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Abstract 
 

Kingdom of Saudi Arabia has witnessed an accelerated terrorist 
crimes over the past years. Particularly, Riyadh exposed to repeated 
terrorist crimes in several areas. Therefore, this study aimed at the spatial 
analysis of the terrorist crimes in Kingdom of Saudi Arabia, depending on 
means of Geographic Information Systems (GIS) in order to understand 
the distribution pattern of these crimes. Then, to understand how terrorists 
select the geographical places for their crimes. The study focused in large 
part on the analysis of terrorist crimes' sites that occurred in Riyadh in 
order to more precisely identify the patterns of spatial distribution of 
those crimes. 

The study has reached that there is a variation of the terrorist 
crimes that occur from one region to another. The largest share of them 
was generally in Riyadh region, and particularly in Riyadh city, where 
more than of 50% from the terrorist crimes were occurred. 

It was founded, through the application of geographical distribution 
pattern of the terrorist crimes in Riyadh city, that it is an accumulative 
pattern. The connection-neighborly of all kinds of terrorist crimes was 
66%, limited to 40 slums of Riyadh city, and confined in the center of the 
city within a small area, at about 1.133.5 km 2; namely with 21.8% from 
the total area of Riyadh city. 

The application of Kernel led to know the focal areas of terrorist 
crimes within Riyadh city. It was founded that highest densities of 
terrorist crimes were concentrated in three areas in city center, its east and 
south. Furthermore, eleven districts have been determined to be the most 
vulnerable districts to terrorist crimes.  

The study consists of five chapters. As for the first chapter, it has 
the introduction. The second chapter has concentrated on the theoretical 
fame and the previous studies. The third chapter has a study about the 
occurrence sites of terrorist crimes in K.S.A. concerning the fourth 
chapter; it handled the spatial analysis of the sites of terrorist crimes in 
the city of Riyadh. Finally, the fifth chapter gets to the discussion of the 
study's results and recommendations.   
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   ملخص البحث

حيث تعرضت . خالل السنوات املاضية ةة السعودية جرائم إرهابية متسارعشهدت اململكة العربي     
دراسـة إىل  لذا هدفت ال. مدينة الرياض بشكل خاص إىل جرائم إرهابية متكررة يف نواحٍ عده منها

التحليل املكاين للجرائم اإلرهابية يف اململكة العربية السعودية باالعتماد على وسائل نظم املعلومات 
اجلغرافية؛ للوصول إىل فهم منط التوزيع هلذه اجلرائم، ومن ثَم فهم طريقة اإلرهابيني يف اختيار املواقع 

جزء كبري منها على حتليل مواقع اجلرائم اإلرهابية وقد ركزت الدراسة يف . اجلغرافية لتنفيذ عمليام
على اختالف أنواعها يف مدينة الرياض  اليت وقعت فيها اجلرائم بغية؛ التعرف بصورة أدق على أمناط 

  .التوزيع املكاين لتلك اجلرائم
 منها وقد توصلت الدراسة إىل تباين اجلرائم اإلرهابية من منطقة إىل أخرى، وكان النصيب األكرب    

؛ حيث حدث فيها أكثر من -بشكل خاص –ومدينة الرياض ،  – مبشكل عا -ض يف منطقة الريا
  .٪ من اجلرائم اإلرهابية٥٠

تبني من خالل تطبيق منط التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية يف مدينة الرياض أنه منط متجمع؛      
حياً من أحياء  ٤٠٪، اقتصرت على ٦٦ابية حيث بلغت قيمة صلة اجلوار جلميع أنواع اجلرائم اإلره

؛ أي ٢كم١.١٣٣.٥مدينة الرياض، واحنصرت يف وسط املدينة ضمن مساحة صغرية، بلغت حوايل 
  .٪ من مساحة مدينة الرياض٢١.٨مبا نسبة 

أمكن التعرف على مناطق تركز اجلرائم اإلرهابية داخل مدينة ) kernel(وبتطبيق معيار كرينل    
ثالث مناطق يف وسط املدينة،  ضمنوجد أن أعلى كثافة للجرائم اإلرهابية تركزت الرياض، حيث 

  . حياً كأكثر األحياء عرضة للجرائم اإلرهابية ١١كما مت حتديد . وشرقها، وجنوا
تضمن الفصل األول املقدمة، وركز الفصل الثاين على اإلطـار  : وتقع الدراسة يف مخسة فصول    

ابقة، فيما اشتمل الفصل الثالث على دراسة مواقع حدوث اجلرائم اإلرهابية النظري والدراسات الس
يف اململكة العربية السعودية، أما الفصل الرابع تناول التحليل املكاين ملواقع اجلرائم اإلرهابية يف مدينة 
 الرياض، وخلص الفصل اخلامس إىل مناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، والتوصـيات الـيت  

  .خرجت ا
  

  عميد كلية العلوم االجتماعية          املشرف على الرسالة                  الطالبة                 

  حممد بن أمحد باصقر.د.أ     سعد بن سعيد الغامدي          . د.أ     وفاء عوض احلارثي     

  :التوقيع                  :                   التوقيع:                       التوقيع
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  اإلهداء

      

أمي .... إىل من رفعت رأسي عاليا افتخارا ما..وجبميل السجايا أدباين.. إىل من باحلب غمراين     

  .وأيب

  .زوجي احلبيب... وأسكنين يف عينه.. وأى من احتل وجداين.. إىل أروع من أثر كياين    

  .إخواين وأخوايت... ضادي وأسنادي يف هذه الدنياإىل أع... إىل النادر وجودهم    

  .ابين وابنيت... وأحيوا عروق قليب حببهم ووجودهم... إىل من عانقت روحهم روحي   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 د 

  شكر وتقدير

أمحده سبحانه وأشكره على جزيل ..املرته عن األنداد واألمثال.. احلمد هللا املتوحد بصفات الكمال

  ...لله تعاىل احلمد كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانهف.. اإلنعام واألفضال

اعترافاً مين باجلميل يطيب يل أن أتقدم خبالص شكري وعظيم امتناين لألستاذ الـدكتور حممـد      

الذي وافته املنية قبل االنتهاء من الرسالة، وقد غمرين بعنايته وتوجيهاتـه   -رمحه اهللا-مصلح الثمايل 

  .رمحه اهللا رمحة واسعة وجزاه اهللا خرياًودعمه طوال إشرافه، ف

كذلك أتقدم بالشكر والتقدير إىل سعادة األستاذ الدكتور سعد أبوراس  الغامدي، الذي أكمل     

  .اإلشراف على هذه الرسالة، فجزاه اهللا خري اجلزاء على ما قدمه من نصح وإرشاد

ية، وعلى رأسهم صاحب السمو امللكي كما أتقدم بالشكر والتقدير للمسئولني يف وزارة الداخل    

العزيز آل سعود وزير الداخلية، ونائبه مسو األمري أمحد، ومساعد وزير الداخلية  األمري نايف بن عبد

لشؤون األمنية مسو األمري حممد بن نايف، وسعادة اللواء منصور التركي املتحدث الرمسـي بـوزارة   

د الطريفي رئيس اللجنة املنظمـة ملكافحـة اإلرهـاب،    الداخلية، واملقدم عمر الزالل، واملقدم سعو

كما يسرين أن أتقدم بالشكر للهيئة العامـة للمسـاحة العسـكرية    . الرمحن اهلدلق والدكتور عبد

اهللا مشبب الشهراين قائـد معهـد    عبد بالرياض، وأخص بالشكر العميد املهندس الركن الدكتور

.  لعقيد حممد سعد الدلبوح مدير نظم املعلومات اجلغرافيةالدراسات املساحية واجلغرافية العسكرية، وا

العزيز  والشكر موصول بالعرفان إىل عميد أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية األستاذ الدكتور عبد

احلافظ األصـم،   بن صقر الغامدي، ورئيس قسم الدراسات والبحوث األستاذ الدكتور األصم عبد

كما أتقدم بالشكر ألمـني أمانـة   . ني، واألستاذ طارق، ومجيع منسوبيهاومدير املكتبة األستاذ حس

العزيز آل عياف، ومدير إدارة التسمية والترقيم املهندس خالـد البـهلول،    مدينة الرياض األمري عبد



 ه 

وللهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ على تعاوم معي، و تزويدي بكافة بيانات البحث، وأخـص  

  .لسلطاناملهندس هشام ا

واليفوتين يف هذا املقام أن أشكر الدكتور عبداللطيف احلارثي مدير نظم املعلومات اجلغرافية بأمانـة  

جدة، واملهندس حممد ناصر الراجحي وكيل الوزارة املساعد لألراضي املساحية بوزارة الشؤون البلدية 

 احلارثي، والدكتور بدرالدين والقروية، واملالزم أول ماجد عوض احلارثي، واملالزم أول نايف حسني

  .عثمان جبامعة اخلرطوم

كما أتقدم بالشكر والعرفان لعضوي جلنة املناقشة  الدكتورة مرفت خالف، والدكتور عبداحلليم      

وأشكر قسم اجلغرافيا جبامعة أم القرى إلتاحته الفرصة يل . البشري؛ على تفضلهما مبناقشة هذه الرسالة

  .البحث العلميللدراسة ويئة سبل 

كما يسعدين أن أزجي شكري وعرفاين لوالدي الكرميني اللذين مل يـبخال علـي بالتشـجيع         

والدعاء، ولزوجي العزيز الذي تعاون معي وشجعين على إمتام هذه الرسالة، وإلخواين وأخوايت ملـا  

  . قدموه يل من مساندة وتشجيع، وما أحاطوين به من رعاية واهتمام

    ا اليسعين إال أن أتوجه بالشكر العميق لكل من ساندين، داعيةً اهللا تعاىل أن جيعل ما قدموه وأخري

وأعتذر ملن فاتين ذكر امسه ومل أمتكن يف هذا املقام من شكره، سائلة املوىل أن ال . يف موازين حسنام

  .يضيع هلم أجرا
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 ز 

  رقم الصفحة  املوضوع
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 ح 

  قائمة اجلداول

  رقم اجلدول
  

  عنوان اجلدول

رقم 

  الصفحة

  ٥٤  .هـ١٤٢٨-١٤٢٣اجلرائم اإلرهابية للفترة من عام  عدد  ١

٢  
-١٤٢٣املدن والقرى اليت تعرضت للجرائم اإلرهابية للفترة من عـام  

  .  هـ١٤٢٨
٥٧  

٣  
-١٤٢٣التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية حسب النوع للفترة من عام 

  هـ١٤٢٨
٦٢  

٤  
 وعدد القتلـى  التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية حسب عدد املصابني

  هـ١٤٢٨-١٤٢٣للفترة من عام 
٦٦  

٥  
التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية طبقاً لعدد املقبوض عليهم للفترة من 

  هـ١٤٢٨-١٤٢٣عام 
٦٨  

  ٧٣  مساحة األحياء وأعداد السكان والكثافة السكانية يف مدينة الرياض  ٦

يخ حدوثها للفترة من توزيع اجلرائم اإلرهابية يف مدينة الرياض طبقاً لتار  ٧
  هـ١٤٢٨-١٤٢٣عام 

٧٧  

توزيع اجلرائم اإلرهابية حسب النوع على األحياء السكنية يف مدينـة    ٨
  .الرياض

٨٠  

  ٩٩  .املسافات وعدد اجلرائم اإلرهابية يف النطاقات الدائرية  ٩

املسافة بني مواقع اجلرائم اإلرهابية وأقرب املراكز األمنيـة والتكـرار     ١٠
  .لجرائم اإلرهابية ضمن املسافات يف أحياء مدينة الرياضاملتجمع ل

١٠٤  
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  .هـ١٤٢٨ -١٤٢٣عام 

٨٢  

  .كثافة توزيع اجلرائم اإلرهابية يف مدينة الرياض مبعيار كرينل  ١٢
  

٨٧  



 ي 

  رقم الصفحة  مضمون الشكل  رقم الشكل

  ٨٨  .املكاين للجرائم اإلرهابية مبدينة الرياضاملسافة املعيارية للتوزيع   ١٣

  ٩٠  االجتاه العام للتوزيع املكاين للجرائم اإلرهابية مبدينة الرياض  ١٤

  ٩٣  االجتاه العام للتوزيع املكاين للجرائم التفجريية يف مدينة الرياض  ١٥

االجتاه العام للتوزيع املكاين جلرائم القتل وإطالق النـار يف مدينـة     ١٦
  ياض الر

٩٤  

  ٩٦  االجتاه العام للتوزيع املكاين جلرائم املدامهة واإلحباط يف مدينة الرياض  ١٧

  ٩٧  .منطقة تقاطع مجيع اجلرائم اإلرهابية املرتكبة يف مدينة الرياض  ١٨

١٩  
 Buffer Zoneتوزيع اجلرائم اإلرهابية ضمن النطاقات املساحية 

  مبدينة الرياض
١٠٠  

  ١٠٢  .راكز الشرطة على أحياء مدينة الرياضالتوزيع اجلغرايف مل  ٢٠

  ١٠٥  .العالقة اخلطية بني مواقع املراكز األمنية وكثافة اجلرائم اإلرهابية  ٢١

  ١٠٧  .توزيع اجلرائم اإلرهابية وارتباطها بالكثافة السكانية يف مدينة الرياض  ٢٢

 

  



١ 

  

  الفصل األول

  املقدمة

  متهيد:  أولًا

  أمهيتهاموضوع الدراسة و:  ثانيا

  مشكلة الدراسة:  ثالثًا

  أهداف الدراسة:رابعا 

  تساؤالت الدراسة:  خامسا 

  إجراءات الدراسة املنهجية: سادسا 

  منطقة الدراسة :سابعا
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  متهيد: أوالً

  
فهو جمموعة من األسس واملرتكـزات   فقري للمجتمعات على مستوى العامل؛يشكل األمن العمود ال     

تكفل هلا القدرة على حتقيق قدر من الثبات واملتعة واالستقرار يف ، لدولة متاسكها واستقرارهااليت حتفظ ل

الذي ميثـل أشـد    ،الغزو الفكري :ومن أهم هذه األسس واملرتكزات .ليت تعترضهامواجهة املشكالت ا

ث مسومها حيث تولت جهات خارجية إدارة عمليات الغزو، وعملت على تروجيها، وب ؛أنواع االحنرافات

أدى إىل حـدوث جـرائم    ممـا  ؛"الصراع الفكري" عصر : حىت أصبح هذا العصر يسمى ،بشكل دائم

  اإلنسان املسلم وأخرا تستهدف أولًا

  :، جرائم خمططة، جرائم منظمةجرائم تقليدية هي: وتنقسم اجلرائم إىل ثالثة أقسام     

 ختضـع عـادةً   ، اللإلجرام ااعلها أن يكون حمترفًيشترط يف ف ال ،"وقتية"وهي جرمية  :اجلرائم التقليدية

  . للتخطيط

 نوا تشكيال عصابيا مؤقتـا فقـد  كوِوي ،يقوم ا فرد أو جمموعة من ارمني وهي اليت: اجلرائم املخططة

عن طريق رسم خطة  ،ينفذون هدفهم اإلجرامي بإتقانو .أو قتل ،أو عملية سطو ،خيططون القتحام بنك

  . مث يتفرقون يكتفون بعملية واحدةإذ قد  ؛فيها االستمرار طوال يشتر .دوارتتوزع فيها األ

 ،تقوم به مجاعة حمترفـة  ،بالغ الدقة والتعقيد ،خمطط ومنظم ،عبارة عن عمل غري مشروع :اجلرمية املنظمة

الشـمراين،  ( الذي يفرض العنف والقسوة على من خيونه من مرؤوسـيه  ،تدين بالوالء والطاعة لزعيمها

 وهذا ما ."اجلرمية اإلرهابية" :باجلرمية املنظمة ومن أقرب أنواع اجلرائم شبها ). ٦٢-٦١هـ، ص١٤٢٥

  .يشهده العامل اليوم

  



٣ 

     اكل فعل م :فت االتفاقية العربية اإلرهاب بأنهوقد عركانت بواعثه أو  ن أفعال العنف أو التهديد به أي

أو تـرويعهم   ،أو مجاعي، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أغراضه، يقع تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي

أو  ،أو أحـد املرافـق   ،أو إحلاق الضرر بالبيئة ،أو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنهم للخطر ،ذائهميبإ

الثقفـي،  (تعريض أحد املوارد الوطنية للخطرأو  ، أو االستيالء عليه،أو احتالله ،األمالك العامة أو اخلاصة

  ).٣٣٨، صهـ١٤٢٣

وجتفيف  ،واقتالع جذوره ،متلك إىل مكافحة اإلرهاب وقد سعت اململكة العربية السعودية بكل ما      

مـن   ،فكان للسعودية جهود رائدة يف جمال مكافحة اإلرهاب. ستراتيجيات طويلة املدى؛ برسم االمنابعه

واهلادفة إىل تعزيز  ،ء الداخلية العربخالل املسامهة الفعالة يف عدد من القرارات اليت أصدرها جملس وزرا

باإلضافة إىل ذلك فقد عقدت اململكة العربية  .التعاون الدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب بني الدول العربية

كما . حيث احتل موضوع مكافحة اإلرهاب األولوية فيها ؛السعودية الكثري من االتفاقيات األمنية الثنائية

كل ذلك  .لسعودية على عدد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبكافحة اإلرهابصادقت اململكة العربية ا

اليوسـف،  ( مكافحة اإلرهاب على مسـتوى العـامل  يعكس عزم اململكة العربية السعودية على تدويل 

  ).١٨٧-١٨٦هـ، ص١٤٢٧

لمي إال البحث العاتساع أفق املعرفة اإلنسانية وتطور العلوم وتعدد جماالت وطرائق  وعلى الرغم من     

ـ ١٤٢٧دراسة الشبعان عـام  سوى  ،يف جمال اجلغرافيا بدراسات كافية أن جرمية اإلرهاب مل حتظ  ،هـ

أـا  كما  ،مل تركز على خصائص املكان ،سطحيةدراسات عامة  ولكنها ،م٢٠٠٠ودراسة نارميان عام 

وزعزعة  ،رار اتمع السعوديتأثري جرمية اإلرهاب على استق تتماشى مع استخدمت أساليب تقليدية، ال

جبرميـة   دراسة االرتباط املكاين الذي غاب يف الدراسات السـابقة املتعلقـة   لذلك رأت الباحثة. األمن

وتطور برجميات نظم املعلومات اجلغرافية ، ويف ظل ثورة التقنية وتقدم تكنولوجيا احلاسب اآليل. اإلرهاب



٤ 

عن طريق اسـتخدام   ،ودراسة خصائص املكان وعالقاا ،ابيةأصبح باإلمكان حتليل مواقع اجلرائم اإلره

، م٢٠٠٣، الـدويكات "(فيه  حتديد مدى ارتباط الظاهرة باملكان الذي تقع" :، الذي يعينالتحليل املكاين

ومعاجلتها ، إدخال البيانات: هي ،من ثالث مراحل -اًعموم –وتتألف نظم املعلومات اجلغرايف . )٢٦ص

الوصول إىل أحكام بشأن املشكلة  مثَ ومن، هيئة خرائط وجداول وأشكال بيانية على مث عرضها، وحتليلها

  . قيد الدراسة

وميكن لربامج نظم املعلومات اجلغرافية أثناء دراسة جرمية اإلرهاب القيام جبميع وظـائف التحليـل        

 ،يف املطابقة ، متمثلةاملكانية جة، والنمذوالتصنيف اجلغرايف ،ستفهامات املكانية البسيطةاال: ؛ مثلاملكاين

ملكـان علـى   وحتليل الشبكات، وإتاحة الفرصة الستكشاف املزيد من تـأثري ا  ،وحتليل اجلوار والتقارب

  ). ,Brown, et al, 1998, Martin, et al, 1998, Sorensen, 1997(الظواهر اجلغرافية كافة
  

  :موضوع الدراسة وأمهيته: ثانياً   

لت شـكّ  ،يف خمتلف مناطق اململكة اإلدارية عديدة رائم إرهابيةلكة العربية السعودية جلت املمتعرض     

ومن أجل ذلك دعت احلاجة إىل إجياد . عها من عام آلخروتتاب بزياداعلى استقرار اململكة وأمنها  خطرا

لكة، ومعرفة مناطق ، كمعرفة األماكن األكثر عرضة للجرائم اإلرهابية يف اململة للقضاء عليهاحلول كفي

  .تركزها داخل املدينة األكثر استهدافا من قبل اإلرهابيني

 بية يف اململكة العربية السعوديةوتسعى هذه الدراسة إىل دراسة اخلصائص املكانية ملواقع اجلرائم اإلرها   

اململكة اإلدارية ق ملعرفة توزيعها على مناط ستخدام نظم املعلومات اجلغرافيةعلى مدينة الرياض با تطبيقيا

  .وسبب تركزها ،واملناطق اليت تتكرر فيها

. معرفة تركز واجتاه اجلرمية داخل املدينة كاين اليت تساعد علىالتحليل امل وستستخدم الدراسة أساليب   

  .مما يسمح بإمكانية مساعدة الدوائر األمنية يف معرفة اهلدف الذي يسعى إلية اإلرهابيون
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  :راسةمشكلة الد: ثالثاً

وقد سـامهت  . جرمية اإلرهاب تعد واحدة من أقدم املشكالت العاملية اليت تعاين منها كافة الشعوب     

هذه اجلرائم  يف ظهور العديد من الدراسات حول مكافحة اجلرمية مثل كتابات نيومان يف مكافحة اجلرمية 

ريكية، فهو يرى أن املكان الذي نعيش فيـه  وأثرها يف تقليل اجلرمية يف املناطق املتدهورة وسط املدينة األم

والذي حييط مبنازلنا مباشرة ميكن جعله أكثر أمنا عن طريق تصميمه بطريقة تساعد السكان يف الـتحكم  

فيه، كما ذكر أن اجلرمية يف آية منطقة هلا عالقة مباشرة مبساحة ونوعية األماكن العامة واملباين السكنية وما 

ا يتصل باهتمامات اجلغرايف يف مكافحة اجلرمية وهو ما يبذل من خالل التخطيط وهذا يعد أهم م. حوهلا

ومل ختلُ اململكة العربية السعودية من اجلرائم اإلرهابية أيضا ). ٩٣م، ص١٩٩٥، جابر(والتصميم املعماري

 مث شـهدت اململكـة يف  . هـ١٤٠٠فقد شهدت العديد من اجلرائم لعل أقدمها حماولة  جهيمان يف عام 

عدداً مالحظاً عانت منـها  هـ ١٤٢٨-١٤٢٣حقبة من الزمن يف العشر السنوات األخرية مابني عامي 

واليت  ؛تطلب مواجهة هذه املشكلةمجيع مناطق اململكة اإلدارية وكان أكثرها تركزاً يف مدينة الرياض، مما 

لوصول إىل احلد من تلك من املؤمل أن تكشف عن املشاكل اليت صاحبت اختيار تلك املواقع مسامهة يف ا

  . اجلرائم

  

  :أهداف الدراسة: رابعا

  :يلي دف هذه الدراسة إىل حتقيق ما    

 ، ومدينة الرياضعموما للجرائم اإلرهابية اليت حدثت يف اململكة العربية السعوديةالتحليل املكاين  -١

  .على وجه اخلصوص

 .هـ١٤٢٨-١٤٢٣هابية يف اململكة بني عامي دراسة توزيع اجلرائم اإلر -٢
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 .هـ١٤٢٨ -١٤٢٣مابني عامي  حتليل أمناط توزيع اجلرائم اإلرهابية وخصائصها للفترة -٣

  

  :تساؤالت الدراسة: خامساً

  :اآلتيةتسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت     

  ؟خصائص املواقع اليت خيتارها اإلرهابيون لتنفيذ جرائمهمما  -١

 ؟ اإلرهابيةللجرائم  مناطق اململكة تعرضا أكثر ما -٢

 ما منط توزيع اجلرمية اإلرهابية؟ -٣

  تتركز فيها اجلرائم اإلرهابية؟ أي األحياء -٤

  

  :اإلجراءات املنهجية للدراسة :ساًساد

      يجمموعة من اخلطوات املنظمة والعمليات الواعية واملبـادئ العامـة   " :ف منهج البحث على أنهعر

خـري،  "(أو معاجلـة مشـكلة حمـددة    ، دراسة ظاهرة معينةاليت يستخدمها الباحث يف ،والطرق العلمية

القائم علـى   ،الوصفي التحليلي، والتارخيي املنهجني وقد استندت الدراسة على). ١١٥هـ، ص١٤٢٥

املتمثلة يف مواقع ، تقنية نظم املعلومات اجلغرافية، من خالل املعاجلة اآللية للبيانات املستخدمة يف الدراسة

من أجل دراسة خصائص املكان اليت جرت فيـه   بية يف اململكة العربية السعودية؛هاحدوث اجلرائم اإلر

اجلرائم اإلرهابية، واخلروج بتصور أعمق عن طبيعة العالقة بني املتغريات املسئولة عن حدوث الظاهرة قيد 

  .الدراسة
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  :أنواع البيانات ومصادرها -١

قميـة  ومابني بيانات ر ، خرائط ذات أهداف متنوعةتعددت مصادر البيانات يف هذه الدراسة مابني     

ما يلي  ويف .باإلضافة إىل إحصاءات رمسية تفصيلية عن اجلرائم اإلرهابية .مناذج االرتفاعات الرقميةمتمثلة 

  :تفصيل هلذه البيانات

  :منوذج االرتفاع الرقمي -أ

  . م٣٠ييز مكانية بدقة مت Digital Elevation Model( DEM(منوذج االرتفاع الرقمي     

  :اخلرائط -ب

من خرائط خاصة مبنطقة الدراسة ملناطق اململكة اإلدارية ومدينة  هلا توفر استعانت الباحثة بكل ما     

دف التعرف على توزيع اجلـرائم اإلرهابيـة    ؛على اختالف موضوعاا ومقاييس رمسها ،الرياض

  :وذلك على النحو اآليت ،وخصائصها املكانية

هـ، صادرة عن اإلدارة ١٤٢٤لعام  ،ريطة التقسيم اإلداري اجلديد للمملكة العربية السعوديةخ -١

  .العامة للمساحة العسكرية بالرياض

هـ، صادرة عن اهليئة العليا لتطوير ١٤٢٥لعام  خريطة رقمية ألحياء مدينة الرياض وحدودها،  -٢

  .مدينة الرياض

  

  :اإلحصاءات والتقارير احلكومية -ج

اعتمدت هذه الدراسة على العديد من التقارير واإلحصاءات احلكومية اليت ختدم أهداف الدراسة،      

  .وهي يف جمملها إحصاءات رمسية عن اجلرائم اإلرهابية الصادرة من وزارة الداخلية
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  :مراحل العمل وأساليب املعاجلة -٢

  :عوجلت بيانات هذه الدراسة على مرحلتني      

مـن   ؛حيث مت فيها التحليل اإلحصائي للجرائم اإلرهابية يف اململكة العربية السعودية :املرحلة األوىل

وعدد  ،وعدد الضحايا ،وتقسيم اجلرائم اإلرهابية إىل ثالثة أنواع ،حيث التوزيع على املناطق اإلدارية

لتحليـل  ج كنموذ ؛فكانت خمتصة مبدينة الرياض :أما املرحلة الثانية. املقبوض عليهم يف كل منطقة

ما يلي شرح  ويف. من حيث توزيع اجلرائم اإلرهابية وارتباطها املكاين اجلرائم اإلرهابية حتليلًا مكانيا؛

  :يف معاجلة البيانات وحتليلها صل لألساليب اليت استخدمت تراتبيامف
  

  :للجرائم اإلرهابية يف اململكة العربية السعودية التحليل املكاين :أوالً 

. البناء عليها قواعد األساس اليت يقومالترب هذه اخلطوة من أهم خطوات الدراسة، فهي مبثابة تع      

وتتطلب هذه اخلطوة مجع وإعداد وإدخال البيانات بلغة يفهم حروفها احلاسب، وتصميم قاعدة ربط 

  .نيةمث عرض نتائجها يف خرائط وأشكال بيا ،بني بياناا، يسهل من خالهلا معاجلتها وحتليلها

عبارة عـن إحـداثيات    :مت احلصول على بيانات أولية على هيئة وصفية من وزارة الداخلية وهي    

حيث مت توقيع هذه اإلحداثيات على خريطـة  . مواقع اجلرائم اإلرهابية والبيانات الوصفية املتعلقة ا

بعـد أن عمـل    GIS رقمية للمملكة العربية السعودية باستخدام برنامج نظم املعلومات اجلغرافية

واملعتمد يف    Coordinate Systemsبواسطة نظام اإلحداثيات اخلريطة  هلذهاإلرجاع اجلغرايف 

