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:ملخص الدراسة   

لقد تناولنا يف هذا البحث تصور االسرة اجلزائرية لظاهرة اختطاف االطفال من خالل هذا املوضوع حناول الوصول اىل معرفة 

اسباب العنف ضد االطفال و اسباب تفشي ظاهرة اختطاف األطفال و اآلثار املرتتبة عنها و آليات للحد منها إذ انطلقت 

 دراستنا من الشكليات التالية 

نا ثالثة فرضيات و اقرتح  

غياب دور األسرة يف توعية أبنائهم سبب من أسباب انتشار ظاهرة اختطاف األطفال :  الفرضية األولى  

نقص الوازع الديين و متسك باألخالق اإلسالمية عالقة بتفشي هذه الظاهرة : الفرضية الثانية  

هرة اختطاف األطفال يف اجملتمع اجلزائري كثرة انتشار اآلفات االجتماعية سبب يف تفشي ظا: الفرضية الثالثة  

فيما خيص املنهج الذي اعتمدنا هو منهج املسح االجتماعي و استخدمنا تقنية االستبيان أما بنسبة للعينة هي عبارة عن  -

 جمموعة من األسر لوالية مستغامن 

و العنف ضد األطفال يف مبحثني و مشروع البحث حيتوي على فصلني النظري و التطبيقي الفصل األول يتضمن العنف -

املبحث األول يتضمن ماهية العنف أشكاله أسبابه و نظرياته أما املبحث الثاين فيتضمن مفهوم العنف ضد األطفال أنواعه اآلثار 

 املرتتبة عنه ظاهرة اختطاف األطفال العوامل النفسية االجتماعية للجاين و الضحية و اآلثار السلبية املرتتبة عنه 

 أما فيما خيص الفصل الثالث فيتمثل يف مجع البيانات و حتليلها مث توصيلها اىل استخالص النتائج -
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 : مقدمة 

إذا كانت حياة البشر حمكومة مبنظومات من القواعد السلوكية واملعايري االجتماعية، منها العقائدية واأليديولوجية فإن  

يعرب عن االحنراف الذي يأيت يف كثري من األحيان مبختلف اجلرائم ولقد دعى اجملتمع عدم االمتثال هلذه القواعد واملعايري إمنا 

اجلزائري على االتيان بسلوكيات اجتماعية مستمدة أساسا من أطر املرجعية لكن يف اآلونة األخرية ظهرت إفرازات جديدة حتمل 

وظهرت بذلك ما يعرف جبرمية االختطاف أي اختطاف  ضمنيا بوادر االحنراف وعدم االمتثال للمعايري االجتماعية واألعراف،

االطفال حبيث يتمثل جرم اختطاف األطفال تعبري أديب لإلجرام يف حني ميثل الطفل األداة، اليت خياطب هبا اجملتمع، األداة 

بعد فنون اجليل، املراوغة، نظرا لكونه احللقة األضعف والرباءة  اليت مل ختترب . املستهلكة، والعبث هبا، املساومة، املتاجرة هبا

وتكتشف األرقام والنسب اخلاصة هبذا اجلرم عن وجود هوة ساحقة يف سلم القيم االجتماعية فقد أصبحت هذه الظاهرة  

كتهديد لكيان البنية االجتماعية، األمر الذي جعلها حمل اهتمام من قبل خمتلف اجلهات ، وعلى مجيع األصعدة حيث أن 

الوطنية، الدولية، الرمسية وغري الرمسية، تعمل اليوم على حماربة املساس حبقوق الطفل ولعلنا ال نبالغ إذ قلنا العديد من املؤسسات 

أن اختطاف األطفال هو جرمية على حقوق الطفل يف الوقت الراهن وقد انعكس هذا األمر سلبا على استقرار األسرة خصوصا 

ىل إعادة النظر يف جرمية اختطاف األطفال من خالل إعادة تنظيم أحكامها وامن اجملتمع عموما، األمر الذي دفع املشرع إ

 .والعقوبات املقررة هلا يف قانون العقوبات

فظاهرة اختطاف األطفال يف تزايد ملحوظ حبيث جعلتنا حنن كباحثني أمام حقيقتها، مفادها أن هذه الظاهرة ليست  

خالقية باألساس وملكافحتها تعتمد على جهد خمتلف الفاعلني يف مشكلة أمنية فحسب بقدر ما هي مشكلة اجتماعية وأ

اجملتمع، فما أحوجنا اليوم إىل نشر الوعي عن خطورة الظاهرة وتنسيق بني مجيع فئات اجملتمع إلجياد آليات وقائية وأخرى 

رة باألساسوعلى هذا األساس عالجية للحد من هذا النوع اخلطري من اإلجرام واالحنراف االجتماعي الذي أصبح يهدد كيان اال

ما واقع ظاهرة اختطاف األطفال يف اجملتمع اجلزائري؟ وماهي أسباب انتشارها؟ وماهي : نتساءل  ونطرح اإلشكال التايل

 .اآلليات أو السبل اليت ميكن مكافحتها هبا ا أو باألحرى التقليل منها؟

بني األول نظري وحيتوي على فصلني الفصل األول ولإلجابة على هذه التساؤالت وضعنا خطة حبث تتكون من جان 

قمنا فيه مبعاجلة مفهوم التنشئة االجتماعية من خالل البحث يف معانيها املختلفة وأهم ما تتميز به وهيئاهتا املختلفة باالضافة إىل 
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فصل الثاين والذي كان بعنوان ذكر أهم نظرياهتا والعمليات اليت تتبعها من أجل حتقيق ما يعرف بالتنشئة االجتماعية ، أما ال

سيكولوجية العنف فتطرقنا إىل البحث يف ماهية العنف من تعاريف وأنواع وأسباب وآثار وختمنا الفصل الثاين بأحد أنواع ظاهرة 

العنف أال وهي االختطاف أي اختطاف األطفال واليت ستكون كمدخل للفصل الثالث أما اجلانب التطبيقي فتمت فيه معالة 

 . اختطاف األطفال ميدانيا ظاهرة

 اإلطار املنهجي 

 :اإلشكالية_ 1

إن اختطاف األطفال ظاهرة مل تكن معروفة يف اجملتمع اجلزائري ،لكنها استفحلت يف اآلونة األخرية بفعل نظرا التحوالت الثقافية 

إفرازات لبعض الظواهر املتعلقة بسلوك الفرد  فمن الطبيعي أن تكون هناك . السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت عرفها اجملتمع

مما نتج عنها اقرتاف فئة معينة من الشباب جلرمية , ومن مجلتها البطالة،و احنراف الشباب والعنف املدرسي والعنف احلضري

وص يف حيث الزالت هذه الظاهرة تشكل موضوعا خصبا للدراسات يف شىت احلقول املعرفية وعلى وجه اخلص,اختطاف األطفال 

نظرا ملا أحدثه هدا السلوك من نتائج وخيمة على اجملتمع مستقبال، حيث أصبحت ,علم االجتماع وعلم النفس واألنثروبولوجيا

                          .                                        ظاهرة اختطاف األطفال من أكثر اجلرائم انتشارا يف  جمتمعنا وأصبحت الشغل الشاغل خاصة ألولياء األطفال

موضوع البحث يتمحور حول دراسة فئةاألطفال املعرضني للعنف من طرف البالغني، فاآلثار اليت تنعكس على سريورة احلياة 

من االجتماعية يف كل جمرياهتا متس سالمة األفراد املادية واملعنوية واغتصاب وقتل االطفال اليت حناول دراستها عرب هذه الورقة تعد 

 مكافحتها أو التقليل من حدهتا؟  أخطر اجلرائم واالحنرافات، ومن هنا نتساءل عن كيفية ظهورها و انتشارها؟   وماهي طرق

 حية األوىل هلذا السلوك اإلجراميوملاذا يعترب الطفل فقط هو الض

 :فرضيات الدراسة_ 2

 .الطفالغياب دور األسرة يف توعية األوالد سبب يف تفشي ظاهرة اختطاف ا_ 

 .نقص الوازع  األخالقي والديين، سبب يف انتشار هذه الظاهرة_ 

 .انتشار اآلفات االجتماعية عامل مساعد النتشار ظاهرة اختطاف األطفال يف اجملتمع اجلزائري_ 
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 :أهداف الدراسة_ 3

 :هندف من خالل هذه الدراسة إىل ما يلي

اللبس عن هذه اجلرمية من خالل حتديد مفهومها ومدى خطورهتا على ان الغرض من هذه الدراسة هو اإلسهام يف إزالة _ 

 .اجملتمع

 .الكشف عن األسباب املساعدة يف انتشارها_ 

 .هذه اجلرمية ال تتوقف عند فعل اخلطف بل هناك أفعال مصاحبة هلا_ 

 .التعرف على ماهية اختطاف االطفال واآلثار النامجة عنها_ 

 .النفسية اليت تصيب الطفل تبعا لنوع االساءة اليت يتعرض هلا الطفلالتعرف على االضطرابات _ 

 .ويبقى اهلدف األساسي من هذه الدراسة هو الكشف عن السبل ملواجهة هذه اجلرمية والسعي للحد منها_ 

 :تحديد المفاهيم_ 4

اهنا قاعدة لكل هذه املؤسسات حبيث ال اهم املؤسسات االجتماعية اليت أقامها االنسان الستمرار حياته وتنظيمها، بل : األسرة

 .يكون هلا استمرار إال باستمرار االسرة

 .وهي الوحدة الوظيفية املكونة من الزوج والزوجة واألبناء املرتبطة برباط الدم واألهداف املشرتكة

وحة للطفل كمثال التمتع باللعب، متثل فرتة احلياة اليت تبدا من امليالد حىت الرشد، لذك جيب التمتع بكل احلقوق املمن: الطفولة

 .الدراسة وكل كل احلقوق األخرى

 .هو انسان مل يتجاوز سن الثامنة عشر ومل يبلغ سن الرشد: الطفل

سلوك مشبه بالقسوة والعدوان والقهر واالكراه وهو عادة السلوك بعيد عن التحضر والتمدن حيث تستثمر فيه الدوافع : العنف

مارا صرحيا بدنيا كالضرب والقتل لألفراد والتكسري والتدمري للممتلكات وكذلك استخدام القوة إلكراه والطاقات العدوانية استث
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اخلصم وقهره، باإلضافة إىل أنه ميكن ان يكون العنف فرديا أي يصدر عن واحد، كما ميكن ان يكون مجاعيا يصدر عن اجلماعة 

حنو ما حيدث يف التظاهرات السلمية اليت تتحول إىل العنف وتدمري  او عن هيئة او مؤسسة تستخدم مجاعات وأعداد كبرية على

 .واستخدام الشرطة يف العنف يف فضها للتظاهرات واالضطرابات

 1.إحداث فزع من خالل االعتداء على الضحية، وهو سلوك غري أخالقي، اجرامي ال اجتماعي: االختطاف

 :أسباب اختيار الموضوع_ 5

 :الولوج يف موضوع جرمية اختطاف االطفال جمموعة من األسباب وهيإن ما دفعنا ودعانا إىل 

 :أسباب ذاتية

 .املكانة املرموقة اليت يتوؤها األطفال داخل احلياة االجتماعية و ضمن أعضاء اخللية األسرية _ 

