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Abstract   

Study Aim:  The study aimed to identify the impact of the Israeli 

occupation aggression on the crime rate in the Gaza Strip in 2014, and study 

the factors affecting the crime. It also aimed to determine the methods of 

monitoring the crimes and classifying them, as well as underlying the role of 

security agencies in the time of the aggression in 2014. 

Study tool: A questionnaire consisting of four domains was prepared and 

distributed to prison inmates. The domains were divided as follows: 

Personal information of the perpetrators of crimes, social and economic 

characteristics, aggression data, and crime data. This is in addition to 

interviewing experts, academics, court officials, prosecutors and 

investigation offices who worked during the period of the aggression in 

2014. 

Sample of the study: The researcher chose the purposive sample to be 

applied to the prison inmates. The researcher distributed the questionnaire 

himself to the study respondents whose number is 96 inmates. The 

researcher also chose a sample of experts, academics, court workers, 

prosecutors and investigation offices who witnesses the aggression period in 

2014, and interviewed them to attain the answers of the study questions and 

to clarify their work during the aggression and explain the relationship 

between crime and aggression. 

Study Methodology: The researcher adopted the analytical descriptive 

approach as he expressed the reality of aggression and crime as it was in fact 

evidenced by official records. The researcher also conducted an analysis of 

data and statistics to find out the existing relationships between variables. 

Study Results: The study showed that the Israeli aggression in 2014 led to a 

decrease in the crime rate. Economic factors were the most driving ones of 

committing the crime. In this respect 54% of the respondents committed 

their crimes due to the economic conditions with an indication to that 47% 

of the sample were unemployed, and 77% were between the ages of 20 and 

40 years. 

Recommendations of the study: The study recommended the need to 

sharpen the skills of the security forces in order to control and combat crime 

during disasters, especially the wars waged by the occupation as well as 

prosecuting and punishing criminals. It also recommended the need to enact 

a penal legislation for disasters and emergencies cases. Furthermore, there is 

a need to improve economic conditions, create employment opportunities 

for young people, and employ modern technologies to maintain security. It 

is also necessary to pass emergency laws, draw attention to the rehabilitation 

and care of prison inmates, and draw attention to criminal statistics which 

should be circulated. 
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 ٍاإًلىدىٍاءي 
 

 حياتي سراج بيا لينيرا زيتا جيدىما عصارة سكبا مف إلى
 العزيزيف كالدم

 
 غاليةال زكجتي .. دربي رفيقة إلى

 
 أبنائي حياتي في المضيئة الشمكع إلى

 أسعد ك مجد ك محمد ك أحمد
 

 إلى مف رفعت رأسي عاليان افتخاران بيـ...
 كأخكاتي كتيأخ

 جدتي, اعمامي, اخكالي, عماتي, خالتي, أبناء عمكمتي
 

 بصداقتيـ اعتز الذيف أصدقائي إلى
 

 إلى ركح جدم الغالي أبك أسعد ك عمي أسعد
 إلى ركح جدم ك جدتي الغالييف أبك محمد ك أـ محمد

 شيداء فمسطيف األكفياء...إلى 
 أسأؿ اهلل أف يرفعيـ إلى درجات العال ك يسكنيـ فسيح جناتو

 
 المتكاضع العمؿ ىذا اىدم

 
 
 
 

 سعيد أحمد البميشي
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 كتقديره شكره 
 

 الدراسة ىذه إتماـ عمى أعانني الذم العظيـ العميالحمد ك الشكر هلل 
 

 الذيف أساتذة بالذكر كاخص العمؿ ىذا في ساعدني مف كؿ إلى كالتقدير الشكر بخالص أتقدـ
 ...أيدييـ عمى تعممت

 
 فالذي مازف نكر الديف  الدكتكر ك محمد رمضاف األغا الدكتكراألستاذ  إلى بالشكر أتقدـ كما

 الرسالةىذه  عمى اإلشراؼ عناء اتكبد
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 المقدمة:
مفالككارثالمتتاليةمنذكجكداالحتبلؿاإلسرائيمي،كمفعانىالشعبالفمسطينيمفالعديد

 كخمسكف ـ،حيثكاحد2014آخرىذهالككارثالعدكافاإلسرائيميعمىقطاعغزةفيسنة
أكثرمف حيثكجد غزة، قطاع اإلسرائيميعمى االحتبلؿالذمشنوالدمكم العدكاف مف يكمان
جكان، الدمار تكنكلكجيا أحدث فنيرا مرمى في أنفسيـ فمسطيني مكاطف مميكنا  بران، الحربية،
 عمى غزة قطاع أىالي آالؼمف االحتبلؿ أجبر كقد اإلسرائيمي، االحتبلؿ قادة يقكدىا كبحرا
 لكي كمدارسيا؛)األكنركا(األمـالمتحدة مراكز إلى سكناىـ أماكف مف كالنزكح الداخمية، اليجرة
غارات القذائؼ آالؼ مف أنفسيـ يحمكا الحربيةك غزة مدف دكت التي الطائرات قطاع

في المتنكعة المتفجرات مف األطناف بآالؼ المحاصرة دكليا كالمحّرمة التدمير شديدة
.(ـ2015)مؤسسةإبداعكمعيدفمسطيفلمدراساتاالستراتيجية،غالبيتيا

يىذاالعدكاف،كافكفيظؿىذهالكيبلتكالجرائـالدكليةالتيارتكبيااالحتبلؿاإلسرائيميف
لزامانالحفاظعمىأمفالمجتمعكأفرادهكممتمكاتوالتيدّمراالحتبلؿأثناءالعدكافالذمنفذه
ضدقطاعغزةجزءكبيرمنيا؛ألفأكقاتالعدكافكظركفوقدتييئالفرصةلممجرميفكتمّيد

ب المتنكعة اقتراؼالجرائـ عمى اإلقداـ لئلجراـ لممرشحيف األمفكانشغاؿالطريؽ سببانعداـ
أجيزةالدكلةكخاصةاألمنيةمنيابالتصدملمعدكافأكاالحتماءمفاالستيداؼ،كبسببخركج
المكاطنيفمفمنازليـممايترتبعميواحتماليةارتكابالجرائـأثناءالعدكافمفقبؿالمجرميف.

حماية إلى بحاجة المكاطنيف تبقىإف جراءما مصالح مف الكارثةليـ عادة كا  حساساإل،
الطبيعي كؿ ة،بالحياة األحداثكلكف المنيجية لناكاألدلة بعضتؤكد ىناؾ بأف

االنزالؽنحكالجريمةكيحكؿعددقميؿمفالناسفيمناطؽالككارثإلىمما ،االستثناءات
.(Scholars Strategy Network, 2016)اقترافيـأفعاؿتزعزعأمفكاستقرارالمجتمع

التيك كاالجتماعية البيئاتالمادية الككارثتعطؿ مفتشكؿبدكرىا العديد يمكفكالمشاكؿ،
الخصائصاالجتماعيةكالكارثة،بعدماككأثناءعفطريؽالتبايففيظركؼماقبؿتفسيرىا

المجتمعكالثركةعمىمستكلالعمركالتعميـكالدخؿكالديمكغرافيةكاالقتصادية،مثؿالسكاف
سماتالنظاـاالجتماعيبمافيأيضابعدالكارثةؿاالختبلفاتفيالسمكؾقدتمثّ.كالمحمي

تساعدعمىتفسيرالتبايفبيفالنتائجالتيذلؾمستكلإنفاذالقانكفكدرجةالتماسؾاالجتماعي
 (ـWHO،2002)منظمةالصحةالعالمية.الككارثفيالجريمةبالمرتبطة
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أحدأبناءآدـألخيو قتؿ كاف فقد األكلى، بدايتيا منذ البشرية عرفتيا اجتماعية رةظاى الجريمة
 َقْتؿَ َنْفس و  َلو  َفَطكََّعتْ " الكريـ كتابو في تعالى ا قاؿ التاريخ، في اإلنساف اقترفيا جريمة أكؿ
كىككالشؾبأفاإلنسافيكلد ، 30 )اآلية المائدة سكرة) " اْلَخاِسِريفَ ِمفَ َفَأْصَبحَ َفَقَتَمو َأِخيوِ

فيتشكيؿ بو المحيطة البيئة كت ساىـ اإلجراـ، التيالتعرؼاألذلأك السميمة عمىالفطرة
شخصيتوكالتأثيرفيو،كقديتعرضبعضاألشخاصلتأثيرسمبيمفِقبؿالبيئةالمحيطةبيـ،

،ممايقكدىـإلىلئلنسافالسكمسبةغيرالمقبكلةبالنّسمككياتممايجعميـينحرفكفنحكفعؿ
.الجرائـاقتراؼ

كتشمؿ عفأكضاعالجرائـ، كاضحةكمركزة الدراسةصكرة جرائـمجمكعقدمتىذه
باإلنساف، بالخطرلمحقكؽالمصيقة أكتيديد االعتداءعمياألشخاصكالتيتناؿباالعتداء،

فيالمجتم حقكؽالفرد يمثؿأىـ الحقكؽما الحؽفيكمفبيفىذه ععمىاإلطبلؽكىك
الحياة.

العقكباتإلى قانكف الخاصمف القسـ جرائـ تقسيـ عمى القانكنية كتحرصاألنظمة
طكائؼ،يجمعبيناالتشابومفحيثالطبيعةأكمفحيثالعناصراألساسيةالتييقكـعمييا

المعيارالذمتتخذه(.كتتفؽالتشريعاتالحديثةفيـ2014كيافكؿطائفة)الشاذلي،ؼ.،
التيتقعاعتداء فالجرائـ الجنائية، كالحؽمحؿالحماية كىكالمصمحة التقسيـ، ليذا أساسا
كتخضع كاحدة طائفة تككف األساسية الخصائصكاألحكاـ في تشترؾ حقكؽ أك حؽ عمى

أقساـ:القسـاألكؿيتعمؽبتمؾأربعألحكاـمشتركة،كتنقسـالجرائـحسبىذهالتشريعاتإلى
الجرائـالكاقعةعمىأمفالدكلةالداخميكالخارجي،أكالمساسباإلدارةالعامةكنزاىتياأكبحؽ
عمى عمىاألشخاصمثؿاالعتداء الكاقعة الثانييتعمؽبالجرائـ كالقسـ بالمسكككات، الدكلة

ال صيانة في أك الجسد، سبلمة في أك الحياة، في كاألمفالحؽ كاالعتبار عرضكالشرؼ
الثالثيتعمؽباالعتداءعمىاألمكاؿمثؿالسرقةكالنصبكاالحتياؿ،كالقسـ كالسكينة،كالقسـ
الرابعيتعمؽبالمخالفاتنظرالضآلةأىميتيامقارنةبالجناياتكالجنحكلعدـانطباؽالكثيرمف

كد،ككقؼتنفيذالعقكبة،كعدـالعقابعمىالمبادئالعامةلقانكفالعقكباتعمييامثؿأحكاـالع
(ـ2014الشركعفييا)الشاذلي،ؼ.،

دراسةالحاليةستسمطالضكءعمىأىـالجرائـكأشيرىاالتيتـارتكابياأثناءعدكافال
مىاألشخاصكتتمثؿفيالجرائـالكاقعةعـ2014االحتبلؿاإلسرائيميعمىقطاعغزةسنة

عطاءالمكادالضارة،كالقذؼكالذـ،كاالغتصاب،كالجرائـالكاقعة،كالقتؿكالضربكالجرح كا 
االحتياؿكخيانةاألمانة،كسأستثنيدراسةالجرائـكالنصبككالسرقةالسطكمثؿعمىاألمكاؿ
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الدكليةمثؿجرائـالحربكالجرائـضداإلنسانيةالخ،كماكسأستثنيدراسةالجرائـالكاقعةعمى
اخميكالخارجيمثؿجرائـالتخابرمعالعدككالجرائـالمتعمقةبالشرؼ.أمفالدكلةالد

ذاضمنتحدانأدنىمفاالستقرارالداخمي،األمرالذمالإالإاليمكفلمدكلةأفتحقؽأمنياك
ؼماكنمارااألمفالبتكفرحدأدنىمفالتنميةعمىالمستكلالكطني،لذافقدعرّإيمكفتحقيقو

فاألمفىكالتنميةكمفدكفالتنميةفبلمجاؿلمحديثعفاألمفإمفيعنيالتنمية،بقكلو:األ
(McNamara, 1968) المجتمع، في التنمية بتعطيؿ قاـ اإلسرائيمي االحتبلؿ عدكاف ف كا 

الفمسطينيكدّمرماىكمكجكدمفمقكماتكبنيةتحتيةلمتنمية.
الذماألمفبالبحثفيمكضكعالحاليةماسبؽسأشرعمفخبلؿدراستيعمىبناءنك

كدراسةالجرائـالتيتـعمىقطاعغزةـ2014تزعزعأثناءعدكافاالحتبلؿاإلسرائيميسنة
 خبللو طريؽارتكابيا عف عامؿ تأثير ذاالتنمية كا  العدكاف بفعؿ تأثر الذم أخذنا بعيفما

كالتنمية األمف بيف التكاممية العبلقة ااالعتبار كاالجتماعيأثناء البيئي الجانب في لحركب
مىاستقراراألمفداخؿالتيتؤثرعةالركائزاألساسيةفيالتنميةككاالقتصادمالتيىيبمثاب

بالتاليتؤدمإلىارتكابالجرائـ.المجتمعك
 

 الدراسة:مشكمة 


شؾيترتبعمىالحركببشكؿعاـآثارجانبيةسمبيةتمقيبظبللياعمىالمجتمع،كال
ـقدأحدثآثارانعديدةعمى2014بأفعدكافاالحتبلؿاإلسرائيمياألخيرعمىقطاعغزةسنة

سكافقطاعغزة،كمفضمفىذهاآلثاراقتراؼالجرائـبأنكاعياخبلؿالعدكاف،كىناتكمف
الدراسةحكؿمدلتأثيرعدكافاالحتبلؿاإلسرائيم ـعمىمعدؿالجرائـ2014سنةيمشكمة

ةتتمثؿفيالسؤاؿرتكبة؛حيثأفىذاالمكضكعلـيتـدراستومفقبؿكبالتاليفإفالمشكمالم
:الرئيسياآلتي

ـ عمى معدؿ الجريمة ك ما طبيعة الجرائـ 2014ىؿ أىثر عدكاف االحتالؿ اإلسرائيمي لسنة 
 المرتكبة؟

 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيسي عده تساؤالت فرعية كاآلتي:
 ـعمىمعدؿالجريمةفيقطاعغزة؟2014االحتبلؿاإلسرائيميسنةماتأثيرعدكاف .1
2.  عمىالجرائـ المؤثرة العكامؿ أثناءما عمىـ2014عدكافاالحتبلؿاإلسرائيميسنة

 قطاعغزة؟
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كأثناء .3 الطبيعية األكضاع في الجريمة معدؿ رصد في الحككمية الجيات دكر ما
 العدكاف؟

يالكضعالطبيعيكأثناءالعدكافيتناسبمعمعدؿىؿمعدؿالجريمةفيقطاعغزةف .4
 الجريمةفيالدكؿاألخرل؟

الجرائـفيكقتعدكافاالحتبلؿاإلسرائيمي .5 اآللياتالتياستخدمتفيمكافحة ما
 ؟ـ2014سنة

 كيؼيتعامؿالقضاءمعالجرائـالمرتكبةأثناءالعدكاف؟ .6
 لتأثيرعمىمعدؿالجريمة؟)العشائرم(دكرفياالغيرنظاميىؿكافلمقضاء .7
لمحدمفالجرائـالتيأخذبيابعيفاالعتباربعدغيرالمستفادةكماالدركسالمستفادة .8

 عمىقطاعغزة؟ـ2014عدكاف
 

 الدراسة : ةفرضي
ثارانعديدةعمىسكافـعمىقطاعغزةقدأحدثآ2014إفعدكافاالحتبلؿاإلسرائيميسنة

ك قطاعغزة حكؿمدلمفضمفىذه ك العدكاف، فترة خبلؿ بأنكاعيا اقتراؼالجرائـ اآلثار
 التالية:ةالفرضينعرض ـعمىمعدؿالجريمة2014سنةيتأثيرعدكافاالحتبلؿاإلسرائيم

اإلسػػرائيمي االحػػتالؿ عػػدكاف بػػيف  α  ≤0.05ال تكجػػد عالقػػة  ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد 
  .كالجريمة ـ2014 سنة غزة قطاع عمى

 
 ىداؼ الدراسة:أ


تيدؼالدراسةإلىالبحثفيأثرالعدكافعمىمعدؿالجريمةكأثرالتنميةعمىذلؾكتقديـ
قبؿـ2014مقترحاتككضعتصكرحكؿأثرالعدكافعمىمعدؿالجريمةفيقطاعغزةسنة

:تتمثؿ أىداؼ الدراسة فيككيفيةالحدمنيا،كأثناءالعدكاف،كبعدك
ـ2014سنةيمؿالمؤثرةعمىالجرائـفيعدكافاالحتبلؿاإلسرائيمالعكاالتعرؼعمى .1

 عمىقطاعغزة.
أثرعدكافاالحتبلؿاإلسرائيميعمىمعدؿالجريمةفيقطاعغزة.تكضيح .2
ك .3 بالدكؿ الجريمة معدؿ كمقارنة الجريمة، معدالت رصد طرؽ عمىمعرفة التعرؼ

 .الجرائـالخفية
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4.  مع القضاء تعامؿ كيؼ اإلسرائيمدراسة االحتبلؿ عدكاف أثناء المرتكبة يالجرائـ
 .(فيالتأثيرعمىمعدالتالجريمة)العشائرمالغيرنظاميتكضيحدكرالقضاءك

الدركس .5 كمعرفة لمحدمفالجرائـفيعدكافالمستفادة  عمىـ2014غيرالمستفادة
 قطاعغزة.

 أىمية الدراسة: 
يتنبثؽعفعدكافاالحتبلؿاإلسرائيم التي اآلثار خطكرة راسةفيالد ىذه أىميةتكمف
 الجريمة إال صحيحان فيمان حقيقتيا عمى الظاىرة ىذه فيـ يتـ كلفكالمجتمع، الفرد عمىك

تباع الحقيقية، العممية بالدراسة لذلؾ ؛كعكامميا كارثةال ىذه أبعاد لمعرفة العممي بحثال أساليب كا 
: يمي فيما تكمف البحث ليذا كالتطبيقية النظرية األىمية فإف

 مية العممية:ىأكال: األ
1.  2014تكضيحأثرعدكافاالحتبلؿاإلسرائيميسنة فيقطاعـ عمىمعدؿالجريمة

 غزة.
ـ2014تعتبرىذهالدراسةمفأكلىالدراساتالتيتدرسأثرالعدكافاإلسرائيميسنة .2

 .عمىمعدؿالجريمةفيقطاعغزة
ـعمىالجرائـحيث2014ثرعدكافاالحتبلؿاإلسرائيميسنةقدأخذتىذهالدراسةأ .3

أفالعدكافاإلسرائيميقدتكررعمىقطاعغزةكمفالممكفأفيحدثمرةأخرل؛لذلؾ
 ىذه أىمية أنيا اسةرالدتكمف فيفي  معبالتعاكف مستقبمية خطط كضع تساىـ

 .الجريمة مف محدلحككمةال أجيزة مف مختمفة قطاعات
 األمفكاالستقرارداخؿالمجتمعفياألكقاتالطارئةمثؿالعدكاف.تحقيؽ .4
 .ياعمىتحقيؽاألمفداخؿالمجتمعتكضيحأىميةالتنميةكانعكاس .5
تكضيحضركرةسّفقانكفلمعقكباتخاصفيأكقاتالحركب،كتطبيؽمبدأالقكانيف .6

 المحددةالفترة.
برازأىميتيا.إثراءالمكتباتالفمسطينيةبمثؿىذهالدراسات .7  كا 

 :ثانيا: األىمية العممية
أىميةالتكضيحلممشرعيفكالقضاءحكؿالجرائـالمرتكبةفيكقتالعدكافعمىقطاع .1

 غزةكضركرةالتعامؿالخاصمعيا.
 نسبةالجرائـالخفيةفيالمجتمع.تكضيح .2
 الجرائـ.تكضيحتأثيرالقضاءالبديؿ)التحكيـالشرعيكالعشائرم(عمىمعدؿ .3



7 
 

الدراسات .4 ك القرارات صنع في التطبيقية الناحية مف الدراسات ىذه إسياـ إمكانية
 التخطيطيةفيالمجاؿاألمنيكرفعمستكلاالستعدادفيالتخطيطاألمني.

 
 منيجية الدراسة:

الباحثالمنكتساؤالتيا كأىدافيا الدراسة مشكمة ضكء في الكصفيكالتحميميياعتمد جيف
:كاآلتي البحثمتطمباتتمبيةل

 الكاقع في ىي كما بحثيا المراد الظاىرة عف المنيج ىذا عبري  حيث الكصفي المنيج ، 
حيثسيشرعالباحثفيكصؼحالةعدكافاالحتبلؿ الرسمية السجبلت عمييا تدؿك

 ـكتأثيرالعكامؿالمتنكعةعمىمعدؿالجريمةأثناءالعدكاف.2014اإلسرائيميسنة
 كاإلحصائيات لمبيانات مكضكعي تحميؿ بإجراء بحيثسيقكـالباحث التحميمي المنيج 

 صػمة ليػا يكػكف أف يفتػرض التػي المتغيػرات بػيف المكجػكدة العبلقػاتاكتشػاؼ كمحاكلػة
 المكتبية مف المصادر البيانات ،كماسيشرعالباحثبجمعالظاىرة ىذه تشكيؿ في قكية
 اإلحصػائية كالمعمكمػات البيانػاتالرسػمية  المصادرككذلؾمف كاألبحاث، الكتب، مثؿ
 المركزم كالجياز الشرطة، مثؿ الرسمية كالمؤسساتالكزارات بعض مف جمعيا تـ التي

 كاألبحاث ساتراكالد كاإلحصائيات كالبيانات المعمكماتك أخرل مصادر،كمفلئلحصاء
 كالمنظمػات األىميػة، كالجمعيػات األبحػاث، مركػز مثػؿ الخاصػة الجيػاتعػف الصػادرة
 المصػػادرمػػفكمكاقػػعاالنترنػػتذاتالعبلقػػةبالدراسػػة،كأخيػػرانالمتخصصػػة الدكليػػة
المعمكمػات جمػع فػي) االسػتبانة (الميدانيػة الدراسػة عمػى الباحػث حيػثاعتمػداألكليػة

 مقػػػاببلتتكزيػػعاالسػػػتباناتعمػػػىالمجػػػرميفمػػفنػػػزالءالسػػػجكففػػػيقطػػاعغػػػزةكالك
مػةكالعػامميففػيتحقيػؽالشػرطةكالنيابػةالمتخصصػيففػيعمػـالجريببعض الشخصية
 القضاء.العامةك

 
 حدكد الدراسة:

 .الحدالمكاني:شرعالباحثفيإجراءدراستوضمفحدكدقطاعغزة
 الكاق الزماني الحد في الدراسة ىذه تتمحكر الزماني: الحد مف كحتىعاـ2013ع ـ

عمىغزة.ـ2014اإلسرائيميسنةبعدعدكافاالحتبلؿـقبؿك2016
 .الحدالبشرم:سكافقطاعغزة
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 :ًالجرائـالحد الموضوع أكضاع عف كمركزة كاضحة صكرة الدراسة ىذه قدمت
كاإليذاءالجسدمككاالغتصاب،القتؿ،األشخاصمثؿجرائـمجمكعالجنائيةكتشمؿ

 .كاالحتياؿالنصبككالسرقةالسطكمثؿكجرائـاألمكاؿ،الذـالقذؼك

كاستثنيتدراسةالجرائـالدكليةمثؿجرائـالحرب،كالجرائـاألمنيةمثؿجرائـالتخابر
 .معالعدك،كجرائـالشرؼ

 
 المكضكع: اختيار مبررات
رغبةالباحثفيدراسةالظاىرة. .1
 . عمؿالباحثفيالظاىرةارتباطانمباشران طبيعة ارتباط .2
.مجتمعالؿمكا كالفرد ىمع عدكافاالحتبلؿاإلسرائيميتركيا التي اآلثار رةكخط .3
انتشارظاىرةالجريمةفيالسنكاتاألخيرة. .4
 الدراساتفيىذاالمكضكع. ندرة .5

 مصطمحات الدراسة
 السمكؾ اإلجرامي:

ىكأمسمكؾمضادلممجتمع،مكجوضدالمصمحةالعامة،أكىكأمشكؿمفأشكاؿمخالفة
 األخبلقية القانكفالمعايير يخالؼعمييا ك المجتمع يرتضييا ىيك،التي الجريمة كانت ذا ا 

الفعؿ ىذا ممارسة ىي اإلجرامي السمكؾ فإف اإلجرامي الفعؿ آخركف،مسمى ك )ربيع
.ـ(1994
 :)الجاني( المجـر

فيالقانكف يككفالحكـباتانك،ـبإدانتوك:ىككؿشخصصدرمفالقضاءحتعريؼالمجـر
كؿبأنوعرفوجرادةك(ـ1996)عبدالمنعـ،قبؿالطعففيو.أميككفبصكرتوالنيائيةكالي 

)جرادةع.،سندإليوارتكابجريمةبشكؿجدمسكاءأدانوالقضاءقطعيانأـلـيدينو.شخصأ 
.ـ(2011

بمايسمىالعقداالجتماعي،ىكع قدغيرمكتكببينوفالفردالذميعيشفيالمجتمعيمتـز
دكافعوكيكفؿلواألمف،ىذاالعقدمضمكنوأفيكفرلوالمجتمعحاجاتوكيشبعكبيفالمجتمع

بأفكالسبلـكالحياةالكريمة،ك أنظمةالمجتمعكقكانينوكالفردمفجيةأخرليمتـز أعرافويحتـر
دؿالمنافعرفعتو،أمأفالعقداالجتماعيقائـعمىتباعمؿفيسبيؿبناءىذاالمجتمعككأفي

أِك،المجتمعكالمصالحبيفالفردك ىناىكالذمأقدـعمىارتكابفعؿمخالؼلما تفؽالمجـر
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ؿبالعقدكاؿاإلخبلعمىىذااألساسفالجريمةشكؿمفأشالمجتمعكأثبتوفيقكانينو،كعميو
ك يستحؽالعقاباالجتماعي، الفرد ارتكبيا المكتكبىيجريمة غير العقد ليذا الفرد مخالفة

.ـ(1997)تكفيؽ،عمييا
 كميكي حدد ك Cleckleyكقد لممجتمع كاألشخاصالمضاديف المجرميف )أبك:منياسمات

(ـ1991العبل،
 الرغبةفيخرؽالمعاييراالجتماعية.ك،عدـاإلحساسبالمسؤكليةاالجتماعية
 .اليشعربالحرجمفأمتصرؼمخالؼلمعاداتكالتقاليدكقكؿالكذب
 الخزم.كضعؼالشعكربالعارك،عدـاالكتراثبالسمكؾالمضادلممجتمع
 االعتبار.تجابتوضعيفةلمعطؼكاالحتراـكاس
 قامةعبلقاتاجتماعية.القسكة كالغمظةكعدـاإلخبلصكالعجزعفالحبكا 
 .الفشؿفيكضعخطةلحياتو،كيتبعنمطانانيزاميانطكاؿحياتو
 .متكسطالذكاءمعجاذبيةمصطنعة
 بالخجؿأكبعدارتكابأمفعؿمخالؼمفشأنوأفيظيرالفرداليستجيبانفعاليان

 العار.
  مف التعمـ عف العقاب،عاجز حتى بيا يمر التي عمىالخبرات السيطرة ككذلؾ

 انفعاالتو.
 :الضحية )المجني عميو(

الضػػحيةىػػكالشػػخصالػػذميقػػععميػػوالفعػػؿبػػنصالتجػػريـ،كيقػػعالفعػػؿاإلجرامػػيأكيتناكلػػو
ـ(1991،)أبكالعبلبالترؾالمؤثـقانكنانسكاءكافشخصانطبيعيانأكاعتباريا.

ىكصاحبالحؽالذمتصيبوالجريمةأكتجعموعرضةلمخطر،أكىكالشخصالػذمكقعػتك
سػكاءنالػوضػررمػادمأكأدبػيأكلػـ،عميوالجريمة،أكأعتدلعمىحقوالذميحميػوالقػانكف

ـ(1998)كريـكآخركف،يصبوضرر.
أفالمجنيعميوىككؿشخصسكاءأكافطبيعيانأـاعتباريانتقعـ(2011)جرادةع.،كعرؼ

عميوجريمةمحميةأكدكليةتمسمباشرةحؽمفحقكقوالتيقررىاالقانكفالجزائي.
  معدؿ الجريمة:

 السنةىك لنفس السكاف عدد اجمالي ك العاـ خبلؿ المسجمة الجرائـ عدد بيف لكؿالنسبة
.نسمةمفالسكاف100000

ـ(2017)مبارؾ، نسمة100000معدؿالجريمة=عددالجرائـ/عددالسكاف*
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ألؼنظران100كقدحسبىذاالمعدؿعمىغرارمعدالتالمكاليدأكالكفيات؛كقدضربفي
)سالـ،أكالكفياتالتيتتـبيفالسكاف.لقمةعددالجرائـالمرتكبةقياسانلعددحاالتالمكاليد

ـ(2014
 فيكىك لمتغيير استنادا المسجمة الجريمة مقياس معينة، زمنية فترة مدل عمى ،

الجاني إحصاءاترسمية إلى معدالت أك الجرائـ كعرفو(Brian Roberts, 1978).عف
الشرطةكالدرؾكالسكافالمعنييفبأنوآخركف .النسبةبيفعددالجناياتكالجنحالتيسجمتيا

(The National Institute of Statistics and Economic Studies in French, 
2016)

الماؿأككيمكفحسابىذاالمعدؿبالنسبةلجرائـمعينةمثؿجرائـالجناياتأكجرائـ
جرائـالمخدراتكغيرىاكفيىذهالحالةيتـتغيرالبسطفيالمعادلةالسابقةبأفيككفعدد

ـ(2004)مخمكؼ،ىشاـ،عزت،كالشيشاني،الجرائـالمقصكدة
 : Dark Figure)الجرائـ المتسترة( الجرائـ الخفية 

يستخدـ مصطمح  ىك الجريمة لكصؼ بعدالتي تكتشؼ لـ أك عنيا يبمغ كىيلـ ،
(Walsh & Hemmens, 2014)الجرائـالتيالتصؿإليياالجياتالرسميةكالتعرفيا.

كضحايا الجميكر كسط ميداني مسح إجراء إلى اإلحصائيكف يمجأ الخفية الجرائـ كلمعرفة
الجرائـالتيكقعتفيحقيـكلـيبمغكاعنيا،ككذلؾالجرائـالجريمةكنزالءالسجكف؛لمعرفة

التيارتكبكىامفقبؿأكسمعكاعفارتكابياإالأنيالـتصؿإلىعمـالسمطاتالرسمية،كقد
تطكرتمثؿىذهالمسكححتىأصبحترادفانميمانكضركريانلمعرفةحجـالجريمةكاتجاىيا.

ـ(2010المحمكدكالبشرم،)عبد
 :الجرائـ الدكلية

قانكنان معتبرة إرادة ذم شخص مف صادر الدكلي، القانكف في مشركع غير فعؿ
كقدعرفيا،كقعمفأجمولوعقكبةت متصؿعمىنحكمعيفبالعبلقةبيفدكلتيفأكأكثركك

أكمصمحةفينظرباالعتداءحقان:كؿفعؿأكامتناعغيرمشركعيناؿفقياءآخركفبأنيا
.ـ(2005)حجازم،القانكفالدكليكتككفلوعقكبةتكقعمفأجمو

تقعضدمصمحةالجريمةالدكليةأفالجريمةالدكليةكالجريمةالداخميةكاالختبلؼبيف
أكينفذىاأفرادبرضائياأكبتشجيعيا.ـبياالدكلةأكعدةدكؿبنفسيادكليةأكإنسانية،كتقك

مف ىـ أطرافيا ك الداخمي، التشريع يحمييا كطنية مصمحة عمى فتقع الداخمية الجريمة أما
.ـ(1992)سميماف،األفرادالعادييفعمىكجوالعمكـ



11 
 

 :أنكاع الجرائـ الدكلية
ك الجماعية اإلبادة ضدجريمة كالجرائـ العدكافاإلنسانية كجريمة الحرب ركماجرائـ )نظاـ

ـ(1998األساسي،
 : أنيا عمى تصنؼ ما غالباك  الجرائـ الداخمية أنكاع
 (كالسرقةالسطكمثؿ)مكاؿاألالجرائـضد
 (االغتصاب،،االعتداءالقتؿمثؿ)األشخاصضدالجرائـ
 تعكيضات،الدعارة،القمارالمثاؿسبيؿعمى)االجتماعيالنظاـكاألخبلؽجرائـ

(التخريب،المكاد
 السيبرانيةالجريمةأكالتكنكلكجيةالجريمة(Miller, 2009)


 الدراسات سابقة :

 األبعاد :"بعنكافدراسة  (ـ2004)منصكر, االبعاد الجغرافية لمجريمة في قطاع غزة,  .1
دكتكراهغيرةرسال",  االجتماعيةفي الجغرافيا  ةدراس ةفي محافظات غز  ةلمجريم ةالجغرافي
القاىرة.العربية،معيدالبحكثكالدراسات،منشكره

 داؼ الدراسة:ىأ
عمىإلىإالدراسةىدفت الضكء فيمحافظاتغزألقاء كالتعرؼعمىتطكرة،نكاعالجرائـ
كالقرلكالمخيمات،الجرائـأعداد المدف مف فيكؿ فيتكزيعيا ،كالتبايف المبلإمع محبراز

محافظالمشتركة ة،لكؿ إالدراسةكصمتتلقد ألى الجريمةف نحك تتجو عاـ االرتفاعبشكؿ
دالجرائـاعدكأالسكانيةةكثافالبيفةفىناؾعبلقأك،ـ2000حتىـ1995مفةفترالخبلؿ

فمعظـنزالءالسجفألىإالدراسةشارتأك،خرلألىإةاتمفمحافظعدادقضاياالمخدرأك
 مف فئةالمركزم ينتمكف كغالبيتيـ السف تعميميإالشبابصغار مستكيات كةمنخفضةلى

.الداخؿكمتدنيةمتكسطةمتزكجكفكمففئة
 تكصيات الدراسة:

بأك الفمسطينيةأكصتالدراسة ة،الجريمإلحصاءةكحدمبياناتقاعدةبإنشاءفتقكـالسمطة
الفمسطيني النيكضباالقتصاد عمى ةعادا ك،كالعمؿ العمرانيالنظر حياءبعضاألالتخطيط

.الكازعالدينيكتعزيزالمخيماتكذاتالطبيعةالمتردية
2.  دراسةـ2005)المشيدانيأ.، .العربي" الكطف في كاتجاىاتيا الجريمة كاقع ": بعنكاف(

.العربي الكطف مستكل عمى الجريمةكاقع الستقصاء بحثية دراسة كىي



12 
 

 داؼ الدراسة:ىأ
 أقطار في كاتجاىاتيا كالمخدراتالجريمة مشكمة حجـ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت كقد 

 كالثقافية الديمكغرافية المتغيراتبعض كبيف الجريمة بيف الصمة عمى كالتعرؼ ،العربي الكطف
 معدؿ في العربية األقطاربيف كاضح تبايف كجكد إلى الدراسة كتكصمت كاالقتصادية، كالتعميمية

 االجتماعية النكاحيفي األقطار ىذه بيف كالتبايف التفاكت نتيجة فييا المسجمة الجرائـ عدد
 العبلقة كأف السكاني،الحجـ مع يتناسب ال جرائـالمخدرات أعداد أف أيضان كبينت كاالقتصادية،

.البشرية التنمية مستكل مع طردية
 تكصيات الدراسة:

 كتفعيؿ الشباب، بفئة كالعناية العربية، باألسرة كاالىتماـالدينية، القيـ بترسيخ دراسةال كأكصت
  االقتصادم الكضعكتحسيف الجنائية البحكث مراكز دكر
 جرائـ الجريمة, جغرافية في دراسة غزة "محافظات :بعنكاف(دراسةـ2013)عمرةكشقفة، .3

 .القتؿ"
 داؼ الدراسة:ىأ
 في انتشاران القتؿ جرائـ أنكاع أكثر تبياف مع القتؿ لجرائـ المكاني التكزيع الدراسة تناكلت 

 المحافظات كحجـ السكانية كالكثافة السكاني النمك بيف العبلقة طبيعة ظيارا ك غزة، محافظات
جرائـ ناحية مف  تزايد في القتؿ جرائـ أف إلى الدراسة كتكصمت أخرل، ناحية مف القتؿ ك

 كالكثافة جرائـ عدد كبيف المحافظات، كحجـ القتؿ جرائـ بيف قكية عبلقة ىناؾ كأف مستمر،
 أف كأثبتت ، 39 – 15 مف العمرية الفئةفي تتركز القتؿ جرائـ مف 80%  كأف السكانية،
.القتؿ جرائـ نسبةارتفاع في ساىـ غزة محافظات عمى المفركض الحصار

 تكصيات الدراسة:
 كنشرىا لمجريمةمكحدة بيانات قاعدة بإنشاء الفمسطينية الشرطة تقـك بأف الدراسة كأكصت 

.القتؿ جرائـلمرتكبي الشرعية الحدكد كتطبيؽ مرخصة الغير األسمحة كسحب العممي، لمبحث
دراسة في دراسة بعنكاف جريمة السرقة ك السطك في محافظات غزة (ـ2017)مبارؾ، .4

 جغرافية الجريمة, رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية غزة.
 
 
 



13 
 

 داؼ الدراسة:ىأ
ىدفتالدراسةإلىإلقاءالضكءعمىحجـجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةكالتعرؼ

ال إلى باإلضافة ليا المكاني التكزيع كاالجتماعيةعمى الخصائصالديمكغرافية عمى تعرؼ
لمرتكبيجريمةالسرقةكالسطككاآلثارالمترتبةعمييا.االقتصاديةك
أفك ك متذبذبان طابعان تأخذ محافظاتغزة في السطك ك السرقة جريمة أف الدراسة أظيرت

%مفافرادالدراسة68.2المشكمةالحقيقيةتتمثؿفياألكضاعاالقتصاديةالصعبةحيثأف
الصعبة.ارتكبكاجرائميـبسبباألكضاعاالقتصادية

 تكصيات الدراسة:
ككأكصتبضركر  بإحصائياتالجريمة االىتماـ مفقبؿالجياتة كنشرىا ، العمؿالمسئكلة

ب األمف أفراد زيادة كعمى ، السكانية الزيادة مع بماالتزامف األمنية األجيزة تطكير ضركرة
يفتتناسبمعخطكرةيتناسبمعالنمكالعمرانيالمتسارعفيمحافظاتغزةكضركرةسفقكان

الجريمة.
5.  ج.، ـ2015)طكطح دراسة بعنكاف : "جرائـ القتؿ في محافظات غزة "دراسة في (

 جغرافية الجريمة" رسالة ماجستير غير منشكرة الجامعة اإلسالمية ,غزة".
 داؼ الدراسة:ىأ

جر حجـ التعرؼعمى إلى الدراسة كىدفت غزة قطاع محافظات في القتؿ التعرؼعمىائـ
آثارىا.كانيلياكالكقكؼعمىخصائصياكالتكزيعالم

اعتمدتعمىمركزاإلصبلحكالتأىيؿ"أنصارالمركزم"كأجريتالدراسةعمىعينةمفنزالء
ا ك الفمسطينية الداخمية عفكزارة المركزملئلحصاءسجبلتالبحثالجنائيالصادرة لجياز

.الفمسطيني
الق جرائـ أف الدراسة أظيرت محافظاتكقد في كتؿ منتظـ غير طابع تأخذ غزة أفقطاع
.مقتؿالشجارىكأحداألسبابالرئيسيةل

 تكصيات الدراسة:
ضركرةتطبيؽالحدكدالتيشرعيااماـبإحصاءاتالجريمةكنشرىا،كأكصتالدراسةباالىت

.خطيطالعمرانيلبعضاألحياءتفيجريمةالقتؿكإعادةالنظرفيال
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الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة" "دراسة بعنكاف(ـ2016يؼ،)أبكس .6
 دراسة في جغرافية الجريمة" رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإلسالمية, غزة. 

 داؼ الدراسة:ىأ
ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىالتكزيعالمكانيلمجرائـكالكشؼعمىأكثرالجرائـالمرتكبة

 كالثقضد غزة، قطاع محافظات في العامة الة االقتصاديةمعرفة ك خصائصاالجتماعية
الديمكغرافيةلمرتكبيىذهالجرائـ.ك

أجريتالدراسةعمىعينةمفنزالءمراكزاإلصبلحكنظاراتمراكزالشرطة،كاعتمدتعمى
الصادرة الجنائي البحث كسجبلت الفمسطينية الداخمية كزارة اعف لئلحصاءالجياز لمركزم

الفمسطيني.
 تكصيات الدراسة:

المشكمةتكمففياألكضاعاالقتصاديةةفيتزايدمستمر،كتكصمتأفالجرائـضدالثقةالعام
أكصتئميـبسبباألكضاعاالقتصادية.ك%مفأفرادالعينةارتكبكاجرا54السيئةحيثأف

كض بالفئاتالفقيرة، الحككمة تكفؿ بضركرة مراكزالدراسة إنشاء ك الشرطة أفراد تكاجد ركرة
شرطةفيأطراؼقطاعغزة.

7.  حسف، دراسة بعنكاف "أىمية ك دكر االمف الحضرم في الحد مف  (ـ2007)الحاج
الجريمة في المدف الفمسطينية", دراسة تحميمية لمدينة نابمس رسالة ماجستير غير 

منشكرة , جامعة النجاح, نابمس.
 داؼ الدراسة:ىأ

إلىتحمىدفت كالدراسة الفمسطينيبشكؿعاـ، الكاقع كدراسةيؿ نابمسبشكؿخاص. مدينة
االقتص كاألكضاع كالسياسية كاالجتماعية، كانعكادية، اإلجرامية، النكاحي عمى دراسةاساتيا

أىميةالدكرالحضرمفيالحدمفىذهالجرائـ.
عاـ بشكؿ الجريمة الدراسة خاصكتناكلت نابمسبشكؿ كفي الضفة، بينتاالتجاىاتفي

دكراألجيزةاألمنيةفيالقضايااإلجرامية.اليةكالنظريةالمفسرةالرتكابالجرائـ،كمدلفع
 تكصيات الدراسة:

اعيةكاالقتصاديةأكصتبدراسةالعبلقاتكالمتغيراتبيفالجريمةكمختمؼالظركؼاالجتم
رشاديةعخططتربكيةكبرامجتكعكيةكالنظريات،ككضطياباألطرككالسياسية،كمحاكلةضب ا 

االنحراؼ.لجريمةكلممجتمعلمكقايةمفا
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8. (Drills, 2010)بعنكاف: تحميؿ الجرائـ التاريخية لمدينة ريدالندر في كالفكرنيا  دراسة 
Analyzing Historical crime Data for the city of Redland in 

California. 
 داؼ الدراسة:ىأ

تحدثىذهالجرائـ،تحديدمكافالجرائـىدفتىذهالدراسةإلى كالعمؿعمىكلماذا
بالمدينةلمدينةريدالندرفيكالفكرنيامفخبلؿدراسةالبياناتالخاصةيذهالمشاكؿلحؿإيجاد

لتحديداألماكفاألكثرأىميةلمعمؿعمىتفيعشريفسنةماضية،ك بعدالمقارنةبينيا أمينيا
ارتفاعمعدالتالجريمةفيالمدينة.

