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 مقدمة

رؼزجش اٌغش٠ّخ ظب٘شح إٔغب١ٔخ إعزّبػ١خ لذ٠ّخ لذَ اٌّغزّغ اٌجششٞ اٌزٟ ػبصشد ع١ّغ 

إر . اٌّغزّؼبد اٌمذ٠ّخ ٚاٌؾذ٠ضخ ، اٌّزمذِخ ٚإٌب١ِخ ٚرأصشد ثىبفخ اٌّؼؽ١بد اٌّؾ١ؽخ ثٙب 

رّضً اوجش إٔزٙبن ٌمٛاػذ اٌغٍٛن اإلعزّبػٟ ِٕٚظِٛخ اٌم١ُ اٌغبئذح ٚثئػزجبس اٌغش٠ّخ ظب٘شح 

إعزّبػ١خ ٚاٌّغشَ ٘ٛ فشد ِٓ أفشاد اٌّغزّغ فألً ِب ٠مبي ػٓ عٍٛوٗ أٔٗ إعزّبػٟ ،ألٔٗ 

٠ٕبلط فٟ عٍٛوٗ اإلعشاِٟ فؽشح اهلل اٌزٟ فؽش إٌبط ػ١ٍٙب ِٓ اٌم١ُ ٚاألخالق ٚاٌّضً اٌؼ١ٍب 

. اٌزٟ رؼزجش سوبئض اٌّغزّغ اإلٔغبٟٔ

ٚثئػزجبس أْ اإلٔغبْ اثٓ ث١ئزٗ فمذ عؼٝ عب٘ذا ِٓ ِىبفؾخ اٌغش٠ّخ ،إر ؽبٚي رفغ١ش اٌغٍٛن 

اإلعشاِٟ فُٙ ثبٌغش٠ّخ ػٍٝ أٔٙب فؼً ٠ؤدٞ إٌٝ اإلٔؾالي ثبٌٕظُ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌؼبِخ اٌزٟ رغٛد 

. اٌّغزّغ وّب أٔٗ ا٘زُ ثبإلعشاَ وؼٍُ ٌٗ أصٌٛٗ اٌزٟ رجؾش فٟ اٌّغججبد ٚاٌذٚافغ

ٚاٌغش٠ّخ ظب٘شح إعزمؽجذ إ٘زّبَ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌؼٍّبء ٌّب ٌٙب ِٓ آصبس رٕؼىظ ػٍٝ ص١شٚسح 

اٌؾ١بح اإلعزّبػ١خ ثىً ِغش٠برٙب ٚرّظ ثغالِخ األفشاد اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ، فّؼظُ األثؾبس 

ؽٛي اٌغش٠ّخ ٚاٌّغشَ ثصفخ ػبِخ فٟ ١ِبد٠ٓ رؾ١ٍٍٗ ثغشض اٌٛصٛي إٌٝ األعجبة اٌىبِٕخ 

. ٚساء إسرىبة ٘زا اٌفؼً ٚوزٌه دساعزٙب وغٍٛن فشدٞ ٔبشئ ػٓ إسادح إعشا١ِخ

فبٌغش٠ّخ رؽٍك ػٍٝ إسرىبة وً ِب ٘ٛ ِخبٌف ٌٍؾك ٚاٌؼذي ٚاٌؽش٠ك اٌغٛٞ ٚاشزمذ ِٓ 

. رٌه إعشاَ ٚأعشِٛا ٠ٚؽٍك ػٍٝ وً ِب ٘ٛ ِؼبسض ٌٍؾك ٚ٘ٛ وً فؼً غ١ش ِششٚع
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: عند فقهاء الشريعة

رؼشف ػٍٝ أٔٙب ِؾظٛساد ششػ١خ صعش اهلل رؼبٌٝ ػٕٙب ثؾذ أٚ رؼض٠ش فبٌؾذ ٘ٛ اٌؼمٛثخ 

فٟ ؽ١ٓ .  رمذ٠ش٘باألِشأِب اٌزؼض٠ش فٙٛ اٌؼمٛثبد اٌزٟ رشوذ ٌٌٟٛ . اٌّمذسح ِضً ؽذ اٌغشلخ 

. أْ اٌّؾظٛساد  ٟ٘ إر١بْ فؼً ِٕٙٝ ػٕٗ ، أٚ رشن فؼً ِأِٛس ثٗ

 :عند علماء النفس

٠ؼشف ثؼط ػٍّبء إٌفظ اٌغٍٛن اإلعشاِٟ ػٍٝ أٔٗ ؽ١ٍخ دفبػ١خ ٌٍزخف١ف ِٓ اٌصشاع 

إٌفغٟ ٚاألصِبد اٌذاخ١ٍخ ،ٚاٌغٍٛن اإلعشاِٟ اِزذاد ِجبشش ٌذٜ اٌغ١ش ع٠ٛخ العزؼذاد 

إعشاِٟ ِىزغت ِٓ اٌؽفٌٛخ اٌّجىشح اعزؼذاد ٠غؼً اٌفشد أشذ رأصشا ثب٢صبس اٌغ١ئخ ٌٍج١ئخ 

 .االعزّبػ١خ

 :عند علماء اإلجتماع

٠شٜ ثؼط ػٍّبء االعزّبع أْ اٌغش٠ّخ ٟ٘ ٔٛع ِٓ اٌخشٚط ػٍٝ لٛاػذ اٌغٍٛن اٌزٟ رغ١ش 

ػ١ٍٙب األفشاد فٟ اٌّغزّغ، ٟٚ٘ االٔؾشاف ػٓ اٌمٛاػذ ٚاٌّؼب١٠ش اٌزٟ ؽذد٘ب اٌّغزّغ 

وّب أْ اال٘زّبَ ثذساعخ اٌغٍٛن إٌّؾشف ال ٠ٕصت ػٍٝ أٔٛاػٗ اٌجغ١ؽخ أٚ .ٌٍغٍٛن اٌصؾ١ؼ

ٚإّٔب رذٚس ؽٛي رٍه األٔٛاع اٌزٟ . غ١ش اٌّزىشسح أٚ اٌزٟ ٠صبدف ِغشد إٌفٛس ٚاإلشّئضاص

 .رؼزجش ِٙذدح ٌى١بْ اٌغّبػخ ِٓ عٙخ ٌٚمٛاػذ اٌغٍٛن ِٓ عٙخ أخشٜ
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  :فقهاء القانون

رؼشف اٌغش٠ّخ ػٕذ فمٙبء اٌمبْٔٛ أٔٙب وً ػًّ أٚ إِزٕبع ٠ؼبلت ػ١ٍٗ اٌمبْٔٛ ثؼمٛثخ عضائ١خ 

،ٟٚ٘ فؼً ِمصٛد أٚ ِزؼّذ ٠خبٌف أٚاِش اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ أٚ ٔٛا١٘ٗ ِٚؾشِبرٗ ٚرٌه رؾذ 

ف١ٍغذ ٕ٘بن عش٠ّخ ثال لبْٔٛ، ١ٌٚغذ ٕ٘بن . رأص١ش ظشٚف ال ٠ؽجك أٞ ِجشس اٚ لبٟٔٛٔ 

 .عش٠ّخ ثال ػّذ أٚ لصذ أٚ أ١ٍ٘خ ٚال وفبءح

ٚرغذس اإلشبسح إٌٝ أْ اٌّششع اٌغضائشٞ ػٍٝ غشاس  ثبلٟ رشش٠ؼبد اٌذٚي ٌُ ٠أد ثزؼش٠ف 

 .اٌغٍٛن اإلعشاِٟ أٚ اٌغش٠ّخ

ٚرزغغذ اٌغش٠ّخ ِٓ خالي اٌغٍٛن اإل٠غبثٟ اٌزٞ ٘ٛ فؼً إ٠غبثٟ ٘ٛ ؽشوخ إساد٠خ ٌؼعٛ 

 .اٌؾشوخ اٌؼع٠ٛخ،اٌصفخ اإلساد٠خ: ِٓ عغُ اإلٔغبْ ٠غزٍضَ ٌزٌه رٛافش ػٕصش٠ٓ

أٚ اٌغٍٛن اٌغٍجٟ اٌزٞ ٘ٛ اإلِزٕبع ػٓ إر١بْ عٍٛن ِؼ١ٓ ، وبْ ٠زؽٍجٗ اٌمبْٔٛ فٟ ٚالؼخ 

اٌؾبي ٚرٌه عٛاء ثئرخبر عٍٛن ِغب٠ش ٌٗ اٚ ثٛلف وٍٟ ػٓ اٌغٍٛن ٚ٘ٛ إؽغبَ شخص ػٓ 

 .إر١بْ فؼً ا٠غبثٟ ِؼ١ٓ ثششغ  ٚعٛد ٚاعت لبٟٔٛٔ ٠ٍضِٗ ثٙزا اٌفؼً

إال أْ اٌغش٠ّخ اسرجؽذ ربس٠خ١ب فٟ أر٘بْ إٌبط ثبٌزوٛس ، ٚرٌه إلسرىبة ِخزٍف أٔٛاع 

أِب فٟ .اٌغشائُ إٌّغٛثخ إ١ٌُٙ ،ٚوزٌه ٌمٍخ األدٚاس االعزّبػ١خ ٌٍّشأح فٟ اٌّغزّؼبد اٌمذ٠ّخ

اٌٛلذ اٌشا٘ٓ فٕغذ أْ اٌّشأح لذ غضد ع١ّغ ١ِبد٠ٓ اٌؾ١بح ٚٔبفغذ اٌشعً ف١ٙب ٚوبْ ٌٙب 

ٔص١ت وزٌه فٟ ١ِذاْ اٌغش٠ّخ فٍُ رؼذ اٌغش٠ّخ ؽىشا ػٍٝ اٌشعبي فمذ شبسوزُٙ إٌغبء فٟ 

ٚلذ ٔشأ ٘زا اٌٛالغ . رٌه ثفؼً ػٛاًِ ٚأعجبة وض١شح أدخٍذ اٌّشأح فٟ ثئش اإلعشاَ ٚاٌغش٠ّخ

اٌزٞ أدٜ غٍٝ . ٚ٘ٛ ِصؽٍؼ ِٓ ِصؽٍؾبد ػٍُ اإلعشاَ. اٌّش ثّب ٠ؼشف ثغشائُ إٌغبء
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ظشٚسح دساعخ ٘زٖ اٌظب٘شح، فٍّب وبٔذ اٌغش٠ّخ اٌزٟ ٠مزصش ف١ٙب اٌشعبي ٌٙب ؽظ األعذ ِٓ 

٘زٖ اٌذساعبد فئْ رٕبٌٚٙب ػٕذ اٌّشأح الصاي ٠ؾبفظ  ثىض١ش ِٓ اٌؽبثٛ٘بد ٚاٌؾ١ؽخ ٚاٌؾزس 

ٚاٌغش٠خ ٚاٌغّٛض فٟٙ رشىً شىال ِٓ أشىبي اٌؽبثٛ٘بد اٌزٟ ال ٠ؾك ٌٍجبؽش أْ ٠ٕفط 

 .اٌغجبس ػٕٙب أٚ اٌىشف ػٓ ِب١٘زٙب ٚأعشاس٘ب

ٚوض١شح ٟ٘ اٌذساعبد اٌزٟ أرٝ ثٙب اٌؼٍّبء فٟ ١ِذاْ اٌغش٠ّخ رصت فٟ لٛاٌت ِخزٍفخ  ؽ١ٕب 

فٟٙ فٟ ػِّٛٙب رؾبٚي إثشاص ؽ١ض١بد اٌؼًّ اإلعشاِٟ ٚوزا . ِٚزعبسثخ أؽ١بٔب أخشٜ

اٌؼٛاًِ اٌىبِٕخ خٍفٗ أٚ اٌجؾش ٚالزشاػ ؼشق اٌٛلب٠خ ِٕٗ أٚ ػالط ِشرىج١ٗ، ٌىٓ ٘زٖ 

اٌذساعبد وبٔذ رًّٙ عبٔجب ِّٙب فٟ اٌذساعخ أال ٚ٘ٛ ِشرىت اٌفؼً اإلعشاِٟ ثصفزٗ سعال 

فىض١شا ِب رٕبٚي اٌجبؽض١ٓ اٌغش٠ّخ ِٚشرىج١ٙب ثبٌزؾ١ًٍ ٚاٌزمصٟ ، ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ .أٚ اِشأح 

اٌشعً ِشرىت ٘زا اٌفؼً ألْ اٌمٛاٌت االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ وض١شا ِب رٕظش ٌٍّغشَ ػٍٝ أٔٗ 

روش خبسط ػٓ اٌمبْٔٛ ٚ٘ٛ األلذس ػٍٝ اسرىبة اٌفؼً اإلعشاِٟ فٟ ِخزٍف أشىبٌٗ ٘زا ِٓ 

عٙخ ،ِٚٓ عٙخ أخشٜ فئْ اإلؽصبئ١بد اٌزٟ رغزف١ٙب ٘زٖ اٌذساعبد ِٓ اٌّؾبوُ أٚ اٌششؼخ 

رش١ش إٌٝ ٚعٛد اخزالف وج١ش ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأح عٛاء ِٓ ؽ١ش اٌزى٠ٛٓ اٌؼعٛٞ أٚ إٌفغٟ 

 .أٚ ِٓ ؽ١ش اٌذٚس االعزّبػٟ اٌّفشٚض ػٍٝ وً ِّٕٙب

أِب فٟ ػصشٔب اٌؾبظش ٔغذ أْ اٌّشأح دخٍذ ِخزٍف ١ِبد٠ٓ اٌؾ١بح ٚٔبفغذ اٌشعً ف١ٙب ،ثّب 

ف١ؼزجش إعشاَ اٌّشأح . فٟ رٌه ١ِذاْ اٌغش٠ّخ فٍُ ٠ؼذ اإلعشاَ ظب٘شح رمزصش ػٍٝ اٌشعً فمػ 

ِٓ أخؽش اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ ألْ اٌّشأح ػعٛ فؼبي فٟ اٌّغزّغ ٚأْ أٞ أؾشاف فٟ 

عٍٛوٙب ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠زشن آصبسٖ ػٍٝ اٌّغزّغ ٚإْ ػذَ اال٘زّبَ ثظب٘شح إعشاَ اٌّشأح 
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٠ؤدٞ إٌٝ رفشٟ اٌظب٘شح ثشىً خ١بٌٟ ػٍٝ اٌّغزّغ فبٌّشأح ٔصف اٌّغزّغ ٚاٌّغزّغ اٌزٞ 

رزّىٓ اٌغش٠ّخ ِٓ ٔغبءٖ ٠غ١ش ٔؾٛ اٌٙب٠ٚخ ٚرغمػ اٌم١ُ ٚاٌّضً اٌؼ١ٍب ف١ٗ ، ٚاٌغش٠ّخ فؼً 

ٚلذ ٔشأ ػٓ ٘زا اٌٛالغ اٌّؤٌُ .شبئٓ أ٠ب وبْ ِمزشفٙب ِّٚٙب وبٔذ صمبفزٗ أٚ دسعزٗ االعزّبػ١خ

ِصؽٍؼ عشائُ إٌغبء اٌزٞ ٘ٛ ِٓ ِصؽٍؾبد ػٍُ اإلعشاَ ِٚٓ ٕ٘ب عبءد فىشح ِؾبٌٚخ 

رغ١ٍػ اٌعٛء ػٍٝ ِٛظٛع اٌغش٠ّخ اٌّمزشفخ ِٓ ؼشف اٌّشأح ٚوشف خجب٠ب٘ب ٚػّمٙب 

ٚدالٌزٙب االعزّبػ١خ ٚإٌفغ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚٚالؼٙب فٟ اٌّغزّغ ِٚؼشفخ أعجبة ٘زٖ اٌظب٘شح 

 .ٚؼشق ِؼبٌغزٙب

 :أهمية الموضوع

رأرٟ أ١ّ٘خ دساعخ ِٛظٛع اٌغٍٛن اإلعشاِٟ ٌذٜ اٌّشأح ألْ اٌّشأح ٟ٘ االَ ٚاٌضٚعخ ٟٚ٘ 

األخذ ٚاإلثٕخ ٟٚ٘ إٌٛاح األعبع١خ ٌٍّغزّغ ٌٚجٕبء األعشح فئْ فغذد األعشح فؾزّب فغذ 

االثٕبء ٚفغذ اٌّغزّغ فئعشاَ اٌّشأح ِٓ أخؽش اٌظٛا٘ش اإلعشا١ِخ ٌّب ٠ٕزظ ػٕٗ ِٓ 

 .إٔؼىبعبد عٍج١خ ػٍٝ األعشح ٚػٍٝ األفشاد ٚػٍٝ اٌج١ئخ اٌزؾز١خ ٌٍّغزّغ

عش٠ّخ اٌّشأح ٌٙب رأص١ش وج١ش ػٍٝ اٌؼشض ٚاٌششف ٚاٌغّؼخ خبصخ فٟ ِغزّغ ِؾبفظ -

 .وّغزّؼٕب اٌغضائشٞ

ِٚٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ رؼزجش ٘زٖ اٌذساعخ ِؾبٌٚخ إلصشاء اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ خبصخ فٟ ِغبي -

 .عشائُ إٌغبء
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 :أسباب إختيار الموضوع

ٌمذ أظؾٝ ِٛظٛع اٌغش٠ّخ ِٓ اٌّٛاظ١غ اٌزٟ ٌم١ذ اإل٘زّبَ ِٓ لجً اٌؼٍّبء ٚؽظ١ذ 

ٚأصبسد فعٌُٛٙ اٌؼٍّٟ ِٚٓ األعجبة اٌزٟ دفؼزٕب . ثبٌذساعخ ٚاٌزمصٟ ِٓ لجً اٌجبؽض١ٓ

 :إلخز١بس ِٛظٛع اٌغٍٛن اإلعشاِٟ ػٕذ إٌغبء ِب ٠ٍٟ

إص٠بد إعشاَ إٌغبء فٟ االٚٔخ األخ١شح فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ ٚإٌب١ِخ ػٍٝ ؽذ عٛاء ٚرٌه ٔز١غخ -

 .إلٔذِبط اٌّشأح رذس٠غ١ب فٟ دائشح إٌشبغ األوضش إرغبػب فٟ ١ِبد٠ٓ اٌؼًّ

إرغبع ظب٘شح إعشاَ إٌغبء فٍُ رؼذ رٕؾصش فٟ ِغّٛػخ اٌغشائُ اٌخبصخ ثٙب غّٕب فٟ -

 .اٌغشائُ اٌزٟ ٠شرىجٙب اٌشعبي وبإلرغبس ثبٌّخذساد ٚاإلٔظّبَ إٌٝ اٌغّبػبد اإلس٘بث١خ

لٍخ األثؾبس اٌزٟ رٕبٌٚذ ظب٘شح إعشاَ إٌغبء ػذا اٌجؾٛس اٌزٟ أعش٠ذ فٟ اٚسٚثب -

 .ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ

إظبفخ إٌٝ وً ٘زا ٚران فئْ ٚلٛع إخز١بسٞ ٌٙزا اٌّٛظٛع ٌُ ٠ىٓ ػشٛائ١ب ٚإّٔب إٌؾبؽٟ -

ٚسغجزٟ فٟ ِؼشفخ وً ِب ٠ىّٓ ِٓ سٚاء اسرفبع ٘زٖ اٌظب٘شح اإلعشا١ِخ فؾغبع١خ ٘زا 

اٌّٛظٛع رزؽٍت دساعبد ٚثؾٛس ١ِذا١ٔخ،ٌٙزٖ اٌظب٘شح اٌزٟ ِغذ ع١ّغ اٌم١ُ األخالل١خ 

 .ٚاإلعال١ِخ ٌّغزّؼٕب
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 :إشكالية الدراسة

ِغ أْ اٌغٍٛن اإلعشاِٟ ٌٍّشأح ِضً أٞ عٍٛن إعشاِٟ ٘ٛ اٌخشٚط ػٓ إٌظُ ٚاٌمٛا١ٔٓ 

اٌششػ١خ فٟ اٌّغزّغ،ِضٍّب ٠مغ اٌشعً فٟ اٌشعً فٟ إسرىبة اٌغش٠ّخ رمغ اٌّشأح وزٌه إال أْ 

 .عشائُ اٌّشأح لذ ٠شٛثٙب ثؼط اٌغّٛض اٌزٞ ٠عغ ػالِبد اإلعزفٙبَ

 ِب ِذٜ لبث١ٍخ إسرىبة اٌغش٠ّخ ٌذٜ اٌّشأح ِمبسٔخ ثئسرىبثٙب ِٓ لجً اٌشعً؟

ًٚ٘ ٠ّىٓ إػزجبس أْ إعشاَ اٌّشأح ٠ؼٛد غٍٝ ػبًِ ٚؽ١ذ ٠ذفؼٙب إٌٝ إسرىبة اٌغٍٛن 

 اإلعشاِٟ؟

 أَ أْ ٕ٘بن ػٛاًِ أخشٜ ؽبعّخ ٌزؾذ٠ذ ٘زا اٌغٍٛن اإلعشاِٟ؟

 :المنهج المتبع

ٌإلعبثخ ػٍٝ ٘زٖ اإلشىب١ٌخ إػزّذٔب ػٍٝ إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ اٌٛصفٟ اٌّمبسْ ٚاٌزٞ ٠ؼزجش 

اٌؽش٠مخ إٌّظّخ ٌذساعخ اٌؾمبئك اٌشإ٘خ اٌّزؼٍمخ ثظب٘شح اٚ ِٛلف ثٙذف إوزشبف ؽمبئك 

عذ٠ذح أٚ اٌزأوذ ِٓ صؾخ ؽمبئك لذ٠ّخ ٚاٌؼاللبد اٌزٟ رزصً ثٙب ٚرفغ١ش٘ب ٚاٌىشف ػٓ 

اٌغٛأت اٌزٟ رؾىّٙب وّب أٔٗ ال ٠زٛلف ػٕذ ؽذ اٌٛصف فمػ ثً ٠زؼذٜ إٌٝ اٌزفغ١ش ٚاٌزؾ١ًٍ 

ٚاإلعزٕزبط ٌىٟ رزعؼ اٌظب٘شح اٌّذسٚعخ أوضش أِب اٌّمبسْ ٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشث١خ 

ٚاٌّؾ١ٍخ ٌٚذساعخ ٘زا اٌّٛظٛع إػزّذد خؽخ صٕبئ١خ رزىْٛ ِٓ فص١ٍٓ ، رؽشلذ فٟ اٌفصً 

األٚي غٍٝ إعشاَ اٌّشأح ٚرفغ١ش إخزالفٗ ػٓ إعشاَ اٌشعً ٚثذٚسٖ لغّزٗ إٌٝ ِجؾض١ٓ االٚي 

رؽشلذ إٌٝ ػٛاًِ إعشاَ اٌّشأح ٚاإلرغب٘بد اٌّفغشح ٌٙب ٚاٌّجؾش اٌضبٟٔ ِجشساد إخزالف 
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إعشاَ اٌّشأح ِمبسٔخ ِغ إعشاَ اٌشعً أِب اٌفصً اٌضبٟٔ رؼشظذ إٌٝ اٌغشائُ اٌخبصخ ثبٌّشأح 

ٚثؼط إؽصبءارٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرُ رمغ١ّٗ إٌٝ ِجؾض١ٓ األٚي صُ رؼشظذ إٌٝ أّٔبغ اٌغش٠ّخ 

 .ػٕذ اٌّشأح ٚاٌّجؾش اٌضبٟٔ إؽصبءاد إعشاَ اٌّشأح فٟ ثؼط اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚرؾ١ٍٍٙب
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 ػىاٍو إجراً اىَرأج واىتفطيراخ اىَىجهح ىها :اىَثحث األوه

إٌ انؽذٚس ػٍ ػهى إظشاو َغائٙ ٚعؼهُا َمف أياو ؼمٛمح ٔاػؽح انًؼانى أال ْٔٙ أٌ 

انًذاسط ٔانُظشٚاخ األعاعٛح انًفغشج نهعشًٚح نى ذأذٙ إال تمهٛم فٙ يعال إظشاو انًشأج ٔأٌ 

تؼؼٓا ٔإٌ ٔظذخ ذًراص تانعًٕد ٔانُذسج فٙ يؼانعح انًٕػٕع فٙ شًٕنٛرّ، ٔلذ ؼأند 

ْزِ انًذاسط ٔتؼغ انذساعاخ أٌ ٚهمٕا انؼٕء ػهٗ ظًهح انؼٕايم انرٙ ذؤد٘ إنٗ أظشاو 

انًشأج، ٔفٙ ْزا انًثؽس عُرـشق ألْى دٔافغ إظشاو انًشأج إػافح إنٗ تؼغ انذساعاخ 

: ْٔزا يا عُثُّٛ فٙ انًـهثٍٛ انرانٍٛٛ. انغاتمح نهغهٕن اإلظشايٙ ػُذ انًشأج

 عوامل إجرام المرأة: المطلب األول

نًؼشفح انظاْشج اإلظشايٛح ػُذ انًشأج، ُٚثغٙ انثؽس أٔال ػٍ يخرهف األعثاب ٔانؼٕايم انرٙ 

ذذفؼٓا َؽٕ اسذكاب انعشًٚح، أ٘ األعثاب انرٙ ذؤشش ػهٗ انًشأج تؽٛس ذذفؼٓا إنٗ ؿشٚك 

انعشًٚح، ْٔزا ٚؼُٙ ال ًٚكٍ إسظاع إظشايٓا إنٗ ػايم ٔؼٛذ، تم ٚؼٕد إنٗ ذظافش يعًٕػح 

- داخهٛح يشذثـح تشخض انًشأج أٔ كاَد ػٕايم يٕػٕػٛح _ يٍ انؼٕايم عٕاء كاَد راذٛح 

خاسظٛح انُاذط انرفاػم ػذج ػٕايم، ٔنزا فئَُا عُٕػػ ْزِ انؼٕايم ٔأششْا ػهٗ عهٕن انًشأج 

 :اإلظشايٙ كانرانٙ

العوامل الذاتية : أوال

 ٚمظذ تانؼٕايم انزاذٛح تًعًٕػح انؼٕايم انًرؼهمح تانًعشو راذّ، ٔٚمظذ تٓا انؼٕايم انرٙ 

 جُٔؿشٓس ئ٠ُ ضكون جُغِٞى ٚفؼٙ ذفاػهٓا كال أٔ ظضءا يغ انظشٔف انخاسظح ػٍ راخ

ج٩ؾشج٢ٓ
1

. 

 

 

 

 

                                                           
1
 .74: ٓرحدب ػِْ ج٩ؾشجّ ٝػِْ جُؼوحخ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س، ٓقش، ذذٕٝ ضحس٣خ، ؿ: كٞص٣س ػرذ جُغطحس 
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ٖٝٓ أْٛ ٛزٙ جُؼٞجَٓ جُزجض٤س جُط٢ جٛطْ ذٜح ج٩ؾشجّ ٗزًش ٜٓ٘ح جُؼحَٓ جُر٤ُٞٞؾ٢ غْ جُؼحَٓ 

. جُغ٤ٌُٞٞؾ٢

  اىؼاٍو اىثيىىىجي-1 

ٗوقذ ذٚ جُط٣ٌٖٞ جُؼن١ٞ ُِٔشأز، ٝجُز١ ٣كط١ٞ ػ٠ِ جُقلحش جُخِو٤س جُٔطؼِوس ذؾٌَ 

ُوذ ككـ جُؼِٔحء هذ٣ٔح جُٔشأز . أػنحء ؾغٜٔح جُخحسؾ٤س ٝٝظ٤لس أؾٜضز جُؿغْ جُذجخ٤ِس

ؾغٔح٤ٗح ٝجُٔوحسٗس ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُشؾَ كٔح ض٘حُٝٚ جُلكـ ك٢ ئ٣يح٤ُح، ٤ٌَُٜ ؾغذٛح ٝدٓحؿٜح 

٬ٓٝٓف ٝؾٜٜح ٝدٜٓح ٝئكشجصٛح ٝهٞضٜح ٝجٓشجمٜح ٝؽ٤خٞخطٜح ٝأىشجكٜح، ق٤ع عؼ٠ 

جُرحقػ٤ٖ ج٧ٝجتَ ك٢ جُٔذسعس ج٣٩يح٤ُس ئ٣ؿحد فِس ضشجذو ذ٤ٖ جُخقحتـ جُؿغٔح٤ٗس ُِٔشأز 

 إٔ جُٔشأز ٫ ضلؼَ Gulemicheletٝٗلغ٤طٜح ذٞؾٚ خحؿ، ٝك٢ ٛزج جُقذد فشـ ج٧د٣د

أ١ ؽ٢ء ٓػِ٘ح ٝأٜٗح ضلٌش ٝضطٌِْ ٝضطقشف ٝضطكشى ذيش٣وس ٓـح٣شز ُيش٣وط٘ح
1

، ٤ُٝغص 

ُٔذٛح رجش جُذٝسز جُذ٣ٞٓس ُٔذٗح ٫ٝ ضط٘لظ ًٔح ٗط٘لظ، ئمحكس ئ٠ُ رُي كإ جُٔشأز ضطؼشك 

ذكٌْ ض٣ٌٜٞ٘ح جُر٤ُٞٞؾ٢ ػ٠ِ ضـ٤شجش ك٤ض٣ُٞٞؾ٤س ضإد١ ئ٠ُ جميشجذحش ضإغش ػ٠ِ قحُطٜح 

قحُس جُك٤ل ٝجٗويحػٜح ػ٘ذ ذِٞؿٜح عٖ ج٤ُأط ٝجُكَٔ ٝجُٞمغ : جُ٘لغ٤س ٝجُؼقر٤س ٓػحٍ

ٝجُشمحػس، ك٢ٜ ك٢ ٛزٙ جُٔشجقَ جُط٢ ضٔش ذٜح ضٌٕٞ أًػش جٗلؼح٤ُس ٝٓضجؾ٤س ٓٔح ٣ؿؼِٜح 

أًػش هحذ٤ِس ُ٪غحسز ٝعِٜس ج٫عطؿحذس ُِٔإغشجش جُخحسؾ٤س ٝذحُطح٢ُ هذ ض٘ذكغ ك٢ ظشٝف ٓؼ٤٘س 

 Micheletئ٠ُ جسضٌحخ جُؿشجتْ ئر هحٍ 

ُٝكحُس جُك٤ل ضأغ٤ش ك٢ فٞسز جُغِٞى . إٔ جُٔشأز ٓش٣نس ضؼح٢ٗ ًَ ؽٜش ؾشٝقح" 

" ىحٗض١ ،ٝ ص٣ٌحسٝ"ٝقط٠ جُؼح٤ُٖٔ " جُٔ٘كشف جُز١ ٣رِؾ أق٤حٗح قذ ج٩ؾشجّ أٝ ج٫ٗطكحس 

٫قظح ك٢ جُٔقحذحش ذح٧ٓشجك جُؼقر٤س ٝجُ٘لغ٤س إٔ ج٧ػشجك ج٫ٗلؼح٤ُس ٧ٓشجمٜٖ ػ٠ِ 

ٗكٞ أًػش قذز ٝؽذز ك٢ قحُس جُك٤ل، ُٜٝزٙ ج٧عرحخ ٣كزس ػِٔحء جُ٘لظ ٖٓ جُٔكحًْ ػ٠ِ 

ذطخل٤ل جُٔغإ٤ُٝس " ذح٤ُ٘٘ٞ"جُؾٜحدز جُط٢ ضإد٣ٜح جُٔشأز ٢ٛٝ ك٢ قحُس جُك٤ل، ًٔح ٣٘حد١ 

 .ػٖ جُؿش٣ٔس جُط٢ ضشضٌرٜح جُٔشأز ك٢ ضِي جُكحُس

 

                                                           
1
 75فٕصٚح ػثذ انغراس، يشظغ عثك ركشِ، ص 
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ٝػ٠ِ أ٣س قحٍ كاٗٚ ٫ ؽي ذإٔ قحُس جُك٤ل ػحَٓ ٓغحػذ ٩ؾشجٜٓح، ًٔح إٔ جُخَِ جٝ 

ج٫ميشجذحش جُط٢ ضق٤د ج٩كشجصجش ػ٘ذ جُٔشأز ٖٓ ق٤ع ص٣حدضٜح أٝ ٗوقحٜٗح ػٖ جُؼذد 

جُٔأُٞف هذ ٣ذكؼٜح ئ٠ُ جُٞهٞع ك٢ ٓغط٘وغ جُؿش٣ٔس خحف٤س جُـذد جُذسه٤س، ئر ػ٘ذ ص٣حدز 

ئكشجصجضٜح ضإد١ ئ٠ُ ج٩فحذس ذح٧ٓشجك جُ٘لغ٤س ٝجُؼقر٤س جُط٢ ضؼطرش ػح٬ٓ ٓإد٣ح ئ٠ُ 

جسضٌحخ جُؿش٣ٔس، ًٔح إٔ ص٣حدز ئكشجصجش جُـذز جٌُظش٣س ٣إد١ ئ٠ُ ض٣ٌٖٞ ؽخق٤س رجش 

ٓضجؼ ػ٘لٞج٢ٗ ض٤َٔ ئ٠ُ جُؾشجعس ٝجُكذز ك٢ جُيرغ ٝئ٠ُ ٝئ٠ُ جُؼذٝجٕ ٝجُطٜٞس، ٝٗط٤ؿس 

ُزُي هذ ضوغ جُٔشأز ك٢ ٛح٣ٝس جُؿش٣ٔس، ئمحكس ئ٠ُ جُخَِ جُز١ ٣ق٤د ئكشجصجش جُـذز 

جُط٘حع٤ِس ػ٘ذ جُٔشأز ٣إغش ئ٠ُ قذ ًر٤ش ك٢ ؿش٣ضضٜح جُؿ٘غ٤س كض٣حدضٜح ٝخحفس ك٢ ٓشقِس 

جُٔشجٛوس هذ ٣ذكغ جُٔشأز ئ٠ُ ضِر٤س سؿرحضٜح جُؿ٘غ٤س ذيشم ؿ٤ش ٓؾشٝػس ٝرُي ضكص ضأغ٤ش 

... هٞز ؿش٣ضضٜح جُؿ٘غ٤س، ك٢ ظَ ٝؾٞد ػٞجَٓ جؾطٔحػ٤س ٤ٜٓأز ٓػَ جُر٤ثس ج٧عش٣س ٝجُؼ٘ٞعس

ٌٛزج كغش أٗقحس جُط٤حس جُر٤ُٞٞؾ٢ جُغِٞى . ٝذحُطح٢ُ ض٘ؾأ ػٖ رُي جُؿشجتْ ج٧خ٬ه٤س

ج٩ؾشج٢ٓ ػ٘ذ جُٔشأز ذٔطـ٤شجش ٗلغ٤س ًح٩قرحه ٝجٌُرص، ٝجُطشذ٤س جُؼ٤ٔوس أٝ جُطغ٤ِس، ٝجُؼوذ 

. جُ٘لغ٤س جٌُحٓ٘س ك٢ ج٬ُؽؼٞس ٝٛزج ٓح عٞف ٗؼحُؿٚ ك٢ جُؼحَٓ جُطح٢ُ

اىؼاٍو اىطينىىىجي - 2 

 ٣شد أٗقحس جُ٘لغ٢ ج٩ؾشجّ ئ٠ُ ػحَٓ ٗلغ٢ ست٤غ٢ ٣ٌٕٞ ٖٓ كؼَ جُ٘لظ جُط٢ ضخطَ أٝ 

ضطأغش ذزجضٜح، ٤ُٝظ ذحخط٬ٍ ٝظحتق ذؼل أػنحء جُؿغْ کحُٔخ أٝ جُـذد أٝ جُؼحٛحش جُط٢ 

٣ُٞذ ذٜح جُ٘حط أٝ ضٌٕٞ ٌٓطغرس ٗط٤ؿس قٞجدظ ضطشى آغحسٛح ك٤ٜح
1

، ٝك٢ ٛزج جُقذد ٣وشس 

"Vignoii " كوذ ضكذغح " كغ٤ش١ ٝ جُٔرشٝصٝ"إٔ ٝظحتق ٝجُك٘حٕ ٫ ٣طٞكش ُذٟ جُشؾَ، أٓح

ػٖ جُكغحع٤س جُؿ٘غ٤س ٝٓوحٝٓطٜح ٬ُّ ٝقغحع٤طٜح جُؿ٤ِذز، كن٬ ػٖ ؾٞجٗد ٗلغ٤طٜح ٓػَ 

جُوغٞز ٝجُشؿرس ك٢ ج٫ٗطوحّ ٝج٩قغحط ذٞجصع ٝجُؾؼٞس ذحُك٘حٕ ئ٠ُ دسؾس هذ ضطخز فٞسز 

، ٣نحف أ٣نح ذكٌْ ًٜٞٗح أهَ ٖٓ جُشؾَ ك٢ جُوٞز ...ٓشم٤س أٝ ج٤َُٔ ئ٠ُ جٌُزخ ٝجُـشٝس 

جُؿغ٤ٔس ٤ُغص هحدسز ٓػِٚ ػ٠ِ جُطؼذ١ أٝ ج٫ٗطوحّ ٖٝٓ ضْ ض٘ؾأ جُظشٝف ك٢ ٗلغٜح ذأٜٗح 

                                                           
1
 44 ، ص1982، 1ؼًذ أؼًذ، يمٕياخ انعشًٚح ٔ دٔافؼٓا، داس انمهى، انكٕٚد ؽ 



اىرجو إجراً ػِ اختالفه وتفطير اىَرأج اىفصو األوه                             إجراً  
 

12 
 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٜح ٝئرج جٗطحذٜح ٛزج ج٩قغحط ٝضؼٞدش ػ٠ِ جُؾؼٞس ذأُٜٔح جُزجض٢ ٝج٩ؽلحم ػ٠ِ 

