تدمري ًا ثم أقلها اكتش�اف ًا قبل
ارتكاب االعتداء.

 6ـ ازدياد جرائم العنف يؤدي إىل فقدان الثقة يف أجهزة العدالة اجلنائية
وبال�ذات األجه�زة األمني�ة املناط هب�ا احلفاظ عىل األم�ن وذلك ملا
تس�ببه هذه احلوادث من ترويع ملواطنني يفقدهم الثقة أو عىل األقل
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هتت�ز ثقته�م يف األجه�زة األمنية .ب�ل إن األمر قد ي�ؤدي إىل اهتزاز
الثق�ة يف النظام الكامل للدولة وجهازها األمني وذلك عىل أس�اس
عدم قدرهتا عىل محاي�ة املواطنني والزوار من أي اعتداء عىل حياهتم
وأنفسهم وأمواهلم.

 7ـ جرائ�م العنف تؤدي إىل تدمري األنظمة األخرى للدولة إذا وصلت
ح�د ًا بالغ� ًا ،وت�ؤدي إىل الفوىض واالضط�راب وطغي�ان مجاعات
العن�ف وع�دم الس�يطرة عليه�ا .وذل�ك ألن األم�ن ركي�زة مهم�ة
الس�تقرار الدولة وكياهنا .فانتشار جرائم العنف وعدم املقدرة عىل
الس�يطرة عليها قد ي�ؤدي إىل اهتزاز النظام االقتص�ادي للدولة بل
وإىل اهنياره يف بعض ظروف العنف السائد يف املجتمع.
 8ـ اس�تنزاف القوى البرشية واملادية لألفراد وألجهزة األمن يف الدولة
 :فف�ي حالة انتش�ار جرائ�م العنف فإن هذا يفق�د الدولة الكثري من
قوهت�ا البرشية واملادية ،كذلك يس�تنزف ويس�تهلك الق�وى األمنية
نفس�ها برشي ًا ومادي ًا .وإننا لن�رى كيف أن الكثري من رجال الرشطة
قد قتلوا نتيجة النتش�ار جرائم العنف يف جمتمع من املجتمعات ،لذا
فهي تشكل عبئ ًا غري عادي ألجهزة األمن وقواها ومقدراهتا.
 9ـ تأثري جرائم العنف يف الوحدة الوطنية للمجتمع وبالذات يف بعض
اجلرائ�م العنيف�ة التي تثري النع�رات القبلي�ة والطائفية مث�ل العنف
الس�يايس يف االنتخابات والعنف بني القبائل وبني األرس املتناحرة،
وكذل�ك جرائ�م الثأر والرشف التي تؤدي إىل انقس�امات حادة بني
األرس والقبائل والطوائف وتؤثر يف النسيج االجتامعي املتامسك.

 10ـ انتش�ار وس�ائل اإلعالم بعد انفجار ثورة املعلومات إذ تصل كثري
من جرائم العنف إىل معظم املساكن.
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زي�ادة على اهتامم كثري من وس�ائل اإلعالم بالرتكيز على جرائم العنف
وبال�ذات جانب اإلث�ارة فيها ،والتي تعتقد أهنا تلف�ت اهتامم املتابع لإلعالم
إليها ،لذلك نجد أن هنالك تركيز ًا 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 كثري ًا من الناس حيرصون عىل
متابعة جرائم العنف أكثر من غريها من اجلرائم .وهذا يشجع بعض وسائل
اإلعلام على إعطاء مثل هذه اجلرائم وزن ًا أكرب من حجمها الطبيعي بإضفاء
جان�ب التش�ويق أو إضافة عنارص مل تكن أص ً
ال من عن�ارص اجلريمة .كام أن
وس�ائل اإلعلام هذه قد تعمد إىل إعط�اء جرائم العنف وقت ًا أكثر من الوقت
املناس�ب هلا بل ويف أوقات الذروة للمش�اهد واملس�تمع لغرض رفع مستوى
اإلثارة تبع ًا لذلك.

1 . 11 . 2خطورة جرائم العنف

 1ـ أصب�ح العن�ف س�بب ًا لتحقي�ق املكاس�ب وللوص�ول للغاي�ات غري
املرشوع�ة عندما تكون الطرق املرشوعة مغلق�ة أمام البعض أو أهنا
غير متيرسة ،أو االعتقاد ب�أن الطرق غري املرشوعة متيرسة وقصرية
وسهلة وغري مكلفة ثمن ًا ووقت ًا.

 2ـ س�هولة احلص�ول عىل األس�لحة واملتفجرات مما يغ�ري بارتكاب جرائم
العنف.
 3ـ تط�ورت جرائ�م العنف وأصبحت أكثر ش�دة م�ن ذي قبل مما دفع
البعض إىل استخدامها لتحقيق ا لغايات وحسم اخلالفات.

 4ـ االس�تفادة م�ن التق�دم التقن�ي والعلمي يف التع�رف إىل كيفية عمل
املتفج�رات م�ن ش�بكة املعلوم�ات الدولي�ة مثلاً ،وكيفي�ة اإليقاع
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باخلصوم وسهولة احلصول عىل أس�لحة خفيفة ورسيعة االستعامل
وغري تقليدية يف ارتكاب جرائم العنف.

 5ـ جرائ�م العن�ف تؤدي إىل اهتزاز ثقة املواطنين يف الدولة ويف األجهزة
األمني�ة نتيج�ة لع�دم مقدرة الدول�ة وأجهزهت�ا األمنية على محايتهم
والتصدي لظاهرة جرائ�م العنف.مما قد يؤدي إىل إعتامد البعض عىل
أنفسهم يف التصدي للعنف وإقامة تنظيامت مسلحة تؤدي إىل خماطر
أمنية مجة.

 6ـ انتش�ار جرائم العنف ربام يس�ئ إىل س�معة الدول�ة يف اخلارج وهذا
يؤث�ر يف العالق�ات االقتصادي�ة وحج�ب املعونات واالس�تثامرات
اخلارجية.

 7ـ تلع�ب وس�ائل اإلعلام دور ًا يف زي�ادة الفزع واهللع بين املواطنني
وذلك لتبنيها اإلثارة والتش�ويق يف حديثها عن جرائم العنف وهذا
يؤث�ر يف االس�تقرار االجتامعي وي�ؤدي إىل ازدياد ح�االت اخلوف
م�ن اجلريمة .وربام حيمل بعض املواطنني إىل اقتناء السلاح بطريقة
مرشوعة أو غري مرشوعة.
 8ـ انتش�ار جرائ�م العن�ف واخلالف�ات االجتامعية والقبلي�ة واألرسية
ي�ؤدي إىل تف�كك النس�يج االجتامع�ي للوطن وإح�داث رشخ يف
الوحدة الوطنية.

 2 . 11 . 2تصنيف جرائم العنف

ج�رت حماوالت متعددة لتصنيف جرائ�م العنف  .كل هذه التصنيفات
اجتهادات مل يتم اإلمجاع عليها شأن كل اجتهاد علمي.فمنهم من قسمها إىل
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ف�ردي ومجاعي .والفردي هو إما ارتكاب جريمة العنف بواس�طة فرد أو أن
املجني عليه كان فرد ًا .والتصنيف اجلامعي يعني أن جريمة العنف قد ارتكبت
بواسطة أكثر من شخص أو أن املجني عليهم يف جريمة العنف كانوا أكثر من
ف�رد واح�د كام تم وصفه�ا باجلرائم العمدية وغري العمدي�ة ،وهذا التصنيف
واض�ح ،وهنال�ك م�ا هو خمطط ل�ه ويتم التنفي�ذ بناء عىل إع�داد وتدبري ،أما
األخرى فهي تقع نتيجة ملا يس�مى بالعنف املفاجئ بس�بب اس�تفزاز ش�ديد
ومفاجئ كجرائم االعتداء اجلسدي التي تقع نتيجة لشجار مفاجئ أو ظروف
طارئة أدت إىل ذلك العنف بدون ختطيط.
كما أن هنال�ك تقس�يامت تنحو نح�و العالقة بني اجل�اين واملجني عليه،
فف�ي كثير 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
ب�دون عالق�ة 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.
لك�ن م�ن أكثر التصنيفات أمهي�ة هو حتديد ما إذا كان�ت 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 النش�اط اإلجرامي ،فإهنا
تكون جريمة بسيطة ولو أهنا جريمة عنف .ولكن الوضع يتغري متام ًا لو متت
هذه اجلريمة حتى بواسطة فرد واحد بدعم من تنظيم إجرامي حمدد.
كما أن هن�اك اهتامم� ًا بالطريق�ة التي ارتكب�ت هبا بعض جرائ�م العنف
كجرائ�م القت�ل مث ً
ال .فقد يك�ون القتل برضبة واح�دة أو بطلقة نارية واحدة
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فقط ،واألمر خيتلف لو كان القتل يصاحبه تنكيل باجلثة وتقطيع أجزائها مث ً
ال.
وهذه الطريقة قد تكون لش�خص بمفرده أو نتيجة التفاق جنائي مع آخرين
للقيام بذلك .ولتنفيذ القتل نتيجة ألوامر من عصابة إجرامية ويف هذه احلالة
يكون هناك اتفاق جنائي.
ولك�ن يف احلال�ة األخ�رى عندما تتم جريم�ة العنف بواس�طة أكثر من
شخص واحد جيمعهم اتفاق جنائي لتوزيع األدوار يف ارتكاب هذه اجلريمة،
ف�إن األمر خيتلف إذا كانوا يتحركون بوح�ي من تنظيم إجرامي معني .وهذا
التنظيم هو الذي يشري له كثري من اخلرباء بأنه تنظيم هش( (Looseلو كان يف
الدول العربية .وذلك عىل أس�اس أن التنظيامت اإلجرامية يف الدول العربية
ال توجد أساس ًا وإذا وجدت تكون تنظيامت هشة وليست صلبة كام هو احلال
يف الدول الغربية .وهذه اهلشاش�ة يف التنظيامت اإلجرامية العربية التي تتخذ
العنف سبي ً
ال هلا تعود إىل أهنا مل تصل إىل مستوى التنظيم املؤسيس الذي ينبني
علي�ه التنظي�م اإلجرامي الصل�ب املعروف يف الدول الغربي�ة .هذا النوع من
اإلج�رام ق�د عرفه املؤمتر اخلامس ملنع اجلريمة ومعاملة املذنبني الذي عقد يف
جنيف عام 1957م بأنه « :اجلريمة التي تتضمن نشاط ًا إجرامي ًا معقد ًا ،وعىل
نطاق واسع تنفذه جمموعة كبرية من األشخاص عىل درجة كبرية من التنظيم
وهتدف إىل حتقيق ثراء للمشتركني فيها عىل حس�اب املجتمع وأفراده .وهي
غالب ًا ما تتم عن طريق اإلمهال التام للقانون وتتضمن جرائ ًام ضد األشخاص
وتكون مرتبطة يف معظم األحيان بالفساد السيايس» (عيد1419،هـ).

 3 . 11 . 2أنواع جرائم العنف

تع�ددت أن�واع جرائم العنف بتعدد أس�باب هذه اجلرائ�م وترك حتديد
أنواع جرائم العنف إىل علامء اإلجرام واخلرباء وذلك ألن القوانني واألنظمة
مل حت�دد جرائم العن�ف بوصف قانوين ملزم ،وقطع ًا فإن القوانني حددت كل
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جرائم العنف كجريمة جنائية من خالل قانون العقوبات أو القانون اجلنائي
األم يف كل دول�ة .ولك�ن ال نج�د يف كثري من الترشيع�ات باب ًا خاص ًا 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
العن�ف .لذل�ك فإن�ه يف حقيقة األمر يمك�ن حتديد وتصني�ف جرائم العنف
واإلش�ارة إىل أنواعها بش�كل واحد ما دام هناك اتف�اق عىل وصف العنارص
املرتبطة بجرائم العنف.

م�ن أمثل�ة ما ت�م االتفاق عليه هو عنرص اس�تخدام الق�وة 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 اس�تخدام قوة مؤثرة تس�اعد يف تسهيل ارتكاب
اجلريمة وترتك آثار ًا يف املجني عليه أو مكان اجلريمة يمكن تصنيفها وادخاهلا
يف ع�داد جرائ�م العنف .وقد يرى البعض أنه من األمهية بمكان أن يصاحب
اس�تعامل 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
م�ن الرضوري أن يكون ذلك رشط ًا مه ًام لتكون جريمة عنف وإنام قد يكون
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الدافع متعلق ًا بالرشف والكرامة أو رد فعل عنيف عن حادث عادي أدى إىل
اس�تفزاز شديد ومفاجئ ،أو قد يكون الدافع سياسي ًا أو عقائدي ًا .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 إهتامم ًا اجتامعي ًا ملا ترتكه من آثار.
ويمكن األش�ارة إىل األنواع الرئيسة ومن ذلك جرائم اإلرهاب والقتل
والنهب املس�لح وكل أنواع ا لرسقات باس�تعامل القوة واالغتصاب واحلريق
املتعم�د ،وكل اجلرائم التي يس�تعمل فيها السلاح الن�اري أو املتفجرات أو
االثنني مع ًا.

ولكن األمر ال زال يراوح مكانه بالنسبة لوضع تعريف دقيق لإلرهاب،
ولو أنه وضعت له تعريفات خمتلفة ألس�باب خمتلفة .إال أنه ألس�باب كثرية مل
يك�ن هناك إمجاع عىل حتديد تعريف لإلرهاب يتفق عليه اجلميع.وربام يكون
هذا هو الس�بب يف عدم وجود جريمة حمددة حتت اس�م اإلرهاب يف كثري من
الترشيع�ات إىل وق�ت قري�ب ،أي جريمة هل�ا مكوناهتا القانوني�ة وهلا عقوبة
حمددة ،ولكنها بالطبع كانت والزالت تدخل يف إطار جرائم عدة حس�ب ما
يرتت�ب عليها .ويف الس�نوات األخرية أخذت بعض الترشيع�ات تفرد مكان ًا
خاص� ًا إما يف قانون العقوبات األم أو يف ترشيعات خاصة جلريمة اإلرهاب.
ب�ل ت�م حتديد األوص�اف يف البعض منه�ا .وم�ن أمثلة ذلك خط�ف الرهائن
واحتجازه�م وخط�ف الطائ�رات واهلج�وم عن طري�ق تفجريات واس�تعامل
متفج�رات .وبعض اخلبراء اعتمد الباحث هلم تعريف ًا حم�دد ًا لإلرهاب ،مثال
«اإلرهاب هو إسرتاتيجية عنف حمرم دولي ًا ـ حتفزها بواعث عقائدية ـ وتتوخى
أح�داث عنف مرعب داخل رشحية خاصة من جمتمع معني ،لتحقيق الوصول
إىل الس�لطة ،وللقي�ام بدعاية ملطلب أو مظلم�ة بغض النظر عام إذا كان مقرتفو
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العن�ف يعمل�ون من أجل أنفس�هم ونيابة عنه�ا أم نيابة عن دول�ة من الدول»
(بسيوين1977 ،م ،ص.)303
ولق�د اهتم�ت األمم املتحدة بموضوع اإلره�اب يف الفرتة األخرية .وقد
أش�ار (عبدالع�ال) أن اهتمام األم�م املتحدة بدأ م�ن عملية اوملبي�اد ميونخ يف
املاني�ا 1972م املش�هورة (عبدالع�ال1993،م،ص )36وذلك حني قتل عدد
م�ن الالعبني اإلرسائيليني يف دورة األلعاب األوملبية ،وتبنت إحدى الفصائل
الفلس�طينية ه�ذا احلادث وقدم األمني العام لألم�م املتحدة مذكرة إىل اجلمعية
العام�ة وذل�ك بعد احلادث مبارشة طلب فيه�ا إدراج تدابري لتحريم اإلرهاب
واألشكال األخرى من العنف التي تعرض للخطر أرواح ًا برشية بريئة أو تؤدي
هبا أو هتدد احلريات األساسية.

وبناء عىل ذلك رأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة تشكيل جلنة خاصة طارئة
ملعاجل�ة موض�وع اإلرهاب ،بعد أن اعتمدت مب�دأ التفريق بني اإلرهاب وبني
التحرر الوطني بموجب القرار رقم ( 27/3034بتاريخ 1972/12/18م).

وفيام بعد أدانت اجلمعية العامة مجيع أعامل اإلرهاب الدويل التي تعرض
للخطر أرواح ًا برشية أو هتدد احلريات األساسية (قرار رقم  34/145ـ دورة
 )34وأدانت يف الوقت نفس�ه اس�تمرار أعامل القم�ع واإلرهاب التي ترتكبها
النظم االستعامرية والعنرصية واألجنبية.
ويف عام 1984م أدانت اجلمعية العامة سياسات وممارسات اإلرهاب يف
العالقات بني الدول (قرار رقم .)139/159

54

 12 . 2بعض جرائم العنف
 1 .12 . 2القتـل

جرائ�م العنف متع�ددة ،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
آخ�ر 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 س�لوك اإلنس�ان .فظلت إىل يومنا هذا رغم قدمها
من أخطر وأبش�ع اجلرائم يف مجيع الرشائع .بل وتعد خطيئة دينية تس�توجب
عقاب� ًا بجان�ب العقاب الدنيوي املتمثل يف العقوبة التي حيددها القانون الذي
حيكم احلالة (أبوخطوة،1990،ص.)34

 2 . 12 . 2موقف 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
الكريم{:و َم ْن َي ْق ُت ْل ُم ْؤ ِمنًا ُمت ََع ِّمدً ا َف َجزَ اؤُ ُه َج َه َّن ُم َخالِدً ا ِف َيها َو َغ ِض َب هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه
َ
َ�ه َو َأ َعدَّ َل ُه َع َذا ًبا َع ِظيماً ﴿(}﴾٩٣س�ورة النس�اء)وقوله تعاىل َ {:يا َأ هُّ َيا
َو َل َعن ُ
اص فيِ ا ْل َق ْتلىَ ۖ الحْ ُ ُّر بِالحْ ُ ِّر َوا ْل َع ْبدُ بِا ْل َع ْب ِد َوالأْ ُ ْن َث ٰى
ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِق َص ُ
بِالأْ ُ ْن َث ٰى ۚ َف َم ْن ُع ِف َي َل ُه ِم ْن َأ ِخ ِ
اع بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف َو َأ َد ٌاء إِ َل ْي ِه بِإِ ْح َس ٍ
يه يَ ْ
ان ۗ َٰذلِ َك
ش ٌء َفا ِّت َب ٌ
تخَ ْ ِف ٌ
﴿﴾١٧٨و َل ُك ْم
يم
يف ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َرحمْ َ ٌة ۗ َف َم ِن ْاع َتدَ ٰى َب ْعدَ َٰذلِ َك َف َل ُه َع َذ ٌ
َ
اب َألِ ٌ
اب َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
�اص َح َي�ا ٌة َيا ُأوليِ الأْ َ ْل َب ِ
فيِ ا ْل ِق َص ِ
ون ﴿(}﴾١٧٩س�ورة البقرة)
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{:ولاَ َت ْق ُت ُلوا َأ ْولاَ َد ُك ْم َخشْ َ�ي َة إِ ْملاَ ٍق ۖ َن ْح ُ�ن َن ْر ُز ُق ُه ْم َوإِ َّي ُاك ْم ۚ إِ َّن
وق�ال تعاىل َ
ِ
�م َك َ
تعاىل{:م ْن َأ ْجلِ
ريا ﴿(}﴾٣١س�ورة اإلرساء)وقول�ه
ان ِخ ْطئًا َكبِ ً
َق ْت َل ُه ْ
س َأ ْو َف َس ٍ
َٰذلِ َك َكت َْبنَا َعلىَ ٰ َبنِي إِسرْ َ ائِ َ
�اد فيِ الأْ َ ْر ِ
يل َأ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْف ًس�ا بِ َغيرْ ِ َن ْف ٍ
ض
اس جمَ ِ ًيعا ۚ َو َل َقدْ َجا َءتهْ ُ ْم
اس جمَ ِ ًيعا َو َم ْن َأ ْح َي َ
اها َف َك َأنَّماَ َأ ْح َي�ا ال َّن َ
َف َك َأنََّم�اَ َقت ََ�ل ال َّن َ
ُر ُس� ُلنَا بِا ْل َب ِّين ِ
ض لمَ ُسرْ ِ ُف َ
ريا ِم ْن ُه ْم َب ْعدَ َٰذلِ َ�ك فيِ الأْ َ ْر ِ
ون ﴿}﴾٣٢
�م إِ َّن َكثِ ً
َ�ات ُث َّ
(سورة املائدة).
ويف الترشيع اجلنائي اإلسالمي فإن هنالك أربعة أنواع من القتل:

 1ـ القت�ل العمد  :وهو أن تترصف إرادة اجلاين إىل إزهاق روح انس�ان،
وذلك باس�تعامل أداة قاتلة بطبيعتها وال يس�تلزم أن يكون مصحوب ًا
بس�بق اإلرصار .وعقوب�ة القتل العم�د هو القص�اص أي القتل أو
اإلع�دام أو الدي�ة بحس�ب م�ا يطلبه أولي�اء الدم .والس�ند يف ذلك
ِ
ِ
�ب َع َل ْيك ُُم
م�ن القرآن الكريم قول�ه تعاىل َ {:يا َأ هُّ َي�ا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُت َ
ِ
�اص فيِ ا ْل َق ْتلىَ ۖ الحْ ُ ُّر بِالحْ ُ ِّر َوا ْل َع ْبدُ بِا ْل َع ْب ِد َوالأْ ُ ْن َث ٰى بِالأْ ُ ْن َث ٰى ۚ َف َم ْن
ا ْلق َص ُ
ُع ِف�ي َله ِم�ن َأ ِخ ِيه يَشء َفا ِّتباع بِالمَْع�ر ِ
وف و َأداء إِ َلي ِه بِإِحس ٍ
�ان ۗ َٰذلِ َك
َ ُ ْ
َ َ ٌ ْ ْ َ
ْ ٌ َ ٌ ْ ُ
ِ
ِ
ي�ف ِم� ْن َر ِّبك ُْم َو َرحمْ َ� ٌة ۗ َف َم ِن ا ْعتَدَ ٰى َب ْع�دَ َٰذل َك َف َل ُه َع َ
يم
تخَ ِْف ٌ
�ذ ٌ
اب َأل ٌ
ُ�م فيِ ا ْل ِق َص ِ
�اص َح َيا ٌة َي�ا ُأوليِ الأْ َ ْل َب ِ
ُ�م َت َّت ُق َ
ون
َ
اب َل َع َّلك ْ
﴿﴾١٧٨و َلك ْ
﴿(}﴾١٧٩س�ورة البق�رة) .وم�ن الس�نة النبوية الرشيف�ة قوله <
«العمد القود» «أي القصاص» إال أن يعفو ويل املقتول.

 2ـ القتل ش�به العم�د :وترجع التفرقة بينه وبني القتل العمد إىل الس�نة
النبوية الرشيفة حيث قال النبي < «أال إن من قتل خطأ العمد قتيل
الس�وط 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 انسان ًا بآلة غري قاتلة بطبيعتها
كالرضب بالس�وط والعصا واحلجر الصغري رضب ًا يفيض إىل املوت،
دون أن تترصف إرادته إىل ازهاق الروح.

فالقت�ل ش�به العم�د لي�س يف حقيقة األمر س�وى جريمة الرضب أو
اجلرح املفيض إىل موت كام تشري الترشيعات اجلنائية الوضعية .وهي
قت�ل عم�د من جهة وقتل خط�أ من جهة أخرى .فه�ي عمد باعتبار
انصراف قصد اجل�اين إىل إيذاء املجن�ي عليه بالضرب .وهو خطأ
باعتب�ار إرادة اجل�اين مل تتصرف إىل النتيجة احلاصل�ة وهي املوت.
والدلي�ل على ذل�ك ه�و اس�تعامل اجل�اين يف اإلي�ذاء آلة غير قاتلة
بطبيعتها.

 3ـ القت�ل اخلط�أ  :جريم�ة القتل اخلط�أ متفق عليها وه�ي ثابتة بالقرآن
ِ
الكريم ق�ال تعاىلَ ...{:و َم ْن َقت َ
ي�ر َر َق َب ٍة ُم ْؤ ِمن ٍَة
َ�ل ُم ْؤمنًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُ
َو ِد َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِلىَ ٰ َأ ْه ِل ِه ( }﴾٩٢﴿ ...سورة النساء).
وارت�كاب ه�ذه اجلريمة متاث�ل كذلك اركان جريمت�ي القتل العمد
والقتل ش�به العمد فيام عدا ركن القصد اجلنائي .ففي جريمة القتل
ال يك�ون ل�دى اجلاين قص�د القتل ،وهذا هو م�ا 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 شيئ ًا يظنه طائر ًا ،فإذا هو إنسان .ومثال اخلطأ
يف الفعل أن يقصد صيد ًا فيخطئه ويصيب إنسان ًا.

 4ـ القتل الذي جيري جمرى اخلطأ  :وهو يلحق بالقتل اخلطأ وله حالتان:
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أ ـ تق�ع ع�ن طريق املبارشة كأن ال يريد الفاع�ل الفعل وال النتيجة،
ولكن الفعل يقع نتيجة تقصريه كمن ينقلب وهو نائم عىل طفل
فيقتله.
ب ـ تقع عن طريق التس�بب كمن حيرث حفرة يف الطريق لترصيف
ماء مث ً
ال 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 بد ً
ال عن النفس .وتقدر
الدي�ة بامئة من اإلبل وعرشة آالف درهم أو ألف دينار من الذهب .والدية يف
الرشيعة اإلسالمية هلا صفة العقوبة ألهنا جزاء للجريمة املرتكبة .وال يتوقف
احلك�م هب�ا عن طل�ب األفراد .وإذا عف�ا املجني عليه عنها ج�از أن حتل حملها
عقوب�ة تعزيرية مناس�بة .كام أن هلا صفة التعوي�ض ألهنا مال خالص للمجني
علي�ه ،وال تدخل خزانة الدول�ة .وال جيوز احلكم هبا إذا ما تنازل املجني عليه
عنها .وخيتلف مقدارها تبع ًا جلس�امة اإلصابات أو ملدى اإلرادة اآلثمة .فدية
القتل العمد الذي ال قصاص فيه ،وش�به 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 تكفري ًا عـن اإلثم الـذي قارفه وتطهري ًا للشخـص منه.

ومجيع أنواع القتل يف الرشيعة اإلسالمية توجب حرمان اجلاين من اإلرث
إذا كان بالغ ًا رشيد ًا .فاحلرمان من املرياث عقوبة تبعية واألصل يف ذلك قول
النبي < «ليس للقاتل شئ من املرياث».
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 13 . 2العنف العائيل

إن العن�ف العائلي يمثل حمور ًا ً
مهما من حماور جرائم العن�ف ،وملا كان
العن�ف العائلي قد أخذ بعض االهتامم يف العامل الع�ريب أخري ًا ،ونتيجة آلثاره
اخلطرية وبالذات االجتامعية يف جمتمع العامل العريب.

كان الب�د من إعط�اء بعض االهتامم لقضية العن�ف العائيل ،ومن قبل مل
حي�ظ ه�ذا املوضوع يف جانب البحوث العلمية ربما لقلة املعلومات عن هذه
الظاهرة ألهنا بطبيعتها تتم داخل جو أرسي وال تظهر عىل السطح .ثم زيادة
عىل ذلك فإن هنالك جمهود ًا تبذله األرسة العربية يف أن ال ينكشف هذا األمر
للعامة ،وال يصبح شائع ًا 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 عربي ًا ومعرفة املزيد من املعلومات عنها.

إن العنف العائيل يشير إىل اعتداء جس�دي عىل أحد أفراد العائلة س�واء
الزوج�ة أو األبن�اء من جانب ط�رف آخر كاألب .رغ�م أن البعض يعترب أن
س�وء املعاملة وحتى إمهال األطفال يعترب عنف ًا عائلي ًا ،لكن األذى اجلس�دي
عن طريق العنف هو الذي يدخل دائرة اهتاممنا يف هذه الدراسة.

إن اس�تعامل العنف اجلس�دي ضد األطفال يبدو أن�ه يعكس خليط ًا من
اإليامن القوي باس�تعامل القوة كوس�يلة لتكيف الس�لوك عن اآلباء ،وهو يف
الوقت نفس�ه يعكس اإلفالس يف وجود بدائل فعالة الستعامل القوة ،وأيض ًا
يوحي بتوتر عاطفي وسط األبوين (أبوشامة2002،م،ص.)22
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ولق�د حاول البعض فهم معنى ومدلول اس�تعامل القوة والعنف داخل
األرسة ،وانتبه�وا إىل أن العن�ف ه�و أم�ر متج�ذر عميق ًا يف بع�ض النواحي
األساسية للطريقة التي تنتهجها بعض األرس والعائالت خصوص ًا تلك التي
تركز عىل استعامل العنف بغرض السيطرة عىل أفراد األرسة وفرض تلك القيم
املرتبطة هبذه السيطرة العائلية ( .)Straus,1980لذلك فإنه يمكن هنا بوضوح
رؤية الدور األسايس للثقافة الفرعية للعنف والتي يشيع يف وسطها العنف.

1 . 13 . 2االهتامم العاملي بالعنف العائيل
يالح�ظ االهتامم العاملي بالعنف العائلي يف التقارير املختلفة للمنظامت
الدولية واإلقليمية هبذا األمر .ويف آخر تقرير ملنظمة العفو الدولية عن حقوق
اإلنس�ان يف العامل (امنس�تي انرتناش�ونال ،مارس 2001م) ،يشري جانب منه
إىل العنف العائيل .فقد أش�ار 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 مث ً
ال لألوضاع يف اهلند فذكر بخصوص العنف العائيل أنه يف
الدراس�ة التي أجرهتا املنظمة فإن هنالك  %50من األزواج أش�اروا 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 نادر ًا
ما يلجأن للسلطات لإلبالغ عن مثل هذه احلوادث ،كام أن الزوجة ال جتد إنصاف ًا
ممن هم حوهلا حتى من أقارهبا عىل أساس أن عليها أن حتافظ عىل زوجها.
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أظهرت العديد من الدراس�ات أن األفراد الذين يعيش�ون يف أرس يسودها
العن�ف أكث�ر قابلية ألن يكونوا هم أنفس�هم عدوانيني يف ترصفاهتم .وقد وجد
(اسرتاوس1983،م) وزمالؤه أن األزواج الذين يشبون يف أرس يسودها العنف
يكون احتامل رضهبم لزوجاهتم عرشة أضعاف الرجال الذين يشبون يف أرس ال
يس�ودها العنف .يتضح من ذلك أن األطفال يتأثرون أكثر بالس�لوك العدواين
لآلباء واألمهات .ويكتس�بون العنف أكثر من تأثرهم بالنصائح التي توجه هلم
بعدم ممارسة العنف مع اآلخرين.
تفي�د بعض الدراس�ات أن بعض الثقافات الفرعي�ة لدهيا اجتاهات إجيابية
نحو العنف وهي تشجع العنف يف ظروف عديدة .هذه الثقافات تطالب الذكر
أن يك�ون عنيف� ًا وعدواني ًا 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 تش�جع عىل العنف تكون أكثر ش�يوع ًا بني الفئات االجتامعية الدنيا .وهي
سبب رئيس الرتفاع معدالت اجلريمة لدى هذه اجلامعات.

 2 . 13 . 2أسباب العنف العائيل
تعددت أس�باب العنف العائيل ولكن هنالك تفسيرات رئيس�ية يف هذا
اجلانب منها:
 1ـ أن النظ�م االجتامعي�ة املختلف�ة تعط�ي الزوج احل�ق يف الترصف يف
خمتلف ش�ئون 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 الع�دوان ال حترك�ه إال دواف�ع غريزي�ة وأن الش�خص يعبر ع�ن
عدوانيت�ه كلما تعرض إىل نوع من اإلحباط ،ويصب�ح رد الفعل آلي ًا
وهو العنف .وأكثر ما يكون مكان رد الفعل هذا هو املنزل.
 3ـ يف بعض املجتمعات العربية فإن بعض القيم الثقافية هلا ما يقرب من
القدس�ية .والرشف له تفسيرات متعددة بتعدد الثقافات ،ويف حالة
الشرف العائيل فإن الثقافة املحلية تدعو إىل اس�تعامل العنف داخل
العائلة عند أي بوادر خروج عىل قواعد رشف العائلة ،وهذه الثقافة
تشير إىل وسائل املحافظة عىل الرشف ،والدفاع عنه بكل الطرق بام
فيها العنف ضد أحد افراد العائلة .كام أن الغرية الزوجية ربام تكون
سبب ًا للعنف ضد الزوجة أو الزوج.
 4ـ هنال�ك العديد من النظريات املرتبطة بالعن�ف عامة كنظرية التعليم
ونظري�ة الثقاف�ات املحلي�ة وغريه�ا ،وهي ول�و أهنا نظري�ات عامة
ولكن تنطبق عىل بعض حاالت العنف العائيل.

 5ـ إن العومل�ة بام رس�خته من مفاهيم وقي�م جديدة معينة حيث الرتكيز
ح�ول حقوق امل�رأة وحقوق الطف�ل لعبت دور ًا يف التش�ويش عىل
الكثير من االفكار ل�دى 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.
 6ـ يبدو أن هنالك ارتباط ًا بني عوامل التنمية االقتصادية واالجتامعية،
والتق�دم التقن�ي وظاه�رة اجلريم�ة عام�ة وظاه�رة العن�ف العائيل
خاص�ة .وه�ذا التحول االقتص�ادي واالجتامعي قد أثر يف متاس�ك
األرسة العربية وأضعف عملية الضبط االجتامعي داخل العائلة.
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 7ـ وص�ول التقنية احلديثة بش�تى أش�كاهلا للمجتمع الع�ريب ،وانفجار
ثورة املعلومات هلا تأثريها املزدوج يف ظاهرة العنف العائيل ،وذلك
بتأثريه�ا املبارش يف هذه الظاهرة ،والتأثير غري املبارش الذي حلق هبا
عن طريق مؤسسة األرسة.

 8ـ البع�ض يرى أن بنية األرسة العربية املعارصة متثل تطور ًا واس�تمرار ًا
لرتكي�ب العائل�ة العربي�ة التقليدي�ة ،إال أن كثير ًا م�ن وظائفه�ا قد
صقل حتت تأثري ايديولوجي�ة األرسة يف املجتمعات الصناعية ،تلك
األيديولوجي�ة التي بدأت تغزو املجتمع العريب مع ازدياد االحتكاك
الثقايف .فدخلت قيم املجتمع�ات األخرى وتأثرياهتا عىل العائلة أي
أن األرسة العربي�ة املع�ارصة ربام تك�ون وليدة تفاعل بين تنظيامت
العائل�ة العربية التقليدية وتنظيمات األرسة يف املجتمعات الصناعية
(الرفاعي1996،م،ص.)156

يالحظ يف اآلونة األخرية ،أنه ليس فقط هنالك ازدياد يف حاالت العنف
العائيل فحسب ،ولكن هنالك ازدياد يف قسوة العنف العائيل ومستواه .وتشري
وس�ائل اإلعالم من وقت آلخر إىل قس�وة وعنف األحداث املالزمة للعنف
األرسي.

 3 . 13 . 2حجم العنف العائيل عربي ًا

اإلحصائيات العربية يف السنوات العرش األخرية ال تشري كثري ًا 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 تقريب ًا
من توثيق جرائم العنف العائيل يف بيانات حمددة ما ييل:
 1ـ العيب االجتامعي يف اإلبالغ عن هذه اجلرائم.

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

 3ـ تأثير التس�ويات العائلية التي تتم لتس�وية األم�ر حتى ال يصل إىل
الس�لطات الرس�مية .وكذل�ك الش�فاعات االجتامعية بين األفراد
تؤدي إىل عدم وصول اجلرائم العائلية إىل دائرة الضوء.
 4ـ تتدخل الس�لطات نفس�ها أحيان ًا إلهناء اخلالفات احلاصلة بطريقة
أو بأخ�رى فاملصاحلة أو اإلنذار حفاظ ًا عىل س�معة العائلة لذلك ال
تسجل هذه اجلرائم يف السجل الرسمي.

 5ـ حت�ى اذا أخ�ذت بع�ض جرائ�م العن�ف العائيل طريقه�ا يف قنوات
العدال�ة اجلنائي�ة ،فإهن�ا ال تصنف يف الس�جالت اجلنائي�ة حتت بند
العن�ف العائلي وإنما تتبعث�ر حتت مس�ميات أخرى حس�ب طبيعة
اجلريمة.

 4 . 13 . 2العنف بني األزواج
يف دراس�ة للمجل�س القومي للس�كان (1997م) يف مصر طبقت عىل
سبعة ألف زوجة يف الريف واحلرض .أظهرت النتائج أن  %35من املرصيات
املتزوج�ات تعرضن للضرب من قبل أزواجهن مرة واح�دة عىل األقل منذ
زواجهن .وال حيمي احلمل املرأة من العنف .وأن  %69من الزوجات يتعرضن
للرضب يف حالة رفضهن املعارشة الزوجية .ونفس النسبة يتعرضن للرضب
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يف حال�ة ال�رد على الزوج بلهجة مل تعجب�ه ،كام تبني أن امل�رأة الريفية تتعرض
للرضب أكثر من املرأة احلرضية (حلمي،ص.)149

إن العن�ف لي�س فقط نتاج ًا لتده�ور القيم األرسية ،بل إن�ه نتاج لعملية
التنشئة االجتامعية التي يامرسها املجتمع بني أفراده .فقد تبني أنه توجد عالقة
إجيابية بني ظاهرة العنف لدى الطالب والش�باب وبني تفيش البطالة واملعاناة
االقتصادي�ة واالجتامعية وتقلص الضب�ط االجتامعي والرقابة داخل األرسة،
يرجع السلوك العدواين للشباب بوجه عام إىل عدم إرشاكهم يف عمليات صنع
القرار وبسبب التناقص اإلعالمي وانعدام التثقيف الديني (حلمي،ص.)148

نادت العديد من الدراس�ات أن إيذاء الزوجة حيدث يف مجيع املس�تويات
االقتصادية واالجتامعية ،ولكن يبدو أنه أكثر ش�يوع ًا وأش�د قس�وة يف الطبقة
الدنيا ،وأنه كلام انخفض الدخل كلام ارتفع اإليذاء اجلسدي للزوجة (كورنيل
وآخرون1988،م).

