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 ممخص الدراسة
حجـ  الجرائـ المرتكبة ضد الثقة  عمىىدفت ىذه الدراسة  إلى إلقاء الضوء : ىدف الدراسة

العامة في محافظات غزة والتعرؼ عمى التوزيع المكاني ليا والكشف عف أكثر الجرائـ 
باإلضافة لموقوؼ عمى الخصائص  المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة انتشارا  

العامة واآلثار  الديمغرافية، واالقتصادية واالجتماعية لمرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة
 المترتبة عمييا.   
ولتحقيق أىداؼ الدراسة  اعتمد الباحث عمى سجبلت البحث الجنائي : منيج وأداة الدراسة

ووزارة  ،والجياز المركزؼ لئلحصاء الفمسطيني وزارة الداخمية الفمسطينيةعف الصادر 
التخطيط وقاـ الباحث بتصميـ استبانة وزعت عمى عينة الدراسة البالغ عددىـ خمسة 
وثمانيف نزيبل  في كافة مراكز التأىيل واإلصبلح ونظارات مراكز شرطة محافظات غزة 
لمتعرؼ عمى الخصائص األولية واالجتماعية واالقتصادية  والنفسية لمرتكبي الجرائـ المرتكبة 

  .لعامةضد الثقة ا
تضمف الفصل األوؿ اإلطار النظرؼ  ،قسمت الدراسة إلى أربعة فصوؿ: تقسيم الدراسة

بينما تضمف الفصل الثاني دراسة األبعاد الجغرافية لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة  ،لمدراسة
في محافظات غزة والعوامل المؤثرة فييا، وتناوؿ الفصل الثالث دراسة الخصائص األولية 

واحتوػ الفصل  ،جتماعية واالقتصادية والنفسية لمرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامةواال
العوامل واآلثار االجتماعية واالقتصادية والدينية لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة  عمىالرابع 

 .في محافظات غزة
لعامة في محافظات غزة وقد أظيرت الدراسة أف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة ا: نتائج الدراسة

وأف المشكمة الحقيقية تتمثل في األوضاع االقتصادية السيئة حيث أف  ،في تزايد مستمر
 %( مف أفراد عينة الدراسة  ارتكبوا جرائميـ نتيجة لتمؾ األوضاع.15)

ليـ لذلؾ  لال يوجد معي ىناؾ الكثير مف األسرأف   وأوصت الدراسة: توصيات الدراسة
 دجرائـ لسالنوصي بضرورة تدخل الحكومة لئلنفاؽ عمييـ قبل فوات األواف وارتكاب 

ائـ قبل العمل عمى اكتشاؼ الجر ، ضرورة إنشاء مراكز شرطة في األطراؼ و ،ـحاجاتي
الوقائي والذؼ ال يأتي إال مف خبلؿ االنتشار المستمر  جراءوقوعيا بما  يعرؼ باإل

  والنيار.  لرجاؿ الشرطة بالميل
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Abstract in English 

Study Aim: This study aimed at shedding light on the magnitude of the 

crimes committed against the public trust in the Gaza governorates, 

identifying their spatial distribution and revealing the most widely-spread 

public trust crimes in the Gaza governorates. Furthermore, the study aimed 

to determine the demographic, economic and social characteristics of the 

perpetrators of such crimes and their implications. 

Study Methodology and Tools: To achieve the aims of the study, the 

researcher relied on criminal investigation records issued by the Palestinian 

Ministry of Interior, the Palestinian Central Bureau of Statistics, and the 

Ministry of Planning. The researcher designed a questionnaire which was 

distributed to the study sample that consisted of eighty-five inmates in all 

the reform and rehabilitation centers and police stations’ detention centers 

in Gaza governorates to identify the basic, social, economic and 

psychological characteristics of the perpetrators of crimes against the public 

trust. 

Study Chapters: The study was divided into four chapters, the first of 

which included the study theoretical framework, while the second examined 

the geographical dimensions of crimes against the public trust in the Gaza 

governorates and the factors influencing them. The third chapter tackled the 

basic, social, economic and psychological characteristics of the perpetrators 

of crimes against public trust, whereas the fourth chapter comprised the 

social, economic and religious factors and consequences of crimes against 

public trust in the Gaza governorates. 

Study Results: The study revealed that crimes against public trust 

continue to increase in Gaza governorates, and that the real problem 

manifests itself in the ruthless economic conditions as (%45) of the study 

sample committed their crimes as a result of these conditions. 

Study Recommendation: The study recommended the establishment of 

police stations in the outskirts of the cities and towns, working on updating 

the crime statistics and developing the crime laboratory. The study also 

recommended the inclusion of the crime geography course in police and 

security academies. 
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 اإلىداء
 

 إلى مف أديف ليا بكل فضل ذات القمب الطاىر والعطاء المستمر منبع الحب والحناف.
 " أمي الحنونة "

 وعممني أف إنجاز األعماؿ ال يتـ إال بالصبر والعزيمة واإلصرار. ىمف أجمإلى مف ضحى 
 أبي الغالي "

 ة.ػػػة والعافيػػػػوب الصحػػػػث اػػػػمػػلبسيأو  ايميي عمر ػػػػاؿ هللا فػػػػأط
 مف ساندتني وسيرت الميالي ,إلى أختي الغالية وميجة قمبي
 إيمان". "

 الصعاب إلى قرة عيني زوجتي الكريمة مف تحممت
 " أم إبراىيم ".

 إلى نور عيوني أبنائي.
 في السجوف فؾ هللا أسرىـ. ػ إلى األسر 

 ره.ػػػػل غيػػػو عقػػػمػػػػمػػػػعػاء بػػػػػػف أضػػػػل مػػػػى كػػػػػإل
 

 

 الباحث                                                                  

 محمود ابراىيم أبو سيف
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 الشكر والتقدير
 

ٍْ َشَكْستُْى ََلَِشٌدَََُّكىْ ]قاؿ تعالى"  ٌَ َزبُُّكْى نَئِ  .{7}إبراهيم: [َوإِْذ تَأَذَّ

أف وفقني وىداني سبَل  عمىالحمد هللا وحده والشكر والثناء لو مف قبل ومف بعد 
 .الرشاد إلتماـ ىذه الدراسة

يطيب لي أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور/ أشرؼ حسف دمحم شقفة 
 عمىأستاذ الجغرافية البشرية المساعد بكمية اآلداب بالجامعة اإلسبلمية بغزة الذؼ أشرؼ 

لو مف جيد كبير ومتابعة ذواقعا ، وما ب تأف أصبح ىفكرة إل تأف كان ذىذه الدراسة من
 .ليده الدراسة التماـأراد هللا  حتىمستمرة 

 وأتقدـ بالشكر الجزيل واالمتناف  إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

 حفظو هللا. رائد أحمد صالحة           الدكتور:  

 حفظو هللا.   إبراىيـ محمود حبيب       والدكتور: 

 .خروج الدراسة في أحسف صورة عمىالنصح واإلرشاد التي ساعدت  التقديميم

ة التخطيط كما أشكر قيادة  الشرطة الفمسطينية في محافظات غزة، وتحديدا  وحد
لتعاونيـ  والنقيب/ جميل دمحم الزعانيف. ، صبلح أميف مطر /الرائد والتطوير وأخص بالذكر

 .بيانات مف السجبلت  الجنائية عمىمف أجل الحصوؿ 

ر والعرفاف لؤلستاذ/ أيمف أحمد مبارؾ الذؼ ساعدني  ني أف أتقدـ  بالشكتوال يفو 
 أثناء فترة الدراسة 

والشكر موصوؿ لكل مف ساعد وساند إلنجاز ىذه الدراسة فجزاه هللا عنا كل خير 
 وسداد.

 الباحث                                                               

 محمود إبراىيم أبوسيف                                                                  
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 :المقدمة
اإلنساف، وىي قديمة قدـ اإلنساف  تعد الجريمة ظاىرة اجتماعية عالمية مف صنع

عمى وجو البسيطة، وقد  سجل التاريخ أوؿ جريمة قتل عندما قتل ابُف آدـ قابيل أخيو ىابيل، 
وكاف مسرح الجريمة ىي المعمورة البسيطة، وبدأت الجريمة منذ ذلؾ الوقت بالتطور بمختمف 

ور االقتصادؼ واالجتماعي، أنواعيا، وأساليب ارتكابيا، ودوافعيا وذلؾ بالتزامف مع التط
 ودوافع أخرػ محيطة بالبيئة قد تدفع إلى ارتكاب الجريمة.

أما عف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة فمـ تكف وليدة العصر إذ إنيا قديمة قدـ 
 اهللا عز وجل في كتابو الحكيـ إلى مثل ىذا النوع مف الجرائـ ونيى عني أشار اإلنساف حيث

: إنما لما يمحقو ىذا النوع مف الجرائـ  مف ضرر لآلخريف يقوؿ الحق  اليس فقط لحرمتي
ٍَُُْكْى بِبنبَبِطِم َوتُْدنُىا بَِهب ِإنَى انُحكَّبِو ِنتَأُْكهُىا فَِسٌق] ٍْ أَْيَىاِل انَُّبِض بِبإِلثِْى  ب  َوََل تَأُْكهُىا أَْيَىانَُكْى بَ ِي

 ٌَ ى ًُ َْتُْى تَْعهَ  .{811[ }البقرة:َوأَ

تكف محافظات غزة بمنأػ عف الجريمة بشكل عاـ والجرائـ المرتكبة ضد الثقة ولـ 
العامة بشكل خاص، حيث انتشر فييا مثل ىذه الجرائـ، نتيجة  لمدوافع المحيطة بيا 
كالحصار الخانق، والعدواف اإلسرائيمي، وضيق المعيشة، وتفشي البطالة، األمر الذؼ ساىـ 

 لجرائـ فييا.في  انتشار مثل ىذا النوع مف ا

تناوؿ الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة مف خبلؿ  إلىلذلؾ تسعى ىذه الدراسة 
الجيود التي  ع إبرازالوقوؼ عمى حجميا، وأنواعيا، وخصائص مرتكبي ىذه الجريمة، م

 يبذليا جياز الشرطة الفمسطينية في مكافحة ىذا النوع مف الجرائـ.
 أواًل: تساؤالت الدراسة:

 ؟ الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزةحجـ   -5

 ؟الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة  األكثر انتشارا   ما -1

 ػػػػ ما اتجاىات الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة ؟3

 ؟دافع ارتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة وما ى -5

 كبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة ؟ما الخصائص المشتركة لمرت -1
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 ػػ ما التوزيع الجغرافي لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة ؟6

 ما دور القانوف الفمسطيني تجاه الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة ؟   -ػػ 7

 الشرطة الفمسطينية  في مكافحة الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة ؟  رػػػػ ما دو 8

ػػػػ أثر العوامل البيئية والجغرافية واالجتماعية واالقتصادية عمى سموؾ مرتكب الجرائـ 9
  المرتكبة ضد الثقة العامة.  

 انيًا: منطقة الدراسة:ث

 درجتيحتمة،  بيف تقع محافظات غزة في الجزء الجنوبي الغربي مف فمسطيف الم 
ػػػػػ ( 035.10طوؿ )درجتي االستواء، وبيف   دائرة( شماؿ 035.51)ػػػػػػػػ  (035.56عرض)

 شماؿ غزة( شرقا ، ممثبل  بشريط ضيق مف األرض يمتد مف الجنوب الغربي إلى 035.11)
الشرقي، تطل عمى البحر المتوسط مف جية الغرب وتحيط بيا األراضي الفمسطينية المحتمة 

ناء مف الجنوب، لذلؾ تقع في ي، وشبة جزيرة سشماؿ غزةـ مف جية الشرؽ و 5958عاـ 
كميومتر، أما عرضيا فيتراوح ما 51منطقة انتقالية، ويبمغ طوؿ ساحل محافظات غزة حوالي 

ائو، كما تبمغ ز كميو متر في أضيق أج 1.8أقصى اتساع و كميو متر في 51.5بيف 
%مف مساحة فمسطيف 5.3وتمثل محافظات غزة ما نسبتو ( 5) 1كـ 361مساحتيا حوالي 

، غزة، دير البمح، خانيونس، شماؿ غزةالتاريخية، وتقسـ إلى خمس محافظات وىي محافظة 
مميوف نسمة وبالتالي  5.8ـ حوالي 1051رفح، وقد بمغ عدد سكاف محافظات غزة لمعاـ 

وبالتالي تعتبر مف أعمى الكثافات السكانية ، 1كـ نسمة/ 5.986تبمغ الكثافة السكانية نحو 
 (.5.5) شكل (1)في العالـ

                                                           

 (.1النجار، جريمة تعاطي المخدرات في محافظات غزة " دراسة في جغرافية الجريمة " )ص( (5
 (16( الجياز المركزؼ لئلحصاء الفمسطيني، االحصاء السنوؼ )ص(1
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 الحد الزمانيثالثًا: 

 م(.1051-ـ 1000تغطي الدراسة الفترة الزمنية ما بيف األعواـ )

 رابعًا: فرضيات الدراسة:

% بيف الكثافة السكانية والجرائـ المرتكبة 1ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بنسبو  -5
 ضد الثقة العامة 

واألسباب الدافعة الرتكاب بيف العمر % 1بنسبو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية  -1
 الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة.

ي لمرتكب الجريمة التعميمبيف المستوػ  %1بنسبو  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية -3
 واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة.

ي لمرتكب الجريمة، تعميمالبيف المستوػ  %1بنسبو  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية -5
 ووجود تفكير وتخطيط الرتكاب الجريمة.

بيف المينة قبل دخوؿ السجف واألسباب  %1بنسبو ال يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية  -1
 الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة.

بيف ممكية السكف واألسباب الدافعة  %1بنسبو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية  -6
 الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة.

بيف وجود ظروؼ اقتصادية دفعت  %1بنسبو  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية -7
لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة 

 العامة.

 دراسة:خامسًا: أىداف ال

 إبراز حجـ وتطور الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة. -5

 إبراز دور القانوف الفمسطيني تجاه الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة.  -1

 ىـ الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة وأكثرىا انتشارا  في محافظات غزة.أ الوقوؼ  عمى  -3

 ارتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة .ػػػػ الكشف عف دوافع 5

 .جرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة التوزيع الجغرافي لمالتعرؼ عمى  -1
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ػػػػ التعرؼ عمي دور الشرطة الفمسطينية في التعامل مع مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة 6
 العامة .

 لجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة.ػػػػ ابراز الخصائص المشتركة لمرتكبي ا7

 ػػػػ التعرؼ عمى اتجاىات الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة .8

ػػػػ أثر العوامل البيئية والجغرافية واالجتماعية واالقتصادية عمى سموؾ مرتكب الجرائـ 9ػ
 المرتكبة ضد الثقة العامة.   

 سادسًا: أىمية الدراسة:

 .العامة لجرائـ المرتكبة ضد الثقةا ناحية جغرافية التي تناولت مفاألولى  ةالدراس تعتبر -5

وتساعد  الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة قد تسيـ ىذه الدراسة في تشخيص واقع -1
 .القائميف عمى المؤسسة األمنية في صناعة القرار 

 الناحية المحمية .قد تفتح ىذه الدراسة رؤؼ وأفاؽ أماـ الباحثيف لدراسة الموضوع مف  -3

 

 سابعًا: أسباب ومبررات اختيار الموضوع:
 ميوؿ الطالب في دراسة الظاىر. -5

المستوػ المحمي  عمىتسميط الضوء عمى الظاىرة، نظرا  لقمة الدراسات التي تناولتيا  ػ-1
 واإلقميمي والعالمي.

 انتشار الظاىرة في اآلونة األخيرة في محافظات غزة. -3

 الدراسات السابقة: ثامنًا:

بعنوان: جرائم القتل في محافظات غزة " دراسة في جغرافيا . م(ٕ٘ٔٓ)دراسة طوطح,  -ٔ
 الجريمة" رسالة ماجستير غير منشورة.

لقاء الضوء عمى حجـ جرائـ القتل في محافظات غزة والتعرؼ عمى إىدفت الدراسة إلى 
 نتشارا .التوزيع المكاني ليا، والكشف عف أكثر جرائـ القتل ا
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وتناولت الدراسة الجريمة في محافظات غزة بشكل عاـ، وبينت أكثر أنواع جرائـ القتل 
انتشارا  في المحافظات، وبياف مدػ عبلقة النمو السكاني والكثافة السكانية وحجـ 

 المحافظة مف ناحية، وجرائـ القتل مف ناحية أخرػ.

ر، وأف ىناؾ عبلقة  قوية  بيف جرائـ توصمت الدراسة إلى أف جرائـ القتل في تزايد مستم
 ساىـ في ارتفاع نسبة الجرائـ. عميياالقتل وحجـ المحافظة، وأف الحصار المفروض 

وأوصت الدراسة بأف تقـو الشرطة الفمسطينية بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمجريمة 
ونشرىا لمبحث العممي، وسحب األسمحة غير المرخصة، وتطبيق الحدود الشرعية 

 لمرتكبي جرائـ القتل.
بعنوان: الجريمة في منطقة القصيم" دراسة جغرافية . م(ٕٕٔٓ)دراسة الحربي,  -ٕ

 "رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمام دمحم بن سعود، الرياض.

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى التوزيع المكاني لمجريمة في منطقة القصيـ، 
 افية واالجتماعية واالقتصادية المرتبطة بنوع الجريمة.والكشف عف الخصائص الديموغر 

تناولت الدراسة الجريمة بمدينة القصيـ، وتطورىا إلى جانب التوزيع الجغرافي ألنواع 
 الجريمة المرتكبة في المدينة.

توصمت الدراسة إلى أف أغمب مرتكبي الجرائـ في مدينة القصيـ ىـ مف فئة الشباب 
بيـ مف السعودييف الذيف اتخذوا الجريمة سبيبل  لمحصوؿ عمى العاطميف عف العمل وأغم

  الماؿ.

أوصت الدراسة عمى تشجيع البحوث الجغرافية اليادفة إلى إبراز االتجاىات المعاصرة 
 واسياماتيا في عمـ الجريمة.

الخصائص المكانية لموقع الجرائم اإلرىابية في  :بعنوان. م(ٕٔٔٓ)دراسة الحارثي,  -ٖ
ستخدام نظم لعربية السعودية" دراسة تطبيقية عمى مدينة الرياض باالمممكة ا

 ".رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القري.المعمومات الجغرافية 

ىدفت الدراسة إلى بياف التحميل المكاني لمجرائـ اإلرىابية التي حدثت في المممكة 
نماط توزيع الجرائـ العربية السعودية عموما  ومدينة الرياض خصوصا ، وتحميل أ

 اإلرىابية في منطقة الدراسة.
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تناولت الدراسة دراسة وصف لموقع حدوث الجرائـ اإلرىابية في المممكة العربية 
السعودية وعف التوزيع الجغرافي لمجرائـ اإلرىابية مع دراسة تحميمية مفصمة لمواقع 

إلى عدـ وجود نمط الجرائـ اإلرىابية في منطقة الدراسة" الرياض" توصمت الدراسة 
محدد مشترؾ ثابت في اتجاىات العمميات اإلرىابية، وأف ىناؾ عبلقة  عكسية بيف 

 مركز المدينة وبيف عدد الجرائـ اإلرىابية.

 
محافظات غزة دراسة في جغرافيا  :بعنوان. م(ٕٓٔٓ)دراسة شقفة وأبو عمرة,  -ٗ

 الجريمة "جرائم القتل"

ظيار مدػ طبيعة  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التوزيع المكاني لمجريمة وا 
 العبلقة بيف النمو السكاني وجرائـ القتل.

وتناولت الدراسة األبعاد الجغرافية لجرائـ القتل في محافظات غزة والعوامل المؤثرة فييا، 
ومدػ أثر العوامل االقتصادية والنفسية لمرتكبي جرائـ القتل، وأثر الحالة النفسية 

 لجرائـ القتل في محافظات غزة. واالجتماعية

وتوصمت الدراسة إلى أف جرائـ القتل في محافظات غزة تأخذ طابع غير المنتظـ وأف 
ىناؾ عبلقة ارتباط قوية بيف الكثافة السكانية، وجرائـ القتل وأف المشكمة الحقيقية تتمثل 

 في الشجار المؤدؼ لمقتل حيث أصبحت مف أىـ أسباب القتل.

بضرورة االىتماـ بإحصائيات الجريمة، ونشرىا مف قبل الجيات  وأوصت الدراسة
 .عميياالمسؤولة حتى يتسنى لمباحثيف دراستيا والوقوؼ 

بعنوان: جرائم القتل وعوامميا وآثارىا االجتماعية" دراسة . م(ٕٓٔٓ)دراسة القحطاني,  -٘
ر غير ميدانية عمى مدينة أبيا في المممكة العربية السعودية" رسالة  ماجستي

 منشورة، جامعة مؤتة.
ومكاف اإلقامة والعمر وأسباب  التعميـىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مدػ عبلقة متغيرات 

تناولت الدراسة مدينة أبيا عينة الدراسة، وبينت خصائصيا والعوامل  ارتكاب الجريمة.
 في الحد مف ىذه الجرائـ. التعميـالمؤثرة في ارتكاب الجريمة ومدػ دور 

الدراسة إلى عقد ورشات عمل متخصصة ذات عبلقة بموضوع الدراسة عمى  أوصت
المؤسسات الميتمة بأسباب القتل لمعرفة دور العوامل االجتماعية والنفسية في ارتكاب 

 الجرائـ.
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بعنوان: تحميل الجرائم التاريخية لمدينة ريدالندز ـ . (ٕٓٔٓ Drallos)دراسة  -ٙ
 كاليفورنيا"

Analyzing Historical crime Data for the city of Redland in California 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل الجرائـ تاريخيا  لمدينة  ريدالندز ػ كاليفورنيا مف خبلؿ 
دراسة البيانات الخاصة بالمدينة، والمقارنة بينيما لتحديد األماكف األكثر أىمية لمعمل 

 في المدينة.عمى تأمينيا بعد ارتفاع معدالت الجريمة 

تناولت الدراسة عدد مف الجرائـ مف حيث التسمسل التاريخي واألوقات الزمنية والنسبة 
 المئوية.

واستنتجت الدراسة أف ىناؾ عوامل تؤثر عمى التحميل التاريخي لمجريمة منيا ما يتعمق 
 بطبيعة المجرميف، وعوامل متعمقة بالظروؼ االجتماعية واالقتصادية بالمجتمع.

بعنوان: جريمة غسيل األموال في القانون اإلماراتي . (ٜٕٓٓراسة عبد الرحمن, )د -ٚ
 جامعة اإلسكندرية، مصر.. رسالة دكتوراه غير منشورة، "والقانون المقارن 

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف ماىية غسيل األمواؿ والتعرؼ عمى أىدافيا واألساليب 
 الناحية االجتماعية واالقتصادية والسياسية.المستخدمة في إتيانو ومردوداتو السمبية مف 

تناولت الدراسة ظاىرة غسيل األمواؿ مراحميا وأساليبيا ومخاطرىا والقواعد الجنائية 
الحاكمة لجريمة غسيل األمواؿ، إلى جانب جريمة غسيل األمواؿ ىناؾ جرائـ ممحقة 

 ظاىرة غسيل األمواؿ.بجريمة غسيل األمواؿ، ودور المواجية الداخمية والدولية لمكافحة 

توصمت الدراسة إلى أف ىناؾ جرائـ أخرػ ممحقة بجريمة غسيل األمواؿ ومدػ دور 
 الطبيعة القانونية لمكافحة جريمة غسيل األمواؿ.

وأوصت الدراسة إلى ضرورة وضع الخطط وبرامج تدريب لمعامميف في المؤسسات 
األنشطة الجزائية، والعمل عمى المالية لمكافحة عمميات غسيل األمواؿ وضرورة مكافحة 

 حماية قواعد السرية المصرفية.
رسالة " دراسة مقارنة  االحتيالبعنوان: جريمة . م(ٕٛٓٓدراسة عبدالفتاح )) -ٛ

 ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابمس.

ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى إحدػ جرائـ االعتداء عمى األمواؿ وىي 
 في قانوف العقوبات ومدػ خطورتيا عمى المجتمع. االحتياؿجريمة 
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، االحتياؿفقيا  وقضاء  وبياف خصائص جريمة  االحتياؿتناولت ىذه الدراسة مفيـو 
 وأركانيا وطرقيا كما حددتيا بعض التشريعات مثل قانوف العقوبات األردني والمصرؼ.

ى المجتمع، وكذلؾ توصمت وأثره عم االحتياؿتوصمت الدراسة عمى مدػ خطورة جريمة 
الجنائي والتدليس المدني والتزوير والفرؽ بيف  االحتياؿالدراسة عمى وجود فرؽ بيف 

 .االحتياؿوالجرائـ الممحقة ب االحتياؿجريمة 

بعنوان: األبعاد المكانية لمجريمة بوالية كردفان دراسة . م(ٕٛٓٓ)دراسة المنقوري,  -ٜ
 السودان. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الخرطوم، "في جغرافية االجتماعية

ىدفت الدراسة إلى تحميل الجريمة في والية كردفاف ورصد الجريمة رصدا  جغرافيا  
 إلظيار التبايف المكاني داخل الوالية.

تناولت الدراسة مدػ تأثير الخصائص الطبيعية عمى الجريمة والعبلقات المكانية 
ص الديموغرافية والنشاط االقتصادؼ ومدػ تأثيره عمى ومظاىر السطح والخصائ

 ارتكاب الجرائـ، ومدػ دور األبعاد الديموغرافية وتأثيرىا عمى الجريمة.

 وأوصت الدراسة باالىتماـ  باألبحاث  ذات الصمة بدراسات جغرافيا الجريمة.
ت بعنوان: التوزيع الجغرافي لمجريمة في المقاطعا .(ٕٛٓٓ Teodora,)دراسة-ٓٔ

 اإليطالية"
Geographical Distribution of crime in Italian provinces: A spatial 
Econometric  Analysis 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تفسير وتحميل البيانات الكمية والزمنية لبعض المقاطعات، 
داخل المقاطعات  االحتياؿوكذلؾ توزيع أنماط الجريمة بناء  عمى القتل والسرقة و 

 ـ(.1008ػ 5999االيطالية ما بيف األعواـ )

وكشفت الدراسة إلى أف المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية ليا تأثير كبير 
في انتشار الجريمة في المقاطعات، ولكف ىذه المتغيرات تختمف باختبلؼ الجريمة حيث 

 .أنيا تختمف بشكل كبير لمرتكبي جرائـ القتل
العالقة بين النمو السكاني والكثافة السكانية بعنوان: . م(ٖٕٓٓ)دراسة بن محيا,  -ٔٔ

رسالة ماجستير غير  " والجريمة دراسة تطبيقية عمى مراكز الشرطة بمدينة الرياض
 منشورة، أكاديمية نايف لمعموم الشرطية، الرياض.
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سكاني والجريمة في مدينة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف النمو ال
الرياض، مدػ طبيعة العبلقة بيف المتغيرات الديموغرافية ومعدالت الجريمة، والعبلقة 

 بيف المسافة بيف مركز المدينة ومعدالت الجريمة.

تناولت الدراسة أىمية المتغيرات السكانية، وأثرىا في ارتفاع معدالت الجريمة وقد تناولت 
 الدراسة.مدينة الرياض مركز 

توصمت الدراسة إلى أف جرائـ السرقة ىي األكثر شيوعا  في مدينة الرياض، كما وأف 
 ىناؾ وجود اختبلفات جوىرية في توزيع السكاف والجريمة حسب مراكز الشرطة.

أوصت الدراسة بضرورة إعادة توزيع مراكز الشرطة بمدينة الرياض بما يتفق مع حجـ 
واالىتماـ باإلحصاء الجنائي في مراكز الشرطة، وذلؾ السكاف والكثافة السكانية، 

 لمتعرؼ عمى حجـ وأنماط الظاىرة االجتماعية.

جريمة التزوير دراسة نظرية وتحميمية  لنطامو بعنوان: . م(ٜٜٜٔالراجحي, دراسة ) -ٕٔ
أكاديمية نايف لمعموم  رسالة ماجستير غير منشورة، " في المممكة العربية السعودية

 الرياض. األمنية، 
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة التزوير دراسة تحميمية والكشف عف ماىية التزوير  

 وحرمتو ومدػ جرمو ومكافحتو.
تناولت الدراسة جريمة التزوير في التشريع اإلسبلمي، وبينت أنو جـر تعزيرؼ، كما أف 

وغيره مف أنواع جرائـ التزوير متعددة منيا تزوير األختاـ والعبلمات وتزوير المحررات 
 التزوير، وتناولت دراسة مدػ خطورة تزوير المحررات.

توصمت الدراسة إلى أف جريمة التزوير جريمة واكبت التطور الحضارؼ وعمى مرتكبيا 
أف يكوف عمى دراية بالقراءة والكتابة، وأف ىذه الجريمة ليست جريمة عفوية إنما جريمة 

مراجع القانونية السعودية  التي تبيف جريمة منظمة، كما وتوصمت الدراسة إلى قمة ال
 التزوير مف الناحية النظامية. 

أوصت الدراسة إلى أف يتـ تدريب رجاؿ الضبط اإلدارؼ والقضائي عمى معرفة جريمة 
التزوير مف الناحية التشريعية، وأف تتناسب العقوبات مع مختمف صور السموؾ في 

 جريمة التزوير.
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ـ ٜٜٚٔاألنماط المكانية لمجريمة في العراق )بعنوان: . م(ٕٜٜٔ)دراسة العمر,  -ٖٔ
 م(ٜٜٓٔ

ىدفت الدراسة إلى استشفاؼ التوزيع الجغرافي لمجريمة في العراؽ باعتماد أكثر مف 
 متغير واحد مع تأثير مسار الجريمة حسب نوعيا.

 5980و5979)بينت الدراسة التوزيع الجغرافي لمجريمة في العراؽ ما بيف األعواـ 
مع اختبلؼ نسب ارتكاب الجرائـ مف منطقة إلى أخرػ في العراؽ، وتنوع  (5990و

يذاء و   وغيره. احتياؿالجرائـ المرتكبة داخل العراؽ في تمؾ الفترة مف طعف وسرقة وا 

توصمت الدراسة إلى تفاقـ عدد الجرائـ في محافظات القطر، وبمختمف األنواع ما بيف 
ـ، وأف الجريمة األكثر انتشارا  في تمؾ السنوات والتي وصمت السمـ 5990ػ ـ5979

 .االحتياؿالتنازلي ىي جريمة 

ا عالقة الجريمة بالعوامل االجتماعية كما يراىبعنوان:  .(ٕٓٔٓ)دراسة الغامدي,  -ٗٔ
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف  " ضباط التحقيق لشرطة منطقة الباحة

 لمعموم األمنية، الرياض 

تعرؼ عمى مدػ عبلقة تعاطي المخدرات والمسكرات عمى معدالت إلى الىدفت الدراسة 
 الجريمة، ومدػ عبلقة مستويات دخل الفرد عمى معدالت الجريمة.

يخي لمجريمة في المممكة العربية السعودية، وأنواع الجرائـ تناولت الدراسة التطور التار 
 وأساليب الوقاية منيا.

توصمت الدراسة إلى ضرورة وضع حد لمرتكبي ىذا النوع مف الجرائـ، ووضع السبل 
 التوعوية واإلرشادية لمكافحتيا.

أوصت الدراسة إلى وضع السبل المناسبة لمحد مف انتشار المخدرات والمسكرات بيف 
أفراد المجتمع، ووضع الضوابط المناسبة لمحد مف التأثيرات السمبية لمقنوات الفضائية 

 عمى أفراد المجتمع.
 خالصة الدراسات السابقة:

مف المبلحع أف الدراسات السابقة تناولت العديد مف الموضوعات التي ليا صمة 
بموضوع البحث، وىو التعرؼ عمى  الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة، والتعرؼ عمى مدػ 
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االرتباط الوثيق ما بيف األوضاع واالجتماعية والديموغرافية، والدوافع النفسية والظروؼ 
 يغ في إزكاء دافع الجريمة.االقتصادية وأثرىا البم

وخمصت الدراسة عمى أف ىناؾ ارتباطا  وثيقا  بيف الجريمة وما يندرج تحتيا مف 
جرائـ وبيف العوامل االجتماعية واالقتصادية، وأف لؤلسرة الدور األوؿ واألبرز في الحد مف 

ور الكبير الذؼ يقع ىذا النوع مف الجرائـ باعتبار أنيا المبنة األولى لمتنشئة، وكذلؾ أيضا  الد
عمى عاتق رجاؿ الشرطة في مكافحة ىذا النوع مف الجرائـ الفتاؾ الذؼ لو األثر الكبير عمى 

 المجتمع.

 وقد أوصت الدراسات السابقة باآلتي:

 االىتماـ باألبحاث ذات الصمة بدراسات جغرافيا الجريمة. -5

لمجريمة ونشرىا لمبحث العممي،  أف تقوـ الشرطة الفمسطينية بإنشاء قاعدة بيانات موحدة -1
 وسحب األسمحة غير المرخصة، وتطبيق الحدود الشرعية لمرتكبي جرائـ القتل.

تدريب رجاؿ الضبط اإلدارؼ والقضائي عمى معرفة الجريمة مف الناحية التشريعية، وأف  -3
 تتناسب العقوبات مع مختمف صور السموؾ في الجرائـ.

لشرطة بما يتفق مع حجـ السكاف والكثافة السكانية، ضرورة إعادة توزيع مراكز ا -5
واالىتماـ باإلحصاء الجنائي في مراكز الشرطة، وذلؾ لمتعرؼ عمى حجـ وأنماط الظاىرة 

 االجتماعية.

ضرورة وضع الخطط وبرامج تدريب العامميف في المؤسسات المالية في مكافحة عمميات  -1
ائية، والعمل عمى حماية قواعد السرية غسيل األمواؿ وضرورة مكافحة األنشطة الجز 

 المصرفية.

عقد ورشات عمل متخصصة ذات عبلقة بموضوع الدراسة عمى المؤسسات الميتمة  -6
 لمعرفة دور العوامل االجتماعية والنفسية في ارتكاب الجرائـ.

 
 تاسعًا: منيجية الدراسة:

وف ليا دورا  ىاما  في العديد مف المناىج التي قد يك عمىسيتـ االعتماد في الدراسة 
 الظاىرة منيا:  عمىالوقوؼ 
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والذؼ استخدـ إلظيار ووصف ظاىرة الجرائـ المرتكبة ضد الثقة  المنيج الوصفي: -ٔ
العامة في محافظات غزة، ويبرز ىذا األسموب الوصفي كونو األسموب الوحيد الذؼ 

 يمكنو دراسة واقعيا والتعبير عنيا كما  وكيفا .

وىو القياـ بإجراء تحميل موضوعي لمبيانات واإلحصائيات، ومحاولة  المنيج التحميمي: -ٕ
اكتشاؼ العبلقات الموجودة بيف المتغيرات التي يفترض أف يكوف ليا صمة قوية في 

عمى الجرائـ  ةتشكيل ىذه الظاىرة وتحميل الخصائص االجتماعية واالقتصادية المؤثر 
 المرتكبة ضد الثقة العامة.

لقد ثـ استخداـ األسموب اإلحصائي الوصفي والتحميمي ببرنامج  المنيج اإلحصائي: -ٖ
 Statistical Package for Social Sciencesالرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 

في دراسة العبلقة بيف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة، والمتغيرات االجتماعية 
 واالقتصادية األولية.

تطور الظاىرة الجغرافية تاريخيا  وزمنيا   عمى: وىنا سيتـ التركيز نيج التاريخيالم -ٗ
 لتفسير تطور الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة. 

يسعي ىذا المنيج إلى دراسة العبلقات بيف الحقائق  منيج دراسات العالقات المتبادلة: -٘
 .دت إلي حدوث الظاىرة بيدؼ التعرؼ عمى األسباب التي أ عميياالتي تـ الحصوؿ 

حيث تـ استخدامو مف خبلؿ توزيع االستبانة عمى النزالء ـــ منيج المسح االجتماعي: ٙ
  المحكوميف في مراكز اإلصبلح والتأىيل.

 الدراسة: مصـادر -شراً اع

 وتشمل الكتب واألبحاث العممية ذات العبلقة بالموضوع. المصادر المكتبية: -ٔ

وىي البيانات والمعمومات اإلحصائية التي سيتـ جمعيا مف بعض المصادر الرسمية:  -ٕ
 والجياز المركزؼ لئلحصاء الفمسطينية الشرطةجياز الوزارات والمؤسسات الرسمية مثل 

 ووزارة التخطيط.، الفمسطيني

راسة الميدانية )االستبانة( في الد ىسيعتمد الباحث جزء مف دراستو عم المصادر األولية: -ٖ
جمع المعمومات األولية لمبحث لعدـ توفر الدراسات التفصيمية حوؿ الخصائص 
الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لمرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في منطقة 

لىيفي كافة مراكز اإلصبلح والتأ الدراسة مف خبلؿ توزيع االستبياف عمى النزالء



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري 
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 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري 

 

 أواًل: مفاىيم ومصطمحات الدراسة:
 تعريف الجريمة ـــٔ

 مغة: في التعريف الجريمة  ــأـ

والجمع أجـر  "وردت كممة الجريمة في المغة بعدة معاف، فالجـر يعني التعدؼ والذنب
، والفاعل مجـر وجريـ وىو فعل الجريمة، والجريمة الفعل المجـر   (5)."وجرـو

 تعريف الجريمة في القانون: ـــب ـ

فالجريمة  عميوو  (1)""فعل غير مشروع صادر عف إرادة جنائية يقرر لو القانوف عقوبة
بعقوبة أـ  ء  وابالقانوف يوقعو القاضي المختص س عميوعف فعل معاقب  (*) كل فعل وامتناع

 ازي  اتدابير احتر 
(*) . 

 تعريف الجريمة في الشريعة اإلسالمية: ـــت ـ

"محظورات شرعية زجر هللا تعالى عنيا بحد أو تعزير" فالمحظورات تعني إتياف 
تحريميا في القرآف  عمىعمل منيي عنو أوترؾ عمل واجب، وشرعية أؼ أف الشارع نص 

 هللا وحدد عقوبة لمف يخالف أمره. ابمعني أف الجريمة فعل نيى عني  ( 3) والسنة

 

 
                                                           

 (.8رداد، نظرية الجريمة السمبية في الفقو اإلسبلمي )ص(5) 
 (.87( الوليد، األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني )ص(1
( االمتناع : ىو التخمي عف أداء عمل واجب قانونيا (. القحطاني، جرائـ االمتناع دراسة مقارنة بيف )*

 (71الشريعة والقانوف وتطبيقاتيا في القضاء السعودية )ص
( التدابير االحترازية : ىي مجموعة مف اإلجراءات العبلجية التي ينص عمييا القانوف، ويطبقيا القاضي )*

لمجـر لمواجية الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخصو ودرئيا عف المجتمع (. الوريكات، قسرا  عمى ا
 (.339أصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب )ص

 (.59حامد، حكـ االشتراؾ بالجريمة في الفقو اإلسبلمي )ص(3) 
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 وعرفيا الحصري: ــث ـ

"الفعل أو الترؾ ألمر مف األمور يدخل ىذا األمر تحت عقوبة دنيوية ىي، الحدود 
 .(5)"رأو القصاص أو التعزي

 تعريف الجريمة بالمفيوم االجتماعي:  ــج ـ

أكاف ذلؾ عف حقيقة أـ  ء  ا"الفعل الذؼ تعتقد الجماعة بأنو ضار بمصالحيا، سو 
مع القيـ االجتماعية داخل ى ففيرؼ: كل سموؾ يتبعو األفراد المنحرفيف يتنا ويعرفيا، (1)خطأ"

 فالجريمة كل سموؾ مخالف لممبادغ والعادات والتقاليد داخل الجماعة. عميوو  (3)الجماعة
 المصمحة العامة "الثقة العامة":  عمىتعريف الجرائم الواقعة  ـــ ٕ

ىو الدولة باعتبارىا  عميوىي التي ال تمس شخصا  معينا  بل يكوف الحق المعتدؼ 
ولكف  (5 )مف األفراد. عميوجني فإنو ال يوجد م عميوالشخص القانوني الذؼ يمثل المجتمع و 

مف األفراد في الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة كما لو  عميومف المتصور أف يكوف المجني 
 وسبب ضرر أو نتيجة تمرير عممة مزورة. عرفيمحرر  عمىكاف التزوير وقع 

 في القانون:  عميوتعريف المجني  ـــٖ

الضرر أو قتل بسبب فعل جنائي ، والذؼ أصابو عميوىو صاحب الحق المعتدؼ 
  (1)صادر مف شخص أو أكثر.