. ٗلغٜح فحسش ك٢ جُٞهص رجضٚ أهذس ج٩قغحط ذأُْ ج٥خش٣ٖ ٝج٩ؽلحم ػ٤ِْٜ

ٝٓغ ًَ ٛزج ٫ ضخِٞ جُٔشأز ٖٓ ٗٞجصع ٗلغ٤س هذ ض٤ٜة ُقٞسز خحفس ٖٓ ج٩ؾشجّ ٓػَ 

ُٝؼَ ٛزج ٓح ٬٣قظ ٣ٝٞمف ك٢ جٛطٔحٜٖٓ ذاخلحء .... جُـشٝس ٝجُؾـق ٝج٤َُٔ ئ٠ُ جٌُزخ 

أػٔحسٖٛ جُكو٤وس ٝٓرحُـس ك٢ جُطض٣ٖ ٝجذشجص ٓلحضٜٖ٘ ٝٛزج جُٞمغ هذ ٫ ٣شم٠ جُٔؿطٔغ 

ذحٌُؾق ػ٘ٚ ٌُٜٝ٘ح ضؼطرشٙ ك٢ ٗنشٛح ٓؿح٫ ىر٤ؼ٤ح، ٝٝع٤ِس كؼحُس ك٢ ج٫عطكٞجر ػ٠ِ 

ك٢ ٛزج جُقذد " ئ٤ٔ٣َ س٫ٝ"ج٫ٛطٔحّ ٖٓ ؾحٗد جُ٘غحء هرَ جُشؾحٍ، ئر ٣وٍٞ جٌُحضد جُلشٗغ٢ 

ئٕ جُ٘غحء ٣ٌزذٖ ػحدز ػ٠ِ ًَ جُ٘حط ٝػ٠ِ ػؾحهٜٖ ٝػ٠ِ خحدٓحضٜٖ، ذَ ٣ٌز٣ٖ قط٠ " 

"ػ٠ِ أٗلغٜٖ 
1

 

 جُٔشجك كاٜٗح ٣ٌٖٔ إٔ ضوغ ك٢ جُغِٞى ج٩ؾشج٢ٓ، ٝأْٛ ٛزٙ ٛزٙٝػ٘ذٓح ضقحخ جُٔشأز خ

: ج٧ٓشجك جُ٘لغ٤س ٢ٛ

اىؼصاب  -1 

ٝجُز١ ٣ظٜش ك٢ فٞسز أميشجخ ٣ٔظ جُؿحٗد ج٫ٗلؼح٢ُ ُذٟ جُٔشأز، ٣ٝظٜش ػ٠ِ ؽٌَ 

أػشجك ؾغ٤ٔس ٝٗلغ٤س ٓخطِلس دٕٝ إٔ ٣لوذ جُٔش٣ل ئدسجًٚ ُكحُطٚ جُٔشم٤س ٓػَ 

جُٜغط٤ش٣ح، جُوِن ٝجُخٞف، ٝجُط٢ ضوٞد جُٔشأز ئ٠ُ جهطشجف جُؼذ٣ذ ٖٓ أٗٔحه جُؿشجتْ ج٫ٗطكحس 

 ٝئ٣زجء ج٥خش٣ٖ، جُغشهس جُٔشم٤س

اىطينىتاتيح -2

 ٫ ض٘ي١ٞ جُغ٤ٌٞذحض٤س ػ٠ِ خَِ ٣ق٤د جُؿحٗد جُؼن١ٞ أٝ جُؼو٢ِ، ٝئٗٔح ٢ٛ ػرحسز ػٖ 

ؽزٝر جُؾخق٤س ٣شضرو ذٚ جخط٬ٍ ك٢ جُو٤ْ ج٧خ٬ه٤س ٝج٫ؾطٔحػ٤س، ق٤ع ٣أخز جُؾخـ 

ٝأْٛ ٓح ٤ٔ٣ض جُٔشأز جُغ٤ٌٞذحض٤س . جُغ٤ٌٞذحض٢ ٖٓ ٛزٙ جُو٤ْ ٓٞهق ػذجء أٝ ػذّ ج٫ًطشجظ

أٜٗح ٓنيش٣س ك٢ ضل٤ٌشٛح ٝٓؾحػشٛح ٝخ٤ح٫ضٜح ٝهِوٜح ٝق٤حضٜح جُخحفس، ٝك٢ ػ٬هحضٜح 

                                                           
1
 http : / / www . startimes . com 2003  نذٖ انًشأج ٝجُؿشجتْ ج٧خ٬ه٢ذفغٛش انغهٕن اإلظشايٙ - 
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ًٔح ضط٤ٔض ذح٧ٗح٤ٗس جُؾذ٣ذز، . ج٫ؾطٔحػ٤س ذحُ٘حط، ئر ٣إغش عًِٜٞح ك٢ ًَ ؽخـ ك٢ ذ٤ثطٜح

. جُؾشجعس، جُٞقؾ٤س جُط٢ ضذكؼٜح ئ٠ُ جعطؼٔحٍ أذؾغ جُٞعحتَ ك٢ جسضٌحخ ؾشجتٜٔح

 ئرٕ كحُوحػذز جُ٘لغ٤س ُؿش٣ٔس جُٔشأز ضإًذ ذحٕ ًَ ؾش٣ٔس ٝسجءٛح دجكغ ٗلغ٢ أٝ ؽخق٤س 

ٓشم٤س ضِف ػ٠ِ ٛزج جُغِٞى ج٫ٗكشجف، ٓٔح ٣ؼ٢٘ إٔ جُؼٞجَٓ جُ٘لغ٤س ج٧غش ك٢ ئؾشجّ 

. جُٔشأز

 ٝػ٤ِٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٘ذ دسجعس جُٔشأز جُٔؿشٓس إٔ ٗ٘ظش ئ٤ُٜح ٗظشز ضٌح٤ِٓس ٖٓ خ٬ٍ جُركع ػٖ 

 .جُؼٞجَٓ جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س جُط٢ أدش ذٜح ػ٠ِ ج٩هذجّ ػ٠ِ جسضٌحخ ؾش٣ٔس ٓح

اىؼىاٍو اىَىضىػيح : ثاّيا

 ٢ٛٝ ضِي جُظشٝف ٝجُٞهحتغ جُط٢ ٫ ضطقَ ذؾخـ جُٔشأز ذط٣ٌٜٞ٘ح جُؼن١ٞ أٝ جُط٘لغ٢ 

ٝئٗٔح ذحُٞعو جُز١ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ، ٣ٌٕٝٞ ٖٓ ؽأٜٗح جُطأغ٤ش ػ٠ِ عًِٞٚ ٝضٞؾ٤ٜٚ ٗكٞ جهطشجف 

.جُؿش٣ٔس
1

 

جُؼٞجَٓ ج٫ؾطٔحػ٤س ج٫هطقحد٣س، جُػوحك٤س :  ٝػ٘ذٓح ٗطكذظ ػٖ جُؼٞجَٓ جُخحسؾ٤س كاٗ٘ح ٗوقذ

ٝػ٤ِٚ عٞف ٗطؼشك ُٜزٙ . ٝجُط٢ ضإغش ػ٠ِ عِٞى جُٔشأز ٓٔح ٣ذكؼٜح ئ٠ُ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس

: جُؼٞجَٓ جُٔلغشز ُغِٞى ج٩ؾشج٢ٓ ُذٟ جُٔشأز ٝجُط٢ ضطؼِن ذٌَ ٖٓ

.  ج٧عشز، ؾٔحػس جُشكحم، جُٔذسعس، ؾٔحػس جُؼَٔ: جُؼٞجَٓ ج٫ؾطٔحػ٤س

. جُلوش ٝجُريحُس: جُؼٞجَٓ ج٫هطقحد٣س

 .ٝعحتَ ج٩ػ٬ّ، جُٞجصع جُذ٢٘٣، جُطؼ٤ِْ:  جُؼٞجَٓ جُػوحك٤س

اىؼىاٍو االجتَاػيح  -1 

٣ٝوقذ ذٜح جُؼٞجَٓ جُخحسؾ٤س جُط٢ ضك٤و ذحُٔشأز، ٝضإغش ػ٠ِ عًِٜٞح ٝؽخق٤طٜح ٓٔح ٣إغش 

ٝذٔح إٔ جُٔك٤و ج٫ؾطٔحػ٢ جُز١ ضؼ٤ؼ ك٤ٚ جُٔشأز . ػ٠ِ دٝجكؼٜح جُذجخ٤ِس كطشضٌد جُؿش٣ٔس

 :ٓطؼذد ٝػٞجِٓٚ ٓط٘ٞػس، كغٌ٘شط جُذسجعس ػ٠ِ أْٛ ٓك٤و ك٢ ق٤حز جُٔشأز ٢ٛٝ

 

                                                           
1
 137فٕصٚح ػثذ انغراس، انًشظغ انغاتك ص 
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األضرج   -1 - 1

٢ٛٝ جُٞقذز جُر٘حت٤س ئر ضؼطرش ٖٓ أْٛ جُؼٞجَٓ جُٔإغشز ك٢ جُط٣ٌٖٞ جُ٘لغ٢ ُِلشد ٌُٜٞٗح 

جُٔذسعس ج٠ُٝ٧ جُط٢ ٣رذأ ك٤ٜح ضؼ٤ِٔٚ كٞس إٔ ٣شٟ ٗٞس جُك٤حز كٔق٤ض جُلشد ٣ظَ س٤ٛ٘ح 

ذ٘ٞػ٤س جُطشذ٤س جُط٢ ٣طِوحٛح دجخَ ٓك٤يٚ ج٧عش١، ك٢ٜ جُٔغإُٝس ػٖ جًطغحذٚ ُ٘ٔحه جُغِٞى 

ٝجُٔشأز جُٔؼشٝف ذيرؼٜح جُٔشكق ضٌٕٞ أًػش . جُغ١ٞ أٝ ؿ٤ش جُغ١ٞ ٝهٞجػذٙ ٝمٞجذيٚ

ضأغ٤شج ذأعشضٜح ٗظشج ُٔٞهؼٜح ٝجسضرحىٜح ذح٧عشز، ٝػ٤ِٚ كارج ًحٕ جُٞمغ ج٧عش١ ٣ؾٞذٚ 

جُطٞضش ٝجُقشجع ضٌٕٞ جُٔشأز ٜٓٔؾس، كؿش٣ٔس جُٔشأز دجتٔح ٣غروٜح جُؼ٬هحش جُٔنيشذس 

دجخَ ج٧عشز، ٝجُط٢ ضغرد ُٜح مـٞه ٗلغ٤س ضقَ ئ٠ُ دسؾس ج٫ٗطوحّ جُز١ ٣ذكؼٜح ئ٠ُ 

جسضٌحخ جُؿش٣ٔس ض٘ل٤غح ُطِي جُطٞضشجش، ٝٛ٘حى ػٞجَٓ أعش٣س ضإغش ػ٠ِ جُٔشأز ك٢ ىلُٞطٜح 

: ذك٤ع ضطشى أغشج ػ٠ِ عًِٜٞح ج٩ؾشج٢ٓ ٓغطور٬ ِٝٗخقٜح كٔح ٢ِ٣

ئرج ًحٗص ج٧عشز ذٜح ٗٔحرؼ : ػدً وجىد اىَْىذج اىطىي تقتدي ته اىَرأج في أضرتها • 

جٗكشجك٤ٚ ٝخحفس جُٞجُذ٣ٖ، ضقرف جُؿش٣ٔس ٝعٞء جُخِن أٓشج ػحد٣ح ذح٧عشز، دٕٝ ئقغحط 

أكشجدٛح ذٔؼ٠٘ جُخي٤ثس، ٣ٌٕٝٞ أغش رُي ػ٠ِ جُر٘حش أؽذ ٓوحسٗس ذحُزًٞس ٗظشج ٫سضرحىٜٖ 

ٓشقِس جُٔشجٛوس، ك٤إد١ ذحُلطحز ذحػطرحسٛح جُٔشأز جُؼحًغس  ذح٧عشز جسضرحه ًر٤شج خحفس ك٢

ُٞجُذ٣ٜح ئ٠ُ عِي جُغِٞى جُٔ٘كشف، كؼ٘حفش جُطو٤ِذ ٝجُٔكحًحز جُغ٣ٞس ؿحترس ٝذحُطح٢ُ كلحهذ 

جُؾ٢ء ٫ ٣ؼي٤ٚ، ٝػ٤ِٚ كح٧خ أٝ ج٧ّ جُٔ٘كشكس ٣خشؾحٕ ُِٔؿطٔغ ٓ٘كشكحش أٝ كط٤حش ؿ٤ش 

ع٣ٞحش ذٔو٤حط جُقكس جُ٘لغ٤س
1

. 

: اىتفنل األضري 

 ٖٝٓ ٬ٓٓكٚ جُؾوحم ٝجُي٬م ذ٤ٖ جُٞجُذ٣ٖ، كحُؿٞ ج٧عش١ جُز١ ٣خ٤ْ ػ٤ِٚ ٛزٙ جُٔؾحًَ 

٣ؿؼَ جُلطحز ٣ؼ٤ؼ ك٢ قحُس ٖٓ جُوِن ٝجٗؼذجّ ج٧ٖٓ ٝجُػوس ك٢ ٝجُذ٣ٜح ٓغ كوذجٕ ٛزج ضن٤غ 

جٌُٔحٗس جُطشذ٣ٞس، كطركع ػٖ جُرذ٣َ خحسؼ جُٔك٤و ج٧عش١ ُِطؼ٣ٞل ػٖ ٛزج جُكشٓحٕ، 

ٝهذ ٣طخز جُطلٌي ج٧عش١ فٞسز ٓؼ٣ٞ٘س، . ٝؿحُرح ٣ٌٕٞ ٛزج ىش٣وح ج٫ٗكشجف ٝجُؿش٣ٔس

                                                           
1
 .2002أقٔذ ٓكٔٞد خ٤َِ، ؾش٣ٔس جُضٗح، دجس جُٔيرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، ه 
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٣ٝؼ٢٘ إٔ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ج٧ذ٣ٖٞ ضٌٕٞ ػ٬هس ع٤ثس ؿ٤ش ٓغطوشز سؿْ ضٞجؾذٛٔح ٓؼح ٖٓ جُ٘حق٤س 

٣ٝطشضد ػ٠ِ ٛزج عٞء سػح٣س ٝضشذ٤س ج٧ذ٘حء ٓٔح هذ ٣ذكؼْٜ ئ٠ُ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس. جُٔحد٣س
1

  .

 كؾؼٞس جُٔشأز ذحُطورَ ٝج٫ٛطٔحّ ٖٓ أعشضٜح ٣ؼطرش :ػدً إحطاش اىَرأج تىجىدها األجتَاػی

ؿذجء ُ٘ٔٞٛح ٗلغ٤ح ذؾٌَ ع٤ِْ، ٝٓغ جخط٬ٍ ٛزج جُؼحَٓ ٣إد١ ئ٠ُ جٗكشجكٜح ُرؼل ج٧ٗٔحه 

؟ ...أٗح ٛ٘ح، أٝ ٓٞؾٞدز، جٗطرٜٞج ئ٢ُ: ج٩ؾشج٤ٓس، ًا٣زجء ج٧خش٣ٖ ذـ٤س ضٞف٤َ سعحُس خي٤شز

 ٩غرحش ج٫ٗكشجف هذ ضقحخ ذح٩قرحه ٝٛزج ٣ذكؼٜح ئ٠ُ ذح٫ٛطٔحّٝذحُطح٢ُ ئرج ُْ ضكظ 

 .ٝؾٞدٛح

جُقذ٣وحش أٝ ؾٔحػس جُشكحم - 1-2

 جُقذجهس ٫ ضوَ أغشج ػٖ ج٧عشز عٞجء ك٢ جُغِٞى جُغ١ٞ أٝ جُٔ٘كشف، كح٩ٗغحٕ ٜٓٔح 

ذِـص خرشجضٚ ٝضؿحسذٚ كاٗٚ ٣طأغش ذٖٔ قُٞٚ ٝذٖٔ ٣ؼحؽشٙ ٣ٝؿحُغٚ 
2

، ٝٛ٘ح ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ 

ؾٔحػس ج٧فذهحء ضؾٌَ أقذ جُؼٞجَٓ جُٔحٗؼس ٖٓ ج٩ؾشجّ، ك٢ قحُس جقطشجّ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُو٤ْ 

ج٧خ٬ه٤س جُغحتذز ك٢ جُٔؿطٔغ، أٝ هذ ضؾٌَ أقذ جُؼٞجَٓ جُذجكؼس ئ٠ُ جُؿش٣ٔس، ك٢ قحُس 

 .ٓخحُلس جُوٞج٤ٖٗ ٝجُخشٝؼ ػٖ جُو٤ْ جُغحتذز دجخَ جُٔؿطٔغ

 ئرٕ كٔكحًحز جُٔشأز فذ٣وحش ٓ٘كشكحش ٤ٜ٣ة ُٜح جُوٞز جُٔكشًس ٫سضٌحخ عِٞى جُؿش٣ٔس، 

٣ّٝٞ ٣ؼل جُظحُْ ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ ٣وٍٞ ٣ح ٤ُط٢٘ جضخزش ٓغ جُشعٍٞ عر٬٤ »: ػ٬ٔ ذوُٞٚ ػضٝؾَ

ُوذ أم٢ِ٘ ػٖ جُزًش ذؼذ ئر ؾحء٢ٗ ًٝحٕ  (28)٣ٝح ٤ُط٢٘ ُْ أضخز ك٬ٗح خ٬٤ِ  (27)

(«29)جُؾ٤يحٕ ُ٪ٗغحٕ خز٫ٝ 
3

 .

 "كحُقحقد ًحُٔشأز جُط٢ ضؼٌظ فٞسز جُؾخـ هَ ٢ُ ٖٓ فذ٣وي أهٍٞ ُي ٖٓ أٗص

 

 

 

                                                           
1
 137: جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ: كٞص٣س ػرذ جُغطحس 

2
 .179: جُٔشؾغ ٗلغٚ، ؿ: كٞص٣س ػرذ جُغطحس 

3
 .29، 28، 27ج٣٥س : عٞسز جُلشهحٕ 



اىرجو إجراً ػِ اختالفه وتفطير اىَرأج اىفصو األوه                             إجراً  
 

16 
 

 اىَدرضح  -1-3

ضؼطرش جُٔذسعس أقذ ؾٞجٗد جُٞعو ج٫ؾطٔحػ٢ جُخحؿ جُز١ ٣إغش ك٢ عِٞى جُلشد، دٝسٛح 

ٜٓٔح ٫ ٣وطقش كوو ػ٠ِ جُؿحٗد جُطؼ٢ٔ٤ِ كوو ذَ ٣ؾَٔ جُؿحٗد جُطشذ١ٞ ٖٓ ضِو٤ٖ ُِو٤ْ 

ٝجُٔرحدب ج٧خ٬ه٤س جُغحتذز ك٢ جُٔؿطٔغ
1

. 

ًٔح ضؼطرش أٍٝ ٓؿطٔغ أؾر٢٘ ٣طقَ ذٚ جُيلَ ذؼذ ٓؿطٔغ ج٧عشز، ٣ٝوذس ٓح ض٘ؿف جُٔذسعس 

ك٢ أدجء دٝسٛح جُطؼ٢ٔ٤ِ ٝجُطشذ١ٞ ٣وذس ٓح ضوذّ ُِٔؿطٔغ كشدج هحدسج ػ٠ِ جُط٤ٌق ٓؼٚ، ٝػ٠ِ 

٣ٌٖٝٔ ضٞم٤كٚ ٛزٙ . جُؼٌظ كإ كؾَ دٝسٛح ٣ؾٌَ ٛزج أقذ جُؼٞجَٓ جُذجكؼس ئ٠ُ جُؿش٣ٔس

جُؼ٬هس ٝجُٔطٔػِس ك٢ جُوش٣٘س، ذٔؼ٠٘ هذ ٣ٌٕٞ ٛزج جُلؾَ سجؾؼح ئ٠ُ ػٞجَٓ دجخ٤ِس ُِيلَ 

ٗلغٚ ٓٔح ضؿؼِٚ ؿ٤ش هحدس ػ٠ِ جُط٤ٌق ٓغ ٓؿطٔغ جُٔذسعس ٝذحُطح٢ُ جُٔؿطٔغ جٌُر٤ش ك٤ٔح 

ذؼذ، ٝهذ ٣ٌٕٞ سجؾؼح ٧عرحخ ضطؼِن ذحُٔ٘حٛؽ جُذسجع٤س رجضٜح ٝذأعِٞخ جُٔؼحِٓس دجخِٜح 

ٝجٌُلحءجش ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ ج٧ىلحٍ، ًَٝ ٛزج ٣ذكغ ذحُيلَ ػ٠ِ جُ٘لٞس ٖٓ جُٔذسعس ٝجُٜشخ 

جضٚ ك٢ جُؾٞجسع ٓٔح ٣ؼشمٚ ٬ُٗكشجف ٝجسضٌحخ جُؿش٣ٔسمٜٓ٘ح ٝهنحء أٝ
2

 .

٬٣ٝقظ إٔ جُر٘ص أًػش ضخ٤ِح ػٖ جُذسجعس ئٓح ُشعٞذٜح جُٔطٌشس أٝ ذأخط٤حسٛح جُٔوحىؼس ٗظشج 

ُِنـٞه جُٔرحؽشز أٝ ؿ٤ش جُٔرحؽشز ٖٓ ج٧عشز أٝ جُٔؿطٔغ، ٝذقذد ٛزٙ جُ٘ويس ذ٤٘ص 

ج٩ققحءجش جُط٢ ضٞفِص ئ٤ُٜح دسجعس ٓـشذ٤س ػٖ جُغِٞى ج٩ؾشج٢ٓ ػ٘ذ جُٔشأز، إٔ ٗغرس 

ػ٠ِ ػٌظ جُٔطٔذسعحش ك٤قَ ٗغرطٜٖ % 64.3جُٔؿشٓحش ؿ٤ش جُٔطٔذسعحش ٣ؾٌِٖ

ٔأٌ انشٓاداخ انرؼهًٛٛح انًؽظم ػهٛٓا يٍ ؿشف ْزا انظُف األخٛش ذرشأغ تٍٛ  35.7%

انشٓادج االترذائٛح ٔانثاكانٕسٚا
3

 .

اىؼَو  - 1-4

٫ ؽي إٔ جُؼَٔ ك٢ قذ رجضٚ ه٤ٔس ك٢ ق٤حز جُلشد ٝجُٔؿطٔغ، ٫ٝ ؽي أ٣نح ٗٞػ٤س جُؼَٔ 

جُٔٔحسط ٣إغش ك٢ ض٣ٌٖٞ ؽخق٤س جُلشد ٝضكذ٣ذ عًِٞٚ، ٝٗظشج ُِطـ٤ش ك٢ ٓٞهغ ٌٝٓحٗس 

                                                           

 40أقٔذ ٓكٔٞد خ٤َِ ، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ 1

2
. 140: جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ: كٞص٣س ػرذ جُغطحس 

3
. جُٔشؾغ جُغحذن: جُغِٞى ج٩ؾشج٢ٓ ػ٘ذ جُٔشأز 
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جُٔشأز ج٫ؾطٔحػ٤س ٝج٫هطقحد٣س أدٟ ئ٠ُ ػذّ ٝؾٞد ضرح٣ٖ ك٢ جُؼَٔ ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ، كوذ ض٤ٜة 

ىر٤ؼس ٜٓ٘س جُٔشأز ُٜح جُلشفس ك٢ جسضٌحخ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ جُؿشجتْ ٓػَ جُشؽٞز، ج٫خط٬ط، 

ٓح عرن ذ٤حٗٚ ٫ ...  جُخحدٓس ك٢ جُٔ٘ضٍ ُؿشجتْ جُغشهس، جسضٌحخج٫عط٬ء ػ٠ِ ٓحٍ جُؼحّ، 

٣ٖ ٓٔحسعس ٜٓ٘س ٓؼ٤٘س ٝذ٤ٖ جسضٌحخ ٗٞػ٤س خ٣خشؼ ػٖ ًٞٗٚ ضلغ٤شج ؾضت٤ح ُِؼ٬هس جُٔكطِٔس 

ٓؼ٤٘س ٖٓ جُؿشجتْ، ًٔح أٗٚ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ذإٔ جُؿش٣ٔس أفركص أٓشج ٓكطَٔ جُٞهٞع ذحُ٘غرس 

 .ٌُحكس جُٜٖٔ دجخَ جُٔؿطٔغ

اىؼىاٍو االقتصاديح  -2

هقذ ذٜح جُٔإغشجش ج٫هطقحد٣س، ٝجُط٢ ضإغش ك٢ جُٔشأز كطكشى جُذجكغ جُٔحد١ ذذجخِٜح ئ٠ُ ١ٝ

جهطشجف أٗٔحه ٓخطِلس ٖٓ جُؿشجتْ، ٝػ٤ِٚ عٞف ٗط٘حٍٝ ػح٤ِٖٓ أعحع٤ٖ ٛٔح جُلوش ٝجُريحُس، 

 .دٕٝ إٔ ٗـلَ جُؼٞجَٓ ج٧خشٟ ذح٣٩ؿحص

اىفقر  - 2-1

٣ٝوقذ ذٚ ػذّ جُوذسز جُؾخـ ػ٠ِ ئؽرحع قحؾحضٚ ج٧عحع٤س جُط٢ ضكلظ ػ٤ِٚ کشجٓطٚ 

ج٩ٗغح٤ٗس
1

سجد ئ٠ُ جسضٌحخ جُؿشجتْ مذ جُٔؿطٔغ، كحُلوش ف ٝٛٞ ٓوذٓس ج٧عرحخ جُط٢ ضذكغ ج٧. 

هذ ٣كٍٞ ذ٤ٖ جُلطحز ٝذ٤ٖ ٓطحذؼس دسجعطٜح، ٓٔح ٣وق ٓحٗؼح ك٢ ققُٜٞح ػ٠ِ ضؼ٤ِْ ؾحٓؼ٢ أٝ 

ضخقق٢، ٝذحُطح٢ُ ػذّ ئٌٓح٤ٗس جُكقٍٞ ػ٠ِ ػَٔ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌطغد ٓ٘ٚ، ٝٛزج ٣ٔ٘ؼٜح ٖٓ 

جُكقٍٞ ػ٠ِ مشٝس٣حضٜح ئرج ًحٗص ٫ ضِٔي ٝع٤ِس أخشٟ ُِؼ٤ؼ، ٝك٢ ظَ ًَ ٛزٙ 

ٓػَ . ٓؾشٝعجٍج٧صٓحش ضِؿأ ئ٠ُ ج٧ٗكشجف ٝأسضٌحخ جُؿش٣ٔس ُِكقٍٞ ػ٠ِ جُٔحٍ ؿ٤ش 

 ..جُذػحسز، جُغشهس، ج٫قط٤حٍ، 

اىثطاىح - 2-2

 ٣وقذ ذٚ كوذجٕ جُٔشأز جُؼحِٓس ػِٜٔح ١٧ عرد ًحٕ أٝ ٫ ضؿذ ػ٬ٔ ضإر٣ٚ سؿْ ضٞجكش جُوذسز 

ُذ٣ٜح ٝجٌُلحءجش ػ٠ِ جُؼَٔ، ٓٔح ضٌغش ٓؼ٣ٞ٘حضٜٖ ٝضكيْ قحُطٜٖ جُ٘لغ٤س كطذكغ ذٜح ئ٠ُ 

                                                           
1
. 160: جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ: كٞص٣س ػرذ جُغطحس 
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ج٫ٗكشجف ئ٠ُ ػحُْ جُؿش٣ٔس ُغذ جقط٤حؾحضٜح خحفس ئرج ًحٗص ضؼ٤َ أعشضٜح ٫ٝ ٣ٞؾذ ٖٓ 

...  ج٫خط٬ط، جُطض٣ٝش، | ٣ؼ٤ِٜح كطِؿأ ٓػ٬ ُِغشهس، 

جُلوش ٝجُريحُس ٛ٘حى ػٞجَٓ أخشٟ جقطٔح٤ُس ك٢ _ ذح٩محكس ئ٠ُ ٛز٣ٖ جُؼح٤ِٖٓ ج٧عحع٤ٖ 

: جسضٌحخ جُٔشأز جُؿش٣ٔس ٗزًش ٜٓ٘ح ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ

 ٢ٛٝ ضِي جُٔطقِس ذحُٔؿطٔغ ًٌَ، أٜٛٔح جُطكٍٞ ج٫هطقحد١ : اىؼىاٍو االقتصاديح اىؼاٍح

ٝجُطوِرحش ج٫هطقحد٣س ٝٓح ٣قحقرٚ ٖٓ جٗطؼحػ أٝ جٌٗٔحػ جهطقحد١، ٝك٢ ظَ ٛزٙ 

جُٔطـ٤شجش هذ ٣ِؿأ جُلشجد ُرؼل جُٞعحتَ جُطكو٤ن جٌُغد ؿ٤ش جُٔؾشٝع جُغش٣غ ًؿشجتْ 

...  جُ٘قد، جُطض٣ٝش، 

 ذٔح إٔ جُلوش ٣ؼطرش ػحَٓ ٫سضٌحخ جُؿش٣ٔس ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُـ٢٘ ػحَٓ ٓإد١ ُٜح :اىغْي

أ٣نح، جُز١ ٣طقَ ٓغ ٤ٓذجٕ جؽرحع جُؾٜٞجش جُط٢ ضؼِن ذٜح ذؼل ج٧ؿ٤٘حء، ٓٔح ٣ض٣ذ ك٢ 

ٗغرس ؾشجتْ ج٫ػطذجء ػ٠ِ جُؼشك، ئر أضرص ٝهط٘ح جُشجٖٛ إٔ أؿِد جُؿشجتْ ضوطشف ٖٓ 

... أؽخحؿ ٣٘طٕٔٞ ئ٠ُ جُيروحش جُؼ٤ِح ذحُٔؿطٔغ ًحُشؽٞز، جُٔكغٞذ٤س 

اىؼىاٍو اىثقافيح  -3

ه٤ْ، جُٔؼح٤٣ش، جُؼوحتذ، جُؼحدجش ٝجُطوح٤ُذ جُٔطؼحسف ػ٤ِٜح جٍٗوقذ ذحُؼٞجَٓ جُػوحك٤س ٓؿٔٞػس 

ٝأْٛ ٛزٙ . ك٢ جُٔؿطٔغ، ٝجُط٢ ُٜح ضأغ٤ش ػ٠ِ عِٞى جُٔشأز كطذكؼٜح ٫سضٌحخ جُؿش٣ٔس

.جُؼٞجَٓ جُذ٣ٖ، جُطؼ٤ِْ، ٝعحتَ ج٩ػ٬ّ، جُؼحدجش ٝجُطوح٤ُذ
1

 

 وضائو اإلػالً  -3-1

٣ٌٖٔ ضِخ٤ـ ج٧غش جُز١ ضِؼرٚ ٝعحتَ ج٩ػ٬ّ ك٢ دكغ جُٔشأز ئ٠ُ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس ٝجُز١ 

:  ٣طٔػَ ك٢

ػشك ج٧عح٤ُد جُٔخطِلس جُط٢ ٣غطؼِٜٔح جُؿ٘حز ك٢ جسضٌحخ ؾشجتْٜٔ عٞجء ك٤ٔح ٣طؼِن - 

. ذيشم ض٘ل٤ز ٛزٙ جُؿشجتْ ئرج أخذٗح ك٢ ج٫ػطرحس ٤َٓ ج٩ٗغحٕ ذير٤ؼطٚ ئ٠ُ جُطو٤ِذ

                                                           
1
 50ؼًذ أؼًذـ يمٕياخ انعشًٚح ٔ دٔافؼٓا، يشظغ عثك ركشِ، ص 
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ًػشز ضشد٣ذ أخرحس جُؿش٣ٔس ٝضق٣ٞشٛح ػ٠ِ أٜٗح ٖٓ ج٧ٓٞس جُؼحد٣س ٝجُؾحتؼس ك٢ جُٔؿطٔغ - 

٣خِن ٗٞػح ٖٓ ج٬ُٓرح٫ز ٨ُكشجد ٣ٝذكغ ػ٠ِ ج٫ػطٔحد ذإٔ جُؿش٣ٔس أفركص أٓشج ؿ٤ش 

.  ٓغطٜؿٖ ٖٓ هرَ جُٔؿطٔغ

أٗطؾحس أك٬ّ جُؼ٘ق ٝجُؿ٘ظ ٖٓ خ٬ٍ جُغ٤٘ٔح ٝجُط٤ِلض٣ٕٞ ٣ػ٤ش جُـشجتض جٌُٔرٞضس خحفس - 

. ُذٟ جُٔشجٛو٤ٖ ٗظشج ُنؼق ٓوحٝٓطْٜ جُ٘لغ٤س ٩ؿشجء جُؿش٣ٔس ٝض٤ِْٜٔ جُؾذ٣ذ ٗكٞ جُطو٤ِذ

٣ذ جُؿش٣ٔس ٝجُٔؿشّ ٝؾؼَ ٛزج ج٧خ٤ش ذي٬ ٣طؼحىق ٓؼٚ جُؿٜٔٞس، ٝٓح ٓؽ جُٔرحُـس ك٢ ش-

٣شضرو ذزُي ٖٓ ضق٣ٞش ُِٔضج٣ح جُط٢ ٣كقَ ػ٤ِٜح جُٔؿشّ ٖٓ ٝسجء ؾش٣ٔطٚ، ذذ٫ ٖٓ 

. ضق٣ٞشٙ ٝٛٞ ٣٘حٍ ػوحذٚ ػٔح جهطشكٚ ٖٓ ؾشجتْ

 جج٫ؾطٔحػ٢ ْٓ  ٝٛزٙ جُٔرحُـس جُط٢ ضوّٞ ذٜح ٝعحتَ ج٩ػ٬ّ ضؼي٢ فٞسز ٓض٣لس ػٖ جُٞجهغ

. ٣خِن ٗٞػح ٖٓ جٗؼذجّ جُطٞجصٕ جُ٘لغ٢ ٝٓح ٣طشضد ػ٘ٚ ٖٓ ٗطحتؽ خي٤شز

 ٝٓ٘ٚ كٞعحتَ ج٩ػ٬ّ أفركص ٓذسعس ٣طؼِْ ٜٓ٘ح جُٔؿشٕٓٞ أٝ ٖٓ ُذ٣ْٜ جعطؼذجد ئؾشج٢ٓ 

... ػ٠ِ ضو٤ِذ ٖٓ ق٤ع ج٧عح٤ُد ٝجُٞعحتَ ٝىش٣وس جُط٘ل٤ز، ٝئخلحء ٓؼحُْ جُؿش٣ٔس، 

كحُٔشأز ضوذّ ػ٠ِ جُؿش٣ٔس ُٔح ضطٞجفَ ٓغ جُلنحت٤حش جُٔ٘كِس _ قغد ٛزج جُؼحَٓ -  ٝػ٤ِٚ 

ًٝٔح ٛٞ ٓؼشٝف إٔ جُٔشأز ٢ٛ أًػش ضطرؼح . ك٢ ظَ ؿ٤حخ جُشجدع ج٧عش١ ٝجُٞجصع جُذ٢٘٣

 .ُرشجٓؽ جُط٤ِلض٤ٗٞ٣س ٝٝعحتَ ئػ٬ّ

اىىازع اىديْي - 3-2

 جُذ٣ٖ ػرحسز ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُو٤ْ ٝجُٔرحدب جُغح٤ٓس جُط٢ ضأٓش ذحُٔؼشٝف ٝض٢ٜ٘ ػٖ 

ٝػ٤ِٚ كإ مؼق جُٞجصع . جٌُٔ٘ش ٝضغطٔذ هٞضٜح ٖٓ ٓقذس ؿ٤ر٢ ٛٞ جهلل عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ

كطقرف . جُذ٢٘٣ ػ٘ذ جُٔشأز ٣ؼ٢٘ ؿ٤حخ أٝ مؼق ه٤ٜٔح جُذ٤٘٣س ٝج٧خ٬ه٤س ٝٓرحدتٜح جُغح٤ٓس

جُٔشأز ذذٕٝ أعحط ٓشؾؼ٢ ض٤ٔض ك٤ٚ ذ٤ٖ جُخ٤ش ٝجُؾش، ٝجُغِٞى جُغ١ٞ ٝؿ٤ش جُغ١ٞ، ٓٔح 

 . ٣غَٜ ٝهٞػٜح ك٢ ج٫ٗكشجف ٜٝٓح١ٝ جُؿش٣ٔس

 

 



اىرجو إجراً ػِ اختالفه وتفطير اىَرأج اىفصو األوه                             إجراً  
 

20 
 

اىتؼييٌ    -3 - 3

٣ٝوقذ ذٚ جُطٜز٣د ذحُٔؼ٠٘ جُٞجعغ ُٜزٙ جٌُِٔس جُط٢ ضؾَٔ جُطشذ٤س ٝذع جُو٤ْ ج٧خ٬ه٤س 

ٝجُطؼ٤ِْ ٣غحْٛ ذذسؾس ًر٤شز ك٢ جُطو٤َِ ٖٓ ئهذجّ جُلشد. ٝج٫ؾطٔحػ٤س ك٢ ٗلٞط ج٧ىلحٍ
1

 

جُٔطؼِْ ػ٠ِ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس، ٝٓغ رُي كوذ ٣ُٞذ جُطؼ٤ِْ آغحس ػ٠ِ ذؼل جُلشجد جُز٣ٖ ٣طٞجكش 

كٔغ جسضلحع ٓغطٟٞ جُطؼ٤ِْ هذ . ُذ٣ْٜ ٤َٓ ئؾشج٢ٓ ٗكٞ جسضٌحخ ٗٞػ٤س خحفس ٖٓ جُؿشجتْ

٣إد١ ئ٠ُ سكغ ٓغطٟٞ ج٧دجء ج٩ؾشج٢ٓ ُِٔكطشك٤ٖ أ١ ئضوحٕ ٝج٫قطشجف ك٢ جُؿش٣ٔس، 

جعطؼحٗس ذحُٔؼحسف ٝجُؼِّٞ ٝجُطو٤٘حش جُٔؼشك٤س جُؼ٤ِٔس، ٝٛٞ ٓح ٗؾٜذٙ ك٢ ػقش جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ 

ٗغد جُؿشجتْ جُطو٤ِذ٣س، ًٔح ٣ٔ٘كٚ جُطؼ٤ِْ جٍٖٓ جُؿشجتْ جُٔؼِٞٓحض٤س جُط٢ أفركص ضغحذن ك٢ 

٣ٖ ٝعحتَ ؾذ٣ذز ضؼطٔذ ػ٠ِ جُزًحء ٝجُطل٤ٌش ذذ٫ ٖٓ جػطٔحدٛح ػ٠ِ جُؼ٘ق ك٤قركٕٞ َُِٓٔطؼح

٣طغٕٔٞ ذحُذٛحء ٝجٌُٔش، ٝػ٤ِٚ كإ جُطؼ٤ِْ ٣ـ٤ش ٖٓ ىر٤ؼس ج٩ؾشجّ، ٣كُٞٚ ٖٓ ئؾشجّ 

ػن٢ِ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ جُؼ٘ق ئ٠ُ ئؾشجّ ر٢٘ٛ هحتْ ػ٠ِ جُذٛحء ٝٓغ ًَ ٛزج ٣رو٠ جُطؼ٤ِْ ُِٔشأز 

جُٔكقٖ جُشت٤غ٢ ُٜح ٖٓ ج٫ٗكشجف ٣ٜٝزخ أخ٬ه٤طٜح ٣ٝؿؼِٜح ذؼ٤ذز ػٖ جُؿش٣ٔس، ٝقشٓحٕ 

 .جُلطحز ٖٓ جُطؼ٤ِْ ٣ؼ٢٘ جكطوحسٛح ئ٠ُ جُكقحٗس جُشت٤غ٤س ٖٓ جُغوٞه ئ٠ُ جُٜح٣ٝس

اىؼاداخ واىتقاىيد - 3-4

 جُؼحدجش ٝجُطوح٤ُذ ك٢ ذؼل ج٧ق٤حٕ ضٌٕٞ دجكؼح ٫سضٌحخ جُٔشأز ؾش٣ٔس ٓػَ ج٩ؾٜحك ٝهطَ 

جُُٔٞٞد قذ٣ػح ذغرد جُؼ٬هحش خحسؼ ئىحس جُضٝجؼ جُٔشكٞك جؾطٔحػ٤ح قلحمح ػ٠ِ ؽشف 

.  جُؼحتِس ٝعٔؼطٜح ُزُي ضِؿأ جُٔشأز ئ٠ُ جسضٌحخ ٛزٙ جُؿش٣ٔس

ٝٗط٤ؿس ُِؼحدجش ٝجُطوح٤ُذ هذ ضكشك جُٔشأز جُشؾَ ػ٠ِ ج٧خز ذحُػأس ٝج٫ٗطوحّ، ٝجُطكش٣ل 

ذكذ رجضٚ ؾش٣ٔس، ٝهذ ضٔحسط ذؼل جُ٘غحء دٝس جُوحذِس دٕٝ ئرٕ ٖٓ جُغِيس جُقك٤س 

ٝضٔحسط ػ٤ِٔحش ج٩ؾٜحك ؿ٤ش جُشع٤ٔس ٝػ٤ِٔحش سضن ؿؾحء جُرٌحسز أٝ جُخطحٕ، ًٔح إٔ 

جُط٘ؾثس ج٫ؾطٔحػ٤س ك٢ ٓشجهرس جُٔشأز ٣ؾؼشٛح ذحُ٘وـ ٝد٤ٗٝطٜح ٝجُ٘وـ ك٢ رجضٜح ٣ذكؼٜح ئ٠ُ 

جغرحش رجضٜح ذحسضٌحخ جُؿش٣ٔس
2

 .