 .الرغبة وامليل الشخصي يف البحث يف مثل هذه الظواهر االجتماعية احلساسة_ 

 "هنال"هذه الظواهر يف نفسية الشعب اجلزائري ال سيما  قضية الطفلةاألثر الذي تركته _ 

 :أسباب موضوعية

االعتقاد اجلازم حلق الطفل يف سالمته ومحايته من أي مكروه قد يصيبه خاصة إذا كان االعتداء على حريته هبدف حتقيق _ 

 .أغراض وغايات إجرامية و غري إنسانية

 .ة والصدى الذي تركته داخل اجملتمع، و الشعور بانعدام االمن واالستقرارانشغال الرأي العام هبذه اجلرمي_ 

 .التعديل الذي مس قانون العقوبات فيما خيص جترمي هذه الظاهرة_ 

املكانة اليت أصبحت حتتلها ظاهرة اختطاف االطفال يف اجلزائر وذلك من خالل االحصائيات املتصاعدة و املتزايدة اليت _ 

 .عرفتها

                                                           

.161، ص 3002، (ط.د)فاروق مداس، قاموس مصطلحات علم االجتماع،  
1
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 :أهمية الدراسة_ 6

إن ظاهرة اختطاف األطفال هي من اجلرائم اليت كانت موجودة منذ قدم االنسانية، إال أهنا يف اآلونة األخرية قد تفشت  

وانتشرت بشكل مرعب ملفتة االنتباه، ما جعلها موضوع الساعة وأمرا  شغل بال األولياء وأسر األطفال املخطوفني وما يصاحبها 

 إىل حد القتل و التنكيل هبم، وكذلك برتكيز اإلعالم على هذه الظاهرة زاد من خوف وهلع لدى األسر من اعتداءات تصل 

باعتبار ان هذه السلوكيات الشنيعة اخلالية من ضمري االنسانية . هو الشيء الذي أدى إىل اختالل التوازن واستقرار داخل اجملتمع

فهم قصد حتقيق غايات لدى اخلاطف اليت يريد الوصول إليها، وخاصة ما ترتكه مدة واختطا. متس أطفالنا وقرة اعيننا وفلذة أكبادنا

اجلرمية من آثار نفسية وعقلية باعتبار ان الطفل يف مرحلة تكوين حياته وشخصيته ما يؤثر سلبا على حياته املستقبلية وبشكل 

ي يف انتشار مستمر لذلك أصبح من الضروري وضع الفت، وتكمن امهية الدراسة هلذا املوضوع يف أن هذه اجلرمية حلد اآلن ه

 .حلول للحد منها وجيب ان تكون هناك عقوبات صارمة يف حق مرتكيب هذه اجلرمية

 :اإلجراءات المنهجية للدراسات الميدانية_ 7

العامة اليت يرمسها لكل دراسة علمية منهج خاص به يتبعه الباحث ملعاجلة موضوعه املطروح، فهو يعترب اخلطة : أ المنهج المعتمد

 . الباحث لكي يتمكن من خل مشكلته والوصول إىل اهلدف

 1"عبارة عن جمموعة من االطر والقواعد واخلطوات اليت يتبعها الباحث عند دراسة مشكلة"املنهج هو 

ية لظروف اجملتمع الدراسة العلم"باعتبار دراستنا هذه تندرج ضمن وضعية مت االعتماد فيها على منهج املسح االجتماعي فهو 

 2"وحاجاته بقصد احلصول على بيانات ومعلومات كافية عن ظاهرة معينة وحتليلها وتفسريها للوصول إىل تعميم نتائجها

 

 

                                                           

.88، ص 3011، 1طاهر حسين زيباري، أساليب البحث العلمي في علم االجتماع، دار النشر والتوزيع، ط  1 

فاطمة عوض صابر وميرفت علي خفاطة، أسس ومبادئ البحث العلمي، االسكندرية، مكتبة ومطبعة األشعار الفنية،  2

 .49، ص 3003، 1ط
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 :ب تقنية البحث

واليت تعترب اداة من ادوات البحث العلمي فهي وسيلة جلمع البيانات واملعلومات حيث اعتمدنا يف دراستنا هذه : املالحظة/ 1

 .ى املالحظة البسيطة إذ مت من خالهلا أن هنا تفاعل بني أفراد اجملتمع فيما خيص موضوع اختطاف االطفالعل

 (questionnaire)   :  االستمارة/ 2

تعترب االستمارة جمموعة من األسئلة تعد إعدادا حمددا ترسل بواسطة األفراد او تسلم إىل األشخاص املختارين لتسجيل  

صحيفة األسئلة الواردة مث إعادهتا ثانيا ويطلق عليها البعض يف هذه احلالة كلمة استخبار ويتم ذلك بدون معاونة إجاباهتم على 

من الباحث لألفراد سواء يف فهم االسئلة أو تسجيل اإلجابات عليها وقد ترتاوح استمارة االستبيان من قائمة صفرية لألسئلة إىل  

 1"إخل...املفتوحة واملغلقة واملباشرة وغري املباشرة"، كما ختتلف من ناحية نوع األسئلة كتيب صغري قد يتجاوز عشرات الصفحات

هلذا اعتمدنا يف دراستنا هذه على استمارة ألهنا تالئم حجم العينة وكذا نوع املتغريات اليت نريد مجعها، واشتملت االستمارة 

ملت على مخس اسئلة، واحملور األول خاص بأسئلة الفرضية األوىل اليت واشت( الشخصية)حمورين،احملور العام خاص بالبيانات العامة 

عددها عشرة أما احملور الثاين خاص بأسئلة الفرضية الثانية اليت كان عددها ثالثة عشر سؤاال، اما احملور الثالث اخلاص بأسئلة 

 .الفرضية الثالثة، حيث بلغ عددها مثانية أسئلة

 : ج عينة البحث

منوذج يشمل جانب أو جزء من وحدات اجملتمع االصلي املعين بالبحث وتكون ممثلة له، حبيث حتمل صفاته املشرتكة إهنا : العينة

وهذا النموذج أو اجلزء يغين الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات اجملتمع االصلي خاصة يف حالة صعوبة أو استحالة . له

 .2دراسة كل تلك الوحدات

وائية واليت يقوم فيها الباحث بطريقة إجرائية لقيام الدراسة، حيث تتكون عينة البحث من جمموعة من فعينة حبثنا هي عينة عش

 .األسر من مدينة مستغامن

                                                           

.123طاهر حسين زيباري، أساليب البحث العلمي في علم االجتماع، مرجع سابق، ص  1 

،23، ص 1444، 1عامر قنديليجي، بحث علمي، دار اليازوري العلمية، عمان، ط  2 
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 .مبحوث 02بلفت حجم العينة : حجم العينة

 :مجاالت البحث

ديسمرب إىل غاية اوائل  حيث باشرنا باجلانب النظري يف بداية شهر 0212/0212متت الدراسة يف موسم : أوال اجملال زماين

إىل غاية  20/20/0212أما اجلانب التطبيقي فقمنا بتوزيع استمارات االستبيان يف يوم  0212ماي  20شهر ماي يوم 

 .حيث قمنا بتوزيعها على املبحوثني مث مجعها مث تفريغها يف جداول مث حتليلها إىل غاية الوقوف على اهم النتائج 10/20/0212

 .مت إجراء البحث امليداين على جمموعة من األسر يف بلدية مستغامن: املكاينثانيا اجملال 

 : الدراسات السابقة_8

جرائم اختطاف "إن االنطالقة يف هذا املوضوع كان من خالل الدراسة اليت قامت هبا مرزوقي نورة يف رسالة ماجستري معنونة _ 1

استنا، كون دراسة األستاذة مشلت جرائم اختطاف القاصر يف شكلني، وهذه الدراسة هي أعم باملقارنة مع موضوع در " القاصر

االول يف ان صفة اجلاين شخص غريب عن الطفل اجملىن عليه والثاين ان صفة اجلاين من افراد اسرته بالتحديد احد االولياء كاألب 

هو الشكل االول أي ان اجلاين هو شخص من او االم عند اخذ الطفل واهلروب به من حاضنه القانوين، وحنن مايعنينا يف دراستنا 

 .غري افراد اسرة الطفل

ظاهرة اختطاف االطفال يف اجملتمع اجلزائري "الدراسة اليت قامت هبا الدكتورة مصابيح فوزية دكتوراه يف علم االجتماع املعنونةبـ _ 2

 حيث مشلت هذه الدراسة على جرمية االختطاف " بني العوامل واآلثار

 :ات النظرية للدراسةالمقارب_ 9

جاءت هذه النظرية لتبيان أمهية البناء يف التماسك الذي حيدث داخل النظام االجتماعي، من خالل وظيفة العناصر  

املكونة للبناءحيث ميثل متاسك العناصر الوحدة املهمة لبناء النظام االجتماعي وتطوره خاصة يف حالة قيام كل عنصر من العناصر 

أي خلل يصيب البناء يؤدي إىل عدم جتانس اجملتمع وبالتايل حيدث اضطراب يف اجملتمع، فاجملتمعات حىت تكون  بدوره ووظيفته،

متجانسة ال بد من قيام كل عنصر من عناصر النظام بوظيفته، ومن خالل ما حيدث من ازمات ومشاكل داخل اجملتمع من 
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دور االولياء يف رعاية أبنائهم واخللل يف املنظومة األمنية جعل من هذه  احنراف وجرائم مبا فيها جرمية اختطاف األطفال فإن غياب

 حى تصاعديا جد خطري يف نفس الوقتالظاهرة تتزايد وتأخذ من

 :صعوبات الدراسة_ 11

 :لكل دراسة علمية صعوبات وجمموعة من العقبات تواجهها سواء من الناحية النظرية أو امليدانية، ومن ضمنها  

 .الدراسات السابقة حول ظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائرقلة _ 

 .صعوبة احلصول على املراجع و الوثائق اليت ختص املوضوع_ 
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 :الفصل األول 

 سيكولوجية العنف

 :تمهيد

وجد العنف منذ وجود االنسان على وجه االرض، فقد وجد منذ أول حدث للصراع بني البشر واملتمثل يف اخلالف  

 .بني هابيل وقابيل وقد شاهدت البشرية أحداث كثرية متيزت بالعنف

إذن فالعنف هو مسة من مسات الطبيعة البشرية وعلى مدى التاريخ جند اثباتات وشواهد تدل على جلوء االنسان إىل  

يخ البشرية كان العنف استجابة النفعاالته من غضب إىل غري ذلك، ويؤكد حممد جنيب أن املصدر األساسي للعنف يف تار 

عبارة عن حماولة للتسلط اليت جاءت على أشغال متعددة سواء تسلط الفرد على اآلخر أو تسلط طبقة على جمتمع وكذلك 

 .تسلط جمتمع ذا إقليم على جمتمع آخر
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 ماهية العنف: المبحث االول

 :تعريف العنف - أ

الدولية املرتبطة بالعدالة واملساواة االنسانية إال أن العنف منوال رغم التطور احلضاري لإلنسانية وبروز العديد من املفاهيم 

موجود بكل أشكاله وانواعه وكما انه يف استمرار، كما أن مجيع القوانني واألعراف الدولية مل تعد كافية أو قادرة على ختلص 