 ة اإلسالمية: يفي الشرع عميوتعريف المجني  ــأ ـ

نفسو أو مالو أو حق مف حقوقو المحمية جناية حيث ال  ىكل شخص وقع عم
 ذؼتتحقق الجريمة، وىو بخبلؼ الجاني ال حتىأف يكوف عاقبل  بالغا   يوعميشترط بالمجني 

خالف نص الشارع وألف الشارع ال يخاطب  ألنويتـ محاسبتو البموغ واإلدراؾ،  حتىيشترط 
الشخص الذؼ وقع عمى حق مف حقوقو  ىو عميوويمكف القوؿ بأف المجني ( 6) إال العقبلء

                                                           

 (.558الدراوشة، سد الذرائع في جريمة القتل )ص(5) 
 (.58جتماعية كما يراىا ضباط التحقيق بمنطقة الباحة )صالغامدؼ، عبلقة الجريمة بالعوامل اال (1)
 (.55عمى، أصوؿ عمـ النفس الجنائي وتطبيقاتو العممية )ص (3)
 (.9الكرد، قانوف العقوبات القسـ الخاص )ص (5)
 (.9العجرمي، حقوؽ المجني عميو )ص (1)

 (.506النجار، سمطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيزية )ص(6) 
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كاف ىذا الضرر ماديا  أو معنويا   نتيجة فعل جنائي معاقب  ء  االذؼ يحمييا القانوف ضرر سو 
 بالقانوف.  عميو

 المجرم:  ـــ ٗ

مجرما  يعتبر جريمة  فعبل   وىو كل شخص صدر بحقو حكما  قضائيا  بسبب ارتكاب
ويمكف القوؿ بأف المجـر ىو مف ارتكب جريمة مع سبق اإلصرار والترصد  (5)في القانوف 

الذؼ قد ال يصدر بحقو حكما    (*)وتمت إدانتو بحكـ قضائي وىو بذلؾ يختمف عف الجاني
 عف شكواه.  عميوكما لو تنازؿ المجني 

 العقوبة في القانون: ػػػػـ٘

مف يثبت مسؤوليتو عف الجريمة  عمىإيبلـ قسرؼ مقصود يوقعو القاضي 
يتناسب مع الفعل فجوىر العقوبة ىو اإليبلـ، ولكف  ذػقانونيا وبالقدر ال عميياالمنصوص 

 فالعقوبة جزاء يقع عمى الجاني بسبب ارتكاب الجريمة. ( 1)دوف إذالؿ الجاني
 العقوبة في الشريعة اإلسالمية: ــأـ

ىي جزاء وضعيا الشارع لتحقيق الردع مف ارتكاب األفعاؿ المحظورة شرعا  فيي  
 (3) جزاء مادؼ يصيب الجاني إما بالحبس أو القصاص فيي موانع قبل الفعل وزجره بعد.

العقوبة تيدؼ لتحقيق الردع الخاص عمى الجاني والردع العاـ وخبلصة القوؿ بأف 
 لممجتمع لتحقيق االستقرار داخل الجماعة.

 تعريف المؤسسة العقابية: ـــٙ

كل مجـر  عمىىو المكاف المخصص مف قبل الدولة لتنفيذ العقوبات السالبة لمحرية 
ويمكف القوؿ  (5) المجتمع.ارتكب جريمة، وذلؾ مف أجل إعداده ليخرج شخصا  مستقيما  داخل 

                                                           

 (.10الجريسي، عمـ النفس الجنائي )ص(5) 
(  الجاني : كل مف ارتكب فعبُل أو قوال  ينص قانوف العقوبات عمى عقوبة محددة لو (. اليمص ، وسائل )*

 (.7التعرؼ عمى الجاني )ص
 (.335جرادة، الجريمة تأصيبل  ومكافحة   ) (1)
 (.53بينسي، العقوبة في الفقو )ص (3)
 (.100اإلجراـ )ص الوريكات، مبادغ عمـ (5)
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فترة زمنية قد تطوؿ أو تقصر بيدؼ لبأف المؤسسات العقابية تيدؼ لعبلج سموؾ المجـر 
 إصبلحو حتى يندمج داخل الجماعة ليصبح إنسانا  سويا . 

 

 ثانيًا: تعريف جغرافية الجريمة:
جغرافيا الجريمة، ولكف أىـ ما اتفق  بيف أوساط العمماء حوؿ مفيوـ ال يوجد إجماع

العمماء االرتباط بيف الجريمة والمكاف كعنصر أساسي في تعريفيا، ومف أىـ ىذه  عميو
 التعريفات:
"راضي": بأنيا ذلؾ الفرع الذؼ يدرس األنماط المكانية لمجريمة، مع محاولة تعريف   ــأـ

ويدرس في الوقت نفسو إليجاد األسباب التي أدت إلى ىذه األنماط المكانية، 
والتي تؤثر في الجريمة، ويدرس العبلقة بيف  لمجناةالخصائص االجتماعية واالقتصادية 

 ( 5)حجـ السكاف وحجـ التزاحـ والكثافة مف ناحية، وعبلقتيا بالجريمة مف ناحية أخرػ 
ز " جابر" حيث يشير بأنيا موضوع فرعي مف عمـ الجغرافيا يفسر، ويربط الحيتعريف ــب ـ

الجغرافي لممجرميف ومختمف األفعاؿ اإلجرامية، ويدرس تبايف الجريمة ومعدالتيا، 
 ( 1) وخصائص المجرميف والضحايا آخذا  في االعتبار دائما  البعد المكاني.

"إسماعيل": حيث يعرفيا بأنيا ذلؾ النوع مف الجغرافيا الذؼ يدرس التنظيـ تعريف  ــت ـ
حيث أنماطيا المكانية، ومنظوماتيا واالختبلفات اإلقميمية المكاني لظاىرة الجريمة مف 

 (3)ألنواع الجرائـ مع دراسة العوامل التنبؤية إلى تمؾ التنظيمات المكانية

يتضح مف خبلؿ التعريفات أنو ال يوجد إجماع عمى تعريف موحد لجغرافيا الجريمة، 
والحيز الجغرافي، ويدرس أيضا   التعريفات ىو االرتباط بيف المكاف  عميوولكف أىـ ما اتفقت 

العبلقة بيف حجـ السكاف، ودرجة التزاحـ والكثافة السكانية مف ناحية وعبلقتيا بالجريمة مف 
اجات المجتمع بإصبلح البيئة التي يعيش فييا مرتكبو الجرائـ، يحتناحية أخرػ، أؼ ربط ا

بؤ بعدد مف المؤشرات في وأف جغرافيا الجريمة ما ىي إال مرآة تعكس الواقع مف خبلؿ التن

                                                           

 (.513راضي، جغرافية الجريمة في محافظة القاىرة )ص(5) 
 (.98جابر، مسرح الجريمة منظور جغرافي لدعـ دور الشرطة )ص (1)

 (.516زىرة، جغرافية الجريمة مجاليا ومناىجيا و محتواىا )ص(3) 
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التفاوت االجتماعي وتفشي البطالة، وغيرىا مف المشاكل والعمل عمى إصبلحيا كالمجتمع 
 ووضع أسس واستراتيجيات مناسبة لمحد مف ظاىرة الجريمة.

 

 ثالثًا: أنواع الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة:
العامة في قانوف العقوبات المػشػرع الفمسطيني الجرائـ المرتكبة ضد الثقة لـ يحدد 

بذكرىا كجرائـ، ولكف دوف  فيـ( المطبق في قطاع غزة حيث اكت5936( لسنة )75رقـ )
 تصنيفيا وذلؾ بخبلؼ المشرع األردني والمصرؼ إال أف جانب مف فقياء القانوف الفمسطيني 

األمواؿ،   عمىجرائـ االعتداء :  ىاألولقسـ الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة إلي نوعيف 
صدار شيؾ  ساءة االئتماف وا  وىي التي تقع عمى الحقوؽ المالية لؤلفراد وتشمل النصب وا 

 عمىالجرائـ المرتكبة ضد المصمحة العامة "الثقة العامة" وىي التي تقع الثانية : بدوف رصيد 
ما كحق الدولة وتشمل الرشوة والتزوير والتزييف واختبلس الماؿ العاـ، وتزوير المحررات 

 النحو اآلتي: عمى مجمس وزراء الخارجية العرب قسميا
 : االحتيالالنصب و  ـــٔ

نما ذكر جريمة النصب والغش. االحتياؿالمشرع الفمسطيني لـ يذكر جريمة النصب و   وا 
 :االحتيال ــأـ

 (5)تسميـ ذلؾ الماؿ" ى" االستيبلء عمى ماؿ ممموؾ لمغير بخداعة وحممو عم

 النصب: ــب ـ

تسممو عف طريق الغش،  عمىوحممو  عميوماؿ ممموؾ لممجني  ىاالستيبلء عمىو 
 (1) إلى حيازة الجاني حيازة كاممة. عميوونقل الماؿ مف حيازة المجني 
ية احتيال: حصوؿ المحتاؿ عمى ماؿ ممموؾ لمغير باستخداـ طرؽ كما يعرف النصب

بوجود مشروع كاذب أو إحداث أمل  ميوعمدعمة بمظير خارجي مف شأنيا إيياـ المجني 
 ( 3) بتحقيق الربح مف خبلؿ استخداـ اسـ كاذب أو صفة غير صحيحة. عميوعند المجني 

                                                           

 (.7( عبد الفتاح، جريمة االحتياؿ دراسة مقارنة )ص(5
 (.50ة مف االحتياؿ المنظـ )ص( الحربي، الوقاي(1
 (.501 -505( الحديثي والزغبي، شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص )ص ص(3
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 لغش:امنصب و ل ف المشرع الفمسطينييعر تت ـــ 
نتج مف طريقة السموؾ عف أمر واقعي ماض "كل بياف ُأدؼ بالمفع أو الكتابة أو ستُ 

يعتبر نصبا  وغشا  إذا كاف الشخُص الذؼ أداه يعمـ بأنو أو حاضر وىو كاذب في حقيقتو 
الجاني بمحض إرادتو، وبدوف  ىيسمـ مالو إل عميووخبلصة القوؿ: بأف المجني  (8)كاذب"

ي مف الجاني، وىي بخبلؼ جريمة السرقة التي تقع بانتزاع ماؿ المجني احتيالإكراه بعد جيد 
جريمة النصب  االحتياؿجريمة النصب و  عمىبدوف رضاه والمشرع الفمسطيني أطمق  عميو

 . االحتياؿعف طريق  عميوماؿ المجني  ذوالغش وىي أخ
 التزوير والتزييف: ـــٕ

وىو الثقة العامة  عميويحمل التزوير والتزييف أمور مشتركة وفقا لمحق المعتدؼ 
ويتفقوا بالجوىر حيث أف جوىر التزييف والتزوير ىو تغير الحقيقة ألف التزوير أكثر ما 

 (1) يكوف عمى المحررات الرسمية والعرفية والتزييف يقع عمى العمبلت المعدنية.
  التزوير: ــأ ـ

عمى الغير بنية استعمالو وترجع  ير الحقيقة غشا  يإظيار لمكذب في محرر بقصد تغ
سمطة الدولة  عمىعمة تجريـ التزوير لحماية الثقة العامة، ألنو يقع بشكل غير مباشر 

ؼ أف تقع بمعني أف التزوير يقع عمى المحررات الرسمية والعرفية، ويستوُ  (3) ومصالحيا.
 الزور. يادةعمى العممة الورقية المتداولة بالدولة  ويكوف شفوؼ كش

 تزوير األوراق والمستندات والوثائق الرسمية أو العرفية والسجالت والمحررات: ـــٖ

داوليا الدولة بيف وزاراتيا تالمحررات الرسمية التي ت عمىىي الجرائـ التي تقع 
ومؤسساتيا التابعة ليا أو المحررات العرفية التي يتعامل بيا الناس إلنجاز معامبلتيـ وتمتاز 

 الثقة العامة وحقوؽ الدولة األدبية. عمىىذه الجرائـ بأنيا تقع 
 ـ المحرر:ــ أ

إنشاء مراكز ا الناس مف شأنو يكل مكتوب بعبارات خطية مدونة بمغة يمكف أف يفيم
 يتضح أف المحرر مكتوب، ألف جوىر التزوير ىو الكذب. (5)قانونية أو تعديميا أو إلغائيا أو إثباتيا
                                                           

 . 5963لسنة  75( قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ 300المادة ) (5)
 (.85( الكرد، محاضرات في قانوف العقوبات الخاص )ص(1
 (.159)ص( حمودة ، شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص  (3
 (571( عبد المنعـ وأبوعامر، قانوف العقوبات المبناني )ص(5
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 المحرر الرسمي:  ــب ـ

ىو كل ما يصدر مف موظف عاـ بحكـ وظيفتو أومف شخص مكمف بخدمة عامة 
 (5) وفق الموائح والقوانيف.

 المحرر العرفي: ــت ـ

الصفة الرسمية ولـ يصدر مف موظف عاـ مختص حيث  ىو كل محرر ال يأخذ
ف حيث ال يتـ توثيقو في الدوائر الرسمية التابعة لمدوؿ كعقد يلؤلشخاص العادي توتعود ممكي

أؼ مسؤولية جنائية ما لـ يقع بضرر  عميواإليجار، وبذلؾ تزوير المحرر العرفي ال يترتب 
الذؼ يتعامل بو الناس دوف تدخل الدولة  بمعني أف المحرر العرفي ( 1)عمى مصمحة األفراد

 ويصدر بإرادة األفراد في المعامبلت اليومية.
 التزوير الجنائي: ــث ـ

ىو قياـ الموظف العاـ أثناء قيامو بوظيفتو بإساءة استخداـ األختاـ أو اإلمضاءات 
فإف مفيـو  عميوو  (3) عمى ورقة رسمية بحكـ وظيفتو ويكوف التزوير إما باإلضافة أو الحذؼ.

التزوير الجنائي يمكف أف يكوف التزوير في المحرر الرسمي، ألنو يصدر مف موظف عاـ 
 بحكـ وظيفتو.

 تزوير أختام الدولة والطوابع والعالمات التجارية: ـــٗ

تعتبر جريمة تزوير األختاـ والطوابع والعبلمات التجارية مف الجرائـ المخمة بالثقة 
العامة كونيا اعتداء عمى إرادة الدولة مع باقي الدوؿ، وىي تشمل القوالب واألشكاؿ واألختاـ 

 النحو اآلتي: عمىالرسمية وغير الرسمية 
 ختم الدولة: ـأـ

المحررات وعمى  عمىلذؼ يتـ وضعو خاتميا الرسمي الذؼ يحمل شعارىا وا ىو
وعند وضع ، بمعني أف ختـ الدولة ىو الذؼ يعبر عنيا ويميزىا بيف باقي الدوؿ( 5)المعاىدات

 معاىدة.  لمختـ الدولة في المعاىدات يكوف بمثابة إقرار أو رفض 

                                                           

 (.166( قايد، شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص جرائـ االعتداء عمى المصمحة العامة )ص(5
 (95 -93( حسف، أحكاـ التزوير في الفقو اإلسبلمي )ص(1
 (.85( نجـ، شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص )ص (3
 (.6السعيد، شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص )ص( (5
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 أختام الجيات الحكومية:  ــب ـ

اسـ أحد الوزارات أو الييئات الرسمية التابعة ليا التي توضع  عميياىي التي ينقش 
األوراؽ حيث ال فرؽ بيف القيمة القانونية لختـ وزارة الداخمية وأحد مراكز الشرطة التابعة  عمى
ر عف إراداتيا في الُمعامبلت، وتأخذ بأختاـ الجية الحكومية ىي التي تعبمعني أف   (5)ليا

أوراقيا  عمىالشكل الرسمي حيث يكوف لكل وزارة ختـ معيف يميزىا عف غيرىا توضع 
 الرسمية.   

 العالمة التجارية: ت ـــ

"أؼ إشارة ظاىرة يستعمميا أو يريد استعماليا أؼ شخص لتمييز بضائعو أو منتجاتو 
بمعني أف العبلمة التجارية حٌق  (1)ت أخرػ"أو خدماتو عف بضائع أو منتجات أو خدما

 شخصي تميز بضائع التاجر في األسواؽ التجارية عف غيره. 

 تزوير العالمة التجارية: ــث ـ

 (3)قياـ الجاني دوف وجو الحق بصنع عبلمة تجارية مطابقة لمعبلمة األصمية.
تزوير أو تزييف األوراق المالية أو البنكنوت أو المسكوكات النقدية أو ترويجيا أو  ـــ٘

 التعامل معيا:

وىي تقع عمى العممة المحمية لمدولة وتكمف أىميتيا بأف تزوير العممة يؤدؼ إلى 
انخفاض سعر العممة المحمية مع ارتفاع العممة األجنبية مما يؤدؼ إلي عدـ ثقة الجميور 

العمبلت المعدنية والورقية، ألنو معموـ في محافظات غزة  عمىتقع ىي المحمية و  بالعمبلت
بأف انخفاض سعر الذىب يؤدؼ إلي ارتفاع الدوالر، وىي بمثابة العممة األجنبية وبالتالي 

 .(*)الدولة، ويختمف التزوير والتزييف عف غسيل األمواؿ اقتصاد عمى ؤثر سمبا  ت

 
                                                           

 (.11( الجبورؼ، جريمة تزييف األختاـ دراسة مقارنة )ص(5
 (76( الكسواني، التزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية )ص(1

 .551-555المرجع السابق، ص ص (3)
إلعطائيا الصبغة غسيل األمواؿ: ىو معالجة مصدر األمواؿ الغير مشروعة بتحركات اقتصادية ( )*

(. بمعني أف غسل 9المشروعة لؤلمواؿ(. بف يونس وشاكير يوسف، غسيل األمواؿ عبر اإلنترنت )ص
األمواؿ ينشأ عف تجارة غير مشروعة كالمخدرات حيث يتـ وضع الماؿ الذؼ تـ الحصوؿ عميو بطرؽ 

 غير قانونية في البنوؾ مف خبلؿ رجاؿ األعماؿ حتي يأخذ الصفة المشروعة  
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 العممة المتداولة قانونيا:  ــأ ـ

ىي العممة الورقية والمعدنية الوطنية واألجنبية المتداولة بالدولة حيث تعطي ليا 
الدولة قيمة محددة ويكوف التداوؿ متى فرض القانوف عمى جميع المواطنيف االلتزاـ بقبوؿ 

 اعتبارىا ىيالعممة في التعامل، ويفترض في التداوؿ أف تكوف العممة صدرت مف الحكومة ب
  (5) الوحيدة التي تممؾ سمطة إصدار العممة.الجية 
 تزوير العممة:  ــب ـ

األرقاـ أـ الكتابة بحيث  عمىير يأكاف ىذا التغ ير لمعممة الصحيحة سواء  بىو  تغ
( 1) العممة الورقية. عمىتعطي ليا قيمة أكثر مف قيمتيا الورقية أو المعدنية وأكثر ما يقع 

بيا  يتداولياالعممة المتداولة داخل الدولة، وتأخذ القيمة المالية و  عمىبمعني أف التزوير يقع 
 أكانت عممة محمية أـ أجنبية. ء  االناس في معامبلتيـ  سو 

 تزييف العممة:  ــث ـ

انتقاص العممة المعدنية مف خبلؿ طبلؤىا بطبلء يجعميا شبيو بعممة أكثر منيا قيمة 
بأخذ جزء مف معدف العممة أو التمويو بإعطائيا لوف يشبو مسكوكات أكبر  ويكوف االنتقاص

فالتزييف ال يقع إال عمى العممة المعدنية بطريقتيف إما بانتقاصيا وىو سمب العممة ( 3) قيمة
جزء مف مادتيا األصمية مما يؤدؼ إلى التقميل مف قيمتيا الحقيقية لمعدنيا بسبب انتقاص 

متيا مف خبلؿ يإعطاء العممة لونا  أو مظير يجعميا أكبر مف ق وزنيا أو التمويو وىو
 (5)طبلؤىا.
 البنكنوت: ــج ـ

مترا  أو أؼ شخص ج"كل سفتجة أو بوليصة أصدرىا مصرؼ في فمسطيف أوبنؾ ان
أو ىيئة مسجمة أو شركة تتعاطى أشكاؿ الصرافة في أؼ جية مف جيات العالـ، وتشمل 

مصرؼ وكل بوليصة صادرة عمى بياض، وأوراؽ النقد أيضا  كل بوليصة بنؾ صادرة مف 

                                                           

 (.713الشورابي، الجرائـ المالية والتجارية )ص(5) 
 (.155-150عبد الستار، شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص )ص ص  (1)

 (97-96رمضاف، شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص )ص ص(3) 
 (.63( الفرا، شرح قانوف العقوبات الفمسطيني )ص(5
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ـ، وكل ورقة مالية )ميما كاف االسـ الذؼ 5917الصادرة بمقتضى قانوف أوراؽ النقد لسنة 
 (5)" ة فييا( إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في الببلد الصادر عمييايطمق 

بأنو "كل مف زور ورقة بنكنوت بقصد  عرف المشرع الفمسطيني تزوير البنكنوت ـــح ـ
أو غير فييا أو تداوؿ ورقة بنكنوت يدؿ ظاىرىا عمى أنيا مزورة أو مغيرة مع عممو  االحتياؿ

 (1)بذلؾ، يعتبر أنو ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد"
 الكمبيالة )السفتجة( ـــخ ـ

أصدره يتعيد " تعيد تحريرؼ بالدفع مف شخص آلخر غير مقيد بشرط موقع ممف 
في ميعاد محدد أو قابل لمتحديد مبمغا  معينا  مف الماؿ  بموجبو أف يدفع حيف الطمب أو
. بمعني أف الكمبيالة تكوف كضماف حق حيث يستطيع (3) ولشخص معيف أو ألمره أو لحامم

 االستحقاؽ،جاء تاريخ ضائيا  إذا ق عميوالدائف "الساحب" مصدر الكمبيالة مبلحقة المسحوب 
ويستطيع الساحب في حالة آخرؼ أف يكوف دائف لممسحوب  عميولـ يقـ بدفع المبمغ الذؼ و 

 عميوأف يسد الديف الذؼ  عميوومديف لممستفيد حيت يقوـ الساحب بطمب مف المسحوب  عميو
ولـ يسد المبمغ الذؼ عمى الساحب  عميولممستفيد بمقدار الكمبيالة ولكف إذا خالف المسحوب 

قضائيا  وخبلصة القوؿ بأف أوراؽ  عميوالساحب والساحب يبلحق المسحوب  يبلحق المستفيد
البنكنوت ىي األوراؽ المخصصة لتزوير األوراؽ  المالية حيث قصد المشرع  بالسفتجة 

 الكمبيالة، وىذا يدؿ أف أوراؽ البنكنوت تشمل أؼ ورقة يتداوليا الناس بدؿ لمنقود.
 المسكوكات في المغة:  ــد ـ

 عميياأؼ ضربيا عمى السكة، وىي الحديدة منقوشة تضرب  النقود سكا  "مف سؾ 
 (5)النقود"
 المسكوكات اصطالحًا: ــذ ـ

 (1)"ىي النقود المعدنية التي تحمل اسـ سيد الببلد ويتبادلونيا الناس في معامبلتيـ.
 المعدنية.ذىب والفضة وسائر العمبلت البمعنى أف المسكوكات ىي التي تأخذ قيمة مالية ك

                                                           

 (.609الخاص )ص( جرادة، شرح قانوف العقوبات الفمسطيني القسـ (5
 .5936لسنة  75( قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ 359/5( المادة )(1
 (.176-171( الباز، الوجيز في القانوف التجارؼ )ص ص(3
 .(51( عمى، التعميق عمى جرائـ التزوير والتزييف )ص(5
 .51( المرجع السابق، ص(1
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 خيانة األمانة أو إساءة االئتمان: ـــٙ

سبيل األمانة أو الوكالة  عمى عميواستيبلء الجاني عمى ماؿ سممو إليو المجني 
 (5)لمحفع أو لمبيع أو االستعماؿ وأمتنع الجاني عف تسميمو.

 تعريف أخر:

أكاف  ء  اسو  يوعمكاف مؤتمف ، ممكة ىىو إضافة الجاني شيء ممموؾ لغيرة إل
الجاني بصفتو وكيبل   ىسبيل الرىف أـ المنفعة لممالؾ أـ سمـ إل عمىالممموؾ لغيره وضع 

" سمـ الماؿ إلى الجاني المؤتمف عميوبمعني أف المالؾ "المجني  (1)بقصد بيعو أـ استعمالو.
عند  يوعمأف يقوـ الجاني بتسميمو إلى المجني  ىسبيل المنفعة عم عمىبمحض إراداتو 

 الطمب إال أنو امتنع عف تسميمو.
 اختالس أموال الدولة من قبل موظفي الدولة أو خيانتيم بالمال:  ــــٚ

الموظف حاز عمى  وأفاعتداء عمى الماؿ العاـ، ألف الماؿ لو عبلقة بالوظيفة  تمثل
و بأف ، وتكمف عمة التجريـ بأف الموظف العاـ أخل بالثقة التي أوكمت لوظيفتو نتيجةماؿ ال

 خاف األمانة. يوعميقوـ بحيازة الماؿ  وبدؿ المحافظة 

 الموظف العام:  ـــأ ـ

 (3)ىو كل شخص يعيد إليو العمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عاـ تديره الدولة.
 اختالس الموظف العام:  ــب ـ

أو أوراقا  موجودة بيف يديو  أمواال  ىو الذؼ يعمل في خدمة الدولة ويقوـ  باختبلس 
مف الموظفيف  في إطار فئة معينة بمعني أف الجريمة تقع   (5)فتو.يبسبب عممو وبحكـ وظ

المياـ الوظيفية  حيث يقوموف بأخذ  ـدخل الماؿ في حيازة الموظفيف بمناسبة ممارستيحيث أُ 
 بدوف حق. عمييااألمواؿ المؤتمنيف 

 

 
                                                           

 (.181( أحمد، شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ )ص(5
 (.131بو الروس، جرائـ السرقة والنصب وخيانة األمانة والشيؾ بدوف رصيد )ص( أ(1
 (.150-598( القيسي، الوجيز في القانوف اإلدارؼ )ص ص(3
 (.77-76( المرصفاوؼ، قانوف العقوبات الخاص )ص ص(5
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 الرشوة: ـــ ٛ

أـ  طمب لنفسو أـ لغيره أـ أخذ وعدا   ء  االعاـ في أعماؿ وظيفتو سو اتجار الموظف 
بأف جريمة الرشوة خاصة بفئة الموظفيف  يتبيف  (5) امتنع عف القياـ بعمل مف أعماؿ وظيفتو.

الذيف يعمموف في أحد مرافق الدولة حيث يقوـ الموظف المرتشي بتقاضي األمواؿ مف أجل 
 .مشروعةتحقيق مكاسب غير 

 جريمة إصدار شيك بدون رصيد:  ـــٜ

لـ يعرؼ المشرع الفمسطيني جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد في قانوف العقوبات 
 ـ( حيث سوؼ يتـ تعريف الشيؾ.5936( لسنة )75رقـ )
 تعريف الشيك:  ــأ ـ

"ىو محرر يتضمف أمرا  صادرا  مف شخص ىو الساحب إلى شخص آخر ىو 
ا( بأف يدفع لشخص ثالث، وىو المستفيد مبمغا معيف مف )ويكوف البنؾ دائم   عميوالمسحوب 

 عميوفالشيؾ ىو أف يقـو شخص بإصدار دفتر شيكات باسمو مف البنؾ المسحوب  (1)النقود.
مساحب مبمغ مالي أو راتبو كضماف لمبنؾ حيث يعطي الساحب الشيؾ لعمى أف يكوف 

لممستفيد بمبمغ مالي محدد مقابل سمعة بتاريخ االستحقاؽ فإذا ذىب المستفيد لمبنؾ ألخذ 
مساحب نكوف أماـ جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد حيت يقوـ البنؾ لالماؿ ولـ يجد رصيد 

ديـ شكوػ في النيابة ضد الساحب مرفق في الشيؾ عطاؤه لممستفيد ليقوـ بتقا  بختـ الشيؾ، و 
 المسحوب، وبذلؾ يكوف الشيؾ بدؿ النقود.  

 القمار:  ـــٓٔ

ا  "عقد يتعيد بموجبة كل مقامر أف يدفع إذا خسر المقامرة لممقامر الذؼ كسبيا مبمغ
أو لقمار يتحقق إذا كانت منافسة بيف خصميف فا  (3).عميومف الماؿ أو أؼ شيء آخر يتفق 

بح جراء المنافسة مبمغ مالي أؼ كبل  منيما بذؿ جيدا ليربح، وىو اأكثر بأف يدفع الخاسر لمر 
 يختمف عف الراىف حيث يرتيف مف يشيد المنافسة مف الفائز مف الخصميف بدوف مشاركة.

 

                                                           

 ((.55( حسني، شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص )ص(5
 (556التجارؼ  )ص( األخرس وابزاخ، مبادغ القانوف (1
 (.38أثره األمني )ص -عقوبتو  -( الزيد، القمار تجريمو (3
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ف المشرع أىي تشمل جميع الجرائـ اإللكترونية  حيث ـ جرائم أخري ضد الثقة العامة: ــٔٔ
ني لـ يحدد الجرائـ أو عقوباتيا إال أنو يتـ التعامل معيا وفق المواد القانونية التي الفمسطي

 .عمييايمكف أف تنطبق 

 رابعًا: أركان الجريمة:
تقوـ الجريمة عمى ثبلثة أركاف ال بَد أف تتوفر جميعا  حتى يمكف القوؿ بأف ىناؾ 

ذا انتفت أحد األركاف فإف الجـر والمسؤولية  تنتفي، وىذه األركاف ىي، الشرعي، جريمة  وا 
ركف الشرعي ىو النص القانوني المجـر لؤلفعاؿ والركف المادؼ يتمثل الالمادؼ، المعنوؼ، ف

في السموؾ والنتيجة والعبلقة السببية والركف المعنوؼ يتمثل في القصد اإلجرامي والخطأ 
 .الغير عمدؼ والركف المعنوؼ في المخالفات 

 الركن الشرعي:  ـــٔ
وىو الصفة  (5)ىو توفر نص التجريـ الواجب التطبيق عمى الفعل المجـر قانونيا .

غير المشروعة لؤلفعاؿ التي جرميا القانوف  ألف  األصل باألشياء اإلباحة ألنو ال جريمة وال 
ٍَ َحتَّى ََْبعََث َزسُ ]عقوبة إال بنص قانوني قاؿ تعالى:  بٍِ  .{%8[ }اإلسراء:ىَل  َوَيب ُكَُّب ُيعَرِّ

فإذا لـ يكف ىناؾ نص تجريمي لؤلفعاؿ التي تصدر مف األشخاص فتكوف 
ف كانت ىذه األفعاؿ غير مقبولة أخبلقيا  ودينيا  داخل  التصرفات مشروعة ومباحة وا 

وحتى يتحقق الركف الشرعي يجب عدـ توفر أؼ سبب مف أسباب التبرير ، المجتمعات
دفاع عف النفس أو الماؿ أو العرض ودوف إساءة استخداـ ىذا الحق، وحتى يتـ تطبيق الك

العقوبة عمى األفعاؿ المجرمة البد أف يكوف قد تـ البدء بالقانوف المجـر لؤلفعاؿ أما بالنسبة 
ألنيا كانت مشروعة بالقانوف القديـ،  عمييالؤلفعاؿ التي سبقت فبل يمكف تطبيق العقوبة 

تحقيقا  لمبدأ عدـ رجعية القوانيف بقانوف العقوبات والسبب بعدـ تطبيقيا بأثر  ويأتي ذلؾ
باآلخريف، ولكف يمكف تطبيق القانوف بأثر رجعي إذا كاف أصمح  ا  رجعي، ألنو يمحق ضرر 

فإف ىذا المبدأ يحقق مصمحة لؤلفراد مف خبلؿ تحديد ما ىو مباح فعمو،  عميوو  (1)لممتيـ.
ق مصمحة لمجماعة مف خبلؿ حصر وظيفة التجريـ والعقاب وما ىو محظور كما يحق

قانونيا   عمييابالمشرع وحده ويمنع المحاكـ مف تجريـ فعل أو توقيع عقوبة غير منصوص 
 (3)األمر الذؼ يحقق االستقرار داخل المجتمع.

                                                           

 (.55( أبوعامر، قانوف العقوبات القسـ العاـ )ص(5
 (555، 553، 506( أحمد، شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ )ص ص(1
 (.16-ػ13( قشطة، الجريمة والمجـر )ص ص(3



  

19 
 

 الركن المادي:  -ٕ

ال يمكف تصور الجريمة بدوف ركف مادؼ، ألنو المظير الخارجي ليا ويتكوف مف 
 ثبلثة عناصر: 

 السموك اإلجرامي:  ــأـ

ىو كل سموؾ يصدر مف المجـر ويخشي المشرع منو ضرر، ألف الشخص قبل 
ارتكابيا حيث يكوف السموؾ إيجابيا  إذا قاـ الجاني  ىارتكاب الجريمة يفكر فييا ويصمـ عم

تحريض، ويكوف السموؾ  التخداـ جسمو كما لو استخدـ يداه بالسرقة أو القتل أو لسانو بباس
مف مجموعة  أو يوعمالرأس أو إطبلؽ رصاصة عمى المجني  عمىإيجابيا  مف ضربة واحدة 

لو قاـ الجاني بإطبلؽ عدة رصاصات ليقتمو أو عدة طعنات والقاعدة العامة أف  احركات كم
إنما ينظر إلى النتيجة، ويكوف السموؾ ، ى وسيمة ارتكاب الجريمةالقانوف ال ينظر إل

لمنع وقوع النتيجة الضارة كامتناع  باالمتناع حينما يكوف  الممتنع  ممـز بالتدخل شخصا  
 (5)الطبيب عف معالجة المرضي أما إذا لـ يكوف مكمف ال تتحقق جريمة االمتناع.

 النتيجة اإلجرامية: ــب ـ

المصمحة  ىالمترتب عمى السموؾ اإلجرامي، وىو العدواف المباشر عموىو األثر 
التي يحمييا القانوف والنتيجة تكوف ذات مدلوؿ مادؼ إذا طرأ تغير في العالـ الخارجي كأثر 

السموؾ اإلجرامي، والذؼ ارتبط مع النتيجة فمف يسرؽ ماؿ آخر يحدث تغيرا  في  عمىمباشر 
إلى الجاني وقد  عميوحيازة الماؿ المسروؽ مف حيازة المجني العالـ الخارجي تتمثل في نقل 

المصمحة أو تيددىا بالخطر فالنتيجة  عمىتكوف النتيجة ذات مدلوؿ قانوني، وىي االعتداء 
حق الممكية، وكذا بالقتل فالنتيجة القانونية االعتداء عمى حق  عمىالقانونية لمسرقة االعتداء 

يجة المادية وليس اآلثار المادية والنتيجة وفق ىذا المبدأ ليس الحياة فالقانوف ينظر إلى النت
حق يحميو القانوف مثل  عمىتغيرا  ماديا  في العالـ الخارجي إنما ضرر معنوؼ يعتدؼ بو 

االمتناع عف اإلدالء بالشيادة فالمشرع يعاقب عمى النتيجة بمفيوميا القانوني، وىي االعتداء 
 (1)مصمحة المجتمع وىي االستعانة باألفراد إلظيار الحقيقة أماـ القضاء. عمى

 

                                                           

 (.105 -100العاـ )ص ص( عالية، شرح قانوف العقوبات القسـ (5
 (.156-151( المجالي، شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ )ص ص(1
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 العالقة السببية:  ــج ـ

ىي الصمة بيف الفعل والنتيجة ودورىا في تحديد أثر الفعل عمى النتيجة، وىي ترتبط 
مع السموؾ مف ناحية والنتيجة مف ناحية أخرػ وىي مف العناصر الجوىرية التي يتطمب 

لقياميا تحقيق النتيجة اإلجرامية وىي التي تثبت أف ارتكاب الفعل المجـر ىو الذؼ القانوف 
 (5) أدػ إلى تحقيق النتيجة اإلجرامية وتساىـ في تحديد المسؤولية الجنائية أو استبعادىا.

لو قاـ أحد بدس السـ لشخص آخر وتعاطاه وعمى أثر السـ توفي فبل جداؿ في أف  فمثبل  
النتيجة ىي الوفاة وىي مرتبطة ارتباط ا سببيا  بالفعل وىو إعطاء السـ وىو السبب المباشر 

نوبة قمبية وعمى أثرىا  ابولمنتيجة وىي الوفاة ولكف إذا ما تناوؿ السـ وقبل بدأ مفعوؿ السـ انت
جداؿ بأف النتيجة ال عبلقة ليا بالفعل حيث يسأؿ الجاني عف الشروع بالقتل إذا  توفي فبل

 (1)كانت عمدية.
 الركن المعنوي: ـــٖ

 ىو الوجو الباطني النفساني لمسموؾ المكوف لمجريمة حيث يتكوف مف ثبلثة عناصر: 

 القصد اإلجرامي:  ــأـ

مـ بعناصر ىذا الفعل فالعمـ تحقيق الفعل اإلجرامي مع الع ىوىي النية المتجية إل
إدراؾ الجاني بأف الفعل الذؼ سوؼ يقوـ بو مجـر قانونيا  فيكفي في جريمة القتل عمـ الجاني 

واإلرادة أكثر أىمية مف العمـ، ألنو يمـز أف تتجو إرادة الجاني  عميوبأف إزىاؽ الروح معاقب 
رادتو تحقيق النتيجة. ىإل  (3)تحقيق الفعل اإلجرامي وا 

 الخطأ الغير عمدي:  ـــب ـ

قياـ الشخص بسموؾ، ولكف دوف وجود نية بتحقيق النتيجة ويكوف إما نتيجة اإلىماؿ 
مف خبلؿ االمتناع كمف يترؾ منزلو اآليل لمسقوط دوف إصبلح أو تنبيو الناس فيسقط 

سائق الذؼ الذلؾ وفاة أحد األشخاص أو بقمة االحتراز مف خبلؿ فعل إيجابي ك عمىويترتب 
يقود السيارة مسرعا  في شارع مزدحـ بالناس فيقتل أحدىـ أو عدـ مراعاة القوانيف واألنظمة 

                                                           

 (155-153( نجـ، قانوف العقوبات القسـ العاـ )ص ص(5
 (101 -591( نجـ، النظرية العامة لمجريمة )ص ص(1
 (.315-353( عفيفة، شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ )ص ص(3
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الفعل أؼ نتيجة كالمخالفات  ىولو لـ يترتب عم ىحت عميومع معرفتو، وىذا الفعل معاقب 
 (5)المرورية.

 الركن المعنوي في المخالفات:  ــت ـ

المخالفة كباقي العقوبات كالجنايات والجنح، ولكف ال يمكف القوؿ بأف المخالفات 
 عميوجرائـ مادية ألنيا تمس بالمصمحة والسكينة والصحة العامة إال إذا كاف االعتداء 

 (1)بقصد.

 خامسًا: تقسيم الجرائم حسب جسامتيا بالقانون الفمسطيني:
المشرع الفمسطيني الجرائـ حسب خطورتيا إلى ثبلثة أنواع حيث إف نوع قسـ 

الجريمة يحدد نوع العقوبة المقررة قانونيا  وىي إما أف تكوف جناية أو جنحة أو مخالفة عمى 
 النحو اآلتي: 

 الجنايات:  ـــأـ

ىي الجرائـ التي تستوجب عقوبة اإلعداـ أو الحبس مدة زمنية ال تقل عف ثبلث 
 (3)ت.سنوا

 الجنح: ـــب ـ

 (5)ىي الجرائـ التي ال تعد جنايات أو مخالفات.

 المخالفات: ـــت ـ

رامة مالية ال ىي جرائـ التي تستوجب عقوبة الحبس مدة ال تزيد عف أسبوع أو غ
. ويمكف تحديد الجنح بالجرائـ التي ال تزيد عقوبتيا  عف ثبلث (1) تتجاوز خمس جنييات

 أسبوع.سنوات وال تقل عف 

 

                                                           

 (.351-350جريمة )ص ص( نجـ، النظرية العامة لم(5
 (.160-119( عالية، شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ )ص ص(1
 (.550( جرادة، مبادغ قانوف العقوبات الفمسطيني )ص ص(3
 (.93( الوليد، األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني )ص(5
 (.51( قشطة، الجريمة والمجـر )ص(1
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 إلسالم:اسادسا: تصنيف الجرائم في 
إلى ثبلثة أنواع حيث كفل  عميوحسب الحق المعتدؼ  ىإلسبلـ عمفي اتقسـ الجرائـ 

هللا حقوؽ اإلنساف بتشريعو التي تعمل عمى حماية النفس البشرية حيث حدد عقوبات عمى 
 كالحدود والقصاص وترؾ التعزير الجتياد  القضاة  وىي كما يمي:  عميومف يعتدؼ 

 الحدود:  ـــٔ

بل ىي مقدرة هلل  ىأدن فميس لمعقوبة حد أعمى أو ىىي العقوبات المقدرة حقا  هلل تعال
َوتِْهَك ُحدُودُ ]قاؿ تعالى:  (5)ال يجوز ألحد األفراد أو القاضي إسقاطيا ألنيا مف حقوؽ هللا.