                                                           

 53-52ؼًذ أؼًذ، انًشظغ انغاتك، ص 1
2
    http : / / www . alrafedein . com 2011  ؾ٘ٞـ جُٔشأز ُِؿش٣ٔس،: كحتضز ذحذح خحٕ 
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 اىدراضاخ اىطاتقح اىَفطرج ىيطيىك اإلجراٍي: اىَطية اىثاّي

ػ٘ذ جُٔشأز ٣رذأ جُرحقع دسجعطٚ ػ٠ِ ٗطحتؽ ٖٓ عروٞٙ، ٝٓح ٝفَ ئ٤ُٚ ٣ٌٕٞ هحػذز ُٖٔ ٤ِ٣ٚ، 

ٌٝٛزج كحُذسجعحش جُغحذوس ٢ٛ ذٔػحذس ٓقرحـ ئٗحسز ُٔؼشكس جُكذٝد جُط٢ ٝفَ ئ٤ُٜح عحذوٞٙ، 

٢ٌُ ٣ٌَٔ ٓح ذذأٝج ذٚ أٝ ٣ن٤ق ئ٤ُٜح ئذذجع أكٌحسٙ، ٖٝٓ خ٬ٍ سفذ ٝٓغف ُِذسجعحش 

ٝجُركٞظ جُغحذوس، جُط٢ عِيص جُنٞء ػ٠ِ جُؿش٣ٔس جُ٘غ٣ٞس، ٝؾذٗح ػذز دسجعحش 

ٓطخققس ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ، ٝضطلن ٓغ جُذسجعس جُكح٤ُس، ُٝزُي قحُٝ٘ح ك٢ ٛزج جُٔيِد ػشك 

ئر أخذٗح ذؼل . ذؼل ٜٓ٘ح ٝٓح ضٞفَ ئ٤ُٚ جُرحقػ٤ٖ ك٢ خَِ جُذسجعس ُِظحٛشز جُٔوقٞدز

 .جُذسجعحش ك٢ ًَ ٖٓ جُذسجعحش ج٧ؾ٘ر٤س ٝجُؼشذ٤س ٝجُٔك٤ِس

 اىدراضاخ األجْثيح: أوال

(1979)دراضح ماروه ضَاخ - 1
1

  

ٝجعطخذٓص جُرحقػس ج٩ققحت٤حش  (قو٤وس أّ خشجكس؟: جُٔشأز جُٔؿشٓس)ٝجُط٢ قِٔص ػ٘ٞجٕ 

ٝ  (1965-1955)ٝ  (19351946)جُؿ٘حت٤س جُشع٤ٔس ٖٓ جُغؿ٬ش جُشع٤ٔس ُِغ٘ٞجش 

 .ك٢ ج٣٫ُٞحش جُٔطكذز ج٧ٓش٤ٌ٣س (1965-1975)

 . ٝجٌُؾق ػٖ جُؼ٬هس جُغرر٤س ذ٤ٖ ضكش٣ش جُٔشأز ٝجُؿش٣ٔس: جُذسجعسأٛذجف -1 - 1

 : ضر٤ٖ إٔ:أْٛ جُ٘طحتؽ جُط٢ ضٞفِص ئ٤ُٜح جُذسجعس2-1-

جُطـ٤ش ك٢ ٓٞهغ ٌٝٓحٗس جُٔشأز ج٫ؾطٔحػ٤س ٝج٫هطقحد٣س أدٟ ئ٠ُ ػذّ ٝؾٞد ضرح٣ٖ ك٢  • 

 .ضكشس جُٔشأز ػحَٓ ٖٓ ػٞجَٓ ص٣حدز جُؿش٣ٔس. : ضوغ٤ْ جُؼَٔ ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ

 .جُؿش٣ٔس جُ٘غ٣ٞس ضطؿٚ ئ٠ُ جُؿش٣ٔس جُزًٞس٣س ًحُغشهس ٝجُغيٞ، ٝجُؿش٣ٔس جُٔ٘ظٔس • 

 

 

 

                                                           
1
 Carol Smart(1979) :''the new female criminal : reality or myth ?”?; britsh 

journal of criminology ; vol19 ; n01. 
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ٗظشز جُٔؿطٔغ آٗزجى إٔ جُ٘غحء أفركٖ ٓٞؾٜحش ُ٪ؾشجّ ذقٞسز أػ٠ِ ذغرد جقطٌحًْٜ • 

ذحُؿ٘ظ ج٥خش خحسؼ جُر٤ص، ٣ؼ٢٘ إٔ أ١ ضـ٤ش جؾطٔحػ٢ ٝجهطقحد١ ٣ٔظ جُٔشأز ٣٘ظش ئ٤ُٚ 

ذطخٞف ًر٤ش، ذ٤٘ٔح أ١ ضؼض٣ض جُو٤ٔس ٝدٝس جُٔشأز جُطو٤ِذ١ ٛٞ ذٔػحذس ٓنحد ق١ٞ٤ ُِؿ٘ٞـ 

 .ٝجُلٞم٠ ج٫ؾطٔحػ٤س

ضكشس جُٔشأز ك٢ جُٔؿطٔغ ج٧ٓش٢ٌ٣ أدٟ ئ٠ُ ػذّ ٝؾٞد كشٝم ؾٞٛش٣س ك٢ جُؿش٣ٔس ذ٤ٜ٘ح • 

ٝذ٤ٖ جُشؾَ، ٝرُي ُن٤ن ج٫خط٬كحش جُػوحك٤س ذ٤ٜ٘ٔح، أ١ إٔ جُٔشأز أفركص ٓغح٣ٝس ُِشؾَ 

 .قط٠ ك٢ جُؿش٣ٔس

ضٞفِص جُرحقػس ٖٓ خ٬ٍ ٓوحسٗطٜح ُؿش٣ٔس جُٔشأز ك٢ ج٩ققحت٤حش جُؿ٘حت٤س ذإٔ ٛ٘حى • 

 .ضن٤َِ ك٢ ج٩ققحت٤حش جُشع٤ٔس ُِؿش٣ٔس

قشًس جُطكشس ُٖ ضإغش ػ٠ِ جُ٘غحء ٝكوو ذَ عطإغش ػ٠ِ جُٞػ٢ ٝضقٞسجش جُؾشىس • 

ٝجُونحز ٝٓٞظل٢ جُخذٓحش ج٫ؾطٔحػ٤س جُز٣ٖ ع٤لغشٕٝ عِٞى جُٔشأز ػ٠ِ مٞء جػطوحدْٛ 

 .ُِطكشس

ج٫ٛطٔحّ ذحُطكشس ٝضأغ٤شٙ ػ٠ِ عِٞى جُٔشأز ٫ ٣٘ل٢ ئٛٔحٍ جُٔطـ٤شجش ج٫ؾطٔحػ٤س ج٧خشٟ • 

 .ٝجُط٢ هذ ضٌٕٞ أًػش جسضرحىح ذحُغِٞى ج٩ؾشج٢ٓ ُِٔشأز

 جُذسجعس ُٜح أ٤ٔٛس ًر٤شز ئر ضؼطرش ٖٓ جُذسجعحش ج٠ُٝ٧ جُط٢ : جُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُذسجعس3-1-

كطكص جُٔؿحٍ أٓحّ جُركع ك٢ ؾشجتْ جُ٘غحء ٝرُي ذطغ٤ِيٜح جُنٞء ػ٠ِ ٛزٙ جُظحٛشز 

 .ٝجُؼ٬هس ٝجُغرر٤س ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُطكشس

(2003)دراضح ضيطيييا شاترخ -2
1

 

٢ٛٝ دسجعس عِيص جُنٞء ػ٠ِ جُٔشأز جُٔؿشٓس  (جُؿش٣ٔس جُ٘غ٣ٞس ٝجُلوش) ذؼ٘ٞجٕ 

ٝػ٬هطٜح ذحُلوش، ق٤ع ؽِٔص جُذسجعس ػ٤٘س ٖٓ جُ٘غحء جُش٣ل٤حش ٝرُي ذحعطخذجّ جُٔوحذِس 

 .جُٔؼٔوس ٓؼٜٖ

 

                                                           
1 Cecilia shubert(2003): Female crime and poverty : stolen apportunities , 

university of Athabasca ,2003. 
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 :  ٛذكص جُذسجعس ئ٠ُ ٓؼشكس:أٛذجف جُذسجعس1-2

 .أٗٔحه جُؿشجتْ جُط٢ ضشضٌرٜح جُ٘غحء جُٜٔٔؾحش جهطقحد٣ح •

 .جُذٝجكغ جُط٢ ضإد١ ذٜٖ ئ٠ُ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس• 

 .جُؼ٬هس ذ٤ٖ ؾش٣ٔس جُٔشأز ٝجُلوش• 

 :أْٛ جُ٘طحتؽ جُٔطٞفَ ئ٤ُٜح  - 2 - 2

، أؿِر٤س أكشجد جُؼ٤٘س ٓيِوحش ُٝذ٣ٜٖ ( ع٘س46-23)ذحُ٘غرس ُِلثس جُؼٔش٣س كطشجٝقص ذ٤ٖ  • 

 .، ٝأؿِرٜٖ ػحى٬ش ػٖ جُؼَٔ( أىلح4ٍىلَ ئ٠ُ )أىلحٍ ٖٓ 

ج٩دٓحٕ ػ٠ِ جٌُكٍٞ ٝجُٔخذسجش، ج٫ضؿحس : أٗٔحه جُؿشجتْ جُط٢ ضشضٌرٜح جُ٘غحء ٢ٛ • 

ذحُٔخذسجش، ج٫ٗكشجف جُؿ٘غ٢ جُذػحسز، جُغشهس، ؾشجتْ ج٤ٌُِٔس، جُ٘قد ٝج٫قط٤حٍ، 

 .جُطض٣ٝش

  : جُذٝجكغ جُط٢ ضإد١ ذٜٖ ئ٠ُ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس

جُركع ػٖ ٝع٤ِس ٩ٜٗحء جُلوش ٝجُكحؾس، ٝرُي ٣كِٜٖٔ ق٬ٔ ػ٠ِ ٓٔحسعس جُؿش٣ٔس ٖٓ * 

 .أؾَ ضٞك٤ش جُٔحٍ

 . جُطؼ٤ِْ جُٔطذ٢ٗ ٝجُؼَٔ ذأؾٞس ص٤ٛذز * 

 .جُلشؿ ؿ٤ش جُٔطغح٣ٝس ٝجُط٤ٜٔؼ ٖٓ جُٔؿطٔغ* 

ًٔح ضٞفِص جُرحقػس ئ٠ُ إٔ جُرشجٓؽ جُطِلض٤ٗٞ٣س ضشٝؼ ذقٞسز ؿ٤ش ٝجهؼ٤س ٝعِر٤س ٝؿ٤ش • 

هحذِس ُِطكو٤ن ٖٓ هرَ جُ٘غحء ، ئر إٔ ُٜٖ جُكن ك٢ جُ٘ؿحـ ٝجُطكشس، ٝضذػ٠ جُ٘ؿحـ ٌَُ 

جش ك٢ ضر٢٘ جُٔؼ٤حس جُٔٞفٞف، ٝذحُطح٢ُ ؿحُرح ٓح ضِؿأ جُ٘غحء جُلو٤شجش خجُ٘غحء ، ئرج ًٖ سجؽ

 . ئ٠ُ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس ُطكو٤ن رُي جُ٘ؿحـ

جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُلوش ٝؾش٣ٔس جُٔشأز ٢ٛ ػ٬هس ؾذ ٓؼوذز، ٝكغشش جُرحقػس ذأٜٗح ػ٬هس ٓ٘لؼس • 

جُلوش / أٝ جػطٔحد ٓطرحدٍ هش٣د ئ٠ُ ػ٬هس عرد ٗٔو ضأغ٤ش، ق٤ع إٔ ٛحض٤ٖ جُوٞض٤ٖ جُؿش٣ٔس 

 .أقذٛٔح ٝهٞد ٦ُخش
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٫ٝ ٣ٌٖٔ ئسؾحع ؾش٣ٔس جُٔشأز ئ٠ُ ػحَٓ ٝجقذ كوو، كارج ًحٕ جُلوش ٛٞ ج٧عحط كاٗٚ أ٣نح - 

 . ٛ٘حى ػٞجَٓ أخشٟ ٫ ضوَ ػ٘ٚ أ٤ٔٛس

جُذسجعس ُٜح أ٤ٔٛس ًر٤شز ئر ضؼطرش ٖٓ جُذسجعحش ج٠ُٝ٧ جُط٢ : جُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُذسجعس3-2-

كطكص جُٔؿحٍ أٓحّ جُركع ك٢ ؾشجتْ جُ٘غحء ٝرُي ذطغ٤ِيٜح جُنٞء ػ٠ِ ٛزٙ جُظحٛشز 

 ٝجُؼ٬هس جُغرر٤س ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُطكشس

 اىدراضاخ اىؼرتيح: ثاّيا

(2001)دراضح هدي ػساً ػسٍي اىحَىري  -
1

 

دسجعس -جُ٘ض٬٣ش جُٔٞهٞكحش ػ٠ِ خِل٤س ؾشجتْ جُؾشف):  هحٓص جُرحقػس ذذسجعس ضكص ػ٘ٞجٕ

 ٗض٣ِس ٖٓ جُٔٞهٞكحش ػ٠ِ خِل٤س ؾشجتْ جُؾشف 40ٝهذ ضٌٞٗص ػ٤٘س جُركع ٖٓ - جؾطٔحػ٤س

 .ٝجضرؼص أعِٞخ ج٩ققحء جُٞفل٢ ك٢ ٓؼحُؿس جُر٤حٗحش

  :أٛذجف جُذسجعس -1 - 1

ذكع ٝٝفق جُخقحتـ ٝجُظشٝف جُؾخق٤س ٝج٫ؾطٔحػ٤س ُِٔٞهٞكحش ػ٠ِ خِل٤س ؾشجتْ • 

 .ذ٤حٕ ضقٞسجش جُٔٞهٞكحش ُظشٝف ج٣٩وحف، ٝٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣طشضد ػ٠ِ رُي• . جُؾشف

 : أْٛ ٗطحتؽ جُذسجعس2-1-

 .ضذ٢ٗ جُٔغطٟٞ جُطؼ٢ٔ٤ِ ُِ٘ض٬٣ش، ٝجسضلحع ٗغرس ج٤ٓ٧س• 

 .(ع٘س35-18)جُ٘غرس جٌُر٤شز ُِغؿ٤٘حش ض٘ط٢ٔ ئ٠ُ جُلثس جُؼٔش٣س •

 .جسضلحع ٗغرس جُؼحصذحش ٝؿ٤ش جُؼح٬ٓش • 

 

 

 

                                                           
1
د٤َُ جُذسجعحش ٝجُركٞظ رجش جُؼ٬هس ذح٧عشز ج٧سد٤ٗس، عِغِس ٓيرٞػحش، : ع٤ٔش ػرذ جُشؤٝف جُؼي٤حش 

 96: ، ؿ2007جُغشز، ج٧سدٕ، جُٔؿِذ ج٠ُٝ٧ 
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ض٘ط٢ٔ أؿِد جُٔٞهٞكحش ئ٠ُ أعش ٓطذ٤ٗس جُٔغطٟٞ ج٫هطقحد١، ٝضطقق جُؼ٬هحش جُغش٣س • 

ذحُؼ٘ق ٝجُطلٌي، ٝضذ٢ٗ جُٔغطٟٞ جُطؼ٢ٔ٤ِ ُِٞجُذ٣ٖ، ُِٝضٝؼ ك٢ قحُس جُٔطضٝؾحش، ٝٝؾٞد 

 .أكشجد ٖٓ ج٧عش ٖٓٔ ُْٜ عؿَ ئؾشج٢ٓ

أٓح ٖٓ ٗحق٤س ضقٞسجضٜٖ، كوذ ػرشش ٗغرس ٜٖٓ٘ ػٖ ضخٞكٜٖ ٖٓ ٗطحتؽ ج٩كشجؼ ػٜٖ٘  • 

ٗغرس ٓشضلؼس ػٖ ق٤شضٜٖ ُٔق٤شٖٛ ٝضخٞكٜٖ ٖٓ جُؼٞدز ُِٔؿطٔغ، ٗط٤ؿس ُٔح ُكن ذٜٖ ٖٓ 

 .ٝفٔس

دسجعس ٖٓ جُذسجعحش جُط٢ هحٓص ذٞفق جُظشٝف ٛزٙ جٍ ئٕ :جُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُذسجعس3-1-

 .ج٫ؾطٔحػ٤س ُِ٘غحء جُٔشضٌرحش ُؿشجتْ جُؾشف

( 2002)دراضح ٍحَد ضيطاُ اىَىٍْي -2
1

 

قؿٜٔح، دٝجكؼٜح، أٗٔحىٜح دسجعس : جتْ جُ٘غحء ك٢ جُٔؿطٔغ ج٧سد٢ٗسؼ)هحّ ذذجسعس ذؼ٘ٞجٕ 

 ٗض٣ِس ٝصػص ػ٤ِْٜ جعطٔحسجش ُؿٔغ 147، ق٤ع ؽِٔص ػ٤٘س جُذسجعس (جؾطٔحػ٤س ٤ٓذج٤ٗس

 . ذ٤حٗحش جُذسجعس

 :ٛذكص جُذسجعس ئ٠ُ ٓؼشكس:  أٛذجف جُذسجعس1-2-

. : قؿْ ظحٛشز جُؿش٣ٔس ػ٘ذ جُ٘غحء ج٧سد٤ٗحش ٝٓح٢ٛ أٗٔحه جُؿشجتْ جُٔشضٌرس ٖٓ هرِٜٖ • 

 .جُؼٞجَٓ ٝجُذٝجكغ جُط٢ ضإد١ ذٜٖ ٫سضٌحخ جُؿشجتْ

جُخقحتـ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝج٫هطقحد٣س ُِؿح٤ٗحش، ٖٝٓ غْ ٓوحسٗس أػذجد ٝأٗٔحه جُؿشجتْ  • 

 .جُٔشضٌرس ٖٓ هرَ جُؿ٘غ٤ٖ

 :أْٛ جُ٘طحتؽ جُٔطٞفَ ئ٤ُٜح -2 - 2

 .ضذ٢ٗ ٓؾحسًس جُٔشأز ك٢ جسضٌحخ جُؿشجتْ ٓوحسٗس ٓغ جُشؾحٍ• 

 .أًػش جُؿشجتْ جسضٌحذح ٖٓ هرَ جُ٘غحء ؾشجتْ ج٫ػطذجء ػ٠ِ ج٩ٗغحٕ• 

 

 

                                                           
1
 .99جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ : ع٤ٔش ػرذ جُشؤٝف جُؼي٤حش 
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انرشاتّ فٙ ًَؾ انعشًٚح انًشذكثح يٍ لثم انُغاء ٔانشظال، يغ اخرالف فٙ ػذدْا ٔذشذٛثٓا • 

 . تٍٛ كال انعُغٍٛ

 .يشاسكح انًشأج فٙ اسذكاب أًَاؽ ظشائى ظذٚذج ٔغشٚثح ػٍ انًشأج فٙ انًعرًغ األسدَٙ• 

انًشاكم االلرظادٚح ٔاالظرًاػٛح انًرًصهح فٙ انؼاللاخ االظرًاػٛح ْٙ يٍ أْى انًشاكم  • 

انرٙ أدخ إنٗ اسذكاب انُغاء نٓزِ انعشائى، ٔأٌ انُغاء األسدَٛاخ ٚؼاٍَٛ يٍ يشاكم َاذعح 

 .ػٍ انمهك ٔانرٕذش تغثة دخٕنٍٓ انغعٍ

 جش ضؼطرش دسجعس ٓكٔذ عِيحٕ رجش أ٤ٔٛس ًر٤شز ذحُ٘غرس ُِذسجط:جُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُذسجعس3-2-

ٜٗح عِيص جُنٞء ػ٠ِ ؾشجتْ جُ٘غحء ذحُٞهٞف ػ٠ِ قؿْ جُظحٛشز ٝدٝجكؼٜح أجُكح٤ُس 

 .ٝأٗٔحىٜح

 اىدراضاخ اىَحييح: ثاىثا

( 2005)زوز ترمى عدراضح ً- 1 
1

 

، ٢ٛٝ دسجعس ٝفل٤س (جعطشجض٤ؿ٤حش ٓٞجؾٜس جُنـٞه ُذٟ جُٔشأز جُٔؿشٓس جُغؿ٤٘س)ذؼ٘ٞجٕ 

ضك٤ِ٤ِس ػٖ ػ٤٘س ٖٓ ٗغحء جهطشكٖ جُؿش٣ٔس ٖٝٛ ٗض٬٣ش جُٔإعغس جُؼوحذ٤س ٩ػحدز جُطشذ٤س 

ذرحض٘س، ٝجعطخذٓص جُرحقػس جُٔوحذِس ٗقق جُٔٞؾٜس، ٝجُطوحس٣ش جُؾٜش٣س ٝعؿ٬ش ج٤ُذ 

. جُطؿحس٣س ُِٔإعغس جُؼوحذ٤س

 : ٛذكص جُذسجعس ئ٠ُ:أٛذجف جُذسجعس - 1 - 1

ضغ٤ِو جُنٞء ػ٠ِ أعح٤ُد جُطؼحَٓ ٓغ جُنـٞه جُ٘لغ٤س ُذٟ جُٔشأز جُٔؿشٓس جُٔطٞجؾذز  • 

 .ك٢ جُغؿٖ

 

 

                                                           
1
 جعطشجض٤ؿ٤حش ٓٞجؾٜس جُنـٞه ُذٟ جُٔشأز جُٔؿشٓس جُغؿ٤٘س، ٓؿِس ؽرٌس جُؼِّٞ جُؼذد: ٓضٝص ذشًٞ 

 .72-62، ؿ 2006 ، سذ٤غ ٝف٤ق 10 - 11
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 خ٬كح ُٔح ٛٞ ؽحتغ جؾطٔحػ٤ح ٖٓ إٔ جُٔشأز ٫ ٣ٌٜٔ٘ح إٔ :أْٛ جُ٘طحتؽ جُٔطٞفَ ئ٤ُٜح2-1-

ضوطشف ؾش٣ٔس جُوطَ ٝقط٠ ئٕ كؼِص ك٘ق٤رٜح ٜٓ٘ح مث٤َ ؾذج ٓوحسٗس ذحُؿشجتْ ج٧خشٟ كوذ 

 : ًحٗص جُ٘ط٤ؿس جُٔطٞفَ ئ٤ُٜح ٖٓ خ٬ٍ ٛزٙ جُذسجعس إٔ

 ؾش٣ٔس جُوطَ ًحٗص أػ٠ِ ٗغرس ك٢ ج٫سضٌحخ ٖٓ هرَ جُٔشأز ٓوحسٗس ذحُؿشجتْ ج٧خشٟ 

 ... ًحُغشهس، جُطؾشد، جُطض٣ٝش

عٞء " ٝ" جُٞفْ ج٫ؾطٔحػ٢ : " ٓقحدس جُنـو ُذٟ جُٔشأز ضٔػِص ك٢ جُٔوحّ ج٧ٍٝ • 

 ."جُٔؼحِٓس

إٔ ٓؼظْ جُؿح٤ٗحش ٣٘ط٤ٖٔ ئ٠ُ أعش ٓلٌٌس ٓطقذػس، ٝػؾٖ ك٢ ظَ ٓك٤و ٝؾذج٢ٗ • 

جُطلٌي جُؼحت٢ِ، عٞء جُٔؼحِٓس : ٝجؾطٔحػ٢ ضوحك٢ ٓنيشخ ٖٝٓ د٫تَ ٛزج ج٫ميشجخ 

ٝجُوغٞز ك٤ٜح، ًٔح إٔ جُؾؼٞس ذحُذ٤ٗٝس ٝجٗخلحك ضوذ٣ش جُزجش ُذٟ جُؿح٤ٗحش ًحٕ ه٣ٞح ؾذج 

ؾضجء جهطشجف جُؿش٣ٔس ٖٓ ؾٜس ٖٝٓ ؾٜس أخشٟ ؾشجء جُٔإعغس جُؼوحذ٤س جُط٢ ٣ون٤ٖ ك٤ٜح 

 .ٓذز جُؼوٞذس

ٛؾحؽس جُؼ٬هحش جُغحتذز ك٢ أعش جُؿح٤ٗحش قشٓطٜٖ ٖٓ جُط٤ٌق جُؿ٤ذ ٝجُطٞجكن ٓغ • 

جُٔؿطٔغ ٝٓؼي٤حش جُك٤حز ج٫ؾطٔحػ٤س ذٌَ ٓؿش٣حضٜح، ًٔح إٔ جُطؼشك ُِقذٓحش جُ٘لغ٤س 

ؾؼَ جُٔشأز جُٔؿشٓس ضوغ  ( جُطقذع جُؼحت٢ِج٫ؾطٔحػ٤سٓكح٫ٝش ج٫ؿطقحخ ٝج٧صٓحش )

 ُنـٞه جؾطٔحػ٤س عحػذضٜٖ ػ٠ِ جُلؼَ أٝ (كش٣غس ئٓح ُكح٫ش ج٫ٗلؼحٍ جُؾذ٣ذز جُـند

ُقشجع ٍج٩ؾشج٢ٓ ق٤ع ٣ٌٕٞ ٛزج ج٧خ٤ش ٛٞ جُٞع٤ِس جُٞق٤ذز ُِخشٝؼ ٖٓ ج٧صٓس ٝق٬ 

 .جُز١ ضؼ٤ؾٚ

 ضؼطرش جُذسجعس أػ٬ٙ ٖٓ جُذسجعحش جُٔك٤ِس ٝجُط٢ عِيص جُنٞء :جُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُذسجعس3-1-

ػ٠ِ جُٔشأز جُٔؿشٓس ك٢ جُٔؿطٔغ جُؿضجتش١، ٝأعح٤ُد جُطؼحَٓ ٓغ جُنـٞه ج٫ؾطٔحػ٤س ػ٘ذ 

 .ضٞجؾذٛح ك٢ جُغؿٖ
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(2008)دراضح تى فىىح تى خَيص و ٍسوز ترمى -2
1

  

ًحٗص دسجعس جُذًطٞس ذٞ كُٞس ذٞ خ٤ٔظ ٖٓ ؾحٓؼس ػ٘حذس، ٝجُذًطٞسز ٓضٝص ذشًٞ ذحض٘س 

جُطـ٤ش ج٫ؾطٔحػ٢ ٝج٧عش١ ٝػ٬هطٚ ذحُغِٞى ج٩ؾشج٢ٓ ُذٟ جُٔشأز ك٢ جُٔؿطٔغ :" قٍٞ

 :جُؿضجتش١ ٝجُط٢ أعلشش ػ٠ِ جُ٘طحتؽ جُطح٤ُس

إٔ جُغؿ٤٘حش ٣٘ط٤ٖٔ ؿحُرح ئ٠ُ أكشجدٛح رٝٝ عٞجذن ػذ٤ُس، ق٤ع ضط٤ٔض جُر٤ثس جُط٢ ٗؾإٔ • 

ٓٔحسعس جُؼ٘ق مذٖٛ، كن٬ ػٖ ٍك٤ٜح ذحٗكشجف ذؼل أكشجد ج٧عشز، خحفس جُٞجُذ٣ٖ ٝ

 .جُطلٌي ج٧عش١ ٝجميشجخ جُٔك٤و جُػوحك٢

جُٔشأز جُؼحصذس أًػش جسضٌحذح ُِؿش٣ٔس ٖٓ جُٔشأز جُٔطضٝؾس، ًٔح إٔ ٗغرس ػٞدز جُٔشأز ئ٠ُ •

 .جُؿش٣ٔس أهَ ذٌػ٤ش ٓوحسٗس ذحُشؾَ

أًػش جُؿشجتْ جُٔشضٌرس ٖٓ ىشف جُٔشأز جُغؿ٤٘س ك٢ جُوطَ غْ جُذػحسز، جُغشهس، كحُضٗح، • 

 ع٘س، ٝػ٬ٝز ػ٠ِ رُي، 15 ع٘ٞجش، 6ٝٝضطشجٝـ ٓذز جُؼوٞذس جُٔلشٝمس ػ٤ِٜٖ ذ٤ٖ 

جضنف أ٣نح إٔ جُغؿ٤٘حش جعطؼِٖٔ ًَ ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣غطؼِٔٚ جُشؾَ ٖٓ ٝعحتَ ُذٟ جسضٌحذٜٖ 

 .ُِؿشجتْ مذ جُٔٞجٍ، ج٧ذ٘حء ٝج٧صٝجؼ

 ٖٓ 47.60  ٓوحذَ 52.40 ٗغرس جُؿشجتْ جُٔشضٌرس ٖٓ ىشف جُٔشأز جُوحى٘س ذحُش٣ق، ذِـص

 .جُؿشجتْ جُط٢ جسضٌرطٜح ٗغحء جُٔذ٣٘س

ٓطٞعيحش جُؿٔحٍ، ٓؾكٞٗحش ذحُـند ٝجُكوذ أ٣نح، ًٔح ٣ط٤ٔضٕ : خصائص اىَجرٍاخ

ٝذذج ًزُي إٔ ًَ ٝجقذز ٜٖٓ٘ ضركع ػٖ ٓرشس ُلؼِطٜح، ػ٬ٝز ػ٠ِ ٝمغ ... ذؾذز ج٫ٗلؼحٍ

ضقٞس ٓكلٞف ذحُطؾحؤّ ضؿحٙ جُٔغطورَ ٝجُغؼ٢ ئ٠ُ جُطل٤ٌش ػٖ جُزٗد ذحُؾؼحتش جُذ٤٘٣س، 

 .٫ع٤ٔح ٝجٕ جٗخلحك ضوذ٣ش جُزجش ك٢ ٝعيٜٖ ٣قَ ئ٠ُ ٗغرس ًر٤شز

 

 

 

                                                           
1
 http://www.djazairess.com ج٩ؾشجّ جُ٘غ١ٞ فٞسز ٫ٗكشجف ج٧عش، : ؾش٣ذز جُٔغحء    

http://www.djazairess.com/
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خِقص جُذسجعس ئ٠ُ مشٝسز ضر٢٘ أعح٤ُد ئف٬ق٤س ،ذح٩ػطٔحد ػ٠ِ أخقحت٤٤ٖ ك٢ ػ٢ِٔ 

ج٩ؾطٔحع ٝجُ٘لظ ، ٝضٞػ٤س جُؼحت٬ش قٍٞ عرَ جُط٘ؾثس ج٩ؾطٔحػ٤س ُط٣ٌٖٞ أكشجد فحُك٤ٖ، 

ػِْ " ئمحكس ؿ٠ِ جعطكذجظ كنحءجش ُلْٜ ػٔن ٝد٫ُس ئؾشجّ جُٔشأز ٝئدسجؾٜح ضكص ئعْ

 "ٗلظ جُٔشأز

 ضؼطرش جُذسجعس أػ٬ٙ ٖٓ جُذسجعحش رجش أ٤ٔٛس ذحُـس ك٢ دسجعحش :جُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُذسجعس

جُؿش٣ٔس جُ٘غ٣ٞس، ق٤ع ػٔذش جُذسجعس ئ٠ُ ضغ٤ِو جُنٞء ػ٠ِ جُطـ٤ش جُز١ قذظ ُِٔؿطٔغ 

 .ٝج٧عشز جُؿضجتش٣س ٝسذيٚ ذظٜٞس جُؿش٣ٔس ُذٟ جُٔشأز

ٖٝٓ خ٬ٍ جعطؼشم٘ح ٌَُ ٖٓ جُ٘ظش٣حش ٝجُؼٞجَٓ ؾش٣ٔس جُٔشأز ٗقَ ئ٠ُ إٔ ؾش٣ٔس 

جُٔشأز ٢ٛ ٗطحؼ ُٔؿٔٞػس ٖٓ جُؼٞجَٓ جُخحسؾ٤س ًِٜٝح ُٜح ضأغ٤ش ػ٠ِ عِٞى جُٔشأز 

ٝؽخق٤طٜح، ئرج ًحٗص ك٢ قحُس ض٤ٜإ ٝجعطؼذجد ٗلغ٢ ٫ٓطقحؿ ٛزٙ جُؼٞجَٓ جُخحسؾ٤س 

ٝضك٣ِٜٞح ئ٠ُ ػٞجَٓ رجض٤س، ذٔؼ٢٘ أخش إٔ جُؼٞجَٓ جُخحسؾ٤س ٢ٛ جُويشز جُط٢ أكحمص 

 .جٌُأط ج٤ُِٔثس ذح٫عطؼذجدجش جُذجخ٤ِس
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 ٍثرراخ إختالف إجراً اىَرأج ٍقارّح ٍغ إجراً اىرجو: اىَثحث اىثاّي

 . وإجراً اىرجومظاهر اإلختالف بين إجرام المرأة: المطلب األول

 جُرحقػٕٞ ك٢ دسجعحضْٜ ك٢ ػِْ ج٩ؾشجّ ، ٝؾٞد ئخط٬ف ًر٤ش ذ٤ٖ ئؾشجّ ًَ ٖٓ أغرصُوذ 

جُٔشأز ٝجُشؾَ ، عٞجء ٖٓ ق٤ع ٗٞع ج٩ؾشجّ أٝ ٤ًٔطٚ أٝ ؾغحٓطٚ، ٝإٔ عرد رُي ٣شؾغ 

 ئ٠ُ ٝؾٞد كشٝم ؾٞٛش٣س، ذ٤ٜ٘ٔح ٖٓ ق٤ع جُط٣ٌٖٞ جُؼن١ٞ أٝ جُ٘لغ٢ أٝ ٖٓ ق٤ع

. انذٔس اإلظرًاػٙ انًفشٔع ػهٗ كم يًُٓا 

 ُٝٔكحُٝس كْٜ ٓظحٛش ئخط٬ف ج٩ؾشجّ ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ، هٔص ذطوغ٤ْ ٛزج جُٔيِد ئ٠ُ غ٬ظ

كشٝع ، عأضيشم ك٢ ج٧ٍٝ ئ٠ُ ج٩خط٬ف ك٢ ٤ًٔس ج٩ؾشجّ ، ٝك٢ جُلشع جُػح٢ٗ ئ٠ُ 

 .ج٩خط٬ف ك٢ ٗٞع ج٩ؾشجّ، ٝك٢ جُلشع جُػحُع ئ٠ُ ج٩خط٬ف ك٢ جُؿغحٓس
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 .إختالف مَيح اإلجراً تيِ اىرجو واىَرأج: اىفرع األوه 

أغرطص ج٩ققحت٤حش جُؿ٘حت٤س ك٢ ًػ٤ش ٖٓ دٍٝ جُؼحُْ ، ٝك٢ ع٘ٞجش ٓخطِلس إٔ ئؾشجّ جُٔشأز 

 أهَ ٤ًٔس ٖٓ ئؾشجّ جُشؾَ ، ٖٓ أٓػِس رُي إٔ ئؾشجّ جُٔشأز ك٢ جُؿٜٔٞس٣س جُِر٘ح٤ٗس ٣ٔػَ

(.1974ئققحت٤حش ؽٜش ج٣ٍِٞ )ذحُٔحتس ٖٓ ج٩ؾشجّ ج٢ٌُِ ، % 7 . 2
1

ٝك٢ ؾٜٔٞس٣س 

ذحُٔحتس ، ٝك٢ % 10ذحُٔحتس، ٝك٢ كشٗغح ٣ٔػَ ج٩ؾشجّ جُؼحّ ُِٔشأز % 4ٓقش جُؼشذ٤س ٣ٔػَ 

ذحُٔحتس ٝك٢ أُٔح٤ٗح أغرطص ج٩ققحت٤حش ك٢ كطشز ٖٓ جُلطشجش إٔ ئؾشجّ جُٔشأز % 12ع٣ٞغشج 

ذحُٔحتس، ٝك٢ ًَ ٖٓ ج٤ُحذحٕ % 17ذحُٔحتس ٖٓ ج٩ؾشجّ ج٢ٌُِ ٝك٢ ئ٣يح٤ُح % ٣14قَ ئ٠ُ 

ٝك٢ ج٧سدٕ ضؾ٤ش ج٩ققحت٤حش . ذحُٔحتس ٖٓ ٓؿٔٞع جُؿشجتْ% 6ٝج٤ُٞٗحٕ، ئسضٌرص جُ٘غحء 

 1.71ّ هذسش 1999جُؿ٘حت٤س ئ٠ُ إٔ ٗغرس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٜٖ ٖٓ ج٩ٗحش جُرحُـحش ك٢ ػحّ 

 1.78% ٗغرس 2001 ذحُٔحتس، ٝك٢ ػحّ 3.37% ٗغرس 2000ذحُٔحتس ، ٝك٢ ػحّ %

 ب 2003كًا كاَد انُغثح ػاو . تانًائح1.88 كوذ ذِـص جُ٘غرس 2002ذحُٔحتس ، أٓح ك٢ ػحّ 

ٚٓى ٔانًمٛذٍٚ فٙ ععالخ يشاکض االطالغ لتانًائح يٍ انًعًٕع انكهٙ نهًؽكٕو ع  1.79%

ْٔزا ٚؼُٙ أَّ ٔػهٗ يذٖ خًظ عُٕاخ نى ذضد َغثح انُغاء إنٗ . 2003ٔانرأْٛم نغُح 

تانًائح ٔال َؼرمذ أٌ انُغثح   %3.37انشظال تٍٛ َضالء يشاكض اإلطالغ ٔانرأْٛم ػٍ َغثح 

 . ج٫ٕذغٛشخ كصٛشا ؼرٗ

ٝسؿْ غرٞش ٛزٙ جُكو٤وس جُؼ٤ِٔس ، كوذ قحٍٝ ذؼل جُرحقػ٤ٖ ك٢ جُٔحم٢ ٝجُكحمش جُطؾ٤ٌي 

ف ك٤ٜح، ذاٌٗحس ٝؾٞد ئخط٬ف ٢ًٔ ذ٤ٖ ئؾشجّ جُشؾحٍ ٝئؾشجّ جُ٘غحء، ذٔٞهُٞس أٗٚ ئخط٬

ظحٛش١ ككغد، كوذ٣ٔح هشس ُٞٓرشٝصٝ إٔ جُٔشأز ٤ُغص أهَ ئؾشجٓح ٖٓ جُشؾَ، ٝئٕ 

 ئدػحءٙ ذإٔ ج٩ققحت٤حش ىىٍثروزوأظٜشش ج٩ققحت٤حش جُؿ٘حت٤س ػٌظ رُي ، ٣ٝرشس 

                                                           
1
ٓكٔذ أقٔذ جُٔؾٜذج٢ٗ، أفٍٞ ػ٢ِٔ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ ك٢ جُلو٤ٜٖ جُٞمؼ٢ ٝج٫ع٢ٓ٬، دجس جُػوحكس، ػٔحٕ  

 .74،ؿ2002ج٧سدٕ،
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ّ قح٫ش جُرـحء جُط٢ ضؼذ ك٢ ٗظشٙ ٖٓ جُؿشجتْ جُير٤ؼ٤س، جُط٢ ضٔحسعٜح جُٔشأز، كش جُؿ٘حت٤س ٫

ٝئٕ ًحٗص ذؼل جُوٞج٤ٖٗ ٫ ضؿشٓٚ، كإ ٛزج ٫ ٣٘ل٢ ػ٘ٚ ٛزٙ جُقلس
1

.  