اطية والعدالة واملساواة والسيادة االنسان من العنف حيث أصبحت هذه الظاهرة بكثرة يف الدول اليت حتمل شعار الدميقر 

 .القانونية

اليت هلا معىن السمات الوحشية باالضافة إىل القوة، والفعل، وتنقسم هذه  Vilentialوالعنف هو كلمة التينية 

 :الكلمة إىل قسمني

 .واليت تعين التعامل باخلشونة والعنف اليت هلا معىن االمتالك واملخالفة  ( nolare )فيوالر - أ

 .اليت هلا معىن القوة واليأس والقدرة، وبدقة أكثر تعين القوة الفاعلة واملأثرة( vis )فيس _ ب

 :لغة_ 1

 .تشري إىل كل سلوك يتضمن معاين الشدة، القسوة والتوبيخ واللوم: يف اللغة العربية كلمة عنف" - أ

ومعناها االستخدام غري املشروع  vialentaiهو  violenceفإن األصل الالتيين لكلمة : يف اللغة االجنليزية  - ب

للقوة املادية إلحلاق األذى واألضرار باملمتلكات وتتضمن معىن العقاب واالغتصاب والتدخل يف حريات 

 .1"اآلخرين

 :اصطالحا_ 0

 .استجابة تعويضية عن االحساس بالنقص او الضعف: العنف ( Adler )يعرف أدلر 

 .سدي أو معنوي ذو طابع فرذي او مجاعي ينزله االنسان باإلنسانفينظر إىل العنف أنه ضعف ج: أما بري فري

                                                           

.03المرجع السابق، ص  1 
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على انه جمموعة من السلوكات هتدف إىل إحلاق االذى بالنفس أو باآلخر ويأيت بشكلني " كما يعرف العنف أيضا 

االخري طريقة  إما بدين مثل الضرب أو التشاجر أو التدمري والعنف اللفظي مثل التهديد، الفتنة، النكتة الالذعة وهو يف

أصبحت ظاهرة العنف حتتل الصدارة يف الدراسات االجتماعية نظرا لدميومتها وسرعة انتشارها .1"مباشرة أو غري مباشرة 

 .ونتيجة ملا ختلفه هذه الظاهرة من آثار بالغة داخل اجملتمعات

ة اقتصادية وثقافية إال أهنا تنشأ يف فظاهرة العنف هي حصيلة لعوامل نفسية واجتماعية خارجية جتمع بني عوامل سياسي"  

 2"الوسط االجتماعي 

يعين كل ارتكابات األذى إما باليد أو اللسان أو الفعل او بكلمة وال " اما العنف من اجلانب السوسيولوجي فهو   

ذائي قوامه فالعنف هو سلوك إي. يكون هناك فرق يف ذلك بني ان يكون العنف وااليذاء على املستوى الفردي او اجلماعي

والعنف هو عدم االعرتاف بالىخر ورفضه وحتويله " إنكار اآلخر كقيمة متماثلة لالنا أو النحن كقيمة تستحق احلياة واالحرتام 

 .إىل الشيء املناسب للحاجة العنيفة

امتالك الفرد والعنف يشري أيضا إىل واقعة اجتماعية تارخيية ينتجها الفرد أو اجلماعة، وذلك يف سياق التصارع على  

من طرف اجلماعة أو فرض انسان لنفسه على مجاعة معينة ويكون ذلك منذ غياب االنتظام العالئقي من النوع الدميقراطي أو 

لذلك تعرف موسوعة اجلرمية والعدالة العنف بأنه يشري إىل كل صور السلوك، سواء كانت  فعلية او هتديدية . املساواة العضوي

ذلك تدمري وختريب وحتطيم املمتلكات اخلاصة أو العامة او إحلاق األذى او املوت بالفرد أو مجاعة من واليت تنتج عنها، وك

 .اجملتمع

والعنف بوصفه ظاهرة فردية او مجاعية، فهي تعبري عن خلل موجود لدى صانعها أي مرتكبها ويكون ذلك من  

كون هذا اخللل سببا دفعه إىل استخدام والتعامل خالل عدة مستويات أما نفسي، اقتصادي، اجتماعي او سياسي حيث ي

مع الوضع بعنف حيث يكون معتقدا ان هذا األسلوب هو االجنح للوصول إىل مبتغاه أو إىل ما يريده من حتقيق ألهدافه واما 

                                                           

.08مرجع نفسه، ص  1 

.00، ص 1، ط3008بلقاسم سالطينة وآخرون، العنف والفقر في المجتمع الجزائري، درا العجز، القاهرة،  2 
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هو منبوذ من حقيقة االمر يف استخدام العنف يف حياتنا وتعاملنا يعد تعدي وانتهاك وفرض السيطرة على اآلخر وهذا السلوك 

 . ومن اجل ان متلك. أدوات صراعية( صانع العنف ) ألن العنف على مستوى اجلمعي يعين ان يغتصب . طرف اجملتمع

 :أنواع العنف: المبحث الثاني

 :يأخذ العنف أربع مستويات 

 .شاعر اآلخرينهو أقل املستويات ضررا ويتمثل يف السب والتوبيخ والشجار والعصيان واالستهزاء مب: العنف اللفظي -1

 .وميثل االعتداء على املمتلكات والضرب واالشتباك باأليدي والتشاجر: العنف البدين -0

وهو االكثر ضررا ويتمثل يف اخلروج على املعايري السائدة يف اجملتمع مثل القتل، التهديد بالسالح : العنف التنفيذي -0

 .1واالغتصاب

 2.حتقار األفراد اآلخرين أو توجيه االهانة مثل عدم رد السالمالتعبري بطرق غري لفظية عند ا: العنف الرمزي  -0

 :بني أربعة من امناط العنف 1020" ليلة"وإىل جانب هذا ميز 

 .أي غري مسئول ، الذي يفتقد أية أهداف موضوعية يثور ضدها: العنف الالعقلي -1

 وهو ما حتدثه وسائل اإلعالم: نشأالعنف امل -0

 .االنفجار العاطفي الذي يعرب عن ثورات ومشاعر مرتاكمة أسباهبا املالئمةنوع من : العنف االنفعايل -0

 .3وهو أكثر أنواع العنف نضجا وفعالية: العنف العقالين -0

بالعنف الفردي "كما ميكن متييز العنف من خالل العدد فقد يكون العنف مرتبط بشخص واحد وهذا الذي اصطلح عيه 

ويف الغالب يكون يف اجملاالت اليومية، وينقسم األفراد الذين يرتكبون هذا النمط  وهو الذي يكون موجه من فرد إىل آخر،

 :من العنف ثالث فئات

 .وهم األفراد املتسلطون والذين ميثلون العنف لديهم جزءا أساسيا من سلوكاهتم لتحقيق غاياهتم: الفئة االوىل
                                                           

، 1رشاد علي عبد العزيز موسى، زينب بنت محمد زين العياش، سيكولوجية العنف ضد الطفل، عالم الكتب، القاهرة، ط 1

 .69، ص 3004

.23، ص 3003، (ط.د)طه عبد العظيم حسين، سيكولوجية العنف العائلي المدرسي، مصر   2 

.10المرجع نفسه، ص  3 
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 1"النقص حيث يستخدمون العنف بغرض سد هذا النقصوتتمثل يف األفراد الذين يعانون من عقدة : الفئة الثانية

وهو اشرتاك الفرد مع مجاعة من : العنف اجلماعي"هذا إىل جانب العنف الذي يرتبط جبماعة من األفراد والذي يعرف باسم 

 .2"األفراد اجتاه مجاعة اخرى ميثل السلطة

تخدم هذه الفئة العنف كوسيلة عقابية يف حالة عدم ويتمثل يف األفراد الذين ينتنون أساسا بالعنف ويس: الفئة الثالثة

 .استجابة اآلخرين ملطالبهم

 :أسباب العنف: المبحث الثالث

يعترب العنف ظاهرة واداة يستعني هبا القاهرون واملقهورون، وإن كان ذلك مبقادير خمتلفة ولغايات متباينة ومن خالل  

يف الفضاء العريب توصلنا إىل أن هناك جمموعة من األسباب اليت تؤدي إىل  رؤية متزنة وداعية ورشيدة للكثري من منادج العنف

 : بروز هذه الظاهرة أال وهي العنف ون بني هذه األسباب ما يلي

 : األسباب الدينية والثقافية_ 1

، كما ان الثقافة إن الرؤية املتعصبة لذاهتا وقناعاهتا اليت تلغى ما عداها، هي رؤية خاصة بالضرورة خليار النبذ والعنف 

اليت تنتج االقصاء االجتماعي، والنبذ الثقايف، واملفاصلة الشعورية بني املختلفني واملغايرين، وهي ثقافة مولدة لظاهرة العنف، 

وعليه فإن السبب األول لربوز ظاهرة العنف يف اجملال العريب اإلسالمي هو السبب الديين الثقايف حيث يتداخل التعصب 

مى مع اجلمود الثقايف واجلفاف الفكري مبقوالت اجلهاد، وتوظيف النصوص الدينية لنوازع سياسية، وهذا التداخل الديين األع

 .يستمد باستمرار دينامية من حالة ثقافة ونفسية حتارب التنوع والتعدد

 :األسباب السياسية_ 2

شكالت البنيوية واهليكلية، اليت ال تؤثر على تؤكد املؤشرات واحلقائق أن املشهد السياسي العريب يعيش الكثري من امل 

واقع العرب فحسب بل على مستقبلهم ومكاسبهم احلضارية، وسبب هذه املشكالت فإن الكثري من املؤسسات تعل على 
                                                           

رسالة ماجيستر، جامعة نايف : فهد أحمد مبارك طالب، العوامل االجتماعية المؤدية للعنف طالب المرحلة الثانوية 1

 .93، ص 3000العربية، قسم العلوم االجتماعية، 

.93سه، ص المرجع نف 2 
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ممارسة أنواع العنف كلها لتجاوز نقاط الضعف البنيوية، وبدال من البحث عن احللول هلذه املشكالت، زاد تفاقم العنف بني 

جملتمع، وذلك بالتعبري عن مصاحله وحقوقهعن طريق ممارسة االحتياج ضد تسلط الدولة ممايؤدي إىل توترات ظاهرة أو كامنة ا

بني الدولة واجملتمع يف الفضاء العريب، حيث يتحول هذا األخري إىل وعاء للعديد من النزاعات اجملردة من القيم االنسانية 

 .، ويف أحشاء هذا التوتر ترتعرع مشاريع العنف يف اآلخرواألخالقية صوب مصاحل آنية وضيقة

إن أحد األسباب الرئيسية لربوز ظاهرة العنف، هو غياب حياة سياسية سليمة ومدنية يف العديد من البلدان العربية، 

قصاء ومهما  لذلك جيب االبتعاد عن التوحش يف السياسة مهما كانت األيديولوجية اليت تسوغ لذلك، ونقف ضد التنابذ واال

 .كان الفكر الذي يقف وراءه

 :األسباب االجتماعية والنفسية_ 0

إن جذور اجملتمع املبين على السلطة األبوية ما زالت مسيطرة، فنرى على سبيل املثال أن استخدام العنف بني اجملتمع  

االجتماعية، فإن االنسان يكون عنيفا عندما وداخله يعترب يف إطار املعايري االجتماعية السليمة وحسب النظرية النفسية 