حسـب طريقة تربيع هـاوس مركيتور ، )ةالكيلو متري( نظام اإلحداثيات التربيعية: هذه الدراسة هو

( هلـا ب  والـيت يرمـز   ،   Transverse Mercatorذات اإلسـقاط األسـطواين املعترض

UTM  .(شكل .مث عمل قاعدة البيانات اجلغرافية هلذه اجلرائم)١(.  
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 ٥٢وقد ظهر من ذلك أن أكثر املناطق عرضةٌ للجرائم اإلرهابية مدينة الرياض وحبصرها بلغـت     

 GISومن مث مت عمل التحليالت اإلحصـائية باسـتخدام برنـامج    . جرمية إرهابية مبختلف أنواعها

واليت  ) أسلوب اجتاه التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابيةكرينل، واملسافة املعيارية، و صلة اجلوار،:(وهي

، وكذلك العالقات باستخدام برنـامج  GISيف برنامج  ToolBoxأيقونه مت تطبيقها عن طريق 

Spss.  
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  )١(شكل

يف اململكة العربية السعودية عامة ومدينة  لقاعدة املعلومات اجلغرافية للجرائم اإلرهابية املكونات األساس

  الرياض خاصةً

  
  .إعداد الباحثة : املصدر   

  

  

  

 قاعدة املعلومات اجلغرافية 

  Descriptive Dataمعلومات وصفية  Spatial Data ةمعلومات مكاني

 points 
اقع الجـرائم  مو •

  .اإلرهابية
مواقع مراكـز   •

الشرطة فـي  
 .الرياض

lines 
 الطــــرق •

  .بأنواعها
 

areas 
 . المناطق اإلدارية •
حدود األحياء  •

بالنسبة لمدينة 
 .الرياض

 
 .أسماء المناطق اإلدارية •
 .المساحة •
 .عدد السكان •
 .الكثافة السكانية •
 .أنواع الجرائم اإلرهابية •
 .تاريخ وقوع الجرائم اإلرهابية •
 .إدارية عدد الضحايا في كل منطقة •
  .عدد المقبوض عليهم في كل منطقة •

 
 .أسماء األحياء •
 .عدد السكان •
 .المساحة  •
 .الكثافة السكانية •
 .لجرائم اإلرهابيةأنواع ا •
 .تاريخ حدوث الجرائم اإلرهابية •
  .عدد الضحايا في كل جريمة إرهابية •
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   : Data Analysisحتليل البيانات : ثانياً

ـ املستخدمتكِّن برجميات نظم املعلومات اجلغرافية املتطورة  إنَّ      ة بالبيانـات  م من ربط الطبقات املكاني

وتسـمح للمسـتخدم باسـتخدام قاعـدة البيانـات أو اخلـرائط إلجـراء         لوصفية بصورة فعالـة، ا

 :مثـل  ؛ميكن إجـراء أنـواع التحليـل كافـة     ؛وبناء عليه). ١٣٥م، ص٢٠٠٣الدويكات، (التحليل

  .واستخدام النماذج ،واملطابقات ،االستفهامات

 ،لى بعض أساليب التحليل املكاين واإلحصائيوقد اعتمد حتليل بيانات الدراسة ومعاجلة متغرياا ع      

ات متلكـه مـن أدو   إجرائها بصورة موضوعية، من خالل ما نظم املعلومات اجلغرافية إمكان اليت متتلك

وات املسـتعملة يف  إمجال أهم هذه األساليب املستخدمة واألد وميكن .ساعدت يف حتقيق أهداف الدراسة

  :يف التايليتم عرضه  سوف ما الوصول إىل ذلك يف

  :Neighborhoods Analysisأسلوب حتليل املتجاورات  -أ
  

وتم نظـم املعلومات اجلغـرافية بأسـاليب   ا،هام امساحي اجغـرافي ال املتجاورات عنصرتشكِّ        

، واخلطوط ،كالنقاط ؛مساحات وعالقاا بالظاهرات اجلغرافية األخرىباعتبارها  التعامل مع املتجاورات

  :الوظائف التالية وقد استخدمت الباحثة يف الدراسة. يتم إجراء القياسات والتحليالت مث .املساحاتو

  : Nearest-Neighborوظيفة اجلار األقرب  -١

اجلـراش،  (علـى اخلـرائط   للظواهر اليت يتم متثيلـها نقطيـا   منط توزيع مواقع االنتشار املكاين :هو     

حتليل املسافة احلقيقية الفاصلة بني املراكز املوزعة على اخلريطة على  يهدف إىلو). ٤٢٥هـ، ص١٤٢٥

وذلـك    النقط يف منط التوزيع العشوائي؛معدهلا إىل معدل املسافة املتوقعة الفاصلة بني بةسونِ ،هيئة نقاط

. هي حمل الدراسة به على منط التوزيع املكاين للمراكز أو النقاط اليت دلَّستي يمبقصد التوصل إىل معيار كَ

  :ويتم حساب اجلار األقرب بناًء على املعادلة التالية



١٢ 

  

  ن√× م ٢=ل
  ح           

  صلة اجلوار= ن لحيث إ

          متوسط املسافة الفاصلة بني النقاط= م.  

  .عدد النقاط= ن         

  .املساحة الكلية للنقاط= ح         

  :؛ هيوعلى ضوء ذلك ميكن حتديد ثالثة أمناط .٢.١٥فر و يف صلة اجلوار بني ص) ل(وتنحصر قيمة 

  .أقل من واحد صحيح) ل(إذا كانت قيمة  :منط التوزيع املتقارب -١

 .اصحيح اتساوي واحد) ل( إذا كانت قيمة يظهر هذا التوزيع :منط التوزيع العشوائي -٢

وأقـل مـن    ،حمصورة بني أكثر من واحد صـحيح ) ل(قيمة كانت  إذا :منط التوزيع املتباعد -٣

  ).٢٣١هـ، ص١٤٢٠الصاحل، ( ٢.١٥

  

 & Mean Center وظيفة املركز املتوسط و املوقع املركزي و املسافة املعياريـة حولـه    -٢

Standard Distance& Central point    :  

ميثـل  الذي  ،اهلادفة إىل إجياد املركز املتوسط ،يعترب املركز املتوسط وظيفة من وظائف الرتعة املركزية     

اليت ميثلها النمط النقطي لتوزيع الظواهر يف حيز انتشارها علـى سـطح    ،مركز الثقل للتوزيعات املكانية

لقياس درجة تركيز أو تشتت الظواهر أو النقاط حول النقطة اهلندسية واملسافة املعيارية تستخدم  .األرض

لى ملخص عن حالة توزيع الظواهر للحصول ع تستخدم هذه الطريقة اإلحصائيةو. املركزيةاملتوسطة أو 



١٣ 

( وهو ما يشابه طريقة قياس االحنراف املعياري لتوزيع قيم البيانات حول املتوسط اإلحصائي(حول مركزها

  ).٣٩٨ -٣٩٧هـ، ص ١٤٢٥اجلراش، 

 Spatialأحـد أدوات ملحـق التحليـل املكـاين      :هـو  Mean Centerواملركز املتوسط      

Statistical Tool Box مج لربناArcGIS. يتم من خالله حساب متوسط كـل إحـداثيات   و

)x,y (ملواقع اجلرائم اإلرهابية، ومثَ نيتم حتديد نقطة جديدة متثل املركز املتوسط  مMean Center 

للجرائم اإلرهابية، مث تحب تقنية املسافة املعيارية سStandard Distance . واملسافة املعيارية هـي: 

ومبا أن القيمة متثل مسافة، فإنه . Mean Centerمدى تشتت اجلرمية حول مركزها  متثل ،قيمة مطلقة

من خالل رسـم دائـرة    ،حول مركزها املتوسط ميكن قياس مدى تركز أماكن حدوث اجلرائم اإلرهابية

  ).٢(الشكل ويتضح ذلك يف )٢٠١٠الدويكات،( .حول املركز نصف قطرها هو تلك القيمة احملسوبة

  

  املسافة املعيارية حول التوزيع اجلغرايف )  ٢( شكل                        

  
  

  :  Kernelحتليل كرينل  -٣

إىل تقدير كثافة التوزيع اجلغرايف لتوزيع ظاهرة معينة على مساحة  Kernelل يهدف حتليل كرين      

أو املتعدد  األحاديومت تطويره للحصول على تقدير التحليل .حمددة، وحتديد املناطق اليت تتركز ا الظاهرة
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حـق  من خـالل املل  ArcGISبرنامج ومت تطبيقه من خالل . لالحتماالت املتوقعة لتوزيع ظاهرة معينة

  )م٢٠١٠الدويكات،(. spatial analyst toolsبالتحليل املكاين  اخلاص

  Directional Distribution :أسلوب اجتاه التوزيع اجلغرايف للظواهر  -٤

 ، وذلـك يتم حتديد االجتاه اجلغرايف يف هذه التقنية من خالل حتديد حماور الشكل البيضـاوي       

 .من املركز املتوسط) Y(واالحنراف املعياري إلحداثيات ) X(ساب االحنراف املعياري إلحداثيات حب

بقيـاس التوزيـع اجلغـرايف     من خـالل امللحـق اخلـاص    ،Arc Gisويتم تطبيقها يف برنامج 

Measuring Geographic Distribution ) ،م٢٠١٠الدويكات.(  

  

  :أسلوب العالقات -٥  

حىت ميكن فهمها واالنتفاع ا يف  ؛قوانني أو عالقاتيهدف املنهج العلمي إىل الربط بني الظاهرات ب      

ن العلم ال يهدف إىل البحث يف جواهر األشياء أو الغاية من وجودها، بل يقف ؛ حيث إالتطبيقات العلمية

واهلـدف   .معـني  مكانيف  درسلظاهرات اليت تلفهم العالقات القائمة بني ا ؛عند معرفة العالقات بينها

دراسة وحتليل العالقات بني املتغريات اليت يتعامل معها، فإن االرتباط هو الوسـيلة   :هومن العلم  األساس

  :وقد مت استخدام اآليت). ٣٨١-٣٤٦هـ، ص١٤٢٥خري، ( اإلحصائية اليت حتقق هذا اهلدف

  :  Person Correlationمعامل ارتباط بريسون  

خـري،  ( لقيـاس االرتبـاط بـني ظـاهرتني     الطرق شهرة واستخداما تعترب هذه الطريقة من أكثر      

، كعـدد  أحدمها متغري مسـتقل  :قياس العالقة اخلطية بني متغريينإىل يهدف و). ٣٨٢هـ، ص١٤٢٥

  . ومركز املدينة ،ومراكز توزيع الشرطة ة،الكثافة السكاني :مثل ،والثاين متغري تابع .اجلرائم اإلرهابية
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  :منطقة الدراسة :اًابعس

، ذلك لتقصي اجلرائم اإلرهابية وحتليلها يف اململكة العربية السعودية أن حتدد إطارا زمنيا رأت الباحثة      

دراسة توزيـع  يف  يف جزئها األولَ حيث تنحصر الدراسةَ هـ،١٤٢٨و  ١٤٢٣خالل الفترة مابني عام 

سـوف  ف كرب يف الدراسـةَ وهو اجلزء األ الثاينَ أما جزؤها. ناطق اململكة اإلداريةاجلرائم اإلرهابية على م

  .يت بنصيب أوفر من تلك اجلرائم اإلرهابية؛ حيث حظختصصه الباحثة لدراسة مدينة الرياض

  :تاريخ الرياض -١

وقـد  . سنة فقط٣٠٠أمسها قبل حوايل  فرِع .احلدائق الغناءوتعين البساتني و ."مجع روضة" :الرياض    

وقـد أقيمـت   . جاء، كثرية املزارع، تكثر فيها عيون املاءوصفها املؤرخون بأا كانت منطقة واسعة األر

وسط حوض صغري علـى جـانيب    ،ى حمدودة االرتفاعباليت اعتلت ر )حجر(الرياض على أنقاض مدينة 

يف تاريخ جند،  وقد أدت الرياض دورا بارزا. و أحد روافد وادي حنيفةالغريب، وه) البطحاء(وادي الوتر 

ـ  عبد اهللامام تركي بن فكانت عاصمة يف عهد اإل هــ  ١٢٤٠ة عـام  عند قيام الدولة السعودية الثاني

ي اخلامس من رمحه اهللا فَ عبد العزيزا بكل قوة عند استعادا على يد امللك دهجم ، مث عاد إليها)م١٨٢٤(

  ). هـ١٤٢٨املناخ االستثماري يف مدينة الرياض، )(م١٩٠٢(هـ ١٣١٩شهر شوال 

   :املوقع -٢

 .تستمده من موقع اململكة اجلغرايف الذي يتوسـط قـارات العـامل    ،اعا مميزل مدينة الرياض موقًحتت     

ويكتسب هذا املوقع بعا عاصمة تقع يف وسط اململكة ؛ا آخرديف اجلزء الشرقي لقلـب اجلزيـرة   ،لكو. 

  ٢ْ٤ ١َ٥ ٠ً :ريت عرضوبني دائ  ،شرقاً  ٤ْ٧  ٠َ  ٣و  ً  ٤ْ٥  ٥َ٧ ٠ً:  ي طولوتقع املدينة بني  خطَّ

وقد أكسبها هذا  .)٣شكل رقم (.متر فوق سطح البحر٦٠٠ويبلغ ارتفاعها  مشاالً،  ٢ْ٥  ١َ٢  ٠ًو   

املوقع بعا اداحيث تعترب حلقة الوصل بني شرق وغرب اجلزيرة العربية ؛استراتيجيوبني مشاهلا وجنو ،.   
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شكل
 )٣

 (
ض بالنسبة للمملكة العربية السعودية

موقع مدينة الريا
 

املصدر
  :

اهليئة العليا لتط
ض عام 

وير مدينة الريا
١٤٢٦

هـ
. 
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وقد حتولت . جلزيرة العرب، اليت تعد نقطة وصل بني أكرب قارتني اإلستراتيجيةا األمهية إضافة إىل استمداده

، ٢كـم ٥٢٠٠خالل نصف قرن من بلدة صغرية حتيطها األسوار إىل مدينة عصرية تبلغ مساحتها حوايل 

  ).هـ١٤٢٦اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض،( حيا ٢٠٩ويبلغ عدد أحيائها 

مبا يف ذلك النمو السكاين الذي شهد قفزات متوالية عرب  واحدة من أسرع مدن العامل منواض وتعد الريا    

ـ ١٤٢٥هــ إىل  ١٤١٧خالل الفترة % ٤.٢وذلك مبعدل  ؛السنوات العشر األخرية وحسـب   .هـ

فإن عدد سـكان مدينـة   ير مدينة الرياض هـ اليت أجنزا اهليئة العليا لتطو١٤٢٨تقديرات السكان لعام 

  ).هـ١٤٢٨، املناخ االستثماري يف مدينة الرياض(مليون نسمة٤.٥اض قد بلغ الري

  

  :التضاريس -٣

وتنحصـر أبـرز املعـامل     .ية، يف اجلزء الشرقي من هضبة جندتقع مدينة الرياض على هضبة رسوب     

  : يف التايلالتضاريسية للمدينة 

ب شرقي املدينة إىل شـرقها ومشاهلـا   وهى عبارة عن مرتفعات متتد خبط متعرج من جنو )هيت(حافة * 

  .متر فوق مستوى سطح البحر ٧٠٠ويبلغ أقصى ارتفاع هلا حنو  ،الشرقي

وهى جزء من سلسلة حافات طويق اليت متتد يف وسط هضبة جند على شكل قوس مـن   )طويق(حافة * 

  .كم١١٠٠مث إىل الشمال الغريب بطول  ،اجلنوب الغريب إىل الشمال الشرقي

 ؛وتزداد كثافة الكثبان باجتاه الشـمال  ،وهي عبارة عن كثبان رملية تقع مشال املدينة )ملعيزيلةا(نفود  * 

  ) ٤(رقمشكل ). هـ١٤٢٦اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض،( حيث تتصل برمال بنبان

 ،ب الشرقيوادي حنيفة الذي خيترق املدينة من الشمال الغريب إىل اجلنو :أمههافأما بالنسبة لألودية       

   .كم١٢٠والذي يبلغ طول جمراه حوايل 
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شكل
 )٤

  (
ض

تضاريس مدينة الريا
. 

املصدر
 :

الباحثة
 

باالعتماد على منوذج االرتفاع الرقمي 
DEM

 .  
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متر، ويتراوح عرضه ما بني أقـل مـن   ١٠٠أمتار إىل أكثر من ١٠ويتراوح عمق ارى ما بني أقل من 

وادي البطحـاء،  : ويلتقي بوادي حنيفة عدد من الروافد؛ ومن أمهها. متر١٠٠٠متر إىل ما يقارب ١٠٠

كم، ويبدأ من مشال اينة متجها حنو اجلنوب ليلتقي بوادي حنيفـة، ووادي  ٢٥والذي يبلغ طوله حوايل 

وتلتقـي  . كم، وجيرى مبوازاة وادي البطحاء حىت التقائه بوادي حنيفة٣٥اإليسن الذي يبلغ طوله حوايل 

 ،والقديـة  ،ووبري ،أودية العمارية :مثل ؛بوادي حنيفة من جهة الغرب واجلنوب الغريب عدد من الروافد

  ).هـ١٤٢٦اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض، (ومنار ،ولنب

  

  :التطور العمراين ملدينة الرياض  -٤

  :مرت مدينة الرياض بعدة مراحل يف تطورها إىل أن وصلت للشكل احلايل     

 ١٣٤٩إىل عـام   ١٣١٩منذ عـام   ،لتاريخ احلديث للمدينةمراحل امن أهم  وهي: املرحلة األوىل     

وقد . غرض تأمينها؛ بببناء سور حييط بالرياض -رمحه اهللا  –حني بدأ امللك عبد العزيز آل سعود  ،هجري

، حماطة بسور ضخم مبين مـن اللـنب   ،بأا مدينة صغريةالرياض حني زيارته هلا  )فيليب(وصف الرحالة 

وخيـرج سـكان    .وإنشائي ،دفاعي :فيه جمموعة من األبراج استخدمت لغرضني اثنني قدما، ٢٥ارتفاعه 

رِاملدينة منها من خالل بوابات عوبوابـة  "السـويلم "بوابة و ،"الثمريي"بوابة :مثل  ؛"الدراويز"ب  فت ،

  . هاوغري) أو منفوحة" (دخنة"

 .هجـري ١٣٧٦إىل  ١٣٥٠تبدأ من عامو. من مراحل تطور مدينة الرياض فهي: املرحلة الثانيةأما     

 .أخذ النمو العمراين يف املدينة يتطـور ف ،نتيجة عوائد البترول ا اقتصاديا،هذه املرحلة شهدت اململكة منوو

وجرى توفري قطـع مـن األراضـي     ،الذي يقع مشال املدينة )املربع(قام امللك عبد العزيز ببناء قصر  كما

 ،ملكةكما مت إنشاء شبكة من الطرق املمهدة يف امل ،هـ١٣٦٤ل األمانة عام بمت ختطيطها من ق ،للمواطنني
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كما مت افتتاح  .هـ١٣٧١افتتحها امللك عبد العزيز عام  ،سكة حديد من املنطقة الشرقية إىل الرياض ومد

وامتد البناء العمراين من جهة الغرب حىت شارع  .هـ يف مشال املدينة١٣٧٣مطار الرياض يف أواخر عام 

أما من جهة اجلنوب الشـرقي   .غنام رف حبلة ابنعوشارع عسري إىل ما ي) الشميسي(املستشفى املركزي 

ر امللكي وإعادة بنائه بشكل هدم القص ومت يف هذه املرحلة أيضا. فقد قارب احلدود الشمالية حلي املنفوحة

  . كما مت بناء قصر األمري حممد بن عبد الرمحن يف عتيقة وقصر الشمسية .متطور

إىل  ١٣٧٦الـيت بـدأت مـن عـام      املدينـةَ من مراحل التطور يف بناء  املرحلة الثالثةوشهدت       

لتصـبح   ؛هجري تشييد جمموعة كبرية من املباين احلكومية والوزارات اليت انتقلت إىل الريـاض ١٣٨٨

ومت اختيار منطقة جنوب املطار لسهولة الوصول إىل أي من  ،الرياض العاصمة السياسية واإلدارية للمملكة

 ،وبعدها عن املناطق السكنية ،إليها قة بسهولة وصول اخلدمات األساسطكما متتاز هذه املن .املباين الوزارية

، حي الناصـرية  :مثل اء جديدة يف العاصمة؛وظهرت خالل هذه املرحلة أحي .إضافة إىل قرا من املطار

  .  املربع، والبديعة، وامللزو

التطور الذي شهدته ب تهـ، فقد متيز١٣٩٥هـ إىل ١٣٨٩اليت بدأت من عام  املرحلة الرابعة أما     

مما دفع إىل وضع  ،٢كم ٤٥إذ قفزت مساحة الرياض إىل  ؛والسرعة الفائقة يف التطور العمراينالرياض، 

إضافة إىل توفري كل متطلبات التطور من اخلدمات وإيصاهلا إىل  ،خمطط عام للمدينة يواكب تلك املرحلة

د يف هذه املرحلة خمطط تنموي حىت عام عالرياض وأُ واجته التطوير باجتاه شرق ومشال. الوحدات املختلفة

مـن   ؛واشتمل املخطط على العديد من األهداف )٢كم٣٠٤ (مساحة اإلمجالية ب تردوقُ ،هـ١٤٢٠

 الستيعاب الوظـائف  ، يضم عمودا فقريا مركزيا؛التوسع الطويل باجتاه الشمال والشمال الغريب :ضمنها

اصـة مـن   وخب ،تربط بني املدن الرئيسة ،واقتراح طرق متطورة للمواصالت ية،التجارية واإلدارية املركز

كـذلك  و. مرور الشاحنات الثقيلة وسط الرياض تفادي دف ؛ومن الدمام إىل اخلرج ،الدمام إىل مكة
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وحتديد الكثافات  ،ووضع تسلسل هرمي لألحياء السكنية ،توفري مجيع اخلدمات الضرورية لألحياء السكنية

تنمية األنشطة الصناعية يف جنوب : ومن أهم املوضوعات اليت ركز عليها املخطط التنموي .انية أيضالسكا

 ،كم٩٤مسارات بطول  ، وإقامة طريق دائري فيه ستوختصيصها لالستعماالت الصناعية ،شرق الرياض

 ،ململكة وغرالتجميع احلركة املرورية العابرة من شرق االستخدامه كطريق  ؛حييط بالرياض من اخلارج

ملرحلة احلالية واليت أيت امث ت.لتسهيل نقل احلركة بني األحياء املختلفة داخل الرياضو ،ومن جنوا إىل مشاهلا

واخلدمات اليت  ،إضافة إىل العديد من املشروعات الضخمة ،شهدت تنفيذ كل ما جاء باملخطط التنموي

اهليئة العليا لتطوير (يتناسب مع التحديات املستقبليةوكذلك التخطيط للمرحلة القادمة مبا  ،يصعب حصرها

  ).٥(شكل رقم ).هـ١٤٢٦مدينة الرياض،

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



٢٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شكل
 )٥

 (
ض

النمو العمراين ملدينة الريا
 

املصدر
  :

ض عام 
اهليئة العليا لتطوير مدينة الريا

١٤٢٦
هـ

. 



٢٣ 

  

  

  الفصل الثاين
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  اإلطار النظري  : أوالً                                         

      تعترب اجلرمية قدمية قفقد عرفت البشرية أول جرمية . م اإلنسان، وقد بدأ ظهورها منذ العصور القدميةد

واتل عليهم  ﴿:تعاىل اليت جاءت يف القرآن الكرمي يف قوله) أي جرمية القتل(الدم سجلها التاريخ وهي جرمية 

ئن              نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحـدمها ومل يتقبـل مـن اآلخـر قـال ألقتلنـك  قـال إمنـا يتقبـل ا مـن املـتقني ـل

بسطت إيل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إني أخاف ا رب العاملني إني أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون 

سورة املائدة مـن   ﴾قتل أخيه فقتله فأصبح مـن اخلاسـرين  من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني فطوعت له نفسه 

  ).٣٠إىل٢٧(اآلية

يعرف يف القوانني الوضعية بالعزم  وهو ما ،رر ودبأي فكّ بأن سولت له نفسه ،قتل قابيل أخاه هابيل إذْ    

ا تتركز يف فعل واحـد أ ت اجلرمية يف صورها البسيطة، أي إواستمر .على تنفيذ اجلرمية املسبق  و عـدة

  .ينجزها شخص واحد ،أفعال

وأساليب حديثة دد بتقويض خطط  ،إال أن العصور احلديثة متيزت بظهور أنواع جديدة من اجلرائم     

لتزعزع األمـن   ؛حيث جاءت اجلرائم اإلرهابية على رأس القائمة ؛التنمية االقتصادية والسياسية والثقافية

البدايات  سيناقش هذا الفصل لذا فإن). ٢١١هـ، ص١٤١٩ين، حمب الد(وتعصف جبهود التنمية والبنيان

املفاهيم والفرضيات  لشكّتلوصول إىل نتائج على ا ساعديمما  ،األوىل لعلم اجلرمية وعالقته بعلم اجلغرافيا

مناقشة جرمية اإلرهاب بشكل عام واحلديث عـن   وسيتم التطرق إىل  .عليها جغرافية اجلرميةيت ترتكز ال

، وإيضاح اإلرهاب إىل وقتنا احلاضر عمليات منذ بداية ،اب التارخيية يف اململكة بشكل خاصجذور اإلره

  .اجلرائم األخرىبني واالختالف بني جرمية اإلرهاب و أوجه الشبه
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وذلك بتقسيم هذه الدراسات إىل ثالث  ؛كما قامت الباحثة بفحص الدراسات السابقة يف جمال حبثها     

 دراسات اجلرمية بشكل عام، بينما تعرض الثانية الدراسـات املتعلقـة جبرميـة    تعرض األوىل :جمموعات

 .الدراسات املتعلقة بنظم املعلومات اجلغرافية اليت طبقت على علم اجلرمية وتعرض اموعة الثالثة ،اإلرهاب

 نثَومإيضاح أمهية هذه الدراسة وعالقتها بالدراسات السابقة م.  