إن ال�زوج ال�ذي يتع�رض للرصاعات يف جم�ال عمله يش�عر بالالقوة يف
التحكم يف عمله أو التعامل مع زمالئه أو أي عنارص أخرى يف البيئة اخلارجية،
فإن�ه عندها يعود إىل منزله يامرس الق�وة عىل أفراد أرسته .إذ أنه حياول حتويل
اإلحباط اخلارجي إىل قوة داخل أرسته (باقيلو1989،م،ص ص 98ـ .)99

إن النساء الاليت قتلن أزواجهن بسبب اإليذاء البدين كان هلن تاريخ طويل
م�ن العن�ف ،ليس فقط مع الزوج ولكن غالب ًا مع اآلباء يف طفولتهن .إن املرأة
تلجأ للقتل حتت ضغط القهر والظلم االجتامعي والثقايف ونتيجة لقهر الزوج
وتس�لطه .إن العنف ض�د املرأة يأخذ صور ًا خمتلفة تبدأ من الس�ب إىل احلرق
واخلن�ق .وأن الزوجات أكثر أف�راد األرسة تعرض ًا للعنف (حلمي1999،م،
ص.)150
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 14 . 2اجلرائم املنظمة

وم�ن جرائ�م العنف التي اش�تهرت هي ما تقوم ب�ه العصابات املنظمة.
ويبدو أنه أسلوب حمبب هلذه العصابات أن تستعمل جرائم العنف يف مسعاها
لتحقي�ق أهدافها .وهذا يظهر أكثر يف نش�اطات ه�ذه اجلامعات خارج نطاق
الدول العربية (أكاديمية نايف،حلقة علمية1999،م،ص.)32

واجلريمة املنظمة غري أهنا تستعمل العنف  ،إال أن األخطر من ذلك هو
أن�ه بفعلها ه�ذا تبعث الرعب والفزع يف نفوس اآلمنين .وذلك للقناعة بأن
اجلريمة املنظمة هلا املقدرة البرشية واملادية للقيام بأي جريمة عنف ،زيادة عىل
أن الرادع ربام يكون لدهيا ضعيف ًا لعدم القيام بذلك.
وكذلك فإن اجلريمة املنظمة لدهيا املقدرة عىل استعامل التقنيات احلديثة
يف ارت�كاب جرائمه�ا أو حتقيق ذلك .وهيمنا هنا من التقنيات املس�تخدمة يف
وس�ائل العنف املتفجرات املتقدمة جد ًا مث ً
ال .كام أن جرائم العنف للجريمة
املنظم�ة يتس�م بالتخطيط والتنظيم والتمويل ثم التنفي�ذ الدقيق وهو يعكس
احرتاف ًا 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 وغالب ًا ما يستعملون ذلك العنف بدون تردد.

 15 . 2اإلرهـاب

من�ذ بداية القرن احلادي والعرشي�ن ويف الربع األخري من القرن املايض
(العرشي�ن) تش�كلت ما س�ميت بظاه�رة اإلره�اب كحدث فرض نفس�ه.
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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امل�ايض وظاه�رة اختطاف الطائرات ،وما قد يصاح�ب ذلك من قتل لبعض
األش�خاص أو تروي�ع للركاب ،كانت حجر زاوي�ة 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  11سبتمرب 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
اهل�دف واألصطدام  .وهنا بدأ احلديث جمدد ًا عن اإلرهاب وظهر للمراقبني
أنه ليس هنالك ش�كل واحد لإلرهاب ،وإنام عدة صور وأش�كال وأساليب
خمتلفة ووسائل متنوعة ومتجددة.

ومن�ذ حوادث احلادي عرش من س�بتمرب 2001م ،أبدى اخلرباء اهتامم ًا
بدراسة هذه الظاهرة حتى ولو اختلف البعض يف تسميتها.

ويف الدراس�ات العلمي�ة لإلرهاب فإن االختالف يب�دأ بتعريف ظاهرة
اإلره�اب ،وهنالك اختالف متباعد يف حتديد األعامل التي يمكن أن تصنف
كأعامل إرهاب؟.

يبدو أن االختالف كان سببه هو منطلقات الكثريين فيام يودون تسميته
إرهاب ًا ،وبالذات كان االهتامم بدافع العمل وبواعثه حتى يمكن تسميته إرهاب ًا.
فالبع�ض يرى أن الكف�اح املرشوع يف مقاومة االحتالل ليس إرهاب ًا وهو أمر
مقبول يف العاملني العريب واإلسالمي .
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ويف اإلستراتيجية العربي�ة ملكافح�ة اإلرهاب التي ق�ام بوضعها جملس
وزراء الداخلية العرب تم حتديد معنى اإلرهاب واستثنى هذا التعريف الكفاح
املرشوع ملقاومة االحتالل .لذلك اعتمد هذا التعريف عربي ًا.

 1 . 15 . 2وسيلة العنف يف األعامل اإلرهابية

منذ عرف اإلرهاب بشكله احلديث كان السالح الناري بأشكاله املختلفة
البط�ئ والرسي�ع هو األداة املس�تخدمة لذلك.ث�م إضافة لذل�ك املتفجرات
وباش�كاهلا املختلف�ة ،وكثري ًا م�ا تم اس�تعامل املتفجرات يف مواق�ع 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  11سبتمرب أن الطائرات املدنية يمكن استعامهلا وسيلة
الرتكاب هذه اجلرائم ،وكانت هذه أول مرة ينتبه العامل فيها إىل استخدام هذه
الوس�يلة وهي اختطاف طائرة بركاهبا والتوجه هبا نحو اهلدف ثم االصطدام
بذل�ك اهل�دف وتفجريه وقت�ل من بداخل الطائ�رة يف عملي�ة 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 باس�تخدام اس�لحة الدمار الشامل يف أعامهلم .ومن أمثلة
ذلك األس�لحة الكيميائية والبيولوجية وامليكروبي�ة ،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 . 2تعريف اإلرهاب

رأت األم�م املتح�دة أهن�ا ق�د توصل�ت رغ�م االختالف�ات إىل تعريف
موضوع�ي لإلرهاب .أي أنه يرك�ز عىل االعتب�ارات املوضوعية لإلرهاب.
ويشير هذا التعريف إىل «أن اإلرهاب هو إستراتيجية عنف منظم ومتصل
تت�م من خالله مجلة من اعامل القت�ل 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 ،ص.)39
وهذا التعريف حدد مالمح اإلرهاب الرئيسة باآليت:

 1ـ إن�ه خمطط إستراتيجي بمعن�ى أنه ليس جمرد عملي�ة واحدة أو عدة
عمليات ،وإنام هو خط من خطوط الرصاع وسلاح من أس�لحته،
يتم انتقاؤه من أحد أطراف الرصاع باعتباره الوس�يلة التي تناس�ب
ظروفه وقدراته.
 2ـ إنه عنف منظم ومتصل وله صور معينة حتمل معنى القتل والتخريب
والتدمري والتهديد  ،بحيث تؤدي هذه األنش�طة اإلجرامية إىل خلق
حال�ة من الرعب واخلوف العام .ومن هنا كان ضحايا اإلرهاب يف
أغل�ب األحيان ليس�وا مقصودي�ن بذاهتم ،وإنام حيملون رس�الة إىل
مجي�ع أف�راد املجتمع املوج�ه إليهم اإلره�اب بأن كل ف�رد 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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 4ـ إن�ه ق�د يامرس م�ن دولة ضد دول�ة ،أو جمموعة سياس�ية ضد دولة
أو جمموعة سياس�ية أخرى ،وتق�وم يف الوقت احلايل كبديل للحرب
التقليدية.

 3 . 15 . 2التعريف العريب لإلرهاب

يف عام 1989م متت أول حماولة جدية لتعريف اإلرهاب داخل اجلامعة
العربي�ة .فق�د وضعت جلنة م�ن اخلرباء تصور ًا عربي ًا مشترك ًا حم�دد األبعاد
واألح�كام القانوني�ة ،الت�ي ينبغ�ي أن يت�م على أساس�ها تعري�ف اإلرهاب
(عبدالعال،ص.)47

وق�د توصل�ت اللجنة إىل صيغ�ة مبدئية قدمتها الس�تطالع رأي الدول
العربي�ة بش�أهنا .وكانت ه�ذه املحاولة الحقة لتفكري جمل�س وزراء الداخلية
العرب منذ عام 1987م بالرشوع يف إعداد مرشوع إسرتاتيجية عربية ملكافحة
اإلرهاب والتي انتهت فع ً
ال إىل إسرتاتيجية عربية تم اقرارها فيام بعد من كل
الدول وتم التوقيع عليها من عدد من الدول يسمح بتطبيقها نظامي ًا.
أما حماولة اجلامعة العربية فقد جاء يف مرشوع اخلرباء تعريف لإلرهاب
باآليت:

«إن اإلرهاب هو كل فعل منظم من أفعال العنف أو التهديد به يس�بب
رعب ًا أو فزع ًا من خالل أعامل القتل واالغتيال أو حجز الرهائن أو اختطاف
الطائرات أو السفن أو تفجري املفرقعات أو غريها من األفعال ،مما خيلف حالة
م�ن الرعب والفوىض واالضطراب الذي يس�تهدف حتقيق اهداف سياس�ية
سواء قامت به دولة أو أفراد ضد دولة أخرى أو أفراد آخرين ،وذلك يف غري
حاالت الكفاح املس�لح الوطني املرشوع من أجل التحرر والوصول إىل حق
تقرير املصري».
70

 4 . 15 . 2جملس وزراء الداخلية العرب
أبدى جملس وزراء الداخلية العرب اهتامم ًا بالغ ًا بقضية اإلرهاب ،وذلك
بعد اهتام بعض الدول العربية بدعم اإلرهاب .وكام متت اإلش�ارة إليه أعاله
فإن املجلس قد كلف األمانة العامة عام 1987م بإعداد مرشوع إسرتاتيجية
عربي�ة ملكافحة اإلره�اب .ويف عام 1988م رأى املجل�س الرتيث يف إعداد
مرشوع اإلسرتاتيجية إىل حني انعقاد املؤمتر الدويل لبحث موضوع اإلرهاب
والذي كان مقرتح ًا من الدول العربية.
و بعد مداوالت ودراسات واسعة أصدر جملس وزراء الداخلية العرب
اإلسرتاتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب.

16. 2جرائم العنف يف الوطن العريب
هناك اعتقاد ش�ائع أن الوطن العريب ال يعاين من جرائم العنف اخلطرية
كام هو احلال يف املجتمعات األخرى كاملجتمع الغريب .ولو أن جرائم العنف
موج�ودة يف املجتم�ع الع�ريب ومن�ذ الق�دم ،إال أهن�ا تتص�ف بالفردية وعدم
القس�وة واخلطورة تقع ألسباب اجتامعية متعددة .ثم إن الوسائل واألدوات
التي تستعمل يف جرائم العنف هي وسائل تقليدية وليـس من بينها الوسائل
احلديثة.

وه�ذا االجت�اه يذهب إىل أن جرائم العن�ف والقتل توجه نحو جمن عليه
واح�د يف أغل�ب األحيان ،وليس إىل مجاعة أو جتمع�ات .كام أن دوافع القتل
ظل�ت يف الوط�ن العريب لفترات طويلة مرتبط�ة بالرشف والث�أر والغصب
والعنف املفاجئ غري املخطط .ولكن ال نجد كثري ًا حسب هذا االجتاه النهب
املسلح مث ً
ال موجه ًا للمصارف والبنوك ومستودعات األموال الكبرية .ولكن
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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 وأس�باهبا ودوافعها ووس�ائلها
واألدوات املستعملة وطبيعة وعدد املجني عليهم .وهذا األمر يبدو واضح ًا
يف ظ�ل العوملة يف نظام االنتقال الس�هل والرسيع وفت�ح احلدود حتى انفجار
ث�ورة املعلومات التي اجتاحت العامل الع�ريب إذ أصبحت كل املعلومات عن
اجلرائ�م العنيف�ة متاحة للجميع يف العامل العريب .وهذا من ش�أنه أن يؤدي إىل
تعلم بعض املجرمني الوسائل احلديثة واألدوات غري التقليدية .وكذلك طرق
التخفي وحماولة عدم كشف اجلريمة.
ربما يقول البعض إن جرائم العنف وإن زادت يف الدول العربية إال أهنا
ليس�ت ظاهرة مقلقه .ومهام كان األمر فإهنا س�تظل كذلك .وإن ذلك يرجع
إىل طبيعة املجتمع العريب الذي تس�وده وس�ائل 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.
كما أن الوصمة االجتامعية التي تلح�ق بمرتكبي اجلرائم يف العامل العريب هي
أقوى من تلك يف املجتمعات املتفككة أرسي ًا وقبلي ًا واجتامعي ًا ،لذلك فإن هذه
الوصمة االجتامعية متثل رادع ًا قوي ًا 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 الوس�اطات االجتامعية وبواس�طة زعامء القبائل والعشائر ورؤساء
املجموعات.
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ثم إن القيم الدينية والتمسك القوي هبا يف املجتمعات العربية له إسهام
مه�م يف هتدئ�ة اخلواطر وع�دم اجلنوح لالعتداء ويف كظ�م 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
الوط�ن الع�ريب ،وحتى وأن مل يظهر هنالك ما يقلق م�ن ناحية جرائم العنف
إال أنن�ا على أبواب جرائم عنف نتيجة ملا متت اإلش�ارة إلي�ه من قبل يف ظل
العومل�ة ،وانفجار ث�ورة املعلومات وبعض التف�كك االجتامعي الذي أصبح
يسود بعض األرس العربية.
ويتوقع عبداحلميد يف دراس�ة عن مس�تقبل اجلريمة يف الوطن العريب يف
العق�د املقبل أن تظهر أنامط جديدة من جرائم العنف املتصلة باألرسة ،تأخذ
صور عنف غري مألوفة تصدم الش�عور العام بتناقضاهتا مع ما يعرفه املجتمع
الع�ريب من تواد وتراحم وتعاطف بني أف�راد األرسة (عبداحلميد1992 ،م،
ص .)7ويتوقع ميل األبناء واألزواج للعنف يف املواجهات العائلية ،كام يتوقع
سوء معاملة األطفال وكبار السن نتيجة لضعف العالقات االجتامعية وتشتت
وتوزع األنظمة املضادة بعيد ًا عن األرسة واملنزل.

ولك�ن السراج يرى أن األمر ليس توقعات يف املس�تقبل ب�ل إن جرائم
العن�ف موج�ودة يف املجتم�ع الع�ريب وإن كان مس�تواها من حي�ث اإلعداد
والتخطيط والتنظيم واإلدارة ال يصل إىل مستوى العنف يف الدول الصناعية
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املتط�ورة أو يف دول أمري�كا الالتيني�ة (السراج1419 ،هـ) .ويب�دو أنه من
الصعب تأييد كل ما أش�ار له الرساج يف تش�اؤمه من جرائم العنف يف الوطن
الع�ريب م�ن حيث وجودها اآلن ،وذلك ألن األم�ر حيتاج إىل إثبات ذلك من
األرق�ام اإلحصائي�ة عن جرائ�م العنف يف الوطن الع�ريب ،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
م�ن تركيب�ه من هذه اجلرائ�م ختتلف من بلد عريب إىل آخ�ر ومن منطقة مدنية
وحرضية إىل منطقة ريفية وهكذا.

ولك�ن ربما يك�ون االختالف يف جرائ�م العنف األخ�رى 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 يشير البعض إىل أهنا ال تش�كل حتى اآلن ظاهرة خطرية،
واإلجرام املنظم بمعناه األمريكي واألوريب وهو غري معروف تقريب ًا يف الدول
العربية .وإنام غالب ًا ما ترتكب اجلرائم العنيفة بواس�طة افراد وليس تنظيامت.
وحتى اجلرائم التي عرف أهنا تتم يف إطار التنظيامت اإلجرامية كجرائم العنف
املرتبطة باملخدرات وتوزيعها وتس�ويقها وتروجيها فهي جرائم فردية إىل حد
كبري يف الدول العربية .وحتى جرائم العنف التي ينتج عنها ترويع للمواطنني
اآلمنيين وفزع ش�ديد فنجد أهن�ا أيض ًا جرائم فردية ولي�س هلا طابع اجلريمة
ً
تنظيما إجرامي ًا مش�اهب ًا لتنظيم عصابة
املنظم�ة .فلم نس�مع يف الوطن العريب
74

املافي�ا اإليطالية ،أو العصاب�ات الكولومبية املتخصصة يف هتريب املخدرات،
أو العصاب�ات املنظم�ة يف بعض املدن الكربى يف الواليات املتحدة األمريكية
التي تقوم بارتكاب العديد من جرائم العنف.
ول�و أن هنالك رأي� ًا قوي ًا يقول ان بعض جرائم العنف يف الوطن العريب
تتجه رسيع ًا لنأخذ شكل اجلريمة املنظمة ،وإننا ربام يف القريب العاجل نشهد
جرائم عنف عربية عىل شاكلة جرائم املافيا اإليطالية أو اليابانية أو عصابات
االحتاد السوفيتي سابق ًا.

ويش�ار إىل أن عرص العوملة من ش�أنه 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
الع�ريب كلها ربام تكون س�بب ًا يف ولوج بعض الش�باب العريب يف عامل اجلريمة
املنظمة واالنزالق إىل قاع االحرتاف اإلجرامي العنيف ،كام أن تفكك بعض
األرس العربية وعدم التامس�ك األرسي التقليدي والتنافس االقتصادي احلاد
ال�ذي خلقت�ه الظروف العاملي�ة واملحلية .وع�دم االلتزام بالقي�م االجتامعية
املعروف�ة كله�ا من ش�أهنا أن تس�اعد عىل ذل�ك الرتدي إىل مس�توى اجلريمة
املنظمة املحرتفة يف العامل العريب .وقد تنبأ عبداحلميد يف دراسته االستكشافية
للجريم�ة يف الوطن العريب يف الس�نوات العرش املقبلة إىل أن معدالت جرائم
العنف وجرائم العنف املتصلة باألرسة خالل العقد القادم س�تزداد وبنسب
أعىل من اجلرائم األخرى(عبداحلميد1992،م،ص.)14
ويش�ار إىل أن ه�ذه الزيادة املتوقع�ة 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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 1ـ التباي�ن االقتص�ادي الواض�ح يف داخ�ل املجتمع�ات العربي�ة وأن
العج�ز يف معدالت النمو االقتصادي (يف غير 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 زي�ادة الضغ�وط االجتامعية وما يصاحب ذلك من إضعاف لألرسة
كنظ�ام اجتامعي ربام يصاحبه زيادة يف العن�ف نتيجة لذلك اخلروج
من قيود األرسة.
 3ـ االنفتاح على العامل اخلارجي واحلديث عن القرية الكونية الصغرية
مل يعد معها الشاب العريب حمصن ًا من خماطر اجلريمة املنظمة وجرائم
العنف التي جتتاح العامل خارج الوطن العريب.

ولقد رأى عبداحلميد يف دراس�ته الس�الفة أمهية االهتامم بجرائم العنف
يف الوط�ن الع�ريب ملواجهته�ا وطالب بتحدي�د حجم ظاهرة العن�ف وأنواع
جرائم العنف التي تقع وتؤثر بصفة خاصة عىل اجتاهات الش�باب والوقوف
على الدوافع واألس�باب التي ت�ؤدي إىل ارتكاهبا .وكذلك اس�تنباط الطرق
واألساليب املناسبة للقضاء عىل جرائم العنف واحلد منها وحرصها يف أضيق
احلدود (عبداحلميد1992،م،ص.)42

17 . 2حجم 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 أش�ارت إليها
تلك اإلحصائية كام ييل:
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اململكة األردنية اهلاشمية

سجلت خالل عام 1994م ( )36739جريمة ،وهي كالتايل :

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

 2ـ القتل العمد (.)87

 3ـ القتل اخلطأ (.)355

 4ـ القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت (.)197
 5ـ اإليذاء واالعتداء (.)14946

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

اململكة العربية السعودية

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

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

 2ـ القتل العمد أو القصد (.)150

 3ـ القتل اخلطأ (.)29

 4ـ القتل شبه العمد أو املفيض إىل موت (.)24
 5ـ اإليذاء أو االعتداء (.)2908

 6ـ اإليذاء اجلسيم املفيض إىل عاهة شديدة (.)....
 7ـ اإليذاء االعتيادي (.)2908
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دولة قطر

سجلت خالل عام 1994م ( )4671جريمة وهي كالتايل:

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

 2ـ القتل العمد أو القصد (.)11

 3ـ القتل اخلطأ (.)79

 4ـ القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت (.).......
 5ـ اإليذاء واالعتداء (.)224

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

 7ـ اإليذاء االعتيادي (.)196

اجلمهورية اللبنانية

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

 1ـ ض�د حي�اة االش�خاص أو م�ا يتعل�ق بالنف�س ( )2930ونس�بتها
.%13،20

 2ـ القتل العمد أو القصد (.)219

 3ـ القتل اخلطأ (.)488

 4ـ القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت (.)454
 5ـ اإليذاء أو االعتداء (.)1704

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

 7ـ اإليذاء االعتيادي (.)265
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اإلمارات العربية املتحدة

سجلت خالل عام 1994م ( )27379جريمة وهي كالتايل:

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

 2ـ القتل العمد أو القصد (.)23

 3ـ القتل اخلطأ (.)42

 4ـ القتل شبه العمد أو املفيض إىل موت (.)5
 5ـ اإليذاء أو االعتداء (.)205

 6ـ اإليذاء اجلسيم واملفيض إىل عاهة (.)1525

 7ـ اإليذاء االعتيادي (.)480

اجلمهورية العربية السورية

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

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

 2ـ القتل العمد (.)224

 3ـ القتل اخلطأ (.)1533

 4ـ القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت (.)1
 5ـ اإليذاء واالعتداء (.)3707

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

 7ـ اإليذاء االعتيادي (.)954
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ليبيا

سجلت خالل عام 1994م ( )18899جريمة وهي كالتايل:

 1ـ ض�د حي�اة األش�خاص أو م�ا يتعل�ق بالنف�س ( )437ونس�بتها
.%2٫31

 2ـ القتل العمد أو القصد (.)63

 3ـ القتل اخلطأ (.)36

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

 5ـ اإليذاء أو االعتداء (.)31

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

اجلمهورية اليمنية

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

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

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

 3ـ القتل اخلطأ ( )1408مقارنة مع عام 1993م (.)186
 4ـ القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت (.)5
 5ـ اإليذاء أو االعتداء (.)1886

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

 7ـ اإليذاء االعتيادي (.)1240
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مجهورية مرص العربية

سجلت خالل عام 1994م ( )759505جريمة وهي كالتايل:

 1ـ ض�د حي�اة االش�خاص أو ما يتعل�ق بالنفس ( )32٫5491بنس�بة
(.)%42،86
 2ـ القتل العمد أو القصد (.)840

 3ـ القتل اخلطأ (.)6466

 4ـ القتل شبه العمد أو املفيض إىل موت (.)238
 5ـ اإليذاء أو االعتداء (.)317851

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

 7ـ اإليذاء االعتيادي (.)317732

مجهورية العراق

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

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

 2ـ القتل العمد أو القصد (.)1248

 3ـ القتل اخلطأ (.)34

 4ـ القتل شبه العمد أو الرضب املفيض إىل موت (.)4
 5ـ اإليذاء واالعتداء (.)4167

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

 7ـ اإليذاء االعتيادي (.)..........
81

وعن�د النظر إىل هذه األرقام بالنس�بة جلرائم العن�ف يف عام 1994م يف
الدول العربية التي جاءت يف إحصائية املنظمة فإننا نجد اآليت:
 1ـ إن اجلرائ�م عامة ضد اإلنس�ان التي س�جلت يف تل�ك الدول كانت
( )365194وه�و م�ا يمث�ل  %37٫44م�ن جمم�وع اجلرائ�م التي
سجلت يف تلك األقطار العربية.
 2ـ من جرائم العنف املسجلة نجد أن اإليذاء واالعتداء يمثل %95٫73
من جمموع جرائم العنف ضد اإلنسان.

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

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

 5ـ جرائ�م القت�ل اخلط�أ متث�ل  %2٫87من جمم�وع اجلرائ�م ضد حياة
اإلنسان.

يالح�ظ أن جرائم العنف املس�جلة متثل  %37٫44م�ن جمموع اجلرائم
املسجلة .وهذه نسبة عالية إذا أخذنا يف االعتبار عدد اجلرائم التي مل تسجل.
إن االعتق�اد الس�ائد هو أن اجلرائم ضد املال هل�ا األغلبية مقابل اجلرائم ضد
اإلنس�ان ولكن هذه اإلحصائية تشير إىل أن أكثر من  %37من مجيع اجلرائم
املس�جلة ه�ي جرائم عن�ف ،وهذا مؤرش على ازدياد جرائ�م العنف .وتبدو
هذه النسبة مثرية لالهتامم لو عرفنا كم هي النسبة العاملية ،أو يف بعض الدول
األجنبية الرئيسية .ألن هذه املقارنة ستعطي مؤرش ًا مه ًام لوضع جرائم العنف
يف الوطن العريب مقارنة مع اجلرائم األخرى (املكتب العريب ملكافحة اجلريمة،
1996م).
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 18 . 2الدراسات السابقة

الدراسة األوىل  :دراسة اخلليفة عن «أبعاد اجلريمة ونظم العدالة اجلنائية يف
الوطن العريب» (اخلليفة2000 ،م) .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
للفترة م�ن  1990ـ 1994م ،وذلك من خلال رصد ما تتميز به دول العامل
الع�ريب من خصائص يف اجتاهات اجلريم�ة 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 مس�توى
دول العامل العريب من جانب آخر.
أهم النتائج :من أهم النتائج التي توصلت هلا هذه الدراسة ما ييل:

 1ـ انخفاض معدالت اجلريمة بكافة أنواعها باستثناء جرائم القتل غري
العمد يف الدول العربية مقارنة باملجموعات الدولية.
 2ـ انخف�اض مع�دالت األش�خاص املوضوعني قيد التعامل الرس�مي
لالش�تباه بارتكاهب�م إلح�دى اجلرائ�م ع�ن املتوس�ط الع�ام لكافة
املجموعات اإلقليمية الدولية.

 3ـ تنخف�ض مع�دالت اجلريمة يف كربيات مدن ال�دول العربية كام هو
احل�ال عىل مس�توى الدولة ،إذ تقل تلك املعدالت بش�كل ملحوظ
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عن املتوس�ط العام لكربيات املدن يف س�ائر املجموع�ات اإلقليمية
الدولية.

 4ـ انخف�اض متوس�ط األش�خاص املوضوعني قيد التعامل الرس�مي
لالش�تباه هبم حس�ب النوع والعم�ر يف الدول العربية عن املتوس�ط
الع�ام لكافة املجموعات اإلقليمية الدولية .وتدين هذا املتوس�ط يف
ال�دول العربية بش�كل ع�ام بالنس�بة لإلناث ولألح�داث يف مقابل
الذكور والراشدين.

 5ـ 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.

 6ـ تزي�د فرتة العقوبة بالس�جن يف جرائم القتل باس�تثناء القتل العمد،
وكذلك جرائم االعتداء واالختالس والرش�وة عىل املتوس�ط العام
لكاف�ة ال�دول ،وال يس�تثنى من ه�ذا االجت�اه إال م�دة العقوبة التي
يقضيها الس�جناء بالنس�بة جلرائم القتل العمد ،إذ تقل هذه املدة عن
نظرهتا بالنس�بة لكاف�ة الدول ،والذي ربام يعود الس�بب 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 دراس�ة اخلليفة عن هذه الدراس�ة يف أهنا تركز عىل أبعاد اجلريمة
ونظ�م العدالة اجلنائية يف الوطن العريب .وقد اهتمت بالبنية االجتامعية للعامل
العريب .وذلك يف إطار فهم املناخ االجتامعي والثقايف والسيايس واالقتصادي
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للبيئ�ة العربية وال�ذي يمكن من الفهم العميق النعكاس�ات ذلك املناخ عىل
اجلريمة واجتاهاهتا وعمليات العدالة اجلنائية املتصلة هبا.
ولك�ن هذه الدراس�ة تركز عىل البيئة املحيطة بجرائ�م 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
الع�ريب حي�ث الدراس�ة األوىل عامة عن األبع�اد ،وهذه الدراس�ة تركز عىل
جرائم العنف فقط.

الدراس�ة الثاني�ة :دراس�ة البداينة عن واق�ع وآفاق اجلريم�ة يف املجتمع
العريب (البداينة1999،م) .اهتمت الدراسة برصد حجم اجلريمة يف املجتمع
العريب ،وكذلك استرشاف حجم اجلريمة وأنامطها املستقبلية يف الوطن العريب،
وتقدير كلفتها اعتامد ًا عىل معايري األمم املتحدة يف هذا املجال .وقد اعتمدت
الدراس�ة على البيان�ات األولية والتي ت�م مجعها مبارشة من خلال وزارات
الداخلي�ة العربي�ة ،وكذلك البيانات الثانوية واملنش�ورة يف التقارير الس�نوية
احلكومي�ة والعربية .وكذلك اهتمت بمش�كالت تنميط اجلريمة يف املجتمع
العريب والنظري�ات املفرسة للجريمة ،واخلصائ�ص 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
جريم�ة وبانح�راف معي�اري ( )18419جريم�ة .أما وف�ق معدل
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اجلريمة لكل ( )100٫000نسمة فقد كان  409جرائم وبانحراف
معياري ( )332جريمة.

 2ـ كان جمم�وع اجلرائ�م ض�د اإلنس�ان ( )390388جريمة بمتوس�ط
( )27884٫8جريم�ة وانحراف معي�اري ( )74990٫8جريمة.
وكان متوس�ط معدل هذه األنامط لكل ( )100٫000من الس�كان
ه�و ( )1599٫5جريمة ل�كل ( )100٫000من الس�كان ،وكان

أكرب هذه املتوسطات للجرائم ضد اإلنسان والذي بلغ (.)564٫5

 3ـ إن أكثر األنامط شيوع ًا من اجلرائم اخلطرة هي اجلرائم ضد املمتلكات،
حيث بلغ معدهلا ( )111٫6جريمة لكل ( )100٫000نسمة .أما
اجلرائ�م اخلط�رة ضد اإلنس�ان فكان معدهل�ا ( )28٫5جريمة لكل

( )100،000من السكان.

 4ـ جرائ�م التع�دي على اإلنس�ان كان متوس�طها ه�و ( )29٫9ل�كل
( )100٫000من 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 دراس�ة البداينة أوس�ع يف نطاقها من هذه الدراسة رغم اعتامدمها عىل
مص�ادر متقاربة ،وهذه الدراس�ة ت�درس حالة واحدة ه�ي جرائم العنف يف
الوطن العريب.
الدراس�ة الثالث�ة :وه�ي كت�اب ولفقان�ق وفريك�ويت ع�ن ثقاف�ة العنف
(. )Wilfgng & Ferruculy
ه�ذه الدراس�ة كان اهتاممها منصب ًا عىل معرفة أس�باب العنف البرشي،

ومل�اذا يعتدي اإلنس�ان عىل اآلخرين؟ .وحاول�ت التحري عن أصل العنف
يف النف�س البرشي�ة ،وهل الس�لوك العني�ف متأصل يف اإلنس�ان؟ .وهل هو
موروث؟ .أم هل هو مكتسب؟.
وق�د عمد هذا الكتاب إىل مس�ح ش�امل للنظريات املوجودة بالس�احة
ع�ن العنف .وقد تطرق الكتاب إىل علامء متعددين بحثوا يف موضوع العنف
م�ن جوانب عدة ،وتطرق إىل خالصة بحوث علمية متعددة بحثت يف قضية
العنف عند اإلنسان.

أهم النتائج

أه�م نتيجة توصلت إليها الدراس�ة هي أن العن�ف 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
الثقافة العامة للمجتمع .وأن هذه الثقافة املحلية والتي سامها بــ ()Subculture
هي التي تنتج العنف أو حقيقة هي ثقافة تدعو وتشجع عىل العنف.

مقارنة بني الدراستني

إن الكتاب املش�ار إليه يركز عىل أس�باب 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 أس�باب العنف  .وهذه الدراس�ة ال تركز عىل هذا اجلانب ولكنها
تبحث هذه القضية يف إطار البحث عن جرائم العنف يف الوطن العريب.
الدراس�ة الرابع�ة  :دراس�ة ( )Boltems,1990عن من�ع اجلريمة يف عقد
التسعينيات :وهتدف الدراسة ملعرفة أبعاد اجلريمة يف عقد التسعينيات ،حيث
قام�ت عىل مشروع بحثي اعتمد عىل إستراتيجيات خمتلط�ة ملنع اجلريمة يف
املستقبل مبني عىل تطورات اجتامعية وموقعية .كام أهنا تعالج العوائق املتوقعة
يف التع�اون والتنس�يق املتوقع ما بني الوكاالت الت�ي تعمل عىل منع اجلريمة.
كام إهنا هتتم بتقييم السياسات املتجددة يف جمال منع اجلريمة وذلك من خالل
بحث علمي .وركزت الدراسة أيض ًا 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 مرتبط ًا بتحسني األدوات الرشطية لذلك
أو إزال�ة مغري�ات اجلريمة ،وإنام القضية أعمق من ذل�ك .ويف ظروف معينة
ف�إن هنالك تغريات معتربة يف الس�لوك االجتامع�ي يمكن حتقيقها عن طريق
وس�ائل اجتامعية معينة حتى لو يف ظروف تقليدية غري مشجعة .وإن تصميم
برام�ج معين�ة يف ظروف اجتامعي�ة معينة ملكافحة اجلريم�ة اثبتت نجاحها يف
كثري من احلاالت .وأن الرتكيز جيب أن يكون عىل مشاريع معينة ويف ظروف
معينة ملنع اجلريمة.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة

 . 3منهجية الدراسة
 1 . 3منهج الدراسة

تعد هذه الدراسة من الناحية املنهجية عىل دراسة حجم إحصائيات قامت
بإرساهلا الدول العربية ألغراض هذه الدراسة .وهذه املعلومات تتضمن حجم
جرائ�م العن�ف يف كل دولة وذلك وف�ق جدول حيدد تل�ك اجلرائم لألعوام
1995ـ 2000م ،وه�ي جرائ�م القت�ل بأنواع�ه ،واألذى اجلس�يم ،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.
س�يرتكز اجلانب التطبيقي من هذه الدراس�ة عىل استعراض كامل لتلك
املعلومات ،ثم حتليلها بغرض الوصول إىل نتائج تم تفسريها.

تم إرس�ال اس�تبانة حتت�وي جمموعة من األس�ئلة إىل كل ال�دول العربية
املنضوية حتت مظلة جملس وزراء الداخلية العرب .ولقد كان الطلب يف هذه
االستبانة حيتوي عىل هذه األسئلة:
 1ـ إحصائي�ة بجرائ�م العن�ف يف البل�د العريب وفق اجل�دول املرفق مع
الطلب ،وهو يشير إىل أنواع جرائم العن�ف املطلوب اإلفادة عنها،
وه�ي جرائ�م :القت�ل بأنواع�ه ،األذى اجلس�يم ،جرائ�م الرسقات
باس�تعامل العن�ف ،جرائم االعت�داء اجلنيس بالعن�ف ،جرائم عنف
أخرى غري املشار إليها.
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 2ـ املطل�وب معلوم�ات عن إحصائية هذه اجلرائم يف األعوام  1995ـ
 1996ـ  1997ـ  1998ـ  1999و2000م .ويف ه�ذه احلال�ة فإن
املطلوب هو أرقام بعدد اجلرائم املرتكبة يف هذه السنني.
 3ـ ك�م نس�بة من يقومون بارت�كاب جرائم العنف بني اجلنسين وذلك
بتحديد نسبة جرائم الذكور وجرائم اإلناث.

 4ـ كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها واملطلوب
هن�ا نس�بة جرائم العنف إىل الع�دد الكيل من اجلرائ�م املبلغ عنها يف
الدول.
 5ـ ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى
(.)Detection

 6ـ م�ا الفئ�ات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟ .واملطلوب هنا النس�بة
فقط ،وليس األعداد ،والفئات العمرية املطلوبة هي:
أ ـ من سن  10إىل .20

ب ـ من سن  21ـ .30

ج ـ من سن  31ـ .40

د ـ من سن  41ـ .50

هـ ـ من سن  51ـ .60

و ـ من سن  61فام فوق.

وذلك لغرض معرفة الفئة العمرية األكثر ارتكاب ًا جلرائم العنف يف
الوط�ن العريب .ولقد تم اختيار هذه املجموع�ة من الفئات العمرية
ألهنا املجموعات التي عادة ما تدخل يف دائرة اإلحصائيات اجلنائية
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يف ارتكاب جرائم العنف وهي تقريب ًا تشمل كل األعامر التي يمكن
أن ترتكب جريمة العنف.

 7ـ م�ا هي املهن التي يامرس�ها مرتكبو جرائم العن�ف؟ .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.

وذل�ك بغ�رض التع�رف من الواقع على أكثر امله�ن ارتكاب ًا جلريمة
العنف يف الوطن العريب (النسبة فقط هي املطلوبة).

 8ـ 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.

وذل�ك بغ�رض معرفة الفئات التعليمية التي ترتكب أكثر نس�بة من
جرائم العنف.
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 9ـ ما نسبة العود إىل إرتكاب جرائم العنف يف هذه الفرتة؟ .واملطلوب
هو نس�بة الذين تتم إدانتهم يف جرائم العنف ثم يعودون مرة أخرى
الرت�كاب جريمة عنف ،وهذه تعطي مؤرشات مهمة لطبيعة العود
يف جرائ�م العنف .وهل من خصائص مرتكبي جرائم العنف العود
مرة أخرى الرتكاب جريمة عنف.
 10ـ املطل�وب حتديد الوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف وذلك
بالتقري�ب وليس بالتحدي�د الدقيق وذلك الختلاف 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.