يتواجد يف جمتمع يعترب فيه العنف سلوكا ممكنا مسموحا ومتفقا عليه، وكذا ثقافة اجملتمع مبا يرتسخ فيها من عادات وتقاليد 

وتنعكس على وأفكار ال سيما إن كان العنف فيها أمرا اعتيادا، حيث أن هناك عدد من العوامل اليت تؤثر يف نفسية الطفل، 

 :شكل سلوكيات عنيفة وتتمثل يف

 .وقت الفراغ وعدم وجود وسائل لتمضيته -

 .الدفاع عن النفس يف حال التعرض للتهديد -

التعرض لصدمة نفسية أو كارثة، خصوصا إذا مل يتم احلصول على الدعم النفسي للتخفيف من آثار السيطرة على  -

 .النفس حتت تأثري الضغط

الصراعات الداخلية واملشاكل االنفعالية والشعور باإلحباط واخلوف وعدم األمان واملواءمة يرجع العنف أيضا إىل  -

 .والشعور بالنقص
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 خصائص العنف: المبحث الرابع

لكل سلوك يتصرفه الفرد حيمل معه خصائصه املميزة، فالسلوك العنفي غري موروث وغري مستعن يف جينات االنسان  

 :بـبل هو مكتسب ولذلك فهو يتصف 

يتصف خباصية متثل باكورة مستخلصة مع مشاعر وأحاسيس قاسية وأفكار سليمة تبلورت عن تفاعل حاملها مع  -1

آخرين فيكون العنف معادي هبم أو خماصمهم نتيجة تعارض مصاحله معهم، فال جيد الراحة ما مل يسء إي معىن 

 1.ن له احلقد والشرذلك أن العنف يصدر عن شخص يضمر العدوان وااليذاء لشخص يبغضه ويك

للسلوك العنفي أنه يتصف باإلدمان كإدمانه على املخدرات حيث خيرج الشخص عن وضعه النفسي ليعيش يف عامل  -0

فهو يلجأ إىل العنف لتحقيق متطلباته واحتياجاته . اخليال لكي ينسى ما هو موجود يف حياته من جروح ومعاناة

لراحة والنشوة، فاقرتافه للجرمية حقق له تغري وهبجة فهذا يف حد ذاته للوصول إىل أهدافه فيمنحه السلوك العنفي ا

 2.يدفعه إىل ممارسة العنف كل مرة يتعارض مع اآلخرين يستخدم الشخص العنف عندما يواجه صعابا وبه يتجاوزها

املعوقات  العنف هو أحد اخليارات املتاحة أمام الفرد اليت يواجهها يف احلياة االجتماعية كموقف حرج وغياب -0

 .العقالنية وعدم التغلب عليها جينح الستخدام العنف

العنف والتصرف العقالين نقيضان ال يلتقيان، فالفرد العنيف هو فرد ال يستخدم عقله يف قراءة األحداث اليت  -0

 .3يشاهدها فرياها سلبية واجيابية يف نفس الوقت، فيصبح العنف مدمر للظروف اجلوهرية للقرار العقالين

يز طبيعة العنف إىل التصعيد والتفاقم اليت تستخدم اآلالت النارية او اللكمات أو الركالت للتعبري عن انفعاله من  -5

 .ضد اآلخر حيث ال يتمنطق باملنطق العقالين ، فهو مبثابة اطار مرجعي يرجع إليه كلما واجه نفس املوقف

ان وال الرتبية ألنه ضرر أكثر من منفعة فهو يؤكد العنف نقيض لإلصالح واالبداع فهو فعلل ضار ال يفيد اإلنس  -2

 4.مشكالت اجتماعية جديدة

 

                                                           

.36، ص 3010، 1معن خليل العمر، علم اجتماع العنف، دار الشروق للنشر والتوزيع، دار االنتاج، ط  1 

.33المرجع نفسه، ص  2 

.34، ص  .3010، 1معني خليل العمر، علم اجتماع العنف، دار الشروق واالنتاج، عمان ط  3 

.38المرجع السابق، ص  4 
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 النظريات المفسرة للعنف: المبحث الخامس

يعد العنف ظاهرة كما هلا جذور يف عمق اجملتمع واالنظمة االجتماعية وختتلف نسبة قوته وأساليبه باختالف  

وتتأثر مبدى االحتياجات النفسية واالجتماعية للطفل . الثقافية داخل اجملتمعاجملتمعات وتباين نظمها االجتماعية واالقتصادية و 

 .سواء يف املنزل او املدرسة، احلي، واألقارب

بأنه تعبري عن العدائية والغضب الشديد عن طريق استعمال القوة واخلشونة ضد : والعنف كما يرى جابر وكفاين 

 .ن يف أكثر صورة تطرفا وأكثرها رفضاوالعنف عدوا. األشخاص أو انتهاك ممتلكات ما

 :ويف ضوء ما سبق ذكره جند أن هناك عدة اجتاهات ونظريات جاءت من اجل دراسة ظاهرة ومن أمها جند 

 :العدوان_ نظرية اإلحباط  - أ

العدوان يسببه اإلحباط، وذلك مثل اجلوع يسببه احلرمان من الطعام، واجلوع حيدث على البحث عن الطعام، أمل 

ان يكون نتيجة احلث على حماولة اإلصابة، والدافع االعتداء ال يكون نتيجة سلوك عدواين دوما، ميكن توقيفه أو منعه العدو 

 .1باخلوف من العقاب، أو عجز احلصول على مصادر اإلحباط

يؤدي ويذكر حسن وشند أن دوالرد ميلر، سريز أكدوا على أن العدوان أمر ناجم عن اإلحباط مبعىن أن االحباط  

إىل وجود دوافع للعدوان، وهذا يقود إىل سلوك عدواين مباشر كما يرى أنصار هذه النظرية أن اإلحباط يولد طاقات يف النفس 

ومن أساليب التخفيف أو االستهالك هلذه الطاقة . من الضروري أن ختفف التصرف بأسلوب ما حىت يشعر الفرد بالراحة فيها

 2.السلوك العدواين

                                                           

.34، ص 3003، 1مدرسي بين النظرية والتطبيق، مؤسسة وراق، عمان، طأحمد رشيد عبد الرحيم، العنف ال 1 

. 34المرجع السابق، ص  2 
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كد ان اإلحباط ال يؤدي إىل العدوان بل حيتاج إىل بعض الظروف ويكون مرتبطا هبا، وهلذا دفع بعض وهذا ال يؤ  

التعديالت على نظرية دوالرد ان توفر هتيئة بعض الظروف اليت متكن من حتمية وقوع السلوك العدواين الذي يكون منبعه من 

 .1واكتسابه من أفراد اجملتمعاإلحباط كما يرى بريكويتز ان السلوك العدواين ميكن حتمله 

أن هذه النظرية تفرتض أن إحباط عنف فهي تؤكد ان كل عنف هو وليد من ظروف (  1090) كما اكد عكاشة  

وقد تكونت هذه النظرية من دراسات عن تطور الطفل أثناء منوه النفسي والعاطفي، وأن السلوك " اإلحباط لدى الفرد 

شعوره بأنه غري قادر على وصوله أو تلبية ما يريد، واإلحباط يظهر عندما يتعطل أو يتأخر يف العدواين تكون لديه من خالل 

وعلى هذا األساس " إشباع رغباته، وهكذا يبدأ بتفاعله العدواين بتحطيمه كل ما هو أمامه وذلك حىت جيعلها مطيعة له 

نيفة يف حياته واليت تعلمها يف طفولته على درجة ستعتمد درجة حتمل الفرد لإلحباط بعد نضوجه، واستعمال الطريقة الع

 2.التحكم والضبط واملرونة اليت اكتسبها من بيئته

 :نظرية ثقافة العنف

تتخذ هذه النظرية أن العنف وسيلة لتحقيق األهداف، ويتحول العنف لديها إىل أسلوب حياة تنظمه قواعد خاصة  

أن الثقافة للجرمية تنشأ عندما تظهر أنساق فرعية منظمة  ohlimوأومل clowardوهذا ما ذهب إليه كلوار.. هبذه الثقافة

من املعايري والقيم تدعم سلوك اإلجرامي، وتصبح وسيلة حلل املشكالت إذ حدد كوهن خصائص الثقافة الفرعية يف مخسة 

اللذة واالستغالل واحلقد، هذه  خصائص وهي عدم النفعية واالجتاه الرافض لثقافة اجملتمع والنظر لثقافة اإلحنراف والبحث عن

الثقافة ال تنشأ من الفراغ بل من الظروف اليت تعيشها فئات اجملتمع الفقرية مثل التفككاألسري، وغياب اآلباء وفقدان القدرة 

 على السيطرة على األطفال والشباب، إىل تطوير قيم خمالفة للقيم السائدة، يرى وولفجانج أن الثقافة الفرعية قي السبب

الرئيسي الرتفاع معدالت العنف يف اجلماعات الفقرية إذ تعد هذه الثقافة جزءا من الثقافة العامة السائدة يف اجملتمع وأن 

العنف جزء من حياة األفراد حيث ال ينظرون إليه كتصرف ال أخالقي بل إهنم ال يشعرون بالذنب نتيجة عدواهنم، كما  

                                                           
.34المرجع نفسه، ص 

1
 

.03المرجع السابق، ص  2 
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ع نسبة العنف بني األقليات والطبقات الدنيا ال ترجع إىل الثقافة الفرعية للعنف بل كشفت الدراسات احلديثة أن أسباب ارتفا 

 1.إىل الفقر واحلرمان وعدم املساواة

 : نظرية التفاعل الرمزي

ترى هذه النظرية أن الكائنات اإلنسانية تسلك إزاء األشياء يف ضوء ما تنطوي عليه هذه األشياء من معان ظاهرة  

هي نتاج التفاعل االجتماعي يف اجملتمع االنساين، إذ يرى أصحاب هذه النظرية أن اجلنب األهم يف التنشئة هلمهذه املعاين 

االجتماعية يقع على عاتق األم ويشاركها يف ذلك األب، واألجداد واملعلمون كما يرى أصحاب هذه النظرية أن العدوان 

ألطفال العنف بطريقة مباشرة عن طريق القدوة اليت تتمثل لدى أفراد سلوك يتم تعلمه من خالل عملية التفاعل، قد يتم تعلم ا

األسرة كما ميكن أن يكتسب األطفال العنف على اعتبار أنه شيء مستحب يف مواقف معينة وأنه سبيل حلل املشكالت وهو 

 2.الطريقة الوحيدة للحصول على االحتياجات وضرورة لنجاح احلياة

 :نظرية التفكك االجتماعي

ى علماء االجتماع أن التفكك هو أحد األسباب الرئيسية حلدوث سلوك العنف باإلضافة إىل صراع األدوار ير  

االجتماعية، اذ يساهم التفكك االجتماعي يف منو ظاهرة السلوك املنحرف، إذ ان الفرد يرتبط مبجموعة من الوحدات والنظم 

 3.ف هذه املعايري داخل اجملتمعلكل وحدة جمموعة من املعايري اليت تنظم سلوكه إذ ختتل

 :النظرية الوظيفية

تعد النظرية الوظيفية من أبرز النظريات اليت أكدت على أن ضرورة احلفاظ على توازن البناء االجتماعي وأمناط  