النسبةثالتسمسؿالتاريخيكاألكقاتالزمنيةكتناكلتالدراسةعددمفالجرائـمفحي
لتكضيحالظاىرةاإلجراميةكأنكاعالجرائـ.إنشاءالخرائطArcMapالمئكيةكاستخدـبرنامج

 تكصيات الدراسة:
تؤ عكامؿ ىناؾ أف الدراسة المجرميف،تكصمت بطبيعة يتعمؽ ما منيا الجريمة عمى ثر

التي ك المجتمع في االقتصادية ك االجتماعية بالظركؼ متعمقة كعكامؿ حؿستساعد في
.المشاكؿالمستقبمية

دراسة بعنكاف "عالقة الجريمة بالعكامؿ االجتماعية كما يراىا ضباط  (ـ2010)الغامدم، .9
ة ماجستير غير منشكرة, جامعة نايؼ لمعمـك التحقيؽ لشرطة منطقة الباحة". رسال

األمنية, الرياض.
 داؼ الدراسة:ىأ
عبلق إلىمعرفة كىدفتالدراسة بالجريمة االجتماعية العكامؿ تعاطية التعرؼعمىعبلقة

المخدراتكمستكلالدخؿكالتعميـكالقنكاتالفضائيةعمىمعدالتالجريمة.
في الباحة منطقة في الجريمة معدالت عمى االجتماعية العكامؿ أثر دراسة الدراسة تناكلت
منطقة التحقيؽفيشرطة مارسكا الذيف الضباط استباناتلجميع إجراء مفخبلؿ السعكدية

الباحة.
المخدرات تعاطي بيف ىناؾعبلقة أف الفردكتكصمتالدراسة مستكلدخؿ المسكراتك ك

التعميـكمايشاىدفيالقنكاتالفضائيةعمىمعدالتالجريمة.مستكلك
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 تكصيات الدراسة:
خمؽ المسكراتك المخدراتك انتشار مف لمحد مناسبة سبؿ كضع بضركرة أكصتالدراسة
كتضميف الفضائية لمقنكات السمبية التأثيرات مف لمحد ضكابط ككضع لمشباب فرصعمؿ

مؽبالكقايةمفالجريمة.المناىجالتعميميةكؿمايتع
رسالة  غزة",  قطاع في الجريمة بمعدالت التنبؤ طرؽدراسةبعنكاف"(ـ2014)سالـ، .10

 ماجستير غير منشكرة جامعة األزىر, غزة.
 داؼ الدراسة:ىأ

لمتنب النمكذجاإلحصائياألمثؿ إلىتحديد فيقطاعغزةىدفتالدراسة بمعدالتالجريمة ؤ
اإلحصاءالجنائيكدكرهفيعمميةالتخطيطاألمنيلمكافحةالجرائـ.تسميطالضكءعمىك

الشبكاتالعصبية(كARCH,GARCHكذلؾمفخبلؿالمقارنةبيفنماذجالسبلسؿالزمنية)
.ـ2012ـكحتى2008ةفيالفترةمفالصناعيةفيالتنبؤبمعدالتالجريم

 تكصيات الدراسة:
الجنائيكتطكيرهبشكؿكامؿكالعمؿعمىتطكيرعمميةكأكصتالدراسةباالىتماـباإلحصاء

جمعالبياناتحكؿالجريمةمفأجؿالحصكؿعمىالنتائجالمرجكة.
:خالصة الدراسات السابقة

تناكلتالدراساتالسابقةالعديدمفالمكضكعاتالتيلياعبلقةبمشكمةالبحثكمف
كالتعرؼعمىة،كاعالجرائـفيمحافظاتغزنألقاءالضكءعمىأىـالمباحثالتيناقشتيا:إ

 الجرائـأتطكر كالمخيمات،عداد كالقرل المدف مف كؿ في تكزيعيا في ،كالتبايف برازإمع
 تبياف مع القتؿ لجرائـ المكاني التكزيع ةفيقطاعغزةكدراسةلكؿمحافظالمشتركةمحالمبل
 السكاني النمك بيف العبلقة طبيعة ظيارا ك غزة، محافظات في انتشاران القتؿ جرائـ أنكاع أكثر

لقاءالضكءعمىحجـجريالمحافظات كحجـ السكانية كالكثافة مةالسرقةكالسطكمعالجرائـ،كا 
التكزيعك التعرؼعمى ك غزة محافظات في العامة الثقة ضد المرتكبة الجرائـ ك المخدرات

الخص عمى التعرؼ إلى باإلضافة ليا الديمكغالمكاني كائص كاالجتماعية االقتصاديةرافية
لمرتكبيىذهالجرائـكدراسةاآلثارالمترتبةعمييا.
 أما بخصكص التكصيات فكانت عمى النحك اآلتي:

كالعمؿعمىةالجريمإلحصاءةكحدمبياناتقاعدةبإنشاءفتقكـالسمطةالفمسطينيةأب
ذاتالطبيعةالمترديةحياءاألتخطيطبعضفيالنظرةعادا ك،النيكضباالقتصادالفمسطيني
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ك كالمخيمات الدينيتعزيز  الشرعية الحدكد كتطبيؽ مرخصة الغير األسمحة كسحبالكازع
بك القتؿ جرائـلمرتكبي األمفكتطكيرىـ أفراد ،العمؿعمىزيادة السكانية الزيادة التزامفمع

نشاءالحككمةبالفئاتالفقيرة،كتكفؿضركرةسفقكانيفتتناسبمعخطكرةالجريمة،بضركرةك ا 
األ كدراسة غزة، أطراؼقطاع في شرطة كمراكز كاالجتماعية، االقتصادية، السياسيةكضاع

يةلممجتمعكانعكاساتياعمىالنكاحياإلجرامية،ككضعخططتربكيةكبرامجتكعكيةكإرشاد
االنحراؼ.لمكقايةمفالجريمةك
فالدراساتالسابقةناقشتمكضكعالجريمةمفجكانبمماسبؽيتضحأكحسب رأم الباحث

لمعدكاف كاف كىؿ الجريمة عمى اإلسرائيمي االحتبلؿ عدكاف أثر منيا أم تناكؿ كلـ مختمفة
أثرعمىالجرائـفيقطاعغزةسكاءمفحيثالعددأكالنكعكتتميزالدراسةالحاليةياإلسرائيم

بالتركيزعمىعدكافاالحتبلؿاإلسرائي سنة عمىالجكانب2014ميعمىقطاعغزة ـكأثره
ك الالمختمفة العدكافعمىدراسة خبلؿ األمنية ككيؼعممتاألجيزة الجريمة فيمعدؿ تغير

مبلحقةالمجرميفكمكافحةالجريمةكالحدمنيا.
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 :ثانيال الفصؿ

 ماىية الجريمة كتفسيرىا كالبحث فييا
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 األكؿ ثػػػػػالمبح
 ماىية الجريمة كأركانيا ك أنكاعيا كتفسيرىا

 
 المطمب األكؿ

 ةػػػػػػػػـك الجريمػػػػػػػػمفي
 تمييد:    

تدرسالعمكـالمختمفةالجريمةسكاءكانتمحميةأكدكلية؛باعتبارىاتمثؿاعتداءعمىمصمحة
اإلجراميةكدراسةيحميياالقانكف،غايةاألمرأفىذهالدراسةتقتضيالتعرض لتعريؼالعمـك

أصكؿالبحثفييا.كقدتعددتتعريفاتالجريمةكتمايزتفيالتفصيبلت،كلكفجكىرىاكاحد
(Gassin, 1990)كىكتفسيرالجريمةكالعناصرالتيتتشكؿمنيا.

 الجريمة في المغة األكؿ:  فرعال
،" فيالمغةبمعنىالقطع،كيقاؿجرموجرمانمصدرمشتؽمفالفعؿالثبلثي"جـر كالجـر

يقاؿإففبلفجريمةأىموأم أمكسب، أمقطعو،كشجرةجريمةأممقطكعة،كيقاؿجـر
كقعفيقمكبيـالمعنىكعندمارسخفيأذىافالناسك.(446:1979)ابففارس،كاسبيـ

ىكفعؿمستيجف،كالكقكعفيومستقبح،فإفالجريمةبمعنىالقطعتنصرؼالسمبيلمجريمة،ك
بالكسر:الجسدكيقاؿ إلىالقطعالمحظكرأكقطعالصراطالمستقيـ،كمامعناه،كالجـر

بالضـ:التعدمكالذنب،ـ(1987)الفيكمي،الرجؿجريـأمإذاعظـبدنو. كالجـر كجـر
كجركـكىكالجريمةكتجمعالجريمةعمىالجرائـ )إذاعظـجرمو،أمأذنبكالجمعأجـر

ـ(1967ابفمنظكرـ.،
 تعريؼ الجريمة اصطالحان : الفرع الثاني

 المفيـك القانكني لمجريمة أكالن: 
نية.كلعؿمردذلؾنسبيةكعدـثباتالينكرالفقوصعكبةتعريؼالجريمةمفالكجيةالقانك

صكر لدينا تعكس فالجريمة التعريؼ، بيذا المحيطة كالعرفية كالقضائية التشريعية المعايير
الكحشية،كعدـاألمانة،كالفجكر،كعدـاالنضباطاالجتماعي،كالعدكانية،كلكننانفتقدجكانبيا

(،كىكذايثارالتساؤؿـ2015كالجزاء،المجردةالعامة)عبدالمنعـس.،أصكؿعمـاإلجراـ
عماإذاكافلمجريمةكجكدمكضكعيكالمرضعمىسبيؿالمثاؿالذميككفسابقافيكجكده

(.ـ1979عمىتشخيصالطبيبلو)سبلمةـ.،أصكؿعمـاإلجراـكالعقاب،
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اتحتكيوكثمةتعريفاتشتىلمجريمةفيمفيكمياالقانكني،تختمؼمعظميافيصياغاتيا،كم
 التعريفات ىذه كافة بيف كيجمع أفكار، –مف ذلؾ الجريمة،–رغـ عناصر تستمد أنيا

كن تعّرؼفكتستكحي التي تمؾ التعريفات ىذه أكجز كلعؿ الجنائي، نصكصالقانكف مف يا
الجريمةبأنيا"الفعؿالذميقعبالمخالفةلقانكفالعقكبات،أكفعؿغيرمشركعصادرعفإرادة

(.ـ2015ية")عبدالمنعـس.،أصكؿعمـاإلجراـكالجزاء،جنائ
كلقدعرؼبعضفقياءالقانكفالجنائيالجريمةعمىأنيا"سمكؾإنسانييرتكبإخبلالنبقكاعد
يكقع ك ، الشارع يحمييا المساسبمصمحة يترتبعميو الدكلي أك المحمي الجنائي القانكف

(ـ2011)جرادةع.،المناسب".القضاءبحكـباتعمىمرتكبوالجزاء
كماعّرفياآخركفعمىأنيا"فعؿغيرمشركعصادرعفإرادةجنائيةيقررلوالقانكفعقكبة

(.ـ2012)نكرالديفـ.،أكتدبيراناحترازيان"
 عناصر المفيـك القانكني لمجريمة

زىاعفغيرىاينبثؽعفالتعريؼالقانكنيلمجريمةمجمكعةمفالعناصرالمككنةلياتمي
مفاألفكارالقانكنيةالمشابيةنذكرىاكاآلتي:

تعتبرالجريمةسمكؾإنسانيألنياالتقكـدكفارتكابفعؿمادمالسمكؾ اإلنساني: -
كىكمايعبرعنواصطبلحابمبدأماديةالجريمة)عبدالمنعـس.،أصكؿعمـاإلجراـ

 ـ2015كالجزاء، مجرد أف المبدأ كيعنيىذا ال(. كانتشريرة ميما كالنكازع النكايا
تكفيلقياـالجريمةقانكنا.كالجريمةمفناحيةأخرلسمكؾإنسانيصادرةعفإنساف
مف تقكـ أف ينبغي كما الشخصالمعنكم، مف أك الحيكاف، مف كقكعيا يتصكر كال

أفع تمييز ممكة الشخصمف تجرد فإف كبالتالي كاالختيار بالتمييز متمتع الوإنساف
مكانع يطمؽعميو ما كىذا جنائيا، مساءلتو كالتجكز لجريمة مرتكبا اليعد دراكيا كا 
كالسكر كالجنكف السف صغر كىي أسباب خمسة في تنحصر التي المسؤكلية
أسباباألكلى اإلنساففيالثبلثة بحيثيتجرد الضركرة، كحالة االضطرارمكاإلكراه

ين بينما كالتمييز اإلدراؾ عنصر )عبدمف األخيريف المانعيف في االختيار لدم عدـ
 (.ـ2015المنعـس.،أصكؿعمـاإلجراـكالجزاء،
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يمثؿالجزاءأحدأىـمفترضاتالجريمة،فثمةأفعاؿأخرلغيرمشركعةيرتبالجزاء: -
القانكفآثارأخرلدكفافتصؿإلىحدالجزاءكالمخالفاتالمدنيةكاإلدارية، عمييا

مفأفعاؿغيرمشركعةىكعنصرالجزاءكبناءعمي يشبييا يميزالجريمةعما وما
الذميتمثؿغالبافيالعقكبةبدنيةأـسالبةلمحريةأـمقيدةأـمالية)عبدالمنعـس.،

 (.ـ2015أصكؿعمـاإلجراـكالجزاء،
األفعاؿالجريمة انتياؾ لقيـ المجتمع كمصالحو: - مف غيرىا عف تتميز الجريمة

مشركعةبأنياتخؿبشرطجكىرممفشركطكيافالمجتمعككجكده،كتشكؿاعتداءالبل
عمىمصمحةمفمصالحوذاتأىميةتستدعيتدخؿالمشرعبتجريـالسمكؾكفرض

(.ـ1997جزاءعمىالمخالؼ)رمسيسبيناـ،نظريةالتجريـ
بمقتضىنصياسمكؾمعاقبعميوقانكناأمنجكىرالجريمةأمبدأ شرعية الجريمة: -

القانكف،فالمصدرالكحيدلمجرائـكالعقكباتىكالقانكفكيعبرعفذلؾبمبدأالشرعية
كؿ في كرد فقد المبدأ كألىمية بنصقانكف، إال عقكبة كال جريمة ال أم الجنائية
الدساتيركليستفقطفيالقكانيفالجنائيةلمختمؼالدكؿ،كينعدـدكرالعرؼبمكجب

ف الشرعية كضمافمبدأ القضاة استبداد احتماؿ مكاجية تتـ كبو التجريـ، مجاؿ ي
حرياتاألفرادبحيثاليجكزمعاقبةشخصعفجريمةلـينصعميياالقانكف)عبد

(.ـ2015المنعـس.،أصكؿعمـاإلجراـكالجزاء،
 ثانيان: المفيـك االجتماعي لمجريمة

لتيتنحصرفيككنياسمكؾ)فعؿأكفيماسبؽتـالتطرؽلممفيكـالقانكنيلمجريمةا
 المفيـك قانكنيةجنائيةتقررلمفيرتكبياجزاءجنائي،كقدتعرضىذا امتناع(يخالؼقاعدة
لمنقدرغـأىميتوألنواليكفيلتفيـجكىرالجريمة،كلماكانتالجريمةكاقعةإنسانيةاجتماعية

األس العناصر تضمف إذا إال كامبل يككف ال فالتعريؼفتعريفيا مضمكنيا، تككف التي اسية
التعريؼ شاب الذم القصكر ىذا زاء كا  جكىرىا، إبراز كيغفؿ القانكني جانبيا يبرز القانكني
الشكميلمجريمةفقدحاكؿالبعضأفيعطيالجريمةمفيكمايتفؽأكالمعجكىرىاكمضمكنيا

 أك اجتماعية عناصر فيتعريفيا أدخمكا كلذلؾفقد )أنكركاالجتماعي، أخبلقية أك طبيعية
(.ـ1990عثماف،عمـاإلجراـكالعقاب،

ىيليستكؿبانياالجريمةمفالناحيةاالجتماعيةعرفكاالمدرسةالكضعيةكأنصار
ى نما كا  جنائي لنصتشريعي بالمخالفة يقع ضار الجماعةيفعؿ بمصالح ضار فعؿ كؿ

نما األساسية،كبالتاليفإفمناطتكييؼالفعؿبأنوإجراميمفعدموليسالنصالتشريعيكا 
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اإلجراـ أصكؿعمـ المنعـس.، )عبد الجماعة التيتسكد االجتماعية مبادئاألخبلؽكالقيـ
(.ـ2015كالجزاء،

يضربمصالحالمجتمعاألساسية،كعرفياآخركفبأنيا"كؿفعؿأكامتناععففعؿ
ىكبمبادئك إنما ك ليسبالنصالتشريعي، إجراميمفعدمو فإفتكييؼالفعؿبأنو عميو

 (ـ2008)المنقكرم، األخبلؽكالقيـاالجتماعيةالتيتع كدلممجتمع".
 ثالثا: المفيـك الطبيعي لمجريمة
 اإليطالي العبّلمة طبGAROFALOحاكؿ تفسير فابتدعالبحثعف لمجريمة، يعي

( الطبيعية الجريمة التيNATURAL CRMEمصطمح الجريمة "تمؾ بأنيا عرفيا بحيث )
تعارفتكافةالمجتمعاتالمتمدينةعمىتجريمياكتكقيعالجزاءالجنائيعمىفاعميا"،كلمجريمة

لذلؾطابعالثباتإذىيفعؿضارفيكافةاألزمنةكفيمختمؼالمجتمعات،كت حظىكفقا
بيذااإلجماعألنياتتعارضمعالمشاعرالمتعارؼعمييافيالمجتمعاإلنسانيكىيمشاعر
لدل الطبيعية فالجريمة عميو كبناء كتطكرىا، نمكىا خبلؿ المجتمعات مع كتطكرت نمت

GAROFALOكاإلحسافكمايشعربيمارجؿمتكسطيسكدفيكؿاالستقامةجرحلعاطفتي
عبدالمنعـس.،أصكؿعمـاإلجراـكالجزاء،فيفيكؿزمافكمكاف)العصكركالببلد،أم

(.ـ2015
 رابعان: المفيـك النفسي لمجريمة 

فأدتإلى اجتماعيان مخرجان ليا تجد لـ غريزية تعبيرعفطاقة بأنيا )فركيد( عّرفيا
نتيجةصراعسمكؾاليتفؽمعاألكضاعالتييسمحبياالمجتمع.كماعّرفيا)تادر(أنياتنشأ

(ـ2003)فيقديح،بيفغريزةالذاتأمنزعةالتفكؽكالشعكراالجتماعي.
،الجريمةىاتبيفعمماءالنفسفيتحديدىـلمفيكـاالتجاتباينتتعددتاآلراءكلقد

إلك ذلؾ التكجيرجع طبيعة كى باحث كؿ فييا يعتقد التي لىيات السمكؾا  لطبيعة نظرتيـ
ىيأفالظاىرةااالختبلؼإالأفعمماءالنفسينطمقكفمففكرةكاحدةىذبالرغـمفالبشرم،ك

ىيفعؿةاجتماعيةخالصة،أكماديةخالصة،أكقانكنيةخالصة،بؿاإلجراميةليستظاىر
تكافرتاإلرادؿعكاقبإنسانييقكـبوالفردكيتحم الفعؿإذا لقداالختيار،كةكالحريةكىذا

اىذلىالسمكؾاإلجراميمفجانبيفمختمفيف،فمفجانبأكؿيركفأفنظرعمماءالنفسإ
ىكغريزمييدؼإلىإشباعغريزةإنسانية،كصادؼىذااإلشباعخمؿكميالسمكؾالمعادم

كيفيفيأ كىكمزكدكشذكذ مفالقانكف، كالخشية الغرائزالسامية انيارتمعو الغريزة ىذه
البعضبنكاز عند تشتد كغرائز اشتدادع يؤدم فقد اآلخريف عند الخرككتقؿ إلى عمىىا ج
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أمامف . المجتمعكالذميككفلدلالصغارمايسمىبالجنحكعندالكبارمايسمىبالجريمة
ف اآلخر نفسيالجانب صراعات عف ناتج إرادم ال فعؿ ىك المعادم السمكؾ أف يركف ةيـ

ماتحتكيوشخصيةالفردمفمرضنفسي،يامكبكتاتالبلشعكر،كبالتاليىيانعكاسلتحدث
باألعراضالتييعانيمنيا،رعفصراعاتانفعاليةالشعكريةكاليعرؼالفردصمتيعب ك يا

اىيفيآخراألمرإالانطبلؽلمدكافعالغريزيةانطبلقيرل"برت"أفالتصرفاتاإلجراميةما
يعكق ال كحرا عائؽ، أنو إلى النظر الممكف مف أنو يرل كالسرقة االنحراؼالمختمفة ككاع

كعبدالخالؽ)اعؿأنياتعبيراتلغرائزمعينةىغيركاالغتصابكالجرائـالنفسيةكاالعتداء
ـ(1994رمضاف

إلىالسمكؾاإلجراميعمىأنك يككفنتيجةلبلضطرابفيقكلشخصيتوينظرألكسندر" و
معالقانكفاألخبلقيالسائدفيالمجتمع،كما،الذات،الذاتالعميا"،فيتكيفياليكالثبلث"ال

فاالضطرابفيالبيئةيككفبمثابةعكامؿلخمؽالشخصيةاالجتماعية،كمفثـفالبيئاتيرلأ
أن أم المجرميف أكثر تنتج يكاإلجرامية المجرميفيا لتفريخ معامؿ بمثابة )كف الخالؽ كعبد

ـ(1994رمضاف
النفسيكالقانكنيلمجريمة،كمفقبؿذلؾالمفبعضتعاريؼعمـالنفستمزجبيف يـك

عن " تعريؼيقكؿ الفرد إنسانييسأؿ فعؿ يتحمؿعكاقبوالجريمة ك كو تكافرتاإلرادة إذا ،
مىالحالةالصحيةياتركزعظعمىالتعاريؼالنفسيةلمجريمةأنحممايبلكاالختيار،الحريةك
طمبفحصاعمميامتخصصافيىيأمكرتتلمفعؿ،كوصكقتارتكابالعقؿلدلالشخلمنفسك

 .وقبؿالمحاكمةالصحةالنفسيةمفعدماعتبلؿبالعقميإلثباتالطالطبكالعبلجالنفسيك
كذلؾفقدعنىعمماءالنفسبتفصيؿالعناصرالداخمةفيالدائرةالفكريةأكالدائرةالشعكريةأك

مفالعيكبالتيتشكبالدائرةالفكريةأكالنفسيةأكك .فيالدائرةاإلراديةمفالنفساإلنسانية
والتكىـ،أكإفراطغيرعادمفيدائرةؿفيممكةالكعيكاإلدراؾمفأمثمتىنية،كجكدخمالذ

عم الحكـ ممكة اضطرابفي أك أكاإلدراؾ، التكتر، ممكة أك االستنتاج، ممكة أك ىاألمكر
ـ(2005)رشكاف،اإلفراطفيالتخيؿالبعيدعفالكاقع

يذك عامة، السمكؾاإلجراميعمىأنوبصكرة إلىاعتبار سمكؾمعادىبالتحميميكف
الشؾكأمنكعمفأنكاعالسمكؾالشاذأكغيرالسكمكلذلؾفإفالشخصكىكلممجتمعك

اليختمؼعفالشخصالمريضالذميأتيبالسمكؾالشاذ ىكفالسمكؾاإلجراميما ،المجـر
تحتاإالن المرضيالذميحتاجإلىالعبلجكما إلىكعمفالسمكؾالشاذ جاألمراضالعقمية

ياإلىةتدفعصاحبىكإالتعبيرعفصراعاتنفسيأفكؿفعؿإجراميماالعبلجكالكقاية.ك
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ياإشباعيمكفتعريؼالجريمةمفالناحيةالنفسيةعمىأن،كعمىالعمكـ ،الكقكعفيالجريمة
نفسيةذلؾألحكاؿالعادمفيإرضاءالغريزةذاتياكوالرجؿةاليتبعسانيةبطريؽشاذلغريزةإن

 ـ(2002)صدقيكعبدالخالؽ، يابالذاتشاذةانتابتمرتكبيالجريمةفيلحظةارتكاب
 خامسان: الجريمة في عمـ اإلجراـ ك العقاب 

 لعمـ كمكضكع بالجريمة المقصكد حكؿ كثيرة تساؤالت ثارت ىيلقد فيؿ اإلجراـ،
عمـ مكضكع كاف ف كا  االجتماعي، مفيكميا في الجريمة أـ القانكني مفيكميا في الجريمة
األقؿ عمى أك كقكعيا بيدؼمنع ارتكابيا دكافع كاكتشاؼ كتفسيرىا الجريمة تحميؿ اإلجراـ

فأيةج أبحاثعمـاإلجراـالحيمكلةدكفتكراركقكعيا، ةفي:ىؿىيالجريمريمةتحفؿبيا
مفيكمياالقانكني)كؿفعؿأكامتناعيحظرالقانكفكيقررلفاعموجزاءجنائي(أـىيالجريمة
كيكشؼ األساسية أفراده كمصالح المجتمع يناىضقيـ سمكؾ )كؿ االجتماعي مفيكميا في
بالتاليعفشخصيةمنحرفة(؟كلمسؤاؿأىميةعمميةإذمفشأفاعتناؽأحدالمفيكميفدكف

تحديدنطاؽعمـاإلجراـتكسيعاأكتضييقا)عبدالمنعـ،أصكؿعمـاإلجراـكالجزاء،اآلخر
(.ـ1996

الجريمة أف باعتبار العمـ مفنطاؽىذا إلىالتكسيع اإلجراـ ذىبفريؽمفعمماء
أف االجتماعيكالقانكنيبنفسالكقتبحجة فيمفيكميا ىيالجريمة اإلجراـ كمكضكعلعمـ

كؾإجرامياليختمؼفيجكىرهعفأمسمكؾمضادلممجتمعلياجميعاتتككفالجريمةكسم
مفتفاعؿثبلثةعكامؿ:بيكلكجية،نفسية،كاجتماعيةيعالجياعمـالنفساالجتماعي،كبالتالي
يصبحعمـاإلجراـلدلىذاالفريؽىكالعمـالكامؿلئلنسافأكىكالدراسةالمتكاممةلئلنساف

إلىم اليادفة كالعمؿعمىعبلجيا لممجتمع إلىالسمكؾالمضاد األسبابالدافعة )عبدعرفة
 .(ـ1996المنعـ،أصكؿعمـاإلجراـكالجزاء،

ىكعبارةعفعمكـاإلنسافكالمفرمفب فريؽ آخر إلى اعتبار أف عمـ اإلجراـ قكذ
رجريمةفيالديفإعطاءالجريمةفيعمـاإلجراـمفيكمامتعددالمعانيبحيثىناؾمايعتب

كمايعتبرجريمةفياألخبلؽكمايعتبرجريمةفيالقانكفككؿدراسةعامةلمجريمةمفىذه
معاقبعميو،ك,الزكايا يجب أف تدخؿ في عمـ اإلجراـ   إنساني سمكؾ كؿ أنو عمى عرفو

مكؾكاشفانبكصفومخالفانلقيـالمجتمعكعاداتوأكلمصالحأفرادهاألساسيةمتىكافىذاالس
إجرامي. تككيف عف أك منحرفة نفسية الجزاء،عف ك اإلجراـ عمـ أصكؿ المنعـ، )عبد

.(ـ1996
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 سان: الجريمة في الشريعة اإلسالمية سا
تناكل التعبيراتتلقد جانب مف الفقياء كفسرىا الجريمة مفيكـ اإلسبلمية الشريعة

الت ىذه بحيثتتبلقى كالمعصية، اإلثـ مثؿ المعانيالعربية مع الشرعية معانييا في عبيرات
أنيا الناسيختمفكففيأفمعنىالجريمة فبليكاد العرؼالمغكم، التياستقرعمييا المغكية

(.ـ1998،)اإلماـأبكزىرةالفعؿالذميستكجبعقابا،كيكجبمبلمان
بمعنىكسبكقطع،كيبدكأفىذهالكممةخصصتمف كأصؿكممةجريمةمفجـر
عمىفعؿ الحمؿ منيا كيراد جـر كلذلؾكانتكممة المستحسف، غير لمكسبالمكركه القديـ

يىا قىٍكـً الى } ،كمفذلؾقكلوتعالى:ـ(2008)عمر،معجـالمغةالعربيةالمعاصرة،حمبلآثما كى
ابى قىٍكـى نيكحو أىٍك قىٍكـى ىي  ـٍ ًشقىاًقي أىف ييًصيبىكيـ مٍِّثؿي مىا أىصى اًلحو يىٍجًرمىنَّكي مىا كدو أىٍك قىٍكـى صى قىٍكـي ليكطو  كى

شقاقيكمنازعتكـليعمىأفينزؿآثمانأماليحممنكـحمبلن, (89)سكرة ىكد  {مِّنكيـ ًببىًعيدو 
يىا أىيُّيىا }بكـعذابشديد،مثؿمانزؿبمفسبقككـممفشاقكاأنبياءىـ،ككذلؾقكلوتعالى:

مىٰى أىالَّ تىٍعًدليكا { اًميفى ًلمًَّو شييىدىاءى ًباٍلًقٍسًط الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّ  ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى سكرة كىالى يىٍجًرمىنَّكي
أماليحممنكـحمبلآثمابغضكـلقكـعمىأالتعدلكامعيـ)اإلماـأبكزىرةـ.،, (8)المائدة 
كمخالؼلمحؽكالعدؿ(.كلذلؾيصحأفنطمؽكممةالجريمةعمىارتكابكؿماىـ1998

قاؿتعالى: فقد كأجرمكا، كاشتؽمفذلؾالمعنىإجراـ ًإفَّ الًَّذيفى أىٍجرىميكا } كالطريؽالمستقيـ،
كيكفى  المطففيفكىانيكا ًمفى الًَّذيفى آمىنيكا يىٍضحى كقاؿتعالى:}29{)سكرة تىمىتَّعيكا قىًميالن ًإنَّكيـ (، كيميكا كى

سيعيرو }(, كقاؿ تعالى: 46سالت )سكرة المر  {مٍُّجًرميكفى  ؿو كى الى )سكرة  {ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي ضى
.(47المرسالت 

يتبيفأفالجريمةفيمعناىاالمغكمتنتييإلىأنيافعؿاألمرالذمالكمف ىذا البياف
ىكالذميقعفيأمرغيرمستحسفمصران فيوعميومستمرانيستحسف،كيستيجف،كأفالمجـر

يحا الكصؼال معنى إف إذ الكصؼ، معنى ليتحقؽ كذلؾ بتركو، يرضى ال بؿ تركو، كؿ
مس فيذاتيا الشريعة أكامر كانتكؿ ذا كا  الشارع،تيقتضياالستمرار، بمقتضىحكـ حسنة

كبمقتضىاتفاقيامعالعقؿالسميـ،فعصيافاتعالىيعدجريمة،ككذلؾارتكابمانيىا
 يعد عنو كتعالى بالنيي،تبارؾ الشارع حكـ بمقتضى مستحسف غير ألنو كذلؾ جريمة،

كبمقتضىحكـالعقؿ،ألفالعقؿالسميـتتفؽقضاياهمعقضاياالشرعاإلسبلمي،كلذلؾركل
يقكؿفيأمرافعؿ،كالعقؿأفأعرابيان آمنتبمحمد؟فقاؿ:ألنيمارأيتمحمدا سئؿ:لماذا

فيأمرالتفعؿ،كالعقؿيقكؿافعؿ،كعمىذلؾنستطيعيقكؿيقكؿالتفعؿ،كمارأيتمحمدان
أفنقكؿإفالجريمةفعؿمانيىاعنو،كعصيافماأمرابو،أكبعبارةأعـ،ىيعصياف
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ماأمرابوبحكـالشرعالشريؼ،كأفتعريؼالجريمةعمىىذاالنحكيككفمرادفالتعريؼ
 معاقبفعمو،أكترؾفعؿمأمكربومعاقبعمىتركو،ككؿالفقياءليابأنياإتياففعؿمحـر

رب اآلخرة كيتكلى اآلخرة، في آجؿ ما كا  الدنيا، في عاجؿ إما جزاء الشرع في ليا جريمة
نصكحان يتكبتكبة إالأف التكابالرحيـالعالميف، الغفكر كىك كغفرانو ابرحمتو كيتغمده ،

(.ـ1998)اإلماـأبكزىرةـ.،
الترؾكماعر معاقبعمىفعمو،أكترؾفعؿمحـر ؼالجريمةآخركفبأنيا"إتياففعؿمحـر

شرعيةزجراتعالىمحظكرات(،كعرفياالماكردمبأنيا"ـ1998)عكدة،معاقبعمىتركو
عنيابحدأكتعزير،كالحدىكالعقكباتالمقدرة،كيدخؿفيىذاالقصاصكالدياتالتيقدرىا

عياالمنصكصعمييابكتابأكسنةنبكية،كذلؾألفىذهالعقكباتمحدكدةالشارعفيمكض
(.ـ1998مقدرة)اإلماـأبكزىرةـ.،

كالتعزيرىكالعقكباتالتيترؾلكلياألمرتقديرىابحسبمايرلبودفعالفسادفي
ناىاقّكل،،ألفبوتقكيةالجماعة،كبوحفظيا،إذإفعزرمعاألرضكمنعالشر،كسميتعزيران

 ـٍ كىأىٍقرىٍضتيـي }كمفذلؾقكلوتعالى: ٍرتيميكىي ةى كىآتىٍيتيـي الزَّكىاةى كىآمىنتـي ًبريسيًمي كىعىزَّ الى لىًئٍف أىقىٍمتيـي الصَّ
نَّاتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا اأٍلى  ـٍ جى يٍدًخمىنَّكي ـٍ كىألى ـٍ سىيِّئىاًتكي فَّ عىنكي يكىفِّرى سىننا ألَّ ا حى {)سكرة ٍنيىاري المَّوى قىٍرضن

 (.12المائدة 
ف ذكرتالجريمة الكريـكقد القرآف مف مختمفة تعالىيمكاضع ففيقكلو دُّ اٍلميٍجًرـي لىٍك ﴿، يىكى

يىٍفتىًدم ًمٍف عىذىاًب يىٍكًمًئذو ًببىًنيوً  رقـ اآلية الم11﴾ تعالىعارجمفسكرة قكلو ك أىفىنىٍجعىؿي ﴿،
(267ص19﴾كىيتصؿألكثرمفخمسيفآية)القرطبيالجزءاٍلميٍسًمًميفى كىاٍلميٍجًرًميفى 

يوكسمـإالفيحاالتقميمةبينمافيالسنةلـتردىذهالكممةعمىلسافرسكؿاصمىاعم
،حديثسعدبفأبيالكقاصعفأبيوأفالنبيصمياعميوكسمـقاؿ:"إفأعظـجدان

مفأجؿمسألتو".المسمميفجرمانمفسأؿعفشيءل فحـر ـيحـر
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 القانكف في الشريعة ك  الجرائـأنكاع المطمب الثاني: 
 -تمييد :

إلىأقساـمتعددةتختمؼباختبلؼاألسسالتيتقكـعمييا،كىذهاألسستنقسـالجرائـ
أك الشرعي الركف مف أسسمستمدة عمى تعتمد تقسيمات فثمة الجريمة، أركاف مف تستمد
بركف إلىجناياتكجنحكمخالفاتاليتصؿ الجرائـ تقسيـ كنبلحظأف المعنكم، المادمأك

(.ـ2012)نكرالديفـ.،بعينو.

 في القانكفالجرائـ  أنكاعالفرع األكؿ: 
المتعمػؽ التقسػيـ أىميا لعؿ لمجرائـ تقسيمات عدة اعتمدت الكضعية التشريعات إف

الجريمة بخطػكرة المتعمػؽ التقسػيـ ك الجريمػة كبطبيعػة التصنيفاتلمجرائـ،، مف العديد يكجد
 أكعمىأثرىا يعتمدفيالتصنيؼعمىدرجةالخطكرة أكفمنيا أكالقصدمنيا أكاستمرارىا

ألغراضإحصائيةكسأذكرتصنيفاتالجرائـبتفصيؿأكثرفيالتالي:
 مف حيث طبيعة الجريمة  :أكالن 

حيثطبيعت مف الجرائـ يتنقسـ إلى ا العسكرية الجرائـ ك السياسية )نكر الديف ـ., الجرائـ
(ـ2012
 :الجرائـ السياسية .1

يحرموالقانكف،فييصكرةلمنشاطالسياسيالذمتنكبصاحبوالجريمةالسياسيةعمؿسياسي
طريؽالقانكففحممتوالعجمةفيتحقيؽأىدافوأكالميؿإلىالعنؼفيمكاجيةالخصكـعمى
أفيستبدؿباألسمكبالذميرخصبوالقانكفأسمكبانيحظره،كيخمصمفذلؾأفاألصؿفي

مىالحقكؽالسياسيةلمدكلةكأفتدفعمرتكبيابكاعثالجريمةالسياسيةأفتتجوإلىالعدكافع
)نكرالديفـ.،الكجيزفيشرحقانكف تتصؿبتكجيوالنشاطالسياسيلمدكلةعمىنحكمعيف.

(.194،ص1،2012العقكباتالقسـالعاـ
صياغةضابطتحديدالجريمةالسياسيةليستيسيرة،فبعضالجرائـسياسيةفيأحدجكانبياك

متصمةبجريمةسياسية،كفيالحاليفتبدكصفتيادكف كلكنيا سكاه،أكىيعاديةفيذاتيا
باختبلؼ الضابط ىذا كيختمؼ كضعيا، حقيقة حكؿ الجدؿ كيثكر كاضحة، غير السياسية
مذىبالقانكففيالعقابعمىالجرائـالسياسية،فحيثيميؿإلىالتيسيريتجوفيالكقتنفسو

طاؽىذهالجرائـ،كحيثيميؿإلىالتغميظيتجوإلىالتكسعفيتحديدىذاإلىالتضييؽمفن
:نظريةشخصيةكنظريةمكضكعية،فالنظريةالشخصيةالضابطنظريتافالنطاؽ،كتتنازعىذا

تعرؼالجريمةالسياسيةبالباعثإليياأكالغايةالمستيدفةبيا،فكؿجريمةتككفالغايةمنياأك
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سيانتعدسياسية،كتطبيقانليذهالنظريةتعدالجرائـالتاليةسياسية:قتؿرئيسالباعثإليياسيا
 دكلةلتغييرنظاـالحكـالذميمثموأكإضعافو،قتؿمعارضلمحككمةلتدعيـالنظاـالذمتقـك
عميو،سرقةماؿأكتبديدهلتمكيؿحزبسياسي،كىذهالنظريةيعيبياالتكسعفيتحديدمدلكؿ

 الجريمة كىما الغاية أك الباعث عمى اعتمادىا كيعيبيا القانكنية–السياسية، لممبادئ طبقان
 االعتداد–السائدة إلى المكضكعية النظرية كتذىب الجريمة، أركاف عداد في داخميف غير

بطبيعةالحؽالمعتدلعميو،فالجريمةالسياسيةتقعاعتداءعمىالحقكؽالسياسيةلمدكلة،أم
ةباعتبارىانظامانسياسيان،كىيفيىذاالمدلكؿتشمؿالجرائـالتيتمسالشخصيةحقكؽالدكل

القانكنيةلمدكلة،أمالجرائـالتيتيدداستقبللياكسبلمةأراضييا،كفيتعبيرعاـالجرائـالمخمة
بأمفالدكلةمفجيةالخارج،كتتسعكذلؾلمجرائـالتيتمسالنظاـالداخميلمحكـ،أمشكؿ

لحككمةكمباشرةالسمطاتالعامةلكظائفياكاستعماؿالمكاطنيفلحقكقيـالعامة،كىيفيىذاا
بالحرياتالعامة المتصمة الداخؿكالجرائـ بأمفالدكلةمفجية المخمة المعنىتشمؿالجرائـ
كجرائـاالنتخابكالتجميركبعضجرائـالصحافة،كغنيعفالبيافأفالجريمةالسياسيةفي

الرشكةىذ كجرائـ إدارية سمطة باعتبارىا الدكلة تمسحقكؽ التي لمجرائـ تتسع ال المعنى ا
كاختبلساألمكاؿاألميرية،كالنظريةالمكضكعيةأجدربالترجيح،إذتستمدمعيارىامفطبيعة
الحؽالمعتدلعميو،كىكاعتباريحددبغيرشؾاتجاهخطكرةالجريمةكمكطفالضررالذم

 .(ـ2012)نكرالديفـ.،ييايترتبعم
 :الجرائـ العسكرية .2

فعؿصادرعفشخصخاضعلقانكفا"يعمىأنالجريمةالعسكريةاءيلقدعّرؼبعضالفق
القانكف فيىذا كمنصكصعمىتجريمو العسكرية "األحكاـ ل، فإفيككفقا الجرائـؤالء معيار

العسكريةيقكـعمىعنصريف:خضكعالجانيلقانكفاألحكاـالعسكرية،كخضكعفعمولتجريـ
 قانكف حدد كقد القانكف، العسكرمالعقكباتىذا لسنة األشخاصالخاضعيف1971الثكرم

نمايمتدإلىطكائؼ،ألحكامو القانكفاليقتصرعمىرجاؿالقكاتالمسمحة،كا  كسمطافىذا
ةالقكاتالمسمحةعمىأمأكفيخدمالدفاعكؿمدنييعمؿفيكزارةاألشخاصمفبينيـ"مف

كاف أككجو سبلمة أك أمف ترتكبضد التي كالجرائـ ينصعمييا التي الجرائـ كمرتكبي ،"
(ـ2012)نكرالديفـ.،ألفعاؿالتييجرميامصالحالقكاتالمسمحة،كبيفالقانكفبعدذلؾا

إالأشخاصينتمكفكالجريمة العسكريةفيأصمياصكرةمفالجريمةالتأديبية،إذاليرتكبيا
بالكاجبات القانكفكتتضمفإخبلالن يحددىا معينة فيصكرة يتصمكفبيا أك معينة إلىىيئة
التييمقيياعمىعاتقيـانتماؤىـإليياأكاتصاليـبيا،كلكنياتتميزعفالصكراألخرلمف
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أديبيةبخطكرتيا،إذتيددالنظاـالذمتخضعلوالقكاتالمسمحةكتكادتيددبذلؾالجريمةالت
الكجية ىذه مف كىك ، صاـر بطبيعتو العسكرم فالنظاـ ذلؾ إلى كباإلضافة المجتمع، كياف
خطكرة تقتضي التأديبية الجريمة كخطكرة أخرل، ىيئات ليا تخضع التي النظـ عف متميز

كتبمغىذهالخطكرةالحدالذميجعؿبعضىذهالجزاءاتمفنكعماىكالجزاءاتالمقررةليا،
كلكفالطبيعةالتأديبيةؿالشاقةكالسجفكالحبسكالغرامةمقررلمجرائـالجنائيةكاإلعداـكاألشغا

ليذهالجرائـاقتضتأفتفرضلياكذلؾعقكباتالشبيوليافيالقانكفالجنائيالعاـكالطرد
 (ـ2012)نكرالديفـ.،زيؿالرتبةكالحرمافمفاألقدميةفيالرتبةكالتكديرمفالخدمةكتن

  مف حيث خطكرة الجريمة : ثانيان 
الجرائـ فأشد : جسامتيا حيثمقدار مف بينيا فيما اختبلؼالجرائـ ىك التقسيـ أساسىذا

كقدقدرالشارعجسامةىيالجناياتكأقمياجسامةىيالمخالفاتكتتكسطالجنحبيفالنكعيف،
حيث مف رتبالجرائـ ثـ كعناصرىا جكانبيا كؿ إلى ناظران ينصعمييا جريمة كؿ جسامة
التطبيؽ سيؿ كاضحان معياران ذلؾكضع كبعد السابقة، الثبلثة عمىاألقساـ ككزعيا جسامتيا
نكع المعيارىك ىذا السابقة، األقساـ فيأحد كيعرؼمكضعيا كؿجريمة جسامة تقاسبو
كمقدارالعقكبةالمقررةليا،فثمةعقكباتخاصةبالجنايات،فكؿجريمةقررلياالقانكفإحدل
ىذهالعقكباتكانتجناية،كثمةعقكباتلمجنحكالمخالفات،فكؿجريمةقررلياالقانكفىذه

العقكبة لمقدار تبعان مخالفة أك ىيجنحة إحداىا أك العقكبات، ىذا، عمى نصالشارع كقد
(،ثـحددـ1936لسنة74رقـقانكفالعقكباتمفقانكفالعقكبات5تقسيـصراحة)المادةال

الغرامة،دفع،الحبسمعياره،فالجناياتىيالجرائـالمعاقبعمييابالعقكباتاآلتية:اإلعداـ،
سالذمكالجنحىيالجرائـالمعاقبعمييابالعقكبتيفاآلتيتيف:الحبالتعكيض،كالربطبكفالة،

جنيومائةيزيدأقصىمقدارىاعمىال،كالغرامةالتيثبلثسنكاتيزيدأقصىمدتوعمىال
معاقب(،كالمخالفاتىيالجرائـالـ1936لسنة74رقـقانكفالعقكبات47مصرم)المادة

يد:الحبسالذماليزيدأقصىمدتوعمىأسبكعكالغرامةالتياليزعمييابالعقكبتيفاآلتيتيف
(.ـ1936لسنة74قانكفالعقكباترقـ5أقصىمقدارىاعمىخمسجنييات)المادة

ـ(2012)نكرالديفـ.،ـ(2014)الكليد،
أخذت الثبلثيلمجرائـبأغمبالتشريعات كقد التقسيـ يذا الثبلثيال، التقسيـ كىذا

الفكائدأنويعتمدلتحديدمدةيخمكمفأىمية،حيثنجدلوالعديدمفالفكائدكمفبيفىذه
،التقادـالتيتسقطبعدمركرىاالدعكلالعمكميةأكالعقكبةالمحككـبياعمىمرتكبالجريمة

(ـ1998)عالية،.يعتمدىذاالتقسيـلتحديدمدةالتقادـبالنسبةلسقكطالدعكلالعمكميةك
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افكالمكاف،فماقديعتبركىذاالتقسيـليسثابتاندائمان،كلكنويختمؼباختبلؼالزم
جنايةفيكقتمايصبحجنحةأكمخالفةفيكقتآخر.

 : الجرائـ المادية كالجرائـ الشكميةثالثان 
لقدتناكؿالفقوالجرائـالماديةكالشكميةكأشاربعضالفقياءإلىأفبعضالجرائـتبدك

سمكؾاإلجرامي،مثاؿذلؾالقتؿفيياالنتيجةفيىذاالمدلكؿكاضحةمتميزةفيماديتياعفال
بيذا النتيجة فيو تحظى ال الجرائـ مف عددان كلكف كالنصب، كالسرقة الضرب أك كالجرح
بمجرد تقـك التي االمتناع جرائـ أم البسيطة، السمبية الجرائـ لذلؾ مثاؿ كأظير الكضكح،

ا تعد إذ الدعكل، في الحكـ القاضيعف كامتناع لممتيـ بمجردالسمكؾالسمبي تامة لجريمة
االمتناع،دكفتكقؼعمىأثرخارجي،كمثاؿذلؾأيضانجريمةالحريؽالتيتعدتامةبمجرد
مف خاؿ محؿ في كتركو لمخطر تعريضطفؿ كجريمة المحرقة، األماكف في النار كضع
إلىنكعيف: الجرائـ الفقوبذلؾفقسـ كقدسمـ اآلدمييف،كجرائـحمؿالسبلحدكفترخيص،

 formalكيقاؿعنياكذلؾالجرائـذاتالنتيجةكجرائـشكميةmaterial crimesجرائـمادية
crimesـ(2012)نكرالديفـ.،البحتكيقاؿعنياكذلؾجرائـالسمكؾأكالنشاط 

 : جرائـ الضرر كجرائـ الخطر رابعان 
 إجراميان تفترضسمككان الضرر الفعمييترتبفجريمة العدكاف فييا يتمثؿ آثار عميو

تمثؿ السمكؾاإلجراميفييا فآثار الخطر جريمة أما القانكف، الحاؿعمىالحؽالذميحميو
فإذاكانتجريمةالقتؿكجريمةالجرحأكعدكانانمحتمبلنعمىالحؽ،أمتيديدانلوبالخطر.