    

  :علم اجلرمية -١  

 ، اليت تلتقي معاوثيق الصلة بالعديد من العلوم األخرى اًعلم Criminologyيعترب علم اجلرمية         

أن علماء اإلجرام مل يعودوا يبحثون عـن  ، السيما حملاولة تفسري السلوك اإلجرامي ومكافحته واحلد منه

إلجرامية وبعثها إىل الوجـود، والـيت   م يبحثون عن العوامل اليت تسهم يف إفراز الظاهرة ا، بل إالسببية

 ،والسياسـية  ،فما اجلرمية إال حمصلة لتضافر العديد من الظروف االجتماعية. تتصف بالتعقيد يف طبيعتها

  ).١٩م، ص٢٠٠١املهريات، (واملكانية ،واحلضارية ،واالقتصادية

يف  )م١٩٤١ ,cohenهن كو (ية اجلرمية وناقشها نقاشاً مستفيضاًوكان أول من طرح فكرة جغراف      

 .وليات العلوم السياسـية األمريكيـة  ح جملة من) ٢١٧(واليت نشرت يف العدد ،"جغرافية اجلرائم" :مقالته

نشـأ  ف ،مث نشط األمر من جديد. زهاء ثالثة عقود وضوع امتدتأعقب ذلك فترة ركود يف النشر عن امل

، Cartographic Criminologyيف لة علم اإلجرام الكارتوجرامصطلح جغرافية اجلرمية حتت مظ

مث أدى تطور علم اإلجرام الكارتوجرايف إىل ظهـور   .وذلك يف أوروبا خالل القرن التاسع عشر امليالدي

اليت تبلـورت ضـمن    Ecological Studies of Crimeجمموعة من الدراسات اإليكولوجية 

االجتاه الـذي   :ومن هذه االجتاهات املتميزة .متميزة يف معاجلة اجلرمية مكانياإطارها العام عدة اجتاهات 

ويعود ذلك إىل أن السـلوك البشـري يف    .يتعامل مع اجلرمية يف احمليط احلضري من مدخل مكاين حتليلي
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هو إال نتاج أو حمصلة للتفاعل بني اإلنسان وبيئته، وأن اجلرمية ماهي إال وجه من وجـوه   بعض جوانبه ما

  .بيئتهمبني د وقة املكانية بني األفراالعال

       مع التوجه القوي من قالسبعينات وأوائـل  ل اجلغرافيني وغريهم حنو الدراسات البيئية خالل عقد ب

بسبب مشوليته اليت مسحت بـأن يـوفر    ؛يكولوجي يف دراسة اجلرميةشوكة املدخل اإل تيوِقَ الثمانينات

األصـم،  (إن مل يكـن كلـها   ؛انب املكانية للجرميةتستوعب معظم اجلو اًرطُللمهتمني جبغرافية اجلرمية أُ

  .)٢هـ، ص١٤١٩

ة باعتبارها قد تطور البحث اجلغرايف املرتبط بظاهرة اجلرمية، من خالل االهتمام بالظاهرة اإلجراميو        

ومعاجلتها من  ،عن دوره يف حماولة تفهم املشكالت االجتماعية ، تعبريامشكلة من املشكالت االجتماعية

 Spatial ودراسة أثر السمات أو اخلصائص املكانية ،ل إدراك العوامل الديناميكية للمشكلة وأبعادهاخال

Qualities، ا على العمليات االجتماعية من خالل دراسةالسلوك اإلنسـاين يف البنـاء   " وانعكاسا

  ).٢٠ص، م٢٠٠١املهريات، "(احلضري

اليت انتهت إىل عدد من  ،نهجية جلغرافية اجلرمية املعاصرةقد وضعت اجلهود العلمية السابقة األسس املو    

اليت ترتكز عليها جغرافيـة اجلرميـة يف    ل احملاور األساستبلورت يف صورة مفاهيم وفرضيات متث ،النتائج

  :نييف الوقت احلاضر حول حمورين أساستدور  وهي. مفهومها املعاصر

  .يات اإلقليم التوزيع النمطي للجرائم على مستو:احملور األول

 .املقارنة والربط بني توزيعات اجلرمية وارمني من جهة، وتباينات املكان من جهة أخـرى : احملور الثاين

ة ومن املالحظ أن التوجهات احلديثة جلغرافية اجلرمي .وذلك يف ضوء مؤشرات اجتماعية واقتصادية وبيئية

مـن املسـارات االجتماعيـة     اْيتـدرجيِ  املستطاعقدر الفكاك ب حماوالًأخذ منحىن أكثر ختصصا تبدأت 

واالبتعاد عن الربط امليكـانيكي   ،واإليكولوجية، وتتجاوز الوصف املكاين إىل مزيد من الشرح والتحليل
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قة مـا، وتعليـل   فاملهم لدى اجلغرايف البحث عن سبب اجلرمية والعنف يف منط .املباشر البعيد عن التعليل

   .جود تباين مكاين على مستوى العنفكثر أمهية من ذلك سبب وواأل .سبب السلوك الفردي

فقد اجتهت الدراسات اجلغرافية إىل مزيد من البحث والتحليل للتفاوت املكاين  ؛سبق على ما وتأسيسا     

بدوي، ( للجرمية حيث توصلت إىل نتائج شكلت املفاهيم والفرضيات اليت ارتكزت عليها جغرافية اجلرمية

  :هم هذه املفاهيم والفرضياتولعل أ. )٤٦ص، هـ١٤٢٤

  :مفهوم التباين املكاين بني مناطق الدولة الواحدة يف معدالت اجلرمية  - أ

يف القرن التاسع عشر امليالدي قدمت جمموعة دراسات يف أوروبا عن االختالفات املكانية بني مناطق      

 ,Guerryدراسـات جـوري   :يف فرنسا نهاوكان م .، أو عدد ارمنيالبلد الواحد يف معدالت اجلرمية

 ولكـن . وغريهم ,Mayhewوميهيو  ,Rawsonوروسون  :ويف بريطانيا.  ,Queteletوكيتيلية

يف بيان التباين املكاين بني منـاطق املدينـة    ,Makayومكي  ,Shawشو كل من إىل الفضل يرجع

ت اجلرمية ترتفع يف األجزاء فقد أشارت دراستهما إىل أن معدال). ٤٦هـ، ص١٤١٣الوليعي، ( الواحدة

سافة بني أجزاء املدينـة  بينما تأخذ هذه املعدالت يف االخنفاض مع ازدياد امل ،القريبة من مركزها التجاري

مع املسافة من مركز  سياتتناسب عك صفة عامةَولكن هناك من الباحثني من يرى أن اجلرمية ب .ومركزها

يف  ن جرائم معينة تكون أكثر انتشـارا حيث يالحظ أ ؛ل األحواليف ك مطردا إال أن ذلك ليس .املدينة

ويـرى  .  دراسة له عن مدينة سياتليفم ١٩٦٠,schwid مشيد  :ومن هؤالء .مناطق بعيدة عن املركز

ذلك أنه علـى   ؛باطراد املدينة ربط صحيح أن الربط بني اجلرمية واملنطقة املركزية من ,Carterكارتر 

ترتبط بارتفاع معدالت اجلرمية، غري أنه توجـد مـؤثرات كـثرية     ما املركزية غالبا غم من أن املنطقةالر

نظراً ألن ظاهرة اجلرميـة يف   ؛ودراسة اجلرمية فيها ،ومناطق خارج املنطقة املركزية البد من التعرف إليها

بـدوي،   (ميكن حصرها أو ربطها جبـزء واحـد مـن املدينـة     ت أمرا سهلًا،وليس ،املدن بالغة التعقيد

  ).٤٧هـ، ص١٤٢٤
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  :املواقع اليت يرتكبون فيها جرائمهمبني وجود عالقة وثيقة بني سكن اجلناة و -ب

وإن كانت تتفاوت وفقاً ألنواع اجلرائم  .تكون قصرية ما ، واليت غالبابالرحلة إىل اجلرمية يشار إليه وهو ما

حول طول الرحلة مـن    تركزتاليت م١٩٧٢,Haring  هارنجوقد أشارت إىل ذلك دراسة  .ملرتكبةا

وقد جرى تطبيقها على عدد من املدن  ،مكان سكن اجلاين إىل املكان الذي ارتكب فيه جرميته أو جرائمه

) املكانيـة (عن الديناميكية اجلغرافية  م١٩٧٤ ,pyle et al  نوكذلك دراسة بايل وآخري. األمريكية

  هربرت وهايد،"ودراسة  .والية أوهايو األمريكيةب) أكرون(عمل تطبيقي على مدينة  ، من خاللللجرمية

Herbert and Hyde,  وجمموعة أخرى . حول اجلرمية والبيئة يف مدينة سوانزي ،يدانيةامل  م١٩٨٥

 .الة اجلنائية يف البيئات احلضريةعن اجلرمية والعد م١٩٨٢ ,Lowman  لومان كدراسة ؛من الدراسات

وعلـى   .عن ارمني يف البيئـات احلضـرية  م ١٩٧٥ ,Baldwin et alودراسة بولدوين وآخرين، 

ومـن   .عن األبعاد اجلغرافية لظاهرة اجلرمية يف املدن اخلليجية ١٩٨٧دراسة عبداجلليل،  :املستوى العريب

عن األمناط املكانية جلرائم السـرقة يف مدينـة جـدة،    " هـ١٤٠٧ زعزوع،" دراسة  :الدراسات احمللية

  .عن السرقة يف مدينة الرياض"ـ ه١٤١٣الوليعي، " ودراسة

  :ز اجلرمية يف حدود األحياء تركُّ -ج

    هذه الفرضية أو النظرية استمم عن مدينة تلهاسي ١٩٧٥ت من دراسة برانتجهام وبرانتنجهام عام  د

إذ  ؛نظراً لتوفر فرص ارتكاـا  ؛أن اجلرمية تتركز يف هوامش األحياء من املدن :ومفادها. بوالية فلوريدا

 لنجاح يف مهام ارمني،ن فرص اتؤم من املناطق وسط املدينة، ومن ثَمتتميز هذه األماكن بأا أقل محاية 

وما تالها من دراسات " دراسة شو ومكي"وتأيت نتائج ). ٥٢هـ، ص١٤١٣الوليعي، ( سالمتهم تضمنو

ة عموماً تتركز وسط املدينة مث تأخـذ يف  خالفاً لنتائج دراسات أمريكية من أن اجلرائم يف املناطق احلضري
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يعين بالضرورة عـدم صـحة إحـدى     االختالف يف النتائج اللكن . التناقص كلما اجتهنا حنو األطراف

  :إىلالفرضيتني أو كالمها وإمنا السبب يف ذلك يرجع 

عن تركيب املدينة  فإن تركيب املدينة األمريكية خيتلف إىل حد ما االختالف يف تركيب املدينة؛: أوالً     

 :مثـل  ؛وبشرية تقوم على فواصل طبيعية ما ألمريكية غالبان حدود األحياء يف املدن احيث إ ؛الربيطانية

والتسلل منها  ،حبيث يسهل االختباء فيها ؛محاية ، أو طرق سريعة وخالية من أيةسكك حديديةالو ،اراأل

اليت تفصل بني أحيائها طـرق   ،ال يف املدن الربيطانيةاحل ، هذا على خالفإىل املساكن يف أطراف املدينة

  .مزدمحة ومراكز جتارية

جرائم سرقة مثل (  تركز يف أطراف املدينةفإن بعض اجلرائم تقتضي طبيعتها أن ت ؛نوعية اجلرمية: ثانيا    

  دراسة متز :ومن الدراسات اليت تناولت هذه الفرضية .حيث تتوفر أماكن لتربية احليوانات ؛)احليوانات

Timms, قـيم يف  رت إىل أن أغلبـهم ي حيث أشا ؛م عن التوزيع اجلغرايف لألحداث اجلاحنني١٩٦٥

 Baldwinبولدوين وآخرون ودراسة أعدها ). ٤٩هـ، ص١٤٢٤وي، بد(مساكن عند أطراف املدينة

et, al, النتيجـة   وتوصل إىل ،على مدينة شيلفيد يف اململكة املتحدة تقطب، وم عن جمرمي املدن١٩٧٦

كمـا  ). ١٠هـ، ص١٤١٩األصم، (  أي تأكيد مفهوم تركز اجلرائم يف حواف األحياء أو املدن ؛ذاا

مدينة العني يف اإلمارات  :مثل(أشارت دراسة عبد اجلليل عن املدن اخلليجية إىل أن بعض املدن اخلليجية 

على ممارسة بعض السـلوكيات  شجعت األحداث اجلاحنني  ،تفصل بني أحيائها فواصل )العربية املتحدة

الكثافة السـكانية املنحصـرة يف   كذلك فإن  .والدخول إىل بعض الفيالت خلف املناطق الفضاء ،اجلاحنة

ومـن  . للقيام جبرائمهم وجود سكان هذه الفيالت يف عطالم السنوية ، جتعلهم ينتهزون"اإلقامة"منطقة 

بدوي، (ع املكاين لقوة الشرطة واجلرائم يف مدينة الرياضدراسة احلواس عن منذجة التوزي :الدراسات احمللية

  ).    ٤٩هـ، ص١٤٢٤
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  :والية ووالية أخرى داخل دولة واحدة بني أو ،التباين املكاين للجرائم بني منطقة ومنطقة أخرى -د

وقـد  تتمثل هذه الفرضية يف وجود اختالف يف معدالت اجلرمية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية،     

  دراسـة هـاريس   :ومـن ذلـك   ،حظيت دراسة اجلرمية من هـذا املنظـور باهتمـام اجلغـرافيني    

Harries,أثبتت وجود اختالفات يف معدالت اجلرمية بني  ؛ حيثم عن جغرافية اجلرمية والعدالة١٩٧٤

 ودراسـة لـوتري   .تفاوت األمكنة من حيث حدوثها وأكدت ،الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية

Lottier,  إىل وجود تباين مكاين حلدوثها بـني   ، وانتهتاجلرمية يف عدة واليات أمريكية عنم ١٩٣٨

إىل دراسـة   م١٩٨٦  ,Herbert  هربـرت  كما أشار). ٥٠هـ، ص١٤٢٤بدوي، . (والية وأخرى

  ,Mayhew  دراسة ميهيـو  :هيى مفهوم التباين املكاين للجرائم؛ مبكرة توصلت إىل نتائج تؤكد عل

وكان . قتهاالرغم من أن فكرة جغرافية اجلرمية مل تكن قد تبلورت وعلى  ،م للجرمية يف وسط لندن١٨٦٢

 أكدت على املرئيات ذاا )وسط لندن(قد قام بدراسة على املنطقة نفسها م ١٩٧٢   ,Tobias طوبيا

دراسـته   من خالل" م١٩٨٤األصم، "أثبت  ،ويف نطاق الدراسات العربية). ٩هـ، ص١٤١٩األصم، (

عن اجلرمية يف السودان وجود تباين إقليمي حاد يف توزيع اجلرائم يف السودان بصفة عامة، وبني املنـاطق  

ه عن اجلرمية يف صـعيد  يف دراسة ل" م١٩٩٥،  كما أثبت السيد عثمان. اجلنوبية والشمالية بصفة خاصة

ويف اململكة . من حيث الكم والنوع ؛ةا يف معدالت اجلرائم بني حمافظات مصر املختلفواضح مصر تباينا

عن اجلرمية يف املدن السعودية إىل الكشف عـن  " هـ١٤١٩اخلريف، "العربية السعودية خلصت دراسة 

  ).٥٠هـ، ص١٤٢٤بدوي، (وجود تباين بني املدن السعودية يف معدالت اجلرمية 

  ):احمللي(مفهوم الضبط االجتماعي -هـ

إىل املنـاطق ذات التماسـك    local social controlي احمللـي  تفيد فرضية الضبط االجتماع     

 وذات اإلحسـاس القليـل بأمهيـة اجلماعـة    ،  low social cohesionاالجتماعي املـنخفض  
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community، ؛وهلذه الفرضية عالقة بنظريات علم اجلرمية التقليدية. أكثر عرضة للجرمية من غريهاو 

عـام   Bottoms , بوتـومز  و Boldwin ,ها بولـدوين  نظرية التفكك االجتماعي اليت قدم :مثل

اليت قـدمها    defensible spaceونظرية املكان احلصني). ٥٥هـ، ص١٤١٩الوليعي، ( م١٩٧٦

من حيث احتمال تعرضـها أو عـدم    ،م حول مدى حصانة األمكنة١٩٧٢عام  Newman ,نيومان 

أو  يكون مبنيا غالبا ما(خبصوصية املكاناس من اإلحس ويرى نيومان أن حدا .تعرضها العتداءات ارمني

األصـم،  ( كفيل بتنشيط أو تفعيل االستراتيجيات واخلطط احلكومية واتمعية ملنـع اجلرميـة  ) ذا سور

  ,Reppetto أجراه ريبيتـو  ما :هلذه الفرضية اًومن الدراسات اليت أجرت اختبار). ٤هـ، ص١٤١٩

 ،يل"ويف دراسـة   .سطن بالواليات املتحدة األمريكيةمدينة بو م يف دراسته عن سرقات املنازل يف١٩٧٥

م عن السيارات املفككة يف مدينـة فيالدلفيـا   ١٩٧٤ Ley, and Cybriwsky  , وسيربيوسكي

يف حتديـد مواقـع هـذه     اًريكـب  اًبالواليات املتحدة األمريكية ظهر أن للضبط االجتماعي احمللـي دور 

  ).٥٥هـ، ص١٤١٩الوليعي، (السيارات

  :مفهوم انتهاز الفرص -و

 م١٩٦٠ ,Clinard and Ohlin كالورد وأوهلـني  :نم لٍّتأسست نظرية الفرصة على يد كُ     

ص االحنراف يف رمثلها يف ذلك مثل فُ ؛يف اتمع ب السلوك املنحرف غري متسَاوٍص ارتكارأن فُ :ومؤداها

وقد مت تطوير هذه النظرية وتوضيحها  .فرص ارتكاار يثما وأينما تتوففاجلرمية حتدث ح. السلوك السوي

 :فكما ختتلف فرص ارتكاب اجلرمية من شخص إىل شخص فإنه ميكن القول ،لتتناسب مع جغرافية اجلرمية

ميكن أن  فاألمكنة أيضاً ختتلف يف قابليتها الرتكاب اجلرمية حبسب ما ؛بأن ذلك ينطبق أيضاً على األمكنة

م ١٩٨٦ ,Herbert and Hyde  هربـرت وهايـد  "ففي دراسة . اجلرميةتوفر من فرص الرتكاب 

ـ ؛ حبيث إض األماكن للهجومفحصا خالهلا املعلومات اخلاصة مبستويات تعر اكن جتـذب  ن بعض األم
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وأوضحا  .وتساءال عما إذا كان ذلك يرجع لألماكن نفسها، أم لسلوك ساكنيها .ارمني أكثر من غريها

س اجلرمية مـن  ردجيب أن ت وأنه. واملكانالقانون، وارم، واهلدف، : هي ،عة أبعادأن اجلرمية تتضمن أرب

إىل كـوهن    و  م١٩٨٦ ,Cooke كما ذهب كل من كوك .منها وعدم إمهال أي ،خالل هذه األبعاد

فع وأشخاص لديهم دوا ،أهداف معينة :مثل ؛فر شروط معينةن يتطلب توياجلرمية يف مكان وزمان حمددأن 

ويف ضوء ذلك ميكن التنبؤ ). أو ضبط ذايت أو اجتماعي ،شرطة(وغياب احلماية الكافية ،الرتكاب اجلرمية

حيث يقل انتبـاه النـاس    ؛اليت غالباً ما حتدث يف األماكن املزدمحة ،جرائم النشلك ؛حبدوث اجلرمية مثالً

، وجرائم سرقة السيارات اليت تكون سلح اليت حتدث يف األماكن جتمعاجرائم السطو املمثل و .ومتابعتهم

 املهيـأة فر الفـرص  ة بتـو وهكذا فإن اجلرمية مرتبط .رة والطرقات اخلالية من املراقبةيف األماكن املهجو

 إمكـان م إىل ١٩٨٨  ,Warrويذهب وار . الرتكاا، وبغياب تلك الفرص ميكن التنبؤ بعدم وقوعها

ولذا فمن املمكن القـول بـأن    .قع، والتوقيت، والتكراركاملو ؛استخدام الفرص للتنبؤ خبصائص اجلرمية

اإلسهامات البارزة لنظرية الفرصة تتمثل يف أن الفرصة ذات بنية اجتماعية، األمر الذي يعين أن السـلوك  

االجتماعي لألفراد يعرضهم ويعرتمعم خلطر اجلرمية، وأن األنشطة احليوية يف ابصورة عامة  ض ممتلكا

ا ضع قيوتتمعد٥٢هـ، ص١٤٢٤بدوي، (على حجم اجلرائم اليت يتعرض هلا ا.(  

  :مفهوم البعد النفسي واملكاين -ز

عليهـا اجلغرافيـون   يتناول هذا املفهوم صورة املدينة أو املنطقة اجلغرافية يف ذهن الفرد، وقد أطلق       

ليس علـى  و ،على اخلوف من اجلرمية امبني اروتوضح هذه اخلرائط الذهنية للسكان تصو .الصورة الذهنية

  : وميكن النظر إىل هذا املفهوم من خالل ثالثة جوانب .وجود فعلي للجرمية

ألن يكون  جيعله قابلًاْ وما الذي ،نظرته للمكان الذي ميكن أن يرتكب فيه جرميته :من جانب ارم     

ني يتحركون بطريقة حذرة ويفضلون ارتكـاب  فمن املعلوم أن ارم ؟حلدوث اجلرمية فيه سرحا حمتملًام
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فهم ال يقروون تنفيذ خمططهم اإلجرامي  .اجلرائم اليت حتتاج إىل جهد أقل ومنفعة عالية، وذات خماطر قليلة

  :قبل أن حيددوا النقاط التالية

  ملكان؟مدى سهولة الدخول إىل ا ما -

 هل املكان ظاهر؟ -

هل لدى شاغلي املكان ردة فعل أو باستطاعتهم فعـل   :راه الناسوعندما ي ؟ىراحتماالت أن ي ما -    

 شئ ضده؟

 فور االنتهاء من تنفيذ اجلرمية؟) اهلرب(هل يوجد طريق سريع ومباشر لترك املكان  -

الشرطة يف مناطق نشر أو إعادة نشر قوات  :وأما من جانب أجهزة الشرطة فيتحدد بناء عليها      

  .اجلرمية احلادة

اخلطرة اليت من املمكن أن تعرضـهم  يتحدد على ضوئها معرفة األماكن  :ن جانب املواطننيوم      

ويرتكز هذا املفهوم علـى حبـث   ). ٥٣هـ، ص١٤٢٤بدوي، ( للخطر عند ارتيادهم هلذه األماكن

  م عن أمناط السطو يف الواليات املتحدة األمريكية، ودراسة ليتكمان١٩٧٢ ,Scarr  أعده سكار

Letkeman, كارتر وهـل  مية كمهنة أو حرفة للكسب، ودراسة م عن اجلر١٩٧٣  Carter 

and Hill, املناسـبة   وما الظروف ،م عن حدود البيئة والسلوك البشري يف والية أوكالمها١٩٨٠

  ). ١٠هـ، ص١٤١٩األصم، (؟الرتكاب اجلرمية

، ويقلـل  لوقاية من اجلرميةالذي يساعد على ا، ويعد هذا املفهوم أحد إسهامات جغرافية اجلرمية      

العمرانية  البيئة عن أثر )هـ١٤١٨(، دراسة العيسى :طبيقات هذا املفهومومن ت .من فرص حدوثها

وقد أثبت من خالهلا أن هناك خوفـاً مـن    .األحياء السكنية مبدينة الرياضالنواحي األمنية يف على 
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بـدوي،  (ار اخلارجيـة للمنـازل  وقد استدل عليها من خالل رفع األسـو  ،تعرض املنازل للسرقة

  ).٥٤هـ، ص١٤٢٤
  

  :جرمية اإلرهاب -٢

مقارنة  اكبري اديتعترب جرمية اإلرهاب من أخطر اجلرائم اليت تشغل اتمعات املعاصرة، حيث تشكل حتَ     

 .، وغريهافقد جذبت اهتمام املتخصصني يف القانون، وعلم النفس، واالجتماع، والقضاء. باجلرائم األخرى

  ).٤هـ، ص١٤٢٧الشبعان، ( واجلغرافيا  تعترب جزء من هذه املنظومة العلمية اليت تم جبرمية اإلرهاب

دين، قد متارسه أحزاب أو  طوائف أو أقليات عرقيـة أو   وطن هلا وال ال ،فاإلرهاب ظاهرة تارخيية قدمية

هــ،  ١٤٢٧املوقف واإلجنـاز،  : مكافحة اإلرهاب(متنوعة ومظاهر متعددة  ، ويتخذ أشكالًاحكومات

  ).٧ص

  

  :تعريف اإلرهاب -أ 

  :اإلرهاب  لغة  

واملصـدر  . أفزع :عينوي) أرهب(فعل المن  شتقاللغوية العربية على أن اإلرهاب مأمجعت املعاجم       

 .روع: ومصـدره  .روع :وكذلك يأيت مبعـىن ) خوف(ومصدرها  .وأخاف ،خوف :وتعين ،فزع :منها

 –أفزع : كما تقول. أرهب، يرهب إرهابا: والروع كلمات مترادفة ملعىن واحد، إذ يقالوالفزع واخلوف 

  .يروع ترويعا -روع: وتقول ،يفزع إفزاعاً

    سواء بالفعل أو التهديـد   ؛ل جناية على من يستهدفهاملعىن على وجود فاعل يقوم بفعل يشكّ وينصب

  .وإيقاع اخلسارة فيه ،إلرهاب الطرف اآلخر ؛به
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 ولذلك سمذا الفعل إرهابي ٣٩هـ، ص١٤٢٤الياسني، ()إرهاباً(نسبة إىل مصدر الكلمة  ا؛ي من يقوم 

- ٤٠.(  

  

  :واصطالحاً  

بث الرعب الذي يثري اجلسم (:أن اإلرهاب هو :ورد يف معجم املصطلحات للعلوم اإلدارية االجتماعية       

وتوجه  .منظمة أو حزب أن حيقق أهدافه عن طريق استخدام العنفالطريقة اليت حتاول ا مجاعة  :والعقل، أي

  ).ممن يعارضون أهداف هذه اجلماعة ،أو ممثلني للسلطة كانوا أفرادا سواًء ؛األعمال اإلرهابية ضد األشخاص

 واللجوء إىل القتل واالغتيـال  ،وسيلة لنشر الذعر :اإلرهاب(  :ويف معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية     

والرضوخ ملطالبها التعسفية  ،إلرغام األفراد على اخلضوع واالستسالم هلا ؛واالعتداء على احلريات الشخصية

  ).بغية حتقيق أغراض وفرض سيطرة ؛ستخدم اإلرهاب لترويع املساملنيوقد ي .أو تصرفاا الكيدية

ملعاقبة على اإلرهاب، ومل اخلاص با )م١٩٣٧(وقد أشار إىل ذلك أيضاً مشروع معاهدة جنيف لسنة      

ن املادة األوىل من املشـروع ركـزت يف تعريفهـا    ، بل إيقتصر على استعمال املتفجرات واملواد احلارقة

أو مجاعة مـن   الغرض منها أو من شأا إثارة الفزع والرعب لشخصيات معينةَّ ؛أنه أفعال"اإلرهاب على 

  ".الناس أو اجلمهور كافة

       ملباحث الفيدرايل ف مكتب اويعرFBI استخدام غري  :يف الواليات املتحدة األمريكية اإلرهاب بأنه

أو املدنيني، أو قطاع من كي يسئ إىل احلكومة  ؛ضد األشخاص أو املمتلكات ،مشروع للقوة أو العنف

  ).٤٢-٤١هـ، ص١٤٢٤الياسني، ( تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعيةوذلك ل اتمع؛

تشـكلت مـن الكلمـة الالتينيـة      TERRORISMترمجـة لكلمـة    " رهابإ"فكلمة         

TERROR أو  ،أو اجلسـماين  ،أو االرتعـاد البـدين   ،أو االرتعـاش  ،االرجتاف :وتعين يف األصل
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وذا تعين كلمـة   .مقرونة باخلوف الشديد ،مث أخذت تشمل بعد ذلك حالة االنفعال العاطفي .اجلسدي

TERRORISM: عهـود الثـورة الفرنسـية     فقد تأصل اإلرهاب منذ.هابإلرمنظومة الرعب وا

حيث تشكلت جلنة األمن العام بزعامـة روبسـبري    ؛يف أواخر القرن الثامن عشر) م١٧٩٤ -م ١٧٩٣(

من املعارضني السياسيني الفرنسيني خـالل فتـره عمـل     اًكبري اًألهداف سياسية عددا فيه مدعالذي أَ

اللجنة، مث استعالسـلطان،  ( م١٩٣٥اب يف املؤمتر الدويل لقـانون العقوبـات عـام    لت كلمة اإلرهم

  ).٢٢هـ، ص١٤٢٤

يف ذلك ما ألن العنف والصراع ب ؛إرهاب يشار للعنف على أنه وال ،عنف ويشار لإلرهاب على أنه      

لـف يف  خيتو اً،هـدف اإلرهاب وسيلة و يستعمل ، بينماة لتحقيق هدف معنيجهاحلروب يعترب وسيلة مو

و مرحلة من حيث ال ختل ؛رفت أفعال العنف مع اإلنسان منذ القدمقد عو .لوب والوسائل عن العنفاألس

  .، أو اجلماعاتأو األفراد ،من الدول ؛ سواًء كانت صادرةأو حاالت عنف مراحل التاريخ من حالة

 ددا أو مرتبطًـا الثانية كان اإلرهاب حمففي املاضي القريب وعلى وجه اخلصوص قبل احلرب العاملية       

وكذلك للمطالبـة   ،فيه الوسيلة كرد فعل ضد املظامل اليت فرضت عليها تجدو ،مبجموعات من الناس

استعمال اإلرهاب يف الواليات املتحدة األمريكية كدولة ضد اهلنود : على سبيل املثالو .حبقوقها املسلوبة

اب بعد احلـرب العامليـة   نذ إنشائها، إال أن اإلرهاحلمر والزنوج األمريكيني يف خمتلف القرون والعقود م

 ،واخلطـف  ،التهديـد : يف ممثلة ؛عهد قريب أصبح وسيلة استعملتها ومازالت الدول الكربىالثانية وإىل 

اه الـدول  مـا تـر   يف .واألفراد ،واجلماعات ،وزعزعة االستقرار ضد الدول الصغرية ،وأعمال التخريب

أو  ،أو إقليمية ،سواء كانت حملية ؛ها السياسية واالقتصادية والعسكريةمصاحل الكربى جتاه محاية وخدمة

  ).٢٥-٢٤هـ، ص١٤٢٤السلطان، (دولية



٣٧ 

ستخدم العنف واإلرهاب حيث ا) سريجى نيتشايف(عصر احلديث من أهم ممارسي اإلرهاب يف الو      

بدمج أفكاره بأفكار  وقام ،قد تتلمذ نيتشايف على يد كارل ماركسو. يف حكم روسيا والسيطرة عليها