ٝقذ٣ػح . ٝهذ أًذ ُٞٓرشٝصٝ ، إٔ ذ٘حء جُٔشأز ٣ؼحدٍ ك٢ قؿٔٚ ؾشجتْ جُغشهس ُذٟ جُشؾَ 

رٛد ذؼل جُرحقػ٤ٖ ك٢ ػِْ ج٩ؾشجّ ، ئ٠ُ ج٩دػحء ذأٗٚ ئرج أخذٗح ك٢ ج٩ػطرحس كطشز ص٤٘ٓس 

ى٣ِٞس ٗغر٤ح، كغٞف ٗؿذ ضوحسخ ذ٤ٖ ٓؼذٍ ئؾشجّ جُ٘غحء ٝجُشؾحٍ، ٣شؾغ أعحعح ئ٠ُ جُطضج٣ذ 

جُٔيشد ُٔغحٛٔس جُٔشأز ك٢ جُك٤حز جُؼحٓس
2

ج٩ققحت٤حش ِ ، ٝرٛد آخشٕٝ ئ٠ُ إٔ ٓح ضظٜش

ٖٓ ٗوـ ظحٛش١ ك٢ ًْ ئؾشجّ جُٔشأز ػٖ جُشؾَ، ٫ ٣٘رـ٢ ج٩ػطٔحد ػ٤ِٚ جُطوش٣ش ص٣حدز 

 :ئؾشجّ جُشؾَ ػٖ ٓؼذٍ ئؾشجّ جُٔشأز ٝرُي ُغرر٤ٖ

 ئٕ ًػ٤شج ٖٓ ؾشجتْ جُ٘غحء ضشضٌد ك٢ جُخلحء ، ٫ٝ ضغؿَ ك٢ ج٩ققحت٤حش ٝٓػحُٜح-01

ؾشجتْ جُغشهحش ٖٓ جُٔك٬ش جُطؿحس٣س ، ٝؾشجتْ ج٩ؾٜحك ، ك٢ ق٤ٖ ٫ ضط٤ف ظشٝف 

جُشؾَ ئخلحء ٓح ٣شضٌد ٖٓ ؾشجتْ، كحُشهْ جُٔئٞط أٝ ج٧عٞد ك٢ ؾشجتْ جُ٘غحء ٣ض٣ذ ػ٘ٚ 

 .ف ١ ؾشجتْ جُشؾحٍ

جُؿشجتْ جُط٢ ضشضٌرٜح جُ٘غحء ك٢ جُخلحء، كاٜٗح ٫ ضؾٌَ ئ٫ ؾضءج . ٣ٝشد ػ٠ِ ٛزج جُشأ١ 

ٓكذٝدج ٖٓ ٓؿٔٞع جُؿشجتْ ، ُٝٞ أم٤لص ئ٠ُ ؾشجتْ جُ٘غحء جُٔؼِ٘س ، كاٜٗح ٫ ضغح١ٝ ك٢ 

ُٝزُي ٣٘رـ٢ ػذّ جُٔرحُـس ك٢ . ٓؿٔٞػٜح ئؾشجّ جُشؾَ ،ٗظشج ُِلشم ذ٤ٖ ئؾشجّ ًَ ٜٓ٘ٔح

ءضوذ٣ش جُؿشجتْ جُٔئٞعس ُِ٘غح
3

. 

إٔ جُٔشأز ضٞق٢ ئ٠ُ جُشؾَ ذاسضٌحخ جُؿش٣ٔس، دٕٝ إٔ ضوذّ ٢ٛ ػ٤ِٜح، كٌػ٤ش ٖٓ -02

ؾشجتْ جُشؾحٍ ضشضٌد ضؼِوح ُِٔشأز ٝجعطؿ٬ذح ُشمحٛح ، ٣ٝؼ٢٘ رُي إٔ ج٩ققحت٤حش جُٔطؼِوس 

ذأقٌحّ ج٩دجٗس ٝعِد جُكش٣س ذحُ٘غرس ُِٔشأز ، ضؼذ ه٘حػح ضخل٢ خِلٚ قو٤وس ئؾشجٜٓح ، كرحُ٘غرس 
                                                           

1
كٞص٣س ػرذ جُغطحس، ٓرحدیء ػِْ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ُِيرحػس ٝجُ٘ؾش، ذ٤شٝش ُر٘حٕ، جُيرؼس  

. 98جُخحٓغس، ؿ

 
2
ٓكٔذ ػرذ جهلل جُٞس٣ٌحش، أفٍٞ ػ٢ِٔ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ،دجس ٝجتَ ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ، ػٔحٕ ج٧سدٕ، جُيرؼس  

 .170،ؿ2009ج٠ُٝ٧، 

3
. 186، ؿ2002كطٞـ ػرذ جهلل جُؾحد٢ُ، ػِْ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ، دجس جُٔيرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ج٫عٌ٘ذس٣س، - 
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ُٜإ٫ء جُرحقػ٤ٖ ، ُٖ ٣ٌٕٞ ئؾشجّ جُٔشأز أهَ ك٢ قو٤وطٚ ٖٓ ئؾشجّ جُشؾَ ، ٝئٗٔح ع٤ٌٕٞ 

 .كوو أهَ ظٜٞسج ٓ٘ٚ

 

ذحُٔحتس ٖٓ   %40ٝضؾ٤ش ذؼل جُذسجعحش ج٩ققحت٤س، ئ٠ُ إٔ جُٔشأز ضؼطرش عررح ك٢ 

ذحُٔحتس ٖٓ ؾشجتْ   %10ذحُٔحتس ٖٓ ؾشجتْ جُوطَ، ٝك٢   %20جُؿشجتْ جُخِو٤س، ٝك٢ 

جُغشهس ، ٛزٙ جُؿشجتْ ئرج أم٤لص ئ٠ُ ٓح ضشضٌرٚ جُٔشأز ٖٓ ؾشجتْ ئسضلغ ٓؼذٍ ئؾشجٜٓح ػٔح 

٣ؾ٢ س ظحٛش ج٩ققحت٤حش جُشع٤ٔس ئ٫ إٔ أؿِد جُرحقػ٤ٖ ك٢ ػِْ ج٩ؾشجّ ٣شكنٕٞ ج٩دػحء 

 :ذطوحسخ ٓؼذٍ ئؾشجّ جُشؾَ ٝجُٔشأز ٣ٝ٘طوذٕٝ جُكؿؽ جُط٢ ٣غٞهٜح أٗقحس ٛزج ج٩دػحء 

 ذ٤ٖ ج٩ؾشجّ جُوح٢ٗٞٗ ٝج٩ؾشجّ جُير٤ؼ٢، ٣ٝنغ ك٢ ج٩ػطرحس ىىٍثروزوكٖٔ ٗحق٤س ٣خِو *

أكؼح٫ ٫ ٣ؼحهد ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ، ق٤ٖ ٣ذٓؽ جُرـحء ك٢ ئؾشجّ جُٔشأز ، أمق ئ٠ُ رُي أٗٚ قط٠ 

ك٢ جُذٍٝ جُط٢ ضؿشّ ذـحء جُ٘غحء، ُْ ٣ػرص إٔ ئؾشجّ جُٔشأز هذ ضغح١ٝ ٓغ ئؾشجّ جُشؾَ ، ذَ 

ظَ جُطلحٝش ذ٤ٜ٘ٔح ٓٞؾٞدج
1

. 

ٖٝٓ ٗحق٤س غح٤ٗس ، ٫ ٣طوحسخ ٓؼذٍ ئؾشجّ جُٔشأز ٓغ ٓؼذٍ ئؾشجّ جُشؾَ، ٜٓٔح ىحُص جُلطشز 

جُض٤٘ٓس ، جُط٢ ُٞقظ خ٬ُٜح ٓؼذٍ ئؾشجّ ًَ ٜٓ٘ٔح، رُي إٔ جُٞجهغ ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جُذٍٝ ٣ٌزخ 

٣ٝؾ٤ش ئ٠ُ ٝؾٞد ضلحٝش ٓغطٔش ذ٤ٖ ئؾشجّ ًَ ٖٓ جُؿ٘غ٤ٖ، ٝئٕ ضزذزذص ٗغرس . ٛزج ج٩ضؿحٙ

ٛزج جُطلحٝش ، كل٢ كشٗغح دسط جُرحقػٕٞ ج٩ققحت٤حش جُؿ٘حت٤س خ٬ٍ كطشز ى٣ِٞس ئٓطذش ٓ٘ز 

 .ّ ، ٝهذ ئضنف ٖٓ ٛزٙ جُذسجعس، ص٣حدز ك٢ ٓؼذٍ ئؾشجّ جُ٘غحء1978 ئ٠ُ ع٘س 1826ع٘س 

 ذحُٔحتس 19 ذِؾ ٗق٤د جُ٘غحء ٖٓ أقٌحّ ج٩دجٗس 1830 ئ٠ُ 1826كل٢ جُلطشز جُٔٔطذز ٖٓ 

 ذحُٔحتس ، 19 ذِؾ 1910 ذحُٔحتس ، ٝك٢ ع٘س 15 ًحٕ ٗق٤رٜٖ 1880 ئ٠ُ 1875ٖٝٓ ع٘س 

 ذحُٔحتس ٖٓ ٓؿٔٞع 13 ئ٠ُ 12 ٓح ذ٤ٖ 1978 ئ٠ُ ع٘س 1958ٝك٢ جُلطشز جُٔٔطذز ٖٓ 

ئ٫ إٔ ٛزج جُط٘حهل هذ ٫ ٣ٌٕٞ ٓشؾؼٚ ئٗخلحك ٗغرس ئؾشجّ جُٔشأز قو٤و٤س، . أقٌحّ ج٩دجٗس

ذَ ٣ٌٖٔ ضلغ٤شٙ ذشكغ فلس جُؿش٣ٔس ػٖ ذؼل ج٧كؼحٍ جُط٢ ًحٗص ٓؿشٓس ٖٓ هرَ ، ذحُ٘غرس 

                                                           
1
. 181ٓكٔذ ػرذ جهلل جُٞس٣ٌحش ، أفٍٞ ػ٢ِٔ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ ، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ - 
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، ٝئُـحء ضؿش٣ْ جُضٗح ٓ٘ز رُي 1975ُِٔشأز ٖٓ رُي ئذحقس ج٩ؾٜحك ذؾشٝه ٓؼ٤٘س ٓ٘ذ ع٘س 

ضحس٣خ
1

 . 

ٖٝٓ ٗحق٤س غحُػس ٫ ضؿٞص جُٔـح٫ز ك٢ ضوذ٣ش ه٤ٔس جُشهْ ج٧عٞد، ذحُ٘غرس ٩ؾشجّ جُ٘غحء ئر أٗٚ *

٤ُظ ػحٓح ذحُ٘غرس ٌَُ ؾشجتْ جُٔشأز، ك٘غرس جُؿشجتْ جُط٢ ٣ٌٖٔ ُِٔشأز إٔ ض٘ؿف ك٢ ئخلحتٜح 

كحُـحُر٤س ٖٓ جُؿشجتْ ٫ ٣خطِق جُشهْ . ه٤ِِس ئرج ٓح هٞسٗص ذؼذد جُؿشجتْ جُط٢ ضشضٌرٜح جُٔشأز

ج٧عٞد ذاخط٬ف ؾ٘ظ ٓشضٌد جُؿش٣ٔس ، ًٔح أٗٚ ٫ ٣ٌل٢ ُطلغ٤ش جُلحسم جٌُر٤ش ذ٤ٖ ئؾشجّ 

ًَ ٖٓ جُؿ٘غ٤ٖ أٓح جُوٍٞ ذإٔ جُٔشأز ٢ٛ جُغرد ك٢ ذؼل ؾشجتْ جُشؾَ ، كاٗٚ ئدػحء 

٣خحُق جُٔ٘ين جُوح٢ٗٞٗ، كيحُٔح ُْ ضوْ جُٔشأز ذذٝس ك٢ ؾش٣ٔس جُشؾَ ٣شه٠ ئ٠ُ قذ 

جُٔغحٛٔس جُط٢ ٣ؿشٜٓح جُوحٕٗٞ ، ك٬ ٣قف ج٩ػطذجء ذذٝسٛح ك٢ ؾشجتْ جُشؾحٍ ٩ظٜحس قو٤وس 

ٓغحٛٔطٜح ك٢ جُظحٛشز ج٩ؾشج٤ٓس 
2

. 

ٗخِـ ٓٔح ضوذّ إٔ ٛ٘حى قو٤وس ٫ذذ ٖٓ جُطغ٤ِْ ذٜح ، ٫ٝ ٓؿحٍ ٩ٌٗحسٛح، ٢ٛٝ إٔ ئؾشجّ 

جُٔشأز أهَ ذٌػ٤ش ٖٓ ئؾشجّ جُشؾَ، ٝإٔ ٓؼذٍ ج٩خط٬ف ذ٤ٜ٘ٔح ٫ ٣طغْ ذكحُس أُػرحش، ذَ 

٣طـ٤ش ئسضلحػح أٝ ئٗخلحمح ضرؼح ُطـ٤ش جُظشٝف ج٩ؾطٔحػ٤س ٝج٩هطقحد٣س ٝجُػوحك٤س ٝجُطوح٤ُذ 

جُط٢ ضغٞد جُٔؿطٔغ ، ًٔح إٔ ئؾشجّ جُ٘غحء ٣شضلغ خ٬ٍ كطشجش جُكشٝخ، ٣ٝشضلغ ك٢ جُٔذٕ 

 ذاخط٬ف ٓشجقَ جُؼٔشأ٣نحػ٘ٚ ك٢ جُوشٟ ٝ ج٧س٣حف، ٣ٝخطِق 
3

. 

 .إختالف ّىع اإلجراً تيِ اىرجو واىَرأج: اىفرع اىثاّي 

 جخأغرػص ج٩ققحت٤حش جُؿ٘حت٤س ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جُذٍٝ قو٤وس ٓح ٣طؼِن ذأغش جُؿ٘ظ ػ٠ِ ئسضي

جُؿش٣ٔس، ٢ٛٝ إٔ جُٔشأز ضخطِق ػٖ جُشؾَ ٖٓ ق٤ع ئهذجٜٓح ٓيِوح أٝ ئهرحُٜح ذ٘غرس أًرش 

ػ٠ِ ٝ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ جُؿشجتْ ، ذ٤٘ٔح ٫ ٣وذّ جُشؾَ ػ٠ِ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُؿشجتْ ذ٘لظ 

جُ٘غرس
4

. 

                                                           
1
 .187،ؿ2002كطٞـ ػرذ جهلل جُؾحد٢ُ، ػِْ ج٫ؾشجّ جُؼحّ، دجس جُٔيرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ج٫عٌ٘ذس٣س،  

2
 159 ؿ2009،ُر٘حٕ،كطٞـ ػرذ جُؾحد٢ُ، أعحع٤حش ػِْ ج٩ؾشجّ ٝجُؼوحخ، ٓ٘ؾٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س،ذ٤شٝش 

3
. 160كطٞـ ػرذ جهلل جُؾحد٢ُ، أعحع٤حش ػِْ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  

4
 .188كطٞـ ػرذ جهلل جُؾحد٢ُ، ػِْ ج٫ؾشجّ جُؼحّ، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ 



اىرجو إجراً ػِ اختالفه وتفطير اىَرأج اىفصو األوه                             إجراً  
 

35 
 

ٖٓ أٓػِس رُي ًػشز ئهذجّ جُٔشأز ػ٠ِ ؾشجتْ ج٩ؾٜحك، ٝهطَ ج٧ىلحٍ قذ٣ػ٢ جُؼٜذ ذح٫ُٞدز 

ذ٤٘ٔح ٣وَ ئٛطٔحٜٓح ذؿشجتْ جُكش٣ن، ٝج٩ػطذجء ػ٠ِ جُؼشك، ٝجُؿشجتْ جُٔنشز ذحُٔقِكس 

جُؼحٓس
1

. 

ٝهذ أغرطص ج٩ققحت٤حش جُؿ٘حت٤س ك٢ ئ٣يح٤ُح، ضلٞم جُٔشأز ػ٠ِ جُشؾَ ك٢ ؾش٣ٔس هطَ جُٔٞج٤ُذ 

 ذحُٔحتس ،ٝك٢ ؾش٣ٔس ج٫ؾٜحك ذِؾ 95ّ خ 1930ئر ذِؾ ٗق٤رٜح ك٢ ئققحت٤حش ػحّ 

 ذحُٔحتس ، ًٔح ضطلٞم جُٔشأز ػ٠ِ جُشؾَ ك٢ جُوطَ ذحُطغ٤ْٔ ، ك٢ ق٤ٖ ٣طلٞم 85ٗق٤رٜح 

جُشؾَ ػِی جُٔشأز ك٢ ؾشجتْ جُؼ٘ق ،ٝجُوطَ، ٝج٩ػطذجء ػ٠ِ جُؼشك، ٝخ٤حٗس ج٧ٓحٗس ، 

ٝجُؿشجتْ جُٔنشز ذحُٔقِكس جُؼحٓس، ٝؾ٤ٔغ جُؿشجتْ جُط٢ ٣طيِد ض٘ل٤زٛح هٞز ػن٤ِس ، ك٢ 

ق٤ٖ ٗؿذ إٔ ٗغرس ؾشجّ جُٔشأز ضضدجد ك٢ قحُس ئسضٌحخ ؾشجتْ جُغشهحش جُرغ٤يس، خحفس ٖٓ 

 .جُٔك٬ش جٌُر٤شز ًٝزج ضؾؿغ ج٫ٝ٧د ػ٠ِ جُلؿٞس ، ٝؾش٣ٔس ئخلحء أؽ٤حء ٓغشٝهس

ٝٓح ٣ٌٖٔ ٬ٓقظطٚ أٗٚ ك٢ ؾش٣ٔط٢ جُوزف ٝجُغد، كإ ئؾشجّ جُ٘غحء ك٤ٜح ٝئٕ ُْ ٣طلٞم 

ػ٠ِ ئؾشجّ جُشؾحٍ ، ئ٫ أٗٚ ٣ذٗٞ ٓ٘ٚ ػذدج، ئر عؿَ ج٩ققحء جُغحذن جُزًش أػ٬ٙ، ع٘س 

 ٖٓ 45 ٖٓ ج٩ٗحظ ، 55ّٝ أٗٚ ك٢ ًَ ٓحتس ٖٓ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ك٢ ؾش٣ٔس جُوزف 1929

 ٖٓ جُزًٞس ، أٓح ئققحء 51 ٖٓ ج٩ٗحظ 49ٝجُزًٞس، ٝك٢ ؾش٣ٔس جُغد عؿَ ج٩ققحء 

 يٍ انزكٕس ، ٔفٙ ظشًٚح انغة 41 يٍ اإلَاز 59ٔو فمذ ععم فٙ ظشًٚح انمزف 1930ع٘س

 .س يٍ انزك55ٕ و ٌ اإلَاز 45ٔ

ّ كوذ ضر٤ٖ ئؾشجّ 2000ٝك٢ دسجعس أؾش٣ص ك٢ ج٧سدٕ، ٝىروح ُ٪ققحت٤حش جُؿ٘حت٤س ُغ٘س 

:جُٔشأز ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ
2

 

ذِـص ٗغرس جُ٘غحء جُٔكٌّٞ ػ٤ِٜٖ ك٢ ٓشجًض ج٩ف٬ـ ٝجُطأ٤َٛ ذكغد جُؿشجتْ جُٞجهؼس -01

  ذحُٔحتس ك٢ جُٔؾحؾشجش19.63 ذحُٔحتس ك٢ ؾشجتْ ج٣٩زجء جُرغ٤و ٝ 36.26ػ٠ِ ج٧ؽخحؿ 

                                                           
1
 .161-160كطٞـ ػرذ جهلل ؽحر٢ُ، جعحع٤حش ػِْ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ  

2
 .99كٞص٣س ػرذ جُغطحس، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ 
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ذحُٔحتس ك٢ ؾشجتْ جُطٜذ٣ذ ٝعؿِص ٛزٙ  4.90 ذحُٔحتس ك٢ ؾشجتْ جُؾشٝع ذحُوطَ 10.78ٝٝ 

 ُ٪٣زجءجُؿشجتْ أد٢ٗ ٗغرس ُٜح ك٢ فٞس جُوطَ جُؼٔذ١، أٝ جُطذخَ ذحُوطَ، ٝجُذٛظ جُٔغرد 

 ذحُٔحتس ٌَُ ؾش٣ٔس ٖٓ ٛزٙ جُؿشجت0.98ْجُرغ٤و، ٝقشٓحٕ جُكش٣س، ق٤ع ذِـص جُ٘غرس 
1

. 

تهغد َغثح انًؽكٕو ػهٍٛٓ يٍ اإلَاز تؽغة انعشائى انًخهح تاألخالق ٔاٜداب انؼايح -02

 ذحُٔحتس ك٢ ؾشجتْ ٓٔحسعس 26.56 ذحُٔحتس ك٢ ؾشجتْ ئدجسز ذ٤ص جُذػحسز ٝٗغرس 34.38

 ذحُٔحتس ٌَُ ٖٓ ؾش٣ٔط٢ 6.25 ذحُٔحتس ك٢ ؾشجتْ ىِد كؼَ ٓ٘حك٢ ُِك٤حء، ٝ 15.63جُرـحء

 ٝجُطذخَ ذٜطي ػشكج٫ؿطقحخ
2

. 

 ذحُٔحتس ك٢ 68.6أٓح ك٢ جُؿشجتْ جُٞجهؼس ػ٠ِ ج٧ٓٞجٍ كوذ ذِـص ٗغرس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٜٖ- 03

                          ذحُٔحتس ك٢ ؾشجتْ ئػيحء ؽ٤ي ذذٕٝ سف٤ذ ٝٗغرس7.87ؾشجتْ جُغشهس جُؿ٘حق٤س ، ٝٗغرس 

 ذحُٔحتس ك٢ جُطٞعو ُر٤غ ٝؽشجء ٓغشٝهحش ، 5.09 ذحُٔحتس ك٢ ؾشجتْ ج٩قط٤حٍ، 8.80ٝ

 ذحُٔحتس ٌَُ ٖٓ ؾش٣ٔط٢ جُغشهس جُؿ٘حت٤س ٝجُؾشٝع ك٢ جُغشهس ٣ٝغط٘طؽ ٖٓ 2.31ٝٗغرس 

ج٩ققحت٤حش جُغحذن رًشٛح إٔ ؾشجتْ جُٔشأز ؿ٤ش ؾغ٤ٔس ك٢ٜ مث٤ِس ك٢ جُؿ٘ح٣حش ، ٝضضدجد 

ك٢ جُؿ٘ف ٝجُٔخحُلحش، ٓٔح ٣إًذ إٔ خيش جُٔشأز ػ٠ِ جُٔؿطٔغ أهَ ٖٓ خيش جُشؾَ
3

. 

. إختالف جطاٍح إجراً اىرجو واىَرأج: اىفرع اىثاىث 

 ٣ط٤ٔض ئؾشجّ جُشؾَ ذحُؼ٘ق ٝجُوغٞز، كٜٞ ٣غطغَٜ جُوطَ ٝجُنشخ ٝجُؿشـ ٝجُٔوحّٝ ز 

ذ٤٘ٔح ٣طغْ ئؾشجّ جُٔشأز ذحُـذس ٝػذّ ج٧ٓحٗس ، ك٢ٜ ض٤َٔ ئ٠ُ . جُخ.... ٝجُغيٞ ٝج٩ذطضجص

جُوطَ ؟ ذحُطغ٤ْٔ ٝؽٜحدز جُضٝس، ٝجُوزف ٝجُغد ٝجُغشهس ٖٓ جُٔك٬ش جُؼحٓس، ٝئخلحء 

جُخ.... ج٧ؽ٤حء جُٔغشٝهس ٝجُ٘قد ٝجُطض٣ٝش
4

.  

 ـٝؾشجتْ جُٔشأز ؾشجتْ ؿ٤ش ؾغ٤ٔس، ئر ٣وَ ٗق٤رٜح ٖٓ جُؿ٘ح٣حش، ٣ٝضدجد ٖٓ جُؿٖ

ٝجُٔخحُلحش، ٖٝٓ غْ كارج أم٤ق ئ٠ُ رُي هِس ئؾشجٜٓح ذقلس ػحٓس ، ضر٤ٖ إٔ جُٔشأز أهَ 

                                                           
1
.  87ٗر٤ٚ فحُف، دسجعس ك٢ ػ٢ِٔ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ، دجس جُػوحكس، ػٔحٕ ج٫سدٕ،ؿ 

2
. 235،ؿ1997سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، جُؿش٣ٔس ٝجُٔؿشّ ك٢ جُٞجهغ ج٢ٌُٗٞ، ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف ، ج٩عٌ٘ذس٣س،  

3
. 42-41،ؿ 2012ز، ئدجسز ٓشجًض ج٩ف٬ـ ٝجُطأ٤َٛ، ج٩ققحت٤س جُغ٣ٞ٘س ُؼحّ  جُٞى٧٢ٖ٘ٓجُؼحٓس ٍٓذ٣ش٣س  

4
 .163.164ؿ كطٞـ ػرذ جهلل جُؾحر٢ُ، أعحع٤حش ػِْ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ، جُٔشؾغ جُغحذن، 
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خيشج ػ٠ِ جُٔؿطٔغ ٖٓ جُشؾَ، ٝضطأًذ ٛزٙ جُكو٤وس ئرج ٫قظ٘ح ٓح ضإًذٙ ج٩ققحت٤حش 

جُؿ٘حت٤س ٖٓ ئٗخلحك ٓؼذٍ جُؼٞد ئ٠ُ ج٫ؾشجّ ذحُ٘غرس ُِٔشأز ػ٘ٚ ذحُ٘غرس ُِشؾَ، كحُ٘غحء 

أهَ ع ٝدج ئ٠ُ ج٩ؾشجّ ٖٓ جُشؾحٍ، ٝخيٞسضٜٖ ج٩ؾشج٤ٓس ، ٢ٛ ُِغرد رجضٚ أهَ ٜٓ٘ح ُذٟ 

جُشؾحٍ، ٝهذ أًذ ُٞٓرشٝصٝ ٖٓ هرَ إٔ ٗٔٞدؼ جُٔؿشّ ذح٬٤ُٔد أًػش ؽ٤ٞػح ُذٟ جُشؾحٍ ٓ٘ٚ 

ُذٟ جُٔشأز
1

 .

 .أضثاب إختالف إجراً اىَرأج ػِ إجراً اىرجو: اىَطية اىثاّي

ٓٔح ٫ ؽي ك٤ٚ ،إٔ جُؼٞجَٓ ج٩ؾشج٤ٓس ُٜح ضأغ٤شٛح ػ٠ِ جُشؾَ ٝجُٔشأز ، ٌُٖٝ جُز١ ػ ؿَ 

جُرحقػ٤ٖ ٓ٘ز أٓذ ذؼ٤ذ ٛٞ ضلغ٤ش جُلحسم ذ٤ٖ ئؾشجّ ًَ ٜٓ٘ٔح، عٞجء ٖٓ ق٤ع جٌُْ أٝ ٖٓ 

 :ق٤ع ج٤ٌُق، ٝهذ ئخطِلص آسجء جُرحقػ٤ٖ ك٢ ضلغ٤شٛح، ٝرُي قغد جُ٘ظش٣حش جُطح٤ُس

 .  اىْظريح األخالقيح: اىفرع األوه 

٣زٛد أفكحخ ٛزٙ جُ٘ظش٣س، ئ٠ُ جُوٍٞ ذإٔ جُٔشأز أهَ ٖٓ جُشؾَ ئسضٌحذح ُِؿشجتْ ، ٧ٜٗح 

أًػش ٓ٘ٚ ئعطؿحذس ُطؼح٤ُْ جُذ٣ٖ، ٧ٜٝٗح ضط٤ٔض ػ٤ِٚ ذغٔٞ خِن ؾرِص ػ٤ِٚ ، ك٢ٜ ضطقق 

ذح٣٩ػحس ٝجُطنك٤س ، ٝضٔطحص ذحُشهس ٝجُؼيق ٝجُك٘حٕ ، ٓٔح ٣ؿؼِٜح أذؼذ ٖٓ جُشؾَ ػٖ 

ىش٣ن ج٩ؾشجّ 
2

. 

غٛش أٌ ْزا انمٕل ٚفرمش إنٗ انذنٛم انًُـمٙ ٔاألعاط انؼهًٙ، فهٛظ ُْان دنٛم ػهٗ ذفٕق 

انًشأج ػهٗ انشظم يٍ ؼٛس انمٛى انذُٚٛح ٔاألخاللٛح ، ٔٚكفٙ نذؼغ ْزِ انُظشٚح يا ذشٛش 

انّٛ اإلؼظائٛاخ إلسذكاب انًشأج نعشائى ذُالغ سعانرٓا انـثٛؼٛح كعشائى االظٓاع ٔظشائى 

ء لرم األؿفال ؼذٚصٙ انؼٓذ تانٕالدج ، تاالػافح إنٗ انعشائى االخشٖ انرٙ ذشذكثٓا يصم انثغا

ٝؽٜحدز جُضٝس ٝٓػَ ٛزٙ جُؿشجتْ ٝئٕ ًحٗص ض٘حهل أ٣ُٞٝحش جُو٤ْ ج٧خ٬ه٤س ك٢ٜ مذ جُذ٣ٖ 

ك٢ جُٔوحّ ج٧ٍٝ ، ٖٝٓ ؽإٔ ٛزٙ جُكو٤وس ٛذّ ج٧عحط جُز١ ذ٤٘ص ػ٤ِٚ ٛزٙ جُ٘ظش٣س
3

.  

 

                                                           
1
.  192كطٞـ ػرذ جهلل جُؾحر٢ُ، ػِْ ج٫ؾشجّ جُؼحّ، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ- 

2
. 100كٞص٣س ػرذ جُغطحس، ٓرحدٟء ػِْ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ 

3
. 174ٓكٔذ ػرذ جهلل جُٞس٣ٌحش، أفٍٞ ػ٢ِٔ ج٫ؾشجّ ٝ جُؼوحخ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ 
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 اىْظريح اىثيىىىجيح اىْفطيح: اىفرع اىثاّي 

٣لغش ذؼل جُرحقػ٤ٖ هِس ئؾشجّ جُٔشأز، ذاخط٬كٜح ػٖ جُشؾَ ك٢ جُط٣ٌٖٞ جُرذ٢ٗ ٝجُ٘لغ٢ 

كٖٔ جُ٘حق٤س جُرذ٤ٗس ضؼذ جُٔشأز أمؼق ذ٤٘طح ّ ٕ . ٝض٤ٔضٛح ذخقحتـ ض٘ؼٌظ ػ٠ِ عًِٜٞح

جُشؾَ، ٢ٛٝ ُزُي أهَ ٓ٘ٚ ك٢ جُوٞز جُرذ٤ٗس، ٝهذ ػ٠٘ جُرحقػٕٞ ذؼوذ ٓوحسٗحش ذ٤ٖ أؾضجء 

ؾغْ جُٔشأز ٝؾغْ جُشؾَ، ٖٓ ق٤ع جُيٍٞ ٝجُٞصٕ، عٞجء ك٢ رُي ج٧ػنحء جُذجخ٤ِس ٓػَ 

جُوِد ٝجُشتط٤ٖ ٝجٌُرذ ٝجُيكحٍ ٝج٤ٌُِط٤ٖ ٝجُٔخ ٝجُـذد ٝجٌُشجش جُذ٣ٞٓس، أٝج٧ػنحء 

ٝذؼ٤ِٔس ده٤وس قغحذ٤س، هذس . جُخحسؾ٤س ٓػَ ىٍٞ جُوحٓس ٝػشمٜح ٝٝصٜٗح ٝض٘حعد أؾضجتٜح 

 جُز١ Queteletٖٓ ٛإ٫ء جُؼحُْ . ذؼل جُرحقػ٤ٖ ٗغرس هٞز جُٔشأز جُرذ٤ٗس ئ٠ُ هٞز جُشؾَ

هذس هٞز جُٔشأز جُرذ٤ٗس ذ٘قق هٞز جُشؾَ، ٝهشس ضرؼح ُزُي إٔ ٗق٤رٜح ٖٓ جُؿشجتْ جُط٢ 

ضطيِد ؾٜذج ذذ٤ٗح ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٗقق ٗق٤د جُشؾَ، ٝجُـحُد إٔ جُٔشأز ٫ ضوذّ ػ٠ِ 

ؾشجتْ جُؼ٘ق، ٢ٛٝ ئٕ ئسضٌرص جُوطَ ضغطؼَٔ ٝع٤ِس جُطغ٤ْٔ، كٜزٙ جُقٞسز ٖٓ جُوطَ ٫ 

ضطيِد ٓؿٜٞدج ذذ٤ٗح أٝ هٞز ػن٤ِس ضغطِضٜٓح جُقٞس ج٧خشٟ ٖٓ جُوطَ ، ٝضلنَ جُٔشأز 

ق٤ٖ ضِؿأ ئ٠ُ جُوطَ ٛزٙ جُقٞسز ُغُٜٞطٜح ذحُ٘غرس ُٜح، ئر ٢ٛ ضطقَ ؿحُرح ذيؼحّ جُٔؿ٢٘ 

ػ٤ِٚ أٝ ؽشجذٚ، ًٔح إٔ ئقطٔح٫ش ئًطؾحف جُوطَ ك٢ ٛزٙ جُكحُس، ضٌٕٞ أمؼق ٣ٝوحذَ جُوحٕٗٞ 

عُٜٞس ٝذغحىس ظشٝف ئسضٌحخ ٛزٙ جُؿش٣ٔس ذطؾذ٣ذ جُؼوٞذحش جُٔوشسز ُٜح ئرج جُطغ٤ْٔ ٣طْ 

ػ٠ِ خِغس ٝؿذس ، ضغطٞؾد ٛزج جُطؾذ٣ذ
1

.  