فعلى كل دولة أن حتدد هذه الطبقات حس�ب املقايي�س االجتامعية
الت�ي تتخذه�ا يف حتدي�د الطبق�ات االجتامعية .وجتدر اإلش�ارة هنا
إىل أن حتدي�د الطبق�ات االجتامعي�ة يت�م يف ال�دول الرأسمالية مث ً
ال
على أس�اس الوضع االقتص�ادي .ولك�ن املعيار يف ال�دول العربية
خيتلف عن ذلك املعيار وغريه من املعايري .ومن املعروف أن الوضع
االجتامع�ي للف�رد يف الدول العربي�ة واإلسلامية كان لفرتة طويلة
يعتمد عىل ثالثة معايري:
أ ـ الوضع األرسي.
ب ـ الوضع القبيل.
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ج ـ الوضع الديني.

وه�ذا معن�اه أنه كلما كان وضعه الديني أو األرسي أو القبيل متميز ًا
نج�ده يف درج�ة اجتامعية أفضل.وه�ذا خيالف ما علي�ه احلال اآلن
ألن الوض�ع االجتامعي أو الطبقة االجتامعية يف وطننا العريب أصبح
حيدده�ا اجلانب االقتص�ادي 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 م�ا ه�ي اآللة املس�تعملة يف جرائم العنف؟ .واملطلوب هو النس�بة
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.

والغ�رض الرئي�س هو معرف�ة السلاح األكثر اس�تعامالً يف جرائم
العنف يف الوطن العريب.

 2 . 3الردود من الدول العربية
لق�د تم إرس�ال هذه االس�تبانة لكل ال�دول العربية وق�د وصلتنا ردود
الدول اآلتية:
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 1ـ اململكة العربية السعودية.

 2ـ مجهورية مرص العربية.

 3ـ مملكة البحرين.

 4ـ ليبيا.

 5ـ دولة الكويت.
 6ـ دولة قطر.

 7ـ اجلمهورية العربية السورية.

 8ـ سلطنة عامن.

 9ـ اجلمهورية اليمنية.
 10ـ اململكة املغربية.

 11ـ اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.

 12ـ اجلمهورية اللبنانية.

 13ـ مجهورية السودان.
 14ـ دولة فلسطني.

تفاوتت الدول العربية يف االستجابة بالرد عىل كل األسئلة وهناك بعض
األس�ئلة مل يتم الرد عليها ،ولكن األجوبة يف جمملها كانت معربة ومفيدة كام
أن االعتقاد أن هذه استجابة مناسبة بالنسبة لعدد الدول العربية.

 3 . 3اإلحصائية اجلنائية

أش�ارت العديد من الدول العربي�ة إىل أن هذه املعلومات هي مصدرها
اإلحصائية اجلنائية لوزارة الداخلية .وهذا يعني أهنا تشري إىل اجلرائم التي تم
اإلبالغ عنها وليس�ت 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 ربما أن بع�ض اجلرائم تصل إىل مرحلة اإلبالغ للس�لطات الرس�مية
ولكن هذه الس�لطات ال تقوم بتس�جيلها ألس�باب تراها هي .لذلك فإن ما
يصل إىل علم الس�لطات ال يعكس كل هذه اجلرائم .لذلك البد من اإلشارة
ابت�دا ًء إىل أن هذه املعلومات الت�ي 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 فس�تبقى اإلحصائي�ة اجلنائية املصدر األهم للمعلومات اجلنائية
عىل الرغم من القصور الذي يشوهبا.

 1ـ اململكة العربية السعودية:

 1ـ كم نس�بة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟( :ذكور
( ،)%99إناث .)%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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 4ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:
ـ من سن  10ـ .)%1٫7( 20

ـ من سن  21ـ .)%50( 30
ـ من سن  31ـ .)%40( 40

ـ من سن  41ـ .)%7٫3( 50

ـ من سن  51ـ .)%0٫08( 60

ـ من سن  61فام فوق (.)%0٫02

 5ـ 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 م�ا املس�توى التعليمي ملرتكبي جرائم العن�ف؟ :أ ـ جامعي فام فوق
( ،)%0،1ب ـ ثان�وي ( ،)%30ج ـ متوس�ط ( ،)%40د ـ ابتدائ�ي
( ،)%15هـ ـ بدون (.)%14
 7ـ ما نس�بة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟:
(.)0

 8ـ ح�دد تقريب ًا الوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائ�م العنف؟( :طبقات
دنيا ( ،)%55طبقات متوسطة ( ،)%41طبقات عليا .)%4

 9ـ ما اآللة املس�تعملة يف جرائم العنف؟( :سكني )%20؛ (سالح ناري
)%60؛ (آلة حادة )%15؛ (قوة بدنية )%2؛ (أخرى .)%3
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اجلدول رقم ( )1اجلرائم يف اململكة العربية السعودية ( 1995ـ 2000م)
أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

 2ـ األذى اجلسيم

 3ـ جرائم الرسقات
بالعنف
 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
156

114

129

117

129

145

197

274

399

325

394

584

256

331

583

312

352

411

148

185

187

194

361

262

--

--

--

--

--

--

2ـ مجهورية مرص العربية:

 1ـ كم نس�بة من يرتكبون جرائم العنف بني اجلنسين؟( :ذكور ،)%97
(إناث.)%3

 2ـ كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟.)%58( :
 3ـ كم نسبة اكتشاف جرائم العنف بالنسبة للجرائم األخرى؟.)90( :

 4ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:
ـ من سن  10ـ .)%0٫5( 20

ـ من سن  21ـ .)%36( 30
ـ من سن  31ـ .)%28( 40
ـ من سن  41ـ .)%18( 50
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ـ من سن  51ـ .)%0٫10( 60

ـ من سن  61فام فوق (.)%3

 5ـ 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 م�ا املس�توى التعليمي ملرتكبي جرائم العن�ف؟ :أ ـ جامعي فام فوق
( ،)%3ب ـ ثانوي ( ،)%11ج ـ متوسط ( ،)%2د ـ ابتدائي (،)%-
هـ ـ بدون (.)%84
 7ـ م�ا نس�بة الع�ود للجريم�ة املامثل�ة ملرتكب�ي جرائ�م العن�ف يف هذه
الفرتة؟.)0(:
 8ـ ح�دد تقريب ًا الوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائ�م العنف؟( :طبقات
دنيا ( ،)%84طبقات متوسطة ( ،)%14طبقات عليا .)%2

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

1ـ القتـل بأنواعه

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م

 2ـ األذى اجلسيم

 3ـ جرائم الرسقات
بالعنف
 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

843

757

717

714

659

646

367

477

429

410

462

489

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

91

71

88

63

57

32

 3ـ 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 ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(بدون).

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

 5ـ م�ا امله�ن التي يامرس�ها مرتكبو جرائم العنف؟ (النس�بة فقط)( :ال
يوجد).

 6ـ 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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 8ـ حدد تقريب ًا الوسط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف؟( :بدون).

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

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

أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

 2ـ األذى اجلسيم

 3ـ جرائم الرسقات
بالعنف
 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
8

46

4

70

4

73

5

--

7

49

213

115

139

55
80

57

118

90

138

159

150

178

112

191

1064

1143

934

916

743

1109

 4ـ ليبيا:

 1ـ كم نس�بة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟( :ذكور
( ،)%95إناث .)%5

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

 3ـ ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(.)%15
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 4ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟(:بدون).

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

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

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

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

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

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

أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

 2ـ األذى اجلسيم

 3ـ جرائم الرسقات
بالعنف
 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
91

105

92

640

532

262

187

240

231

223

38

27

24

627

96

125

135

526

514

244

259

272

223

226

227

28

61

51

491

293

 5ـ 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 ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(.)%11،4

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

 5ـ م�ا امله�ن الت�ي يامرس�ها مرتكب�و جرائم العن�ف؟ (النس�بة فقط):
(بدون).
 6ـ ما املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف؟( :بدون).

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

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

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

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

1ـ القتـل بأنواعه

 2ـ األذى اجلسيم

 3ـ جرائم الرسقات
بالعنف
 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
19

31

13

17

20

12

349

349

231

222

185

233

96

86

76

80

76

69

230

232

225

286

275

311

24

32

104

41

45

37

36

 6ـ 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 ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(بدون).

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

 5ـ م�ا امله�ن التي يامرس�ها مرتكبو جرائم العنف؟ (النس�بة فقط)( :ال
يوجد).

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

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

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

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

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

أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

 2ـ األذى اجلسيم

 3ـ جرائم الرسقات
بالعنف

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
25

26

28

26

38

24

819

1024

2263

2739

3141

4468

34

41

105

53

46

40

45

 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

89

73

87

101

84

90

--

--

--

--

--

--

 7ـ دولة الكويت:

 1ـ كم نس�بة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟( :ذكور
( ،)%97إناث .)%3

 2ـ ك�م متث�ل جرائ�م العن�ف بالنس�بة إىل كاف�ة اجلرائـ�م املبل�غ عنها؟:
(.)%14

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

 4ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:
ـ من سن  10ـ .)%15( 20

ـ من سن  21ـ .)%60( 30
ـ من سن  31ـ .)%35( 40

ـ من سن  41ـ ( 50بدون).

ـ من سن  51ـ ( 60بدون).

ـ من سن  61فام فوق (بدون).

 5ـ ما املهـن التــي يامرسـها مرتكبو جرائـم العنـف؟ (النسبة فقـط):
أ ـ عامل (،)%15ب ـ موظفون (بدون) ،جـ ـ رجال اعامل (بدون)،
د ـ بدون عمل ()%75؛ هـ ـ أخرى (.)%10
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 6ـ م�ا املس�توى التعليمي ملرتكبي جرائم العن�ف؟ :أ ـ جامعي فام فوق
(ب�دون) ،ب ـ ثان�وي ( ،)%25ج ـ متوس�ط ( ،)%15د ـ ابتدائ�ي
( ،)%20هـ ـ بدون (.)%15

 7ـ م�ا نس�بة العود للجريمة املامثل�ة ملرتكبي جرائم العن�ف يف هذه الفرتة؟:
(.)%35
 8ـ ح�دد تقريب ًا الوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائ�م العنف؟( :طبقات
دنيا ( ،)%70طبقات متوسطة ( ،)%28طبقات عليا .)%2

 9ـ ما اآللة املس�تعملة يف جرائم العنف؟( :سكني )%15؛ (سالح ناري
)%40؛ (آلة حادة )%30-؛ (أخرى .)%15
اجلدول رقم ( )7اجلرائم يف دولة الكويت ( 1995ـ 2000م)

أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
128

165

154

136

171

 3ـ جرائم الرسقات 2226
بالعنف

 2ـ األذى اجلسيم

652

 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف

14

 5ـ جرائم عنف
أخرى

168

643

2566

2889

3194

1127
1530

501

11

15

4

--

--

197

241

214

372

266

 8ـ اململكة املغربية:

644

738

95

2042

 1ـ كم نس�بة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟( :ذكور
( ،)%97٫3إناث .)%2٫70
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 2ـ ك�م متث�ل جرائ�م العن�ف بالنس�بة إىل كاف�ة اجلرائ�م املبل�غ عنه�ا؟:
(.)%3٫99

 3ـ ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(.)%79٫2

 4ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:

ـ من سن  21ـ .)%--( 30
ـ من سن  31ـ .)%--( 40

 5ـ م�ا امله�ن التي يامرس�ها مرتكبو جرائ�م العنف؟ (النس�بة فقط) :أ ـ
عامل (،)%--ب ـ موظفون (بدون) ،ج ـ رجال أعامل (بدون) ،د ـ
بدون عمل ()%--؛ هـ ـ أخرى (.)%-

 6ـ م�ا املس�توى التعليمي ملرتكبي جرائم العن�ف؟ :أ ـ جامعي فام فوق
(ب�دون) ،ب ـ ثان�وي (ب�دون) ،ج ـ متوس�ط ( ،)%--د ـ ابتدائي
( ،)%--هـ ـ بدون (.)%--

 7ـ م�ا نس�بة العود للجريمة املامثل�ة ملرتكبي جرائم العن�ف يف هذه الفرتة؟:
(.)%20

 8ـ ح�دد تقريب ًا الوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائ�م العنف؟( :طبقات
دنيا ( ،)%--طبقات متوسطة ( ،)%--طبقات عليا بدون).

 9ـ 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 ( )8اجلرائم يف اململكة املغربية ( 1995ـ 2000م)

أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
302

533

224

295

317

353

 3ـ جرائم الرسقات 4892
بالعنف

7524

7476

7068

6937

9432

738

840

933

974

883

--

--

--

--

--

 2ـ األذى اجلسيم 43561 46787 44660 44660 45589 41090

 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

977
--

 9ـ 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 ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(بدون).

 4ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:
ـ من سن  10ـ ( 20بدون).

ـ من سن  21ـ .)%--( 30
ـ من سن  31ـ .)%--( 40

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

ـ من سن  61فام فوق (بدون).

 5ـ م�ا امله�ن التي يامرس�ها مرتكبو جرائ�م العنف؟ (النس�بة فقط):أ ـ
عامل (بدون)،ب ـ موظفون (بدون) ،ج ـ رجال اعامل ( ،)%--د ـ
بدون عمل ()%--؛ هـ ـ أخرى (بدون).

 6ـ م�ا املس�توى التعليمي ملرتكبي جرائم العن�ف؟ :أ ـ جامعي فام فوق
(ب�دون) ،ب ـ ثان�وي (ب�دون) ،ج ـ متوس�ط ( ،)%--د ـ ابتدائي
(بدون) ،هـ ـ بدون (.)%--

 7ـ م�ا نس�بة العود للجريمة املامثل�ة ملرتكبي جرائم العن�ف يف هذه الفرتة؟:
(بدون).
 8ـ ح�دد تقريب ًا الوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائ�م العنف؟( :طبقات
دنيا ( ،)%--طبقات متوسطة بدون)( ،طبقات عليا بدون).

 9ـ ما اآللة املس�تعملة يف جرائم العنف؟( :سكني )%15؛ (سالح ناري
)%-؛ (آلة حادة بدون)؛ (قوة بدنية بدون)؛ (أخرى .)%--اجلدول رقم ( )9اجلرائم يف جلمهوريـة اليمنيــة ( 1995ـ 2000م)
أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

 2ـ األذى اجلسيم

 3ـ جرائم الرسقات
بالعنف

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
729

2483
130

690

722

1005

1193

1132

--

109

371

397

300

309

110

681

976

567

468

 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

28

28

30

32

52

78

--

--

--

--

--

--

 10ـ اجلمهورية العربية السورية:

 1ـ كم نس�بة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟( :ذكور
( ،)%93إناث .)%7

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

 3ـ ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(.)%99

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

ـ بالغني (.)%84

 5ـ م�ا امله�ن الت�ي يامرس�ها مرتكب�و جرائم العن�ف؟ (النس�بة فقط):
(بدون).
 6ـ ما املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف؟( :بدون).

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

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

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

1ـ القتـل بأنواعه

 2ـ األذى اجلسيم

 3ـ جرائم الرسقات
بالعنف
 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
329

333

296

336

330

357

37

43

47

35

12

5

3

42

34

61

11

15

101

113

120

75

50

61

22

40

47

51

39

34

 11ـ اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية :

 1ـ كم نس�بة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟( :ذكور
( ،)%95إناث .)%5

 2ـ كم متثل جرائم العنف بالنسبة إىل كافة اجلرائم املبلغ عنها؟.)%31( :

 3ـ ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(.)%70

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

 5ـ م�ا امله�ن الت�ي يامرس�ها مرتكب�و جرائم العن�ف؟ (النس�بة فقط):
(بدون).
 6ـ م�ا املس�توى التعليمي ملرتكبي جرائم العن�ف؟ :أ ـ جامعي فام فوق
(بدون).
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 7ـ ما نسبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟:
(بدون).

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

 9ـ ما اآللة املستعملة يف جرائم العنف؟( :بدون).
اجلدول رقم ( )11اجلرائم يف اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

( 1995ـ 2000م)

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
420

326

290

528

403

376

 3ـ جرائم الرسقات 5959
بالعنف

5491

4898

4383

8195

5144

571

627

711

573

1488

--

--

--

--

--

 2ـ األذى اجلسيم 22017 19967 18425 17680 13658 12252

 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

531
--

 12ـ اجلمهورية اللبنانية:

 1ـ كم نسبة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟( :بدون).
 2ـ ك�م متث�ل جرائ�م العن�ف بالنس�بة إىل كاف�ة اجلرائ�م املبل�غ عنه�ا؟:
(.)%10،3

 3ـ ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(.)%79

 4ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:
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ـ من سن  10ـ .)%20( 20

ـ من سن  21ـ .)%38( 30
ـ من سن  31ـ .)%21( 40
ـ من سن  41ـ .)%10( 50

ـ من سن  51ـ .)%7( 60

ـ من سن  61فام فوق (.)%5

 5ـ م�ا امله�ن التي يامرس�ها مرتكبو جرائ�م العنف؟ (النس�بة فقط) :أ ـ
عمال (،)%49ب ـ موظف�ون ( ،)%12ج ـ رجال أعامل ( ،)%5د ـ
بدون عمل ()%15؛ هـ ـ أخرى (.)%19

 6ـ م�ا املس�توى التعليمي ملرتكبي جرائم العن�ف؟ :أ ـ جامعي فام فوق
( ،)%9ب ـ ثان�وي ( ،)%13ج ـ متوس�ط ( ،)%18د ـ ابتدائ�ي
( ،)%28هـ ـ بدون (.)%32
 7ـ ما نسبة العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟:
(بدون).
 8ـ ح�دد تقريب ًا الوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائ�م العنف؟( :طبقات
دنيا ( ،)%70طبقات متوسطة ( ،)%18طبقات عليا .)%12

 9ـ ما اآللة املس�تعملة يف جرائم العنف؟( :س�كني )%4؛ (سلاح ناري
)%3؛ (آلة حادة )%7؛ (قوة بدنية )%39؛ (أخرى .)%47
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اجلدول رقم ( )12اجلرائم يف اجلمهورية اللبنانية ( 1995ـ 2000م)
أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

 2ـ األذى اجلسيم

 3ـ جرائم الرسقات
بالعنف
 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
138

137

122

137

164

126

312

899

315

501

490

1180

689

361

595

549

601

402

169

122

137

146

136

99

--

--

--

--

--

--

 13ـ 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 ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(.)%80

 4ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:
ـ من سن  10ـ .)%16( 20

ـ من سن  21ـ .)%43( 30
ـ من سن  31ـ .)%22( 40
ـ من سن  41ـ .)%10( 50

ـ من سن  51ـ .)%7( 60
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ـ من سن  61فام فوق (.)%2

 5ـ م�ا امله�ن التي يامرس�ها مرتكبو جرائ�م العنف؟ (النس�بة فقط) :أ ـ
عمال (،)%23ب ـ موظف�ون ( ،)%7ج ـ رج�ال اعمال ( ،)%2د ـ
بدون عمل ()%25؛ هـ ـ أخرى (.)%43

 6ـ م�ا املس�توى التعليمي ملرتكبي جرائم العن�ف؟ :أ ـ جامعي فام فوق
( ،)%1ب ـ ثان�وي ( ،)%15ج ـ متوس�ط ( ،)%17د ـ ابتدائ�ي
( ،)%22هـ ـ بدون (.)%45
 7ـ ما نس�بة العود للجريمة املامثلة ملرتكب�ي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟:
(.)%2

 8ـ ح�دد تقريب ًا الوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائ�م العنف؟( :طبقات
دنيا ( ،)%65طبقات متوسطة ( ،)%25طبقات عليا .)%10

 9ـ ما اآللة املس�تعملة يف جرائم العنف؟( :سكني )%28؛ (سالح ناري
)%20؛ (آلة حادة )%25؛ (قوة بدنية )%7؛ (أخرى .)%10

اجلدول رقم ( )13اجلرائم يف مجهورية السودان ( 1995ـ 2000م)
أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
942

1020

1304

1143

1324

1151

 3ـ جرائم الرسقات 1857
بالعنف

1797

1749

1794

1291

1483

630

596

547

714

653

42

34

20

42

68

 2ـ األذى اجلسيم 29433 26833 26203 23138 20303 19205

 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

485
120

116

 14ـ دولة فلسطني:

 1ـ كم نس�بة من يقومون بارتكاب جرائم العنف بني اجلنسني؟( :ذكور
( ،)%97إناث .)%3

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

 3ـ ك�م نس�بة اكتش�اف جرائ�م العن�ف بالنس�بة للجرائ�م األخ�رى؟:
(.)%95

 4ـ ما الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف؟:
ـ من سن  10ـ .)%3( 20

ـ من سن  21ـ .)%25( 30
ـ من سن  31ـ .)%45( 40
ـ من سن  41ـ .)%15( 50

ـ من سن  51ـ .)%10( 60

ـ من سن  61فام فوق (.)%2

 5ـ مـا املهـن التـي يامرس�ها مرتكبو جرائم العنـف؟ (النسبـة فقـط):
أ ـ عمـال (،)%40ب ـ موظفـون ( ،)%7ج ـ رجال اعـامل (،)%3
د ـ بدون عمل ()%20؛ هـ ـ أخرى (.)%30

 6ـ ما املستوى التعليمي ملرتكبي جرائم العنف؟:
أ ـ جامعي فام فوق (.)%5
ب ـ ثانوي (.)%10
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ج ـ متوسط (.)%15
د ـ ابتدائي (.)%25

هـ ـ بدون (.)%45

 7ـ م�ا نس�بة العود للجريمة املامثل�ة ملرتكبي جرائم العن�ف يف هذه الفرتة؟:
(بدون).
 8ـ ح�دد تقريب ًا الوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائ�م العنف؟( :طبقات
دنيا ( ،)%50طبقات متوسطة ( ،)%45طبقات عليا .)%5

 9ـ ما اآللة املس�تعملة يف جرائم العنف؟( :سكني )%30؛ (سالح ناري
)%25؛ (آلة حادة )%25؛ (قوة بدنية )%10؛ (أخرى .)%10
اجلدول رقم ( )14اجلرائم يف دولة فلسطني ( 1995ـ 2000م)

أنامط اجلرائم

1ـ القتـل بأنواعه

 2ـ األذى اجلسيم

 3ـ جرائم الرسقات
بالعنف
 4ـ االعتداء اجلنيس
مع العنف
 5ـ جرائم عنف
أخرى

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م
--

44

--

132

--

63

45

42

52

654

780

767

646

485

--

38

48

74

59

13

--

74

84

218

167

173

118

87

55

43

40

الفصل الرابع

التحليل :النتائج واملناقشة

 .4التحليل :النتائج واملناقشة
 1 . 4التحليل 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 نس�بة 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
 790جريم�ة وه�ذا يمثل  %12٫1بالنس�بة لكل جرائم العن�ف يف الدولة،
كذل�ك يمثل  %2٫9بالنس�بة ل�كل جرائم القتل يف ال�دول العربية األخرى
املستجيبة لالستبيان.
وجرائم األذى اجلس�يم كان عددها  2254وهي متثل  %34٫4بالنسبة
جلرائم العنف يف الدولة و %4بالنسبة للجرائم يف الدول األخرى.

ويف جرائ�م الرسقات م�ع العنف فإهنا بلغ�ت 2173جريمة وهي متثل
 %33.2بالنسبة للدولة ،ومتثل  %1.7بالنسبة للدول األخرى.

ويف جريم�ة االعت�داء اجلنسي كان عددها  1337وه�ي متثل %20٫4
بالنسبة للدولة و %6٫8بالنسبة للدول األخرى.
واملجم�وع الكيل للجرائ�م  6554ويمثل ذلك  %100بالنس�بة للدولة
و %9بالنسبة للجرائم املرتكبة يف الدول األخرى.
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مجهورية السودان
بل�غ عدد جرائم القت�ل يف أعوام الدراس�ة  6884جريمة (ويالحظ أن
احلج�م كبري مقارنة مع الدول األخرى) .وهذا يمثل  %4٫1بالنس�بة جلرائم
العن�ف األخرى بالدولة ويمثل  %25٫5بالنس�بة جلرائ�م القتل بكل الدول
املستجيبة لالستبيان.
ويف جرائم األذى اجلسيم فإن عددها كان  145115يف السنوات الست
وهي متثل  %87٫5بالنس�بة للدولة ،ومتثل  %27بالنس�بة للجرائم يف الدول
األخرى.

ويف جرائم الرسقات كان العدد  9971جريمة متثل  %6بالنسبة للدولة،
ومتثل  %7٫6بالنسبة جلرائم الدول األخرى.
ويف جرائ�م االعتداء اجلنيس مع اس�تعامل العنف ف�إن عدد اجلرائم كان
 1337وهي متثل  %20٫4بالنسبة للجرائم األخرى يف الدولة ،ومتثل %6٫8
بالنسبة جلرائم الدول األخرى.
ويف جرائم العنف األخرى فإن العدد كان  326وهذا يمثل  %2بالنسبة
للجرائم يف الدولة ،و %3٫1بالنسبة جلرائم الدول األخرى.
وكان املجموع لكل اجلرائم يف تلك الس�نوات  165921وهذا بالطبع
يمثل  %100بالنسبة جلرائم الدولة و %22٫8بالنسبة للدول األخرى.

ليبيا

كان�ت كل جرائ�م القت�ل  644يف الس�نوات املعني�ة وه�ي متثل %9٫1
بالنسبة للجرائم يف الدولة ،و %2٫4بالنسبة جلرائم الدول األخرى املشاركة
يف االستبيان.
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ويف جريمة األذى اجلسيم فإن العدد كان  1517يف كل السنوات وهي
متثل  %21٫4بالنسبة للجرائم املرتكبة يف الدولة ،ومتثل  %3بالنسبة للجرائم
املرتكبة يف الدول األخرى.
وكان عدد جرائم الرسقات بالعنف يف تلك السنوات  3330وهو يمثل
 %47بالنسبة للجرائم املحلية ،ويمثل  %2٫5بالنسبة للدول األخرى.
وكان ع�دد جرائم االعتداء اجلنيس مع العنف  1370ويمثل %19٫3
بالنسبة للجرائم املرتكبة داخل الدولة و %7بالنسبة جلرائم الدول األخرى.

ويف جرائم العنف األخرى كان العدد الكيل هو  229وهذا يمثل %3٫2
بالنسبة للجرائم املحلية و %2٫2بالنسبة جلرائم الدول األخرى.
أما جمموع اجلرائم الكيل يف كل الفرتة فكان  7090جريمة ومتثل %100
بالنسبة للدولة ،و %1بالنسبة للدول األخرى.

دولة فلسطني

كان الع�دد ال�كيل جلرائ�م القت�ل بأنواعه ه�و  539جريمة وه�ذا يمثل
 %10،4بالنسبة للجرائم املحلية ،ويمثل  %3بالنسبة جلرائم الدول األخرى.
وكانت جرائم األذى اجلسيم  3332جريمة وهي متثل  %64٫1بالنسبة
للجرائم املحلية ،و %6بالنس�بة للجرائم املرتكبة يف الدول العربية املش�اركة
يف الدراسة.
ويف جرائم الرسقات بالعنف وهي  357جريمة متثل  %9بالنسبة للجرائم
املحلية  ،و %3بالنسبة للجرائم املرتكبة يف الدول العربية األخرى.
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وكان الع�دد ال�كيل جلرائم االعتداء اجلنيس م�ع العنف  232وهي متثل
 %4،5بالنسبة لكل اجلرائم يف الدولة و %1،2بالنسبة للدول العربية األخرى.
وكان ع�دد جرائ�م العنف األخ�رى  736وهي متثل  %14٫2بالنس�بة
للجرائم املحلية  ،و %7بالنس�بة للجرائم املرتكبة يف الدول العربية املش�اركة
يف الدراسة.
وكان العدد الكيل لكل جرائم العنف يف الدولة هو  5196وهي بالطبع
متثل  %100بالنسبة للدولة ،ومتثل  %7بالنسبة ملجموع جرائم العنف يف الدول
العربية األخري.

مملكة البحرين

كان عدد جرائم القتل بأنواعها  28وهذا يمثل  %4بالنسبة جلرائم العنف
يف الدولة ،و %1بالنسبة جلرائم القتل يف كل الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

وكان عدد جرائم األذى اجلسيم  350جريمة وهي متثل  %4٫4بالنسبة
للجرائ�م يف الدول�ة ،وكذل�ك متثل  %1بالنس�بة لل�دول العربية املش�اركة يف
الدراسة.

وكان عدد جرائم الرسقات مع العنف يف س�نوات الدراسة  755ومتثل
 %9،5بالنسبة لكل اجلرائم يف داخل الدولة ،وكذلك متثل  %6بالنسبة للدول
العربية املشاركة.
وكان ع�دد جرائ�م االعت�داء اجلنيس م�ع العنف ه�و  928وهذا يمثل
 %11٫6بالنس�بة ل�كل جرائم العنف داخ�ل الدولة ،وكذل�ك يمثل %4،7
بالنسبة للدول العربية املشاركة.
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وبالنسبة للجرائم األخرى كانت  5909جريمة وهي متثل  %74٫1يف
داخل الدولة ،وكذلك متثل  %56٫1بالنسبة للدول العربية املشاركة.

وكان الع�دد الكيل جلرائم العنف يف الدولة هو 7970وهي بالطبع متثل
 %100بالنس�بة للدولة ،و  %1٫1بالنس�بة ملجموع جرائ�م العنف يف الدول
العربية األخرى املشاركة يف الدراسة.

مجهورية مرص العربية

كان الع�دد الكيل جلرائ�م القتل بأنواعه 4336وه�ي متثل  %59٫6من
جمموع جرائم العنف يف الدولة والتي وردت للدراسة ،ومتثل  %16٫1بالنسبة
جلرائم القتل بأنواعه يف كل الدول العربية املشاركة يف الدراسة.
وكان عدد جرائم األذى اجلسيم هو  402وهي متثل  %5٫5بالنسبة لكل
جرائم العنف الواردة من الدولة ،ويمثل  %1من جمموع جرائم األذى اجلسيم
يف الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

وكان ع�دد جرائ�م الرسق�ات م�ع العن�ف  2534وه�ذا الع�دد يمث�ل
 %34٫8بالنس�بة جلرائم العنف يف الدولة والتي وردت يف الدراس�ة ،ويمثل
 %1٫9بالنس�بة جلرائم الرسقات بالعنف الواردة من الدول العربية املشاركة
يف الدراسة.

وكان ع�دد جرائ�م العن�ف الواردة م�ن الدولة ه�و  7272والتي متثل
 ،%100وه�ي أيض ًا ال متثل إال  %1بالنس�بة جلرائم العن�ف يف الدول العربية
التي استجابت للدراسة.

وهذه النسبة املتدنية ربام ترجع إىل أن جرائم االعتداء اجلنيس املصحوبة
بالعن�ف جرائ�م العنف األخرى مل يرد عنها أي رقم م�ن الدولة وهذا جعل
العدد الكيل هو ثالث جرائم فقط.
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اجلمهورية اللبنانية
كان العدد الكيل جلرائم القتل بأنواعه  824ومتثل  %9٫7من عدد جرائم
العنف الكلية املرتكبة داخل الدولة والتي وردت للدراسة ،وهذا العدد يمثل
أيض ًا  %3٫1من عدد جرائم القتل يف كل الدول العربية املشاركة يف الدراسة.
وكان عدد جرائم االذى اجلسيم هو  4016ومتثل  %47٫1بالنسبة للعدد
الكيل جلرائم العنف داخل الدولة ويف نفس الوقت متثل  %7من جمموع جرائم
األذى اجلسيم يف الدول العربية املشار إليها يف هذه الدراسة.

وكان ع�دد جرائ�م الرسقات بالعنف هو  2878ويمثل نس�بة %33٫8
م�ن جمموع جرائ�م العنف داخل الدولة ،و %2،2م�ن عدد جرائم الرسقات
بالعنف يف كل الدول العربية املعنية.

وكان ع�دد جرائم االعت�داء اجلنيس مع العنف هو  809ويمثل %9٫5
بالنس�بة للع�دد الكيل جلرائم العن�ف يف الدولة و %4،1بالنس�بة للعدد الكيل
جلرائم االعتداء اجلنيس العنيف يف كل الدول العربية املشاركة.

وكان الع�دد ال�كيل جلرائم العن�ف  8527ويمثل نس�بة  %100جلرائم
العنف بالدولة ،بينام يمثل  %1٫2بالنسبة للعدد الكيل جلرائم العنف يف الدول
العربية املشاركة يف الدراسة.

دولة الكويت

كان ع�دد جرائ�م القتل بأنواعه هو  849جريمة وهي متثل  %4بالنس�بة
لكل جرائم العنف بالدولة ،ولكنه يمثل  %3٫1بالنسبة جلرائم القتل يف الدول
العربية املشاركة يف الدراسة.
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وكان عدد جرائم االذى اجلسيم هو  4305ويمثل هذا العدد %20٫4
بالنس�بة جلرائم العنف يف الدولة ويف الوقت نفس�ه يمثل  %8بالنس�بة للدول
العربية املعنية.

وكان ع�دد جرائم الرسق�ات بالعنف هو  14445وهذا يمثل %68٫5
بالنس�بة للدولة ،ويف نفس الوقت يمثل  %11بالنس�بة لكل جرائم الرسقات
بالعنف يف الدول العربية املشاركة.

وكان عدد جرائم االعتداء اجلنيس مع العنف  44جريمة متثل  %2بالنس�بة
للدولة ،وكام متثل  %2لكل جرائم االعتداء اجلنيس املصحوبة بالعنف يف الدول
العربية املشاركة.

وكان ع�دد جرائ�م العنف األخرى هو  1458ومتثل  %6٫9من جرائم
العن�ف يف الدولة ،ومتثل  %13،8بالنس�بة جلرائم العن�ف األخرى يف الدول
العربية املشاركة يف الدراسة.

وكان الع�دد الكيل جلرائم العن�ف  21101جريمة متثل  %100للدولة،
ومتثل  %2٫9من املجموع الكيل جلرائم العنف يف الدول العربية املشاركة.

سلطنة عامن

كان عدد جرائم القتل بأنواعه هو  167جريمة يف سنوات الدراسة وهذا
العدد يمثل  %1٫1بالنس�بة جلرائم العنف يف الس�لطنة ،ويمثل  %6بالنس�بة
جلرائم القتل يف الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

وكان ع�دد جرائ�م االذى اجلس�يم  259وهذا الع�دد يمثل  %1٫7من
جمم�وع جرائ�م العنف داخل الدول�ة ،ويمثل  %0٫5بالنس�بة جلرائم االذى
اجلسيم يف الدول العربية ،أي أقل من واحد يف املائة.
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وكان�ت جرائم الرسقات بالعن�ف  14454جريمة وهي متثل %93٫8
بالنس�بة جلرائم العنف بالدولة ،وكام متثل  %11بالنس�بة جلرائم الرسقات مع
العنف يف الدول العربية املشاركة.
وكان�ت جرائم االعتداء اجلنيس هي  524جريمة متثل  %3٫4بالنس�بة
جلرائ�م العن�ف يف الدولة .وهذا الع�دد يمثل  %27بالنس�بة جلرائم االعتداء
اجلنيس يف الدول العربية املشاركة.

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

اجلمهورية اليمنية

كان عدد جرائم القتل بأنواعه  5471جريمة لكل أعوام الدراسة وهي
متثل نسبة  %43٫7من جمموع جرائم العنف املرتكبة يف الدولة يف تلك الفرتة،
ويف نف�س الوق�ت متث�ل  %20٫3من جمم�وع جرائم القتل يف ال�دول العربية
املشاركة يف البحث يف تلك الفرتة حسب ما ورد يف هذه الدراسة.

أما عدد جرائم األذى اجلسيم فقد كانت  5484لتلك الفرتة من السنوات
وه�ي متث�ل  %43٫8من جمموع جرائم العنف يف الدولة ،ومتثل نس�بة  %1من
جمموع جرائم األذى اجلسيم يف الدول العربية املشاركة يف الدراسة.
وبلغ عدد جرائم الرسقات مع العنف  1307جرائم وهي متثل %10٫4
م�ن جمموع اجلرائم يف الدولة ،وكذلك متثل  %1من مجيع جرائم الرسقات يف
الدول العربية املشاركة يف الدراسة.
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وبلغ عدد جرائم االعتداء اجلنيس املصحوب بالعنف  248جريمة وهي
متث�ل  %2م�ن مجيع جرائم الدولة ،ومتثل  %1٫3من اجلرائم يف الدول العربية
التي أرسلت معلومات هلذه الدراسة.
أم�ا جرائم العنف األخ�رى جمتمعة فلم يرد عنها يشء .وقد كان جمموع
جرائم العنف بالدولة  12510جرائم وهي متثل  %100بالنسبة للدولة ،ومتثل
 %1٫7من جرائم العنف يف الدول العربية املعنية بالدراسة.

اململكة املغربية

كانت جرائم القتل يف السنوات الست للدراسة هي  2024جريمة ومتثل
 %6من جمموع جرائم العنف يف الدولة ،ومتثل  %7٫5من جمموع جرائم القتل
يف الدول العربية املشاركة يف الفرتة نفسها.

وبلغ�ت جرائم األذى اجلس�يم  266347جريم�ة يف نفس الفرتة وهي
بنس�بة  %84م�ن جمموع جرائ�م العنف يف الدولة ،كام أهن�ا متثل  %49٫5من
جمموع جرائم األذى اجلسيم يف الدول العربية املشاركة يف الدراسة.
وكان جمموع جرائم العنف يف الدولة يف فرتة الدراسة  317045جريمة

متثل نسبة  %100يف الدولة ،ومتثل نسبة  %43٫7من جرائم العنف يف الدول
العربية املشاركة يف الدراسة.