النويصـر،  (وتطلعاتـه اخلاصـة   ،واجتهاداته ،ودراساته ،على مواهبه وطبيعة شخصيته ، معتمداماركس

  ).٢١هـ، ص١٤١٩

من حيث جديتـه   ؛خيتلف عن أي عنف حدث قبل ذلك اًيف القرن العشرين عنف أيضاً شهد العاملو     

وبعـض أجـزاء العـامل     ،تمعـات الغربيـة  من رعب وإرهـاب يف ا  هوما صاحب ،ومشوليته وتكراره

  ).  ٢٩هـ، ص١٤٢٤السلطان، (األخرى

فقد  ،أما بالنسبة للجذور التارخيية لإلرهاب يف اتمع اإلسالمي ،فهي قدمية منذ عهد اخللفاء الراشدين    

العصور وتتابعت والدات مجاعات اإلرهاب عرب  .دعو إىل اخلروج على احلاكمفئة مارقة ت) اخلوارج(برز 

هــ،  ١٤٢٧املوقف واإلجناز، : مكافحة اإلرهاب( ، والعثمانيةوالعباسية ،لة األمويةالتارخيية املتتالية للدو

  ).٦ص

  

  :جذور اإلرهاب التارخيية يف اململكة -ب

 ، متخـذة أبعـادا  منت وتطورت مع منو وتطور اتمعات اإلنسانية ،اإلرهاب ظاهرة تارخيية قدمية      

خدمة أساليب العنف والـرفض  مست ،دفة السعي إىل نشر الفوضى، وبث الرعب يف اتمععديدة، مسته

وغـري ذلـك مـن أشـكال      ،والتفجري ،واالختطاف ،واالغتيال ،وذلك عن طريق جرائم القتل األمين؛

  ).٢هـ، ص١٤١٩النويصر، (اإلرهاب

يف عهـد الدولـة    يداالسعودية، وحتداململكة العربية  تهشهد لإلرهاب ما من أبرز املراحل التارخييةو      

 -امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود –إن شاء اهللا  -اليت وطد دعائمها املغفور له ،السعودية الثالثة



٣٨ 

ىل األحداث األخرية على النحو إ الل العقود اخلمسة املاضية وصولًاخ وميكن إجياز هذه املراحل. رمحه اهللا

  :اآليت

  :هـ١٣٤٨-هـ١٣٤٥املرحلة األوىل 

خالل جهـوده   هـ١٣٤٥دينيت جدة والطائف عام مل –اهللا  رمحه –أثناء حماصرة امللك عبد العزيز        

 ؛لتوحيد اجلزيرة العربية، وضمها حتت لوائه، ورفع راية التوحيد عليها مترد عليه اثنان من قادته العسكريني

انفصال  وعندما رفض امللك عبد العزيز ذلك. ائفحيث كانا يطلبان احلصول على والية إماريت جدة والط

 وكان أول ظهور هلذا الفكر مـا . ، واختذا من الدين اإلسالمي وسيلة لتأليب الناس ضدهعنه ومتردا عليه

وبدأت تلك اجلماعة بتكفري اتمع، ومضايقة الناس، واالحتجاج على ). إخوان من طاع اهللا(ف باسمعرِ

مما حدا بامللـك   ؛يف التكفري بالقوة ائل احلضارة احلديثة، وسعت لفرض جهأخذ الدولة السعودية بوسا

  ).٧هـ، ص١٤٢٧مكافحة اإلرهاب، املوقف واإلجناز، (والقضاء عليهم ،عبد العزيز إىل حماربتهم

  :هـ١٤١٠ -هـ١٤٠٠املرحلة الثانية من  

ملكـي يف مكـة املكرمـة يف    إىل أقبيـة احلـرم ا   موعة مسلحة من جنسيات خمتلفة سراتسللت جم      

كانوا خيتلفون فاستباحت حرمة بيت اهللا الكرمي يف امتداد للفكر اإلخواين السابق، وإن  ،هـ١/١/١٤٠٠

يف حماولة منهم ذا اإلدعـاء   ،عت هذه اموعة أن من بينهم املهدي املنتظردفقد ا. يف الرؤى واألهداف

مـن القضـاء    -بفضل اهللا –ومتكنت قوات األمن  .نتعاطف الناس بامتطاء صهوة الدي كسبلالزائف 

ا ٦٤يف " بالقصاص"كم الشرعي ل املهدي املزعوم، وتنفيذ احلعليهم، واعتقال زعيمهم، وقتمنـهم   عنصر

املوقف واإلجنـاز،  : مكافحة اإلرهاب)(الدمام -املدينة املنورة -مكة -الرياض(يف أربع مدن يف اململكة 

  ).٧هـ، ص١٤٢٧
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  :هـ١٤١٩هـ إىل ١٤١٠ثالثة منحلة الاملر

 والتكوين الفكري التكفريي ،هذه املرحلة باالنتقال من مرحلة التخطيط واإلعداد والتجهيز اتصفت      

الذي خيتلف مع فكر املرحلة السابقة، والتأثري باملناخ الفكري للجماعات التكفريية السائدة يف منـاطق  

: ومنـها  ،وذلك باستغالل الظروف السياسية يف ذلك الوقت ؛ذمرحلة التنفي إىلوإسالمية خمتلفة عربية، 

االجتياح العراقي للكويت، وكذلك وقف مسامهة اململكة العربية السعودية يف احلرب األفغانية ضد االحتاد 

يف دعمها لبعض اجلهات النافذة يف أفغانستان، بعد ثبوت سوء توظيف الدعم املـايل،  ) السابق(السوفييت 

  : دينعبب إستراتيجيتهااتسمت هذه املرحلة يف و .اجتاهات تضر مبصاحل اإلسالم واملسلمنيوتسخريه يف 

ربز على الساحة الكثري من اآلراء واألفكار الـيت  ف .رية نشيطة شهدها اتمع السعوديحركة فك :األول

على استقطاب  وبشكل صريح إىل الفكر املتشدد، والدعوة للخروج على احلاكم، والتركيز اتدعو ضمني

  . الشباب للتأثري فيهم، مستغلني اخلصائص الثقافية، واالجتماعية، والنفسية ملرحلة الشباب

فهو عسكري، وجاءت طالئع نتاج هذا الفكر يف استهداف اململكة العربية السـعودية،   :اآلخر أما البعد

كز تـدريب للحـرس   هـ أمام مبىن مر٢٠/٦/١٤١٦حيث مت تفجري سيارة مفخخة مبدينة الرياض يف 

وقد أسفر هذا االنفجار  .واآلسيويةيعمل به عدد من اجلنسيات الغربية،  ،الوطين حبي العليا شارع الثالثني

وبفضل اهللا متكنت قوات األمن مـن   .واثنني من اجلنسية اهلنديةمقتل مخسة من اجلنسية األمريكية، عن 

وقـد مت   .سبق هلم السفر إىل أفغانستان نة، الذيضبط اجلناة، وعددهم أربعة عناصر من اجلنسية السعودي

، املوقـف واإلجنـاز  : مكافحـة اإلرهـاب  ( بعد تصديق اعترافام شرعاً ،تنفيذ حكم الشرع يف اجلناة

  ).٨هـ، ص١٤٢٧
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  :هـ١٤٢٨إىل هـ ١٤١٩املرحلة الرابعة من 

الفكر التكفريي الذي  ، وهو مزيج من)تنظيم القاعدة( شهدت هذه املرحلة اإلعالن عن تكوين ما يسمى

وقـد  . خاصة يف مناطق التوتر بالعـامل اإلسـالمي  و ،واإلسالمية  من الدول العربيةكان سائداً يف الكثري

باملناطق األخـرى الـيت كانـت تشـهد      مروراسامهت الظروف السياسية، بدءاً من حرب أفغانستان، 

لفلسـطني، واملوقـف    حتالل اليهوديال االوبطبيعة احل .والبوسنة واهلرسكالشيشان، : مثل ؛صراعات

تأصيل هـذا الفكـر،   مما أدى إىل  ؛العراق األمريكي الداعم إلسرائيل، إضافة إىل احلرب األمريكية على

وأهداف ومصـاحل  الستمالة الرأي العام العريب، واإلسالمي،  ؛لتحقيق أهداف سامية معلنة وتوظيفه مربرا

وجهات وغريمها، مؤداها حتقيق مصاحل تلك اجلهات حتت غطاء تصب يف مصلحة دول  ،ذاتية .غري معلنة

  .تربيري، عقائدي

سبتمرب يف أمريكا، وتفجـري حمطـات    ١١تفجري  أحداث :منهاو ،اإلرهابيةوهكذا توالت العمليات      

وتنفيذ األعمال واهلجمات اإلرهابية ضـد   .القطارات يف لندن، واستهداف األجانب املقيمني يف اململكة

مكنت اإلعالم الدويل والغريب من استغالل هذه األحداث يف  ؛من األجانب يندهبرياء السعوديني واملعاَاأل

مما جعل اإلرهاب قضية عاملية  واملسلمني بصفتهم شعوبا ودولًا؛تشويه صورة اإلسالم من حيث هو دين، 

  .على مستوى األسرة الدولية

ملكة العربية السعودية بعدة عمليات خمتلفة ومتنوعة، تؤكد هذا وقد قامت عناصر هذا التنظيم يف امل     

وكـان أبـرز    ،ختبط هذا الفكر وضالله يف ادعائه، من خالل أهدافهم املعلنة لتربير سلوكهم اإلجرامي

املوقف : مكافحة اإلرهاب(  هـ١٤٢٦هـ إىل عام ١٤٢٤اليت ارتكبتها من عام تلك احلوادث التفجريية 

  ).٨هـ، ص١٤٢٧واإلجناز، 
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  :واالختالف بني جرمية اإلرهاب واجلرائم األخرى أوجه الشبه -ج

ولكي يكـون املفهـوم    .يف األذهان املفهوم احلقيقي جلرمية اإلرهاب وصور اجلرمية األخرى خيتلط كثريا

وتتضـح   ،ليتجلـى الفـرق   ؛من اإليضاح بشيءننا سنتطرق إىل أنواع اجلرائم فإ ؛والفرق أكثر وضوحاً

  .املفاهيم

  :اجلرمية التقليدية: أوالً

     ا وسبب وقوعها .أو باملشاركة ،ب بشكل فرديرتكَهي جرمية توال )) وقيت((طارئاً أو  يكون عرضي

هــ،  ١٤٢٥الشمراين، (  عادة ال ختضع للتخطيطوهي يف ال. ا لإلجراميشترط يف فاعلها أن يكون حمترفً

  ).٦١ص

  :اجلرمية املخططة: ثانيا

، مث نوا تشكيلًا عصابيا مؤقتاأو كو ،كاا فرد أو جمموعة من ارمني الذين مجعتهم الصدفةيقوم بارت     

عن  ؛أو قتل، مث نفذوا هدفهم اإلجرامي بإتقان ،أو عملية سطو ،أو خطف شخص ،خططوا القتحام بنك

ـ عبة الضبط من قمما جيعل اجلرمية غامضة وص ،طريق رسم خطة تتوزع فيها األدوار واملهام والتوقيتات ل ب

الشمراين، (  والشركاء يكتفون بعملية واحدة مث يتفرقون .يشترط فيها االستمرار ولكن ال .منرجال األ

  ).٦٢هـ، ص١٤٢٥

  :اجلرمية املنظمة: ثالثاً

وال  ،ال حيده الزمان واملكـان  ،بالغ الدقة والتعقيد ،خمطط ومنظم ،عبارة عن عمل غري مشروع هي     

وتـدين بـالوالء    ،املتطورة واإلمكانات، متلك القوة والنفوذ تقوم به مجاعة حمترفة ،والكيفيقيده الكم 

والطاعة لزعيمها الذي يفرض العنف والقسوة على من خيونه من مرؤوسيه، ويتخـذ مبـدأ الترغيـب    

ول احلص :مقابل هدف واحد هو ؛وكل من له عالقة بتنفيذ جرميته ،والترهيب مع أصحاب السلطة والنفوذ



٤٢ 

ـ الَلت ؛وختفى أدلة اإلدانة ،ر مشروعية العمل اإلجراميهِظْبوسائل ت ،على املال ي املسـاءلة القانونيـة  ف  )

  ).١٣-١٢هـ، ص١٤٢٥الشمراين، 

     :اجلرمية اإلرهابية: رابعاً

نشـطة  وحقيقة التشابه بني هذين النـوعني مـن األ   .باجلرمية املنظمة اجلرمية شبها هي أقرب أنواع     

البنـاء  ((خيضـع لـنفس    وكليهمـا  .عتمد على التنظيم أو املنظمـة ت إلجرامية يكمن يف كون كلَيهماا

ضـان  ويفر ،يرتكب جرائم العنف بقوة بالغة كليهماكما أن  ))Stracture Herarchicaاهلرمي

قيق أهداف فاإلرهاب يسعى إىل حت ؛بني النوعني جوهريولكن هناك اختالف . لألمن نظاما داخليا صارما

وكذلك  ،سياسية، بينما اهلدف األول للجرمية املنظمة هو مجع أكرب قدر من األموال بطريقة غري مشروعة

الشـمراين،  ( إلرهايب مبجرد حتقيـق هدفـه غالبـا   بينما يتوقف النشاط ا .االستمرارية يف اجلرمية املنظمة

  ).٦٣هـ، ص١٤٢٥

       

بني اإلرهاب واجلرمية، فـارم يتعمـد إحلـاق األذى     اجوهري اًمما سبق ميكن القول بأن هناك فرق     

ما يؤمن بالرباءة الشخصية لضـحيته وال   أما اإلرهايب فإنه غالبا. ، أو ألي سبب آخرإما انتقاماً ؛بضحيته

أو يف عصـابة   وارم سواًء كان منفـردا . ثالث وإمنا يقصد توصيل رسالة إىل طرف ،يقصد ا األذى

مبهمة شريفة ال يلحق ـا أي عـار أو    بينما اإلرهايب يعترب نفسه مكلفًارميته حلسابه اخلاص، يرتكب ج

رغم وعلى ال .، أو ذكرى خالدة يف جمتمعهيؤهله الحتالل موقع مرموق ؛ بل يعترب أداءها عملًا بطولياجتريح

وهلـا   ،تعترب انتهاكاً للقـانون  ؛ من حيث إا مجيعاهناك تشابه بني األعمال اإلرهابية واجلرائمفذلك من 

  ).٢٤هـ، ص١٤٢٣الصاحل، ( كما ال يوجد تربير أخالقي لألعمال اإلرهابية واجلرائم ،عقوبات حمدودة

  

  



٤٣ 

  :  الدراسات السابقة : ثانياً 

خاصة  ،لكثري من ااالت والدراسات والتحليالت العلمية منذ سنوات أصبح اإلرهاب موضوعا         

 -ما خيص هذه الدراسة ومكاا ويف – بناء على ذلك. وطرق معاجلته واحلد منه ،مبعرفة أسبابه فيما يتعلق

 ،باستخدام نظم املعلومات اجلغرافيـة  ،هنالك القليل من الدراسات العاملية اليت تناولت ظاهرة اإلرهابف

كـة  العربية عموماً واململ الدولأما على صعيد . وخصائصها اجلغرافية ،لدراستها ومعرفة عالقاا املكانية

بطريقـة   ،الدراسات ذات العالقة مبوضوع البحث ومنهجيته -أو تندر-العربية السعودية خصوصاً فتقل

  :ميكن تلخيص هذه الدراسات كما يليو. ، أو غري مباشرةمباشرة

  :الدراسات املتعلقة باجلرمية بشكل عام -١

التطبيقية للجرائم من وجهة نظر جغرافيـة ، وجـدت   من خالل تتبع األدبيات النظرية والدراسات      

ومن ناحية أخرى  .دون التركيز على جرمية معينة ،الباحثة إنفراد البعض منها بتقدمي دراسة شاملة للجرمية

  :وكان من أهم تلك الدراسات.تركيز على جرمية معينة الاهتم البعض ب

  

األمناط  تناول فيها ، ومترائم السرقة يف مدينة جدةعن األمناط املكانية جل) هـ١٤٠٧(دراسة زعزوع       

إبراز التباين املكاين يف توزيع جرمية السرقة باأنوعهـا  إىل   املكانية جلرمية السرقة يف مدينة جدة، وهدفت

وهي تعترب من أوائل الدراسات الـيت تناولـت   . ورحلة اجلرمية ،املختلفة، والتعرف على خصائص اجلناة

 أنـه  استنتجت الباحثة وقد. من أجل إبراز األبعاد املكانية للجرمية يف املدينة السعودية ،طقةاجلرمية يف املن

أي  ؛كم٨٠.٧ مقداره اال املساحي جلرائم السرقة مبدينة جدة غطى، ما هأنفباستخدام املسافة املعيارية 

العام جلميع أنـواع   أن التوزيع كما استنتجت. كم٩٨٤.٤٧مساحة املدينة املقدرة ب ٪ من ٨.١بنسبة 

  . ميثل منطًا متجمعاالسرقة مبدينة جدة 



٤٤ 

إبراز ب "عن جرمية املخدرات يف اململكة العربية السعودية")  هـ١٤٠٧(بينما متيزت دراسة الباحوث       

والنظر إليها كظاهرة متحركة على أساس منطي منتظم فوق اـال   ،التباين اإلقليمي للجرمية يف اململكة

 وزيع ينعكس على البيئة اجلغرافية؛يف بتعقيداته الطبيعية والبشرية، وما يترتب على هذه احلركة من تاجلغرا

حيث أثبتت الدراسة وجود عالقة وثيقة وارتباط واضح بني انتشار املخدرات وتوزيعها علـى املنـاطق   

ان، واملستوى التعليمي، درجة التحضر، وتوزيع السك :مثل ؛عالقتها مبجموعة من املتغرياتبني اإلدارية و

  . والعمالة الوافدة

  

علـى التبـاين    - بصفة عامة - ركزت حقة جمموعة أخرى من الدراساتكما ظهرت يف فترة ال      

أن  إىل اليت توصل من خالهلا) هـ١٤١٢(كما يف دراسة مرشان  ؛املكاين جلرمية السرقة يف مدينة الرياض

، ومدينة الرياض ومنطقة الرياض ،ني اجلرائم اجلنائية على مستوى اململكةجرائم السرقة حتتل املرتبة األوىل ب

 ، وبلغت قيمة معامل صـلة حيث ظهر أن النمط املكاين جلرمية السرقة يف مدينة الرياض متقارب .خاصة

٪ من حوادث السـرقات  ٥٠إىل أن أكثر من  )هـ١٤١٣(دراسة الوليعي  توصلت بينما. ٠.٦٦اجلوار 

  .أحياء فقط وقعت يف مخسة

  

 ومت. اجلرمية على أحياء مدينة الرياض احملددات االجتماعية لتوزيع)  هـ١٤١٣(كذلك تناول اخلليفة      

وتنوع األحياء يف  ،آلخرمن حي  فيها ربط وتفسري التباين بني األحياء يف معدالت اجلرمية، وتنوع أمناطها

  .ديةوبنيتها االجتماعية واالقتصا، خصائصها اإليكولوجية

  



٤٥ 

ماعية وخصائص اجلناة االجت ،التوزيع املكاين للجرمية يف مدينة جدة)  هـ١٤١٨(ودرس الدوسري        

 ،تركز معظم اجلرائم يف وسـط املدينـة   :هايلإوكان من أهم النتائج اليت توصل  .واالقتصادية والتعليمية

واستغالل الفرص  ،وصول إىل املوقعلسهولة ال ،مكان ارتكاب جرميتهبني وقرب املسافة بني سكن اجلاين و

   .املتاحة

حيـث   .على مدينة الدماميز اجلرمية يف املدن السعودية، مع الترك)  هـ١٤١٩(درس اخلريف  كما     

وأن معدالت اجلرمية يف املدن أعلى منـها يف   ،ني أعداد ومعدالت اجلرميةب توصل إىل أن هناك تباينا كبريا

حجم السكان، ونسـبة السـكان غـري     :منها ؛ت ذلك بناًء على عدة متغرياتوقد أثب .املناطق الريفية

  . وغري ذلك ،السعوديني

  

، وقـد  التوزيع املكاين لقوات الشرطة واجلرائم يف مدينة الرياض)  هـ١٤١٨(وقد منذج احلواس        

يات حتديد عدد الدور من أجل مساعدة الشرطة يف ؛ببناء منوذج للعالقة بني املتغرياتانفردت هذه الدراسة 

  .املسافة من مركز املدينةبني توصلت إىل وجود عالقة عكسية بني اجلرمية وو. الالزمة لكل نطاق يف املدينة

  

وعالقته باخلصائص البيئيـة   ،التوزيع املكاين للجرمية يف مدينة الرياض) هـ١٤٢٤(درس بدوي و       

اجلرمية والبيئة يف مدينة الرياض، والوقوف على املـؤثرات   استكشاف االرتباط القائم بني للمكان؛ حماولَّا

؛ حيث توصل إىل إجياد عالقة وثيقـة بـني اجلرميـة    بشرية الكامنة وراء ذلك التوزيعالبيئية الطبيعية وال

  .واملتغريات البيئية للمدينة

  

  



٤٦ 

  :الدراسات املتعلقة جبرمية اإلرهاب -٢

  :ومن أهم تلك الدراسات

      عن العنف واإلرهاب يف السعودية، حيث ركزت على العـرض  ) هـ١٤٢٧(ا الشبعان دراسة قام

من حيث األسباب والدوافع اليت ساعدت على زيادة العمليات اإلرهابية يف  ؛املوضوعي لظاهرة اإلرهاب

من حيث الـربط   ،التعرف على اإلسهام اجلغرايف ودوره يف علم اإلجرام كما حرص على .اآلونة األخرية

إىل جمموعة من النتائج والتوصيات اليت تساهم يف  النهايةيف  هرة اإلجرامية بالبيئة اجلغرافية، متوصلًاالظا بني

  .احلد من ظاهرة اإلرهاب

  

مع التطبيق على مدن  ،بدراسة عن التوزيع اجلغرايف للجرائم يف مصر)  م٢٠٠٠(كما قامت نارميان      

، مبا فيها جـرائم  ضمت الدراسة خمتلف أنواع اجلرائم وقد. م١٩٨٨ -م ١٩٨٧بني عامي  ،حمافظة املنيا

ألف نسمة للسـكان علـى   ١٠٠معرفة معدالت اجلنايات واجلنح لكل  إىل الدراسة تهدفو. اإلرهاب

ـ  . وتوزيعها ،مستوى حمافظات اجلمهورية ا وقد توصلت الباحثة إىل أن التكثيف األمين املنفـذ خصيص

  .ت جرائم اجلنح يف حمافظة املنياعداد ومعدالملكافحة اإلرهاب أدى إىل خفض أ

          

  :الدراسات املتعلقة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة اجلرمية -٣

منها الطبيعية  /سواء ؛سامهت تقنية نظم املعلومات اجلغرافية يف حل مشكالت البيئة يف شىت ااالت     

ومن أهم  .مما يساعد على إعادة التخطيط واختاذ القرارات ؛ئط اآلليةوذلك باالستعانة باخلرا .أو البشرية

  :هذه الدراسات

        



٤٧ 

لدراسة الوضع احلايل ، استخدام نظم املعلومات اجلغرافيةاليت مت فيها )  هـ١٤٢٢( دراسة  سلمى       

زيعها بناًء على عدد من القيام بإعادة تو مثَ ومن، وعرض مشاكلها، لتوزيع وحدات ومراكز الدفاع املدين

مشاكل توزيع وحـدات   برزأوتوصلً من خالل العرض اخلرائطي إىل . مع حتديد املكان األمثل، املعايري

افتقرت للمنهجية  الدراسةإال أن ، توصل هلاال مت وعلى الرغم من فاعلية النتائج اليت .ومراكز الدفاع املدين

معيار وقد كان يف استبدال . ح كيفية تطبيق املعايريومل توض ،وطرق التحليل، الواضحة يف معاجلة املوضوع

  .املساحة بعدد السكان يف كل حي أكثر جدوى 

   

مبا فيهـا   ؛كانت لى معاجلة الظواهر التوزيعية أياعومما ال خيفى علينا قدرة نظم املعلومات اجلغرافية       

اهلادفة للتعرف على التوزيـع  ) م ٢٠٠٠(  كشفت عن ذلك دراسة صاحل وقد. الظواهر اجلنائية واألمنية

توصل من خالهلا إىل ارتفـاع نسـبة   و. اجلغرايف للجنايات وأنواعها باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية

 أنومـن املالحـظ   . وأسيوط ،واإلسكندرية ،والسرقة يف حمافظات القاهرة ،القتل :خصوصا – اجلرائم

 .متجاهال األساليب الكارتوجرافية املتبعـة  ،عداد اجلرائم عليهاأدرج جمموعة من اخلرائط مثلت أ الباحث

وإمنـا   ،ن وظيفتها ليس رسم اخلرائط؛ حيث إعدم وضوح استخدامه لنظم املعلومات اجلغرافية إضافة إىل

، ومع ذلك فيمكن إجراء دراسة مماثلة على مسـتوى املدينـة وأحيائهـا    .االستفسار والتحليل املوقعي

يف احلسبان جمموعة من املعايري اليت  ةَذَخآ، ت التحليلية املتوفرة يف نظم املعلومات اجلغرافيةباستخدام األدوا

  . تكشف عن أكثر العوامل املؤدية إىل التباين بني األحياء يف حدوث اجلرائم 

  

على إيضاح كيفية استخدام نظم املعلومات اجلغرافيـة يف  )  هـ١٤٢٢( ركزت دراسة كبارة  وقد      

؛ وكيفية اختيار أقرب مركز ملوقع احلادث، وحتديد أقصر الطرق اليت تربط بني املواقع، زيع مراكز األمنتو



٤٨ 

الذي استطاع ، معتمداً على برنامج التحليل الشبكي للطرق، يسهل مهمة األمن العام يف حاضرة الدمام مما

واملنـاطق  ، ع حادث افتراضيوأقرب مركز خدمة ملوق، من خالله حتديد أقصر الطرق لزيارة عدة مواقع

ما بعد هذه  أنَّ ؛ مستنتجاكم من مجيع املراكز املوجودة يف حاضرة الدمام١٠و  ٥و  ٣املخدومة اليت تبعد 

  .حىت مع توفر العمران ؛النطاقات ال تتوفر فيها املراكز

  

ط اجلرمية يف حمافظة إىل إلقاء الضوء على املالمح اجلغرافية ألمنا) هـ١٤٢٧(هدفت دراسة السوداين و     

وقـد مت حتديـد    .باستخدام نظم املعلومات اجلغرافيـة  )م٢٠٠٣ -م ١٩٩٦عامي (للفترة بني  ،البحرية

وقد  .لتقليل منهال ،ص سبل مكافحتهاوتفح ،والبحث عن أسباا ،األماكن اليت ترتفع ا معدالت اجلرمية

أن للزيادة السـكانية   :وهي ؛ى منطقة الدراسةانتهت الدراسة إىل قاعدة عامة ميكن تعميمها على مستو

  .أكرب األثر يف تزايد أعداد اجلرائم 

   

وعالقتها مبناطق ) Hot Point( ز اجلرائمحتديد مناطق تركُّ  )Singh ,2007(درس سينغ و         

ركـز  استخدام الباحث عدة طرق لتحديد مناطق ت وقد. باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ،سكن اجلناة

ويف هـذه  .، والتنبؤ بأماكن انتقـاهلم وعالقة هذه األماكن مبناطق سكن اجلناة ،اجلرمية يف مملكة البحرين

، ومناطق توزيع اجلرمية ،ومت توقيع الطرق واألحياء ،خرائط األساس ململكة البحرين الدراسة مت استخدم 

م إلجياد خدالذي استKernal Density االعتماد على حتليل كرينال  من خالل. وأماكن سكن اجلناة

وقد مت توقيع نتائج حتليل كرينال على اخلرائط  .االمتداد املكاين هلا يف اململكةومدى  ،أماكن تركز اجلرائم

ودجمها مع طبقة الطرق واملناطق املأهولة،  واالعتماد على التقنيات  (Thematic Maps)املوضوعية 

وإجياد العالقـات اإلحصـائية    ،وإجراء التحليل املكاين ،وث اجلرميةملعرفة أمناط حد ؛اإلحصائية املكانية



٤٩ 

مع دراسة الباحثة يف االستعانة بنظم املعلومات اجلغرافية يف  تتفق هذه الدراسة أن: ومن املالحظ. املكانية

  .واستخدام حتليل كرينل ملعرفة مناطق كثافة اجلرائم اإلرهابية ،الكشف عن مناطق توزيع اجلرمية

  

تطوير وتطويع  منها فقد مت)  et al, n.d ,1995 Al-exander(ن دراسة السكندر وآخري أما     