ٍْ ٌَتَعَدَّ ُحدُودَ هللاِ فَقَْد َظهََى ََْفَسهُ هللاِ   .{8[ }الطَّالق:َوَي
 تعرف الماوردي لمحدود: 

وىي أربعة  (1)زواجر وضعيا هللا تعالى لمردع عف ارتكاب ما حظر وترؾ ما أمر.
 أنواع:

 الزنا: ــــأ

مقدرة وىو ىو إيبلج الذكر بفرج امرأة كدخوؿ الميل في المكحمة حيث أقر هللا عقوبة 
اًَِ فَبْجِهدُوا ُكمَّ ]قاؿ تعالى:  (3)مف الكبائر ألف هللا قارنو بالشرؾ وقتل النفس. اٍََِتُ َوانصَّ انصَّ

ب ِيئَتَ َجْهدَةٍ  ًَ ُُْه  .{2[ }النور:َواِحٍد ِي

 السرقة: -ب

خراجو مف حرزه بغير وجو الحق. ذىو أخ قاؿ  (5)ماؿ الغير عمى سبيل الخفية وا 
ب]" ىتعال ًَ ٌِْدٌَُه  .{81[ }المائدة:َوانسَّبِزُق َوانسَّبِزقَتُ فَبْقَطعُىا أَ

 القذف: -ت

نا  ارمي المؤمنات الغافبلت بفاحشة الزنا مع آخر أو بالنسب لآلخريف باطبل  وبيت 
حيث أقر هللا عقوبة لو وىو مف السبعة  أو ضمنيا   وبدوف دليل وبينة والقذؼ يكوف صريحا  

                                                           

 (.33سبلمي والقانوف الوضعي )ص( الدميني، الجناية بيف الفقو اإل(5
 (.9( السمحب، إنسانية العقوبة في الفقو اإلسبلمي )ص(1
 (.30-19( جرادات، نظرية تنفيذ األحكاـ القضائية الجنائية )ص ص(3
 (.85( العمرؼ والعاني، فقو العقوبة )ص(5
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ْحَصَُبِث ثُىَّ نَْى ٌَأْتُىا بِأَْزبَعَِت ُشَهدَاَء فَبْجِهدُوُهْى ]تعالى:قاؿ  (5)الموبقات ًُ ٌَ ان ٍَ ٌَْسُيى َوانَِّرٌ

 ٌَ ٍَ َجْهدَة  َوََل تَْقبَهُىا نَُهْى َشَهبدَة  أَبَد ا َوأُونَئَِك ُهُى انفَبِسقُى بٍَِ ًَ  .{4[ }النور:ثَ

 لحرابةا -ث

يق األمنييف لسمب أمواليـ أو ىي خروج جماعات مسمحة مف المسمميف لقطع طر 
ب َجَصاُء ]قاؿ تعالى:  (1)سفؾ دمائيـ أو قتل الدواب ويستوؼ أيضا  السطو عمى منازليـ ًَ إََِّ

ٌْ ٌُقَتَّهُىا أَْو ٌَُصهَّبُىا أَْو تُقَطََّع  ٌَ فًِ اَلَْزِض فََسبد ا أَ ٌَ هللاَ َوَزُسىنَهُ َوٌَْسعَْى ٍَ ٌَُحبِزبُى ٌِْدٌِهْى انَِّرٌ أَ

ٍََْب َونَُهْى فًِ اََِخَسِة َعرَاٌة  ٍَ اَلَْزِض ذَِنَك نَُهْى ِخْصٌي فًِ اندُّ ُْفَْىا ِي ٍْ ِخاَلٍف أَْو ٌُ َوأَْزُجهُُهْى ِي

 .{88[ }المائدة:َعِظٍىٌ 
  : القصاص ـــٕ

ىي عقوبة القتل العمد ومعاممة الجاني بمثل اعتدائو فيي حق مف حقوؽ العباد التي  
َونَُكْى فًِ انِقَصبِص ]قاؿ تعالى:   (3) اسقطاىا والتنازؿ عنيا إما بالدية أو العفو.يجوز لؤلفراد 

 ٌَ َّقُى  .{ 871[ }البقرة:َحٍَبةٌ ٌَب أُوِنً اَلَْنبَبِة نَعَهَُّكْى تَت
 أــ القتل: 

والقتل بشريعة إما  عميوإزىاؽ روح المجني  ىىو فعل صادر مف الجاني يؤدؼ إل
، وىو االعتداء  النفس بدوف وجو حق وقتل بحق كقتل القاتل والقتل إما يكوف  عمىقتل مجـر

أو غير عمدؼ ويكوف قصد الجاني إيذاء المجني  عميووىو قصد الجاني قتل المجني  دا  عم
، ولكف دوف إزىاؽ روحة أو قتل خطأ، وىو قصد الفعل دوف قصد شخص معيف كمف عميو
أو بالدية   يوعمويسقط القصاص إما بالعفو مف المجني ( 5) طير فيقتل آخر. ىي عميرم
يدفع الجاني ة حيث جناي بسبب وارثو أو وليو، أو ،يوعم مجنيال إلى المؤدػ : الماؿوىي

  (1) بدؿ القصاص. عميوالماؿ  لممجني 

 

 التعزير  ـــٖ

                                                           

 (.115-113( أبو فارس، الفقو الجنائي في الشرع اإلسبلمي )ص ص (5
 (15-13سبلـ يعمنيا حربا  عمى قطاع الطريق )ص ص( شبير، اإل(1

 (.11باغشير، اقامة حد الحكـ الحق في تشريع العميـ الخبير )ص(3) 
 (8-7-6عودة، التشريع الجنائي اإلسبلمي )ص ص (5)

 (501الفرا، العفو عف القصاص في النفس اإلنسانية )ص(1) 
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نما تركت لولي ار مقدىي العقوبات التي لـ يرد بيا نص مف الشارع لتحديد  ىا وا 
عمى الحق  ا  األمر أو القاضي عمى أف تكوف العقوبة تتناسب مع الفعل ويكوف حكميا مبني

 ( 5)والعدالة

 سابعًا: التطور التاريخي لجغرافية الجريمة:
بدأ االىتماـ بدراسة الجريمة مف قبل عمماء االجتماع ثـ عمماء الجغرافيا في وقت 

عشر, وكاف مف الدراسات األولى الرائدة في ىذا المجاؿ ما ظير في مبكر مف القرف التاسع 
فرنسا, حيث أجرػ "جيرؼ" الذؼ كاف مديرا  إلدارة شئوف الجريمة بوزارة العدؿ الفرنسية في 

ـ, دراسة قسـ فييا فرنسا إلى خمسة أقاليـ متميزة في مجاؿ الجريمة 5831-5815الفترة مف 
وصنفيا إلى جرائـ ضد النفس 5830-5811الفترة  وقد درس الجريمة في فرنسا خبلؿ

وأخرػ ضد الممتمكات, وتضمنت دراستو عدد مف الجداوؿ والخرائط تناولت الموقع الجغرافي 
وأعمار مرتكبي الجرائـ، وبعد ذلؾ التاريخ زاد االىتماـ بجغرافية الجريمة وتوالت الدراسات في 

ـ في الواليات المتحدة 5967في عاـ  مختمف دوؿ العالـ وخاصة الدوؿ الغربية, وظيرت
. وفي دراسة (1)األمريكية دراسة لعدد مف التجمعات المبعثرة لمرتكبي الجرائـ في مدف الصفيح

الحع أف بعض مناطق مدينة كاردؼ في ويمز تسيـ في نسبة  5976أجراىا ىربرت عاـ 
ما ا  بيئية وأيضالمجرميف مف صغار السف بشكل غير متناسب ولذا درست كافة الجوانب ال

يتفق مع المنيج الجغرافي الحديث مف حيث التركيز عمى القيـ واالتجاىات في ىذه 
 (3)المناطق.

وتعد جغرافيا الجريمة فرعا  مف فروع الجغرافيا االجتماعية، واعتبرىا البعض مف 
 موضوعات الجغرافيا التطبيقية.

تعدد التخصصات التي  وتعتبر جغرافيا الجريمة مف الموضوعات المتشابكة بسبب
تسيـ بدراسة الجريمة، حيث ترتبط الجريمة وعناصرىا بالبيئة الطبيعية)كالمناخ(، واختبلؼ 
الػأبعاد المكانية لمجريمة. وبياف الخصائص الديموغرافية واالقتصادية والسياسية والثقافية 

 لمرتكبي الجرائـ وتؤثر ىذه الخصائص في نوع الجريمة.

                                                           

 (.80-79أبوزىرة، الجريمة والعقوبة )ص ص (5)
 (.88ىربرت، جغرافية الجريمة الحصرية )ص( (1
 (.33( عبد الجميل، جغرافية الجريمة )ص(3
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موغرافية: العمر، والنوع، والعرؽ، ومكاف الميبلد، ومعدالت وأىـ الخصائص الدي
، والحالة المينية، والحالة المدنية، التعميـالوسيط، ومستوػ و  ،المواليد والوفيات، والعمر

باإلضافة إلى بعض الخصائص االجتماعية كحجـ األسرة وحالة السكف ونوعو، وتركز 
العرقي في معدالت الجريمة وأنواعيا، كما  بعض الدراسات الجغرافية عمى اختبلؼ التركيب

تناوؿ دراسات أخرػ الخصائص السياسية لممجتمعات، وعبلقتيا بالجريمة خاصة في فترات 
التحوالت السياسية كانييار نظاـ حكـ معيف، أو بسبب التطيير العرقي، أو في مناطق 

 (5).عميياالحدود المتنازع 

ة عمى أساس أنيا ظاىره بشرية تحدث في كل لذلؾ يتعامل عمـ الجغرافيا مع الجريم
مكاف, لذا فانو يقوـ بتوزيع ىذه الظاىرة, ثـ يحاوؿ البحث عف األسباب التي أدت إلى ىذا 

 ليس فالمكاف  (1)التوزيع وتقسيميا وتوزيعيا عمى الخرائط وتتبع أصوليا مع بعضيا البعض.
 يصعب التي واألنشطة لمقيـ والعادات مكاف إنو إذ إليو، النظر ويصعب فقط، ماديا   كيانا  
 مف يتبايف  (*) ةالجريم فمسرح عميووبناء  بعض، عف بعضيا منفردة إلييا ننظر أف نايعم

 في تؤثر وحضارية وىذه واجتماعية جغرافية واقتصادية طبيعية مؤثرات بحكـ آخر إلى مكاف
 ( 3) معدالت الجريمة. تبايف

ف كانت مشكمة وظاىرة عالمية إال أنيا لـ تحع بالدراسة  والحقيقة أف الجريمة وا 
واالىتماـ إال في عيد قريب, ومف الجدير بالذكر ىو أف "عبد الجميل" ىو مف أوائل الدارسيف 
لجغرافية الجريمة في العالـ العربي حيث كانت أولى الدراسات لو عف الرحمة إلى الجريمة 

وبعدىا توالت دراساتو حتى أصبحت  5981لجغرافية في مصر عاـ مف وجية النظر ا
مرجعا  ميما   لكل الدارسيف في جغرافية الجريمة كما كاف لدراسة جغرافية الجريمة في الدوؿ 

                                                           

  (.10-58( دمحم، الجغرافيا التطبيقية )ص ص(5
 ( 7( شقة وأبو عمرة، محافظات غزة دراسة في جغرافية الجريمة )ص(1
بط التحقيق بنقطة البدء مسرح الجريمة " ىو المكاف الذؼ تنبثق منو كافة األدلة، فيو الذؼ يزود ضا ( )*

في بحثو عف الفاعل، ويكشف عف معمومات ىامة لمف يفد " يأتي"ػ بعد ذلؾ مف األخصائييف، لذلؾ 
فإف مسرح الجريمة إما أف يكوف مكانا  واحدا  أو عدة أماكف متصمة أو متباعدة تكوف في مجمميا 

ل البحث يكوف جزءا  مف مسرح الجريمة، فكل مكاف ُيستدؿ منو عمى أثر مرتبط بالجريمة مح
 (.51عطية، مسرح الجريمة )ص(. مسرحيا"

 (581شوية، المقارنة السوسيو جغرافية لظاىرة الجريمة ، )ص(3) 
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الخميجية نصيب كبير حيث تناوليا العديد مف الدارسيف نذكر منيـ عمى سبيل المثاؿ ليمى 
 ( 5) زعزوع وعبد الرحمف الباحوت.

 (ٕ) المستويات اإلحصائية لقياس حجم الظاىرة اإلجرامية: :امناً ث
تستخدـ لموصوؿ إلى معمومات دقيقة عف حجـ الظاىرة اإلجرامية وتقسـ إلى خمسة 

 أقساـ
 اإلجرام الظاىر:  ـــٔ

وىو مجموعة الجرائـ المرتكبة فعبل  والتي عممت بيا أجيزة الشرطة بغض النظر 
 قامت أجيزة الشرطة بمتابعتيا مف عدمو. ء  اعف مصيرىا القضائي سو 

 اإلجرام الشرعي:  ـــ ٕ

وىو مجموعة الجرائـ المرتكبة والتي صدر بيا حكما قضائيا  بإدانة المتيـ عف 
 فعمو حيث يتـ قياس حجـ اإلجراـ الشرعي مف خبلؿ إحصائيات المحاكـ.

 اإلجرام الرمادي: ـــ ٖ

التحقيق أو المحاكمة ولـ يصدر فييا حكـ وىو مجموعة الجرائـ التي ال تزاؿ تحت 
باإلدانة بعد حيث يتـ احتساب عدد الجرائـ الرمادية مف خبلؿ خصـ حجـ اإلجراـ  قضائيا  

 .الظاىر مف اإلجراـ الشرعي 

 اإلجرام األسود:  ـــ ٗ

مجموعة الجرائـ المرتكبة والتي لـ تصل أجيزة الشرطة لمعمـ بيا، ال مف حيث 
يا، وىي بذلؾ بخبلؼ اإلجراـ الظاىر، ويرجع سبب انتشارىا إلى وقوعيا أو مرتكبي

 مف إيذاء الجاني أو بساطة الجـر أو عدـ الثقة بأجيزة الشرطة. عميوخوؼ المجني 

                                                           

 (.8شقفة وابو عمرة, محافظات غزة دراسة في جغرافية الجريمة )ص(5) 
 (.17-16مطر, محاضرات في عمـ االجراـ و العقاب )ص ص(1)
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ىو مجموع مستويات اإلجراـ السابقة جميعيا )اإلجراـ الظاىر + اإلجراـ : الفعمياإلجرام  ػػػػػػ٘
األسود(.وىي بذلؾ تعبر عف حجـ الظاىرة الشرعي+ اإلجراـ الرمادؼ+ اإلجراـ 

 .عبل  اإلجرامية الواقعة ف

 تاسعًا: العوامل المؤثرة في الظاىرة اإلجرامية:
قياـ الجريمة بعضيا متصمة بالتكويف الفردؼ  ىىناؾ عوامل مختمفة تساعد عم

لئلنساف قد تييئ لو أسباب ارتكاب الجريمة تسمي بالعوامل الداخمية كالوراثة والسف، 
وتعاطي المخدرات والتكويف العقمي والمرض والسبللة والجنس وبعضيا تتمثل في عوامل 

العوامل الخارجية  عمييامحيطة بشخصية المجـر قد تكوف سببا  في ارتكاب الجريمة يطمق 
 والفقر واألصدقاء عمى النحو اآلتي: التعميـكاألسرة والتمفزيوف والديف وبيئة العمل  و 

 العوامل الداخمية: ـــٔ

ىي مجموعة مف المؤثرات المرتبطة في تكويف شخصية المجـر العقمي والنفسي، 
 (5)والذؼ يعمل تضافرىا مع البيئة في إحداث السموؾ اإلجرامي.

 الوراثة: ــأـ

الخمف لحظة اإلخصاب حيث نادؼ العالـ  ىىي انتقاؿ خصائص السمف إل
خمقية تميزه عف غيره عف طريق الوراثة مف األجداد  اإليطالي لمبروزو بأف المجـر لو صفات

لى األبناء، ولكف أثبتت فشميا فميس شرطا   بف السارؽ سارؽ لكف يرجع السموؾ أإلى اآلباء وا 
.  (1)اإلجرامي إلى العوامل البيئية المحيطة بالمجـر

 : السن ــب ـ
الشيخوخة حيث تكوف  حتىىي المراحل التي يمر بيا اإلنساف مف لحظة والدتو 

الجرائـ التي يرتكبيا األطفاؿ قميمة بسبب ضعف البنية، ولكف في مرحمة المراىقة تزداد بسبب 
سرقة الحاجة المراىق لؤلمواؿ لذلؾ أكثر الجرائـ التي يرتكبيا المراىقوف جرائـ األمواؿ ك

خوخة تقل الجرائـ أما في  مرحمة الشي  (3)والسطو باإلضافة إلى جرائـ الضرب أو االعتداء.
خاصة التي تحتاج مجيود بدني كجرائـ االعتداء والسرقة  بسبب الضعف مف الناحية البدنية 

                                                           

 (.51عممي اإلجراـ والعقاب )ص( الوريكات، أصوؿ (5
 .(519-516( القيوجي، عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب )ص ص(1
 (.559ػ 558( الوليد، مبادغ عمـ اإلجراـ )ص ص(3
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والذىنية، وكذلؾ ضعف الغريزة الجنسية إال أنو يبلحع ارتكاب بعض الجرائـ الجنسية 
.  ويمكف القوؿ بأف السف عامل أساسي لتحديد حجـ الجرائـ (5)األطفاؿ الصغار بحقكالمواط 

 في المرحمة العمرية التي يمر بيا اإلنساف. 
 شرب المسكرات:  ـــت ـ

عنى باحثوف منذ زمف طويل بوجود عبلقة قوية بيف الخمور واإلجراـ، وىناؾ إجماع 
امل الوحيد في ىذا عمى أف الخمور عامل ميـ الرتكاب الجريمة، ولما كانت الخمور ليس الع

الشأف فقد اختمف الرأؼ حوؿ حقيقة دورىا في مجاؿ اإلجراـ، وكاف السائد إلى أف الخمور 
ليا دور محدود في ارتكاب الجريمة إال أف ىذا الرأؼ لـ يعد ُمسمما  بو اليوـ، فقد دلت أبحاث 

اشر مف حيث شاربييا مما يسبب أثر مباشر أو غير مب عمى أف المشكمة أعظـ خطرا  
الرتكاب الجريمة أو بالنسبة لذويو وعمى األخص ذريتو، حيث أف تناوؿ الخمور يؤدؼ إلى 

ضعاؼ قدراتو عمى كبح تمؾ الدوافع وتشتد أثر خطورة الخمور  في إثارة دوافعو الغريزية وا 
ويمكف  (1)وصوؿ الشخص إلى السكر الكامل مما يؤدؼ إلى ارتكاب جرائـ خطيرة. حالة

مف ارتكاب الجريمة عند عدـ المقدرة عمى شراء المسكرات فيمجأ الرتكاب المسكرات شارب ل
 الجريمة وبخاصٍة جرائـ األمواؿ حتى يستطيع شراء المسكرات. 

 التكوين العقمي:  ـــث ـ

بيف السموؾ  قةأتثبت الدراسات التي قاـ بيا باحثوف عمـ اإلجراـ أف ىناؾ عبل
يف بصفة عامة يمتازوف بضعف أو تخمف عقمي اإلجرامي والتخمف العقمي حيث إف المجرم

نزواتيـ الفطرية ويصعب إدراكيـ في تقدير تصرفاتيـ  التي قد  عمىحيث يفقدوف السيطرة 
تكوف بفعل الوراثة إال أف ىناؾ فئة مف المجرميف يمتازوف بالذكاء حيث حقق العالـ 

 (3)المرض العقمي. حتىلومبروزو خطوة ميمة في تصنيف المجرميف مند الوالدة 

 المرض:  ـــج ـ

والجريمة حيث يميموف  ض بدنيا  يبيف المر  مة  كشفت عدد مف الدراسات أف ىناؾ ص
أو أصحاب العاىات إلى ارتكاب جرائـ الحرؽ والقذؼ واإلتبلؼ بسبب  قيا  المشوىيف أخبل

حساسيـ بالنقص مما يدفعيـ إلى ارتكاب الجرائـ بسبب الحقد عمى  شعورىـ باالضطياد وا 
                                                           

 (.76( عبد العاؿ، أصوؿ عمـ اإلجراـ )ص(5
 (.118-117( دمحم وأبو عامر، مبادغ عمـ اإلجراـ )ص ص(1
 (.19-ػ11( جعفر، اإلجراـ وسياسة مكافحتو )ص ص(3
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ارتكاب جرائـ األمواؿ عند شعورىـ بالحاجة المادية كإخفاء  ىإل أوف األسوياء مف الناس ويمج
 (5)وف ويخططوف الرتكاب الجرائـ.مف السرقة أو يقنع عميياالمتحصل 

 
 الساللة وىي: ــح ـ

%مف أفرادىا يتصفوف بصفات جسدية وراثية 71"المجموعة البشرية التي ال يقل 
 هل وحجـ األنف والشفاواحدة، مثل لوف البشرة وشكل لوف العيوف ولوف وطبيعة الشعر وشك

حيث  تشير اإلحصاءات بأف الجرائـ الذؼ يرتكبيا الزنوج ىي األعمى في  (1)ةوطوؿ القام
الواليات المتحدة وأوروبا ويرجع السبب بارتفاع الجرائـ التي يرتكبيا الزنوج بسبب الوضع 
االقتصادؼ السيئ واإلىانة التي يتعرضوف ليا والمعاممة الوحشية مف المواطنيف البيض 

ئل اإلعبلـ كثير مف االعتداءات  ضد الزنوج مما يدفعيـ والبوليس حيث تـ رصد عبر وسا
ويمكف القوؿ بأف نسبة الجرائـ تزيد عند الزنوج عف البيض بسبب  (3)الرتكاب الجرائـ انتقام ا.

 ز العنصرؼ الذؼ يتعرضوف لو في الحياة اليومية، والذؼ نيى اإلسبلـ عنو. يالتمي
 الجنس: ـــخ ـ

اإلجراـ أف نسبة الجرائـ عند النساء أقل مف الرجاؿ،  تشير دراسات الباحثوف في عمـ
مف الرجل باإلضافة  ا  أضعف بدني فالمرأة، ويرجع السبب في ذلؾ إلى عوامل نفسية وتكوينيو

يختمف عف الرجل، ألف نسبة النساء المواتي يتحممف  ؼالذ موضع االجتماعي لممرأةل
تحمل متاعب الحياة، وبالتالي فإنو المسؤولية وحدىف أقل بكثير مف الرجاؿ ألف الرجل ي

فالرجاؿ أكثر عرضة  عميوو  (5)ارتكاب الجرائـ. ىيتعرض لممشاكل واآلالـ التي تدفعو إل
 .ئولياتيـلسد حاجياتيـ المادية وكثر مسائـ الرتكاب الجر 

 العوامل الخارجية: ــــٕ

، وتوجو سموكو نتيجة  عمىىي مجموعة مف العوامل التي تؤثر  شخصية المجـر
 (1)العوامل المحيطة بو والتي تعمل عمى تكويف شخصيتو اإلجرامية.

                                                           

 (.66-61( حسني، عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب )ص ص(5
 (.56( حماد وأخروف، دراسات في الجغرافية البشرية )ص(1
 (.10ػ59( أحمد، دروس في عمـ اإلجراـ )ص(3
 (.71-75( المشيداني، أصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب )ص ص(5
 (.171( الوريكات، مبادغ عمـ اإلجراـ )ص(1
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 األسرة:  ــأـ

ىي النواة األولى التي تعمل عمى تكويف شخصية الفرد، فإذا كانت المكانة 
 االقتصادية لؤلسرة منخفضة إلى الحد الذؼ ال يمكف ألفرادىا مف إشباع حاجاتيـ كالمأكل
والمشرب والممبس بالطرؽ المشروعة فيترتب عمى ذلؾ ارتكاب بعض أفرادىا الجرائـ كجريمة 

إلى القتل أو ارتكاب بعض الجرائـ األخبلقية، حيث أوضحت نتائج  نا  السرقة والسطو وأحيا
. ويمكف لؤلفراد ارتكاب الجرائـ (5)بعض الدراسات أف ىناؾ ارتباطا  بيف جريمة البغاء والفقر

 لة كاف أرباب األسر مف أصحاب العود اإلجرامي.في حا
 التمفزيون كأحد أىم وسائل اإلعالم:  ـــب ـ

 ةلمقراءة والكتاب ويعتبر مف أىـ الوسائل الترفييية خطرا  حيث ال يحتاج مشاىدي
وخبلصة القوؿ   (1)عندما يشاىدوف األفبلـ يبيروف ببعض الشخصيات ويرغبوف بتقميدىـ.و 

تؤثر سمبا  وبخاصٍة في األفبلـ التي يكوف بطميا رجل عصابة حيث يبير  أف وسائل اإلعبلـ
 األطفاؿ بيـ وخاصة بطرؽ ىروبيـ مف الشرطة وتضميل رجاؿ الشرطة.

 الدين:  ــت ـ

وحاسـ  ػ يعمل الديف عمى مقاومة األفراد لمبواعث اإلجرامية فيو عامل إيجابي قو 
يعمل عمى ضبط النفس واستقرار المبادغ والتعاليـ حيث أجريت دراسة قاـ بيا الباحث 

% مف النزالء  8أف   بينتخمسمائة مف النزالء في نيويورؾ  عمىشمدوف واليانور جموؾ 
وخبلصة القوؿ بأف الوازع الديني يعمل عمى الحد مف   (3) كانوا يواضبوف عمى العبادة.

 ، ألنو يغمب مصمحة الجماعة ويخشي مف عذاب هللا.ارتكاب الجرائـ

 بيئة العمل:  ـــث ـ

قد يمجأ الصغار إلى العمل نتيجة الوضع االقتصادؼ السيئ حيث يكونوا في ىذه 
الفترة في مرحمة تدريب عند أرباب العمل حيث يمجأ أرباب العمل إلىانة مشاعرىـ والتجريح 

                                                           

 (.131-135اإلجراـ )ص ص( القربشي، عمـ (5
 (.65-63( شكور، العنف والجريمة )ص ص(1
 (.357( عمى وعثماف، أصوؿ عمـ اإلجراـ والعقاب )ص(3
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ىانات قد تؤدؼ إلى ارتكاب الجرائـ والتي يكوف مف الصعب السيطرة إلبيـ حيث أف ىذه ا
 (5)عمييا

 : التعميم ـــج ـ

تيذيب النفس  عمىالتقميل مف نسبة ارتكاب الجرائـ، ألنو يعمل  عمى التعميـيعمل 
كل التأثيرات والعادات السيئة لذلؾ  عمىوزرع القيـ واالنتماء لممجتمع ويعمل عمى القضاء 

مف الجرائـ ُكشفت بسبب التقدـ العممي، ولكف بالمقابل نجد بأف العمـ يستخدـ  را  نجد أف كث
السرقة،  و القتلكالرتكاب الجرائـ. فمعظـ الجرائـ التي يرتكبيا األميوف تمتاز بالقسوة 

ويمكف القوؿ بأف العمـ ذو حديف يمكف  (1)والحرؽ، بينما جرائـ المتعمميف تمتاز بالذكاء.
،  ويمكف استخدامو DNAعف الجرائـ مف خبلؿ رفع البصمات وتحميل  مكشفلاستخدامو 

 جرائـ التزوير والتزييف. ةالرتكاب الجرائـ وبخاص
 الفقر: ـــح ـ

يدفع األشخاص إلى ارتكاب جرائـ األمواؿ لسد العجز المالي الشخصي أو األسرؼ 
مف الذيف قدموا لممحاكـ حيث أكدت الدراسة أف  66100 عمىحيث أجريت دراسات في فرنسا 

إال أف العوامل االقتصادية ليس الدافع ، الغالبية العظمي كانوا ينتموف إلى األوساط الفقيرة جدا  
نما ىو تضافر مجموعة عوامل أدت إلى ارتكاب الجرائـ.   (3)الوحيد إلى ارتكاب الجرائـ وا 

وىو مف أوائل الباحثيف الذيف أكدوا أىمية العامل يفييرسي، حيث أشار عالـ الجريمة اإليطالي د
ت الفقيرة % مف سكاف إيطاليا مف الطبقا60االقتصادؼ وعبلقتو بالجريمة، إلى أنو بينما يعد

وخبلصة القوؿ   ( 5) ـ ينتموف إلى الفقراء.عميي%مف المحكوـ 90ػػػػػػػػ  81فإف نسبة تتراوح بيف
رئيسا  ألف ىناؾ أنواعا  مف الجرائـ  ارتكاب الجريمة ولكف ليس عامبل  أف الفقر ىو عامل إلي 

 ترتكب ليس ليا عبلقة باألمواؿ كجرائـ القتل والحرؽ والسب وىتؾ العرض.

 األصدقاء: ــخ ـ

تو فإذا ايتأثر الشخص بأصدقائو ألنو يقضي معيـ أوقات فراغو ويمارس معيـ ىواي
ا اتجيوا إلى التفوؽ العممي والرياضي أما إذا كاف األصدقاء يعمسادت القيـ والمبادغ ال

                                                           

 (.586( العاني وطوالبة، عمـ اإلجراـ والعقاب )ص(5
 (.507-506( حورؼ، الجريمة أسبابيا ومكافحتيا )ص ص(1
 (156-110( الشاذلي، عمـ اإلجراـ وعمـ العقاب )ص ص(3
 (.131( القريشي، عمـ اإلجراـ )ص(5
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انخراطو في السموؾ غير  عميويمارسوف سموكا  غير مشروع فإف انضماـ الفرد إلييـ يترتب 
وخبلصة القوؿ بأف األصدقاء المنحرفيف يقودوا  (5)الذؼ يؤدؼ إلي ارتكاب الجريمة. سوػ ال

 نعداـ مراقبة األسرة ألبنائيا باستمرار.األفراد إلى ارتكاب الجرائـ في حالة ا

 

 

                                                           

 (579-578( عبد الستار، مبادغ عمـ اإلجراـ )ص ص(5



 

 
 

 

 

 

 

 

  الثالثالفصل 
األبعاد الجغرافية لمجرائم المرتكبة ضد الثقة 
 العامة في محافظات غزة والعوامل المؤثرة فييا.
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 الثالثالفصل 
 األبعاد الجغرافية لمجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات 

 غزة والعوامل المؤثرة فييا
 

تـ تقسيـ ىذا الفصل إلي قسميف: األوؿ بعنواف " األبعاد المكانية والزمنية لمجرائـ 
حيث يسعي الباحث مف خبلؿ ذلؾ إلى ، غزة المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات

التعرؼ عمى حجـ ظاىرة الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة مف خبلؿ تتبع التطور الزمني 
ليا وحجـ الجريمة العامة في محافظات غزة، حيث تعد الزيادة والنقصاف مؤشرا  لمدؼ حجـ 

ة العامة الموجودة في انتشار الظاىرة، كذلؾ التعرؼ عمى أنواع الجرائـ المرتكبة ضد الثق
محافظات غزة، أما القسـ الثاني فيو بعنواف العوامل الجغرافية المؤثرة بالجرائـ المرتكبة ضد 

 ذاتالثقة العامة في محافظات غزة، وتناوؿ الباحث بعض العوامل الطبيعية والبشرية 
 عبلقة.ال

إحدػ عشر جريمة يصنف القانوف الفمسطيني الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة إلى  
ومف خبلؿ متابعة التقرير اإلحصائي الجنائي الصادر مف وزارة الداخمية ػػ وحدة التخطيط 

 ,ـ1051والتطوير تبيف بأف إجمالي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة بمغت في العاـ 
  .% مف إجمالي الجرائـ العامة 9.6( جريمة بنسبة  3557)

 

 لزمنية لمجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة:أواّل: األبعاد المكانية وا
تساعد دراسة التحميل الجغرافي لمجريمة في منطقة معينة، وخبلؿ فترة زمنية محدودة 
عمى تحديد األنماط المكانية والزمانية  واتجاىات الجريمة نحو الزيادة أو النقصاف في تمؾ 

ستفيد منيا تالمنطقة حيث تعد معرفة الخصائص الزمنية لمجرائـ أحد أىـ المؤشرات التي 
فمعرفة النمط الزمني لمجرائـ يساعد في الحد ، المتخصصة بمكافحة الجريمة الجيات األمنية

حيث ييتـ عمـ  (5)عند ارتفاعيا لتفادييامف انتشار ىذه الجريمة  مف خبلؿ التخطيط األمني 
الجغرافيا أساسا  بالتغيرات المكانية بينما ييتـ عمـ التاريخ بالتغيرات الزمنية غير أف الجغرافي 

أف ييمل البعد الزمني تماما ، ذلؾ ألنو ييتـ بتفسير الظاىرات تفسيرا  يشمل  ال يستطيع 
                                                           

 (.75( الحارثي، الخصائص المكانية لموقع الجرائـ اإلرىابية في المممكة العربية السعودية )ص(5
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ـ فإف تحميل تالعوامل المسببة ليا وتتابعيا، وىي ببل شؾ تحدث خبلؿ فترات زمنية ومف 
إحصاءات الجريمة مكانيا  وزمانيا  يظير ىذيف البعديف الزماني والمكاني حيث أجريت 

ديف الزماني والمكاني في الواليات المتحدة وبريطانيا مستخدمة دراسات عديدة تبحث عف البع
عف الجرائـ، وقد أظيرت الدراسات المكانية لمجريمة تباينا  مكانيا   ةاإلحصاءات الصادر 

التوزيع  عمىبأنو يستخدـ لمداللة  :يمكن تعريف النمط المكاني لمجريمة  عميوو  (5)وزمانيا  ليا
سطح األرض وىنا يخص الباحث انتشار  عمىالجغرافي لمجريمة، ولتوضيح انتشار الظاىرة 

في محافظات غزة أؼ الحيز الجغرافي الذؼ تحدث فيو أعمى نسبة تركز في  الجريمة جغرافيا  
معدالت الجريمة فيي تمثل المنطقة المستيدفة والجاذبة مكانيا  تبعا  لمظروؼ االجتماعية 

 .(1)قتصاديةواال
 في محافظات غزة:والجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة حجم وتطور الجرائم العامة ـــ ٔ

 في محافظات غزة: حجم وتطور الجرائم العامة  -أ
فبلبَد مف ربطيا بالزياد السكانية ، يتـ فيـ مسار الجريمة في األعواـ الماضية حتى

في محافظات غزة السيما، وأف عدد السكاف في ىذه المحافظات قد تزايد خبلؿ ىذه الفترة 
, لذلؾ قاـ تزايدا  ممحوظا ، بيد أف الزيادة السكانية قد ال تعني بالضرورة زيادة عدد الجرائـ 

لمرتكبة  ضد الثقة العامة  ليتسنى وعدد الجرائـ ا ،الباحث  بالربط بيف عدد الجرائـ العامة
 .(3.5جدوؿ ) جمالي الجرائـ العامة محافظات غزةإلمعرفة التطور النسبي ليا بالنسبة 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

 (.55المنقورؼ، األبعاد المكانية لمجريمة بوالية كردفاف: دراسة في الجغرافية االجتماعية )ص (5)
 (.107الشبوؿ، األنماط الجغرافية لمجريمة دراسة أنثروبولوجية لبعض الجرائـ المرتكبة في األردف )ص (1)



  

56 
 

 مٕ٘ٔٓ-ٕٓٓٓعدد الجرائم العامة والجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة  :(ٔ.ٖجدول )

عدد الجرائم  السنة
معدل الجريمة لكل  عدد السكان العامة

 نسمة ٓٓٓٓٓٔ
عدد جرائم المرتكبة 
 ضد الثقة العامة

نسبة الجرائم المرتكبة ضد الثقة 
 العامة من نسبة الجرائم العامة

1000 6535 5509677 179.1 5616 11.3 
1005 55815 5551895 5196 5669 55.1 
1001 7568 5581908 606 5866 16 
1003 9191 5115518 765 1598 13.6 
1005 8660 5165057 687 1509 15.5 
1001 8767 5305388 671 5551 56.5 
1006 6651 5359163 590 5055 51.7 
1007 51658 5391710 905 670 1.3 
1008 58611 5550331 5195 5355 7 
1009 59136 5586856 5353 5038 1.3 
1050 51708 5131510 5013 5179 8.5 
1055 56715 5188691 5015 5191 7.7 
1051 11316 5655193 5319 5760 7.9 
1053 35515 5705537 5858 3506 9.9 
1055 19175 5760037 5663 3508 50.6 
1051 31661 5859985 5919 3557 9.7 

وحدة التخطيط والتطوير   -عمى بيانات من وزارة الداخمية الفمسطينية  ـ إعداد الباحث بناءً  -المصدر:
 .ٕ٘ٔٓ -  ٕٓٓٓلمشرطة لمعام 

 من  الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني عمييابيانات تم الحصول  -

 ( ما يمي : 3.5يتضح مف الجدوؿ )

ىناؾ تذبذب واضح في معدالت ونسب الجرائـ العامة والجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة  -8
عدد الجرائـ العامة في محافظات غزة ـ حيث شيد انخفاض في 1051ـ ػػػػػػ1000لمفترة 
ع انتفاضة اندالنتيجة ، نسمة 500000( جريمة /179.1) ( جريمة بمعدؿ6535)إلى 
بسبب التفاؼ . الدراسةلفترة دنى معدالت لمجريمة أ فم ـ وىو1000قصى في العاـ األ

 الشعب الفمسطيني حوؿ المقاومة.

ىا بلارتكاب الجرائـ العامة فبمغ أع أعدادـ اختبلؼ في 1005 –ـ 1005شيدت الفترة  -2
ـ وسجل عاـ 1005عاـ منسمة ل 500000( جريمة / 5196معدؿ )( جريمة ب55815)
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نسمة  500000( جريمة / 606معدؿ )ب ( جريمة7568) بمغىا حيث اـ أدن1001
 ، ولكفتعرض مقرات األجيزة األمنية لمقصفل ـ نتيجة  1005االرتفاع عاـ  ويُعزؼ 

  جيزة األمنية سيطرتيا وأخذت معدالت الجرائـ  باالستقرار وصوال  سرعاف ما بسطت األ
 ـ. 1005لمعاـ 

الفمسطينية بالسيطرة  سرائيمي مف محافظات غزة قامت السمطةإلبعد انسحاب االحتبلؿ ا -8
( جريمة 8767ـ ) 1001فبمغ عدد الجرائـ في العاـ  ، الكاممة عمى محافظات غزة

 نسمة . 500000( جريمة /671.5بمعدؿ ) 

( جريمة 6651شيد انخفاض في عدد الجرائـ العامة حيث بمغت )ـ  1006في العاـ  -4
يسمى باالنقساـ  حدث ما، ـ 1007عاـ ال وفي نسمة 500000( جريمة / 590)بمعدؿ 

الجريمة ضعف ت وىنا ارتفع ،الداخمي حيت قامت حكومة حماس بتطبيق القانوف بالقوة
 .(5)نسمة500000( جريمة / 905) ( جريمة بمعدؿ 51658)فسجمت  ـ1006لعاـ ا

لى تدمير إدػ أـ عدواف ضروس عمى محافظات غزة 1009-ـ  1008شيد العاميف  -%
حدث حالة مف عدـ االستقرار والفوضى في الشارع أ منية مماجيزة األغمب مراكز األأ 

عاـ  ائـالجر عدد عواـ السابقة فبمغ ألفي ارتفاع الجريمة عف ا الفمسطيني وىذا كاف سببا  
في حيف بمغت نسمة 500000( جريمة /5195) ( جريمة بمعدؿ 58611)ـ 1008

 نسمة .500000( جريمة /5353)(جريمة بمعدؿ59136ـ )1009في العاـ 

ـ عف العاميف 1055 –ـ 1050الجرائـ لمعاميف  أعدادحع انخفاض ممحوظ في لوُ  -6
( جريمة / 5013)( جريمة بمعدؿ51708)ـ 1050عاـ في  تالسابقيف حيث بمغ

( جريمة 5015)(جريمة بمعدؿ56715)ـ 1055عاـ  في تنسمة وبمغ500000
حافظات غزة مني في موىذا يعود لسببيف رئيسييف ىما االستقرار األ، نسمة500.000/

ودخوؿ مواد البناء والبضائع التجارية  ،نفاؽ التجارية عمى الحدود مع مصروانتشار األ
 عمى الجريمة العامة .  وبالتالي اثر عكسيا   ،مما زاد مف فرص العمل

ـ 1053لى عاـ إـ 1051الجريمة مف عاـ  أعدادتغير واضح في  ىذه الفترةفي لوحع  -7
( جريمة / 5319) ( جريمة بمعدؿ11316)ـ 1051لعاـ ائـ الجر  عددحيث ارتفع 
مف انفراج  اعمييفي مصر وما ترتب  األوضاع السياسية لتغير نتيجة، نسمة 500000

وزيادة تيريب البضائع االقتصادية  ،مني في محافظات غزةفي الوضع االقتصادؼ واأل
                                                           

 .(18-15حبيب, المقاومة الفمسطينية وآثرىا عمى االمف القومي المصرؼ )ص ص (5)
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مصر مما خمق فرص  الموصولة معنفاؽ التجارية والبنائية في تمؾ  الفترة عف طريق األ
( 5858) (جريمة بمعدؿ35515)ـ 1053الجريمة في العاـ  عدد حيث ارتفع, عمل

  .نسمة500000جريمة / 

الجرائـ في محافظات غزة حيث شيد  أعدادـ ارتفاع في 1051 – ـ1055شيد العاـ  -1
الجرائـ  عددعمى التوالي حيث بمغ  يوما   15 لمدة استمر اسرائيميـ عدواف 1055العاـ 
في العاـ  تنسمة وارتفع500000/ (5663معدؿ) ب( جريمة 19175) ـ1055لمعاـ 
نسمة 500000( جريمة / 5919( جريمة بمعدؿ )31661) تـ حيث بمغ1051

إدخاؿ لى استمرار الحصار الخانق عمى محافظات غزة وتوقف إويرجع ىذا االرتفاع 
وبالتالي زيادة معدالت الجرائـ  ،لبطالةمواد البناء والبضائع مما سبب في ارتفاع نسبة ا

 مع الزيادة المستمرة في عدد السكاف لنفس المساحة.ـ 1051في عاـ 

 
 في محافظات غزة:الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة حجم ب ـــ 

، تعد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة مف الجرائـ التي تمس بحقوؽ الدولة األدبية 
حيث تعتمد ىذه الدراسة عمى اإلحصاءات التي أصدرتيا وزارة ، المالية وتمس بحق مواطنييا

حيث بمغ مجموع الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة ، ـ1051الداخمية الفمسطينية عاـ 
ويتضح مف خبلؿ البيانات ، في محافظات غزة خبلؿ فترة الدراسة جريمة 18955

بعا  متذبذبا  في اضد الثقة العامة تأخذ طاإلحصائية المتاحة أف ظاىرة الجرائـ المرتكبة 
 ( 3.5محافظات غزة شكل )
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 التطور الزمني لعدد الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة(: ٔ.ٖ) شكل

 ٕ٘ٔٓــٕٓٓٓلمفترة من  

 :ػػػػػ( ما يمي3.5)يتضح مف الشكل 

إف االتجاه العاـ لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة أخذه بالتزايد مف سنة إلى أخرؼ منذ   ػػػػأػ
ويُعزؼ السبب في ذلؾ لعدـ استقرار األوضاع االقتصادية في ، ـ1051 ػػػػػػ1000العاـ 

 محافظات غزة

 ـ1000إف مجموع الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة تتصاعد بصفو عامة منذ العاـ  ػػػػب ػ
ف كانت في بعض السنوات قد انخفضت نتيجة  ل  وضاع االقتصادية ؤلوا 

، ـ1009إلى العاـ  1001انخفض عدد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في العاـ  ػػػػت ػ
د خاؿ المواد البنائية مما خمق فرص عمل لمعظـ وذلؾ بسبب انتشار األنفاؽ الحدودية وا 

 شرائح المجتمع في محافظات غزة 

، عف السنوات ـ1055ػػػػ 1050معدؿ الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة مف العاـ  ارتفع ػػػػث ػ
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 ،ـ1051ػ 1051ثقة العامة مف العاـ شيد ارتفاع كبير لمعدؿ الجرائـ المرتكبة ضد ال ػػػػػػ ج
ويرجع السبب في ذلؾ نتيجة  لمحصار الخانق التي تعرضت لو محافظات غزة اضافة   

 . مما أدؼ الرتفاع معدالت الجريمة إلغبلؽ معظـ األنفاؽ الحدودية مع "مصر"
التوزيع الجغرافي ألنواع الجرائم العامة المرتكبة في محافظات غزة ما بين عامي  -ٕ

 م ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ

منية بوزارة الداخمية بمثابة مف السجبلت األ عميياعد البيانات التي تـ الحصوؿ تُ 
حصائيات دقيقة لعدد الجرائـ العامة وتصنيفيا  وتوزيعيا حسب محافظات غزة حيث تعتبر إ

وسوؼ يتناوؿ الباحث البيانات التي تـ  ،كثر دقة مف حيث تسجيل الجرائـىذه الجية ىي األ
عدادىا واختبلؼ تصنيفيا في محافظات إ ـ مف حيث 1051-1055ف لمعامي عميياالحصوؿ 

 (3.1جدوؿ )غزة 
 مٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓانواع الجرائم الرئيسة وتوزيعيا الجغرافي عمى محافظات غزة لعام  :(ٕ.ٖجدول )

 المجموع رفح خانيونس دير البمح غزة شمال غزة أىم الجرائم
ٕٓٔٗ ٕٓٔ٘ ٕٓٔٗ ٕٓٔ٘ ٕٓٔٗ ٕٓٔ٘ ٕٓٔٗ ٕٓٔ٘ ٕٓٔٗ ٕٓٔ٘ ٕٓٔٗ ٕٓٔ٘ 

القتل العمد أو 
 الشبو العمد

5 
 

1 1 8 5 6 8 7 3 5 15 30 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 القتل بالترؾ

 55557 7819 5691 5505 1111 913 5330 616 3307 1775 1190 1071 االيذاء واالعتداء

 170 103 70 11 535 563 66 11 131 157 61 53 االنتحار والشروع فيو

 5055 778 569 581 150 595 115 507 166 585 551 555 اآلداب العامة

 5175 5309 133 159 355 371 159 513 539 305 369 195 التيديد والتوعد

 7861 7551 817 801 5069 5013 5951 5016 5737 5811 1310 1706 السرقات بأنواعيا

جرائـ ضد النظاـ 
 العاـ

699 855 836 786 791 935 713 5531 186 507 3639 5500 

نصب وتزوير 
 واختبلس

958 970 711 5019 301 385 675 179 516 587 3508 3559 

الخطف وحجز 
 الحرية

3 5 58 11 51 9 5 5 50 57 10 16 

 1833 5191 901 713 5156 965 113 376 5766 5591 5363 5035 العنف العائمي

 31661 19175 5855 5553 6910 1508 1667 3531 9191 8377 8669 7955 المجموع

 م ٕ٘ٔٓ -  ٕٗٔٓالمصدر: من إعداد الباحث بناًء عمى التقرير اإلحصائي الجنائي الصادر عن وزارة الداخمية لعام 
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  -: ما يمي (3.1يتضح مف خبلؿ الجدوؿ )

إف جرائـ اإليذاء واالعتداء عمى األشخاص والممتمكات مف أكثر الجرائـ ارتفاعا  في  - أ
% مف 16.7أؼ ما نسبتو  ـ1055جريمة في العاـ  7819حيث بمغت ، محافظات غزة

حيث  1055ـ شيد ارتفاع مضاعا  عف العاـ 1051وفي العاـ ، إجمالي الجرائـ العامة
بزيادة % مف إجمالي الجرائـ العامة و 35.1أؼ ما نسبتو  55557 بمغ عدد الجرائـ

ويرجع ىذا االرتفاع بسبب النزعة القبمية والعادات والتقاليد الموجودة في ، جريمة 3358
محافظات عزة وسياسة أخد القانوف باليد، وتأخير تطبق القانوف عمى المتيميف الذؼ قد 

 . األخذ بالثأر ارتكاب الجرائـ، وذلؾ مف أجل  عميويترتب 

 7551ـ 1055جل في العاـ ث سُ نسبيا  حي رتفعتأنواعيا ابكافة لُوحع أف جرائـ السرقة  - ب
جل ـ سُ  1051في العاـ  و، % مف إجمالي الجرائـ العامة11.5أؼ ما نسبتو جريمة 
جريمة عف  513 وبزيادة  % مف إجمالي الجرائـ العامة11ما نسبتو  جريمة أؼ 7861
ـ، ألف محافظات غزة في العاـ 1051ـ ويرجع االرتفاع البسط في العاـ 1055العاـ 
ـ شيدت حربا  ومف المعمـو فإف جرائـ السرقة ترتفع في الحروب بسبب ترؾ 1055

مطموب نتيجة الشكل الالمواطنوف منازليـ وغياب األجيزة األمنية عف أداء عمميا ب
  لؾ العاـ.االحتبلؿ الصييوني في ذ

أؼ ما جريمة  5191ـ 1055في العاـ حيث ُسجل ، واضحا   رتفاعا  شيد العنف العائمي ا - ت
ـ 1051في حيف بمغ عدد الجرائـ في العاـ % مف إجمالي الجرائـ العامة 51.6نسبتو 
جريمة  5155بزيادة مف إجمالي الجرائـ العامة و  %56.3 وجريمة أؼ ما نسبت 1833

ظرا  لؤلوضاع االقتصادية السائدة في محافظات غزة مف حصار ويرجع السبب في ذلؾ ن
مف قبل االحتبلؿ الصييوني، وارتفاع نسبة البطالة مما سبب حالة مف االحتقاف والغضب 
عند، المواطنيف وعدـ تحمل اآلخريف مما يزيد مف حاالت القتل والطبلؽ والتشرد في ظل 

 نفوذ بعض العائبلت في األجيزة األمنية. 