دولة قطر

بلغ�ت جرائم القتل بأنواعه  112جريم�ة وهي متثل  %2٫8من جرائم
العن�ف يف الدول�ة يف الفرتة املعنية ،ويف الوقت نفس�ه متثل  %0٫4من جرائم
القتل يف الدول العربية املشاركة.
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وكانت جرائم األذى اجلس�يم  215جريمة يف فرتة الدراس�ة وهي متثل
 %5٫3من مجيع جرائم العنف بالدولة ،ويف الوقت نفسه متثل  %0٫5بالنسبة
جلرائم األذى اجلسيم يف الدول العربية األربع عرشة املشاركة يف الدراسة أي
متثل أقل من .%1
أم�ا جرائم الرسقات املصحوبة بالعنف فقد كانت  1569جريمة وهي
بذل�ك متث�ل  %38٫9م�ن جمموع جرائم العن�ف بالدولة ،ويف الوقت نفس�ه
متثل  %1٫2من مجيع جرائم الرسقات بالعنف يف كل الدول العربية املشاركة
بالدراسة.

وبلغت جرائم االعتداء اجلنيس املصحوبة بالعنف  483جريمة يف فرتة
السنوات الست وهي متثل  %12من جمموع جرائم العنف يف الدولة ،وأيض ًا
متث�ل  %2،5من جرائم االعتداء اجلنسي املصحوبة بالعنف يف الدول العربية
األربع عرشة.
وكان باقي جرائم العنف األخرى غري املشار إليها بالتحديد يف املعلومات
 1650جريم�ة وه�ي متثل  %41من مجيع جرائم العنف يف الدولة ،ويف نفس
الوقت متثل  %15٫7من مجيع جرائم العنف األخرى جمتمعة يف الدول العربية
املعنية بالدراسة.
وكان جمموع جرائم العنف عامة هو  4029جريمة وهي بنسبة %100
يف الدولة ،بينام متثل هذه النسبة  %6من جمموع جرائم العنف يف الدول العربية
األربع عرشة املشاركة يف الدراسة.

اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

كانت جرائم القتل بأنواعها هي  2343جريمة  ،متثل نس�بة  %1٫6من
مجيع جرائم العنف يف الدولة يف فرتة الس�نوات الس�ت ،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  103999جريمة وهي متثل نسبة %71٫9
من مجيع جرائم العنف يف الدولة ،ويف الوقت نفسه متثل  %19٫3من جرائم
األذى اجلسيم يف مجيع الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

وج�اء عدد جرائم الرسق�ات املصحوبة بالعن�ف  34070جريمة متثل
 %23٫6من مجيع جرائم العنف بالدولة ،ويف الوقت نفسه متثل نسبة %25٫9
م�ن مجي�ع جرائم الرسق�ات املصحوبة بالعنف يف الدول العربية املش�اركة يف
الدراسة يف فرتة السنوات الست.
أما جرائم االعتداء اجلنيس املصحوبة بالعنف وكان عددها  4201جريمة
وه�ي متثل نس�بة  %2٫9من جرائ�م العنف يف الدولة ويف الوقت نفس�ه متثل
 %21٫4م�ن مجي�ع جرائم االعتداء اجلنسي املصحوبة بالعنف يف كل الدول
العربية املعنية بالدراسة.

ومل يرد هنالك عدد جلرائ العنف األخرى ولكن جمموع جرائم العنف
بالدولة كان  144613جريمة يف فرتة الدراس�ة ومتثل نس�بة  %100بالنس�بة
للدول�ة ،ويف الوقت نفس�ه متثل نس�بة  %19٫9من جرائ�م العنف يف الدول
العربية املشاركة يف الدراسة.

اجلمهورية العربية السورية

بلغت جرائم القتل بأنواعها  1981جريمة يف فرتة سنوات الدراسة وهي
متثل  %64٫3من جرائم العنف يف الدولة ،كام متثل نس�بة  %7٫3من جرائم
القتل بأنواعه يف الدول العربية املشاركة يف الدراسة.
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وبلغت جرائم األذى اجلس�يم  166جريمة يف الس�نوات الس�ت املعنية
بالدراسة وهي بذلك متثل  %5،4من جرائم العنف يف الدولة يف الفرتة نفسها.
كام متثل نسبة  %0٫5بالنسبة جلرائم األذى يف الدول العربية املعنية بالدراسة،
أي أقل من .%1
أم�ا جرائم الرسق�ات املصحوبة بالعنف فقد كان�ت  179جريمة وهي
بذلك متثل  %5٫8من جرائم العنف يف الدولة يف سنوات الدراسة ،بينام متثل
 %1من جرائم الرسقات يف الدول املعنية يف فرتة الدراسة.

وكانت جرائم االعتداء اجلنيس قد بلغت 520جريمة يف فرتة الدراس�ة
وه�ي بذلك متثل نس�بة  %16٫9من جرائ�م العنف يف الدولة يف تلك الفرتة،
كام متثل نس�بة  %2٫6من جرائم االعتداء اجلنيس يف الدول العربية املش�اركة
للفرتة.نفسها.
أم�ا جرائم العن�ف األخرى فقد بلغت  233جريم�ة وهي متثل %7٫6
من مجيع جرائم العنف بالدولة ويف الوقت نفسه متثل  %2٫2من مجيع جرائم
العنف األخرى جمتمعة يف كل الدول املشار إليها.
وكان جمم�وع جرائ�م العنف هو  3079جريمة يف فرتة الدراس�ة ومتثل
نس�بة  %100يف الدولة ،وهي متثل  %4من 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 الدراس�ة فق�د كان عدده�ا  26992جريمة وهي متث�ل  %3٫7من جرائم
العنف يف مجيع الدول املعنية .ويف الوقت نفس�ه متثل بالطبع نس�بة  %100من
جرائم القتل للدول نفسها املشاركة يف الدراسة.
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وفيما خيت�ص بجرائم األذى اجلس�يم فق�د بلغ�ت  537761جريمة يف
الدول العربية املش�اركة يف الس�نوات 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
املش�اركة  131351جريمة يف السنوات الست وهي متثل نسبة  %18٫1من
جرائم العنف يف مجيع الدول العربية املعنية.
وبلغ�ت جرائم االعتداء اجلنسي املصحوبة بالعنف  19666جريمة يف
الدول العربية املعنية يف فرتة الست سنوات وهي متثل نسبة  %2٫7من جرائم
العنف يف الدول املشاركة يف الدراسة.

أم�ا جرائ�م العنف األخرى غري املحددة فق�د بلغت 10541جريمة يف
ال�دول العربية املش�اركة وهي بذلك متثل  %1٫5م�ن مجيع جرائم العنف يف
الدول العربية املعنية يف فرتة الدراسة.
لذلك فإن عدد جرائم العنف يف الدول العربية املعنية يف خالل سنوات
للدراسة هو  726311جريمة.

 2 . 4جرائم العنف يف الدول العربية حسب نوع اجلريمة
 1. 2. 4جرائم القتل
نالحظ أن عدد جرائم القتل يف الدول العربية االربع عرشة املشاركة يف
الدراس�ة قد بلغ  96992جريمة خالل الس�نوات الس�ت وذلك من جمموع
 726311حصيلة العنف يف الدول املشار اليها .وهي بذلك ال متثل أكثر من
 %3٫7فقط من جمموع اجلرائم ،وهي نس�بة عادية ال تدعو لرتكيز خاص مع
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األخذ يف االعتبار أن جرائم القتل بأنواعه هي األكثر اكتشاف ًا لدى السلطات
حتى ولو مل يكتشف الفاعل.

وقد دلت املعلومات اجلنائية وهي منطقية ،أن جرائم القتل غالب ًا ما تظهر
يف اإلحصائي�ة اجلنائي�ة وذلك أما ألهنا جرائم خطرية وحي�دث غالب ًا اإلبالغ
عنها بواس�طة اجلمهور الذي يعطيها أمهية خاصة .أو ألن الس�لطات نفس�ها
تعط�ي أمهي�ة خاصة جلرائم القتل فتقوم بب�ذل جمهودات خاصة للتعرف عىل
أي جريمة قتل وقعت.
لذلك فإن عدد جرائم القتل الذي ورد من الدول العربية املشاركة غالب ًا
م�ا يكون أقرب إىل العدد الكيل للجرائم التي وقعت .ولكن بالنس�بة جلرائم
العنف األخرى فإن اإلبالغ عنها ثم اكتش�افها ال يكون بنفس نس�بة اكتشاف
جرائم القتل.
فإذا أخذنا ذلك يف االعتبار فإن جرائم القتل متثل بنسبة أقرب إىل حقيقتها
يف املجتم�ع من مجي�ع جرائم العنف األخرى ،لذلك نجد أن نس�بة متثيلها يف
جرائم العنف جمتمعة هي نس�بة أعىل من متثيل اجلرائم األخرى .أي أن نس�بة
جرائم العنف األخرى دائ ًام 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 Stigmaفكثري من اجلناة يف جرائم
القت�ل حيرضون بأنفس�هم ملراك�ز الرشطة واإلبالغ عن أهن�م ارتكبوا جريمة
قت�ل إما لغس�ل الع�ار كام يقول ،أو لث�أر ،أو غري ذلك .وبما أن هذه اجلريمة
ال حتم�ل الوصم�ة االجتامعية ملرتكبها عادة فإهنا تكون ارسع يف الوصول إىل
السجالت الرسمية.
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ويف ه�ذا اجلان�ب ف�إن األم�ر غري ذل�ك بالنس�بة لبعض جرائ�م العنف
األخ�رى .ومثال ذل�ك جريمة الرسقة م�ع العنف ،وأيض� ًا جريمة االعتداء
اجلنسي املصحوب�ة بالعن�ف فإهن�ا تلص�ق بصاحبه�ا وصم�ة اجتامعية جتعل
الش�خص منبوذ ًا إىل حد ما يف جمتمعه املحيل  ،هلذا الس�بب فإن مرتكب هذه
اجلريمة أو تلك ال يبلغ عنها وإنام حياول أن يتوارى عن األنظار وخيفي جريمته
ألهنا جتلب له العار .وهذه واحدة من األس�باب التي تس�اعد يف عدم االبالغ
عن هذه اجلرائم مما يعني أن تسجيلها يف السجالت الرسمية يكون أقل ،وتظل
يف أعداد األرقام الداكنة للسجالت اجلنائية (.)Dark Figures

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 تس�مى ،أو بس�بب االستفزاز الناشئ عن معركة مفاجئة ،عل ًام أن
هنالك كثري ًا من جرائم القتل سببها احلصول عىل املال .
والدول العربية مل تعرف كثري ًا جرائم القتل بسبب السطو عىل املصارف

واألماك�ن املالي�ة على الرغم م�ن وقوع بعض احل�وادث املتفرقة .يش�ار إىل
أن جرائ�م القت�ل ربام تكون أكثر من ذي قبل بالنس�بة جلرائ�م التفجريات أو
اختط�اف الرهائن أو الطائرات .ولو أن اإلحصائيات اخلاصة هبذه الدراس�ة
ال تشري بالتفصيل لذلك لكن يمكن القول إهنا من األسباب املؤدية للقتل يف
بعض األحيان.

2. 2. 4جريمة األذى اجلسيم
بلغت عدد جرائم األذى اجلسيم يف الدول العربية األربعة عرش يف فرتة
السنوات الست  537761جريمة مسجلة.
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ويالحظ إهنا متثل ما نسبته  %74من جرائم العنف املسجلة يف تلك الدول
لتلك الفرتة .وهي كام يالحظ متثل نسبة عالية جد ًا.

وهذه النسبة حتتاج إىل الوقوف عندها إذ أن األذى اجلسيم يقارب ثالثة
ارب�اع جرائ�م العنف يف الدول العربية .وإذا نظرنا يف هذه النس�بة العالية فإنه
يب�دو أن جرائ�م األذى اجلس�يم يقع م�ن ضمنها كل حم�اوالت جرائم القتل
الت�ي مل تكتم�ل أو جرائ�م الشروع يف القتل .كام أهنا ربام تع�د مؤرش ًا عىل أن
أكثر االعتداءات عىل النفس يف الدول العربية هي ليس�ت بغرض القتل وإنام
أذى جسي ًام .وربام يعرب عن املزاج املتقلب
بغرض إيقاع األذى فقط ولكن يكون ً
الرسيع االنفعال لدى الشخص العريب الذي يستجيب لالستفزاز وعدم قبول
ما يعتقده مس�يئ ًا ،كام ربام يكون مؤرش ًا 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.
كما أنه ال خيفى أن ما ينطبق على 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 كثري ًا 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 لتفسير علمي يف دراس�ة خاصة عن جريمة األذى اجلس�يم وما الذي
جيعلها تسيطر عىل خارطة جرائم العنف يف الدول العربية أكثر من غريها.
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 3. 2. 4جرائم الرسقات املصحوبة بالعنف

بلغت جرائم الرسقات املصحوبة بالعنف يف الدول العربية األربع عرشة
خالل السنوات الست  19666جريمة وهي تعادل  %2٫7من جرائم العنف
املس�جلة يف تل�ك ال�دول يف الفرتة نفس�ها  .ومن املؤك�د 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 نس�بة
عالية بني جرائم العنف.

وال ش�ك أن لذلك عدة أس�باب منها أن هذه اجلرائم ال جتد طريقها إىل
الس�جالت الرس�مية وإنام تظ�ل جرائم خفية وذلك لع�دم 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 إهتامم ًا
متقدم ًا ملكافحة هذه اجلرائم وزيادة نشاطها ودورياهتا ملنعها قبل وقوعها.

 4. 2. 4جرائم العنف األخرى

كان جمموع جرائم العنف األخرى املس�جلة يف الدول العربية املش�اركة
ولفرتة الس�نوات الس�ت ه�و  10541جريمة وهي متث�ل  %1٫5من جرائم
العنف املسجلة يف تلك الدول يف الفرتة نفسها .وبالطبع هذه نسبة بسيطة عىل
الرغ�م م�ن أننا ال نعلم م�ا هي هذه اجلرائم عىل س�بيل التفصيل .ولكن هذه
املجموع�ة تش�مل جرائم العن�ف املتبقية عدا القتل بأنواعه واألذى اجلس�يم
وجرائم الرسقات املصاحبة للعنف واالعتداء اجلنيس بالعنف ـ أي غري هذه
اجلرائ�م املحددة ـ ف�إن 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
ترج�ع إىل أن هنالك س�ت دول م�ن أربع عرشة دولة من الذين اس�تجابوا مل
يضمنوا ردودهم أي يش عن هذه اجلرائم األخرى ،ومل يسجل أي رقم ،وال
يعرف أي تفسير لذلك .ولكن فقدان أرقام س�ت دول من أربع عرشة دولة
يؤث�ر تأثير ًا بالغ ًا يف هذه النس�بة خصوص ًا وأن هذه اجلريم�ة الوحيدة التي مل
ترد يف معلومات ست دول عربية ربام ألن طلب الدراسة مل يكن واضح ًا هلذه
الدول أو ألي سبب آخر.

وكذل�ك ف�إن جرائ�م الرسق�ات املصحوب�ة بالعنف اضاف�ة 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 س�لة جرائم
عنف أخرى .وهذا التفسري األخري ربام يكون أكثر قبو ً
ال.

 5. 2. 4جمموع جرائم العنف
بلغ�ت كل جرائ�م العن�ف يف ال�دول العربي�ة املعني�ة بالدراس�ة يف فرتة
السنوات الست  726311جريمة وهي جمموع جرائم القتل بأنواعه ،واألذى
اجلس�يم ،وجرائم الرسق�ات بالعن�ف ،وجرائم االعتداء اجلنسي املصحوبة
بالعنف ،إضافة إىل جرائم العنف املتبقية،اجلدول رقم (.)15
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اجلدول رقم ( )15جرائم العنف يف الدول العربية الداخلة يف عينة الدراسة
يف أعوام ( 1995ـ 2000م)
أنامط
اجلرائم

1ـ القتـل
بأنواعه

1995م 1996م 1997م 1998م 1999م 2000م املجموع
4130

4358

4225

4646

4971

26992 4662

 2ـ األذى 537761 97748 97354 93159 89294 82619 77587
اجلسيم

 3ـ جرائم 131351 25212 23732 21482 22146 20744 18034
الرسقات
بالعنف

 4ـ االعتداء 3016
اجلنيس مع
العنف
 5ـ جرائم
عنف أخرى
املجموع

3136

3298

3417

19666 4114

2685

1589 11846 1642

1733

1619

10541 2012

113627 847331 391131 813421 193021 252211 904401

إن هذا الرقم الذي يمثل جمموع هذه اجلرائم يصعب احلديث عنه جمرد ًا
م�ن معطيات أخرى حتى يمكن أن نتح�دث إذا كان رق ًام كبري ًا أو متدني ًا .إن
ه�ذا الرقم بدون معرفة عدد الس�كان يف هذه البل�دان 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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 3 . 4جرائم العنف حسب السنني
يشير اجلدول رقم ( )2إىل ترتيب جرائم العنف حسب السنني اخلاصة
بالدراسة وهي أعوام  1995ـ  1996ـ  1997ـ  1998ـ 1999ـ 2000م.
كما أن�ه يشير إىل كل جريمة عنف داخلة بالدراس�ة مع الس�نة ،وهي جرائم
القت�ل بأنواعه ،األذى اجلس�يم ،جرائم الرسقات بالعن�ف ،االعتداء اجلنيس
مع اس�تعامل العنف ،وكذلك باقي جرائم العنف األخرى غري املش�ار اليها.
والبد من اإلش�ارة هنا مرة أخرى إىل أن هذه األرقام ختص أربع عرشة دولة
عربية هي التي أجابت عىل أسئلة االستبانة.
وباستعراض هذه اإلجابات يتضح اآليت:

 1. 3. 4القتل بأنواعه

هنالك  4130جريمة قتل يف عام 1995م يف كل الدول العربية املعنية.
ويصل جمموع جرائم القتل يف السنني الست إىل  26992جريمة وهذا يعني
أن جرائم القتل يف عام 1995م تساوي ما نسبته  %15٫3من 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.
فف�ي عام 1996م كان ع�دد جرائم القتل هو  ،4358وبالنس�بة للعدد

الكيل جلرائم القتل يف الس�نوات الس�ت وهي  26992جريمة وهذا يعني أن

جرائم القتل يف عام 1996م تقابل ما نسبته  %16٫1من جمموع جرائم القتل
يف كل السنوات املعنية وهذا يعني ارتفاع ًا طفيف ًا بني عامي 1995م و 1996م.
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ويف ع�ام 1997م كان ع�دد جرائ�م القتل هو  4226جريمة وبالنس�بة

للعدد الكيل للجرائم اخلاصة بالقتل يف السنوات الست وهو  26992جريمة
وهذا يعني أن جرائم القتل يف هذا العام تقابل ما نسبته  %15،7وهذا 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

جريم�ة مقارن�ة مع العدد الكيل  26992وه�ذا يعني أن جرائم القتل يف هذه
السنة تقابل ما نسبته  %17٫2مما يعني أهنا إرتفعت بأكثر من  %1من جرائم

العام الس�ابق ،وهذا ارتفاع مفهوم هبذه النس�بة من ناحية الظروف املتجددة

التي ربام تؤدي إىل ارتفاع معدل جرائم القتل بأنواعها.

ويف عام 1999م نجد أن جرائم القتل بأنواعها كانت 4971مقارنة مع

الع�دد الكيل جلرائ�م القتل وهي  26992جريمة وهذا يعني أن نس�بتها هي
 %18٫4وهن�ا كان االرتف�اع أكثر من  %1ولكن مل يرد لنا ما يشير وال نعلم

س�بب ه�ذه القفزة يف جرائم القت�ل يف ع�ام 1999م ،إال إذا فهمنا ذلك عىل
أس�اس التفسير الس�ابق وهو أن هنالك توجه ًا عام ًا يف إزدياد جرائم القتل
مع السنني ونسبة معقولة ال تزيد عن  %1نسبة 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  4662جريمة وهو

يقابل ما نس�بته  %17٫3من العدد الكيل جلرائم القتل يف كل الس�نوات وهو
26992جريمة .ويالحظ أن هنالك انخفاض ًا بسيط ًا يف حدود  %1من العام
الذي سبقه ،وهو نمط مغاير ملا حيدث عادة يف كل سنة وال بد من تفسري هلذا
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االنخف�اض حت�ى ولو كان طفيف ًا .هل حتس�نت أس�اليب من�ع اجلريمة لدى
الرشطة؟ عل ًام بأن جرائم القتل عامة ال ختضع للسيطرة بوسائل املنع كاجلرائم
األخرى اخلاصة باألموال مث ً
ال.

 2. 3. 4جرائم 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 تس�اوي ما نسبته  %40من 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  4358جريمة وكانت
كل جرائم العنف يف ذلك العام هي 112252وهذا يعني اهنا تساوي ما نسبته
 %3،9من كل جرائم العنف ،وهذا يعني أن هنالك انخفاض ًا طفيف ًا يف نس�بة
جرائم القتل يف عام 1996م مقارنة مع عام 1995م.
ويف ع�ام 1997م كان�ت جرائ�م القت�ل بأنواعه�ا ه�ي  4225جريم�ة
وبمقارنتها مع العدد الكيل جلرائم العنف يف ذلك العام وهي 120391جريمة
نجد أهنا تقابل ما نسبته  %3٫5بالنسبة 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 ع�ام 1998م كان ع�دد جرائم القتل ه�و  4646جريمة مقارنة مع
الع�دد الكيل جلرائم العنف يف ذلك العام وهو  124318جريمة وهذا يعني
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أن نسبتها للعدد الكيل هو  %17٫2مما يشكل إرتفاع ًا ملحوظ ًا يف نسبة جرائم
القتل.

ويف عام 1999م كانت جرائم القتل العمد هي  4971جريمة ومقارنة
مع العدد الكيل جلرائم العنف يف العام نفس�ه وهي  131193جريمة وهذا
يعني أهنا تقابل ما نسبته  %3،8مما يعني زيادة طفيفة ال تزيد عن  %0٫1وربام
لن يكون هلا قيمة كبرية.
ويف ع�ام 2000م كان ع�دد جرائم القتل هو  4662جريمة وبمقارنتها
م�ع العدد الكيل جلرائم العنف يف العام نفس�ه وه�و  133748جريمة وهذا
يعني أن نس�بة القتل للجرائم األخري كان  %3٫5وهذا يشير إىل انخفاض
عن العام املايض.
وكل جرائ�م القت�ل يف كل االع�وام الس�تة كان ه�و  26992جريم�ة
وبمقارنتها مع كل جرائم العنف يف كل هذه الس�نوات فإننا نجد أن نس�بتها
هي  %3٫7وهذه النسبة متناسقة مع النسبة السنوية.

إن مقارنة جريمة القتل مع جرائم العنف األخرى يف كل عام من أعوام
الدراس�ة ،نجد أن النس�بة مقارنة يف كل األعوام رغم االختالف الواضح يف
حج�م جرائ�م العنف األخرى .واملالحظة املهمة هن�ا أن حجم جرائم القتل
بأنواعها ظلت إىل حد كبري ثابتة يف حدود األربعامئة حالة يف كل عام تزيد أو
تنخفض قلي ً
ال ،ولكن الذي يدعو للتوقف أن نسبتها إىل جرائم العنف األخرى
أيض ًا ظلت ثابتة إىل حد ما يف طوال سنوات الدراسة .وهي مل خترج من حدود
 %4إىل  %3٫5عىل الرغم من الزيادات امللحوظة يف بعض جرائم العنف من
ع�ام لع�ام لكن ه�ذه النتيجة تشير إىل أن العدد الكيل جلرائ�م العنف ظل يف
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ثبات إىل حد ما مل يتغري تغيري ًا دراماتيكي ًا .تلك النسبة حمافظة عىل العدد الكيل
املحافظ نوع ًا 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 اتفاق ًا أو اختالف ًا مع العدد
ال�كيل جلرائ�م العنف يف ع�ام واحد واألمر ذاته ينطبق على اجلرائم األخرى
وبخاصة األذى اجلسيم(شكل  )1والرسقات بالعتف (الشكلني  2ـ .)3

 3. 3. 4األذى اجلسيم
يف ع�ام 1995م كان ع�دد جرائ�م األذى اجلس�يم يف كل الدول العربية
املشاركة هو  77587جريمة .وبام أن جرائم األذى اجلسيم يف السنوات الست
ه�و  537761جريمة وهذا يعني أن جرائم األذى اجلس�يم يف عام 1995م
تقابل ما نسبته  %14٫4بالنسبة للجرائم املرتكبة يف تلك السنوات .وهنالك
مؤرش أويل يوحي بأن ما ش�هده عام 1995م من جرائم األذى اجلس�يم كان
أقل من احلجم العادي للجرائم ذاهتا يف كل عام.
وإذا تقدمنا أكثر يف الس�نني التي تىل عام 1995م بالنس�بة هلذه اجلريمة
فلربما تكون هنالك نتائج هلا قيم�ة علمية حتى تتوفر املعلومات الالزمة عن
السنني الست.
يف ع�ام 1996م كان�ت جرائ�م األذى اجلس�يم ه�ي  82619جريم�ة
وبمقارنتها مع العدد الكيل جلرائم األذى اجلس�يم يف الس�نوات الس�ت وهي
 537761نرى أن جرائم عام 1996م تساوي ما نسبته  %15٫4من املجموع
الكيل .وهنا يالحظ أن هناك زيادة يف حدود  %1عن العام السابق.
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الشكل رقم (  )1جرائم القتل يف السنوات الست لكل الدول العربية

4662

4225

����
5500
4130

4358

4646

4971

����
6000
����
5000
����
4500
����
4000
����
3500

�������

����
3000
����
2500
����
2000
���
1500

2000
�

1999
�

1996
1997
1998
�
�
�

145

1995
�

�1000

الشكل رقم ( )2جرائم األذى اجلسيم يف السنوات الست لكل الدول العربية
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يف ع�ام 1997م كانت جرائم األذى اجلس�يم ه�ي  89294وبمقارنتها
مع العدد الكيل للجريمة يف االعوام الس�تة وهو  537761فإن هذا يعني أن
نس�بة ذل�ك العام كان�ت  %16،6للعدد الكيل للجريمة نفس�ها .ويالحظ أن
هنالك زيادة مضطردة يف العدد يف النس�بة مقارنة مع العام الذي س�بقه وهو
عام 1996م .وإىل هنا فإن هنالك إشارات واضحة أن جرائم األذى اجلسيم
يف زيادة مس�تمرة يف حجمها ويف نس�بتها منذ ع�ام 1995م ،وعام 1996م،
وعام 1997م.
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يف ع�ام 1998م كانت جرائم األذى اجلس�يم هي  93159ومقارنة مع
العدد الكيل للجريمة يف الس�نوات الس�ت وهو 537761جريمة فإن نس�بة
ه�ذه اجلريم�ة يف هذا العام تقابل  ،%17٫3وهن�ا يالحظ أن هنالك زيادة يف
هذه اجلريمة عن العام الذي سبقه ،وكذلك زيادة يف النسبة مقارنة مع العدد
ال�كيل هلذا العام مع األعوام الس�ابقة وبالذات مع عام 1997م .مما يؤكد أن
هنالك زيادة مضطردة يف حجم جرائم األذى اجلس�يم وزيادة يف النس�بة منذ
عام  1995ـ 1998م.

ويف ع�ام 1999م كان الع�دد الكيل جلرائم األذى اجلس�يم هو 97354
جريمة وبمقارنته مع العدد الكيل للسنوات الست للجريمة نفسها فإننا نجد
أن جرائم عام 1999م تقابل ما نسبته  %18٫1من العدد الكيل .وهذا مؤرش
آخر عىل الزيادة املضطردة ـ ولو بمقدار ـ حلجم جرائم األذى اجلسيم مع مرور
السنني وكذلك زيادة النسبة مقارنة مع اجلريمة نفسها لكل سنوات الدراسة.
ويف ع�ام 2000م ف�إن جرائ�م األذى اجلس�يم بلغ�ت  97748جريمة
وبمقارنته�ا م�ع مجيع جرائم األذى اجلس�يم للس�نوات الس�ت والتي بلغت
 537761جريم�ة ف�إن ه�ذا يعن�ي أن جرائم ع�ام 2000م تقابل ما نس�بته
 %18٫2م�ن املجم�وع ال�كيل هلذه اجلريم�ة .وهذا ايض ًا م�ؤرش جيد عىل أن
الزي�ادة مضط�ردة يف هذه اجلريم�ة من عام إىل عام حتى ول�و إن هذه الزيادة
ليس�ت مثرية ،أي أن القفزة يف الزيادة ليس�ت عالية جد ًا .فمنذ عام 1995م
حين كان الع�دد  77587فإن هناك زيادة بس�يطة كل عام حتى وصل العدد
إىل  97748يف عام 2000م.
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 4. 3. 4األذى اجلسيم املصاحب لكافة جرائم العنف يف السنة
نفسها
عن�د النظر إىل جرائم االذى اجلس�يم يف كل ع�ام مقارنة مع باقي جرائم
العنف يف ذلك العام فإننا نجد اآليت:

يف عام 1995م حيث كانت جرائم األذى اجلسيم هي  77587جريمة
وبمقارنتها مع العدد الكيل جلرائم العنف يف ذلك العام وهي  104409فإننا
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
األخ�رى جمتمعة ال تس�اوي أكثر من ربع جرائم العن�ف يف ذلك العام .وهنا
البد من حماولة تفسير هذا العدد الكبري يف جرائم األذى اجلس�يم مقارنة مع
باقي جرائم العنف يف عام 1995م.
وعندما تتعرف عىل األعوام التي تيل ذلك العام س�تتعرف عام إذا كانت
ه�ذه النس�بة حمافظة أم ال .أي أن األذى اجلس�يم يف كل ع�ام حيوز عىل %75
تقريب ًا 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 جد ًا للعدد
ال�كيل جلرائ�م العنف .ث�م نحاول معرفة مل�اذا يرتكب الن�اس جرائم األذى
اجلس�يم أكثر بكثير من جـرائم العنـ�ف األخـرى أي إهن�ا اجلريمة املفضلة
وإىل حـد كبري.
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يف ع�ام 1996م فإن حجم جرائم األذى اجلس�يم كان  82619جريمة
وكان العدد الكيل جلرائم العنف يف العام نفسه هو  112252جريمة .ونجد
أن نس�بة األذى اجلس�يم يف ذل�ك الع�ام بالنس�بة للعدد الكيل ه�و ،%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  89294جريمة والعدد
الكيل جلرائم العنف يف ذلك العام هو  120391جريمة وهذا يعني أن نسبة
هذه اجلريمة للعدد الكيل يف نفس العام هو  .%74٫2إذن 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  93159جريمة وكانت كل
جرائم العنف يف ذلك العام  124318جريمة مما يعني أن نسبتها للعدد الكيل
هي  %74.9وهذا تأكيد جديد عىل حمافظة جريمة األذى اجلسيم عىل أهنا متثل
ثالثة أرباع العدد الكيل جلرائم العنف منذ أعوام 1995م وحتى 1998م.

ويف ع�ام 1999م كان الع�دد الكيل جلرائم األذى اجلس�يم هو 97354
جريمة والعدد الكيل جلرائم العنف للعام نفسه هو  131193وهذا يعني أن
جريمة األذى اجلسيم متثل ما نسبته  %74٫2للعدد الكيل يف ذلك العام .وهذا
أيض ًا مورش آخر عىل أن جريمة األذى اجلسيم حتافظ عىل وضعها يف كل عام
ليس فقط كأكرب حجم ولكنها أيض ًا تساوي ثلثي جرائم العنف يف هذا العام
وكل األعوام التي سبقته يف هذه الدراسة.
ويف ع�ام 2000م ف�إن جرائ�م األذى اجلس�يم كان�ت  25212جريمة
وكانت جرائم العنف يف العام نفسه هو  133748جريمة أي بنسبة %73٫1
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للعدد الكيل جلرائم العنف يف نفس العام .وهي تقريب ًا نفس النس�بة لألعوام
السابقة والتي تدل عىل سيطرة جرائم األذى اجلسيم عىل أكرب مساحة جلرائم
العنف يف األعوام املشار إليها.
وبالنس�بة للمجموع الكيل جلرائم األذى اجلس�يم نج�د إأها 131351
جريمة وكان العدد الكيل جلرائم العنف يف الس�نوات الس�ت هو 726311
جريم�ة .وهذا يعني أن جرائم األذى اجلس�يم متثل ما نس�بته  %74من جممل
جرائم العنف .ويالحظ أن هذه النسبة ثابتة يف كل السنوات.

إن ه�ذه النتيج�ة مثرية لالهتامم وهي حمافظة حيث مثلت نس�بة جريمة
األذى اجلس�يم  %75من جمموع جرائم العنف وهي تش�مل :القتل بأنواعه،
وجرائم الرسقات ،واالعتداء اجلنيس مع اس�تعامل العنف ،إضافة إىل جرائم
العنف األخرى .وهذه النس�بة يبدو أهنا ثابتة منذ أعوام 1995م وحتى عام
2000م وذلك يف كل الدول العربية األربع عرشة.

وأح�د التفسيرات هلذه النس�بة الثابتة ه�و أن املواطن الع�ريب يميل إىل
ارت�كاب جريمة األذى اجلس�يم أكثر بكثري م�ن أي جريمة عنف أخرى ،بل
أكث�ر من مجيع جرائم العنف األخرى جمتمع�ة .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
جيعله�ا أكثر س�يطرة من غريها من جرائم العن�ف .وربام يكون هذا موضوع
لبحث منفصل يلم بكل الظروف واملعلومات عن هذه اجلريمة ومرتكبها.
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 5. 3. 4جرائم الرسقات مقارنة مع كل سنة
كان�ت جرائم الرسقات مع العنف يف عام 1995م هو  18034جريمة
لكل الدول العربية املعنية ،والعدد الكيل جلرائم الرسقات يف السنوات الست
هو  131351جريمة وهذا يعني أن جرائم الرسقات لعام 1995م تس�اوي
نسبة  %13٫7من جمموع الرسقات يف كل األعوام.

ويف ع�ام 1996م كان جمم�وع الرسق�ات م�ع العنف ه�و  20744جريمة
وكان جمم�وع الرسقات ل�كل األعوام  131351جريمة وذلك بنس�بة %15٫8
وه�ذا يوض�ح زيادة يف عدد جرائم الرسقات مع ع�ام 1996م عام كان عليه عام
1995م .وبالطبع يمثل ذلك زيادة يف النسبة لكل جرائم الرسقة يف كل األعوام.

يف ع�ام 1997م كان ع�دد جرائ�م الرسق�ات املصحوب�ة بالعن�ف ه�و
 22147جريم�ة وكان جمموع الرسق�ات يف كل األعوام  131351مما يعني
نسبة  %16٫9وهذا يشري إىل زيادة ملحوظة فيها بتقدم األعوام .واآلن يف عام
1997م أصبح�ت هناك زيادة مقدرة يف هذه اجلريمة من العام الذي س�بقه.
وبالطبع زادت النسبة ألن عدد اجلرائم يف كل األعوام ثابت.

يف ع�ام 1998م كان ع�دد جرائ�م الرسقات بالعن�ف  21482جريمة
بنسبة  %16٫4إىل 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  23732جريمة
بنسبة  %18٫1للعدد الكيل جلرائم الرسقات يف األعوام الست وهنا نالحظ
زيادة عن ما كان عليه يف العام الذي سبقه.
ويف ع�ام 2000م كان الع�دد الكيل جلرائم الرسقة بالعنف هو 25212
بنس�بة  %19٫2للعدد الكيل هلذه اجلريمة يف الس�نوات الس�ت .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 ازدياد ًا مضطرد ًا يف هذه اجلريمة مع مر السنني
م�ا ع�دا يف ع�ام 1998م حيث كان هن�اك انخفاض يف ع�دد جرائم الرسقة.
وربام يكون ذلك لس�بب عارض خاص بنش�اط الس�لطات أو عدم تس�جيل
هذه اجلرائم أو أن الس�بب مرتبط بقل�ة اإلبالغ عنها .ولكن التوجه الواضح
هو الزيادة املضطردة يف أعداد هذه اجلريمة يف كل عام.

6. 3. 4جرائم الرسقات مع جرائم العنف
كان عدد جرائم الرسقات يف عام 1995م يف الدول العربية االربع عرشة
هو  18034جريمة وكان العدد الكيل جلرائم العنف هو  104409جريمة يف
العام نفسه وقد كانت نسبة الرسقات بالعنف للعدد الكيل هو  %17٫3جريمة.

ويف ع�ام 1996م حي�ث كان عدد جرائ�م الرسقات هو  20744وكان
الع�دد ال�كيل جلرائم العنف  112252جريمة بنس�بة  .%18٫5ويالحظ أن
هنال�ك زي�ادة يف عدد عام 1996م من ع�ام 1995م يف هذه اجلريمة ،كام أن
النسبة أيض ًا زادت مقارنة مع العدد الكيل جلرائم العنف.

يف عام 1997م كان عدد جرائم الرسقات بالعنف هو  22147جريمة
وكان العدد الكيل جلرائم العنف يف نفس العام هو  120391جريمة وكانت
النس�بة ه�ي  .%18٫4وهذا يعني زي�ادة عدد الرسقات هلذا الع�ام من العام
الذي سبقه ولكن النسبة ظلت ثابتة تقريب ًا مما يعني زيادة أيض ًا يف العدد الكيل
جلرائم العنف.

يف عام 1998م كان عدد جرائم الرسقات مع العنف هو  21482جريمة
والع�دد الكيل جلرائم العن�ف هو 124318جريمة أي بنس�بة هي ،%17٫3
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ويالح�ظ هنا انخفاض بس�يط من ع�دد جرائم الرسقات هل�ذا العام مع العام
الذي س�بقه ،وكذلك انخفاض يف نس�بة هذه اجلرائم يف املجموع العام جلرائم
العنف يف العام الذي سبقه .ولكن الزيادة يف العدد الكيل يف جرائم العنف يف
ه�ذا العام كان�ت ملحوظة مقارنة مع العام املايض وهذا ما جعل النس�بة هلذا
العام أقل من سابقتها رغم أن العدد هلذا العام يزيد عن العام الذي سبقه.