ومن  السلوك والتكامل والثبات النسيب للمجتمع أو اجلماعات االجتماعية وجند ان هذه النظرية اهتمت بطرق احلفاظ عليها

هذا املنطلق ينظر الوظيفيون للعنف على أنه داللة داخل السياق االجتماعي فهو إما ان يكون نتاج لفقدان اإلرتباط 

                                                           
طلعت ابراهيم لطفي، األسرة ومشكلة العنف عند الشباب، دراسة ميدانية لعينة من الشباب في جامعة اإلمارات العربية،  1

 .10، ص 1331، 1سلسلة محاضرات اإلمارات، أبوظبي، ط

.21أميمة منير عبد الحميد جادو، مرجع سابق، ص   2 
فهد بن علي عبد العزيز الطيار، العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى طالب المرحلة الثانوية، دراسة مقدمة لنيل  3

 .88، ص 1332شهادة الماجيستر، جامعة نايف للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية، 
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باجلماعات االجتماعية اليت تنظم وتوجه السلوك، أو أنه نتيجة الالمعيارية وفقدان التوجيه والضبط االجتماعي الصحيح 

 .وبذلك جيرفهم التيار إىل العنف

" هة أخرى فأحيانا يسلك الفرد طريقهم بالعنف وذلك ألهنم عدوانيني وال يعرفون عيش حياهتم دون استعمال العنف ومن ج

وهكذا فإن معظم السلوك الذي نسمه سلوكا منحرفا يعكس القيم االجتماعية للمجتمع الذي حيدث فيه أو الذي يتضمن 

قاييس سلوكية وعليه فإن العنف هو نتاج لظروف اجتماعية تتمثل يف على األقل تأثريا للخروج على ما تعارف عليه هذا من م

األوضاع العائلية وظروف العمل وضغوطه وحاالت البطالة والتفرقة بأشكاهلا املختلفة وغري ذلك من عوامل اجتماعية 

 1.واقتصادية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1عنف ضد الطفل، عالم الكتب، القاهرة، طرشاد علي عبد العزيز موسى، زينب بنت محمد زين العياش، سيكولوجية ال 1

 .42، ص 1332
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 :خالصة

كان فردا او مجاعة، وهو ظاهرة ناجتة عن فالعنف هو سلوك حيمل يف طياته معامل اإليذاء للطرف اآلخر سواء  

ولذا جيب العمل على مراعاة الظروف وهذا من . إخل...جمموعة من العوامل قد تكون نفسية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية

 .أجل حماولة االصالح وحلماية فئة االطفال من التعرض للعنف بصفة خاصة او اجملتمع بأكمله بصفة عامة
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 :الفصل الثاني 

 العنف و اختطاف األطفال

 :تمهيد

إن ما تشهده اجلزائر يف اآلونة األخرية من انتشار واسع ملا يعرف بظاهرة اختطاف االطفال جعل من دراستنا  

موضوع اهتمام، وتأيت يف مقدمتها الفئة اهلشة يف اجملتمع فئة االطفال، وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا اجلانب من 

خالل إعطاء حملة عن هذه الظاهرة، أي تعريفها، العوامل املرتبطة هبا خطوات الوقاية منها، مع ذكر اهم اآلثار اليت ختلفها على 

 .الطفل نفسه وعلى اجملتمع بصفة عامة
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  تعريف العنف ضد األطفال: المبحث األول

اإلساءة البدنية أو العقلية أو االمهال أو املعاملة يقصد بالعنف ضد األطفال كافة أشكال العنف أو الضرر أو  

وهو االستخدام املتعمد للقوة والطاقة البدنية  1.املنطوية على امهال أو اساءة املعاملة أو االستغالل مبا يف ذلك االساءة اجلنسية

ن تؤدي إىل ضرر فعلى أو املهدد هبا أو العضلية ضد أي طفل من قبل أي فرد أو مجاعة تؤدي إىل أو من مرجع للغاية أ

باستخدام وسائل إكراهية لتحقيق االهداف، وهو القمة . حمتمل لصحة الطفل أو بقاءه على قيد احلياة أو منوه أو كرامته

كما انه نشاط خترييب يقوم به الفرد إلحلاق الضرر واالذى املادي او اجلسدي أو . اجلسدية اليت تستخدم لإليذاء أو االضرار

   2لسخرية واالستخفافاملعنوي كا

 أشكال العنف ضد االطفال: المبحث الثاني

، وقد منيز .من املهم أن نشري إىل أن هذه الغايات اصطناعية ألن خمتلف أشكال العنف ال يقصي اآلخر بالضرورة 

 :ثالثة انواع من العنف وهي كما يلي

ممارسة أي قوة أو شكل من شكل من يعين فعل الضرب أو قتل طفل أي أو ضربه بالرجل أو : العنف اجلسدي -

 .العنف ضد االطفال

يعين وضعية البالغ أو املراهق ضد الطفل باعتداء جنسي أي طفل يتعرض لالحتكاك أو نشاط : العنف اجلنسي -

 .أو تصرف جنسي على سبيل املثال دعوته ملمارسة عالقة جنسية او االعتداء بالقوة

له ال يعين ظاهرة منفردة واحدة ولكن شكل من العنف متكرر من الصعب تعريفه او حتلي: العنف النفسي -

 .للطفل مثال اإلذالل والتحقري، الرتهيب والتخويف، االستغالل

 .ويكون العنف النفسي إال إذا مل يتم قتل الضحية أي بقيت على قيد احلياة

 

                                                           
 .77، 1،ط1313معن خليل العمر، علم االجتماع العنف، دائرة االنتاج، دار الشروق والتوزيع، 1

 38.2المرجع نفسه، ص 



25 
 

 آثار العنف على األطفال: المبحث الثالث

 :وانب االنفعالية والسلوكية والتعليمية واالجتماعية كما يلييؤثر العنف على األطفال وينعكس على اجل

األطفال الذين يتعرضون للعنف من اخنفاض الثقة بالنفس ومشاعر االكتئاب وردود فعل ريعة والتوتر الدائم والشعور 

يتلبد احلس لديه  وهذا ما تؤكده الدراسات العيادية أن الطفل الذي ميارس العنف باستمرار. إخل...باخلوف وعدم األمان

ويصبح قليل التأثري باألحداث الذي يعاش، واليت تستشري انفعال اآلخرين ممن مل ميارس عليهم العنف، كما يتولد لديهم 

 .اإلحساس بالدونية نتيجة ملشاعر العجز واخلوف املرتسخة مرة بعة مرة

 :تأثير العنف على النواحي السلوكية

سم سلوكهم بالالمباالة والعصبية الزائدة وأحيانا ميارسون السرقة والكذب وقد األطفال الذين يتعرضون للعنف يت 

يقومون بتحطيم األثاث واملمتلكات يف املدرسة واشعال احلرائق وكل كالمهم يتسم بالعنف، كما أن الطفل الذي ميارس عليه 

ة ستعزز لديه وتصبح متصلة مع شخصيته مما يعين أن العدواني( الزوجة ) العنف يصبح عنيف مع عناصر البيئة وخاصة مع 

 .وسلوكه

 :تأثير العنف على النواحي التعليمية

مما الشك فيه أن استخدام العقاب لدى األطفال من شانه أن يعوق من عملية تكوين االنا األعلى عند الطفل أو  

شى العقاب العاجل ويرهب السلطة طاملا  ما يشمل الضمري وجهاز القيم وجيعل من الطفل انسانا يقتصر إىل الرقابة الذاتية وخي

 .كانت حاضرة أمامه

كما يعاين األطفال الذين يتعرضون للعنف من اخنفاض مستوى االنتباه والقدرة على الرتكيز مما يؤدي إىل هبوط مستوى 

 .التحصيل األكادميي وتأخر وغياب متكررعلى املدرسة وعدم القدرة على املشاركة يف األنشطة املدرسية
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 :تأثير العنف على النواحي االجتماعية

يصبح الطفل انعزاليا، حيث يقطع صلته باآلخرين ال يشارك يف النشاطات اجلماعية، كما ان اجتاهاته حنو اآلخرين   

 1.تتسم بالعدوانية وبالتايل يفقد القدرة على التعامل االجيايب مع اجملتمع

 نتائج اإلساءة على الطفل: المبحث الرابع

 :الوعي االجتماعي وقبول األقران تدين -1

تساهم عملية اإلساءة للطفل إىل تدين الطفل على التنبؤ بردود الفعل االنفعالية لآلخرين هو الذي يؤدي إىل عدم القدرة على 

ة التواؤم والتفاعل االجتماعي حيث يصبح الطفل املساء إليه غري قادر على التعبري عندما يشاهد حالة خوف أو بكاء مقارن

باألطفال األصحاء ويصبح الطفل يرفض االعرتاف باألذى الذي يقع عليه واحساسه مبشاعر األذى ومالمة النفس، حماولني 

 .جتنب االضطراب العاطفي الشعوري املصاحب للشعور بالذنب العار وتكون هذه املشاعر كنتيجة كبحثه عن املعىن

 :تدين البعد املعريف االكادميي -0

مع قائم بذاته يساهم يف تكوين االتصال االجتماعي وقدرة على االجناز والدافعية الذاتية، فالطفل املساء إليه تعترب املدرسة جمت

يعاين من ضعف وتأخر يف قدرته املعرفية األكادميية، وقد عزت لدراسات ذلك إىل تدين دافعية األطفال املساء إليهم 

 .2ف لغته وتدين القدرة على التحصيل والنجاح االكادمييالشخصية للتعلم، عدم االعرتاف بقدرته واجنازه، ضع

 :املشكالت السلوكية وسوء العالقة مع األقران -0

يلعب قبول األقران والتبادل الثنائي دورا مهما يف العالقة لتوفري اخلربات االجتماعية والدعم االجتماعي لالطفال، هلذا تكون " 

 ."ط ومناذج العالقات اليت يعرفوهنا حق املعرفةعالقات االطفال املساء إليهم انعكاسا ألمنا

 :وهناك جمموعة من العوامل املرتبطة باإلساءة للطفل واليت ميكن ان حنصرها يف ما يلي

 :خصائص الوالدين: العامل االول
                                                           

.  129 129، مرجع سابق، ص زينب بنت محمد زين العياش، رشاد علي عبد العزيز مرسي  1 

. 00، ص 3006، 1حسين أبو الريان وآخرون، اإلساءة والحذر، دار الفكر، ط 2 
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 .عنف مسبق منذ الطفولة -

 .تعاطي الكحول واملخدرات -

 .مرض نفسي، اضطرابات عقلية -

 .االنفعالية من خالل الطفلالرغبة يف اشباع احلاجات  -

 .التوقعات غري املعقولة لسلوك الطفل -

 .صغر سن الوالدين -

 1.مستوى تعلمي متدين -

 :خصائص الطفل: العامل الثاين

 .عدم النضج الكايف -

 .صعوبة املزاج -

 .عدم االنتباه وضعف النشاط املعريف -

 .اإلعاقة أو املرض الشديد -

 .مشاكل يف التصرفات -

 العائلة خصائص: العامل الثالث

الدخل املتدين والفقر، العزلة االجتماعية، التنقل الدائم، الفرتات الزمنية القصرية بني الواليات، عدم االستقرار  -