 حيث بمغت في، بسيط لمجرائـ المرتكبة ضد النظاـ العاـ رتفاعامحافظات غزة  شيدت - ث
 وفي، % مف إجمالي الجرائـ العامة51.5جريمة أؼ ما نسبتو  3639ـ 1055العاـ 
بزيادة مف إجمالي الجرائـ العامة و % 55.5جريمة  5500ـ بمغ عدد الجرائـ 1051العاـ 
جريمة، ويرجع سبب الزيادة بيف العاميف بسبب التعدؼ عمى األراضي الحكومية  565

وسرقة خطوط الكيرباء والمياه مف قبل المواطنيف مما يؤدؼ إلى الزيادة في ارتكاب 
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الجرائـ المرتكبة ضد النظاـ العاـ، وغض الطرؼ مف الحكومة عمى التعدؼ عمى 
 ية. األراضي في بعض المناطق الحدود

ـ 1055في العاـ حيث ُسجل  ، نسبيا   تقاربا  جل عدد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة سُ  - ج
العاـ في و ، % مف إجمالي الجرائـ العامة50.6أؼ ما نسبتو  جريمة 3508حيث سجل 

بزيادة % مف إجمالي الجرائـ العامة و 9.6جريمة أؼ ما نسبتو  3559ـ سجل 1051
ي ذلؾ بسبب وجود أعداد كبيرة مف خريجيف الجامعات بدوف جريمة ويرجع السبب ف 355

والتزوير، ألنو مف  االحتياؿلجوء بعض الخريجيف عمى النصب و  ىعمل مما يترتب إل
المعموـ بأف ىذه الجرائـ ال يستطيع ارتكابيا إال المتعمميف كتزييف العمبلت والتزوير في 

إلى تزوير جوازات السفر لمخروج مف األوراؽ الرسمية إضافة  إلى لجوء بعض المواطنيف 
 (3.1محافظات غزة بسبب الوضع االقتصادؼ السيء. شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

13 
 

 

 
 (مٕٗٔٓفي محافظات غزة لمعام )التوزيع الجغرافي لمجرائم العامة  :(ٕ.ٖشكل )

 (ٕ.ٖ)المصدر: إعداد الباحث  بناًء عمى جدول 
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 م(ٕ٘ٔٓالتوزيع الجغرافي لمجرائم العامة في محافظات غزة لمعام ) :(ٖ.ٖشكل )

 (ٕ.ٖ)المصدر: إعداد الباحث  بناًء عمى جدول 
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 مٕ٘ٔٓـ تصنيف الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة لمعام ــٖ

العامة شيدت محافظات غزة في اآلونة األخيرة انتشارا  كبيرا  لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة 
حيث سيقـو الباحث بتصنيف أىـ الجرائـ، وأكثرىا انتشارا  حتى يتسنى معرفة أسباب الزيادة 

( وفيما يمي عرض لجمع الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في 3.3كما في الجدوؿ )
 محافظات غزة.
 مٕ٘ٔٓ أنواع الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة لمعامأعداد  :(ٖ.ٖجدول )

 المجموع رفح خانيونس دير البمح غزة غزة شمال الثقة العامة ضدالجرائم المرتكبة 
 5900 156 559 155 171 576 .االحتياؿالنصب و 

 151 8 11 18 98 13 النزيف والتزوير.
تزوير األوراؽ والمستندات والوثائق الرسمية 

 أو العرفية والسجبلت والمحررات.
3 51 50 55 65 500 

تزوير أختاـ الدولة والطوابع والعبلمات 
 التجارية.

0 3 0 5 0 5 

تزوير أو تزييف األوراؽ المالية أو 
البنكنوت أو المسكوكات النقدية أو ترويجيا 

 او التعامل معيا.

0 59 7 3 9 38 

 68 35 3 5 30 3 خيانة االمانة أو إساءة االئتماف او التبديد.
موظفي اختبلس أمواؿ الدولة مف قبل 
 الدولة أو خيانتيـ بالماؿ.

0 1 0 5 0 3 

 3 0 0 0 3 0 الرشوة.
 5033 518 79 557 113 516 اصدار أو تحرير شيؾ بدوف رصيد.

 0 0 0 0 0 0 لعب القمار.
 86 5 5 1 65 9 جرائـ أخرػ ضد الثقة العامة.

عن وزارة الداخمية الفمسطينية ـــــ وحدة المصدر: من إعداد الباحث بناًء عمى التقرير اإلحصائي الجنائي الصادر 
 ٕ٘ص مٕ٘ٔٓالتخطيط والتطوير لمشرطة لمعام
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  ػػػػػ:أف (3.3يتضح مف الجدوؿ )

ىناؾ تبايف واضح في عدد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة لمعاـ 
 يمكف توضيحيا عمى النحو التالي:ػػػػػػـ 1051

لجرائـ المرتكبة ضد الثقة ولى مف بيف االمرتبة األ االحتياؿاحتمت جريمة النصب و  -5
 ػػػػػ: نتيجة   لػػ( جريمة 5900)، إذ سجمت العامة

نتيجة  االحتياؿلى ارتكاب جريمة النصب و إالمواطنوف في محافظات غزة  أ ػػػػػ يمجأ
 .مظروؼ االقتصادية مف فقر وبطالةل

  .الجريمة لتعاطي المخدراتشخاص ىذا النوع مف يرتكب بعض األب ػػػػػ 

جل كسب الماؿ أكحرفة مف  االحتياؿشخاص يقوموف بالنصب و ىناؾ بعض األت ػػػػػػ 
  .مشروعةالبالطرؽ غير 

 .االحتياؿاالنتقاـ مف االسباب المباشرة في ارتكاب جريمة النصب و ث ػػػػػ 

حيث بمغ عددىا لمعاـ صدار شيؾ بدوف رصيد إالمرتبة الثانية جريمة  ػػػػػػ كما  احتمت  1
 نتيجة  لػػ:ػػػػ( جريمة 5033ـ )1051

غبلؽ ا  فبلس بعض التجار نتيجة الوضع االقتصادؼ السيئ في محافظات غزة و أػػػػػ إ
 .المعابر ومصادرة البضائع 

وعدـ القدرة عمى  ،ـعمييلجوء بعض الموظفيف نتيجة القروض والديوف المتراكمة ب ػػػػػػ 
 لى مثل ىذا النوع مف الجرائـ. إسدادىا مف راتبيـ الشيرؼ 

لى إف ىذه الجرائـ سيل ارتكابيا وال تحتاج شخاص ألجرامي لبعض األإلالعود ات ػػػػػ 
 جيد فيكفي اداع مبمغ مالي محدد في البنؾ.

ص ألصدقائيـ شخاصدار شيؾ بدوف رصيد نتيجة لكفالة بعض األإتنتشر جريمة ث ػػػػػػػ 
 وعدـ مقدرتيـ عمى سداد الديف.

 وراؽ والمستندات والوثائق الرسيمة و العرفيةالتزييف والتزوير وتزوير األجاءت جريمة  -3
 . نتيجة  لػػ( جريمة 351) بواقع المرتبة الثالثة 

 لي واستخدامو بالطرؽ شخاص ميارة استخداـ الحاسب اآلبسبب اكتساب بعض األأ ػػػػػ 
      .قانونيةالغير 



  

17 
 

  .سباب المؤثرة في ارتكاب الجريمةمرافقة رفقاء السوء مف األب ػػػػػ 

لى ارتكابيا بسبب عدـ إوف أغمب مرتكبي ىذه الجرائـ مف فئة المتعمميف حيث يمجت ػػػػػ أ 
 توفر فرص عمل. 

يع عقود ب وراؽ والمستندات والوثائق الرسمية والعرفية في تزويرتكثر جرائـ األث ػػػػػ 
  .صاحبيا بالخارجأالمنازؿ نتيجة لسفر  واالراضي 

جل السفر خارج محافظات أيزداد جرائـ تزوير المستندات في التقارير الطبية مف ج ػػػػػ 
 .جل الزواج بيـأو تزوير البطاقات الشخصية لبعض الفتيات صغار السف مف أغزة 

خرػ مرتكبة ضد الثقة العامة حيث بمغ عددىا في العاـ أالمرتبة الرابعة جرائـ  احتمت  -5
 : ػػػػػ نتيجة لػػ( جريمة 86ـ ت)1051

 ويزداد ىذا النوع، بواسطة الحاسوبتعتبر مف الجرائـ اإللكترونية حيث يتـ ارتكابيا أػػػػػػ 
  الجرائـ بسبب عدـ المتابعة الجيدة مف األجيزة األمنية . مف

وىي تدخل في جرائـ النصب بواسطة  ،تقع في الخفاء بأنياتمتاز ىذه الجرائـ ب ػػػػػػ ػ
لى عدـ وجود قانوف إلي وىي مف الجرائـ المستحدثة ويرجع سبب زيادتيا آلالحاسب ا
 يجرميا.

 

 :العالقة بين حجم المحافظة والجرائم العامة ـــٗ

عدد الجرائـ وعدد بينت العديد مف الدراسات أف ىناؾ عبلقة طردية واضحة بيف 
حيث ييدؼ ىذا الجزء مف الدراسة لمعرفة التوزيع الجغرافي في محافظات غزة بيف ، السكاف

 (3.5نسمة. جدوؿ ) 500000أعداد الجريمة ومعدالتيا لكل 
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 م ٕ٘ٔٓ –م ٕٗٔٓنسمة والتغير في المحافظات لعامي  ٓٓٓٓٓٔمعدل الجريمة لكل  :(ٗ.ٖجدول )

 
 المحافظة
 

معدل الجريمة/  ٕ٘ٔٓ ٕٗٔٓ
التغير في  نسمة ٓٓٓٓٓٔ

عدد الجرائم  المعدل
عدد الجرائم  عدد السكان العامة

 ٕ٘ٔٓ ٕٗٔٓ عدد السكان العامة

 شماؿ غزة
 

7955 358808 8669 361771 1168.8 1389.6 510.1 

 513.5 5133.5 5380 651101 9191 606759 8377 غزة

 800.8 1551.9 5351.5 165511 1667 111701 3531 دير البمح

 خانيونس
 

1508 335057 6910 355393 5153.5 1016 581.9 

 95.5 1535.5 1050.3 111138 5855 157718 5553 رفح

 196.5 5919.6 5663.1 5859985 31661 5760037 19175 المجموع

وحدة  –ـــ إعداد الطالب بناًء عمى التقرير اإلحصائي الجنائي الصادر عن وزارة الداخمية الفمسطينية  -المصدر:
 . ٖ٘ص-ٕ٘م, ص ٕ٘ٔٓ  - ٕٗٔٓالتخطيط والتطوير لمشرطة لمعام 

 الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني. من بيانات -

   :ػػ  ىما يم (3.5يتضح مف الجدوؿ )

 ىحيث بمغ أعم ػ أخر  ىفي معدالت الجرائـ مف محافظة إليوجد اختبلؼ واضح 
نسمة في محافظة شماؿ 500.000( جريمة / 1389.6ـ )1051معدؿ لمجريمة في العاـ 

نسمة في  500.000( جريمة /5133.1معدؿ لجريمة في نفس العاـ )  ىو أدن، غزة
( جريمة 1168.8ـ )1055معدؿ لمجريمة في العاـ  ىبينما شيد أعم، محافظة غزة

( جريمة 5351.5وأدني معدؿ لجريمة )، نسمة في محافظة شماؿ غزة500.000/
 فئتاف: ىلإسوؼ يتـ تقسيـ محافظات غزة  يوعمو ، دير البمحنسمة في محافظة 500.000/

 : نسمة  ٓٓٓ.ٓٓٔجريمة/ ٕٓٓٓ) محافظات ذات معدالت جرائم أكثر من ــأ ـ

ح وخانيونس ورف دير البمح غزة و و وىي شماؿ  ،تجمع ىذه الفئة أربعة محافظات
 500.000( جريمة/1389.6ـ )1051 في محافظة شماؿ غزة لمعاـمعدؿ الجريمة  حيث
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في ، نسمة500.000( جريمة/1168.8ـ )1055وبمغ معدؿ الجريمة  في العاـ  نسمة،
ويتبف مف ذلؾ أف مؤشر الجريمة في ـ 1051(نسمة لمعاـ 361771حيف بمغ عدد السكاف )

تحتل محافظة  يوعمو  ،( جريمة510.8ـ بمقدار)1055ـ قد ارتفع  عف العاـ 1051العاـ 
ارتكاب الجرائـ في محافظات غزة، بمغ معدؿ  معدؿ مف حيث ىشماؿ غزة المرتبة األول

في ، نسمة500.000( جريمة/1551.9ـ )1051الجريمة في محافظة دير البمح  لمعاـ 
 في حيف بمغنسمة 500000( جريمة /5351.5ـ )1055لعاـ ا في بمغ معدؿ الجريمةحيف 

في معدؿ الجريمة  ا  ـ وكما واضح أف ىناؾ تغير 1051( نسمة لمعاـ 165511عدد السكاف )
حيث ، ـ1055( جريمة عف العاـ 800.8مستوؼ المحافظة حيت ارتفعت بمقدار ) ىعم

ـ 1051الثانية ،بمغ معدؿ الجريمة في محافظة رفح لمعاـ  تحتل محافظة دير البمح  المرتبة
( 1050.3ـ )1055نسمة ،وبمغ معدؿ الجريمة في العاـ 500.000( جريمة /1535.5)

ويتبف  ، ـ1051( نسمة لمعاـ 111138في حيف بمغ عدد السكاف)، نسمة500.000جريمة/
( 95.5ـ بمقدار)1055ـ قد ارتفع عف العاـ 1051مف ذلؾ أف مؤشر الجريمة في العاـ 

وبمغ ، مجريمة مف بيف محافظات غزةل جريمة حيث تحتل محافظة رفح المرتبة الثالثة ارتكابا  
، نسمة500.000( جريمة/5153.5ـ )1055معاـ ل محافظة خانيونس يف معدؿ الجريمة

بمغ  في حيف نسمة500.000( جريمة/1016.5 )ـ1051لعاـ ا في بمغ معدؿ الجريمةو 
في معدؿ  را  واضح أف ىناؾ تغيىو ـ وكما 1051( نسمة لمعاـ 355393عدد السكاف)
ـ 1055( جريمة عف العاـ 583.8مستوؼ المحافظة حيت ارتفعت بمقدار ) ىالجريمة عم

 1000مجريمة في فئة أكثرل محافظة ارتكابا   ىويذلؾ تعتبر محافظة خانيونس أدن
 نا  اف المحافظات األربعة  مف أقل المحافظات سكإنسمة في السنة حيث  500.000جريمة/

نأخذ محافظة غزة كمقياس سكاني  يوعم وبناء  ، لمجرائـ معدالت ارتكابا   ىإال أنيـ  يمثموف أعم
يبلحع أف المحافظات األربعة تقل عف محافظة غزة مف حيث السكاف ، لباقي المحافظات

( 651101ـ )1051وفي العاـ ( نسمة 606759ـ)1055حيث بمغ عدد سكانيا في العاـ 
 وبمغ معدؿ الجريمة  ،( جريمة5380ـ )1055نسمة في حيف بمغ معدؿ الجريمة فييا عاـ 

نسمة وبذلؾ يتضح عدـ وجود عبلقة طردية 500.000( جريمة/5587.5ـ )1051لمعاـ 
 ىبيف األحجاـ السكانية ليذه الفئة وبيف معدالت الجريمة فييا ومف األسباب التي أدت إل

 رتفاع معدالت الجريمة :ا

ارتفاع بعض الجرائـ ،كالسطو  ىإل ػأد، ػػػ يغمب عمى محافظة شماؿ غزة طابعيا الزراعي5
 .الميراث ىوزيادة جرائـ العنف العائمي عم
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خاصة بشكل المطموب و اللعدـ التواجد الشرطي ب في المناطق الحدودية الجرائـ نظرا   تكثرػػػ ػ1
  .والمولدات الكيربائيةجرائـ سرقة غواطس المياه 

لكثرة المستأجريف مف  نتيجة   شماؿ غزةارتفاع نسبة جرائـ اآلداب العامة في محافظة  ػػػػػ3
  .لرخص المسكف أصحاب السوابق نظرا  

ىناؾ تشابو بيف المخيمات مف حيث النواحي االقتصادية واالجتماعية السيئة كتفشي  ػػػػػ5
  .نسبة الجرائـ ارتفاع ىإل ػظاىرة البطالة مما أد

مف الجانب  تدميراألنفاؽ لم أغمب الممنوعات عف طريق البحر بعد تعرض إدخاؿ ػػػػ1
  .المصرؼ 

يشير تقرير اإلحصاء الجنائي إف أكثر المناطق التي يتركز فييا زراعة المواد المخدرة  ػػػػػ6
  .ىي محافظة رفح

فاؽ في محافظة رفح رغـ إغبلؽ استمرار دخوؿ المخدرات وتيريب األشخاص  مف األن ػػػػػ7
  .معظـ األنفاؽ

ضعف  ىوجود مناطق كبيرة في محافظة خانيونس قريبة مف الحدود مما يؤدؼ إل ػػػػػ8
  .تمؾ المناطق عمىالسيطرة األمنية 

 ارتفاع معدالت  ىإل أدػ محافظة خانيونس الطابع الزراعي والحيواني مما عمىيغمب  ػػػػػ9
  .السرقةجريمة 

  .فيف في محافظة خانيونساانتشار ظاىرة سرقة وقتل الصر  ػػػػػ50

   .اه في محافظة خانيونسيازدياد ظاىرة سرقة المواشي ورشاشات الم ػػػػػ55

 
  :نسمة ٓٓٓ.ٓٓٔجريمة / ٓٓ٘ٔــــٓٓٓٔمحافظات ذات معدالت جرائم ) ــــ ب

غزة لمعاـ  حيث بمغ معدؿ الجريمة في محافظة، تضـ ىذه الفئة محافظة غزة 
ـ 1055وبمغ معدؿ الجريمة في العاـ ، نسمة500.000( جريمة /5587.5ـ )1051

( نسمة لمعاـ 651101نسمة، في حيف بمغ عدد السكاف )500.000( جريمة /5380)
( جريمة 513.5ـ ارتفع بمقدار )1051ـ ويتضح أف مؤشر الجريمة في العاـ 1051

 نسمة  حيث تمتاز محافظة غزة :  500.000/
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 .تزييف العمبلت  و ارتفاع جرائـ تزوير ىإل ػيتركز فييا األنشطة االقتصادية مما أد ػػػػػ5

مف  ةاستقطاب أعداد كبير  ىإل ػتمتاز محافظة غزة بمستويات معيشية مرتفعة مما أد ػػػػػػ1
 . الجرائـالمواطنيف مما زاد مف معدالت 

ارتفاع  ىتتمتع محافظة غزة بوجود أغمب الجامعات في محافظات غزة مما يؤدؼ إل ػػػػػػ3
  .الختبلفات العادات والتقاليد بيف الطبلب جرائـ االعتداء والتيديد نتيجة  

تتصف محافظة غزة بانتشار أفراد األجيزة األمنية بسبب وجود السفارات والوزرات مما  ػػػػػ5
ألنو مف المعموـ بأف  ،انخفاض معدالت الجرائـ مقارنة بالمحافظات األخرػ  ىإل ػأد

شكل  .التواجد المكثف والمستمر لؤلجيزة األمنية يحد بشكل كبير مف ارتكاب الجرائـ
(3.3) 
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 م(ٕ٘ٔٓنسمة لمحافظات غزة لمعام )ٓٓٓ.ٓٓٔ /معدالت الجرائم العامة  :(ٗ.ٖشكل )

 (ٗ.ٖ)المصدر: إعداد الباحث بناًء عمى جدول 
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 مٕ٘ٔٓ-ٕٓٓٓالتوزيع الجغرافي لمجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة لمفترة  -٘
المكاف  بما يعرؼ "مسرح الجريمة " وكل ما في إف الجريمة بكل أشكاليا تحدث  

يحدث ماديا  أو معنويا  قابمة لمدراسة الجغرافية واالجتماعية ليذا فإف األنماط المكانية 
لمجريمة، وتطورىا عبر سنوات الدراسة ما ىو إال انعكاس لمتركيب االجتماعي والتنظيـ 

تبايف المكاني لمجريمة في داخل سكاف، وىذا ما يؤكده الجغرافيوف أف دراسة اللمالمكاني 
المدف والتوزيع الجغرافي ليا مرتبط بمستوػ الوحدات المكانية، وبالمعمومات المتوفرة داخل 
منطقة الدراسة وىنا نذكر قوؿ سيميف عف اإلحصائيات إنيا مرآة الجريمة، وبيذا فيي تمكننا 

ا يختص بالجرائـ عمى مف التعرؼ عمى حجـ وأبعاد الجرائـ في مجتمع محل الدراسة فيم
 (5)مستوػ الدولة أو المحافظة.

 التوزيع الجغرافي لمجرائم المرتكبة ضد  الثقة العامة في محافظات  :(٘.ٖجدول )
 مٕ٘ٔٓ-ٕٓٓٓغزة لمفترة 

 رفح خانيونس دير البمح غزة شمال غزة المحافظة
1000 515 835 588 367 83 
1005 535 810 578 515 86 
1001 581 768 551 571 199 
1003 381 793 138 116 116 
1005 355 658 161 151 350 
1001 351 175 170 558 538 
1006 151 573 539 359 561 
1007 576 71 9 110 593 
1008 596 333 506 515 118 
1009 80 366 511 103 167 
1050 553 399 135 551 515 
1055 537 581 113 159 105 
1051 175 517 169 591 168 
1053 5576 805 575 351 353 
1055 958 711 301 675 516 
1051 970 5019 381 179 587 

المصدر: إعداد الطالب اعتمادًا عمى بيانات وزارة الداخمية, قسم التطوير والتخطيط لمشرطة لعام 
 مٕ٘ٔٓ–مٕٓٓٓ

                                                           

 (.131( الشبوؿ، األنماط الجغرافية لمجريمة دراسة أنثروبولوجية لبعض الجرائـ المرتكبة في األردف )ص5)
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 ػػػػػأف: (3.1)يتضح مف جدوؿ 

المرتكبة ضد الثقة العامة في كافة محافظات غزة ىناؾ تغير واضح في عدد الجرائـ  -8
جمالي عدد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة إولى مف حيث تحتل محافظة غزة المرتبة األ

جمالي عدد الجرائـ المرتكبة ضد إ% مف 35( جريمة بنسبة 8977العامة حيث بمغت )
عدد سكاف لى زيادة إعزػ السبب في ذلؾ الثقة العامة في جميع محافظات غزة ويُ 

( 651101سكاف حيث بمغ )الولى مف حيث عدد ألنيا تحتل المرتبة األ ،المحافظة
وألنيا تتمتع بمستوػ  ،وألنيا تعتبر مركز النشاط االقتصادؼ والصناعي والحكومي ،نسمة

خرػ مما يدفع المجرميف مف باقي محافظات غزة معيشي مرتفع مقارنة بالمحافظات األ
 . النوع مف الجرائـ في محافظة غزة لى ارتكاب مثل ىذاإى المجوء لإومف المحافظة نفسيا 

جمالي عدد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة إمحافظة خانيونس المرتبة الثانية مف  احتمت -2
% مف نسبة الجرائـ المرتكبة ضد 15.9( جريمة أؼ ما نسبتو 6339العامة حيث بمغت )

طبيعتيا الزراعية حيث يكثر فييا  سبببويعود ذلؾ  ،الثقة العامة في محافظات غزة
القتراب بعض  راضي الحكومية نظرا  وراؽ الرسمية لؤلراضي والتعدؼ عمى األتزوير األ

الشرطة بالشكل تواجد وعدـ  ،مع االحتبلؿ ةمناطق المحافظة مف الحدود الفاصم
 .المطموب

كاب المرتبة الثالثة مف بيف محافظات غزة مف حيث ارت شماؿ غزةتحظى محافظة   -8
%وىي 15.5( جريمة بنسبة 6513الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة حيث سجمت )

نيا تتشابو مف حيث إتتشابو مع محافظة خانيونس مف حيث عدد الجرائـ والسبب في ذلؾ 
 .وقربيا مف الحدود الفاصل مع االحتبلؿ  ،راضي الزراعيةطبيعة األ

جمالي الجرائـ المرتكبة إدنى معدؿ مف أا تحتل منيإورفح ف دير البمحبالنسبة لمحافظتي   -4
( جريمة بنسبة 7101ضد الثقة العامة حيث بمغت الجرائـ في تمؾ المحافظتيف )

  .% مف نسبة الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة11.9
 عمىأ ـ عمى التوالي مف 1051-ـ 1055تعد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في العاـ  -%

لى حالة إويرجع ذلؾ  ،عواـ التي ارتكبت فييا ىذا النوع مف الجرائـ في محافظات غزةاأل
الحصار المفروض عمى محافظات غزة مما دفع بعض السكاف لمبحث عمى سبل غير 

ساليب المختمفة مف تزوير لمعمبلت فضل فاستخدموا األألكي يعيشوا حياة  ،قانونية
والنصب  رصيد دوف كات مف يصدار شا  ية و وتزييف لؤلوراؽ والمستندات الرسم

  .االحتياؿو 
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حيث  دير البمحبلحع ارتفاع عدد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظة يُ  -6
ـ أؼ ارتفعت 1051جريمة سنة 381ـ الى 1007جرائـ سنة  9ارتفعت مف 

 شيد سيطرة حركةـ  1007جريمة في تمؾ الفترة الزمنية ويرجع السبب باف عاـ 373
منية جيزة األوكانت قمة الخبرة في العمل في نطاؽ األ،غزة  اتحماس عمى محافظ
 ( 3.5شكل) والتسجيل الجنائي.

 
 م(ٕ٘ٔٓـــ  ٕٓٓٓالتوزيع الجغرافي لجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة ) :(٘.ٖشكل )

 (٘.ٖ)المصدر: إعداد الباحث بناًء عمى جدول 



  

66 
 

المركز  والعالقة بين حجم الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة وحجم الخدمة الذي يقدم ــــٙ
 -لمسكان:

تعتمد معظـ الدوؿ نسبة الجريمة إلى كل مائة ألف نسمة مف السكاف كمؤشر  
أساسي لتقييـ األداء، وقياس درجة السيطرة األمنية لجياز الشرطة. يؤثر عكسيا  عمى ىذه 

فزيادة عدد الشرطة  ة الشرطة إلى السكاف، ونسبة الضباط إلى الشرطة.النسبة متغيرؼ نسب
وجود رجاؿ األمف في كل مكاف وزماف يتطمب تواجدىـ فيو مما يعزز السيطرة  معناه

واالستقرار األمني، وزيادة عدد الضباط يعني وجود قادة ميدانييف يوجيوف رجاليـ بصورة 
لشرطة والسكاف بمعنى أف تواجد الشرطة بشكل عبلقة عكسية بيف عدد ا حيث يوجد، فاعمة

مستمر يحد مف ارتكاب الجرائـ وىنا قاـ الباحث بتحديد الحجـ السكاني لكل مركز ونسبة 
 (.3.6الجرائـ السنوية الجدوؿ )

 
  والعالقة بين حجم الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة  وحجم الخدمة الذي يقدم :(ٙ.ٖدول )ج

 مٕ٘ٔٓالمركز لمسكان عام

 المركز المحافظة
معدل الجريمة  مٕ٘ٔٓ

 نسمة ٓٓٓٓٓٔ/
عدد الجرائم المرتكبة ضد 
 الثقة العامة

عدد السكان الذي 
 يخدمو المركز

 

 غزة شماؿ

 587.1 58000 90 بيت حانوف 
 151.3 510000 368 جباليا-ـ

 355.5 68000 135 بيت الىيا
 666.6 51000 300 جباليا البمد

 غزة

 507.9 555000 513 رضواف الشيخ
 119.8 551000 195 الشاطئ
 158.7 518000 665 الرماؿ

 195.5 511000 368 الشجاعية
 591.7 513000 137 الزيتوف 
 155.6 556000 159 التفاح

 دير البمح
 555 17000 61 شرطة المعسكرات

 71.9 558000 86 دير البمح
 97.8 91000 90 النصيرات
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 المركز المحافظة
معدل الجريمة  مٕ٘ٔٓ

 نسمة ٓٓٓٓٓٔ/
عدد الجرائم المرتكبة ضد 
 الثقة العامة

عدد السكان الذي 
  يخدمو المركز

 خانيونس
 503.5 136000 155 خانيونس

 73.9 91000 68 يةقالشر 
 55.1 55000 57 القرارة

 رفح
 558.5 87000 503 السمطاف
 135 510000 315 المدنية

 م. ٕ٘ٔٓقسم التخطيط والتطوير لمشرطة لعام  –عمى بيانات وزارة الداخمية  عداد الباحث بناءً إالمصدر: 

 

  :ػػػ( ما يمي3.6يتضح مف الجدوؿ )

ـ 1051لمعاـ بلؼ واضح في معدالت الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة تيوجد اخ
في مركز (  666,6) حيث بمغ أعمى معدؿ لمجريمة في محافظات غزة  خرآلى إمف مركز 

 ىجل أدنبينما سُ ، شماؿ غزةنسمة الذؼ يقع في محافظة  500000/ جباليا البمد  جريمة 
الذؼ ـ 1051نسمة في مركز القرارة في العاـ  500000( جريمة / 55,1معدؿ لمجريمة )

 تـ تصنيف مراكز محافظات غزة إلى عدة فئات يس عميو وبناء   يقع في محافظة خانيونس
  :نسمة ٓٓٓٓٓٔجريمة /  ٖٓٓمراكز ذات معدالت جرائم أكثر من ) ــأـ

، وىـ مركز جباليا البمد ومركز الرماؿ ومركز بيت الىيا ،مراكز ثبلثةتضـ ىذه الفئة 
وبمغ ، نسمة 500000 ( جريمة / 666,6بمغ معدؿ الجريمة في مركز جباليا البمد ) حيث

 مركز جباليا البمد وبذلؾ يحتل ( نسمة51000) المركز يـالسكاف الذؼ يخدمعدد معدؿ 
بمغ في حيف  ، ا  مركز  58لغ عدىـ المرتبة األولى مف بيف باقي مراكز محافظات غزة البا

وبمغ عدد السكاف  نسمة 500000(  جريمة / 158,7في مركز الرماؿ ) معدؿ الجريمة
بمغ معدؿ الجريمة في مركز بيت الىيا   في حيف، ( نسمة518000)المركز  ـالذؼ يخدمي

( 68000السكاف الذؼ يخدميـ المركز )عدد بمغ و ، نسمة 500000( جريمة /355,5)
  .نسمة
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  :نسمة  ٓٓٓٓٓٔ( جريمة / ٖٓٓ-ٓ٘ٔمراكز ذات معدالت جرائم ) ــب ـ

ومركز  معسكر جباليا وىـ مركز الشجاعية ومركز ،مراكز سبعةتضـ ىذه الفئة 
الشاطئ ومركز المدينة ومركز التفاح مركز الزيتوف ومركز بيت حانوف, حيث بمغ معدؿ 

في حيف بمغ عدد السكاف  ،نسمة 500000( جريمة / 195,5الجريمة في مركز الشجاعية )
بمغ معدؿ الجريمة في مركز معسكر جباليا  و، ( نسمة511000المركز ) ـيخدمي الذؼ

 ـيخدمي الذؼ في حيف بمغ عدد السكاف، نسمة 500000( جريمة / 151.3)
( جريمة / 119,8في مركز الشاطئ ) بمغ معدؿ الجريمةو ( نسمة، 510000)المركز

 ( نسمة551000ـ المركز)يخدمي الذؼ ي حيف بمغ متوسط عدد السكافف، نسمة 500000
عدد وبمغ  نسمة, 500000( جريمة / 135) مركز المدينةفي  بمغ معدؿ الجريمةفي حيف 

( جريمة / 155,6) مركز التفاحوسجل  ( نسمة،510000)المركز ـالسكاف الذؼ يخدمي
بمغ و  ( نسمة،556000المركز )في حيف بمغ عدد السكاف الذؼ يخدميـ ، نسمة 500000

وبمغ عدد السكاف الذؼ ، نسمة 500000( جريمة / 591,7معدؿ الجريمة لمركز الزيتوف )
( 587,1لمركز بيت حانوف ) بمغ معدؿ الجريمة في حيف، ( نسمة513000يخدميـ المركز)

 ( نسمة.58000، وبمغ عدد السكاف الذؼ يخدميـ المركز)نسمة500000جريمة / 
 نسمة :ٓٓٓٓٓٔجريمة /  ٓ٘ٔمراكز ذات معدالت جرائم أقل من ) ــــ ت

وىـ مركز السمطاف ومركز شرطة المعسكرات ومركز  ،مراكز تمفتضـ ىذه الفئة 
الشيخ رضواف ومركز خانيونس ومركز النصيرات ومركز الشرقية ومركز دير البمح ومركز 

في حيف ، نسمة 500000/  ( جريمة558,5لمركز السمطاف ) بمغ معدؿ الجريمة، القرارة
 شرطة المعسكرات وسجل مركز ، ( نسمة87000بمغ عدد السكاف الذؼ يخدميـ المركز)

( 17000وبمغ عدد السكاف الذؼ يخدميـ المركز) ،نسمة 500000( جريمة / 555معدؿ )
 ,نسمة 500000( جريمة / 507,9مركز الشيخ رضواف )في  بمغ معدؿ الجريمة  و، نسمة

في الجريمة   دؿبمغ معو ، ( نسمة555000عدد السكاف الذؼ يخدميـ المركز)في حيف بمغ 
وبمغ عدد السكاف الذؼ  نسمة , 500000( جريمة / 503,5خانيونس ) شرطة مركز

( جريمة 79,8مركز النصيرات )في معدؿ الجريمة  وبمغ ، ( نسمة136000يخدميـ المركز)
وبمغ ، ( نسمة91000ميـ المركز)في حيف بمغ عدد السكاف الذؼ يخد، نسمة 500000/

عدد السكاف الذؼ  بمغو ، نسمة 500000( جريمة / 73,9مركز الشرقية )في معدؿ الجريمة 
( جريمة / 71,9معدؿ الجريمة لمركز دير البمح )وبمغ  ، ( نسمة91000يخدميـ المركز)

بمغ  و، ( نسمة558000في حيف بمغ عدد السكاف الذؼ يخدميـ المركز)، نسمة 500000



  

69 
 

في حيف بمغ عدد ، نسمة 500000( جريمة / 55,1) مركز القرارةفي معدؿ الجريمة 
 ( نسمة .55000السكاف الذؼ يخدميـ المركز)

 
  والعالقة بين حجم الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة  وحجم الخدمة الذي يقدم :(ٙ.ٖ) شكل

 مٕ٘ٔٓلمعام المركز لمسكان 
 (ٙ.ٖجدول) عمىالمصدر: إعداد الباحث بناء 

 مٕ٘ٔٓقسم الخرائط لمشرطة الفمسطينية لمعام 
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مقارنة بين حجم جريمة إصدار شيك بدون رصيد في محافظات غزة وبعض الدول  ــــٚ
 العربية:

ار شيؾ بدوف رصيد في محافظات حتى يتسنى معرفة الحجـ الحقيقي لجريمة إصد
لمعرفة واقع محافظات غزة ، المجاورة، كاف البد مف مقارنتيا ببعض الدوؿ العربية غزة

 .نسمة500.000ت الجريمة الخاـ لكل ولقد تـ استخداـ معدال، بالنسبة لبعض الدوؿ العربية
 (3.6شكل )

 
المعدل الخام لجريمة إصدار شيك بدون رصيد في محافظات غزة وبعض الدول العربية  :(ٙ.ٖشكل )

 مٕٗٔٓلمعام 
 .ٛٗ:ص ٕٗٔٓلإلحصاء الفمسطيني .كتاب فمسطين اإلحصاء السنوي المصدر:ـ  الجياز المركزي 

 .٘٘: صٕٗٔٓالتقرير اإلحصائي الجنائي وزارة الداخمية الفمسطينية .         

 .ٕٗٔٓصحيفة بيانات سكان العالم .