كفيسبلمةالجسـفإفجريمةتعريضالضربتفترضافعدكانانفعميانعمىالحؽفيالحياةأ
كتفترضجريمة بالخطر، تيديدىما مجرد أم عمييما محتمبلن تفترضعدكانان لمخطر طفؿ

.الحريؽأففعؿكضعالناريتضمفتيديدانبالخطرلبعضالحقكؽعمىالنفسكالماؿ
عتداءكالخطرحالةكاقعية،أممجمكعةمفاآلثارالمادية،ينشأبيااحتماؿحدكثا

كيحرص التجريـ، في لسياستو كفقان بيا يعتد التي الشارعحاالتالخطر كيحدد الحؽ، يناؿ
الشارععمىأفيقتصرنطاؽالتجريـعمىحاالتالخطرالتيتمثؿقدرانمفاألىميةكتحمؿ
،طابعالشذكذبالقياسإلىماتعارؼالناسعميو،أماالخطراليسيرالمألكؼفبليجرموالشارع

مف السياراتكالطائراتتمثؿقدران فقيادة إذىكمرتبطبالغالبمفمظاىرالنشاطاإلنساني،
الخطر،كلكنوخطريسيرمألكؼ،أماكضعالنارفيعقارأكترؾطفؿفيمكافخاؿمف
بو الذميستظير كالمعيار الشارع، يجرمو كلذلؾ مألكؼ، غير كبيران خطران فمنشئ اآلدمييف
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ك العادمالشارع السير " فكرة إلى يرجع إذ مكضكعي، معيار بالتجريـ كجدارتو الخطر جكد
ـ(2012)نكرالديفـ.،بالحؽلؤلمكر"،كمدلاحتماؿأفيؤدمذلؾالسيرإلىحمكؿاالعتداء

السمبية )االمتناع( الجرائـ اإليجابية ك الجرائـ : خامسان 
االمتناعإ يعتبرف معيف عمؿ أداء اعف مف المادمنكع الركف يقكـ كحيف لفعؿ،

بامتناعيطمؽعمىالجريمةتعبير"جريمةاالمتناعأكالجريمةالسمبية،كتقابؿبذلؾ"جريمة
المادمبفعؿإيجابي،كالجرائـالسمبيةنكعاف: االرتكابأكالجريمةاإليجابيةالتييقكـركنيا

كنفضؿأفنطمؽعميياتعبير"الجرائـ،كجرائـارتكابعفطريؽاالمتناعجرائـسمبيةبسيطة"
السمبيةذاتالنتيجة"،كمعيارالتفرقةبيفىذيفالنكعيفىككجكدالنتيجةاإلجراميةمفبيف
المادمبامتناعمجرد البسيطةيقكـركنيا السمبية فالجرائـ عناصرالركفالمادمأكانتفاؤىا،

معيف،أمأفنصالتجريـيقتصرعمىاإلشارةحاجةإلىأفتعقبونتيجةإجراميةمفنكعدكف
إلىاالمتناعفيقررالعقابمفأجموكيعتبرالجريمةتامةبوكاليشيرإلىنتيجةعمىاإلطبلؽ

عفيبحيثيككفحدكثياكعدموكاقعةخارجةعفكيافالركفالمادم،مثاؿذلؾامتناعقاض
(،كاالمتناععفتسميـطفؿإلىالمصرممفقانكفالعقكبات121المادةالحكـفيالدعكل)

المتناععفدفع(،كاـ74/1936مفقانكفالعقكبات188مفلوالحؽفيحضانتو)المادة
( الكاجبة النفقة العقكبات292المادة قانكف النتيجةالمصرممف ذات السمبية الجرائـ أما ،)

فثـيككفالركفالمادمليذهالجرائـفيفترضركنياالمادمامتناعانأعقبتونتيجةإجرامية،كم
أكعفربطحبمو مثاؿذلؾامتناعاألـعفإرضاعطفميا النتيجةمفبيفعناصره، متطمبان
إلى أفضى مما إلىخطر تنبييو األعمىعف قائد كامتناع أدلذلؾإلىكفاتو، السرمإذا

لىقطارإذاأدلذلؾإلىإصابتوبجركح،كامتناععامؿاإلشاراتعفإعطاءإشارةتحذيرإ
ىك سمبي، عنصر عمى قيامو يتضح الجرائـ ليذه المادم الركف كبتحميؿ تصادـ، حدكث

 باعتبارىا اإلجرامية، النتيجة ىك إيجابيان عنصران ذلؾ بعد كافتراضو الناحية–االمتناع، مف
عفاإلرضاعالتختمؼتغيرانفياألكضاعالخارجية،فالكفاةإذاأعقبتامتناعاألـ–القانكنية

 (ـ2012)نكرالديفـ.،فيمادياتياعفالكفاةإذاأعقبتخنؽالطفؿأكضربوبآلةحادة.
المستمرةالكقتية كالجرائـ الجرائـ : سادسان 

يتعمؽىذاالمعياربالزمفالذميستغرقوتحقؽعناصرالجريمة،فإفلـيستغرؽغير
اامتدخبلؿكقتطكيؿنسبيانفالجريمةمستمرة،فالقتؿيغمببرىةيسيرةفالجريمةكقتية،أماإذ

أفيككفجريمةكقتيةألفإتياففعؿاالعتداءعمىالحياةكتحقؽالكفاةاليستغرقافغيركقت
قميؿ،كالمثؿيقاؿبالنسبةلمسرقة،كلكفجريمةإخفاءاألشياءالمسركقةأكالمتحصمةمفجناية
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،إذتقكـعمىحيازةشيء،كالحيازةتمتدفيالغالبخبلؿكقتأكجنحةىيجريمةمستمرة
طكيؿنسبيان،كالمثؿيقاؿبالنسبةلجريمتياستعماؿالمحرراتالمزكرةكحبساألشخاصدكف
حؽ،كالجرائـالمستمرةقدتككفإيجابيةكقدتككفسمبية،كمثاؿالجرائـالمستمرةالسمبيةجريمة

(ـ2012)نكرالديفـ.،رباح.عدـتقديـاإلقرارعفاأل
الجريمةالكقتيةىيالتيتتككفمففعؿيحدثفيكقتمحددكينتييبمجردارتكابو

التزكير أك إخفاء،كالقتؿ مثؿ مستمر ك متجدد فعؿ مف تتككف فيي المستمرة الجريمة أما
(ـ2012)النجار،األشياءالمسركقةأكخطؼاألطفاؿ.

: تقسيـ الجرائـ إلى عمدية كغير عمديةسابعان 
الجنائي أميتكفرلديوالقصد الجانيارتكابيا فييا العمديةىيالتييتعمد فالجريمة
القصد الجرائـغيرالعمدية)الخطأ(فييتمؾالتياليتكفرفييا بعنصريوالعمـكاإلرادة،أما

ـ(2012)النجار،الجنائيبعنصريومثؿالقتؿالخطأ.
تقسيـ الجرائـ حسب اتجاه ضررىا: ثامنان 

 العامة بالمصمحة مضرة جرائـ إلى مؤسساتكفتقسـ ضد المرتكبة منشآتكالجرائـ
مثؿكاالعتداءعمىخصكصياتيـكممتمكاتيـ،كجرائـمضرةباألفرادالدكلةكالتيىيممؾعاـ

القتؿ.كالسرقةكاالعتداء
تقسيـ الجرائـ حسب األغراض اإلحصائية: تاسعان 

الماؿ إلىجرائـضد الجرائـ جرائـكاالحتياؿ،مثؿالسرقاتكالنصبكيمكفتقسيـ
النفس القتضد كمثؿ كالخطؼ،ؿ كالمشاجرة العامةكاالعتداء اآلداب المعاكسةجرائـ مثؿ
.كالتحرش

 شريعةالفرع الثاني: أنكاع الجرائـ في ال
الجنػائياإل   التيسبلمػيلمكثيػرمػفالنظريػاتكتعػرضالفقػو العامة المبػادئالجنائية

،حيثكضعكافةتالجنائيةالكضعيةتحكـمكضكعالجريمةكالعقكبةقبؿأفتعرفياالتشريعا
بعدقكانيفالعقكباتكمبدأشرعيةالجرائـكالعقكبات فيما كمبدأالمبادئالتيقامتعمييا

عدـرجعيةالنصالجنائيشخصيةالعقكبة، حددمكانعالمسؤكليةكصغرالسف ,كمبدأ كما
 .ـ(2017)مبارؾ، كالجنكف

أنكاعك ثبلثة إلى المعتدلعميو حسبحؽ اإلسبلـ في الجرائـ احقكؽ،تقسـ حيثكفؿ
اإلنسافبشريعتوالتيتعمؿعمىحمايةالنفسالبشريةحيثحددعقكباتعمىمفيعتدمعميو

ىيكمايمي:كترؾالتعزيرالجتيادالقضاةككالحدكدكالقصاص
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ييدؼإلىحمايةالمصالحالخمسةإفالتجريـكالعقابفيالفقوالجنائياإلسبلمي
.ـ(2017)مبارؾ،.النفسكحفظالعقؿكحفظالماؿكحفظالنسؿىكحفظالديفكحفظك

 الحدكد : جرائـ أكالن 
جرائـالحدكدىيالجرائـالتيتستكجبعقكباتحديةكالتييجبتطبيقياعندثبكت

اليتيحلكلياألمرالجريمةببلزيادةكالنقصافكاليجكزإبداليابغيرىاأكالتخفيؼمنياك
جرائـالحدكدسبعة،الزناكالسرقةكالقذؼكالحرابةكشرب .العفكعنياألنياعقكباتمقدرة

القرآفالكريـعقكباتك ليا مفحدد الجرائـمنيا كالبغيكنبلحظأفىذه الخمركالردة
 .البعضاآلخرلـيحددلياالقرآفعقكبات

كباتالمقدرةحقانتعالىفميسلمعقكبةحدأدنىأكأعمىىيالعقكالعقكباتالحدية
تعالى مفحقكؽاقاؿ ألنيا القاضيإسقاطيا أك األفراد اليجكزألحد بؿىيمقدرة

.]1:الطبلؽ[﴾ ًَفْسَوُ ظَلَنَ فَقَدْ اللَّوِ حُدًُدَ يَتَعَدَّ ًَهَي ۚ  ًَتِلْكَ حُدًُدُ اللَّوِ ﴿
زكاجركضعيااتعالىلمردععفارتكابماا"يالماكردمالحدكدعمىأنكلقدعّرؼ
 (ق450)األحكاـالسمطانية،."حظركترؾماأمر
 ك ىي أربعة أنكاع :

قاؿ(ـ2012)جرادات،:كىكإيبلجالذكربفرجامرأةكدخكؿالميؿفيالمكحمةالزنا -أ
كُلَّ ًَاحِدٍ هِنْيُوَب هِئَخَ جَلْدَحٍ ًَلَب تَإْخُذْكُنْ ثِيِوَب رَؤْفَخٌ فِي دِييِ اللَّوِ إِىْ الزَّاًِيَخُ ًَالزَّاًِي فَبجْلِدًُا ﴿تعالى:

 .]2:النكر[﴾كُنْتُنْ تُؤْهِنٌُىَ ثِبللَّوِ ًَالْيٌَْمِ الْأَخِزِ ًَلْيَشْيَدْ عَذَاثَيُوَب طَبئِفَخٌ هِيَ الْوُؤْهِنِنيَ
الالسرقة -ب سبيؿ عمى الغير ماؿ أخذ ىك حؽ: كجو بغير حرزه مف إخراجو ك خفية

ًَالسَّبرِقُ ًَالسَّبرِقَخُ فَبقْطَعٌُا ؤَيْدِيَيُوَب جَزَاءً ثِوَب كَسَجَب ﴿.قاؿتعالى(2003)العمرمكآخريف،

 .]38:المائدة[ ﴾ًَكَبلًب هِّيَ اللَّوِ 
معآخرأكبالنسبلآلخريفباطبلنالقذؼ -ت الزنا رميالمؤمناتالغافبلتبفاحشة ك:

إِىَّ الَّذِييَ يَزْهٌُىَ الْوُحْصَنَبدِ ﴿.قاؿتعالى:(ـ2005)أبكفراس،بيتانانكبدكفدليؿكبينة

 ]4:النكر[ ﴾الْغَبفِلَبدِ الْوُؤْهِنَبدِ لُعِنٌُا فِي الدًُّْيَب ًَالْأخِزَحِ ًَلَيُنْ عَذَاةٌ عَظِينٌ


 



34 
 

منيفلسمبأمكاليـأكاآلالمسمميف:ىيخركججماعاتمسمحةلقطعطريؽالحرابة -ث
إًَِّوَب ﴿(ـ1997)شبير،سفؾدمائيـأكقتؿالدكابكيستكمأيضانالسطكعمىمنازليـ

ييِنْ ًَؤَرْجُلُيُن هِّيْ تُقَطَّعَ ؤَيْدِجَزَاءُ الَّذِييَ يُحَبرِثٌُىَ اللَّوَ ًَرَسٌُلَوُ ًَيَسْعٌَْىَ فِي الْإَرْضِ فَسَبدًا ؤَى يُقَتَّلٌُا ؤًَْ يُصَلَّجٌُا ؤًَْ 

 .]33:المائدة[ ﴾ خِلَبفٍ ؤًَْ يُنفٌَْا هِيَ الْإَرْضِ
 القصاص: جرائـ ثانيان 

الشارعبالنص،كقصاصاآخرهاقصاص،كثمةقصاصقدريالجرائـالتيقدرفيىي
يقدر بؿترؾتقديرهلـ )أبكزهالشارع، ـ.ىلكلياألمر، الجانيبمثؿ(،ـ2006رة كمعاممة

اعتدائوفيحؽمفحقكؽالعبادالتييجكزلؤلفرادإسقاطياكالتنازؿعنياإمابالديةأكبالعفك
:البقرة[ ﴾ًَلَكُنْ فِي الْقِصَبصِ حَيَبحٌ يَبْ ؤًُلِيْ األَلْجَبةِ لَعَلَّكُنْ تَتَّقٌُىَ ﴿قاؿتعالى:(ـ1999)باغشير،

179[.
كالقتؿقديككفعمدانك،إزىاؽركحالمجنيعميو:ىكفعؿصادرمفالجانييؤدمإلىالقتؿ

أكغيرعمدميككفقصدالجانيإيذاءالمجنيعميودكف،ىكقصدالجانيقتؿالمجنيعميو
أكقتؿخطأكىكقصدالفعؿدكفقصدشخصمعيفكمفيرميعمىطيرفيقتؿ،إزىاؽركحو

آخر المجن(ـ1998)عكدة، بالعفكمف كيسقطالقصاصإما كىيالماؿ. بالدية أك يعميو
المؤدمإلىالمجنيعميو،أككليو،أككارثوبسببجنايةحيثيدفعالجانيالماؿلممجنيعميو

(ـ2009)الفرا،بدؿالقصاص.
 التعزير :ثالثان 

أك األمر تركتلكلي إما ك مقدارىا لتحديد الشارع نصمف بيا يرد لـ العقكباتالتي ىي
)أبكالعقكبةتتناسبمعالفعؿكيككفحكميامبنيانعمىالحؽكالعدالةالقاضيعمىأفتككف

(ـ2006زىرة،
بيكالكفارةفوكالتأديبعمىذنبأكمعصيةأكجنايةالحدفيىكالتعزير االحاكـيكيقـك

كماىتعالى"حؽعاـ"كمقدركالكفارةسكاءكانتالجنايةعمىحؽاوعمىجريمةألحدفي
اكلككافياررمضافبغيرعذر،كتأخيرالصبلةعفكقتي،كاألكؿفينوليسألحدإسقاط

وإسقاطوكمايككفلصاحبىالكقتاختياريا،أـكانتالجنايةعمىحؽآدمي"حؽشخصي"ك
بكج )حاتـ،وكالضربكاإليذاء ذلؾ كنحك خبيث... يا فاسؽ، يا آلخر الرجؿ قكؿ مثؿ ما

(ـ2013
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كالتأديبدكفالحد،ىشرعا،فالحنفيةيركفأفالتعزيرواءفيتعريفيالفقكقداختمؼ
في يشرع لـ ذنكب عمى كزجر استصبلح تأديب التعزير أف فيركف المالكية كاليأما حدكد ا

(ـ2013أكآلدميغيرمكجبلمحد.)حاتـج.،كالتأديبلحؽاىكفاراتكأفالتعزير
االحدكدكأماالحنابمةفقداختمفكايكتأديبعمىذنكبلـتشرعفيىركالشافعيةيركفأفالتعزي

فمن التعزير مفعرفيفي كمنوـ الحنفية مفعرفيمثؿ مفعرفيتأديبكمنوبأنوـ مثؿوـ
اكالكفارة.)حاتـيكالتأديبفيكؿمعصيةالحدفيىالشافعيةككذلؾمفيرلأفالتعزير

.) ـ2013،ج.
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 الثػػػػػػػػػػػمب الثػػػػػػالمط
 ةػػػػػػػػػػػػاف الجريمػػػػػػػػأرك

 تمييد:
ذحتىيمكفالقكؿأفىناؾجريمةكتقكـالجريمةعمىثبلثأركافالبدمفتكافرىاجميعان اا 

كالمسؤكليةتنتفي ،كىذهاألركافىي،الشرعي،المادم،المعنكم،انتفتأحداألركاففإفالجـر
لؤلفعاؿك الركفالمادميتمثؿفيالسمكؾكالنتيجةالركفالشرعيىكالنصالقانكنيالمجـر

.قصداإلجراميكالخطأالغيرعمدمالعبلقةالسببيةكالركفالمعنكميتمثؿفيالك
  الركف الشرعيالفرع األكؿ: 

قانكنيان. كىكـ(1998)أبكعامر،ىكتكفرنصالتجريـالكاجبالتطبيؽعمىالفعؿالمجـر
الصفةغيرالمشركعةلؤلفعاؿالتيجرمياالقانكفألفاألصؿباألشياءاإلباحةألنوالعقكبة

مىا كينَّا ميعىذًِّبيفى ﴿كالجريمةإالبنصقاؿتعالى: .]15اإلسراء:[ ﴾رىسيكال  عىثى نىب حتىكى
،فرادمفخبلؿتحديدماىكمباحفعموكماىكمحضكرفعموكأفالقانكفيحقؽمصمحةاأل

قانكناناألمرالذميحقؽ كيمنعالمحاكـمفتجريـفعؿأكتكقيععقكبةغيرمنصكصعمييا
ـ(2015)طكطحج.،استقرارداخؿالمجتمع.

في،كفعقكباتمكحدفيفمسطيفحيثأنواليكجدقانالقكانيفتختمؼمفدكلةإلىأخرل،
جاءتاألكامرالعسكريةكـ1936لسنة74قـرقطاعغزةيطبؽقانكفالعقكباتاالنتدابي

المصرية رقـ المصرم العسكرم الحاكـ مف 555بأمر المحاكــ1957لسنة كتطبؽ .
ك التحريرالعسكرية، لمنظمة الثكرم العقكبات قانكف ، أحيانان الدكلة أمف لسنةمحاكـ

ـ1960(لسنة16فيالضفةالغربيةتطبؽالمحاكـقانكفالعقكباتاألردنيرقـ)أما،ـ1979
.ـ(2015)طكطحج.،
تككفلوطبيعةماديةفتممسوىككؿمايدخؿفيكيافالجريمةك: الركف المادمالفرع الثاني: 

الجريمةعمىثبلثعناصر:،كفقان(ـ2012)جرادةع.،الحكاس  لمركفالمادمتقـك
ك: السمكؾ اإلجرامي )النشاط المادم(أكالن:  يخشىالمشرعمنوىككؿسمكؾيصدرمفالمجـر
رتكبالجريمةيفكرفيياكيصمـعمىارتكابياكىذايعرؼفيأفالشخصقبؿأك،ضرر

 .إيجابيانأكسمبيانبمبدأ"الجريمةبغيرسمكؾإجرامي"فقديككفىذاالسمكؾ
لغايةمعينة،إراد:ىكنشاطالسمكؾااليجابي -أ  الجانيفيالعالـالخارجيتحقيقان مينفذه

مخالفانلذلؾنييانتفرضوقاعدةجزائية،كقديككفالسمكؾمففعؿكاحدأكمفعدةأفعاؿ
 .ـ(2012)جرادةع.،متتاليةتجمعياكحدةاليدؼ
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مثؿامتناعأـعفإرضاعالسمكؾالسمبي:ىكاالمتناععفالقياـبفعؿيفرضوالقانكف، -ب
كأدلذلؾإلىكفاتوأكامتناعمنقذبحرمعفإنقاذشخصيغرؽأماموفيذا مكلكدىا

 السمكؾسمبي.
ىالمباشرعمكىياألثرالمترتبعمىالسمكؾاإلجرامي،كىكالعدكاف: النتيجة اإلجراميةثانيان: 

النتيجةتككفذاتمدلكؿمادمإذاطرأتغيرفيالعالـالخارجيالمصمحةالتييحميياالقانكفك
فمفيقكـبالسرقةيحدثتغيرانفي،الذمأرتبطمعالنتيجةرمباشرعمىالسمكؾاإلجرامي،ككأث

الضػػررمعنػػكمالعػػالـالخػػارجيتتمثػػؿفػػينقػػؿحيػػازةالمػػاؿالمسػػركؽإلػػىالجػػاني،كقػػديكػػكف
فالمشػػرعيعاقػػبعمػػى،يعتػػدلبػػوعمػػىحػػؽيحميػػوالقػػانكفمثػػؿاالمتنػػاععػػفاإلدالءبالشػػيادة

.ـ(2010)المجالي, النتيجةبمفيكمياالقانكني
 نتيجةقة السببية بيف الفعؿ ك الالالعثالثان: 

كىيالتيتثبتأفالفعؿعمىالنتيجة،النتيجةكتحددأثربيفالفعؿكىيالتيتربط
كتساىـفيتحديدالمسؤكلية،ـىكالذمأدلإلىتحقيؽالنتيجةاإلجراميةرَجَارتكابالفعؿالم 

كعمىأثر،فمثبلنلكقاـأحدبكضعالسـلشخصآخركتعاطاهاالجتماعيةأكاستبعادىا.
رتباطانسببيانبالفعؿكىكاعطاءالسـالذمكىيمرتبطةا،السـتكفيكالنتيجةكانتالكفاة

ءمفعكؿالسـاصيبكافسببمباشرلمنتيجةكىيالكفاةكلكفإذاماتناكؿالسـكقبؿبد
فالنتيجةالعبلقةليابالفعؿحيثيحاكـالجانيعفالشركعفإعمىإثرىاتكفيبنكبةقمبيةك

.ـ(1996)نجــ.،فيالقتؿإذاكانتعمدية
كىػػك الكجػػو البػػاطني النفسػػي لمسػػمكؾ المكػػكف لمجريمػػة حيػػث : الػػركف المعنػػكمالفػػرع الثالػػث: 

 يتككف مف:
ىكالنيةالمتجيةإلىتحقيؽالفعؿاإلجراميمعالعمـبعناصركالقصداإلجرامي: -أ

مجرمانقانكنان،فالعمـىكإدراؾالجانيبأفالفعؿالذمسكؼيقكـبوىذاالفعؿ،
فإزىاؽاألركاحيعاقبعمييا،كاإلرادةأكثرأىميةمففيكفيفيجريمةالقتؿبأ

أفتتجوإرادةالجانيإلىتحقيؽالفعؿاإلجراميكإرادتوتحقيؽالعمـ ،ألنويمـز
.ـ(2012)عفيفة،النتيجة

كيككف،كفكجكدنيةلتحقيؽالنتيجةقياـشخصبسمكؾدالخطأالغيرعمدم: -ب
آيؿلمسقكطدك لئلىماؿمفخبلؿاالمتناعكمفيترؾمنزلو نتيجة فتنبيومثبلن

ك فيسقط إصبلحو أك األشخاصالناس أحد كفات ذلؾ عمى ـ.،يترتب )نجـ
.ـ(1996
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 المطمب الرابع
 االتجاىات المفسرة لمجريمة

 :تمييد
ادكعمـاالقتصففيعمـالقانكفكعمـالبيئةكعمـاالجتماعككالجريمةالمتخصصبىتـلقدا

النفسك كعمـ الجغرافيا ععمـ ككؿ أعطىتكجياتو العمكـ ىذه مف الظكاىرتفمـ تجاه سيراتو
:اإلجراميةكتتمخصفيمايمي

 :تجاه االجتماعي لمجريمةالفرع األكؿ: اال 
أف االجتماع عمماء اجيرل حقيقة كالجريمة القانكنية الحقيقة تسبؽ حصرتماعية يرفضكف

كيؤكدعمماء،اإلنسانيؤدمإلىإغفاؿالبعداالجتماعيكألنوي؛الجريمةبالبعدالقانكنيفقط
كاالجتما اإلنسانية الجكانب أىمية عمى القانكنيةع الجكانب اىماؿ دكف لمجريمة االجتماعية

.ـ(1993)العكجي،
ارتبطتباإلنسانيةك ظاىرة باعتبارىا لمجريمة االجتماع عمماء ،ينظر أمسمكؾأك فتجريـ

ال أـ القانكف عميو يعاقب سكاء الفرد عمى الجماعة تصدره قيمي لحكـ تقييـ،يخضع كأف
ـ(1998)مصطفىـ.،ياراالجتماعيفيالمقاـاألكؿالسمكؾاإلجرامييخضعإلىالمع

أفالجريمةىي:1السكسيكلكجييفكيرلبعض
 نسانيةلعدـقدرةاإلنسافعمىالتكيؼمعاإلطارالقيميلممجتمع.ستجاباتاإلشكؿمفاال
 االجتماعي لمنسؽ الكظيفية المعيقات مف الخاصة،معكؽ القيـ لجكىر حقيقي كتيديد

بالمجتمعككؿ.
 صراعالقائـبيفالمجتمعكأفرادهكعدـقدرتيـعمىالتعايشداخمو.ناتجعفال
 يؤدمإلىاىتزازقيـاألفرادك،اإلفرازالحقيقيلمتحكالتكالتغيراتالسريعةلممجتمع مما

التحكالت ىذه مسايرة عمى القدرة بعدـ لمجرائـ،انحرافيا متعددة صكر ك أشكاؿ فتظير
 ـ(1998)مصطفىـ.،المعتادةكغيرالمعتادة.

فالتفسيراالجتماعيألنماطالسمكؾاإلجراميىكأكثرشمكلي لممنطؽكشيكعانانكا  كأقربيا
أسبابالجريمةأكثرىاجمعانلكافةالظركؼكالعكامؿكاألسبابالتيتتكاجدعندالبحثفيك

عمى.كاالنحراؼ االجتماعي المفيكـ الجريمةكيقكـ أف أبعاداعتبار ذات اجتماعية ظاىرة

                                  
المجتمعات و القوانٌن التً تحكم تطوره و هو العلم الذي ٌدرس  social science : علم االجتماع او sociology  او سيسيولوجيا 1

 .تغٌره
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فىك،معينة فوىكتحديدكتشخيصالعكامؿاالجتماعيةالمختمفةالتيتشكؿاألساسالذمدا 
.ـ(1998)مكسى،يقكـعميوالسمكؾاإلجراميأكتطكره

:االتجاه النفسي لمجريمةالفرع الثاني: 
االتجاهيعتبركفالجريمةسمكؾالشعكرمتعكيضيلمتخمصمفالصراعاتالتيأنصارىذا

رةالشخصعمىدلعدـقالعمياكمنظماتالمجتمع،كنظرانيعانيمنياالفردبيفاليكلكالذات
كقدـ"سيجمكندفركيد"،فإنومفالمحتمؿأفيصبحالفردمجرمان؛كبتالدكافعالغريزيةباستمرار

تفسيراتم المجـر أف نتيجة لممجتمع المضاد ك اإلجرامي السمكؾ أف : منيا لمجريمة ختمفة
كإنسافأخفؽفيتركيضدكافعوالغريزيةاألكليةأكفشؿفيجعمياأنماطانسمككيةمقبكلة،

تعبيران أكىك حينان، كامنة عفدكافعغريزية مباشران سمككيان السمكؾاإلجراميليسإالتعبيران
.ـ(2008)قمر،مبركؾ،كفيصؿ،عفرغباتمكبكتةممنكعةحينانآخر.رمزيان

غالبامايعانيحاجةممحةلمعقابلكييتخمصمفمشاعرالذنبالتيك أكد"فركيد"أفالمجـر
طكيمة فترات منيا عانى التي المدمرة البلشعكرية المشاعر مف آخركف،نشأت ك )ربيع

.ـ(1994
لعدـعدةتحميبلتأخرلعفأفالجريمةنتاجلمشخصيةغيرالناضجةأكبـتبلميذفركيداكق

الشخصية القكل بيف سيككلكجيالتكازف مدرسة ذلؾ كتبل التحميؿة. اتجاه نفذت التي الذات
 لمتحكؿ الرغباتالمكبكتة ك البلشعكر عمى الذاتالشعكريالنفسيفيتركيزىا كحجرغمى ة

الشخصية تعديؿ في األنالزاكية كأف طاقى، اإلحساسكالتفكيرىي ك االدراؾ عمى قادرة ة
مظاىرك مف مظير كاضطراباألنا ، دفاعية أك عممياتتكيفية إما دائمان كظيفتيا اإلنجاز

المتعمؽبعدـمفثـيستخدـالسمكؾالمنحرؼككسيمةدفاعيةلدرءالفشؿية،كإطرابالشخص
عدـالكفايةمةتعكيضيةضداالحساسبالقصكركقدرةاألناعمىالقياـبكظائفياكافتككفكسي

.ـ(1998)مصطفىـ.،
كينتقدالباحثكفىذهاالتجاهفيأنوبالغفيأىميةالعكامؿالنفسيةكاغفؿأىميةالعكامؿالبيئية

.المحيطة بالمجـر
:االتجاه االقتصادم لمجريمةالفرع الثالث: 
ع ىناؾ الجرائـإف كارتكاب الفقر بيف الجريمةك،بلقة معدؿ ارتفاع األكضاعبيف كتدىكر

ك المجاالقتصادية، غالبية أك مجرميف الفقراء غالبية أف يعني ال كىذا فقراء  العامؿرميف
االنسافإلىارتكابالجرائـ.االقتصادمليسىكالعامؿالكحيدالذميدفع
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عدي دراسات ككىناؾ الجريمة بيف العبلقة تناكلت اردة أثبت ك البطالة بزيادةظاىرة تباطيا
يتفؽذلؾمعقكؿالفيمسكؼالفرنسي"جبرائيؿتادر"فيأفالعمؿىكالعدكمعدالتالجريمة،ك

.ـ(1998)مكسى،األكؿلمجريمة
:االتجاه الجغرافي لمجريمةلفرع الرابع: ا

عكامؿمسببةلمسمكؾاإلجرامييؤكدأنصارىذااالتجاهعمىأىميةعناصرالبيئةالجغرافيةك
،التضاريسكالرطكبةكالمناخبمايتضمفدرجةالحرارةكالضغطالجكممثؿ:المكقعالجغرافيك

كغيرىا.
ركحالقانكفالتيتكصمتإلىاختبلؼمعدؿالجريمةكقدأثبتتدراسة"مكنتسكييو"فيكتابو

ـتزدادبتغيرمكقعالمكافمفخطكطالعرضقربانكبعدانعفالساحؿ،كأشارأفنسبةاإلجرا
كبضداألشخاصتزدادفي،كدراساتأخرلأثبتتأفالجرائـالتيترتكممااقتربنامفالقطبيف

الحارة الفصكؿ كفي الجرائـالجنكب كأف المناطؽ، في تسكد الممتمكات ضد ترتكب التي
الجريمة ظاىرة لتفسير تكفي ال كحدىا النتائج ىذه أف إال ، الشتاء كقت في ك الشمالية

.ـ(1998)مصطفىـ.،
:االتجاه البيئي لمجريمةالفرع الخامس: 

أ عمى االجرامي السمكؾ تفسير إلى بعضالباحثيف كمااتجو المكانية بالبيئة العبلقة ساس
االتجاه،كيسمىالتفسيرالقائـعمىكطمختمفةسيئةتدفعإلىالجريمةتتضمنومفضغ ىذا

فدراسات"كميناردشكالتفسيراإليككلكجي مكافاإلقامة،ك"اىتمتبمكضكعالسكفShaw،كا 
أفىناؾShaw ت،كمفأبرزفرضياؿالجريمةمفحيإلىآخردبلؼفيمعتكمدلاالخ

قرإلى،التتكفرفيياالشركطالصحيةكتفتالمزدحمةكالمبانيالمتيالكةكأحياءتتصؼبالفقر
،كتعدأحياءىامشيةتقعبجانباألحياءالتجاريةفيالمدفالكبرلكؿالخدميةالمرافؽالعامةك

المجرميف أعداد تزايد الصفاتساعدتعمى البيئةىذه ىذه فيصؿ،في ك مبركؾ، )قمر،
ففئةغيرقميمةمفتجاهأنوأغفؿالعكامؿالفرديةكيؤخذعمىىذااالكة.ـ(2008 البيكلكجية،كا 

المجرميفاليسكنكففيالمناطؽالميمشة.
:االتجاه القانكني لمجريمةالفرع السادس: 

 كالممتمكات لؤلفراد الحماية القانكف كيكفر  تحقالعامة ك األمف حفظ ك الضبطالخاصة يؽ
المجتمع داخؿ بقكاعداالجتماعي يرتكبإخبلالن إنساني سمكؾ أنيا فالقانكفعرؼالجريمة .

الدكليا أك المحمي الجنائي المسلقانكف عميو يترتب ك. ، الشارع يحمييا بمصمحة يكقعاس
ـ(2011)جرادةع.،القضاءبحكـباتعمىمرتكبوالجزاءالمناسب
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د،كأفيككفمخالفانلنصقانكني،إذكيركزالمفيكـالقانكنيعمىارتباطالفعؿباإلرادةكالقص
القانكفاليحميكاليفرؽبيفحسفالنيةأكسكءالنيةفيبعضالحبلتالعقكبةإالبنص،ك

.ـ(2001)عبدالمطيؼ،انكفماداـأفالشخصقدأرتكبالفعؿالمخالؼلمق
:االتجاه البيكلكجيالفرع السابع: 

جيلئلنسافكالسمكؾاإلجرامي،يرلأصحابىذااالتجاهأفىناؾعبلقةبيفالتككيفالبيكلك
معينةك بيكلكجية صفات في يشترككف فيك،المجرمكف الجسـ بناء ك شكؿ أف يعني ىذا

األسكياء،المجرميف الميتمييختمؼعف أىـ ككمف الفاتير( )جكف المجاؿ ىذا في )فرانزف
الخارجي الشكؿ أف الدماغ ك الكجو دراسة عمـ مجاؿ في أبحاثيـ كخمصت جكزيؼغاؿ(

.(Reckless, 1969)لمجمجمةيعكسحقيقةمخاإلنسافكطريقةتفكيرهكقدراتوالعقمية
كفيالقرفالتاسععشرظيرالطبيباإليطالي)لكمبركزك(كأبرزممثميالنظرياتالبيكلكجية

المفسرةلمسمكؾاإلجراميكقدبنىنظريتوبناءعمىأساسيفىما:
أفبعضاألشخاصقدينقادكفإلىارتكابالفعؿاإلجراميتحتتأثيرعكامؿكراثية. -أ
ىذايجعميـيتشابيكفيتميزكفبالشذكذالجسمانيكة،كأفلممجرميفسماتجسديةخاص -ب

ازد ككمما ، البدائي اإلنساف كمع الحالي اإلنساف بيف التشابو تزداداد البدائي اإلنساف
نتقاداتإالأنياىذااالتجاهالعديدمفاالكتعرض.ـ(2012)فيالنجار،احتماالتالجرائـ
المناىجالعممية.تعتمدعمىالبياناتاإلحصائيةكمجاالتفتحتأبكابانك

:االتجاه التكامميالفرع الثامف: 
يرلأصحابىذاالمدخؿالرجكعإلىكؿالعكامؿالفرديةكاالجتماعيةكيحاكؿتفسيرالجريمةب

أكفسيانأنويجبأفالنرجعالجريمةعمىعامؿكاحدفقطسكاءكافىذاالعامؿبيكلكجيانأكن
نماالتفسيرالعمميك كدعمىتعددالعكامؿالمؤديةؤميذالمنيجيىكالاجتماعيانأكاقتصاديان،كا 

.ـ(1977)خفاجي،إلىالسمكؾاإلجرامي
بدتكامؿكترابطتفسيرالجريمةبؿالىاتالسابقةليسكافيانلتحميؿكاالتجاتناكؿالمفاىيـك

الم كىذه صحيحاناالتجاىاتليفاىيـ تفسيران الجريمة تفسير كفيتـ اجتماعية كاقعة فالجريمة ،
الفردم السمكؾ مفمظاىر كنفسالكقتمظير معينة اجتماعية بيئة داخؿ كؼفيظريقع

طارسياسيكاقتصادم.اقتصاديةك ا 
ألنونظران،عاـكسكؼيعتمدالباحثعمىالمدخؿالتكامميفيتفسيرالسمكؾاإلجراميبشكؿ

العكامؿالمؤديةإلىالجريمة.فيعيفاالعتبارجميعالظركؼكيأخذ
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 المبحث الثاني
 البحث في عمـ الجريمة كأنكاع اإلحصاءات كأىميتيا

 المطمب األكؿ
أساليب البحث في عمـ الجريمة

 تمييد:
 كنظران الجريمة عمـ في الميتميف تصنيؼتخصصاتيـاختبلؼلكثرة الصعب مف ،

فردية"أساليبمتعمقةاألساليبالمتبعةفيفيـالظاىرةاإلجرامية،ىناؾمفقسمياصنفيف
ك " كىناؾمفجماعية"أسابالمجـر فيطائفتيفليبمتعمقةبالجريمة" ،األكلىتشتمؿكضعيا

تفسي كأساليب ، المجـر شخصية تتناكؿ عامة رية مكضكعية أساليب تضمنت تناكلتالثانية
األساليباإلحصائ مثؿ أسبابالجريمة فيأسبابالباحثفيتعميؿ كىناؾمفكضعيا  ية

،ككلىتشتمؿأساليبتفسي،األطائفتيف الثانيةتضمنتأساليبريةعامةتتناكؿشخصيةالمجـر
اإلح األساليب مثؿ الجريمة أسباب تعميؿ في الباحث أسباب تناكلت كصائيةمكضكعية ،

)عبدالتفريؽفيعمميةالتصنيؼ.التمييزكباإلمكاففكرةالتصنيؼبدعكلليسالبعضرفض
ـ(1985الستار،

ةعبدالستارفينكعيفرئيسيفىمااألساليبالفرديةكيكسؼأتناكؿالتصنيؼالذمذكرتوفكز
ـ(1985)عبدالستار،األساليبالجماعية

 : (متعمقة بالمجـر) ساليب الفرديةاألالفرع األكؿ: 
األسباب كىيدراسة  إلىارتكابالجريمة، األسبابالتيدفعتالمجـر ىيأساليبدراسة

كتتضمف: دكفاألخذفياالعتباراألسباباألخرلالمحيطةبالمجـر الذاتيةلممجـر
يككففييامف:ىكدراسةشكؿالبحث العضكم لممجـر -أ أعضاءالفردكمبلحظةما

تشكيوأكنقصقديككفلوعبلقةبالسمكؾاإلجرامي.كالعالـاإليطاليلمبركزككاف
أكؿمفربطتفسيرالسمكؾاإلجراميبالعكامؿالبيكلكجيةحيثقاـبدراسةمجمكعةمف

المزاجيةكالمجرميفكتكصؿإلىأفىناؾعبلقةبيفالسماتالجسميةكالعقميةك
 ـ(1985)عبدالستار،بيفالسمكؾاإلجرامي

،حيثيتـدراسةالجيازالعصبيالبحث الكظيفي لممجـر -ب :ىكدراسةأعضاءالمجـر
كيستعاففيدراسةالجيازالعصبيبمبلحظةالجفكفكالمسافكالعينيففقد لممجـر
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ضاءنتيجةخمؿفيالجيازالعصبي،كإفرازاتالغددتبيفكجكدرعشةفيىذهاالع
 عندالمجرميفحيثلكحظزيادةفيإفرازالغدةالدرقيةعندبعضالمجرميف.

يرمبعضالعمماءالبحث النفسي لممجـر -ت تنتجعفخمؿفيالنفسأكأ: فالجريمة
أدلإلىظيكرنقصفيالعقؿكإفربطالجكانبالنفسيةكالعقميةبالسمكؾاإلجرامي

باالعتماد1عمـالنفسالجنائي .كيعتمدىذااألسمكبعمىجمعالمعمكماتعفالمجـر
 عمىاالستجكابكمبلحظةسمككوكإجراءبعضاالختباراتعميو.

: -ث منذفترةالحمؿككتددراسة تاريخ حياة المجـر حتىفتراتمتأخرةرسحياةالمجـر
حياتو أحاك،مف التي الظركؼ كاالجتماعيةطت النفسية النكاحي جميع مف بو
،فقدتثبتأفالجنيفيتأثرفيتككينوبالظركؼالتيرافقتفترةالحمؿ،كالبيكلكجية

األمراضالتيظيرتينتميإلييامثؿعاداتكالديوكأجدادهكفظركؼاألسرةالتيأك
. ـ(1978)خمؼ،فيأفرادىاأثرىافيالعكامؿالكراثيةعمىالمجـر

 :(متعمقة بالجريمة) األساليب الجماعيةالفرع الثاني: 
ىيأساليببحثالجريمةبكصفياظاىرةاجتماعية،كليستمثؿاألساليبالفرديةالتيركزت

 ك العقمية ك العضكية ك النفسية النكاحي مختمؼ مف بذاتو المجـر دراسة أىـأعمى ذكر
ـ(1985)عبدالستار،اعيةفيدراسةالظاىرةاإلجرامية.األساليبالجم

األسمكب اإلحصائي: أكالن 
العالـ يد كانتعمى لمجريمة إحصائية أكؿطريقة ،ك باألرقاـ اإلجرامية الظاىرة ترجمة ىك

 عاـ جيرم 1933الفرنسي دراسة في متخصص عممي كتاب أك أصدر الظاىرةعندما
كلئلحصاءأسمكبافاألكؿثابتكالثانيمتحرؾـ(1998)أبكعامركالصيفي،اإلجرامية.

فاألسمكباألكؿييتـبدراسةالظاىرةاإلجراميةكمانكنكعانفيعدةأقاليـفيدكلةأكفيعدة
المختمفة الظركؼ بيف ك بينيا المقارنات عقد ك العكامؿدكؿ لتحديد إقميـ كؿ في السائدة

.أمااألسمكباالحصائيالمتحرؾفيقصدبوـ(1985)عبدالستار،المسببةلمظاىرةاإلجرامية
فيمك كنكعان كمان إجرامية مختمفةكدراسةظاىرة فيفتراتزمنية ىيعمميةرصدافكاحد

يابالزيادةأكالنقصافخبلؿفترةزمنيةمحددةفيمكافمالتحديدالظاىرةاإلجراميةفيحركت
 ـ(1998)أبكعامركالصيفي،مدلتأثيرالظركؼفيىذهالظاىرة.

                                  
التطبيقيةلعمـالنفسكىكيدرسأصؿالجريمةكطبيعتياباعتبارىانكعانمفالسمكؾالمنحرؼ1 عمـالنفسالجنائيىكأحدالعمـك

كالعكامؿالتيتؤدمبوإلىاالنحراؼكاسبابوكد كافعوالشعكريةكالبلشعكريةالمضادلممجتمعكاىتـبدراسةشخصيةالمجـر
ككضعالكسائؿالعبلجيةكاإلصبلحيةكالعقابيةالمناسبة ممايساعدعمىفيـشخصيةالمجـر
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تضحأىميةاإلحصاءالجنائيفيكصؼالظاىرةاإلجراميةكصفانكميانكرقميانفيالحاالتك
التالية:

 جرائـخبلؿفتراتزمنيةمتتالية.احصاءال
 .قياسمعدالتالجريمةخبلؿفتراتزمنيةمتباعدة
 درجةكخطكرةاإلجراـفيمنطقةأكفترةمحددة.قياسنكعكشدةك
 التعرؼ فينفسالظركؼك يعيشكف ممف غيرىـ ك المجرميف بيف المقارنة

 خريف.عمىالعكامؿالفرديةالتيأدتبيؤالءإلىاإلحراـدكفاآل
 قياسحجـكحركةاإلجراـفياألماكفالمختمفة. 
 حجـكحركةاإلجراـفيزمافمحددقياس. 
 الظركؼالخاصةبالمجرميف.إحصاءالخصائصك 
 فكقياسمدلعبلقةاإلجراـبالعكامؿالمختمفةمثؿقياسأثراختبلؼاألماك

 ـ(2003)المشعاؿ،ازدحاـالسكافعمىالجريمةالظركؼالطبيعيةكالبطالةك
فاالحصاءلفيكشؼالعبلقةالسببيةلظاىرةاإلجراـكإنمايكضحفقطمدلمايكجدبيفإ

ترابط مف الظكاىر الكثير،تمؾ يحتاج االرتباط أسبابذلؾ إدراؾ التاليةألف الدراسات مف
ظاىرتيفكالمستقمة بيف االرتباط يككف ذلؾ كمع بنفس، فييما يؤثر آخر لعامؿ نتيجة ىك
ـ(2011)القريشي،الدرجة.

 أنكاع اإلحصاءات:
ىيإحصاءاترسميةكإحصاءاتخاصةيعمـالجريمةكيكجدنكعيفمفاإلحصاءاتفك
حصاءاتدكلية:كىينكعيفإحصاءاتكطنيةكاإلحصاءات الرسمية-أ ا 

  تشتمؿاألنكاعالتالية:كالكطنيةاإلحصاءات 
 الشرطة ك:إحصاءات الداخمية كزارة اتصدرىا أقساـتشتمؿ لدل المسجمة لجرائـ

 .الشرطة
 النيا:إحصاءاتالنيابة التيكىياالحصاءاتالتيتجرييا فيالجرائـ العامة بة

.،سكاءحفظتياأكأحالتيالمقضاءعممتعمييا
 تصدرىاكزارةالعدؿكتشتمؿالجرائـالتيصدرتفيياأحكاـ:إحصاءاتقضائية

نيائيةباإلدانة.
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 الكارديفسنكيان:إحصاءاتعقابية تصدرعفالمؤسساتالعقابيةكتكضحعدد
بحقيـبعق المؤسساتلتنفيذاألحكاـالصادرة كباتأكتدابيرسالبةلمحرية،ليذه

 ةكالنفسيةكالعقميةكالصحية.المعمكماتالمتعمقةبالظركؼاالجتماعيك


 ( بيانات كحدات العد في عمميات إحصاءات نظاـ العدالة الجنائية2.1شكؿ رقـ )
ـ(2010)عبدالمحمكدكالبشرم،احصاءاتالجريمةفيالدكؿالعربيةالمصدرمفكتاب

 النيابةالعامةكالمحاكـكالسجكف(دكركؿمفالشرطةك2.1كيتضحمفخبلؿالشكؿ)
 ىيالتيتصدرمفقبؿمنظمةالشرطةالجنائيةالدكلية:كاإلحصاءات الدكلية.