 إخل...العائلي

 .2اختالط عائلة متفرقة أي وجود أب أو ام فقط -

 اجملتمع والثقافة: العامل الرابع
                                                           

.00مرجع سابق، ص  1 
، رسالة الماجستير في قانون العقوبات (إغتصاب والتحرش الجنسي)أمل نياف، الجريمة الجنسية المرتكبة ضد القاصر 2

 .80، ص 3013والعلوم الجنائية، جامعة قسنطينة،
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 .نقص مراكز رعاية األمومة والطفولة األسرية -

 .ز التوعية والتنمية ودور العبادةنقص مراك -

نقص برامج ما قبل املدرسة، القيم الثقافية والعادات اليت تؤثر بشكل عميق على فرص حدوث اإلساءة  -

 1.للطفل

 :للوقاية من ظاهرة العنف ضد األطفال

 :ميكن حتديد اخلطوات التالية كحماية لألطفال من العنف 

 .تغيري االجتاهات عند األطفال -1

 .أسلوب الوقاية من اجلرميةتغيري  -0

 .حماربة البطالة وتوفري فرص عمل لألفراد -0

 .توفري النمو السوي لكل عناصر الشخصية يف الطفولة -0

 .االكتشاف املبكر لالستعداد للعدوانية والسلوك العنيف -5

 .فرض العقوبة وتطبيق الشرع والقانون بصورة حازمة -2

اليت تؤمن لالستقرار النفسي وتنمي السمات اإلبداعية لدى إعداد برامج تثقيفية وتوجيهه من خالل التلفاز  -2

 .2األطفال

 

 

 

 

                                                           

.11المرجع السابق، ص  1 

.129المرجع السابق، ص  2 
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 في ماهية االختطاف: المبحث الخامس

 :مفهوم ظاهرة اختطاف األطفال

إنه من الصعب اعطاء تعريف إمجايل لألطفال الذي ن هم ضحية العنف واملهمشني، واملختصني يف محاية الطفل  

ضد االطفال عالج نسيب لألطفال وهتميش حاجياهتم واخذ حق الطفولة منهم وذلك يتفقون على تعريف مشرتك للعنف 

 .بسبب اصابات بالغة أو عويصة عن الوظائف اجلسدية أو النفيسة

نقل طفل دون الثامنة عشر وحجزه واخذه واعتقاله واحتجازه بصفة مؤقتة باستعمال " ويقصد باختطاف األطفال على انه 

 .دالقوة واخلداع والتهدي

س أضعف فئة أال وهي االعتداء على جوهر احلياة لدى االنسان وهو احلرية  فهي مت: أما جرمية االختطاف لألطفال فهي تعين

 فئة األطفال

 :خصائص ظاهرة اختطاف األطفال

تتميز جرمية االختطاف مبجموعة من اخلصائص اليت تيزها عن غريها من اجلرائم أو عن غريها من الظواهر  

 :عية واليت تتمثل يف ما يلياالجتما

 :السرعة يف التنفيذ

سواء كان املوضوع شيئا او فردا او مجاعة فإن الفرد الفرد يتم التنفيذ فيها بسرعة ويف أقصر وقت، ومنه فالفاعل او  

 الفاعلني يلجئون إىل هذا اأسلوب من السرعة يف التنفيذ حىت ال ينكشف امرهم من جهة وحىت ال يالقو االستهجان

 .االجتماعي من جهة أخرى

 :حسن التدبري العقلي للعملية

إذ الفاعل أو الفاعلون يدرسون مجيع الطرق اليت تؤدي إىل هناية املطاف إىل االنقضاض على الضحية، وتتم العملية  

 .ور او سنواتوفق الظروف املدروسةمسبقا من قبل الفاعلون، وتستمر مرحلة التدبري العقلي ملدة ساعات أو حىت أيام أو شه
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 :النوعية والكمية

فغالبا ما حيدد الفاعل الفاعلون، أغراضهم بالنوعية أي كل جرمية اختطاف ختتلف عن اخرى فاختطاف طفل غري  

 ...اختطاف طائرة

 :التميز بالقصيدة

يف فال ميكن ان تكون ظاهرة اختطاف بدون أهداف ونوايا حمددة بدقة مسبقا وال يوجد جرمية اختطاف سائدة  

 .جمتمع ما من اجملتمعات يف االغراض والنوايا اليت يسعى اخلاطفون لتحقيقها من خال هذا الفعل

 :أسباب جريمة االختطاف

 :يسعى االختطاف إىل حتقيق العديد من االغراض منها السياسية، االجتماعية والدينية  ومن امها جند 

 :أغراض اجتماعية(أ

اثبات الشخص اخلاطف لذاته االجتماعية كاختطاف عشيق لعشيقته بعد ان  وذلك لتحقيق األنا الذايت، وبعد  

 .1لقي الرفض من قبل أسرهتا، وهذا يدعوه غلى التشكيك يف شخصه ويسعى إىل إثبات االنا الذايت من خالل هذه العملية

 :أغراض مادية( ب

تسود فيها البطالة والفقر، كمثال إن الغرض من خالل هذا الفعل مادي حمض ويكون منتشرا يف اجملتمعات اليت  

جلوء الفاعل إىل استالء على شخص معني ليجرده من ماله ويكون االختطاف لتلبية الرغبة يف احلصول على املال من أي 

 ...شخص سواء كان فردا او مجاعة أو مؤسسة

 :أغراض دينية( ج

                                                           
فاطمة الزهراء جزار، جريمة اختطاف األشاص، رسالة ماجيستر في علم االجرام وعلم العقاب، جامع الحاج لخضر،  1

 .132، ص 3012باتنة، 
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ضا وعدم االعرتاف هلا من ممارسي الديانات وهي اليت يلجأ إليها غالبا اتباع الديانات األرضية اليت تواجه رف 

السماوية كما حيدث مثال يف الصني او اهلند، ويقوم بفعل االختطاف مجاعة من األقلية ممن ميارسون شعائر هذا الدين بغرض 

 .جد االكثرية إىل االعرتاف بأقليتهم الدينية

 :أغراض سياسية( د

أكثر ن غريه من االختطافات كلجوء حزب سياسية ملمارسة هذا النوع وهي اليت كان هلا دور أو غالبا وقعا اعالميا  

صنع احلدث السياسي للفت الرأي العام الوطين او الدويل إليها وهذا : من االختطاف بغرض أو بأغراض خمتلفة منها مثال

     1.األسلوب غالبا ما تلجأ إليه االحزاب السياية اليت تعاين من االعرتاف الدويل او السياسي

 :العوامل المفسرة لظاهرة االختطاف

 :العوامل النفسية الخاصة بالجاني/ 1

الشخص الذي يقوم بعملية االختطاف يكون مصاب بأمراض واضطربات عاطفية او خلل عقلي أو ضغط نفسي  

ما يكون أحد أسباب اضافة إىل انه نتيجة االكتئاب واالحباط تتكون لديه تصورات ذهنية تدفعه إل ارتكاب جرمية االختطاف، ك

االختطاف هو اشباع الغرائز اجلنسية لدى اجلاين، وهذا ما تؤكده االحصائيات بأن معظم االطفال املخطوفني يتم العثور على 

 :جثثهم قد مت االعتداء عليهم جنسيا، ومن البديهي أن اكثر االمراض العقلية تعد مصدر العنف واجلرمية ونذكر

د من ال ينون عن ارتكاب السلوكات االجرامية يف سبيل اشباع امليل غلى االنتقام ومما يفسر اجلرمية هناك من االفرا :االنتقام

 .واالحنراف، اضافة إىل أن التشبع بتقاليد احمليط جتعل العنف أسلوب الشجاعة

 .2خرينيتوافر ذلك عند املراهقني ألهنم يشعرون باالرتياح واملتعة يف إيذاء اآل: حب األذى, فعل اإليذاء

 .قد تتولد أعمال العنف واجلرمية من الغرية: الغرية

                                                           

.139المرجع نفسه، ص    1 
للعلوم االمنية، الرياض، فوزي أحمد، بن داريدي، العنف لدى التالميذ في المدارس الثانوية الجزائرية، جامعة نايف،  2

 .169، ص 3001، 1ط
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قد يتولد العنف واجلرمية من مركب النقص لدى الفرد، حيث يشعر أنه أقل مستوى من : الشعور بالنقص اجلسماين أو النفسي

 .اآلخرين بعيب جسدي او نفسي فيقابل بالعنف لكل من يعتقد أنه يوجه له إساءة واهانة

 .1(احتياجات جسدية أو نفسية أساسية للطفل ) ن يف احلرمان من احلق أو التقصري فيه يكم: االمهال

 ":الطفل " العوامل النفسية اخلاصة بالضحية 

من اهم ضحيا االختطاف أهنم فريسة سهلة حيث اهنم يف هذه املرحلة يتميز فيها الطفل بقلة الوعي واالدراك وهي من  

فريسة سهلة للمصطادين واملتاجرين باألطفال وسهولة خداعهم والتغرير هبم كان عامال بارزا يف ايقاع أبرز العوامل اليت جتعل منه 

 .2بعض األطفال كضحايا جلرمييت االجتار باألطفال

 :العوامل االجتماعية املفسرة لظاهرة اختطاف االطفال/ 0

 تهليت حتيط بالشخص منذ بداية حيانقصد بالعواملل االجتماعية الظروف ا 

 :العوامل االجتماعية اخلاصة باجلاين

تعد العوامل االجتماعية من اهم العوامل الدافعة للجرمية والظروف اليت تدفع باألفراد اليت تبىن سلوكات اجرامية واحنرافيه،  

نقص الرعاية حيث أن اجملتمع مينح مناذج من خالل التنشئة االجتماعية اضافة إىل أن األسرة اليت تتسم بالتصدع والتفكك و 

إن أول " واستخدام أساليب التنشئة األسرية القائمة على العنف والتسلط وهذا ما يدفعه إىل امليل إىل اجلرمية، فيقول مسيس هبنام 

باملئة من اجملرمني أسرهم  01وقد سجلت االحصائيات أن نسبة ترتاوح ما بني " العوامل تقع وراء اجلرمية تفكك األسرة وتصدعها 

إضافة إىل البيئة . ماسكة أضافة إىل تدين املستوى املعيشي بسبب امليل إىل العنف لتحصيل املال من خالل طلب الفديةغري مت

اجلغرافية  خاصة املناطق اجلبلية تكثر فيها اجلرائم لسهولة اختفاء اجملرمني إضافة إىل تدين املستوى الدراسي حيث ان أغلب 

يف مع البيئة املدرسية نتيجة سوء معاملة من طرف املعلمني كذلك مجاعة الرفاق ودورها بالتأثري اجملرميني هم من ال يستطيعون التك

                                                           

.160المرجع السابق، ص  1 
، ص  3011، 1خالد بن سليم الحربي، ضحايا التهريب البشري من االطفال، جامعة نايف للعلوم االمنية، الرياض، ط 2
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إضافة إىل التغريات االجتماعية من خالل عدم االستقرار القضائي وضعف الضوابط . على سلوكهم وانقيادهم إىل اجملموعة

 .1طاف االطفالاالجتماعية هذا ما زاد من اجلرمية وما ساهم يف تفشي ظاهرة اخت

 ":الطفل " العوامل االجتماعية اخلاصة بالضحية 

يرى املختصون يف علم االجتماع أن ظاهرة اختطاف ترجع إىل الظروف االجتماعية من انعدام االمن واملستوى املعيشي  