وقد مت إنشاء نظام عمل وتطبيقه علـى شـرطة    ،الستخدامها يف حتليل اجلرمية ،نظم املعلومات اجلغرافية

، ومت تسليط ArcViewبشمال غرب اجنلترا، حيث استخدم برنامج  ,Merseysideمريسى سايد 

توصـل مـن   ولضوء على اجلوانب االجتماعية والدميوغرافية يف املناطق اليت يزيد ا النشاط اإلجرامي، ا

  . وخاصة تلك اليت هلا عالقة باملناطق الداخلية باملدينة ،خالهلا إىل تراجع جرائم السرقة واملخدرات

  

يف  ؛ لـيس غرافيـة نظم املعلومات اجل)  et al, n.d Krisk  2003,(ستخدم كريسك كما ا      

. يف عمليات حتليـل البيانـات   فحسب، وإمنا عمليات التوزيع املكاين للجرمية وحتديد معدالا واجتاهاا

َوأنهلذا الغرض قاعدة بيانات  أَشData نوع اجلرمية، ومكـان وقوعهـا،   (  :حتتوي على ؛دقيقة وشاملة

) جوم، والسالح املستخدم، وبيانات عن الضحيةباإلضافة إىل األسلوب الذي متت به اجلرمية، وطريقة اهل

كأداة حتليلية تساعد يف احلد مـن   ،إمكانات ضخمة  أن نظم املعلومات اجلغرافية لديةلتصل الدراسة إىل

  .وتساعد يف سرعة القضاء على ارمني ،انتشار اجلرائم

ت احلديثـة للجرميـة   التحلـيال  ضرِعفَ) et al, n.d Arther 2005,(نآرثر وآخريأما دراسة     

ذاته  يف الوقت كما تؤدى. يف تراجع اجلرمية ادوراً هام ، باعتبارها تؤديباستخدام نظم املعلومات اجلغرافية

كما اقترحت الدراسة إنشاء هيكل من أجهزة احلاسب اآليل  .حتسني قدرات الشرطة وزيادة فعاليتها إىل

  .قيق هذا الغرضكتجربة لتح ؛املتصلة بأماكن خمتلفة
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يف اسـتعانتها بـنظم    تتفق مع دراسة الباحثـة  هذه الدراسات أن - بصفة عامة - ومن املالحظ      

واستخدام التحليالت  ،والتعرف على أسباب حدوثها ،املعلومات اجلغرافية يف الكشف عن التوزيع احلايل

موضوع  تتناول الدراسات اليتوأن . نهام دواحل ،لى مكافحة اجلرميةعاحلديثة اليت تساعد صانعي القرار 

  .وإمنا على مستوى الدول العربية فقط، على مستوى اململكة ت قليلًا جدا، ليسجرائم اإلرهاب كان

اختص جزء منها ، أطر نظرية ودراسات سابقة متنوعة ومن خالل استعراض الدراسة لكل ما سبق من    

خنلص إىل وجود دعوة صرحية إىل اسـتخدام نظـم   ، غرافيةتطبيقات نظم املعلومات اجلوجزء ب ،باجلرائم

وقطـع   ،حلل مشكلة جرائم اإلرهـاب  ؛املعلومات اجلغرافية يف التخطيط واملساعدة على اختاذ القرارات

  .سائلني اهللا العلي العظيم التوفيق يف ذلك. ودار السالم ،مهبط الوحي ،جذوره من مملكتنا احلبيبة

  

حرص من قبل معظم الباحثني يف التركيز على إبراز التباين املكاين ملواقع جرمية وجود  وهكذا يتضح      

واقتصار بعضها . والتركيز على مدينيت جدة والرياض، ومسات مرتكبيها وخصائصهم ،عدالاوم ،السرقة

باستثناء  ؛خر على اجلرائم بشكل عام يف مجيع املدن السعودية، واستئثار أغلبها باالهتمام جبرمية السرقةاآل

  .دراسة واحدة كانت عن جرمية املخدرات يف اململكة العربية السعودية

، ية السعودية من وجهة نظر جغرافيةنظراً لقلة الدراسات اليت تناولت جرمية اإلرهاب يف اململكة العربو    

ه التقنيـة  يلإخر ما توصلت هذه الفجوة، من خالل االستعانة بآفقد ارتأت هذه الدراسة املسامهة يف سد 

لدراسة األمناط املكانية جلرائم اإلرهاب يف  ؛ممثلة يف نظم املعلومات اجلغرافية احلديثة يف ااالت البحثية،

. الرغم من أمهيته؛ على ا العمق من قبليف حماولة ملعاجلة موضوع مل يتم تناوله ذ اململكة العربية السعودية،

عن  يلي من البحث سيتم احلديث ويف ما. م نظم املعلومات اجلغرافيةاستخداب باعتباره دراسة تطبيقية فقد

  .من دراسات يف خمتلف ااالت البحثية ، من خالل ما ظهرأبرز تطبيقاا
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  الفصل الثالث

  دراسة وصفية ملواقع حدوث اجلرائم اإلرهابية يف اململكة العربية السعودية
  

  .ظهور اإلرهاب يف العامل: أوالً 

 - ١٤٢٣للفترة من عام  التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية يف اململكة العربية السعودية:  ثانياً

  .هـ١٤٢٨
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  :مقدمة

وطريقة اإلرهابيني يف اختيار أمـاكن   ،يهدف هذا الفصل إىل التعرف على جوانب اجلرائم اإلرهابية     

مناقشـة التوزيـع    إىل بعد ذلـك  يتطرق امل، مثيناقش هذا الفصل ظهور اإلرهاب يف العكما  .عمليام

ـ ١٤٢٨ - ١٤٢٣ (اجلغرايف للجرائم اإلرهابية يف اململكة العربية السعودية للفترة من عام حسـب   )هـ

واملقبوض عليهم من الفئـة   ،وعدد اجلرحى والقتلى جراء تلك اجلرائم ،ونوعية احلوادث ،املناطق اإلدارية

  . الضالة

  

  :يف العاملظهور اإلرهاب : أوالً

اإلرهـاب يف   :تنقسم هذه املراحل إىل ثالثة أقسام ،مر اإلرهاب يف تطوره مبراحل تارخيية متعددة       

فمن إرهـاب األفـراد    .، واإلرهاب يف العصور احلديثةواإلرهاب يف العصور الوسطى ،العصور القدمية

اليت اختذت اإلرهاب وسيلة إلشاعة  ،دينإىل إرهاب اجلماعات والطوائف امللحدة واملرتدة عن ال ،اجلاحنني

م فاإلرهاب قدمي جديد يف الوقت ذاته، فهو قدمي ألنه سلوك بشري الز. الذعر واخلوف يف قلوب أعدائها

 الـدول بعضـها   وبني ،البشرية من بدايتها، وجديد يف نطاق استخدامه يف العالقات بني الدولة واألفراد

وعلى وجه اخلصوص قبل احلرب العاملية  - ي املاضي القريبفف). ٨٩هـ، ص١٤٢٥العمريي، ( البعض

فعل ضد املظامل اليت  درفيه الوسيلة كَ تدجمبجموعات من الناس و كان اإلرهاب حمدودا ومرتبطًا -الثانية

وإىل عهد  -إال أن اإلرهاب بعد احلرب العاملية الثانية. فرضت عليها، وكذلك للمطالبة حبقوقها املسلوبة

مصاحلها السياسية  ما تراه حيمي وخيدم الدول الكربى يف - ومازالت –أصبح وسيلة استعملتها  -ريبق

وأعمـال   ،واخلطف ،متمثلة يف التهديد  ،سواًء كانت حملية أو إقليمية أو دولية ؛واالقتصادية والعسكرية
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ـ ١٤٢٤السـلطان،  ( ضد الدول واألفراد واجلماعات  ،وزعزعة االستقرار ،التخريب ومـع أن  ).  هـ

اإلرهاب صاحب ففـي   . ربز خالل العقود القليلة املاضـية إال أنه بدأ ي ،يف املاضي بعض احلروب املختلفةه

من حيث ظهور احلركات اإلرهابية اليت اختـذت مـن    من السبعينات أخذ اإلرهاب اجتاها جديدا؛بداية 

ومتلك املال الالزم لتوفري الوسائل  ،رية املدربةوأصبحت متلك الكوادر البش ،اإلرهاب وسيلة لتحقيق هدفها

ما تعرضت له اململكـة العربيـة   و.  تخدمها يف عملياا اإلرهابيةواألدوات واألسلحة واألجهزة اليت تس

  .العمليات اإلرهابية كرب دليل على ذلك اخلطر الناجم عنالسعودية أ
  

   ):هـ١٤٢٨ -١٤٢٣ (ن عامالتوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية للفترة م: ثانياً

وتقدم يف وسـائل   ،يتمثل يف تتابع اجلرائم اإلرهابية ديا عظيماشهدت اململكة العربية السعودية حت      

   .)هـ١٤٢٨إىل عام  ١٤٢٣ (من عام ،تنفيذها، وخاصةً يف اآلونة األخرية
  

-١٤٢٣( لفتـرة التوزيع اجلغرايف لعدد اجلرائم اإلرهابية على مستوى اململكـة خـالل ا  : ١

  )هـ١٤٢٨

، حيث بلغ عدد سنوات ٥تعرضت اململكة العربية السعودية لعدد من اجلرائم اإلرهابية على مدى          

على النحو املـبني يف   ،هـ١٥/٥/١٤٢٨و هـ، ١١/٩/١٤٢٣جرمية مابني ١٢٩هذه اجلرائم اإلرهابية 

بداية الفترة وايتها إىل اخنفاضها بشـكل   إذ يشري الفرق يف عدد اجلرائم اإلرهابية بني  .)١(جدول رقم

جرمية إرهابية، يليها عام  ٥٩حيث بلغ عددها   ؛هـ١٤٢٥عام، حيث سجلت أعلى ارتفاعٍ هلا يف عام 

هــ  ١٤٢٤هابية يف عـامي  نتيجة لزيادة اجلرائم اإلرو. جرمية إرهابية ٤٤هـ حيث بلغ عددها ١٤٢٤

مما أدى  ،هم اخلاطئ لتعاليم الدين اإلسالمي الصحيحفئة متشددة يف الدين ذات الف ترهـ ظه١٤٢٥و

هـذه   أخـذت  وقد. ، جعلتهم طُعما لإلرهابتعاليم الدين اإلسالميإىل سيطرم على أفكار فئة جتهل 

  .يف التناقص خالل األعوام األخرية اجلرائم
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  .هـ١٤٢٨ -١٤٢٣يوضح عدد اجلرائم اإلرهابية للفترة من عام) ١(جدول           

  نسبة التغري  عدد اجلرائم  نواتالس

    ٦  هـ١٤٢٣

  ٨٦  ٤٤  هـ١٤٢٤

  ٢٥  ٥٩  هـ١٤٢٥

  ٣٥٣-  ١٣  هـ١٤٢٦

  ٦٩-  ٤  هـ١٤٢٧

  ٣٣-  ٣  هـ١٤٢٨

  

  .)هـ١٤٢٨-١٤٢٣( عام على بيانات وزارة الداخلية للفترة من ااعتماد ،إعداد الباحثة: املصدر         
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ـ). 
شكل ( ٦)  الجرائم اإلرهابية للفترة من عام ( ١٤٢٣-  ١٤٢٨ه
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ستباقية نتيجة يقظة وحـرص  ؛ كالضربات االميكن تفسري هذا التراجع إىل السياسات األمنية املتبعةو     

مما ساعدهم على إحبـاط الكـثري مـن     ؛رجال األمن يف حصار هؤالء املفسدين يف األرض ومطاردم

والتصدي لكل  ،األزمات واملخططات اإلرهابية بكل حزم واقتدار، باإلضافة إىل تكثيف اإلجراءات األمنية

والتحذير مـن اإلسـهام يف    ،صحتهم، ومناامن حياول العبث بأمن الوطن، وكشف هوية املطلوبني أمني

من انتشار هذه الظاهرة من جهة، باإلضافة إىل احلـس   دح كُلُّ ذلك. احتضان أو مساندة عناصر الشر

امة املؤمترات الدولية املستمرة اليت توضح وإق ،األمين لدى السكان نتيجة برامج التوعية األمنية واإلعالمية

مل و .من جهـة أخـرى  -هذه اجلرائم اإلرهابية من خسائر بشرية ومادية  ختلفه وما ،خطورة هذه اجلرمية

 يبينه. وإمنا توزعت على عدد كبري من مدن اململكة وقراها ،تقتصر هذه اجلرائم اإلرهابية على موقع واحد

ن خالل التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية أا تتوزع على معظم مناطق حيث لوحظ م). ٢( اجلدول رقم

 ،رائم اإلرهابيـة املركز األول من اجلبستأثر ؛ حيث ايف منطقة الرياض هاتتركز معظمو ،اململكة اإلدارية

لها عفموقع منطقة الرياض بني املنطقتني الشرقية و الغربية ج. ٪٤٧.٦بنسبة  جرمية  ٦٢واليت بلغ عددها 

، ممـا سـاعد   كذلك وقوع منطقة الرياض وسط الصحراءوللنشاط الصناعي والتجاري يف البالد،  حمورا

 سدخبنادق ل اً أشبهالصحراء مستودع من جعل، واللجوء إليها للهرب من مالحقة السلطة اإلرهابيني على

 كـبري  دور للدولـة  سياسيةة وكان العتبارها عاصم. جلرائم اإلرهابيةيف ااألسلحة والذخائر املستخدمة 

، مـن سـفارات   ؛واملصاحل األجنبية ،ها السلطةفيكز ترت ؛ حيثالعاملواسع؛ كوا حمط أنضار  ىصدو

  .على املستوى اإلعالمي كما أا تعترب أكثر تأثريا. وبعثات دبلوماسية وجتارية
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  .)هـ١٤٢٨ -١٤٢٣(يعام بنياملدن والقرى اليت تعرضت للجرائم اإلرهابية للفترة ) ٢(جدول 

  .)هـ١٤٢٨-١٤٢٣( يعام ارة الداخلية للفترة بنينات وزا على بياإعداد الباحثة، اعتماد: املصدر     

  

  املنطقة اإلدارية

عدد اجلرائم   املدن والقرى اليت تعرضت للجرائم اإلرهابية يف كل منطقة

  اإلرهابية

النسبة 

  املدن  القرى  ٪  املئوية

  ثادق، سدوس  منطقة الرياض
اخلرج،  الرياض،

  .الزلفي امعة،

  

٦٢  

  

٤٧.٦٪  

  

  منطقة القصيم

، عيون اجلواء بلدة غضي بعيون اجلواء 

  باملليداء، خب اجلطيلي

بريدة، البكريية، 

  الرس، عنيزة

  

٢٩  

  

٢٢.٤٪  

منطقة املدينة 

  املنورة

  

___  

املدينة املنورة،   

  ينبع

  

١٠  

  

٧.٧٪  

  منطقة حائل
حمافظة تربة،  البالزية، قرية جبلة، منطقة 

  .صحراوية
  حائل

  

٨  

  

٦.٢٪  

منطقة مكة 

  املكرمة
  مكة املكرمة، جدة  ___

      

     ٦  

  

٤.٦٪  

  ___  املنطقة الشرقية
الدمام، القطيف، 

  اهلفوف
٣.٨  ٥٪  

  ٪٣  ٤  تبوك  القليبية  منطقة تبوك

  ٪٣  ٤  جازان  .قرية الكربوس، حمافظة احلرث باخلوبة   منطقة جازان

  ٪٠.٧  ١  مخيس مشيط  ___  منطقة عسري

  ٪١٠٠  ١٢٩    اموع
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مـا نسـبته   ، أي جرمية إرهابية ٥٢ تبلغعدد اجلرائم اإلرهابية مبدينة الرياض  يتضح من اجلدول السابق أن     

 الفتـرة  ئم اإلرهابية يف اململكة خالل٪ من عدد اجلرا٤٠نسبة و. اجلرائم اإلرهابية مبنطقة الرياض٪ من عدد ٨٤

حيـث   ؛٪ ٢٢.٥بنسبة  ،جرمية ٢٩اليت بلغ عدد اجلرائم اإلرهابية ا  ،يلي منطقة الرياض منطقة القصيم. سهانف

ن املناطق الزراعية فقد استغل اإلرهابيو .تعترب منطقة القصيم من أشهر املناطق الزراعية يف اململكة العربية  السعودية

وقد هيأت هلا هذه  .زارع املوجودة ا، إضافة إىل موقعها املمتازوكذلك لدس أسلحتهم يف اآلبار وامل ،لالختباء ا

دروب  ، سالكةًًاخلصائص أن تكون ملتقى طرق قوافل حجاج بيت اهللا احلرام القادمة من الكوفة والبصرة وبغداد

عترب كما ت. جيالتصاهلا الداخلي واخلارفاتصاهلا ذه الطرق جعل اإلرهابيني يستغلون ذلك املوقع  .زبيدة املعروفة

الذين هلم أيادي بيضاء يف نشر اخلري واحلث على فعل  ،منطقة  قامت بتخريج الكثري من العلماء واملشايخ املعروفني

حيث يقومـون   ؛سم الدين فقطدعي أنه من طلبتهم أشخاص حيملون اولكن ظهر من طلبتهم أو من ي .املعروف

وكل ذلك بعـد  . لكي ختدم مبتغاهم ومصاحلهم اخلبيثة وتأويلها ،بعض اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة بفهم

ن تعليمهم ال يتجاوز املرحلـة املتوسـطة   ؛ بل إحيملون شهادات علمية صغار السن الذين ال القيام بغسل أدمغة

 امهم الًهذا يعد عامو. سيقومون به على أنه هو الصحيح ا، وتقبلهم ملايكون التأثري عليهم سهلًف ،واملرحلة الثانوية

  .وتعبئتها بأفكار ضالة وهدامة ،وسلب عقوهلم ،يف التأثري عليهم

 ،جرمية١١حيث بلغ عددها  ؛منطقة املدينة املنورة يف املرتبة الثالثة من حيث عدد اجلرائم اإلرهابية وتأيت   

ـ  ؛ويف املرتبة الرابعة منطقة حائل. ٪ من اجلرائم اإلرهابية يف اململكة٨.٥بنسبة  غ عـدد اجلـرائم   حيث بل

( لذلك جند أن املنطقة الوسـطى يف اململكـة    .٪ من اجلرائم اإلرهابية٦.٢بنسبة  ،جرائم ٨اإلرهابية ا 

. ٪ من جمموع اجلرائم اإلرهابية يف اململكة٧٧حدثت ا جرائم إرهابية بنسبة ) الرياض، والقصيم، وحائل

؛ ار اإلرهـابيني جعلها حمط أنظاملنطقة الوسطى ب ت اإلشارة إليه من وجود العاصمةإىل ما سبق وهذا يقود

مما يسهل على الفئة الضالة عناء  ؛وكذلك الشركات الكربى ،د مجيع الوزارات واملنشآت األمنيةوجوذلك لو



٥٩ 

 من حيث منطقة مكة املكرمة يف املرتبة اخلامسة نتاوك. نة إىل أخرى للبحث عن أهدافاالنتقال من مدي

؛ يف عدد اجلرائم اإلرهابية تأيت بعد منطقة املدينة. ٪٤.٦بنسبة  ،جرائم ٦ اليت بلغت ةعدد اجلرائم اإلرهابي

حياولون جتنيـد عـدة     منطقة املدينةالفئة الضالة يف من د بعض أفرادوجر سوى وكَذْليس هناك أسباب تو

لقبض علـى رؤوس  ا، فتم مما أثار حفيظة اجلهات األمنية ؛تلك التنظيمات اإلرهابية ىلإأشخاص لالنضمام 

؛ ٪١٠أما بقية مناطق اململكة املتعرضة للجرائم اإلرهابية فتشـكل  . ل العديد منهمتوقَ ،تلك الفئة الضالة

 ، وتبـوك  تـا ٪ من جمموع اجلرائم اإلرهابية، يليها منطق٣.٨ نسبة ما يف املنطقة الشرقية منها حيث وقع

٪ مـن  ٠.٧ ـا   نسبه اجلرائم اإلرهابية كانت، حيث وأخرياً منطقة عسري .٪٣بنسبة تصل إىل  ،جازان

واحلدود الشمالية فلم تقـع ـا    ،اجلوفوجنران و، الباحة اطقأما من. جمموع اجلرائم اإلرهابية يف اململكة

 ،جغرافية تلك املناطقت اإلشارة إليه من ما مت وليس كذلك أي أسباب تذكر سوى نقيض. جرائم إرهابية

وكذلك بيف الشركات الكربى إىل األجانب عادة باإلضافةن احلساسة واملهمة يف الدولة، دها عن األماكع، 

حيث يتبني ) ٧(هو مبني يف الشكل رقما كم .ة باململكةت ال توجد سوى يف املناطق الرئيسوتلك الشركا

يف استهداف األشخاص األجانب الذين يعملـون   :مثل ؛أن اإلرهابيني لديهم أهداف معينة يف مناطق معينة

وكذلك املنشـآت األمنيـة    ،وخمتلف اجلنسيات األوروبية ،وخاصة األمريكيني منهم والربيطانيني ،اململكة

وهـذا الفكـر    .عتقادهم أم يقومون بعمل يدخلهم إىل اجلنة ويقرم إىل اهللاال ؛ورجال األمن ،والنفطية

  . مجيع أمور حيام يعتمدون عليه يف اًبل إميان اًاملتطرف الذي نشأ لديهم أصبح اعتقاد
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شكل
)٧

  (
التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية على مستوى اململكة للفترة بني عاَمي 

١٤٢٣
 - 

١٤٢٨
هـ

 

املصدر
 :

إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام
 )

١٤٢٣
- 

١٤٢٨
هـ

.(
 



٦١ 

( وادث للفترة مـن عـام  التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية باملناطق اإلدارية حسب نوعية احل: ٢ 

  )هـ١٤٢٨ -١٤٢٣

حيث انقسمت إىل ثالثة أنواع  ؛تنوعت اجلرائم اإلرهابية اليت تعرضت هلا اململكة العربية السعودية      

  :اإلرهايباً للفعل ، وذلك وتبعرئيسة

  .ومتثل األفعال اليت مت تنفيذها بالفعل من قبل اجلماعات اإلرهابية: عمليات تفجريية -

وقتـل   ،متثل األفعال اليت قام ا اإلرهابيون خالل عمليات املدامهـة : عمليات إطالق نار وقتل -

 .املستأمنني من األجانب

العمـوش،  (ل تنفيذ عمليام وذلك من خالل القبض على الفاعلني قب: عمليات مدامهة وإحباط -

أن اجلرائم اإلرهابية التفجريية قد اقتصـرت  ) ٣(رقم  تضح من اجلدوليو). ٨١هـ، ص١٤٢٧

ولعل سبب هذا هـو   .أي منطقة أو مدينة أخرى باململكةعلى العاصمة الرياض، ومل حتدث يف 

مليـام التفجرييـة   رغبة اإلرهابيني يف حتقيق دعاية داخلية أو خارجية بأم استطاعوا إحداث ع

وتشـكيل   ،الذعر بني األجانـب  كومة، باإلضافة إىل رغبتهم يف إجياد جو منبالعاصمة مقر احل

ضغوط خارجية على اململكة، خاصة وأن بعضاً من هذه التفجريات قد استهدف جممعات سكنية 

عـام  مل حتـدث العمليـات التفجرييـة سـوى يف     و .غري ذلكأكانوا عرباً أم سواًء  ؛لألجانب

ن مبـي كما هو على النحو )  ٣(، وكان عددها هـ١٤٢٥وعام  )٧(وكان عددها  ،هـ١٤٢٤

  ).٨(الشكل يف
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  هـ١٤٢٨ -١٤٢٣عام للفترة من  لجرائم اإلرهابية حسب النوعالتوزيع اجلغرايف ل) ٣(جدول

  

  املناطق اإلدارية

عمليات مدامهة        عمليات إطالق نار وقتل  عمليات تفجريية

  اطوإحب

  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد

  ٣٣.٧  ٢٩  ٦٩.٦  ٢٣  ١٠٠  ١٠  منطقة الرياض

  ٣٠.٢  ٢٦  ٩.٠٩  ٣      منطقة القصيم

  ٩.٣  ٨  ٦.٠٦  ٢      منطقة املدينة املنورة

  ٣.٤  ٣  ٣.٠٣  ١      منطقة تبوك

  ١.١  ١          منطقة عسري

  ٢.٣  ٢  ١٢.١  ٤      منطقة مكة املكرمة

  ٥.٨  ٥          املنطقة الشرقية

  ٩.٣  ٨          منطقة حائل

  ٤.٦  ٤          منطقة جازان

  ٪١٠٠  ٨٦  ٪١٠٠  ٣٣  ٪١٠٠  ١٠  اموع

  
  .)هـ١٤٢٨-١٤٢٣( الداخلية للفترة من عامي ا على بيانات وزارةاعتماد ،إعداد الباحثة:املصدر
  

  

  



٦٣ 

٪ تقريباً من عمليات املدامهة واإلحباط يف منطقيت ٦٤يستنتج من حدوث ) ٣( من خالل اجلدول و     

؛ جسيت يف عمليام التفجرييـة دعم لوصيم قد اختذها اإلرهابيون منطقة أن منطقة الق :والقصيم الرياض

وال أدل على ذلك من أن منطقة املدينة املنورة قد جاءت ثالثة يف . التفجريية بعد جرائمهم ملجأً يفرونو

واملدينة  ،والقصيم ،الرياض :فإن مناطق ؛وذا. املالصقة للقصيم املنطقة وهي ،عمليات املدامهة واإلحباط

٪ من عمليات املدامهة واإلحباط، ويف هذا دليل على جناح عمليات وزارة الداخليـة  ٧٣املنورة حدث ا 

بقية مناطق  ، وتقليص انتشارها يفيف القضاء على هذا النوع من اجلرائم اإلرهابية يف هذه املناطق الثالث

٪ مـن جممـل اجلـرائم    ٦٧شكلت حنو  ع من العمليات أاظ على هذا النومن املالح ؛كذلك. اململكة

راً نظ ؛لألجهزة احلكومية املكافحة لإلرهاب وهذه النسبة العالية تعكس جناحا واضحا ،اإلرهابية يف اململكة

ما جرمية، أي )  ٤٣ (عدد احلقيقي للجرائم اإلرهابيةفإن ال :وبذلك .استباقيألن هذا النوع من العمليات 

   .اجلرائم اإلرهابية من جمموع٪ ٢٣نسبة 

حيث يتم  ؛ح على تسميتها بني عامة الناس بعمليات اجلنبلأما عمليات إطالق النار والقتل فقد اصطُ    

الترصد للمستأمنني من قويالحـظ مـن   . ومن مث الفرار ؛وإطالق النار عليهم غدراً وغيلةً ،ل اإلرهابينيب

تبوك ومنطقـة   ها سابقاً، غري أن منطقيت املناطق الثالث املشار إلييف عملياتز هذه التركُّ) ٨(الشكل رقم

وجممل هذا النوع . يف املرتبة الثانية بعد منطقة الرياض جعل منطقة مكة ،من ذلك ا نسبة مكة قد حدث

  . ٪ تقريبا٢٦ل ما نسبه من اجلرائم اإلرهابية شكّ
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شكل
)٨

 (
التوزيع اجل

غرايف للجرائم اإلرهابية باملناطق اإلدارية حسب نوعية احلوادث للفترة 
من عام 

١٤٢٣
 - 

١٤٢٨
هـ

. 