ٖٝٓ جُ٘حق٤س جُ٘لغ٤س ضطؼشك جُٔشأز ُظشٝف خحفس ذٜح ، ضإغش ػ٠ِ ٗلغ٤طٜح ٝضذكؼٜح ئ٠ُ 

ئسضٌحخ ذؼل جُؿشجتْ، ٖٝٓ رُي قح٫ش جُك٤ل ٝجُكَٔ ٝجُٞمغ ٝجُشمحػس، ك٢ٜ 

ضطؼشك ج٩ٗلؼح٫ش ٓخطِلس ، هذ ضذكغ ذٜح ئ٠ُ ئسضٌحخ ىحتلس ٓكذدز ٖٓ جُؿشجتْ ًح٩ؾٜحك 

ٝهطَ ج٧ىلحٍ قذ٣ػ٢ جُؼٜذ ذح٫ُٞدز، أٝ ضؼش٣نْٜ ُِخيش ، ٫ ع٤ٔح ئرج ًحٕ جُكَٔ ٗحضؿح ػٖ 

علحـ جُٔكحسّ ،ئر ضِؿأ جُٔشأز ك٢ ٛزٙ جُكحُس ئ٠ُ ج٩ؾٜحك ، كإ أخلوص ك٢ ضكو٤ن ٓشجدٛح 

، ًحٕ جُرذ٣َ ٛٞ هطَ جُُٔٞٞد أٝ ضؼش٣نٚ ُِخيش ذطشًٚ ك٢ جُيش٣ن جُؼحّ ُِطخِـ ٓ٘ٚ
2

 .

                                                           
1
.  166كطٞـ ػرذ جهلل جُؾحر٢ُ ، أعحع٤حش ػِْ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ - 

2
. 196كطٞـ ػرذ جهلل جُؾحر٢ُ ، ػِْ ج٫ؾشجّ جُؼحّ، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ-  
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ئ٫ إٔ جُرؼل ئٗطوذ جُوٍٞ ، ذإٔ جُٔشأز أمؼق ذذٗح ٖٓ جُشؾَ، ٝئعط٘ذٝج ك٢ رُي ئٍ ٟ إٔ 

٢ٛٝ .ج٩ققحت٤حش ضػرص ػٌظ رُي ، كٔطٞعو جُؼٔش ُذٟ جُٔشأز أىٍٞ ٓ٘ٚ ػ٘ذ جُشؾَ 

ضوحّٝ ج٧ٝذثس ٝج٧ٓشجك أًػشج ٖٓ جُشؾحٍ ، ٝج٩ٗحظ ٖٓ ج٧ؾ٘س أهَ ضؼشمح ُ٪ؾٜحك ٖٓ 

جُزًٞس ًٔح إٔ ٗغرس ٝكحز جُٔٞج٤ُذ ٖٓ ج٩ٗحظ أهَ ٜٓ٘ح ُز١ جُزًٞس
1

. 

ٝسد جُرؼل ج٥خش ػ٠ِ ٛزج جُشأ١ ذوُْٜٞ أٗٚ ئرج ًحٕ ٓشؾغ هِس ؾشجتْ جُ٘غحء ، ئُی 

مؼلٜٖ، ُٞؾد إٔ ٣وطقش ٛزج ج٧غش ػ٠ِ ؾشجتْ جُؼ٘ق، جُط٢ ضطيِد هٞز ٫ ضطٞجكش ُذٟ 

جُٔشأز، ٌُٖٝ ج٩ققحت٤حش ضذٍ ػ٠ِ إٔ ئؾشجّ جُٔشأز أهَ ٖٓ ئؾشجّ جُشؾَ ، ذقلس ػحٓس 

ك٤ٔح ٣طؼِن ذأٗٞجع ٓؼ٤٘س ٖٓ جُؿشجتْ ، ك٤ٌق ٣لغش ٛزج جُشأ١ هِس ئؾشجّ جُ٘غحء ك٤ٔح ٣طؼِن 

ذؿشجتْ ٫ ضطيِد أ١ ٓؿٜٞد ذذ٢ٗ ًح٩قط٤حٍ ٝئعحءز ج٩تطٔحٕ ؟  

ٝرٛد سأ١ غحُع ئ٠ُ أٗٚ قط٠ ٓغ جُطغ٤ِْ ذنؼق جُٔشأز جُرذ٢ٗ ، جرج هٞسٗص ذحُشؾَ ، كإ 

ٝهذ أغرص جُؼحُْ جُرِؿ٢ٌ٤ . ٛزج جُنؼق ٫ ٣لغش جُلحسم جٌُر٤ش ذ٤ٖ ٗغرس ئؾشجّ ًَ ٜٓ٘ٔح 

Quetelet ٕإٔ ٗغرس هٞز جُٔشأز ئ٠ُ هٞز جُشؾَ ٢ٛ جُ٘قق، كٌحٕ ٓوطن٠ ٛزج جُشأ١ أ 

ضٌٕٞ ٗغرس ئؾشجّ جُٔشأز ئ٠ُ ئؾشجّ جُشؾَ ٢ٛ جُ٘قق أ٣نح ، أ١ ٣رِؾ ئؾشجّ جُشؾحٍ 

مؼق ئؾشجّ جُ٘غحء، ٓح دجٓص هٞضْٜ ضؼحدٍ مؼق هٞضٜٖ
2

 .

 ؿ٤ش إٔ جُكو٤وس ؿ٤ش رُي كاؾشجّ جُشؾحٍ ٣ؼحدٍ ٖٓ خٔغس ئ٠ُ ػؾشز أٓػحٍ ئؾشجّ جُ٘غحء 

٫ٝ ٣غطي٤غ ٛزج جُشأ١ إٔ ٣لغش ٛزج جُلشم جٌُر٤ش ذ٤ٖ جُ٘غرط٤ٖ 
3

. 

عزسُ٘ذ  .Edwin Hardin Sutherland - Gresseydonald R.ًٔح ٣٘طوذ جُؼح٤ُٖٔ 

ٝ هش٣غ٢ ُٞ ًحٕ جُلشم جُط٢٘٣ٌٞ ذ٤ٖ جُشؾَ ٝجُٔشأز ٛٞ جُٔلغش ُِلشم ك٢ ٗغرس ج٩ؾشجّ 

ىر٤ؼس ذ٤ٜ٘ٔح ، ُرو٤ص ٛزٙ جُ٘غرس ػ٠ِ قحُٜح ػرش جُؼقٞس ٝك٢ ؾ٤ٔغ جُرِذجٕ ، ىحُٔح إٔ 

 ُْ ضطـ٤ش ٖٓ ػقش ئ٠ُ ػقش ٖٝٓ ذِذ ئ٠ُ ذِذ ، كرحُ٘غرس ئ٤ُٜٔح إٔ جُلحسم جُٔٞؾٞد جُٔشأز

                                                           
1
  -Sutherland et Gressy.principes de criminologie.rd.cujas.paris.1966.p 112. 

2
  .104. 103كٞص٣س ػرذ جُغطحس، جُٔشؾغ جُغحذن،ؿ  

3
جُٔٞؾض ك٢ ػِْ ج٩ؾشجّ، د٣ٞجٕ جُٔيرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُٔيرؼس جُؿ٣ٜٞس ذوغ٘ي٤٘س، ذذٕٝ ضحس٣خ، دسدٝط ٢ٌٓ ،  

 .100ؿ
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ذ٤ٖ ئؾشجّ جُٔشأز ٝئؾشجّ جُشؾَ ، ٫ ٣لغش ذير٤ؼس جُٔشأز ٝض٣ٌٜٞ٘ح جُؼن١ٞ أٝ جُ٘لغ٢ 

 .ٝئٗٔح ٣لغش ذٔذٟ ٓؾحسًطٜح ك٢ جُؾإٕٝ ج٫ؾطٔحػ٤س ، أ١ ذحُذٝس جُٔؼي٠ ُٜح ك٢ جُٔؿطٔغ

 .النظرية اإلجتماعية: الفرع الثالث 

 ج٣لغش ًػ٤شج ٖٓ جُرحقػ٤ٖ، أٓػحٍ عزسُ٘ذ ، جُلشم ذ٤ٖ ئؾشجّ جُٔشأز ٝئؾشجّ جُشؾَ، ضلغ٤ش

ئؾطٔحػ٤ح ، أ١ ئعط٘حدج ئ٠ُ ج٩خط٬ف ك٢ جُذٝس ج٩ؾطٔحػ٢ ٌَُ ٜٓ٘ٔح ، ٝك٢ ضوح٤ُذ ًَ ٖٓ 

جُؿ٘غ٤ٖ، ٣ٝوشس عذسُ٘ذ إٔ جُلحسم ج٧عحع٢ ذ٤ٖ جُشؾَ ٝجُٔشأز ٣أض٢ ٖٓ إٔ جُٔؿطٔغ ٣شجهد 

جُٔشأز ٓشجهرس ده٤وس ،كٔ٘ذ ٗؼٞٓس أظحكشٛح ٣ِوٜ٘ح جُٔؿطٔغ مشٝسز إٔ ضٌٕٞ ٓي٤ؼس، ذ٤٘ٔح 

٣ِوٖ ج٫ٝ٧د جُخؾٞٗس ٝجُوٞز، رُي إٔ ٝمغ جُٔشأز ك٢ جُٔؿطٔغ ٣خطِق ػٖ ٝمغ جُشؾَ 

ك٤ٚ، ٝٛزج ٓح ٣إغش ػ٠ِ قؿْ ئؾشجٜٓح ذحُ٘وقحٕ، كحُٔشأز ضطٔطغ ذكٔح٣س ئؾطٔحػ٤س ٫ ٣ظلش 

ذٔػِٜح جُشؾَ ٝضلغ٤ش رُي أٜٗح ك٢ ًَ ٓشجقَ ػٔشٛح ضك٤ح ك٢ ً٘ق ٣ك٤ٜٔح ٝ ٣ٞكش ُٜح 

قحؾحضٜح ٣ٝكَٔ ػٜ٘ح جُٔغإ٤ُٝس، عٞجء ًحٕ جُشؾَ أذح أٝ أخح أٝ صٝؾح أٝ أذ٘حءج ، ٖٝٓ غْ 

ضٌٕٞ جُٔشأز ك٢ ؿ٤ش قحؾس ئ٠ُ ٓٞجؾٜس جُٔؿطٔغ ٝظشٝكٚ جُط٢ هذ ضإغش ػ٤ِٜح كطذكؼٜح ج٠ُ 

 ج٫ؾشجّ، ٤ُٝظ ُِشؾَ ٖٓ ضِي جُكٔح٣س أد٢ٗ ٗق٤د ، كٜٞ ٣كَٔ ٓغإ٤ُٝس ج٧عشز ، ٣ٝٞجؾٚ

انًعرًغ ٔٚخؼغ نهًؤششاخ انخاسظٛح انرٙ ٚكٌٕ نٓا دٔسْا فٙ انضض تّ انٗ دسٔب اإلظشاو
1

 .

ٝػ٤ِٚ كإ هِس ئؾشجّ جُٔشأز ٓشدٛح ئ٠ُ أعرحخ ئؾطٔحػ٤س خحُقس ضطغ ُن ذذٝسٛح ك٢ جُٔؿطٔغ 

٣ٝطشضد ػ٤ِٚ ذٔلّٜٞ جُٔخحُلس ، أٗٚ ًِٔح صجدش ٓغحٛٔس جُٔشأز ك٢ جُك٤حز ج٫ؾطٔحػ٤س صجد 

. ئسضلغ ذحُطح٢ُ ٓؼذٍ ئؾشجٜٓح ضؼشمٜح ُِٔإغشجش جُخحسؾ٤س، ٝ

ٛزٙ جُ٘ظش٣س ضرذٝ ٓ٘يو٤س، ئ٫ إٔ جُطلغ٤ش ج٩ؾطٔحػ٢ ذٔلشدٙ ؿ٤ش ًحف ُطرش٣ش هِس ئؾشجّ 

جُٔشأز ٓوحسٗس ذاؾشجّ جُشؾَ ُ٪ػطرحسجش جُطح٤ُس 
2

: 

ئٕ جُٔشأز جُٔطضٝؾس ضطٔطغ ذوذس ٖٓ جُكٔح٣س ك٢ جُٔؿطٔغ، أًػش ٓٔح ضطٔطغ ذٚ جُٔشأز جُـ٤ش -01

ٓطضٝؾس، ٝٛزج ٣ؼ٢٘ إٔ ئؾشجّ جُٔشأز جُـ٤ش ٓطضٝؾس أًػش ٖٓ ئؾشجّ جُٔطضٝؾس، ٌُٖٝ 

                                                           
1
  .165 . 164كطٞـ ػرذ جهلل جُؾحر٢ُ ، أعحع٤حش ػِْ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ-  

2
 .175ٓكٔذ ػرذ جهلل جُٞس٣ٌحش، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ 
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ج٩ققحت٤حش جُؿ٘حت٤س ضػرص ػٌظ رُي ، ئر ٢ٛ ضإًذ إٔ ئؾشجّ جُيحتلس جُػح٤ٗس أًػش ٖٓ 

. ج٠ُٝ٧

ئٕ ص٣حدز أػرحء جُٔشأز ٝٓغإ٤ُٝطٜح ضشضد ػ٤ِٚ خشٝؾٜح ػ٠ِ جُٔؿطٔغ، كٔ٘ز ذذج٣س  -02

جُوشٕ جُٔحم٢ ٝجُٔشأز ضضدجد ضكشسج، ٝضطغحٟٝ ك٢ ظشٝكٜح ج٩ؾطٔحػ٤س ٓغ ظشٝف جُشؾَ 

ٝضٔحسط أؿِد ج٧ػٔحٍ جُط٢ ٣ٔحسعٜح، ٝٓغ رُي ُْ ضغؿَ ج٩ققحت٤حش جُؿ٘حت٤س ص٣حدز ك٢ 

قؿْ ئؾشجّ جُٔشأز، ًٔح ٣ون٢ ٓ٘ين ٛزٙ جُ٘ظش٣س ، ًٔح أٜٗح ُْ ضغؿَ ضٔحغ٬ ك٢ ئؾشجٜٓح 

 .ٓغ جُشؾَ ٖٓ ق٤ع جُ٘ٞع ٝ ج٧عِٞخ

ئػطٔذش ٛزٙ جُ٘ظش٣س ػ٠ِ جػطرحسجش جؾطٔحػ٤س ذٔلشدٛح، ٝأٌٗشش ضأغ٤ش ج٫خط٬كحش - 03

جُر٤ُٞٞؾ٤س ذ٤ٖ جُشؾَ ٝجُٔشأز ، ٛزٙ ج٫خط٬كحش ٝجٕ ًحٗص ٫ ضقِف ذٔلشدٛح ُطلغ٤ش ئؾشجّ 

جُٔشأز ذحُ٘غرس ُِشؾَ، ئ٫ إٔ ٛزج ٫ ٣رشس ئٌٗحسٛح ذؾٌَ ضحّ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ
1

 .

 .اىتفطير اىتناٍيي ىالختالف تيِ إجراً اىرجو واىَرأج : اىفرع اىراتغ 

٣شٟ أفكحخ ٛزٙ جُ٘ظش٣س إٔ هِس ئؾشجّ جُ٘غحء ، ٓوحسٗس ذوِس ئؾشجّ جُشؾحٍ ، ٫ ٣لغشٛح 

جُؼحَٓ جُر٤ُٞٞؾ٢ ٝجُ٘لغ٢ ٝقذٙ، ًٔح ٫ ٣لغشٛح جُؼحَٓ ج٧خ٬ه٢ ٝقذٙ، ٫ٝ ٣وٟٞ ػ٠ِ 

ضلغ٤شٛح جُؼَٔ ج٩ؾطٔحػ٢ ٓ٘لشدج ٝجُكو٤وس إٔ محُس ٗق٤د جُٔشأز ٖٓ ج٧ؾشجّ ج٢ٌُِ ك٢ 

جُٔؿطٔغ ، ضشؾغ ج٠ُ ٛزٙ جُؼٞجَٓ ًِٜح ٓؿطٔؼس ٓغ ذؼل ، كط٣ٌٖٞ جُٔشأز ػن٣ٞح ٝٗلغ٤ح 

٣خطِق ػٖ ض٣ٌٖٞ جُشؾَ ، ٝك٢ ئخط٬ف جُط٣ٌٖٞ جُر٤ُٞٞؾ٢ ٣ٌٖٔ ضلغ٤ش ذؼل ؾشجتْ 

جُٔشأز، كحُؼحَٓ جُر٤ُٞٞؾ٢ ُٚ أ٤ٔٛطٚ ك٢ ئؾشجّ جُٔشأز ، ُٝٚ أغشٙ ػ٠ِ قؿْ ٝٗٞع ئؾشجٜٓح 

ذ٤ذ إٔ جُؼحَٓ جُر٤ُٞٞؾ٢ ٫ ٣ٌل٢ ٝقذٙ ك٢ ضلغ٤ش هِس ئؾشجّ جُٔشأز، ٧ٗٚ ُٞ فف رُي ُٞؾد 

إٔ ٣ٌٕٞ ئؾشجّ جُ٘غحء غحذػح ك٢ ًٔٚ، ٝك٢ ٗٞػٚ،سؿْ ئخط٬ف جُرِذجٕ ٝ ضؼحهد ج٧صٓ٘س، رُي 

إٔ ض٣ٌٜٞ٘ح جُر٤ُٞٞؾ٢ ٫ ٣طلحٝش ذاخط٬ف جُضٓحٕ ٝجٌُٔحٕ ، ٌُٖ ئخط٬ف ئؾشجّ جُٔشأز ًٔح 

 .ٝٗٞػح ذاخط٬ف جُرِذجٕ ٝج٧صٓ٘س ٣ؼذ ٖٓ جُػٞجذص جُؼ٤ِٔس جُط٢ ٫ ٓشجء ك٤ٜح

٫ٝ عر٤َ ئ٠ُ ضلغ٤ش ٛزج ج٫خط٬ف ئ٫ ئرج عِٔ٘ح إٔ غٔس ٓطـ٤ش ك٢ ق٤حز جُٔشأز ، ٛزج جُٔطـ٤ش 

ٛٞ جُؼحَٓ ج٫ؾطٔحػ٢ ، كطيٞس جُٔؿطٔغ ٝخشٝؼ جُٔشأز ئ٠ُ جُك٤حز جُؼحٓس، ٝٝهٞكٜح ؾ٘رح ئ٠ُ 

                                                           
1
  .175 . 176ٓكٔذ ػرذ جهلل جُٞس٣ٌحش، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ 
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ؾ٘د ٓغ جُشؾَ، ك٢ ٤ٓحد٣ٖ جُؼَٔ ، ٝٓؾحسًطٜح ُٚ ك٢ ًحكس ج٧ٗؾيس، ًحٕ ُٚ أغشٙ جُرحُؾ ك٢ 

سعْ فٞسز ئؾشجّ جُٔشأز، ٧ٕ جُظشٝف جُر٤ث٤س ضٔحسط ضأغ٤شٛح ػ٠ِ جُٔشأز، ًٔح ضٔحسعٚ 

ػ٠ِ جُشؾَ، ٖٝٓ ج٬ُٔقظ أٗٚ ًِٔح صجد دٝس جُٔشأز ك٢ جُك٤حز ج٫ؾطٔحػ٤س ، صجد ٗق٤رٜح ٖٓ 

ج٩ؾشجّ، ًِٝٔح ضنحتَ ٛزج جُذٝس هَ ٗق٤رٜح ٖٓ ج٩ؾشجّ ٫ٝ ٣ٌٖٔ كْٜ رُي ئ٫ ئرج عِٔ٘ح 

ٝئرج ًحٗص جُٔشأز أًػش . ذذٝس جُؼحَٓ ج٫ؾطٔحػ٢ ك٢ ضكذ٣ذ ٗغرس ئؾشجّ جُٔشأز ٝك٢ ذ٘حء ٤ٌِٛٚ

ئعطؿحذس ُِؼٞجَٓ جُخحسؾ٤س ٖٓ جُشؾَ ٝأؽذ ئٗلؼح٫ ٓ٘ٚ ، كإ رُي ٣شضرو ذ٘ٞع جُؼحَٓ 

جُخحسؾ٢ ، كٖٔ جُظشٝف جُر٤ث٤س ٓح ضقٔذ ُٚ جُٔشأز أًػش ٓٔح ٣قٔذ جُشؾَ
1

. 

ٝضؾ٤ش ج٩ققحت٤حش جُؿ٘حت٤س، ئ٠ُ إٔ ئؾشجّ جُٔشأز ك٢ جُظشٝف جُؼحد٣س، ٣وَ ذٌػ٤ش ػٖ 

.  ئؾشجّ جُشؾَ، ًٔح ك٢ جُظشٝف ج٩عطػ٘حت٤س ًحُكشٝخ ٝجٌُٞجسظ جُير٤ؼ٤س

ٝٛزج ج٩خط٬ف جُٞجمف ذ٤ٖ ٓؼذٍ ئؾشجّ ًَ ٖٓ جُؿ٘غ٤ٖ، ٫ ٣شؾغ ئ٠ُ ض٣ٌٖٞ جُٔشأز ذوذس 

 ٣ٝؼ٢٘ رُي إٔ ؾ٘ظ جُؾخـ ٤ُظ ك٢ رجضٚ. ٓح ٣شؾغ ئ٠ُ ضأغ٤ش جُؼٞجَٓ جُر٤ث٤س جُٔك٤يس ذٜح

 .ػايال يٍ ػٕايم اإلظشاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .168 . 169كطٞـ ػرذ جهلل جُؾحر٢ُ، أعحع٤حش ػِْ ج٫ؾشجّ ٝجُؼوحخ، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ- 1
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 :خالصة

ٖٓ خ٬ٍ ٛزج جُلقَ قحُٝص جُطيشم ئ٠ُ ػٞجَٓ ئؾشجّ جُٔشأز، ق٤ع ض٘حُٝص ػحَٓ جُ٘ٞع 

 ّٝػحَٓ جُر٤ثس ذقلس ػحٓس، ٝػحَٓ خشٝؼ جُٔشأز ٤ُِٔذجٕ ، ًٔح قحُٝص جُطؼشك ئ٠ُ أٙ

 .ج٩ضؿحٛحش جُٔلغشز ُٜزٙ جُظحٛشز ػرش ٓشجقَ جُطحس٣خ

ًٔح أُو٤ص جُنٞء ػ٠ِ ٓظحٛش ئخط٬ف ئؾشجّ جُٔشأز ػٖ ئؾشجّ جُشؾَ ًٔح ٝٗٞػح ٝؾغحٓس 

ٓغ ٓكحُٝس ضر٤حٕ أعرحخ ٛزج ج٩خط٬ف ، ٖٓ خ٬ٍ جُطيشم ئ٠ُ ضلغ٤ش جُ٘ظش٣س ج٧خ٬ه٤س 

ٝجُ٘ظش٣س جُ٘لغ٤س ٝجُ٘ظش٣س ج٩ؾطٔحػ٤س ، ٝك٢ ج٧خ٤ش ضيشهص ئ٠ُ جُطلغ٤ش جُز١ ؾحء ذٚ 

 .ظأٗقحس ج٩ضؿحٙ جُطٌح٢ِٓ جُكذ١
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 أَّاغ اىجزََح ػْذ اىَزأج: اىَثحث األوه

ك٢ ػظوٗب اُؾب٢ُ، أطجؾذ أُوأح ر٘بكٌ اُوعَ ك٢ ًَ ا٤ُٔبك٣ٖ روو٣جب، ؽز٠ ٤ٓلإ 

اُغو٣ٔخ، إم إٔ ٓؼظْ اُغوائْ ُْ رؼل ؽٌوا اُوعَ ثَ أطجؼ أُوأح كٝها ك٤ٜب ٓضِٜب ٓضَ 

اُوعَ ٌُٖ ثَ٘جخ ه٤ِِخ ٓوبهٗخ ثبُوعَ، ٝثبُٔٞاىاح ٓغ مُي كئٕ ٛ٘بى عوائْ أفوٟ رقزض 

ثٜب أُوأح ثبػزجبه إٔ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ال روغ إال إما ٝعلد أُوأح ًـوف ك٤ٜب ٗظوا ُـج٤ؼزٜب 

 .ٝٛنا ٓب ٍ٘ؾبٍٝ كهاٍزٚ ك٢ ٛنا أُجؾش. اُِظ٤وخ ثبُٔوأح

 أَّاغ اىجزائٌ اىؼاٍح ػْذ اىَزأج: اىَطية األوه

 ٣وظل ثٜب األٗٞاع ٖٓ اُغوائْ اُز٢ رورٌجٜب أُوأح ٝاُوعَ ػ٠ِ ؽل ٍٞاء، ٍٝزوًي 

 :اٍز٘جبؽ رؼو٣ق ٌَُ ٗٔؾ ٖٓ اُغوائْ ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ك٤ٔب ٢ِ٣

 ٠ّىٓ أْ رمذَ اٌّشأح ٌغجت ِب أٚ ٌذٚافغ داخ١ٍخ أٚ خبسج١خ إٌٝ الزشاف جرٌوة القتل: أوال

أثشغ اٌجشائُ اٌزٟ ػشفزٙب اٌجشش٠خ ِٓ لذَ ٟٚ٘ جش٠ّخ اٌمزً، ٚٔز١جخ ٌزٌه فمذ رزؼذد ِفب١ُ٘ 

 .جش٠ّخ اٌمزً دغت دٚافؼٙب ٚأ٘ذافٙب

 هفهىم جرٌوة القتل فً الشرٌعة اإلسالهٍة -1

 .  ٘ٛ فؼً ِٓ اٌؼجبد رضٚي ثٗ اٌذ١بح

 هفهىم جرٌوة القتل فً قاًىى العقىبات الجسائري-2

 ٘ٛ إص٘بق سٚح إٔغبْ ػّذا، ٠ٚذخً فٟ ٘زا اإلطبس لزً األطٛي، لزً األَ ا١ٌٌٛذ٘ب، 

ٚاٌزغ١ُّ
1

سرجٙب لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌجضائشٞ فٟ اٌّشرجخ اٌثبٌثخ ثؼذ جشائُ اٌخ١بٔخ ٚاٌّغبط . 

 .ثأِٓ اٌذٌٚخ، ٚلذ طٕفٙب ضّٓ اٌجٕب٠بد

 

 

 

 
                                                           

1
 .72: ، لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌجضائشٞ، ص260-259-258: أٔظش اٌّٛاد 
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جرائن االعتذاء على األشخاص بالضرب والجرح : ثاًٍا
1

 

ٟٚ٘ اٌزٟ رظ١ت إٔغبْ فٟ جغّٗ أٚ طذزٗ ٚرطبٌٗ ثأرٜ، ٟٚ٘ طٛسح ِٓ طٛس اٌؼذٚاْ 

وً ِٓ أدذس جشٚدب ٌٍغ١ش أٚ ضشثٗ أٚ :" ػٍٝ اٌضذ١خ، ٚلذ ٔض لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ػٍٝ أْ

..." ٠ؼبلت ثبٌذجظ... اسرىت أٞ ػًّ ِٓ أػّبي اٌؼٕف

 جرائن االعتذاء على األهىال : ثالثا

ٟٚ٘ ِٓ أخطش اٌجشائُ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رشرىجٙب اٌّشأح، ٚرٌه ٌّب ٌٙب ِٓ آثبس ع١ئخ ػٍٝ 

الزظبد اٌفشد ٚاٌّجزّغ، ألٔٙب وغت ِششٚع ٚ ثغ١ش ٚجٗ دك، ٠ٚذخً ضّٕٙب اٌغشلخ، 

إٌظت ٚاالدز١بي، األخزالط، إطذاس ش١ه دْٚ سط١ذ، اٌغطٛ، أزذبي طفخ، ٚلذ ٔض 

 ٖٓ ٣وزوف ٛنٙ اُغوائْ ٝاُز٢ اُـب٣خ ٖٓ ٝهائٜب االٍز٤الء اٌمبْٔٛ اٌجضائشٞ ػٍٝ ػمٛثخ وً

 .ػ٠ِ ٓبٍ اُـ٤و

 جزََح اىظزقح: راتؼا

 ٢ٛٝ ٖٓ أًضو األٗٔبؽ اٗزشبها، ٝاُز٢ رِغأ ُٜب أُوأح ُؼلك ٖٓ اُؼٞآَ ٝاُلٝاكغ ُزؾو٤ن 

 :أٛلاف ٓؼ٤٘خ، ٝهل رؼلكد أُلب٤ْٛ اُز٢ ر٘بُٝذ اَُوهخ ك٘غل إٔ

 ٍفهىً اىظزقح فٍ اىشزَؼح اإلطالٍُح -1 

أفل :" ػوكٜب اُلوٜبء ك٢ ٓغِٜٔب أفل ٓبٍ اُ٘بً كٕٝ ٝعٚ ؽن، كول ػوكذ ك٢ اُؾ٘ل٤خ أٜٗب 

أفل :" ٌِٓق ٗظبة اُوـغ فل٤خ ٓبال ٣َبع إ٤ُٚ اُلَبك ٖٓ أُبٍ اُشبَٓ ُِـ٤و، أٓب أُب٤ٌُخ

أفل أُبٍ فل٤خ ظِٔب ٖٓ ؽوى ا٥فو٣ٖ :" ، ٝاُشبكؼ٤خ"أُبٍ فل٤خ ثوظل اإلعواّ ٝاُلَبك

 ".ٓٔب ٣ٞعت اُؼوبة ػ٤ِٚ

 

 

 

 

                                                           
1
 .104: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص353: أُبكح 
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  ٍفهىً اىظزقح فٍ قاّىُ اىؼقىتاخ اىجشائزٌ- 2 

٢ٛٝ ه٤بّ اُشقض ثبفزالً ش٢ء ؿ٤و ِٓٔٞى ُٚ، ٝرقزِق ػوٞثخ اَُوهخ ثبفزالف 

 ٍ٘ٞاد 10 اُؼ٘ق أٝ اُزٜل٣ل ثٚ، ك٤ؼبهت ثبَُغٖ ٖٓ ٝثبٍزؼٔبٍظوٝكٜب، كئما أهرٌجذ ٤ُال، 

" ٍ٘خ20إ٠ُ 
1

. 

 جزََح االختالص: خاٍظا

 رؼل إؽلٟ اُغوائْ اُز٢ رورٌت ثؼل إٔ ٣زْ ٝػغ اُضوخ ك٢ شقض ٓؼ٤ٖ ٣ٝزْ ر٤َِٔٚ اُ٘وٞك 

اٝ ا٤ٌُِٔخ، ك٤وّٞ ٛنا اُشقض ثبالٍز٤الء ػ٤ِٜب ثـو٣وخ ؿ٤و هب٤ٗٞٗخ ألعَ االٍزقلاّ 

اُشقظ٢، ٝثٔب أٜٗب ٓؼوح ثبُٔظِؾخ اُؼبٓخ، ٝاألٖٓ االهزظبك١ كول ػوكٜب أُشوع 

ه٤بّ أُٞظق اُؼ٢ٓٞٔ ثئرالف أٝ إىاُخ ثـو٣ن اُـش أٝ ث٤٘خ اإلػواه :" اُغيائو١ ثأٜٗب 

"ٝصبئن أٝ ٍ٘لاد أٝ أٓٞاال ٓ٘وُٞخ ٍِٔذ إ٤ُٚ ثَجت ٝظ٤لزٚ 
2

. 

 جزََح اىزشىج: طادطا

ٝػل :"  رْ رؾل٣ل ٓلّٜٞ اُوشٞح ك٢ ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ٌُٔبكؾخ اُلَبك ػ٠ِ اُ٘ؾٞ األر٢

ٓٞظق ػ٢ٓٞٔ ثٔي٣خ ؿ٤و َٓزؾوخ أٝ ػوػٜب ػ٤ِٚ أٝ ٓ٘ؾٜب إ٣بٙ ثشٌَ ٓجبشو أٝ ؿ٤و 

ٓجبشو ٍٞاء ُظبُؼ أُٞظق أٝ ُظبُؼ شقض أٝ ٤ًبٕ آفو ٢ٌُ ٣وّٞ مُي أُٞظق ثلؼَ 

ٓلّٜٞ اُوشٞح ك٢ هبٕٗٞ ". ٓب أٝ ٣ٔز٘غ ػٖ اُو٤بّ ثلؼَ ٓب ُل١ أكاء ٝاعجبرٚ اُو٤ٍٔخ

اُؼوٞثبد ٢ٛ آز٘بع أُٞظق ػٖ أكاء ػَٔ ٖٓ أػٔبٍ ٝظ٤لزٚ إال ثـِت ػـ٤خ أٝ ٛل٣خ أٝ 

 .ٓ٘بكغ أفوٟ

  جزََح اىتشوَز: طاتؼا

٢ٛٝ اُزالػت اٝ اُزي٤٣ق أٝ اُزو٤ِل ك٢ أٝهام ٗول٣خ أٝ ٍ٘لاد ماد أ٤ٔٛخ ثـوع إُؾبم 

اُقي٣٘خ اُؼ٤ٓٞٔخ أٝ اُـ٤و
3

 . 

                                                           
 .43: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص120:  أُبكح3

 .66: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص222: أُبكح2

  .106: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص374: أُبكح3
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  جزََح اىْصة واالحتُاه: ثاٍْا

٢ٛٝ اٍزالّ أٓٞاٍ أٝ ٍ٘لاد ػٖ ؿو٣ن االؽز٤بٍ َُِت صوٝح اُـ٤و ، ثبٍزؼٔبٍ أٍٔبء أٝ 

طلبد ًبمثخ أٝ ٍِـخ ف٤ب٤ُخ أٝ إؽلاس أَٓ اُلٞى ثأ١ ش٢ء ٢ٔٛٝ
1

 .

 جزََح إصذار شُل دوُ رصُذ: تاطؼا

 .٢ٛٝ إػـبء ش٤ي ال ٣وبثِٚ هط٤ل هبئْ ٝهبثَ ُِظوف 

  جزََح االختطاف: ػاشزا

رؼل ٖٓ اُغوائْ اُقـ٤وح، ُٜٝب ػوه ع٤َْ ػ٠ِ ٍالٓخ ٝأٖٓ أُغزٔغ، ك٢ٜ رشزَٔ ػ٠ِ 

اُزق٣ٞق ٝا٤َُـوح ػ٠ِ ؽو٣بد ا٥فو٣ٖ ثـوع االثزياى أُبك١ أٝ أُؼ١ٞ٘، ٣ٝوظل ثٜب 

االػزلاء ػ٠ِ ؽو٣خ األشقبص ثئثؼبكْٛ ػٔلا ٝؽغيْٛ ثلاكغ ؿِت كل٣خ ٝاُؾظٍٞ ػ٠ِ " 

"أُبٍ ٖٓ م٣ْٜٝ
2

. 

  جزََح اىهجزج غُز اىشزػُح: إحذي ػشز

٢ٛٝ ٓـبكهح اإله٤ِْ اُٞؿ٢٘ ػجو اُؾلٝك أٝ أ١ ٓ٘بهل أفوٟ ثظلخ ؿ٤و شوػ٤خ
3

. 

  جزََح اإلرهاب: اثٍْ ػشز

ٛٞ ًَ كؼَ ٖٓ أكؼبٍ اُؼ٘ق أٝ اُزٜل٣ل ثٚ أ٣ب ًبٗذ ثٞاػضٚ أٝ أؿواػٚ، ٣وغ ر٘ل٤نا ُٔشوٝع 

إعوا٢ٓ كوك١ أٝ عٔبػ٢، ٣ٜٝلف إ٠ُ رو٣ٝغ اُ٘بً ثئ٣نائْٜ أٝ رؼو٣غ ؽ٤برْٜ أٝ ؽو٣زْٜ 

أٝ أْٜٓ٘ ُِقـو، أٝ إُؾبم اُؼوه ثبُج٤ئخ أٝ ثأؽل أُواكن أٝ أُالى اُؼبٓخ أٝ اُقبطخ أٝ 

ٝر٣َٞٔ اإلهٛبة ٣ؼزجو عو٣ٔخ . االٍز٤الء ػ٤ِٜب، أٝ رؼو٣غ أؽل أُٞاهك اُٞؿ٤٘خ ُِقـو

ًَ كؼَ :" ألٗٚ ٣ؤك١ إ٠ُ اُغوائْ أُنًٞهح ٍبثوب ٝػ٤ِٚ ٣ؼوف اُوبٕٗٞ عو٣ٔخ اُز٣َٞٔ ثأٜٗب 

                                                           

 .105: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص372: أُبكح1-
 .57: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص175: أُبكح-2

 .01: ، األؽٌبّ اُؼبٓخ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص03: أُبكح-3
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ؿ٤و ٓشوٝع ٣وّٞ ثٚ اُشقض ٖٓ فالٍ رول٣ْ أُٞاٍ ثٜلف اٍزقلآٜب الهرٌبة اُغوائْ 

"أُٞطٞكخ ثأكؼبٍ إهٛبث٤خ 
1

. 