يف ع�ام 1999م كان ع�دد جرائ�م الرسق�ات مع العن�ف هو 23732
جريمة وكان العدد الكيل جلرائم العنف يف نفس العام هو  131193جريمة
بنسبة .%18٫1
ويف عام 2000م عندما كان عدد الرسقات هو  25212جريمة كانت
النسبة هي  %18،9بالنسبة للعدد الكيل جلرائم العنف يف ذلك العام.

وبما أن الع�دد ال�كيل جلرائم الرسق�ات مع العنف يف األعوام الس�تة هو
 ،131351والع�دد الكيل جلرائم العنف يف الس�نوات نفس�ها هو 726311
جريمة فإن ذلك يعني أن النس�بة ه�ي  %18،9أي أن كل جرائم الرسقات يف
كل األعوام متثل  %18٫9من مجيع جرائم العنف يف هذه السنوات.
وم�ن جممل ذلك أن نس�بة الرسق�ات مع كل جرائم العن�ف ظلت ثابتة
إىل ح�د كبير مع العدد الكيل .وم�ع أن هنالك زيادة مضطردة يف عدد جرائم
الرسق�ات كل ع�ام إال أن احتفاظها بنس�بة واحدة طوال الس�نني ويف جمملها
بالنس�بة للع�دد الكيل من جرائم العن�ف يعني أن هناك أيض� ًا زيادة يف العدد
الكيل جلرائم العنف بنفس وترية زيادة جرائم الرسقات.

 7. 3. 4جرائم االعتداء اجلنيس املصحوبة بالعنف

كان�ت جرائ�م االعتداء اجلنيس مع العنف يف ع�ام 1995م هي 3016
جريمة وكان العدد الكيل هلذه اجلرائم يف السنوات الست هو  19666جريمة
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وهذا يعني أن هذه اجلريمة عام 1995م كانت متثل نسبة  %15٫3من جمموع
اجلرائم يف األعوام الستة.

ويف عام 1996م كان عدد هذه اجلرائم هو  2685جريمة وبمقارنتها مع
العدد الكيل هلذه اجلريمة يف كل األعوام فإن ذلك الرقم يمثل نسبة %13٫9
مما يعني انخفاض ًا يف عدد هذه اجلرائم يف السنة التي تلت 1995م.

ويف عام 1997م كان عدد هذه اجلرائم هو  3136بنسبة 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 ع�ام 1998م كان الع�دد الكيل جلريمة االعت�داء اجلنيس هو 3298
بنس�بة تس�اوي  %16٫8للعدد الكيل هلذه اجلريمة يف كل األعوام .ويالحظ
هنا زيادة يف هذا العام لعدد اجلرائم عن العام الذي سبقه.

ويف ع�ام 1999م كان الع�دد الكيل جلريمة االعت�داء اجلنيس املصحوبة
بالعنف هو  3417بنسبة تساوي  %17٫4مقارنة مع العدد الكيل هلذه اجلرائم
يف األعوام الست .وهنا أيض ًا يالحظ زيادة يف عدد هذه اجلرائم يف هذا العام
مقارنة مع العام الذي سبقه.

ويف ع�ام 2000م كان العدد ال�كيل جلرائم االعتداء اجلنيس العنيف هو
 4114جريمة بنسبة تساوي  %20٫9من العدد الكيل جلرائم االعتداء اجلنيس
يف كل األعوام .وهذا ايض ًا يوضح الزيادة يف عدد اجلرائم مع مرور الس�نني.
إذن هنالك توجه يف ازدياد عدد هذه اجلرائم كل عام.
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 8. 3. 4االعتداء اجلنيس مع باقي جرائم العنف
مل�ا 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 ع�ام 1996م كان الع�دد الكيل جلرائم االعتداء اجلنيس بالعنف هو
 2685جريمة وكان العدد الكيل جلرائم العنف يف الس�نة نفس�ها 112252
ً
انخفاض يف عدد هذه اجلرائم
جريمة بنسبة  .%2٫4ويالحظ أنه كان هنالك
عام كان عليه يف العام الذي س�بقه ،وكذلك كانت النس�بة منخفضة بالنس�بة
جلميع جرائم العنف يف العام نفسه.

يف ع�ام 1997م كان ع�دد جرائ�م االعتداء اجلنيس ه�و  3136جريمة
وكان الع�دد ال�كيل جلرائ�م العنف يف الع�ام نفس�ه  120391جريمة وذلك
بنس�بة  .%2٫6ويالح�ظ أيض� ًا زيادة يف ع�دد هذه اجلرائم يف ه�ذا العام عن
العام الذي س�بقه ،وكذلك يالحظ زيادة نس�بة هذه اجلريمة بالنس�بة جلرائم
العنف يف هذا العام.

ويف ع�ام 1998م كان عدد هذه اجلرائم هو  3298جريمة وكان العدد
ال�كيل جلرائ�م العن�ف يف نف�س الع�ام ه�و  124318جريمة وذلك بنس�بة
تقاب�ل .%2٫7ويالح�ظ أن هنالك زيادة طفيفة يف عدد ه�ذه 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  3417جريمة وكان
جمموع جرائم العنف هي  131193جريمة يف العام نفسه بنسبة  .%2٫6ورغم
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أن عدد هذه اجلرائم يف زيادة يف هذا العام من العام الذي س�بقه ،لكن النس�بة
هلذا العام أقل من العام الذي سبقه وذلك نتيجة للزيادة غري املتوقعة يف هذا
الع�ام عن العام الذي س�بقه .أي أن زيادة عدد ه�ذه 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 ع�ام 2000م كان ع�دد جرائ�م االعت�داء اجلنيس ه�و  4114بينام
كان العدد الكيل جلرائم العنف هو  133748يف العام نفس�ه بنس�بة .%3٫1
ويالحظ هنا زيادة يف عدد هذه اجلرائم عام كان عليه يف العام الس�ابق 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 الع�دد ال�كيل جلرائم االعتداء اجلنيس يف كل االعوام هو 19666
بينام كان العدد الكيل جلرائم العنف هو  726311بنسبة تساوي  %2٫7وهذا
يشري إىل الزيادة املضطردة يف عدد اجلرائم ويف نسبتها كل عام وهو ظهر ذلك
جلي ًا يف املجموع.

4 . 4جرائم العنف األخرى

1. 4. 4جرائم العنف من خالل السنوات الست
كان عدد جرائم العنف األخرى يف عام 1995م قد بلغ  1642جريمة
وكان�ت كل جرائ�م العنف األخرى خالل الس�نوات الس�ت 10541وهي
بنسبة .%15٫6
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ويف عام 1996م كانت جرائم العنف األخرى هي  1846جريمة وكانت
نس�بتها  %17٫5من جمموع اجلرائم لكل األعوام .ويالحظ هنا زيادة طفيفة
عن العام الذي سبقه.

يف ع�ام 1997م كان ع�دد ه�ذه اجلرائم  1589جريمة بنس�بة وقدرها
 %15٫1مقارنة مع العدد الكيل هلذه اجلرائم يف الس�نوات الس�ت .ويالحظ
أنه يف هذا العام كان هنالك انخفاض عن العام الذي سبقه.
ويف ع�ام 1998م كان ع�دد ه�ذه اجلرائ�م  1733جري�م بنس�بة تقابل
 %16٫4مع جمموع اجلرائم يف السنوات الست ،وهنا يالحظ زيادة عن العام
الذي سبقه.

ويف عام 1999م كان عدد هذه اجلرائم هو  1719جريمة 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  2012بنس�بة  %19٫1مع
كل هذه اجلرائم يف الس�نوا ت الس�ت .ويالحظ هنا ازدياد أكرب يف هذا العام
عام كانت عليه يف العام السابق.
وجممل املوضوع ان هنالك ارتفاع ًا يف هذه املجموعة من اجلرائم بمرور
األعوام ولو أن الزيادة مل تكن كبرية.

 2. 4. 4جرائم العنف األخرى مع باقي جرائم العنف

يف عام 1995م عندما كانت جرائم العنف األخرى تشكل  1642جريمة
كان املجموع الكيل للجرائم هو  104409جريمة لكل األعوام وهي تشكل
نسبة .%1٫6
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ويف ع�ام 1996م عندم�ا كان العدد هو  1846جريمة كان العدد الكيل
جلرائم العنف األخرى يف ذلك العام هو  112252جريمة تقدر بنسبة .%1٫6
ويالح�ظ هن�ا أن هناك زي�ادة ملحوظة يف هذه املجموعة م�ن 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  1589جريمة كان العدد
الكيل جلرائم العنف هو  120391جريمة بنسبة بلغت  .%1٫3ويف هذا العام
كان هنالك انخفاض يف عدد هذه اجلرائم عن العام الذي سبقه ،وأيض ًا كانت
النسبة أقل مما يعني أن اجلرائم األخرى قد حافظت عىل مستوى زيادهتا.
ويف عام 1998م عندما كان عدد جرائم العنف األخرى  1733جريمة
كان العدد الكيل هلا يف ذلك العام 124318جريمة بنسبة بلغت  %1٫4وهنا
يالحظ أن هناك زيادة يف هذه اجلريمة عن العام الذي سبقه وكذلك زيادة يف
النسبة من جمموع جرائم العنف.

يف ع�ام 1999م عندما كانت هذه اجلرائ�م قد بلغت  1719كان العدد
الكيل جلرائم العنف هو  131193جريمة بنسبة بلغت  .%1٫3وهنا يالحظ
انخفاض بسيط عن العام الذي سبقه.
ويف عام 2000م كان عدد هذه اجلرائم هو  2012جريمة وملا كان العدد
الكيل جلرائم العنف هو  133748جريمة وهذا يعني أن النسبة هي .%1،5
ويالح�ظ ازدي�اد عدد هذه اجلرائم يف هذا العام عام كانت عليه يف العام الذي
سبق.
وكان جمم�وع جرائم العنف األخرى يف الس�نوات الس�ت هو 10541
جريمة والعدد الكيل جلرائم العنف يف الس�نوات ذاهتا هو  726311بنس�بة
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 .%1٫5ويالح�ظ أن فئة اجلرائم األخرى حافظت عىل مس�توى متقارب يف
احلجم من أعوام 1995م حتى عام 2000م ولو أنه يف أغلب السنني كانت
هنالك زيادة إال أهنا زيادة معتدلة وبسيطة.

 3. 4. 4جرائ�م العن�ف مع بع�ض املتغيرات الديموجرافية
واالجتامعية واالقتصادية
الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف:

لقد كان التس�اؤل يف االستبيان عن توزيع جرائم العنف حسب األعامر
حيث قسمت الفئات العمرية كالتايل:
 1ـ من  10ـ  20سنة.

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

 6ـ من  61فام 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  20وجد أن املتوسط يف نسب اجلرائم هو 10٫1167
واالنح�راف  .7٫794وكان عدد املرات التي س�جلت فيها جرائم
العنف هلذه الفئة هو  1٫65للحد األدنى ،و 20٫00للحد األقىص.
ه�ذه الفئة متثل املرتبة الثالثة يف ارتكاب جرائم العنف بعد فئة  21ـ
 30سنة ،وفئة  31ـ  40سنة.
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 2ـ الفئة العمرية من  21ـ  30سنة كان توزيع نسب اجلرائم حسب هذه
الفئة كاآليت :املتوس�ط هو  ،42٫000واالنحراف  .12٫08وكان
عدد املرات التي س�جل فيها جرائم العنف هل�ذه الفئة هو 25٫00
للح�د األدنى ،و 60٫00للحد األقىص .هذه الفئة متثل أعىل نس�بة
بني مرتكبي جرائم العنف من كل الفئات العمرية يف الدول العربية
املعني�ة جمتمعة .ويبدو أن هناك اتفاق ًا بني الدول العربية أو توافق ًا يف
نس�ب ارتكاب ه�ذه الفئة للجرائم وهي يف كل ال�دول العربية متثل
أعىل نسبة يف ارتكاب اجلرائم.

 3ـ الفئة العمرية  31ـ  40س�نة :كان توزيع نس�ب اجلرائم حسب هذه
الفئة كالتايل :املتوسط هو  ،13٫83واالنحراف  9٫78وكان عدد
املرات التي س�جل فيها جرائم العنف هلذه الفئة هو  12٫00للحد
األدن�ى ،و 45٫00للح�د األقصى .ه�ذه الفئ�ة متثل املرتب�ة الثانية
ملرتكب�ي جرائ�م العنف بني كل الفئات .ويب�دو أن هنالك تقارب ًا يف
الدول العربية يف نسبة ارتكاب هذه اجلريمة هلذه الفئة.

 4ـ الفئة العمرية من  41ـ  50س�نة :كان توزيع نس�ب اجلرائم حس�ب
هذه الفئة كاآليت :املتوسط هو  ،15٫55واالنحراف  .6٫26وكان
عدد املرات التي س�جلت فيها جرائم العنف هلذه الفئة ( )00للحد
األدن�ى ،و( )18٫00للحد األقىص .هذه الفئة متث�ل املرتبة الرابعة
بني مرتكبي جرائم العنف ،أي إهنا تأيت رابع أكرب نس�بة يف ارتكاب
هذه اجلرائم .ولكن ال يبدو أن هنالك اتفاق ًا كام ً
ال بني الدول العربية
يف نسبة مرتكبي جرائم العنف من هذه الفئة.
 5ـ الفئة العمرية من  51ـ  60س�نة كان توزيع نس�ب اجلرائم حس�ب
ه�ذه الفئ�ة كاآليت :املتوس�ط  ،5٫800واالنح�راف .41٫400
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وفيام خيتص عدد املرات التي س�جلت فيها جرائم العنف هلذه الفئة
وكانت ( )00للحد األدنى ،و( )10٫00للحد األقىص .هذه الفئة
متث�ل خام�س فئة من حيث النس�ب يف ارتكاب جرائ�م العنف ،أي
تأيت يف املرتبة اخلامس�ة .وأيضا يبدو أنه ليس هنالك توافق كامل يف
الدول العربية يف نسبة مرتكبي جرائم العنف بني هذه الفئة العمرية.

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

ولقد جاء الرد من ست دول عربية عىل هذا السؤال :وكان متوسط نسبة
كل فئة عمرية كاآليت:
 1ـ من  10ـ  20سنة .%10
 2ـ من  21ـ  30سنة .%40

 3ـ من  31ـ  40سنة .%31،83

 4ـ من  41ـ  50سنة .%12
 5ـ من  51ـ  60سنة .%7

 6ـ من  61فام فوق .%3
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وهذه النس�بة تقريبية ألن هنالك كس�ور ًا يف بعض األرقام مل يتم إدخاهلا
يف هذه النسب.

إن هذه النسب تكشف أن أكرب نسبة هي يف الفئة العمرية  21ـ  30سنة
وه�ذا يعن�ي أن هذه الفئة ه�ي األعىل يف ارتكاب جرائ�م العنف ،وهي الفئة
العمرية للشباب والقوة ،وهي متناسقة مع مجيع الدراسات تقريب ًا يف أن هذه
الفئ�ة هي األكثر ارتكاب ًا للجريم�ة عامة وجلرائم العنف بصفة خاصة .فنجد
يف ه�ذه املعلومات املتوفرة هلذه الدراس�ة أن  %40من جرائم العنف ترتكب
بواسطة الفئة العمرية من  21ـ 30سنة.
يلي ه�ذه الفئة العمرية يف عدد ارتكاب اجلرائ�م الفئة العمرية  31ـ 40
س�نة وهي بنس�بة  %31،83من اجلرائم .وهي ايض ًا نتيجة منطقية وهذه الفئة
تيل قبلها التي يف القوة والشباب وأيض ًا هذه النسبة تعكس الواقع يف مجيع ما
ورد من الدول العربية بالنسبة هلذه الفئات.

ث�م بع�د ذلك تأيت الفئة من  41ـ  50س�نة إذ ترتكب من جرائم العنف
ما متوس�طه  ،%12ثم بعد ذلك الفئة العمرية  10ـ  20س�نة وهي ترتكب ما
نس�بتة  %10ث�م بع�د ذلك الفئ�ة العمرية من  51ـ  60س�نة وهي ترتكب ما
نس�بته  .%7وبع�د ذلك وأخري ًا الفئ�ة العمرية  60فام ف�وق فهي ترتكب %3
فق�ط م�ن اجلرائم وهي فرتة الكبر التي عادة ما يقل فيها النش�اط اإلجرامي
عامة وبالذات جرائم العنف.

 4. 4. 4جرائم العنف حسب اجلنس

لقد ورد من الدول العربية النس�ب اآلتية فيام خيتص بنس�بة 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  .%96والدول العربية املعنية
تأرجحت ما بني  %99كحد أعىل إىل  %93كحد أدنى بمتوسط وقدره ،%96
وهذا مؤرش يعني أن جرائم العنف هي جرائم رجالية أي يرتكبها الذكور هبذه
النس�بة العالية .ومعنى ذلك أن املتوس�ط بالنسبة جلرائم النساء هو  %4حيث
كانت النسبة متأرجحة ما بني  %7كحد أقىص إىل  %2٫70كحد أدنى.

وهذه النتيجة تعني أن متوس�ط نس�بة ارتكاب جرائم العنف يف الوطن
العريب هو  %96للرجال و %4للنساء وهي نتيجة منطقية ليس فقط يف الدول
العربي�ة ولك�ن يف كل دول العامل .فإن اإلحصائيات اجلنائية العاملية تشير إىل
أن جرائ�م العن�ف هي جريم�ة رجالية أي أن غالية اجلرائم ترتكب بواس�طة
الذكور وهي نسبة عالية تفوق الـ  %90يف كثري من الدول .ولكن بالطبع فإن
هنال�ك قص�ور ًا يف اإلحصائي�ات اجلنائية عامة وفيام خيتص بتس�جيل جرائم
اإلناث خاصة.
اجلدول رقم (( )16الفئات العمرية ملرتكبي جرائم العنف) يف بعض
الدول العربية
الدولة

من
من
10ـ21 20ـ30

الكويت

15

50

السودان

16

43

فلسطني

3

25

السعودية

1،7

50

مرص

5

37

لبنان

20

38

من31ـ 40من41ـ 50من51ـ60 60فامفوق
35

--

--

--

22

10

7

2

45
40
21
28
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15

10

7،3

8

18

10

10

7

2
2
5
3

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 مث ً
ال التي ال متيل
كثري ًا 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 خطري ًا .كام أن عنرص التسويات والصلح واألجاويد تدخل عام ً
ال
مه ًام من أجل أال تصل جريمة املرأة إىل ساحات العدالة اجلنائية إال يف اجلرائم
التي يصعب فيها الصلح أو التسوية.
اجلدول رقم ( )17توزيع نسب جرائم العنف حسب الفئات العمرية
الفئة العمرية
مــــــن
 10ـ  20سنة

املتوسط االنحراف احلـــد
احلسايب املعياري األدنى

10 ٫ 11

7 ٫ 79

1 ٫ 70

31 ٫ 83

9 ٫ 78

21٫ 00

45٫ 00

4 ٫ 40

00

10 ٫ 00

 21ـ  30سنة

42 ٫ 00

 41ـ  50سنة

10 ٫ 05

 31ـ  40سنة
 51ـ  60سنة
 61فام فوق

احلــــد
األقىص

5 ٫ 80
2 ٫ 03

20 ٫ 00

60 ٫ 00 25 ٫ 00 12 ٫ 08
6 ٫ 26
1 ٫ 85

00
00

18 ٫ 00
5٫0

لذلك فإن وصول جريمة العنف بواسطة الرجال إىل هذه النسبة العالية
جد ًا والتي تصل يف بعض الدول العربية إىل  %99واملتوس�ط هي  %96مرده
أساس� ًا إىل أن جريم�ة العنف بطبعه�ا جريمة رجالية فيام ع�دا جرائم العنف
داخ�ل املن�زل وهي العنف العائلي .إذن ليس غريب ًا أن يك�ون الرجل العريب
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هو املس�يطر عىل س�احة جريمة العنف  ...ثم زيادة عىل ذلك بعض العوامل
األخرى األدنى درجة وهو وضع املرأة احلساس يف املجتمع العريب عامة.
اجلدول رقم ( )18الرتكيب النوعي ملرتكبي جرائم العنف
الدولة

نسبة الذكور

نسبة اإلناث

اململكة العربية السعودية

%99

%1

ليبيا

%95

%5

%97

دولة الكويت

مملكة البحرين

--

السودان

--

اجلزائر

%93

فلسطني
لبنان

%97
--

--

اململكة املغربية
سلطنة عامن

%15

سوريا

%93

--

دولة قطر

%12٫3

مرص

%97

(*) ربام كان املقصود نسبة أخرى.
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--

%3

%97،30

اليمن

%3

--

%7

%2٫70
--

%4

(*)

%53

(*)

%7
%3

 5. 4. 4توزيع 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:
 1ـ إن نسبة املتوسط احلسايب للذكور تصل إىل .79٫56

 2ـ االنحراف املعياري للذكور هو .34٫79566

 3ـ وكانت النسبة األقىص للذكور هي .99
 4ـ والنسبة األدنى .12٫30

 5ـ نسبة املتوسط احلسايب لإلناث .3٫26

 6ـ االنحراف املعياري لإلناث .2٫49

 7ـ النسبة األقىص لإلناث .7

 8ـ 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 قلي ً
ال عن توافق يف اإلناث يف الدول العربية.
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 5 . 4مرتكبو جرائم العنف واملستوى التعليمي
كان أحد األسئلة التي أرسلت للدول العربية يف االستبانة عن املستوى
التعليمي ملرتكبي جرائم العنف واملطلوب النسبة فقط.
اجلدول رقم ( )19توزيع نسب جرائم العنف حسب اجلنس
اجلنس
ذكور
إناث

املتوسط االنحراف

34٫79 79.56
3.26

2٫40

احلد األدنى

احلد األقىص

40

7

12.30

99

وبالتحلي�ل اإلحصائي للمعلومات التي وردت عن هذا املوضوع فإننا
نجد اآليت:

جامعي فام فوق :املتوس�ط هو  .3،6االنح�راف هو  .3٫5وبخصوص
نس�بة عدد املرات التي س�جلت فيها جرائم العنف للجامعيني فام فوق فلقد
كان احلد األدنى هو  ،10واحلد األقىص هو  .9٫00وهذا دليل عىل اختالف
الدول العربية يف تس�جيل نسبة اجلريمة للجامعيني وربام املستويات التعليمية
مرتفعة يف بعض الدول ومنخفضة يف األخرى وهذا هو السبب يف ذلك ولكن
نس�بة تس�جيل اجلامعيني ختتلف بني ال�دول العربية وهي حتتل ادنى نس�بة يف
ارتكاب جرائم العنف.

 1. 5. 4التعليم الثانوي
املتوسط  ،17٫33االنحراف  8٫21نسبة عدد املرات التي فيها جرائم
العنف هلذه الفئة التعليمية كان :احلد األدنى  10٫00واحلد األقىص .30٫00
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وهذا يدل عىل نوع من التقارب ألن االنحراف املعياري نصف املتوسط تقريب ًا.
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.

 2. 5. 4التعليم املتوسط

املتوسط  ،22٫83االنحراف  .16٫36نسبة عدد املرات التي سجلت
فيها جرائم العنف لفئة التعليم املتوس�ط كاآليت :احلد األدنى  ،2٫00واحلد
األقصى  45٫00وه�ذا يدل على بعض االختلاف يف ال�دول العربية ألن
االنح�راف املعي�اري قريب من املتوس�ط .أي أن هنالك اختالف ًا بس�يط ًا بني
الدول العربية يف تسجيل نسب ارتكاب اجلريمة بواسطة فئة أصحاب التعليم
املتوس�ط .وه�ؤالء حيتلون املرتبة الثانية يف نس�ب ارت�كاب جرائم العنف يف
الدول العربية بعد فئة بدون تعليم.

 3. 5. 4التعليم االبتدائي

املتوسط  18٫33واالنحراف  10٫01ونسبة عدد املرات التي سجلت فيها
جرائ�م العنف لفئة التعليم االبتدائي :احلد األدنى  00واحلد األقىص .28٫00
ويدل عىل نوع من التقارب ألن االنحراف قريب من نصف املتوس�ط .وهنالك
تقارب بني الدول العربية يف تس�جيل نس�ب ارتكاب جرائم العنف بواسطة فئة
من حيملون التعليم االبتدائي .وهذه الفئة متثل املرتبة الثالثة بني نس�ب مرتكبي
هذه اجلرائم بعد فئة بدون تعليم وفئة التعليم املتوسط.
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 4. 5. 4فئة األميني
املتوسط  38واالنحراف  26٫86ونسبة عدد املرات التي سجلت فيها
جرائم العنف لفئة غري املتعلمني هي:

احل�د األدنى  10٫00واحلد األقىص  ،84٫00وهؤالء يش�كلون أكرب
نس�بة يف ارت�كاب اجلرائ�م ومرتبتهم األوىل .املتوس�ط هنا كبير واالنحراف
املعياري كبري مع اختالف يف النس�ب املس�جلة 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 ( ) 20توزيع نسب جرائم العنف حسب التعليم
املستوى التعليمي

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

جامعي فام فوق

3٫62

متوسط

22٫83

بدون تعليم

38٫33

ثانوي

ابتدائي

احلـــد
األدنى

احلــــد
األقىص

3٫55

0 ٫10

9٫00

16٫36

2٫00

26٫86

10٫00

17٫33

8٫21

18٫33

10٫01
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10٫00

30٫00

0٫000

28٫00

45٫00
84٫00

6 . 4جرائم العنف ومهنة اجلاين

من األسئلة املتضمنة يف االستامرة التي أرسلت للدول العربية ما ييل :ما
هي املهن التي يامرسها مرتكبو جرائم العنف؟ (النسب فقط).
ولق�د كان توزي�ع نس�ب اجلرائ�م حس�ب مه�ن املتهمني بع�د التحليل
اإلحصائي كام ييل:
 1ـ عمال :املتوس�ط  ،25٫16واالنح�راف  ،15٫87احل�د األدنى 9
واحل�د األقصى  .49وه�ذا يعني أن نس�بة عالي�ة من اجلرائ�م التي
ترتكب بواس�طة العم�ل وأيض ًا هن�اك اختالف بني ال�دول 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.

 2ـ املوظفون  :املتوس�ط  ،7االنح�راف  ،3٫08احلد األدنى  ،4واحلد
األقىص .7وهناك تش�ابه واقتراب بني هذه الفئ�ة يف الدول العربية
يف العين�ة وهذا يعن�ي أن هنالك تقارب ًا بني الدول يف ارتكاب جرائم
العنف بواسطة املوظفني فيبدو أهنم يرتكبون نسب ًا متقاربة يف جرائم
العنف يف الدول العربية.
 3ـ رج�ال األعمال :املتوس�ط  ،2٫80واالنح�راف  ،1٫48واحل�د
األدن�ى ،1واحل�د األقصى  .5وهذا ي�دل عىل اختالف بين الدول
العربي�ة يف تس�جيل ه�ذه النس�بة هلذه الفئ�ة .أي أن رج�ال االعامل
يرتكبون جرائم العنف بنس�ب خمتلفة يف الدول العربية وليس هناك
اتف�اق .وأن ه�ذه الفئة ترتكب ه�ذه اجلرائم بنس�ب متقاربة يف كل
الدول العربية بل هنالك تشتت واضح.
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 4ـ فئ�ة ب�دون عم�ل :املتوس�ط  ،37االنح�راف  ،31احل�د األدنى ،7
واحلد األقىص  .31وه�ذا يعني أن هناك اختالف ًا بني الدول العربية
والتش�تت كبري يف نس�ب ارت�كاب جرائ�م العنف بواس�طة من هم
بدون عمل .ولو أن فئة بدون عمل يمثلون املرتبة األوىل يف ارتكاب
جرائ�م العنف يف كل الدول العربية املعنية جمتمعة ،وهم يأتون أوالً
يف نسب ارتكاب جرائم العنف.
 5ـ مه�ن أخ�رى  :املتوس�ط  ،29٫66االنح�راف  ،24احلد األدنى ،5
واحل�د األعلى  .71وه�ذا يدل عىل وج�ود اختالف بين الدول يف
تس�جيل هذه النس�بة من أصحاب املهن األخرى رغم أن هذه الفئة
تأيت يف املرتبة الثانية يف نس�بة ارتكاب جرائم العنف بعد فئة البدون
عمل ،لكن املتوسط احلس�ايب واالنحراف املعياري يدل عىل وجود
اختالف بني الدول العربية يف تس�جيل نس�بة ه�ذه الفئة يف ارتكاب
جرائم العنف.
اجلدول رقم ( )21توزيع نسب جرائم العنف حسب املهنة

املهنـــــــة
عامل

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري
25٫16

15٫87

رجال أعامل

2٫80

1٫48

مهن أخرى

29٫66

موظـفون

بدون عمل

7٫00

37٫00

3٫08

31٫96
24٫47
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احلـــد
األدنى

احلــــد
األقىص

4٫00

12٫00

9٫00
1٫00
7٫00
5٫00

49٫00
5٫00

80٫00
71٫00

 7 . 4الوسط االجتامعي وجرائم العنف
من أسئلة االستبانة للدول العربية كان اآليت:

ح�دد تقريب ًا الوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف (النس�بة فقط).
وعن�د التحلي�ل اإلحصائي ملعرفة نس�بة اجلرائم التي س�جلت ل�كل فئة من
الفئات االجتامعية التالية:
طبقات دنيا ،طبقات وسطى ،طبقات عليا ،كانت النتيجة كالتايل( :عل ًام
بأن معيار الطبقات االجتامعية هو املحدد اجتامعي ًا يف كل دولة ـ أي ترك للدول
حسب النظم االجتامعية حتديد طبقات كل فئة من مرتكبي جرائم العنف).

الطبقات الدنيا  :املتوس�ط  ،65٫66االنحراف  ،12٫11احلد األدنى
 ،50احلد األقىص  .84وهنالك فرق كبري بني املتوسط واالنحراف املعياري
وه�ذا معن�اه وجود اتفاق بني الدول العربية يف نس�ب ارت�كاب اجلرائم هلذه
الفئة .أي أن الطبقات الدنيا أكثر نسبة يف أرتكاب جرائم العنف.
الطبق�ات الوس�طى :املتوس�ط  ،28االنح�راف  ،12٫34احلد األدنى
 ،14احلد االقىص  .45وهنا نوع من االتفاق يف الطبقات الوسطى أيض ًا ،أي
االتفاق موجود يف الدول العربية يف نسبة ارتكاب جرائم العنف بواسطة هذه
الطبقة وليس هنالك اختالف كبري.

الطبقات العليا  :املتوس�ط  ،5٫83االنح�راف  ،4٫21احلد األدنى،2
احلد االقىص  .12ويبدو أن هنالك اختالف ًا يف تسجيل النسب للجرائم التي
ترتكبها هذه الفئة وتعود إىل الظروف اخلاصة بكل جمتمع .
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اجلدول رقم(  ) 22توزيع نسب جرائم العنف حسب الوسط االجتامعي
الوسط االجتامعي
الطبقة الدنيا

الطبقة الوسطى
الطبقة العليا

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري
65٫66

12٫11

5٫83

4٫21

28٫50

12٫34

احلـــد
األدنى

احلــــد
األقىص

50٫00

84٫00

2٫00

12٫00

14٫00

45٫00

فالواض�ح أن ال�دول العربية ختتلف يف ارتكاب نس�ب اجلرائم بالنس�بة
للطبق�ات العليا .ففي بعض الدول هذه الفئة ترتكب نس�بة أعىل من اجلرائم
عام هو موجود يف كل دولة عربية وهذا يمكن تفسيره عىل أس�اس اختالف
الدول العربية يف وجود نسبة الذين ينتمون إىل هذه الطبقة ويعملون يف أعامل
جتارية وتنافس ومضاربات أو ذات تقنية عالية ،فربام فرص نس�بتهم تزيد يف
ارتكاب جرائم العنف والعكس صحيح لدول عربية أخرى.

 8 . 4اآللة 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 السلاح الذي يس�تعمله 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 بواس�طة إحدى اآلالت املحددة أعاله ،أي
توزيع نسب اجلرائم حسب اآللة ،وكانت النتيجة كالتايل:
 1ـ الس�كني :املتوس�ط  ،19٫34االنحراف  ،10٫10احلد األدنى ،4
واحلد األقىص  .30واحتلت املرتبة الرابعة بني األسلحة املستعملة،
وال يوجد اتفاق بني الدول العربية وإنام اختالف يف ارتكاب اجلرائم
بواس�طة الس�كني ،أي أن الدول العربية ليس�ت عىل اتفاق يف نس�بة
استعامل السكني يف ارتكاب اجلرائم.

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

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري
19٫34

10٫10

17٫00

11٫74

السالح الناري

26٫72

القوة البدنية

21٫78

اآللة احلادة
أخرى

24٫60

21٫43
25٫40
23٫45

احلـــد
األدنى

احلــــد
األقىص

0٫07

60٫00

4٫00
0000
2٫00
3٫00

30٫00
30٫00
71٫49
53٫00

 2ـ السلاح الن�اري :املتوس�ط  ،26٫72االنح�راف  ،21٫43احل�د
األدنى  0٫07احلد االقىص  0٫60ومثل أكرب نس�بة لالس�تعامل يف
ال�دول العربية يف العينة ،وهناك اختالف بني الدول العربية أيض ًا يف
مدى انتش�ار استعامل السالح الناري يف جرائم العنف ،ولكنه حيتل
املرتبة األوىل يف نس�بة السالح املس�تعمل يف جرائم العنف يف الدول
العربية يف هذه الدراسة.
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 3ـ آل�ة ح�ادة :املتوس�ط  ،17االنحراف  ،11٫74احل�د األدنى صفر،
احل�د األقىص  .30وال يوج�د اتفاق بني الدول العربية يف اس�تعامل
اآلالت احل�ادة يف جرائ�م العنف وانام هناك بع�ض االختالفات يف
اس�تعامل هذه اآللة حيث حتتل املرتبة اخلامس�ة من حيث اس�تعامهلا
كسالح يف جرائم العنف يف الدول العربية يف هذه الدراسة.

 4ـ القوة البدنية :املتوس�ط  ،21٫78االنحراف  ،25٫40احلد األدنى
 ،2احل�د األقصى  .71٫49وت�أيت الق�وة البدني�ة يف املرتب�ة الثالثة
بالنس�بة لألس�لحة املس�تعملة يف جرائ�م العن�ف ،أي أهنا ت�أيت بعد
السالح الناري واألسلحة األخرى.
 5ـ أسلحة أخرى :املتوسط  ،24.60االنحراف  ،23٫45احلد األدنى
 ،3احل�د االقصى  .24٫60وت�أيت يف املرتب�ة الثاني�ة بني األس�لحة
املس�تعملة .وهناك تش�تت كبري ،أي اختالف بني ال�دول العربية يف
نس�بة ارتكاب اجلريمة باستعامل األس�لحة األخرى ،وهذا التشتت
واضح بني الدول العربية يف هذه الدراسة.

 9 . 4جرائم 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:
 1ـ اململكة العربية السعودية		

%10

		
 3ـ اجلمهورية العربية السورية

%70

		
 2ـ مجهورية مرص العربية
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%58

%13

			
 4ـ دولة قطر

			
 5ـ سلطنة عامن

			
 6ـ اجلمهورية اليمنية
			
 7ـ اململكة املغربية

 8ـ اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

			
 9ـ اجلمهورية اللبنانية
			
 10ـ مجهورية السودان
 11ـ دولة فلسطني			

%46
%39

%3٫99

%31

%10٫3
%7٫3
%3

				
 12ـ مملكة البحرين

---

 14ـ دولة الكويت			

%14

			
 13ـ ليبيا

		

%2

يالحظ يف ردود الدول العربية أن جرائم العنف كانت متثل نسبة كبرية مع
باقي اجلرائم األخرى يف بعض الدول العربية والتي وصلت إىل نس�بة .%58
وكانت متثل يف حدها األويل نس�بة بس�يطة 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
عربي�ة إىل أخ�رى ولكن املفهوم العام ال يبدو أن هنالك خالف ًا عليه ،وهو أي
جريمة استعملت فيها القوة كوسيلة لتحقيق اجلريمة .ولقد كان متوسط نسبة
جرائم العنف للجرائم األخرى  18٫80وهي نسبة معقولة.
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10 . 4نسبة اكتشاف جرائم العنف

من أسئلة االستبانة للدول العربية السؤال التايل :كم نسبة اكتشاف جرائم
العنف بالنس�بة للجرائم األخرى؟ ( .)Detection Rateواملقصود بذلك هو
نس�بة اجلرائم التي وصلت إىل علم الس�لطات وتم اكتش�افها والتعرف عىل
اجلاين ومقاضاته مهام كانت نتيجة تلك املقاضاة .ونس�بة االكتشاف للجرائم
تعكس يف الدرجة األوىل جمهود الس�لطات يف اكتش�اف اجلريمة وهو واجب
أسايس من واجبات السلطات األمنية.
ولقد كانت ردود الدول العربية عىل التساؤل هو كاآليت:

				
 1ـ الكويت

.%14

				
 3ـ مملكة البحرين

صفر%

 5ـ السودان				

.%80

					
 2ـ ليبيا
				
 4ـ دولة فلسطني

.%15
.%90

		
 6ـ اململكة العربية السعودية

صفر%

					
 8ـ اجلزائر

.%70

					
 7ـ لبنان

.%79

					
 9ـ املغرب

.%79٫2

				
 11ـ سلطنة عامن

.%81

 10ـ اليمن				

				
 12ـ دولة قطر
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صفر.%

.%11٫4

 13ـ سوريا				
					
 14ـ مرص

.%99
.%90

يالحظ أن نسبة اكتشاف جرائم العنف يف هذه الدول العربية تأرجحت
م�ا بين  %99يف أقصاها إىل  %11٫4يف أدناها .ولك�ن 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  .%62٫03ولكن يالحظ أن هنالك تشتت ًا يف الدول العربية
يف نسبة اكتشاف جرائم العنف ،فالفرق بني  %99إىل  %11هو فرق كبري بني
هذه النسب يف اكتشاف اجلريمة.
وال ش�ك أن هنالك عوامل عدة تلعب دور ًا يف نس�بة اكتشاف اجلرائم.
وأهم هذه العوامل هو نش�اط الرشطة أو أجهزة األمن يف س�عيها الكتش�اف
اجلرائ�م كواجب أس�ايس عليه�ا القيام به .كما أن جرائم العن�ف عادة تلقى
اهتامم ًا متزايد ًا من األجهزة األمنية ألن هلا انعكاس ًا أمني ًا وهذه اجلرائم تسبب
حالة من اهللع واخلوف وس�ط قطاعات كبرية من املواطنني فتس�عى اجلهات
األمنية إلعادة الطمأنينة هلذه القطاعات وذلك بتكثيف س�عيها للكشف عن
ه�ذه اجلرائم وبال�ذات يف عرص اإلعالم احلر احلايل حيث تنرش أخبار جرائم
العنف وتأخذ األسبقية يف النرش.