 ( ما يمي :ػػػػػػ 3.6يتضح مف الشكل )

يبلحع انخفاض معدالت جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد في بعض الدوؿ العربية في    ػػػػػػ
فقد بمغ معدؿ جريمة إصدار ، مع االرتفاع الممحوظ في الضفة الغربية  السنوات األخيرة

وفي قطر ، جريمة لكل مئة ألف نسمة 5155.5شيؾ بدوف رصيد الخاـ في  األردف 
، جريمة لكل مئة ألف نسمة 558.8إلمارات وفي ا، جريمة لكل مئة ألف نسمة 797.5
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وفي ، وىي األكثر ارتفاعا  جريمة لكل مئة ألف نسمة  51191.7وفي الضفة الغربية 
جريمة لكل مئة  551.67، وفي السعودية نسمة جريمة لكل مائة ألف 17.9الكويت 

 ألف نسمة . 

إذا ما قارنا  المعدؿ الخاـ لجريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد في محافظات غزة والبالغة    ػػػػػ
مقارنتا  بالدوؿ العربية  سمة فنجد أف ىناؾ تقارب نوعا  ماجريمة لكل مئة ألف ن 76

معظـ سكاف الدوؿ العربية بتعاليـ الديف اإلسبلمي وتشابو  العتناؽويعزؼ السبب بذلؾ 
ف السكاف في محافظات غزة والدوؿ العربية تنبذ الجريمة بكافة العادات والتقاليد وأ

 المجرميف  .   بحقأشكاليا وتدعو إلى سرعة تطبيق األحكاـ الشرعية 

 مل الجغرافية المؤثرة في الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة: ا: العو  ثانياً 
نساف ومف الميـ إلوعبلقتيا بسموؾ ا ،تفسير الظاىرة الجغرافيةبالباحثوف  عنيلقد 

ف الجغرافية أوىذا ال يعني بالضرورة  ،ف الجغرافية ليا تأثير عمى السموؾ البشرؼ إمعرفتو 
كثر أجرامي معقد ويندمج تحت إلف السموؾ اأو  ،جراميلة بالكامل عف السموؾ اإلئو ىي المس

ة العبلقة قد اىتـ عمماء الجغرافية بدراسو  ،, واالقتصادؼ"مف سبب منيا "البيولوجي, والنفسي
 ،ف الحجـ السكانيأبيف معدالت الجريمة والعوامل البشرية والطبيعية المؤثرة فييا حيث 

 .تأثير عمى حجـ الجريمة الفي  ميما   مساحة والحرارة وفصوؿ السنة تمعب دورا  الو 
 العوامل البشرية : ػػػػػػػ 5

تتشابو في  تيتتأثر الجريمة في كل المجتمعات بالعديد مف المتغيرات البشرية ال
الكثافة ك المرتبطة بيا سيالسكاف وبعض المقاي أتي في مقدمتيايكثير مف الدوؿ والتي 
 .السكاني وغيرىاالسكانية ودرجة التزاحـ 

 الكثافة السكانية :   -أ
نيا إتعتبر الكثافة السكانية مف العناصر التي يمكف طرحيا في مجاؿ الجريمة إذ 

 كما تبيف ،ليـ قتصاديةاالجتماعية و االبعاد األتعكس   كما, نساف مع بيئتوإلتعكس تفاعل ا
ف تكوف ىناؾ عبلقة وثيقة أف تطرح في مجاؿ الجريمة ومف الطبيعي أالعناصر التي يمكف 

حيث ترتفع معدالت الجريمة في المساحات المتكتمة يمة بيف ارتفاع الكثافات السكانية والجر 
تناولت و  (5) .طراؼتخمخل السكاني أؼ في األسكاف في حيف تنخفض باتجاه مناطق البال

وبينت انو يوجد عبلقة طردية بيف الكثافة  ،بعض الدراسات والبحوث نفس ىذا الموضوع
                                                           

 (37منصور، األبعاد الجغرافية لمجريمة في محافظات غزة )ص (5)
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السكانية  وبيف الجريمة , فكمما ارتفعت الكثافة السكانية , ارتفعت معدالت الجريمة والعكس 
ف حجـ الجريمة يتبع كثافة السكاف , تزيد حيث ترتفع أصحيح وقد ذىب "كوتس وزمبلئو " 

ف ليس كل الجرائـ تخضع لذلؾ , أف "كوتس وزمبلئو" قدروا بإال أالكثافة وتقل حيث تنخفض 
وكثافة السكاف في  ،لبلنتقاد فميست العبلقة طردية بيف الجريمة لكف ىذه النتيجة كانت محبل  

, فقد تعزػ قمة الكثافة السكانية , بارتكاب الجرائـ حواؿ وىناؾ العديد مف االستثناءات كل األ
ولكف ال يمكف اعتبار ارتفاع ( 5). ماكف انتظار السيارات والمناطق الخالية مف السكاف ليبل  كأ

الرتفاع الجريمة فيناؾ مناطق ترتفع فييا الكثافة السكانية في حيف  الكثافة السكانية مقياسا  
ترتفع فييا معدالت  ةد مناطق ذات كثافة سكانية منخفضويوج، تكوف الجريمة فييا متدنية

في المدف نتيجة عدـ التماسؾ االجتماعي داخل تكثر الجرائـ  يمكف القوؿ بأف ولكف ،الجريمة
سيقـو الباحث بعمل ربط بيف الكثافة السكانية والجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في  المدف و

 .(3.7)ؿ, جدو  اقوة العبلقة بينيم ـ لمعرفة مدػ1051محافظات غزة لمعاـ 

 
 مٕ٘ٔٓعدد الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة والكثافة السكانية في محافظات غزة لمعام  :(ٚ.ٖجدول )

 المحافظة
عدد الجرائم 
المرتكبة ضد 
 الثقة العامة

 المساحة
 ٕكم

 الكثافة السكانية
 الترتيب عدد السكان ٕنسمة/كم

 1 361771 1957 61 970 غزة شماؿ
 5 651101 8517 75 5019 غزة

 1 165511 5160 16 381 دير البمح
 3 355393 3565 553 179 خانيونس
 5 111138 3115 60 587 رفح

  5839363 المتوسط 1519 361 3557 المجموع

 .ٕ٘ٔٓقسم التخطيط والتطوير لعام  –إعداد الباحث بناًء عمى بيانات وزارة الداخمية  -المصدر: 

 م. ٕ٘ٔٓبيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  لعام  -

 

 

                                                           

 (.35محيا, العبلقة بيف النمو السكاني والكثافة السكانية والجريمة , )ص (5) 
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  :( ما يمي 3.7يتضح مف الجدوؿ )

 وأعداد السكانية الكثافة بيف بيرسوف  االرتباط معامل استخداـ عند ارتباط عبلقة توجد أػػػػ
 ىذا ومف% 3.8 داللة مستوػ  عند% 83.8 االرتباط معامل بمغ حيث, العامة الجرائـ

 .احصائية داللة لو أنيا أؼ% 1 مفأقل  الداللة مستوػ  قيمة باف نؤكد المستوػ 

 بمغ حيث الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة و  السكانية الكثافة بيف ارتباط عبلقة توجد -ب
وىي دالة % 1أقل مف  أؼ %5.3 داللة مستوػ  عند %81.6 االرتباط معامل

الجرائـ  حجـ زيادة الى تؤدؼ ال السكانية الكثافة زيادة بأف  نستنتج وىنااحصائية 
 .المرتكبة ضد الثقة العامة 

بمغت عدد لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة حيث  أكبر استحوذت محافظة غزة عمىت ػػػػػ 
عمى كثافة أ  وىي 1نسمة /كـ( 8517( جريمة في حيف بمغت كثافتيا السكانية )5019)

لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة  عدددنى أبينما بمغ  ،سكانية مقارنة بباقي المحافظات
كثافتيا السكانية ( جريمة في حيف بمغت 381)حيث بمغت  دير البمحفي محافظة 

عبلقة بيف الكثافة السكانية  وىنا نبلحع بأنو ليس بضرورة وجود ،1(نسمة/كـ5160)
 (3.7شكل )والجرائـ. 
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 م(ٕ٘ٔٓعدد الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة والكثافة السكانية في محافظات غزة لمعام) :(ٛ.ٖ) شكل

 (ٚ.ٖ)المصدر: إعداد الباحث بناًء عمى جدول
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  -معدل الجريمة الخام لمجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة:ـــ  ب

التي تقاس خبلليا  شيوعا   المقاييس أكثريعتبر مقياس معدؿ الجريمة الخاـ مف 
عداد ونسب الجرائـ في المجتمع, وىي مف المؤشرات اليامة والسيمة والتي تقيس مدػ اسياـ أ 

ف تحصى جميع الجرائـ التي أنو مف الصعوبة بمكاف أالسكاف بالجريمة فإنو مف المسمـ بو 
ال إعمـ بيا ف كثير مف الجرائـ المختمفة تقع بالفعل وال يأبمد معيف حيث  أوتحدث في منطقة 

لمصمحتيـ  ما ضمانا  إلى السمطة المختصة إعدد محدود مف األشخاص وال يوصموف  خبرىا 
حصائيات الرسمية التي تصدرىا الجيات الحكومية ال إلولذلؾ فإف ا ،و كتماف بفضيحةأ

لطبيعة الجرائـ كونيا تقع بالخفاء عادة  نظرا  ، جريمةالعف  صادقا   تعتبر بالواقع تعبيرا  
 "وؼ النفوذذجرائـ "ستاذ سندر الند بكتابو جياض والسرقات الداخمية ويذكر األإلشوة واكالر 
ال تظير في سجبلت  مياععماؿ الذيف ينتموف لطبقات اجتماعية كثير مف جرائـ رجاؿ األأف 

ستاذ عمـ ألتميزىـ مف قبل السمطات نتيجة نفوذىـ وكما يقوؿ زابو  و المحاكـ نتيجة  أالشرطة 
الفقيرة وتمعب  ءحيافي األ ف رقابة الشرطة تتركز دائما  أياؿ ر في جامعة مونتجراـ إلا

جيزة أوليف و ئلى المسإفي تقديـ اليدايا والرشاوؼ  ىاما   الطبقات ذات النفوذ االجتماعي دورا  
حصائيات الرسمية ال إلف الجرائـ التي تدخل في نطاؽ اإالشرطة في الواليات المتحدة, لذلؾ ف

 (5)و المجيوؿ.أبالرقـ المظمـ  عميووىوما يطمق  ،الجرائـ الواقعة بالفعل تمثل مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 
 /نسمة في ٓٓٓٓٓٔالمعدل الخام لمجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة لكل  :(ٛ.ٖجدول )

 مٕ٘ٔٓ محافظات غزة عام
                                                           

 (155وعة عمـ الجريمة والبحث الجنائي في القضاء والشرطة والسجوف , )صوالبكرؼ, موس ,المشيداني(5)
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النسبة  عدد السكان المحافظة
 المئوية

عدد جرائم المرتكبة 
 ضد الثقة العامة

النسبة 
 المئوية

المعدل الخام لكل 
 / نسمةٓٓٓٓٓٔ

غزة شماؿ  361771 :59.7 970 :18.5 167.5 
 519.1 19.9: 5019 31: 651101 غزة

 555.5 55.5: 381 55.3: 165511 دير البمح
 569.6 56.8: 179 58.6: 355393 خانيونس
 151.9 55.5: 587 51.1: 111138 رفح

 المتوسط 595.3 500: 3557 500: 5839363 المجموع

 .ٕ٘ٔٓقسم التخطيط والتطوير لعام  –إعداد الباحث بناًء عمى بيانات وزارة الداخمية  -المصدر: 

 م. ٕ٘ٔٓبيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  لعام  -

 ػػػػػ( التالي:3.8يوضح جدوؿ )

حيث بمغ عدد الجرائـ المرتكبة  ائـالجر  لعددػػػػ تعد محافظة غزة مف أكبر المحافظات ارتفاعا  
( جريمة وتنخفض عف المتوسط, حيث بمغ متوسط المعدؿ الخاـ 5019ضد الثقة العامة )

ـ 1051نسمة في العاـ  500000جريمة/ 595.3)  لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة )
 وُيعزػ السبب في ذلؾ، ألنيا تعتبر مف أكبر المحافظات مف حيث عدد السكاف. 

جرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظتي شماؿ غزة لمػػػػػػ يرتفع معدؿ الجريمة الخاـ 
جريمة/  (167.5) شماؿ غزةومحافظة رفح حيث بمغ معدؿ الجريمة في محافظة 

نسمة في محافظة رفح ويكمف السبب  500000( جريمة/ 151.9نسمة وبمغ) 500000
 في ذلؾ نظرا لمزيادة المستمرة في أعداد السكاف مقارنة بالجريمة.  

جرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في كل مف محافظة لمػػػػػػ ينخفض معدؿ الجريمة الخاـ 
ة في حيف نسم 500000( جريمة/ 569.6خانيونس فبمغ المعدؿ الخاـ لمجريمة فييا )

 دير البمحنسمة، و بمغت محافظة  500000( جريمة/ 519.1سجمت محافظة غزة )
نسمة ويرجع السبب في انخفاض معدالت الجرائـ نظرا   500000(  جريمة/ 555.5)

وخانيونس في حيف سجل أدنى معدؿ  شماؿ غزةلطبيعة الزراعية وخاصة محافظتي 
 سكانيا مقارنا  بالجريمة.   لمجريمة في محافظة غزة نظرا  الرتفاع عدد

 المحافظة والجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة: مساحة ــــ ت
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استفادت جغرافيا الجريمة الكثير مف تحميبلت جغرافية الحضر , حيث ترتبط 
وقاعدة المرتبة  ،ولى لجيفرسوف الحضرية ببعض النظريات والقوانيف مثل قانوف المدينة األ

ولى في ف تزيد معدالت الجريمة بزيادة حجـ المدينة كونيا األأوالحجـ وىل مف الضرورؼ 
ف اآلراء تباينت حوؿ ىذه العبلقة بيف حجـ المدينة والجريمة ما  أ ، إال(5)الترتيب الحضرؼ 

العبلقة لى ترتيب مفيد يظير إومف أجل الوصوؿ ( 1)بيف عبلقة طردية او عبلقة عكسية 
بالربط بيف عدد الجرائـ في كل محافظة والمساحة الكمية لموقوؼ عمى  باحثبينيما قاـ ال

 ( 3.9جدوؿ ) .1عدد الجرائـ / كـ
 عدد الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة  حسب المساحة الكمية :(ٜ.ٖجدول )

 مٕ٘ٔٓلمحافظات غزة لمعام  

الجرائم المرتكبة ضد  ٕ/كمالمساحة المحافظة
 الترتيب ٕجريمة/كم الثقة العامة

 5 51.6 970 61 شماؿ غزة
 1 53.9 5019 75 غزة

 5 6.8 381 16 دير البمح
 1 1.5 179 553 خانيونس
 3 8.5 587 60 رفح

 - 9.9المتوسط  3557 361 االجمالي

  ٕ٘ٔٓقسم التخطيط والتطوير لعام  –إعداد الباحث بناًء عمى بيانات وزارة الداخمية  -المصدر: 

 م. ٕ٘ٔٓبيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  لعام  -

 -( ما يمي:3.9يتضح مف الجدوؿ )

بمغ متوسط عدد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة حسب المساحة  - أ
 . 1( جريمة/كـ9.9الكمية )

إف أعمى متوسط لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظة شماؿ غزة حيث بمغ  - ب
( 1.5، وبمغ أدنى معدؿ لمجريمة في محافظة خانيونس )1( جريمة/كـ51.6)

سبب في قمة عدد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة لكبر مساحتيا ويرجع ال 1جريمة/كـ
 مقارنة بحجـ سكانيا. 

                                                           

 ( .75( عبد الجميل، جغرافية الجريمة )ص5)
 (.531راضي، جغرافية الجريمة في محافظة القاىرة )ص(1) 
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جمت أدنى معدالت وخانيونس حيث سُ  دير البمحىناؾ تقارب نسبي بيف محافظتي  - ت
ومحافظة  1( جريمة/كـ6.8) دير البمححيث بمغت محافظة  ،ـ1051الجريمة في عاـ 
  (3.8ل )شك. 1( جريمة/ كـ1.5خانيونس سجمت )
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عدد الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة  حسب المساحة الكمية لمحافظات غزة لمعام   :(ٜ.ٖشكل )

 م(ٕ٘ٔٓ)

 (ٜ.ٖ)المصدر: إعداد الباحث بناًء عمى جدول 
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العامة والمساحة بصورة  الثقةولموقوؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الجرائـ المرتكبة ضد  
أوضح كاف البَد مف التركيز عمى المساحة المأىولة بالسكاف بحيث نتمكف مف الوقوؼ عمى 

 طبيعة العبلقة بينيما 

 
 وعدد الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة  الكتمة العمرانيةحجم  :(ٓٔ.ٖجدول )

 مٕ٘ٔٓمحافظات غزة لمعام 

 المحافظة
الجرائم المرتكبة ضد 

 عدد السكان ة العامةالثق
المساحة المأىولة 
 ٕجريمة/كم ٕكم بالسكان

 97 50 361771 970 شماؿ غزة
 59 15 651101 5019 غزة

 11.3 6.9 165511 381 دير البمح
 15.6 50.6 355393 179 خانيونس
 90.1 1.5 111138 587 رفح

 69.1 15 5839363 3557 االجمالي

قسم التخطيط والتطوير  –عمى بيانات المركز اإلحصائي الفمسطيني إعداد الباحث بناًء  -المصدر:
 . ٕ٘ٔٓلمشرطة لعام 

 .ٙٚم ص ٕ٘ٔٓجميل طوطح, جرائم القتل في محافظات غزة " دراسة في جغرافية الجريمة " عام  -

 

 :ػػػػػػييم ما (3.50يتضح مف جدوؿ )

 المأىولة بالسكاف فقط جدوؿبة لمعبلقة بينيما عمى مستوػ المساحات ػػنسػالػا بمأ 
(, فقد تبيف أف ىناؾ عبلقة ارتباط قوية بيف الكتمة العمرانية وعدد الجرائـ حيث بمغت 3.50)

%, وخاصة في محافظة غزة حيث تعتبر مركز المحافظات والتي تتواجد فييا المؤسسات 78
ي ارتفاع معدالت الحكومية وغير الحكومية, كما تتركز فييا العائبلت الممتدة مما ساىـَ ف

 (3.9الجريمة. شكل )

,والمحافظات تتقارب 1جريمة/كـ 69.1بمغ متوسط حجـ الجريمة في محافظات غزة  
 . 1جريمة/كـ97فييا مف المتوسط باستثناء محافظة  شماؿ غزة حيث بمغ المتوسط 
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 وعدد الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة محافظات  الكتمة العمرانيةحجم  :(ٓٔ.ٖ) شكل

 م(ٕ٘ٔٓغزة لمعام )

 (ٓٔ.ٖ)المصدر: إعداد الباحث بناًء عمى جدول 
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 ـ درجة التزاحم:ــ ث

يمكف أف تعبر درجة التزاحـ )عدد األفراد في الغرفة ( أحد أىـ الدالئل عمى المستوػ  
تعتبر مؤشرا  لمتغيرات الديمغرافية داخل االقتصادؼ والوضع االجتماعي لمسكاف كما أنيا 

ا كاف نصيب الفرد مف المساحة الكمية لممسكف أكبر وكاف عدد األفراد بالنسبة فكمم المدينة
وأف درجة التزاحـ ، أقل دؿ عمى تحسف األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمغرفة الواحدة

والمؤشرات عمى المستوػ االقتصادؼ وىي أحد أىـ الدالئل ، ( 5)غرفة/فرد 2المقبولة 
   (3.55) جدوؿ. واالجتماعي لمسكاف

 
 ةلتزاحم السكاني في محافظات غز درجة ا :(ٔٔ.ٖ) جدول

 ٕأقل من  ٘ـــٕ ٘أكثر من المجموع
 عدد األفراد     
 

 عدد الغرف
 غرفة 1 1 0 5
 غرفتان 6 55 3 13
 ثالث 7 55 3 15
 أربع 3 8 7 58
 فأكثرخمس  1 1 9 56
 المجموع 13 50 11 81

 المصدر: االستبانة الميدانية

% مف عينة الدراسة تعيش في مساكف ال يزيد 15( أف 3.55يتضح مف الجدوؿ ) 
% مف األفراد المقيميف في تمؾ المساكف 11عدد الغرؼ بيا عف ثبلثة أفراد، مع العمـ أف 

% مف أفراد 50أفراد لممسكف الواحد، و 1ىي أسر ذات حجـ كبير ال يقل عدد أفرادىا عف 
أفراد لممسكف الواحد، وقد بمغت  1إلى  1العينة ىي أسر متوسطة الحجـ يتراوح عددىا مف 

 فرد لكل غرفة. 5.13درجة التزاحـ في المسكف لعينة الدراسة  

 

 

                                                           

 (78جاسر، محافظة بيت لحـ دراسة في التركيب السكاني وخصائص المسكف )ص (5)
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 العوامل الطبيعية ــــ ٕ

 ،جراـإلالمؤثرات الطبيعية في ا بعض عمى مساىمةجراـ إلمعظـ عمماء عمـ ايؤكد  
نيا ال تخرج عف كونيا إصمية لمجريمة بل يروف ولكنيـ يرفضوف اعتبارىا مف المؤثرات األ

ىو  "موتنسكيو"في نشوء السموؾ اإلجرامي ولعل الفيمسوؼ الفرنسي  ساعدَ ممؤثرات ثانوية 
طبيعية تشترؾ مع عوامل ف العوامل الألى عبلقة البيئة الطبيعية بالجريمة إذ إشار أوؿ مف أ

 ( 5)ونفسية  اخرػ اقتصادية واجتماعية

 :الحرارة والجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة أـــ 

ة مرتبطة بالعوامل المناخية كدرجة يمف ظاىرة الجر أ ويرػ العالـ البمجيكي كتيمي 
 والسنة حيث كاف الفضل لكتيميوتعاقب فصوؿ والضباب والرياح واألمطار الحرارة والرطوبة 

رتفع في درجات الحرارة تف معدؿ جرائـ الدـ أفي صيغة فانوف الحرارة الجنائي ومفاده 
 ( 1) مواؿ في المناطق الباردةالمرتفعة بينما ترتفع معدؿ جرائـ األ

 
 توزيع عينة الدراسة حسب الفصل التي حذثت فيو الجريمة :(ٔٔ.ٖشكل )

 ارتكبوا% 50.6( أف ما نسبتو 3.50) الميدانية مف خبلؿ الشكلأشارت الدراسة و 

                                                           

 (.19نشأت، عمـ النفس الجنائي )ص (5)
 (.83الوليد، مبادغ عمـ اإلجراـ )ص (1) 
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% 9.5 بينما في فصل الصيف,جريمتيـ   ارتكبوا% 11.9 بينما الجريمة في فصل الربيع,
في فصل الشتاء,  ارتكبوا جرائميـ% 17.5 في حيففي فصل الخريف,  ارتكبوا الجريمة

ة في فصل الصيف ىو نتيجة االزدحاـ والسب في انتشار الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العام
السياحية والمتنزىات، وزيادة النشاطات التجارية،  قالسكاني في فصل الصيف عمى المناط

 ية مما يساعد في انتشار الجريمة.التعميموتزامنيا مع العطمة الصيفية ألغمب المؤسسات 

االعتداء عمى جراـ في تفسير ارتفاع نسبة الجرائـ يرػ بعض عمماء عمـ اإلحيث 
لى طوؿ إنما يرجع إوتنخفض درجات الحرارة  ،مواؿ في فصل الشتاء, حيث تزداد البرودةاأل

ىذا النوع مف الجرائـ السيما  مثليسيل ارتكاب  حيثفترة الميل خبلؿ ىذه الفصل في السنة 
 ( 5) .ف ليل قصيرأل ،السرقة وعمى العكس مف فصل الصيف جرائـ

                                                           

 (.175الوريكات، مبادغ عمـ اإلجراـ )ص (5) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 
الخصائص األولية واالقتصادية 

واالجتماعية لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد 
 .الثقة العامة في محافظات غزة 
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 الرابعالفصل 
الخصائص األولية واالقتصادية واالجتماعية لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة 

 العامة في محافظات غزة
 

يتناوؿ ىذا الفصل منيج الدراسة الميدانية، ثـ عرض البيانات األولية واالقتصادية  
واالجتماعية واألسرية ثـ عرض لكيفية بناء أداة الدراسة، والتأكد مف صدؽ األداة، وثبات أداة 

ليب المعالجة اإلحصائية الدراسة " االستبانة" والطريقة التي طبقت بيا الدراسة الميدانية، وأسا
 التي استخدمت في تحميل البيانات اإلحصائية.

جراءاتيا:  أواًل: منيجية الدراسة الميدانية وا 
 النحو التالي:  عمىمجموعة مف اإلجراءات المنيجية وىي  عمىتقوـ ىذه الدراسة 

  منيج الدراسة: ـــٔ

ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التحميمية التي تستيدؼ وصف وتفسير ظاىرة  
الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة، ومف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة 

ستخداـ  طريقة المسح إواإلجابة عمى تساؤالتيا قاـ الباحث في إطار المنيج الوصفي 
طرؽ التي تيتـ بدراسة الة بالمسح الشامل باعتبارىا إحدػ العين عمىالتي تعتمد  االجتماعي،

الظواىر االجتماعية أو بعض خصائصيا كالخصائص االجتماعية واالقتصادية لمرتكبي 
الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة بغرض الوصوؿ إلي نتائج عممية مفيدة 

ائص األولية واالجتماعية وتفسيرات صادقة، وذلؾ فيما يتعمق بالكشف عف الخص
 (5)واالقتصادية لمرتكبي الجرائـ

 حدود الدراسة:  ـــٕ

اقتصرت ىذه الدراسة عمى األشخاص المسجونيف في محافظات  الحدود البشرية: -أ
 غزة الرتكابيـ الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة. 

جميع مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد  عمىتـ تطبيق ىذه الدراسة   الحدود المكانية: -ب
الثقة العامة في محافظات غزة والموجوديف في مراكز اإلصبلح والتأىيل الرئيسة وىي 

                                                           

 (.63( النجار، جريمة تعاطي المخدرات في محافظات غزة " دراسة في جغرافية الجريمة )ص(5
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ومركز  ،ومركز أنصار، ومركز الكتيبة، ومركز الوسطي، أصداء: خمسة مركز تأىيل 
 عبيدة وكافة نظارات مراكز شرطة محافظات غزة.أبو 

 .1056تـ تطبيق ىذه الدراسة في شير أغسطس  الحدود الزمنية: -ت

تقتصر ىذه الدراسة عمى معرفة الخصائص االجتماعية  الحدود الموضوعية: -ث
واالقتصادية والديمغرافية لمرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة، 

بعض  عمىباإلضافة إلي التعرؼ  عميياوالوقوؼ عمى بعض اآلثار التي ترتبت 
 البيانات الخاصة بمكانيا وزمانيا. 

  ـ عينة الدراسة:ٖ

اختار الباحث أسموب الحصر الشامل بتطبيق أداة الدراسة عمى جميع النزالء  
مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في كافة مراكز اإلصبلح والتأىيل  مف المحكوميف

وقاـ الباحث بتعبئة االستبانة بنفسو  ونظارات مراكز الشرطة الموزعة عمى محافظات غزة،
 صالحةنزيبل , حتى يتـ تفادؼ األخطاء وكاف جميعيا  81أفراد الدراسة والبالغ عددىـ  عمى

 لتحميل اإلحصائي.

  ـ أداة الدراسة:ٗ

استخدـ في ىذه الدراسة االستبانة كأداة لجميع البيانات الميدانية البلزمة ليذه  
 نة إلى عدة أقسام:وقد قسمت االستباالدراسة: 

وتتمثل في )العمر,  لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة المعمومات الشخصية أواًل:
 مكاف اإلقامة, نوع التجمع, المواطنة, نوع السكف, عدد الغرؼ في المنزؿ(.
, وتتمثل في ثانيًا: الخصائص االقتصادية لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة

سكف, عمل أحد م)المينة قبل دخوؿ السجف, معدؿ الدخل الشيرؼ بالشيقل, ممكية ال
 الوالديف(.

وتتمثل , لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة الخصائص االجتماعية واألسرية :ثالًثا
في )الحالة االجتماعية, طبلؽ الزوجة بعد ارتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة, 

 ..الخ(.ثقة العامة, عدد أفراد األسرة..الد لدػ مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الوجود أو 
كأحد النتقاـ ا)الخصائص النفسية لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة:  ويشمل رابعاً 

 الجريمة, سبب االنتقاـ, مرض عقمي.... الخ(. الرتكاباألسباب 
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)نوع الجريمة التي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامةبمرتكبي  بيانات خاصة:  ويشمل خامسا
ريمة بتزويرىا, الفئة وموجود بسببيا بالسجف, األشياء التي قاـ مرتكب الج ياارتكبت

 .الخ(.المزورة...

 ـ صدق األداة: ٘

صدؽ األداة ىي التأكد مف أنيا تقيس ما أعدت لقياسو، كما يقصد بالصدؽ " شموؿ  
تي يجب أف تدخل في التحميل مف ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا األداة لكل العناصر ال

 (5) .مف ناحية أخرؼ، بحيث تكوف مفيومة لكل مف يستخدميا

 :ـ الصدق الظاىري ٙ 

عدد مف  عمى ى"صدؽ المحكميف " قاـ الباحث بعرض االستبانة بشكميا األول 
   محكميف "1ىـ "عدد البالغالمحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية، و 

وىـ: د. ىشاـ المغارؼ، ود. وئاـ مطر، ود. كماؿ ترباف، ود. إبراىيـ حبيب، ود. رفيق أبو 
واستنادا  إلى التوجييات والمبلحظات التي أبداىا المحكموف، قاـ الباحث بإجراء ىاني. 

تعديل صياغة بعض العبارات وحذؼ تـ معظـ المحكميف، حيث  عميياالتعديبلت التي اتفق 
ضافة البعض اآلخر، وتـ إجراء دراسة اختبارية ميدانية أولية  لبلستبانة تكونت  آخر وا 

 استبانة  وتـ تعديميا حسب ما يناسبيا.  10مف
 ـ أساليب المعالجة اإلحصائية: ٚ

يد مف لتحقيق أىداؼ الدراسة, وتحميل البيانات التي تـ جمعيا, فقد تـ استخداـ العد
 Statisticalاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية

Package for Social Sciencesوالتي يرمز ليا اختصارا  بالرمز ,) SPSS ومف ,)
  :األساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا ما يمي

 الرسـ البياني والعرض الجدولي. 

   والتكراراتالنسب المئوية (Frequencies & Percentages). 

 اختبار مربع كاؼ لبلستقبلؿ (Chi-Square Test) 

 

                                                           

 (. 81( طوطح، جرائـ القتل في محافظات غزة " دراسة في جغرافية الجريمة " )ص(5
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 ثانيًا: المعمومات الشخصية لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة:
 العمر:  -ٔ

يمر اإلنساف في حياتو بمراحل عمرية عديدة، وتختمف خصائص الفرد مف حيث 
مرحمة مف ىذه المراحل العمرية. كما أف لمبيئة المحيطة  التكويف البدني والنفسي في كل

 ـ في تحديد اتجاىات سموكو في كل مرحمة عمرية.بالفرد دور ىا  

 

 
 عينة الدراسة حسب العمرل النسبي توزيعال(: ٔ.ٗشكل )

% مف مرتكبي الجرائـ 50.6( أف ما نسبتو 5.5)يتبيف مف الدراسة الميدانية شكل  
إلى  11% تتراوح أعمارىـ مف 58.8سنة,  11المرتكبة ضد الثقة العامة أعمارىـ أقل مف 

% تتراوح  58.8سنة,  31إلى أقل مف  30% تتراوح  أعمارىـ مف 15.7سنة,  30أقل مف 
سنة فأكثر، ويستنتج أف  50% أعمارىـ 17.5سنة, بينما  50إلى أقل مف  31أعمارىـ مف 

التي تتراوح البالغيف الكبار ـ مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة ىـ مف فئة معظ
 11عاـ في حيف تقل عند فئة الشباب التي تتراوح أعمارىـ أقل مف  50أعمارىـ أكثر مف 

عاـ، ويرجع السبب في ذلؾ أف ىذا النوع مف الجرائـ ال يحتاج إلى قوة جسدية وعنف بل 
 والخبرة الرتكاب الجرائـ.يكفي  إلى التفكير 

 



  

90 
 

 مكان اإلقامة:  -ٕ

ىناؾ عبلقة بيف الجريمة ومكاف اإلقامة حيث يتسـ نمو العمراف الحضرؼ  
لممجتمعات باختبلؼ الثقافات وانتشار العبلقات السطحية أو غير العميقة بيف أفراد المجتمع، 

فتركز السكاف وزيادة وىو ما يؤدؼ إلى انتشار نوع مف "الفوضى" التي تشجع عمى الجريمة 
كثافتيـ في المدف الكبرػ، وتعدد العبلقات االجتماعية وتشابكيا يؤدؼ إلى تناقض مفيـو 
التكافل االجتماعي بالقياس بأىل الريف، وىذه الخاصية في حياة المدف الكبرػ تؤدؼ إلى 

 ظيور العديد مف مظاىر االنحراؼ والجريمة.

 
 ب مكان االقامةتوزيع عينة الدراسة حس :(ٔ.ٗجدول )

 

 

 

 

 

 

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد 50( أف ما نسبتو 5.5يتضح مف الجدوؿ ) 
الذيف يرتكبوف الجرائـ  وىي أعمى نسبو مف شماؿ غزة الثقة العامة يقيموف في محافظة 
بالمحافظات األخرػ وُيعزػ السبب نتيجة تدني أجور  ةالمرتكبة ضد الثقة العامة  مقارن

الثقافات بيف سكانيا  المساكف، وبالتالي تشكل حافزا  الستقباؿ السكاف مما يؤدؼ إلى اختبلؼ
% يقيموف في 57.6 في حيف % يقيموف في محافظة غزة,17.5 بينما وانتشار الجرائـ,

% يقيموف في محافظة رفح 1.9% يقيموف في محافظة خانيونس, 9.5, دير البمحمحافظة 
 .ارتكابا  لجريمةوتعبر ىذه المحافظة أدنى المحافظات 

 

 

 

 النسبة المئوية % التكرار مكان االقامة
 50 35 شماؿ غزةمحافظة 

 17.5 13 محافظة غزة
 57.6 51 دير البمحمحافظة 

 9.5 8 محافظة خانيونس
 1.9 1 محافظة رفح
 500 81 المجموع
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 نوع التجمع: -ٖ

ألفراد العينة  الميداف االجتماعي الذؼ يساىـ إلى حد بعيد في تعد أىمية اإلقامة  
 تيـ االجتماعية في ظل اإلطار الثقافي الذؼ يسيـاتكويف قيميـ, وأنماطيـ السموكية, وعبلق

 .ويحدد بيئتيـ التي ينتموف إلييا
 

 
 توزيع عينة الدراسة حسب نوع التجمع :(ٕ.ٗشكل )

 

(, أف معدالت الجريمة تكثر 5.1) الشكلومف خبلؿ تحميل عينة الدراسة يتضح مف  
 سكاف بالسكاف, حيث إف نسبة المزدحمة, والتي تتمثل في المحافظات الحضرفي مناطق 

ما نسبتو  ، حيث أفالحضر كانت األعمى في ارتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة
% ممف ارتكبوا الجريمة 35 تونسبوأف ما ، اف الحضرممف ارتكبوا الجريمة مف سك%, 18
%, أخيرا  8؛ حيث بمغت ما نسبتو بأقل نسبة الريفحظي بينما ، سكاف المخيماتمف 

 نستنتج مما سبق أف الجريمة ىي حضرية أكثر مف غيرىا.

 
  

 حضر
58% 

 مخيم
34% 

 ريف
8% 
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 المواطنة: -ٗ

ـ أف نسبة السكاف البلجئيف في فمسطيف 1055لعاـ اإلحصائية  تشير البيانات 
% مف مجمل السكاف الفمسطينييف المقيميف في فمسطيف، وتشير البيانات إلى 55.1حوالي 

% مف السكاف في الضفة الغربية الجئيف في حيف بمغت نسبة البلجئيف في 11.1أف حوالي 
 (5)%.66.8محافظات غزة حوالي 

 

 
توزيع عينة الدراسة حسب المواطنة :(ٖ.ٗشكل )  

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة 67( أف ما نسبتو 5.3) يوضح الشكل 
يتضح أف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة تتركز و % مواطنوف، 33العامة الجئوف, بينما 

في البلجئوف نظرا  لزيادة الكثافة السكانية في المخيمات وانعداـ الكثير مف الخدمات 
 األساسية. 

 نوع السكن: -٘

أكاف السكف الذؼ يقطف فيو )شقة، منزؿ اسبست، منزؿ  ء  اسو  إف لنوع سكف الفرد 
 زينكو، فيبل( أثر واضح في بعض األحياف في ارتكاب السموؾ اإلجرامي.

 

                                                           

 (.60)ص "51"( الجياز المركزؼ لئلحصاء الفمسطيني، كتاب فمسطيف اإلحصائي السنوؼ 5)

 الجئ
67% 

 مواطن
33% 
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% يقطنوف في شقق سكنية 58.1( أف ما نسبتو 51) شكلتبيف مف خبلؿ الدراسة الميدانية 
سكنية في أبراج يؤدؼ إلي في أبراج أو عمارات سكنية، ويرػ الباحث أف السكف في شقق 

% يقطنوف 50.6اختبلؼ الثقافات وتنوع القيـ والمفاىيـ مما يؤثر عمى سموكيـ, وما نسبتو 
% يقطنوف في بيوت 5.1وأف % يقطنوف في بيوت اسمنت, 50 بينما بيوت مف اسبست,

لمغاية زينكو وىي  النسبة األقل, أخيرا  نستنتج أف منازؿ الزينكو, واإلسبست ىي بيوت سيئة 
 وال تصمح لبلستخداـ األدمي, وكذلؾ تنعدـ فييا الخصوصية لؤلسر المقيمة فييا.

 عينة الدراسة حسب نوع السكنالنسبي لتوزيع ال(: ٗ.ٗشكل )

% يقطنوف في 58.1( أف ما نسبتو 5.5) شكلتبيف مف خبلؿ الدراسة الميدانية  
لسكف في شقق سكنية في أبراج شقق سكنية في أبراج أو عمارات سكنية، ويرػ الباحث أف ا

يؤدؼ إلي اختبلؼ الثقافات وتنوع القيـ والمفاىيـ مما يؤثر عمى سموكيـ, وما نسبتو 
% 5.1وأف % يقطنوف في بيوت اسمنت, 50 بينما % يقطنوف بيوت مف اسبست,50.6

ي يقطنوف في بيوت زينكو وىي  النسبة األقل, أخيرا  نستنتج أف منازؿ الزينكو, واإلسبست ى
بيوت سيئة لمغاية وال تصمح لبلستخداـ األدمي, وكذلؾ تنعدـ فييا الخصوصية لؤلسر 

 المقيمة فييا.