ريمةنتيجةىيالتيتصدرعفبعضالعمماءكالباحثيففيعمـالج:كإحصاءات خاصة -ت
.ألبحاثيـكتحقيقاتيـ
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  الجزائي اسمكب المسح االجتماعي: ثانيان 
مج عف عبارة المشكبلتاالجتماعيةىك معالجة ك لدراسة العممية الطريقة يتبع تعاكني يكد

معينة جغرافية ضمفحدكد آخر، منظمةـ(1981)الحسفك البياناتبطريقة جمع ىك أك
سكاءمفجميكرمعيفأكعينةمحددة،كذلؾعفطريؽاستخداـالمقاببلتأكأمأداةأخرل

.ـ(1962)زكيكياسيف،مفأدكاتالبحث
كتـاستخداـىذا،ىذااألسمكبيقكـبوفريؽمفالباحثيفلحاجتولكقتطكيؿكجيكدكبيرةك

حقؽنتائجممحكظة،كيتـفيالكالياتالمتحدةاألمريكيةكاألسمكببعدالحربالعالميةاألكلى
مفخبلؿكضعنمكذجمفقبؿالباحثبومجمكعةأسئمةحكؿالظركؼاالجتماعيةالمحيطة

ك الدراسة محؿ الجماعة ك الجربالفرد اإلجاباتيربطالباحثكفبيف تجميع عبلقتيابعد ك ائـ
.ـ(1962)زكيكياسيف،الظركؼالسائدةفيمنطقةالدراسةب

سمكبآخرمفأساليبالبحثاالجتماعييسمىدراسةالبيئةأكمنيجمسحالبيئةكأكىناؾ
االجتم الظركؼ بعض عف تعبر الجريمة أف بافتراض جغرافيان الجرائـ تكزيع فيو ةاعييتـ

المناطؽك تقسيـ حيثيتـ لمظركؼالمختمفةكالطبيعية، فييا،فقان الجريمة حركة دراسة كيتـ
)الحسفكمدلصمتيابالظركؼالمختمفة.كالنلتفسيرالظاىرةاإلجراميةكمقارنتياببعضياكصك

ـ(1981آخر،
 أسمكب المقارنة :: ثالثان 

تمفالمجرميففيظركؼكأكقاتاإلجراميةبصكرةعامةأكلدلبعضالفئامقارنةالظاىرة
اإلجراميةكأماكفمختمفةك الظاىرة إلىىدؼتفسيرصحة كتعدـ(1999)أبكتكتة،صكالن

بطىيتركالمقارنةأسمكبضركرمفيدراسةعمـالجريمةألنيامكممةلئلحصاءاتالجنائية
بيفظاىرتيفكتكضحالعبلقةالسببيةبينيما،مثبلنمقارنةمعدؿالجرائـفيمناطؽقطاعغزة

.اإلسرائيميمعالظركؼالمختمفةالتيمربياقطاعغزةمثؿالعدكاف

 
 








47 
 

 المطمب الثاني
 إحصاءات الجريمة 

 الفرع األكؿ: تعريؼ إحصاءات الجريمة
كأح أحصى، مصدرىا لغة اإلحصاء الشيء كصى بو، كأحاط عده جمعياأم اإلحصاء

.كقدجاءتكممةإحصاءفيالقرآفـ(2008)عمر،معجـالمغةالعربيةالمعاصرة،إحصاءات
ياسيف:[ ﴾ًَكُلَّ شَيْءٍ ؤَحْصَيْنَبهُ فِي إِهَبمٍ هُّجِنيٍ ىُنْ ٰ آثَزءإًَِّب ًَحْيُ ًُحْيِي الْوٌَْتَىٰ ًًََكْتُتُ هَب قَدَّهٌُا ًَ﴿الكريـ
12[.

بأنيا البياناتىيكتعرؼاحصاءاتالجريمة بالجريمةكالمجرميفكاألشياءمجمكعة المتعمقة
منيااالستفادةتحميمياكمفثـالمتعمقةبالجريمة،كتصنيفياكعرضيابيانيانبغرضتمخيصياك

.ـ(2010)عبدالمحمكدكالبشرم،
عبارةإحصاءاتالجرائـك criminal statisticsكينبغيالتمييزبيفعبارةاإلحصاءالجنائي

crime statistics كيقصد معيف، مجتمع حكؿ الرقمية األعداد بيا يقصد االحصاءات
ا المفردات جميع حقائقيا،بالمجتمع لمعرفة دراستيا نريد فيلتي اإلحصائي فالمجتمع

زبيفاإلحصاءاتفيصيغةكعمىذلؾيجبالتميي،كالجريمةكالمجـرالجريمةىإحصاءات
نتحدثعفالجمعك عندما إحصاءاتالجرائـ عبارة أمنستخدـ المفرد، اإلحصاءفيصيغة

الجداكؿالمتعمقةبالجرائـكالمجرميف،بينمانستخدـاإلحصاءالجنائيحيفاألرقاـكالبياناتك
غيرىامفالحقائؽمميلتحميؿكعرضىذهالبياناتكاألرقاـكالعنتحدثعفالعمـأكاألسمكب

.ـ(2010)عبدالمحمكدكالبشرم،الستخبلصالنتائج
االجتماعيةاتسالضحيةميمةلدلجميعمفليـدكرفيتحميؿالسيافاحصاءاتالجريمةكإ

ك القرارات اتخاذ ااالىتماـكفي عمى يأتي ال اإلحصاء مف الجانب اإلقميميبيذا لمستكل
بقراراتدكليةك يككفمدعكمان نما المتحدةالكطنيفحسبكا  أبرزالمؤتمرالسادسلؤلمـ كقد ،

المجتمعالدكليكحكؿكسائؿمنعالجريمةكمعاممةالمجرميف1980عاـ إلىتكافرحاجة
)الجيازالمركزملئلحصاء.معاممةالمجرميفائيةكالعدالةالجننظاـإحصاءاتحكؿالجريمةك

.ـ(2012الفمسطيني،
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 أىمية إحصاءات الجريمةالفرع الثاني: 
منيا نذكر الفكائد مف العديد كليا جدان ميمة الجريمة البشرم،إحصاءات ك المحمكد )عبد

:ـ(2010
إحصاءاتالجريمةىيالكسيمةالتيتنيرالطريؽأماـالدارسيفكالباحثيففيبيانات .1

الجنائيةكاالقتصاديةكاالجتماعية.  مجاؿالعمـك
إحصاءاتالجريمةىيالمؤشرلحالةاألمفكاالستقراركالمؤشرالذميكشؼلممجتمع .2

 الظكاىراإلجراميةكاالنحراؼكالممارساتالسالبةكأنماطيا.
بناءعمىإحصاءاتالجريمةتبنىالخططاألمنيةكالسياساتالجنائيةكتعتمدعمييا .3

النكعيفي الكميك الجغرافيك كتكزيعيا لقكاتالشرطة المنظمة القراراتاإلدارية
 الحاضركالمستقبؿ.

ك .4 القضاء ك النيابة ك الشرطة أجيزة أداء لتقييـ كسيمة الجريمة إحصاءات تعد
العقابيةكمؤشرانلتقييـالتشريعاتالجنائيةالمكضكعيةمنياكالشكميةكمدلالمؤسسات

 كفاءةالتدابيراألمنية.
التنمية .5 كخطط السكانية التركيبة في الخمؿ مؤشرات الجريمة إحصاءات تعكس

 االجتماعيةكسياساتالتكزيعالجغرافيلخدماتالدكلة.
ف كبير اإلحصاءاتبشكؿ عمى االعتماد إجراءكيتـ الصعكبة مف لكف ك الجريمة دراسة ي

المقارناتبيفمعدالتالجريمةفيالمدفأكالدكؿالمختمفةأكمقارنةالسنكاتألنوقديختمؼ
(ـ2010النظاـالتشريعيأكسياسةالعمؿمفسنةألخرل)الجكىرم،

،حيثأفجزءمفالصعكبةتحديدحجـالجريمةبشكؿمؤكدفيكقتمحددكيرلالباحثأنو
في تسجيميا يتـ ال يكتشؼ بعضيا ك عنو التبميغ يتـ ال أك يكتشؼ ال الجرائـ مف كبير

التمثؿالسجبلتالرسمية. فيالشرطةكتقكـبتسجيميا التبميغعنيا كاإلحصاءاتالتييتـ
،ئـتسقطبيفالقبضكالتسجيؿكاقعالجريمةفيالمجتمعبشكؿكامؿألفىناؾبعضالجرا

يتغيرالعددالحقيقيليذهالجرائـتبعانألمانةإدارةالشرطةكسياستياالتيتتبعيافيالتصرؼك
معبعضالحبلتبصفةغيررسميةكالتعامؿعفطريؽمكاتبالعبلقاتالعامةكمحاكلة
التكصؿلمقاربةكجياتالنظركإجراءالمصالحاتكحؿالمشاكؿ،كفضؿالباحثاالعتماد

احصاءاتالشرطةألنياأكثرشمكالنمفاحصاءاتالمحاكـكالنيابةكالسجكف.عمى
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 الفرع الثالث: مصادر إحصاءات الجريمة 
ـ(1985)نعيـ،كتنقسـأىـمصادرإحصاءاتالجريمةإلىمايمي:

 الشرطة: إحصاءات: أكالن 
تكزيعيابياناتعفالجرائـالمسجمةفيأقساـالشرطةخبلؿالعاـكاإلحصاءاتىذهتحتكم

التيالجرائـالخفيةألفىناؾالكاقعتماماناإلحصائياتتمؾالتمثؿك،نكعياعمىشيكرالسنةك
ـ(2010)الجكىرم،كذلؾلؤلسبابالتالية:اإلحصاءاتالتككفضمفىذه

شرطةعنياكالترد،كبالتاليالتعمـالترتكبالجرائـكلكفاليكتشفياأحدانكثيرانما -أ
 .فيإحصاءاتيا

ك -ب يكتشؼارتكابيا كيرجعذلؾعادةىناؾجرائـ فيالشرطة أحد لكفاليبمغعنيا
 إلى:
قديرلالضحيةأنوالجدكلمفتبميغالشرطةألنواليثؽفياتجاه الضحية: -1

 ضبط عمى القدرتيا تافو الشككل  مكضكع أف الضحية يرم كقد ، مرتكبييا
أفيدخؿنفسوفيشكاكلك أكانشغاؿالضحيةكاليريد يستحؽالتبميغعنو
شياداتكمحاكـكتعطيؿأعمالو،أككجكدصمةقرابةبيفالضحيةكالجاني

 أخرل.فيترددالضحيةفيتقدـشككلخكفانعمىسمعةالعائمةأكتحاشيانلمشاكؿ
أحيانانماتؤدممكانةمرتكبالجريمةإلىخكؼالضحيةمكانة مرتكب الجريمة: -2

أكشيكدالجريمةمفبطشوإذاماأبمغكاعفالجريمةكأفيككفممفاعتاداإلجراـ
 أكمفالمسؤكليف.

لكفاليستدؿعمىـيتـاكتشافياكالتبميغعنياكتسجيميافيأقساـالشرطةكىناؾجرائ -ج
 فاعمييا.

ك -ح اكتشافيا يتـ جرائـ عىناؾ كالتبميغ الشرطة أقساـ في كتسجيميا عمىنيا التعرؼ
 تخفييـ.كبييادكفالقبضعمييـليركبيـكمرت

مفكقتآل -خ الشرطة كاختبلؼسياسة الختبلؼالرأمالعاـ تبعان العامةخر السياسة
ك الجرائلمدكلة مف معيف نكع ازدياد في ذلؾ يظيريظير كما اإلحصاءاتـ في
متعاطيالمخدراتأكإجراءحممةـالشرطةبإجراءحممةعمىتجارك،كأفتقكالرسمية

 لمتفتيشعفالدراجاتالناريةالمسركقة.
يظيرذلؾفيالببلدذاتاألحزابالمتعددةحيثيرغبالحزبأسبابسياسةعامة:ك -د

لمجميكركالحا طيبة فيإعطاءصكرة أثناءاليظيرانخفاضفيمعدكـ تالجريمة
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،كيصدرتعميماتلمشرطةبعدـتسجيؿبعضالجرائـ،كلكفأحيانانفترتوفيالحكـ
يحدثالعكسحيثأفالشرطةتيدؼإلىتسجيؿأكبرعددمفالجرائـلمتدليؿعمى

 كفاءتياكطمبمكازناتماليةأعمى.
أفعاؿمباحةفي،حيثأفىناؾاتعدـالتطابؽفيتعريؼالجريمةفيكؿالمجتمع -ذ

 مجتمعاتكمجّرمةقانكنانفيمجتمعاتأخرل.
 اختبلؼأساليبتسجيؿالجرائـ. -ر
التفاصيؿكجمعكؿالبياناتكيتـمتابعتياائـتيتـالشرطةبتسجيميابدقةكىناؾجر -ز

 عدـالقدرةعمىإخفائيا.ثؿجرائـالقتؿنظرانلخطكرتياكعنيام
 .Victimless Crimesكجكدجرائـاليكجدلياضحايا -س

ـ2104 الجريمة عاـ التكزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعاؿ اإلجرامية حسب سبب عدـ التبميغ عف:(2.1جدكؿ )  

 المنطقة فمسطيف أسباب عدـ التبميغ
 قطاع غزة الضفة الغربية

 46 33.1 40.7 عدـ خطكرة الحادث
 9.4 13.7 11.2 المكضكع شخصيا حؿ

 0.8 2.2 1.4 العشائرمالتكجو لمقضاء 
 0.5 0.0 0.3 التكجو لمقكل الكطنية
 0.0 11.0 4.5 عدـ تكفر تأميف

عدـ الرغبة في تدخؿ 
 الشرطة

24.3 18.7 28.2 

عدـ الثقة باألجيزة 
 المختصة

6.8 4.4 8.5 

 0.6 5.8 2.7 المكانة االجتماعية
 6.0 11.1 8.1 أسباب أخرل
 100 100 100 المجمكع

 ـ(2016)الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،
الحادثبنسبة التبميغىيعدـخطكرة %فيقطاعغزة46كيكضحالجدكؿأفأسبابعدـ

 بنسبة الشرطة فيتدخؿ الرغبة عدـ بنسبة28كيميو بشكؿشخصي المكضكع حؿ كثـ ،%
%.8.5%،كعدـالثقةباألجيزةالمختصة9.4





51 
 

 : إحصاءات المحاكـ نيان ثا
المتعمقةبالجرائـالمرتكبةالتيقدمت تقكـكزارةالعدؿبإجراءإحصاءاتعفالقضايا
إحصاءات كلكف الجريمة لقياس األقدـ الطريقة ىي تعتبر ك أدينكا الذيف عدد ك لممحاكـ

ألسبابذلؾالجريمةكالمحاكـأقؿقدرةمفإحصاءاتالشرطةعمىإعطاءصكرةشاممةعف
إلىالمحاكمةفأحيانانيتـحفظبعضممفاتالجرائـ منياأنوليسبالضركرةأفيقدـكؿمجـر

مفقبؿالنيابةالعامةفيمراكزالشرطةكذلؾلعدـكفايةاألدلةأكلكجكدمصالحةمثبلن.
 عػاـيمػة ك المنطقػة خػالؿ التكزيػع النسػبي لألفػراد ضػحايا األفعػاؿ اإلجراميػة حسػب التبميػغ عػف آخػر جر  :(2.2جدكؿ)

 ـ2104

 المنطقة فمسطيف التبميغ عف الجريمة
 قطاع غزة الضفة الغربية

 45.9 38.3 43.0 تـ التبميغ

كصكؿ منيا إلى 
 المحكمة

15.7 24.4 11.3 

 54.1 61.7 57.0 لـ يتـ التبميغ
 اإلسرائيمييف.اليشمؿضحاياتحرشاتكاعتداءاتقكاتاالحتبلؿكالمستكطنيف*

 ـ(2016)الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،
مفالجرائـلمجيات%45.9(أنوفيقطاعغزةتـالتبميغعف2.2كيكضحالجدكؿ)

تحصرعدد%كيتضحمفذلؾأفاحصاءاتالمحاكـ11.3،ككصؿالمحكمةمنياالمختصة
%مفالجرائـلـيتـالتبميغعنيا54.1كقميؿمفالجرائـ،

 : إحصاءات السجكف ثالثان 
المسجكنيفكأنكاعالجرائـ السجكفبإجراءإحصاءاتسنكيةعفعدد تقكـمصمحة

أدينكافيالمحاكـكاماكفتنفيذالحكـعمييـالذيفالتيارتكبكىاكىذهاالحصاءاتتشتمؿفقط
عمييـمعإيقاؼالتنفيذ.كىذهاإلحصاءاتدقيقةكيمكفكالتشتمؿالياربيفأكالذيفحكـ

ناتعفحجـالجريمةفياجراءدراساتعمىالمجرميفكلكنياأقؿاإلحصاءاتالتيتقدـبيا
ـ(2010)عبدالمحمكدكالبشرم،المجتمعكاتجاىيا

 ة: احصاءات النيابرابعان 
ترسؿإلىالنيابة،ككذلؾائـالتيتسجؿفيمراكزالشرطةكالجرتقكـالنيابةبإحصاء

حصاءاتالنيابةتعطيصكرةكاضحةعفمستكل الشكاكلالتييتـأخذىافيالنيابةمباشرة،كا 
.الجرائـتبقىفيمراكزالشرطةكاليتـإرساليالمنيابةالجرائـكلكفيؤخذعميياأفىناؾبعض
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 أك العشائرم في قطاع غزة: نظاميالغير القضاء : خامسان 
كأنوخصصبيكت،إفالقضاءالعشائرمقديـحيثأنوظيرفيعيدالدكلةالعثمانية

لومفك النكعمفالقضاءمما ىذا أفاالنتدابالبريطانيكاصؿدعـ كما مقراتلئلصبلح،
ا فيحؿ كدكر تفاقميا كمنع استتبالنزاعاتالداخمية في يمعبدكر كباألأنو فيمف السمـ

 التصالحالمجتمع مبدأ عمى يقكـ أنو بسبب.خاصة العشائرم القضاء عمى اإلقباؿ كتزايد
الضغطكاالزدحاـالشديدعمىالمحاكـالفمسطينيةكإفصعكبةالظركؼاالقتصاديةزادتفي

ال القضاء عمى كاالقباؿ محاماة كأتعاب رسكـ لدفع يضطر ال ألنو مفعشائرم غيرىا
ريؼ،كيتسـأيضانبالسرعةفيالقضاياالخبلفيةبعكسالمحاكـالتيقدتأخذسنكاتكالمصا

يتعمؽبالميراثكأنويستندفيالعديدمفأحكاموعمىالشريعةاإلسبل فيما .القتؿميةخاصة
ـ(2015)مصطفىـ.،
،إالأنوقديككفسببانسريعمفناحيةبأنوقضاءأفالقضاءالعشائرميتصؼكيرل الباحث

دكفرئيسيان العشائرم القضاء أركقة الخبلفاتفي حؿ يتـ حيث الخفية الجريمة ظاىرة في
التبميغعفالجرائـكرصدىاكتسجيمياحسباألصكؿ،كمايرلالباحثأفالقضاءالعشائرمال

الدعـبالكسائؿالماديةكالمكجستيةيخضعالستراتيجيةكمنظكمةمتكاممةمفقبؿالدكلةكينقصو
ظيارالجريمةبمعدلياالحقيقي. البلزمةألداءكاجبوضمفضماناتتكفؿالعدالةكا 
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 :  الفصؿ الثالث
 ـ2014عدكاف االحتالؿ اإلسرائيمي سنة ماىية 
 أثنائومكافحة الجريمة  في األمنية األجيزةكدكر 
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:مقدمة
نوحدثعدكاففيسنةأقطاعغزةىكسمسمةمفاالعتداءاتالتيتبلحقتحيثعمىالعدكاف
كاالحتبلكـ2014،ـ2012ـ،2008 الحركب بيذه يقكـ اإلسرائيمي مخالفاؿ االعتداءات

المكاثيؽكالقكانيفالدكليةكالقانكفالدكلياإلنساني.
الفسفكركاالحتبلؿ مثؿ دكليان المحرمة االسمحة منيا األسمحة أنكاع كافة استخدـ االسرائيمي
فيك،االبيض الحياة أركاف فيتدمير كجكان كبحران بران الجيشاإلسرائيمي أذرع جميع استخدـ

كقاـبتدميرالمباني،شرداآلالؼمفالمكاطنيفالمدنييفالعزؿحيثأنوقتؿك،قطاعغزة
ىناؾعائبلتأبيدتعمىرؤكس حيثأف امرأة شابأك أك بيفطفؿ يميز لـ ك ساكنييا

ك األشجار اآلبارتجريؼ االك،تدمير كتدمير المصانع استيدؼ أنو حيث المنشآتقتصاد
.ـ(2015)صافي،االقتصادية

مفحيثـ2014عاـغزةعفجريمةالعدكافاإلسرائيميعمىقطاعتحدثتأفيىذاالفصؿك
كفيالمبحثالثانيكتبت،تعريفياكتفاصيؿعفاحصاءاتالخسائرالتيكقعتجراءالعدكاف

العدكاف أثناء األمنية األجيزة دكرىا ك تعريفيا كالشرطة بالتنمية عفتعريؼاألمفكعبلقتو
 .ـ2014سرائيميـكميامياكمعكقاتاألداءاألمنيأثناءالعدكافاإل2014اإلسرائيمي

 المبحث األكؿ 
 جغرافية قطاع غزة ك انتياؾ القانكف الدكلي 

 المطمب األكؿ
 جغرافية قطاع غزة

 تمييد: 
 األرضالفمسطينية مف كبير جزء احتبلؿ بعد لكف التاريخية، فمسطيف مف جزء غزة يعدقطاع

 قاـ1948عاـ اإلسرائيمي ـ، االحتبلؿ ما جيش  مف تبقى باحتبلؿ  عاـ فمسطيفأراضي
براكبحراكجكا محاصرة فصارت الصغيرةمفاألرض ىذهالقطعة غزة كعزؿقطاع ـ،1967

.مفقبؿاالحتبلؿاإلسرائيمي

 الفرع األكؿ: المكقع الجغرافي لقطاع غزة
 اكتسب غزةالذم كقطاع،القدس بعد فمسطينية مدينة أكبر كثاني غزة قطاع مدف كبرل ىي غزة
 المتكسط، البحر التاريخيةعمى فمسطيف ساحؿ مف الجنكبية بالمنطقة يقع،غزة مف التسمية ىذه
 مساحة مف % 1.33 يشكؿتقريبا سيناء جزيرة شبو شرؽ شماؿ ضيؽ شريط شكؿ عمى كىك
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 بينما كشرقا، شماال 48أراضي قطاعاليحد ،البحر إلى النير مف الممتدة التاريخية فمسطيف
ـ(2010)الجزيرة،.الغربي الجنكب مف مصر يحدىا


 المصدر مف كتاب جغرافية فمسطيف . خريطة قطاع غزة :(1.3شكؿ )

ـ(2016)باركدكصالحة،
كبيفالصحراء3.1كيظيرمفخبلؿالشكؿ) ، كأفريقيا بيفآسيا المكقعالجغرافيالفريد )

المتكسطغربان،فإفقطاعغزةكافكالزاؿأرضانخصبةكمكانانينشدهالمسافركفجنكبانكالبحر
برانكبحران،فكانتدائمانمكانانتجاريانغنيان،كافذلؾسببانكافيانلتعاقباحتبللومفقبؿجيكش

ـ(2016)باركدكصالحة،كثيرةعمىمرالتاريخ.
 6 بيف ما  فيتراكح عرضو أما كـ، 41 طكلو كيبمغ ،مربعان كمـ 360 مساحة عمى القطاع كيمتد
.كمـ 12 ك  نسمة1,881,135كيسكفقطاعغزة  حسب ـكذلؾ2016فيمنتصؼعاـ

 بالعالـ، سكانية كثافة المناطؽ أكثر إحدل القطاع كيعتبر الفمسطيني لئلحصاء المركزم الجياز
 في أما الكاحد، المربع الكيمكمتر في ساكف ألؼ 26 حديثة ألرقاـكفقا الكثافة نسبة كتبمغ
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)الجياز.الكاحد المربع بالكيمكمتر تقريبا ساكف ألؼ 55 السكانية الكثافة فتبمغ المخيمات
(ـ2016المركزملئلحصاءالفمسطيني،

 مخيمات القطاع ك المعابر المحيطةالفرع الثاني: مدف ك 
لبلجئيفأبرزىا:جباليا،الشاطئ،البريج،المغازم،النصيرات،كيضـقطاعغزةعدةمخيمات

 كيكجد الشابكرة، يبنا، خانيكنس، البمح، بيتالىيا،44دير غزة، مدف: أىميا سكنيان تجمعان
جباليا،بيتحانكف،ديرالبمح،خانيكنس،بنيسييبل،خزاعة،عبسافالكبيرة،عبسافالجديدة،

ـ(2011)الحكليكجرادة،كرفح.
يءدكفالمركربأحدىا،كتخضعستةحيطبوسبعةمعابراليدخؿالقطاعكاليخرجمنوشيك

منيالسيطرةاالحتبلؿاإلسرائيمي،فيحيفالمعبرالكحيدالخارجعفسيطرةاالحتبلؿالفعمية
سرائيؿكاالتحاداألكركبيـبيفالسمطة2005ىكمعبررفحرغـأنوخضعالتفاقيةعاـ كا 

2007،إالأنوأغمؽمنذسيطرةحماسعمىالقطاععاــ(2011)الحكليكجرادة، ـ،كتقـك
البحث بدايةالسمطاتالمصريةمفحيفآلخربفتحلمحاالتاإلنسانيةكذلؾحتىكتابةىذا

ـ.2018عاـ
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 الثاني المطمب
 في القانكف الدكليتعريؼ العدكاف 

:تمييد
ةىيجريملسبلـكأمفالمجتمعاالنساني،كجريمةالعدكافتعتبرمفأىـالجرائـالدكليةضدا

نماتمتدجذكرىالتاريخبعيدلـتكفمحرمةفيوبعد،كإنمليستكليدةالمجتمعالمعاصر،ك اا 
ـ(2010)سمطاف،فرضالنفكذ.كانتتمثؿأحدمظاىرالسيادةك

 الفرع األكؿ: تعريؼ جريمة العدكاف ك العمؿ العدكاني
 لغة العدكافأكال: 

ىجكـ ىك أك كاعتداء ظمـ العدكافمصدرعدل، حاؿ، أك فعؿ أك فيقكؿ االعتداء .سكء
 (508)المناكم،صفحة

  جريمة العدكافثانيان: 
مػفالتحكـفيالعمؿالسياسيأكالعسكرملمدكلةأكقياـشخصمالوكضعيمكنوفعػبلنتعني

بتخطيط العمؿ ىذا تكجيو طابعومف بحكـ يشكؿ عدكاني عمؿ تنفيذ أك بدء أك إعداد أك
المتحدة األمـ لميثاؽ كاضحا انتياكا كنطاقو، كامباالكخطكرتو مؤتمر حسب ركما )نظاـ

 .ـ(2010االستعراضي،
 العمؿ العدكانيثالثان: 

أك اإلقميمية سبلمتيا أخرلأك دكلة سيادة ضد ما جانبدكلة مف المسمحة القكة استعماؿ
استقبللياالسياسيأكبأمطريقةأخرلتتعارضمػعميثػاؽاألمـالمتحدة،كتنطبؽصفةالعمؿ

العامةلؤلمـالعدكا لقرارالجمعية كذلؾكفقا نيعمىأمعمؿسكاءبإعبلفحػربأكبدكنو،
ـ(2010)نظاـركماحسبمؤتمركامباالاالستعراضي،.المتحدة

ارتكابمفايصحبيلما؛البشريةحؽفيالجرائـكأفظعأقسىتشكؿالعدكافجريمةأفشؾكال
ىذهككصفتاإلنساني،الدكليكالقانكفاإلنسافلحقكؽالدكليلمقانكفأخرلخطيرةانتياكات
الجرائـأـ)بأنياالجريمة ألنو( الجرائـالرتكاباألصميالسببىيتككفماكثيرانكذلؾ
الحرب،اإلنسانية،جرائـضدالجرائـ)األخرلكالجرائـاإلنساف،حقكؽكاالعتداءعمىاألخرل،
تككفغالبان(اإلبادةجرائـ تترؾأالأفيجبفييلخطكرتياكنظرانالعدكاف،لجريمةفرعيةما
ـ(2010)سمطاف،الدكليالمجتمعفيالدكليةالعدالةالجنائيةلتحقيؽعقابدكف
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بدكنو، أكحرببإعبلفسكاءالتالية األعماؿ مف عمؿ أم عمى العدكاني العمؿ صفة كتنطبؽ
29-د)3314المتحدةلؤلمـالعامةالجمعيةلقراركفقاكذلؾ ديسمبر14فيالمؤرخ(

1974
عسكرماحتبلؿأمأكعميو،اليجكـأكأخرلدكلةإقميـبغزكمالدكلةالمسمحةالقكاتقياـ-أ

منولجزءأكأخرلدكلةإلقميـضـأمأكاليجكـأكالغزكىذامثؿعفينجـمؤقتاكلككاف
 باستعماؿالقكة.

أيةمادكلةاستعماؿأكبالقنابؿأخرلدكلةإقميـبقصؼمالدكلةالمسمحةالقكاتقياـ-ب
أخرل.دكلةإقميـأسمحةضد

أكدكلةمكانئعمىحصارفرض-ج لدكلةالمسمحةالقكاتجانبمفسكاحميا،عمىما
أخرل.

مادكلةقياـأكالبحريةأكالبريةالمسمحةالقكاتبمياجمةمالدكلةالمسمحةالقكاتقياـ-د
عمىكجوالمضيفةالدكلةبمكافقةأخرلدكلةإقميـداخؿالمكجكدةالمسمحةقكاتياباستعماؿ
ماإلىالمذككراإلقميـفيلكجكدىاتمديدأماالتفاؽأكعميياينصالتيالشركطمعيتعارض

 االتفاؽ.نيايةبعد
األخرلالدكلةىذهتستخدموبأفأخرلدكلةتصرؼتحتإقميمياكضعتمادكلةسماح-ق

 ثالثةدكلةضدعدكانيالرتكابعمؿ
أكمادكلةجانبمفمرتزقةأكنظاميةغيرقكاتأكمسمحةجماعاتأكعصاباتإرساؿ-ك

تعادؿبحيثالخطكرةمفتككفالمسمحة،القكةأعماؿمفبأعماؿأخرلدكلةضدتقكـباسميا
.ذلؾفيمممكسبدكرالدكلةاشتراؾأكأعبله،المذككرةاألعماؿ

 الفرع الثاني: عدكاف االحتالؿ االسرائيمي ك انتياؾ القانكف الدكلي
 ـ2014أكالن: تعريؼ عدكاف االحتالؿ اإلسرائيمي 

سرائيميعمىأنوالعدكافالعسكرمالذمشنواالحتبلؿاإلعدكافاالحتبلؿاإلسرائيمييعرؼ
ـ7/7/2014تدميرالممتمكاتالذمتعرضلوقطاعغزةفيالفترةمفخبلؿقتؿالمكاطنيفك

أطمقتعميوإسرائيؿاسـعمميةالجرؼالصامدكأطمؽعميوالفمسطينيكف،كـ26/8/2014ك
 (ـ2014)مركزالزيتكنةلمدراساتكاالستشارات،حربالعصؼالمأككؿ

ينظاـجرائـدكليةكردتفأربعتشكؿعمىغزةعدكافيااسرائيؿفيالإفالجرائـالتيارتكبت
الجماعيةك اإلبادة العدكافكجرائـ كىيجريمة الحربركما اإلنسانيةكجرائـ كىكجرائـضد ،

بمعنىأف تمؾالسمككياتاإلجرامية، مف اإلسبلمية الذمينطبؽعمىمكقؼالشريعة األمر
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اإلسبل الشريعة سبقت مضتمية عقكد منذ ركما إسرائيؿنظاـ قادة تقديـ يقتضي مما ،
 تمؾ ارتكبكا الذيف جنكدىا ك الدكليةكضباطيا الجنائية المحكمة إلى ك.1الجرائـ )الحكلي

ـ(2011جرادة،
 2ـ 2014غزة تقرير أممي حكؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاعثانيان: 

 ديفيسخمصتقرير مارم صيؼإلى في غزة قطاع عمى اإلسرائيمي العسكرم العدكاف أف
فمسطينيا،ثمثيـمفاألطفاؿ،1462،حيثأسفرعفمقتؿ"جرائـالحرب "يرقىإلىـ2014
استعممتفيحربياعمىالقطاعماكصفوبػ"قكةتدميرية"بأكثرمفستةآالؼإسرائيؿ كذكرأف

طبلؽنحكخمسيفألؼقذيفةمدفعيةعمىمدل 142كأحصىالتقرير .يكما51غارةجكية،كا 
كقالت.المبانيالسكنيةأثناءالحربعائمةعمىاألقؿفقدتثبلثةأفرادأكأكثرفيىجكـعمى

رئيسةلجنةالتحقيؽالقاضيةديفيسفيبيافإف"مدلالدماركالمعاناةاإلنسانيةفيقطاعغزة
ـ(2015)ديفيس،غيرمسبكقيفكسيؤثرافعمىاألجياؿالقادمة













                                  
راسة التً أجراها األستاذ الدكتور ماهر الحولً و الدكتور عبد القادر جرادة كانت للحرب على قطاع دال 1

 م التً هً أشد ضراوة و أكثر دموٌة على قطاع غزة2414م و هذه الدراسة تتحدث عن عام 2448غزة عام 

لقاضٌة ، ٌحمل اسم ام2012صٌف  غزة تقرٌر أممً حول العدوان العسكري اإلسرائٌلً على قطاع2

األمٌركٌة رئٌسة لجنة تقصً الحقائق بشأن العدوان اإلسرائٌلً على غزة "ماري ماكغوان دٌفٌس" التً قدمته 

  .دولة 24الذٌن ٌمثلون  مجمسحقكؽاإلنساف أمام أعضاء جنيؼ فً م2012ٌونٌو/حزٌران  22ٌوم 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/3ad7ac0d-516b-4eda-93d2-d8cf26e3ea3d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/3ad7ac0d-516b-4eda-93d2-d8cf26e3ea3d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/717f2304-e3cf-4d4d-86a7-db45f4d9daf3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/aa4ebbea-3eb5-493b-9d61-79ce9be47641
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/aa4ebbea-3eb5-493b-9d61-79ce9be47641
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 المطمب الثالث 
  كاألضرار المترتبة عميو 2014 غزة قطاع عمى العدكاف 

:تمييد
مناحيجميعكبيرفييكمانإلىدمار51عمىقطاعغزةلمدةيسرائيماإلعدكافالأدل

لىالحياة مفكا  ىائؿ عدد المدنييف، خصكصان كالجرحى كالشيداء أف جيشاالحتبلؿذلؾ
ثرىاقرابةنصؼمميكفاستخدـفيعدكانوسياسةاألرضالمحركقةالتيىجرعمىأاإلسرائيمي

)التقريركبيرةجدان.مكاطفمفشماؿكشرؽقطاعغزة،ىذهالسياسةالعدكانيةأنتجتخسائر
ـ(2017السنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة،


 خريطة تكضح اليجكـ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة :(1.2الشكؿ )

ـ2014احركنكتيديعكتصحيفةالمصدر:
(مدلشراسةالعدكافعمىقطاعغزةباستخداـجميع3.2كيظيرمفخبلؿالشكؿ)

أنكاعاألسمحةمفالطائراتالحربيةكالبكارجالبحريةكالدباباتكجنكدالمشاة.
 غزة المتعمقة بالمدنييفقطاععمىـ1014اإلسرائيمي العدكافالفرع األكؿ: إحصاءات

خسائرالفمسطينيةلمكانتاإلحصاءاتـ26/8/2014لمعدكافاإلسرائيميبتاريخيكـفيآخر
ـ(2015)الشيف،كالتيقسمتكالتالي:
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:كالجرحى الشيداء-1
شييدان،2152أكدتكزارةالصحةفيغزةأفحصيمةالعدكافاإلسرائيميضدقطاعغزةبمغت

 أصدر حيف الصحافةفي ككالة مع بالتعاكف اإلنساف لحقكؽ متكسطي االكرك المرصد
امرأة302طفبلن،ك530مكاطنانبينيـ2147الفمسطينيةتقريرانعفالحربكثقتفييااستشياد

بمغت40منيف فقد المدنييف مف الشيداء نسبة أما أما%مفإجماليالشيداء.81مسنة،
3303%مفاألطفاؿكعددىـ28يحانمفبينيـمانسبتوجر10870الجرحىفقدبمغعددىـ

بينما يقارباأللؼطفؿسيعانكفإعاقاتدائمةبسبباإلصابة، فيحيفأفما ىذا جريح،
2101%مفمجمكعالجرحىبعدديصؿإلى19.3الجرحىمفالنساءفقدقدرتنسبتيـب

ـ(2015)الشيف،.امرأة.
 مجمكعو الجيشاإلسرائيميما ك8210استخدـ الجك، مف قذيفة18736قذائؼصاركخية
الم البحرية القكات خبلؿ مف كتكاجدةبحرية غزة، شكاطئ مف36718عمى مدفعية قذيفة
 عمى المنتشرة اإلسرائيمية غزة.حدكدالدبابات لحقكؽ)قطاع متكسطي االكرك المرصد

(ـ2014،اإلنساف
23حيثاستشيد،بيفالشيداءعددمفالعامميففيقطاعاتالخدماتكاإلعبلـكقدكافمف

مفمكظفياالكقاؼ10شييدمفمكظفيككالةالغكث،ك11مفمكظفيالطكاقـالطبية،ك
ـ(2015)الشيف،صحفيانكانكايغطكفأحداثالعدكاف.16ك
:المنشآت السكنية-2

تقريرأصدرتوكزارةاألشغاؿكاإلسكافكانتالخسائرفيالمنشآتكالتالي:فيآخر
 ـ2102خسائر المنشآت في قطاع غزة جراء عدكاف  :(1.0جدكؿ )

 المجمكع جزئي  طفيؼ جزئي  بالغ غير صالح لمسكف كمي نكع الضرر
UNDP 3,441 1,523 2,512 23,825 31,301 

UNRWA 9,117 5,0003,700 122,000 139,817 
 171,118 145,825 6,212 6,523 12,558 اإلجمالي

ـ(2015)كزارةاألشغاؿكاإلسكاف،
( الجدكؿ 3.1كيكضح أف )12,558 كمي، تعرضليدـ المنشآت صالح6,523مف غير

تعرضلضررجزئيطفيؼ.145,825ضررجزئيبالغ،6,212 لمسكف،
حيثأنوتغيرتمعالـالمنطقةتماماننظرانلحجـالدمار،سكنيةأبيدتبالكامؿكىناؾمناطؽ

.الشجاعيةمثؿمنطقةالكبيرالذمتعرضتلوتمؾ
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 تحميؿ األضرار بكاسطة األقمار الصناعية :(1.1شكؿ )

القمرالصناعيلمنطقةمفالشجاعيةكيظير3.3كيبيفالشكؿ) تحميؿاألضرارباستخداـ )
عالـالمنطقةبالكامؿ.تغيرم

 غزة المتعمقة بالبنية التحتية قطاع عمى ـ1014اإلسرائيمي  العدكاف الفرع الثاني: إحصاءات
التيتتعمؽبالبنيةخسائرالفمسطينيةلمكانتاإلحصاءاتـ2014فيالعدكافاإلسرائيميبتاريخ

كالتالي:التحتية
:قطاع الصناعة كالتجارة-1
بالقطاع لحقت التي األضرار حكؿ إحصاءات غزة في لمصناعات العاـ االتحاد أصدر

ىناؾمااليقؿ،منشأةصناعية560أفعددالمنشآتالمتضررةبمغتحيثكرد،الصناعي
منشأةمفقطاعالصناعاتاإلنشائية،149منيادمرتكميان،كالتيتتكزعكالتالي:140عف
غذائية،ك58ك معدنية،ك92منشأة أخشاب،ك136منشأة كيماكية،ك22منشأة 27منشأة
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ك ببلستيكية، ك29منشأة مبلبسكنسيجكجمكد، ك11منشأة كرقية، تقميدية،11منشأة منشأة
منشأةألمنيكـ.34ك
حجـ:القطاع الصحي-2 بمغ فقد )بكدار( اإلعمار لمتنمية لممجمساالقتصادم تقدير في

تـتدميرهحسبالناطؽباسـكزارة90أكثرمفخسائرالقطاعالصحي ما مميكفدكالرأما
إسعاؼتـتدمير36الصحةفيكزعكالتالي: كميانكالباقيجزئيان،4سيارة مستشفى12منيا

مركزلمرعايةاألكليةأيضاناستيدفت24أىميةكحككميةفيقطاعغزةتـاستيدافيابالقصؼ،ك
فيماحك الصحةخبلؿالعدكافىذا لمعبلجفيكؿمفمصركالضفة،530لتكزارة مصابان
كتركيا،كألمانيا،كاألردف.

يقارب:قطاع الزراعة كالصيد-3 بحجة70قصؼاالحتبلؿما %مفاألراضيالمزركعة
كجكدأنفاؽأكمنصاتلمصكاريخمماأدللخسائرفيالقطاعالزراعيجراءتضررمساحات

يرمفاألشجارإلىجانبالبنيةالتحتيةلعددكبيرمفالمزارع.فيماكثيرةمزركعة،كعددكب
قدرمكتبكزارةالزراعةفيغزةإجماليخسائرالزراعةكالثركةالحيكانيةكالسمكية،كالمصانع

إلىنحك فيالتصنيع كمكاد المحاصيؿالزراعية 780التيتستخدـ كقد لحؽمميكفدكالر،
يقاربالصياديفخسائرفادحةب 55غرفةليـ،ك50جراءتكقفيـعفالعمؿ،بعدتدميرما

ـ(2015)الشيف،قاربانبأحجاـمختمفة.
:قطاع التعميـ-4
كلـتعدصالحةلبلستخداـ،تضررتبشكؿبالغ23مدرسةحككميةمنيا142طاؿالدمار

ألكنركاتضررتأيضان،مضافانمفمدارسا76،كماأف2015-2014خبلؿالعاـالدراسي
األزىر5ليـ كىيجامعة استيدفتستجامعاتفيقطاعغزة فيما ىذا مدارسخاصة،

 كالكمية3كتضرر مبنييف، فييا كتضرر اإلسبلمية كالجامعة كامؿ، بشكؿ أحدىا ليا مباني
تالعممية،كالمكتبةالمركزية،الجامعيةلمعمكـالتطبيقيةالتيدمربيابعضالقاعاتكالمختبرا

 يتجاكز بما التعميـ خسائر بكدار قدرت كقد الحاسكب دكالر.22كمركز )الشيف،مميكف
ـ(2015

بحكالي:قطاع الطاقة-5 الكيرباء54قدرتخسائره تكزيع بيفشركة مميكفدكالرمكزعة
 مميكف15مميكفدكالر،كمحطةتكليدالكيرباءالكحيدةفيالقطاعبخسارة39بخسارةقدرىا

دكالر،كقدجاءتتمؾالخسارةنتيجةلتدميرشبكاتالبنيةالتحتية،كتدميرمخازفالشركةبكؿ
خزان كتدمير أدلمعداتيا، مما الكقكد شبكة كتدمير التكليد، محطة في الرئيسية الكقكد ات

.أقؿمفستلتقميصفترةالكيرباءالكاصمةلمسكافإلى ـ(2015)الشيف،ساعاتفياليـك
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:قطاع النقؿ كالمكاصالت-6
160لممكاطنيففيغزة،كمركبة3550مميكفدكالرمكزعةكالتالي:تدمير30بمغتحكالي

لبعضالمرافؽ38مركبةحككمية باإلضافة ىذا بيفتدميركمىكجزئي، إسعاؼما سيارة
ـ(2015)الشيف،الحككمية.

:قطاع االتصاالت-7
ك كجكاؿ، كقدتشركاتتزكدخدماتاالنترن10حيثطالتاألضرارشركتياالتصاالت،

57تضررت جكاؿفييا لشركة قدرتخسائراالتصاالتحسب27محطة ك بشكؿكامؿ،
ـ(2015)الشيف،مميكفدكالر35كزارةاالتصاالتكتكنكلكجياالمعمكماتبػ

:قطاع السياحة كاآلثار-8
 106استيدفت مدينة مثؿ الكامؿ تعرضلمتدمير ما منيا سياحية الترفيييةمنشأة بيساف

4منزالنأثريانمنيا74كمنتجعالنكرس،فيحيفتعرضتمساجدأثريةلمقصؼ،كماتضرر
بأضرارجزئيةكىذهالمكاقعكالبيكتاألثريةمنيا59بشكؿجزئي،ك11دمرتبشكؿكمى،ك

ككنيسةأصبلففيبيتالىيا البيزنطيةبجباليا، البيزنطيمثؿالكنيسة لمعيد يعكد )مكقع.ما
(ـ2017كزارةالسياحة،

:قطاع األكقاؼ-9
مسجدان197مسجدانبشكؿكمي،ك73أعمنتكزارةاألكقاؼعفأفالعدكافعمىغزةدمر

مقراتلمجافالزكاة،6مفمكظفياألكقاؼ.كمادمراالحتبلؿ10بشكؿجزئي،فيمااستشيد
13كاستيدؼ كتضرر كتدمير كقفيان36مقبرة، كقدعقاران ىذا لممدارسالشرعية، كحافمتيف ،

ـ(2014)مكقعكزارةاألكقاؼ،مميكفدكالر.50قدرتاألكقاؼالخسائربمايقارب
:الحكـ المحمي كالبمديات-10

المحميحكالي كالحكـ التحتية البنية فيقطاع المباشرة في88بمغتاألضرار مميكفدكالر
ك كالمنشآت، كالمباني، الطرؽ، كالطاقة،قطاعات األمطار، كمياه الصحي، كالصرؼ المياه،

ـ(2015)الشيف،.كالكيرباء،كاآلليات،كالنفاياتالصمبة
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 المبحث الثاني
 أداء األجيزة األمنية خالؿ العدكاف

 المطمب األكؿ 
 تعريؼ األمف ك عالقتو بالتنمية المستدامة 

 األمفتعريؼ الفرع األكؿ: 
 النفس طمأنينة يعني المغة في األمف أصؿ أف) منظكر البف العرب لساف) في كرد:المغةن األمف

 .قمبو في األمف استقر إذا آمنان يصبح كاإلنساف كزكاؿالخكؼ،
ىكحالةاإلحساسأكالشعكرلمفردأكلمجماعةاإلنسانية،باختبلؼصكرىا:اصطبلحان األمف

بالطمأنينةكاالستقراركالسكينةالبعدعفاألخطاركالمخاطر،كعفكؿماييددالفردفي
كيتحقؽذلؾكفؽ،نفسوكجسدهكعرضوكمالو،كماييددالمجتمعفياستقرارهكنمائوكتقدمو

سمفخبلؿمجمكعةإجراءاتتؤدمإلىمجمكعةمخرجاتيشكؿالكصكؿعمميةإداريةتمار
ـ(2004)بكزادة،إلىمجمكعةإجراءاتإدارية.