عالقة االسرة باألهل واألقارب املتدين لألسرة والتفكك األسري وكثرة الشجارات واخلالفات داخل االسرة اضافة إىل التوتر يف 

واحلقد واالنتقام مما يدفع اللجوء إىل االختطاف لتسوية اخلالفات ويكون الطفل هو الضحية السهلة إضافة إىل تدين املستوى 

 2.التعليمي لألسرة االمر الذي ينعكس سلبا على الطفل

 :اآلثار السلبية المترتبة على ظاهرة اختطاف االطفال

 .النفس والشعور باإلحباط وامليل إىل العدوانضعف الثقة يف  -

 .القلق والشعور بالعجز والنقص والصراع الداخلي خاصة الذين يتعرضون لالغتصاب والتحرش اجلنسي -

أثناء النوم والسلوك االنسحايب ( كوابيس)اخلوف الشديد والسلوك املضطرب أو غري املستقر وأحالم مزعجة  -

 .كيز وصعوبات يف النومواالستشارة الزائدة وصعوبة الرت 

 .مشكالت نفسية وسلوكية ناجتة عن صدمة االختطاف -

 

 

 

 

                                                           
 .133، ص 1441ية، بيروت، أسسه وتطبيقاته العلمية، الدار الجامع: عبد الرحمن محمد عيساوي، علم النفس الجينائي 1
أبحاث الندوة العلمية السادسة، النظريات الحديثة في تفسير السلوك اإلجرامي، دار النشر بالمركز العربي للدراسات  2

 .11، ص 1403، 1االمنية والتدريب، الرياض، ط
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 :خالصة

تعد ظاهرة اختطاف األطفال من اخطر الظواهر املنتشرة على الساحة ألنه يستهدف الفئة اهلشة يف اجملتمع حبيث يكون  

ناجم عن هذه احلالة يكون إما العدوانية اجتاه الغري أو الطفل يف اول مراحل حياته، واليت تكون بدايات تعلمه، وبالتايل فالسلوك ال

حىت النفس أو اخلوف الشديد او بعض االمراض النفسية ، فاألعراض اليت ختلفها ظاهرة اختطاف االطفال ليست بالسهلة واليت 

حىت ميكن لنا ان نقلل من انتشار  ميكن معاجلتها فلذا جيب العودة إىل النظر يف القوانني اخلاصة هبذه الظاهرة وإقامة قوانني ردعية

فمن يريد ماال خيطف طفال، أو من يريد " موضة"السيما اجلزائر اليت أصبحت فيها ظاهرة اختطاف االطفال . هذه الظاهرة

 .املهم أن خيطف طفال...االنتقام لشخص خيطف طفله يقربه قد يكون األخ أو األبن 

 .لآلثار الوخيمة اليت تنتج عنها لذا جيب إعادة النظر يف هذه الظاهرة نتيجة 
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 :الفصل الثالث 

 الجانب التطبيقي

:  تمهيد   

تعترب اإلجراءات  املنهجية للبحث احد اجلوانب اهلامة، حبيث ال ميكن ألي باحث إن يستغين عنها، فالعمل املنهجي املنظم 

إىل املنهج الذي مت االعتماد عليه، وعينة الدراسية، ونوع بإمكانه إن يرتجم معظم أهداف البحث، وميكن إرجاع هذه األمهية 

.األدوات اليت تساعد الباحث على مجع املعلومات من امليدان ، واألساليب اإلحصائية وصوال إىل نتائج الدراسة  

التعريف بخصائص المبحوثين: األول المبحث  

يوضح النسب المئوية الخاصة بجنس( : 1)الجدول رقم  .المبحوثين   

لجنسا  النسبة المئوية التكرارات 

 %02 2 ذكر

 %22 10 أنثى

 %122   02 اجملموع

 

22يتضح من خالل اجلدول أن نسبة اإلناث بلغت  % 02ونسبة الذكور    %  .  

مما ميكننا قوله إن نسبة اإلناث اكرب من نسبة الذكور وهذا يرجع إىل إحساس األم بطفلها ونظرهتا السلبية لظاهرة االختطاف 

.مقارنة مع الذكور  
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.يوضح النسب المئوية  للفئة العمرية لكل األسر(:2)الجدول رقم   

 الفئة العمرية تكرارات النسبةالمؤوية
35% 07 ]30-25] 
25% 05 ]35-30] 
25% 08 ]40-35] 

 اجملموع 20 %100
 

[يتضح من خالل اجلدول أن الفئة العمرية لألسر تراوحت ما بني  05-02 ] 02نسبتها   [أما فئة % 05-02 ] تراوحت نسبتها  

[35-30[، والفئة املمتدة من 05% 05نسبتها   %. 

.يوضح النسب المئوية الخاصةبمستوى التعليمي للمبحوثين(:  3)الجدول رقم   

ة النسبةالمؤوي  المستوى التعليمي تكرارات 
 ابتدائي - -

 متوسط 20 %02
 ثانوي 20 %02
 جامعي 11 %55
 أمي 21 %5

 اجملموع 02 %122
 

55يتضح من خالل اجلدول أن املستوى التعليمي للمبحوثني اجلامعيني قدر ب  % 02واملتوسط   % 5أما األمي قدر ب  %. 

.وما ميكن قوله أن غالبية األسر لديهم مستوى جامعي وهذا ان دل على شيئ فانه يدل على كفاءهتم ووعيهم لظاهرة االختطاف  
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.يوضحالنسب المئوية  النسب المئوية لعدد أبناء المبحوثين (: 4)الجدول رقم   

 عدد االبناء تكرارات النسبة المئوية
%15 20 2 
%12 20 1 
%02 22 0 
%02 20 0 
%02 20 0 

- - 5 
%25 21 2 

 اجملموع 02 %122
 

املبحوثينالذين بلغ عدد أطفاهلم من مناملبحوثني تتضمن عائلتهم طفلني، بينما تساوت نسبة % 02يتضح من خالل اجلدول أن 

02أطفاحليث قدرت نسبتهم ب  0إىل  0 % 15، يف حني توزعت باقي النسب ب  % 12ال يوجد لديهم أطفال، و   % 

5و, لديهم طفل واحد % .أطفال يف كل أسرة 2لديهم    

.يوضح النسب المئوية الخاصة بمهنة المبحوثين(:  5)الجدول رقم   

 مهنةالمبحوثين تكرارات النسبةالمؤوية
 موظف 12 %52
 متقاعد 20 %12
 عامل حر 21 %25
 بطال 22 %05

 اجملموع 02 %122
 

52يتضح من خالل اجلدول أن أكرب نسبة قدرت ب  % 05بالنسبة للموظفني وتليها نسبة   %  % 12بطالني، مث نسبة  

5متقاعدين، و % .بالنسبة لعامل حر   
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طبيعة العمل إن غالبية املبحوثني موظفون وهذا ما يؤثر على احلياة األسرية خصوصا انطالقا من هذا نالحظ أن رغم اختالف 

عندما يتعلق األمر باملورد االقتصادي مما جيعل لألسرة رؤية أفضل يف سري أمورها خاصة حتسني املستوى املعيشي والصحي لديها،  

.ومتطلباهتم اليومية وتلبية حاجاهتم, كلما ارتفع األجر كلما كان املستوى املعيشي أفضل  

.يوضح النسب المئوية في ما يخص موضوع إحضار األبناء من المدرسة(:  6)الجدول رقم   

 اإلجابات              تكرارات النسبةالمؤوية
 دائما 20 %15
 أحيانا             20 %05
 نادرا             29 %02

 اجملموع              02 %122 
 

05اجلدول أن أكرب نسبة قدرت ب يتضح من  % ، "أحيانا"للمبحوثني الذين كانت إجاباهتم عن إحضار أبنائهم من املدرسة ب 

02مث تليها نسبة  % 15، مث نسبة "نادرا"كانت إجاباهتم    % ".دائما"كانت إجاباهتم     

واالختطاف ومن املخاطر اليت آل إليها انطالقا من هذا نستنتج أن رجوع إحضار األبناء من املدرسة خوفا عليهم من الطرقات 

كذلك إشعارهم باالهتمام واملراقبة من أي خطر قد يصيبهم عند خروجهم من املدرسة ألنه يف وقتنا احلايل نشهد كثريا , اجملتمع

.ظاهرة اختطاف األطفال وهذا راجع لعدم اعتماد الطفل على نفسه يف هذه احلالة  
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يوضح النسب المئوية حول موضوع وجود أولياء األطفال (:  7)الجدول رقم   

.أمام المدارس  

 اإلجابات تكرارات النسبةالمؤوية
 نعم 12 %95
 ال 20 %15

 اجملموع 02 %122
 

95يتضح من خالل اجلدول أن وجود األولياء أمام املدارس بلغت أكرب نسبة ب  % مقارنة مع نسبة " نعم"كانت إجابتهم ب   

15% ".ال"كانت إجابتهم ب     

وانطالقا من هذا ميكن أن نقول أن غالبية املبحوثني جندهم أمام املدارس وهذا خلوفهم على أبنائهم نتيجة تفشي ظاهرة 

.االختطاف اليت أصبحت جرمية العصر لضمان سالمتهم وطمأنتهم  

.مئوية في ما يتعلقبوعي الطفل بخطورة الظاهرةيوضحالنسب ال(:  8)الجدول رقم   

 اإلجابات تكرارات النسبة المئوية
 نعم 20 %05
 ال 11 %55

 اجملموع 02 %122
 

55يتضح من اجلدول أن نسبة  % 05من األطفال الغري واعيني خبطورة الظاهرة، ونسبة   % .واعيني خبطورهتا   

األطفال ليس لديهم فكرة عن هذه الظاهرة وغري واعيني بذلك وهذا راجع لطبيعة األهل انطالقا من هذا ميكننا القول بأن غالبية 

.الذين ال يولون اهتماما كبريا هلا، وهذا راجع إىل مستواهم التعليمي نظرا لعدم مساس أبنائهم هبذه الظاهرة  
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.يوضح النسب المئوية المتعلقة باختطاف أطفال فئة معينة(:  9)الجدول رقم   

 الطبقات االجتماعية تكرارات النسبةالمؤوية
 الغنية 15 %25
 الوسطى 20 %15
 الفقرية 20 %12

 اجملموع 02 %122
 

25يتضح من خالل اجلدول أن نسبة  % 15من اختطاف األطفال هم من الفئة الغنية مت تليها   % هم الفئة الوسطى ،مث تليها  

12نسبة % .هم من الفئة الفقرية   

وما ميكننا استنتاجه أن غالبية األطفال املختطفني يكونون من الفئة الغنية ويرجع  هذا اىل أن هدف اجملرم التحصل على املال 

وذلك بطلب فدية أو ما شبه ذلك أو رمبا من أجل االنتقام وتلبية حاجاته الناقصة واليت حرم منها، وعملية اخلطف تساعد يف 