 
 : الخصائص االقتصادية لمرتكبي جرائم المرتكبة ضد الثقة العامة:ثالثاً 
 :توزيع عينة الدراسة حسب ممكية السكن -5

 السكف مفيقصد بيا حق الشخص المالؾ لمسكنو في التصرؼ بو حيث إف ممكية  
 (5)األوضاع االقتصادية عمىالميمة وىي مف المؤشرات ر األمو

                                                           

 (.501( صبلح، خصائص التحضر وعبلقتيا بالتطور العمراني والنمو االقتصادؼ )ص5)
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 توزيع عينة الدراسة حسب ممكية السكن :(٘.ٗشكل )

% مف مرتكبي 69( أف ما نسبتو 5.1) أشارت الدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكل 
% يعيشوف 35الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة يعيشوف في بيوت تعود ممكيتيا ليـ, بينما 

بالنسبة لمف  وعدـ وضوح مستقبميـ  رية الشخصيةانعدـ الح عمىوىذا يدؿ ، في بيوت إيجار
لمف  والمستوؼ المعيشي اإليجارارتفاع تكاليف في حيف ، يقطف في بيوت ممؾ ألسرىـ

 . يقطنوف في بيوت ايجار ىو الدافع  الرتكاب الجريمة  
 : الدينعمل الو  -ٕ

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة 55.5( أف ما نسبتو 5.6) يوضح الشكل 
% كبلىما يعمل, بينما 1.9وأف % تعمل أميـ فقط, 5.1بينما العامة يعمل والدىـ فقط, 

 الظروؼ االقتصادية السيئة لؤلسرة ىي وليدة لمجريمة.% والدىما ال يعمبلف, إذف 78.8

 ملك
69% 

 ايجار
31% 
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 عينة الدراسة حسب عمل الوالدينل النسبي توزيعال(: ٙ.ٗشكل )

 

 خالصة العوامل االقتصادية: ـــ ٖ

ردة فعل لمفرد,  تعتبر إف الجريمة مرتبطة باألوضاع االقتصادية, ألف الجريمة 
االقتصادية الناتجة عف الفقر الذؼ يعد أىـ العوامل ة ا خصوصا  عندما يشعر بانعداـ المساو 

التي تتدفع لمجريمة, وكذلؾ األمر مرتبط بالبطالة والتشرد, وغير ذلؾ مف أوجو عدـ المساواة 
وأوجو عدـ التكيف االجتماعي, وكل ذلؾ يؤدؼ إلى مشاكل اجتماعية كثيرة منيا االنحراؼ 

 .واإلجراـ

 واألسرية لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة:: الخصائص االجتماعية رابعاً 
 الحالة االجتماعية:ــــ ٔ

 غير متزوج أو ترتبط الجريمة بالحالة االجتماعية لمشخص مف حيث إنو متزوج أو 
مطمق، ذلؾ ألف الحالة االجتماعية ترتبط باالستقرار النفسي واالجتماعي الذؼ  أرمل أو

 الجرائـ.يؤثر ويقود الرتكاب بعض 
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 توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية :(ٚ.ٗشكل )

% مف مرتكبي 88( أف ما نسبتو 5.7) خبلؿ الدراسة الميدانية شكليتضح مف  
% غير متزوجيف )أعزب( رغـ أف 51الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة متزوجيف, بينما 
االقتصادية الصعب الذؼ تعاني منو  المتزوجيف أكثر استقرارا  نفسيا  إال أف األوضاع

عاتقيـ مف  عمىلية  الممقاة ئو محافظات غزه تؤدؼ إلى ارتكاب المتزوجيف الجرائـ نظرا  لممس
مصاريف مع قمة فرص العمل بينما يقل ىذا النوع مف الجرائـ عند غير المتزوجيف بسبب 

 عدـ تحمل المسؤوليات كما ىو الحاؿ عند رب األسر. 
 أوالد؟ىل لدى مرتكب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة ـــ ٕ

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة 96( أف ما نسبتو 5.1يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 % ال يوجد لدييـ أوالد. 5العامة لدييـ أوالد, بينما 

 ضد الثقة العامة أوالدتوزيع عينة الدراسة حسب ىل لدى مرتكب الجرائم المرتكبة  :(ٕ.ٗجدول )

ىل لدى مرتكب الجرائم المرتكبة ضد الثقة 
 العامة اوالد؟

 النسبة المئوية % التكرار

 96 71 نعـ
 5 3 ال
 500 71 المجموع

 متزوج
88% 

 أعزب
12% 
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 عدد أفراد أسرة مرتكب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة:ـــ ٖ

الجرائـ المرتكبة % مف مرتكبي 55.5( أف ما نسبتو 5.3يتضح مف الجدوؿ )     
% 13.6 وأف % عددىـ اثنيف,10.8 بينما ضد الثقة العامة عدد أفراد أسرتيـ فرد واحد,

% عددىـ خمس 1.6وأف % عددىـ أربع أفراد, 16.5 في حيف عددىـ ثبلث أفراد,
. يمكف القوؿ أف زيادة عدد أفراد األسرة قد % عددىـ ستة أفراد فأكثر51.1أفراد, بينما 
 تكاب الجريمة إذا ما اقترف بوضع اقتصادؼ سيء.يؤدؼ إلي ار 

 
 توزيع عينة الدراسة حسب عدد أفراد أسرة مرتكب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة :(ٖ.ٗجدول )

 النسبة المئوية % التكرار عدد أفراد أسرة مرتكب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة
 55.5 8 فرد واحد
 10.8 51 اثنيف

 13.6 57 ثبلث أفراد
 16.5 59 أربع أفراد
 1.6 5 خمس أفراد

 51.1 9 ستة أفراد فاكثر
 500 71 المجموع

 

  مع من كان يعيش مرتكب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة قبل دخولو السجن؟ــــ ٗ

لمحد  ليس ىناؾ شؾ في أف عيش الفرد بيف أسرتو في حد ذاتو يعد عامبل  ميما           
، يد بالتدرب عمى الحياة االجتماعمف ارتكاب الجرائـ الف وجود االسرة ىو الذؼ يسمح لمفر 

  عف سكف االسرة . حتى ولو انتقل لمعيش مع زوجتو بعيدا  
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 عينة الدراسة حسب مع من كان يعيش مرتكب الجريمةالنسبي لتوزيع ال(: ٛ.ٗشكل )

 

% مف مرتكبي 10( أف ما نسبتو 5.8) راسة الميدانية مف خبلؿ الشكلأشارت الد 
% كانوا 77.6وأف ,  الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة كانوا يعيشوف مع الوالديف واألخوات

ويمكف بمفردىـ ومع أصدقائيـ % كانوا يعيشوف 5.1يعيشوف مع الزوجة واألبناء, بينما 
بناء بالمجتمع الدؼ ربط األ عمىالقوؿ أف غياب الضبط االجتماعي لآلباء وعدـ مقدرتيـ 

يعشوف فيو، وغياب درجة اإلحساس بمشاعر األخريف  يؤدؼ إلى ارتكاب الجريمة بعد انتقاؿ 
 .  زوجاتيـاألبناء لمعيش مع 

 األسباب الدافعة نحو السموك اإلجرامي:ـــ ٘

تتعدد األسباب التي تدفع األشخاص الرتكاب الجريمة تبعا  لمحالة التي يمروف بيا،  
 .الرتكاب الجريمة وتدفعيـ
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 عينة الدراسة حسب األسباب الدافعة نحو السموك اإلجراميالنسبي لتوزيع ال(: ٜ.ٗشكل )

% مف مرتكبي 56.1( أف ما نسبتو 5.9) أشارت الدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكل 
 الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة يروف أف سبب ارتكابيـ الجريمة ضعف الوازع الديني,

 وأف % سبب ذلؾ الشعور بالظمـ,8.1وأف % سبب ذلؾ مخالطة رفقاء السوء, 51.3 بينما
% أسباب غير ذلؾ. خبلصة القوؿ بأف الحاجة 15.7% سبب ذلؾ الحاجة, بينما 31.3

 تؤدؼ إلى ارتكاب الجريمة إذا كاف ىناؾ ضعف في الوازع الديني. 

 الوالد عمى قيد الحياة:ـــ ٙ

الوضع الطبيعي لؤلسرة ىو وجود الوالديف أحياء وفيما عداه فإف بصورة عامة إف  
الوضع يعد غير طبيعي عمى الرغـ مف أننا يجب أال نعمـ بأف عدـ وجود الوالديف يعني 

 حراؼ والميل إلى ارتكاب الجرائـ.االن
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 توزيع عينة الدراسة حسب الوالد عمى قيد الحياة :(ٓٔ.ٗشكل )

 

( أف الغالبية العظمى مف آباء أفراد العينة عمى قيد 5.50) يتبيف مف خبلؿ الشكل 
لسيطرة االباحث أمريف إما عدـ مقدرة اآلباء  ويستنتج، % آبائيـ متوفيف33الحياة, بينما 
عيشيـ أو أف المتوفي والدىـ ارتكبوا الجريمة نتيجة  لعدـ وجود معيل  أثناءعمى أبنائيـ 

 لؤلسرة. 

 لموالد:ي التعميمالمستوى ــــ ٚ

األسموب الذؼ يستخدمو في  عمىي لموالد بعممية التنشئة، أؼ التعميميتأثر المستوػ  
معاممة أبنائو حيث إف اآلباء األميوف يميموف إلى استخداـ الشدة في تربية أبناءىـ بينما 

 .يستخدـ اآلباء المتعمموف أسموب التشجيع في عممية التربية 

 

 نعم
67% 

 ال
33% 
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 عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي لموالدل النسبي توزيعال(: ٔٔ.ٗشكل )

% مف اآلباء ال يقرؤوف وال يكتبوف " 35.8(, أف ما نسبتو 5.55) يوضح الشكل 
استخدـ العنف لتربية أبناءىـ مما يجعميـ عرضة  الرتكاب  عمىُأميوف", وقد يدؿ ذلؾ 

عمى شخصية أبنائيـ الجرائـ، وعدـ المقدرة عمى إدراؾ ما يحتاجو األبناء، وعدـ تأثيرىـ 
ي التعميم% مستواىـ 50.6  بينما، ومدػ تفيميـ لممشاكل والمراحل المختمفة التي يمروف بيا

ي إعدادؼ, وفي حيف كاف نسبة التعميم% مستواىـ 9.5% يقرئوف ويكتبوف, 51.9,ابتدائي, 
الجامعي فما فوؽ "دبموـ, جامعي فما فوؽ" ما نسبتو  التعميـ%, والذيف أتموا 51.3الثانوية 

 % مف أفراد العينة. 10

 األوضاع االقتصادية: ــــ ٛ

 الحسف،) يرػ  حيث اإلنساني السموؾ في ا  ىام ا  ر دو  القتصاديةا العوامل تمعب 
العبلقة الكمية  عمى( أف طبيعة المستوػ المعيشي الذؼ يتمتع بو أبناء المجتمع يعتمد 1008

والنوعية بيف الموارد االقتصادية وحجـ السكاف، فإذا كانت الموارد االقتصادية مساوية لحجـ 
المعيشي يكوف مرتفع، أما إذا اختل التوازف بيف نسبة الموارد وحجـ  الوضع السكاف فإف

معيشة السكاف فإف المستوؼ المعيشي ينخفض وتتحوؿ البيئة إلى مكاف غير صالح لمعمل وال
 (5)واالستقرار، وبالتالي  ترتفع نسبة الجرائـ.

                                                           

ادية عمى السموؾ الجرمي في المجتمع األردني مف وجية نظر العامميف ( الزواىرة، أثر التغيرات االقتص5)
 (.5في جياز األمف العاـ )ص
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 توزيع عينة الدراسة حسب امكانية وجود ظروف اقتصادية لمجرائم  :(ٗ.ٗجدول )
 المرتكبة ضد الثقة العامة

 النسبة المئوية % التكرار ىل ىناك ظروف اقتصادية لمجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة
 15.5 56 نعـ
 51.9 39 ال
 500 81 المجموع

الظروف االقتصادية التي دفعت مرتكب الجرائم المرتكبة ضد 
 النسبة المئوية % التكرار الثقة العامة الرتكاب الجريمة.

 69.6 31 الفقر
 6.1 3 البطالة

 51.1 7 الديوف المتراكمة
 6.1 3 أعباء األسرة

 1.1 5 أخرػ 
 500 56 المجموع

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد 15.5( أف ما نسبتو 5.5يتضح مف الجدوؿ ) 
الثقة العامة يوجد لدييـ ظروؼ اقتصادية دفعتيـ لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة, بينما 

 % ال يوجد لدييـ ظروؼ اقتصادية دافعة لمجريمة.51.9

مف % مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة يروف أف 69.6وأف ما نسبتو   
ما نسبتو  أفالظروؼ االقتصادية التي دفعتيـ لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة ىو الفقر, و 

وأف ما نسبتو % الديوف المتراكمة, 51.1% البطالة دافع ذلؾ, بينما ما نسبتو 6.1
% يروف أف ىناؾ ظروفا  اقتصادية  1.1, بينما ارتكبوا الجريمة نتيجة  ألعباء األسرة 6.1:

ة في االستبانة دفعتيـ لمجريمة ويرػ الطالب أف الفقر والظروؼ االقتصادية غير مدرج
الصعبة ليس العامل الرئيس الرتكاب الجريمة  إذ أف ىناؾ كثيرا  مف الجرائـ ترتكب ليس ليا 

 .الشتـ الحرؽ أو السب أو عبلقة بالفقر كما ىو الحاؿ في جرائـ ىتؾ العرض أو
 الوالدة عمى قيد الحياة:ــــ ٜ

أف الغالبية العظمة مف مرتكبي الجرائـ ( 5.51شكل ) أظيرت الدراسة الميدانية  
% ويرجع السبب بعدـ تأثير األـ 75المرتكبة ضد الثقة العامة والدتيـ عمى قيد الحياة بنسبة 

% والدتيـ ليست 19, بينما  أبنائياالحناف وعدـ القسوة تجاه  عميياالمرأة يغمب  فأل ،بأبنائيا
 عمى قيد الحياة. 
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 (: توزيع عينة الدراسة حسب الوالدة عمى قيد الحياةٕٔ.ٗشكل )

 ي لموالدة:التعميمالمستوى ـــ ٓٔ

ي لموالدة بتربية أبنائيا فكمما كانت المرأة متعممة أدؼ إلى التعميمتأثر المستوػ ي
دراكيا بمتطمبات  التربية السميمة، ألف إدراكيا بمتطمبات تعزيز مفيوـ التعاوف مع الجماعة وا 

التربية السوية النفسية والذىنية والجسمية لو تأثير في تربية األبناء في حيف نجد األميات 
 وبينت الدراسة الميدانية أف ما نسبتحيث  .(5)الستخداـ القوة بتربية األبناء. فيميم اتاألمي

ي ثانوؼ ما التعميممستواىف مف أميات مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة  95.8%
ويتبيف انتشار الجرائـ عند األبناء ذات ي دبموـ وجامعي التعميم% مستواىف 8.1بينما ، ف دو 

مي عند األميات، ويرجع السبب في ذلؾ لعدـ وجود القواعد والمعايير األالمستوؼ التعميمي 
    . وفقيما لتحديد السموكيات المرغوبة والمفروضة  التي يجب السير

 السوابق الجنائية لموالد:ـــ ٔٔ

إف عيش الفرد في أسرة يكوف مسئوليا مف أصحاب السوابق الجنائية يعزز انحراؼ  
يئت ليـ , لعدـ مقدرتيـ عمى أفرادىا ويكونوا ضحية الرتكاب الجرائـ نتيجة الظروؼ التي ىُ 

أف ما أشارت الدراسة الميدانية حيث ، ـعمييتوفير لقمة العيش و انعداـ الرقابة األسرية 
% مف آباء مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة يوجد لدييـ سوابق جنائية, 1.9نسبتو 

                                                           

 (.50( فراجي، تأثير تكافؤ المستوؼ التعميمي بيف الزوجيف عمى تربية األبناء )ص5)
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المتابعة الجيدة مف قبل % ال يوجد لدييـ سوابق جنائية، ويمكف القوؿ أف عدـ 95.5بينما 
اآلباء لؤلبناء  مف أسباب ارتكاب الجريمة، ويتضح مف ذلؾ أنو ال توجد عبلقة بيف السابقة 

 الجنائية لموالد وبيف نسبة مرتكبي الجريمة.
 نوع السابقة الجنائية لموالد:ــــ ٕٔ

وما ، األخريفبالتي تمحقو  لمضرر السابقة الجنائية تختمف مف حيث خطورتيا تبعا           
كجرائـ القتل و التخابر و التي تعمل ، لفترات طويمة داخل السجف ثمف مكو  عميويترتب 

% مف آباء مرتكبي 80أف ما نسبتو  بينت الدراسة الميدانية  حيث، عمى ىدـ كياف االسرة
 % سابقتيـ الجنائية10الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة سابقتيـ الجنائية مخدرات, بينما 

إصدار شيؾ بدوف رصيد, ويبلحع أف أكثر آباء مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة 
مف متعاطي المخدرات مما يزيد مف األعباء المالية عمى األسرة نتيجة إنفاؽ الماؿ لغرض 

 .تعاطي المخدرات, مما يترتب عمى ذلمؾ قياـ األبناء بارتكاب ىذا النوع مف الجرائـ

 

 الخصائص النفسية لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة؟: خامساً 
تختمف المؤثرات المؤدية الرتكاب الجريمة نظرا  الختبلؼ التكويف النفسي لمبشر  

وتبايف الظروؼ المحيطة بيـ وتأثيرىا عمييـ، فيناؾ جرائـ ترتكب لبلنتقاـ وجرائـ ترتكب 
فكل ىذه األمور تؤثر سمبا  مشاكل عائمية  بسبب الحرماف مف الميراث وآخرؼ نظرا  لوجود

  عمى شخصية الفرد مما تدفعو الرتكاب الجريمة . 

  االنتقام سبب في ارتكاب الجريمة:  -ٔ

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد 15.1أف ما نسبتو  أشارت الدراسة الميدانية  
% ال يروف أف 78.8في ارتكاب الجريمة, بينما  ا  سبب كاف الثقة العامة يروف أف االنتقاـ

سبب في ارتكاب الجريمة، واستنتج الباحث أف سبب ارتكاب الجرائـ المرتكبة كاف االنتقاـ 
 ضد الثقة العامة ليس االنتقاـ، ولكف يرجع لسبب رئيس وىو الطمع.

  سبب االنتقام:  -ٕ

الجريمة  لشعوره بالظمـ و عدـ انصافو فتتولد لديو رغبة في  الرتكابقد يمجأ الفرد           
الدراسة الميدانية  وبينت وىذا ما، مف الشخص الذؼ ألحق بو الضرر بأؼ وسيمة كانت االنتقاـ

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة يروف أف سبب االنتقاـ 11.1أف ما نسبتو 
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، % يروف سبب االنتقاـ غير ذلؾ1.6الطمع, بينما  % سبب االنتقاـ71.1األخذ بالثأر, 
واستنج الباحث بأف الطمع  وحب الحصوؿ عمى األمواؿ ومواكبة التطورات االقتصادية ولو 

حتى يقضي  في ارتكاب ىذا النوع مف الجرائـىي العامل الرئيسي  عمى حساب اآلخريف
 .رغباتو ونزواتو

 :نفسيمرض  -ٖ

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد 5.1أف ما نسبتو  أظيرت الدراسة الميدانية   
 ويرؼ الباحث أف% ال يوجد لدييـ مرض عقمي، 98.8الثقة العامة لدييـ مرض عقمي, بينما 

وىذا دليل  بأف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة غالبا  يمتازوف بالذكاء يُعزؼ  سبب
 .ائـ المرتكبة ضد الثقة العامة  عمى عدـ وجود عبلقة بيف المرض العقمي والجر 

 : وجود مشاكل عائمية وتمت رؤيتيا بين الوالدين -ٗ

 ا  بالبيئة األسرية التي تمعب دور  ا  وثيقطا  ارتبا إجرامي كعامل األسرؼ  الوضع يرتبط 
في تكويف شخصية الفرد، ألنيا تحدد الظروؼ النفسية واالجتماعية التي نشأ فييا ومف  يرا  كب

تـ مدػ ميمو الرتكاب الجرائـ، ويعد التفكؾ األسرؼ أحد أىـ عوامل االختبلؼ في األسر، 
التي تقود  المستمرة كالخبلفات سيئة عبلقات األسرة في تنشأ  وعادة ما يتحقق التفكؾ عندما

% مف مرتكبي الجرائـ 57.6أف ما نسبتو  حيث أشارت الدراسة الميدانية  (5)إلى الطبلؽ.
% أجابوا 81.5المرتكبة ضد الثقة العامة أجابوا بوجود مشاكل عائمية بيف الوالديف, بينما 

تبيف أف المشاكل العائمية ليست ليا سبب رئيس  وىنا بعدـ وجود مشاكل عائمية بيف الوالديف,
نما قد تكوف نتيجة عوامل أخرػ.  في انحراؼ سموؾ أفراد األسرة وا 

  المشاكل العائمية:ماىي  -٘

 بينما % مف المشاكل العائمية الطبلؽ,33.3أف ما نسبتو  بينت الدراسة الميدانية  
% مف المشاكل العائمية الطرد مف 33.3 وأف ,بأخرػ زواج ال% مف المشاكل العائمية 16.7

تبيف أف نسبة الطبلؽ والطرد مف  .% مف المشاكل العائمية غير ذلؾ6.7المنزؿ,  بينما 
المنزؿ مف أكثر األسباب التي دفعت الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة نتيجة عدـ 

 .ـ وقمة االىتماـ بيـعمييوجود رقيب 

 

                                                           

 (.568( المنقورؼ، األبعاد المكانية لمجريمة بوالية جنوب كردفاف دراسة في الجغرافية االجتماعية )ص5)
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 :الجريمة وجود دور لممشاكل في ارتكاب -ٙ

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد 86.7أف ما نسبتو الدراسة الميدانية   أكدت 
% ال يروف أف 53.3الثقة العامة يروف أف لممشاكل دورا  في ارتكاب الجريمة, بينما 

لممشاكل دورا  في ارتكاب الجريمة. يبلحع أف مف أسباب ارتكاب الجرائـ المشاكل حيث 
 والجريمة. األسرية بيف المشاكليوجد عبلقة طردية 

 الحرمان من الميراث :  -7

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة 5.7أكدت الدراسة الميدانية أف ما نسبتو  
% لـ يحرموا منو ويمكف القوؿ بأف حرماف أفراد 91.3بينما ، العامة حرموا مف الميراث

اتباع العادات والتقاليد في بعض العينة مف الميراث نتيجة المستوػ الديني المتدني و 
  المناطق.

 : سبب الحرمان من الميراث -8

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة 11أف ما نسبتو أشارت الدراسة الميدانية  
% سببيا التمييز 10بينما االعتياد عمى اإلجراـ,  ميراثالعامة يروف أف سبب حرمانيـ مف ال

رة الواحدة ي بيف أفراد األسالتعميمبيف األبناء ويرجع السبب في ذلؾ ىو اختبلؼ في المستوػ 
% يروف سبب حرمانيـ 11تميل لبعض األشخاص عف اآلخر, بينما  وأف الطبيعة البشرية 

 .غير ذلؾ ميراثمف ال

 

 العامة:: بيانات خاصة بمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة سادساً 
ي لمفرد التعميملكل جريمة صفات لمرتكبيا إذ أف ىناؾ جرائـ مرتبطة بالمستوػ        

 إال أف ىناؾ جرائـ يرتكبيا األشخاص العاديوف ، االحتياؿالتزييف و النصب و كتزوير و 
  نوع الجريمة التي ارتكبتيا وموجود حاليا بسببيا بسجن: -ٔ

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد 15.7( أف ما نسبتو 5.1يتضح مف الجدوؿ )         
% جريمتيـ نصب 15.8 وأف % جريمتيـ التزييف,5.1بينما الثقة العامة جريمتيـ التزوير, 

% جريمتيـ قمار, 5.7% جريمتيـ إصدار شيؾ بدوف رصيد, بينما 51.3في حيف , احتياؿو 
الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة انتشارا  يبلحع أف أكثر أنواع  % جريمتيـ خيانة األمانة1.5

نتيجة  لسيولة ارتكابيا حيث ال تحتاج إلى  االحتياؿفي محافظات غزة  ىي جريمة النصب و 
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عقد  االحتياؿأدوات ومعدات كما ىو الحاؿ في التزوير والتزييف إذ يكفي بجريمة النصب و 
 النية الرتكاب الجريمة

 حسب نوع الجريمة توزيع عينة الدراسة :(٘.ٗجدول )

 النسبة المئوية % التكرار نوع الجريمة
 15.7 15 تزوير
 5.1 5 تزييف
 15.8 55 احتياؿنصب و 

 51.3 53 اصدار شيؾ بدوف رصيد
 5.7 5 قمار

 1.5 1 خيانة األمانة
 500 81 المجموع

 جريمة التزوير: -ٕ

والذؼ تمتاز بإتقاف ي المرتفعة التعميمىي جرائـ ترتكبيا الفئات ذات المستوػ  
ارتكاب ىذا النوع مف الجرائـ األشخاص الغير  عاستخداـ الحاسب األلي حيث ال يستطي

ف كاف يمكف استخداـ األشخاص الغير متعمميف في ت رويج العمبلت الورقية متعمميف وا 
 المزورة .

 توزيع عينة الدراسة حسب جريمة التزوير :(ٙ.ٗجدول )

 النسبة المئوية % التكرار بتزويرىااألشياء التي قام المرتكب 
 38.5 8 عممة

 65.9 53 أوراؽ رسمية
 500 15 المجموع

 النسبة المئوية % التكرار فئة العممة المزورة
 51.1 5 شيقل 10فئة 
 10 5 شيقل 10فئة 
 - - شيقل 500فئة 
 37.1 3 دوالر 500فئة 

 500 8 المجموع
 13.5 3 تزوير ىوية شخصية

 56.1 6 تقرير طبيتزوير 
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 النسبة المئوية % التكرار بتزويرىااألشياء التي قام المرتكب 
 30.8 5 تزوير عقد بيع
 - - تزوير شيادة وفاة
 - ػػػػػػ تزوير جواز سفر

 500 53 المجموع                      

% مف المزوريف زوروا عممة, بينما 38.5( أف ما نسبتو 5.6) يتضح مف الجدوؿ  
 % زوروا أوراؽ رسمية.65.9

 10% مزوريف فئة 10بينما  , شيقل 10% مزوريف عممة فئة 51.1وأف ما نسبتو  
دوالر وىنا الحع الباحث أف األكثر تزويرا  في  500% مزوريف فئة 37.1, بينما شيقل

 . عمييالسيولة تداوليا وصعوبة التعرؼ  شيقل 10األوراؽ المالية ىي فئة 

% مزوريف تقرير 56.1% مف مزوريف ىوية شخصية, 13.5في حيف ما نسبتو  
% مزوريف عقد بيع ويتضح أف األكثر تزويرا  مف بيف االوراؽ الرسمية 30.8طبي, بينما 

ليف عف الحواالت الطبية، ئو ىي التقارير الطبية, نتيجة عدـ وجود رقابة عمى االطباء المس
ف في حيف يأتي تزوير عقود بيع األراضي في المرتبة الثانية نتيجة استغبلؿ بعض المزوري

 غياب أصحاب الممتمكات وسفرىـ بالخارج.
 :احتيالريمة نصب و ج -ٖ

 االحتياؿ% مف مرتكبي جريمة النصب و 11( أف ما نسبتو 5.53)يوضح شكل  
 عميو% استخدموا في الجريمة إيياـ المجني 35.5استخدموا في الجريمة طريقة التسوؿ, 

 عميو% استخدموا في الجريمة إيياـ المجني 55.5 بوجود مشروع ناجح )زراع األمل(
% استخدموا في 9.5% استخدموا في الجريمة انتحاؿ صفة رجل أعماؿ, 58.1بالخسارة, 

 الجريمة غير ذلؾ.
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 عينة الدراسة حسب الطريقة المستخدمة في جريمة النصب واالحتيالالنسبي لتوزيع ال(: ٖٔ.ٗشكل )

 
 : االحتيالارتكاب جريمة النصب و  األداة المستخدمة فيــــ  أ

% مف مرتكبي جريمة النصب 36.5أف  ما نسبتو  (5.7يتضح مف الجدوؿ )
إحضار طرؼ ثالث إلقناع  % استخدموا6.8استخدموا في الجريمة تغيير اسميـ,   االحتياؿو 

 % استخدموا غير ذلؾ. 16.8بينما  ,عميوالمجني 
 االحتيالاألداة المستخدمة في ارتكاب جريمة النصب و  توزيع عينة الدراسة حسب :(ٚ.ٗجدول )

 النسبة المئوية % التكرار االحتيالاألداة المستخدمة في جريمة ارتكاب النصب و 
 36.5 56 تغيير اسمؾ

 - - تزوير جواز سفر
 - - تزوير ىوية شخصية

 - - تزوير شيؾ
 - - تزوير كمبيالة

 6.8 3 عميوإحضار طرؼ ثالث إلقناع المجني 
 16.8 11 أخرػ 
 500 55 المجموع
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 جريمة إصدار شيك بدون رصيد:ـــ  ٗ

مف مرتكبي الجرائـ  %30.7( أف ما نسبتو 5.55)أشارت الدراسة الميدانية شكل  
 بينما المرتكبة ضد الثقة العامة يروف أف سبب إصدار الشيؾ بدوف رصيد لكفالة شخص,

% سببو التعود عمى إصدار شيؾ بدوف رصيد 13.5 في حيف  %، ألنيـ تجار,7.7
نبلحع أف إصدار شيؾ بدوف  وىنا % سببو اإلفبلس مف العمل التجارؼ 51.5والحاجة, بينما 

 ةرصيد لكفالة شخص ىو أعمى النسب في ىذه الجريمة، ويرجع السبب في ذلؾ إلى عدـ قدر 
لمدائف نتيجة  الوضع االقتصادؼ الراىف الذؼ تمر بو  عميوالكفيل بسداد الديف المستحق 

 محافظات غزة.

 

 
 عينة الدراسة حسب سبب إصدار الشيك بدون رصيدالنسبي لتوزيع ال(: ٗٔ.ٗشكل )

 وقت ارتكاب الجريمة: -٘

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد 8.1( أف ما نسبتو 5.8) يتضح مف الجدوؿ  
 % ارتكبوا جريمتيـ في النيار.95.8الثقة العامة ارتكبوا جريمتيـ في الميل, وأف ما نسبتو 

ويتضح أف السبب في ارتكاب الجريمة ليبل  عف النيار حسب الدراسة الميدانية   
ار الميل % سبب اختي55.3%, بينما 51.9التستر بالظبلـ وتوقف حركة السكاف بنسبة 

غياب أفراد األمف, في حيف يرػ أفراد العينة الذيف وقعت جريمتيـ بالنيار أف ما نسبتو 
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% كاف السبب وراء ذلؾ الدفاع عف 5.3%  كاف غياب أفراد األمف في وضح النيار, 1.6
% لـ يكف لدييـ سبب واضح لمجريمة ويرػ الباحث أف ىذا 96.1النفس, وأف ما نسبتو 

 .ـ يستيدؼ حركة السكاف والنشاط التجارؼ النوع مف الجرائ
 

 توزيع عينة الدراسة حسب سبب ارتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة  :(ٛ.ٗجدول )
 العامة في الميل والنيار

 النسبة المئوية % التكرار وقت ارتكاب الجريمة
 8.1 7 ليبل  
 95.8 78 نيارا  
 500 81 المجموع
 النسبة المئوية % التكرار الثقة العامة ليالً  سبب ارتكاب الجرائم المرتكبة ضد

 51.9 3 التستر في الظبلـ
 55.3 5 غياب أفراد األمف
 51.9 3 توقف حركة السكاف

 - - اخرػ 
 500 7 المجموع

 النسبة المئوية % التكرار سبب ارتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة نياراً 
 1.6 1 غياب أفراد األمف

 5.3 5 عف النفسالدفاع 
 96.1 71 لـ يكف سبب
 500 78 المجموع

 
 تخطيط المسبق الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة:ال -ٙ

% كاف  لدييـ تخطيط مسبق 67.5( أف ما نسبتو 5.9) يتضح مف الجدوؿ 
 % لـ يكف لدييـ تخطيط31.9الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة, بينما ما نسبتو 

مسبق الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة, ويمكف القوؿ أف ىذا  النوع مف الجرائـ 
سترتكب فيو  ؼذيمزمو تفكير، وتخطيط مسبق لتحديد كيفية المكاف والزماف المناسبيف ال

 الجريـ
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 المرتكبةالجرائم  توزيع عينة الدراسة حسب ىل كان ىناك تخطيط مسبق الرتكاب جريمة :(ٜ.ٗجدول )
 ضد الثقة العامة

 التكرار ىل كان ىناك تخطيط مسبق الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة ؟
النسبة 
 المئوية %

 67.5 17 نعـ
 31.9 18 ال

 500 81 المجموع

 
 :فكير والتخطيط لمجريمةوقت الت -ٚ

% كاف  لدييـ 71( أف ما نسبتو 5.51) أشارت الدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكل 
% كاف لدييـ تفكير 11تخطيط مسبق الرتكاب الجريمة منذ وقت قريب, بينما ما نسبتو 

بأنو ال يوجد تخطيط لفترة طويمة لعدـ  احثمسبق الرتكاب الجريمة منذ وقت بعيد, ويرػ الب
 .وجود جرائـ منظمة في محافظات غزة كما ىو في باقي دوؿ العالـ

 

 
 توزيع عينة الدراسة حسب وقت التخطيط والتفكير الرتكاب الجريمة :(٘ٔ.ٗشكل )

 

 وقت قريب
75% 

 وقت بعيد
25% 
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 االشتراك بالجريمة: -ٛ

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد 51.9( أف ما نسبتو 5.50يتضح مف الجدوؿ ) 
لـ يقوموا بيا  15.5الثقة العامة قاموا بالجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة وحدىـ, بينما %

  .وحدىـ
 توزيع عينة الدراسة حسب قيام مرتكب الجرائم المرتكبة ضد  :(ٓٔ.ٗجدول )

 الثقة العامة بالجريمة لوحده

 النسبة المئوية % التكرار ىل قام بارتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة لوحده؟
 51.9 39 نعـ
 15.5 56 ال
 500 81 المجموع

 

 عدد األشخاص الذين اشتركوا مع مرتكب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة بالجريمة:  -ٜ

% مف مرتكبي 76أف ما نسبتو ( 5.56بينت الدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكل) 
% قاموا بيا بمصاحبة 9الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة قاموا بيا بمصاحبة شخص, وأف 

بمصاحبة ثبلث أشخاص فأكثر وسبب ارتكاب ىذا النوع  % قاموا بيا51شخصيف, بينما 
تحتاج إلى شخصيف مثل جريمة   النيما والتزوير االحتياؿخاصة في جريمتي النصب و 

 التزوير يحتاج الى الشخص مزور العممة وشخص آخر لتمرير العممة وتداوليا.

 
 عينة الدراسة حسب عدد األشخاص الذين اشتركوا بالجريمة ل النسبي توزيعال :(ٙٔ.ٗشكل )

 بمصحابة شخص
76% 

 شخصين
9% 

 ثالثة أشخاص فأكثر
15% 
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 :الندم عمى القيام بالجريمة -ٓٔ

% مف مرتكبي 69( أف ما نسبتو 5.57) أشارت الدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكل  
% لـ يندموا عمى 35, بينما ارتكاب الجريمة عمى الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة ندموا

ومف خبلؿ دراسة العينة تبيف بأف األشخاص التي تـ حبسيـ ندموا عمى ارتكاب  عميوذلؾ و 
شعورىـ بالعزلة عف المجتمع إال أف ىناؾ فئة متمرسة في ارتكاب ىذا النوع نتيجة ، الجريمة

 جرامي.اإلمف الجرائـ لـ تندـ عمى فعميا 

 
 توزيع عينة الدراسة حسب الندم عمى القيام بالجريمة :(ٚٔ.ٗشكل )

 

 كيفية القبض عمى مرتكب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة -ٔٔ

% مف مرتكبي 56( أف ما نسبتو 5.58) مف خبلؿ الشكلبينت الدراسة الميدانية  
% قاموا بتسميـ 7ـ متمبسوف بجريمتيـ, وأفعمييالجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة قبض 

% تـ اإلببلغ عنيـ ويعزؼ السبب في اإلببلغ عف الجاني نتيجة لشعور 57أنفسيـ, بينما 
 . عميواألفراد بالظمـ، وعدـ اكتراث الجاني بالمجني 

 

 نعم
69% 

 ال
31% 
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 توزيع عينة الدراسة حسب كيفية القبض عمى مرتكب الجريمة  :(ٛٔ.ٗشكل )

 
 مكان ارتكاب الجريمة: -ٕٔ

حظي المكاف باىتماـ كبير بيف الباحثيف في مجاؿ الجريمة فنجدىـ يركزوف أحيانا    
حيث تشجع بعض األماكف  الجناةعمى صفات المكاف ودورىا في حدوث الجريمة، وجذب 

عمى ارتكاب الجريمة في حيف تحوؿ صفات  الجناةالمفتوحة لممارة والتي تفتقر لمحماية 
ا أو مستخدمييا لمجريمة  وال شؾ أف لحركة الجاني بعدا  بعض األماكف دوف تعرضيا قاطنيي

جغرافيا  حظي باىتماـ الباحثيف، وعناصر الحركة ىي المسافة واالتجاه وغالبا  ما يرتبط مكاف 
الجريمة بمكاف سكف السارؽ أو الجاني وغالبا  ما تقل معدالت الجريمة باالبتعاد عف مكاف 

ادوف األماكف القريبة مف سكنيـ فالجناة الذيف يرتكبوف سكف الجاني رغـ أف معظـ الجناة يتف
 (5)جرائميـ بالقرب مف منازليـ أكثر عرضة لبلعتقاؿ.

% مف 51.3( أف ما نسبتو 5.59) أشارت الدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكل 
ا % ارتكبو 55.5 بينما مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة ارتكبوا الجريمة في العمل,

 الجريمة % ارتكبوا7.5بينما في المتجر,  الجريمة % ارتكبوا 9.6 وأف في السوؽ, جرائميـ
بعيد الجريمة % ارتكبوا 57في محيط سكنيـ بينما  الجريمة رتكبوا% ا7.5بينما ، في البيت

                                                           

 (.197-196(  الدويكات والفيصل، تحميل نمط توزيع جرائـ السرقة في مدنية حائل السعودية )ص5)

 متلبس
46% 

 قمت بتسليم نفسك
7% 

 تم اإلبالغ عنك
47% 
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 الجناةبيف  األنسبىي  عف مكاف ارتكاب الجريمة  بعد المسكفعف منطقة سكنيـ يتبيف بأف 
مف إلقاء القبض  الجناةويُعزؼ السبب بذلؾ خوؼ الذيف يرتكبوف الجرائـ في مختمف البيئات، 

 . ـ فيما لو ارتكبوا الجريمة بالقرب مف مكاف سكنيـ عميي

 
 عينة الدراسة حسب مكان ارتكاب الجريمةل النسبي توزيعال(: ٜٔ.ٗشكل )

 

 موقع الجريمة: -ٖٔ

العبلقة بيف الجريمة وموقع ارتكابيا حيث يرػ بعضيـ اختمفت آراء الباحثيف حوؿ  
بيَنما يرػ البعض ، أف ىناؾ عبلقة  حتمية بيف الجريمة والتحضر وأنيا مرتبطة ارتباطا  وثيقا  

اآلخر بأف الجريمة ليست بالضرورة مف نتاج المجتمع الحضرؼ وأف االرتباط بيف التحضر 
وف بدراسة ما يعرؼ بالجريمة الريفية إلي جانب والجريمة ليس حتميا  إلى أنيـ أصبحوا يناد

 (5)دراسة الجريمة الحضرية.

                                                           

 (.1( عبد النبي، العبلقة بيف التحضر والجريمة في ليبيا مف منظور جغرافي )ص5)
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 توزيع عينة الدراسة حسب موقع الجريمة :(ٕٓ.ٗشكل )

 

% مف جرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة وقعت 8( أف ما نسبتو 5.10) يوضح الشكل  
بالرفاىية والمستوؼ % وقعت في الحضر، ألف سكاف الحضر يتمتعوف 70 بينما في الريف,

فيكونوا أكثر عرض لوقوع الجرائـ ألنيا األكثر  وعدـ التماسؾ االجتماعي المعيشة المرتفع
% 11جذبا  لمسكاف  إضافة  لوجود المؤسسات والوزارات والسفارات داخل الحضر, بينما 

 وقعت في المخيـ.
 محاكمة مرتكب الجريمة عمى جريمتو:  -ٗٔ

% مف مرتكبي الجرائـ 96.1( أف ما نسبتو 5.55) جدوؿمف خبلؿ اليتضح  
% لـ يتـ محاكمتيـ عمى 3.1المرتكبة ضد الثقة العامة تـ محاكمتيـ عمى جريمتيـ, بينما 

 جريمتيـ.
 ؟وعمى جريمت ة مرتكب الجريمةىل تم محاكم توزيع عينة الدراسة حسب :(ٔٔ.ٗجدول ) 

 النسبة المئوية % التكرار ىل تم محاكمة مرتكب الجريمة عمى جريمتو
 96.1 81 نعـ
 3.1 3 ال
 500 81 المجموع

 ريف
8% 

 حضر
70% 

 مخيم
22% 
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 طبيعة الحكم: -٘ٔ

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة 55( أف ما نسبتو 5.15) أشارت الدراسة الميدانية شكل 
 يـ مف سنة إلى ثبلث سنوات, بينما% يتراوح حكم39ـ بأقل مف سنة, وعمييضد الثقة العامة حكـ 

أكثر مف ثبلث سنوات يبلحع أف الحكـ يتفاوت بيف المجرميف نتيجة الختبلؼ ـ عميي% حكـ 10
 .الخطورة اإلجرامية لمفعل

 

 
 توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة الحكم :(ٕٔ.ٗ)شكل 

 

 

 أقل من سنة
41% 

من سنة إلى ثالث 
 سنوات

39% 

 أكثر من ثالث سنوات
20% 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسالفصل 
العوامل واآلثار المترتبة عمى الجرائم المرتكبة 

 :ـــالعامة في محافظات غزةضد الثقة 
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 الخامسالفصل 
 العوامل واآلثار المترتبة عمى الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة 

 في محافظات غزة
 

يتناوؿ ىذا الفصل بعض العوامل واآلثار االجتماعية  واالقتصادية والدينية المترتبة  
البحث وتحميل نتائج استجابات أفراد مف خبلؿ عينة ، عمى الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة

عينة البحث تجاه مكونات فرضيات البحث وأخيرا  يضع الباحث خطة مقترحة لمحد مف 
 الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة.

 :عمى الفرد والمجتمع: لجرائم المرتكبة ضد الثقة العامةا عمىالمؤثرة أواًل: العوامل 
االجتماعية واالقتصادية التي تدفع ؤثرة عمى الجريمة منيا المتتعدد العوامل  

األشخاص الرتكاب الجرائـ حيث سيتـ ذكر في العوامل االجتماعية السابقة لوقوع الجريمة 
ي، ودخوؿ السجف والسابقة الجنائية لمرتكب الجريمة في حيف سيتـ ذكر التعميمالمستوػ 

كاب الجريمة ومنيا المينة قبل دخوؿ السجف، العوامل االقتصادية التي تدفع األشخاص الرت
 والدخل كأىـ العوامل االقتصادية.

 العوامل االجتماعية:  -ٔ

 لمرتكب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة: يالتعميمالمستوى  -أ

في السموؾ اإلجرامي، حيث أكد البعض عمى أف  التعميـثر أتباينت اآلراء في  
ية المتدنية لمفرد تساعد عمى ظيور األفعاؿ السموكية المنحرفة باعتبار أف التعميمالمستويات 

مف ضوابط السموؾ إضافة  إلى ما توفر مف  ميما   والثقافة تشكل بحد ذاتيا ضابطا   التعميـ
وعي عازؿ ضد الجريمة ويقوؿ في ىذا الصدد العالـ الفرنسي )فيكتور ىيجو( "فانؾ إذا 

 (5).سجن اغمقت ا فتحت مدرسة كأنؾ قد 

 

 

 
                                                           

 (.511( عبدهللا، العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة )ص5)
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 عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي لمرتكب الجريمةل النسبي توزيعال(: ٔ.٘شكل )

%  مف مرتكبي 61.8( أف ما نسبتو 1.5) بينت الدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكل 
وأف ما نسبتو ، ف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة ذات مؤىبلت منخفضة ثانوؼ ما دو 

ي يعزز الوعي عند التعميمفإف ارتفاع المستوػ  عميوو   الشيادات العالي% مف حممت 35.1
 ر عمى مكانتيـ االجتماعية.  ياألفراد بخطورة ارتكاب الجريمة، وما يمحق بيـ مف تأث

 

 : دخول السجن والسابقة الجنائية لمرتكب الجريمة ــب ـ

يرػ عمماء النفس واالجتماع  بأف  السجف بحب أف ال يكوف مكانا   لمثأر بل المكاف  
جديدة  حيث وصف جوزيف مغيزؿ   بعقميواألصمح لتأىيل المجـر وا عادتو إلى مجتمعو 

رئيس المجنة البرلمانية لحقوؽ اإلنساف عف السجيف أنو إنساف زلت بو القدـ بفعل تربية غير 
، ألف ما مف إنساف يظل عمى توظيف وواجبنا أف نعمَل عمى تقويسميمة أو محيط غير ن

 (5) اعوجاجو متى توفر لو التأىيل  الصحيح في سجوف عصرية.