املصدر
 :

إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات وزارة
 

الداخلية للفترة من عام
 )

١٤٢٣
- 

١٤٢٨
هـ

.(
 



٦٥ 

-١٤٢٣باملناطق اإلدارية حسب عدد الضحايا للفترة من عام التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية  : ٣

  :هـ١٤٢٨

من الضحايا مصـابني   عدد سقطنتيجة للجرائم اإلرهابية اليت وقعت يف اململكة العربية السعودية        

إىل جانـب القتلـى مـن     ،أثناء عمليات التصدي للعناصر اإلرهابية، من قوات األمن واملواطننيوقتلى 

 ،والربيطانيـة  ،واأليرلنديـة  ،األمريكيـة  :منها ؛والذين حيملون جنسيات متعددة ،ستأمننياألجانب امل

 - ١٤٢٣من عام للفترة  .والسودانية ،واألردنية ،والفلبينية ،واملصرية ،واللبنانية ،واألسترالية ،والسويسرية

بني منـاطق اململكـة   يف عدد الضحايا من مصابني وقتلى  أن هناك تباينا واضحاتضح وقد ا. هـ١٤٢٨

حظ أن أكثر مناطق اململكة يال لعدد الضحايا يف هذه املناطق،فعند تتبع التوزيع . )٤(جدول رقم  .اإلدارية

٪ مـن جممـوع   ٦٤ تهأي مبا نسب ،٧١٠فقد بلغ عدد الضحايا  ،يف عدد الضحايا منطقة الرياض نصيبا

ثالثة، أي حيث بلغ عدد الضحايا  ؛ منطقة تبوكمقارنة بأدىن عدد للضحايا يف ،الضحايا يف مناطق اململكة

نتيجة تعرضـها   ؛وجاء تركز الضحايا يف منطقة الرياض. ٪ من جمموع الضحايا يف اململكة٠.٢ مبا نسبته

وهذا دليل على . ز تلك اجلرائم يف جممعات سكنية ومنشآت أمنيةلعدد أكرب من اجلرائم اإلرهابية، وتركُّ

إلحداث فوضـى   ؛حتقيق غايات وأهداف سياسية بتمركزهم يف مناطق مهمة أن اإلرهابيني يهدفون إىل

. نفـوس النـاس  مما يؤدي إىل تفشي الرعب والذعر يف  ؛واسعة االنتشارو ،وخسائر كبرية مؤملة ومؤثرة

، قد يكون وإمنا ذات أهداف وغايات حمكمة ،اجلرائم اإلرهابية ليست عشوائية أنويتضح من ذلك أيضاً 

  .جزاالعمبظهر  وإظهارها ،إضعاف السلطة من أمهّها
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- ١٤٢٣ عام للفترة من ية حسب عدد املصابني وعدد القتلىالتوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهاب) ٤(جدول
  هـ١٤٢٨

  ).هـ١٤٢٨-١٤٢٣( إعداد الباحثة، اعتمادا على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عامي:املصدر
  

  

املناطق 

  اإلدارية

  

  عدد املصابني

  

  عدد القتلى

  إمجايل

  املصابني و القتلى

  أجانب  مواطنون  رجال أمن  أجانب  مواطنون
  رجال

  أمن
  النسبة املئوية٪   اموع

منطقة 

  الرياض

  

١٢٢  

  

٣٩٣  

  

١٢٣  

  

٧  

  

٤٨  

  

١٧  

  

٧١٠  

  

٠.٦٤  

  منطقة القصيم
  

٠  

  

٠  

  

٦١  

  

٠  

  

١  

  

٢٣  

  

٨٥  

  

٠.٠٧  

  منطقة املدينة
  

١  

  

٢  

  

٣٤  

  

٠  

  

٩  

  

٢  

  

٤٨  

  

٠.٠٤  

  منطقة تبوك
  

٠  

  

٠  

  

٣  

  

٠  

  

٠  

  

٠  

  

٣  

  

٠.٠٠٢  

منطقة    

  مكة

  

٤  

  

١٤  

  

٣٨  

  

٠  

  

٨  

  

٨  

  

٧٢  

  

٠.٠٦  

ة املنطق

  الشرقية

  

٨  

  

٢٥  

  

٩١  

  

٣  

  

٢٢  

  

٧  

  

١٥٦  

  

٠.١٤  

  منطقة حائل
  

١  

  

٠  

  

٥  

  

٠  

  

٠  

  

٢  

  

٨  

  

٠.٠٠٧  

  منطقة جازان
  

٠  

  

٠  

  

١٤  

  

٠  

  

٠  

  

١  

  

١٥  

  

٠.٠١  

  ٠.٣٢٩  ١٠٩٧  اموع



٦٧ 

ليهم للفتـرة مـن عـام    رائم اإلرهابية  باملناطق اإلدارية حسب املقبوض عالتوزيع اجلغرايف للج: ٤

  هـ١٤٢٨-١٤٢٣

  

لقبض على عدد كبري من الفئة الضـالة يف  من ا -بفضل من اهللا عز وجل - متكنت قوات األمن         

ـ  ،ومغربيـة  ،ومينية ،حيملون جنسيات سعودية ، وكانواخمتلف مناطق اململكة العربية السعودية  ،اديةوتش

حيث اعتمدت اململكة أساليب متعددة تتكامل فيما . والعراقية ،الكويتية تنيجلنسيإىل اباإلضافة  ،ومصرية

ساعدت يف القبض على عدد كبري مـن   ،وفق خطط قبض حمكمة ودقيقة، الحتواء اجلرمية اإلرهابية ؛بينها

أن ) ٥(تبني من خالل اجلدول رقموقد  .ذهاتنفيأو املشاركة يف  ،العناصر املشتبه يف ارتكاا جرائم إرهابية

 ،اهلامـة  اإلسـتراتيجية  تتركز فيها السلطة واملواقع اليت ،املقبوض عليهم تركزوا يف مناطق اململكة احليوية

 ؛منطقة الرياض هي د ا عدد كبري من اإلرهابينيجِو اليت حيث جند أن أكثر هذه املناطق ؛وبالد احلرمني

ربع هؤالء اإلرهابيني متركزوا مبنطقة الرياض  أنّ من املقبوض عليهم باململكة، أي ٪٣٣ النسبةحيث بلغت 

جند أن أطراف اململكـة ذات الصـلة   ) ٩(من خالل الشكل رقمو. لكة األخرىمقارنة ببقية مناطق املم

على أن  اًأيض نستدل من ذلكو. تركزهم يف املناطق الداخلية؛ لا عدد املقبوض عليهم لّبالدول ااورة قَ

ة ئمها اإلرهابية يف املواقع اليت توجد ا املراكز الرئيسالفئة الضالة تسعى إىل لفت االنتباه إليها بتنفيذ جرا

 ،القصـيم ، والريـاض ( ملكة العربية السعوديةفنجد أن املناطق الداخلية يف امل. للدولة واخلدمات األمنية

جد فيها الغالبيـة  كما تو. اًوأكثرها سكان إلدارية مساحةًمن أكرب مناطق اململكة ا )وحائل ومكة املكرمة

  .ومن املقيمني األجانب الذي تسعى الفئة الضالة إىل استهدافهم ،املسئولنيالعظمى من 
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 - ١٤٢٣لعدد املقبوض عليهم للفترة من عام  طبقاً التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية) ٥(جدول

  .هـ١٤٢٨

  النسبة املئوية  قبوض عليهمعدد امل  املناطق اإلدارية

  ٪٣٢.٥  ١٤٤  منطقة الرياض

  ٪١٣.٥  ٦٠  منطقة القصيم

  ٪٢٠.٥  ٩١  منطقة املدينة املنورة

  ٪٦.١  ٢٧  منطقة حائل

  ٪١٦.٧  ٧٤  منطقة مكة املكرمة

  ٪٦.٧  ٣٠  املنطقة الشرقية

  ٪٢.٢  ١٠  منطقة جازان

  ٪١.٣  ٦  منطقة اجلوف

  ٪١٠٠  ٤٤٢  اموع

  ).هـ١٤٢٨-١٤٢٣( حثة، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية للفترة من عاميإعداد البا: املصدر
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شكل
)٩

 (
ض عليهم للفترة 

التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية باملناطق اإلدارية حسب املقبو
 من

عام 
١٤٢٣
 - 

١٤٢٨
هـ

 

املصدر
 :

إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

-
١٤٢٨

هـ
. 
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ية السعودية للفترة من العربمن خالل العرض السابق للتوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية يف اململكة       

توزعت على عدد وإمنا  ،هـ، جند أن اجلرائم اإلرهابية مل تقتصر على مكان واحد١٤٢٨ - ١٤٢٣عام 

(  املنطقة الوسطى :لتلك اجلرائم اإلرهابية ومن أكثر مناطق اململكة تعرضا. كبري من مدن وقرى اململكة

ائم من جمموع اجلر% ٧٧بلغت  ،حيث شكلت اجلرائم اإلرهابية ا نسبة عالية) حائل -القصيم -الرياض

وكثرة  ارب مدا،قتو ،لعاصمة السياسية اإىل وجود ا يف ذلك قد يرجع السببو. اإلرهابية يف اململكة

بلغ أعلـى   وقد. فيها واملزارع اليت يسهل اهلرب إليها واالختباء ،خمارجها، ووجود الصحاري احمليطة ا

أي مبا  جرمية،) ٥٢( ،جرمية )٦٢( هامن ، اليت بلغ نصيب مدينة الرياضيف منطقة الرياض رتفاع للجرائما

 ئم اإلرهابية يف اململكة خالل٪ من عدد اجلرا٤٠اإلرهابية مبنطقة الرياض، و م٪  من عدد اجلرائ٨٤نسبة 

ومل حتدث يف أي مدينة أو  ،كما جند أن العمليات التفجريية اقتصرت على العاصمة الرياض. نفسها الفترة

  .وهذا دليل على هز صورة األمن واالستقرار خارج وداخل اململكة ،منطقة أخرى

حدث ا أكثر مـن   -بشكل خاص -ومدينة الرياض -بشكل عام -منطقة الرياض من املالحظ أنو   

وسيختص . دراسةلفقد مت اختيار مدينة الرياض كنموذج ل ؛وبناًء على ذلك. ٪ من اجلرائم اإلرهابية٥٠

  .باخلصائص املكانية احمليطة ا اوعالقتهالنظر إىل موقع كل جرمية إرهابية، ب الفصل القادم 
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  الفصل الرابع

  دراسة حتليلية مفصلة ملواقع اجلرائم اإلرهابية مبدينة الرياض
             

  .التقسيم اإلداري ملدينة الرياض: أوالً 

  .هـ١٤٢٨ - ١٤٢٣التحليل املكاين للجرائم اإلرهابية للفترة من عام: ثانياً 
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  :مقدمة

ا أعلى نسبة من اجلـرائم اإلرهابيـة علـى     نة الرياض وقعلفصل السابق أن مدياتضح من خالل ا     

اختالف أنواعها، ومثَ ندف الوصول إىل فكر هـؤالء   -فإن اختيار مدينة الرياض كنموذج تطبيقي م

على البيانـات الـيت    اءبن كان اختيارا منطقيا؛ -ث اختيارهم ألماكن تنفيذ جرائمهممن حي ؛اإلرهابيني

  .توفرت للباحثة

  

  :التقسيم اإلداري ملدينة الرياض: أوالً

بلغت  ،األسوار إىل مدينة عصرية ا حتولت مدينة الرياض خالل نصف قرن من بلدة صغرية حتيط     

باإلضافة إىل مطار امللك خالد الدويل  ،بلدية فرعية ١٧قسمت املدينة إىل و، )٢كم٥٢٠٠(مساحتها 

ي املناخ االستثمار( حياْ) ٢٠٩(بلغ إمجايل أحيائها ة اليت ي، وحمافظة الدرعيالذي يقع مشال العاصمة

من أحياء مدينة الرياض تعرض هلجمات إرهابية  مبختلف  اًن عددوحيث إ). هـ١٤٢٦مبدينة الرياض، 

) ٦(دول رقماجل يف وهي على النحو املبني. حي )٢٠٩(من  حيا) ٤٠( اقتصرت على إال أا أنواعها

الوسطى مبا فيها املنطقة  ة مشلت جهات مدينة الرياض األربع،جلرائم اإلرهابياجلدول أن امن  حظويال

 ،العيينةالفالح، و:  حياء التاليةاأل فاألحياء الشمالية مشلت .اليت تعترب املركز األساس لتلك اجلرائم

إلنتاج الطاقة جد يف حمافظة العيينة حمطة رائدة ، واليت ترتبط إداريا مبحافظة الدرعية؛ حيث يوواجلبيلة

وتتميز هذه األحياء  .، وكلية امللك عبد العزيز احلربيةالشمسية، وكلية امللك خالد التابعة للحرس الوطين

املروة، واجلزيرة، والسلي، والدار البيضاء،  :؛ وهياألحياء اجلنوبية مشلت بينما. بكثافة سكانية قليلة

  . قليلة الدخل ،الصناعية، وهي ذات كثافة سكانية عاليةوهذه األحياء متيزت بقرا من املناطق  .والشفاء
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  .مساحة األحياء وأعداد السكان والكثافة السكانية يف مدينة الرياض) ٦(جدول

  احلي

  موقع احلي
داخل 
مدينة 
  الرياض

  السكان
  )نسمة(

  املساحة
  )٢كم(

  الكثافة
ك/نسمة(

  )٢م
  احلي

  موقع احلي
داخل مدينة 

  الرياض

  السكان
  )نسمة(

  حةاملسا
  )٢كم(

  الكثافة
ك/نسمة(

  )٢م

  ٧٩٣٧  ٨٧١٥٠٨٤  ٦٩١٦٩  وسط  امللز  ٢٥٨٧  ٦٠٥١١٣٦  ١٥٦٥٥  جنوب  املروة
 ٧٧٨٩  ٤٨٢٧٦٧٥  ٣٧٦٠١  وسط  امللك فهد  ١٩٦٣  ٢٤٤٢٦٣٧  ٤٧٩٦٦  وسط  منفوحة
  ٧٩٤٧  ٥٢٣٦٨٦٦  ٤١٦١٥  شرق  القدس ١٣٦٣  ٤٠٢٢١٨٥  ٥٤٨٥٤  وسط  املصيف
  ١٢٠١  ٩٧٩٠٩٠٤  ١١٧٦٣  وسط  النخيل ٣٣٨٠  ٧٩٨٥٩٣١  ٢٦٤٢٠  شرق  غرناطة
  ١٠٢٥  ٨٧٥٥١٨٩  ٨٩٨١٤  شرق  الروضة  ٦٦٨٨  ٨٨٣٢٤١٨  ٥٩٠٦٨  جنوب  اجلزيرة
  ٦٦٤٣  ٧١٨١٣٢٥  ٤٧٧٠٥  شرق  الروايب  ٦١٢  ١٢٧٢٥٤٤٤  ٧٧٨٣  شرق  املعيزلة
  ٦٨٥٠  ٩٣٦١٨٦٤  ٦٤١٢٨  جنوب  الشفاء  ٩٢٦  ٣٩٤٤٨٢٦  ٣٦٥٤  مشال  الفالح
  ٦٨٩٤  ١٠٧٥٣٤٣٨  ٧٤١٣٧  شرق  النهضة  ١٢٩٢  ٤٥٩٩٢٨٤  ٥٩٤٢٩  غرب  شربا

  ٢٢١٥  ٣٦٦٥٣٨  ٨١٢  وسط  سالم  ١١٢٩  ٦٢٠٠١٦١  ٧٠٠٤٣  غرب  السويدي
هجرة وادي 
  ٢٢  ٦٦٦٥٧٠٧٤  ١٤٩٢  جنوب  السلي  ٨٧  ١٥٥٥١٩٦٤  ١٣٤٩  غرب  لنب

  ٣٧٦٠  ٤٠٠٦٧٣٧  ١٥٠٦٥  وسط  التعاون  ١٧٣٨  ١٥٢٠٤٤٥٥  ٢٦٤٣١  جنوب  الدار البيضاء
  ٥٢  ١٣١٥٥٥٧٧  ٦٩٠  شرق  القادسية  ٧٠    ١٦٤٨٧٠٩٤  ١١٥٥  شرق  املونسية
  ٩٢١  ٥٥٤٢٠٧٩  ٥١٠٢  وسط  الصناعية  ٦٠٢٥  ٥٩٧٥٢٤٨  ٣٥٩٩٩  شرق  الريان
  ٥٣٨٧  ٤٠٩٩٤٣٥  ٢٢٠٨٣  وسط  املرسالت  ٩٧٣٤  ٥٥٦٠٨٢٣  ٥٤١٢٩  وسط  العليا
 ١٦٩١  ٩٥٩٠٦١٧  ١٦٢١٦  وسط  الفيصلية  ٥٦٧٥  ٤١٣٦٥٨١  ٢٣٤٧٥  شرق  املنار

 ١٠٦٢  ٨٢٧١١٠٨  ٨٧٨٠  شرق  احلمراء  ٠  ٣٣٥٧٦٤٥٥  بدون  شرق  الرمال
 ٤٢١٩  ١٦٩٧٩٤٠  ٧١٦٤  غرب  الدريهمية ٧٢٣٣  ٤٣١٨٤٢٣  ٣١٢٣٦  شرق  ندلساأل

  ٧٣٠٨  ١٠٣٢١٠٢٠  ٧٥٤٢١  شرق  اخلليج  ١٣٢٣  ٢٧٥٩٣٢٠  ٣٦٥٠  وسط  النموذجية
 ٨٠٨٢  ٢٢٩٢٩٦٧  ١٨٥٣١  وسط  الضباط  ٠  ١٠٤٧٣٠٤١٠  ٢١٩٧٦  مشال  العيينة واحلبيلة

  ١٣٦  ٩٣٣٩٥٣٦٩  ١٢٧١٦  شرق  اشبيلية
غري "حي

  -  *  -    "مسمى

  ا على بيانات اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياضإعداد الباحثة، اعتماد: صدرامل     
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املنار، والريان، واشبيلية، والروايب، واألندلس، والرمال، : األحياء التاليةأما األحياء الشرقية فقد مشلت      

وقد متيزت  .الروضة، والقدساء، والقادسية، والنهضة، واحلمرواملونسية، وغرناطة، واملعيزيلة، واخلليج، و

وبعض املنشآت  ،والعديد من امعات السكنية اخلاصة ،هذه األحياء بكثرة وجود االستراحات العشوائية

: وتشملواألحياء الغربية  .وتتميز بكثافة سكانية متوسطة عالية الدخل .، وغريهالعسكرية للحرس الوطين

كثافتها السـكانية العاليـة،   ويغلب على هذه األحياء  .ةالدريهيموالسويدي، وهجرة وادي لنب، وشربا، 

النموذجية، والضباط، وامللز، والعليـا، واملصـيف،   : أما األحياء الوسطى فشمل. حمدودية دخل سكااو

هذه األحيـاء  و. الصناعيةنفوحة، وسالم، والفيصلية، وموامللك فهد، والتعاون، واملرسالت، والنخيل، و

 ، وتنـوع اض النابض بالدوائر احلكومية واخلدمات، وتتميز بكثافة سكانية عاليـة الوسطى متثل قلب الري

  ).١٠ رقم شكل. (السكان جنسيات

  

           ).هـ١٤٢٨ -١٤٢٣(التحليل املكاين للجرائم اإلرهابية للفترة من عام: ثانياً 

ة قصرية على حتديد األمناط تساعد دراسة التوزيع اجلغرايف للجرمية يف منطقة معينة و خالل فترة زمني     

حيث تعد معرفة اخلصائص الزمنية . يف تلك املنطقة) حنو الزيادة أو النقصان(املكانية والزمانية واجتاه اجلرمية 

. للجرائم إحدى املؤشرات اهلامة اليت تستفيد منها اجلهات األمنية واإلدارية املتخصصة مبكافحة اإلرهاب

يساعد يف احلد من انتشار هذه اجلرمية، من خالل التخطيط األمين لتجنبـها   فمعرفة النمط الزمين للجرائم

  .عند فترات ارتفاعها
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شكل
)

١٠
 (

ض
األحياء اليت تعرضت للجرائم اإلرهابية مبدينة الريا

. 

املصدر
 :

إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

 - 
١٤٢٨

هـ
. 
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  :هـ١٤٢٨ - ١٤٢٣دينة الرياض للفترة من عام التوزيع الزمين للجرائم اإلرهابية يف م :١

حيث بلغ العدد الكلي  ؛هـ١٤٢٥ عام لوحظ أن معظم اجلرائم اإلرهابية مبدينة الرياض قد متت يف      

 ،عملية إرهابية ١٨هـ  مت ارتكاب  ١٤٢٤، ويف عام ٪ ٤٦بنسبة  ،عملية )٢٤(للجرائم اإلرهابية 

التناقص يف االجتاه العام  للجرائم اإلرهابية مابني عامي ) ٧(رقم  ويالحظ من اجلدول .٪ ٣٥بنسبة 

اإلرهابية يف مدينة الرياض بدأت بالتصاعد من أن معظم اجلرائم يظهر ؛ حيث هـ١٤٢٨هـ و  ١٤٢٧

هـ، ويعود ذلك إىل ارتباط تلك اجلرائم باألحداث اليت ظهرت يف العامل ١٤٢٥هـ إىل ١٤٢٣عام 

وقد . ٢٠٠١سبتمرب اليت متت يف  ١١حرب العراق، وايار حكومة طالبان، و أحداث : اخلارجي؛ مثل

 حقد الشباب على الغرب، فبدأ الشباب بالرد على هؤالء الغربيني ام اإلعالم الغريب املسلمني؛ مما أدى إىل

باإلضافة إىل احلركات التكفريية اليت ظهرت يف مصر واجلزائر، . بطرق مهجية ال تليق بالدين اإلسالمي

كذلك كان . حيث امتد فكرهم إىل مجيع البلدان العربية واإلسالمية؛ مما أدى إىل تأثر الشباب بذلك الفكر

الفئات األجنبية املقيمة يف اململكة العربية السعودية دور يف تغيري فكر بعض الشباب، وحتريضهم  لبعض

باإلضافة إىل اإلعالم اخلارجي الذي ال ميكن السيطرة عليه بسبب أفالم العنف  .على اخلروج عن ويل األمر

غرية من الشباب الذين شاركوا اليت تؤثر على التربية األسرية؛ حيث تسهم يف صنع الفكر اإلرهايب لفئة ص

ولكن اململكة العربية السعودية بدأت تدرس األسباب اليت أدت إىل تصاعد هذا . يف معظم اجلرائم اإلرهابية

الفكر اإلجرامي؛ حيث سامهت يف القضاء عليه بطرق عديدة، من أمهها جناح اجلهود األمنية بأشكاهلا 

من خالل تشجيع قوات األمن وحتفيزهم، باإلضافة إىل توعية املختلفة اليت قامت ا وزارة الداخلية، 

املواطنني مبختلف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، وتتبع املواقع املشبوهة على اإلنترنت؛ فهي 

   (Herbert, 1986, Morris, 1957, Newman, 1972) .جهة خطرية
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 -١٤٢٣اض حسب تاريخ حدوثها للفترة من عام رائم اإلرهابية يف مدينة الريتوزيع اجل) ٧(دولج

  .هـ١٤٢٨

تاريخ احلدث 

  )هـ(

العدد الكلي   نوع اجلرائم اإلرهابية

ــرائم  للج

  اإلرهابية

  النسبة

 ) ٪(  

نسبة 

جرائم   )٪(التغري

  تفجري

جرائم 

القتل 

وإطالق 

  النار

جرائم 

املدامهة 

  واإلحباط

٨  ٤  ٣  ١  -  ١٤٢٣  -  

٣٥٠  ٣٥  ١٨  ٢  ٩  ٧  ١٣٢٤  

٣٣  ٤٦  ٢٤  ٩  ١٢  ٣  ١٤٢٥  

٨٧.٥-  ٥  ٣  ٢  ١  -  ١٤٢٦  

٣٣-  ٤  ٢  ٢  -  -  ١٤٢٧  

٥٠-  ٢  ١  ١  -  -  ١٤٢٨  

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٥٢  ١٩  ٢٣  ١٠  اموع

  

  .هـ١٤٢٨-١٤٢٣ة الداخلية للفترة من إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزار: املصدر
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فة ضد اإلرهاب، مثل املؤمترات الدولية، كما قامت الدولة مبمارسة أيضاً جمموعة من األنشطة املختل     

بوضع  ،باإلضافة إىل تكثيف احلماية املادية حول املواقع املستهدفة أو احملتمل أن تستهدف .والندوات

كذلك بدأت . مع تشديد احلراسة عليها ،احلواجز اخلرسانية اليت حتيط مبباين الوزارات والدوائر احلكومية

 ؛وهذا يسهل تتبع حركة التحويالت املشبوهة ،IBANاب عن طريق نظام اململكة مبحاصرة متويل اإلره

 من خالهلا طرق بدائية ال يستطيعون ، فاضطروا إىل استخدام مما أدى إىل صعوبة التحويل عرب احلسابات

إلرهابيني مع هؤالء ا أيضاً استخدمت احلكومةو .؛ مما أدى إىل صعوبة متويل اإلرهابنقل مبالغ باهظة ا

ثري من اإلرهابيني عما حيث تراجع ك ،مما أدى إىل جناح تلك الوسيلة ؛واحلوار الفكري وب املناصحةأسل

؛ الذي هو ، باإلضافة إىل سعي السياسات احلكومية الناجعة إىل االعتدال والوسطية يف الدينكانوا عليه

فهذا  ؛الفتوى من غريهمقبل ت وال ،الغلو والتطرف، واقتصار الفتوى على عدد مؤهل من العلماء نقيض

االهتمام حبماية  أيضاً من السياسات احلكوميةو. طريق الصواب دوماً لسري يفلينعكس على الشباب 

قاعدة  وحدود اليمن اليت مت فيها إنشاء ،قالعرا مع دودوخباصةً احل ،ومنع التسلل عرب هذه احلدود ،احلدود

بل  ؛حكومة اململكة العربية السعودية بذلك  تكتفومل. يف حتريض الشباب والتغرير م لإلرهاب  تسهم

وذلك  ؛ها منذ الصغررهاب وغرس حب الوطن يف قلوب أبنائحبثت عن طرق أخرى تؤدي إىل تقليص اإل

من أجل  ؛شبابلوظائف جديدة ل يف حب الوطن واالنتماء إليه، وإجياداليت تسهم  ةعرب املناهج املطور

مما يسهم يف التعرف على الثقافات  ؛بتعاث إىل العامل اخلارجيالوسيع فرص العمل، وتكثيف سياسة ات

كما أا مل تقتصر على التعليم  .مما يساعد على االندماج معهم ؛ولغةً اًوالعلم بأن لكل مكان دين ،األجنبية

ب ؛ هدفها استيعامن اجلامعات والكليات اجلديدة اًكبري اوإمنا أنشأت داخل اململكة عدد ،خارج اململكة

اتمع، وشجعت البحث  وتطوير مراكز خدمة ،دعكذلك وسعت قاعدة التعليم عن بو .هؤالء الشباب

  حيث إا  ،هلا احلكومة مبالغ هائلة ؛ حيث رصدتضمن مهامه األحباث األمنية العلمي الذي من
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ساليب ساعدت كل هذه الوسائل واأل. نابع الفكر اإلرهايب والقضاء عليهتسعى إىل إجياد حلول لتجفيف م

اليت  ،إىل تطهري الوطن من تلك األفكار املنحرفة ، سعتعلى تقليص اإلرهاب يف اململكة العربية السعودية

    .  (Herbert, 1986, Morris, 1957, Newman, 1972)تؤدي إىل تدمري الدولة

  
-١٤٢٣عـام  التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية حسب نوعها يف مدينة الرياض للفترة مـن   :٢

  :هـ١٤٢٨

 .ريـاض مـن أحيـاء ال   احي ٤٠توزعت على  ،جرمية إرهابية) ٥٢( ـل تعرضت مدينة الرياض       

يالحـظ  حيث  ).٨(رقمدول اجل كما هو يف. وأنواعها من حي آلخر ،تفاوتت هذه اجلرائم يف أعدادهاو

ذا احلي يقع يف األجزاء الشرقية تكرار جرائم التفجري وجرائم القتل يف حي الروايب أكثر من غريه؛ لكون ه

من مدينة الرياض؛ اليت تتميز بكثرة امعات السكنية اخلاصة لألجانب العرب وغري العرب، باإلضافة إىل 

وجود جممعات سكنية للقوات األمنية، ومن مثَّ فإن حي الروايب يعترب من األحياء املهمة؛ لتـوفر أهـداف   

امهة واإلحباط يف حي املصيف وحي امللك فهد، لوقوع هذه األحيـاء  كما تكررت جرائم املد. اإلرهابيني

يف وسط املدينة، وهي ذات كثافة سكانية عالية متنوعة؛ لذلك اختذ اإلرهابيون هذه األماكن املزدمحة خمبأً 

بينما برزت أحياء اخلليج والروضة والروايب والدريهيمة . هلم؛ حىت يصعب الوصول إليهم والقبض عليهم

ماعدا حي الدريهيمة الذي يقع يف  -رائم القتل وإطالق النار؛ لكون هذه األحياء تقع يف شرق املدينةيف ج

وتتميز هذه األحياء الشرقية بوجود االستراحات العشوائية اليت يتم التخطيط فيها جلرمية إرهابية،  -الغرب

   .ت األمنوكذلك وجود امعات السكنية اخلاصة باألجانب، وأيضا اخلاصة بقوا
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  .توزيع اجلرائم اإلرهابية حسب النوع على األحياء السكنية يف مدينة الرياض) ٨(جدول

 اجلرائم اإلرهابية اسم احلي اجلرائم اإلرهابية اسم احلي
 مدامهة قتل تفجري مدامهة قتل تفجري

 * - - امللز * - - املروة
 ** - - امللك فهد * - - منفوحة
 - * - قدسال ** - - املصيف
 - * - النخيل - * - غرناطة
 * ** - الروضة * - * اجلزيرة
 - ** ** الروايب - - * املعيزلة
 * - - الشفاء - - * الفالح
 * * - النهضة - * - شربا

 * - - سالم * - - السويدي
هجرة وادي 
 لنب

 - - * السلي - - *

 * - - التعاون * - - الدار البيضاء
 - * - القادسية - * - املونسية
 * - - الصناعية - * - الريان
 * - - املرسالت - * * العليا
 * - - الفيصلية - * - املنار

 - * - احلمراء _ * - الرمال
 - ** - الدريهمية * - - االندلس

 - ** - اخلليج - - * النموذجية
 - * - الضباط - * - العيينة واحلبيلة

غري "*  - - * اشبيلية
 "مسمى

- * - 

  .تسميتهحي مل يتم * 

  .هـ١٤٢٨ -١٤٢٣رة الداخلية للفترة من عام إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزا: املصدر
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ومجيعها أهداف يستفيد منها اإلرهابيون لتحقيق مطالبهم؛ لذا تفاوتت جرائم اإلرهاب فيما بينها، من  

وهذه اجلرائم اإلرهابية تتميز بأا جرائم سياسية؛ . هاحيث العدد والنوع حسب طبيعة أهدافهم وأمهيت

 .غرضها هز صورة الدولة أمام الدول األخرى، وإحداث صدى إعالمي كبري لزعزعة األمن واالستقرار

أن توزيع اجلرائم اإلرهابية مبختلف أنواعها على أحياء مدينة ) ١١الشكل رقم (لذلك يالحظ من خالل 

ا األهداف -يف الغالب -ا، وإمنا اجته اجلناةالرياض ال يبدو عشوائي إىل األماكن اليت تكثر.  