 11 . 4نسبة العود للجريمة

من األس�ئلة يف االس�تبانة للدول العربية كان السؤال التايل :ما هي نسبة
العود للجريمة املامثلة ملرتكبي جرائم العنف يف هذه الفرتة؟ (النس�بة فقط).
ولقد كان رد الدول العربية كاآليت:
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 1ـ مرص

---

					
 3ـ قطر

---

					
 2ـ سورية
				
 4ـ سلطنة عامن
					
 5ـ اليمن

 6ـ املغرب				

-------

%20

					
 7ـ اجلزائر

---

 9ـ اململكة العربية السعودية		

---

					
 8ـ لبنان
				
 10ـ السودان

--%2

				
 11ـ فلسطني

---

					
 13ـ ليبيا

---

				
 12ـ البحرين

				
 14ـ الكويت

--%35

ويالحظ أنه مل ترد عىل هذا التس�اؤل إال ثالث دول فقط ،وكانت نس�بة
العود جلرائم العنف ما بني  %35إىل  .%2وكان متوسط نسبة العود للجريمة
هو  %19تقريب ًا.
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ولكن هذه النتيجة ليس هلا قيمة إحصائية ألهنا فقط تعكس النسبة لثالث
دول عربي�ة م�ن أربع عرشة دولة ،لذلك هنالك ح�ذر يف تعميم هذه النتيجة
عىل كل الدول العربية املشاركة يف الدراسة.

 12 . 4االنح�راف املعياري واملتوس�ط احلس�ايب جلرائم
العنف
يف االس�تامرة رق�م ( )3توض�ح االنح�راف املعياري وكذلك املتوس�ط
احلس�ايب جلرائ�م العنف يف الوطن الع�ريب ممثلة يف ال�دول 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 جمم�وع جرائ�م القت�ل يف كل الس�نوات ه�و  26992جريمة .وكان
املتوسط احلسايب هو  .321٫33ولكن االنحراف املعياري كان .356٫784
وبام أن هذه العدد كان كبري ًا فإن هذا يدل عىل التشتت ،أي أن هنالك اختالف ًا
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 ( )7سبع جرائم فقط
ولك�ن يف دولة أخ�رى تصل جرائم القتل يف نفس الفترة ( )1151إىل ألف
ومائة وواحد ومخسني .لذلك هنالك تشتت واضح وفروق كبرية بني أعداد
جريمة القتل املسجلة من بني الدول العربية.
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وه�ذا التش�تت ربام يعود إىل الظروف الداخلي�ة 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 تسجي ً
ال جلرائم القتل مع
العلم بأن جرائم القتل ليست من اجلرائم اخلفية.

األذى اجلسيم

بالنس�بة جلرائم األذى اجلس�يم فإن العدد الكيل كان  537761جريمة.
وكان املتوس�ط احلس�ايب ه�و  6401٫92بينما كان االنح�راف املعي�اري هو
 .12931٫40وه�ذا يعن�ي أن هناك نوع ًا من التجان�س يف الدول العربية يف
تسجيل جريمة األذى اجلسيم .وعىل الرغم من أن جريمة األذى اجلسيم هي
أكثر جرائم العنف تسجي ً
ال إذ أهنا تكاد أن تكون ثالثة أرباع كل جرائم العنف
يف الوطن العريب فهي أيض ًا تسجل هبذه النسب العالية يف كل الدول العربية.
يب�دو أن جريم�ة األذى اجلس�يم هي م�ن اجلرائم املألوف�ة يف كل الدول
العربية املش�اركة .وهذا التجانس خيتلف عن التباين يف جرائم القتل بأنواعه
عىل مستوى الدول العربية املشاركة.

ويب�دو أن جريم�ة األذى اجلس�يم يف تعريفها القان�وين يف كل الدول العربية
املعنية متثل نطاق ًا واسع ًا من اإلصابات اجلسدية ،كلها تدخل يف نطاق األذى اجلسيم
وليس�ت كجريمة القتل التي هي إزهاق روح إنس�ان حي الغري ،ولكن كثري ًا 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 إس�تجابة ألي اس�تفزاز ،ولكن هذا االعتداء يوقع أذى جس�ي ًام
عىل املجني عليه .وتبقى احلقيقة هي أن جرائم األذى اجلس�يم متثل أعىل نس�بة 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
الس�ت ه�و  .131351ولق�د وجد أن املتوس�ط احلس�ايب ه�و ،1563٫70
واالنحراف املعياري هو  .2261٫74لذا فإننا نجد أن هنالك تباين ًا يف تسجيل
هذه اجلريمة يف الدول العربية ،أي أنه ليس هنالك اتفاق يف نسبة تسجيل هذه
اجلريم�ة .وه�ذا ربام يعود إىل كثافة الس�كان يف بعض ال�دول العربية أكثر من
غريها املش�اركة يف هذه الدراس�ة أو لكثرة أنواع الرسقة بالعنف .فالتقدير قد
خيتل�ف من دولة ألخرى حتديد مفهوم الرسقة بالعنف ،وما مس�توى العنف،
وربام أسباب أخرى عديدة.

االعتداء اجلنيس بالقوة

يف جريم�ة االعت�داء اجلنسي بالعن�ف كان جمم�وع ه�ذه اجلرائم يف كل
السنوات الست هو  19666جريمة ولقد كان املتوسط احلسايب هو 234٫12
بينام كان االنحراف املعياري هو  .296٫145وهذا يعني أن هنالك اختالف ًا
بين الدول العربية مما يعني تباين ًا يف تس�جيل ه�ذه اجلريمة .ويبدو أن جرائم
االعت�داء اجلنسي هي من اجلرائم اخلفية إىل حد ما .فاالبالغ عنها ليس كثري ًا
كجرائم الرسقات مث ً
ال .لذلك فإن الدول ختتلف يف مدى اإلرساع يف اإلبالغ
ع�ن ه�ذه اجلرائم ويف نف�س الوقت حتى لو ت�م اإلبالغ ربام ال يتم تس�جيل
اجلريم�ة وذل�ك ألن األم�ر قد ينتهي بالصل�ح أو التعوي�ض أو األجاويد أو
خوف العار وهكذا.
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جرائم العنف األخرى

أما جرائم العنف األخرى غري املش�ار إليها فقد كان جمموعها 10541
جريمة ،وكان املتوس�ط احلس�ايب هو  125٫49بينام كان االنحراف املعياري
ه�و  .260٫205وهذا ي�دل عىل اختالف ألن االنح�راف 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
ليس�ت مذك�ورة بالتحديد يف هذه الدراس�ة فإن هذه الس�لة قد تتوس�ع وقد
تصنف حس�ب جمموعة جرائم العنف األخ�رى يف كل دولة والتي تقع حتت
طائلة القانون اجلنائي.
اجلدول رقم (  ) 24توزيع نسب جرائم العنف يف الدول العربيـة الداخلة
يف عينة الدراسة
اجلريمـة
القتل بأنواعه

األذى اجلسيم

الرسقات بالعنف

االعتداء اجلنيس بالعنف
جرائم عنف أخرى

املتوسط
احلسايب

321٫33

االنحراف
املعياري
356٫78

12931٫40 6401٫92
2261٫74 1563٫70
234٫12
125٫49

296٫14
260٫20

احلـــد
األدنى

احلــــد
األقىص

---

46787

---------

1324
9432
1488
1143

 13 . 4القيمة التنبؤية جلرائم العنف يف الوطن العريب
إن أحد أسئلة هذه الدراسة هو  :ما القيمة التنبؤية للجرائم التالية:
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 1ـ القتل بأنواعه.

 2ـ األذى اجلسيم.

 3ـ الرسقات بالعنف.

 4ـ االعتداء اجلنيس بالعنف.
 5ـ جرائم عنف أخرى.

وقد اس�تعانت الدراس�ة بخبري إحصائي متميز (مقدم2002،م ،ص 8
ـ . )22ولقد قام بتطبيق السالس�ل الزمني�ة 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 الدراس�ة .ونود أن نشير 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

تتضم�ن عين�ة البيان�ات أعداد اجلرائم املس�جلة خالل الفترة  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
أرس�لت إىل األكاديمي�ة عرب القنوات الرس�مية من دوائ�ر وزارات الداخلية
العرب وقد صنفت اجلرائم كام ييل:
 1ـ جرائم القتل.

 2ـ جرائم األذى اجلسيم.
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 3ـ جرائم الرسقة.

 4ـ جرائم االغتصاب.

واجلدول ( )26واالشكال ( 1و  2و  )3تبني جمموع اجلرائم يف دول العينة
يف كل نمط من أنامط اجلريمة خالل الفرتة  1995ـ 2000م .وكام يتضح من
اجلدول فإن جرائم األذى اجلس�يم تشكل أكرب حجم متبوعة بجرائم الرسقة
ثم القتل وأخري ًا االغتصاب.
ولدراس�ة سلس�لة كل نمط من أنامط هذه اجلرائم وتقدير القيم التنبؤية
هلا نتبع اخلطوات التالية:
 1ـ تفحص االجتاه العام لكل سلسلة.
2ـ

حتدي�د النم�وذج الذي يش�كل أحس�ن توفي�ق لكل سلس�لة (Best

 )Fitting Modelمن بني النامذج األخرى.

 3ـ حتديد القيم التنبؤية.

 4ـ تقويم النموذج.

ً
اوال :حتديد االجتاه العام لكل سلسلة
املقص�ود بتحدي�د االجتاه العام هن�ا هو حتديد طبيعة توزي�ع كل نمط من
أنامط اجلريمة عىل مدى الس�نوات الست املاضية .هل القيم تتزايد أو تتناقص
باس�تمرار عبر الزمن أو أن هن�اك تزايد ًا أحيان� ًا وتناقص ًا أحيان� ًا أخرى .وإذا
كان هن�اك تناق�ص وتزاي�د فه�ل حيدث ذل�ك عرب فترات زمني�ة منتظمة .أن
حتديد االجتاه العام للسلسلة هو الذي يقرتح علينا النموذج أو النامذج املناسبة
لدراس�تها .وال توج�د تغيرات دوري�ة واضحـ�ة وه�ذا ربام لقرص السلس�لة
الزمنية.
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يمك�ن حتديد ش�كل االجتاه الع�ام عادة بثالثة طرق هي :تفحص ش�كل
منحنى السلسلة الزمنية واملؤرشات الرقمية واالرتباط الذايت ،غري أن الطريقة
األخيرة ال تعط�ي نتائج واضح�ة نظر ًا لقرص ط�ول السلس�لة الزمنية ،لذلك
س�نعتمد على الطريقتين األوليني .وس�وف نس�تعرض نتائج أنماط اجلرائم
بالرتتيب نفسه الذي وردت فيه يف اجلدول (.)25
اجلـدول رقـم ( ) 25أعـداد اجلرائـم حسب النمــط خـالل الفتـرة
 1995ـ 2000م
السنة

القتل

األذى اجلسيم

1995

3801

77584

1997

3929

89260

1996
1998
1999
2000

4025
4310
4641
4305

82307
93089
97343
97733

الرسقة االغتصاب

17997

2915

22100

3016

20701
21447
23720
25209

7572
3223
3307
4053

جريمة القتل
االجتاه العام

يوضح الش�كل ( ) 4التايل منحنى جريمة القتل ومنه نالحظ خط ًا أفقي ًا
يمثل متوسط التوزيع وخط ًا رأسي ًا 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  1997و2000م اجلدول (.)26
ويؤكد هذه االجتاه التزايدي مؤرش نسبة التغري الذي يبني النسبة املئوية كل
س�نة من السنوات الست عن الس�نة األوىل .واجلدول التايل يوضح مؤرشات
هذا التغري.

وكما يتضح من اجل�دول أن االجتاه العام يغلب علي�ه الطابع التزايدي،
فعىل سبيل املثال نالحظ أن السنة 1996م متثل زيادة مقدارها  105يف املائة
أي بزيادة  %5عن سنة األصل 1995م ،بينام نجد أن سنة 1997م متثل زيادة
 %3فقط مقارنة بس�نة األصل ،ولكنها يف نفس الوقت متثل انخفاض ًا مقارنة
بسنة 1996م التي سبقتها مبارشة.
اجلدول رقم (  )26مؤشر نسبة الزيادة في جرمية القتل خالل ست سنوات
السنة

القتل

1995

3801

1997

3929

1996
1998

1999

2000

4025
4310

4641

4305
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مؤرش نسبة التغري
100٫00
105٫00
103٫00
113٫00
122٫00
113٫00

الشكل رقم ( )4منحنى اجتاه جرائم القتل

4800
4600
4400
4200
4000
3800

2000

1998 1999

1995 1996 1997

3600

وتوض�ح البيان�ات اختلاف حجم أو رسع�ة التغري بني س�نة وأخرى،
فالسنة 1999م شهدت تغري ًا كبري ًا سواء بالنسبة لسنة األصل أو للسنة التي
سبقتها مبارشة إذ بلغت الزيادة  %122و %113عىل التوايل .وامللفت للنظر
بالنسبة للسنة 1999م هو أهنا شكلت هناية عظمى بالنسبة للسنة التي سبقتها
والتي تلتها ،إذا انتقل التغري بالزيادة من  %113يف س�نة 1998م إىل %122
يف 1999م ثم انخفض باملقدار نفسه يف سنة 2000م ،فالسنة 1999م تكون
ق�د عرف�ت ظروف ًا غري معتادة أدت إىل زيادة نس�بة اجلريم�ة ،ويبدو أيض ًا 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 لسلس�لة جرائم القتل تزايدي وأن نس�بة
التزايد مقارنة بس�نة األصل ختتلف من س�نة ألخرى ،وهذه حتكمها ظروف
البلد املتعددة اقتصادية واجتامعية وأمنية وغريها.
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االجتاه العام جلرائم األذى اجلسيم
تعد جرائم األذى اجلس�يم من أكرب اجلرائم حج ًام وتعرف زيادة مطردة
من سنة ألخرى كام يبني ذلك الشكل ( )5باستثناء الفرتة  1999ـ 2000م،
التي عرفت اس�تقرار ًا يف أعداد اجلرائم .فالش�كل يوضح أن السلسلة الزمنية
جلرائم األذى اجلسيم تتميز باجتاه عام ومطرد يكاد يكون خطي ًا.

ويؤكد اجتاه األطراد هذا مؤرشات نسبة التغري من سنة ألخرى كام وردت
يف اجل�دول (  )28والت�ي تشير إىل عدم وجود أي انخفاض يف أي س�نة من
السنوات الست مثلام حدث مع جرائم القتل.

كام يرش مؤرش التغري إىل أن نسبة الزيادة ختتلف من سنة ألخرى إذ عرفت
س�نة 1997م أكرب زيادة مقارنة بالس�نة التي سبقتها بمقدار  %8وعرفت سنة
1998م أصغ�ر زيادة مقارنة بام بنس�بة  .%4وكام يالحظ أن مقدار الزيادة يف
سنة 2000م مقارنة بسنة األصل 1995م بلغ .%25
اجلدول رقم ( )27مؤرش نسبة التغري يف جريمة األذى اجلسيم خالل الفرتة
 1995ـ 2000م
السنة

األذى اجلسيم

مؤرش نسبة التغري

82307

106٫00

1995

77584

1997

89260

1996
1998
1999
2000

93098
97343
97733
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100٫00
115٫00
119٫00
125٫00
125٫00

الشكل رقم ( )5منحنى جرائم األذى اجلسيم

100000
90000
80000

70000
1995 1996 1997 1998 1999 2000
وخالصة القول هذا أن سلسلة جرائم األذى اجلسيم تتميز هي بدورها
باجتاه عام نحو التزايد املطرد.

االجتاه العام جلرائم الرسقة

ت�أيت جرائم الرسقة يف الرتبة الثانية م�ن حيث احلجم بعد جرائم األذى
اجلس�يم ،ويوض�ح الش�كل ( )6أن منحنى هذا النمط م�ن اجلرائم عىل غرار
األنامط الس�ابقة ذو اجتاه عام تزايدي باس�تثناء انخفاض واحد حمس�وس يف
سنة 1998م.
واملالحظ يف هذا النمط من اجلرائم هو رسعة التغري التي عرفتها خالل
الفترة  1995ـ 2000م إذ كان�ت نس�بة الزي�ادة  %40مقارنة بس�نة األصل
1995م كام يبني ذلك اجلدول (.)29

االجتاه العام جلرائم االغتصاب

املالحظ يف جرائم االغتصاب املسجلة خالل الفرتة  1999ـ 2000م،
يف بلدان العينة هو أهنا تأيت يف الرتبة األخرية من حيث احلجم شكل ( ،)7غري
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أن ه�ذا ق�د ال يعكس وضع ًا آخر وهو كون هذه اجلرائم تدخل ضمن جرائم
الشرف التي حيرص اإلنس�ان العريب عىل إخفائها ق�در اإلمكان أو معاجلتها
بطرق رسية خاصة دون اللجوء إىل الدوائر الرس�مية التي يرى الدخول فيها
وس�يلة لفضح نفس�ه ،لذلك نجد أن عدد احلاالت املسجلة أقل ربام بكثري مما
جيري يف الواقع.
أم�ا م�ا يتعلق باالجت�اه العام ملنحنى سلس�لة هذا النمط م�ن اجلرائم كام
يوضحه الشكل ( )30التايل 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 ( )28تطور أعداد الرسقات ومؤرشاهتا خالل الفرتة
( 1995ـ 2000م)
السنة

الرسقة

مؤرش الرسقة

1995

17997

100٫00

1997

22100

122٫00

1996
1998
1999
2000

20701
21447
23720
25209

115٫00
119٫00
131٫00
140٫00

كام سجلت يف سنة 1996م ،أكرب زيادة يف جرائم الرسقة إذ بلغت نسبة
الزيادة  ٪15مقارنة بالنسبة السابقة هلا مبارشة.
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الشكل رقم ( )6منحنى اجتاه جرائم الرسقة

2600
2400
2200
2000
1800

1600
1995 1996 1997 1998 1999 2000
اجلدول رقم ( )29االغتصاب ومؤرشاته ( 1995ـ 2000م)
السنة

االغتصاب

مؤرش االغتصاب

2572

88٫00

1995

2915

1997

3016

1996
1998
1999
2000

3223
3367
4053
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100٫00
103٫00
110٫00
115٫00
139٫00

الشكل رقم ( )7منحنى جرائم االغتصاب

8000
6000
4000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

2000

وامل�ؤرشات املوضح�ة يف اجلدول رقم ( )30توضح نس�ب هذا التغري
خالل الفرتة  1999ـ 2000م ويتضح أن سنة 1996م عرفت أدنى مستوى
هلا بنسبة  %12أقل من السنة التي قبلها ،وأن سنة 2000م عرفت أعىل مستوى
بنسبة  %39مقارنة بسنة األصل  1995و %20مقارنة بالسنة السابقة هلا .وتعد
هذه أعىل زيادة عىل اإلطالق مقارنة باألنامط األخرى من اجلرائم.

والس�ؤال املطروح يف هذه احلالة يتعلق باألس�باب التي تعود إليها هذه
الزي�ادة .فه�ل يعود هذا االرتف�اع إىل زيادة فعلية يف جرائ�م االغتصاب؟ أم
أن ذل�ك يع�ود إىل جمرد ارتفاع معدل التس�جيل أو التبلي�غ عن هذا النوع من
القضايا إىل الدوائر احلكومية بس�بب التغريات يف احلياة االجتامعية وبمفهوم
الرشف حتديد ًا ،حيث أصبح يناقش عىل شاشات التلفزة مثل بقية املوضوعات
األخ�رى ،وهذا ربام جعل أفراد املجتمع العريب يعتربون جرائم الرشف كأي
ن�وع آخ�ر من اجلرائم والت�ي ال يرى فيها حرج يف التبلي�غ عنها لدى الدوائر
احلكومية.
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وخالصة القول بالنسبة لالجتاه العام للسالسل الزمنية اخلاصة باألنامط
املختلفة للجرائم أن هناك اجتاه ًا عام ًا واضح ًا لكل السالس�ل 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

جي�ب أن نشير أو ً
ال إىل نقطتين أوهلما :إنه نظ�ر ًا لكون تقدي�ر الزمن يف
السالس�ل الفترات الدوري�ة س�نوية ف�إن السالس�ل بطبيعة احل�ال ال تظهر
تغريات موس�مية ،وثانيهام أنه نظر ًا إىل قرص السالسل فإن التغريات الدورية
غري واضحة وبالتايل من الصعب احلكم عليها.
وطاملا أن هناك اجتاه ًا عام ًا واضح ًا فإن النموذج األنسب لتطبيقه عىل هذه
البيانات هو نموذج حتليل االجتاه ونموذج التمهيد ُ
األيس املضاعف ونموذج

بوكس وجنكينز أو اإلنحدار الذايت واملتوسطات املتحركة .غري أن هذا األخري
ال يمكن تطبيقه نظر ًا لقرص السلس�لة الزمنية .وعليه فس�وف نكتفي بتطبيق
حتليل االجتاه والتمهيد ُ
األيس املضاعف.

نموذج حتليل االجتاه

يتضم�ن نم�وذج حتليل االجت�اه عدة نامذج أخرى منه�ا النموذج اخلطي
والنموذج الرتبيعي والنموذج األيس وغريها .وسوف نقارن بني هذه النامذج
بياني ًا وعىل أساس املعايري اإلحصائية التالية:
 1ـ املتوسط املطلق للنسبة املئوية (.)MAPE

 2ـ املتوسط املطلق لالنحرافات (.)MAD

 3ـ املتوسط املطلق ملربعات االنحرافات (.)MSD
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واملقارنة تتم بني كل النامذج عىل كل مقياس .والنموذج الذي يأخذ أصغر
القيم عىل هذه املقاييس يعترب هو النموذج األكثر اتفاق ًا مع بيانات السلس�لة،
والذي س�وف يتم اعتامده .مع اإلش�ارة إىل أنه كلام كانت قيمة املقياس أصغر
كلام كان ذلك داللة عىل فعالية النموذج .فالقيم الصغرية تشري إىل تقارب القيم
املتنبأ هبا والقيم احلقيقية .وس�وف نس�تعرض هنا املقارنة بني النامذج عىل كل
نمط من أنامط اجلريمة كام ييل:

تقدير القيم االسترشافية جلريمة القتل

يقارن اجلدول ( )31بني النامذج األربعة يف مقاييس الدقة عىل سلس�لة
جريمة القتل ،ومنه نالحظ أن قيمتي املتوسط املطلق للنسبة املئوية واملتوسط
املطل�ق لالنحراف�ات ج�اءت أصغ�ر يف النم�وذج الرتبيع�ي عن�ه يف النامذج
األخـرى.

أم�ا متوس�ط مربع�ات االنحرافات فج�اءت أصغر يف نم�وذج التمهيد
ُ
األيس املضاعف .وعليه واس�تناد ًا إىل هذين املقياسني فإن النموذج الرتبيعي
يشكل أحسن اتفاق  Best Fitting Modelهلذه السلسلة .وتتمثل معادلة هذا
النموذج فيام ييل:
t-19٫5*t**2*272٫186+YT=3511٫6

والش�كل التايل يمثل املخطط البياين للنموذج الرتبيعي لسلس�لة جريمة
القتل ويشمل ثالثة انواع من املنحنيات أو القيم هي القيم احلقيقية والقيم املتنبأ
هبا أو القيمة االجتاهية ،وأخري ًا القيم االس�ترشافية بالنس�بة للسنوات الثالث
القادم�ة  2001ـ 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 متام ًا من القيم احلقيقية لكن يعد هذا
أحسن تقارب مقارنة بالنامذج األخرى .ومقاييس الدقة املعروضة يف اجلدول
( )31دليل عىل ذلك.
وبن�اء على املعادلة الس�ابقة للنم�وذج الرتبيعي فإن القيم االس�ترشافية
اخلاصة بالسنوات القادمة  2001ـ 2003م ،تصبح كام ييل جدول (: )32
وجيب أن نشري إىل أن هذه التقديرات تكون صحيحة يف حالة استمرار
الظروف السابقة ،وهي خاضعة للزيادة والنقصان تبع ًا للظروف االقتصادية
واالجتامعية والسياسية واألمنية التي يمر هبا املجتمع.
اجلدول رقم ( )30املقارنة بني النامذج األربعة يف مقاييس الدقة عىل نمط
جريمة القتل
النامذج
النموذج اخلطي

النموذج الرتبيعي
النموذج األُيس

التمهيد األُيس املضاعف

املتوسط املطلق

املـقـــاييـــــــــــس

للنسبة املئوية
3٫1
2٫8

املتوسط املطلق
لالنحرافات
134٫2

120٫5

137٫2

3٫2

371

9
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متوسط مربعات
اإلنحرافات
25455٫6
23089٫6
26048٫9
165545

اجلدول رقم ( )31القيم االسترشافية جلريمة القتل
القيم االسترشافية

السنة

2001

4461٫40

2003

4381٫77

4441٫09

2002

الشكل رقم ( )8النموذج الرتبيعي لتحليل االجتاه والقيم التنبؤية
واالسترشافية

القيم احلقيقية

4700
4600
4500
4400

القيم املتنبأ هبا

القيم االسترشافية

4300
4200
4100
4000
3900
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تقدير القيم التنبؤية جلرائم األذى اجلسيم
يعرض اجلدول التايل ( )32مقاييس الدقة للنامذج الثالثة اخلاصة بجريمة
األذى اجلس�يم ،ومن�ه نالحظ م�رة أخرى تفوق النم�وذج الرتبيعي عىل بقية
النامذج األخرى ما عدا نموذج التمهيد األيس أظهر أقل قيمة بالنسبة للمتوسط
املطلق لالنحرافات.

وعلي�ه ف�إن النم�وذج الذي يتف�ق أكثر مع ه�ذه البيانات ه�و النموذج
الرتبيعي الذي متثله املعادلة التالية :
t-580.304*t**2*8339.01+YT=69168.9

واملخط�ط الت�ايل يوضح بياني� ًا القيم احلقيقي�ة والتنبؤية واالس�ترشافية
اخلاصة بجريمة األذى اجلس�يم ،وفيه نالحظ م�دى تقارب القيم التنبؤية أو
االجتاهية مع القيم احلقيقية.
اجلدول رقم( )32املقارنة بني النماذج على جرمية األذى اجلسيم
النامذج
النموذج اخلطي

النموذج الرتبيعي
النموذج األُيس

التمهيد األُيس املضاعف

املتوسط املطلق

املـقـــاييـــــــــــس

للنسبة املئوية
2
1

املتوسط املطلق
لالنحرافات
1541
647

1721

2

371

9

199

متوسط مربعات
اإلنحرافات

2650866
555518

3500466
1655455

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 علمن�ا أن القيم�ة احلقيقية يف س�نة 2000م هي  97733فإن القيم
االس�ترشافية تبدأ بالزيادة يف س�نة 2001م ،ثم تتناقص إىل أن تصل يف س�نة
2003م ،إىل ما دون مستوى سنة األصل 2000م.
اجلدول رقم ( ) 33القيم االسترشافية جلريمة األذى اجلسيم
القيم االسترشافية

السنة

2001

99107٫1

2003

97215٫4

98741٫6

2002
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تقدير القيم االسترشافية جلريمة الرسقة

استناد ًا إىل البيانات املوضحة يف اجلدول ( ) 34يتبني أن هناك تقارب ًا بني
النماذج الثالث�ة األوىل يف مقايي�س الدقة الثالثة مع اإلش�ارة إىل أن النموذج
الرتبيعي يعرف أقل قيمة يف متوسط مربعات االنحرافات وأن النموذج األيس
يعرف أقل قيمة يف املتوسط املطلق لالنحرافات.
ونظ�ر ًا إىل أن متوس�ط مربع�ات االنحراف�ات أكثر تأث�ر ًا باالنحرافات
الكبرية ونظر ًا إىل أن املؤرشات الرقمية وكذا طبيعة املنحنى البياين تبني نزعة
النموذج إىل التغري األيس فإننا سنعتمد هذا النموذج عىل أنه األكثر اتفاق ًا مع
هذه البيانات .تتمثل معادلة هذا النموذج فيام ييل:
TY=17687.2*(1.06073)**t

اجلدول رقم (  )34املقارنة بني النامذج عىل جريمة الرسقة
النامذج
النموذج اخلطي

املتوسط املطلق

املـقـــاييـــــــــــس

للنسبة املئوية
3

املتوسط املطلق
لالنحرافات
596

النموذج الرتبيعي

3

596

التمهيد األُيس املضاعف

5

1099

النموذج األُيس

3

591

متوسط مربعات
اإلنحرافات
487676
474479
516496

1649928

واملخطط التايل يبني شكل توزيع القيم احلقيقية والتنبؤية واالسترشافية.
وفي�ه ن�رى مدى تق�ارب القيم االس�ترشافية م�ع القيم احلقيقية يف الس�نتني
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
قي�م املقايي�س الثالثة مقارنة بالنامذج األخرى ما عدا قيمة متوس�ط مربعات
االنحرافات التي يف النموذج األيس التي تعترب أصغر القيم.
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وبن�اء علي�ه فإن النم�وذج الرتبيعي يعترب ه�و النموذج األكث�ر اتفاق ًا مع
سلسلة بيانات جريمة الرسقة .وتتمثل معادلته بالنسبة هلذا النمط من اجلرائم
فيام ييل:
TY=3020+256.496+704464*t**2

واملخطط التايل يوضح بياني ًا مدى تقارب القيم التنبؤية مع القيم احلقيقية،
كام يظهر القيم االسترشافية للسنوات الثالث القادمة يف تزايد مستمر.

واجلدول ( )35والشكل ( )11يوضحان القيم العددية هلذه التقديرات
املس�تقبلية اخلاص�ة بالفترة  2001ـ 2003م ،ومن الواض�ح أن هناك توقع ًا
لتزاي�د رسيع يف عدد جرائم اجلنس إذا اس�تمرت الظروف احلالية عىل ما هي
علي�ه .لذل�ك ينبغي تبني سياس�ة أمنية خاص�ة عاجلة للحد من ه�ذا التزايد
املستمر.
اجلدول رقم (  ) 35املقارنة بني النماذج على جرمية االغتصاب
املـقـــاييـــــــــــس

النامذج

املتوسط املطلق

النموذج اخلطي

6٫3

املتوسط املطلق
لالنحرافات

3٫9

116٫4

النموذج الرتبيعي
النموذج األُيس

التمهيد األُيس املضاعف

للنسبة املئوية

5٫6

195٫3
174٫5
223٫9

7٫3
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متوسط مربعات
االنحرافات
47521٫2
16642٫2
40996

83001٫3

الشكل رقم ( )11النموذج الرتبيعي لتحليل االجتاه والقيم التنبؤية
واالسترشافية جلرائم االغتصاب
t**2*704464+256.496+TY=3020.3
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العالقة بني سالسل األنامط األربعة
يمكن تعريف االرتباط املس�تعرض  Cross Correlationبني سلسلتني
زمنيتني بأنه ارتباط قيم إحدى السلس�لتني بقيم السلس�لة الثانية عند فرتات
متعددة ،باإلضافة إىل أهنا تعطي مؤرشات عن املتغريات التي تتنبأ باألخرى.
تق�دم هذه العالقة ع�ادة يف خمططات خاصة (.)SPSS ،1997ويشترط
تطبي�ق ه�ذه التقنية أن تك�ون السالس�ل مس�تقرة  Stationaryأي أن يكون
متوس�طها وتباينه�ا ثابت� ًا عبر السلس�لة الزمني�ة .وق�د ثبت بتطبي�ق معامل
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االرتباط الذايت ومعامل االرتباط الذايت اجلزئي أن السالسل الزمنية لألنامط
األربعة ال ختتلف عن الصفر ،وهذا دليل عىل استقرارها.
وس�وف نمثل هلذا بالعالقة بني سلس�لة جرائم القتل وسالس�ل اجلرائم
التالية:
ـ العنف (االذى اجلسيم).
ـ اجلرائم اجلنسية (االغتصاب).
ـ الرسقة (أنظر األشكال  12و  13و .)14
وبع�د جتريب عدة نامذج عىل السالس�ل الزمنية ألنماط اجلرائم الثالث
أعلاه فإن الباح�ث يرى وجود عام هل�ذه اجلرائم نحو التزاي�د خالل الفرتة
املعنية من خالل هذه األنامط ،غري أن ش�كل التزايد ونسبته خيتلف باختالف
شكل اجلريمة ،واألشكال التالية توضح ذلك:
الشكل رقم( )12العالقة بني سلسلة جرائم القتل والعنف

1٫0
٫5
0٫0
-٫5

3

2

1

0

1205

2-

3-

-1٫0

الشكل رقم ( )13العالقة بني سلسلة جرائم القتل والرسقات
1٫0

٫5
0٫0
-٫5

3

2

1

0

1-

2-

3-

3

2

1

0

1-

2-

3-

-1٫0

الشكل رقم ( )14العالقة بني سلسلة جرائم القتل واجلنس
1٫0

٫5
0٫0
-٫5
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-1٫0

املرحلة الثانية
جرائ�م العنف املرتكبة يف الفترة من عام 2005م وحتى عام 2010م.
وكان التحليل عىل األرقام املرس�لة من ال�دول 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.
وبالنس�بة هلذه الدراسة فإن هذه املعلومات وحتليلها هو تطوير للدراسة
الس�ابقة -إذ إن ه�ذه األخرية تشير إىل الس�نوات اخلمس األخيرة من عام
2005م إىل 2010م .وه�ذا بنظرة فاحصة يعطينا م�ؤرشا للخارطة اجلنائية
جلرائ�م العنف عند ص�دور الطبعة األوىل ع�ام 2004م واملوقف اآلن حتى
2010م.
وس�نجد أن هنال�ك حتليلا إحصائيا منفصلا جلرائم العن�ف يف بعض
الدول العربية التي وصلت ردودها.

نالح�ظ يف إحصائي�ة اجلمهوري�ة اللبناني�ة بأن ع�دد جرائ�م العنف قد
تقل�ص كثريا يف اخلمس س�نوات األخرية للتقرير .فبينما كانت اجلرائم ففي
ع�ام 2002م  3200أصب�ح عدد ه�ذه اجلرائم يف ع�ام 2010م هو .643
وهذا االنخفاض يف اجلرائم وصلت نسبته إىل  %80يف خالل السنوات حتى
عام 2010م.
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وبالطب�ع س�يظل ه�ذا االنخف�اض يف نس�بة اجلرائ�م املس�جلة أو التي
وصلت إىل علم الس�لطات .وهذا االنخفاض يس�تحق الوقفة لبلوغ النس�بة
 .%80وه�ذا م�ن النس�ب العاملية العالي�ة يف انخفاض هذه اجلرائ�م يف العامل
العريب .وعكس ذلك أش�ارت إحصائيات الدول العربية والواليات املتحدة
أن هنال�ك ازدي�ادا يف جرائ�م العنف يف نفس هذه الفترة .ونجد يف التحليل
تلخيص للتفاصيل من جرائم العنف حسب اإلحصائية التي وردت.
أما بالنس�بة للمملكة األردنية اهلاشمية وحسب ما ورد من إحصائيات
فيالحظ بصفة عامة -بان هنالك زيادة يف جرائم العنف من عام 2006م إىل
ع�ام 2010م .حي�ث بلغت الزيادة يف جرائم العن�ف حوايل  %5٫23أي أن
هذه اجلرائم قد زادت بنسبة الربع.

ولك�ن التحلي�ل التفصييل يشير إىل فوارق بالنس�بة لألعمار وعدد من
جرائ�م العن�ف املفصلة .ولكن مم�ا يعو للمالحظة أن جرائ�م العنف عموما
ق�د انخفضت نس�بتها إىل اجلرائم الكلية املرتكبة .وهي أش�ارة هامة كام ورد
بالتقرير.
يف مجهوري�ة الس�ودان نالح�ظ م�ن املعلوم�ات الت�ي وردت إىل جرائم
العن�ف قد ازدادت من  90221يف عام 2006م حتى وصلت إىل إمجايل بلغ
 106503يف ع�ام 2010م .ويالح�ظ أن الزيادة كانت مضطردة يف كل عام
ـ أي ان�ه كل ع�ام يالحظ ارتف�اع يف عدد جرائم العنف املس�جلة ومل يالحظ
انخفاض يف سنة من تلك التي سبقتها يف اخلمس سنوات األخرية.
يف مجهوري�ة مصر العربي�ة يالحظ من األرق�ام الت�ي وردت أن هنالك
زيادة يف جرائم العنف يف الس�نوات الس�ابقة حتى ع�ام2010م ـ حيث كان
ع�دد هذه اجلرائم هو 1932يف عام 2006م حت�ى وصل إىل  2869يف عام
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2010م .ويالح�ظ أن هذه الزيادة ليس�ت دراماتيكية ب�ل زيادة متثل حوايل
 %5،48عام كانت عليه قبل مخس سنوات.