 جزََح سّا اىَحارً: ثالثح ػشز

 ٢ٛٝ ٖٓ أثشغ اُغوائْ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رولّ ػ٤ِٜب أُوأح، ٝأُقبُلخ ُِـج٤ؼخ ٝاُلـوح اُجشو٣خ 

ا٤َُِٔخ، ٝٓغ مُي ثبرذ رظٜو ك٢ ٓغزٔؼ٘ب أُؾبكظ، ٓٔب ككغ اُوبٕٗٞ إ٠ُ إعواء رؼل٣الد 

ٓز٘ٞػخ ػ٠ِ ًض٤و ٖٓ ٓٞاك هبٕٗٞ اُؼوٞثبد، إم ُْ رٌٖ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٓنًٞهح ػٔ٘ٚ هجَ 

 . 75-47 طلٝه األٓو ههْ

رؼزجو ٖٓ اُلٞاؽش اُؼالهبد اُغ٤َ٘خ اُز٢ روغ ث٤ٖ :" ٝهل ٝهك رؼو٣ق ٛنٙ اُغو٣ٔخ ػ٠ِ أٜٗب

أُظٍٞ ٝاُلوٝع ٢ٛٝ ًَ كؼَ ع٢َ٘ ؿج٤ؼ٢ ربّ ٣وغ ث٤ٖ شقض أٝ أؽل ٓؾبهٓٚ ٖٓ أهبهثٚ 

  .أٝ أطٜبهٙ ثزواع ٜٓ٘ٔب طو٣ؼ ٝٓزجبكٍ

  جزََح اىَخذراخ: أرتؼح ػشز

رؼل ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٖٓ أشل أٗٔبؽ اُغوائْ رأص٤وا ػ٠ِ أُغزٔغ، ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رولّ ػ٤ِٜب 

أُوأح ًبُزؼبؿ٢ ٝاالرغبه ثٜب، ٝثٜب روزوف عوائْ أفوٟ إلشجبع ؽبعزٜب ٖٓ أُقلهاد 

ًبَُوهخ، اُ٘ظت، اُوزَ، ٝٗظوا ُظؼٞثخ ٝػغ رل٤َو شبَٓ ُِٔقلهاد ٍ٘ز٘بٍٝ أُل٤ٜٖٓٞ 

 :ا٥ر٤٤ٖ

ٍفهىً اىَخذراخ وفق اىشزَؼح اإلطالٍُح  - 1

. ٢ٛ ًَ ٓب ٣نٛت اُؼوَ ٣ٝغؼَ اُلوك فبهط إهاكرٚ ًئر٤بٕ أٌَُو

 ٍفهىً اىَخذراخ وفق قاّىُ اىؼقىتاخ-2

 ٖٓ هبٕٗٞ 17 ُْ ٣ؼغ ُٜب اُوبٕٗٞ اُغيائو١ رؼو٣لب ؿال أٗٚ ٗض ػ٠ِ رؾو٣ٜٔب ٝكن أُبكح 

ًَ ٖٓ هبّ ثـو٣وخ ؿ٤و ٓشوٝػخ ثئٗزبط أٝ ط٘غ أٝ ؽ٤بىح أٝ ... ٣ؼبهت ثبُؾجٌ:" اُؼوٞثبد

، ًٔب ٗظذ "ٓٞاك أُقلهاد أٝ أُؤصواد اُؼو٤ِخ... أٝ رقي٣ٖ أٝ رٞى٣غ... ػوع أٝ ث٤غ

                                                           
1
 .95: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص337: أُبكح- 
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ًَ شقض ٣َزِٜي أٝ ٣ؾٞى ٖٓ أعَ االٍزٜالى اُشقظ٢ ... ٣ؼبهت ثبُؾجٌ: 12أُبكح 

"ٓقلهاد أٝ ٓؤصواد ػو٤ِخ ثظلخ ؿ٤و شوػ٤خ
1

. 

ٝاُؼِخ ك٢ رغو٣ٜٔب رؼبؿ٤ٜب أٜٗب رؾلس ػوها اعزٔبػ٤ب ٝاهزظبك٣ب ٤ٌُ كوؾ ثٔزؼبؿ٤ٜب ٝإٗٔب 

 .ثأٍورٚ ًٌَ

  جزََح اىتهزَة: خَظح ػشز

٣ؼزجو اُزٜو٣ت ٖٓ اُغوائْ اُغٔو٤ًخ أُزؼِوخ ثبُجؼبئغ اُز٢ ٣ؼبهت ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ ٝٗظوا 

: أل٤ٔٛخ ٛنٙ اُغو٣ٔخ كئٜٗب رؾَٔ اُؼل٣ل ٖٓ أُلب٤ْٛ أٜٛٔب

اىتهزَة وفقا ىيَْظَح اىؼاىَُح ىيجَارك  - 1 

ٛٞ ٓقبُلخ عٔو٤ًخ رزؼِن ثبعز٤بى ؿ٤و شوػ٢ ُِجؼبئغ ػجو اُؾلٝك اُزٜوة ٖٓ ؽوٞم 

. اُقي٣٘خ اُؼ٤ٓٞٔخ

   ٍِ قاّىُ اىجَارك اىجشائز324ٌاىتهزَة وفقا - 2 

: ٣ؼل رٜو٣جب ًَ

 اٍز٤واك اُجؼبئغ أٝ رظل٣وٛب فبهط ٛنٙ أٌُبرت اُغٔو٤ًخ .

 رلو٣ؾ اٝ شؾٖ اُجؼبئغ ؿشب  .

 اإلٗوبع ٖٓ اُجؼبئغ أُٞػٞػخ رؾذ ٗظبّ اُؼجٞه. 

 

 

 

 

 

اىجزََح اإلىنتزوُّح : طادطح ػشز
                                                           

1
 http : / / www. siences juridique. ahlamonatada.net  :عو٣ٔخ أُقلهاد هبٕٗٞ اُغيائو١  
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ٍفهىً اىجزََح اإلىنتزوُّح ٍِ اىجاّة اىفٍْ -1 
1

 

٢ٛ ػجبهح ػٖ ٗشبؽ إعوا٢ٓ رَزقلّ ك٤ٚ رو٤٘خ اُؾبٍت ا٢ُ٥ ثـو٣وخ ٓجبشوح أٝ ؿ٤و 

 .ٓجبشوح ٤ًٍِٞخ أٝ ٛلف ُز٘ل٤ن اُلؼَ اإلعوا٢ٓ

 ٍفهىً اىجزََح اإلىنتزوُّح ٍِ اىجاّة اىقاّىٍّ-2 

 ٢ٛ ٓغٔٞػخ ٖٓ األكؼبٍ ٝاألٗشـخ أُؼبهت ػ٤ِٜب هبٗٞٗب ٝاُز٢ روثؾ اُلؼَ اإلعوا٢ٓ 

 . ٝاُضٞهح اُزٌُ٘ٞٞع٤خ، ثٔؼ٠٘ آفو ٢ٛ ٗشبؽ ع٘بئ٢ ٣ٔضَ اػزلاء ػ٠ِ ثوآظ اُؾبٍت ا٢ُ٥

ٝثبَُ٘جخ ُِزشو٣غ اُغيائو١ كول أؽلس هَْ ك٢ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغل٣ل ك٢ اُوَْ اَُبثغ 

ٖٓ اُلظَ اُضبُش اُقبص ثغوائْ اُغ٘ب٣بد ٝاُغ٘ؼ ػل أُٞاٍ رؾذ ػ٘ٞإ  (1) ٌٓوه

 ٗٞكٔجو 10 أُؤهؿ ك٢ 15-04أَُبً ثأٗظٔخ أُؼبُغخ األ٤ُخ ُِٔؼـ٤بد اُوبٕٗٞ ههْ 

2004)
2

 . 

 :ًٝجبه٢ اُغوائْ ا٥فو ُٜنٙ اُغو٣ٔخ أهًبٕ ُو٤ب٤ٜٓب ٢ٛٝ

ٝٛٞ رـ٤٤و اُؾو٤وخ ك٢ َٓز٘ل اٝ ٓؾوه ه٢ٍٔ، اُن١ ٣ٌٕٞ ػجبهح ػٖ : اُوًٖ أُبك١- 1

 .رَغ٤الد إٌُزو٤ٗٝخ أٝ ٓؾوهاد إٌُزو٤ٗٝخ

 .٣ؼوف ثأٗٚ اُؼِْ ثؼ٘بطو اُغو٣ٔخ ٝإهاكح اهرٌبثٜب : اُوًٖ أُؼ١ٞ٘-2

ٛٞ شقض ٣قزِق ػٖ أُغوّ اُؼبك١، كال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا : أُغوّ أُؼِٞٓبر٢ - 3

 .اُشقض عبٛال ُِزو٤٘بد اُؾل٣ضخ أُؼِٞٓبر٤خ

  أَّاغ اىجزائٌ اىخاصح ػْذ اىَزأج: اىَطية اىثاٍّ

٢ٛٝ رِي اُغوائْ أُز٤ٔيح ثٜب أُوأح، أ١ ٢ٛ اُ٘ٞع ٖٓ اُغوائْ اُن١ اهرٌبثٚ ٖٓ هجَ اَُ٘بء 

ٝثبػزجبه إٔ اُيٗب، اإلعٜبع، . ٝاُز٢ رزؼِن ثأٗٞصزٜب" عوائٜٖٔ اُوئ٤َ٤خ " ، ثٔؼ٠٘ آفو 

                                                           
1
اُل٤َُ اُغ٘بئ٢ ٝاُزي٣ٝو ك٢ اُغوائْ أٌُج٤ٞرو ٝاالٗزوٗذ، كاه اٌُزت اُوب٤ٗٞٗخ، : ػجل اُلزبػ ث٢ٓٞ٤ ؽغبى١- 

 .01: ، ص2002ٓظو 

2
 .113: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص7 ٌٓوه 394 ٌٓوه إ٠ُ 394أُٞاك ٖٓ : (1)اُوَْ اَُبثغ ٌٓوه - 
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ٖٓ أٗٔبؽ اُغوائْ اُز٢ رؼوف ثٜب أُوأح، كَٞف ... هزَ األؿلبٍ ؽل٣ض٢ اُٞالكح، اُلػبهح، 

 .ٗز٘بٍٝ رؼو٣ق ًَ ٗٔؾ ك٢ ػٞء اُوبٕٗٞ اُغيائو١

جزََح اىشّا  : أوال

٢ٛ ٖٓ أفـو اُغوائْ االعزٔبػ٤خ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رورٌجٜب أُوأح، ٝٛٞ ٖٓ أٍٞء اٌُٞاهس 

األّ ، ٝػ٤ِٚ ٣قزِق _ اُز٢ رزؼوع ُٜب األٍوح، فبطخ إما طله ٛنا اُيٗب ٖٓ اُيٝعخ 

كئما ًبٗذ أُوأح _ ؽَت اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ _ ٓلّٜٞ اُيٗب ؽَت اُؾبُخ ا٤َ٤َُُٞٞع٤ب ُِٔوأح 

. ػبىثخ ك٤ـِن ػ٤ِٚ اُيٗب، أٓب أُزيٝعخ كزِي اُق٤بٗخ اُيٝع٤خ

ٍفهىً جزََح اىشّا  -1 

. (٢ٛٝ ٓٞاهؼخ آوأح ػبىثخ ُوعَ ثوػبٛب كٕٝ إٔ روثؾ ث٤ٜ٘ٔب ػالهخ شوػ٤خ اُيٝاط

  فهىً جزََح اىشّا فٍ اىشزَؼح اإلطالٍُح1-2ً

ٛٞ ًَ ارظبٍ ث٤ٖ هعَ ٝآوأح ُْ ٣َجوٚ ىٝاط شوػ٢ ث٤ٜ٘ٔب ٍٞاء ًبٕ ًالٛٔب إؽلاٛٔب 

٣ٝؼزجو ٓلّٜٞ اُيٗب ك٢ اُشو٣ؼخ أٍٝغ ٝأشَٔ . ٓزيٝعب ٖٓ شقض صبُش أٝ ؿ٤و ٓزيٝط

. ألٗٚ طْ أُوأح اُؼبىثخ ٝأُزيٝعخ

  ٍفهىً اىخُاّح اىشوجُح فٍ قاّىُ اىؼقىتاخ1-3 

١ اهرٌبة أُوأح أُزيٝعخ ُغو٣ٔخ اُيٗبٙٝ
1

 .

٣ٝشزوؽ ك٢ عو٣ٔخ اُيٗب رٞكو هظل ع٘بئ٢ ػبّ، ٝاُوًٖ أُبك١ ٤ًِب ٝأُؼ١ٞ٘ ٓؼب، ٝٓؼظْ 

اُزشو٣ؼبد اُٞػؼ٤خ رؼبهت ػ٠ِ اُغو٣ٔخ اُيٗب ث٤٘ٔب هِخ ٜٓ٘ب ال ٣ؼبهت ػ٤ِٜب ٖٓ ث٤ٜ٘ب 

اُوبٕٗٞ اإلٗغ٤ِي١، اُن١ ٣وٟ ال كبئلح ٖٓ اُؼوبة ثئصبهح كؼ٤ؾخ ٣٘غْ ػٜ٘ب ػوه ثبُؼبئِخ 

ٝرؾو٣ي اُلػٟٞ ٢ٛ ٖٓ ؽن اُيٝط أُغ٢٘ ػ٤ِٚ . أثِؾ ٖٓ اُؼوه اُن١ ٣ظ٤ت أُغزٔغ

ٝٛنا ٓب ٜٗغٚ أُشوع اُغيائو١ اُن١ روى . ُٝٚ ؽن اُز٘بىٍ ػٖ ٛنٙ اُشٌٟٞ ك٢ أ١ ٝهذ

 هبٕٗٞ اُؼوٞثبد 341 - 339ُِؼبئِخ ؽن رؾو٣ي اُلػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ ٖٓ فالٍ ٗض أُبكر٤ٖ

 .ٝٛٞ ٓظ٤ت ك٢ مُي

                                                           
1
 .95: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص339: أُبكح- 
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٣وؼ٢ ثبُؾجٌ ٖٓ ٍ٘خ إ٠ُ ٍ٘ز٤ٖ ػ٠ِ ًَ آوأح ٓزيٝعخ صجذ :" 339ر٘ض أُبكح 

اهرٌبثٜب عو٣ٔخ اُيٗب ٝرـجن اُؼوٞثخ مارٜب ػ٠ِ ًَ ٖٓ اهرٌت عو٣ٔخ اُيٗب ٓغ آوأح ٣ؼِْ 

٣ٝؼبهت اُيٝط اُن١ ٣ورٌت عو٣ٔخ اُيٗب ثبُؾجٌ ٖٓ ٍ٘خ إ٠ُ ٍ٘ز٤ٖ ٝرـجن . أٜٗب ٓزيٝعخ

ٝال رزقن اإلعواءاد إال ث٘بء ػ٠ِ شٌٟٞ اُيٝط أُؼوٝه ٝإٔ . اُؼوٞثخ مارٜب ػ٠ِ شو٣ٌزٚ

 ٗظذ ػ٠ِ ٍٝبئَ اإلصجبد ٝر٘ض 341أٓب أُبكح ". طلؼ ٛنا األف٤و ٣ؼغ ؽلا ٌَُ ٓزبثؼخ

 ٣وّٞ إال ػ٠ِ 339اُل٤َُ اُن١ ٣وجَ ػٖ اهرٌبة اُغو٣ٔخ أُؼبهت ػ٤ِٜب ثبُٔبكح :" ػ٠ِ

ٓؾؼو هؼبئ٢ ٣ؾوهٙ أؽل هعبٍ اُؼجؾ اُوؼبئ٢ ػٖ ؽبُخ رِجٌ ٝإٓب ثئهواه ٝاهك ك٢ 

". هٍبئَ أٝ َٓز٘لاد طبكهح ٖٓ أُزْٜ أٝ ثئهواه هؼبئ٢

 ٣ٝزؼؼ ٓٔب رولّ إٔ أُشوع اُغيائو١ ػ٠ِ أُزبثؼخ ك٢ عو٣ٔخ اُيٗب ػ٠ِ شٌٟٞ اُيٝط 

ك٢ ؽ٤ٖ أٗٚ ٗض ػ٠ِ اُغياء أُووه ُٜنٙ . ط. ع.م339أُؼوٝه ؿجوب ُ٘ض أُبكح 

اُغو٣ٔخ ك٢ اُلووح اُضب٤ٗخ ٖٓ ٗلٌ أُبكح ثبُؾجٌ ٖٓ ٍ٘خ إ٠ُ ٍ٘ز٤ٖ كٕٝ ر٤٤ٔي ث٤ٖ اُيٝط 

ٝاُيٝعخ، ٝرـجن ٗلٌ اُؼوٞثخ ػ٠ِ اُشو٣ي ٝال ػوبة ػ٠ِ اُشوٝع ك٢ مُي، ٝأػوت ػ٠ِ 

.  ط.ع.م341إصجبرٜب ك٢ أُبكح 

ًٔب هاػ٠ أُشوع اُؾبُخ اُ٘ل٤َخ ُِغب٢ٗ فالٍ اهرٌبثٚ ُِغو٣ٔخ ٝأكبكٙ ثظوٝف اُزقل٤ق 

٤َُزل٤ل ٓورٌت اُوزَ ٝاُغوػ : ط. ع.  م279ػ٠ِ ػنه االٍزلياى ك٢ ٗض أُبكح 

ٝاُؼوة ٖٓ األػناه إما اهرٌجٜب أؽل اُيٝع٤ٖ ػ٠ِ اُيٝط ا٥فو أٝ ػ٠ِ شو٣ٌٚ ك٢ 

٣زج٤ٖ ٖٓ ٛنا اُ٘ض ٝعٞة رٞكو أهًبٕ ". اُِؾظخ اُز٢ ٣لبعئٚ ك٤ٜب ك٢ ؽبُخ اُزِجٌ ثبُيٗب

: صالس ُؼنه االٍزلياى 

 طلخ اُغب٢ٗ ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ اُغب٢ٗ أؽل اُيٝع٤ٖ ٝإ ٣ٌٕٞ اُؼؾ٤خ ٛٞ • 

. اُيٝط ا٥فو أٝ شو٣ٌٚ ٝٛنا اُؼنه ٓووه ُِيٝط أُـلٝه كٕٝ ؿ٤وٙ

 .ٓلبعأح اُيٝط ٓزِجَب ك٢ اُيٗب•
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ك٤زٞكو ٛنٙ األهًبٕ رقغ اُؼوٞثخ ؿجوب ُ٘ض . اُوزَ ٝاُغوػ ٝاُؼوة ك٢ اُِؾظخ مارٜب• 

اُؾجٌ ٖٓ ٍ٘خ إ٠ُ فٌٔ ٍ٘ٞاد إما رؼِن األٓو ثغ٘ب٣خ ػوٞثزٜب .: : ط. ع.م283أُبكح 

. اإلػلاّ

. اُؾجٌ ٖٓ ٍزخ أشٜو إ٠ُ ٍ٘ز٤ٖ إما رؼِن األٓو ثأ١ ع٘ب٣خ أفوٟ• 

ح ٓغ عٞاى اُؾٌْ ػ٠ِ اُغب٢ٗ ثبُٔ٘غ ػاُؾجٌ ٖٓ شٜو إ٠ُ صالصخ أشٜو إما رؼِن األٓو ثغٖ• 

 ٍ٘ٞاد ػ٠ِ اٌُضو ك٢ اُؾبُز٤ٖ أُ٘ظٞص 10 ٍ٘ٞاد ػ٠ِ األهَ إ٠ُ 5ٖٓ اإلهبٓخ ٖٓ 

 .1ٝ2ػ٤ِٜٔب ك٢ اُلوور٤ٖ 

جزََح اإلجهاض : ثاُّا

ٍفهىً جزََح اإلجهاض فٍ اىشزَؼح اإلطالٍُح  - 1

٢ٛٝ ٖٓ اُغوائْ اُز٢ ؽوٜٓب اإلٍالّ كبُغ٤ٖ٘ ثٚ هٝػ ٝهزَ اُ٘لٌ ال ٣ٌٕٞ إال ألؽن 

: ُٝوُٞٚ رؼب٠ُ« ٝال روزِٞا أٝالكًْ فش٤خ إٓالم ٗؾٖ ٗوىهٌْ ٝإ٣بْٛ»: ٓظلاهب ُوُٞٚ رؼب٠ُ

. «ٝإما أُٞءٝكح ٍئِذ ثأ١ مٗت هزِذ»

ٍفهىً جزََح اإلجهاض فٍ قاّىُ اىؼقىتاخ -2 

 ٝك٢ إٗياٍ أُوأح ُغ٤ٜ٘٘ب ػٔلا، أٝ ٓٞاكوزٜب ػ٠ِ اٍزؼٔبٍ اُـوم ٝاٍُٞبئَ اُز٢ رلؼ٢ 

إ٠ُ اُزقِض ٖٓ اُغ٤ٖ٘، ٝهل ط٘ق اُوبٕٗٞ اُغيائو١ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ػٖٔ عوائْ اُوزَ 

اُؼٔل١، ٝكوع ػوٞثخ ػ٠ِ أُوأح ٓوزوكخ ٛنٙ اُغو٣ٔخ
1

 .

 ٝأُجلأ ػبكح ك٢ اإلعٜبع ٍؼ٢ أُوأح إل٣غبك ٖٓ ٣َبػلٛب ػ٠ِ مُي، إم 

١ اُظٞهح األًضو رلاٝال، ٝٛٞ ٓب ٙال رؼَٔ ثٔلوكٛب إال ٗبكها، كبُٔشبهًخ ك٢ اإلعٜبع 

ًَ ٖٓ :" اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ أٗٚ. ط. ع. م304أًلٙ أُشوع اُغيائو١ ك٢ ٗض أُبكح 

أعٜغ آوأح ؽبٓال أٝ ٓلزوع ؽِٜٔب ثئػـبئٜب ٓأًٞالد أٝ ٓشوٝثبد أٝ أك٣ٝخ أٝ 

ثبٍزؼٔبٍ ؿوم أٝ أػٔبٍ ػ٘ق أٝ ثأ٣خ ٤ٍِٝخ أفوٟ ٍٞاء ٝاكوذ ػ٠ِ مُي أٝ ُْ رٞاكن أٝ 

                                                           
1
 .88: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص309:أُبكح 



 وتحيُيها إحصاءاتها وتؼط تاىَزأج اىخاصح اىجزائٌ                                  اىثاٍّ اىفصو
 

55 
 

 10.000 إىً 500 ٝثـوآخ ٖٓ طْح إىً خَض طْىاخشوع ك٢ مُي ٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٖٓ 

 .دج

 ػشز طْىاخ إىً  اإلعٜبع إ٠ُ أُٞد رٌٕٞ اُؼوٞثخ اَُغٖ أُؤهذ ٖٓأكؼ٠ٝإما 

 ". ٝك٢ ع٤ٔغ اُؾبالد ٣غٞى اُؾٌْ ػالٝح ػ٠ِ مُي ثبُٔ٘غ ٖٓ اإلهبٓخ.ػشزَِ طْح

: ٝال روّٞ اُغو٣ٔخ اإلعٜبع إال ثزٞاكو األهًبٕ اُضالس اُزب٤ُخ

. (ٓؾَ اُغو٣ٔخ)اُوًٖ أُلزوع • 

. اُوًٖ أُبك١• 

ٖٝٓ ؽ٤ش اُغياء ٤ٓي أُشوع ٖٓ ؽ٤ش اُؼوٞثبد األط٤ِخ أٝ اُؼوٞثبد . اُوًٖ أُؼ١ٞ٘• 

 .األفوٟ ٝٛنا ثؾَت طٞهح ٝرو٤ًجخ اإلعٜبع

  (ط. ع.  م309أُبكح ):  طٞهح أُوأح اُز٢ رغٜغ ٗلَٜب-2-1

 دج1.000دج إىً 250 ٝثـوآخ ٖٓ  أشهز إىً طْت6ُِاُؾجٌ ٖٓ : اُؼوٞثبد األط٤ِخ- أ

 عبى اُؾٌْ ثبُٔ٘غ ٖٓ اإلهبٓخ ُٔلح ال رزغبٝى ٍ٘ٞاد ؿجوب ُِٔبكح :اُؼوٞثبد اُز٤ِ٤ٌٔخ- ة 

. ط. ع.  م12/2

 (ط. ع.  م304 ، 305، 306 أُٞاك :طٞهح إعٜبع ٖٓ هجَ اُـ٤و -2 - 2 

ٍ٘ٞاد ٝثـوآخ ٓب٤ُخ ٖٓ 5 رؼبهت ٖٓ ٍ٘خ إ٠ُ 304 ؿجوب ُِٔبكح :اُؼوٞثبد األط٤ِخ- أ

 ٝإما أكٟ اإلعٜبع إ٠ُ أُٞد رٌٕٞ اُؼوٞثخ اَُغٖ أُؤهذ  دج10.000دج إىً 500

 .طْح20طْىاخ إىً 10ٖٓ 

ٍ٘ٞاد 5 عبى اُؾٌْ ػ٠ِ أُغ٢٘ ثبُٔ٘غ ٖٓ اإلهبٓخ ُٔلح ال رزغبٝى :اُؼوٞثبد اُز٤ِ٤ٌٔخ- ة

 . ط. ع.  م12/2ؿجوب ُِٔبكح

 ٝرقظظبرٚ رغ٤ي ٙإما ٝهغ اإلعٜبع ٖٓ اُـبهْ اُـج٢ ثٔقزِق كوٝع: رلاث٤و األٖٓ- ط 

 ، 305ط ثبُؾٌْ ػ٠ِ اُغب٢ٗ ػالٝح ػ٠ِ اُؼوٞثخ أُ٘ظٞطخ ك٢ أُبكح .ع.م306أُبكح 

 ػ٘ل االهزؼبء ثزلث٤و ٖٓ رلاث٤و األٖٓ ٣ٔضَ ك٢ ؽوٓبٕ ٖٓ ٓٔبهٍخ أُٜ٘خ ُٔلح ال 304

(. 1)ط. ع.  م23 ٣ٝغٞى األٓو ثبُ٘لبك أُؼغَ ٝكوب ُ٘ض أُبكح طْىاخ5رزغبٝى 
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 رشلك ػوٞثخ اُؾجٌ ك٢ طٞهح اإلعٜبع أُوأح ٖٓ هجَ اُـ٤و ك٢ :اُظوٝف أُشلكح- ك

ٍ٘ٞاد كزظجؼ 5ؽبُخ االػز٤بك ػ٠ِ ٓٔبهٍخ اإلعٜبع أٝ ػ٠ِ أَُبػلح ػ٤ِٚ ٖٓ ٍ٘خ إ٠ُ 

. ط. ع. م304/1 ٍ٘ٞاد ؿجوب أُبكح 10ٖٓ ٍ٘ز٤ٖ إ٠ُ 

ثؼوٞثخ اُؾجٌ ٖٓ . ط. ع. م310 ؿجوب ُِٔبكح :طٞهح اُزؾو٣غ ػ٠ِ اإلعٜبع -2-3

.  كط أٝ ثئؽلٟ ٛبر٤ٖ اُؼوٞثز10.000ٖ٤ إ500٠ٍُ٘ٞاد ٝثـوآخ ٓب٤ُخ ٖٓ 3شٜو٣ٖ إ٠ُ 

ًٔب ٗغل أُشوع اُغيائو١ ٗض ػ٠ِ ؽبُخ ػلّ اُؼوبة ػ٠ِ اإلعٜبع ٝكن ٓب عبء ك٢ - 

ال ػوٞثخ ػ٠ِ اإلعٜبع إما اٍزغٞثزٚ ػوٝهح إٗوبم ؽ٤بح األّ :" ط. ع. م308ٗض أُبكح 

 ".ٖٓ اُقـو ٓز٠ أعواٙ ؿج٤ت أٝ عواػ ك٢ ؿ٤و فلبء ٝثؼل إثالؽ اَُِـخ اإلكاه٣خ

 ًٔب إٔ هبٕٗٞ اُظؾخ أهشل ػ٠ِ ٌٓبٕ إعواء اإلعٜبع أُوفض ثٚ ٝشوٝؽ إعوائٚ، 

اُظؾخ.  م72ؿجوب ُِٔبكح 
1

. 

  جزََح قتو اىطفاه حذَثٍ اىىالدج: ثاىثا

، (1)ط. ع. م٢ٛ259 ه٤بّ األّ ثئىٛبم هٝػ اُـلَ اُؾل٣ش اُؼٜل ثبُٞالكح ؿجوب ُ٘ض أُبكح

.  إٓب اروبء ُِؼبه أٝ فٞكب ٖٓ اُلؼ٤ؾخ أٝ َُجت آفو، ٍٞاء أًبٕ شوػ٤ب أٝ اثٖ ىٗب

 :ٝؽز٠ روغ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٣غت رٞاكو األهًبٕ األر٤خ

: اُوًٖ أُبك١-1

. اَُِٞى اإلعوا٢ٓ ٍٞاء ًبٕ إ٣غبث٢ أٝ ٍِج٢ رورت ػ٤ِٚ ٝكبح اُـلَ-  أ

.  (ط. ع. م  261/2أُبكح )إٔ ٣وغ اُلؼَ اُوزَ ٖٓ األّ  - ة

. إٔ ٣ٌٕٞ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ اُـلَ ؽ٢ ٝؽل٣ش اُؼٜل اُٞالكح- ط

 رٞكو اُوظل اُغ٘بئ٢ ٝٛٞ ٤ٗخ األّ ك٢ إىٛبم هٝػ اثٜ٘ب اُؾل٣ش اُؼٜل :اُوًٖ أُؼ١ٞ٘-2 

. اُٞالكح ٝال ٣أفن أُشوع اُغيائو١ كاكغ اهرٌبة اُغو٣ٔخ

 10ٕ ػوٞثخ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ك٢ اَُغٖ أُؤهذ ٖٓ عف. ط. ع.  م261/2 ؿجوب ُ٘ض أُبكح 

ٝٓغ مُي رؼبهت األّ، ٍٞاء ًبٗذ كبػِخ : " ٍ٘خ إم عبء ك٢ ٗض أُبكح20ٍ٘ٞاد إ٠ُ 
                                                           

1
 .أُؼلٍ ٝأُزْٔ أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُظؾخ ٝروه٤زٜب 16/02/1985أُؤهؿ ك٢  85/05، هبٕٗٞ ههْ 72: أُبكح 
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 طْىاخ إىً 10ٍِ أط٤ِخ أٝ شو٣ٌخ ك٢ هزَ اثٜ٘ب ؽل٣ش اُؼٜل ثبُٞالكح اَُغٖ أُؤهذ 

ػ٠ِ إٔ ال ٣ـجن ٛنا اُ٘ض ػ٠ِ ٖٓ ٍبٛٔٞا أٝ اشزوًٞا ٓؼٜب ك٢ اهرٌبة طْح 20

 ".اُغو٣ٔخ

جزََح اىذػارج  : راتؼا

 ٓقزِق أُؤصواد اَُِج٤خ ًبُٔوآح٣وٟ أؽٔل أُغلٝة إٔ اُلػبهح ظبٛوح ٓؼزِخ رؼٌٌ 

اَُبئلح ك٢ أُغزٔؼبد، ك٢ٜ رؼٌٌ ا٤ٜٗبه اُو٤ْ، ٤ٍٝبكح اُضوبكخ أُبك٣خ أُؤصو ك٢ ثؼغ 

األشقبص ٓٔب ٣ؤك١ إ٠ُ ًَ االٗؾواكبد اُغ٤َ٘خ، ًٔب أٜٗب ٤ٍِٝخ ٓـو٣خ ٌَُِت اَُو٣غ 

 ٓٔبهٍخ اُغٌ٘ ٓوبثَ  رزٔضَعو٣ٔخ اُلػبهح ك٢ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ٝ. كٕٝ ثنٍ ٓشوخ ًجوٟ

ٓبٍ، أٝ ك٢ ٓٔبهٍخ اُغٌ٘ ٓغ ػٔالء ثـوع اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُبٍ 
1

. 

جزََح اإلهَاه اىؼائيٍ : خاٍظا
2
 

ؽوص أُشوع اُغيائو١ ػ٠ِ إهواه أؽٌبّ ُؾٔب٣خ األٍوح ٖٓ أ١ كؼَ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٔ 

ث٤ٌبٜٗب ٝاٍزوواهٛب، ؽ٤ش اٍزلبكد ٖٓ اُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ ك٢ هبٕٗٞ األٍوح ؽ٤ش رزغ٠ِ ك٢ 

اُؼّٔٞ ك٢ اؽزواّ ًبكخ ؽوٞم أكواكٛب ٝٓؼبهجخ ًَ ٖٓ ٣زؼلٟ أٝ ٣قَ ثٔب ػ٤ِٚ ٖٓ ٝاعجبد، 

ٝث٘بء ػ٤ِٚ ط٘ق اإلٛٔبٍ اُؼبئ٢ِ ٖٓ اُغوائْ اُز٢ رَِؾ ػ٠ِ األٍوح، ٝاُٜلف األٍب٢ٍ 

ٖٓ رِي اُوٞا٤ٖٗ ٛٞ رٌو٣ٌ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد كافَ األٍوح ٝهل رؼٔ٘زٜب أُٞاك 

.  ط. ع.  م330 ،331، 332

ٝػ٤ِٚ كئٕ رق٠ِ أؽل اُٞاُل٣ٖ ػٖ ٓوو اُيٝع٤خ ُٔلح رزغبٝى شٜو٣ٖ كٕٝ اُو٤بّ ثبالُزيآبد 

اُلث٤خ ٝأُبك٣خ أُزورجخ ػ٠ِ اَُِـخ اُج٣ٞخ أٝ اُٞطب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ ثـ٤و ٍجت عل١ ٣شٌَ 

 330عو٣ٔخ ٣ؼبهت ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ ؿجوب ُِٔبكح 
3

 ، ثغ٘ؾخ ثبُؾجٌ ٖٓ شٜو٣ٖ إ٠ُ ٍ٘خ 

 ٚػالٖ ػٍٝ رٌه جبص اٌذىُ ػٍٝ اٌّزُٙ اٌذىُ كط 100.000 إ٠ُ 25.000ٝثـوآخ ٖٓ

ثؼمٛثخ رى١ٍ١ّخ ثبٌذشِبْ ِٓ اٌذمٛق اٌٛط١ٕخ ٚرٌه ِٓ عٕخ إٌٝ خّظ عٕٛاد ٚفمب ٌٍّبدح 

                                                           
1
 .72: ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص259: ُٔبكحا 

2
.  96: هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص: اُوَْ اَُبثغ 

3
 http : / / www . djazairess . com / esslam /8560    2012-02-16:  أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ  
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332 
1

 ٌٚم١بَ ٘زٖ اٌجش٠ّخ ٠جت رٛافش سو١ٕٓ اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ، ٠ٚغزٛجت اٌمبْٔٛ شىٜٛ 

. اٌضٚج اٌّزضشس ال رخبد إجشاءاد اٌّزبثؼخ ٚرٛل١غ اٌجضاء

الركي الوادي -1 

 : ٠ٚمزضٟ فٟ ٘زا اٌشوٓ رٛافش أسثؼخ ػٕبطش

 .رق٢ِ أؽل اُيٝع٤ٖ ٓوو اُيٝع٤خ ُٔلح رزغبٝى شٜو٣ٖ• 

. ػلّ اُٞكبء ثبالُزيآبد اُؼبئ٤ِخ• 

. ٝعٞك ُٝل أٝ ػلح أٝالك• 

. اٗؼلاّ ا٤َُت اُغل١ ُالثزؼبك عَل٣ب ػٖ ٓوو األٍوح• 

اىزمِ اىَؼْىٌ - 2 

 رَجت أؽل اُٞاُل٣ٖ ك٢ إُؾبم اُؼوه أُؼ١ٞ٘ اُجبُؾ ثبألؿلبٍ أٝ ثٞاؽل ْٜٓ٘٘ أٝ أًضو، 

ٝػ٤ِٚ كئٕ اُوبٕٗٞ ٣٘ض إٔ اُزق٢ِ ػٖ ًبكخ أٝ ثؼغ . ٤ًلٔب ًبٕ شٌَ ٛنا اُؼوه

 االُزيآبد اُيٝع٤خ اُز٢ روغ ػ٠ِ ًَ ٖٓ األة ٝاألّ رغبٙ اُيٝط أٝ األث٘بء ٝثنُي روزؼ٢

ع٘ؾخ اإلٛٔبٍ اُؼبئ٢ِ ثبَُ٘جخ ُألة، ًٞٗٚ طبؽت اَُِـخ األث٣ٞخ ك٢ اُزق٢ِ ػٖ اُزيآبرٚ 

ك٢ ٓٔبهٍخ ٓب ٣لوػٚ ػ٤ِٚ اُوبٕٗٞ ٓغ أٝالكٙ ٝىٝعزٚ ٝروزؼ٢ ٗلٌ اُغ٘ؾخ ٓغ األّ، 

ًٜٞٗب طبؽجخ اُٞطب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ ػ٠ِ األٝالك ػ٘ل ٝكبح األة
2

ٝاالُزيآبد اُيٝع٤خ ٢ٛ . 