  

  :منط توزيع اجلرائم اإلرهابية مبدينة الرياض: ٣

يهتم اجلغرايف عند دراسة الظواهر بالكشف عن منط توزيعها اجلغرايف؛ للتعرف على املتغريات املؤثرة      

على أماكن حدوث اجلرائم اإلرهابية يف مدينة الرياض وعند تطبيق هذا األسلوب . يف تشكيل ذلك النمط

  : ، ظهرت النتائج اآلتيةArcGisباستخدام برنامج 

  :منط توزيع مجيع اجلرائم اإلرهابية املرتكبة يف مدينة الرياض -أ

استخدمت الباحثة حتليل صلة اجلوار ملعرفة منط توزيع مواقع اجلرائم اإلرهابية يف مدينـة الريـاض؛         

ومن ذلك يتبني . ٪، وهذا يعين أن التوزيع متجمع٦٦أي بنسبة  ٠.٦٦ث ظهرت قيمة اجلار األقرب حي

إن : مبعىن آخـر . أن مواقع اجلرائم اإلرهابية متركزة يف جهة معينة من املدينة؛ مما جعلها هدفاً لإلرهابيني

ومن خالل ذلك الـنمط  . متركزاًالنمط الذي اتبعه منفذو اجلرائم اإلرهابية مل يكن عشوائيا، وإمنا كان 

، اليت تتسم بكثافة سكانية عالية، إضافة أنه )منطقة وسط الرياض(يظهر أم ركزوا على منطقة معينة هي 

يتمركز ا اجلهات والدوائر احلكومية املهمة، ومباين الوزارات؛ وهذا مما ساعدهم على إحداث خسـائر  

ار بالدوائر احلكومية املهمة، اليت استهدفوها يف بالد احلرمني، كبرية يف األرواح واملمتلكات، وإحلاق أضر

  .اليت حباها اهللا األمن واألمان منذ قدمي الزمان
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شكل
)

١١
 (

ض للفترة
التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية على أحياء مدينة الريا

  
                         

من عام 
١٤٢٣

- 
١٤٢٨

هـ
. 

املصدر
 :

إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

 - 
١٤٢٨

هـ
. 
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  :يف مدينة الرياض توزيع اجلرائم التفجرييةمنط  -ب

 ٠.٤١بلغت  دينة الرياض أن قيمة معامل صلة اجلوارظهر من منط توزيع مواقع اجلرائم التفجريية يف م     

منط متجمع، حيث حدثت  ؛ مما يدل على أن منط التوزيع صحيح) ١(وهي بذلك أقل من  ،٪٤١بنسبة 

، وهجرة وادي لنب، والروايب، والسلي، وأشبيليةاجلزيرة، واملعيزيلة، والفالح،  :اجلرائم التفجريية يف أحياء

تراتيجي يف إحـداث هلـع   وتتميز هذه األحياء بوجود أهداف مهمة ذات بعد اس. والعليا، والنموذجية

سـكنها جنسـيات   ، وتحيث حتوي هذه األحياء جممعات مهمة. وصدى إعالمي كبري ،وخوف للسكان

احلمراء يف حي املعيزيلة، وجممـع  جممع احمليا يف هجرة وادي لنب، وجممع  :مثل ؛أجنبية عربية وغري عربية

إىل احتواء حي العليا وحي النموذجية على باإلضافة  .، وحي الفالح يف جممع فينيلأشبيليةيف حي  أشبيلية

تتمركز يف وسط املدينة ذات االكتظـاظ السـكاين    وهي. ومبىن املرور ،وزارات ودوائر حكومية مهمة

وإمنا مشلت املناطق السكنية يف حي الروايب  ،كما أن اجلرائم التفجريية مل تقتصر على املواقع السابقة. العايل

من أجل حتقيق أهـدافهم والقيـام    ؛وتصنيع ما يهدم الوطن ،لالختباء اًحيث كانت هدف ،وحي اجلزيرة

  .بأعمال إجرامية مدمرة

  

  :منط توزيع مواقع اجلرائم القتل وإطالق النار يف مدينة الرياض -ج

 دينة الرياض أن قيمة معامل صـلة اجلـوار  تبني من منط توزيع مواقع جرائم القتل وإطالق النار يف م     

وقد .  منط متجمع ؛ مما يدل على أن منط التوزيعصحيح) ١(وهي بذلك أقل من  ،٪٦٢بة أي بنس ٠.٦٢

غرناطة، والرمـال، والـروايب، وشـربا، والنهضـة،     : هيحيا، ) ١٩(النار مشلت جرائم القتل وإطالق 

هيمـة،  واملونسية، والريان، واملنار، والعيينة واجلبيلة، واحلمراء، والضباط، والقـدس، والنخيـل، والدري  

  . العلياوالروضة، واخلليج، والقادسية، و
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  :منط توزيع مواقع جرائم املدامهة واإلحباط يف مدينة الرياض -د

معامل صـلة اجلـوار   تبني من منط توزيع مواقع جرائم املدامهة واإلحباط يف مدينة الرياض أن قيمة      

وقد .  منط متجمع أن منط التوزيع؛ مما يدل على صحيح) ١(وهي بذلك أقل من  ،٪٤٦أي بنسبة  ٠.٤٦

املروة، ومنفوحة، واملصيف، واجلزيـرة، والسـويدي،   : هيحيا، ) ١٧(ة واإلحباط مشلت جرائم املدامه

والدار البيضاء، واألندلس، وامللز، وامللك فهد، والروضة، والشـفاء، والنهضـة، وسـالم، والتعـاون،     

  .الفيصليةوالصناعية، واملرسالت، و

) ١(أن قيمة اجلار األقرب أقل من دجِل تطبيق صلة اجلوار على مجيع أنواع جرائم اإلرهاب ومن خال     

  مما يدل على أن اإلرهابيني  ،صحيح ذات منط متجمع

  .وفق أهداف يسعون إىل حتقيقها ،أماكنهم بتخطيط مسبقاختاروا 

  
  :كثافة توزيع اجلرائم اإلرهابية :٤

 ر كثافة التوزيع اجلغرايف لتوزيع ظاهرة معينة  على مساحة حمددة، وحتديديهدف حتليل كرينل إىل تقدي     

د يف األصل للحصول على تقدير للتحليل األحـادي أو املتعـدد   جِوقد و .املناطق اليت تتركز ا الظاهرة

لى ومن خالل  تطبيق هذا االختبار اإلحصائي الكارتوغرايف ع. لالحتماالت املتوقعة لتوزيع ظاهرة معينة

 جلغرافية اليت متتد عليها مدينة الريـاض؛ منطقة الدراسة، مت حساب كثافة اجلرائم اإلرهابية  يف املساحة ا

نة، حيث تكون الكثافة أعلى عند مراكز الثقل أو البؤر السـاخ  مراكز التكتل للجرائم اإلرهابية، إلجياد

صورة منتظمة ة أن اجلرمية ال تكون موزعة بومن احلقائق املعروفة يف علم اجلرمي.  وتتناقص باالبتعاد عنها

وقد أطلق الباحثون اسم النقاط الساخنة  .على مظهر سطح األرض فهناك جتمع وتشتت على كل مستوى

Hot Spots جمع فيها اجلرائمويكون ذلك  .وتتكرر األحداث اإلجرامية فيها، على األماكن اليت تت- 

، أو البيئة االقتصادية، ية النسبية للمكان، أو التركيب االجتماعيأو األمه، بسبب عدم احلماية - يف العادة
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 بل قد يكون مبحض الصدفة؛، التخطيطنتيجة  ل اجلناة قد ال يكون دائمابواختيار املكان من ق. أو العرقية

  ).  Burger,1992( نتيجة القيام بنشاط عادي

      ر نتائج حتليل هِظْوتkernel يف وسـط   :ائم اإلرهابية متركزت يف ثالثة مناطقأن أعلى كثافة للجر

 ). ١٢(شـكل رقـم   المبني يف كما هو . ضمدينة الرياض، وشرق مدينة الرياض، وجنوب مدينة الريا

؛ فمن تكتظ بالسكان، حيث تعترب القلب النابض بالدوائر احلكومية واخلدمات ويالحظ أن منطقة الوسط

السياسـات موجـودة يف    وهذه ،ألن اجلرائم اإلرهابية جرائم سياسية اً لإلرهابيني؛فالبديهي اعتبارها هد

يف  حيث يستفيد منـها اإلرهـابيون   ؛وائيةأما منطقة الشرق فتكثر فيها االستراحات العش .وسط املدينة

باإلضافة إىل أا  ،أما جنوب الرياض فتتميز بأا قريبة من املنطقة الصناعيةو .التخطيط ألعماهلم اإلجرامية

  .   اهلرب خارج املدينة يف فيستفاد من تلك املواقع ؛تقع على طرف املدينة

  

  :مدى تشتت اجلرائم اإلرهابية حول مركزها املتوسط  :٥

مدى كثافة مواقع حدوث اجلرائم اإلرهابية  Standard Distanceحتسب تقنية املسافة املعيارية     

متثل مدى تشـتت   ،قيمة مطلقة .واملسافة املعيارية هي. على املساحة اجلغرافية اليت تشكل مدينة الرياض

ومبا أن القيمة متثل مسافة، فإنه ميكن قياس مدى تركز أماكن  .Mean Centerاجلرمية حول مركزها 

تلـك   سم دائرة حول املركز نصف قطرهامن خالل ر ،حول مركزها املتوسط حدوث اجلرائم اإلرهابية

ن املسافة املعيارية هي أداة لقياس تشـتت الظـاهرة   إ: فإنه ميكن القول ؛واستنادا لذلك. القيمة احملسوبة

ذلك على  موضوع الدراسة حول املركز املتوسط لتلك الظاهرة، وكلما كان نصف قطر الدائرة أكرب دلّ

  .)٢٠١٠الدويكات،(.تشتت أكرب للظاهرة

  



٨٦ 

  

  

   

شكل
)

١٢
 (

ض مبعيار 
كثافة توزيع اجلرائم اإلرهابية يف مدينة الريا

كرينل
. 

املصدر
 :

إعداد الباحثة، اعتمادا على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

 - 
١٤٢٨

هـ
. 



٨٧ 

والدائرة اليت  ،رائم اإلرهابية يف مدينة الرياضاملركز املتوسط ألماكن ارتكاب اجل) ١٣(الشكل يظهر من

وقد بلغ طول نصف قطر الدائرة اليت متثل املسافة املعيارية بالنسبة ملواقع  .ثل نصف قطرها املسافة املعياريةمي

هـي جممـوع    )٥٢(جرمية إرهابية من أصل  )٤٧(على  احتوت، )كم١٩.١٣١(اجلرائم اإلرهابية حنو 

وبلغـت   .م متمركزة يف وسط املدينـة وهذا يدل على أن اجلرائ .٪٩٠بنسبة  أي ،حاالت هذه الدراسة

مـن   ٪ ٢١.٧٩متثـل   ،وهي مساحة صغرية ،)٢كم١.١٣٣.٥( Standard Areaمساحة الدائرة 

 ،وبناًء عليـه  ).٢كم٥٢٠٠(إمجايل مساحة األحياء يف مدينة الرياض، حيث تبلغ املساحة الكلية لألحياء 

وهذه  ،ا يف مدينة الرياضبأن اجلرائم اإلرهابية متجمعة ضمن مساحة صغرية نسبيفقد أظهر هذا التحليل 

أو  اً،رئيس اًوالوسط التجاري  للمدينة اليت تعد هدف ،واملناطق احليوية ،املساحة متثل مناطق الكثافة السكنية

وتكثيف عمليات  ،وهذا يفيد رجال األمن يف مدينة الرياض على التركيز .منطقة جذب للجرائم اإلرهابية

ضمن األحياء اليت تركزت فيها هذه  ،املراقبة والسيطرة على هذه البؤر الساخنة اجلاذبة لألعمال اإلرهابية

  .ويستفاد من هذه التقنية يف تطوير استراتيجيات رجال األمن حملاربة اجلرمية .اجلرائم اإلرهابية

  

  :إلرهابيةاجتاه التوزيع اجلغرايف ألماكن ارتكاب اجلرائم ا :٦

النتشار اجلرائم اإلرهابية على سطح مدينة  Directional Distributionلتحديد االجتاه العام      

. Standard Deviational Ellipseالرياض، مت استخدام تقنية االحنراف املعياري البيضـاوي  

) X(ملعيـاري يف االجتـاه   من خالل قياس االحنراف ا ،وحتدد هذه التقنية اجتاه انتشار الظاهرة اجلغرافية

  .ا البعضمبصورة منفصلة عن بعضه) Y(واالحنراف املعياري يف االجتاه 

  



٨٨ 

املصدر
 :

إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

 - 
١٤٢٨

هـ
. 

شكل
)

١٣
 (

املسافة املعيارية للتوزيع املكاين للجرائم اإلرهابي
ة مبدينة 

ض
الريا

. 



٨٩ 

واالحنراف ) X(يتم حتديد حماور الشكل اهلندسي من خالل حساب االحنراف املعياري إلحداثيات       

د اجلغرايف للظاهرة على شكل اجتاه االمتدا وألن ذلك حيدد. من املركز املتوسط) Y(املعياري إلحداثيات 

 -أو التشتت  - سبب االختالفبِ ،سطح مدينة الرياض، فإن الشكل الناتج هو بالضرورة شكل بيضاوي

وحيدد اجتاه الشكل الناتج شكل انتشـار  . ، أي اإلحداثيات اجلغرافية للجرائم اإلرهابية)X,Y(يف قيم 

لشكل البيضاوي من الشكل الـدائري إذا كـان   وقد يقترب ا رائم اإلرهابية يف مدينة الرياض،مواقع اجل

لشكل املستطيل إىل ا أقرب ات، وقد يكون شكال بيضاويا طولياامتداد الظاهرة شبه متوازن يف مجيع اجله

  .إذا كانت الظاهرة اليت مت متثيلها متتد باجتاه معني أكثر من امتدادها باالجتاه اآلخر

ولكل . هو مركز الشكل البيضاوي لكل النقاط Mean Centerواحلقيقة أن املركز املتوسط   

أحدمها طويل ميثل أكرب مسافة بني أطراف الشكل مارا باملوقع املتوسط، واآلخر : شكل بيضاوي حموران

حسـب   اخمتلفً انمعي ان له اجتاهلشكل مارا باملوقع املتوسط، كما إقصري ميثل أقصر مسافة بني أطراف ا

ميكن حتديد عدد االحنرافات املعيارية اليت ميكن   ArcGisومن خالل برنامج  .التوزيع اجلغرايف للظاهرة

يالحظ من حيث  ،فقد مت استخدام احنراف معياري واحد ).٢٠١٠الدويكات، ( االجتاه متثيلها عند إجياد

واملالحظ أن هذه   .حياءاأل من) ٢٠٩(ا من أصل حي )٩٤(أن الشكل البيضاوي ضم ) ١٤(الشكل رقم

٪، مما يشري إىل أن اجلرائم اإلرهابية ٦٢؛ أي بنسبة )٥٢(جرمية إرهابية من أصل ) ٣٢(ء شهدت اإلحيا

وهذه األحياء تعد كأهداف رئيسة بالنسبة للجناة، حيث تتميز  . كانت موجهة إىل أحياء معينة يف املدينة

زارات والشركات الكـربى،  هذه األحياء بالكثافة السكانية العالية واحلركة املرورية، واحتوائها على الو

  .وامعات السكانية والتجارية
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شكل
)

١٤
 (

االجتاه العام للتوزيع املكاين للجرائم اإلرهابية مبدينة
 

ض
الريا

. 

املصدر
 :

إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

 - 
١٤٢٨

هـ
. 
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٪ من طول ٣٠، وهو يشكل حنو)م٢٧١٦٣.٢٩(من الشرق إىل الغرب  بلغ طول الشكل البيضاوي وقد

مـن الشـمال إىل    بينما بلغ عرض الشكل البيضاوي). م٩٠٤٨٨( حمور الرياض املار باملركز البالغ حنو

مما يدل على أن املساحة . )م٨٢١٧٥( ٪ من عرض الرياض البالغ٢١كل ويش، )م١٧٣٦٣.٦٧(اجلنوب 

 إىل أن شكل االجتاه مييل  تشكل أقل من ثُلث طول الرياض، وأقل من خمس عرض الرياض؛ حيث يشري

). ١٧(شكل رقـم  .ضمن أطوال قصرية نسبيا بالنسبة ألطوال أقطار املدينة ،لتمركز يف وسط املدينةإىل ا

ر اجلغرافية الطبيعية أو قنية يف حتديد طبيعة العالقة بني نوع اجلرمية وكيفية ارتباطها مع الظواهوتفيد هذه الت

على طول طريق سريع، أو سكة حديد، أو توافقها مع شكل  - مثال – كامتداد نوع من اجلرائم البشرية؛

  .لنمط معني من اجلرائم ، أو موافقتهاالتوسع العمراين  ملدينة ما

  

  :اجتاه اجلرائم التفجريية املرتكبة يف مدينة الرياضتشتت و -أ

٪ من طول القطر الذي ميتد من الشمال الشرقي إىل ٦٠يتضح أن طول الشكل البيضاوي مل يزد عن     

ريية متكتلة ضمن نطاق مسـاحي  مما يشري إىل أن اجلرائم التفج ). ١٥(كما يف الشكل  ،اجلنوب الغريب

السـليمانية،  : ومن هذه األحيـاء  .٪١٥.٧٨أي بنسبة  )حيا ٣٣(وي لبيضاحيث مشل الشكل ا ؛صغري

لز، وجرير، والصفا، والصناعية، املالعزيز، والوزارات، والضباط، والزهراء، والربوة، و والعليا، وامللك عبد

وهو  ،أن املوقع املركزي لتوزيع اجلرائم التفجريية يقع يف حي الربوةكما أظهر التحليل . ، وغريهاالفاروقو

ويتماشـى   .وسط املدينة وقلبها التجاري وقد تركزت هذه األحياء. لمدينةأحد أحياء الوسط التجاري ل

سـاحتها  يف دائرة بلغـت م  حدثت ٪ من جرائم التفجري٦ اين للمدينة، حيث إنهذا مع االمتداد العمر

وهذا . حيا ٢٠٩ل ٪  من أص٣٢، أي ما نسبته من أحياء مدينة الرياض حيا ٦٧، أي مبقدار ٢كم٢٨١

  . تدل على التخطيط املسبق هلذه األهداف ،يدل على أن اجلرائم التفجريية جرائم متركزة



٩٢ 

  :تشتت واجتاه عمليات القتل وإطالق النار املرتكبة يف مدينة الرياض -ب

مـع   ،ر من الشرق إىل الغـرب طْ٪ من طول الق٤٠ُأن طول الشكل البيضاوي مل يزد عن  يتضح     

 النار باجلرائم اليت حدثت بعيدا نتيجة تأثر االجتاه العام جلرائم القتل وإطالق ؛بسيط حنو الشمال احنراف

 ١٠٤بيضـاوي  مشل الشكل ال وقد. )١٦(الشكل رقم .يف الشمال الغريب عن املركز املتوسط للمدينة

ليمانية، وامللك عبد الس: ومن أهم األحياء الواقعة ضمن نطاق هذا االجتاه .٪٤٩.٧٦نسبة  حيا، أي ما

فيصـلية،  الالعزيز، والعليا، والوزارات، والضباط، والزهراء، والربوة، واملربع، وجريـر، والصـفا، و  

. املنـار والصناعية، وصالح الدين، والفاروق، والسالم، والبدر، واملنصورة، والسفارات، وحطـني، و 

أحد أحياء الوسـط  وهو  ،ي صالح الدينواملوقع املركزي لتوزيع جرائم القتل وإطالق النار يقع يف ح

يف دائرة بلغـت مسـاحتها    حدثت ٪ من جرائم القتل وإطالق النار٥٢ التجاري للمدينة؛ حيث إنّ

مـن   ٢٠٩٪ من أصل ٨٦بنسبة  ،من أحياء مدينة الرياض حيا) ١٧٩(أي مبقدار  )٢كم١٣٧٤.٨(

  . ائم القتل وإطالق الناروهذا يدل على أن غالبية األحياء اشتركت يف حدوث جر .األحياء
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شكل
)

١٥
 (

ض
االجتاه العام للتوزيع املكاين للجرائم التفجريية يف مدينة الريا

. 

املصدر
 :

إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

 - 
١٤٢٨

هـ
. 
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شكل
)

١٦
 (

ض
االجتاه العام للتوزيع املكاين جلرائم القتل وإطالق النار يف مدينة الريا

. 

املصدر
 :

إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

 - 
١٤٢٨

هـ
. 
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  :يف مدينة الرياض جرائم املدامهة واإلحباط املنفذةتشتت واجتاه  -ج

٪ من طول القطر الذي ميتد مـن  ٥٠حيث مل يزد طوله عن  ؛هصغر حجمالشكل البيضاوي ب متيز     

 وقـد . دينة ضمن أقطار قصرية نسبيا املمما يشري إىل أن شكل االجتاه كان ميتد يف ؛الشمال إىل اجلنوب

: ومن أهم هذه األحيـاء ). ١٧(شكل رقم٪ ٢٩.١٨نسبة حيا، أي ما ) ٦١(مشل الشكل البيضاوي 

السليمانية، وامللك عبد العزيز، والعليا، والوزارات، والضباط، والزهراء، واملربع، والصـفا، والفـتح،   

، والقـدس،  املـؤمترات السالم، واخلالدية، والعـود، و والفيصلية، واليمامة، والصناعية، والفاروق، و

 ،واملوقع املركزي لتوزيع جرائم املدامهة واإلحباط يقع يف حي الريـان . الريانوالناصرية، والروضة، و

املدينة وقلبـها   وقد متحور هذا الشكل البيضاوي يف وسط. وهو أحد أحياء الوسط التجاري للمدينة

 )٢كم٣١٧.٤(ايف دائرة بلغت مساحته حدث م املدامهة واإلحباط٪ من جرائ٥٧ التجاري، حيث إن

  .حياً من أحياء مدينة الرياض )٢٠٩(٪ من أصل ٣١حيا، بنسبة ) ٦٦(أي مبقدار 

ايل شرقي جنويب غريب مشلـت  د أن اجلرائم التفجريية اليت اجتاهها مشجِو) ١٨(من خالل الشكل رقم     

مشلت  ،، بينما جند أن جرائم القتل وإطالق النار اجتاهها شرقي غريبومركزها حي الربوة حيا،) ٣٣(على 

مشـايل جنـويب   أما جرائم املدامهة واإلحباط كان اجتاههـا   .حيا، ومركزها حي صالح الدين) ١٠٤(

فمن خالل تقـاطع  . يالحظ من ذلك اختالف االجتاه يف سائر اجلرائم اإلرهابيةو. ومركزها حي الريان

امللك : وهذه األحياء هي. ٪١.٥بنسبة  حيا) ١١(أا تشترك يف جمموعة من األحياء بلغت االجتاهات جند 

الصفا، واملربع، والربوة، اهللا، والعليا، والوزارات، والضباط، وامللز، و العزيز، والسليمانية، واألمري عبد عبد

 أن اجلرائم اإلرهابية موجهة إىل ىلمما يشري إ ؛حيث تشكل هذه األحياء املنطقة املركزية للمدينة. الروضةو

  . حياء معينة يف املدينةأ
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شكل
)

١٧
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االجتاه العام للتوزيع املكاين جلرائم املدامهة واإلحباط يف مدينة 
ض

الريا
. 