يف اجلمهورية العربية السورية ـ وكام ورد من السلطات هنالك أن جرائم
العن�ف قد انخفضت من  1751عام 2006م إىل  1452عام 2010م ـ أي
أن االنخف�اض يف إمجايل جرائ�م العنف تصل نس�بته إىل  .%17بل املالحظة
اهلامة أن هذا االنخفاض قد ش�مل كل جرائم العنف باس�تثناء جرائم القتل
والرسقة باإلكراه.

يف اجلمهوري�ة اجلزائري�ة الديمقراطي�ة الش�عبية فق�د ورد أن جرائ�م
العن�ف قد زادت زيادة طفيفة منذ ع�ام 2006م حيث بلغت  44387حتى
ع�ام 2010م ،حي�ث وصل�ت إىل  .46567لذلك يمكن الق�ول 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 تشير إىل تفاصيل عدة عن
نوع جرائم العنف ونس�بة الزيادة أو النقص�ان فيها ـ وتفاصيل اهرى عديدة
تم إيرادها يف هذه الدراسة.
وبما أن العديد من الدول العربية مل يص�ل ردها اخلاص بجرائم العنف
يف الس�نوات اخلمس املاضية ـ فان هذا التحليل األخري بالطبع يشري فقط إىل
الدول العربية التي وصل ردها.

وهنال�ك مالحظ�ة البد م�ن تكرارها إن ه�ذه األرقام تشير إىل جرائم
العنف التي وصلت إىل علم الس�لطات وتم تس�جيلها لدى سلطات األمن.
ولكن بالطبع س�تظل هنالك جرائم عن�ف 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 مقارن�ة بين أعداد ونس�ب اجلرائم يف عام 2010م بما كانت عليه يف
عام 2005م :

ـ أصب�ح إمجايل عدد اجلرائ�م ( )643يف 2010م بعد ما كان ()3200
يف عام 2002م أي حدث انخفاض بنسبة .%80

1ـ االبتزاز والتهويل كان العدد  38بنسبة  %1أصبح العـدد  6بنسبة  %1أيضا
أصبح 9

2ـ االغتصاب

كان العدد  38بنسبة %1

3ـ التهديد

كان العدد  772بنسبة  %24أصبح 216

بنسبة %4٫1
بنسبة %6٫33

4ـ جرح وتعطيل

كان العدد  18بنسبة %6٫0

أصبح 3

بنسبة %05٫0

5ـ سطو مسلح

كان العدد  9بنسبة %3،0

أصبح 1

بنسبة %02٫0

6ـ سلب

كان العدد  126بنسبة %4

أصبح 16

بنسبة %5٫2

7ـ رضب وإيذاء

كان العع 1815بنسبة  %57أصبح 321

بنسبة %50

كان العدد  7بنسبة  %2٫0أصبح صفر

بنسبة صفر%

8ـ فض بكارة
9ـ قتل

كان العدد  118بنسبة %4

12

بنسبة %9٫1

10ـ حماولة قتل

كان العدد  259بنسبة %8

أصبح 59

بنسبة %9

ـ واخلالص�ة أن إمجايل عدد اجلرائم يف س�نة 2010م انخفض إىل %20
عام كان عليه س�نة 2005م (إن نس�بة االنخفاض بلغت  )%80وهي
نس�بة كبيرة ج�دا .مم�ا يعني أنه ق�د ح�دث انخفاض كبير يف أعداد
اجلرائم خالل فرتة زمنية قصرية ال تتعدى مخس سنوات.
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ـ كام يالحظ أيضا أن نس�بة الذكور ونسبة اإلناث من فاعيل أو مرتكبي
اجلرائ�م يف لبن�ان تكاد تك�ون ثابتة خالل تلك الفرتة حيث أن نس�بة
الذك�ور كان�ت  %94ونس�بة اإلن�اث  %6ع�ام 2005م وبقيت هذه
النسب كام هي يف عام م.2010

ـ وفيما يتعلق بنس�ب فاعلي (أو مرتكب�ي) اجلرائم حس�ب األعامر يف
2010م مقارنة بام كانت عليه يف 2005م.
فيمكن تلخيصها فيام ييل :
1ـ كانت نسبة من تقل أعامرهم عن  18سنة يف 2005م تساوي %8٫5
أصبحت هذه النسبة يف 2010م .%7،3
2ـ كان�ت نس�بة الذي�ن تقل أعامرهم عن  30س�نة يف 2005م تس�اوي
 %54أصبحت يف 2010م .%45
3ـ كانت نسبة الذين أعامرهم  60سنة فأكثر يف 2005م تساوي %5٫5
أصبحت يف 2010م .%7
واخلالصة بالنسبة ألعامر فاعيل (أو مرتكبي اجلرائم) كام ييل :

ـ إن نس�بة فاعلي اجلرائ�م الذين تق�ل أعامرهم عن ( )18س�نة ترتاوح
بنس�بة  %7٫3كأقل نس�بة (يف عام 2010م) %8،6 ،فأعىل نس�بة (يف
2007م) .مع مالحظة أن هذه النس�بة انخفضت يف الثالث سنوات
األخرية.
ـ وإن نس�بة فاعلي اجلرائم الذين تقل أعامرهم عن ( )30س�نة ترتاوح
بنس�بة  %45كأعىل نسبة يف الس�نتني األخريتني (2009ـ 2010م)،
 %4٫54كأعىل نسبة (يف سنة 2007م).
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ـ وان نس�بة فاعيل اجلرائم الذين تبلغ أعامرهم ( )60سنة فأكثر ترتاوح
نس�بة  %5٫4كأقل نس�بة (يف س�نة 2007م) ،كأعىل نس�بة (يف س�نة
2010م) م�ع مالحظ�ة أن هذه النس�بة تزايدت يف الثالث س�نوات
األخرية!!.

ثانيا  :اململكة األردنية اهلاشمية

مقارنة بني عام 2010م وعام 2006م :

ـ زاد إمجايل عدد اجلرائم من  3447يف عام 2006م عىل  4258يف عام
2010م أي أن نس�بة الزي�ادة يف إمج�ايل عدد اجلرائ�م يف 2010م عام
كانت عليه يف 2006م بلغت .%5،23

ـ زاد ع�دد الذك�ور من فاعيل اجلرائ�م من  3370يف ع�ام 2006م إىل
 4191يف ع�ام 2010م أي أن نس�بة الزي�ادة يف ع�دد الذكور بلغت
 %4٫24عام كانت عليه يف 2006م.

ـ انخف�ض ع�دد اإلناث من فاعيل اجلرائم م�ن  77يف عام 2006م إىل
 67يف ع�ام 2010م أي أن نس�بة االنخفاض يف ع�دد اإلناث بلغت
.%13
ـ انخفض�ت نس�بة م�ن تق�ل أعامرهم عن  18س�نة م�ن  %4٫14عام
2006م إىل  %72٫9يف عام 2010م.

ـ انخفض�ت نس�بة من تقل أعامرهم عن  28س�نة م�ن  %27٫67عام
2006م إىل  %95٫59يف عام 2010م.
ـ زادت نس�بة الذي�ن تبلغ أعامرهم  30س�نة فأكثر نس�بة  %22٫3عام
2006م إىل  %70٫4عام 2010م.
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ـ القت�ل العم�د  :زاد الع�دد م�ن ( )67ع�ام 2006م إىل ( )69ع�ام
2010م.
ـ القت�ل القص�د  :زاد الع�دد م�ن ( )29ع�ام 2006م إىل ( )40ع�ام
2010م.

ـ اإلي�ذاء البلي�غ  :زاد العدد من ( )652ع�ام 2006م إيل ( )807عام
2010م.

ـ الشروع بالقتل  :زاد العدد من ( )237عام 2006م إىل ( )451عام
2010م.

ـ الضرب املفضي للموت :انخف�ض ( )7ع�ام 2006م إىل ( )5عام
2010م.
ـ الرسق�ة بالعنف  :زاد الع�دد من ( )1048عام 2006م إىل ()1167
عام 2010م.

ـ وعموما ،انخفضت نسبة جرائم العنف إىل اجلرائم الكلية من %22،5
عام 2006م إىل  %77،4عام 2010م.
ـ إمج�ايل ع�دد جرائ�م العن�ف كان ( )2040يف ع�ام 2006م وأصبح
( )2548ع�ام 2010م وإمجايل ع�دد اجلرائم الكلية كان ()39108
عام 2006م وأصبح ( )53362عام 2010م.

ثالثا مجهورية السودان :
عام 2006م

ـ إمجايل جرائم العنف = 90221
213

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  20 -18سنة النسبة = .%14

ـ اقل من  30سنة النسبة = %4٫40

ـ من  31إىل  50سنة النسبة = %9٫34
ـ اكرب من  50سنة النسبة = %9٫2

2ـ األذى اجلسيم :

ـ من  20 -18سنة النسبة = %6٫28

ـ أقل من  30سنة = %1٫61

ـ من  31إىل  50سنة = %5٫30

ـ أكثر من  50سنة = %5٫2

3ـ الرسقة بالعنف :

ـ من  20 -18سنة = %1٫31

ـ أقل من  30سنة = %7٫43
ـ من  31إىل  50سنة = %36

 4ـ االعتداء اجلنيس بالعنف :

ـ من  20 -18سنة = %1٫39

ـ أقل من  30سنة = %4٫66

ـ من  50 -31سنة = %7٫19
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ـ أكثر من  50سنة = %9٫0

رابع ًا :مجهورية مرص العربية

مقارن�ة عام 2010م بام كان عليه الوضع يف 2006م بخصوص جرائم
العنف :

ـ زاد عدد اجلرائم من ( )1932عام 2006م إىل ( )2869عام 2010م
ـ أي عدد اجلرائم زاد (ارتفع) بنسبة  %5٫48عام كان عليه يف 2006م.

ـ زاد ع�دد املتهمين م�ن ( )3421ع�ام 2006م إىل ( )4992ع�ام
2010م

ـ أي أن عدد املتهمني ارتفع بنسبة  %9،45عام كان عليه يف 2006م.
ـ زادت نسبة اإلناث من  %7،3عام 2006م إىل  %5عام 2010م.

ـ انخفض�ت نس�بة م�ن تق�ل أعامرهم عن  18س�نة م�ن  %1٫12عام
2006م إىل  %6،8عام 2010م.
ـ أم�ا نس�بة م�ن ترتاوح أعامرهم م�ن  18إىل أقل من  30س�نة تكاد أن
تكون ثابتة .%5
ـ بنسبة األميني تزداد من  %50إىل  %55من إمجايل املتهمني.
ـ نسبة من ويقرأ ويكتب ترتفع إىل حدود .%86

ـ نس�بة م�ن حيملون مؤهلات عالية ترتاوح ما بين  %7٫2إىل  %4من
إمجايل املتهمني.
ـ القت�ل العمد  :زاد العدد من ( )642ع�ام 2006م إىل ( )1086عام
2010م.
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ـ الرسقة باإلكراه  :زاد العدد من ( )529عام 2006م إىل ( )694عام
2010م.
ـ االعتداء اجلسيم  :زاد العدد من ( )368عام 2006م إىل ( )546عام
2010م.

ـ االعتداء اجلنيس  :زاد العدد من ( )202عام 2006م إىل ( )262عام
2010م.
ـ اخلطف  :زاد العدد من ( )29عام 2006م إىل ( )93عام 2010م.

ـ احلري�ق العمد  :زاد العدد م�ن ( )162عام 2006م إىل (  )188عام
2010م.

إىل أن إمج�ايل ع�دد جرائ�م العن�ف زاد من ( )1932ع�ام 2006م إىل
( )2869عام 2010م ونسبة الزيادة تساوي .%5٫48
ـ وكان ع�دد العاطلين ( )746ع�ام 2006م وأصب�ح ( )718ع�ام
2010م.

ـ وكان عدد من يعملون باألعامل احلرة ( )1101عام 2006م وأصبح
( )435عام 2010م.
ـ وكان ع�دد م�ن يعمل�ون باألعمال احلرفي�ة ( )1117ع�ام 2006م
وأصبح ( )1033عام 2010م.

ـ وكان ع�دد موظفي احلكومة والقطاع اخل�اص ( )210عام 2006م
وأصبح ( )87عام 2010م.

ـ وكان عدد الطلبة ( )193عام 2006م وأصبح ( )144عام 2010م.
ـ نس�بة الذكور تس�اوي  %3٫96ع�ام 2006م وأصب�ح عام 2010م
.%95
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ـ نسبة اإلناث تساوي  %7،3عام 2006م وأصبح 2010م .%5

خامسا اجلمهورية العربية السورية

املقارنة عام 2010م بام كان عليه الوضع عام 2006م :

ـ انخف�ض جمم�وع جرائ�م العن�ف م�ن ( )1751ع�ام 2006م إىل
( )1452ع�ام 2010م أي أن هن�اك انخفاض� ًا يف إمجايل عدد جرائم
العنف بنسبة .%17
ـ انخف�اض نس�بة الذكور م�ن  %3،94ع�ام 2006م إىل  %5،87عام
2010م.

ـ زادت نسبة اإلناث من  %7،5عام 2006م إىل  %5،12عام 2010م.

ـ القتل  :زاد العدد من ( )446عام 2006م إىل ( )463عام 2010م.
ـ الرضب املفيض إىل املوت  :انخفض العدد من ( )49عام 2006م إىل
( )8عام 2010م.

ـ اإلي�ذاء املفيض إىل العاهة  :انخف�ض العدد من ( )182عام 2006م
إىل ( )164عام 2010م.

ـ اخلط�ف بقص�د ارتكاب الفج�ور  :انخفض العدد م�ن ( )120عام
2006م إىل ( )42عام 2010م.
ـ الس�لب والنهب باإلكراه بالطرق العامة  :انخفض العدد من ()854
عام 2006م إىل ( )671عام 2010م.

ـ الرسقة باس�تعامل السلاح أو حيازته  :انخفض العدد من ( )23عام
2006م إىل ( )7عام 2010م.
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ـ استيفاء احلق بالقوة  :انخفض العدد من ( )55عام 2006م إىل ()41
عام 2010م.

ـ الرسق�ة باإلك�راه أو العن�ف  :زاد الع�دد من ( )22ع�ام 2006م إىل
( )56عام 2010م.
ـ أي أن كل أنواع جرائم العنف قد انخفضت أعدادها مجيعا.
( باس�تثناء نوعني من جرائم العنف مها :القت�ل والرسقة باإلكراه أو
العنف).

انخفاض نس�بة جرائ�م العنف إىل املجموع الع�ام للجرائم من  %2عام
2006م إىل  %4٫1عام 2010م.

سادسا  :اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

إمجايل جرائم العنف واملرتكبون هلا خالل الفرتة 2006م ـ 2010م:
السنة

إمجايل جرائم
العنف

رجال

نساء

قرص

أجانب

40918

3632

3574

74

3716

3315

115

3759

94
96
83

2006م

44387

2007م

44337

39231

2008م

47041

39464

3745

2009م

48610

41062

3996

3557

2010م

46567

40520

3641

3199
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ويالحظ من اجلدول أن أعداد اجلرائم تكاد تكون ثابتة حيث تزيد قليال
ث�م تنقص قليال أيضا ولكنها بصفة عامة يف املس�توى نفس�ه من حيث العدد
تقريب�ا .وكذل�ك بالنس�بة ملرتكبي هذه اجلرائم س�واء من الرجال أو النس�اء
أو القصر أو حت�ى األجانب فان األع�داد تكون متقاربة خلال 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

السنة

القتل

االغتيال

القتل

االغتيال واخلطف

االغتصاب

حماولة

حماولة االحتجاز

اجلرائم الرضب الرسقة

اجلنسية واجلرح بالعنف

األخرى

العمد

2006م 35

41

312

203

302

3337 36681 3154 352

2007م 30

44

271

213

241

2718 36915 3519 386

2008م 21

28

328

151

205

1974 40398 3593 345

2009م 33

36

277

203

207

1307 42298 3846 385

2010م 25

33

254

203

177

699 41381 3491 304

ويالحظ من اجلدول ما ييل :

1ـ إن جريم�ة الضرب واجل�رح العم�د متثل النس�بة األكرب م�ن جرائم
العن�ف كام أهنا تناقصت يف الس�نة األخيرة 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 املرتب�ة اخلامس�ة :االغتي�ال ث�م حماول�ة االغتي�ال ،ث�م اخلط�ف
واالحتجاز.
 6ـ أما أقل جرائم العنف فهي «القتل» و«حماولة القتل» وأعدادها أيضا
تكاد تكون ثابتة ،وإن كانت الس�نة األخرية متثل انخفاضا يف أعداد
هذه اجلرائم.
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الفصل اخلامس

مواجهة جرائم العنف

 . 5مواجهة جرائم العنف

 1 . 5املواجهة العامة

نتيجة خلطورة ما متثله جرائم العنف يف املجتمع العريب ولألسباب املشار
إليها سابق ًا كان البد من العمل للتصدي لظاهرة جرائم العنف .وذلك بالعمل
عىل مواجهتها عىل كافة الصعد وبكافة الوسائل املمكنة.
وهذه الش�بكة من اجلهد املشترك 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
وج�ه الدق�ة .كلها وغريها تدعو للعمل بكل الوس�ائل 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 س�تبقى يف حاجة ملن يس�دها .وبام أن هناك إدعاء
علمي� ًا بأن بعض جرائم العنف هي جرائم البيئة االجتامعية نفس�ها لذلك ال
يمك�ن احلديث عن مواجهتها للتخفيف م�ن حجمها أو حدهتا أو آثارها إال
بتغيير املن�اخ البيئي االجتامعي املحيط باملجتمع الع�ريب املعني .وهذا بالطبع
يمثل مسألة شائكة ومعقدة ومركبة ومتثل جوانب القوى الرئيسة املجتمعية.
وعندم�ا يتمكن املجتمع من العمل عىل تغيري املناخ والبيئة االجتامعية وذلك
ع�ن طريق االصالح�ات يف كل اجلوانب االقتصادي�ة والثقافية واالجتامعية
جمتمعة عليه أن يوفر بيئة صاحلة للتقليل من جرائم العنف وهبذا يمكن انقاص
فرص ارتكاب جرائم العنف.
225

إن ه�ذا التوج�ه م�ن ش�أنه أن يعمل كتدابير وقائية للتقلي�ل من فرص
ارت�كاب جرائ�م العنف ويف هذه احلالة فإن املجتم�ع 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
ح ً
ال جذري ًا ،وهذا املناخ الذي اعتاد أن يفرخ اإلجرام وبالذات إجرام العنف.
وذل�ك أن ه�ذه القضية جي�ب االهتامم هبا دائ ًام وهي ما تس�عى إليه الدولة أيض ًا
وذلك ألن التنمية االقتصادية واالجتامعية تتطلب ذلك ولتحقيق أغراض أخرى
كثرية مرتبطة بتقدم الدولة نفس�ها .ويف هذه احلالة فإن جرائم العنف س�تكون
إحدى املواضيع التي ينظر ملعاجلتها يف الظروف املتغرية واملأمولة.

 2 . 5مواجهة جرائم العنف يف الوطن العريب
1 . 2 . 5دور أجهزة األمن

وضح�ت الدول العربي�ة رؤيتها للكيفي�ة التي جي�ب أن تتبعها الرشطة
العربي�ة يف مواجهة جرائ�م العنف .وهذه الرؤيا اتضحت من دراس�ة قامت
هب�ا املنظم�ة العربية للدفاع االجتامعي ضد اجلريم�ة (عيد1419،هـ) .وهي
املؤسسة العربية األوىل التي كانت تعمل يف إطار تنسيق العمل العريب األمني
املشترك .ولو أن املنظمة اصبحت اآلن يف ذمة التاريخ منذ قيام جملس وزراء
الداخلية العرب .ومعنى هذا أن هذه الدراس�ة ليس�ت حديثة فقد تكون آراء
ال�دول العربي�ة ق�د تغريت اآلن يف الس�بل املثلى للمواجهة نتيج�ة ملعطيات
التط�ورات التقنية احلديث�ة وكل التطورات األخرى من�ذ الثامنينيات .ولكن
ه�ذا ال يمنع أن ت�رى الرؤيا العربية املشتركة لطرق املواجهة بواس�طة قوى
األمن العربية يف:
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 1ـ أن مكافح�ة جرائ�م العنف ومواجهتها مث�ل أي عملية من عمليات
الرشطة املهم�ة ختضع يف املقام األول العتب�ارات الظروف اخلاصة
واملالبس�ات املتصل�ة بكل ح�ادث وزمان�ه ومكان�ه ،وكذلك عدد
األش�خاص املشتركني في�ه وأس�لحتهم .وم�ن هن�ا يصعب وضع
قواع�د ثابت�ة وحمددة تك�ون قابلة وصاحل�ة للتطبي�ق يف كل حادث
بس�بب اختلاف العوامل املتداخل�ة يف املوقف واملؤث�رة يف نتائجه.
لذل�ك فإن قرار مواجهة جرائ�م العنف جيب أن تأخذ هذه احلقيقة.
وهذه القاعدة تق�ع حتت خانة التكتيك الذي جيب أن تتبعه الرشطة
يف مواجه�ات جرائ�م العنف وبال�ذات العنف اجلامع�ي .ولكن يف
كل األح�وال فإن الرشط�ة العربية وبالذات رشط�ة كل دولة عربية
البد أن تكون لدهيا إستراتيجيات ثابتة ومعتمدة يف مواجهة جرائم
العنف س�واء كانت فردية أو مجاعي�ة .ولكن الطرق التكتيكية وهي
تتغري من وقت آلخر ومن زمان ملا يليه ،وكذلك تتبدل حسب احلالة
الت�ي تتطلب املواجهة ولو كانت ه�ذه احلاالت يف زمان واحد .فال
شك أن طبيعة جريمة العنف نفسها هي التي حتدد الطرق التكتيكية
ملواجه�ة ه�ذه اجلريم�ة .س�واء كان�ت تل�ك اجلريمة عىل املس�توى
الفردي أم اجلامعي كام هو احلال يف العنف اجلامعي.
 2ـ هنال�ك أن�واع م�ن جرائم العنف ش�به املس�تقرة التي يمك�ن التنبؤ
باجتاهاهت�ا بالقي�اس عىل موقفها يف األعوام الس�ابقة .وم�ن أمثلتها
جرائ�م القت�ل للثأر واخلط�ف والس�طو املس�لح .ويف مواجهة هذه
اجلرائ�م جيب أن تعتمد أجهزة األمن عىل التخطيط العلمي الس�ليم
القائ�م عىل دراس�ة الظواهر اإلجرامية واجتاهاهت�ا وكثافتها وأماكن
وقوعها وظروفها واملؤس�س عىل البيان�ات واإلحصائيات الدقيقة.
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ولك�ن التخطي�ط العلم�ي الس�ليم القائ�م على دراس�ة الظواه�ر
اإلجرامي�ة فإنه مطلوب يف مواجهة كل اجلرائ�م مهام كانت ثابتة أو
متغيرة .والتخطيط مطلوب كمنهج يف احلوادث املتش�اهبة  .كام أن
التخطي�ط يتطلب وضع خطط بديلة موازي�ة للخطط الثابتة ،وهذه
اخلط�ط البديلة يت�م تفعيله�ا عند تب�دل الظروف املحلي�ة حلوادث
العن�ف املعينة ،وه�ذا التغيري ربام يكون بتغيري املن�اخ الذي متت فيه
جريم�ة عنف معينة نتيج للظروف املحلية املحيطة باحلادث نفس�ه.
ولكن التخطيط العلمي يبقى مه ًام ملواجهة مجيع جرائم العنف.

 3ـ حتى يمكن أن تكون خطط الرشطة يف مواجهة جرائم العنف فعالة
يف حتقي�ق أهدافه�ا كان من الضروري األخذ بالتقيي�م املوضوعي
ملوق�ف الرشطة من حيث عدد األفراد ومس�توى لياقتهم وتدريبهم
وأدائهم وتس�ليحهم ووس�ائل االتصال واإلمكانات والتجهيزات
الرضوري�ة ملواجهة املوقف م�ع اعتبار أن وس�ائل االتصال الفعالة
ووس�ائل االنتق�ال الفوري�ة عامل مه�م وحاس�م يف إدارة عمليات
الرشط�ة .إن ه�ذا التقيي�م املوضوع�ي مه�م وأس�ايس يف مواجه�ة
كل جرائ�م العن�ف .وهذا ما يس�مى يف اللغة العس�كرية باجلاهزية
للمكافح�ة .وه�ذه متطلب�ات خاص�ة باألف�راد والق�وى البرشي�ة
ألجهزة األمن والتي تعكس اس�تعدادها ملواجه�ة هذه اجلرائم .بل
ال يكف�ي حتضري القوى البرشية املناس�بة واملؤهل�ة فقط ولكن أيض ًا
املقدرة املادية واإلمكانيات املتعددة من االس�تعدادات من املعدات
واألجه�زة املتط�ورة احلديث�ة ملواجه�ة ح�وادث العن�ف وبال�ذات
احلوادث اجلامعية كحوادث الشغب.
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 4ـ لتنفي�ذ خط�ط مواجه�ة جرائ�م العنف بكف�اءة عالي�ة ينبغي يف كل
عملي�ة منها اس�تخدام الف�رق اخلاص�ة املدربة هلذا الغ�رض .وهذا
أم�ر مطلوب وهو مرتبط بعملية التدري�ب عامة والتدريب اخلاص
املح�دد لعملي�ات معينة عىل وج�ه اخلصوص .وه�ذا األمر مرتبط
بجاهزي�ة الق�وات األمني�ة م�ن ناحي�ة التدريب الع�ايل املتخصص
ملواجه�ة ح�االت جرائم العن�ف املعروفة يف املجتم�ع املحيل والتي
تكثر يف ظروف معينة.

 5ـ إع�داد الرشط�ة ملواجهة العن�ف اجلامهريي ،ولعل أفضل أس�لوب
يف ه�ذا الص�دد ه�و إعداد ق�وات خاص�ة بمواجه�ة االضطرابات
والشغب عىل مستوى عال من اللياقة والتدريب والتسليح والكفاءة
يف أداء ه�ذه املهام .ويف هذه الظروف فإن هنالك يف كل دولة عربية
قواعد الس�تعامل القوة عن�د حدوث اضطرابات أو ش�غب .وهذه
القوة تندرج حس�ب تدرج الش�غب أو اس�تعامل العنف .والذي قد
يبدأ بمكربات الصوت داعي ًا اجلمهور املش�ارك للهدوء والتفرق إن
كان التجمع غري مرشوع ،ثم يمكن يف حالة الرفض اس�تعامل الغاز
املس�يل للدموع ،وإن مل يتفرق الشغب فيمكن استعامل عىص خفيفة
أو عىص كهربائية حس�ب ما هو متاح يف الدولة .والرضب ال يكون
بغرض إيقاع أي أذى بليغ بأي متجمهر وإنام فقط لالش�عار بجدية
الرشط�ة يف تفريق املتجمهري�ن .ويف حالة ع�دم االنصياع وخروج
اجلمه�ور املتجمع عن الس�يطرة أو حدوث اضطراب�ات خطرية أو
إتالف األموال العامة أو اخلاصة أو األذى ألي شخص فإن الرشطة
ربام يص�در هلا األمر بإطالق النار عىل أرج�ل بعض قادة التجمهر.
وهن�اك بعض األنظمة التي تتطلب وجود قاض جنائي مرافق لقوة
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الرشط�ة ويكون ل�ه وحده الس�لطة إلص�دار األمر بإطلاق النار.
وهنا ال يرتك األمر للمس�ئول الرشطي يف امليدان ،وقد قصد بوجود
الق�ايض وإصداره ه�و قرار إطالق الن�ار إن رأى ذل�ك هو احلياد،
وكان الق�رار م�ن حمكمة خمتصة بع�د تقديرها للموق�ف يمكنها أن
تصدر األمر بإطالق النار .كام تشري بعض األنظمة الستعامل القوة،
أن يت�م إطالق النار عىل أرجل ق�ادة التجمع .وذلك حتى ال يكون
إطالق النار عش�وائي ًا ،ثم إن هناك توجيهات مس�جلة بعدم إطالق
النار عىل اهلواء بغرض التخويف وذلك ألنه يف هذه احلالة قد يشعر
املتجمه�رون بعدم جدي�ة الرشطة ،وربام ي�زداد عنفهم .لذلك فإن
األوام�ر بأنه متى ما عزم�ت الرشطة عىل إطالق النار وصدر القرار
بذل�ك فالب�د أن تكون هنال�ك جدية وهو إطلاق الرصاص احلي
عىل املشاغبني وأيض ًا أن يكون موجه ًا أوالً إىل القادة الذين يقودون
ذلك التجمهر ألن هذا يؤثر يف قيادة التجمهر كام أن له تأثري ًا معنوي ًا
سلبي ًا عىل أفراد التجمهر.

 6ـ تنش�يط إج�راءات منع اجلريم�ة وضبطها مثل الدوري�ات بأنواعها
وخاص�ة الدوري�ات الراكبة املجه�زة الس�لكي ًا .والتحريات ومجع
املعلوم�ات واحلراس�ات املش�ددة ومراقب�ة األش�خاص اخلطري�ن
والتدقي�ق يف رخ�ص مح�ل وإحراز السلاح وضبط األس�لحة غري
املرخصة هب�ا .وهيمنا هنا مراقبة األش�خاص اخلطرين الذين يمكن
أن يرتكب�وا جرائ�م عن�ف .وكذل�ك أم�ر التدقيق يف مح�ل وإحراز
األس�لحة وكذلك ضب�ط تلك غري املرخص هب�ا .وهنالك قول بأن
األس�لحة ال تس�تعمل كثري ًا يف جرائم العنف يف الدول العربية وإنام
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أكثر اآلالت احلادة القاطعة كالس�كاكني واملطواة وغريها وهذا ربام
يكون حقيقة إىل حد ما إذا ما قارنا الوضع مع ما هو موجود بالدول
العربي�ة وبال�ذات يف الواليات املتحدة .ولكن نس�بي ًا فإن اس�تعامل
السلاح أخ�ذ يف التزايد يف بعض الدول العربي�ة حيث تكون هناك
نزاع�ات قبلي�ة أو عرقية أو غريها ،أو حيث يكون هناك تس�اهل يف
محل السلاح كتقليد اجتامع�ي .فنجد يف مثل هذه احل�االت ازدياد
ح�االت محل السلاح يف أي�دي بعض املواطنني كام أن التس�اهل يف
منح رخصة حلمل السالح ربام يؤدي لنفس النتيجة.

 7ـ العمل عىل رسعة الفصل يف قضايا العنف بصفة خاصة ما هيم منها
ال�رأي العام ألن ذلك عامل مه�م يف بث الثقة والطمأنينة يف نفوس
املواطنين وعام�ل ردع ف�وري للمجرمني فض ً
ال ع�ن أن ذلك يعزز
جه�ود الرشطة املوجهة ملكافح�ة جرائم العنف ويمنحها دفعة قوية
ملواصلة نشاطها يف هذا الصدد.

إن رسعة الفصل يف قضايا العنف تعد ركن ًا مه ًام يف اإلجراءات ملواجهة
هذه الظاهرة وهي يف املقام األول تعكس جدية الس�لطات يف رسعة الفصل
يف القضاي�ا 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 دائ ًام إعطاء اهتامم برسعة الفصل يف قضايا العنف ملا
هلا من أثر إجيايب يف احلد من مثل هذه اجلرائم.
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 2 . 2 . 5خصوصية 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
تدخ�ل مواجهة جرائ�م العنف داخل املس�ئوليات 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 اكتش�افها والقبض
عىل مرتكبي تلك اجلرائم ثم العمل عىل مقاضاهتم.
وال ش�ك أن منع اجلريمة عامة هو علم وفن يتطلب مس�تويات متعددة
م�ن املق�درات واإلمكاني�ات وم�ن التدريب .ويف جم�ال جرائ�م العنف فإن
األمر يتطلب تدريب ًا خاص ًا ليس فقط ملنع هذه اجلريمة ولكن أيض ًا لكش�فها
إن وقع�ت ،ومع التدريب ومن ضمن�ه يتطلب األمر وضع اخلطط والربامج
املناسبة ملنع اكتشاف جرائم العنف.

إن جرائم العنف تتطلب تأهي ً
ال ختصصي ًا لرجال الرشطة يف هذا املجال.
فلم يعد التدريب العام للرشطة جيدي يف مكافحة هذا النوع من اجلرائم .فبام
هل�ا م�ن خصوصية أيض ًا هناك خصوصية للتدري�ب يف مواجهتها .كام أنه من
املناس�ب اختيار فرقة رشطية متخصصة ملكافحة جرائم العنف يتم اختيارها
وتدريبها تدريب ًا خاص ًا ويتم تأهيلها تأهي ً
ال عالي ًا ختصصي ًا يف جرائم العنف.
ويف جم�ال التدري�ب ملكافحة جرائ�م العنف فإنه بال ش�ك األجدى هو
الرتكي�ز على التدريب�ات امليداني�ة والتطبيقية للتأكد من ص�دق النظريات يف
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التدريب النظري والقيام بتحليل احلوادث املرتبطة واملش�اهبة جلرائم العنف.
وال ش�ك أن هل�ذا التدري�ب املتخص�ص احتياجاته من هتيئة املن�اخ التدريبي
واالحتياج�ات التدريبي�ة وذل�ك لوضع اخلط�ط املالئمة وتوفير املعلومات
واإلمكانات لتحقيق أهداف التدريب.

ويف جرائ�م العنف يتطلب من الرشطة القيام بتصميم براجمها للمكافحة
عىل أس�اس اخلطط األمنية املناسبة والعلمية القائمة عىل دراسة ظاهرة جرائم
العن�ف وطبيعتها ومس�تجداهتا واجتاهاهتا .وكذلك دراس�ة العوامل املرتبطة
بارتكاب هذه اجلرائم كتحديد نوعية مرتكبي مثل هذه اجلرائم وهي األسلحة
املستعملة يف ارتكاب اجلرائم والظروف التي يتم فيها تنفيذ اجلريمة.

 3 . 2 . 5دور ضحايا اجلريمة واملحكوم عليهم يف املواجهة
أشار «العوجي» إىل أن إحدى واجهات املواجهة جلرائم العنف يمكن أن
تكون عن طريق ضحايا جرائم العنف أنفس�هم وكذلك عن طريق املحكوم
عليهم يف جرائم العنف (عيد1419،هـ،ص.)14

ويف جمال ضحايا اجلريمة أشار إىل أن للضحية يف جرائم العنف دور ًا مه ًام
وخصوص� ًا يف بعض اجلرائم كحاالت االغتصاب وهتك العرض والس�طو
املسلح .ويرى أنه يف مثل هذه احلاالت فإنه من الرضوري أن توقظ يف الضحية
اإلدراك الصحي�ح للمخاطر الت�ي يمكن أن تتعرض هلا يف حالة إقدامها عىل
ترصفات مشبوهة أو غري سليمة واجيادها للظروف املواتية التي تسهل اجلريمة،
بل وتبدو أحيان ًا وكأهنا تنادهيا بصورة غري مبارشة.
أم�ا م�ن ناحية املتهم نفس�ه يف جرائم العنف وبع�د إدانته يصبح حمكوم ًا
علي�ه ويت�م إيداع�ه يف املؤسس�ات العقابية فيرى أمهية إخضاع�ه إىل عملية
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تأهيل اجتامعي تس�تأصل الرش من نفس�ه وتضعه عىل الطريق املستقيم .وإذا
نجح التأهيل االجتامعي أعيد دمج املحكوم عليه بعد اإلفراج عنه يف املجتمع
مواطن ًا صاحل ًا.

 4 . 2 . 5الدور الترشيعي
إن الدول العربية ختتلف يف ترشيعاهتا ،فمنها من تعمل عىل هدى الرشيعة
اإلسلامية الغراء ،ومنها من تعمل بقوانني وضعية كاالنجلو سكس�ونية أو
الالتينية أو غريها .ولقد كانت الرشيعة اإلسالمية يف ترشيعها اجلنائي حاسمة
يف القص�اص الع�ادل من مرتكب�ي جريمة العن�ف وكل العقوبات األخرى.
وان�ه يمكن هنا القول والدعوة إىل أمهية تعديل الترشيعات الوضعية القائمة
يف بع�ض الدول عىل هدى احكام الرشيعة اإلسلامية .ويف الترشيع اجلنائي
اإلسلامي يرت�ب القص�اص العادل م�ن مرتكبي جرائم العن�ف بام فيه ردع
للجاين ومحاية لآلخرين.
ولق�د 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 . 5الدور االجتامعي
يلعب الدور االجتامعي فص ً
ال مه ًام يف سبيل مواجهة جرائم العنف وهو
دور طامل�ا حت�دث عنه علامء االجتامع كثير ًا ولكنه يظل ً
مهما يف مواجهة كل
اجلرائم وبالذات فإن احلوجة له أشد يف جرائم العنف .وذلك أن املؤسسات
االجتامعي�ة تلع�ب دور ًا ً
مهما يف كبح مج�اح العنف ونزعاته عن�د أفراد تلك
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املؤسس�ات ،وأن دور ه�ذه املؤسس�ات ال يمكن االس�تغناء عن�ه وأن تكرر
احلديث عنه ،ومن هذه املؤسسات االجتامعية:

 6 . 2 . 5دور األرسة

وهي التي تقوم فع ً
ال بدور التنش�ئة االجتامعية الصحيحة وبدور الرتبية
الس�ليمة ألبنائها قبل املدرس�ة .إن األرسة هي التي تنش�ىء املواطن الصالح
للمجتمع ملا تغرسه فيه من قيم دينية واجتامعية أصيلة تنأى به عن دروب الرش
والعنف .والرتبية الس�ليمة يف األرسة هذ البذرة الس�ليمة للمواطن الصالح،
وما جيده الطفل داخل أرسته هو الذي يسهم إسهام ًا مه ًام يف تشكيل شخصيته
وميوله يف املستقبل.