                                                           

 (.13ة )ص( شكور، العنف والجريم5)
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 توزيع عينة الدراسة حسب دخول مرتكب الجريمة السجن سابقاً  :(ٕ.٘شكل )

 

% مف مرتكبي 53( أف ما نسبتو 1.1) أشارت الدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكل  
الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة سبقوا ودخموا السجف وىدا يدؿ إلي عدـ تأثير السجف 

 .% لـ يسبق ليـ دخوؿ السجف 17بسموكيـ بل زادىـ انحرافا , بينما 

 :السجن عمييانوع الجريمة التي دخمت ت ــــ 

% مف مرتكبي 1.5أف ما نسبتو ( 1.3) لدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكلبينت ا 
% 56.1 وأف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة سبقوا ودخموا السجف عمى جريمة سرقة,
% 15.3بينما سبقوا ودخموا السجف عمى جريمة مخدرات وجريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد, 

% سبقوا ودخموا السجف عمى جريمة 19.7وأفسبقوا ودخموا السجف عمى جريمة تزوير, 
% سبقوا ودخموا السجف عمى جريمة غير ذلؾ )قمار(، وىنا 8.5ما , بيناحتياؿنصب و 
بأف نصف أفراد العينة تقريبا  سجنوا قبل ذلؾ وىذا مؤشر بأف السجف ال يردع  باحثيبلحع ال

المجرميف بفعل ترؾ السجيف لقضاء حكمو دوف أؼ تأثير بشخص المجـر مف قبل القائميف 
 قيقة أال وىو إصبلح المجرميف وتقويـ سموكوعمى السجوف وبذلؾ يفقد السجف معناه الح

 

 نعم
43% 

 ال
57% 
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عينة الدراسة حسب الجريمة التي دخل مرتكب الجريمة عمييا السجن ل النسبي توزيعال :(ٖ.٘شكل )

 سابقاً 

 

 العوامل االقتصادية:  ـــػ1

يؤكد كثير مف عمماء عمـ اإلجراـ بوجود عبلقة وثيقة بيف الفقر والجريمة حيث  
والحاجة ىما العامبلف األساسياف في ارتكابيا ومف المبلحع أنو في فترات يقروف أف الفقر 

في حيف ، والسرقة الرخاء تنخفض معدالت الجرائـ وتزداد في فترات الكساد كجرائـ القتل
ىناؾ طائفة أخرؼ مف الجرائـ تزداد معدليا في فترات الرخاء و تنخفض في فترات الكساد 

وثمة ، النصب واالحتياؿ لوفره الماؿ في أيدؼ الضحاياو  ،االعتداء عمى األشخاصكجرائـ 
ال تتأثر بالرخاء وال بالكساد كثيرا  كالجرائـ المتعمقة باألدياف وقتل األوالد فئة ثالثة مف الجرائـ 

  ( 5) حديثي الوالدة 

 

 
                                                           

 (.75( العايدؼ، الوجيز في عمـ اإلجراـ والعقاب )ص5)
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 المينة قبل دخول السجن: ػػػػأ ػ

ىاما  في حياة اإلنساف، فيو يأخذ معظـ سنوات عمره، ويأخذ مف يومو  را  لمعمل دو  
أغمب ساعاتو، كما أنو يمكنو مف االنخراط بغيره مف العامميف األخيار منيـ واألشرار كما أف 
طبيعة العمل يحدد المركز المالي لو، لذا فيو الذؼ يحدد دور مؤثرات كثيرة عمى اإلجراـ 

في اختيار المجـر لجريمتو فنجد الموظف العاـ يرتكب جريمة  كبيرا   را  حيث إف لمعمل دو 
  عميواالختبلس والرشوة في حيف يختار التاجر جريمة الغش التجارؼ والتيرب الضريبي ؛ و 

 .ال يمكف تجاىل طبيعة العمل ودوره في الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة 
 ول السجنتوزيع عينة الدراسة حسب المينة قبل دخ :(ٔ.٘جدول )

 النسبة المئوية % التكرار المينة قبل دخول السجن
 53 50 موظف حكومي 

 55.7 38 أعماؿ حرة
 50.6 9 تاجر

 56.1 55 قطاع خاص
 55.5 51 عاطل عف العمل

 - - مزارع
 5.1 5 أخرػ 

 500 81 المجموع

ضد  % مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة53 ( أف ما نسبتو1.5يتضح مف الجدوؿ )     
بينما % مينتيـ أعماؿ حرة, 55.7, يالثقة العامة مينتيـ قبل دخوؿ السجف موظف حكوم

% عاطموف 55.5% مينتيـ موظفو قطاع خاص, بينما 56.1وأف % مينتيـ تجار, 50.6
الدخل  فئة األعماؿ الحرة نتيجة لتذبذب عف العمل, وىنا نستنتج بأف أكثر المجرميف ىـ مف

حيث يقوموف باالحتكاؾ مع أصحاب الميف األخرػ مما يجعميـ أكثر عرضة الرتكاب 
ـ مف عمييالجرائـ، في حيف تأتي فئة القطاع الخاص المرتبة الثانية  لعدـ وجود رقابة 

الرتكاب ىذا النوع  أوف الحكومة، وتأتي بالمرتبة الثالثة فئة العاطميف عف العمل كونيـ يمج
 لكسب األمواؿ بطرؽ غير أوف عدـ وجود دخل ليـ لسد حاجات أسرىـ فيمجمف الجرائـ ل

 قانونية.
 الدخل: ــب ـ
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فإف الغنى مف  مثمما أف العوز المادؼ مف العوامل التي قد تؤدؼ بالفرد لمجريمة, 
عوامل الجريمة السيما في ىذا الزماف التي زادت الفجوة في بيف أصحاب األمواؿ وفاقدييا 

متطمبات الحياة حيث زادت حاجيات الفرد كما زاد طغياف الكثير مف أصحاب وزادت فيو 
 رؤوس األمواؿ.

 توزيع عينة الدراسة حسب معدل الدخل الشيري بالشيقل :(ٕ.٘جدول )

 النسبة المئوية % التكرار معدل الدخل الشيري بالشيقل
 31.3 30 100أقل مف 

 50.6 9 5000إلى أقل مف  100مف 
 55.5 51 5100أقل مف  إلى 5000مف 
 55.8 50 1000إلى أقل مف  5100مف 

 18.1 15 فأكثر 1000
 500 81 المجموع

%مف أفراد العينة مستوػ دخميـ 51.9 ( أف ما نسبتو1.1يتضح مف الجدوؿ ) 
% مف أفراد العينة دخميـ يتراوح مف 11.9بينما ، شيقل شيريا   5000عف  دضعيف ال يزي

% مف أفراد العينة ىي األكثر دخبل ، والتي 18.1في حيف ، شيريا   شيقل 1000ػػػػػ  5000
أف أغمب مرتكبي الجرائـ المرتكبة ويستنتج الباحث  ، فأكثر شيريا  شيقل  1000تزيد عف 

ضد الثقة العامة مف أصحاب الدخوؿ المتدنية التي ال تكفي لسد الحاجات األساسية  مما 
 . منحني الجريمة بالصعود مقارنو بالدخل المحدودحيث أخذ ، يدفعيـ الرتكاب الجريمة

 الدينية: لعواملا -ٖ
الوقوع بالجرائـ نتيجة عدـ وجود مانع  يوعميترتب  يف االبتعاد عف الديف اإلسبلمإ 

داخمي يردع الفرد قبل ارتكاب الجريمة لذلؾ ىناؾ كثير مف المجرميف يرتكبوف الجرائـ نتيجة 
ٍِ انفَْحَشبِء ]: االبتعاد عف ديف هللا وأىميا الصبلة قاؿ تعالى َُْهى َع اَلةَ تَ ٌَّ انصَّ إِ

َُْكسِ  ًُ  .{%4[}العنكبوت:َوان
  يني لدى الوالدين:ضعف الوازع الد -أ

 التي تؤدؼ لمجريمة، آثر كبير باإلضافة لمعوامل األخرػ إف لضعف الوازع الديني  
فبل يمكف أف يقع الفرد في الجريمة عند تعرضو ألؼ عامل طالما إيمانو قوؼ كنتيجة لتربية 

(  بأف الشريعة اإلسبلمية تعتبر ضعف 1003والوازع الديني ليـ ويذكر )حورؼ  ولديو
: اإليماف منبع لئلجراـ، وأف الجريمة تزيد مع زيادة ضعف اإليماف واستدؿ بقولو تعالى
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ُْهُ َوفَضْ ] ٌُ ٌَِعدُُكُى انفَْقَس َوٌَأُْيُسُكْى بِبنفَْحَشبِء َوهللاُ ٌَِعدُُكْى َيْغِفَسة  ِي ٍَْطب [ ىٌ ٍعهال  َوهللاُ َواِسٌع انشَّ

{261}البقرة:
(5) 

 

 
 توزيع عينة الدراسة حسب ضعف الوازع الديني لدى الوالدين :(ٗ.٘شكل )

 

% مف مرتكبي 55( أف ما نسبتو 1.5)أشارت الدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكل   
% ال 86الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة يشعروف بضعف الوازع الديني لدػ والدييـ, بينما 

غرس  عمىأف عدـ قدرة اآلباء  باحثويرػ ال .يشعروف بضعف الوازع الديني لدػ والدييـ
القيـ اإلسبلمية في نفوس األبناء، وعدـ المتابعة الجيدة ليـ مف أسباب ارتكاب الجريمة ولو 

 جد.اقموبيـ بالمس تقاـ اآلباء باقتياد أبناءىـ لممساجد مف الطفولة لتعمق

 لجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة عمى الفرد والمجتمع:ا المترتبة عمىتانيًا: اآلثار 
بالجماعة والبيئة المحيطة بو إذ ال يمكف إنكار العبلقة بيف الفرد والوسط يتأثر الفرد  

يمكف وصف ىذه البيئة بأنيا إجرامية  عميوالذؼ يعيش فيو خبلؿ المراحل العمرية المختمفة و 
فاسدة  إذا كاف مف شأنيا أف تدفع الفرد الذؼ ينتمي إلييا إلى ارتكاب عمل اجرامي بانيا بيئة

                                                           

( الغامدؼ، عبلقة الجريمة بالعوامل االجتماعية كما يراىا ضباط التحقيق بشرطة منطقة الباحة 5)
 (.11)ص

 نعم
14% 

 ال
86% 
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لياتو واالنتماء إلييا واالبتعاد عف ئو الفرد في تحمل مس التي تعزيز دورفي حيف البيئة 
السموؾ اإلجرامي بأنيا بيئة متماسكة خالية مف السموؾ االجرامي وىنا سيقوـ الباحث بتحديد 

الجريمة مف ناحية اجتماعية، وأىميا الطبلؽ ونطرة المجتمع  عمىأىـ النتائج المترتبة 
الجريمة كمف  عمىسيتـ ذكر أىـ النتائج االقتصادية المترتبة لمرتكب الجريمة وأسرتو و 

 المعيل ألسرة مرتكب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة بعد دخولو السجف؟

 : اآلثار االجتماعية ـــٔ

 الطالق: ــأػ

 تتعد أنماط الجرائـ التي قد تدفع المجرميف لطبلؽ أزوجيـ أثناء قضاء مدة الحكـ، 
المطمق، وذلؾ لتغطية  عمىبعد خروجيـ مف السجف فقد يشكل الطبلؽ عبئا  ماليا   ولكف

الطبلؽ كدفع النفقات، وتكاد تكوف الجرائـ المالية أكثر الجرائـ الذؼ  عمىالتزاماتو المترتبة 
 يرتكبيا المطمق إف كاف فقيرا .

 
 رائم المرتكبة ضد الثقة العامةتوزيع عينة الدراسة حسب طالق الزوجة بعد ارتكابو الج :(ٖ.٘جدول )

 النسبة المئوية % التكرار حسب طالق الزوجة بعد ارتكابو الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة؟
 56 51 نعـ
 85 63 ال
 500 71 المجموع

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد 56( أف ما نسبتو 1.3يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
% لـ يطمق زوجتو بعد ارتكابو 85الثقة العامة طمق زوجتو بعد ارتكابو الجريمة, بينما 

الجريمة وُيعزػ السبب بأف أكثر مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة غير مطمقي 
لمكوث مدة طويمة بعد الجريمة نظرا لعدـ خطورة ىذا النوع مف الجرائـ، وعدـ ا زوجاتيـ

 بالسجف كما ىو الحاؿ بجرائـ القتل أو التخابر الذؼ قد يصل الحكـ فييا لئلعداـ.

 
 ب ــ نظرة المجتمع لمرتكب الجريمة وأسرتو:
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المجتمع الفمسطيني مجتمع محافع حيث ينظر نظرة سوداوية لممجرميف كونيـ  
خارجيف عف الجماعة والديف والعادات والتقاليد ويمكف القوؿ بأف األسرة التي يكوف بيف 

 باقي أفراد األسرة سمبا  خاصة عند طمب الزواج مف تمؾ األسرة.  عمى تؤثرأفرادىا مجرميف 
 

 
 عينة الدراسة حسب نظرة المجتمع لمرتكب الجريمة وأسرتو ل النسبي توزيعال(: ٘.٘شكل )

% مف مرتكبي 69.5أف ما نسبتو ( 1.1الشكل ) مف خبلؿالدراسة الميدانية  بينت 
الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة يروف أف المجتمع يتعامل مع عائبلتيـ بشيء مف الخوؼ 

% مف أفراد العينة يروف أف االحتراـ سيد 1.9 بينما والحذر الشديد بعد تنفيذ الجريمة,
% يروف أف المجتمع ينظر ألسرىـ 50.6 وأف الموقف في تعامل المجتمع مع عائبلتيـ,

% 55.5نظرة حقد وكراىية، نابعة مف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة التي تمت, بينما 
 يروف غير ذلؾ.

 اآلثار االقتصادية: ــــٕ

 مرتكب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة بعد دخولو السجن؟ المعيل ألسرة ػػػػأػ

% مف أسرة 11.3( أف ما نسبتو 1.6) أشارت الدراسة الميدانية مف خبلؿ الشكل 
% معيميـ 57.3 بينما مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة ال يوجد لدييـ معيل,

% معيميـ الزوجة, بينما 6.7% معيميـ األقارب, 51% معيميـ الوالديف, 15مؤسسات, 
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% مف األسر المسجوف عائميا ال يوجد 11.3% معيميـ مف خبلؿ راتبيـ. يتضح أف 55.7
الحكومة حصر ىذه الفئات والتدخل السريع قبل فوات  عمىمعيل ليـ، وىذا مؤشر خطير ف

 األواف، ألف ىذه الفئة ىي األكثر تعرضا  لبلنحراؼ. 

 
 عينة الدراسة حسب معيل أسرة مرتكب الجريمة بعد دخولو السجنل النسبي توزيعال(: ٙ.٘شكل )
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عرض وتحميل النتائج لدراسة الميدانية وفقًا الستجابات أفراد العينة اتجاه 
 مكونات فرضيات البحث:

بين العمر  α ≤ ٘ٓ.ٓال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -ٔ
 واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة.

( توزيع أفراد العينة وفق العمر، واألسباب الدافعة 1.5) توضح بيانات الجدوؿ 
 :الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة الرتكاب الجريمة عمى النحو التالي

 العالقة بين العمر واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة :(ٗ.٘) جدول

 العمر
 األسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة

داللة الفروق 
 ٕبمربع كاي

القيمة 
 (sigاالحتمالية)

ضعف الوازع 
 الديني

محافظة رفقاء 
 السوء

الشعور 
 أخرى  الحاجة بالظمم

8.136 
0.595 

ال يوجد لو داللة 
 إحصائية

 5 5 5 1 5 سنة ٕ٘أقل من 

إلى أقل  ٕ٘من 
 3 1 5 3 5 سنة ٖٓمن 

إلى أقل  ٖٓمن 
 3 8 1 5 5 سنة ٖ٘من 

إلى أقل  ٖ٘من 
 سنة ٓٗمن 

5 5 5 1 8 

 6 55 1 0 5 سنة فأكثر ٓٗ

 15 30 7 53 55 المجموع

  

والقيمة  8.136( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 1.5)جدوؿأوضحت النتائج الواردة في  
وىي تعني عدـ وجود عبلقة بيف العمر واألسباب الدافعة الرتكاب  0.595االحتمالية تساوؼ 

 .α ≤ 0.01الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة عند مستوػ داللة 
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بين المستوى  α ≤ ٘ٓ.ٓال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -ٕ
 ي لمرتكب الجريمة واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة.التعميم

ي لمرتكب التعميم( توزيع أفراد العينة وفق المستوػ 1.1) توضح بيانات الجدوؿ 
 الثقة العامة عمى النحو التالي: الجريمة واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد

 
 ي لمرتكب الجريمة واألسباب الدافعة الرتكاب التعميمالعالقة بين المستوى  :(٘.٘) جدول

 الثقة العامة الجرائم المرتكبة ضد

ي التعميمالمستوى 
 لمرتكب الجريمة

داللة الفروق  األسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة
 ٕبمربع كاي

القيمة 
 (sigاالحتمالية)

الوازع  ضعف
 الديني

محافظة 
 رفقاء السوء

الشعور 
 أخرى  الحاجة بالظمم

56.359 
0.011 

ال يوجد لو داللة 
 إحصائية

 5 5 0 0 1 أمي
 0 5 0 5 6 ابتدائي
 5 6 3 1 5 اعدادي
 8 9 5 1 1 ثانوي 
 1 3 5 5 3 دبموم
 1 7 5 3 0 بكالوريوس
 5 0 5 5 0 اعمىدراسات 
 15 30 7 53 55 المجموع

 

 56.359( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 1.1أوضحت النتائج الواردة في جدوؿ ) 
ي التعميموىي تعني عدـ وجود عبلقة بيف المستوػ  0.011والقيمة االحتمالية تساوؼ 

لمرتكب الجريمة واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة عند مستوػ 
 .α ≤0.01داللة 
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بين المستوى  α ≤ ٘ٓ.ٓال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -ٖ
 ي لمرتكب الجريمة ووجود تفكير وتخطيط الرتكاب الجريمة.التعميم

ي لمرتكب التعميم( توزيع أفراد العينة وفق المستوػ 1.6توضح بيانات الجدوؿ) 
 التالي: رتكاب الجريمة عمى النحوالجريمة، ووجود تفكير وتخطيط ال

 ي لمرتكب الجريمة ووجود تفكير وتخطيط الرتكاب الجريمةالتعميمالعالقة بين المستوى  :(ٙ.٘) جدول

ي التعميمالمستوى 
 لمرتكب الجريمة

داللة الفروق  وجود تفكير وتخطيط الرتكاب الجريمة
 ٕبمربع كاي

القيمة االحتمالية 
(sig) 

 ال نعم

5.195 

0.393 
ال يوجد لو داللة 

 إحصائية
 

 5 3 أمي
 3 8 ابتدائي
 1 55 اعدادي
 50 51 ثانوي 
 1 8 دبموم
 1 55 بكالوريوس
 1 5 اعمىدراسات 
 18 17 المجموع

 

والقيمة 5.195( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 1.6أوضحت النتائج الواردة في جدوؿ ) 
ي لمرتكب التعميموىي تعني عدـ وجود عبلقة بيف المستوػ  0.393االحتمالية تساوؼ 

 .α ≤ 0.01الجريمة ووجود تفكير وتخطيط الرتكاب الجريمة عند مستوػ داللة 
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بين المستوى  α ≤ ٘ٓ.ٓال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -ٗ
الجرائم المرتكبة  ي لمرتكب الجريمة والظروف االقتصادية التي دفعت الرتكابالتعميم

 ضد الثقة العامة.

ي لمرتكب التعميم( توزيع أفراد العينة وفق المستوػ 1.7توضح بيانات الجدوؿ) 
ثقة العامة عمى الجريمة والظروؼ االقتصادية التي دفعت الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد ال

 النحو التالي:

 
الجريمة والظروف االقتصادية التي دفعت الرتكاب ي لمرتكب التعميمالعالقة بين المستوى  :(ٚ.٘) جدول

 الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة

المستوى 
ي التعميم
لمرتكب 
 الجريمة

الظروف االقتصادية التي دفعت الرتكاب الجرائم المرتكبة 
 ضد الثقة العامة

داللة الفروق 
 ٕبمربع كاي

القيمة 
 (sigاالحتمالية)

الديون  البطالة الفقر
 المتراكمة

أعباء 
 أخرى  األسرة

55.955 

0.095 
ال يوجد لو داللة 

 إحصائية
 

 0 0 5 0 1 أمي
 0 0 5 0 8 ابتدائي
 0 0 5 5 7 اعدادي
 5 1 1 0 1 ثانوي 
 0 5 0 0 3 دبموم
 0 0 1 5 7 بكالوريوس
 0 0 0 5 0 اعمىدراسات 
 5 3 7 3 31 المجموع

 

 55.955( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 1.7الواردة في جدوؿ )أوضحت النتائج  
ي التعميموىي تعني عدـ وجود عبلقة بيف المستوػ  0.095والقيمة االحتمالية تساوؼ 

لمرتكب الجريمة والظروؼ االقتصادية التي دفعت الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة 
 .α ≤ 0.01عند مستوػ داللة 
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بين المينة قبل   α ≤ ٘ٓ.ٓت داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذا -٘
 دخول السجن واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة.

( توزيع أفراد العينة وفق المينة قبل دخوؿ السجف 1.8) توضح بيانات الجدوؿ 
 عمى النحو التالي:واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة 

 
 العالقة بين المينة قبل دخول السجن واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم  :(ٛ.٘) جدول

 العامة المرتكبة ضد الثقة

المينة قبل 
 دخول السجن

داللة الفروق  األسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة
 ٕبمربع كاي

القيمة 
 (sigاالحتمالية)

الوازع ضعف 
 الديني

محافظة 
 رفقاء السوء

الشعور 
 أخرى  الحاجة بالظمم

55.613 

0.113 
 ال يوجد
لو داللة 
 إحصائية

 
 

موظف حكومي 
 غزة

5 0 0 0 0 

موظف حكومي 
 رام هللا

5 0 5 5 5 

 8 53 3 6 8 أعمال حرة
 5 1 5 3 1 تاجر
 6 5 5 1 5 قطاع خاص
عاطل عن 
 العمل

5 5 5 7 1 

 0 0 0 5 0 أخرى 
 15 30 7 53 55 المجموع

 

 55.613( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 1.8أوضحت النتائج الواردة في جدوؿ ) 
وىي تعني عدـ وجود عبلقة بيف المينة قبل دخوؿ  0.113والقيمة االحتمالية تساوؼ 

السجف، واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة عند مستوػ داللة 
0.01 ≥ α. 
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بين المينة قبل  α ≤ ٘ٓ.ٓال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -ٙ
 دخول السجن ومكان ارتكاب الجريمة.

( توزيع أفراد العينة وفق المينة قبل دخوؿ السجف، 1.9) الجدوؿتوضح بيانات  
 ومكاف ارتكاب الجريمة عمى النحو التالي:

 
 العالقة بين المينة قبل دخول السجن ومكان ارتكاب الجريمة :(ٜ.٘) جدول

المينة قبل دخول 
 السجن

داللة الفروق  مكان ارتكاب الجريمة
 ٕبمربع كاي

القيمة 
 (sigاالحتمالية)

في محيط  البيت المتجر السوق  العمل
 سكنك

بعيد عن 
 سكنك

56.655 

0.511 
ال يوجد لو داللة 

 إحصائية
 
 

 0 0 0 0 0 5 موظف حكومي غزة
موظف حكومي رام 
 هللا

5 5 1 0 5 1 

 10 1 1 1 1 5 أعمال حرة
 5 1 5 0 3 1 تاجر
 6 0 0 3 1 3 قطاع خاص
 8 5 0 5 5 5 عاطل عن العمل
 0 0 0 0 0 5 أخرى 
 50 6 6 8 51 53 المجموع

 

 56.655( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 1.9أوضحت النتائج الواردة في جدوؿ ) 
، وىي تعني عدـ وجود عبلقة بيف المينة قبل دخوؿ 0.511والقيمة االحتمالية تساوؼ 

 .α ≤ 0.01السجف ومكاف ارتكاب الجريمة عند مستوػ داللة 
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بين وجود ظروف  α ≤ ٘ٓ.ٓال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -7
اقتصادية دفعت لمجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم 

 المرتكبة ضد الثقة العامة.

( توزيع أفراد العينة وفق وجود ظروؼ اقتصادية 1.50) توضح بيانات الجدوؿ 
 لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة، واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضددفعت 

 الثقة العامة عمى النحو التالي:

 
العالقة بين وجود ظروف اقتصادية دفعت لمجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة وواألسباب  :(ٓٔ.٘) جدول

 الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة

ظروف  وجود
اقتصادية دفعت 
لمجرائم المرتكبة 
ضد الثقة 
 العامة

داللة الفروق  واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة
 ٕبمربع كاي

القيمة 
 (sigاالحتمالية)

ضعف الوازع 
 الديني

محافظة 
 رفقاء السوء

الشعور 
 أخرى  الحاجة بالظمم

9.177 

*0.000 
يوجد لو داللة 

 إحصائية
 

 1 11 3 7 6 نعم
 56 1 5 6 8 ال
 15 30 7 53 55 المجموع

 

 9.177( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 1.50)رقـ أوضحت النتائج الواردة في جدوؿ  
وىي تعني وجود عبلقة بيف وجود ظروؼ اقتصادية دفعت  0.000والقيمة االحتمالية تساوؼ 

لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة، واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة 
 .α ≤ 0.01العامة عند مستوػ داللة 
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بين نوع التجمع  α ≤ ٘ٓ.ٓال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1
 ووقت ارتكاب الجريمة.

( توزيع أفراد العينة وفق نوع التجمع ووقت 1.55)رقـ  توضح بيانات الجدوؿ 
 ارتكاب الجريمة عمى النحو التالي:

 العالقة بين نوع التجمع ووقت ارتكاب الجريمة :(ٔٔ.٘) جدول

 نوع التجمع
داللة الفروق  وقت ارتكاب الجريمة

 ٕبمربع كاي
القيمة االحتمالية 

(sig) 
 نياراً  ليالً 

0.398 

0.331 
 ال يوجد
لو داللة 
 إحصائية

 

 56 3 حضر
 16 3 مخيم
 6 5 ريف
 78 7 المجموع

والقيمة  0.398( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 33أوضحت النتائج الواردة في جدوؿ ) 
وىي تعني عدـ وجود عبلقة بيف نوع التجمع، ووقت ارتكاب  0.331االحتمالية تساوؼ 

 .α ≤ 0.01الجريمة عند مستوػ داللة 
 

بين ممكية السكن  α ≤ ٘ٓ.ٓال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -9
 واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة.

أفراد العينة وفق ممكية السكف، واألسباب  ( توزيع1.51)رقـ  توضح بيانات الجدوؿ 
 الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة عمى النحو التالي:

 

 العالقة بين ممكية السكن واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة :(ٕٔ.٘جدول)

ممكية 
 السكن

داللة الفروق  ضد الثقة العامةواألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم المرتكبة 
 ٕبمربع كاي

القيمة 
 (sigاالحتمالية)

ضعف الوازع 
 الديني

محافظة 
 رفقاء السوء

الشعور 
 أخرى  الحاجة بالظمم

5.585 

*0.050 
يوجد لو داللة 

 إحصائية
 

 56 56 5 51 55 ممك
 1 55 3 5 3 إيجار
 15 30 7 53 55 المجموع
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 5.585( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 1.51)رقـ أوضحت النتائج الواردة في جدوؿ  
، وىي تعني وجود عبلقة بيف ممكية السكف، واألسباب 0.050والقيمة االحتمالية تساوؼ 

 .α ≤ 0.01الدافعة الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة عند مستوػ داللة 

 
بين المستوى  α ≤ ٘ٓ.ٓال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -ٓٔ

 ي لمرتكب الجريمة ومكان ارتكاب الجريمة.التعميم

ي التعميم( توزيع أفراد العينة وفق المستوػ 1.53)رقـ  توضح بيانات الجدوؿ 
 لمرتكب الجريمة، ومكاف ارتكاب الجريمة عمى النحو التالي:

 
 ي لمرتكب الجريمة ومكان ارتكاب الجريمةالتعميمالعالقة بين المستوى  :(ٖٔ.٘) جدول

ي التعميمالمستوى 
 لمرتكب الجريمة

 مكان ارتكاب الجريمة
داللة 
الفروق 
 ٕبمربع كاي

القيمة 
االحتمالية 
(sig) 

 البيت المتجر السوق  العمل
في محيط 
 سكنك

بعيد عن 
 سكنك

58.965 

0.076 
 ال يوجد
لو داللة 
 إحصائية

 

 1 5 0 0 5 0 أمي
 1 5 5 0 3 5 ابتدائي
 50 5 0 5 1 1 اعدادي
 8 3 5 5 5 1 ثانوي 
 1 0 5 0 0 5 دبموم
 8 0 0 1 1 5 بكالوريوس
 1 0 0 5 0 0 اعمىدراسات 
 50 6 6 8 51 53 المجموع

 

( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 1.53أوضحت النتائج الواردة في جدوؿ ) 
، وىي تعني عدـ وجود عبلقة بيف المستوػ 0.076والقيمة االحتمالية تساوؼ 58.965

 .α ≤ 0.01ي لمرتكب الجريمة ومكاف ارتكاب الجريمة عند مستوػ داللة التعميم

 



  

539 
 

بين المينة قبل  α ≤ ٘ٓ.ٓال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -ٔٔ
دخول السجن والظروف االقتصادية التي دفعت الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد الثقة 

 العامة.

( توزيع أفراد العينة وفق المينة قبل دخوؿ 1.55)رقـ  توضح بيانات الجدوؿ 
السجف، والظروؼ االقتصادية التي دفعت الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة عمى 

 التالي:النحو 

 
العالقة بين المينة قبل دخول السجن  والظروف االقتصادية التي دفعت الرتكاب الجرائم  :(ٗٔ.٘) جدول

 المرتكبة ضد الثقة العامة

المينة قبل 
 دخول السجن

الظروف االقتصادية التي دفعت الرتكاب الجرائم المرتكبة ضد 
 الثقة العامة

داللة الفروق 
 ٕبمربع كاي

القيمة 
 (sigلية)االحتما

الديون  البطالة الفقر
 المتراكمة

أعباء 
 أخرى  األسرة

16.168 

*0.000 
 يوجد لو

 داللة إحصائية
 

موظف 
 حكومي غزة

5 0 0 0 0 

موظف حكومي 
 0 0 5 5 0 رام هللا

 0 0 3 0 57 أعمال حرة
 5 1 3 0 1 تاجر
 0 0 0 1 5 قطاع خاص
عاطل عن 
 العمل

8 0 0 0 0 

 0 5 0 0 0 أخرى 
 5 3 7 3 31 المجموع

 

 16.168( أف قيمة مربع كاؼ تساوؼ 1.55أوضحت النتائج الواردة في جدوؿ ) 
ي لمرتكب التعميموىي تعني وجود عبلقة بيف المستوػ  0.000والقيمة االحتمالية تساوؼ 

الجريمة والظروؼ االقتصادية التي دفعت الرتكاب الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة عند 
 .α ≤ 0.01مستوػ داللة 
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 جرائم المرتكبة ضد الثقة العامة:الحد من لماقتراحات 

يتسنى  حتى ةالجريمة الَبد مف اتباع خطة شامم نتمكف مف خفض معدالت لكى 
المادية والبشرية واالستعانة بأصحاب الخبرة ومشاركة  ةمواجيتيا وفقا  لئلمكانيات المتاح

جميع الييئات المحمية والحكومية والدولية  لمتخمص مف آفات الجريمة، وىنا سيتـ تحديد 
 بعض الجوانب التي يمكف تطبيقيا في محافظات غزة:

 تركيب كاميرات مراقبة: ـــٔ

ليف بإصدار ئو محافظات غزة مف كاميرات المراقبة لذلؾ ال َبد مف المستكاد تخمو  
 حتىالقرارات بتركيب الكاميرات في الشوارع الرئيسة والمحبلت التجارية والمناطق الحساسة 

وقت كإجراء وقائي بعد وقوع الجريمة  عبأسر  الجناة عمىيتسنى  لرجاؿ األمف إلقاء القبض 
ف كاف األصل إلقاء القبض   المجرميف قبل ارتكاب الجريمة كإجراء وقائي. عمىوا 

 دور المعمل الجنائي: رتطوي ـــٕ

الَبد مف تطوير دور المعمل الجنائي، ألف المعمل ال يحفع  بصمات مواطنيف  
كافة بصمات  ذات مف أجل أخالتعميمالحكومة إصدار  عمىمحافظات غزة لذلؾ وجب 

المواطنيف الديف يحمموف البطاقة الشخصية أما بالنسبة لؤلشخاص الذيف ال يحمموف البطاقة 
البصمة، وبذلؾ  ذالشخصية فبل بَد مف جعل أحد شروط الحصوؿ عمى البطاقة الشخصية أخ
 يحتفع المعمل الجنائي ببصمات كافة المواطنيف مما يسيل العمل األمني.

 :مع لموقاية من الجريمةمشاركة المجت  ـــٖ

فاإلسبلـ  ،ىو مبدأ إسبلمي قائـ ضمف واجب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 
منح الجماعة حق الدفاع الشرعي عف أنفسيـ ومجتمعيـ، وأناط بيـ ميمة تقويـ االنحراؼ 

لية القياـ بدور الرقيب ئو فإنو يقع عمى السكاف مس وعميو ،ووقاية المجتمع مف الجريمة
لصيانة المجتمع ووقايتو مف الجريمة، وبذلؾ يكوف  السكاف عيوف مساندة لرجاؿ األمف في 

 ميمتيـ في مكافحة الجريمة والحفاظ عمى األمف في أحيائيـ السكنية.
 الفضاء الوقائي:   ـــ ٗ

)مثل  ىناؾ أنواع محددة مف الفراغات والتشكيبلت المكانية في األحياء السكنية 
رية والمظممة( تشجع عمى حدوث األنشطة اإلجرامية، ويستطيع المعمارؼ المناطق المتوا

المطمع عمى أسموب المجرميف أف يتحاشى ببساطة في تصميمو تمؾ الفراغات التي تدعـ 
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ويتـ منع الجريمة ، فالمجـر في بحث مستمر عف بيئة غير حصينة ،األنشطة اإلجرامية
لذا فإف استعماؿ التصميـ ، الجريمةبتكويف بيئة حصينة وغير مشجعة عمى ارتكاب 

 (5)المعمارؼ والعمراني بكفاءة ميـ إللغاء المناطق السكنية المعيبة أو غير الحصينة.
 دخول الييا:لمـ جعل األماكن أكثر صعوبة ٘

سكنييف في بريطانيا بتركيب أقفاؿ  معيفقاـ كٌل مف الباحثيف تيمي وويب في مج 
وأبواب جديدة يصعب فتحيا أوكسرىا وقد أدؼ ذلؾ إلي انخفاض معدؿ الجرائـ في أحد 

%( إضافة  لتحويل المساكف غير 91%( وفي المجمع اآلخر بنسبة )19المجمعيف بنسبة )
أمنا  مف  جذابو لممجرميف، وذلؾ باستخداـ وسائل تعطي اآلخريف إحساسا  بأف المسكف أكثر

 (1)خبلؿ جعل الساكنيف أكثر ظيورا  ووضع حراسات عند البوابات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.53( باىماـ، توظيف التصميـ العمراني لمحد مف الجريمة في الناطق السكنية )ص5)
العمراني لممناطق السكنية في الحد مف الجريمة مف وجية نظر السكاف ورجاؿ ( عسيرؼ، دور التصميـ 1)

 (.1األمف )ص
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 الخاتمة
 النتائج:أواًل: 

ػ اتضح أف  أكثر أنواع الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة انتشارا  في محافظات غزة في ػػػػ5
( 5900ـ )1051حيث بمغت في العاـ  االحتياؿالنصب و فترة الدراسة ىي جريمة 

( 5033ـ )1051إصدار شيؾ بدوف رصيد حيث بمغت في العاـ  جريمة وتمييا ،جريمة
 جريمة 

ف كانت  ػػػػػ1 أظيرت الدراسة أف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في ارتفاع مستمر وا 
 1598 ـ تـ ارتفعت1000جريمة في العاـ  5616خرػ فقد بمغت ألتتذبذب مف سنة 
ـ تـ ارتفعت 1007جريمة في العاـ  670ـ  تـ انخفضت إلى 1003جريمة في العاـ 

 ـ.1051جريمة في العاـ  3557إلى 
بينت الدراسة الميدانية أف معظـ عينة الدراسة  ارتكبوا جرائميـ في النيار حيث بمغت   ػػػػػػ3

اف بخبلؼ جرائـ % ذلؾ ألف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة تستيدؼ السك 95.8
 السطو التي ترتكب بخمو السكاف.    

محافظات غزة ساىـ في زيادة نسبة الفقر  عمىبينت الدراسة أف الحصار المفروض  ػػػػػػ5
 % مف عينة الدراسة ارتكبوا الجرائـ نتيجة األوضاع االقتصادية. 15.5 والبطالة حيث إف

مستوػ فصوؿ  عمىبيف درجات الحرارة  أكدت الدراسة الميدانية وجود عبلقة واضحة ػػػػػ1
% مف  11.9السنة وبيف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة حيت إف 

 عينة الدراسة ارتكبوا جرائميـ في فصل الصيف. 
في محافظة غزة مف العاـ  تنتشرأظيرت الدراسة أف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة  ػػػػػ6

 وذلؾ نتيجة الكثافة السكانية وأنيا مركز التحضر.  ـ1051ػػػػػػ 1000
يتضح مف خبلؿ الدراسة الميدانية أف الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في تزايد مع  ػػػػػ7

% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد 51.9 توانخفاض دخل األسرة إذ تبيف أف ما نسب
 شيقل.   5000الثقة العامة ينتموف لؤلسر ذات دخل أقل مف 

بينت الدراسة أف أكثر الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة انتشارا  في مراكز شرطة  ػػػػػ8
محافظات غزة يقع ضمف اختصاص مركز شرطة معسكر جباليا حيث بمغت 

ـ، وذلؾ نتيجة الكثافة السكانية لممخيـ في حيف سجل أدني 1051جريمة في العاـ 368
 جريمة. 57سجل  معدؿ لمجريمة في نفس العاـ لمركز القرارة حيث
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مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة % مف 70.6ما نسبتو أكدت  الدراسة الميدانية أف  ػػػػػػ9
سنة أما أفراد العينة ما بيف أمي وابتدائي وثانوؼ  30 فما بي العامة تتراوح أعمارىـ

 %.35.1ـ تستحوذ يعم% أما الفئات التعممية األكثر ت61.8يشكموف 
معدالت الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة في المراكز الحضرية لمحافظات غزة  ترتفع ػػػػػػػ50

 % في المناطق المتحضرة.18حيث بمغت نسبة 
بينت الدراسة أف ىناؾ تباينا  واضحا  في التوزيع الجغرافي لمجرائـ المرتكبة ضد الثقة  ػػػػػػ55

العامة في محافظات غزة فقد بمغ إجمالي عدد الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة 
% في 19.1جميع المحافظات بنسبة  عمىـ موزعيف 1051جريمة في العاـ 3557

% في محافظة 56.8ونسبة  شماؿ غزة% في محافظة 18.5محافظة غزة ونسبة 
 % في محافظة الوسطي. 55.5% في محافظة رفح ونسبة 55.5خانيونس ونسبة 

جريمة لكل 76ػػػػ بينت الدراسة أف إجمالي جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد في محافظات 53
في بعض الدوؿ العربية وىذا يدؿ عمى  ف مائة ألف نسمة وىو معدؿ متدني إذا ما قور 

 شرطة الفمسطينية في مكافحة ىذا النوع مف الجرائـ. دور ال
% مف مرتكبي الجرائـ المرتكبة ضد الثقة 67ما نسبتو ػػػػ بينت الدراسة الميدانية أف 55

   مواطنوف  %33العامة الجئوف, بينما 
توجد عبلقة ارتباط قوية بيف الكثافة السكانية واعداد الجرائـ العامة, حيث بمغ معامل  -51

% وىذا دليل واضح عمى وجود عبلقات ارتباط قوية بيف الكثافة 83.8االرتباط 
 السكانية والجرائـ العامة.  

عامة, حيث توجد عبلقة ارتباط قوية بيف الكثافة السكانية والجرائـ المرتكبة ضد الثقة ال -56
  .%5.3% ومستوػ داللة 81.6بمغ معامل االرتباط 
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 التوصيات: ثانيًا: 
عدـ اعطاء إجازات لمنزالء المحكوميف عمى قضايا سرقات ومخدرات حيث يقوموف  ػػػػػػػ5

بارتكاب الجرائـ وىـ خارجيف إجازات استثنائية  يومي الخميس والجمعة ويرجع  ذلؾ 
 إلى: 

مسرقة ل أوف حيث يمج عميياعدـ مقدرتيـ عمى دفع الكفاالت  المالية المحكوميف  ػػػػأػػػ
 حتىوالنصب وقت خروجيـ مف السجف حتى يتمكنوا مف دفع المبالغ المالية 

 يخرجوا مف السجف. 