املصدر
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إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

 - 
١٤٢٨

هـ
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منطقة تقاطع مجيع اجلرائم اإلرهابية املرتكبة يف مدينة 

ا
ملصدر
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إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 

١٤٢٣
 - 

١٤٢٨
هـ

. 
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 ،رئيسة بالنسبة لإلرهابيني، حيث تتميز هذه األحياء بالكثافة السكانية العالية اوهذه األحياء تعد أهدافً  

  .  دينةلتمركزها يف وسط امل ؛للمدينة ثافة احلركة املرورية، باإلضافة إىل كوا الشريان الرئيسوك

  

  :البعد اجلغرايف ملواقع اجلرائم اإلرهابية :٧

وجود عالقة ارتباط إجيابية بني املركز املتوسط للمدينة أو قلب املدينة  أظهرت العديد من الدراسات

حيث مت حتديد مركز املدينة من خالل رسم دائرة تغطـي املنـاطق    بني مواقع حدوث اجلرمية؛التجاري و

 وقد الحظـت . ثل مركز املدينة االفتراضي، وحتديد مركز الدائرة كنقطة متBuilt up Areaالسكنية 

بعد ز املتوسط للجرائم اإلرهابية، واملركبني الباحثة التقارب املكاين الواضح بني مركز املدينة االفتراضي و

 تهذه النطاقـا  حتتوي ،حول ذلك املركز Buffer Zoneرسم نطاقات دائرية  مت حتديد مركز املدينة

ومن أجل  ).كم ٣(وقد مت حتديد املسافة اليت تفصل النطاقات الدائرية عن بعضها مبسافة . اجلرائم اإلرهابية

حساب معامل االرتباط بني تكرار اجلرائم اإلرهابية واملسافة عن املركز املتوسط للمدينة، مت حساب عدد 

جد أن قيمـة  حيث و ).٩(دول رقمكما يف اجل .اجلرائم اإلرهابية ضمن كل نطاق، ووضعها يف مصفوفة

اد عن مركـز  بتعالا كان كلما هتدل على أن ،هي عالقة عكسية سالبةو ٠.٥٣٦-معامل ارتباط بريسون 

  . وهذا يدل على أا تتمركز يف الوسط وتقل يف األطراف. كان عدد اجلرائم اإلرهابية أقل املدينة 

١٩(ر الشكل رقمهِظْوي (أن النطاق الثالث الذي يعد عن املركز االفتراضي للمدينة بـب) م٩٠٠٠( ،

من جممل حـاالت اجلـرائم   % ٤٢.٣حيث وقع فيه حنو  عدد اجلرائم اإلرهابية،حظي بأعلى نسبة من 

ويالحظ تكدس . بينما وقعت أدىن نسبة من اجلرائم يف النطاقات البعيدة عن املركز. اإلرهابية  يف املدينة

  . املنطقة ااورة لقلب املدينة معدالت اجلرائم اإلرهابية  يف

  



٩٩ 

  يوضح املسافات وعدد جرائم اإلرهاب يف النطاقات الدائرية) ٩(جدول 

  رقم النطاق
  املسافة

  )كم(
  النسبة املئوية٪  عدد جرائم اإلرهاب

١.٩  ١  ٣  ١  

٩.٦  ٥  ٦  ٢  

٣٤.٦  ١٨  ٩  ٣  

١٥.٣  ٨  ١٢  ٤  

١٧.٢  ٩  ١٥  ٥  

١١.٦  ٦  ١٨  ٦  

٥.٧  ٣  ٢١  ٧  

٠  ٠  ٢٤  ٨  

٠  ٠  ٢٧  ٩  

٠  ٠  ٣٠  ١٠  

٠  ٠  ٣٣  ١١  

١.٩  ١  ٦٠  ١٢  

١.٩  ١  ٦٦  ١٣  

  .إعداد الباحثة: املصدر          
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شكل 
)

١٩
 (

تو
زيع اجلرائم اإلرهابية ضمن النطاقات املساحية 

Buffer Zone
 

ض
مبدينة الريا

  
 

املصدر
 :

إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

 - 
١٤٢٨

هـ
. 
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يف حداثة نشوء األحياء يف األطراف، وإىل وجود األحياء  -ما إىل حد -  ولعل سبب ذلك يكمن     

أنشطة روتينية يف هذه األحياء، ام بوعدم وجود فرص للجناة للقي. األرقى اجتماعيا واقتصاديا يف األطراف

أن املعدالت تتناقص  أن التناقص ليس خطيا، إال ومع .ا خارج نطاق املناطق املستهدفةا تقع جغرافيأل

  .باالبتعاد عن املركز

  

  :العالقة بني مواقع ارتكاب اجلرائم اإلرهابية، وأماكن مراكز الشرطة :أ

ستغناء عنها، فمجرد تواجدها يف املكان يقلـل مـن احتمـاالت    تقدم الشرطة خدمات ال ميكن اال      

هذه النتيجـة   دها بشكل يؤدي إىلوجوولذا كان من الضروري أن يكون انتشار قوا . حدوث اجلرمية

وملا كان التباين املكاين حقيقة ماثلة للعيان لكل ما يراد .  تناسب مع حاجة كل منطقةصورة تعلى أفضل 

لتواجد رجال حفـظ األمـن و    فان التنظيم املكاين ،من سكان و ممتلكات وغريها محايته و حفظ أمنه،

الدول اليت خطت خطـوات كـبرية يف التنظـيم    و. يف احلسبانأن يؤخذ  - ب بالضرورةجي -عملهم 

اختاذ القرارات الصـحيحة،   على تساعد املسئولني اعتمدت مناذج رياضية ؛والتخطيط للواقع األمين فيها

واملسارات اليت جيب أن تتخذها الدوريات املتحركة، حيث  ،ديد  املوقع األمثل للمركز األمينحيث يتم حت

وربطها باملسرح اجلغـرايف الـذي    ،تستند هذه القرارات على إحصائيات تفصيلية عن السكان و اجلرمية

ضمن إقليمها  ،اتو نشاط تكون مسئولة عنها أرضا و سكانا و مبان ومن مثَ ؛متارس الشرطة واجبها عليه

مـن أجـل أن    ؛ن معرفة طبيعة األرض و نوعية السكان و النشاطات يف هذا اإلقليم جوهريإ. اجلغرايف

ومع ما يطفـو   ،مع ما يطرأ من مستجدات ، و متوافقةتؤدي الشرطة واجبها بصورة متناسبة مع احلاجة

و البشرية و االقتصادية أمر ال مناص فاملعرفة الدقيقة خبصائص اإلقليم الطبيعية . على السطح من مشكالت

   .و احلفاظ على استقراره ،لضمان أمن اتمع ؛منه حيثما يكون هناك ختطيط علمي
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املصدر
 :

إعداد الباحثة، اعتماداً على بيانات وزارة الداخلية للفترة من عام 
١٤٢٣

 - 
١٤٢٨

هـ
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شكل 
)

٢٠
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ض
التوزيع اجلغرايف ملراكز الشرطة على أحياء مدينة الريا
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توزيع املراكز األمنية على أحياء مدينة الرياض، حيث بلغ عدد املراكز األمنية ) ٢٠(ر الشكل رقمهِيظُ

حيث يالحظ تشتت  .٪، من اموع الكلي لألحياء١٢، بنسبة تركز حيا) ٢٥(موزعة على  اًمركز )٢٥(

األمر  رائم اإلرهابية،مقارنة مع أماكن حدوث اجل ،أكرب ألماكن مراكز الشرطة يف مدينة الرياض جغرايفٌّ

بينما جنـد مراكـز   . الذي يعكس تركز اجلرائم اإلرهابية يف األحياء القريبة من القلب التجاري للمدينة

أن املسافات الفاصلة بني  يالحظ )١٠(وبالنظر إىل اجلدول رقم. د على مساحة واسعةالشرطة تتوزع ومتت

من مراكـز   )كم٢.٥( مسافةضمن  تقع تكرار اجلرائم اإلرهابيةبني مراكز الشرطة واجلرائم اإلرهابية و

مـن حـاالت اجلـرائم     ٪ ٩٢.٢، وأن ما نسبته اإلرهابية من حاالت اجلرائم ٪ ٤٠.٤بلغت  ،الشرطة

كم، حيث أظهـرت   ١٠من احلاالت تقع ضمن مسافة ٪ ٩٦.١كم، وأن  ٥رهابية تقع ضمن مسافة اإل

بلغ معامل ارتباط بريسـون  ف ،قيمة معامل االرتباط اخلطي بني املتغريين وجود عالقة ارتباط طردية قوية

رهابية عن جمال يف إبعاد اجلرائم اإل اًمما يدل على أن للمراكز األمنية دور ٠.١عند مستوى داللة  ،٠.٦٤

 وقد بني. ر حمميغي اًاختيار املكان باعتباره مكان إىلنفوذها، وأن البعد املكاين للمركز األمين يدفع اجلاين 

فيالحظ مـن خـالل    .كثافة اجلرائم اإلرهابية فيهابني العالقة اخلطية بني املراكز األمنية و) ٢١(الشكل

وتعتمد معظم الدول نسبة اجلرمية . بتعاد عن مواقع املراكز األمنيةالشكل زيادة كثافة اجلرائم اإلرهابية باال

و قياس درجة السيطرة األمنية جلهـاز   ،لتقييم األداء ة آلف نسمة من السكان كمؤشر أساسإىل كل مائ

يـؤثر  و. أو تلك املطلوب محايتها، أو نسبتها إىل الوحدة املساحية ،أو نسبتها إىل املباين السكنية .الشرطة

فزيادة عدد الشرطة . نسبة الشرطة إىل السكان، و نسبة الضباط إىل الشرطة اة متغريعلى هذه النسب سياعك

فيه مما يعزز السـيطرة و االسـتقرار    ،دهموجألمن يف كل مكان و زمان يتطلب ومعناه  وجود رجال ا

  .اعلةوزيادة عدد الضباط يعين وجود قادة ميدانيني يوجهون رجاهلم بصورة ف. األمين



١٠٤ 

لجرائم اإلرهابية املتجمع ل تكرارالو ،املراكز األمنيةأقرب اجلرائم اإلرهابية و مواقع املسافة بني) ١٠(جدول

  ضمن املسافات يف أحياء مدينة الرياض

  املسافة
  )كم(

  العدد الكلي  نوع اجلرائم اإلرهابية
للجرائم 
  اإلرهابية

  النسبة
جرائم القتل   جرائم التفجري  ( % )

  نار وإطالق
جرائم املدامهة 

  واإلحباط
١.٩  ١  ٠  ٠  ١  ٠.٥  
٥.٧  ٣  ٠  ٢  ١  ١.٠  
١٧.٣  ٩  ٢  ٥  ٢  ١.٥  
٣٤.٦  ١٨  ٨  ٦  ٤  ٢.٠  
٤٠.٤  ٢١  ٩  ٨  ٤  ٢.٥  
٥٩.٦  ٣١  ١٣  ١٣  ٥  ٣.٠  
٧١.٢  ٣٧  ١٣  ١٧  ٧  ٣.٥  
٧٦.٩  ٤٠  ١٦  ١٧  ٧  ٤.٠  
٨٤.٦  ٤٤  ١٧  ٢٠  ٧  ٤.٥  
٩٢.٢  ٤٨  ١٨  ٢١  ٩  ٥.٠  
٩٤.٢  ٤٩  ١٨  ٢١  ١٠  ٦.٠  
٩٦.١  ٥٠  ١٩  ٢١  ١٠  ٨.٠  
٩٦.١  ٥٠  ١٩  ٢١  ١٠  ١٠  
٩٨.٠  ٥١  ١٩  ٢٢  ١٠  ١٥  
٩٨.٠  ٥١  ١٩  ٢٢  ١٠  ٢٠  
١٠٠  ٥٢  ١٩  ٢٣  ١٠  ٣٠  

  .إعداد الباحثة: املصدر
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العالقة اخلطية بني م
واقع املراكز األمنية وكثافة اجلرائم اإلرهابية

.  



١٠٦ 

. لذا أصبح عمل الشرطة وتقييم أدائها من صلب املوضوعات اليت تتطلب قاعدة معلومات مكانيـة      

، )أحيـاء سـكنية   -ا مدن –نواحٍ  –أقضيه  –أكانت حمافظات  سواء(ات الشرطة، فمناطق عمل وحد

حجـم قـوة   . حدوث اجلرميةتكرار  -حجم السكان  -املساحة : عديد من املتغريات، مثلمتباينة يف ال

لقـدرة  حفظ األمن،  سيتباين طبقا  ومن ثَمن تطبيق القوانني، لذا فإ. إمكاناا البشرية واآللية -الشرطة 

العمـر، واملشـهداين،   ) (إقليمها الـوظيفي (قوة الشرطة يف السيطرة على الرقعة اجلغرافية املسئولة عنها

ده املكاين، لذا توفر نظم املعلومات اجلغرافيـة فرصـة   ع، وله با يف األداءومبا أن هناك تباين). م٢٠٠٠عام

البلد : ( و تقييم الوضع األمين على مستوى من خالل تقييم أداء مديريات الشرطة، ،لتحليل الوضع األمين

  .وال يتم ذلك إال بوجود قاعدة معلومات مكانية ،)املدينة –احملافظة  –اإلقليم  –

  
  
  :توزيع اجلرائم اإلرهابيةبني العالقة بني التوزيع اجلغرايف للسكان و: ب

أن السكانية يف أحياء مدينة الرياض  الكثافةبني العالقة بني توزيع اجلرائم اإلرهابية و تبني من خالل      

، حيث يتوزع السـكان يف  )٢٢(الشكل رقم .األحياء الوسطى يف املدينة حتتوي على أكرب كثافة سكانية

املدينة بشكل غري متأنّمن السكان، والواقع  ٪ ٨٠أن األحياء الوسطى حتتوي على أكثر من  فلوحظ اوٍس 

نفسـه  احة األحياء اجلديدة املمتدة  بكل االجتاهات، ويف الوقت األحياء الوسطى هي أصغر بكثري من مس

  .تكاد ختلو هذه األحياء اجلديدة من السكان، مما أثر على الكثافة العامة للسكان يف املدينة
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)

٢٢
 (

ض
توزيع اجلرائم اإلرهابية وارتباطها بالكثافة السكانية يف مدينة الريا

.  
 

املصدر
 :

إعداد الب
احثة،

 
اعتماداً على بيانات 

ض
اهليئة العليا لتطوير مدينة الريا

. 
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جـرائم   هـا ثت فيد، اليت حأن األحياء اليت تقع يف قلب املدينة ) ٦(رقم يظهر من اجلدول السابق   

نسمة لكل  ١٠٠٠٠إرهابية هي أكثر أحياء املدينة كثافة بالسكان، حيث تزيد فيها الكثافة السكانية عن 

 تبني من خالل التحليل أن عدد سكان األحياء اليت حدثت فيها اجلرائم اإلرهابية يساوي فقد. كم مربع

أن وتبني أيضـا  . ألحياءمن عدد السكان الكلي ل%  ٢٨، وهم يشكلون ما نسبته )نسمة ١١٤٢٣٠٠(

ـ )٢كم ٤٤٤.٦١(املساحة اإلمجالية لألحياء اليت حدثت فيها جرائم إرهابية تساوي  بته ، وتشكل ما نس

ومن خالل عدد السكان واملساحات احملسوبة مت إجياد الكثافة السكانية  .من جممل مساحة األحياء%  ٨.٦

، ومبقارنة هذه ٢نسمة لكل كم ٢٥٧٢حيث بلغت  ؛العامة لألحياء اليت حدثت فيها العمليات اإلرهابية

، نالحظ )٢نسمة لكل كم ٨١(اليت بلغت ان يف مجيع األحياء يف املدينة  الكثافة مع الكثافة العامة للسك

  .أن عدد السكان يف األحياء السكانية له عالقة أو ارتباط كبري بعملية اختيار األهداف اإلرهابية
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  الفصل اخلامس

  النتائج والتوصيات
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  النتائج

  

قدمت هذه الدراسة منوذجاً تطبيقياً الستخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف بناء قاعدة بيانات للجرائم      

فهم  من ثَمللوصول إىل فهم التوزيع اجلغرايف للجرائم اإلرهابية، و ؛اإلرهابية يف اململكة العربية السعودية

، نه يف العادة يتم توزيع اجلـرائم فقـط  إإذ  واقع اجلغرافية لتنفيذ عمليام؛هابيني يف اختيار املطريقة اإلر

 ، واليت تعد بديلًا ناجحاالوصول إىل فهم اختيار ارمني تلك األماكن دون غريها ويغيب عن الكثري إمكان

  .يف فهم أفكار اإلرهابيني

  

  :التايل ؛ وميكن بياا يفائجوقد توصلت الدراسة إىل عدد من النت     

  

 ،متكنت الدراسة من بناء قاعدة بيانات جغرافية للجرائم اإلرهابية يف اململكة العربية السـعودية   -١

هـ، إضافةً إىل ١٤٢٨-١٤٢٣رة الداخلية للفترة من عام باالعتماد على بيانات صادرة من وزا

 ؛ودقة عالية ،وجهد أقل ،العمل بسرعة فائقة زجنيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ حيث أُبيانات اهل

  .مقارنة بالوسائل التقليدية

هـ بنسبة كـبرية   ١٤٢٨هـ و  ١٤٢٣تناقصت العمليات اإلرهابية يف اململكة ما بني عامي   -٢

ودقة التحري واملتابعة ،ا، وقد يعزى ذلك للضربات االستباقية للعمليات األمنيةجد. 

توزعت على عدد كبري من مدن اململكة  )جرمية إرهابية١٢٩(ودية شهدت اململكة العربية السع  -٣

يف منطقـة   منها وكان النصيب األكرب ،أخرىقد تباينت هذه اجلرائم من منطقة إىل و .وقراها
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٪ ٥٠أكثر من فيها حيث حدث  ؛- بشكل خاص - ومدينة الرياض - بشكل عام - الرياض

  .من اجلرائم اإلرهابية

) ١(توزيع مواقع اجلرائم اإلرهابية مبدينة الرياض أن منط توزيعها أقل منتبني من خالل دراسة   -٤

  .دل على أنه ذو منط متجمع يتركز يف وسط املدينةيصحيح، مما 

أن أعلى كثافة للجرائم اإلرهابية يف مدينة الرياض متركزت  دجِو )كرينل(من خالل تطبيق حتليل   -٥

  .وجنوب املدينة ،ةوشرق املدين ،وسط املدينة :يف ثالث مناطق

نسـبة  جرمية، أي ب ٥٢جرمية إرهابية من أصل  ٤٧تبني من خالل حساب املسافة املعيارية أن   -٦

٪ من مسـاحة  ٢١، وهي مساحة صغرية متثل )٢كم١.١٣٣.٥٤(٪، احنصرت يف مساحة ٩٠

  .وسط الرياض أن اجلرائم اإلرهابية متمركزة الرياض، وهذا يدل على

خصائص املكـان  بني من مواقع توزيع اجلرائم اإلرهابية مبدينة الرياض وبدراسة العالقة بني كل   -٧

  :توصلت الدراسة إىل طريقة اختيار اإلرهابيني ملواقع تنفيذ جرائمهم وذلك على النحو التايل

تبني عدم وجود منط حمدد مشترك ثابت، ومع  ل اجتاهات العمليات اإلرهابيةمن حتلي -أ 

بؤرة تلك العمليات، مما يشري إىل أن  وسط املدينة متثل) حيا ١١(هذا فقد اتضح جبالء أن 

  .اجلرائم اإلرهابية موجهة ألحياء معينة يف املدينة

 بني عدد اجلرائم اإلرهابية؛ إذ تقل اجلرائمبني كل من مركز املدينة و العالقة عكسية -ب

 .عن مركز املدينة ادبتعالاب

من خـالل املسـافات    ،ذات داللة معنوية توصلت الدراسة إىل عالقة طردية قوية -ج

؛ حيث تكرار اجلرائم اإلرهابيةبني و املراكز األمنية، مواقع اجلرائم اإلرهابية و الفاصلة بني
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 ان اجلرائم تتركز يف األماكن البعيدة عن املراكز األمنية، مما يعين أن للمراكز األمنية دورإ

 .يف إبعاد اجلرائم اإلرهابية عن جمال نفوذها

بني مواقع اجلرائم اإلرهابيـة،  هناك ارتباط موجب قوي بني األحياء األعلى كثافة و -د

فتزيـد فيهـا اجلـرائم     ،ن األحياء األعلى كثافة هي تلك اليت تقع وسط املدينةحيث إ

 .وتتناقص يف األحياء اهلامشية احلديثة ،اإلرهابية

  

  :التوصيات

  :الباحثة توصي مبا يليفإن  ؛بعد هذا العرض ألهم نتائج الدراسة   

املتمثلة يف نظم املعلومـات   ،ضرورة االجتاه بدراسات اجلرمية إىل استخدام التقنيات اجلغرافية احلديثة -١

 ا، باعتبارهـا بـديالً  اصة يف األمناط املكانية للجرائم عموماً والعمليات اإلرهابية خصوصوخب ،اجلغرافية

التقليدية لطرقا، وذا جدوى علمية كبرية عن اناجح.  

  .ميكن حتديثها سنوياً بانتظام بإنشاء خريطة أمنية دقيقة ومعتمدة،كما توصي الدراسة  -٢

ألمهيتـها يف   ؛االهتمام بنشر اإلحصاءات اجلنائية التفصيلية على مستوى األحياء يف املدن السـعودية  -٣

  .األحباث والدراسات املتعلقة مبختلف أنواع اجلرائم

دف مساعدة املؤسسات األمنية على  ؛للمزيد من الدراسات اليت تم جبغرافية اجلرميةاحلاجة املاسة  -٤

  .ومنع وقوعها ،احلد منها

اليت متثل  ،كما توصي الدراسة بضرورة تكثيف املراكز األمنية يف البؤر الساخنة واملنطقة املركزية -٤

  .الشريان الرئيسة ألي مدينة
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  قائمة املراجع

  : عربية املراجع ال: أوالً 

 ن الكرميالقرآ -١

مدى إمكانية توظيف مفاهيم جغرافية اجلرمية يف ، )هـ ١٤١٩(األصم، األصم عبد احلافظ أمحد   -٢

 .خدمة أحباث اجلرمية يف املنطقة العربية، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

يف مدينة الرياض وعالقتـها  التوزيع املكاين للجرمية ، )هـ ١٤٢٤(بدوي، عبدالرمحن عبداهللا علي  -٣

باخلصائص البيئية للمكان، رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف العربية للعلـوم األمنيـة،   

  .الرياض

، رسالة ، جرمية املخدرات يف اململكة العربية السعودية)هـ ١٤٠٧(الباحوث، عبدالرمحن عبدالعزيز  -٤

 .عود اإلسالمية، الرياضماجستري غري منشورة ، جامعة اإلمام حممد بن س

، آثار اإلرهاب على العوملة السياحية الرؤية واملواجهة، جامعـة  )هـ١٤٢٣(الثقفي، سلطان أمحد  -٥

 .نايف العربية للعلوم األمنية، سلسلة مركز الدراسات والبحوث ،الرياض

لمية عـن  ، جغرافية اجلرمية مناهجها وأبعادها وتطبيقاا، الندوة الع)م١٩٩٥(جابر، حممد مدحت  -٦

 .م١٩٩٥جغرافية اجلرمية، اجلمعية اجلغرافية املصرية، القاهرة، 

 . جدة، الدار السعودية، األساليب الكمية يف اجلغرافيا، )هـ١٤٢٥( حممد عبد اهللا ، اجلراش -٧

، منذجة التوزيع املكاين لقوة الشرطة واجلـرائم يف مدينـة   )هـ١٤١٨(احلواس، عساف بن علي  -٨

 .رمية، وزارة الداخلية، الرياض، مركز أحباث اجلالرياض

مركز أحبـاث اجلرميـة، وزارة    ، اجلرمية يف املدن السعودية،)هـ١٤١٩(اخلريف، رشود بن حممد  -٩

 .الداخلية، الرياض
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 احملددات االجتماعية لتوزيع اجلرمية على أحياء مدينة الرياض، ،)هـ ١٤١٣(اخلليفة، عبداهللا حسني  -١٠

  .لية، الرياضمركز أحباث اجلرمية، وزارة الداخ

 . بريوت، دار الفكر املعاصر، اجلغرافية موضوعها ومناهجها وأهدافها، )هـ١٤٢١(صفوح ، خري -١١

 . دار املريخ، الرياض، البحث اجلغرايف مناهجه وأساليبه، )هـ١٤٢٥(صفوح ، خري -١٢

، التوزيع املكاين للجرمية يف مدينة جدة وخصـائص اجلنـاة   )هـ١٤١٨(الدوسري، إبراهيم صاحل  -١٣

 .اجلرمية، وزارة الداخلية، الرياض ، مركز أحباثجتماعية واالقتصادية والتعليميةاال

 . أربد، مطبعة البهجة، نظم املعلومات اجلغرافية النظرية والتطبيق، )م ٢٠٠٣( قاسم ، الدويكات -١٤

حتليل منط توزيع جرائم السرقة مبدينـة حائـل   "، )م٢٠١٠(الدويكات، قاسم وخالد محد الفيصل  -١٥

، ٣، العدد٧، جملة احتاد اجلامعات العربية لألداب، جملد"ة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافيةالسعودي

 .٦٢٧-٥٩١ص ص

، التوزيع اجلغرايف للجرائم يف مصر مع التطبيق على مدن حمافظـة  )م٢٠٠٠(درويش، نارميان علي  -١٦

املـؤمتر  ، اجلرميـة نظم املعلومات اجلغرافية والتنمية ومكافحـة  ،  م١٩٨٨-١٩٨٧املنيا بني عامي 

 ٢ –نوفمرب  ٣٠السنوي التاسع والعشرون لقضايا السكان يف مطلع األلفية الثالثة املنعقد للفترة من 

 .القاهرة، م١٩٩٩ديسمرب 

، جرائم اإلرهاب وتطبيقاا الفقهية املعاصرة، أكادمييـة  )هـ١٤٢٤(الربيش، أمحد سليمان صاحل  -١٧

 .راسات والبحوث، الرياضنايف العربية للعلوم األمنية مركز الد

، رسالة ماجسـتري  ،  األمناط املكانية جلرائم السرقة يف مدينة جدة)هـ١٤٠٧(زعزوع، ليلى صاحل  -١٨

 .غري منشورة، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة
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، عن اإلرهاب، الطبعة األوىل، مكتبة امللك فهد الوطنية، )هـ١٤٢٤(السلطان، عبداهللا عبد احملسن  -١٩

 .الرياض

، جغرافية اجلرمية يف حمافظة البحرية للفتـرة بـني عـامي    )هـ١٤٢٧(، حممد أمحد حممد السوداين -٢٠

، رسالة دكتـوراه غـري منشـورة، جامعـة     م باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية٢٠٠٣-١٩٩٦

 .اإلسكندرية، مصر

، العنف واإلرهاب يف السعودية دراسة يف جغرافيـة اجلرميـة،   )م٢٠٠٦(الشبعان، أمحد بن حممد  -٢١

 .، الكويتاملؤمتر الدويل الثالث للعلوم االجتماعيةقدمة يف م

كلية امللك فهد األمنية، حبث غري منشـور،   ، اجلرمية املنظمة،)هـ١٤٢٥(الشمراين، حممد مسفر  -٢٢

 .الرياض

اجلغرافيا الكمية واإلحصـائية أسـس وتطبيقـات    ، )هـ١٤٢٠(ناصر وحممد السرياين ، الصاحل -٢٣

    . الرياض، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، ةباألساليب احلاسوبية احلديث

، ظاهرة اإلرهاب املعاصر طبيعتها وعواملها واجتاهاا، مكتبة امللـك  )هـ١٤٢٣(الصاحل، مصلح  -٢٤

 . فهد الوطنية، الرياض

م ١٩٩٥و  ١٩٨٥التوزيع اجلغرايف للجنايات يف مصر خالل عامي ، )م٢٠٠٠(أمحد سامل ، صاحل -٢٥

املؤمتر ، ،نظم املعلومات اجلغرافية والتنمية ومكافحة اجلرميةGIS ات اجلغرافية باستخدام نظم املعلوم

 ٢ –نوفمرب  ٣٠السنوي التاسع والعشرون لقضايا السكان يف مطلع األلفية الثالثة املنعقد للفترة من 

  .القاهرة، م١٩٩٩ديسمرب 

، اربد، للنشر والتوزيع ، جغرافية املشكالت االجتماعية، دار الكندي)م٢٠٠٠(العمر، مضر خليل  -٢٦

 .األردن
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،  حتليل مقارن لألمناط املكانية ألداء و حمـددات عمـل   )م٢٠٠٠(العمر، مضر خليل و املشهداين  -٢٧

 .مديريات شرطة احملافظات، مركز البحوث و الدراسات، الشرطة العامة، بغداد

العربية للعلـوم  ، مستقبل اإلرهاب يف هذا القرن، جامعة نايف )هـ١٤٢٧(العموش، أمحد فالح   -٢٨

 .األمنية، الرياض

، موقف اإلسالم من اإلرهاب، الطبعة األوىل، جامعة نـايف  )هـ١٤٢٥(العمريي، حممد عبداهللا  -٢٩

 .العربية للعلوم األمنية، سلسلة مركز الدراسات والبحوث ،الرياض

طبيقيـة  ، جغرافيا اجلرمية علم اإلجرام الكارتوجرايف دراسة ت)هـ١٤٢١(املهريات، بركات النمر  -٣٠

، الطبعة األوىل، دار )م١٩٩٦-١٩٨٥(للجوانب املكانية لظاهرة اجلرمية يف اململكة األردنية اهلامشية

 .جمدالوي، عمان

، "اإلستراتيجيات األمنية" ، اإلرهاب على املستوى اإلقليمي )هـ١٤١٩(حمب الدين، حممد مؤنس  -٣١

لعربية للعلوم األمنية، الندوة العلميـة  تشريعات مكافحة اإلرهاب يف الوطن العريب، أكادميية نايف ا

 . هـ، الرياض١٤١٨شعبان  ٢٠-١٨اخلمسون املنعقدة بالسودان من 

، األمناط املكانية جلرمية السرقة يف مدينـة الريـاض، رسـالة    )هـ ١٤١٢(مرشان، سعيد عبداهللا  -٣٢

 .ماجستري غري منشورة، جامعة امللك سعود، الرياض

دور نظم املعلومات يف مكافحة اإلرهاب دراسة تطبيقية علـى  ، )هـ١٤١٩(النويصر، خالد ناصر  -٣٣

بعض األجهزة األمنية باململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري غريمنشورة، أكادميية نايف العربية 

 .للعلوم األمنية، الرياض

يـة  دراسة حتليلية وميدانيـة يف جغراف :، السرقة يف مدينة الرياض)هـ١٤١٣(الو ليعي، عبدا هللا   -٣٤

 .اجلرمية، مركز أحباث اجلرمية دراسة غري منشورة، الرياض
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، األنساق االجتماعية ودورها يف مقاومـة اإلرهـاب   )هـ١٤٢٧(اليوسف، عبداهللا بن عبدالعزيز  -٣٥

والتطرف، الطبعة األوىل، سلسلة مركز الدراسات والبحوث، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، 

 .الرياض

  

 : اإلحصاءات

  .هـ١٤٢٦وزارة االقتصاد والتخطيط ،املناخ االستثماري يف مدينة الرياض،   -١

  .هـ١٤٢٨وزارة االقتصاد والتخطيط ،املناخ االستثماري يف مدينة الرياض،   -٢

املوقف واإلجناز سجل وثائقي ألبـرز اجلهـود   :، مكافحة اإلرهاب )هـ١٤٢٧(وزارة الداخلية،   -٣

  .طبعة األوىل، الرياضالسعودية يف مكافحة اإلرهاب، ال

  . ، النشأة والتطور، الطبعة الثانية، الرياض)هـ١٤٢٢(وزارة الداخلية،   -٤

  
 : اخلرائط 

ـ ١٤٢٤( ٢٠٠٠٠٠٠: ١خريطة رقمية للمملكة العربية السعودية، مقيـاس  -١ ، اإلدارة العامـة  )هـ

  .للمساحة العسكرية، الرياض

  .، اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض)هـ١٤٢٥( ٥٠٠٠٠: ١خريطة رقمية ملدينة الرياض، مقياس  -٢
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