 7 . 2 . 5إسهام املدرسة

تس�هم املدرسة إس�هام ًا فعا ً
ال يف إيقاف نزعات العنف ال يمكن التقليل
منه .واملدرس�ة هي األرسة الثانية يف الرتبية إذ يتضح خطورة إس�هام املدرسة
من الفرتة العمرية املهمة التي يقضيها الطفل يف املدرسة ومن ثم تسهم إسهام ًا
مه ًام يف تشكيل سلوكه.
إن مناهج الرتبية والتعليم داخل الفصل وخارجه وبرتكيزها عىل اجلوانب
الديني�ة واألخالقية الفاضلة والبعد ع�ن مواطن اجلريمة والزلل تلعب دور ًا
مه ًام يف إبعاد التلميذ عن العنف.

 8 . 2 . 5الدور الدينية

إن املسجد وكل الدور الدينية يمكن أن تسهم إسهام ًا رئيس ًا 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.

 9 . 2 . 5دور 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 دائ ًام جلعل املواطن قريب ًا منها
ويق�وم بمس�اعدهتا .وظلت الرشط�ة طوال الوق�ت تؤمن بأهنا لن تس�تطيع
التصدي للجريمة بفعالية بدون مساعدة املواطن .بل إن الرشطة تزداد قناعة
يف كل وق�ت بأمهي�ة دور املواطن يف مكافحة اجلريمة .لذلك نجد أن الرشطة
جلأت إىل أس�اليب عدة جعلتها خترج من نطاق مس�ئولياهتا التقليدية وإضافة
هل�ا اخذت تدخل يف س�احات رحب�ة من العمل االجتامعي وس�ط اجلامهري،
فأصبح�ت تقوم بخدمات اجتامعية هي يف احلقيقة ليس�ت من صميم العمل
التقليدي للرشطة .فخدمات اإلنقاذ واإلسعاف والنجدة التي تقوم هبا الرشطة
الغرض منها هو الولوج إىل هذه الس�احات االجتامعية حتى تكون قريبة من
املواطن.
وأخري ًا 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 Policingوهي
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أن تدخ�ل الرشط�ة يف رشاكة مع املواطن يف احلفاظ على األمن ويف مكافحة
اجلريمة ،ومن أمثلة ذلك:
 1ـ أن يس�كن رج�ل الرشط�ة مع املواطنين داخل املنطق�ة التي تقع يف
اختصاصه أمني ًا وأن يكون هذا مكان عمله.

 2ـ أن يعتم�د رج�ل الرشط�ة امل�رور الراجل وس�ط املواطنين واملرور
عليهم يف أماكن عملهم وسكنهم واالطمئنان عن أحواهلم.
 3ـ تكوين جلان أمنية مشرتكة بني رجال الرشطة واملواطنني تقوم بعمل
الدوريات يف احلي السكني.

 4ـ إرشاك املواطنني يف املرور داخل سيارات الرشطة.

 5ـ توزي�ع املهام عىل س�كان احلي وذلك لغ�رض اإلبالغ عن أي يشء
مريب أو يدعو للشك.

 6ـ عقد اجتامعات دورية مع املواطنني ملناقشة الوضع األمني يف املنطقة
ووضع احللول.
 7ـ أن يك�ون عم�ل الرشط�ة م�ع املوطنين ه�و م�ن قبيل املب�ادرة حلل
املش�كالت الت�ي يمكن أن تنج�م عن جريمة ولي�س االنتظار حتى
تقع جريمة ثم يتم التدخل بالطريقة التقليدية املعروفة.

ولق�د وج�دت نتائج باهرة يف املجتمعات الت�ي طبقت فيها نظام رشطة
املجتمع من حيث فعالية املشاركة بل الرشاكة الشعبية يف العمل األمني.

وإننا يف الدول العربية لدينا نظام إسلامي متكامل يف موضوع الرشاكة
وه�و يقوم عىل مبدأ احلس�بة .فاألمر باملعروف والنه�ي عن املنكر عىل الرغم
من أنه واجب عىل ويل األمر لكنه أيض ًا مس�ئولية املواطن وهي نظرة فاحصة
ومتقدمة لرشاكة املواطن مع رجل األمن.
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 3 . 5دورقادة الرشطة العرب

إن لقادة الرشطة دور ًا خاص ًا يف مواجهة هذه اجلريمة وقد اضطلعوا هبذا
الدور منذ مؤمترهم السابع عرش عام 1994م عندما أعطوا اهتامم ًا هلذا اجلانب.
ويمكن تلخيص دور قادة الرشطة العرب وحسب اهتاممهم بام يأيت:
 1ـ العم�ل على دعوة أجه�زة اإلعالم يف الدول األعض�اء لتفادي نرش
أخبار جرائم العنف بشكل مثري .وتاليف عرض األفالم التي تشجع
جرائم العنف وتربز بطولة مرتكبيها.

 2ـ دعوة أجهزة الرشطة العربية إىل إيالء اجلانب الوقائي مزيد ًا من االهتامم
م�ن خلال التعرف عىل األس�باب والعوامل املؤدي�ة إىل جرائم العنف
والعمل عىل معاجلتها ،وذلك بالتعاون والتنس�يق مع اجلهات املختصة
األخرى.
 3ـ دع�وة األمان�ة العام�ة من خلال مكتبها املخت�ص باإلعالم األمني
إىل وض�ع خطط وبرامج إعالمية بالتنس�يق أجه�زة اإلعالم العربية
هب�دف توعية اجلمهور وحتقيق تعاونه مع رجال الرشطة مع الرتكيز
عىل القيم األخالقية والروحية.
 4ـ إج�راء دورات تدريبي�ة للعاملين يف أجه�زة الرشط�ة العربي�ة لرفع
كفاءهت�م يف إدارة األزم�ات ومكافح�ة جرائ�م العن�ف ،وأن يعهد
بإعداد هذه الدورات إىل أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

 5ـ دع�وة الدول األعضاء إىل تش�جيع املواطن عىل اإلبالغ عن اجلرائم
املرتكب�ة وتعزيز مس�امهته يف مطاردة ومالحظ�ة مرتكبيها مع تأمني
محايته إذا أقدم عىل أداء هذا الواجب.
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 6ـ إنش�اء املزي�د من اجلمعي�ات واهليئ�ات بمختلف أنواعه�ا كجمعية
أصدقاء الرشطة ،ومجعية الوقاية من اإلدمان وتعزيز تعاون املواطن
مع األجهزة األمنية مما يساعد عىل التحقيق من وقوع اجلريمة واحلد
من انتشارها.
 7ـ توعي�ة اجلمهور من خماطر اجلريم�ة وباالحتياطات الذاتية التي حتد
من وقوعها وكذلك بالعقوبات املقررة يف حق مرتكبيها هبدف محاية
ووقاية املجتمع من أخطاء اإلجرام واالنحراف.

 8ـ وض�ع قواع�د نموذجي�ة موحدة حل�االت اس�تخدام رجل الرشطة
للسلاح وذل�ك حت�ى ال يقع ضحاي�ا م�ن املدنيني األبري�اء أو من
رجال الرشطة.

 4 . 5دور وسائل اإلعالم
تلعب وس�ائل اإلعالم دور ًا مه ًام يف مكافحة اجلريمة ويف جرائم العنف
بالذات بدور إجيايب وليس بدور حترييض أو تشويقي كام تقوم به بعض أجهزة
اإلعالم اليوم .فأجهزة اإلعالم متثل عنرص ًا مه ًام ومؤثر ًا يف املجتمع ككل...
ودوره�ا فاع�ل يف العمل عىل كش�ف وفضح جرائ�م العن�ف وفاعليها ،بل
ورسع�ة اإلبالغ عنه�ا والتنبيه ملخاطرها وكيفية الوقاي�ة منها ما أمكن ذلك.
ويف ه�ذا العرص انتشرت الفضائيات التي أصبحت أكث�ر تأثري ًا يف املواطنني
ورسيعة النفاذ هلم وهم يقضون وقت ًا أكثر من ذي قبل مع أجهزة الفضائيات.
لذل�ك ف�إن هنال�ك دور ًا مه ً
ما للعالق�ات العام�ة يف األجه�زة األمنية
لالس�تفادة م�ن وس�ائل اإلعلام للوص�ول إىل املواطنني وتوصيل الرس�الة
األمني�ة .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 وس�بل تنفيذها
واالغراض التي جيب أن حتققها .

هن�اك وس�يلة أخرى هي اس�تطالعات رأي اجلمهور س�واء عن طريق
اس�تطالعات ال�رأي املعروف�ة الت�ي جترهيا ال�وكاالت املختصة ملعرفة نس�بة
املؤيدي�ن واملعارضين حلدث م�ا .أو ما هو توج�ه املواطنني نح�و قضية ما،
وإم�ا عن طريق إج�راء البحوث العلمي�ة عن طريق االس�تبيانات أو املقابلة
الش�خصية 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:

 1ـ الط�رق املب�ارشة  :وذل�ك ع�ن طري�ق عق�د اجتامع�ات ون�دوات
وحم�ارضات يف أماك�ن ومؤسس�ات عامة ول�و أن فعاليتها حمدودة،
وهي أنس�ب للجمه�ور الداخيل للجهاز األمن�ي ،لكن أيض ًا يمكن
تفعيلها يف نطاق املنطقة التي يقع فيها االختصاص.
 2ـ غير املب�ارشة  :عن طريق وس�ائل اإلعلام ـ املس�موعة واملقروءة
واملرئية ،وأيض ًا الشبكة العاملية للمعلومات «االنرتنت».

وهنال�ك بالطب�ع مجهور لكل من وس�ائل اإلعالم املختلف�ة ،فاألجهزة
املس�موعة كالراديو ختاطب مجهور الرع�اه واملزارعني يف حقلهم ومن هم يف
س�ياراهتم ،واملق�روءة ختاطب مجهور املثقفين وقراء الصحف ول�و أهنم قلة
نسبي ًا لكنهم يركزون عىل ما يقرؤون ويأخذون وقتهم يف ذلك.
ويصبح التلفزيون أكثر وسيلة إعالم ملتصقة بالعائلة ويشاهدها تقريب ًا

كل أفراد العائلة وهم يتجمعون حوهلا ،لذلك يمكن اس�تغالل هذه الوسيلة
اإلعالمية يف بث الرسالة اإلعالمية اخلاصة بمكافحة جرائم العنف.
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وكما هو معروف أن وس�ائل اإلعلام عامة تعمل بمن�أى عن اجلهات
املن�اط هب�ا مكافح�ة جرائم العنف .وه�ذا مفهوم من أن وس�ائل اإلعالم هلا
مرجعيتها وهل�ا قواعدها للعمل وهلا أهدافها ورس�التها اإلعالمية باالضافة
إىل التنافس جلذب املزيد من املش�اهدين أو املس�تمعني أو القراء وهنا يدخل
عامل التشويق واجلذب.

إن ال�دور املطلوب إعالمي� ًا يف احلملة ملواجهة العنف يتطلب التنس�يق
الكامل بني سلطات مكافحة جرائم العنف من األجهزة األمنية واالجتامعية
األخرى ومع وس�ائل اإلعالم .وهذا التنس�يق الغرض منه التخطيط السليم
فيما خيتص بام يبث من برامج مرتبطة بالعنف .ومن هذا التخطيط االنطالق
نحو التوجيه الس�ليم للربامج اإلعالمية الت�ي تعكس العنف ومتجده وذلك
بغرض توجيه هذه الربامج التوجيه السليم اهلادف.

وكذلك اس�تحداث برام�ج هتدف إىل توعية املواطنين بمخاطر العنف
واالنزالق فيها .وكذل�ك طرق مواجهة العنف وتعميق الوعى األمني عامة
للمواطنين ،وترس�يخ القناعة بأمهي�ة التصدي جلرائم العنف ملا تش�كله من
خطر عىل حياهتم .وبذلك خيلق هذا التوجه من املواطنني قوة قاعلة مساعدة
يف احلملة للتصدي جلرائم العنف.

 5 . 5الدور الترشيعي :املعاملة والعقاب

ال خيلو حديث علمي عن مكافحة اجلريمة إال ويتطرق إىل أمهية موضوع
مراجعة الترشيعات املوضوعة واخلاصة باجلريمة والعقاب .إن هذه املراجعة
ق�د تتطلبه�ا التغيريات التي حتدث م�ن وقت آلخر يف حج�م وقوع اجلريمة
نفسها ،وهكذا الوضع بالنسبة جلرائم العنف وهي بطبيعتها متغرية يف احلجم
والنوع واحلدة.
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كما أن املطل�وب م�ن تعديل الترشيع�ات املوج�ودة واخلاص�ة بجرائم
العن�ف ه�و أن تك�ون ترشيعات مرنة تتناس�ب مع املتغريات الت�ي تطرأ عىل
جرائ�م العنف ،كام أهنا جيب أن ترتك مس�احة للس�لطة التقديرية للمحاكمة
للنظ�ر يف الظروف املحيطة بجريم�ة العنف املعنية .وهنالك ما يتطلب الردع
أي العق�اب الرادع يف حال فش�ل الوس�ائل األخرى وذل�ك يوجه ملجموعة
م�ن املدانين بجرائ�م العنف م�ن األش�داء واملتمرسين واملمتهنين جلرائم
العن�ف كوس�يلة للعيش والتكس�ب .والعكس هو املطلوب بالنس�بة جلرائم
العن�ف العارض�ة والت�ي تق�ع بس�بب ظ�رف مفاجئ أو اس�تفزاز ش�ديد ال
يستطيع الش�خص العادي تداركه .فاملطلوب من إعادة النظر يف الترشيعات
لالطمئنان وضامن استجابتها للظروف املتغرية.

 6 . 5الدور الرقايب :األرسة واملدرسة

كام جاءت اإلش�ارة م�ن قبل ألمهية األرسة يف من�ع أو دفع األطفال يف
ع�امل اجلريمة ف�إن للأرسة دور ًا مه ًام يف مكافح�ة ومواجهة جرائ�م العنف.
ولقد حتدثت العديد من األدبيات يف دور األرسة وأمهيته يف مكافحة اجلريمة
واالنح�راف عام�ة .وال ش�ك أن األم�ر كذل�ك يف مكافح�ة جرائ�م العنف
والتصدي هلا.
لقد كثر احلديث عن دور األرسة يف الرتبية والتنش�ئة وهو بال شك دور
حيوي وفعال ورغم ذلك الزخم يف أدبيات دور األرسة ،إال أنه دور س�يظل
يتكرر ما دمنا نتحدث عن التصدي للجريمة بمعناها الواسع وجرائم العنف
عىل وجه اخلصوص.
إن جهود األرسة يف اعداد املواطن الصالح من خالل التنش�ئة الس�ليمة
للطفل وتسليحه بالقيم الدينية والروحية ً
تظل دائ ًام ويف مقدمة ركب املقاومة
واملواجهة لالنحراف واجلريمة.
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وإذا كان األم�ر كذلك فإنه عىل السياس�ات االجتامعي�ة أن هتتم بتثبيت
دعائم األرسة يف مجيع جوانبها .

وكذل�ك األم�ر بالنس�بة للمؤسس�ات التعليمية املختلف�ة وهي األرسة
الثانية للطفل وهلا أمهية كبرية يف مواجهة جرائم العنف .ولئن اش�ار البعض
إىل أن الكثير من النزاعات العنيفة التي تنفجر يف مش�كالت إجرامية داخل
أو خارج املدرس�ة قد تم تعلمها بواس�طة الطفل داخل املدرس�ة إال أن هلذه
املدرس�ة دور ًا مه ً
ما يف ايقاف ه�ذه النزعات وترش�يدها وتوجيهه�ا توجيه ًا
س�لي ًام .فيمكن للمدرس�ة أن تلعب دور ًا إجيابي ًا يف تعزيز األمن ومنع العنف
وهن�ا يكون يف ع�دة أدوار منه�ا االهتامم باجلوان�ب األخالقية واملث�ل العليا
والقيم الدينية كذلك.

أهم النتائج املستخلصة
 1ـ إن جرائ�م العن�ف يف ال�دول العربي�ة متث�ل ح�وايل  %18من جمموع
اجلرائم املسجلة.

 2ـ إن نس�بة إكتش�اف جرائ�م العنف  Detection Rateتصل إىل نس�بة
 %62يف الدول العربية.

 3ـ إن جرائم القتل متثل حوايل  %3٫7من مجيع جرائم العنف املسجلة.
 4ـ إن جرائم األذى اجلسيم حتتل مساحة كبرية يف خارطة جرائم العنف
إذ إهن�ا متثل حوايل  %74من مجيع جرائم العنف .وهي نس�بة حتتفظ
هبا هذه اجلريمة كل عام تقريب ًا.
 5ـ إن جرائ�م الرسقات مع اس�تعامل العنف ال متث�ل أكثر من %18٫1
من مجيع جرائم العنف.
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 6ـ إن جرائ�م االعت�داء اجلنسي مع اس�تعامل العنف ال يمث�ل أكثر من
 %2.5من مجيع جرائم العنف.
 7ـ هناك تش�تت ظاهر يف حجم جريم�ة القتل يف الدول العربية فالفرق
كبري بني الدول العربية يف وقوع أو تسجيل جريمة القتل.

 8ـ إن أعىل نسبة جلرائم العنف ترتكب بواسطة الفئة العمرية من  21ـ
 30سنة وهي متثل  %40من املجموع وتليها الفئة العمرية من  31ـ
 40وهي متثل .%31

 9ـ إن ح�وايل  %96م�ن جرائم العنف ترتكب بواس�طة الذكور بينام ال
يمثل اإلناث إال .%4

 10ـ إن املتهمني بجرائم العنف والذين مل حيصلوا عىل أي تعليم يمثلون
أكرب نسبة يف جرائم القتل يف الدول العربية وهي .%38

 11ـ فيما خيت�ص باملهن ومرتكب�ي جرائم العنف فق�د اتضح أن الذين
بدون عمل يمثلون  %37من املتهمني يليهم العامل ويمثلون .%25
 12ـ بالنس�بة للوس�ط االجتامعي ملرتكبي جرائم العنف فقد اتضح أن
 %65م�ن مرتكب�ي هذه اجلرائ�م ينحدرون من الطبق�ات الدنيا من
املجتمع وتليهم جمموعة من الطبقات الوسطى ويمثلون .%28

 13ـ اتض�ح أن أكثر االس�لحة اس�تعامالً يف جرائم العنف هو السلاح
الناري ويمثل  %26ويليه السكني ومتثل .%19
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التوصيـات
 1ـ الرتكيز عىل الوس�ائل العلمية يف مجع وتسجيل اإلحصائيات اجلنائية
عامة وجرائم العنف خاصة مجعها متكاملة وصحيحة دقيقة.
 2ـ العم�ل عىل توحيد النظ�م اخلاصة برصد املعلومات اجلنائية ووضع
اإلحصائي�ات اجلنائي�ة يف كل ال�دول العربية واالتف�اق عىل منهاج
علم�ي لتوحيد وضع ه�ذه اإلحصائيات والتنس�يق لوضع نموذج
موحد.

 3ـ االهتامم بدراسة اجلرائم اخلفية التي ال تظهر يف السجالت الرسمية
ووض�ع مناه�ج لتطوير ه�ذه الدراس�ات والبح�وث ملعرفة احلجم
احلقيقي الواقعي جلرائم العنف وليس فقط ما هو مسجل.

 4ـ توجي�ه البح�ث العلمي ورص�د اإلمكانات لذلك لدراس�ة جرائم
العنف املستحدثة يف النوع أو األسلوب وكيفية مواجهتها.
 5ـ االرتق�اء بمه�ارات العاملني يف مكافحة اجلريم�ة يف جمال التقنيات
احلديث�ة للتع�رف على األس�اليب الفنية الرت�كاب جرائ�م العنف
والتحريض عليها وكيفية مكافحتها.

 6ـ االهتمام بالعملية التدريبية لرجال الرشطة يف جمال التصدي جلرائم
العنف وبالذات األكثر دمار ًا كجرائم املتفجرات واإلرهاب.
 7ـ ختصيص إدارة يف كل دولة عربية ملكافحة جرائم العنف يف التحري
فيها ويكون كل اهتاممها وتركيزها عىل هذا النوع من اجلرائم .وقيام
فرق خاصة مدربة Crimes of Violeice Squad
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 8ـ قي�ام دراس�ة عربي�ة مس�تقلة عن جريم�ة األذى اجلس�يم وهي متثل
 %74م�ن جمم�وع جرائم العن�ف يف الوطن العريب ملعرف�ة املزيد من
املعلومات عن هذه اجلريمة.
 9ـ االرتق�اء بمهارات الرشطة يف اكتش�اف جرائم العنف وزيادة نس�بة
االكتشاف يف اجلرائم املجهولة Detection Rate
 10ـ رف�ع احلجاب ع�ن املعلومات اجلنائية اخلاص�ة بجريمة العنف يف
ال�دول العربية وعدم اعتبارها معلومات رسية ،وس�هولة انس�ياهبا
للباحثني العرب.

 11ـ وضع إستراتيجية عربية ثابت�ة ومعتمدة ملواجهة جرائم العنف يف
الوطن العريب.
 12ـ االهتامم بدراس�ات العنف اجلامعي واجلامهريي املرتبط بالس�لوك
اجلمعي وكيفية الوقاية منه.

 13ـ وض�ع األس�س العلمية لوس�ائل التنبؤ بجرائم العن�ف وبالذات
اجلرائم املستقرة يف كل عام مع استعامل القياس العلمي.

 14ـ قي�ام دراس�ات وبحوث ع�ن جرائم الثأر وغس�ل العار يف الدول
العربية.
 15ـ التدقيق يف منح ومحل رخص السالح يف العامل العريب وكذلك تتبع
جتارة السالح حتت األرض واألسلحة غري املرخصة.
 16ـ العم�ل على رسع�ة الفص�ل يف قضاي�ا العن�ف يف املحاك�م بصفة
خاصة وبالذات منها ما هيم الرأي العام وذلك ألنه عمل لبث الثقة
والطمأنينة زيادة عىل أنه عامل ردع.
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 17ـ مراجع�ة الترشيع�ات فيام خيتص بجرائم العنف من حيث التجريم
والعقاب.

 18ـ االهتمام بضحاي�ا جرائ�م العنف وذلك بتس�جيل 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.

 20ـ التدارس والتنس�يق مع األجهزة اإلعالمية يف الدور اخلاص بعدم
ترويج ثقافة العنف يف اإلعالم بقدر األمكان.
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املالحـق

امللحق رقم ( )1إحصائية حول جرائم العنف خالل
اخلمس سنوات املاضية بجمهورية السودان
2006م
نوع اجلريمة

العدد

القتل

نسبة النساء نسبة الذكور

1442

٪4.2

٪95.8

األذى اجلسيم

85487

٪8.5

٪91.5

الرسقات باستعامل العنف

2450

ــ

ــ

االعتداء اجلنيس عن طريق العنف

842

0

٪100

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.

253

2007م

نوع اجلريمة

العدد

القتل

نسبة النساء نسبة الذكور

1511

٪6.2

٪93.8

األذى اجلسيم

92153

14.7

٪85.3

الرسقات باستعامل العنف

359

ــ

ــ

االعتداء اجلنيس عن طريق العنف

1343

٪0

٪100

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

نوع اجلريمة

العدد

نسبة النساء نسبة الذكور

القتل

1702

٪11.3

٪88.7

األذى اجلسيم

95075

٪13.9

٪86.1

الرسقات باستعامل العنف

3017

٪0.4

٪99.6

االعتداء اجلنيس عن طريق العنف

1189

٪0

٪100

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.
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2009م
نوع اجلريمة

العدد

نسبة النساء نسبة الذكور

القتل

1522

٪6.6

٪93.4

األذى اجلسيم

101238

٪21.1

٪78.9

الرسقات باستعامل العنف

2902

٪1.3

٪98.7

االعتداء اجلنيس عن طريق العنف

1208

٪0

٪100

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

نوع اجلريمة
القتل
األذى اجلسيم
الرسقات باستعامل
العنف

االعتداء اجلنيس عن
طريق العنف

عدد
اجلرائم

عدد
اجلناة

عدد
الذكور

نسبة
الذكور

٪89.6 1528 1706 1449

عدد نسبة
اإلناث اإلناث

٪10.4 178

٪20.7 19648 ٪79.3 75252 94900 102076
٪99.5 2011 2021 2050

10

٪0.5

٪100

ــ

٪0

928

741
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741

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

نوع اجلريمة  18ـ 21 20ـ  31 30ـ  41 40ـ  51 50ـ  60أكرب من مل يوضح
سنة  60سنة
سنة
سنة
سنة
سنة
القتل

٪21.9 ٪0.1 ٪2.8 ٪7.6 ٪27.3 ٪26.4 ٪14

األذى اجلسيم ٪5.9 ٪0.7 ٪1.8 ٪9.9 ٪20.6 ٪32.5 ٪28.6
الرسقات
باستعامل العنف

٪18.9 ٪0.3 ٪1.1 ٪9.5 ٪26.5 ٪30.6 ٪13.1

االعتداء اجلنيس ٪17.7 ٪27.3 ٪39.1
عن طريق العنف

٪2

٪0.9

ــ

ـ مل تتوفر إحصائيات باملعلومات األخرى املطلوبة هلذا الطرف.
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٪13

امللحق رقم ( )2إحصائية حول جرائم العنف خالل
اخلمس سنوات املاضية باململكة األردنية اهلاشمية
مرتكبي جرائم العنف خالل الفرتة من  2006ـ 2010م حسب اجلنس
2006م

السنة

2007م

2008م

2009م

2010م

اجلنس العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
ذكر

أنثى

98.43 4191 98.78 5195 98.08 3734 97.93 3644 97.77 3370
1.57 67 1.22 64 1.92 73 2.07 77 2.23 77

املجموع 100 4258 100 5259 100 3807 100 3731 100 3447

مرتكبي جرائم العنف خالل الفرتة من  2006ـ 2010م حسب الفئات العمرية
السنة

2006م

2008م

2007م

2009م

2010م

الفئة العمرية العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

أقل من  18سنة 9.72 414 10.84 570 11.32 431 10.91 406 14.04 484

 18ـ  27سنة 50.23 2139 52.56 2764 51.90 1976 52.35 1948 53.23 1835
 28ـ 37سنة 26.59 1132 25.52 1342 25.01 952 26.31 979 22.77 785

 38ـ  47سنة 8.76 373 7.30 384 7.80 297 7.07 263 6.73 232
 48 +سنة
املجموع

4.70 200 3.78 199 3.97 151 3.36 125 3.22 111

100 4158 100 5259 100 3807 100 3721 100 3447

257

جرائم العنف املرتكبة خالل الفرتة من  2006ـ 2010م
اجلريمة

2006م

2007م

السنة

2008م

املجموع
2010م

2009م

أقل من  18سنة 9.72 414 10.84 570 11.32 431 10.91 406 14.04 484

 18ـ  27سنة 50.23 2139 52.56 2764 51.90 1976 52.35 1948 53.23 1835
 28ـ 37سنة 26.59 1132 25.52 1342 25.01 952 26.31 979 22.77 785

 38ـ  47سنة 8.76 373 7.30 384 7.80 297 7.07 263 6.73 232
 48 +سنة 4.70 200 3.78 199 3.97 151 3.36 125 3.22 111
املجموع 100 4158 100 5259 100 3807 100 3721 100 3447

نسبة جرائم العنف املرتكبة باملقارنة مع عدد اجلرائم الكلية املرتكبة خالل
الفرتة من  2006ـ 2010م
اجلريمة
جرائم العنف

عدد اجلرائم الكلية املرتكبة

2006م

السنة

2007م

2008م 2009م 2010م

42996 39108

53362 48808 44722

2040

نسبة جرائم العنف إىل اجلرائم الكلية 5.22

258

2208
5.14

2234

2277

2548

5.00

4.67

4.77

اإلمجايل

احلريق العمد

اخلطف

االعتداء اجلنيس

٪7

٪1

٪87 1932

162

29

202

٪9
6
91

38

153

60

20

34

90

8

31

56

17

49

88

26

78

19

101 79

26

3

20

54

210 1117 1101 746 621 690 1695 415 125 3296 2421

23 21 243 264

72

69

3

 273 273ــ

55

57 16 618 634

211 225 103 130 150 297

387 200 285 47 159 584 176 30 963 966

18

ــ

ــ

ــ

162

26

202

7

3

4

34 101 113

29

32

9

24 113 126

16

2

10

ــ

1

ــ

ــ

2

ــ

640 75 911 306 93 383 1204 1741 54 193

9

4

20

29

66 205 343 12

20

ــ

251

5

112

7

أخرى

79 411 474

آالت راضة

2

آالت حادة

69

نسب استخدام األدوات يف
إرتكاب جرائم العنف

سالح ناري

11 434 31

عايل

53

متوسط

59 224 274 43 171 342 656 21

يقرأ ويكتب

89

نسب املستوى التعليمي

أمي

85

أخرى
62

طالب
موظف
حكومي خاص
أعامل حرفية

االعتداء اجلسيم

اعامل حرة

368

عاطل

٪17

فوق  40سنة

529

20ـ 40

321 483 236 315 267 532

 18ـ 30

٪24

حتت  18سنة
98 55 1157 1212

إناث

الرسقة باإلكراه
استخدام العنف

القتل العمد

ذكور
عدد املتهمني

642

نسبة اجلرائم مقابل جرائم
اجلنايات املرتكبة
امجايل عدد اجلرائم
٪29

نسبة مرتكبي نسب الفئات العمرية للمتهمني
بإرتكاب اجلريمة
اجلريمة

نسب مهن مرتكبي اجلريمة

إحصائيات جرائم العنف عام 2006م

امللحق رقم ( )3إحصائية حول جرائم العنف خالل اخلمس سنوات املاضية بجمهورية مرص العربية

االفعال

259

امجايل عدد اجلرائم

األفعال

القتل العمد

نسبة اجلرائم مقابل جرائم اجلنايات
املرتكبة

726

عدد املتهمني

٪30

نسبة مرتكبي
اجلريمة
ذكور

260
673 687
306 306
80

68

247 258

14
ــ

12
11

نسب مهن مرتكبي اجلريمة

إحصائيات جرائم العنف عام 2007م

نسب الفئات العمرية
للمتهمني بإرتكاب اجلريمة

39

25

47

17

68

22

24 22 126

23

5

ــ

46 50 241 216 100 151 154 324 58
49 181 37
8

29

18

66 101 25

66

53

نسب املستوى التعليمي

13
27
14
5

نسب استخدام األدوات يف
إرتكاب جرائم العنف

231
29

35 117 259
ــ

5

2

1

22 516 36
ــ
ــ
ــ

57

108 48 240 330 65 155 334 763 83

35

28

12

84 197 369 34
13
8

79 126

38

15

ــ

ــ

ــ

158

618 190 1020 366 149 291 1144 2104 309 206 220 1130 1081 842 673 778 1936 401 135 3653 3788

70

30 106 156 19

72 400 655 152 62 22 319 221 364 69 165 716 190 29 1111 1140

69 1248 1217

إناث

58 98 333 484 261 323 326 585 83

حتت  18سنة

الرسقة باإلكراه 361
استخدام العنف

 18ـ 30

٪26

20ـ 40

االعتداء اجلسيم 411

فوق  40سنة

٪17

عاطل

االعتداء اجلنيس 232

اعامل حرة

٪10

أعامل حرفية

اخلطف

موظف حكومي خاص

36

طالب

٪2

أخرى

احلريق العمد

أمي

158

يقرأ ويكتب

٪7

متوسط

88

عايل

16 23

سالح ناري

اإلمجايل

آالت حادة

2194

آالت راضة

٪90

أخرى

اإلمجايل

أخرى

2864

آالت راضة

٪90

آالت حادة

احلريق العمد

نسب استخدام األدوات يف
إرتكاب جرائم العنف

سالح ناري

202

عايل

٪6

متوسط

اخلطف

يقرأ ويكتب

47

نسب املستوى التعليمي

أمي

٪1

أخرى

االعتداء اجلنيس

طالب

االعتداء اجلسيم

موظف حكومي خاص

281

أعامل حرفية

553

اعامل حرة

٪9

عاطل

٪17

فوق  40سنة

747

20ـ 40

7
68 118 17

11

53

23
86

20

64

27

9

7

10 161

56

1

12

3

32

88 156 33

13

61

41

27

4

56 112 176 48

18

1

14

40 116 279 511 185 53

ــ

ــ

7

ـ

ــ

39

202

1

ــ

50

81

ــ

48 145 359

150

661 232 1335 636 173 554 1533 2766 514 261 159 2593 269 1220 961 1023 2511 531 205 4821 5026

22 267 289

100 107

358 358

ــ

57 203 55

43

75

7

190

6

47 423 54 184 236 193 417 100 56 890 946

655 66 491 60 196 872 200 38 1290 1328

76

98 500 721 36

9

19 571 62

4

 18ـ 30

٪23

نسب الفئات العمرية
للمتهمني بإرتكاب اجلريمة

نسب مهن مرتكبي اجلريمة

إحصائيات جرائم العنف عام 2008م

حتت  18سنة

95

إناث

٪32

نسبة مرتكبي
اجلريمة
ذكور

91 1108 126 389 516 486 848 148 82 1961 1968

عدد املتهمني

127 98 317 523 91 253 513 1141 199 85

نسبة اجلرائم مقابل جرائم اجلنايات
املرتكبة
1053

امجايل عدد اجلرائم

الرسقة باإلكراه
استخدام العنف

القتل العمد

األفعال

261

القتل العمد

األفعال

262

نسبة مرتكبي
اجلريمة

نسب مهن مرتكبي اجلريمة

إحصائيات جرائم العنف عام 2009م

نسب الفئات العمرية
للمتهمني بإرتكاب اجلريمة

976

58 182 43
6

74

40

38
31

37
22

190 45

3

30 484 85 149 199 192 386 68

6

58 1035 165 389 458 465 830 123 115 1761 1876 ٪29

318 321
15 136 151

3

39 816 845

732

نسبة اجلرائم مقابل جرائم اجلنايات
املرتكبة
امجايل عدد اجلرائم

716 86 412 90 252 847 160 41 1308 1349 ٪21

عدد املتهمني

الرسقة باإلكراه
استخدام العنف

ذكور

االعتداء اجلسيم

إناث

532

حتت  18سنة

٪15

 18ـ 30

االعتداء اجلنيس

20ـ 40

273

فوق  40سنة

٪8

عاطل

اخلطف

اعامل حرة

70

أعامل حرفية

٪2

موظف حكومي خاص

53

60
41
18
10
20

نسب املستوى التعليمي

100 533 717 69

9

17

15

34 101 267 443 56
43 126 137 28
11

55

53

26

51 116 175 76

نسب استخدام األدوات يف
إرتكاب جرائم العنف

ــ
22
15
ــ

5

57

24

123 75

137 250 135
53
26
ــ

ـ

220

663 586 981 563 160 580 1614 2551 399 219 120 2639 447 1071 916 1087 2471 421 240 4655 4895 ٪80 2793

11

102 157 400 73

99 367 453 74 256 519 1024 159 70

طالب

44

أخرى

11

أمي

احلريق العمد

يقرأ ويكتب

220

متوسط

٪7

عايل

37 316 353

سالح ناري

62 100 80 152 21

آالت حادة

12 170 13

آالت راضة

اإلمجايل

أخرى

اإلمجايل

أخرى

2899

آالت راضة

٪71

آالت حادة

احلريق العمد

نسب استخدام األدوات يف
إرتكاب جرائم العنف

سالح ناري

188

عايل

٪6

متوسط

٪3 ٪26 ٪12 ٪25 ٪14 ٪24 ٪59 ٪0.5 ٪5 ٪95 4992

ــ

٪5 ٪39 ٪6 ٪22 ٪31 ٪30 ٪39

٪3 ٪44 ٪6 ٪27 ٪21 ٪27 ٪41 ٪0.4 ٪11 ٪89 219

٪2 ٪50 ٪1 ٪14 ٪12 ٪17 ٪44 ٪2

٪6 ٪12 ٪37 ٪45 ٪24 ٪3

٪25 ٪12 ٪45 ٪18 ٪4 ٪11 ٪32 ٪52 ٪19 ٪5

ــ

ــ ٪100

٪73 ٪4 ٪19 ٪4

٪82 ٪6 ٪19 ٪3

ــ

٪5 ٪11 ٪46 ٪27 ٪13 ٪6

٪6 ٪16 ٪28 ٪40 ٪26 ٪7

٪5 ٪13 ٪31 ٪51 ٪10 ٪5

ــ

٪19 ٪16 ٪65

٪6 ٪10 ٪74 ٪10 ٪0.7 ٪8 ٪37 ٪54 ٪31 ٪5 ٪0.5 ٪26 ٪0.5 ٪36 ٪6 ٪18 ٪75 ٪1

٪3 ٪49 ٪11 ٪22 ٪25 ٪25 ٪49 ٪0.2 ٪5 ٪95 951

٪6 ٪94 282

يقرأ ويكتب

٪1 ٪99 324

نسب املستوى التعليمي

أمي

٪2 ٪97 1208

أخرى

٪21 ٪7 ٪31 ٪41 ٪5 ٪14 ٪27 ٪54 ٪15 ٪4

طالب

اخلطف

موظف حكومي خاص

93

أعامل حرفية

٪3

اعامل حرة

االعتداء اجلنيس

عاطل

262

فوق  40سنة

٪9

20ـ 40

االعتداء اجلسيم 546

 18ـ 30

٪19

حتت  18سنة

694

إناث

٪24

نسب مهن مرتكبي اجلريمة

إحصائيات جرائم العنف عام 2010م
نسبة مرتكبي نسب الفئات العمرية للمتهمني
بإرتكاب اجلريمة
اجلريمة
ذكور

٪37

عدد املتهمني

٪5 ٪23 ٪23 ٪21 ٪12 ٪26 ٪49 ٪0.3 ٪5 ٪95 2008

نسبة اجلرائم مقابل جرائم اجلنايات
املرتكبة

الرسقة باإلكراه
استخدام العنف

القتل العمد

امجايل عدد اجلرائم

1086

األفعال

263