ػػ إبعاد الشبو عف انفسيـ تحت ذريعة  أنيـ مسجونوف، ألف كثير منيـ مف ػػػػب ػ
 أصحاب السوابق. 

نظرا  لقمة المراكز الشرطية ضرورة إنشاء مراكز شرطة في األطراؼ لجميع المحافظات  ػػػػػػػػ1
 التي تخدميا

الحجـ السكاني وبخاصٍة في مركز معسكر  تناسبضرورة توزيع مراكز الشرطة بما  ػػػػػػ3
نسمة  510000جباليا حيث يبمغ الكثافة السكانية لعدد السكاف الذؼ يخدميـ المركز 

 .565عدد أفراد شرطي  في حيف يبمغ

سرعة تطبيق األحكاـ القضائية عمى المحكوميف الذيف تثبت إدانتيـ حيث أكدت  ػػػػػػػ5
الدراسات بأف كثير مف أصحاب السوابق ال يتأثروف  بالسجف لذلؾ الَبد مف التخمص 

 منيـ.  

اليـر  عاـ  كجنود ألف10العمل عمى تجنيد أفراد شرطة ال تتجاوز اعمارىـ عف  ػػػػػػػ1
الشرطي مقموب، بمعني أكثر أفرد الشرطة الحالية مف كبار السف باإلضافة  لتكدس 

 الرتب. 

 . نظرا  الرتفاع عمميات التيريب مف خبلليامراقبة األنفاؽ والحدود البحرية بشكل جيد  ػػػػػػ6

سف قوانيف تتناسب مع الجرائـ ألف القوانيف التي تجـر الجرائـ المرتكبة ضد الثقة العامة   ػػػػػػ7
ال تتناسب مع حجـ الجرائـ المرتكبة حيث يكفي قوؿ المتيميف لمقاضي بأنيـ عمى 

ـ بذريعة  االفبلس التجارؼ  إال أف أكثرىـ عميياستعداد بتقسيط المبمغ  المستحق 
أخرؼ فيحكـ  القاضي بذلؾ وبخاصٍة في جريمة إصدار شيؾ يرتكبوف الجرائـ بدوافع 

 .بدوف رصيد 
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الوقائي والذؼ ال يأتي إال  جراءائـ قبل وقوعيا بما  يعرؼ باإلالعمل عمى اكتشاؼ الجر  ػػػػػػػ8
 مف خبلؿ االنتشار المستمر لرجاؿ الشرطة بالميل والنيار. 

حاب السوابق ألف أفراد الشرطة تبذؿ جيدا  عدـ قبوؿ الكفاالت مف تاجر المخدرات، وأص ػػػػػػػ9
المخدرات بدفع كفاالت ـ بالمقابل يقـو أصحاب السوابق وتاجر عمييكبيرا  إللقاء القبض 

جراء محاكـ سريعة مما يترتب مف السجف مما يصب أفراد الشرطة  وجيـخر  وا 
 باإلحباط.  

مف  عميياطورة الجرائـ وما يترتب خبمتوعية لإقامة الندوات والمؤتمرات  مف الحكومة  ػػػػػػػ50
 تفكؾ اجتماعي. 

ليـ لذلؾ نوصي بضرورة تدخل الحكومة  لال يوجد معي ىناؾ الكثير مف األسر ػػػػػػػ55
 حاجاتيـ.  دجرائـ لسالـ قبل فوات األواف وارتكاب عمييلئلنفاؽ 

الزلت  الجغرافيا غائبة عف الفكر األمني فبل تزاؿ وزارة الداخمية تفكر بنفس عقميتيا  ػػػػػػ51
وتتحمل فوؽ طاقتيا  حيث  الزاؿ المسرح الجغرافي لمجريمة مفيوما  لمجاني، وغائبا  عف 
رجل الشرطة التي تفكر عقب وقوع الجريمة بنقل الضحايا وجمع األدلة وليس قبمو 

.لتقميل وقوع الجريمة   وتوجيو ضربات استباقيو لممجـر

ضرورة اعتماد مساؽ جغرافية الجريمة في الشرطة حيث ال يوجد أؼ مساؽ في كمية  ػػػػػػػ53
الرباط )كمية الشرطة( سابق ا أو الكميات األمنية مما يسبب قصور في العمل الشرطي 

 واإلحصاء الجنائي.  

سجوف ألف السجف مكاف لمعبلج وليس لمعزؿ منزالء  داخل اللزيادة الدروس الدينية  ػػػػػػػ55
 فقط. 

فقط ألصحاب السوابق وعدـ  تكوف في كل محافظة  مركز إصبلحإنشاء  ضرورة ػػػػػػػ51
ـ بل عند الخروج مف السجف يكونوا عمييف، ألنيـ يؤثروف يدمجيـ بالمساجيف العادي

 شركاء في ارتكاب  الجرائـ. 

محد مف نسبة الفقر لعف العمل  الجامعات العاطميف يفتح مشاريع صغيرة لخريج ػػػػػػػ56
 والبطالة. 

استغبلؿ أماكف تجمير المواطنيف كالمباريات لغرس مشاعر االحتراـ لمقوانيف واحتراـ  ػػػػػ57
 اآلخريف. 
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و ابناءىـ مف الصغر ألف االىتماـ المبكر في الطفل بتوعية االباء  بضرورة مراق ػػػػػػػ58
 الكبر.   يجعمو رجل سويا  في

 تفعيل دور وسائل اإلعبلـ لنشر مخاطر الجرائـ عمى المجتمع.  ػػػػػػػ59

االىتماـ باألبحاث العممية عف الجريمة ونشر ىذه الدراسات بطرؽ عمميو حتى يستفيد  ػػػػػػ10
 منيا الجميع. 

أماكف تبادؿ المعمومات بيف الجيات الحكومية واألىمية حوؿ أصحاب السوابق وتحديد  ػػػػػػ15
 تواجدىـ. 

ضرورة االىتماـ بقاعدة البيانات وتحديثيا بشكل مستمر حتى يتـ التعرؼ عمى النسب  ػػػػػػػ11
 الحقيقة لمجرائـ. 

رىـ يير طريقة تفكيتوفير مراكز إصبلح وتأىيل نفسي وسموكي ألصحاب السوابق لتغ ػػػػػػػ13
 وتحويميـ أشخاص ايجابيف  داخل المجتمع.

نوصي بضرورة نقل األسواؽ الموجودة داخل المخيمات نظرا  الكتظاظ  السكاني وكثرة  ػػػػػػػ15
 حوادث المرور. 

ضرورة إنشاء أواستنساخ قوة مف المباحث العامة لمتابعة األسواؽ بشكل يومي لكثرة  ػػػػػػػ11
ؽ محافظات غزة تكاد تخمو مف  التواجد اجرائـ النشل والتحرش والتسوؿ، ألف كل أسو 

الموكمة باألسواؽ ال ات في األعياد، مع أف شرطة البمدي شرطي ويقتصر التواجدال
 يتعدػ عمميا أكثر مف إزالة التعديات.
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ 

 المراجع العربية:  -أوالً 

 .. عماف: دار وائل لمنشر5طدروس في عمـ اإلجراـ. ـ( . 1006الرحمف توفيق. ) أحمد، عبد

عمي  شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص الجرائـ الواقعةـ(. 1051أحمد، عبد الرحمف توفيق. )
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.  . عماف:5. طاألمواؿ

عماف: دار الثقافة  .5ط .لقسـ العاـشرح قانوف العقوبات اـ(. 1051أحمد، عبد الرحمف توفيق. )
 لمنشر والتوزيع.

. عماف: دار البركة 5ط .ؼ مبادغ القانوف التجار ـ(. 1005دمحم حسف. ) ،ابزاخو األخرس، عاطف، 
 .لمنشر والتوزيع

 . غزة: مكتبة أفاؽ.3ط .الوجيز في القانوف التجارؼ  .ـ(1001الباز، عماد إبراىيـ. )

تحقيق: أماؿ  إقامة حد الحكـ الحق مف تشريع العميـ الخبير.. ـ(5999) باغشير، عمر باعمور.
 . السعودية: )د.ف(. 5عمر دمحم. ط

. 5ط .توظيف التصميـ العمراني لمحد مف الجريمة في المناطق السكنية .(د.تباىماـ، عمي. )
 .جامعة الممؾ سعودالسعودية: 

 دار الشروؽ. بيروت: .1طالعقوبة في الفقو.  ـ(.5983بينسي، أحمد فتحي. )

. مجمة العموـ ـ(. مسرح الجريمة منظور جغرافي لدعـ دور الشرطة1001جابر، دمحم مدحت. )
  .535-97 (،5) 30، بالكويت االجتماعية

 المسكف محافظة بيت لحـ دراسة في التركيب السكاني وخصائصـ(. 1055جاسر، معبف حسف. )
 غزة.  ، اإلسبلميةالجامعة  )رسالة ماجستير غير منشورة (.

اإلسكندرية، دار )د.ط(.  .يف األختاـ دراسة مقارنةيجريمة تز ـ(. 1051الجبورؼ، أنس محمود. )
  .الجامعة الجديدة
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دار الثقافة  . عماف:5. طنظرية تنفيذ األحكاـ القضائية الجنائيةـ(. 1051) جرادات، أحمد عمي.
 لمنشر والتوزيع. 

 غزة: مكتبة أفاؽ. .1ط الجريمة تأصيبل ومكافحة. ـ(.1055) جرادة، عبد القادر صابر.

 غزة: مكتبة أفاؽ. .5. طمبادغ قانوف العقوبات الفمسطينيـ(. 1055) ، عبد القادر صابر.ةجراد

غزة:  .1. طشرح قانوف العقوبات الفمسطيني القسـ الخاصـ(.  1051) جرادة، عبد القادر صابر.
  .مكتبة القاىرة وأفاؽ

 دار النيضة العربية. . )د.ط(. )د.ـ(: افحتواإلجراـ وسياسة مكـ(. 5993جعفر، دمحم عمي. )

، 51رقـ، ـ1055لمعاـ  كتاب فمسطيف اإلحصاء السنوؼ ـ(. 1055الجياز المركزؼ لئلحصاء. )
 فمسطيف.   ػػػراـ هللا ػػ

 ،56رقـ ،ـ1051لمعاـ  كتاب فمسطيف اإلحصاء السنوؼ ـ(. 1051الجياز المركزؼ لئلحصاء. )
 فمسطيف.   ػػػػػػ راـ هللا

 الخصائص المكانية لموقع الجرائـ االرىابية في المممكة العربيةـ(. 1055. )ضالحارثي، وفاء عو 
 رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أـ القرػ، السعودية. ) السعودؼ

)رسالة ماجستير  اإلسبلميبالجريمة في الفقو اإلشراؾ حكـ ـ(. 1050حامد، كامل دمحم حسيف. )
 جامعة النجاح، فمسطيف.  غير منشورة(.

 .5. طالمصرؼ  عمى االمف القومية وآثرىا المقاومة الفمسطيني(. ـ1053حبيب, ابراىيـ محمود. )
 غزة: مكتبة سمير منصور. 

القسـ  شرح قانوف العقوباتـ(. 1009الحديثي، فخرؼ عبد الرازؽ، والزعبي، خالد حميدؼ. )
 نشر.مدار الثقافة ل . عماف:5. طالخاص

. جامعة (منشورة )رسالة ماجستير غير الجريمة  في منطقة القصيــ(. 1051الحربي، سمطاف. )
 .اإلماـ دمحم بف سعود اإلسبلمية، الرياض

) رسالة ماجستير غير  الوقاية مف االحتياؿ المنظـ ـ(.1008الحربي، عبد الرحمف حراب. )
 السعودية.  ،العربية  لمعمـو األمنيةجامعة نايف  (.منشورة
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 )رسالة ماجستير غير منشورة(. أحكاـ التزوير في الفقو اإلسبلميـ(. 1050حسف، سامر برىاف. )
 جامعة النجاح، فمسطيف. 

دار  القاىرة:)د.ط(. .  شرح قانوف العقوبات القسـ الخاصـ(. 5988حسني، محمود نجيب. ) 
  العربية.النيضة 

 دار النيضة العربية.. )د.ط(. )د.ـ(: عمـ اإلجراـ وعمـ العقابـ(. 5988جيب. )ن ودحسني، محم

 . غزة: مكتبة اليازجي. 5. طدراسات في الجغرافيا البشريةـ(.  1008حماد، عبد القادر وآخروف. )

  .القاىرة: دار النيضة )د.ط(.. شرح قانوف العقوبات القسـ الخاصـ(.  5998حمودة، عمي. )

  .. دمشق: دار الفكر5.  طالجريمة أسبابيا ػ مكافحتياـ(. 1003حيي. )حورؼ، عمر م

 دار الثقافة لمنشر.  عماف: .5. طسد الذرائع في جريمة القتلـ(. 1008الدراوشة، ماجد سالـ. )

 :الرياض. 1الوضعي.طالجناية بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف ـ(. 5981مسفر غراـ هللا. ) الدميني،
 دار طيبة لمنشر.

حائل  ـ(. تحميل نمط توزيع جرائـ السرقة في مدينة1050الدويكات، قاسـ، والفيصل، خالد. )
  .615-195(،3) 7، لآلدابمجمة اتحاد الجامعات العربية السعودية.  

 جريمة التزوير دراسة نظرية وتحميمية  لنطامو في(. ـ5999الراجحي، منصور بف عبد هللا. )
 أكاديمية نايف لمعمـو األمنية.. الرياض: 5. طالمممكة العربية السعودية

جغرافية الجريمة في محافظة القاىرة. الندوة العممية عف ـ(. 5991راضي، عبلء الديف الحسني. )
 القاىرة: الجمعية الجغرافية المصرية.  )د.ط(. جغرافية الجريمة.

)رسالة ماجستير غير  ينظرية الجريمة السمبية في الفقو اإلسبلمـ(. 1007). رداد، داود نعيـ
 .جامعة النجاح، فمسطيف منشورة (.

لقاىرة: دار )د.ط(. ا. شرح قانوف العقوبات القسـ الخاصـ(. 5986رمضاف، عمر السعيد. )
 .النيضة العربية

  )د.ط(. .جرائـ السرقة والنصب وخيانة األمانة والشيؾ بدوف رصيدـ(. 5996الروس، أحمد. ) أبو 
 الجامعي الحديث.المكتب  اإلسكندرية:
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القاىرة: الجمعية )د.ط(. . جغرافية الجريمة مجاليا ومناىجيا ومحتواىاـ(. 5991دمحم. ) زىرة، دمحم
 الجغرافية المصرية.

 : دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع.  ةالقاىر)د.ط(.الجريمة والعقوبة. ـ(. 1006دمحم. ) زىرة،أبو 

المتغيرات االقتصادية عمي السموؾ الجرمي في المجتمع األردني أثر ـ(. 1009الزواىرة، عمر. )
) رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة مؤتة،  مف وجية نظر العامميف في جياز األمف العاـ

 السعودية. 

)رسالة ماجستير غير  القمار تجريمو_ عقوبتو_ أثره األمنيـ(.  1009الزيد، إبراىيـ بف ناصر. )
 ايف العربية لمعمـو األمنية، السعودية. منشورة (. جامعة ن

 .. عماف: دار وائل لنشر5. طشرح قانوف العقوبات القسـ الخاصـ(. 1009السعيد، كامل. )

)رسالة ماجستير غير  إنسانية العقوبة في الفقو اإلسبلمي ـ(.1055السمحب، دمحم سابق يوسف. ) 
 جامعة اليرموؾ، عماف.  منشورة(.

 وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1000سطينية. )السمطة الوطنية الفم

 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1001السمطة الوطنية الفمسطينية. )

 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1003السمطة الوطنية الفمسطينية. )

 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1001السمطة الوطنية الفمسطينية. )

  . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1006السمطة الوطنية الفمسطينية. )

 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1008السمطة الوطنية الفمسطينية. )

 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1009مطة الوطنية الفمسطينية. )الس

 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1050السمطة الوطنية الفمسطينية. )

 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1055السمطة الوطنية الفمسطينية. )

 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1051السمطة الوطنية الفمسطينية. )

 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1053السمطة الوطنية الفمسطينية. )
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 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1055السمطة الوطنية الفمسطينية. )

 . وزارة الداخمية غزة:. التقرير اإلحصائي الجنائيـ(. 1051السمطة الوطنية الفمسطينية. )

دار اليدؼ  :ة. اإلسكندري5. طعمـ اإلجراـ وعمـ العقابـ(. 5993الشاذلي، فتوح عبد هللا. )
 لممطبوعات.

ائـ المرتكبة الجر  األنماط الجغرافية لمجريمة دراسة أنثروبولوجية لبعضـ(. 1006الشبوؿ، أيمف. )
-597 (،10) 11، بجامعة اليرموؾ المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب. في األردف

155. 

مكتبة  الرياض: .5. طاإلسبلـ يعانيا حربا عمي قطاع الطريقـ(. 5997) شبير، دمحم عايش.
 التوبة. 

. 5. طالجريمة محافظات غزة دراسة في جغرافياـ(. 1050، صالح. ) ةأبو عمر شقفة، أشرؼ، و 
 جامعة فمسطيف.  فمسطيف 

 .الدار العربية لمعمـو بيروت: .5. طالعنف والجريمةـ(. 5997شكور، جميل وديع. )

 .اإلسكندرية: منشأة المعارؼ .5طالجرائـ المالية والتجارية. ـ(. 5996) الشواربي، عبد الحميد.

، اإلنسانية مجمة العمـوالجريمة.  رةلظاى جغرافية السوسيو ـ(. المقاربة1007) شوية، سيف الديف.
(51،) 579-593. 

 خصائص التحضر وعبلقتيا بالتطور العمراني والنمو االقتصادؼـ(. 1006صبلح، عبلء. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف. 

 الجريمة جرائـ القتل في محافظات قطاع غزة دراسة في جغرافية ـ(. 1051طوطح، جميل. )
 غزة.  ،)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسبلمية

بيروت: المؤسسة الجامعية )د.ط(. . شرح قانوف العقوبات القسـ العاــ(. 5998عالية، سمير. )
 لمدراسات والنشر والتوزيع. 

الجامعة اإلسكندرية: دار )د.ط(. قانوف العقوبات القسـ العاـ. ـ(. 5996عامر، دمحم زكي. )أبو 
  .الجديدة لمنشر والتوزيع
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دار  عماف: .5. طعمـ اإلجراـ والعقابـ(. 5998العاني، دمحم شبليل، والطوالبة، عمي حسف. )
 .لمنشر والتوزيع المسيرة

 غزة: كمية الشرطة.)د.ط(. . الوجيز في عمـ اإلجراـ والعقابـ(. 1055) العايدؼ، رامز أحمد.

القاىرة: الجمعية الجغرافية )د.ط(. . جغرافية الجريمةـ(. 5991عبد الجميل، دمحم مدحت جابر.  )
 المصرية. 

 جريمة غسيل األمواؿ في القانوف االماراتي والقانوف المقارف ـ(.  1009عبد الرحمف، إبراىيـ. )
 )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة اإلسكندرية، مصر.

 بيروت: دار النيضة العربية. .1طمبادغ عمـ اإلجراـ. ـ(. 5981عبد الستار، فوزية. )

 .. القاىرة: دار النيضة1. طشرح قانوف العقوبات القسـ الخاصـ(. 1000عبد الستار، فوزية. )

 مكتبة جامعة األمة. غزة:)د.ط(. .  أصوؿ عمـ اإلجراــ( . 1051عبد العاؿ، جماؿ دمحم.)

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة  دراسة مقارنة جريمة االحتياؿـ(. 1008عبد الفتاح، دمحم. ) 
 ، فمسطيف. ةالنجاح الوطني

. الخاص قانوف العقوبات المبناني القســ(. 5996عبد المنعـ، سمماف، وأبو عامر، دمحم زكي. )
  .بيروت: المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع)د.ط(. 

. ليبيا: 5ط. في ليبيا مف منظور جغرافيالعبلقة بيف التحضر والجريمة  د.ت(.عبد النبي، أحمد. )
 جامعة عمر المختار. 

لمعمـو  مجمة األنبارـ(. العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة. 1055عبدهللا، نورؼ. )
 .560-531 (،5، )اإلنسانية

  .دار الحامد لمنشر والتوزيع عماف: .5ط .حقوؽ المجني عميوـ(. 1051العجرمي، سعيد جميل. )

دور التصميـ العمراني لممناطق السكنية في الحد مف الجريمة مف وجية ـ(. 1005عسيرؼ، أحمد. )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف العربية لمعمـو األمنية نظر السكاف ورجاؿ األمف

 لسعودية.ا

 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.)د.ط(. . مسرح الجريمةـ(. 1051عطية، طارؽ.)
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 دار الثقافة لمنشر والتوزيع. )د.ـ(: 5ط شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ.ـ(. 1051عفيفة، طبلؿ. )

دار  :مصر)د.ط(. التزوير والتزييف.  التعميق عمي جرائــ(. 1007عمي، أحمد عبد السبلـ. )
   .الكتب القانونية

 القاىرة: .5طو العممية. أصوؿ عمـ النفس الجنائي وتطبيقاتـ(. 1000عمي، عمي عبد السبلـ. )
 .مكتبة النيضة المصرية

. 5. طأصوؿ عممي اإلجراـ والعقابـ(. 5995عمي، يسر أنور، وعثماف، أماؿ عبد الرحيـ. )
 القاىرة: دار النيضة العربية.

جامعة  العراؽ:(. ـ5990ػ 5979األنماط المكانية لمجريمة في العراؽ)ـ(.  5991العمر، مضر. )
 البصرة. 

عماف: دار المسيرة لمنشر  .1ط .فقو العقوبة ـ(.1003) عيسي، والعاني، دمحم شبلؿ. العمرؼ،
 والتوزيع. 

 دار الكتب العربي. بيروت:)د.ط(. . التشريع الجنائي اإلسبلمي(. )د.ت عودة، عبد القادر.

التحقيق عبلقة الجريمة بالعوامل االجتماعية كما يراىا ضباط ـ(.  1050الغامدؼ، عبد العزيز. )
 السعودية. ،) رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف لمعمـو األمنيةلشرطة منطقة الباحة

عماف: دار )د.ط(.. الفقو الجنائي في الشرع اإلسبلميـ(. 1001فارس، دمحم عبد القادر.)أبو 
 الفرقاف لمنشر.

)رسالة ماجستير غير  يةالعفو عف القصاص في النفس اإلنسانـ(. 1009) الفرا، عبد الستار جبلؿ.
 غزة. ، منشورة(. الجامعة اإلسبلمية

 .مكتبة جامعة األمة . غزة:1. طشرح قانوف العقوبات الفمسطينيـ(. 1055نافع. )  يىالفرا، يح

)رسالة  تأثير تكافؤ المستوؼ التعميمي بيف الزوجيف عمي تربية األبناءـ(. 1051فراجي، أمينة. )
 عة العقيد أكمي، الجزائر.  ماجستير غير منشورة (. جام

المصمحة  شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص جرائـ االعتداء عميـ(. 5990قايد، أسامة عبد هللا. )
  .دار النيضة القاىرة: .5. طالعامة
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وتطبيقاتيا  والقانوف  جرائـ االمتناع دراسة مقارنة بيف الشريعةـ(. 1001القحطاني، فيد بف عمي. )
) رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية، دؼفي القضاء السعو 

 السعودية. 

)رسالة ماجستير غير منشورة(.  جرائـ القتل عوامميا وآثارىا االجتماعيةـ(. 1050القحطاني، دمحم. )
 جامعة مؤتة, السعودية.

 .. عماف: دار صفاء لمنشر5. طعمـ اإلجراــ(. 1055) القريشي، غني ناصر.

 .مكتبة نيساف غزة: .5. طالجريمة والمجـرـ(. 1051قشطة، نزار حمدؼ. )

 .الدار الجامعية بيروت:)د.ط(. .  عمـ اإلجراـ وعمـ العقابـ(. 5987) القيوجي، عمي عبد القادر.

 . عماف: دار وائل لنشر.5. طالوجيز في القانوف اإلدارؼ ـ(. 5998القيسي، إعاد حمودة. )

 . )د.ـ(: )د.ف(.5.  طمحاضرات في قانوف العقوبات القسـ الخاصـ(. 1000الكرد، سالـ أحمد. )

 . )د.ـ(: )د.ف(.5. طقانوف العقوبات القسـ الخاصـ(. 1008الكرد، سالـ أحمد. )

دار الثقافة  عماف: .5. طالتزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية ـ(.1050) الكسواني، عامر محمود.
 .لنشر

دار الثقافة لمنشر  . عماف:3ط .شرح قانوف العقوبات القسـ العاــ(. 1050مجالي، نظاـ توفيق. )ال
 والتوزيع. 

. )د.ط(. بيروت: الحارة مبادغ عمـ اإلجراـ ـ(.5989دمحم، عوض، وأبوعامر، دمحم زكي. )
 الجامعية. 

 دار المعرفة لمنشر. :اإلسكندرية. )د.ط(. الجغرافيا التطبيقية .(ـ1051) .دمحم، دمحم الفتحي  بكير

)رسالة  العبلقة بيف النمو السكاني والكثافة السكانية والجريمة(. ـ1003) .محيا، ناصربف 
 لسعودية. ، اماجستير غير منشورة(.  أكاديمية نايف لمعمـو األمنية

اإلسكندرية: منشأة )د.ط(.  .قانوف العقوبات الخاصـ(. 5995المرصفاوؼ، حسف صادؽ. )
  .لمعارؼا
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موسوعة عمـ الجريمة والبحث (. ـ1009المشيداني, اكـر عبد الرازؽ, والبكرؼ, نشأت بيجت. )
 . عماف: دار الثقافة لمنشر.اإلحصائي الجنائي في القضاء والشرطة والسجوف 

 .. عماف: دار الثقافة لمنشر3.  طأصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب .ـ(1055المشيداني، دمحم أحمد. )

 .: )د.ف(غزة)د.ط(. . محاضرات في عمـ اإلجراـ والعقابـ( . 1051) مل ذيب.مطر، كا

"دراسة في  األبعاد الجغرافية لمجريمة في محافظات غزةـ(. 1005منصور, عادؿ عبد القادر. )
 مصر. )رسالة دكتوراه غير منشورة (. معيد البحوث والدراسات العربية،جغرافية االػجتماعية

)رسالة دكتوراه غير منشورة(.   األبعاد المكانية لمجريمة بوالية كردفافـ(.  1008المنقورؼ، حامد. )
، السوداف.  جامعة الخرطـو

)رسالة ماجستير  سمطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيزيةـ(. 1007النجار، سميـ محمود. )
 غزة.  -الجامعة اإلسبلمية غير منشورة (.

دراسة في جغرافيا  تعاطي المخدرات في محافظات غزةجريمة ـ(. 1051النجار، وساـ دمحم. )
 غزة. ، الجريمة ) رسالة ماجستير غير منشورة (. الجامعة اإلسبلمية

عماف: مكتبة دار الثقافة شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص. .. ـ(5991نجـ، دمحم صبحي. )
 لمنشر والتوزيع.

  .دار الثقافة لمنشر والتوزيع عماف: .1ط .النظرية العامة لمجريمةـ(. 5996دمحم صبحي. ) نجـ،

 عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع. .3ط .قانوف العقوبات القسـ العاــ(. 1050نجـ، دمحم صبحي. )

( .  دار الثقافة لمنشر. عماف: .1ط .عمـ النفس الجنائي( ـ1001نشأت، أكـر

 . القاىرة: الدار العربية لمعموـ. 5. طجغرافية الجريمة الحضريةـ(. 1005ىربرت، ديفيد. )

)رسالة ماجستير غير  وسائل التعرؼ عمي الجانيـ(.  1005اليمص، عبلء بف دمحم صالح. )
 منشورة (. جامعة نايف العربية  لمعمـو األمنية، السعودية. 

نشر دار وائل لم عماف: .5طأصوؿ عممي اإلجراـ والعقاب. ـ(. 1009الوريكات، دمحم عبد هللا. )
 والتوزيع.  

 لمنشر والتوزيع. دار وائل عماف:)د.ط(.  .مبادغ عمـ اإلجراــ(. 1050الوريكات، دمحم عبد هللا. )
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 إثراء لمنشر والتوزيع.  . عماف:1ط مبادغ عمـ اإلجراـ.ـ(. 1051الوريكات، دمحم عبد هللا. )

 )د.ف(.. )د.ـ(: 5. طمبادغ عمـ اإلجراــ( 1008الوليد، ساىر إبراىيـ. )

)د.ـ(:  .1. طاألحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطينيـ(. 1055الوليد، ساىر إبراىيـ. )
 )د.ف(.

)د.ـ(:  .1ط األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني. ـ(. 1053الوليد، ساىر الوليد. )
 )د.ف(.

 . )د.ـ(: )د.ف(.5ط .غسيل األمواؿ عبر اإلنترنتـ(. 1005يونس، عمر، وشاكير، يوسف. )بف 
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 المراجع األجنبية: -ثانياً 

Drills, Sarah .(2282). Analyzing Historical Crime Data for the city of 

Redlands in California. California: University of Red lands,. 

Uveitis, Teodora.(2221) .Geographical Distribution of crime in 

Italian provinces. Catholic: University of the sacred heart of 

Milan, Italy. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 استبانة

 أخي المبحوث:

 كم ورحمة هللا وبركاتويعمالسالم  

إف االستبانة التي بيف يديؾ اآلف تيدؼ لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات البلزمة إلعداد 
 رسالة ماجستير بعنواف: 

 الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة في محافظات غزة 
 )دراسة في جغرافية الجريمة(

وذلؾ استكماال  لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية اآلداب بالجامعة 
االسبلمية بغزة، تخصص جغرافيا،  لذا فالمرجو منؾ اإلجابة عمى أسئمة ىذه االستبانة وبكل 

 دقة حيث أف اجابتؾ ستكوف عونا لنا في اتماـ ىذه الرسالة.

 أخي المبحوث:

إف ما ستدلي بو مف معمومات وبيانات سوؼ تعامل بسرية تامة ولف تستخدـ إال ألغراض 
 البحث العممي. 

 

 سن تعاونكلك ح شاكراً 

 دىذا وهللا من وراء القص

 

 
 الباحث                                                                

 محمود إبراىيم أبوسيف                                                             
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 أواًل: البيانات  الشخصية.

 _______ العمر (8
 مكاف اإلقامة (2

 )      (   دير البمح)     (   محافظة غزة )     (  محافظة  شماؿ غزةمحافظة     

 محافظة خانيونس )      (  محافظة رفح )      (    

 نوع التجمع  (8

 (      حضر   )     (   مخيـ   )     (   ريف    )  

 المواطنة (5

 الجئ    )      (    مواطف  )     (

 (نوع السكف1

 (    ( منزؿ زينكو  )      (  منزؿ اسمنت  )   (  منزؿ اسبست  )     شقة  ) 

 (   فيبل )      

 (عدد الغرؼ في المنزؿ؟6

 (     ( خمس فأكثر  )    (  أربع  )     (  ثبلث  )     غرفة  )     (  غرفتاف  ) 
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 ثانيًا: الخصائص االقتصادية لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة.       

 المينة قبل دخوؿ السجف؟ (5

 أعماؿ حرة )     (   تاجر  )  (قطاع خاص  )    ( )    ( موظف حكومي 
 عاطل عف العمل  )    ( مزارع  )     (  أخرػ  )   (   

 الدخل بالشيقل_______ ( معدؿ1

 ( ممكية السكف؟3

 ممؾ  )     ( إيجار  )       (  أخرػ  )       (

 ىل يعمل أحد الوالديف؟ (5

 األب  )     (   األـ  )    (  كبلىما )    (  ال يعمبلف  )     (

 
 ثالثًا: الخصائص االجتماعية واألسرية  لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة.

 :الحالة االجتماعية (5

 متزوج )        ( أعزب )      (  مطمق )     (  أرمل  )       (

 إذا كنت متزوج، ىل طمقت زوجتؾ بعد ارتكابؾ الجريمة  (1

 نعـ   )      (    ال  )        (

 إذا كنت متزوج، ىل لديؾ أوالد؟ (3

 نعـ   )      (    ال  )        (

 نعـ، كـ عدد أفراد أسرتؾ؟إذا كانت اإلجابة  (5

  (  اثنيف  )    (  ثبلث أفراد   )    (  أربع أقراد  )    (    فرد واحد  ) 
 (   )    (   ستة أفراد فأكثر  )    خمسة أفراد     

 ( مف المعيل ألسرتؾ عند دخولؾ السجف؟1

 (    (  األقارب )    (  الوالديف  )     (  مؤسسات  )     ال يوجد معيل  ) 

 (    ( مف خبلؿ راتبي )   زوجتي )       
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 ي؟التعميم( ما ىو مستواؾ 6

(         (  دبموـ )     (  ثانوؼ  )     ( إعدادؼ )   (  ابتدائي )    أمي ) 
 )     (   مياعدراسات (       بكالوريوس) 

 ( مع مف كنت تعيش قبل دخولؾ السجف؟7

 )       (( مع الوالديف والزوجة واألبناء     ( الزوجة واألبناء)     الوالديف واألخوة  )     

                                (                             )    (    مع األصدقاء  )   بمفردؾ      

 (  ما ىي األسباب التي دفعتؾ الرتكاب جريمة 8

(       (  الشعور بالظمـ  )    ء  )  ( مخالطة رفقاء السو       ضعف الوازع الديني  )
 (      ( أخرػ )      الحاجة )

 (ىل والدؾ عمى قيد الحياة؟9

 نعـ   )      (    ال  )        (    

 ي لموالد؟التعميم(المستوػ 50

 (       (  اعدادؼ )    ( يقرأ ويكتب  )       (   ابتدائي  )      أمي  )

 (     ا ) يعم( دراسات     جامعي )   (    ( دبموـ)      ثانوؼ  )

 ىل ىناؾ ظروؼ اقتصادية دفعتؾ الرتكاب الجريمة ؟ (55

 نعـ   )      (    ال  )        (

 إذا كانت اإلجابة نعـ، فما ىي الظروؼ االقتصادية التي دفعتؾ الرتكاب جريمة ؟ (51

(      (  أعباء األسرة )     (  الديوف المتراكمة  )     (  البطالة  )     )   الفقر 
 (     أخرػ  ) 

 ىل والدتؾ عمى قيد الحياة؟ (53

 (    ال  )        (      نعـ   )       

 ي لموالدة؟التعميم(المستوػ 55

 (     (  اعدادؼ )     ( تقرأ وتكتب  )      (   ابتدائي  )      أمية  )
 )     (ا يعم( دراسات      جامعي )  (    ( دبموـ)       ثانوؼ  )  
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 ضعف في الوازع الديني لدػ والديؾ؟ (ىل تشعر أف ىناؾ 51

 نعـ   )      (    ال  )        (     

 (ىل لوالديؾ سوابق جنائية؟56

 نعـ   )      (    ال  )        (     

 (إذا كانت اإلجابة نعـ، حدد نوع السابقة الجنائية؟57

صدار  شيؾ  بدوف إ (       ( تزوير  )     )   احتياؿ(  نصب و    مخدرات  )  
 ( سرقة   )     (      (  رشوة )      )   رصيد 

 

 الخصائص النفسية لمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة ؟ رابعًا:

  ؟( ىل االنتقاـ سبب في ارتكاب الجريمة5

 (    نعـ   )      (    ال  )     

 اإلجابة تعـ، فما سبب االنتقاـ؟إذا كانت  (1

 (     ( أخرػ )    (  الطمع  )     األخذ بالثأر  )     

 ؟( مرض عقمي3

 نعـ   )      (    ال  )        (

 ( إذا كانت اإلجابة نعـ، فما ىو السبب؟5

 (  أخرػ  )      (     (  حادث    )       ( منذ الوالدة  )     المخدرات  )    

 

 يوجد مشاكل عائمية، عايشتيا ورأيتيا بيف والديؾ ؟( ىل 1

 نعـ )      (     ال )      ( 

 (إذا كانت االجابة نعـ، فما ىي المشاكل؟6

 (     (  طردؾ مف المنزؿ  )       ( زواج والدؾ عمى أمؾ  )     طبلؽ  ) 

 (    أخرػ  ) 
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 ( ىل كاف ليذه المشاكل دور في ارتكاب الجريمة.7

 (              ال )       (    نعـ )  

 الميراث( ىل حرمت  مف 8

 ال  )        (        نعـ   )      (   

 ؟الميراث(إذا كانت اإلجابة نعـ، فما ىو سبب حرمانؾ مف 9

(      ( التمييز بيف األبناء  )      (  االعتياد عمى اإلجراـ  )      قصور السف  )
 (     أخرػ  ) 

 :بيانات خاصة بمرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة ؟  خامساً 

 ( حدد لي ما ىو نوع الجريمة التي ارتكبتيا وأنت موجود حاليا بسببيا بسجف ؟5

)       ( إصدار شيؾ  احتياؿتزوير وتزييف )    ( لعب القمار )      (   نصب و 
 بدوف رصيد )    ( خيانة األمانة )     (   

 ( إذا كانت اإلجابة تزوير فما ىي األشياء التي قمت بتزويرىا ؟ 1

 عممة )        (       أوراؽ رسمية )      (  أخرػ)  (

 ( إذا كانت اإلجابة تزوير عممة، فماىي قيمة الفئو المزورة 3

 (    دوالر ) 500( فئو       ) 500( فئو     )   شيقل 10فئو   (     )  10فئو  

 ( إذا كانت اإلجابة تزوير أوراؽ رسمية، فماىي األوراؽ 5

 (    ( تزوير تقرير طبي )       ( تزوير ىوية شخصية )      تزوير جواز سفر) 

 (     ( أخرػ )    ( تزوير شيادة وفاه )       تزوير عقد بيع ) 

 ة ؟ فما ىي الطريقة المستخدمة في الجريم احتياؿ( إذا كانت اإلجابة نصب و 1

 بوجود مشروع ناجح )زرع األمل(  )     ( عميوالتسوؿ )    (  إيياـ المجني 

 بالخسارة  )      ( انتحاؿ الصفة التجارية  )      ( عميوإيياـ المجني 

 انتحاؿ صفة رجل أعماؿ  )     ( أخرؼ )    ( 
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 ؟االحتياؿ( ما ىي األداة المستخدمة في جريمة ارتكاب النصب و 6
 (       (  تزوير ىوية شخصية  )     (  تزوير جواز سفر  )      اسمؾ  )تغيير 

 (   )  عميوتزوير كمبيالة  )   ( إحضار طرؼ ثالث إلقناع المجني  (   تزوير شيؾ  ) 

 (   أخرػ )   

 ( إذا كانت اإلجابة، إصدار شيؾ بدوف رصيد فما ىو سبب إصدارة ؟ 7

 (    اصدار شيؾ بدوف رصيد )  عمى(  ألني تاجر )    (  التعود   لكفالة شخص ) 

 اإلفبلس مف العمل التجارؼ  )    ( الحاجة )      ( أخرػ )        (

 ( وقت ارتكاب الجريمة8

 ( نيارا   )     (    ليبل   )      

 (إذا كانت ليبل ، فما ىو السبب؟9

       (      ( توقف حركة السكاف    )     مف  )( غياب أفراد األ     التستر في الظبلـ  )

 (     أخرػ  ) 

 (إذا كانت اإلجابة نيارا ، فما ىو سبب اختيارؾ النيار؟50

 (  الدفاع عف النفس )   ( لـ يكف ىناؾ أسباب )    (       غياب أفراد األمف  )

 في أؼ فصل مف السنة حدثت الجريمة؟ (55

 الخريف)      ( الشتاء)     ( الربيع)     ( الصيف)     (

 (ىل كاف لديؾ تفكير وتخطيط  الرتكاب الجريمة 51

 (    ال  )        (     نعـ )         

 إذا كانت اإلجابة نعـ منذ ؟  (53

 (     وقت بعيد  )     (    وقت قريب    )      

 قمت بالجريمة وحدؾ؟ (55

 نعـ   )      (    ال  )        (    
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 (إذا كانت اإلجابة ال، كـ شخص اشترؾ معؾ في الجريمة51

 (    (  ثبلث فأكثر )     (  شخصيف  )     بمصاحبة شخص )       

 (ىل ندمت عمى ارتكاب الجريمة 56

 نعـ   )      (    ال  )        (      

 ؾ؟يعمكيف تـ القبض  (57

 االببلغ عنؾ )    (متمبس  )     (  قمت بتسميـ نفسؾ  )    (  تـ      

 أيف ارتكبت الجريمة؟ (58

 (    ( البيت  )      (  المتجر  )     العمل  )    (  السوؽ  )

 (      بعيد عف مكاف سكنؾ  )    (    في محيط سكنؾ  )  

 أيف وقعت الجريمة؟ (59

 (    (    المخيـ  )       ( الحضر  )     الريف  )   

 السجف؟(ىل سبق لؾ دخوؿ 10

 نعـ   )      (    ال  )        (     

 السجف؟ عمييا( ما ىي الجريمة التي دخمت 15

 (     (  اصدار شيؾ بدوف رصيد   )    (  تزوير )    (  مخدرات  )   سرقة  )      

 (     )   احتياؿنصب و      

 ( ماىي نظرة المجتمع لؾ وألسرتؾ بعد الجريمة؟11

 (   (  أخرػ )    (  كراىية وحقد  )      ( احتراـ وتقدير )     خوؼ وحذر  )      

 

 (ىل تـ محاكمتؾ عمى جريمتؾ ؟13

 نعـ   )      (    ال  )        (       

 ( ما ىو طبيعة الحكـ؟ 15

 (    (  ثبلثة سنوات فأكثر  )    (  مف سنة ػ ثبلثة سنوات   )     أقل مف سنة  )        