تراكـالسبلحكليسىكالنشاطاليعنيفاألمف.عرؼماكنمارااألمفبقكلو:األمفيعنيالتنمية
 .نميةكمفدكفالتنميةفبلمجاؿلمحديثعفاألمففاألمفىكالتإبؿالعسكرمالتقميدم،

(McNamara, 1968)
نو حيثاليستطيعاإلستقراركاالاليمكفتحقيؽالتطكركا  نسافمكاكبةدكفتحقيؽاألمف،

مفدكفتنميةكالأنوالأحيثفيأمفعمىنفسوكمالوكعرضو،أعمميتيالتطكركالبناءدكف
نسافكافكمنذفاإلإىكبكابةالتنميةكطريؽاالستقرار،كمفىناففاألمفتنميةدكفأمف،أل

لبيئتوكحاجاتوكظركؼحياتومفمفكفقانبدايةتشكيؿالمجتمعاتيبحثعفبمكرةمفيكـاأل
ـ(2017)ىديب،.بتكفيرمستمزماتوستمراراالجؿأ

،ىكمفاألمفكالتنميةعبلقةطردية،حيثنجدأفالمجتمعالذمتتحقؽفيوالعبلقةبيفاأل
نحكالتقدـكاالزدىاركزيادةفرصتجاهاالكبالتالي؛ذلؾالمجتمعالذميمتمؾعكامؿاالستقرار

.كالرقيتقدـبونحكالحضارةكالنطبلؽكاالالتنمية
بعيفاالعتبار فةكاالقتصاديةكالسياسيةكالمجتمعيةألكؿمككناتاألمفالثقافييجباألخذ

كىذاما،أمخمؿيصيبأممككفمفىذهالمككناتسينعكسسمباعمىاألمفالكطنيكمو
فعمىإحداثالصداـبشكؿاليخدـالمفيكـاالستراتيجيلؤلمففيالدكلة،كعميوفإيؤدمالى
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حكؿتحقيؽلتفاؼااللىإمكاطففتستندفيخططيااألمنيةعمىإجراءاتتدفعالأأمدكلة
ـ(2017)ىديب،مفكاالستقرارلبلتجاهبونحكالتنميةكالحرياتاأل

المشيدانيذكرفيياأف ارتبطالتكزيعالمكانيلجرائـالسرقةكفيدراسةأجراىاالدكتكرأكـر
،كتؤكدىذهالنتيجةماتكصمتإليودراساتسابقةفيمعتبايفدرجةالتنميةالبشريةعكسيان
،كذلؾبسبباالفتقارأكثرمنيافيالبمدافاألكثرنمكانأففرصالسرقةفيالبمدافاألقؿنمكان

فنسبةأكمالكحظ،عفالظركؼاالقتصاديةالدافعةباتجاهالسرقةلىمقاييساألمف،فضبلنإ
نسبةالعامميففيالقطاعالصناعيكتزدادبزيادةنسبةسكافجرائـالقتؿتتناقصمعارتفاع

الريؼ.كىذايتفؽمعالنظرياتاالقتصاديةالتيربطتبيفعبلقاتاإلنتاجكأنكاعالجرائـ،
 فيأكأكضحت كالسرقة االحتياؿ جرائـ تنتشر بينما الريؼ في تكثر كالقتؿ العنؼ جرائـ ف

ـ(2005لمشيدانيأ.،)ا المدف
تعمؿاستراتيجياتالكقايةمفالجريمةعبرالتنميةاالجتماعيةكاالقتصاديةإلىتغييرالظركؼ

السمكؾاإلجرامي فيتنمية مساىمة التيتعد المتدىكرة اإلطار،االجتماعية كيدخؿفيىذا
الترفيويالسكفكالتربيةكفمساعدةالعائبلتالمعكزةكاألطفاؿالقصركتدارساالحتياجات

كعبلقاتعمكمان. سميمة معيشية بظركؼ يتمتعكف الذيف األشخاص أف عميو فالمتعارؼ
ـ(2011)عيسى،تجاهالسمككياتالمنحرفة.اجتماعيةحميمةيتمتعكفبحمايةداخمية

يدرس أف الباحث رأل الرسالة ىذه في ىنا مف كانطبلقان )االجتماعية الرئيسية العكامؿ
االقتصاديةكالبيئية(المؤثرةفيالتنمية،لماليامفأثرفيتحقيؽاألمفكاالستقراركحفظ
المجتمعمفالجريمةفيظؿكجكداالحتبلؿاإلسرائيميالذميؤثربحصارهكعدكانوعمىكؿ

فرصالتنميةفيقطاعغزة.
 بد كال الدراسةأيضان ىذه الشرطةفي جياز خصكصان ك األمنية األجيزة عف الحديث مف

الفمسطينيةألنوىكالمختصفيمنعالجريمةكمكافحةالمجرميفكرصدمعدالتالجرائـ.
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 المطمب الثاني 
 دكرىاتعريؼ الشرطة ك  

 الشرطةتعريؼأكالن: 
العبلمة بالتحريؾ الشرطةالعرب لساف في:الشرطة لغةن   لو أعمميالكذا نفسو فبلف كأشرط،

 شرط، كالجمع كشرطة شرطي الكاحد بيا، يعرفكف عبلمة جعمكا ألنيـ الشُّرط سمي كمنوكأعدىا،
 الشرطة أف الكسيط المعجـ في ،ككردبعبلمات أنفسيـ كأعممكا لذلؾ أعدكا ألنيـ بذلؾسمكا
.الببلد في األمف حفظ تعني

:ان اصطالح الشرطة فيصكف الدكلة أداة تسنياىي التي القكانيف كتنفيذ النظاـ قرار كا  األمف
الدكلةلصالحمكاطنييا،كتعرؼىيئةالشرطةبأنياىيئةمدنيةنظاميةتؤدمكاجبيافيخدمة

تكفؿلممكاطنيفالسكينةكاألمف،كتسيرعمىحفظالنظاـالعاـكاآلداب،كتتكلىك،الشعب
)كمكب،بات،ذلؾكموعمىالكجوالمبيففيالقانكف"ماتفرضوعميياالقكانيفكالمكائحمفكاج

ـ(2013دكرإدارةالتنميةالبشريةفيإدارةالككادرالشرطية،
 األىداؼ المنكطة بالشرطةثانيان: 

سمطاف الديمكقراطيالذميسكده التيتعمؿفيالمجتمع ك لمشرطة تتمثؿاألىداؼالرئيسية
:ـ(2009)مركزجنيؼلمرقابةالديمكقراطيةعمىالقكاتالمسمحة،القانكففيمايمي

المحافظةعمىالسمـكالقانكفكالنظاـالعاـفيالمجتمع. -أ
،عمىنحكما -ب الفردكاحتراميا التييتمتعبيا الحقكؽكالحرياتاألساسية حماية

األكركبيةبشأفحقكؽاإلنساففيكجوالتحديد.تنصعميواالتفاقية
منعالجريمةكمحاربتيا. -ت
الكشؼعفالجرائـ -ث
 بمياميافيتقديـالمساعدةكالخدمةلمجميكر.القياـ -ج

 اختصاص الشرطة الفمسطينيةثالثان: 
 كتتبع،األعمى القائد ىكالرئيس األعمى رئيسيا نظامية مدنية ىيئة" الفمسطينية الكطنية كالشرطة
يمي: فيما كتختص "الكطني كاألمف الداخمية كزير قبؿ مف المباشر لئلشراؼ

الجريمةكخفضمعدؿالجريمةكالكقايةمنيا. منع .1
ك بعد الجريمة اكتشاؼ .2  عمى الخطريف تجمع كأماكف اإلجرامية الظكاىر رصد كقكعيا

.األمف
 .العامة كاآلداب العاـ كالنظاـ العاـ األمف حماية .3
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 .القضاء أحكاـ تنفيذ،كالقكانيف تنفيذ .4
 .العامة كالمنشآت الممتمكات حماية .5
تنظيـ.الجنائية كالصحيفة كالسمكؾ السير حسف كشيادات السبلح تراخيص منح .6 )كمكب،

 ـ(2005إدارةالشرطةالفمسطينية،
 .كمستقر آمف مجتمع لتكفير كنيارنا ليبلن المستمر األمني كاالنتشار التكاجد .7
فحصالحكادث كسرعة المركرم كاالزدحاـ االحتكاكات لمنع كالمركر السير حركة تنظيـ .8

 .عنيا الناجمة
 .بيا النزالء تأىيؿ عمى كالعمؿ كحراستيا اإلصبلح منشآت إدارة .9

 مؤسسات خاصة كبصفة ،بالدكلة المعنية األجيزة كافة مع المستمر كالتعاكف التنسيؽ .10
 التكاصؿ كتفعيؿ األمني الكعي كتنمية الجريمة مف الكقاية عمى لمعمؿ ؛االجتماعيالضبط

 .كالجميكر بيفالشرطة
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 المطمب الثالث 
 كأقساميا ككاجباتيا   األمنية األجيزةماىية 

 ـ(2015 )شيكاف,ـ 2014األجيزة األمنية أثناء العدكاف اإلسرائيمي أكالن: 
 بذؿ األمر تطمبكاإلرباؾ، مف حالة ترؾ مما لبلستيداؼالمنظـ،1تعرضتاألجيزةاألمنية

 بيا، يتربص مف أماـ كقطعالطريؽ العبث، مف الداخمية الجبية ىذه لحماية الجيد؛ مف المزيد
ـ(2015)شيكاف، اإلسرائيمي. كجوالعدكاف في كمتماسكة قكية، مّرة ألكؿ ظيرت أّنيا خاصة
 كقامت قطاعغزة، محافظات جميع إلى عمميا امتد التي ،2المركزية الطكارئ لجنة فكانت

 حجـ كلكف ،الداخمية الجبية فيحماية الجبية مككنات بيف القكم كالتنسيؽ الجيد، باإلعداد
 خاصة المناطؽ، بعض في عمميا عف عاؽ مما أعضائيا، قبؿ مف متكقعان لـيكف االستيداؼ

الجماعية. لئلبادة تعرضت التي الشرقيةمنيا،
تككف قاىرة، ظركؼ في عممت التي األمنية األجيزة  مقراتيا، تدمير تـّ حيث مستحيمة، قد

 بكاجبيـ قياميـ أثناء المباشر االستيداؼ مفخبلؿ عناصرىا، مف عدد كاستشيد كمكاتبيا،
 األجيزة عاتؽ عمى فكاف ،المدني الدفاع كطكاقـ الخدماتالطبية، لطكاقـ حدث كما اإلنساني،
 كجعميا الداخمية، الجبية حماية أجؿ مف بو؛ القياـ الميدانيالمطمكب العمؿ مف كثير األمنية

.كقكية متماسكة
فكاف الحركب مف األمنية األجيزة استفادت كقد مسبقانالسابقة، معدة جراءك ،ىناؾخطط ا 

 عمى ساعدتيا كذلؾالعدكاف، لمحاكاةكاقع ؛تدريباتلبلستعدادمثؿالقياـبمناكراتميدانية
الظرؼ، رغـ معيا كالتعاطي الحرب، ضراكة استيعاب  ضمفكانت األمنية األجيزة صعكبة

الفقرم فكانكا المركزية، الطكارئ لجنة عمؿ فريؽ  الطكارئ لجنة عميو ارتكزت الذم العمكد
مككناتيا الداخمية الجبية دعائـ لتثبيت المركزية؛  تقـك أفاألمنية األجيزة عمى فكاف، بكؿ
كالحفاظ الجبية لحماية الرئيسية؛ باألدكار  فأنجزت االختراؽ، أك العبث، مف عمييا الداخمية،
 مكازنات كانعداـ ليؤالء، الركاتب صرؼ عدـ ظؿ ،فيخبلؿالعدكاف (ميمة6000) مف أكثر

ـ(2015)شيكاف، .كيكجييا األمنية عمؿاألجيزة يتابع كزير كغياب تشغيمية،
                                  

1 أجيزة ثبلثة مف األمنية الفمسطينية الكطنية السمطة أجيزة الكطني،تتككف قكاتاألمف كىي: رئيسة
 )المخابراتالعامة،كاألمفالداخمي)الشرطة،األمفالكقائي،كالدفاعالمدني

كزارات مف مككنة المركزية الطكارئ لجنة2  كالشؤكف كالمالية، الداخمية،( أساسية: عدة
)كالبمديات الكيرباء، كشركة كالزراعة، كالصحة،كاالقتصاد، االجتماعية،
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 ـ(2015)شيكاف،العدكاف اإلسرائيمي أثناءمياـ األجيزة األمنية ثانيان: 
العدكاف األمنية األجيزة قامت فترة المتكاصؿطكؿ لمككادر،بالعمؿ االستيداؼالمباشر رغـ

كمفأىـاألعماؿالتيقامتبيااألجيزةاألمنية،العامميففيياكلمقراتياكسياراتياكمعداتيا
 خبلؿالعدكاف:

 األمنيالميداني، العمؿ مرتكزات جميع عمى أفقيان تكزيعان البشرم الكادر تكزيع عمى العمؿ-1
 .الطكارئ حالة إعبلف خبلؿ مفاحتياط، كفريؽ األمنية يزةاألج أفراد مف عدد عمى كاإلبقاء

 حماية مفأجؿ بيا؛ التكاصؿ فقداف كعدـ الميداف، في العاممة الكحدات بيف الجيد التنسيؽ-2
 االستيداؼ. مناطؽ خاصةفي بسرعةالمكاطنيف مف االستغاثة نداءات كتمبية الداخمية، الجبية

 مفقيادتيـ؛ كبتعميمات الشرطي،كاألمني، الرسمي، الزم ارتداء دكف رجاؿاألمفعمؿ-3
المستشفيات في الرسمي الزم عمى ليـ،كاإلبقاء االحتبلؿ طائرات استيداؼ مف عمييـ خشية

الكبيرلممكاطنيف. ظؿاالزدحاـ في عمميـ تسييؿ أجؿ مف كمراكزاإليكاء؛
المختمفة، كسائؿ خبلؿ مف كاألخرل، الفينة بيف المكاطنيف طمأنة عمى العمؿ-4  اإلعبلـ

 لمقطاع، كالشماليةالحدكديةالشرقية المناطؽ يسكنكف الذيف المكاطنيف خاصة الجكاؿ، كرسائؿ
 .االحتبلؿاإلسرائيمي قبؿ مف كبير بشكؿ مستيدفة كانت كالتي
 خبلؿتكاصؿ مف الميداني، العمؿ مجريات في كالتحكـالسيطرة حالة إبقاء عمى العمؿ-5
يصاؿالتعميمات الميداف، في العاممة األمنية الكحدات مع العميا األمنية ادةالقي  بشكؿ إلييا كا 

 .الميداني الظرؼ صعكبة رغـ عقبات، أية دكف سيؿ،
االحتياجات تكفير عمى بالعمؿ منيا، الشرطة خاصة األمنية، األجيزة أفراد قياـ-6  كافة

 الكقكد، محطات األسعار،كحماية كغبلء االحتكار، كمحاربة السكؽ، في لممكاطنيف األساسية
المكاطنيف في المركنة مف حالة يجادإِ أجؿ مف كالمخابز؛  كعدـ األماكف، تمؾ إلى كصكؿ
 .المكاطنيف لمعنكيات سمبية تعطيصكرة أف خشية األماكف؛ تمؾ في االكتظاظ

اإلشاعات، لبث مدخبل؛ تؤخذ ال حتى فييا؛ المستمر كالتكاجد اإليكاء، مراكز حماية-7
 .اإليكاء مراكز في كلجأكا بيكتيـ، ترككا الذيف المكاطنيف صفكؼ بيف كاألكاذيب

 تككفعرضة ال حتى بيا؛ العبث مف كالخاصة العامة، الممتمكات حماية عمى العمؿ-8
 .الكبير الدكر بيذا الشرطة جياز قاـ كقد لمسرقة،

 عف تـاإلفراج حيث كالتأىيؿ، اإلصبلح، مراكز في كالمكقفيف السجناء، تأميف عمى العمؿ-9
باستثناء انتياء لحيف بيتية، إجازة عمى التكقيع خبلؿ مف السجناء، كافة  السجناء العدكاف

.كالجنائييف األمنييف،



71 
 

 الرابع لمطمبا
 فعالية األجيزة األمنية عمى العدكافتأثير 

 التي لبعضالمبلحظات تعرض غزة، قطاع عمى األخير اإلسرائيمي لمعدكاف المكاكب األمني األداء إف
 كانت التي المعكقات، مف كثير إلى يعكد كىذا،األمنية أجيزتو بو قامت الذم الدكر أىمية مف تقمؿ ال

:ـ(2015)شيكاف،المعكقات تمؾ كمف ، األداءاألمني ضعؼ في سببان
 في األداءاألمني جعمت حيث الحرب، فترة كطكؿ تتناسب لـ كالتي المتكفرة، اإلمكانات قمة-1

 ضعاؼ قبؿ مف ذلؾ مفاستغبلؿ األمنية األجيزة قيادة تخكؼ زاد مما يضعؼ، األكقات بعض
 .مشركع تخكؼ كىك النفكس،

 خسائر االحتبلؿ كبد الذم ،االستيداؼ ضراكة بسبب آخر؛ إلى مكاف مف التنقؿ صعكبة-2
عمىاألرض.شيءمتحرؾ كؿ يستيدؼ جعمتو فادحة،

حيثأفشبكاتاالتصاالتتعرضتلمتشكيشكاالختراؽمف االتصاالت، منظكمة ضعؼ-3
 .األمف رجاؿ بعض استيداؼ في سببان التيكانت قبؿالعدكاإلسرائيمي،

 فيبادئ معالجتيا في األمني اإلعبلـ كضعؼ المكاطنيف، بيف اإلشاعات تركيج زيادة-4
 .اإليكاء مراكز إلى المكاطنيف نزكح مف ذلؾ تبع كما األمر،

 بحيثتسعى األمني، األداء عمى عبئان ذلؾ كاف اإليكاء، مراكز في الميجريف أعداد زيادة-5
 أكجد مما بعد، استيدفتفيما كالتي المراكز، تمؾ في لممكاطنيف الحماية لتكفير األمنية؛ األجيزة
 المراكز. تمؾ داخؿ اإلرباؾ حالة
 األجيزة قبؿ مف متكقعان يكف لـحيثأنو الدمار، كحجـ فترتيا، كطكؿ الحرب، ضخامة-6

في  في اإلرباؾ مف حالة أكجد الحرب، مع لمتعامؿ المسبؽ التخطيط حجـ مقابؿ األمنية
 .الداخمية عمىالجبية السيطرة

 مما ،الجكية المنخفضات أك العدكاف، في سكاء الطكارئ بحاالت التكافؽ حككمة اىتماـ عدـ-7
 .المقصكد ىذاالتقاعس نتيجة القطاع؛ في الحياة تسكد كاإلحباط الفتكر، مف حالة جعؿ
الداخمية، عمى الحفاظ في نجح الحرب في األمني األداء إف  العبث، مف كحمايتيا الجبية

دارية مادية،كبشرية، معكقات مف ذكر ما رغـ كاالختراؽ،  األجيزة لدل المسبؽ التخطيط أفك.كا 
 تحديات عمى كبيرة بنسبة تغمب المتميز، كالقيادم كالكادرالميداني الصمبة، باإلرادة األمنية،
مف كالقصؼ اإلرباؾ،  اىتماـ كعدـ اإلمكانات، كضعؼ االحتبلؿ، طائرات قبؿ العشكائي
 بكاجبيا القياـ أجؿ مف األمنية؛ لؤلجيزة منيا مطمكب ىك ما كرعايتيا،كتقديـ التكافؽ، حككمة
 .ـ(2015)شيكاف،المدنية أك منيا، األمنية سكاء مككناتيا، الداخمية،بكؿ الجبية تجاه
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 المبحث الثالث 
 الجريمةاإلسرائيمي عمى معدؿ  العدكافآثار  

 : يديتم
.عمىإثباتالعبلقةبيفالحركبكالظاىرةاإلجراميةتكاترتالدراساتاإلجراميةفيمجمكعيا

،كىذااالضطرابيؤثربدكرهعمىفاالضطرابفيالتنظيـاالجتماعيفالحربتخمؽنكعانم
(ـ1998)القيكجيكالشاذلي،حجـالظاىرةاإلجرامية،كيؤدمإلىمؤقتفيىيكميا.
 المطمب األكؿ 

 تأثير الحرب عمى معدؿ الجريمة 
األ بداية معدؿ في فكرم ارتفاع يحدث ال العدائية الجريمةعماؿ عمى بؿ تشيرالنقيض،

حيثيصؿالمعدؿإلىأقؿمفالجريمةاالحصاءاتالجنائيةإلىانخفاضممحكظفينسبة
كلكف،المستكلالذمبمغوقبؿبدءالحرب،كيمتدىذااالنخفاضليشتمؿتقريبانكافةالجرائـ

لذلؾأنوظاىرمأكثرمنوحقيقيبعضالعمماء االنخفاضكيرلتبعان ؛يتنازعفيحقيقةىذا
كذلؾلعدة؛ذلؾألفاإلحصاءاتالجنائيةالتسجؿفيبدايةالحربالحجـالحقيقيلئلجراـ

الح تحدثو الذم :االضطراب أىميا كالعدالةأسباب كالقضاء األمنية أجيزة في كىذاركب ،
ةالتعبئةالعامةالتيتصرؼكؿأجيزةالدكلةنحكمشاكؿالحرب،االضطرابيرجعإلىحال

يضاؼإلىذلؾأفالحربتؤدمإلىتعبئة،فيقؿاىتماميابمبلحقةعددكبيرمفالمجرميف
عددكبيرمفالمجرميفالذيفيتحكؿنشاطيـاالجتماعيإلىالمجاؿالعسكرم،كمفثـال

ـ(1998)القيكجيكالشاذلي،.يظيرفياالحصاءاتالجنائيةالعادية
يقية،كمعذلؾيرلبعضالباحثيفأفانخفاضمعدؿاإلجراـفيبدايةالحربيعدظاىرةحق

لمجرميف:الحماسالكطنيالذميمؼكؿطكائؼالشعببمافييـاتفسرىاأسبابمتعددةمنيا
اإلجراـ عمى المعتاديف لدييك فيخمؽ مف، كمظير القانكني النظاـ احتراـ بكاجب شعكر ـ

أفحالةالتعبئة،مظاىرالكطنيةككسيمةلدعـالمجيكدالحربيلمدكلةفيمكاجيةالعدك كما
نسبة القتاؿكىؤالء إلىميداف الحربتؤدمإلىسحبأغمبالشباف التيتفرضيا العامة

دمدةقصيرةمففيأثناءالحربكبعالشعب.اإلجراـلدييـأكثرارتفاعانلدلغيرىـمفأفراد
معدؿاإلجراـفياالرتفاعالتدريجيليصؿإلىذركتوسكاءقبؿنيايةاألعماؿالعدائية يبدأ ،

بيبكط االرتفاع ىذا تفسير كيمكف . مباشرة ليا التالية الفترة في أك نيايتيا مع أك الحرب
رباألزماتالتيتخمقياالحراـ،بالمشاكؿكجالحماسالذمشغؿالمجرميفعفالتفكيرفياإل

،تتميزفترةمابعدالحرببارتفاعكعندماتضعالحركبأكزارىا.السيماإذاكافأمدىاقدطاؿ
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عنياببطء،كىكارتفاعتدريجيالجريمةمعدؿ تزدادسرعتوعمىأمحاؿلدلالطرؼالمنيـز
لدلالطرؼالذمكسبالحرب،ألفالطرؼالميزكـيككففيوضيؽاقتصادمكانييارنقدم

ـ(1998)القيكجيكالشاذلي،كظركؼىشةفيجميعنكاحيالحياة.
تأ يتخذ الحركبالنككية أف بعضالباحثيف الحركبكيشير تأثير مف حدة أكثر صكرة ثيرىا

 استند كقد ىيركشيماالباحثيفالتقميدية. في حدث ما سنةعمى الذرية بالقنبمة قذفيا بعد ،
بمغتأثيرانعمىالظاىرةاالجراميةمفالحركبالتقميدية،فقدأـليؤكدأفالحربالنككية1945
اعىائؿفيحجـالجرائـلـيسبؽلومثيؿفيلقاءالقنبمةالذريةعمىتمؾالمدينةارتفإأعقب

شخاصلـأفيارتكابالجرائـمفأبشعياقصىالكسائؿكأتاريخالمدينة.كمالكحظاستعماؿ
الجريمة إلىطريؽ ينحرفكف قد بأنيـ يكحي ما حياتيـ ماضي في بعض،يكف فسر قد ك

الحربالنك تحدثو اليأسالتيتدفعنسبةيةمفانيياراخبلقيككالباحثيفذلؾبما مفحالة
ـ(1998)القيكجيكالشاذلي،كبيرةمفاألفرادإلىارتكابالجرائـ.

 نكع ك مكاف الجريمةالمطمب الثاني: تأثير الحركب عمى 
تةالتؤدمالحركبفقطإلىارتفاعفيحجـالظاىرةاإلجرامية،بؿأنيات عدؿكذلؾبصفةمؤق

 لئلجراـ العاـ الييكؿ تكزيعكذلؾ مف عدة كجكه:مف في الحربتعديبلن تحدث ناحية فمف
 الطكائؼالمعتادة، عمى طائفةإالجرائـ في الممحكظة الزيادة إلى أك نشأة إلى تؤدم أنيا ذ

اليركبمفالخدمةكغيرذلؾمفالجرائـ.كذلؾتزدادجرائـلجرائـالعسكرية،مثؿالعصيافكا
مكاؿالسيماالسرقةالتييدفعإلييااضطراباألحكاؿاالقتصاديةلمببلدأثناءعمىاألاالعتداء

 دكف يحكؿ مما األفرادإالحرب مف كبيرة لفئة األساسية لمحاجات المشرع تؤدم،شباع كقد
ثؿجرائـالتمكيف،ميلـيكفليامحؿكقتالسمـالحربكذلؾإلىارتكاببعضالجرائـالت

كك النقد كاإلتيريب االستيراد بقكاعد المبلئمةخبلؿ الظركؼ كذلؾ الحرب كتخمؽ التصدير
لعمؿمعالعدككذلؾبيدؼكسبالماؿعمىالجرائـمثؿجرائـخيانةالكطفكاالرتكاببعض

الكطف.  الجغرافيحسابمصمحة فيالتكزيع مؤقتان تحدثالحربتعديبلن أ خرل، مفناحية
نتيجة لئلجراـ مكاف مف فرصارتكابالجرائـ آخرعانتقاؿ تؤدممى بعضاألحكاؿ ففي .

المدفظركؼالحرب الريؼ.إلىارتفاعممحكظفيجرائـ جرائـ كفيأحكاؿأخرلتزداد ،
جزاءكيتفاكتالتكزيعالجغرافيلئلجراـكذلؾمفمنطقةالحدكدالتيتشيدأعماؿعسكريةكاأل

)القيكجيكؽالتيتدكرفيياأعماؿالقتاؿرجةقربيامفالمناطالداخميةمفالببلدبحسبد
ـ(1998الشاذلي،
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 المقدمة:
لمجريمة الدراساتالمفسرة كيقصدإلىتذىبمعظـ بصفاتكخصائصمعينة البيئة اتساـ

بالبيئةىناالعنصرالبشرمكالعنصرالمادم،فعادةيتسـالمجرمكفبانتشارالبطالةبينيـ،
 القيـ كسيادة المنحرفة، أنماطالترفيو كانتشار األمية، تسكدالغيرسميمةكارتفاعنسبة كما ،

بلنعفاتساـالبيئةالماديةبسماتالتخمؼالمتمثمةالعبلقةالصراعيةأنماطالسمكؾبينيـ،فض
.ـ(2010)الجكىرم،فيسكءالخدماتكالمرافؽبصفةعامة




 العكامؿ االجتماعية ك االقتصادية ك البيئية :(1.3شكؿ )

تقسيماتيا.عكامؿاالجتماعيةكاالقتصاديةكالبيئيةك(ال4.1كيكضحالشكؿ)



 اجتماعٌة

 األسرة

 التعلٌم

 الفقر

 المساكن

 الصحة

 الدٌن

 دٌموغرافٌا

 االصدقاء

وسائل 
 الترفٌه

 بٌئٌة

 المٌاه

 األرض

 الهواء

 الطاقة

 المخلفات

 اقتصادٌة

 اإلنتاج

 الزراعة

 المعابر

العمالة و 
 البطالة



76 
 

 المبحث األكؿ 
ـ عمى العكامؿ االجتماعية كانعكاسيا عمى معدؿ 2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي  

 الجريمة
 تمييد: 

العكامؿاالجتماعيةىيمجمكعةالظركؼالتيتحيطبشخصمعيف،كتميزهعفغيره،فيخرج
بيذا الناس، سكاء مف كغيره الظركؼالعامة سائر لذلؾ تبعان الظركؼمنيا تقتصر المعنى

بيفالشخصكبيففئاتمعينةمفالناس العبلقاتالتيتنشأ عمىمجمكعة االجتماعيةىنا
األصحابالذيف أك مدرستو أك مجتمعو أك أسرتو أفراد كاف سكاء كثيقان اختبلطان يختمطبيـ

ـ(2011)عبدا،يختارىـ.
 عمى الفرد إقباؿعكامؿ خبلليا مف تنمك أف يمكف التي البيئة بمثابة االجتماعية العكامؿ تعدك

 مف كالحد السمكؾ ضبط عكامؿمف أساسينا ةعامبلناالجتماعي العكامؿ تككف أف كيمكف الجريمة،
)بف أىمية يقؿ ال دافعنا تشكؿ التي النفسيةالعكامؿ طبيعة عف النظر بصرؼ الظاىرة انتشار
.ـ(2010براؾ،
ف اليجرةالداخميةكالخارجية،النمكالسكاني،التعميـكالصحةكغيرىاعممياتالتنمية،كا 

أثرىاعمىالجريم ينبغيقراءةاالحصاءاتمفالظركؼالسياسيةالمحميةكالدكليةليا ة،لذا
 (ـ1987)الجنائي،دليؿتطكيرإحصاءاتالقضاء،عرضيافيضكءتمؾالمتغيراتمجتمعةك

ـأحدثآثارانمختمفةفيجميعالنكاحياالجتماعيةحيثأدلإلى2014كالعدكافاإلسرائيمي
كبيرمفالمكاطنيفكترؾمنازليـ مفأسركنزكحعدد تدميرمنازؿبالكامؿعمىمففييا
كتدميرمؤسساتالتعميـكالصحةكدكرالعبادةكالتيكافليااألثرالكبيرعمىالجريمةفي

قطاعغزة.

 المطمب األكؿ
 ـ عمى األسرة كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014لعدكاف اإلسرائيمي تأثير ا

أفمفنسافلئلسرةمفأىـالركائزالرئيسةالتيأىتـبيااإلسبلـلمافييامفحمايةتعداأل
فقدقاؿرسكؿاصمىاعميوكسمـ)خيركـخيركـألىموكأناخيركـ،يقعضحيةلئلجراـ

ألىمي(سنفالترمذم.
عمىاإل أثرىا نسافمتترؾاألسرة الطفكلة، فيمرحمة حياتو بداية بونذ تمر ما بكؿ فيتأثر

كىك،كمايمقاهمفرعايةأكإىماؿ،كمايحيطبومفمشاعرشريرةأكطيبة،أسرتومفأحداث
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،الكسطالكحيدالذماليممؾاإلنساففيوخياره فإفكلذلؾفتأثيرهعميوكاقعالمحالة،كلذا
)جرادةع.،لؤلسرةأىميةفيعالـاإلجراـبسببدكرىافيتككيفالشخصيةاإلجراميةلئلنساف.

ـ(2011
عفالخصائصفيالمممكةالعربيةالسعكديةكفيدراسةأجراىامركزأبحاثمكافحةالجرائـ
 األسريةكعبلقتيا ك االقتصادية ك السجكفمف،بنكعالجريمةاالجتماعية كذلؾعمىنزالء

سجينانكىك8283حيثتـاختيارعينةمفبيف،غيرمرتكبيجرائـالمخدراتفيالسعكدية
ككافمف،سجينانبطريقةعشكائيةالبحث339العددالكميلممساجيفكقتالدراسةكتـاختيار

%منيـكافآبائيـمتزكجيف35ك%منيـيعانكفمفغياباألببالكفاة34أىـالنتائجأف
بسبب بأكثرمفكاحدةكأفسببانحرافيـيعكدإلىالتفكؾاألسرمسكاءأكافتفككانماديان
غيابأحدالكلديفأككبلىماأكتفككانمعنكيانبسببانشغاؿرباألسرةكأفرادىاعفبعضيـ

ـ(2010)القحطاني،البعض.
11200شييدك2145ـعمىقطاعغزةإلى2014العدكافاإلسرائيميلكفيالكقتالذمأد

 ك1500جريح جديد 1000يتيـ عاـ كفي جدد. اإلعاقة ذكم كانت2017شخصمف ـ
14891ذكإعاقة،48362،الـيتزكجك82850أيتاـ،15223الحبلتاإلنسانيةكالتالي:

ـ(2017قريرالسنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة،)التحبلتطبلؽ3188أرمؿ،
كؿىذهاآلالـكالجراحاتأدتإلىتفكؾالكثيرمفاألسرسكاءبفقدأحدالكالديفأككمييما

ألفمعظـالدراساتأكدتعمى؛كالذمسيككفلوأثركاضحفيالمستقبؿعمىمعدؿالجرائـ
زيادةمعدؿالجرائـ.بالغاألثرفيأفالتفكؾاألسرملو














78 
 

 المطمب الثاني
ـ عمى التعميـ كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي 

اإلنسافسمطةغيرسمطةتمثؿالركضةثـالمدرسةالمجتمعالخارجياألكؿالذميصادؼفيو
يكقتانطكيبلنبعيدانعفألكؿمرةيقض،كتربطوعبلقةمعأفرادغيرأفرادالعائمة،فيكالكالديف
،كيتكجبعميوبالتاليأفينظـعبلقةمعأشخاصالتربطوبيـعكاطؼطبيعية،كيعدأسرتو

ـ(2011)جرادةع.،ذلؾتدريبانلوعمىالحياةفيالمجتمعالكبير
،بؿيؤدمكظيفةتعميميةترفيييةكتيذيبيةاـياليعدذاتومفمؤثراتاإلجرمجتمعالدراسالإف

يقضيياالطالبب الجامعةإذاماعيدانعفأسرتو،كتعدالمدرسةكخبلؿساعاتطكيمةمفاليـك
ي ،مؤثران ،كالعكسصحيح.كفيدراسةقيالطالبمفاإلجراـكاالنحراؼأحسنتأداءدكرىا

عمييـفيقطاعغزة50أجراىاالدكتكرعبدالقادرجرادةأفأكثرمف %مفمجرميفالمحكـك
ـلـيحصمكاعمىالثانكيةلعامةكىينسبةعاليةتؤكدعمىأف2009ـكحتى2005مفعاـ

ـ(2011)جرادةع.،عدـالتعميـتعتبرعامبلنمؤثرانفياإلجراـكارتكابالسمكؾاإلجرامي
113جامعاتك8مدرسةك148تدميرأكتضررلـ2014لعاـميأدلالعدكافاإلسرائيك

مدرسةتعمؿفترتيفأكثبلثةيكميان،كمعدؿالطمبةلكؿشعبة420مدرسةاستخدمتكمأكل،
فرغـذلؾالتعميـفيقطاعغزةىكاألعمىعربيانبنسبة،طالبمحتاج394297طالب،38

ـ(2017ريرالسنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة،)التق%.97.2
 التحتية بالبنية اإلضرار أك تكقفيا، حد عندتتكقؼ ال التعميمية، العممية عمى الحرب آثار أف

 قاسية تجارب مف خمفتو ما اإلضرارإزاء خاصة الحضكر، في تستمر آثار ىناؾ بؿ لمتعميـ،
كالنزكحكاإلصابةككاالصدقاء األىؿ فقداف مف المؤثرةاألالعديد نفسية ك.سباب شفة )أبك

ـ(2014شعت،
أبكشفةك الذيفتمتالطمبة ربع حكالي ىناؾ أف الكاضح مف كاف شعتكفيدراسةأجراىا

 تجاكزىا السيؿ مفليس العدكاف خمفيا التي فاآلثار ،سمبيان يدراسال تحصيميـ تأثر دراستيـ
 أك التعميمية، كالمؤسسات البيكت كخاصة التحتية البنى في بالدمار ذلؾ تعمؽ سكاء ،سريعان
 بؿ ،الدراسة شركط مف األدنى الحد فييا تتكفر ال أماكف في لمعيشراركاالضطالنزكح تجربة
.أكلكية األكثر المعيشية الشركط حتى
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 المطمب الثالث
 الفقر كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمةـ عمى 2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي 

الغِ ضد ىك المغة في لونىالفقر الذمالشيء الفقير األعرابي ابف كيقكؿ منظكر،، )ابف
.كالفقرىكعبارةعفالعبلقةبيفالحداألدنىلمحاجاتالضركريةلؤلفرادكمدل(534صفحة

 ىذه إشباع عمى (Ansel, 1990)الحاجاتقدرتيـ االرتفاعك. بيف الناس دخكؿ تتبايف
كاالنخفاضك المعيشة مستكل مع متناسبان أك الشخصمرتفعان دخؿ كاف فإذا فإف؛االنعداـ

الجرائـ ليستكؿ أنو ،إال السرقة جرائـ تقؿ ثـ كمف ، ميسران ك يككفسيبلن إشباعحاجاتو
الرفاىيةالبعضفيتحقيؽمزيدمفالرخاءكجرائـحاجةبؿإفجزءمنياتفسرىارغبةالمالية

ـ(2000)الشاذلي،
كقداعتقدالبعضقديمانأفالفقريكلدالجريمة،أماالدراساتالحديثةفقدتضاربتنتائجيا.

نفىكجكدىا.فرألبعضياكجكدعبلقةإيجابيةبيفالفقرك )جرادةع.،الجريمةكبعضيا
ـ(2011

 كمف اإلسرائيمي العدكاف أضاؼ2014آثار أنو الفقرألؼ30ـ تحتطائمة جديدة أسرة
 عاـ .كفي الغذائي األمف انعداـ ك 2017المدقع الفقر نسبة بمغت (1309808%)65ـ

%اعتماداألسرفيقطاع80شخص(فقرمدقع،604527%)30،شخصتحتخطالفقر
عمىالمساعدات، أكنقصحادفياألمفالغذائي،كاالستيبلؾبالنسبة72غزة %انعداـ

ـ(2017)التقريرالسنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة،%.137يساكملمدخؿ
بي لألسر في قطاع غزة حسب التغير الحاصؿ عمى دخؿ األسرة خالؿ عدكاف التكزيع النس :(2.0جدكؿ)

ـ2102  

 التغيرفيدخؿاألسرة

 المجمكع الأعرؼ/الجكاب بقيكماىك نقص ازداد

1.9 52.7 45.1 0.3 100 

ـ(2016)الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،
بمقدار األسرة دخؿ نقصفي إلى أدل اإلسرائيمي العدكاف أف الجدكؿ خبلؿ مف كيظير

كىذاالتدىكرفيدخؿاألسرةكافأثرفيزيادةالسمكؾاإلجرامي.52.7%
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 المطمب الرابع
ـ عمى المساكف كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي 

الم المؤثرات مجمكعة ىك ،المسكف إليو يأكم الذم مضجعو بالشخصفي المحيطة ادية
لممؤثرات االستجابة مدل كيحدد اإلنساف شخصية تككيف في تأثير المسكف ىذا كيمارس

الدراسيةكقدالخارجية،فضيقويؤثرعمىصحةاأل كيقمؿمفقدرتيـعمىأداءكاجباتيـ كالد
)جرادةفإلىىاكيةاإلجراـكاالنحراؼيـذلؾلمجكءإلىالشكارعكرفقاءالسكءفينزلقكعيدف

.ـ(2011ع.،
 اإلسرائيمي العدكاف آثار ؿ2014كمف تاـ تدمير شديدة10ـ كأضرار سكنية، كحدة آالؼ

بيتفقيرغير5370كيكجدفيقطاعغزةألؼأضرارجزئية40آالؼكحدةسكنيةك10
كبمغعددالميجريفبسببىدـ2016شتاءعاـأطفاؿمفالبرد3الئؽلمسكفكتسبببكفاة
 عاـ حتىنياية 2016بيكتيـ  فيقطاعنسمة65000ـ اإلنسانية السنكملمحالة )التقرير

ـ(2017غزة،
 تالمشكبل مثؿ غزة عمى األخيرةالحرب بسبب ظيرت التي االجتماعية المشكبلتىناؾالعديد

 العائبلت مف الكثير اضطرار بسبب كىذا؛يرافكالج كاألقرباء األسرة أفراد مع بالتكاصؿ المتعمقة
 التنقؿ عمى القدرة عدـ بسبب كذلؾ جديدة سكنيةظركؼ عمى لمتأقمـ كاضطرارىا بيكتيا مغادرة
.المختمفة غزة مناطؽ في

يكمانأدلإلىنزكحالسكاف51ـالذماستمر2014العدكافاألخيرعمىقطاعغزةفيعاـ
مفالمدفالمتطرفةإلىمحافظاتغزةكترككاجميعأمكاليـكممتمكاتيـممازادمففرصة

ـ(2017)مبارؾ،ارتكابالجرائـخاصةالسرقةكالسطكفيتمؾالمناطؽ.
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ـ عمى الصحة كانعكاسيا عمى 2014المطمب الخامس : تأثير العدكاف اإلسرائيمي 
 معدؿ الجريمة
غزة قطاع عمى األخير العدكاف قبؿ  ؛لسنكات الصحي القطاع عانى ،ـ2014عاـ

 المكاد كما الصحية، التحتيةالبنية يشمؿ كذلؾ غزة، قطاع عمى المشدد الحصار نتيجة
أثناء الصحي القطاع في العاممكف بذليا التي الجبارة الجيكد كؿ كرغـ كلذا .الطبية التجييزاتك

 ،العدكاف أثناء كبيرة تحديات شكمت كشراستو العدكاف كحجـ اإلمكانيات، ضعؼ أف إال العدكاف،
 طكاقـ استيداؼ عف ناىيؾ رة،سِأَ تكفر لعدـ المستشفيات طرقاتفي عكلجكا الجرحى مئاتك

 مراكز إلى النزكح ظركؼ إلى يضاؼ كمو ىذا ،الجرحى ءبلبإخميمتيا عاقةا ك اإلسعاؼ،
 مف بدءان كالعيش، لمسكفمؤىمة غير أماكف في الناس آالؼ احتشد حيث كغيرىا، اإليكاء

 عمى قادرة غير النزكح أماكف فككفالصحي الصرؼ دكراتك المياه تكفر إلى كصكال مساحتيا،
 ذلؾ نتيجة العدكل ككانتعديدة، صحية مشاكؿ ظيرت الناس، مف الكبيرة األعداد استيعاب
 تمتو، التي القصيرة كالفترة العدكافأثناء الصحية لؤلكضاع سريعة نظرة إف،االنتشار سريعة
قطاع في الصحي الكضع بأف تخبر الناس، مف شيادات حتى أك إحصاءات أم عف كبعيدا
 ـ(2014)أبكشفةكشعت، .الكممة معنى بكؿ كارثي غزة

ك28مستشفياتك9أدلإلىتدميركميكجزئيـ2014كالعدكافاإلسرائيمي 25عيادة
إسعاؼك كأفاألدكيةالمقطكعةتمثؿألؼطفؿبحاجةلدعـنفسيكاجتماعي373سيارة

ك35 % المقطكعة 45المستيمكات المعطمة األجيزة ك المصابيف%300 عدد كأف جياز
 فيقطاعغزة،ريض.م12600بالسرطاففيقطاعغزة اإلنسانية السنكملمحالة )التقرير

ـ(2017
جراـأفالمرضيدخؿفينطاؽالعكامؿالتيقدتدفعالجانيإلىارتكاباإلأثبتتأبحاثعمـ

ال ذلؾأف كتفسير لممريضالجريمة كاالجتماعية مفمرضيؤثرعمىالحالتيفالنفسية فيك ،
يؤثر أكثرحساسيةكناحية كيجعمو عمىنفسيتو أخرليؤثرعمىكانفعاالنأشد ىكمفناحية

ذيحكؿبينوكبيفالتفكؽالعممي،كمايضيؽأماموفرصالعمؿ،كيجعؿإحالتواالجتماعية
ـ(1985)عبدالستار،منافستولزمبلئومحدكدةالنطاؽ

الحربأفادتأففي بأزمة أجريتعمىالشبابتكضحمدلتأثرىـ  الشباب غالبيةدراسة
 الخكؼ مشاعر أف كما ،أنفسيـ تيدئة يستطيعكا لـ أنيـ لدرجة الحرب أثناء بالخكؼ شعركا
 لدرجة بالغضب كأفالحربأدتإلىالشعكر ،الحرب انتياء بعد حتى مستمرة زالت ما ذاتيا