78ٝاػؾخ ك٢ ٗض أُبكح 
3

 ٝاُز٢ ر٘ض إٔ اُوػب٣خ ٝؽٔب٣خ األٍوح رشَٔ اُـناء، اٌَُٞح، 

. اُؼالط ٝاٌَُٖ أٝ أعورٚ، ٝٓب ٣ؼزجو ٖٓ اُؼوٝه٣بد ٝٝكوب ُِؼبكح ٝاُؼوف

 

 

 

                                                           
1
 .92: ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص (ٓؼلُخ) 330: أُبكح 

2
 .11: ، ص2007 ٖٓ هبٕٗٞ األٍوح اُغيائو١، 78: أُبكح- 

3
 .93:  ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١، ص332: أُبكح 
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  وتحيُيهاإحصائُاخ حىه ّظثح إجزاً اىَزأج فٍ تؼط اىذوه اىؼزتُح: اىَثحث اىثاٍّ

 ػٖ إعواّ أُوأح ك٢ ًَ ٖٓ اإلؽظبئ٤بد، ثؼغ كاكٖٓ فالٍ ٛنا أُـِت ٍأؽبٍٝ إع

: ٓظو ٝاُغيائو

 إؽظبئ٤بد إعواّ أُوأح ك٢ ثؼغ اُلٍٝ اُؼوث٤خ: أُـِت األٍٝ

  ّظثح إجزاً اىَزأج فٍ ٍصز:  اىفزع األوه 

رؼزجو ٓظو أًجو كُٝخ ػوث٤خ ، ٖٓ ؽ٤ش اٌُضبكخ اٌَُب٤ٗخ، ٓٔب ٣غؼِ٘ب ٜٗزْ ثلهاٍخ ّ ػلٍ 

إهرٌبة أُوأح ُِغو٣ٔخ ك٤ٜب، ٝمُي ثبالػزٔبك ػ٠ِ اُلهاٍخ اُز٢ أعورٜب اُلًزٞهح أ٤ٓوح أؽٔل 

ٝاُز٢ رْ اُزؼوع ٖٓ فالُٜب إ٠ُ إعٔب٢ُ ػلك عوائْ اُؼ٘ق أُورٌجخ ٖٓ ؿوف اَُ٘بء 

ٓغ ث٤بٕ ٗظ٤ت ًَ ٓؾبكظخ ٖٓ ٓؾبكظبد  . 2010 . 2011. 2012فالٍ اَُ٘ٞاد 

٣ٝخ، ٝث٤بٕ أثوى عوائْ اُؼ٘ق أُورٌجخ ٖٓ آظو ٖٓ عوائْ اَُ٘بء، ٝرٞػ٤ؼ اَُ٘ت اُْ

 .اَُ٘بء ؿ الٍ رِي اَُ٘ٞاد ُٔب ُٜب ٖٓ كالُخ ػ٠ِ اَُِٞى اإلعوا٢ٓ ػ٘ل أُوأح

.2010تحيُو جزائٌ اىَزتنثح خاله طْح -01
1

  

ثِؾ إعٔب٢ُ ػلك  : إجَاىٍ ػذد اىجزائٌ اىؼْف اىَزتنثح ٍِ اىْظاء وّصُة مو ٍحافظح- أ

 ثبُٔبئخ 04 ع٘ب٣خ ثَ٘جخ 64 ة 2003اُغوائْ اُؼ٘ق أُورٌجخ ٖٓ ؿوف اَُ٘بء فالٍ ٍ٘خ 

 ثبُٔبئخ ّ ٕ 11ٖٓ إعٔب٢ُ اُغ٘ب٣بد، ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظز٢ ، اإلٌٍ٘له٣خ ٝأ٤ٍٞؽ ثَ٘جخ 

إعٔب٢ُ عوائْ اُؼ٘ق أُورٌجخ ٖٓ اَُ٘بء، ر٤ِٜب ٓؾبكظز٢ اُوبٛوح ٝاُو٤ِٞث٤خ
2
 

 ثبُٔبئخ، ٓؾبكظز٢ ث٢٘ ٍٞه٣ق ٝ ه٘ب 8 ثبُٔبئخ، ٓؾبكظز٢ اُجؾ٤وح ٝا٤ُ٘ٔب ثَ٘جخ 9ثَ٘جخ 

.  ثبُٔبئخ4 ثبُٔبئخ ٝ ٓؾبكظز٢ ًلو اُش٤ـ ٝاُل٤ّٞ ثَ٘جخ 6ثَ٘جخ 

 

 

                                                           
1
 :أٍُزج أحَذ، ٍاهُح إجزاً اىْظاء، دراطح ٍْشىرج ػيً اىَىقغ االىنتزوٍّ 

http://tallakat.maktoobblog.com/864181. 

، 1ٚالغ اٌجش٠ّخ ٚ ارجب٘برٙب فٟ اٌٛطٓ اٌؼشث١ـ جبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ، اٌش٠بع، ط: أوشَ ػجذ اٌشصاق اٌّشٙذأٟ 2

 .100، ص2012
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:  أثوى عوائْ اُؼ٘ق اُز٢ إهرٌجزٜب أُوأح فالٍ اَُ٘خ أُنًٞهح:أتزس جزائٌ اىؼْف - ب

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ عوائْ اُؼ٘ق أُورٌجخ ٖٓ ؿوف أُوأح 59اُوزَ ٝاُشوٝع ك٤ٚ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ، 13 ثبُٔبئخ ، ر٤ِٜب ٓؾبكظخ ا٤ُ٘ٔب ثَ٘جخ 16ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظخ أ٤ٍٞؽ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ، ًَٝ 8 ثبُٔبئخ، صْ ٓؾبكظخ اإلٌٍ٘له٣خ ثَ٘جخ 10ر٤ِٜب ٓؾبكظز٢ اُوبٛوح ٝه٘ب ثَ٘جخ 

.   ثبُٔئخ5ٖٓ ٓؾبكظبد اُو٤ِٞث٤خ ، اُجؾ٤وح، ًلو اُش٤ـ ، اُل٤ّٞ ، أٍٞإ ثَ٘ت ٓزَب٣ٝخ 

 ثبُٔبئخ ٖٓ ٓغَٔ عوائْ اُؼ٘ق 6عوائْ اُؼوة أُلؼ٢ إ٠ُ اُٞكبح ٝأُؾلس ػبٛخ ثَ٘جخ 

 .اَُ٘بئ٢، ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظبد اُجؾ٤وح، ك٤ٓبؽ ، ث٢٘ ٣ٍٞق ، أ٤ٍٞؽ 

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ عوائْ اُؼ٘ق أُورٌجخ ٖٓ ؿوف 11عوائْ اَُوهخ ثبإلًواٙ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ عوائْ 28اَُ٘بء ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظز٢ اُو٤ِٞث٤خ ٝاإلٌٍ٘له٣خ، ثَ٘جخ 

اَُوهبد أُورٌجخ ٖٓ ؿوف اَُ٘بء ، ر٤ِٜب ٓؾبكظبد اُوبٛوح ، ًلو اُش٤ـ ٝاُل٤ّٞ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ ٖٓ أعٔب٢ُ عوائْ اُؼ٘ق اَُ٘بئ٢ ، ٝروًيد 6عوائْ اُقـق ثَ٘جخ .  ثبُٔبئخ14

. ك٢ ٓؾبكظبد اُوبٛوح ، اُغ٤يح، اُو٤ِٞث٤خ، اُجؾ٤وح

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ عوائْ اُؼ٘ق اَُ٘بئ٢ ٝروًيد ك٢ 6 عوائْ اُؾو٣ن اُؼٔل١ ثَ٘جخ 

.ٓؾبكظبد اإلٌٍ٘له٣خ، اُجؾ٤وح، اُـوث٤خ، ا٣ٌَُٞ
1

 

ّ إُی 2004 ٛنا ٝهل ثِؾ إعٔب٢ُ ػلك عوائْ اُؼ٘ق أُورٌجخ ٖٓ ؿوف أُوأح فالٍ ػبّ 

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ اُغ٘ب٣بد ، ٓؾبكظخ اإلٌٍ٘له٣خ ٝأ٤ٍٞؽ ًبٕ ٍ ٛٔب 4 ع٘ب٣خ ، ثَ٘جخ 64

اُ٘ظ٤ت األًجو ٖٓ عوائْ اُؼ٘ق أُورٌجخ ٖٓ ؿوف اَُ٘بء ، ؽ٤ش ثِـذ اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ 

ًٝبٗذ أثوى عوائْ اُؼ٘ق أُورٌجخ ٖٓ ؿوف اَُ٘بء ُٜنٙ اَُ٘خ ، اُوزَ .  ثبُٔبئخ 11

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ عوائْ اُؼ٘ق أُورٌجخ ٖٓ ؿوف 59اُؼٔل١ ٝاُشوٝع ك٤ٚ ثَ٘جخ 

اُؼوة أُلؼ٢ إ٠ُ أُٞد ٝأُؾلس ُؼبٛخ ، ٝعوائْ اَُوهخ . أُوأح، كؼال ػٖ عوائْ 

 .ثبإلًواٙ، اُقـق، اُؾو٣ن اُؼٔل١

 

 

                                                           

 أ١ِشح أدّذ، اٌّشجغ اٌغبثك 1
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. 2011تحيُو اىجزائٌ اىَزتنثح خاله طْح - 02

:  إجَاىٍ ػذد اىجزائٌ اىَزتنثح ٍِ طزف اىْظاء وّصُة مو ٍحافظح-  أ

 عو٣ٔخ ٍ٘خ 64 عو٣ٔخ ٓوبثَ 66ثِؾ إعٔب٢ُ ػلك عوائْ اُؼ٘ق اُز٢ إهرٌجزٜب أُوأح 

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ اُغ٘ب٣بد أُورٌجخ ، ٝروًيد ك٢ 3 عو٣ٔخ، ثَ٘جخ 2 ثي٣بكح 2004

ثبُٔبئخ،اُلٛو٤ِخ، 11 ثبُٔبئخ، ه٘ب ثَ٘جخ 12 ثبُٔبئخ ، ا٤ُ٘ٔب ثَ٘جخ 14ٓؾبكظبد اُـوث٤خ ثَ٘جخ 

 6 ثبُٔبئخ ، اُجؾ٤وح، ث٢٘ ٣ٍٞق، أ٤ٍٞؽ ثَ٘جخ 8 ثبُٔبئخ، اُوبٛوح ثَ٘جخ 9ًلو اُش٤ـ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ ، ٝأهَ أُؾبكظبد اُز٢ إهرٌجذ ك٤ٜب 5 ثَ٘جخ ٝاإلٍٔبػ٤ِ٤خثبُٔبئخ ٌَُ ْٜٓ٘ ٍٞٛبط 

 .  ثبُٔبئخ2أُوأح عوائْ اُؼ٘ق، ٓؾبكظبد اُو٤ِٞث٤خ، ا٣ٌَُٞ ،شٔبٍ ٤ٍ٘بء ثَ٘جخ 

  :أتزس جزائٌ اىؼْف اىْظائٍ خاله هذٓ اىظْح - ب

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ عوائْ اُؼ٘ق اَُ٘بئ٢ 52عوائْ اُوزَ اُؼٔل١ ٝاُشوٝع ك٤ٚ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ، اُـوث٤خ ، ًلو 15 ثبُٔبئخ ، اُلِٛو٤خ ثَ٘جخ 18روًيد ك٢ ٓؾبكظبد ا٤ُ٘ٔب ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ، أُ٘ٞك٤خ، ث٢٘ ٣ٍٞق، 9 ثبُٔبئخ ٌُال ْٜٓ٘، اُجؾ٤وح ثَ٘جخ 12اُش٤ـ، ه٘ب ثَ٘جخ 

.  ثبُٔبئخ 3 ثبُٔبئخ ، اُوبٛوح ثَ٘جخ 6ٍٞٛبط ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ ، ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظز٢ اُـوث٤خ ، ه٘ب 18عوائْ اُؼوة أُلؼ٢ إ٠ُ أُٞد ثَ٘جخ 

 9 ثبُٔبئخ ٌَُ ٜٓ٘ٔب، اُل٤ّٞ، ث٢٘ ٣ٍٞق، ا٤ُ٘ٔب، أ٤ٍٞؽ، اإلٍٔبػ٤ِ٤خ، ثَ٘جخ 18ثَ٘جخ 

. ثبُٔبئخ ٌَُ ْٜٓ٘

 ثبُٔبئخ، ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظبد اُجؾ٤وح، اُـوث٤خ، شٔبٍ ٤ٍ٘بء 6عوائْ اُقـق ثَ٘جخ 

.  ثبُٔبئخ ٌَُ 25ْٜ٘ٓأ٤ٍٞؽ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ 33 ثبُٔبئخ ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظبد اُـوث٤خ ثَ٘جخ 9عوائْ اَُوهخ ثبإلًواٙ ثَ٘جخ 

.  ثبُٔبئخ 17اإلٍٔبػ٤ِ٤خ ، ا٣ٌَُٞ ، ٍٞٛبط ، اُوبٛوح ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ ، ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظبد أ٤ٍٞؽ ، اُوبٛوح ثَ٘جخ 12عوائْ اُؾو٣ن اُؼٔل١ ثَ٘جخ 

ٛنا ٝهل ثِؾ .  ثبُٔبئخ 12 ثبُٔبئخ ٌُال ٜٓ٘ٔب، اُو٤ِٞث٤خ، اُلٛو٤ِخ، ا٤ُ٘ٔب، ه٘ب ثَ٘جخ 25
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 عو٣ٔخ 64 ٓوبثَ 2003 عو٣ٔخ ػبّ 66إعٔب٢ُ ػلك عوائْ اُؼ٘ق اُز٢ إهرٌجزٜب أُوأح 

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ اُغ٘ب٣بد أُورٌجخ ثٔؾبكظخ 3 عو٣ٔخ ثَ٘جخ 2ثي٣بكح  . 2003ػبّ 

  ثبُٔبئخ14اُـوث٤خ ًبٕ ُٜب ٗظ٤ت األٍل ٖٓ اُغوائْ أُورٌجخ ٖٓ اَُ٘بء ؽ٤ش ثِـذ اَُ٘جخ 

عوائْ اُوزَ اُؼٔل١ ٝاُشوٝع ك٤ٚ ٖٓ أثوى عوائْ اُؼ٘ق اَُ٘بئ٢ ٛنا اُؼبّ، ؽ٤ش ثِـذ 

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ عوائْ اُؼ٘ق اَُ٘بئ٢، كؼال ػٖ عوائْ اُؼوة أُلؼ٢ إ٠ُ 52َٗجخ 

 .ٓٞد ٝعوائْ اُقـق ٝاَُوهخ ثبإلًواٙ ٝاُؾو٣ن اُؼٔل١

 .2012تحيُو اىجزائٌ اىَزتنثح طْح  -03

 ثِؾ إعٔب٢ُ ػلك اُغوائْ اُؼ٘ق اُز٢ :إجَاىٍ ػذد اىجزائٌ اىَزتنثح ٍِ طزف اىْظاء- أ

 ، ثي٣بكح هلهٛب 2011 عو٣ٔخ ػبّ 66ّ هبثَ . 2005 عو٣ٔخ ػبّ 118إهرٌجزٜب أُوأح 

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ اُغ٘ب٣بد أُورٌجخ، 10 ثبُٔبئخ، ٝٓضِذ ٓب َٗجزٚ 79 عو٣ٔخ ثٔؼلٍ 52

 ثبُٔبئخ ، 10 ثبُٔبئخ ث٢٘ ٣ٍٞق ثَ٘جخ 11ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظبد أ٤ٍٞؽ ٝا٤ُ٘ٔب ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ، ٝأهَ 4 ثبُٔبئخ ، اإلٌٍ٘له٣خ ٝاإلٍٔبػ٤ِ٤خ ثَ٘جخ 8اُـوث٤خ ٝاُوبٛوح ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ ٝٓؾبكظبد شٔبٍ ٝع٘ٞة 8أُؾبكظبد ٢ٛ ا٣ٌَُٞ، ثٞهٍؼ٤ل، اُشوه٤خ ثَ٘جخ 

. ٤ٍ٘بء ٝأٍٞإ ُْ رورٌت أُوأح أ١ عو٣ٔخ ث٘ـبهٜب

 :أتزس جزائٌ اىؼْف اىْظائٍ خاله هذٓ اىظْح-  ب

 ثبُٔبئخ ٖٓ إعٔب٢ُ عوائْ اُؼ٘ق اَُ٘با ١ 35عوائْ اُوزَ اُؼٔل١ ٝاُشوٝع ك٤ٚ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ 7 ثبُٔبئخ ، اإلٌٍ٘له٣خ ٍٝٞٛبط ثَ٘جخ 10روًيد ك٢ ٓؾبكظبد أ٤ٍٞؽ ٝه٘ب ثَ٘جخ 

 . ثبُٔبئخ5اُوبٛوح ٝأُ٘ٞك٤خ ٝاُلِٛو٤خ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ 22 ثبُٔبئخ ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظبد ا٤ُ٘ٔب ثَ٘جخ 15 عوائْ اَُوهخ ثبإلًواٙ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ، اُغ٤يح، اُجؾ٤وح، ك٤ٓبؿب، اُلٛو٤ِخ، 11اُوبٛوح اُـوث٤خ ، ث٢٘ ٣ٍٞق ثَ٘جخ 

.   ثبُٔبئخ ٌَُ 5ْٜ٘ٓثٞهٍؼ٤ل اإلٍٔبػ٤ِ٤خ، اُل٤ّٞ 

 ثبُٔبئخ، ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظبد 11عوائْ اُزي٣ٝو ك٢ أُؾوهاد اُو٤ٍٔخ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ ، اُوبٛوح، اُـوث٤خ، ا٣ٌَُٞ، ث٢٘ ٣ٍٞق، 18 ثبُٔبئخ، اإلٍٔبػ٤ِ٤خ 27اإلٌٍ٘له٣خ 

.  ثبُٔبئخ ٌَُ ْٜٓ٘ 8ا٤ُ٘ٔب، أ٤ٍٞؽ ثَ٘جخ 
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 ثبُٔبئخ 27 ثبُٔبئخ ، ٝروًيد ك٢ ٓؾبكظبد ا٤ُ٘ٔب ثَ٘جخ 9 عوائْ اُؾو٣ن اُؼٔل١ ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ ٌَُ ٖٓ اُغ٤يح، ًلو اُش٤ـ، ث٢٘ 9 ثبُٔبئخ ٌَُ ٜٓ٘ٔب، 18اُـوث٤خ ٝه٘ب ثَ٘جخ 

 ثبُٔبئخ ٝروًيد ك٢ 11عوائْ اُؼوة أُلؼ٢ إ٠ُ أُٞد ٝػبٛخ ثَ٘جخ . ٣ٍٞق

 ثبُٔبئخ ، ًلو اُش٤ـ ، اُجؾ٤وح، اُـوث٤خ، اُل٤ٖٞٓ ث٢٘ ٣ٍٞق، 20ٓؾبكظبد اُله٤ِٜخ ثَ٘جخ 

.  ثبُٔبئخ ٌَُ ْٜٓ٘ 10ا٤ُ٘ٔب، أ٤ٍٞؽ ثَ٘جخ

 ثبٌّبئخ ، اٌم١ٍٛث١خ 40 ثبٌّبئخ ، ٚرشوضد فٟ ِذبفظبد اٌمب٘شح ثٕغجخ 4جشائُ اٌخطف ثٕغجخ 

.  ثبٌّبئخ 20اٌف١َٛ، اٌغٛ٘بج، ثٕغجخ 

 66 جش٠ّخ ، ِمبثً 118 ٚثزٌه ٠ىْٛ إجّبٌٟ ػذد جشائُ اٌؼٕف اٌّشرىجخ ِٓ طشف اٌّشأح 

 ثبٌّبئخ ِٚثٍذ ِب ٔغجزٗ 79 جش٠ّخ ،ثٕغجخ 52 ثض٠بدح لذس٘ب 2012جش٠ّخ فٟ اٌغٕخ اٌغبثمخ 

.  ثبٌّبئخ ِٓ إجّبٌٟ اٌجٕب٠بد اٌّشرىجخ 10

 أثشص ح ثبٌّبئ11 ِذبفظخ أع١ٛط ٚا١ٌّٕب، وبْ ٌّٙب أوجش ٔظ١ت ِٓ اٌجشائُ ٚرٌه ثٕغجخ 

جشائُ اٌؼٕف، اٌمزً اٌؼّذٞ ، ٚاٌششٚع ف١ٗ، ػٍٝ لّخ اٌجشائُ اٌزٟ إسرىجزٙب اٌّشأح ٘زا اٌؼبَ 

، ر١ٍٙب اٌغشلخ ثبإلوشاٖ ، اٌزض٠ٚش فٟ ِذشساد سع١ّخ ، اٌذش٠ك اٌؼّذٞ ، اٌضشة اٌّفضٟ 

. إٌٝ اٌّٛد ٚػب٘خ ، اٌخطف

. ّظثح إجزاً اىَزأج فٍ اىجشائز: اىفزع اىثاٍّ 

 إٕ أُوبهثخ اإلؽظبئ٤خ ُظبٛوح إعواّ اَُ٘بء ك٢ اُغيائو ، رٌشق ػٖ ؽوبئن فـ٤وح، 

 4421، صْ إ٣وبف أًضو ٖٓ 2013كؾَت روو٣و ٓظبُؼ اُشوؿخ اُوؼبئ٤خ أٗٚ فالٍ ٍ٘خ 

:  إٓوأح ٓزٞهؿخ ك٢ ع٤ٔغ أشٌبٍ اُغو٣ٔخ ، ٜٓ٘ب 

: اىَظاص تاالشخاص- 01

.  ٓزٞهؿخ2219اُؼوة ٝاُغوػ اُؼٔل١ ة -  أ

.   ٓزٞهؿخ 299اُزٜل٣ل -  ة

.  ٓزٞهؿخ 565اُشزْ ٝ اُونف -ط

.   ٓزٞهؿخ54اُوزَ اُؼٔل١ -  ك
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.  ٓزٞهؿبد06ٝاُوزَ اُـ٤و اُؼٔل١ 

  :جزائٌ اىَظاص تاىؼائيح واِداب اىؼاٍح -02 

 ٓزٞهؿخ 549عو٣ٔخ إٗشبء ٓؾَ ُِلػبهح 

 ٓزٞهؿخ 114رؾو٣غ اُوظو ػ٠ِ اُلَن ٝاُلػبهح  - ة

: اىَظاص تاىََتيناخ- 03 

رأر٢ اَُوهبد ثبػزجبهٛب أًضو اُغوائْ أُورٌجخ ٖٓ ؿوف كئخ اَُ٘بء ك٢ أُورجخ اُضبُضخ ، كِْ 

رؼل رزْ ثأشٌبٍ رو٤ِل٣خ ؽ٤ش صْ ا٣وبف ُظبد إٍزؼِٖٔ اُزٜل٣ل ثبَُالػ األث٤غ ٝاُـبى 

.  إٓواح ٓزٞهؿخ615ا٤ََُٔ ُِلٓٞع ٝإٍزؼٔبٍ ٓقزِق ٍٝبئَ اُؼ٘ق كٌبٗذ اُ٘ز٤غخ 

.  ٓزٞهؿخ 175اَُوهخ ثبُقـق-  أ

 . ٓزٞهؿخ78اَُوهخ ثبٌَُو-  ة

.   ٓزٞهؿخ72اَُوهخ ثبُؼ٘ق - ط

 ٓزٞهؿخ 41اَُوهخ ثبُزٜل٣ل - ك

  ٓزٞهؿخ27اَُوهخ ثبٍزؼٔبٍ ٓلبر٤ؼ ٓظـ٘ؼخ -ٝ

 ِزٛسطخ 27اٌغشلخ ثبٌٕشً -ٖ

.  ِزٛسطخ126رذط١ُ ٚرخش٠ت أِالن اٌغ١ش -ْ

 

 

 

،٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ األؽٌبّ ٝهواهاد ؿوكخ االرٜبّ ُغ٘ب٣بد اُوزَ اُؼٔل١ ، إهرٌجزٜب 01أُِؾن ههْ - 

 .َٗبء

، ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ األؽٌبّ ٝهواهاد ؿوكخ االرٜبّ ُغ٘ب٣بد ٓؾبُٝخ اُوزَ اُؼٔل١ ، 01أُِؾن ههْ - 

. إهرٌجزٜب َٗبء

،٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ األؽٌبّ ٝهواهاد ؿوكخ االرٜبّ ُغ٘ب٣بد ٛزي اُؼوع ٝرؾو٣غ 02أُِؾن ههْ - 

.  هبطوح ػ٠ِ اُلَن ٝكَبك األفالم ، إهرٌجزٜب َٗبء 

 .، ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ األؽٌبّ ُغ٘ؾخ اَُوهخ ، إهرٌجزٜب َٗبء 02 أُِؾن ههْ -
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  ٚٚثزٌه ٠ّىٓ اٌمٛي ثأٔٗ ٌُ رؼذ اٌّشأح رىزفٟ ثغشلخ اٌّظٛغبد ، أٚ اٌّبي فٟ اٌذّبِبد

 ، ا٣َُٞ٘خٌزجّؼبدلبػبد اٌذفالد، أٚ أش١بء ث١ّٕخ ِٓ اٌجبساد ٚاٌمش٠جبد أثٕبء اٌذفالد أٚ ا

ٓضَ ٓب عود ػ٤ِٚ اُؼبكح، ثَ رؼلرٚ إ٠ُ اَُوهخ أُٞطٞكخ اُز٢ روزوكٜب ثؼل اُزقـ٤ؾ ع٤لا، 

ٝاَُوهخ ٖٓ كافَ أُؾالد اُزغبه٣خ ، كافَ ؽبكالد اُوًبة، ٝؽز٠ ٍوهخ أُ٘بىٍ 

ثبٍزؼٔبٍ ٓلبر٤ؼ ٓظـ٘ؼخ، ٝهل ر٘شؾ ك٢ شجٌبد ٓ٘ظٔخ ٝٓقزظخ ،ٝك٢ ًض٤و ٖٓ األؽ٤بٕ 

 .رشوف ػ٤ِٜب اَُ٘بء ػ٠ِ هأً اُؼظبثخ ، ثؼ٤لا ػٖ إشواف اُوعَ

ٝك٢ روو٣و آفو أػلرٚ ٓظبُؼ اُشوؿخ اُوؼبئ٤خ، ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓظبُؼ اُلهى اُٞؿ٢٘ ، كئٗٚ 

 إٓوأح ك٢ ٓقزِق اُوؼب٣ب 1594رٞهؿذ أًضو ٖٓ . 2009فالٍ اَُلا٢ٍ األٍٝ ٖٓ ٍ٘خ 

 :اإلعوا٤ٓخ

.  ٓزٞهؿخ142ٍوهخ ا٤َُبهاد ٝإثزياى األٓٞاٍ -أ

.  ٓزٞهؿخ33اُوزَ اُؼٔل١ -  ة

.   ٓزٞهؿخ897اُؼوة ٝاُغوػ اُؼٔل١ -  ط

.   ٓزٞهؿخ61اُزؾو٣غ ػ٠ِ اُلَن ٝاُلػبهح - ك

٣ٝالؽظ ًنُي رؾٍٞ كٝه أُوأح ٖٓ اإلعواّ اُزو٤ِل١ إ٠ُ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٗظـِؼ ػ٤ِٚ 

ثبالعواّ أُ٘ظْ ، إم رْ رٞه٤ق َٗبء ٓزٞهؿبد ك٢ عوائْ إٍزٜالى ٝرو٣ٝظ أُقلهاد ، 

ؽ٤ش  .ُلهعخ إٔ أطجؾذ ك٤ٜب أُوأح ػؼٞا ثبهىا ك٢ شجٌبد رٜو٣ت أُقلهاد ثأٗٞاػٜب

، إٔ َٗجخ اَُ٘بء أُٞهٞكبد ك٢ عو٣ٔخ إٍزٜالى 2011ء ك٢ روو٣و اُلهى اُٞؿ٢٘ َُ٘خ اط

 2011 إٓوأح فالٍ اُشٜو اُقبٌٓ ٖٓ اَُلا٢ٍ األٍٝ َُ٘خ 64أُقلهاد هل أهرلغ إ٠ُ 

 . ؽبُخ33، اُن١ ٍغَ ك٤ٚ 2010ٓوبهٗزب ثَ٘خ 

، ٓوبٍ ٓ٘شٞه ػ٠ِ أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ رؾذ ػ٘ٞإ 2006روو٣و ٓظبُؼ اُشوؿخ اُوؼبئ٤خ، اُغيائو اُؼبطٔخ ،

 http / / www . palmoon . net / 2 / topic - 3970 - 87html .اُغو٣ٔخ ا٣َُٞ٘خ ك٢ اُغيائو 

،ٓوبٍ ٓ٘شٞه ػ٠ِ أُٞهغ 2007 اُٞؿ٢٘ ، اُغيائو اُؼبطٔخ ،ع٤ِ٣ٞخ ٖٓروو٣و ٓظبُؼ اُشوؿخ اُوؼبئ٤خ ٝاأل

 .أُنًٞه ٍبثوب: اإلٌُزو٢ٗٝ

/REVENUE DE LA GENDARMERIE NATIONAL.EDITE PAR LA CELLULE 

COMMINICATION-COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE 

NATIONAL.N29.MAI2008.P07. 



 وتحيُيها إحصاءاتها وتؼط تاىَزأج اىخاصح اىجزائٌ                                  اىثاٍّ اىفصو
 

66 
 

 ؽبالد فالٍ 4 ؽبالد إ٠ُ 7ًٔب صْ رَغ٤َ إٗقلبع ك٢ َٗجخ اُٜغوح اُـ٤و اُشوػ٤خ ٖٓ 

. 2010اُشٜو اُضبُش ٖٓ اَُلا٢ٍ األٍٝ ٖٓ ٍ٘خ 

 أٓب ك٤ٔب ٣قض اُغوائْ اإلهزظبك٣خ ، ٓضَ اُزي٣ٝو، إفزالً أٓٞاٍ ػ٤ٓٞٔخ ،ري٣ٝو 

. 2012ٓؾوهاد ه٤ٍٔخ ٝٝصبئن إكاه٣خ ، كول ٍغَ ك٢ اُلٝهح اُغ٘بئ٤خ اُضبُضخ ثغ٤غَ َُ٘خ 

ر٣ٌٖٞ عٔبػخ أشواه ، إٓوأر٤ٖ . فٌٔ ػشو هؼ٤خ رٜوة ػو٣ج٢ ٜٓ٘ب هؼ٤خ إٓوأح ٝاؽلح-

. رلاٍٝ ػِٔخ ٓيٝهح، إٓوأح ٝاؽلح ري٣ٝو ك٢ ٓؾوهاد ه٤ٍٔخ، إٓوأح ٝاؽلح (02)

 اُٞؿ٢٘ ُِشٜو اُقبٌٓ ٖٓ اَُلا٢ٍ األٍٝ ٖٓٝرغله اإلشبهح إ٠ُ إٔ روو٣و ٓظبُؼ األ - 

 644 ٓوبهٗزب ة 510 أًل إٗقلبع َٗجخ أُزٜٔبد ك٢ ٓقزِق اُغوائْ ا٠ُ 2016َُ٘خ 

 . ثبُٔبئخ20.81ٝثبُزب٢ُ ٍغَ ر٘بهض ثَ٘جخ . ُ٘لٌ اُلزوح 2011ك٢ 

ٝؽٍٞ ؿج٤ؼخ اُوؼب٣ب أُؼبُغخ ٝٓقزِق أٗٞاع اُغوائْ اُز٢ اهرٌجزٜب أُوأح فالٍ اَُلا٢ٍ -

، كئٗٚ ؽَت اإلؽظبئ٤بد أَُغِخ ، ٣ظٜو رٞهؽ أُوأح ك٢ إهرٌبة 2016األٍٝ ٖٓ ٍ٘خ 

  أٗٔبؽ ، أهجِذ ػ٤ِٜب أُوأح ك10٢ ٗٞع ٖٓ األكؼبٍ اإلعوا٤ٓخ ، ثوىد ك٤ٜب 25أًضو ٖٓ 

 ـــــٛنٙ أُلح ثٌضوح، ٝأٝهق ثَججٜب ػلك ًج٤و ٖٓ اَُ٘بء أُغوٓبد، ٣ٝزؼِن األٓو ة

 

//REVENUE DE LA GENDARMERIE NATIONAL.EDITE PAR LA CELLULE 

COMMINICATION-COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE 

NATIONAL.N28.MARS 2008.P09. 

،٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ األؽٌبّ ٝهواهاد ؿوكخ االرٜبّ ُغ٘ب٣بد اُزٜوة اُؼو٣ج٢ ، 02أُِؾن ههْ - 

، ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ األؽٌبّ ٝهواهاد ؿوكخ االرٜبّ ُغ٘ب٣بد ر٣ٌٖٞ عٔؼ٤خ 02أُِؾن ههْ . إهرٌجزٜب َٗبء

 .أشواه إهرٌجزٜب َٗبء

، ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ األؽٌبّ 02أُِؾن ههْ . - 10،ص2010 ٗٞكٔجو 15عو٣لح اُٞؿٖ، االر٤ٖ٘ 

 .ٝهواهاد ؿوكخ االرٜبّ ُغ٘ب٣بد اُزي٣ٝو ٝاٍزؼٔبٍ أُيٝه ك٢ ػول ه٢ٍٔ إهرٌجزٜب َٗبء
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NATIONAL.N35.MAI 
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رؾذ ػ٘ٞإ : ، ٓوبٍ ٓ٘شٞه ػ٠ِ أُٞهغ االٌُزو2006٢ٗٝ اُٞؿ٢٘، اُغيائو اُؼبطٔخ،ٖٓروو٣و ٓظبُؼ األ- 

 http / / www . palmoon . net / 2 / topic - 3970 - 87html .اُغو٣ٔخ ا٣َُٞ٘خ ك٢ اُغيائو
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شوػ٤خ ، اَُوهخ، اُلػبهح، اُلؼَ اٍاُؼوة ٝاُغوػ اُؼٔل١، اُزٜو٣ت، اُٜغوح ؿ٤و - 

. أُقَ ثبُؾ٤بء، رغبهح أُقلهاد، ر٣ٌٖٞ عٔؼ٤خ أشواه، ٝاُوزَ اُؼٔل١

 هؼ٤خ ػوة ٝعوػ 1923 ٝال٣خ 48 اُٞؿ٢٘ ػ٠ِ َٓزٟٞ ٖٓؽ٤ش ػبُغذ ٝؽلاد األ- 

 إٓوأح، ًِٜٖ إهرٌجٖ ٛنا اُلؼَ اإلعوا٢ٓ اُؼ٤٘ق اُن١ ٣ِؾن 99ػٔل١ أٝهق ٖٓ فالُٜب 

ًٔب رزظله ٛنٙ اُغوائْ هؼبئ٤ب .األمٟ ثبُؼؾ٤خ ٝهل ٣ٌٕٞ ٓغ ٍجن اإلطواه ٝاُزوطل 

 إٓوأح ، ٣ٝؼزجو اُزٜو٣ت 97 هؼ٤خ ، أٝهق ػ٠ِ إصوٛب 1994اُزٜو٣ت، أ٣ٖ صْ إؽظبء 

ثٔقزِق أشٌبُٚ عو٣ٔخ فـ٤وح علا، ٌُٞٗٚ ٣ِؾن اُؼوه ثبإلهزظبك اُٞؿ٢٘ ثبُلهعخ األ٠ُٝ، 

ٝاألفـو ٖٓ مُي ٛٞ إهرلبع ػلك اَُ٘بء أُٞهٞكبد ثَجت اُزٜو٣ت، ا٠ُ عبٗت مُي رْ 

 إٓوأح عِٜٖ ٖٓ األع٘ج٤بد ٝك٢ 83 هؼ٤خ ٛغوح ؿ٤و شوػ٤خ أكد إ٠ُ رٞه٤ق 950ٓؼبُغخ 

اُـبُت ٖٓ اإلكو٣و٤بد صْ ا٣وبكٜٖ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُشو٣ؾ اُؾلٝك١ اٝ كافَ اُزواة اُٞؿ٢٘ 

 أفوٟ ، ػ٠ِ ؿواه إٗزشبه ّ هع دٝاألفـو ك٢ ٛنٙ اُغو٣ٔخ أٜٗب رؤك١ إ٠ُ ٓشبًَ ٝآكب

ٝثقظٞص اَُوهخ كول صْ إؽظبء .ا٤َُلا ٝرغبهح أُقلهاد ٝٓقزِق أٗٞاع اُزي٣ٝو 

 هؼ٤خ رْ 24 إٓواح ، اُلػبهح 67هؼ٤خ ػ٠ِ أَُزٟٞ اُٞؿ٢٘ أٝهق ٖٓ فالُٜب 2940

 إٓوأح، 36 هؼ٤خ رْ رٞه٤ق فالُٜب 374 إٓوأح، اُلؼَ أُقَ ثبُؾ٤بء رْ رَغ٤َ 40ا٣وبف 

. إٓوأح32 هؼ٤خ أٝهق ػ٠ِ إصوٛب 1586رغبهح أُقلهاد صْ إؽظبء 
1

 

ٝك٢ ٗلٌ ا٤َُبم ٝفالٍ اَُ٘ٞاد األف٤وح ، إىكاكد َٗجخ اُغوائْ اُز٢ رورٌجٜب اَُ٘بء ك٢ - 

 إٓوأح 2109 إ٠ُ رٞهؽ 2016اُغيائو ، ٝرش٤و أُل٣و٣خ اُؼبٓخ ُألٖٓ اُٞؿ٢٘ فالٍ ٍ٘خ 

 إٓوأح 306 هبطوح، ثبالػبكخ ا٠ُ إؽظبء 90ك٢ هؼب٣ب اُؼوة اُؼٔل١ ، ٖٓ ث٤ٜٖ٘ 

١ ف إٓوأح 14 ٍوهخ ٛٞارق ٗوبُخ ،93 هبطوح ك٢ اَُوهخ ٜٓ٘ب 427ٓزٞهؿخ ك٢ اُلػبهح، 

 إٓوأح ك٢ أُزبعوح 33 إٓوأح ك٢ هؼب٣ب اُؾ٤بىح ٝإٍزٜالى أُقلهاد، 48هؼب٣ب اُوشٞح ،

 إٓوأح ث٤ٜٖ٘ هبطوربٕ ك٢ عوائْ اُوزَ اُؼٔل١ ٝاُؼوة اُؼٔل١ أُؤك١ 34ثبُٔقلهاد، 

. ا٠ُ اُٞكبح

                                                           
1
 .، اُغو٣ٔخ ا٣َُٞ٘خ ك٢ اُغيائو2016 اُٞؿ٢٘، اُغيائو اُؼبطٔخٖٓروو٣و ٓظبُؼ األ 



 وتحيُيها إحصاءاتها وتؼط تاىَزأج اىخاصح اىجزائٌ                                  اىثاٍّ اىفصو
 

68 
 

ك٢ ؽظ٤ِزٜب ا٣َُٞ٘خ ػجو ًبَٓ إه٤ِْ االفزظبص رٌٔ٘ذ كوم اُشوؿخ اُوؼبئ٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ - 

 هؼ٤خ ٍغِذ 229 هؼ٤خ ع٘بئ٤خ ٖٓ أطَ 228ُألٖٓ اُٞؿ٢٘ ٖٓ ٓؼبُغخ ٝكي ف٤ٞؽ 

 رزؼِن عِٜب ثوؼب٣ب عوائْ اُوزَ اُؼٔل١ ٝعوائْ اُؼوة ٝاُغوػ اُؼٔل١ 2016فالٍ 

 ثٞاٍـخ أٍِؾخ ٗبه٣خ 04 ٜٓ٘ب إهزوكذ ثبٍزؼٔبٍ أٍِؾخ ث٤ؼبء، 225ٝأُؤك١ إ٠ُ اُٞكبح 

 َٗبء ٝ 9 كبػَ هئ٢َ٤ ٖٓ ث٤ْٜ٘ 228 ٓزٞهؽ ْٜٓ٘ 490رو٤ِل٣خ، أٍلود ػٖ رٞه٤ق 

 ْٜٓ٘ 378 إٓوأح رْ إؽبُزْٜ ػ٠ِ اُغٜبد اُوؼبئ٤خ ٤ُزْ ا٣لاع 18 شو٣ي ٖٓ ػْٜٔ٘ 262

.  اُؾجٌ أُؤهذ

ٝأُالؽظ ٖٓ فالٍ ع٤ٔغ االؽظبئ٤بد ، ر٘ب٢ٓ اُظبٛوح االعوا٤ٓخ ُِٔوأح ك٢ اُغيائو - 

ثشٌَ ه٤ٛت علا ٝإهرلبع َٓزٞاٛب اُن١ أكٟ إ٠ُ كم ٗبهًٞ اُقـو ٖٓ فالٍ إٗزشبه ٛنٙ 

اُظبٛوح ك٢ ٓقزِق اُـجوبد ٝٓقزِق األػٔبه إم ٗغل اُوبطوح رورٌت اُغو٣ٔخ ٖٓ ٍوهخ 

ٝثـبء ٝكبؽشخ ٝهزَ ٝؿ٤وٛب ٝأُضولخ ٝاُـبُجخ اُغبٓؼ٤خ ٝاُؼيثبء ٝأُزيٝعخ ٝأُـِوخ ٖٓ 

ٝؽز٠ أُوأح األ٤ٓخ . اُـ...... فالٍ رٞهؿٜب ك٢ هؼب٣ب أُقلهاد ٝاالعٜبع ٝاُزي٣ٝو 

 .ًنُي هل َٓزٜب اُؼلٟٝ ثـغ اُ٘ظو ػٖ أُغزٔؼبد أُقزِلخ ٖٓ ٓلٕ ٝهوٟ

 2016 تحيُو ٍعَىُ جزائٌ اىَزأج ػاً :اىَطية اىثاٍّ
1

 

ٍ٘وّٞ ٛ٘ب ثززجغ عوائْ أُوأح، ٝمُي ُٔؾبُٝخ كْٜ اَُِٞى اإلعوا٢ٓ ُِٔوأح، ًٝنُي اُزؼوف 

ػ٠ِ اُٞال٣بد اُز٢ ريكاك ك٤ٜب عو٣ٔخ أُوأح، ٝٓلٟ رجبٕ ٓؼلالد اُغوائْ ٓب ث٤ٖ اُٞال٣بد 

ٖٝٓ رْ اُزؼوف ػ٠ِ فظبئض أُغوٓبد ٝكوب ُؾبُزْٜ اُؼٔو٣خ ٝاُيٝاع٤خ ٝا٤ٜ٘ٓٞ٤ٍَُٞخ، 

ٝث٤بٕ عٌ٘ اُؼؾ٤خ ٝاُظِخ اُز٢ روثـٚ ثبُٔغوٓخ، ٝٓؼوكخ كٝاكغ اهرٌبة أُوأح ُِغو٣ٔخ، 

ٝاٍُٞبئَ أَُزقلٓخ ك٢ اهرٌبثٜب، ٝٓؾبُٝخ ٝطق ُجؼغ أٗٔبؽ اُغوائْ اٌُضو اٗزشبها ث٤ٖ 

. اَُ٘بء ٖٓ ؽ٤ش ك٣٘ب٤ٓذ ؽلٝصٜب

 

 

                                                           
1
. 2016، اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌألِٓ اٌٛطٕٟ ِظبٌخ اٌششطخ اٌمضبئ١خ روو٣و 
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 : حجٌ جزائٌ اىَزأج وٍْاطق حذوثها-1

 ٌىضخ التىزٌع الجغرافً لجرائن الورأة فً الجسائر: (01)جذول رقن

 

.  ، أُوعغ اَُبثن2007 اُٞؿ٢٘ ، اُغيائو اُؼبطٔخ، ع٤ِ٣ٞخ ٖٓروو٣و ٓظبُؼ األ

 .2016روو٣و ٓظبُؼ اُلهى اُٞؿ٢٘ اُغيائو اُؼبطٔخ 

  2015.عبى٣خ ٤ٍِٔب٢ٗ، أكو٣َ  اُغوائْ، عو٣لح اُؼوث٢ اُغل٣ل، هـو،عيائو٣بد ٣ورٌجٖ

. 2016إؽظبئ٤بد أُل٣وح اُؼبٓخ ُألٖٓ اُٞؿ٢٘ - 
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 ٝاُز٢ اهرٌجذ 2016 عو٣ٔخ فالٍ ػبّ 985ؽلٝس  (01)٣زؼؼ ٖٓ هواءح اُغلٍٝ ههْ 

. ٖٓ هجَ أُوأح

 عو٣ٔخ 268 ٝٝهؼذ ، %41.31 عو٣ٔخ ٜٓ٘ب ك٢ ٓ٘ـوخ اٍُٞؾ ثَ٘جخ 407 ؽلس 

  %27.20ثٔ٘ـوخ اُشوم ثَ٘جخ 

 عو٣ٔخ ثٔ٘ـوخ 47، ث٤٘ٔب ٍغِذ  %26.70 عو٣ٔخ ثَ٘جخ 263ٝك٢ ٓ٘ـوخ اُـوة 

  %4.77اُغ٘ٞة أ١ ثَ٘جخ

 عو٣ٔخ اهرٌجزٜب أُوأح، ٝاُز٢ رْ ٗشوٛب فالٍ ػبّ هل ٣ؼـ٢ كٌوح ثإٔ 985ُؼَ هطل 

عوائْ اَُ٘بء ٓ٘قلؼخ َٗج٤ب، ٌُٖ ُٞ كهو٘ب ٝهاء ٛنا اُوهْ ال اػزجوٗبٙ ٓورلؼب ٝمُي ٗظوا 

 :ُالػزجبهاد اُزب٤ُخ

 أؽ٤بٗب ٓب رورٌت عوائْ ٝال ٣زْ اٌُشق ػٜ٘ب، ٝثبُزب٢ُ ال رظَ إ٠ُ أٍٔبع ٓظبُؼ األٖٓ، 

ألٗٚ ك٢ أؽ٤بٕ ًض٤وح ال ٣زْ اُزج٤ِؾ فٞكب ٖٓ اٗزشبه اُلؼ٤ؾخ ًبُق٤بٗخ اُيٝع٤خ، ألٕ أُوأح 

ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ػ٤ت إٔ رلفَ اَُغٖ ألٕ مُي هل ٣ٞطْ أكواك ػبئِزٜب ثبُؼبه، ٝثبُزب٢ُ ؿبُجب ٓب 

 . ٣زْ اُزَزو ػ٠ِ ثؼغ اُغوائْ

ًض٤وا ٓب ر٘شو ٓظبُؼ اُشوؿخ ػٖ اًزشبف عضش ٓٞا٤ُل ؽل٣ض٢ اُٞالكح، ٌُٖٝ ال ٣ؼوف 

 .ٓورٌج٤ٜب أ١ إٔ أُغوٓخ رجو٠ ٓغُٜٞخ

 أٓب ػٖ ٓ٘بؿن ٝهٞع عوائْ أُوأح، كول ًشلذ اإلؽظبئ٤بد ػٖ ٝعٞك رجب٣ٖ شبٍغ ث٤ٖ 

اُغوائْ أُورٌجخ ك٢ ٝال٣بد اُشٔبٍ شوم، ٍٝؾ، ؿوة ٝٝال٣بد اُغ٘ٞة، إم رْ إؽظبء 
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 اُٞال٣بد 77.04 ، ٓوبثَ 95.22% عو٣ٔخ ٝهؼذ ك٢ ٝال٣بد اُشٔبٍ أ١ ثَ٘جخ938

 . عو٣ٔخ ٖٓ إعٔب٢ُ اُغوائْ اُز٢ اهرٌجزٜب أُوأح47اُغ٘ٞة أ١ ثٞاهغ 

٣ؼٌٌ رؾ٤َِ أُؼٕٔٞ االهرلبع اٌُج٤و ُغوائْ أُوأح ك٢ ٝال٣بد اُشٔبٍ ػٖ رِي أُورٌجخ 

ك٢ ٝال٣بد اُغ٘ٞة، ٝمُي هاعغ إ٠ُ اهرلبع ٓؼلٍ اٌَُبٕ ك٢ ٝال٣بد اُشٔبٍ ػ٘ٚ ك٢ 

ٝال٣بد اُغ٘ٞة، ًٝنُي ٗلَو اهرلبع اُغو٣ٔخ ك٢ أُلٕ اٌُجوٟ ًبُؼبطٔخ، ٍـ٤ق، 

ٝٛوإ إ٠ُ ػؼق اُوٝاثؾ االعزٔبػ٤خ اُز٢ رلكغ إ٠ُ اَُِٞى اإلعوا٢ٓ، كٌضبكخ اٌَُبٕ 

ٝروًيْٛ ك٢ اُشٔبٍ ٣ي٣ل ٖٓ كوص اُزو٤ِل ٝأُؾبًبح ك٢ اهرٌبة اُغوائْ ثشٌَ ٣لٞم 

 .ٓ٘ـوخ اُغ٘ٞة

 : خصىصُح اىَجزٍح-2

ٍٞف ٗزؼوع ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ اُزؼوف إ٠ُ اُلبػَ أٝ اُشقض ٓورٌت اُغو٣ٔخ، 

ثبُزـوم ُجؼغ فظبئض . أ١ اُغب٢ٗ اُن١ ٣َِي ًٍِٞب ال ٣ووٙ اُوبٕٗٞ أٝ أُغزٔغ

 .أُغوٓخ ٍٞاء ٖٓ ؽ٤ش اُؼٔو أٝ اُؾبُخ اُيٝاع٤خ ٝاُؾبُخ ا٤ٜ٘ٓٞ٤ٍَُٞخ

 ػَز اىَجزٍاخ1-2-

 .ٍ٘خ كٔب كٞم50 ٍ٘ٞاد إ٠ُ 10 ُول رْ رو٤َْ أُغوٓبد ؽَت أػٔبهٖٛ ٖٓ 

 : وبٌزبٌٟ ٍ٘ٞاد كغبء اُزٞى٣غ10ٝاػزٔلٗب ك٢ مُي رٞى٣غ األػٔبه ؽَت اُؼوٞك أ١ 

 َىظح ػَز اىَجزٍاخ ػَز اىَجزٍح: (02)جذوه رقٌ 
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( 30,39)إٔ أؿِج٤خ أُغوٓبد ٣وؼٖ ك٢ اُلئخ اُؼٔو٣خ  (06)٣زؼؼ ٖٓ هواءح اُغلٍٝ ههْ 

ٝثِؾ  (ٍ٘خ19-10)، ٢ِ٣ مُي ٖٓٔ ٣وؼٖ ك٢ اُلئخ اُؼٔو٣خ  %70.05ٓغوٓخ ثَ٘جخ 

ثؼلك ٣جِؾ  (ٍ٘خ49-40)،صْ ر٤ِٜٖ اُلئخ اُؼٔو٣خ %11.77 ٓغوٓخ ثَ٘جخ 116ػلكٖٛ 

عٕخ فّب فٛق 50، ث١ّٕب وبْ ػذد اٌّجشِبد فٟ فئخ اٌؼّش %10.25 ٓغوٓخ ثَ٘جخ 101

 03.65 ٓغوٓخ ثَ٘جخ36 ك٢ ؽ٤ٖ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ اُؼٔو ٓج٤٘ب ٍ  %04.26ِجشِخ ثٕغجخ42

٣ؼزجو ػبَٓ اَُٖ ٖٓ أُزـ٤واد . ٖٓ إعٔب٢ُ أُغوٓبد أُ٘شٞهح أفجبهٖٛ ك٢ اُغو٣لح%

أُؤصوح ػ٠ِ كؼَ اُغو٣ٔخ ٝمُي ثَجت ٓب ٣ـوأ ػ٠ِ شقظ٤خ اُلوك فالٍ ٓواؽَ ٗٔٞٙ ٖٓ 

 ثٔؼ٠٘ إٔ االعزٔبػ٤خرـ٤واد ث٤ُٞٞع٤خ ٝٗل٤َخ، ٝٓب ٣َب٣وٛب ٖٓ رـ٤واد ك٢ ٓؾ٤ـٚ 

اُغو٣ٔخ ري٣ل ًِٔب ثِـذ اُوٞح اُجل٤ٗخ أهظبٛب أ١ ثِٞؽ هث٤غ اُؼٔو أٝ ٓوؽِخ اُشجبة، صْ رجلأ 

". ثبُؼؼق ؽز٠ رزالش٠ ٜٗبئ٤ب ًِٔب ٓبٍ اُؼٔو ٗؾٞ فو٣لٚ اٝ ش٤قٞفزٚ
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 اىحاىح اىشواجُح ىيَجزٍح -2 - 2
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ٗغل إٔ ؽٞا٢ُ ٗظق اُؼ٤٘خ ُْ ر٘شو ػٖ اُؾبُخ  (07)ٖٓ فالٍ ٓؼـ٤بد اُغلٍٝ ههْ 

.  ا٤ٜ٘ٓٞ٤ٍَُٞخ ُِٔغوٓخ، ٝإٔ ؿبُج٤خ اُغوائْ رورٌت ٖٓ هجَ اُؼبؿالد ػٖ اُؼَٔ

٣ؼٌٌ رؾ٤َِ ٓؼٕٔٞ عوائْ أُوأح ثٞعٞك ػلك ًج٤و ٖٓ اُؼبؿالد ػٖ اُؼَٔ أٝ هثبد 

ث٤ٞد كٕٝ ػَٔ، ُٝؼَ ٛنا أٓو ؿج٤ؼ٢ ًٔب مٛت إ٤ُٚ ٓؼظْ اُلهاٍبد ثبٕ ٛ٘بى ػالهخ ه٣ٞخ 

. ث٤ٖ اُجـبُخ ٝرلش٢ اُغو٣ٔخ

 أٓب ٝعٞك اُـالة ٝأُٞظلبد ثَ٘جخ أهَ ٖٓ اُلئز٤ٖ اَُبثوز٤ٖ ك٤ٌٖٔ رل٤َوٙ ًْٜٞٗ أًضو 

. اٗؼجبؿب ٖٓ اُلئبد األفوٟ

أَّاغ اىجزََح ػْذ اىَزأج -3 

 فالٍ ٓغِخ اُشوؿخ ٍٞف ٗزؼوع اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ إ٠ُ أٗٔبؽ عو٣ٔخ أُوأح اُز٢ ر٘بُٝزٜب 

 عوائْ 2016، ؽ٤ش ر٘بُٝذ ػ٠ِ ٓلٟ ػبّ ائْ، ٝمُي ثزؾ٤َِ ٓؼٕٔٞ اُغو2016ػبّ 

عو٣ٔخ اٗزؾبه، ألٕ ك٢ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب 89عو٣ٔخ، ؽنك٘ب ٜٓ٘ب 1074أُوأح ثؾغْ 

أُغوّ ٛٞ اُؼؾ٤خ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ ٝال ٣زورت ػ٤ِٜب ػوٞثخ ؽز٠ ػ٠ِ ٓؾبٝالد االٗزؾبه 

 عو٣ٔخ، ٓؤَخ ػ٠ِ 985اُز٢ ٣لشَ ك٤ٜب اُشقض، ٝثبُزب٢ُ أطجؼ ؽغْ عوائْ أُوأح 

 :األٗٔبؽ اُز٢ ٣ؼٌَٜب اُغلٍٝ اُزب٢ُ



 وتحيُيها إحصاءاتها وتؼط تاىَزأج اىخاصح اىجزائٌ                                  اىثاٍّ اىفصو
 

76 
 

 

05 



 وتحيُيها إحصاءاتها وتؼط تاىَزأج اىخاصح اىجزائٌ                                  اىثاٍّ اىفصو
 

77 
 

 

ػٖ ٓغٔٞػخ أُالؽظبد األٍب٤ٍخ إٔ أػ٠ِ َٗجخ  (09)رٌشق هواءح ٓؼـ٤بد اُغلٍٝ ههْ 

ك٢ اُغوائْ اُز٢ رورٌجٜب أُوأح ٢ٛ اُلػبهح، ثبػزجبهٛب ٖٓ اُغوائْ األٍب٤ٍخ اُز٢ رؼوف ثٜب 

أُوأح، أٓب أك٢ٗ َٗجخ ُزِي اُغوائْ أُج٤٘خ ك٢ اُغلٍٝ اَُبثن ٝأُورجخ ٖٓ أػ٠ِ َٗجخ إ٠ُ 

أك٢ٗ َٗجخ ٝاُز٢ ًبٗذ ٖٓ ٗظ٤ت عو٣ٔخ اٌَُو اُؼ٢ِ٘ ٝاُؾوم اُؼٔل١، ٌُٖ ٛنا 

االٗقلبع ال ٗوعؼٚ إ٠ُ ؿ٤بة ٓٔبهٍخ أُوأح ُٜنٙ اُغوائْ ٌُٖٝ ُؼلّ اٛزٔبّ اإلػالّ 

ثز٤َِؾ اُؼٞء ػ٠ِ ٓضَ ٛنٙ اُغوائْ، ًٝنُي األههبّ أُظِٔخ اُز٢ ال رظَ إ٠ُ أٍٔبع 

ٖٝٓ فالٍ رؾ٤َِ أُؼٕٔٞ كئٕ أُوأح ُْ رؼل روزظو ػ٠ِ . ٓظبُؼ األٖٓ أٝ اإلػالّ

اُغوائْ اُزو٤ِل٣خ ًبُلػبهح، اَُوهخ، ثَ ثوىد ُ٘ب أٗٔبؽ أفوٟ رٔبهٍٜب أُوأح ًٝبٗذ ؽٌوا 

إ٠ُ ؿ٤و مُي ٖٓ أٗٞاع ... ػ٠ِ اُوعَ ًبالفزالً، اُزي٣ٝو، اُٜغوح ؿ٤و اُشوػ٤خ، 

. اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ

 ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٕ عوائْ أُوأح ك٢ اُغيائو هل أفلد أثؼبكا عل٣لح رٔبش٤ب ٓغ رـٞه 

 .أٗٔبؽ اُغو٣ٔخ ك٢ أُغزٔغ
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 :خالصح

ؽبُٝ٘ب ٖٓ فالٍ اُلظَ اُزؼوع إ٠ُ اُغوائْ ماد اُـبثغ اُقبص اُِظ٤ن ثبُٔوأح، أ١ رِي 

ًٔب رـوه٘ب . اُغوائْ اُز٢ ال رورٌت إال ٖٓ كؼَ أُوأح، ٓضال عو٣ٔخ اإلعٜبع، اُلػبهح

اُغوائْ ماد اُـبثغ اُؼبّ ًبَُوهخ، اُوشٞح، اُزٜو٣ت، إم أطجؾذ ظبٛوح إعواّ أُوأح 

ٓ٘زشو ثشٌَ فـ٤و ُْٝ رؼل اُغو٣ٔخ ؽٌوا ػ٠ِ كئخ اُوعبٍ كوؾ، ثَ اهزؾٔذ ػبُْ أُوأح 

ًنُي، ٝؽووذ ٗٞػب ٖٓ أَُبٝاح، كِْ ٣ؼل إعوآٜب ٣وزظو ػ٠ِ اُغوائْ اُقبطخ ًبُيٗب، هزَ 

أُٞا٤ُل ؽل٣ض٢ اُٞالكح، اإلعٜبع، اُلػبهح ٝؿ٤وٛب، ٝٛنا ٓب ؽبُٝ٘ب إُوبء اُؼٞء ػ٤ِٚ ٖٓ 

فالٍ ث٤بٕ ٓٞهق ثؼغ أُشوػ٤ٖ اُؼوة، ًٔب هٔ٘ب ثئػـبء ثؼغ اإلؽظبئ٤بد ُِغوائْ 

 .أُورٌجخ ٖٓ هجَ أُوأح ك٢ اُغيائو
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إرا وبٔذ اٌدش٠ّخ ػِّٛب لذ عدٍذ رظبػذا ٍِسٛظب فٟ اٌغ١ٕٓ األخ١شح، فئْ اٌدش٠ّخ 

ثظ١غخ اٌّؤٔث ػشفذ رظبػذا غ١ش ِغجٛق ، فٕٙبن خشائُ وبٔذ ِمظٛسح ػٍٝ اٌشخبي 

 ائُٚفٟ ٘زا إٌطبق عدٍذ خش. أػسذ ِشزشوخ ٚثذأد رسًّ ربء ْٚٔٛ إٌغٛح ثئِز١بص

اٌزؼذٞ ػٍٝ اٌغ١ش ثٛاعطخ اٌغالذ ٚلٕبثً ِغ١ٍخ اٌذِٛع اٌّمزشفخ ِٓ طشف إٌغبء رٛعؼب 

٘زٖ . وّب رضا٠ذد خشائّٙٓ فٟ ِدبي اٌغشلخ ٚرٙش٠ت اٌّخذساد. ٍِسٛظب ٠ث١ش اٌمٍك

اٌدشائُ أػ١فذ إٌٝ األفؼبي اٌدش١ِخ اٌزٟ وبٔذ ِمزظشح ػٍٝ اٌدٕظ اٌٍط١ف، ِٕٚٙب 

 .اٌذػبسح ٚلزً اٌّٛا١ٌذ

ثبٌشغُ ِب وبْ عبئذا ثخظٛص اٌز١١ّض فٟ إطبس أٔٛاع خشائُ إٌغبء ث١ٓ اٌدشائُ اٌخبطخ 

ٟٚ٘ رٍه اٌدشائُ اٌزٟ ٠ش١غ إسرىبثٙب ِٓ طشفٙٓ، ٚ اٌدشائُ اٌؼبِخ ٟٚ٘ اٌدشائُ اٌزٟ 

. ٠غزٛٞ فٟ إسرىبثٙب ث١ٓ اٌشخً ٚ اٌّشأح 

 فٟ 6 ٚلذ ث١ٕذ ثؼغ اٌذساعبد أْ اٌّشأح فٟ اٌّغشة ٚاٌدضائش ٚرٛٔظ ِغؤٌٚخ ػٓ ٔسٛ 

ٚ٘زا ِب عبُ٘ فٟ رضا٠ذ ػذد . اٌّبئخ ِٓ اٌدشائُ ِمبسٔخ ثبٌدشائُ اٌزٟ ٠شرىجٙب اٌشخً

اٌغد١ٕبد، ٚلذ أٚػسذ اإلزظبئ١بد أْ ٔغت خشائُ إٌغبء سغُ رفبٚرٙب ٚػآٌخ ٔغجزٙب 

ػٍّب أْ اٌسذ٠ث . ِمبسٔخ ثدشائُ اٌزوٛس ٌىٕٙب عدٍذ اصد٠بدا ِطشدا خالي اٌغٕٛاد األخ١شح

. ػٓ إسرفبع اإلخشاَ ػٕذ إٌغبء ال ٠ٕذسج ػّٓ ثبة اٌز٠ًٛٙ ٚإّٔب ٠ٕظت ػٍٝ ٚالغ ِؼبػ

إٕٔب ا١ٌَٛ أِبَ اِشأح رٕبفظ اٌشخً فٟ رٕبٚي اٌخّش ٚاٌّخذساد ، فٟ إٌظت ٚاالزز١بي ، 

فٟ وً شٟء رٕبفغٗ ، ثّب فٟ رٌه اٌغدٓ ... فٟ اٌغشلخ ٚاٌمزً ، فٟ اٌجغبء ٚٔشش اٌفبزشخ 

ِٚب رشرىت ف١ٗ ِٓ خشائُ ٚلذ رزفٛق ػ١ٍٗ أز١بٔب فٟ اٌزطج١ك ٚاإلٔدبص ، ألثش٘ب ٌّٚٛلؼٙب 

.  ٚدٚس٘ب اٌفؼبي فٟ األعشح ٚاٌّدزّغ ٌٚمذسرٙب ػٍٝ اٌزّث١ً ٚاإلخفبء ٚاٌىزّبْ 

ٌُٚ ٠ؼذ اٌغدٓ خبطب ثبٌشخبي ، وّب وبْ فٟ اٌّبػٟ ، ثً أطجر ٌٍّشأح ٔظ١جٙب ِٕٗ ، ٘زا 

ػٍّب أْ ٕ٘بن ِدشِبد رّىٓ ِٓ إخفبء خشائّٙٓ ٚال ع١ّب خشائُ لزً األصٚاج ٚاألثٕبء 

ٚاإلخٙبع أٚ رُ اٌزغزش ػ١ٍٙٓ خٛفب ِٓ اٌفؼ١سخ ٚاٌؼبس أٚ ٌؼذَ اٌزّىٓ ِٓ ِزبثؼزٙٓ 

لؼبئ١ب ِّب عجك، ِٓ اٌُّٙ خذا فٟ اٌؼالج اٌزٕجٗ ٌذٚافغ االٔسشاف ِٚغججبرٗ ، فئٔٙب رؼذ 

ِىبِٓ اٌخطش اٌزٟ ٠دت زغُ ِبدرٙب ، ٚاٌمؼبء ػ١ٍٙب ، ٌٚؼً ِٓ اٌّف١ذ أْ ٔمٛي إْ 

ِٛاخٙخ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌدشائُ ٠ؤرٟ أعبعب ِٓ ِغزٜٛ اٌٛلب٠خ ،أٞ ِؼبٌدخ األعجبة 
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ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ أسشاف اٌّشأح ، أٚ اسرىبثٙب ٌٍدش٠ّخ، لجً رٌه ٔزطشق إٌٝ إٌزبئح 

 .اٌّزٛطً إ١ٌٗ فٟ ٘زا اٌجسث

 :النتائــــج

ال ٠ّىٓ أْ ٔشخغ اٌغٍٛن اإلخشاِٟ ٌذٜ اٌّشأح ، ٌؼبًِ ٚازذ، ألٔٗ ١ٌظ ١ٌٚذ اٌؼٛاًِ *

اٌذاخ١ٍخ ، ٚال اٌخبسخ١خ ٚزذ٘ب، إّٔب ٘ٛ رفبػً ػذح ػٛاًِ داخ١ٍخ ٚخبسخ١خ ، أثشد فٟ 

. رى٠ٛٓ اٌّشأح ٚفٟ عٍٛوٙب اإلخشاِٟ

إخزالف إٌظش٠بد اٌسذ٠ثخ ٚٔظشرٙب فٟ اٌغٍٛن اإلخشاِٟ ٌذٜ اٌّشأح ، ز١ث سوضد ػٍٝ *

، فىشح ش سٚج (إٌظش٠خ اٌٛظ١ف١خ)، ٚفىشح اٌجٕبء اإلخزّبػٟ (فش٠ٚذ)فىشح إٔؼذاَ اٌزىبًِ 

، ٚأخ١شا فىشح أثش اٌسشوخ إٌغ٠ٛخ اٌسذ٠ثخ ػٍٝ إخشاَ (س٠زب ع١ّْٛ)اٌّشأح إٌٝ اٌؼًّ 

ػىظ إٌظش٠بد اٌزم١ٍذ٠خ، اٌزٟ سوضد خً إ٘زّبِٙب ػٍٝ اٌزى٠ٛٓ . (آدٌش)اٌّشأح 

. اٌف١ض٠ٌٛٛخٟ ٚاٌج١ٌٛٛخٟ ٌٍّشأح

إٌغبء ألً إخشاِب ِٓ اٌشخبي، ٚإْ إخشاِٙٓ ِخزٍف ػُٕٙ، ِٓ ز١ث و١ّزٗ ٚٔٛع * 

ٚخغبِزٗ، ٌىٓ إرا وبْ إرفبق اٌجبزث١ٓ لذ إٔؼمذ ػٍٝ اٌزغ١ٍُ ثزٍه اٌّؼط١بد األعبع١خ اٌزٟ 

. رش١ش إٌٝ زمبئك ػ١ٍّخ ِؤوذح، فئْ رفغ١ش٘ب ١ٌظ ِٛػغ إرفبق ف١ّب ث١ُٕٙ

األعٍٛة اٌزىبٍِٟ ٘ٛ أٔدغ أعٍٛة اٌزفغ١ش اإلخزالف ث١ٓ إخشاَ اٌشخً ٚإخشاَ اٌّشأح  *

.  رٌه أٔٗ ٠ؼًّ ػٍٝ دِح خ١ّغ اٌؼٛاًِ دْٚ إغفبي ، أٞ ِٕٙب ، ِغ إثشاص دٚس وً ِٕٙب

إخشاَ إٌغبء ظب٘شح ِؼمذح ، ال ٠ّىٓ ردبٍ٘ٙب ثؤٞ زبي ِٓ األزٛاي ، ز١ث أٔٙب ظب٘شح * 

رّظ اإلعزمشاس اٌغ١بعٟ ٚاإلخزّبػٟ ٚاإللزظبدٞ ٌٍذٌٚخ، ٠ٚدت اإلعشاع فٟ ِٛاخٙزٙب 

. ثئرخبد اٌزذاث١ش اٌٛلبئ١خ ، ٚرشذ٠ذ اٌؼمٛثبد ٌٍسذ ِٓ رفشٟ ٘زٖ اٌظب٘شح

االزظبئ١بد رزدبً٘ ٔغج١ب ظب٘شح إخشاَ إٌغبء ، ٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه ٔزسرٙب عٛاء ػٍٝ  *

.  اٌّغزٜٛ اٌمؼبئٟ أٚ ػٍٝ ِغزٜٛ ِظبٌر األِٓ

لٍخ اٌذساعبد زٛي إخشاَ اٌّشأح، ز١ث إٔٔب ٌُ ٔدذ رمش٠جب أٞ ثسث أوبد٠ّٟ أٚ وزبة *

 .ِزخظض فٟ دساعخ إخشاَ إٌغبء



 خـــاتمــــة
 

82 
 

: اإلقتراحات

 ثؼغ االلزشازبد ِّب عجك أٌُّٙ خذا فٟ اٌؼالج اٌزٕجٗ ٌذٚافغ اٌغٍٛن اإلخشاِٟ ِٚغججبرٗ، 

 :فئٔٙب رؼذ ِىبِٓ اٌخطش اٌزٟ ٠دت زغُ ِبدرٙب ٚاٌمؼبء ػ١ٍٙب، ِٚٓ رٌه

اٌزم١ذ ثبٌؼم١ذح اإلعال١ِخ ٚرذػ١ُ اٌم١ُ اٌخٍم١خ، فمذ وفً اإلعالَ ٌٍّشأح اٌّغٍّخ عالِخ • 

 .اٌطٙش ٚاٌؼفبف ثئرجبػٙب اٌٙذٞ اٌششػٟ فٟ خ١ّغ شؤٚٔٗ

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌّغدذ ٚاٌّذسعخ ٚاٌج١ذ ٚاٌّدزّغ ٚٚعبئً اإلػالَ فٟ ثٕبء  • 

 .شخظ١خ اٌّشأح ٌزمَٛ ثشعبٌزٙب ٚدٚس٘ب فٟ اٌز١ّٕخ ٚإٔدبة أِٙبد اٌغذ ٚسخبي اٌّغزمجً

ِٛاخٙخ اٌغضٚ اٌثمبفٟ اٌغشثٟ ػجش اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ اٌغج١ً األِثً اٌسّب٠خ اٌّشأح ِٓ  • 

 .اٌٛلٛع فٟ اٌدش٠ّخ

ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌشجبث١خ ٚاإلػال١ِخ سعبٌخ ػظ١ّخ فٟ اٌجٕبء اٌؼمذٞ ٚاٌفىشٞ  •

ٚاٌغٍٛوٟ، ٚرٌه ثغشط اٌم١ُ اٌس١ّذح ٚرٛف١ش اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚر١ٙئخ إٌغبء ١ٌظجسٓ 

 .أػؼبء ٔبفؼبد فٟ اٌّدزّغ ِٚشبسوبد فبػالد فٟ ِىبفسخ اٌدش٠ّخ ال ِظبفسزٙب

٠ٕظر ػٍٝ اٌجبزث١ٓ فٟ ػٍُ اإلخشاَ االػزّبد ػٍٝ األعٍٛة اٌزىبٍِٟ فٟ دساعخ ٘زٖ • 

 .اٌظب٘شح، ٚإخشاء اٌّض٠ذ ِٓ اٌذساعبد زٛي إخشاَ اٌّشأح

رفؼ١ً دٚس اٌششطخ فٟ اٌشػب٠خ اٌالزمخ ٚل١بَ اٌذٌٚخ ثئٔشبء ِشبس٠غ زشف١خ ٠زُ ِٓ خالٌٙب  • 

 .رٛخ١ٗ اٌّزٔجبد اٌالرٟ رُ االفشاج ػٕٙٓ ٚرٛف١ش فشص ػًّ ٌٙٓ

اٌؼٕب٠خ أوثش ثبٌّشأح، ثزسغ١ٓ ظشٚفٙب االخزّبػ١خ ٚرٛػ١زٙب ززٝ رمًٍ خشائّٙب ال ع١ّب  • 

 .اٌدشائُ اٌخبطخ

 .ػذَ اٌزٙبْٚ ٚرشذ٠ذ اٌؼمٛثخ ػٍٝ خ١ّغ أّٔبؽ اٌدشائُ• 

ٚفٟ األخ١ش اعزغّبذ وً ِٓ اطٍغ ٘زا اٌؼًّ ٚأْ ٠ؼزسٟٔ إْ ثذس ٌٗ ٔمبئض فزٍه عّخ 

ٚأسخٛ أْ . اٌجشش ٚاٌىّبي هلل عجسبٔٗ ِٚب ثزي إّٔب ٘ٛ عؼٟ ِٚسبٌٚخ ٌزغز٠خ اٌّدبي اٌجسثٟ

أوْٛ لذ ٚػؼذ اإلطجغ ػٍٝ ثؼغ ِٛاطٓ اٌزاء ٚٔفؼذ اٌغجبس ػٓ ثؼغ اٌخجب٠ب ٚسفؼذ 

ٚغب٠زٟ ٘ٛ رفظٕب ٌٙزٖ اٌظب٘شح أال ٟٚ٘ ظب٘شح إخشاَ اٌّشأح ... اٌسدت ػٓ ثؼغ ِب خفٟ
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اٌزٟ أطجسٕب ٔشٙذ٘ب وث١شا فٟ األٚٔخ األخ١ش ٚ٘زا وٍٗ اٌغؼٟ ٌشفغ ِٓ ِغزٜٛ اٌّشأح ال 

ِغزٜٛ اإلخشاَ فسغت، ػجش اٌفؼً اٌّزخٍك اٌفبػً ٚإٌبخغ ٚثّب ٠ؼٛد ثبٌخ١ش ػٍٝ ٘زا 

. اٌٛطٓ اٌؼض٠ض
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 يهخص انًذكزة

 

نى حعذ انجزًٌت حكزا عهى انزجال فمط ،بم ًٌكن نهنساء أٌضا انخزوج عن انًعاٌٍز وانمىانٍن 

انسائذة، بم وأصبحج حزاحى انزجم فً عذة جزائى كانًخذراث وانخهزٌب يا ٌزٌذ فً 

خطىرة انظاهزة ، وحخخهف جزائًها إخخالفا نسبٍا باخخالف انعىايم انخً حؤدي إنى نشأحها 

سىاء كانج عىايم نفسٍت أو عىايم ناحجت عن حأثٍز انًحٍط اإلجخًاعً كانعىايم انًخصهت 

باألسزة ،انعًم ،انعىايم انثمافٍت،اإللخصادي انخً نها حأثٍز عهى دوافع انًزأة كانغٍزة 

 .،اإلحساس بانظهى واإلنخماو 

وبانزغى ين لهت انعنصز اننسىي فً يجال انجزًٌت وفك اإلحصاءاث انًذكىرة إال أنها 

 .أصبحج حأخذ ينحنى حصاعذي إنى درجت دق نالىس انخطز
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