الحرب أثناء األفؽ كانسداد كاالحباط باليأس كالشعكر ،الحرب أثناء السيطرة نطاؽ عف الخركج
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 كمازالكا معيف، بحدث ارتباطان الحرب أثناء الشديد بالضيؽ شعركا أنيـ أفادكا الشباب غالبيةك
 .ـ(2014)أبكشفةكشعت،الحدث بيذا تذكرىـ التي كاألحاديثكاألشخاص األماكف يتجنبكف

:كاالجتماعية كاآلتي كالنفسية الجسدية الجكانب عمى سمبية بتأثيرات كاألزمات كتؤثر الحركب
(ـ2012)فيخمؼ،

 جسدىـ مف أجزاء بفقدانيـ األفراد مف كبير عدد في تؤثر الحركب إف:الجسدم التأثير /أكال
 األحداث مع التكيؼ عمى الفرد قدرة عدـ كأيضا التعذيب ككسائؿ ،لبلنفجارات بسببتعرضيـ

(ـ2012)فيخمؼ، . المعدة القرحة مثؿ سيككسكماتية بأمراض فيصاب
 سأمكت إني لنفسو الفرد بقكؿ السمـ كقت ففي المكت فكرة تأثير يتناكؿ ىنا:النفسي التأثير /ثانيا
 "حتما سأمكت إني إلى ستتحكؿ الفكرة فاف كالحركب الككارث أثناء كلكف اآلف ليس كلكف"حقا

 الخكؼ مف حالة فتنتابو اإلنساف شخصية عمى عديدة سمبية آثاران يترؾ الدائـ كىذاالشعكر كاآلف
 .كاألرؽ
 إلى يؤدم ذلؾ فإف كالجسدية النفسية الناحية مف الفرد يتأثر عندما :االجتماعي التأثير /ثالثا

 كعندىا االجتماعي بالشمؿ عميو يطمؽ ما لمفرد يحدث كىنا االجتماعية الجكانب التأثيرعمى
.كالمجتمع الفرد بيا يؤمف التي كالعادات  القيـ تتأثر

الحركب  تعرضت التي األسر  الجماعات ك األفراد عمى نفسية ك اجتماعية آثاران تترؾ إف
 فكاجع ك المفاجئ، لؤلسرة العادية الحياة أكصاؿ تقطع ك المسكف، كفقداف لكيبلتيا،فالتشرد،

 كراءىا مختمفة مؤثرات تعد كميا التيديد، كمشاعر الحياة، لصعكبات اليتـ،كالتعرض  المكت
 معظميا كينتيي الحرب، بداية مف نفسية كأعراض عبلمات الككارث كينجـعف عراقيؿنفسية

 .ـ(1991)النابمسي، معيف مرضنفسي إلى تتحكؿ أف قبؿ

 سابقانفيقطاععاٌش سمور مدٌر عام الصحة النفسٌة الباحثمعالدكتكركفيمقابمةأجراىا
غزةفأفادأنوفيقطاعاليكجدتأثيرمممكسلؤلمراضكاألمراضالنفسيةبشكؿخاصعمى
بأفالمرضالنفسيمرتبطفقطبجريمةاالنتحاربشكؿ كأفاد ، معدؿالجريمةفيقطاعغزة

قميؿجدانفيقطاعغزة.
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 المطمب السادس
 ـ عمى الديف كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي 
التيت القيـ مجمكعة المنكرالديفىك بالمعركؼكتنيىعف مفمصدر،أمر قكتيا كتستمد
ك الناىي، ااآلمر األأغيبيىك إلىترؾفجميع الخيراتكتدعك ديافتحضعمىفعؿ

مكقؼالعِالمنكرات. الجريمة يقؼمف إلىاالنصراؼعنيافالديف كيدعكا منيا كينفر ، داء
األديافكافة تعاليـ الذميتنافىمع مفصكرالشر صكرة الشاذلي،.باعتبارىا )القيكجيك

ـ(1998
كمحاربةالظاىرة،معفلمجانبالدينياألثرالفعاؿفيتدعيـاألمفاالجتماعيداخؿالمجتا

عمىنفكسالناساإل كدكرالديفيفكؽ،كعبلجيامفأجؿالكقايةمنيا،جراميةالتيقدتطرأ
كقانكنية تربكية مؤسسة أية اإل؛دكر يخاطبالضمير فيككنو الثقؿ مركز الذمىك نساني

أف Depetsتكازفالطباعالبشريةكتربيتياعمىحبالخيركالعدؿ.كرألالعالـدمبيتس
اإلجراـ. في الكبيرة الزيادة إلى المؤدم الرئيسي العامؿ ىك الديني الكازع )عبدا،ضعؼ

ـ(2011
 اإلسرائيمي العدكاف آثار 2014كمف تـ كتضرر مسجد296دمر 3ك ك 222كنائس

 عاـ نياية كحتى حككمية 2016مؤسساتغير 41ـ زاؿ ال ، ميدكمنا مسجد60مسجدان
)التقريرالسنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة،مسجدجديد25بحاجةإلىتأىيؿ،الحاجةإلى

.ـ(2017
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 المطمب السابع 
 ـ عمى الديمكغرافيا كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي  

المعركفةبعمـالسّكاف؛ىيعبارةعفدراسة)Demography :باإلنجميزّية(الّديمكغرافيا
الكثافةالسكانّية،كالّتكزيع كلمجمكعةمفخصائصالسّكاف،كىيالخصائصالكمّية،كمنيا

،باإلضافةإلىالخصائصالنكعيةكمنياالعكامؿاالجتماعيةالنمككالحجـكىيكميةالسكاف
ـ(2017)خضر،.فيلتعميـكالتنميةكالثركةمثؿا

8تحتكمعمى،يعيشكففيخمسمحافظات،مميكففمسطيني2يقطنوأكثرمفقطاعغزة
ؿدلبلجئيف،كمع%71كبنسبة،²نسمة/كـ5521مخيماتلبلجئيف،بمعدؿكثافةسكانية

 3.3النمك األسرة كمتكسط الكسيط%5.7%، 18.4كالعمر لمحالةسنة السنكم )التقرير
نسبةالمكاليدأعمىمفنسبةالكفيات،ألفكىكمجتمعفتيـ(2017اإلنسانيةفيقطاعغزة،

بكثير.
كيرلالباحثأف المدف2014العدكافاإلسرائيميعاـ فيمراكز السكانية مفالكثافة زاد ؛ـ

إلىداخؿباالجتياحالشرسلممناطؽالحدكديةسكاءكافبالقصؼالعنيؼأكاالستيداؼبسبب
عند البعضاآلخر ك اإليكاء لمراكز لجأ بعضيـ غزة، لقطاع الشمالية ك الشرقية الحدكد
إلىحدكثبعض تؤدم أف الطبيعي مف السكاف تجمع كزيادة الكثافة ىذه عائبلتمضيفة

كفالمجتمعالفمسطينيمجتمعمترابطكقكمككؿمفأفرادالشعبكافكلالخبلفاتكالنزاعات
يساعداآلخرفيكقتالعدكاف.
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 المطمب الثامف 
 ـ عمى األصدقاء كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي  

ميكليـ:الصداقة في األشخاصيتفقكف مف أعمارىـ،تعنيمجمكعة في ،كيتقاربكف
)المشيدانيد.،يقضيبعضيـمعالبعضاآلخرأكقاتالفراغكيشارككنيـأفراحيـكأحزانيـ

كصدؽالمثؿالعربيالقائؿقؿليمفتصاحبأقؿلؾمفأنت.ـ(2002
لذاكجوالرسكؿصمىاعميوك،فجماعةاألصدقاءتؤثرتأثيرانإيجابيانأكسمبيانفيالشخص

سمـعمىاختيارالصحبةالطيبةفقاؿ"الرجؿعمىديفخميمو،فمينظرأحدكـمفيخالؿ"سنف
الترمذم

ىذهالمثؿ،تحتتأثيرالمثؿالمستمرةمفرفقاءالسكءالركادع،الرفقةالسيئةتحطـأكتضعؼ
التقميد الحثك ك بعدكلااليحاء ا،تنتقؿ عمىتعريؼالشباببالعاداتكتعمؿ السيئة لرفقة

السيئةكاإلدمافعمىالخمركتعاطيالمخدراتكالمقامرةكالرىافكغيرىامفاألمكرالتي
ـ(2011)عبدا،فيتجمبيارفقةالسكء.

العالـ،لمسمكؾاإلجراميثرالصحبةفيارتكابالفردأبدراسةجراـالذيفاىتمكاكمفعمماءاإل
المغاير االختبلط نظرية كضع الذم فرضية،سذرالند مف ىذه نظريتو في سذرالند كينطمؽ

خبلؿ مف الفرد يتعممو مكركث غير مكتسب سمكؾ اإلجرامي السمكؾ أف مفادىا أساسية
ينتمكفإلىكذلؾلعمميةالتكاصؿأكالتفاعؿاالجتماعيبيفاألفرادالذيف،اختبلطوباآلخريف
اليتـإالبيفأشخاصعمىدرجةالمجتمعالكاحد،كأفمثؿىذااالتصاؿفيالجماعةالكاحدة

،كيرلابراىمسفأفصداقةالأكعمىدرجةكاضحةمفالزمالةكمتينةمفالصمةالشخصية
معينة لحاجة لشعكرىـ نتيجة أك كظركؼمعينة تحتضغط جرائـ يرتكبكف بعضالشباب

بالمخالطةالذميقعضحيةالرفقةالسيئةالتيتدفعيـ إلىارتكابالجريمةكمفىؤالءالمجـر
ـ(1984)خاطر،تدفعوإلىالتقميدفيارتكابأنماطسمككيةاجرامية.

أدلإلىحماسكطنيلؼكؿطكائؼالشعببمافييـالمجرميف،فخمؽالعدكافاإلسرائيميك
المقاكمةـشعكربكاجباحتراـالنظاـالقانكنيكمظيرمفمظاىرالكطنيةككسيمةلدعـلديي

.اإلسرائيميفيمكاجيةالعدك
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 المطمب التاسع 
 ـ عمى كسائؿ اإلعالـ كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي 

مثؿالصحؼكتتنكعكسائؿاإل المقركءة فمنيا المسمكعةك،بأنكاعياالمطبكعاتعبلـ
ال اإلذاعية المحطات الراديكتمثؿ عبر تبث التمفزيكفك،ي مثؿ اإلعبلـ،المرئية كسائؿ ك

بنشرالمعمكماتعبراإلنترنتبمافياإللكتركنيةك التيتتمثؿفيمختمؼالكسائؿالتيتقـك
(ـ2017العبادم،)ذلؾالمكاقعاإللكتركنيةكقنكاتالتكاصؿاالجتماعي.

عددةكمتشعبةاألىداؼ،إذىيمفأىـ،فميمتيامتفيالمجتمعميـجدانلكسائؿاالعبلـدكر
مدينةفيمختمؼاالطبلععمىماتحرزهالخبارالعالميةكالمحميةكأساليبالتثقيؼكنقؿاأل

تعةعتبركذلؾكسيمةمفكسائؿالبناء،كأداةبريئةمفأدكاتالمتقدـ،كىيتالماديفمفرقيك
(ـ1997،الترفيو.)عبدالستارك

الكسيمة نكع باختبلؼ العبلـ كسائؿ تأثير مكاقعكيختمؼ تعتبر الراىف الكقت في ،
التكاصؿاالجتماعيمفأكثركسائؿالتكاصؿاالجتماعيتأثيرانحيثأفكافةطكائؼالمجتمع

.تقضيالكثيرمفالكقتعمىمكاقعالتكاصؿاالجتماعي
اإلعبلمية المقار كقصؼ باستيداؼ العدكاف أثناء اإلسرائيمي االحتبلؿ كقاـ
كالصحفييف،حيثاستيدؼمقراتفضائيةاألقصىكمقرإذاعةاألقصى،كاستشيدعددكبير
اإلشاعات بتركيج اإلسرائيمي االحتبلؿ كقاـ ليـ. المباشر االستيداؼ جراء الصحفييف مف

حيثأ باختراؽكاختراؽكسائؿاإلعبلـ قاـ كمرئيةنو فضائية كالراديمحطاتاألقصىك ك
التيكانتجزءمفالحربالنفسيةعمىقطاعغزة.إلقاءمنشكراتمفالطائراتك

التأثيرعمىسكافقطاع الكسائؿ كيرلالباحثأفاالحتبلؿاإلسرائيميحاكؿبكافة
كالخكؼبيفصفكفيـمماينعكسامفأجؿبثالفتنةيغزةبكاسطةكسائؿاإلعبلـالتييمتمك

عمىتمسكـبقيـالسمكؾالحسفالذميبعدىـعفارتكابالجرائـ،خاصةفيظؿأكضاعسمبان
العدكافالتيتستيدؼزعزعةاألمفمماقديترتبعميزيادةفيارتكابالجرائـ،كبالتاليحاكؿ

إعبلـإيصاؿصكرةلمسكافبكاسطةكسائؿـ2014االحتبلؿأثناءعدكافعمىقطاعغزةسنة
بانييارالكضعاألمنيكاألجيزةاألمنيةليدفعبعضاألشخاصالذيفتكمففينفكسيـمخاطر
اإلجراـنحكاقتراؼالجريمة،كيرلالباحثأفىذهالمحاكلةمفقبؿاالحتبلؿلـتنجححيث

فشؿ يؤكد مما طبيعية العدكافبقيتفيحدكد أثناء إعبلـأفمعدالتالجريمة تأثيرأجيزة
االحتبلؿأثناءالعدكافعمىدفعالناسنحكالجريمة.
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 المطمب العاشر
 ـ عمى البيئة التركيحية كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي 

التركيحية فراغو:البيئة أكقات الشخصمعظـ فييا يقضي التي البيئة كذلؾ،ىي
فك،السركريبعثفيركحوالبيجةكنشاطمعيفبممارستو  مع تتبلءـ ألنشطةالفرد ممارسة ا 

 كقت فيكميكلو كمصالحو كأىدافو كاتجاىاتو أذكاقو  كالراحة البيجة ركحو في يبعثفراغو
 كاف طالما الشخصية تنمية في يساىـ مما مكانياتو،ا وكقدرات تطكير كبالتالي ؛النفسيكالرضا
 في المشاركة كعدـ العمؿ في المستمر االنشغاؿ إف،الفاضمة اإلنسانية التربية ترسيخىدفو

 ـ(1970)إبراىيـ، المبدع العمؿركح سيقتؿ الفراغ كقت في تركيحية نشاطات
 في عبلقة لو فراغو كقتالفرد يقضيو الذم التركيحي النشاط طبيعة أف ىنا كيظير

 الفراغأكقات تنظيـ عمى تشرؼ أف ىيئاتو بكافة المجتمع مف يتطمب مما ،الجريمةنحك اتجاىو
 مف حمايتيـفي يساىـ مما المناسبة التركيحية األماكف ليـ كتكفر ،المختمفةالشباب لشرائح
 .الجريمةكمنيا المختمفة الشركر ك, ـ(1979)ثركت، ذكر لكزارة المساعد السياحةالككيؿ

بيتأثرمتعرضلمعديدمفاألضرارالمتفاكتة40فىناؾأكثرمفأكاآلثارد.محمدخمة
فيىذه المتضررة المبانياألثرية بذلؾعدد ليصبح لمقصؼاالسرائيميفيمحيطيا، نتيجة

 ك74الحرب كمي تدمرتبشكؿ أربعة منيا 11مبنى، جزئي بشكؿ تدمر مبنى59مبنى
ج قيمتياكأكد،زئيةأصيببأضرار نما فحسبكا  مادية خسائرىا تعتبر ال األضرار تمؾ أف

األساسيةفيمكانتياالتاريخيةكالحضاريةكالتياليمكفإعادتياإلىسالؼعيدىا.اماعمى
6صعيدخسائرالقطاعالسياحيافالخسائرالمباشرةالتيتعرضلياقطاعالسياحةتجاكزت

ال مميكفدكالر،بينما كليكفؽأمميكفدكالركذلؾكإحصاء4خسائرغيرالمباشرةفقدرتبػ
منشأةسياحية،منياما106فاالحتبلؿقاـباستيداؼأكذكر،كزارةالسياحةكاآلثارتقديرات

تعرضألضرار ما النكرسكمنيا كمنتجع بيسافالترفييية الكامؿمثؿمدينة تعرضلمتدمير
 ـ(2014)مكقعكزارةالسياحةكاآلثار،.جسيمةكخسائربالغة

أثربالغفياألىميةفيانخفاض سبؽبأفالبيئةالتركيحيةليا كيرلالباحثعمىضكءما
معدؿالجريمة،فمفناحيةىذهاألماكفالتركيحيةتساىـفيتركيضالنفسالبشريةكتزيدمف

ينماتدميرىذهاألماكفالتركيحيةأثناءالعدكافاإلسرائيميسنةقكةارتباطيابالسمكؾالحسف،ب
السكاففيأماكفسكناىـكبالتاليأثرعمىبأدلإلىعدـريادةىذهاألماكفممازجـ2014
كىذامايككفقدترتبعميوارتكابجرائـكاالعتداءبالضربأكالسبأكالشتـأك؛نفسيتيـ

 المشاجراتالعائمية.
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 حث الثانيالمب
 ـ عمى العكامؿ االقتصادية كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي 

 تمييد: 
 إذ غزة، قطاع في الفمسطيني االقتصاد عمى خطيرة آثاران الطكيمة الحصار سنكات تركت

%21 منيـ %،39مف تقترب فقر لنسبة الفمسطينيلئلحصاء المركزم الجياز بيانات تشير
لى ،المدقع الفقر خط تحت  حقكؽ حمايةلمركز تقرير أشار البيانات تمؾ تكرده ما جانب كا 

 أقفمت حيث الحصار، نتيجة القطاعات كافة في عمميـ عامؿ ألؼ 170 فقداف إلى اإلنساف
 لعشرات تصؿ السمكية كالثركة الزراعة قطاعي في يكمية خسائر عف ناىيؾ ،المعامؿ مف العديد
 حكالي 2014 العاـ في كصمت فقد البطالة نسبة ماأ ،التصدير منع نتيجة الدكالراتآالؼ

 في المشكمة حجـ نتخيؿ أف لنا ىنا-الغربيةالضفة في 18% مقابؿ- غزة قطاع في %41
ـ2014عاـخيراأل اإلسرائيمي العدكاف قبؿ حتىغزة، قطاع .ـ(2014)أبكشفةكشعت،

االك العامؿ يمعبو الذم الدكر أىمية الدراساتعمى الجريمة،أكدتمعظـ في لفيـقتصادم
التيتؤثرعمىمعدالتالجريمة.بيفالمتغيراتياكالجريمةيجبأفنفيـالصمةالقائمةبين

كاألسرة،فالفقرتصحبوآثاراجتماعيةكشخصية،غيرمباشرعمىالظاىرةاإلجراميةلمفقرأثر
ليـفقيرةالتكليأبنائياالرعايةكال ،تشتتأفرادىاالتفكؾككماقدتصابب،التربيةالقدرالبلـز

 تعيشيا التي الصعبة االقتصادية الظركؼ أف عمى الجسميعبلكة أفرادىا تككيف في تؤثر
كؾىذهالظركؼالمصاحبةلمفقرقديتكلدعنياالسم،ي،كتؤثرفيعدـاستقراراألسرة،النفسك

ـ(1991)نجــ.،ؿاألخرلالمؤديةإلىىذاالسمكؾاإلجراميمتىتظافرتمعياالعكام
ال فيتعميؽاألزمةاالقتصاديةمفخبلؿزيادةمعدؿالبطالةالمرتفعأصبلنعدكافساىـىذه
 بمغ 45كالذم الحرب قبؿ ما لفترة الفمسطيني االحصاء مركز فقد%حسب بحيث مباشرة

%في50معدؿالفقرالبمغذلؾإلىارتفاعأدلعشراتآالؼالعماؿفرصعمميـكبالتالي
األزمة ىذه تخمقيا التي العديدة المشاكؿ إلى بالضافة غزة لمصناعاتقطاع العاـ )االتحاد

ـ(2014الفمسطينية،
 العكامؿ أف الباحث بنيةكيرل في كتؤثر تتراكـ التي األسباب أكثر مف تعتبر االقتصادية

اإلنسافالجسديةكالصحيةكالنفسيةكالسمككية،مماتدفعبونحكالجريمة،كالعدكافاإلسرائيمي
قدتعمدالقضاءعمىكؿمناحياالقتصادكمقكماتفيقطاعغزة،كىذابدكرهـ2014سنة

تمؾالمتعمقةيؤدمحسبمعطياتنظرياتاإلجرا خاصة إلىارتفاعفيمعدالتالجريمة ـ
بجرائـاألمكاؿكجرائـاالعتداءكجرائـالشرؼ.
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 المطمب األكؿ 
 كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمةكالزراعة  ـ عمى اإلنتاج2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي  

كَ كاف قْلقد القطاعاتاالقتصادية الصناعيأكبر القطاع العدكافعمى جدانع ،مؤثران
 مف استيداؼالعديد الالمنشآتحيثتـ كافالصناعية كقد الصغيرة، ك المتكسطة ك كبيرة

لمقطاعالصناعيكبالتاليتدمير التحتية فياستيداؼالمنشآتلضربالبنية التعمد كاضحان
ـ(2014الفمسطينية،)االتحادالعاـلمصناعاتالقدرةاالقتصاديةلقطاعغزة.

،مؤسسةصناعيةبالكامؿ297تضررأنوأدللـ2014ثارالعدكافاإلسرائيميآكمف
جزئيان693 متضررة 1255،مؤسسة بالكامؿ، مدمرة خدمية خدمية2928مؤسسة مؤسسة

ـ(2017)التقريرالسنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة،متضررةجزئيان.
فيالمقدرةالمباشرةاألضراراإلنتاجيالقطاعتكبدغزةقطاع،ـ2014عاـعدكافخبلؿ
التجاريةالفرصكالدخؿخسارةبسببالمباشرةغيرالخسائرأفحيففي،دكالرمميكف418
.دكالرمميكف451قدرهإضافيمبمغإلىكصمتلمصراعنتيجة

الصناعيةكقطاعاإلنتاجأدتلمزيدمفالبطالةكالفقرالتيكؿىذهاألضرارفيالمنشآت
لياتأثيرمباشرعمىالسمكؾاإلجرامي.

%مفاألراضيالزراعيةكأضرار30ـأنوأدللتضرر2014العدكافاإلسرائيميثارآكمف
قيمةأفالفمسطينيةالزراعةكزارةأكدتك،صيداألسماؾالبنيةالتحتيةلمزراعةكفياألصكؿك

العدكافجراءمفدكالرمميكف251بمغتالزراعيالقطاعأصابتالتيكالخسائراألضرار
كالخسائرلؤلضرارالتقديريةالقيمةإلىالكزارةكذكرتـ،2014غزةقطاععمىاإلسرائيمي
.دكالرمميكف150تجاكزتالمباشرةغيرالزراعية

 ـ2102 عدكاف خالؿ يالزراع بالقطاع قتلح التي المباشرة األضرار تقدير ممخص :(2.2جدكؿ)

 اإلجمالي كالرمالتربة السمكيةالثركة الحيكانياإلنتاج النباتياإلنتاج

131,661,317 54,691,250 8,000,000 56,832,900 251,185,467 

52.42% 21.77% 3.18% 22.63%  
ـ2014،المصدر:كزارةالزراعة

مميكف131بكاقعالنباتياإلنتاجشممتالمختمفةالزراعيةالقطاعاتفيكالخسائراألضرارأف
قطاعفيأمادكالر،55نحكالحيكانيكاإلنتاجدكالر،مميكف56تتجاكزكالرمكالتربةدكالر،
دكالر.مميكف8خسائرهبمغتفقدالسمكيةكالثركةالبحرمالصيد
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)اإلسرائيمي(االحتبلؿلغاراتىدفانكانتالزراعيةكالمنشآتاألراضيأفزراعةالكزارةكذكرت
الزراعيةلؤلراضيالمباشرباالستيداؼتركزتاألضرارأفمبينةكالبرية،البحريةكالجكية
كمزارعالحيكانياإلنتاجمنشآتاستيداؼككذلؾاألخرل،كالفكاكوكالزيتكفالحمضياتكبساتيف
(2014الزراعة،)كزارةالصياديف.كقكاربالنحؿكخبلياكاألغناـألبقاركاالدجاج

 التدمير خبلؿ مف أك مباشر بشكؿسكاء الحرب بسبب تضرران األكثر كاف الزراعة قطاع إف
 أف لمتفكير يقكدناكىذا .كجرفيا التربة تمكث بسبب مباشر غير كبشكؿ لؤلراضي اليائؿ

رزقيـ سبؿعمى المدل بعيدة ىائمة آثار يعانكفسبينيـ، فيما األفقر كبخاصة المزارعيف،
.ـ(2015)صافي،

كقمةالدخؿ،كؿىذهالخسائرفيقطاعالزراعةأدتإلىالمزيدمفالبطالةكيرلالباحثأف
بزيادةمعدؿالجريمةانكالتيكافلياأثر،عةلدلالعديدمفالمكاطنيفالذيفيقتاتكفعمىالزرا

الجريمة.بكجكدعبلقةطرديةبيفالبطالةكفيقطاعغزةألفأغمبالدراساتأكدت
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 المطمب الثالث 
 ـ عمى المعابر كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي  

:لكؿفردالحؽفيمغادرةأمأف13نصاإلعبلفالعالميلحقكؽاإلنساففيالمادةرقـ
بمد،بمافيذلؾبمده،كفيالعكدةإلىبمده.

أبكسالـكمعبر كقطاعغزةيشيدإغبلؽجميعالمعابرباستثناءثبلثمعابركىيمعبركـر
حانكف لبلحتياجك)ايرز(بيت جزئي بشكؿ تعمؿ رفح العدكافمعبر أدل كقد األساسية ات
 تضرر2014اإلسرائيمي إلى كـ الحدكدية حالتياالمعابر الممنكعتدىكر السمع عدد كأف .

غالبيتيامكادخاـصنؼ500-400دخكليامفاالحتبلؿتحتمبررازدكاجيةاالستخداـمف
ـ(2017فيقطاعغزة،)التقريرالسنكملمحالةاإلنسانية.كمكادبناء

حددأمالمعابريتـفتحويك،غزةقطاعبشكؿكامؿعمىمعابريسيطراالحتبلؿاإلسرائيميك
نيائيان إغبلقيا يتـ المعابر بضائعكأم مف لغزة يدخؿ ما كؿ في كامؿ بشكؿ كتتحكـ ،

الممنكعاتكمستمزماتالصناعةكالتجارةكقطاعاألعماؿ،ككذلؾفيكضعقائمةطكيمةمف
،ككذلؾالمنعشبوالكامؿلمسكافمفالسفر1االستخداـالمزدكجمثؿلدخكؿغزةبحججكاىية
تقييدحركةسفرالمرضى.أحدأىـأكجوالحصاراإلسرائيمي(ايرز)عبرمعبربيتحانكف

المعبر عبر لممسافريف عممياتاالعتقاؿ كاستمرار لمك.كالتجار الفمسطينية المجنة اجية)تقرير
(ـ2017الحصار،

دلإلىحدكثمشاكؿأغبلؽكالتضيؽعمىسكافقطاعغزةكؿىذااإلكيرلالباحثأف
،زادفينسبةالبطالةبسببعدـإدخاؿمكادالبناءكالمكادالخاـ،كجعؿاجتماعيةمختمفة
مفىعاؽحركةالمرضأمكقكفيففيسجفكبيراليسمحبالخركجمنو،ككسكافقطاعغزة

بسببممنكعيفمفالسفرفلعبلجفيالخارجكالطمبةفيالسفرلمتعمـ،كالعديدمفالمكاطنيا
أفخصائصالمجتمعالغزمكمجتمعمترابطكمحافظكمتديفقدأدلإلىكالدكاعياألمنية،

الحيمكلةإلىتفاقـمعدؿالجريمةبشكؿخطيركمايحدثفيبعضالدكؿأثناءالحركب،كىذا
بدكرهأدلإلىبقاءالجريمةفيمستكياتمنخفضة.



                                  
 االستخدام المزدوج المقصود بها استعمال المواد أو األصناف فً العمل الطبٌعً و االستخدام اآلخر فً التصنٌع العسكري 1
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 المطمب الرابع 
 البطالة كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمةـ عمى العمالة ك 2014اإلسرائيمي  تأثير العدكاف 

كراغبفيو،ىككؿإنسافقادرعمىالعمؿبأنومنظمةالعمؿالدكليةالعاطؿعفالعمؿعرفت
كلكفدكفجدكل.كتعتبرالبطالةمفأخطراألمراض،كيقبموعنداألجرالسائد،يبحثعنو

مفآثارا،االجتماعيةالتيتكاجوالمجتمع يترتبعمييا جتماعيةسيئةتتمثؿفيأمراضلما
كشركراجتماعيةكمشاكؿعائميةقدتؤدمإلىتفكؾالمجتمعالذمتنتشرفيوكتستفحؿكيؤدم

.ـ(1995)خميؿ،إلىانقساـىذاالمجتمعكتشكهالقيـاألخبلقيةكاالجتماعية
اإلنساف حياة في ىاـ دكر معظـلمعمؿ يأخذ فيك ع، أغمبسنكات يكمو مف كيأخذ مره،

ب،ساعاتو االنخراط مف يمكنو أنو ككما منيـ األخيار العامميف مف كيحدد،األشرارغيره كما
لو المالي د؛المركز يحدد فيك مثؿلذلؾ اإلجراـ عمى كثيرة مؤثرات كالبطالة.كر الفقر :

ـ(1995)القيكجيد.،
ت حرمافالبطالة مكالفردعني إلرمف يكدم ما كىك رزقو بصكرةاد حاجاتو إشباع عجز ى
النصبكاالتجارمشركعة ك كالسرقاتالبسيطة إلىسمكؾسبيؿالجريمة يضطره قد مما ،

ةكتؤكدبعضالدراساتأفىناؾعبلقةطرديةبيفزيادـ(2000)الشاذلي،بالمكادالممنكعة
معدؿالبطالةكبيفانتشارالجريمة.

كأصبحت2014عاـمفالثالثالربعفيذركتياالبطالةبمغت ذركةفي٪47تتجاكزـ
ـ2014العدكافاإلسرائيميبعدثاراآلكمف،فيكقتالعدكافعمىقطاعغزةالعدائيةاألعماؿ
)التقرير%70الشبابإلى%كبيف45حدثتزيادةحادةفيالبطالةكصمتإلىأنومباشرة

ـ(2017السنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة،
خبلؿ العمؿ عف قسريان تعطمكا الذيف بينتأف المركزم االحصاء جياز أجراىا دراسة كفي

.كمابمغعدد%كافغيابيـغيرمدفكعاألجر75.4،منيـ%64.3ـبنسبة2014عدكاف
%مفالذيفتعطمكاقسريانجميعأياـالعدكاف.82.3يكمان،فيماغاب50ـالغيابالقسرمأيا

ـ(2016)الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،
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 التكزيع النسبي لألفراد الذيف تغيبكا قصريان عف العمؿ خالؿ العدكاف حسب السبب :(1.2شكؿ)

ـ(2016)الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،المصدر
 أف الشكؿ القدرة53.4كيكضح عدـ بسبب العدكاف فترة خبلؿ قسران العمؿ عف تغيبكا %

%بسببنقصالمكادالخاـ.3.8%بسببإغبلؽالمنشأة،38.3لمكصكؿإلىمكافالعمؿ،
%بسببالحالةالنفسيةأكالصحية.1.9%يسببتضررالمنشأةكميانأكجزئيان،2.6

أف مبارؾحكؿجريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةبيففييا أكثركفيدراسةاجراىا
ـعمىالتكاليكيمكفتفسيرذلؾبسبب2015-ـ2014جرائـالسرقةكالسطككانتفيعاـ

ن كزيادة غزة محافظات عمى الخانؽ كالحصار الخرجيف نسبةسبة )مبارؾ،البطالة.زيادة
ـ(2017

العدكافاإلسرائيميأدلإلىتعطؿالعمؿأثناءفترةالعدكاف،كزيادةنسبةكحسبرأمالباحثأف
أدتإلىحدكثبعضالجرائـ الزيادة كىذه العدكافمباشرة ألفأغمبالدراسات؛البطالةبعد

الجريمة.كجكدعبلقةطرديةبيفالبطالةككدعمىؤت
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 المبحث الثالث
 ـ عمى العكامؿ البيئية كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي 

 تمييد: 
حيثأفجيشاالحتبلؿ،ترؾأثرانبالغانفيالجكانبالبيئيةالمختمفةـ2014العدكافاإلسرائيمي

كفجركمياتكبيرةمفالمتفجراتكاستخدـ،اإلسرائيميدمرأالؼالمنازؿعمىرؤكسساكنييا
بالغ أثران تركت ك بحمميا ألقت التي ك البكارج ك الطائرات ك اآلليات المسجميعأعتى ان

يةالمتفجراتالمعدنكضالفسفكراالبيىذهاألسمحةالقنابؿالعنقكديةكتشتمؿالجكانبالبيئية.ك
المعادفكالالثقيمةالخاممةمثؿالدايـك المكادالكيميائيةالمستخدمةفييكرانيكـالمخضبكىذه

ـ(2014)صرصكر،تمؾاألسمحةتسببالسرطاف.
كاليستطيعأحدأفينكرأفلمظػكاىرالطبيعيػةتأثيرىػاعمػىالظػكاىراالجتماعيػة،كلمػاكانػت

 فػيـ(1988)الحسني،الجريمةظاىرةاجتماعيةفإفلمظكاىرالطبيعيةتأثيرىاالحتميعمييا.
 التػي المريػرة الظػركؼ مػف كصػعدت غػزة، قطػاع فػي الحيػاة نػكاحي كافػة مسػت الحػرب أف حػيف

 جػرتف  الحػرب ىػذه ففػي ،لمبيئػة بالغػان ضػرران سػببت أيضػان أنيػا البػد غػزة، قطػاع سػكافيعيشػيا
 ،الشرقي الجانب عمى كبخاصة غزة قطاع عمى السامة كالغازات كالمتفجراتاألسمحة مف أطناف
 الركاـ مف األطناف مبلييف تاركة باألرض سكيت حتى قصفت أكالبيكت آالؼ عشرات كدمرت
 كمػا اإلزعػاج مػف أخػرل أشػكاؿ تسػبب ممكثػة كغبػار مػكادمنػو ،يتصػاعد كالػذم لميػكاء الممػكث
 الشػرقي الحػزاـ معظػـ كالػدبابات الثقيمػة المػدرعاتكغػزت ،كالحشػرات لمقػكارض مػأكل أصػبحت
.سػكاء حػد عمػى كالكيميػائي الميكػانيكيالمسػتكيف عمػى التربػة لسػطح ضػرران مسػببة غػزة لقطػاع

ـ(2015)صافي،
 فػي اليػكاء تمػكثمػف 10 -6% عػف مسػئكلة عسػكرية صػناعة مػف يصػحبيا كمػا الحػركب فػإف
كمعظـالعمماءيؤيػدكف(Finger, 1991) . العالمية البيئية األضرار مف 30 - 10% ك العالـ

اإلجراـ،كلكػنيـيرفضػكفاعتبارىػامػفالمػؤثراتاألصػميةلمجريمػة،أثرالمؤثراتالطبيعيةفي
)إبػراىيـبؿيركفأنياالتخػرجعػفككنيػامػؤثراتثانكيػةمسػاعدةفػينشػكءالسػمكؾاإلجرامػي.

ـ(1998د.،
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 المطمب األكؿ 
 كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمةالطاقة كـ عمى المياه 2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي  

 اإلسرائيمي العدكاف آثار 2014مف ك المياه آبار مف كبير عدد تضرر أنو 16ـ
كتدمير ، عادمة ك46.8صيريجنقؿمياه المياه مفشبكة المياه17.5كـ مفشبكة كـ

ـ(2017)التقريرالسنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة،العادمة
كتظيراآلثارعمىالمياهالجكفيةفيالمدلالبعيدحيثيتكقعتدىكرنكعيةالمياهمفحيث

 داخؿ ببطء تتنقؿ أف يمكنيا الثقيمة المعادف أفك،التمكثاإلشعاعيكالتمكثبالمعادفالثقيمة
 التربة داخؿ الثقيمة المعادف انتقاؿ يعتمد ، الجكفية المياه جكدةفي تراجعان الحقان لتسبب التربة
 ,Li)كالكيميائية الطبيعية خصائصيا كعمى ،التربة في المعادف تمؾ تركيز درجة عمى

Zhenbin, & Shuman., 1996)مكثبعناصرالكادميكـكالنحاس.كىذاالتسربيحدثت
.التيبدكرىاتسببالعديدمفاألمراضمثؿالسرطافكالرصاصك

تكافر كذلؾبسببعدـ معالجة عممية إجراء دكف البحر في العادمة المياه ضخ تـ
التحرؾفي عمى المكظفيف قدرة عدـ أك محطاتالمعالجة لتشغيؿ الكافية الكيربائية الطاقة

مفلكفالبحرإلىالمكفالعدكافبسبباالستيداؼالصييكني.حيثأنولكحظتغيرجزءكبير
ك كاألسكد البحريةالبني البيئة عمى أثر ،ذلؾ إلى أدت مفحيث انخفاضبعضاألنكاع
كىذاالتمكثيؤدمإلىالعديدظيكرأخرلكانتشارالطحالبفيشكاطئالقطاع.األسماؾك

 ,Pruss)المعدةكاألمعاءكالكبدالتيابالعينيفكاألذفكمفاألمراضمثؿأمراضالجمديةك
لىتعرضيـإكالصياديفىـالفئةاألكثرتأثرانبتمكثمياهالبحرحيثأنياقدتؤدم،(1998

دكدةلمصيدمفسكاحؿقطاعغزة،تؤدمأيضانلقمةصيداألسماؾفيالمساحةالمحلؤلمراضك
لؤلمراضأيضان.ك البحر شاطئ عمى يسبحكف الذيف عمىيتعرضالمكاطنيف يؤثر ال كىذا

معدليافيقطاعغزةكلكفاليمكفإغفالو.كالجريمة
الكيربائيمف انقطاعالتيار فيقطاعغزةأتعتبرأزمة األزماتالمكجكدة كىذه،ىـ

مةمنذاألزمةأثرتعمىالعديدمفجكانبالحياة،كالمكاطنيفقطاعغزةيعانكفمفىذهاألز
ـ(2018ا،)األغأكثرمفعشرسنكاتماضية

الكيربائي الكيربائية22-21كانقطاعالتيار العجزفيالطاقة ك يكميان 270ساعة
طفؿبسبباستخداـالشمكعمنذ23أشخاصك6ميجاكاتكأدتأزمةالكيرباءإلىكفات

ـكتدميرمحطاتكيرباءغزةكأضرارفيالشبكةكالمحطةالفرعيةلشماؿغزةك2010عاـ
ـ(2017)التقريرالسنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة،التحتيةلنقؿالطاقةالبنية
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 حدث العالمي الصعيد عمى فيلانقطاع في9.34الساعةـ1977يكليك13مكيرباء مساء
منتصؼالصيؼ في كاف فقد تاركة،نيكيكرؾ نيكيكرؾ عف مبلييف9حيثانقطتالكيرباء

آالؼشخصكىرعرجاؿ4عميحكاليلشرطةكفيتمؾالميمةقبضا،شخصفيظبلـدامس
ليمةحريقاتمتبفعؿفاعؿكىكمادفعمجمةنيكزكيؾإلياطبلؽتعبير1037إليالمطافئ

ككردتتقاريرعفانقطعالتيارالكيربائيـ2003كفيعاــ(2003)زايدة،ـمفالجحي
(news.bbc،2003) اكاالكنديةتتفشيأعماؿنيبفيمااليقؿعفاربعمناطؽفيمدينةأك

ساعاتالفراغالتيإفلـيتـممؤىاباألنشطةالمبلئمة،فإنياازمةالكيرباءتؤدمإلىزيادة
ستؤدمالىمعاناةالفردمفالضيؽكالتكتركالممؿ،الذميؤدمفيبعضالحاالتإلىاصابتو

كاالمراضالنفسيةكحدكثتكتراتنفسيةكعصبيةتخرجالسمكؾعفـ(2008)نشأت،الكآبة
ـ(2004)كامؿ،هالسكمإلىاالنحراؼتجاهسبؿغيرمشركعةإلشباعحاجاتوالمختمفةمسار

-كأجرلالباحثكرقةعمميةبعنكاف"أثرأزمةالكيرباءعمىمعدؿالجريمةفيمحافظةرفح
كىؿىناؾعبلقةبيففمسطيف؛بيدؼالتعرؼعمىأثرأزمةالكيرباءعمىزيادةنسبةالجريمة

التيار انقطاع بيف طردية بحيثخمصالباحثإلىأفىناؾعبلقة كالجرائـ، الكيرباء أزمة
الكيربائيكالجرائـ،كاستنتجالباحثأفأزمةالكيرباءقدأثرتعمىالجريمةكأفمعدؿالجرائـ

.(ـ2018)األغا،%عفكجكدالكيرباء22التيتمتفيغيابالكيرباءتزيدبنسبة
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 نيالمطمب الثا
 ـ عمى األرض كاليكاء كانعكاسيا عمى معدؿ الجريمة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي 

حيثأف مناطؽقطاعغزة مف العديد في تعرضتتضررتالتربة السطحية التربة
الصكاريخك جراء إما اآللياتالثلمتجريؼكالتدمير مركر جراء أك كاالنفجاراتالمختمفة قيمة

الدباباتعمىالتربة،مماأدلإلىإفقادالتربةخصكبتياكقمؽمفإنتاجاألراضيالزراعيةفي
ـ(2015)صافي،بعضالمناطؽمفقطاعغزة.

ضغطالتربةبفعؿمركراآللياتالثقيمةعمييايحدمفقدرةاليكاءكالماءعمىالنفاذإلىالتربة
(Koch, 2008)كيقمؿمفنشاطياالحيكمكمحتكاىاالعضكم

 اإلسرائيمي العدكاف آثار 2014كمف ترؾخمفو أنو األنقاض1.5ـ مف طف مميكف
)التقريرالسنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة،يرمفمخمفاتالعدكافالقابمةلبلنفجاركعددكب
ـ(2017

محدكديةالدخؿلدييـكؿىذهلياتأثيرعمىبالمزارعيفكيكدمإلىالبطالةككيمحؽذلؾضرر
 الجريمةكتـالحديثعنياسابقان.
بسبب؛ماكفعديدةفيقطاعغزةأىتراجعجكدةاليكاءفيقدتككفالحربأدتإل

انتشارنفاياتالدمارالتيخمفتياالحربأكثرمفمميكفكنصؼطفمفالركاـالميدـفيفترة
الجزيئاتالممكثةفيكافةأنحاءقطاعغزة،ناىيؾعفنسبيانمماسببانتشارالغباركقصيرة

لنيرافمماسبببتمكثاليكاءبالدخافكالمكادالكيميائيةكالقصؼالمكثؼالذمسببانتشارا
كتـاستيداؼمخازفالكقكدفيمحطةتكليدكيرباءغزةمسببانحريقانكاسعان،الجسيماتالممكثة

ـ(2015)صافي،لمميكنيفلترمفالكيركسيففيثبلثأياـ.
 القطاع حدكد كحتى القصير المدليتخطى سكؼ اليكاء جكدة عمى الحرب أثر أف

 في غزة إسياـ مف يزيد ما غزةلقطاع النباتي الغطاء كبخاصة الزراعي، لمقطاع تدميره بسبب
.ـ(2015)صافي،.فيالمناخي التغير مشكمة

 التربة تمكث عف الناجمة الصحية لآلثارانكشافا األكثر ىـ كاألطفاؿ السف كبار أفك
 ما عادة ،كالطكيؿ المتكسط المدييفعمى غزة قطاع عمى سيؤثر الذم كاليكاء البحر كماء كالمياه
 بنيتيـ ضعؼ بسبب تحمبلنكاألقؿ المخاطر لتمؾ عرضة األكثر ىـ السف ككبار األطفاؿ يككف
 كالجياز كالصدرالجمد ألمراض عرضة أكثر تككف قد المجمكعات تمؾ أف ىؤالء كيرل ،الدنية

كتمكثاليكاءاليكجدلوتأثيركاضحعمىمعدالتالجريمةكلكف،ـ(2015)صافي،التنفسي
تـذكرهنظراألىميتو.
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 المقدمة:
لمنيج الفصؿتكضيح ىذا مجتمعيتناكؿ ككذلؾتحديد الباحث، الذماتبعو الدراسة

فصدؽأداةالدراسة،ككصؼخصائصالدراسةثـعرضلكيفيةبناءأداةالدراسة،كالتػأكدم
أداةالدراسةالميدانيةالدراسةاالستبانة،ك المعالجةاإلحصائيةكأساليبالكيفيةالتيطبقتبيا

ئية.التياستخدمتفيتحميؿالبياناتاإلحصا

 إجراءات الدراسة
 أكال: منيج الدراسة

مفأجؿتحقيؽأىداؼالدراسةقاـالباحثباستخداـالمنيجالكصفيالتحميميلكصؼ
كم بياناتيا كتحميؿ الدراسة، عمىكضكع الكصفي المنيج يعتمد بحيث مككناتو؛ بيف العبلقة

 دقيقان، كصفان بكصفيا كييتـ الكاقع، في ىي كما الظاىرة كافيان،دراسة تعبيران عنيا كيعبر
درجات أك حجميا يكضح بما رقميان بكصفيا كميان تعبيران عنيا كيعبر خصائصيا، كتكضيح

ت استنتاجات إلى الكصكؿ إلى ييدؼ ككذلؾ أخرل، ظكاىر مع فيـاالرتباط في سيـ
(ـ1987اخركفالظاىرة.)عبيداتك

 : حدكد الدراسة ثانيان 
 الحدكدالبشرية: -أ

فيمحافظاتقطاعغزة،الذيفنزالءالسجكفتبانةفيىذهالدراسةعمىاألشخاصأجريتاالس
عامميفببلتمعالخبراءكاألكاديمييفكارتكبكاجرائـكىـمحككميفعمييا.باإلضافةإلجراءمقا

ـ.2014فيالمحاكـكالنياباتكمكاتبالتحقيؽالذيفعايشكافيفترةالعدكاف
 الحدكدالمكضكعية: -ب
تكتىذهالدراسةعمىالخصائصاالجتماعيةكاالقتصاديةكالبيئيةالتيأدتلمجريمةفياح

قطاعغزةكالكقكؼعمىأثرالعدكافاإلسرائيميعمىمعدؿالجريمةفيقطاعغزة.
 الحدكدالمكانية: -ت

"سجف التأىيؿ ك اإلصبلح مراكز في المكقكفيف عمى الدراسة ىذه في االستبانة تطبيؽ تـ
قأ في كالنياباتصداء" المحاكـ في كعامميف كاألكاديمييف الخبراء إلى باإلضافة غزة. طاع
مكاتبالتحقيؽمفجميعمحافظاتقطاعغزة.ك
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 الحدكدالزمانية: -ث
تطبيؽاالستبانةفيشيريكنيك كتـاالعتمادعمىبياناتخاصةبالجرائـمف2018تـ ـ،

ـ.2016ـكحتى2013سنة

 الدراسة  دكات: أثالثان 
مفرفضتعبئةاالستبانة،ااختارالباحثالعينةالقصديةألجراءالدراسةعمىجميعالنزالءعد

نزيؿحتىيتـتفادم96كقاـالباحثبتعبئةاالستبانةبنفسوعمىأفرادالدراسةكالبالغعددىـ
األخطاءككانتجميعياصحيحةتصمحلمتحميؿاإلحصائي.

مكاتبالتحقيؽالذيفعامميففيالمحاكـكالنياباتكاألكاديمييفكالخبراءككعينةأخرلمف
 العدكاف فترة الدراسة2014عايشكا تساؤالت عف لئلجابة شخصية مقاببلت إجراء كتـ  ـ

كتكضيحعمميـخبلؿالعدكافكتفسيرالعبلقةبيفالسمكؾاإلجراميكالعدكاف.
اطمعـعمىمعدؿالجريمةبعداف2014فعمىقطاعغزةتـإعداداستبانةحكؿأثرالعدكاك

كفيضكء،عمىعددمفالدراساتكالبحكثكاألدبياتذاتالصمةبمكضكعالدراسةثالباح
دةمحاكرمفع،فقدتككنتاالستبانةفيصكرتياالنيائيةيفالقراءاتالخارجيةكآراءالمشرف

:مقسمةعمىالنحكالتالي
الشخصيةعفمرتكبيالجرائـ.المعمكمات -أ
الخصائصاالجتماعيةكاالقتصاديةكالبيئية. -ب
بياناتخاصةبالعدكاف -ت
 بياناتخاصةبالجريمة -ث

ك المحاكـ في عامميف ك األكاديمييف ك الخبراء مع مقاببلتشخصية إجراء إلى باإلضافة
ـ2014النياباتكمكاتبالتحقيؽالذيفعايشكافيفترةالعدكاف

 صدؽ األداة ان:بعرا
صدؽاألداةىكالتأكدمفأنياتقيسماأعدتلقياسو،كمايقصدبالصدؽشمكؿاألداةلكؿ
العناصرالتييجبأفتدخؿفيالتحميؿمفناحيةككضكحفقراتيامفناحيةأخرل؛بحيث

تككفمفيكمةلكؿمفيستخدميا.
 الصدؽ الظاىرم -أ

الدراسة؛حيثقاـبعرضاالستبانةبشكميااألكليعمىعددقاـالباحثبالتأكدمفصدؽأداة
الفم بالجامعات التدريس ىيئة أعضاء مف المحكميف المبلحظاتمف إلى كاستند سطينية.
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معظـك عمييا اتفؽ التي التعديبلت بإجراء الباحث كقاـ ، المحكميف أبداىا التي التكجييات
كحذؼالبعضاآلخر،كتـاجراءدراسةالمحكميف،حيثتـتعديؿصياغةبعضالعبارات

كتككنتمف لبلستبانة، أكلية ميدانية يتناسبمع15اختبارية حسبما تعديميا كتـ استبانة
الدراسة.

 : أساليب المعالجة اإلحصائيةان خامس
لتحقيؽأىداؼالدراسة،كتحميؿالبياناتالتيتـجمعيا،فقدتـاستخداـالعديدمفاألساليب

االحصا االجتماعية لمعمكـ اإلحصائية الحـز برنامج باستخداـ المناسبة كمف SPSS ئية
 االساليباإلحصائيةالتيتـاستخداميامايمي:

 .الرسـالبيانيكالعرضفيجداكؿ
 .النسبالمئكيةكالتكرارات
 .اختبارمربعكاملبلستقبلؿ

  تفسير بيانات االستبانة
 ألفراد العينةالبيانات الشخصية أكالن: 




  العمرتكزيع أفراد العينة حسب متغير : (1.3) شكؿ

 مف (2%) أفمانسبتو تبيف ،حيثالعمر متغير حسب العينة تكزيع) 5.1  (الشكؿيبيف
%(24ك)سنة30مفأقؿإلى20مف العينة مف (53%) سنة،ك20اقؿمفأفرادالعينة

 20العمر اقل من 
 سنة

2% 

إلى  20العمر من 
 سنة 30أقل من 
53% 

إلى  30العمر من 
 سنة 40أقل من 
24% 

سنة   40العمر 
 فأكثر

21% 

 الُعمر
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،كنستنتجأفمعظـأفرادالعينةىـسنةفأكثر40مف%(21ك)سنة،40مفأقؿإلى30مف
عاـحيثبمغتنسبتيـأكثرمفنصؼ30إلى20مففئةالشبابالتيتتراكحأعمارىـمف

كىذهالفئةأكثرطاقةكنشاطكدافعيةإفلـتجدعمؿأكسبؿإلفراغىذهالطاقةفإنياالعينة
 يدؿعمىتنزلؽلئلجراـ، تعاأفكىذا الفئة بسبباألكضاعفيىذه الفقر ك البطالة نيمف

قطاعغزةكعدـكجكدفرصعمؿليا.


 التعميمي المستكلمتغير تكزيع أفراد العينة حسب : (1.2) شكؿ

 حيثالمستكلالتعميميمتغير حسب العينة تكزيع) 5.2 (شكؿيبيف  تبيف ، نسبتو ما  أف
كيكتب،  العينة مف (9.4% ) ،كأميأفرادالعينة مف (%13.5)  فم%(12.5ك)يقرأ

 فم%(9.4ك)ثانكم، العينة فم%(35.4ك)إعدادم، العينة فم%(12.5ك)ابتدائي،  العينة
،  العينة ك،جامعي،كاليكجدأمشخصيحمؿشيادةدراساتعميا العينة فم%(7.3ك)دبمـك

ىي نسبة أكثر أف نبلحظ الشعبتعممان أكثر مف قطاعغزة أفسكاف درسكا المرحمةممف
ارتكابالجريمةحيثأنوكممافالمستكلالتعميميكيبعكسيةنستنتجأنوىناؾعبلقةالثانكية

.التعميميكمماقؿمستكلالجريمةزادالمستكل
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الحالة االجتماعيةمتغير تكزيع أفراد العينة حسب : (1.1)شكؿ 

 متغير حسب العينة تكزيع) 5.3 (شكؿيبيف حيثاالجتماعيةالحالة  تبيف ، نسبتو  أفما
 العينة مف (2.1%) ،كمتزكج العينة مف (51%) ،كغيرمتزكجأفرادالعينة مف (%34.8)

،كيتضحأفالمتزكجيفأكثرفئةمفأفرادالعينةعمىالرغـأرمؿ العينة مف (3.1%) ،كمطمؽ
العائميةالممقاةعمىتبسببالمسؤكليامفأفالمتزكجيفأكثراستقراران،كطمبانلمسكينةكاليدكء

عاتقيـكأفىذااالرتفاعبسببالكاقعالذميعيشوسكافقطاعغزةمفحصاركبطالةكفقر
 .كسكءفياألكضاعاالقتصاديةكاالجتماعية


 المينة متغير تكزيع أفراد العينة حسب: (1.1) شكؿ



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 أرمل مطلق متزوج غٌر متزوج

42 

49 

2 3 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

موظف  طالب
 حكومً

 بدون عمل مزارع عامل قطاع خاص

3 

15 

6 

21 

6 

45 



104 
 

 مف (%46.9) أفمانسبتو تبيف ،حيثالعمؿمتغير حسب العينة تكزيع) 5.4  (شكؿيبيف
العينة عمؿأفراد كبدكف كعامؿ  العينة مف 21.9%) ، مكظؼالعينة مف 15.6%) ،

 العينة مف(%3.1) ،كمزارعالعينة مف 6.3) ،كةقطاعخاصالعين مف(%6.3) ،كحككمي
يةىناؾعبلقةطردىذايبرزدكرالبطالةحيثأفأكبرعينةىيفئةالعاطميفعفك،كطالب 

.بفالبطالةكالجريمة




 الحالة الصحية متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.1) شكؿ

 (%69) أفمانسبتو تبيف ،حيثالحالةالصحية متغير حسب العينة تكزيع) 5.5  (شكؿيبيف
كتتنكعاألمراضفبعضأفرادالعينةيعانيمريض العينة مف (%31) ،كسميـأفرادالعينة مف

عددقميؿيعانيمفإصاباتكجزءآخريعانيمفأمراضالسكركالضغطكمفأمراضنفسية
مفاالحتبلؿاإلسرائيمي.








 سلٌم
69% 

 مرٌض
31% 

 الحالة الصحية
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 بيانات الجريمة: ثانيان 
 


 كجكد سابقة جنائية متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.5) شكؿ

 أفمانسبتو تبيف ،حيثكجكدسكابؽجنائية متغير حسب العينة تكزيع) 5.6  (شكؿيبيف
،كأفلدييـسكابؽجنائية %26) ،كاليكجدلدييـسكابؽجنائيةأفرادالعينة مف (74%)

ىناؾعكدإلىالجريمةمرةأخرلممايدؿعمىأفالعقابالمخصصلمجريمةلـيكفرادعان




 نعم
26% 

 ال
74% 

 وجود سوابق جنائية
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 نكع الجريمة متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.5) شكؿ

 الجريمة متغير حسب العينة تكزيع) 5.7  (الشكؿيبيف حيثنكع  تبيف ، نسبتو ما  أف
العينة مف (27.1%) كسطكأفراد سرقة جرائـ سكءارتكبكا بسبب ذلؾ أف الباحث كيرل

مخدراتارتكبكاجرائـ العينة مف (%21.9) ،كاألكضاعاالقتصاديةكعدـكجكدفرصعمؿ
ارتكبكاجرائـ العينة مف (%10.4) ،كارتكبكاجرائـمشاجرات العينة مف (%10.4) ،ك

ارتكبكا العينة مف (%4.2) ،كارتكبكاجرائـاعتداء العينة مف (%5.2) ،كاحتياؿنصبك
 العينة مف (%18.8) ،كارتكبكاجرائـذـكتيديد العينة مف %2.1) ،كجرائـذمـمالية

ارتكبكاجرائـأخرل.
يدؿعمىأف السرقةكالسطكمما أثناءالعدكافجرائـ المرتكبة كيرلالباحثأفأكثرالجرائـ
انعداـاألمفكاالستقراركانشغاؿاألجيزةاألمنيةفيالعدكافتتيحالفرصةلدلالبعضالقتراؼ

 جرائـمثؿالسرقةكالسطك.
 


 كقت ارتكاب الجريمة متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.5) شكؿ

 أفمانسبتو تبيف ،حيثكقتارتكابالجريمةمتغير حسب العينة تكزيع) 5.8  (شكؿيبيف
 ،ارتكبكاجرائميـليبلنالعينة مف (%29) ،كارتكبكاجرائميـنيارانأفرادالعينة مف (71%)
كيكجدتسترفيالظبلـ،كىذهالظركؼتككفمبلئمةفيفترةالميؿتقؿحركةالسكاف،رغـأف

%مفأفرادالعينةارتكبكاجرائميـفيالنيار،كأفالعديدمف71لجرائـالسرقةكالسطكلكف
الجرائـمثؿالنصبكاالحتياؿكالمشاجراتكاالعتداءاتتكثرفيكقتالنيار.

 لٌلا 
29% 

 نهاراا 
71% 
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 تخطيط مسبؽكجكد  متغير تكزيع أفراد العينة حسب: (1.5) شكؿ

 أفمانسبتو تبيف ،حيثكجكدتخطيطلمجريمة متغير حسب العينة تكزيع) 5.9 (الشكؿيبيف
خططكالمجرائـ العينة مف (%21) ،كارتكبكاجرائميـبدكفتخطيطأفرادالعينة مف (79%)

ارتكبكىا ال ،التي ذلؾ مف ككيتضح غزة قطاع في منظمة جريمة عصاباتيكجد يكجد ال
تككفبسببظركؼعابرةفيالمجتمعالفمسطيني.اميةكأفمعظـالجرائـإجر



 ارتكاب الجريمة باالشتراؾ متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.35) شكؿ

أفما تبيف ،حيثارتكابالجريمةباالشتراؾ متغير حسب العينة تكزيع) 5.10  (شكؿيبيف
كىيالنسبةاألكبركذلؾألفالجانيارتكبالجريمةبمفردهأفرادالعينة مف (%56) نسبتو

.ارتكبالجريمةباالشتراؾ العينة مف (%44) ،كيفضؿأفيخفيمعالـجريمتوبمفرده

 وجود تخطٌط
21% 

 بدون تخطٌط
79% 

ارتكبت الجرٌمة 
 بمفردي

56% 

ارتكبت الجرٌمة 
 باالشتراك

44% 
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 مكاف ارتكاب الجريمة متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.33) شكؿ

 ارتكاب متغير حسب العينة تكزيع) 5.11  (الشكؿيبيف حيثالجريمةمكاف ما تبيف ، أف
 العينة مف (%61.5) نسبتو سكانيانأفراد مزدحمة فيمنطقة الجريمة كذلؾبسببارتكبكا

فأفاالزدحاـالسكانييككفبيئةخصبةلحدكثالعديدمصراعبيفالناسإلشباعحاجاتيـكال
العينةمف%(11.5)كارتكبكاجرائميـفيمنطقةقميمةالسكاف العينة مف %27.1) ،الجرائـ

ارتكبكاجرائميـفيمنطقةزراعية.

 الخصائص االجتماعية كاالقتصاديةثالثان: 
 الظركؼ التي أدت إلى ارتكاب الجريمة متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (3.0جدكؿ )


 ،حيػثالظػركؼالتػيأدتالرتكػابالجريمػةمتغيػرحسػب العينػة تكزيػع) 5.1  (يبػيفجػدكؿ

حيػثأفقطػاعغػزةيمػرمنػذ (%54.2) مػانسػبتواالقتصػاديةثرىاتأثيرانالظركؼكأأف تبيف
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 منطقة قلٌلة السكان منطقة مزدحمة سكانٌاا  منطقة زراعٌة

11.5 

61.5 

27.1 

 1سلسلة

 النسبة المئكية العدد البياف المتغير

الظركؼ التي أدت إلى 
 ارتكاب الجريمة

 54.2 52 اقتصادية
 14.6 14 اجتماعية
 4.2 4 دينيتطرؼ

 12.5 12 مخدرات
 14.6 14 أخرل

 100.0 96 المجمكع
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غػبلؽالمعػابركقطػعأكثر مفعشرسنكاتبظركؼاقتصاديةصعبةجدانتتمثؿفيالحصػاركا 
أجػابكابػأفالظػركؼاالجتماعيػةىػيالتػيادت أفػرادالعينػةمػف %14.6) ،كركاتػبالمػكظفيف
أجػابكابػأفالمخػدراتىػيالتػيادتالرتكػاب أفػرادالعينػةمػف (%12.5) ،كالرتكػابالجريمػة

ىيالتػيادتالرتكػابالدينيالتطرؼأجابكابأفالظركؼ أفرادالعينةمف (%4.2) ،الجريمة
أجػابكابػأفىنػاؾظػركؼأخػرلىػيالتػيادتالرتكػاب أفػرادالعينػةمػف (%14.6) ،الجريمػة
الجريمة.




 تأثر تمكث اليكاء أك المياه عمى ارتكابؾ الجريمةمتغير تكزيع أفراد العينة حسب : (1.32) شكؿ

 عمى متغير حسب العينة تكزيع) 5.12 (شكؿيبيف التربة أك اليكاء أك تمكثالمياه  تأثير
،أفادكابأنواليكجدلياأثرأفرادالعينة مف (%92) أفمانسبتو تبيف ارتكابالجريمة،حيث

كافقميؿتمكثالمياهأكاليكاءأكالتربةعمىارتكابالجريمةأفادكابأف العينة مف (%8) ك
كلكفاليمكفتجاىمو.

كيرلالباحثأفتمكثالمياهأكاليكاءأكالتربةلوأثرعمىمعدؿالجريمة،بحيثأفالتمكث
ينعكسعمىجكدةالحياةكعمىالصحةالجسديةكالنفسيةلئلنسافممايؤثرفيسمككوحتما،

ءكالطبيعة.ـقدأثرتأثيراجذرياعمىالمياهكاليكا2014كالعدكافسنة



 

 لم ٌكن له تأثٌر
92% 

 له تأثٌر
8% 

تأثير  تلوث المياه أو الهواء أو التربة على 
 ارتكاب الجريمة
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 أثر انقطاع التيار الكيربائي عمى ارتكابؾ الجريمة متغير تكزيع أفراد العينة حسب: (3.2جدكؿ )

جدكؿ  حسب العينة تكزيع) 5.2  (يبيف ارتكابؾمتغير عمى الكيربائي التيار انقطاع أثر
حيثالجريمة  تبيف ، نسبتو ما العينة مف (%77.1) أف تأثيرأفراد يكجد ال بأنو أفادكا

اإلجرامي نشاطيـ الكيربائيعمى التيار كالنقطاع تأثير مف (22.9%) ، يكجد بأنو أفادكا
اإلجراميالنقطاعالتيارالكيربائيعمى انقطاعالتيارالكيربائيقديمة؛نشاطيـ ألفمشكمة

المكاطنيفمعياظتكيؼمع،حديثة البطاريات؛ـ بكاسطة إنارة يستخدمكفكسائؿ ،حيثأنيـ
كانتشرتالمكلداتالكيربائيةكالطاقةالشمسية.

 


 صالةااللتزاـ بالمتغير تكزيع أفراد العينة حسب : (1.31) شكؿ

نسبتو تبيف ،حيثلصبلةااللتزاـبا متغير حسب العينة تكزيع) 5.13  (شكؿيبيف  أفما
فيالأفرادالعينة مف (59%) ممتزمكفأفرادالعينة مف (%27) ،كصبلةممتزمكفدائمان

%59،كيتضحأفصبلةممتزمكفنادرانفيالأفرادالعينة مف (%14) ،كصبلةأحيانانفيال
كقامكابارتكابجرائـرغـأفأغمبالدراساتتفيدبأفكؿاألدياف،صبلةالممتزمكفدائمانفي
كيفسرذلؾأفأفرادالعينةككمماكافاإلنسافمتدينانقمتنسبةالجريمةلديو.،تحاربالجريمة

 دائماا 
59% 

 أحٌاناا 
27% 

 نادراا 
14% 

 النسبة المئكية العدد البياف المتغير

أثر انقطاع التيار الكيربائي عمى 
 ارتكابؾ الجريمة

 22.9 22 نعـ
 77.1 74 ال

 100.0 96 المجمكع
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كىـفيداخؿالسجف،كلكفقبؿدخكليـالسجفقديككنكاغيرصبلةأفادكابأنيـممتزمكفبال
ممتزميف،كى خاطئفيالعبادة، مفيكـ الذيفلدييـ بعضالمتشدديففكريان أكأفناؾأيضان

.بعضأفرادالعينةقدبالغكافياإلجابةليظيركابصكرةحسنة



 كجكد أصدقاء متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.31) شكؿ

نسبتو تبيف ،حيثكجكداألصدقاء حسبمتغيرالعينة تكزيع) 5.14  (الشكؿيبيف  أفما
لدييـالكثيرمف العينة مف (%36) ،كلدييـالقميؿمفاالصدقاءأفرادالعينة مف (58%)
.مفالعينةاليكجدلدييـأصدقاء%(6ك)األصدقاء


 تدخؿ األسرة في اختيار األصدقاء متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (3.1جدكؿ )

 تبيف ،حيثتدخؿاألسرةفياختياراألصدقاء متغير حسب العينة تكزيع) 5.3  (يبيفجدكؿ
 نسبتو ما العينة مف (%18.8) أف أصدقائيـأفراد اختيار في دائمان األسرة تدخؿ ، 

تتدخؿالمف%(41ك)تدخؿاألسرةأحيانانفياختيارأصدقائيـأفرادالعينة مف (38.5%)
األسرةفياختيارأصدقائيـ،كىذايبرزدكراألسرةفيتكجيوأبنائياكاختيارأصدقاءجيديف.

 كثٌر
36% 

 قلٌل
58% 

 ال ٌوجد
6% 

 النسبة المئكية العدد البياف المتغير

 تدخؿ األسرة في اختيار األصدقاء

 18.8 18 دائمان
 38.5 37 أحيانان

 42.7 41 التتدخؿ
 100.0 96 المجمكع
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 كد أصدقاء مف أصحاب السكابؽكج متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.31) شكؿ

 ،حيثكجكدأصدقاءمفأصحابالسكابؽ متغيرحسب العينة تكزيع) 5.15  (شكؿيبيف
 ،كاليكجدلدييـأصدقاءمفأصحابالسكابؽأفرادالعينة مف (%78) أفمانسبتو تبيف

.لدييـأصدقاءمفأصحابالسكابؽالعينة مف (22%)

 
 مكاف قضاء أكقات الفراغ متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.35) شكؿ

أفما تبيف ،حيثمكافقضاءأكقاتالفراغمتغير حسب العينة تكزيع) 5.16  (شكؿيبيف
 مف (%21.9) ،كيقضكفأكقاتفراغيـداخؿالمنزؿأفرادالعينة مف (%41.7) نسبتو
 التكاصؿالعينة عمىمكاقع أكقاتفراغيـ مكجويقضكف كأفيككف باإلعبلـ فيجباالىتماـ

يقضكفالعينة مف (%12.5) ،كبشكؿإيجابيكيحتكمعمىبرامجتكعيةكتثقيؼلممكاطنيف

 ال ٌوجد
78% 

 ٌوجد
22% 
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مواقع التواصل 
 االجتماعً

 غٌر ذلك مشاهدة التلفاز األصدقاء البٌت

21.9 

41.7 

12.5 

5.2 

18.8 



113 
 

األصدقاء مع فراغيـ كأكقات  مف (5.2%) ، مشاىدةالعينة عمى فراغيـ أكقات يقضكف
.يقضكفأكقاتفراغيـفيأشياءغيرذلؾالعينة مف (%18.8) ،كالتمفاز

 بينات العدكافرابعان: 


 فقداف أحد أفراد األسرة في العدكاف متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.35) شكؿ

 تبيف ،حيثفقدافأحدأفراداألسرةفيالعدكافمتغير حسب العينة تكزيع) 5.17  (شكؿيبيف
حيثأفالكثيرمففقدافأحدأفراداألسرةفيالعدكافأفرادالعينة مف (%20) أفمانسبتو

لـ العينة مف (%80) ،كأفرادالشعبالفمسطينيعانىكيبلتالحربكفقدىـأفرادمفأسرىـ
.كىيمعظـأفرادالعينةيفقدأحدأفراداألسرةفيالعدكاف


 كجكد تضرر المنزؿ جراء العدكاف متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.35) شكؿ 



فقد أحد أفراد 
  األسرة فً العدوان

20% 

 لم ٌقفد أحد
80% 
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 ال ٌوجد أضرار أضرار بسٌطة هدم جزئً هدم كلً
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26 
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 تبيف ،حيثكجكد تضرر المنزؿ جراء العدكاف متغير حسب العينة تكزيع) 5.18  (شكؿيبيف
مػف %26) ،كتضػررتمنػازليـأضػراربسػيطةأفػرادالعينػة مػف (%37.5) أفمػانسػبتو

 ،كالعينػةتضػررتمنػازليـىػدـجزئػيمػف %21.9) ،كالعينػةالتكجػدأضػرارفػيمنػازليـ
كىيأقؿفئةمفأفرادالعينةكيتضحأفأكثر،العينةتضررتمنازليـىدـكميمف (14.6%)

.منازليـأككافبياأضراربسيطة%مفالعينةلـتتضرر64مف


 ترؾ المنزؿ قصران أثناء العدكاف متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.35) شكؿ

أف تبػيف ،حيػثتػرؾالمنػزؿقصػرانأثنػاءالعػدكاف متغيػر حسب العينة تكزيع) 5.19  (شكؿيبيف
كخػبلؿالعػدكافمػايقػاربتػرؾالمنػزؿقصػرانفػيالعػدكافأفػرادالعينػة مػف (%51) مػانسػبتو

الشػماليةمنػازليـأكبسػببتػرؾسػكافالحػدكدالشػرقيةكنصؼمميكفمػكاطفنزحػكامػفمنػازليـ
.لـيغادركامنازليـ العينة مف (%49) ،كبسبباستيداؼكقصؼكتدميرمنازليـ


 أثر العدكاف عمى الفقر متغير تكزيع أفراد العينة حسب: (1.25) شكؿ 

العدكافعمىالفقر متغير حسب العينة تكزيع) 5.20  (شكؿيبيف حيثأثر أفما تبيف ،
ألنوتـتدميرمصادررزؽالعديدمفالمكاطنيفمثؿنسبةالفقرلدييـزاد (%78) نسبتو

ترك المنزل 
 قصراا 

51% 

 لم ٌترك المنزل
49% 

 زاد نسبة الفقر
78% 

لم ٌوثر على نسبة 
 الفقر

22% 
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لـيؤثرمف (%22) ،كالخناؽعمىقطاعغزةالمصانعكاألراضيالزراعيةكاشتدالحصار
  عمىنسبةالفقرلدييـ.

 


 التعرض إلصابة في العدكاف متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.23) شكؿ

أفما تبيف ،حيثالتعرضإلصابةفيالعدكاف متغير حسب العينة تكزيع) 5.21 (شكؿيبيف
لـيتعرض العينة مف (%76) ،كتعرضإلصابةفيالعدكافأفرادالعينة مف (%24) نسبتو

.إلصابةفيالعدكاف


 ارتكاب جريمة أثناء العدكاف متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.22) شكؿ

أفما تبيف ،حيثارتكابجريمةأثناءالعدكاف متغير حسب العينة تكزيع) 5.22  (شكؿيبيف
لـيرتكب العينة مف (%89) ،كارتكبجريمةأثناءالعدكافأفرادالعينة مف (%11) نسبتو

تعرض إلصابة 
 فً العدوان

24% 

لم ٌتعرض إلصابة 
 فً العدوان

76% 

ارتكب جرٌمة  
 أثناء العدوان

11% 

لم ٌرتكب جرٌمة  
 أثناء العدوان

89% 
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جرائـفيكقتالعدكافقميمةكىي جريمةأثناءالعدكاف %فقطكذلؾ11كنسبةالذيفارتكبكا
 بسببترابطكتبلحـالشعبالفمسطينيفيكقتعدكافاالحتبلؿالغاشـ.




 ارتكاب الجريمة في العدكافسبب  متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.21) شكؿ

 تبيف ،حيثسببارتكابالجريمةفيالعدكافمتغير حسب العينة تكزيع) 5.23  (شكؿيبيف
نسبتو  مف (%4.2) ،كلـيرتكبجريمةفيالعدكافأفرادالعينة مف (%88.5) أفما

منازليـ العينة السكافمف نزكح ارتكابالجريمة السببفي بعضالمكاف خاليةكبقاء نازؿ
بسببطكؿفترةالحربكتكقؼالعينةبسببالدكافعاالقتصاديةمف%(3.1ك)بدكفساكنييا

حيثأنوكافىناؾاستيداؼمباشرلؤلجيزةمفالعينةبسببغياباألمف%(2.1ك)،العمؿ
.كافالسببتعاطيالمخدرات العينة مف (%2.1) ،كاألمنية


 

نزوح السكان من  غٌاب األمن
 منازلهم

تعاطً  دوافع اقتصادٌة
 المخدرات

 لم أرتكب جرٌمة

2.1 4.2 3.1 2.1 

88.5 
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 أثر فترة العدكاف عمى السمكؾ اإلجرامي متغيرتكزيع أفراد العينة حسب : (1.21) شكؿ

 ،حيثأثرفترةالعدكافعمىالسمكؾاإلجرامي متغير حسب العينة تكزيع) 5.24  (شكؿيبيف
أفادكبأفالعدكافأدلإلىنقصالسمكؾاإلجراميأفرادالعينة مف (%87) أفمانسبتو تبيف

العدك مكاجية في يتحدكف الشعب أبناء كافة كأف الفمسطيني الشعب نخكة بسبب كذلؾ
ةكىينسبأفادكابأفخبلؿفترةالعدكافزادسمككيـاإلجرامي العينة مف (%5) ،كاالسرائيمي

أفادكا العينة مف (%8) ،كالخارجيفعفالصؼالفمسطينيقميمةجدانتصيبضعاؼالنفكسك
.ىناؾأثرلمعدكافعمىسمككيـاإلجراميبأنولـيكف




 
 
 
 
 
 
 

أدى إلى نقص 
 نشاطك اإلجرامً

87% 

أدى إلى زٌادة 
 نشاطك اإلجرامً

5% 

 لم ٌكن له تأثٌر
8% 
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 المقابالت
فيمجاؿالجريمةمثؿالدكتكرعبديفاستيدفتالمقاببلتعمىالعديدمفاألشخاصاألكاديمي

القاضي تامر الدكتكر ك القادرجرادة الديفكالدكتكر مفمازفنكر العامميففيالشرطة ك
كالقضاءكعقدت النياباتالعامة محققيفكمفتشيفتحقيؽكعامميففيمراكزاإلصبلحك

ـكلقدغطتالمقاببلتالعديدمفالنكاحيالتيشممتعمى2018المقاببلتخبلؿشيرمايك
مايمي:
 .ـعمىمعدالتالجريمةفيقطاعغزة2014تأثيرالعدكافاإلسرائيمي .1
 ـعمىقطاعغزة.2014العكامؿالمؤثرةعمىالجرائـفيعدكاف .2
فيأثناء .3 ك الطبيعية فياألكضاع معدالتالجريمة فيرصد الجياتالرسمية دكر

 العدكاف.
العدكاف .4 فيأثناء الطبيعيك فيالكضع فيقطاعغزة التعرؼعمىمعدؿالجريمة

 كالعالـ.يتناسبمعمعدالتالجريمةفيالدكؿالمجاكرة
 الجرائـالخفيةفيقطاعغزةكأثرالعدكافعمييا. .5
 .القضاءمعالجرائـالمرتكبةأثناءالعدكافتعامؿ .6
 .عمىمعدالتالجريمةكأثره-العشائرم–الغيرنظاميلقضاءادكر .7
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 ـ عمى معدالت الجريمة في قطاع غزة2014تأثير العدكاف اإلسرائيمي أكالن: 
كلكف،بسببتكاثؼالناسمعبعضكحدكثصدمة؛الحركبشبوتنعدـالجريمةفيبداية

؛نكعيةالجرائـمرتبطةبطبيعةالحربكتككف،إفطالتمدةالعدكافتزدادنسبةالجرائـتدريجيان
ـكانتالجرائـشبو2014كفيبدايةعدكاف،ماليةالجرائـالفتنتشرأنوإذاأدتإلىفقرأم

بسببالفقركالجكعحدثتبعضجرائـالنصبخاصةفيتكزيع معدكمةكلكففينيايتيا
كمكضكعالحربجزءـ(2018)مقابمةشخصيةمعجرادةاألغذيةكالمساعداتكاالحتكار

فيغزةتكادتككفجريمةالـعمىعددكنكعالجرائأثركىكبدكره،اليتجزأمفالظركؼالبيئية
ألفالحربأدتإلىنكعمفالترابطكالكحدةبيفطكائؼالشعبككاف؛معدمةفيفترةالحرب

.ـ(2018)مقابمةشخصيةمعالقاضيتراجعفييا
االحتبلؿإ كعدكاف ، بيا بالظركؼالمحيطة حتما تتأثر اجتماعية كظاىرة الجريمة ظاىرة ف

فيتراكـالعكامؿالتيزادتمفمعدالتالجريمةفاعبلنكافلواثرانـ2014اإلسرائيميسنة
 حيث غزة، قطاع أفي بدا العكامؿ ىذه تدميرأثيرىاتف مف خمفو لما العدكاف انتياء بعد

لبلقتصادكزيادةفيمعدالتالبطالةكنزكحمفالمناطؽالحدكديةكازدحاـكاختبلطبيفالسكاف
ـ(2018بمةشخصيةمعنكرالديف)مقا.فيمراكزالمدف


 عمى قطاع غزة 2014العكامؿ المؤثرة عمى الجرائـ في عدكاف ثانياي: 

ساعدتفيزيادةمعدؿالبطالةكك،قطاعغزةشمتمناحيالحياةاالقتصاديةعمىحربال
،كؿىذهعكامؿدافعةإلىاإلجراـكخاصةجرائـاألمكاؿمثؿالسرقات،العاطميفعفالعمؿ

الفقرالذمككذلؾ،إلىحدكثبعضجرائـاالنتحارأدتكخمؼالعدكافآثارالنفسيةالسيئة
كظيكربعضجرائـ،خمفوالعدكافعامؿميـفيزيادةمعدؿالجريمةخاصةفيجرائـاألمكاؿ

أدتالحربلكجكدجريمةالرشكة،كجرائـالشيؾبدكفرصيدزادتككاالحتكارالغشالتجارم
تدميرالمؤسساتالحككميةأدلإلىإضعاؼعمموقميبلنك،ـ2014بشكؿكبيربعدالعدكاف

ـ(2018)مقابمةشخصيةمعالقاضيلجرائـمثؿالمخدرات.كانتشرتبعضا


 أثناء العدكافثالثان: الجيات الرسمية في رصد معدالت الجريمة في 
الطبيعية االكضاع في الجريمة معدالت رصد المختصة الرسمية الجيات عاتؽ عمى ،يقع

بيدؼالكصكؿالىرسـسياسةتجريـ؛كتصنيؼالجرائـالىفئاتحسبالنكعكالمكافكالسف
 يحتاج كىذا الجريمة، لظاىرة كمعالجة رادعة الجياتإكعقاب تتبناىا متكاممة منظكمة لى
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بعيدانالرس تشكؿأمنانمية ككنيا فياألكضاع . لمدكلةجنائيانعفالجياتغيرالرسمية كأما
الجياتالرسميةنشغاؿاكثرصعكبةبسببأغيرالطبيعيةكالعدكاففبلشؾأفاألمكرتككف

؛كبنفسالكقتعدـقدرةالنيابةكالجياتاالمنيةعمىمبلحقةالمجرميف،مفلمسكافبتكفيراأل
فبلتا منيةخبلؿالعدكافممايترتبعميوزيادةفيمعدؿالجريمةالخفيةككضاعاألاألبسبب

لياتكاضحةلمتعامؿآلىكضعإالكثيرمفالمجرميفمفالمبلحقةالجنائية،كىذابدكرهيحتاج
كاضحةستراتيجيةامعدكافيشفمفالعدككيككفضمفخطةأثناءأمعالجريمةكالمجرميف

ـ(2018)مقابمةشخصيةمعنكرالديف.المعالـ
فيكقتالعدكافتعطؿعمؿالجياتالرسميةفيرصدمعدؿالجريمةعفالعمؿكلـيكف

كىن اإلدارة بيف تكاصؿ أك اتصاؿ بسببضراكةاؾ كذلؾ معدالتالجريمة فيرصد الفركع
دائرة كقامت االتصاؿ أجيزة عبر التكاصؿ كخطكرة األمنية لؤلجيزة المباشر االستيداؼ

ك كاصدرتاإلحصاء العدكاف خبلؿ التيدئة فترات باستغبلؿ الشرطة جياز في المعمكمات
 فقط كتإحداىاتقريريف المدمرة األمنية األجيزة مراكز مفحكؿ بسيط جزء عف اآلخر قرير

الجرائـالتيحدثتخبلؿالعدكاف)مقابمةشخصيةمعالرائد/صبلحمطر(.


ـ2014كلـيجدالباحثبياناتالجرائـخبلؿفترةالحربفيشيرميكليككأغسطسمفعاـ
الجريم عف كاضحة صكرة لتككيف  المتكفرة البيانات تحميؿ ك بالمقاببلت الباحث ةفاستعاف

ـ2014خبلؿالعدكافعمىغزة


 ـ مكزع حسب األشير2104ـ ك حتى عاـ 2101يكضح عدد الجرائـ مف عاـ  :(3.2)جدكؿ

األشير 
 السنة

 ديسمبر نكفمبر أكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك ابريؿ مارس فبراير يناير

2013 1977 1818 2289 2468 2410 2616 2823 2957 3341 2604 2600 2991 
 2427 3194 3490 3720 حرب حرب 2996 3355 3440 3168 2948 2822 2014
2015 2646 2417 3384 2938 3048 3537 3614 4159 3657 3227 3355 3164 
2016 3359 3555 4051 3843 4119 3885 4384 4555 3811 4605 4108 3508 
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 ـ2104ـ كحتي عاـ 2101معدؿ الجريمة مف عاـ  :(3.3جدكؿ )

مجمكعالجرائـالسنة
خبلؿالعاـ

عددالسكاف
منتصؼالعاـ

معدؿالجريمة

201330894 17014371815.7 
201431560 17600371793.1
201539146 18199822150.9
201647783 18811352540.1

كجيازاإلحصاءالمصدر:مفإعدادالباحثبناءعمىمعمكماتمفكزارةالداخمية
1793.1ـىكاألقؿحيثبمغ2014نسمةخبلؿعاـ100000كنجدأفمعدؿالجريمةلكؿ
ـ2014خبلؿعاـالتكجدبياناتخبلؿشيريكليككأغسطسوكيتضحمفخبلؿالجدكؿأن

قبؿكعاـبعد كمقارنتوبعاـ العدكافمباشرة نياية الباحثلدراسةشيرسبتمبربعد لجأ لذا
مايمي:ككانتالنتائجك

 
 2531,2531,2531مقارنة لمجرائـ المرتكبة خالؿ شير سبتمبر خالؿ عاـ : (1.21شكؿ )
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األداب 
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العنف  التهدٌد الخطف
 العائلً

نصب  السرقة
و 

 تزوٌر

تعدي 
على 
األمل

 ك

االخل
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( الشكؿ خبلؿ مف 5.25كيتضح عاـ( سبتمبر شير في أكثر بأنكاعيا السرقة جرائـ أف
حيثبمغ2014 فيشيرسبتمبرعاـ895ـ أما ، بمغ2013جريمة جريمةكفي532ـ

جريمةكأفجرائـالسرقةبأنكاعياكانتنسبتياأكثر682ـبمغ2015شيرسبتمبرمفعاـ
ألفجرائـسرقةحدثتكتـالتبميغعنيابعدنيايةكيرجعذلؾ،بعدانتياءالعدكافاإلسرائيمي

بعد فيالعدكافأكاكتشاؼالسرقة تدميرمراكزالشرطة أغبلؽأك أسبابمنا العدكافلعدة
أكبسببخكؼالمكاطنيفمفالتحرؾفيكقتالنازحيفإلىمنازليـانتياءالحربعندعكدة

العدكاف.
جريمة،أمافي636ـحيثبمغ2014كأفجرائـالعنؼالعائميأكثرفيشيرسبتمبرعاـ

 بمغ2013شيرسبتمبرعاـ 450ـ كفيشيرسبتمبرمفعاـ بمغ2015جريمة 507ـ
نسبتياأكثربعدانتياءالعدكافاإلسرائيمي.جريمةكأفجرائـالعنؼالعائميكانت

جريمة،أما968حيثبمغـ2014كنجدأفجرائـاالعتداءىياألقؿفيشيرسبتمبرعاـ
 عاـ سبتمبر بمغ2013فيشير 1057ـ عاـ مف سبتمبر كفيشير بمغ2015جريمة ـ

العدكافاإلسرائيمي.جريمةكأفجرائـاالعتداءكانتنسبتياأقؿحتىبعدانتياء1107
ىياألقؿفيشيرسب الشركعفيو أك االنتحار كأفجرائـ حيثبمغ2014تمبرعاـ 40ـ

ـ2015جريمةكفيشيرسبتمبرمفعاـ60ـبمغ2013،أمافيشيرسبتمبرعاـجريمة
أقؿحتىبعدانتياءالعدكا62بمغ فجريمةكأفجرائـاالنتحارأكالشركعفيوكانتنسبتيا

اإلسرائيمي.
جريمة،أمافي65ـحيثبمغ2014أفجرائـاآلدابالعامةىياألقؿفيشيرسبتمبرعاـ

 بمغ2013شيرسبتمبرعاـ 117ـ كفيشيرسبتمبرمفعاـ بمغ2015جريمة 104ـ
كانتنسبتياأقؿحتىبعدانتياءالعدكافاإلسرائيمي.اآلدابالعامةجريمةكأفجرائـ

جريمة،288ـحيثبمغ2014ـالنصبكالتزكيرىياألقؿفيشيرسبتمبرعاـكأفجرائ
ـبمغ2015جريمةكفيشيرسبتمبرمفعاـ323ـبمغ2013أمافيشيرسبتمبرعاـ

جريمةكأفجرائـالنصبكالتزكيركانتنسبتياأقؿحتىبعدانتياءالعدكافاإلسرائيمي.348
،جريمة55ـحيثبمغ2014تمبرعاـلعدالةىياألقؿفيشيرسبكأفجرائـاالخبلؿبسيرا
89ـبمغ2015جريمةكفيشيرسبتمبرمفعاـ70ـبمغ2013أمافيشيرسبتمبرعاـ

جريمةكأفاالخبلؿبسيرالعدالةكانتنسبتياأقؿحتىبعدانتياءالعدكافاإلسرائيمي.
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التزكيربشكؿممحكظفيوكاآلدابالعامةكالنصبكاالنتحارأكالشركعتداءككقمتجرائـاالع
نيفككقكفيـبجانببعضيـالبعضـكذلؾبسببترابطالمكاط2014فيشيرسبتمبرمفعاـ

انشغاليـفيلمممةالجراحبعدالعدكاف.ك
 

 : معدؿ الجريمة في قطاع غزة في مقارنة بالدكؿ المجاكرةرابعان 
مفخبلؿأبحاثكدراساتعديدةأجريتيايعتبرقطاع(ـ2018)مقابمةشخصيةمعجرادةكفي

غزةأقؿنسبةجرائـفيالعالـسكاءمفناحيةالنكعأكالعددرغـالكثافةالسكانيةالمكجكدةك
السببفيذلؾ:

 االسرائيمي.أفقطاعغزةتحتاالحتبلؿ
 أفسكافقطاعغزةمثقفيفحيثأفقطاعغزةمفأعمىشعكبالعالـتعممان.
 أنواليكجدفقرمدقعفيقطاعغزة. 




 مقارنة معدؿ الجريمة في قطاع غزة مع بعض الدكؿ: ( 1.25شكؿ )

ـ(2012)النجار،المصدر
 الدكؿببعض مقارنتيا مف البد كاف غزة، قطاع في العاـ الجريمة حجـ عمى أكثر كلمكقكؼ
:يمي ما السابؽ الشكؿ خبلؿ مف نستنتج حيث كالعربية، األجنبية

 مع مقارنةالممحكظ لبلنخفاض تميؿ نسمة ألؼ مئة لكؿ غزة قطاع في اـعال الجريمة حجـ أف
 المتحدةالكاليات في الخاـ لمجريمة معدؿ أعمى سجؿ المثاؿ سبيؿ فعمي األجنبية، الدكؿ
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 يمييا ،ألؼ مئة لكؿ جريمة 6114 ألمانيا ثـ ، ألؼ مئة لكؿ جريمة 11150 بكاقع األمريكية
 قارنا ما إذا أما،ألؼ مئة لكؿ جريمة 3558 فرنسا ثـ ، ألؼ مئة لكؿ جريمة 4702 إنجمترا
 الجريمة معدؿ أفنجد المجاكرة، العربية الدكؿ بعض مع غزة قطاع في الخاـ الجريمة معدؿ
 ألؼ، مئة لكؿ جريمة1010 المغرب كفي ألؼ، مئة لكؿ جريمة 752 بمغ األردف في الخاـ
 الجريمة معدؿ بمغ فقدغزة محافظات في أما ، ألؼ مئة لكؿ جريمة 670 بمغت الضفة كفي
 لكؿ جريمة 1008 إلى2010 عاـ انخفضت ، 2009 لعاـ ألؼ مئة لكؿ جريمة 1279 الخاـ
 عدـ عمى يدلؿ كىذا الجريمةحجـ في العربية الدكؿ مع تقاربان ىناؾ أف نبلحظ كبذلؾ ألؼ، مئة

ـ(2012)النجار،.منظمة جريمة كجكد
المشيداني فيكتابوبعنكافكاقعالجريمةكاتجاىاتيافيالكطفكفيدراسةأجراىاالدكتكرأكـر

فيالدكؿأعمىدرجةفيتسمسميامفحيثمعدؿمجمكعالجرائـالعربيذكرأفمصرسجمت
)المشيداني .فيالطرؼاألخيربأقؿمعدؿبيفاألقطارالعربيةاألردف،فيحيفكانتالعربية
ـ(2005أ.،

 عمى قطاع غزة 2014: نسبة الجرائـ الخفية في العدكاف خامسان 
كثيرمفالجرائـفيقطاعغزةاليتـالتبميغعنياكذلؾألسبابمنيا:

 قدتككفبسيطةأفىناؾجرائـ
 كىناأشخاصاليثقكففياألمف
 لمنيابةحتى يدفعكفرسكما كىيأنيـ سكافقطاعغزة يعانيمنيا كأفىناؾظاىرة

اليممككفالماؿ)مقابمةشخصيةمعفكىناؾالعديدمفالمكاطني،يستطيعتقديـشككل
ـ(.2018جرادة

 التحرشاليتـالتبميغعنياكجرائـالمعاكسةك.
باألعماؿالعسكريةفيالعدكافىناؾبعضالجرائـالمألكفةأصبحتخفيةلظرؼقيرمبسب

)مقابمةشخصيةمعالحربزادتفينسبةالجرائـالمتسترةكتعطؿالعمؿالطبيعيلمشرطة،ك
ـ(2018القاضي
  ان: تعامؿ القضاء مع الجرائـ المرتكبة أثناء العدكافسادس

يكـأماكيؼتعامؿ51وأثناءالعدكافحيثأنوتعطؿطكاؿفترةالقضاءتعطؿجميعمؤسسات
القضاء األمرتشدد العدكاففيبداية فيأثناء جرائـ ىؤالءمعمفارتكبكا فياألحكاـضد

ـ(2018)مقابمةشخصيةمعجرادةلكفبعدفترةقصيرةعادتاألمكرإلىطبيعتياالمجرميفك
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 في قطاع غزة: دكر القضاء العشائرم سابعان 
حميا يستطيع ال جرائـ ك قضايا كىناؾ جدان ميـ دكر لو غزة قطاع في العشائرم القضاء

لمقضاءالعشائرمإلىالقضاءالنظامييمجأكأحياناالقضاءالنظاميبالذاتالقضاياالجنسية
كحقك دكرىـ العشائرميحدد القضاء قانكفينظـ أنواليكجد ككلكفمشكمتو كاجباتيـكقيـ

ـ(2018)مقابمةشخصيةمعجرادةالتزاماتيـ
فأمخمؿأخطرالمسائؿالتيتتعمؽبالجريمةكمعدالتياحيثأىـكأمفىكالقضاءالعشائرم

ركقةالقضاءألىإفيتطبيؽدكرهقديترتبعميوزيادةفيمعدؿالجريمةالخفيةالتيالتصؿ
فالقضاءالعشائرمىكجزءإقضاء،كعميوالنيابةكالضبطكالمأمكرمممفأبمفيكموالكاسع

مككناتالمجتمع مف يتجزأ ،ال فيحؿإكيحتاج بتدخمو يتعمؽ فيما كخاصة لدكره لىتقنيف
فيتطبيؽفيمكافحةالجريمةكيقؼعامبلنايجابيانكييمعبدكران،بعادجنائيةأنزاعاتذات

العقابية ت،السياسة في المجتمعيكبنفسالكقتيسيـ السمـ كيحقؽ قارباألطراؼالمتنازعة
 ـ(2018)مقابمةشخصيةمعنكرالديفبشكؿصحيحكمشركع.


القضايا المكثقة التي استخدمت فييا أنظمة بديمة )القضاء العشائرم( في قطاع غزة حسب عدد :(3.4جدكؿ )

ـ2102كنكع القضية   

 المجمكع نكعالقضية
 أخرل قضاياأراضي قضاياعائمية شرؼ قتؿ سرقة حكادث مالية مشاجرات
2,829 1,735 684 387 34 74 831 384 655 7,613 

 7613 2014عددالقضاياالكاردةخبلؿالعاـ
 6545 2014عددالقضاياالمفصكلةخبلؿالعاـ
 1068 2014عددالقضاياالمعمقةخبلؿالعاـ

كاإلصبلحفيكزارةالداخميةاإلدارةالعامةلشئكفالعشائر المصدر:
القضاءالعشائرمخبلؿعاـ5.6كيكضحالجدكؿ) التيعمؿعمييا ـ2014(أنكاعالقضايا

قضيةكبقيتتحتالعمؿ6545قضيةكتـالفصؿفي7613ـ2014كانوكردلوخبلؿعاـ
فمفأكثرالقضاياالييعمؿبياالقضاءالعشائرمىيالمشاجراتك1068 القضاياقضية.كا 
المالية.
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 : قكانيف الطكارئ في كقت العدكافثامنان 
ألنيافيظركؼاستثنائيةكعدـاستقرارقكانيفقطاعغزةيجبأفتككفكمياقكانيفطكارئ،

عامان،كيجبأفتكجدقكانيفتنظـجميعمناحيالحياةعمىسبيؿالمثاؿالمعابرك11منذ
أفيككفىناؾقانكفمنظـلمسجكففيكقتيجبكالحربفيمجاؿالجريمةك.حركةالسفر

كىؿمدةخركجومفالسجففترةالعدكافمحسكبةضمفنزالءالسجكفالعدكافكيحددكضع
)مقابمةشخصيةمعأمر.لمثؿىذاالحكـأـتعتبرفترةإجازةكاليكجدمعاييرأكشيءضابط

ـ(2018جرادة
 يشدد لـ المتكاجد إالالقانكف الزمني لمنطاؽ كفقان الجرائـالعقكبات ك الدكلة أمف جرائـ في

كيجةالعسكري الب، في فقطحتكافر لمجرائـ كليس ككؿ الدكلة إدارة شامؿ قانكف )مقابمةرب
ـ(2018شخصيةمعالقاضي

كقكانيفالطكارئتصدرعفالسمطةالتنفيذيةبضكابطفيفترةالحركبكالككارثالطبيعيةكلك
ـ(2018مقناىابشكؿكاسعلشكمتاعتداءعمىحريةالمكاطنيف.)الدكتكرطارؽالديراكمأط

 تفادةسغير المك  : الدركس المستفادةتاسعان 
 الدركس المستفادة: 

الصميباألحمرعمىأفاليتـ .1 بالتنسيؽمع بناءمراكزإصبلحكتأىيؿمركزية تـ
 استيدافيامفقبؿاالحتبلؿاإلسرائيمي

2.  عمىمستكلضركرة الجرائـ لمعامميففيرصد آمنة اتصاالتداخمية تكصيؿشبكة
قطاعغزة

مف .3 العديد جراء كا  غزة قطاع عمى قادـ لعدكاف المسبؽ كاإلعداد التخطيط كجكب
المناكراتالتدريبيةتحاكيالعدكافاإلسرائيميعمىقطاعغزة.

ةكعمميابشكؿخفيكمنظـممافعاليةأداءاألجيزةاألمنيةفترةالعدكافعمىقطاعغز .4
 اإلسرائيمي.حدمفارتكابالجرائـكانييارالمنظكمةاألمنيةأثناءالعدكاف

 الدركس الغير مستفادة
فراداألجيزةاألمنيةكالمعداتأنقصعدد .1
مف .2 التشديد تقدير أقؿ عمى أك الطكارئ خاصألكقات عقكبات قانكف كجكد عدـ

 .المرتكبةأثناءالعدكافالعقكبةعمىالجرائـ
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 دراسة فرضية البحث
ك  2014العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة  بيف α  ≤0.05ذات داللة إحصائية عند  عالقة ال تكجد 
 الجريمة

( بياناتالجدكؿ العدكاف5.7تكضح أثر كفؽ العينة أفراد تكزيع : ككانت2014( الجريمة عمى ـ
 النتائجعمىالنحكالتالي:
 ـ2014 اإلسرائيمي العدكاف كقت في الجريمة( : العالقة بيف العدكاف ك 3.5جدكؿ )

 
 الجريمة عمى العدكاف أثر           

داللة الفركؽ 
 2بمربع كام

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
Observed 

N   
Expected 

N Residual 
 
 

122.063




 
 

.000 



النشاط نقص إلى أدل
 اإلجرامي

83 32.0 51.0 

 نشاطال زيادة إلى أدل
 اإلجرامي

5 32.0 -27.0- 

 -24.0- 32.0 8 تأثير لو يكف لـ
  96المجمكع

قيمةاالحتماليةتساكمكال122.063(أفقيمةمربعكامتساكم5.7أكضحتالنتائجالكاردةفيالجدكؿ)
%مفأفرادالعينةأكدكاأف87كىيتعنيكجكدعبلقةبيفالعدكافكالتأثيرعمىالجريمةحيثأف000.

 العدكافلوتأثيرسمبيعمىالجريمةكتنخفضفيوالجريمةمقارنةباألكضاعالطبيعية.
 احصاء االختبار:

 
 

  iتمثؿ التكرار المشاىد لمنتيجة رقـ         حيث   
 حيث : iتمثؿ التكرار المتكقع المناظر لمنتيجة رقـ                 

    
كالقيمةنحصؿعمييامفالتكزيعاإلحتماليأكالنظريةالمعطاةفي      حيث

حتىيتـحسابإحصائي5العدـ.كيجبأفيككفالتكرارالمتكقعفيأيةخميةاليقؿعففرضية
ـ(2016)بركات،االختباربشكؿصحيح.
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 الفصؿ السادس 
 نتائج الدراسة ك تكصياتيا 
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 الخاتمة
مناحيالحياة،ككافالـأثرعمىجميع2014العدكافاإلسرائيميعمىقطاعغزةخبلؿعاـ

بدمفالحفاظعمىأمفكسبلمةكاستقرارالمكاطنيفمفالداخؿ؛فقاـالباحثبدراسةمكضكع
 اإلسرائيمي العدكاف دراسة2014أثر كذلؾمفخبلؿ فيقطاعغزة، الجريمة عمىمعدؿ ـ

مقاببلت إجراء ك األمنية األجيزة دكر كفيـ اجتماعية ناحية مف الجريمة معظاىرة
جراءاستبيافلنزالءالسجكفلدراسةىذااألثر،كخمصتالدراسةإل ىالمتخصصيفكالعامميف،كا 

 التكصياتالتالية:النتائجك

  النتائج الدراسةأكالن: 
عاـكيشكمكفنسبة30إلى20معظـأفرادالعينةمففئةالشباب،كتنحصرأعمارىـمف -1

53 تككف الفئة كىذه العينة أفراد ظركؼ%مف ظؿ في غيرىا مف كحركة طاقةن أكثر
 البطالةكاألزماتاالقتصاديةكالحصار.

المستكل -2 زاد كمما حيثأنو بيفالمستكلالتعميميكارتكابالجريمة عكسية ىناؾعبلقة
 التعميميكمماقؿمستكلالجريمة.

ئميةالممقاةعمىالمتزكجيفأكثرفئةمفأفرادالعينةارتكابالمجرائـبسببالمسؤكلياتالعا -3
كبطالة مفحصار سكافقطاعغزة الذميعيشو االرتفاعبسببالكاقع كأفىذا عاتقيـ

كفقركسكءفياألكضاعاالقتصاديةكاالجتماعية.
%،حيثأف47أكثرأفرادالعينةارتكابالمجرائـىيفئةالعاطميفعفالعمؿكتبمغنسبتيـ -4

 كالجريمة.ىناؾعبلقةطرديةبيفالبطالة
يكف -5 لـ يدؿعمىأفالعقابالمخصصلمجريمة أخرلمما إلىالجريمةمرة ىناؾعكد

قدخططكا العينة %مف21مانسبتو%كافلدييـسكابؽجنائية،ك26سبتورادعانكأفمان
 لمجرائـالتيارتكبكىا.

معظـالجرائـفيقطاعغزةكالتكجدعصاباتإجراميةكأفقميمةجدانجريمةمنظمةنسبة -6
 تككفبسببظركؼعابرةفيالمجتمعالفمسطيني.

أفرادالعينةارتكبكاجرائـسرقةكسطكبسبب %مف27.1بينتالدراسةالميدانيةمانسبتو -7
ارتكبكاجرائـ العينة مف %29.9 سكءاألكضاعاالقتصاديةكعدـكجكدفرصعمؿ،ك

مخدرات.
لم -8 السمبية العكامؿ مف كالبيئية،ىناؾالعديد كاالجتماعية األسباباالقتصادية منيا جريمة

%ارتكبكاجرائميـبسببالظركؼاالقتصادية.54حيثأفادأفرادالعينةأفمانسبتو



130 
 

أفرادالعينةارتكبكاالجريمةفيمنطقةمزدحمةسكانيانكأف مف %61.5 مانسبتوىناؾ -9
رتفعة.معدالتالجريمةفيالمناطؽالكثيفةسكانيانم

10-  ، اليكاء المياه، تمكث أف النتائج ارتكابأظيرت عمى تأثير لو يكف لـ التربة
 الجريمة.

%زاد87 أفمانسبتو تبيف ـزادمفنسبةالفقر،حيث2014العدكافاإلسرائيمي -11
 نسبةالفقرلدييـ؛بسببتدميرالبنيةالتحتيةلبلقتصادفيقطاعغزة.

نسبتو -12 أثرأفرا %مف51 بينتأفما مما فيالعدكاف، ترؾالمنزؿقصران العينة د
عمىمعدؿالجريمةفيالمناطؽالتيلجئكاإلييا.

أضرار64اتضحأفأكثرمف -13 أككافبيا تتضررمنازليـ لـ العينة %مفأفراد
أففقدافاحدأفراداألسرةفيالعدكافلـ بسيطةكلـيؤثرذلؾعمىمعدؿالجريمة،كما

معدؿالجريمة.يؤثركذلؾعمى
فيكقتالعدكافقميمةكىي -14 جرائـ الذيفارتكبكا أفنسبة الميدانية أظيرتالدراسة

 %فقطكذلؾبسببترابطكتبلحـالشعبالفمسطينيفيكقتعدكافاالحتبلؿالغاشـ.11
15-  نسبتو ما أف الدراسة إلى مف %87بينت أدل العدكاف بأف أفادكا العينة أفراد

لجريمةكذلؾبسببترابطأبناءالشعبالفمسطينيأثناءالعدكاف.انخفاضفيا
أكضحتالدراسةأفاألسبابالتيأدتالرتكابجريمةفيكقتالعدكافىينزكح -16

السكافمفمنازليـكبقاءبعضالمنازؿخاليةبدكفساكنييا،كبسببالدكافعاالقتصادية
كتكقؼالعمؿ،كتعاطيالمخدرات.

ا -17 الجرائـ كالمخدراتكالغشالتجارمأكثر السرقة العدكافىيجرائـ فيفترة نتشاران
 كاالحتكار.

العدكافاإلسرائيميعمىغزةبيفα≤0.05تكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةعند -18
ـ2014 العدكاف أف كىي في2014كالجريمة، الجريمة معدؿ انخفاضفي إلى أدل ـ

 قطاعغزة.
19-  مقارنة في كاضح تبايف ىناؾ عاـ الكمي الجرائـ عاـ2014عدد مف أقؿ كاف ـ

ـ.2014ككافذلؾبسببالعدكافاإلسرائيميـ2016كـ2015كـ2013
أظيرتالدراسةأنوقمتجرائـاالعتداءكاالنتحاركالشركعفيوكاآلدابالعامةكالنصب -20

بسببـبعدالعدكافمباشرةكذلؾ2014كالتزكيربشكؿممحكظفيشيرسبتمبرمفعاـ
 ترابطالمكاطنيفككقكفيـبجانببعضيـالبعضكانشغاليـبآثارالعدكاف.
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 التكصيات: ثانيان 
 ضركرةاالرتقاءباألجيزةاألمنيةكتحسيفأدائيالمحدمفمعدؿالجريمة. -1
البرامج -2 ككضع االجتماعية التنمية مشاريع كتطكير االقتصادية الظركؼ تحسيف ضركرة

يجادفرصعمؿ  لمشبابلخفضمعدالتالجريمة.كالخططكا 
كالعمؿعمىتكعية -3 شراؾالمكاطنيفالمدنييفبيا إجراءمناكراتتدريبيةتحاكيالعدكافكا 

 المكاطنيفبعدـترؾأشياءثمينةفيمنازليـقدتتعرضلمسرقةعندالنزكحمفمنازليـ.
ستفادةمفالتقنياتاكتشاؼالجرائـقبؿحدكثياكذلؾعبرنشرقكاتاألجيزةاألمنيةكاال -4

المعمكماتالجغرافية كنظـ مثؿكاميراتالمراقبة المكاقع( GIS )الحديثة تحديد كنظـ
 كغيرىا.(  GPS )عمىسطح

ضركرةتفعيؿمنظكمةالسكابؽالجنائيةلحصرأصحابالسكابؽ،كعزليـعفالمحككميف -5
كدلمجريمة،معمراجعةبرامجاآلخريف،ككضعبرامجكفيمةبتأىيميـ؛لمتقميؿمفنسبةالع

اإلصبلحكالتأىيؿالسابقةكتقييميا.
 تكفيرأماكفلشغؿأكقاتالفراغلدلالشبابكالعمؿعمىالتكعيةالمجتمعية.ضركرة -6
بدراسة -7 كاالىتماـ التركيزعمىالكسائؿالعمميةفيجمعكتسجيؿاإلحصاءاتالجنائية،

 بلتالرسمية.الجرائـالخفيةالتيالتظيرفيالسج
إجراءمزيدمفالبحكثالمتخصصةفيمجاؿالعمكـالمرتبطةبارتكابالجريمةككضع -8

 منيجلتطكيرىا.
ضركرةسرعةتطبيؽاإلجراءاتكتنفيذاألحكاـالقضائيةعمىالمحككميفالذيفثبتإدانتيـ -9

الرتكابيـجرائـأثناءالظركؼالطارئة.
الجريمةالمرتكبةأثناءحاالتالطكارئكتشديدضركرةسفقانكفعقكباتخاصيكاجو -10

 العقابكفقانليذاالقانكف.
التنسي -11 كضركرة األفراد الخبراتبيف كتبادؿ التنسيؽؽ لبحث المتخصصة المؤسسات

 الجياتالمختمفة.ككالتعاكفأثناءالظركؼالطارئةمعخمؽشبكاتاتصاؿبينيـكبيف
ؽمفمراكزاإلصبلحكالتأىيؿأكقاتالطكارئعدـإخبلءالمحككميفكأصحابالسكاب -12

جازبالتنسيؽمعالصميبمثؿالعدكافاإلسرائيميعمىقطاعغزةكإبقائيـفيمراكزاحت
 الجياتالمختصة.األحمرك

الدعـأفيقدـالقضاءالعشائرمالستراتيجيةمنظمةمتكاممةمفقبؿالدكلةكيخضعأف -13
 .بالكسائؿالماديةكالمكجستيةالبلزمةألداءكاجبوضمفضماناتتكفؿالعدالة
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 ك المصادر قائمة المراجع
 القرآف الكريـ 

 العربية: ك المصادر المراجع
نشأت)  بغداد:مطبعةالمعارؼ..1ط.عمـالنفسالجنائيـ(.1970إبراىيـ،اكـر
نشأت) مكتبةدارالثقافةلمنشرك:عماف.1ط.عمـالنفسالجنائيـ(.1998إبراىيـ،اكـر

 التكزيع.
دراسةمسحكتقييـأضرارالقطاعالصناعيـ(.2014االتحادالعاـلمصناعاتالفمسطينية.)

  )د.ف(   غزة.)د.ط(.2014
.غزة:مكتبة1.طالككارث)ففإدارةالفرص((.إدارةاألزماتك2018رمضاف.)األغا،محمد
الجزيرة.

(.تأثيرالعممياتالعسكريةعمىالبيئةالحيكيةفيمحافظاتقطاعغزة.2014آماؿصرصكر.)
.http://www.tlaxcala- int.org/article ـ،المكقع:3/1/2018تاريخاالطبلع:

)د.ف(:غزة.1ط.فيةفمسطيفجغرا(.ـ2016باركد،نعيـسمماف،صالحة،رائدأحمد.)
.إقامةحدالحكـالحؽمفتشريعالعميـالخبير(.ـ1999باغشير،عمرباعمكر.)

السعكدية:)د.ف(.)د.ط(
(. ـ،المكقع:20/12/2017(.تاريخاالطبلع:185،2016البـز

http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=137888تاريخاالسترداد.
،مفككالةالنبا.1212،2017

القاىرة:دارالفجرلمنشرك.1ط.األمفكإدارةأمفالمؤتمرات(.ـ2004بكزادة،محمد.)
 التكزيع.

دكرالعكامؿاالجتماعيةفيتحديدأنماطالجريمةفيالمممكةـ(.2010بفبراؾ،فيدأدييـ.)
(:السعكدية.ستيرغيرمنشكرةرسالةماج).-دراسةميدانيةمنطقةالحائؿ-العربيةالسعكدية
 جامعةمؤتة.

 .منشأةالمعارؼ:1ط.نظريةالتجريـ.ـ(1997)رمسيسبيناـ،
التقريرالسنكملمحالةاإلنسانيةفي(.ـ2017التقريرالسنكملمحالةاإلنسانيةفيقطاعغزة.)

 )د.ف(.غزة)د.ط(:.احتياجات(-انجازات-قطاعغزة)كاقع
.اإلسكندرية:المكتبالجامعي1ط.عمـاإلجراـ(.ـ1999الرحمفمحمد.)أبكتكتة،عبد
 الحديث.
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.1ط.فيمحيطنزالءالسجكفكاألحداثاالجتماعيةالخدمة(.ـ1997تكفيؽ،محمدنجيب.)
 القاىرة:مكتبةاألنجمكالمصرية.

اإلسكندرية:.1ط.-دراسةفيعمـاإلجراـ-الظاىرةاإلجراميةـ(.1979ثركت،جبلؿ.)
 مؤسسةالعقاب.

.غزة:)د.ط(.كتابفمسطيفاالحصائيالسنكم(2014الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني.)
 الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني.

غزة:)د.ط(..مسحالضحيةالنتائجاالساسية(.2012الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني.)
 ني.الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطي
مسحأثرالعدكافاإلسرائيميعمىقطاعغزة(.2016الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني.)

 دكلةفمسطيف.)د.ط(..كالظركؼاالجتماعيةكاالقتصاديةلؤلسرالفمسطينية2014
 عماف:دارالمسيرة..1ط.عمـإجتماعالجريمةكاإلنحراؼ(.2010الجكىرم،محمدمحمكد.)

غزة:.1ط.جرائـالسرقةكالسطككالسمبفيالتشريعالفمسطيني(.2012جرادة،عبدالقادر.)
 مكتبةآفاؽ.

عماف:دارالثقافة.1ط.نظريةتنفيذاألحكاـالقضائيةالجنائية(.2012جرادات،أحمدعمي.)
 لمنشركالتكزيع.

غزة:مكتبةآفاؽ..1ط.الجريمةتأصيؿكمكافحة(.2011جرادة،عبدالقادرصابر.)
ـ،المكقع:12/12/2017(تاريخاالطبلع:164،2010الجزيرة.)

http://www.aljazeera.net/news/archive.قطر./
أىميةكدكراألمفالحضرمفيالحدمفالجريمة(.2007الحاجحسف،محمدتكفيؽمحمد.)

)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.نابمس:فيالمدفالفمسطينيةدراسةتحميميةلمدينةنابمس
 جامعةالنجاح.

:دارالفكراإلسكندرية.1ط.المحكمةالجنائيةالدكلية(.2005حجازم،عبدالفتاحبيكمي.)
 الجامعي.

المكصؿ:مطابعمديريةدار.1ط.طرؽالبحثاإلجتماعي(.1981الحسف،إحسافمحمد.)
 الكتبلمطباعةكالنشر.

القاىرة:دارالنيضة.1ط.دركسفيعمـاالجراـكالعقابـ(.1988الحسني،محمكدنجيب.)
 العربية.

التكييؼالشرعيكالقانكنيلمحرب(.2011الحكلي،ماىرحامد،جرادة،عبدالقادرصابر)
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 ISSN.مجمةالجامعةاإلسبلمية)سمسمةالدراساتاإلسبلمية(العددالثانيعمىغزة
1726-6807http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodicalالصفحات،/

 .663ص-627ص
( مصطفى. أحمد 1984خاطر، االجتماعيةـ(. الجامعي.1ط.الخدمة المكتب االسكندرية:

 الحديث.
 جدة:المدينةلمطباعة..1ط.دراساتفيعمـاالجتماعالجنائي(.1977خفاجي،حسفعمي.)
.غزة:مبتكركاألطراؼخبلؿالحربعمىغزةدراسةإكمينيكية(.2012خمؼ،مييرةسييؿ.)

 الجامعةاإلسبلمية.(رسالةماجستيرغيرمنشكرة)
طرابمس:الدارالجماىريةلمنشركالتكزيعك.1ط.مبادئعمـاإلجراـ(.1978خمؼ،محمد.)
 االعبلف.

 بيركت:دارالفكرالمبناني..1ط.قامكسالمصطمحاتاالجتماعية(.1995خميؿخميؿأحمد.)
نيكيكرؾ:االمـ)د.ط(.(.المكتياالحصائي.1987.)دليؿتطكيرإحصاءاتالقضاءالجنائي

 المتحدة.
القاىرة:مكتبةدارغريب.1ط.عمـالنفسالجنائي(.1994ربيع،محمدشحاتة،آخركف.)

 لمطباعةكالنشركالتكزيع.
 القاىرة:دارالفكرالعربيلمنشركالتكزيع..1ط.يمةكالعقكبةالجر(.2006أبكزىرة،محمد.)

انقطاعالكيرباءفيأمريكاككنداكاثباتعقـاالعتمادالمطمؽعمي(.2003زايدة،جماؿ.)
 .42622العدد-127.صحيفةاألىراـ،التكنكلكجياالحديثة

:دارالفكرمصر.1ط.أسسالبحثاإلجتماعي(.1962زكي،جماؿكياسيف،السيد.)
 العربي.

رسالة).غزة:طرؽالتنبؤبمعدالتالجريمةفيقطاعغزة(.2014سالـ،فادمىشاـعايش.)
 جامعةاألزىر.(ماجستيرغيرمنشكرة

دكرالقانكفالدكليالجنائيفيحمايةحقكؽ(.2010سمطاف،عبداعميعبكسمطاف.)
 عماف:داردجمة..1ط.اإلنساف

الجزائر:.1ط.المقدماتاألساسيةفيالقانكفالدكليالجنائي(.1992سميماف،عبداسميماف.)
 ديكافالمطبكعاتالجامعية.

اإلسكندرية:منشأتالمعارؼ..1ط.أساسياتعمـاإلجراـكالعقابـ(.2000الشاذلي،فتكح.)
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الرياض:مكتبة.1ط.قاطعالطريؽاإلسبلـيعمنياحربانعمى(.1997شبير،محمدعايش.)
 التكبة.

.دراسةحكؿأثراألزمةفيغزةعمىالشباب(.2014أبكشفة،كسيـ،شعت،مييب.)
 غزة:صندكؽاألمـالمتحدةلمسكاف،مكتبفمسطيفالقطرم.)د.ط(.

محافظاتغزةدراسةفي(.2013عمرة،صالحمحمدمحمكد.)شقفة،شرؼحسفمحمد،أبك
غزة،فمسطيف:الجامعة(.رسالةماجستيرغيرمنشكرة).-جرائـالقتؿ-فيةالجريمةجغرا

 االسبلمية.
مؤسسةإبداعلؤلبحاثك.ـقراءةتحميمية2014العدكافعمىغزة(.2015شيكاف،إسبلـ.)

 غزة:مطبعةداراألرقـ..1طالدراساتكالتدريب.
تقييـاألثرالبيئيلمحربعمى2014غزةالحربعمىقطاع(.2015صافي،أحمدصالح.)

.غزة:كمركزالعمؿالتنمكم/معان..)د.ط(غزةباتباعالمنيجيةالتشاركية
انحراؼالصغاركجرائـالكبار،المكتبجبلؿالديف:،عبدالخالؽ،سمكلعثمافصدقي،

 نيةمنقكؿعفالصفحةااللكترك, 236-235،صـ2002،اإلسكندرية،الحديثالجامعي
https://crimedz.blogspot.com/p/adsbygoogle-window_20.html 

رسالةماجستيرغير).غزة:جرائـالقتؿفيقطاعغزة(.2015طكطح،جميؿكصفيجميؿ.)
 الجامعةاإلسبلمية.(منشكرة

االسكندرية:دار.1ط.عمـاإلجراـكالعقاب(.1998أبكعامر،محمدزكي،الصيفي.)
 المطبكعاتالجامعية.

بيركت:المؤسسةالجامعية..1ط.شرحقانكفالعقكباتالقسـالعاـ(.1998عالية،سمير.)
:الجريمةكاالنحراؼمفمنظكرالخدمةـ(1994،السيد)رمضاف،جبلؿ،عبدالخالؽ

،منقكؿعفالصفحةااللكتركنية181ص،اإلسكندريةاالجتماعية،
https://crimedz.blogspot.com/p/ adsbygoogle-window_20.html))

 بيركت:دارالنيضةالعربية..1ط.مبادئعمـاإلجراـكالعقاب(.1985عبدالستار،فكزية.)
)رسالة.أساسياتالدفاعاإلجتماعيفيالخدمةاإلجتماعية(.2001ؼ،رشاد.)عبدالمطي

 جامعةحمكاف:كميةالخدمةاالجتماعية.ماجستيرغيرمنشكرة(.
احصاءاتالجريمةفيالدكؿ(.2010عبدالمحمكد،عباسأبكشامة،البشرم،محمداالميف.)

االمن.1ط.العربية  ية.الرياض:جامعةنايؼلمعمـك
 لبناف:جامعةبيركتالعربية..1ط.أصكؿعمـاإلجراءكالجزاء(.1996عبدالمنعـ،سميماف.)

https://crimedz.blogspot.com/p/adsbygoogle-window_20.html
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دراسةميدانيةألثرالعكامؿاالجتماعيةالتيتؤدمإلىـ(.2011عبدا،نكرمسعدكف.)
اإلنسانية،العددارتكابالجريمةفيمدينةالرمادم األكؿ..مجمةجامعةاالنبارلمعمـك

.تاريخاالطبلع5/5/2017)أنكاعكسائؿاالعبلـالعبادم،كفاية. (.مكقعمكضكعكـك
1/8/2018https://mawdoo3.com


:دارالثقافةلمنشرك.عماف1.طشرحقانكفالعقكباتالقسـالعاـ(.2012عفيفة،طبلؿ.)

 التكزيع.
بيركت:مكسسة.1ط.التاىيؿاالجتماعيفيالمؤسساتالعقابية(.1993العكجي،مصطفى.)

 عيكفلمنشركالتكزيع.
،الجزءاألكؿ.مؤسسةالرسالة.التشريعالجنائياإلسبلمي(.1998عكدة،عبدالقادر.)

( يكسؼ. 185عكضا، ،2016 االطبلع: تاريخ النبأ. المكقع:12/12/2017(ككالة ،
http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=137888

عماف:دارالميسرةلمنشر.1ط.فقوالعقكبة(.2003عيسى،العمرم،العاني،محمدشبليؿ.)
 كالتكزيع.

ثيرالبطالةعمىارتفاعمعدؿالجريمةفيالمجتمعتأ(.1،2010الغكؿ،اسامة،آخر.)
دراسةميدانيةلمعاطميفعفالعمؿداخؿالسجكفالفمسطينيةفيمدينة)د.ط(..الفمسطيني

غزة.غزة،قطاعغزة،فمسطيف:الجامعةاالسبلمية.
(. يختار(.اسبابانتشارجرائـالقتؿفيغزةتستكجبالكقكؼ.2013يكنيك،1فمسطيفاليـك
 https://paltoday.ps/ar/post/169399ـ،المكقع:5/6/2018االطبلع:

.المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير(.1987أحمدبفمحمدبفعميالمقرئ.)،الفيكمي
 بيركت:المكتبةالعممية..1ط

قطاعغزةكانكفاألكؿ-1936(لسنة74قانكفالعقكباترقـ)(.1936قانكفالعقكبات.)
 .قطاعغزة.1936سنة

جرائـالقتؿعكاممياكآثارىااالجتماعيةدراسةميدانيةعمىـ(.2010القحطاني،محمدناصر)
السعكدية العربية المممكة في أبيا منشكرة(مدينة غير ماجستير .)رسالة مؤتة جامعة .

السعكدية
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ريةكعبلقتياببعضالخصائصالشخصيةلدلمرتكبيالظركؼاألس(.2003قديح،سميماف.)
المركزم غزة سجف في القتؿ )جريمة . ماجستير منشكرة(.رسالة الجامعةغير : غزة

 االسبلمية
المشكبلت(.2008قمر،عصاـتكفيؽ؛مبركؾ،سحرفتحي؛فيصؿ،عبيرعبدالمنعـ.)

عماف:دار.1طيبالمكاجية(.االجتماعيةالمعاصرة)مداخؿنظرية،تجاربعربية،أسال
 الفكر.

صفاءلمنشركعماف:دار.1ط.عمـالجريمة(.2011القريشي،غنيعبدالناصرحسيف.)
 التكزيع.

.1ط.عمـاإلجراـكالعقاب(.1998القيكجي،عميعبدالقادر،الشاذلي،فتكحعبدا.)
 االسكندرية:منشأةالمعارؼ.

بيركت:الدارالجامعيةلمطباعةك.1ط.عمـاإلجراـكالعقاب(.1995القيكجي،عمي.)
 .رالنش

العيف:دار.1ط.القكاعدالفنيةلمعمؿالشرطيلمكافحةالجريمةـ(.2004كامؿ،محمدفاركؽ.)
 الكتابالجامعي.
القاىرة:المركزالقكمي.1ط.الخبرةبالجريمةحكؿالعالـ(.1998كريـ،عزةكآخركف.)

 حكثاالجتماعيةكالجنائية.لمب
 غزة:مكتبةكمطبعةدارالمنارة..1ط.تنظيـإدارةالشرطةالفمسطينية(.2005كمكب،عرابي.)
 غزة:المؤلؼ..1ط.دكرإدارةالتنميةالبشريةفيإدارةالككادرالشرطية(.2013كمكب،عرابي.)

كاعادة2014عدكافعمىقطاعغزةلمنكبة..ال67فىالذكرلاؿ(.2015أبكالشيف،جماؿ.)
محكرمكاضيعكأبحاثسياسية.4806.الحكارالمتمدف،انتاجالنكبة
(.األمفكالتنميةتحدياتكأكلكيات.شبكةمعفاالخبارية،تاريخ2017ماجدىديب.)

ـ،المكقع:3/3/2018االطبلع:
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=931992.

،28/4/2018(.تاريخاالطبلع:2015يكنيك،29مارمماكغكافديفيس.)
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/eventsالمكقع:
،تاريخاالطبلع:2017مجدخضر.) ،المكقع:9/2/2018(.مكضكعكـك

http://mawdoo3.com/.
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(.القضاءالبديؿعفالمحاكـفيظؿالظركؼاالقتصاديةالمتردية.2015محمدمصطفى.)
،المكقع:10/5/2018صحيفةالحدث،تاريخاالطبلع:

https://www.alhadath.ps/article/12994 
عماف:دارالثقافةلمنشر.1ط.شرحقانكفالعقكباتالقسـالعاـ(.2010المجالي،نظاـتكفيؽ.)

 لتكزيع.كا
 ليبيا:مطابعالكحدةالعربية..1ط.المبادئالعامةلعمـاإلجراـ(.2003المشعاؿ،إبراىيـ)

عبدالرازؽ.) .1ط.كاقعالجريمةكاتجاىاتيافيالكطفالعربي(.2005المشيداني،أكـر
 األمنية.الرياض،السعكدية:جامعةنايؼلمعمـك الرياض،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

 األمنية.
.أصكؿعممياإلجراـكالعقابفيالفقييفالكضعيكاإلسبلميـ(.2002المشيداني،محمد.)

 دارالثقافةلمنشركالتكزيع..1ط
لمجريمةبكاليككردفتفدراسةفياألبعادالمكانية(.2008المنقكرم،حامدطاىربدكم.)

 .السكداف:جامعةالخرطكـ.(رسالةماجستيرغيرمنشكرة)الجغرافيااإلجتماعية
( الشيشاني. عزت، ىشاـ، 2004مخمكؼ، األمنية(. الديمكجرافيا ،.1ط. الشرطة كمية القاىرة:

 جميكريةمصرالعربية.
قطاعغزةالتنميةكإعادةاإلعمارفيمكاجية(.2014مركزالزيتكنةلمدراساتكاالستشارات.)

 .بيركت:مركزالزيتكنةلمدراساتكاالستشارات.1.طالدماركالحصار
المعاييرالدكليةبشأفالشرطة(.2009مركزجنيؼلمرقابةالديمكقراطيةعمىالقكاتالمسمحة.)

السمكؾلمشرطةاألكركبية- التاب-مدكنةقكاعد الكزارية لممجمساألكركبي.راـالمجنة عة
 .األكربيا:المجمس

( محمكد. محمد 1998مصطفى، المعاصرة(. االجتماعية الخدمة ك االجتماعي .1ط.الدفاع
 القاىرة:مكتبةعيفشمس.

 .غزة:)د.ف(..)د.ط(اـكالعقابر(.محاضراتفيعمـاإلج2015مطر،كامؿديب.)
.امياتالتعاريؼالتكقيؼعمىالمناكم.)ببلتاريخ(.

)،ابفمنظكر الديف. الفضؿجماؿ بفعميأبك بفمكـر 1967محمد .1ط.لسافالعرب(.
 بيركت:دارصادر.

رسالة).القاىرة:االبعادالجغرافيةلمجريمةفيقطاعغزة(.2004منصكر،عادؿعبدالقادر.)
 معيدالبحكثكالدراساتالعربية.(.دكتكراهغيرمنشكرة
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دراسة2014العدكافعمىغزة(.2015ابداعكمعيدفمسطيفلمدراساتاالستراتيجية.)مؤسسة
 غزة:مطبعةداراالرقـ..1ط.تحميمية
القاىرة:مكتبةالنيضة.1ط.الخدمةاالجتماعيةفيمجاؿرعايةاألحداث(.1998مكسى،فؤاد.)
 العربية.

القاىرة:دار.1ط.عمـنفسالحركبكالككارثالصدمةالنفسية(.1991النابمسي،محمدأحمد.)
 النيضةالعربية.
جريمةتعاطيالمخدراتفيقطاعغزةدراسراسةفيجغرافية(.2012النجار،كساـمحمد.)

 غزة:الجامعةاالسبلمية.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجريمة
 عماف:دارالثقافةلمنشرالتكزيع..1ط.النظريةالعامةلمجريمة(.1996نجـ،محمدصبحي.)

عماف،األردف:مكتبدار.1ط.الكجيزفيعمـاإلجراـكالعقاب(.1991نجـ،محمد.)
 الثقافةلمنشركالتكزيع.

(.  عماف:دارالثقافةلمنشر..1ط.عمـاإلنثركبكلكجياالجنائي(.2008نشأت،حسفأكـر
ةالجنائيةالدكلية.،)صفحةالمػػادةالخػػامسةفيفقرتيػػا(.المحكم1998.)نظاـركمااألساسي

 األكلػى(.ركما.
نظاـركماحسبمؤتمركامباال(.2010نظاـركماحسبمؤتمركامباالاالستعراضي.)

.نظاـركماحسبمؤتمركامباالاالستعراضي،)صفحةتعريؼجريمةاالستعراضي
 أكغندا.مكرر(.8العدكافبمكجبنص)المادة

 القاىرة:مكتبةسعيدرأفت..1ط.الدراسةالعمميةلمسمكؾاإلجرامي(.1985نعيـ،سمير.)
(النظريةالعامة1الكجيزفيقانكفالعقكباتالقسـالعاـ)(.2012نكرالديف،مازفابراىيـ.)

غزة:جامعةاألمة..1ط.لمجريمة
ـ،22/3/2018الطبلع:(.ككالةالقدسنت.تاريخا2015ىانيمصبح.)
.http://www.qudsnet.com/m/index.php?maa=View&id=246675المكقع:

،20/1/2018تاريخاالطبلع:ـ(.1310،2015كزارةاألشغاؿكاإلسكاف.)
www.ldf.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=22080المكقع:

( اآلثار. ك السياحة (.2014كزارة االطبلع: 5تاريخ المكقع:2017فبراير ـ،
http://www.mota.ps

،4/5/2018تاريخاالطبلع:مكقعكزارةالزراعة.(.2014كزارةالزراعة.)
http://www.moa.gov.ps/index.php?option=com_contentالمكقع:
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غزة:جامعة.1ط.األحكاـالعامةفيقانكفالعقكباتالفمسطيني(.2014الكليد،ساىرابراىيـ.)
 االزىر.

جريمةالسرقةكالسطكفيمحافظاتغزةدراسةفي(.1،2017مبارؾ،كسيـأحمدحسف.)
 .غزة:الجامعةاالسبلمية.غيرمنشكرة(رسالةماجستير).جغرافيةالجريمة
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 المقابالت الشخصية

 الدكتكر/مازفإبراىيـنكرالديفدكتكراهفيالقانكفالجنائي
 /فيالقانكفالجنائيالدكليدكتكراهعبدالقادرصابرجرادةالدكتكرالقاضي 
 الدكتكر/تامرحامدالقاضيدكتكراهفيالقانكفالجنائي
 /سابقانفيقطاعغزةعايشسمكرمديرعاـالصحةالنفسيةالدكتكر
 االستاذ/عبلءأبكركمية.رئيسنيابة
 الرائد/صبلحمطررئيسقسـالمعمكماتفيجيازالشرطة
 الرائد/محمدنبيؿتيـ.مفتشتحقيؽ
 الرائد/خالدعكض.مفتشتحقيؽ
 الرائد/رائدماضي.مفتشتحقيؽ
 العديدمفالشخصياتالعاممةفيالجياتالحككميةالمختمفة.ك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ... أخي الكريم، أختي الكريمة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يسعدناأفنضعبيفيديكـىذهاالستبانةبغرضالحصكؿعمىالمعمكماتالتيتخدـمكضكع
 : البحثكىكبعنكاف

 "ـ عمى معدؿ الجريمة في قطاع غزة2014" أثر العدكاف اإلسرائيمي 

تخصصاإلسبلميةبالجامعةالعمكـكميةمفالماجستيردرجةعمىالحصكؿالستكماؿكذلؾ
االستبانةأسئمةعمىكالمكضكعيةالدقيقةاإلجابةبسيادتكـأمؿكميلذا،إدارةأزماتكككارث
الخانةالتيتمثؿإجابتكـ.(في(كذلؾبكضععبلمة

 أخي المبحوث:

ستدليبومفمعمكماتكبياناتسكؼتتعامؿبسريةتامةكلفتستخدـإالألغراض إفما
البحثالعمميفقط.

 ،،،و االحرتام الشكر جزيل ولكم

 

 

 

 

 الباحث                                                                                                                                

 سعيد أحمد البليشي    
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 أكالن :المعمكمات الشخصية:

  العمر

 المستكل التعميمي
إعدادم        ثانكم              يقرأ ك يكتب          ابتدائي         أمي         
 دراسات عميا          معيجا       دبمكـ        

 أرمؿ                           مطمؽ             متزكج         غير متزكج    الحالة االجتماعية

 المينة
        عامؿ                     خاص قطاع       حككمي مكظؼ          طالب
 عمؿ   بدكف             مزارع

 سميـ                   مريض      حدد المرض.......................... الحالة الصحية
 

 ثانيان :معمكمات عامة ك اجتماعية :

 ما ىي الظركؼ التي أدت الرتكابؾ الجريمة؟ -1

 اجتماعية         دينية          مخدرات              أخرل حدد        ................اقتصادية        
 ىؿ كاف ىناؾ تأثير لتمكث المياه أك اليكاء أك التربة عمى ارتكابؾ الجريمة؟   نعـ           ال -2

 نادران              أحيانان              دائمان         ؟عبادةبال ممتـز أنت ىؿ -3

 قميمكف                             كثيركف              أصدقاء؟ لديؾ ىؿ -4

  ال تتدخؿ           أحيانان                   دائمان      أصدقائؾ؟ اختيار في األسرة تتدخؿ ىؿ -5

 ال    ىؿ لديؾ أصدقاء ليـ سكابؽ جنائية؟          نعـ                    -6

    ؟فراغؾ أكقات تقضي أيف -7

 ذلؾ غيرمشاىدة التمفاز                     األصدقاء       البيت        مكاقع التكاصؿ االجتماعي
  ؟المشاىدات التي تفضميا نكعية ما -3

 أشاىد ال            منكعات          عنؼ أفالـ           مسمسالت         رياضية            دينية
 هل انقطاع التٌار الكهربائً له تأثٌر على نشاطك اإلجرامً؟      نعم             ال -9
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 : ـ2014العدكاف اإلسرائيمي  : ثالثان 

 ـ؟ نعـ      حدده .............      ال       2014ىؿ فقدت أحد أفراد أسرتؾ في العدكاف اإلسرائيمي  -1

 ـ؟2014منزلؾ جراء العدكاف اإلسرائيمي ىؿ تضرر  -2

 ىدـ كمي          ىدـ جزئي          أضرار بسيطة           ال يكجد أضرار
ف كاف نعـ أيف كنت متكاجد؟  -3  ىؿ قمت باالضطرار لترؾ منزلؾ قصران أثناء العدكاف؟ كا 

 نعـ            حدد.....................  .                   ال        
 ىؿ العدكاف اإلسرائيمي زاد في نسبة الفقر لديؾ؟             نعـ                    ال -4

 ىؿ العدكاف اإلسرائيمي تسبب لؾ في إصابة ؟                 نعـ                    ال -5

 ـ؟ نعـ                    ال2014ىؿ ارتكبت فعؿ إجرامي في كقت العدكاف اإلسرائيمي   -6

 ما السبب الذم دفعؾ الرتكاب الجريمة كقت العدكاف؟ -7

 دكافع اقتصادية                  مخدرات           نزكح السكاف مف منازليـ        غياب األمف     
 ......................................................................... .أخرل               حدد 

 ـ عمى سمككؾ اإلجرامي؟2014ما ىك أثر فترة العدكاف  -8

 أدل إلى زيادة نشاطؾ اإلجرامي               أدل إلى نقص نشاطؾ اإلجرامي            لـ يكف لو تأثير
 

 رابعان : الجريمة
 

 الفعؿ اإلجرامي؟ما ىك نكع  -1

السرقة ك السطك        المشاجرات         االعتداء        الذـ ك التيديد         النصب ك االحتياؿ     
  القتؿ            مخدرات                 ذمة مالية             أخرل     حدد ..........................

 كانت اإلجابة نعـ حددىا؟ىؿ لديؾ سكابؽ جنائية, إذا  -2

 نعـ                        ال                    حددىا.............................             
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 كقت ارتكاب الجريمة؟                           ليالن                   نياران  -3

 نعـ                           ال             ىؿ كاف ىناؾ تخطيط مسبؽ الرتكاب الجريمة؟  -4

 ىؿ قمت بالجريمة لكحدؾ ؟                                 نعـ                           ال -5

 إذا كانت اإلجابة ال , كـ عدد األشخاص الذيف ارتكبكا معؾ الجريمة؟ -6

 أشخاص                أكثر مف ذلؾ 3شخص                          شخصيف            
 أيف ارتكبت الجريمة؟ -7

 منطقة قميمة السكاف   منطقة مزدحمة سكانيان           منطقة زراعية               
 

 

  

 