.  حتصله على املال  

.يوضح النسب المئوية المتعلقة بالمستوى التعليمي المعين للخاطف(:  11)رقم الجدول   

 مستوى تعليم الخاطف تكرارات النسبةالمؤوية
 نعم 25 %05
 ال 15 %25

 اجملموع 02 %122
 

نسبته ب يتضح من خالل اجلدول أن غالبية املبحوثني كانت إجاباهتم بأن اخلاطف ليسله مستوى تعليمي معني حبيث قدرت 

 .%05مقارنة مع املبحوثني الذين أقروا أن اخلاطف لديه مستوى تعليمي بنسبة  25%

وما ميكننا قوله أن أكثر املبحوثني أكدوا على عدم وجود مستوى تعليمي للخاطف ألن املستوى التعليمي له دور هام يف ذلك من 

الطفل وعلى أسرته بصفة خاصة واجملتمع بصفة عامة مما يولد  خالل تنمية الثقافة والوعي واإلحساس خبطورة  الفعل وأثره على

 .الرعب واخلوف وعدم االطمئنان خاصة يف نفسية الطفل مما يشعره بعدم األمان
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.يوضح النسب المئوية حول ما إن كان الخاطف إنسان مثقف(:  11)الجدول رقم   

 ثقافة الخاطف تكرارات النسبةالمؤوية
 نعم 02 %122

 ال 22 %2
 اجملموع 02 %122

 

122يتضح من خالل اجلدول أن أكرب نسبة مقدرة  ب  % وميكن إرجاع هذا إىل أن رغم معرفة , لكون اخلاطف إنسان مثقف 

ومدى خطورهتا وعواقبها الوخيمة إال أنه يتجرأ إىل فعل ذلك هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هناك ( اجلرمية)اخلاطف بالفعل 

معرفته بقيمة الطفولة ووعيه يساعدون يف عملية اخلطف من أجل نزع األعضاء مقابل مبلغ من املال وهذا رغم ( مثقفون)أطباء 

.حبقوقها  لكنه يتحمس إىل القيام هبذا العمل الشنيع  

يوضح النسب المئوية حول موضوع ما إذا كان غياب حمالت التوعية ونقص العبادة سبب في (:  12)الجدول رقم 

.انتشار ظاهرة االختطاف  

 التوعية و نقص العبادة تكرارات النسبةالمؤوية
 نعم 10 %25
 ال 22 %05

 اجملموع 02 %122
 

25يتضح من خالل اجلدول أن أكرب نسبة قدرت ب  % أي أن هناك غياب التوعية ونقص " نعم"من املبحوثني الذين أجابوا ب  

العبادة يؤثر على انتشار الظاهرة ألن كل هذا يتعلق بالقوة اإلميانية وعدم وجود الضمري وغياب الوازع الديين ، والتغاضي عن 

.بب االحنراف و اجلرميةاحلصص املنشورات الدينية وعدم املباالة باألئمة وعن ما حيثه ديننا اإلسالمي بس  
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حول موضوع اإلجراءات التي وضعتها " ال"و " نعم"يوضح  النسب المئوية إلجابة المبحوثين ب (:  13)الجدول رقم 

.الحكومة في حق المختطفين كافة للحد من هذه الظاهرة  

 إجراءات العدالة   تكرارات النسبةالمؤوية
 نعم 20 %12
 ال 19 %02

 اجملموع 02 %122
 

02يتضح من خالل اجلدول أن أكرب نسبة قدرت ب  % حيث أجابوا بالنفي على أن العدالة مل تأخذ اإلجراءات الالزمة للحد  

12من هذه الظاهرة أما نسبة  % ".نعم"من اجابة املبحوثني كانت   

رمية اختطاف بغض النظر عن ما قد حيدث فما ميكن قوله أن العدالة مل تأخذ جمراها ألن الظاهرة يف استمرار ويف كل يوم نشهد ج

يف مدينة وهران بقتلها " هنال"للضحية من قتل واعتداء جنسي إال أن املعتدي ال حيكم عليه إال ملدة قصرية، مثل ما حصل للطفلة 

 بطريقة 

.بشعة إال أن العدالة كانت صامتة ومل تويف حبق الضحية وتغاضت عن اجلرم الشنيع الذي قام به اجملرم  
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.يوضح النسب المئوية إلجابةالمبحوثين حول موضوع العقوبة المناسبة التي نجدها مناسبة للخاطف(:  14)الجدول رقم   

 العقوبة المناسبة للخاطف تكرارات النسبةالمؤوية
 السجن 20 %15
 إعادةالتأهيل 20 %12
 اإلعدام 15 %25

 اجملموع 02 %122
 

25نسبة ب يتضح من خالل اجلدول أن أكرب  % أما عقوبة " اإلعدام" حيث أجاب املبحوثني بأن العقوبة املناسبة للخاطف هي 

15فقدرت ب " السجن " % 12قدرت ب " إعادة التأهيل"يف حني عقوبة   % .فقط   

ومن خالل اإلجابات نستنتج أن العقوبة املناسبة للخاطف هي اإلعدام ألنه أجنح حل للحد من هذه الظاهرة ألن بفرض عقوبة 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم :"اإلعدام نزرع اخلوف يف نفسية املختطفني حتت مبدأ املعاملة باملثل فمن قتل يقتل لقوله تعاىل

  -العظيم صدق اهلل -" القصاص بالقتلى

.يوضح النسب المئوية إلجابة المبحوثين حول موضوع إذا كان الخاطف شخص سيئ(:  15)الجدول رقم   

 شخصية الخاطف تكرارات النسبةالمؤوية
 نعم 15 %25
 ال 25 %02

 اجملموع 02 %122
 

25قدرت ب أن اخلاطف شخص سيئ واليت " نعم"يوضح اجلدول التايل نسبة املبحوثني الذين أجابوا ب  % بينما املبحوثني  

05قدرت نسبتهم ب " ال"الذين أجابوا ب  % وذلك لتسبب اخلاطف يف سلب حرية الطفل وحرمانه من أبسط حقوقه كاللعب  

.والتعليم  حىت حق احلياة فمنهم من خيطف األطفال ويعذهبم ويقتلهم بأبشع الطرق التيال ميكن أن يتصورها العقل  
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النسب المئوية إلجابةالمبحوثين حول موضوع ما إذا كان غياب األمن في المجتمعات دافع  يوضح(:  16)الجدول رقم 

.لتسهيل االختطاف  

 غياباألمن تكرارات النسبةالمؤوية
 نعم 02 %122
 ال 22 %22

 اجملموع 20 %122
 

122بلغت " نعم"يتبني من خالل اجلدول أن نسبة اإلجابة ب  % هذا يعين أن غياب األمن يف اجملتمعات دافع لتسهيل عملية  

فنظرا لعدم وجود مراكز أمنية من شرطة ودرك وطين ،وندرة اجلوالت التفتيشية من طرف الدرك الوطين أمام خمتلف ,االختطاف

.املؤسسات الرتبوية سهل على اخلاطفني عملية اخلطف بكل بساطة  

المئوية إلجابةالمبحوثين حول موضوع ما إذا كانت ظروف المعيشة سبب في يوضح النسب (:  17)الجدول رقم 

.االختطاف  

 الظروف المعيشية تكرارات النسبةالمؤوية
 نعم 10 %25
 ال 22 %05

 اجملموع 02 %122
  

25يتضح من اجلدول أن  % 05مناملبحوثني يرون أن ظروف املعيشة سبب من أسباب ظاهرة اختطاف األطفال، بينما   % من  

.املبحوثني يرون عكس ذلك  

ومن خالل هذه النتائج ميكننا القول أن ظروف املعيشة والبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها الشخص من خالل منوه يف وسط اسري 

من حتت ضغط العادات والتقاليد اليت حتكم العالقات اإلنسانية دون أن ننسى البطالة كعامل اجتماعي يؤثر على اجلرمية ويعترب 

أسباهبا،فالشباب يعاين من البطالة ونقص املال مما يعيش معظم أوقاته يف فراغ قاتل فيتولد لديه شعور بالضياع واليأس من املستقبل 
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فيكبت رغباته وبالتايل ال يعرف كيف خيرجها ممايدفعه للقيام باإلجرام ومن بني ما يقوم به إلشباع نزواته خطف األطفال لتميزهم 

.املقاومةبالضعف وعدم   

.يوضح النسب المئوية إلجابةالمبحوثين حول موضوع السبب الرئيسي وراء االختطاف(:  18)الجدول رقم   

 سبب االختطاف تكرارات النسبةالمؤوية
 مبلغ مايل 10 %02
هلاستفزازاأل 20 %11  
 االنتقام 20 %02
 املتاجرة باألعضاء 22 %12
 الشذوذ اجلنسي 20 %22

 اجملموع 05 %122
 

حيث قدرت النسبة " طلب مبلغ مايل "من خالل اجلدول يتضح أن السبب الرئيسي لالختطاف على حسب رأي املبحوثني هو 

02ب  % 02بينما رأى البعض أن السبب هو االنتقام حيث قدرت النسبة ب   % 11يف حني   % من املبحوثني يرجحون  

2شذوذ اجلنسي أضعف األسباب بنسبة السبب وراء االختطاف هو استفزاز األهل، ويبقى ال %. 

ميكن أن نستنتج من اجلدول أن اخلاطف يقوم باجلرمية نتيجة املعاناة املادية ونقص املال وعدم توفر فرص العمل ما جيعله بطاال مما 

وبالتايل يتحقق يدفعه هذا النقص إىل التفكري يف حل يسد هذا النقص فيلجأ إىل خطف األطفال وطلب الفدية من أهل الضحية 

ة مبتغاه إضافة إىل أن الفقر يدفعه إىل االحنراف و االنتقام من اجملتمع لعدم إعطائه حلقه كفرد من اجملتمع أو يتجه إىل بيعه واملتاجر 

بأعضائه  مما يستوجب على املشرع اجلزائري حترمي املتاجرة باألطفال على حسب القسم اخلامس مكرر حتت عنوان التجارة 

تعد "على أنه  20املكرر   020حيث جاءت يف  املادة  0220فرباير  05املؤرخ بيوم  21-20اص مبوجب قانون رقم باألشخ

اجتار بأشخاص جتنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من 

".أشكال اإلكراه أو االختطاف  
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.يوضح النسب المئوية إلجابة المبحوثين حول موضوع إن كان الخاطف شخص مريض نفسي(:  19)الجدول رقم   

 طبيعة الخاطف تكرارات النسبةالمؤوية
 نعم 10 %25
 ال 22 %05

 اجملموع 02 %122
 

باإلجياب ب يتبني من خالل اجلدول أن اخلاطف شخص مريض نفسي هذا ما اتفق عليه املبحوثني حيث متثلت نسبة الرد 

25% 05يف حني   % .من املبحوثني رأوا عكس ذلك    

ما ميكن قوله أن التفسري النفسي  للقيام اإلجرامي يقوم على أساس الصلة اليت تعود أساسا إىل اخللل و االضطرابات لتكوين 

فاخلاطف حيمل شخصية . النفسي و تكوين الشخصية حيث يقع الفاعل حتت الضغوطات النفسية واالنفعاالت، والتوتر والقلق

غري سوية وغري ناضجة جتري حياته على مبدأ اللذة، مما جيعله وليد أمراض نفسية ألن كل فعل إجرامي ما هو إال داللة على 

.صراعات نسبية تدفع صاحبها إىل اجلرمية  

لقيم االجتماعية يوضح النسب المئوية إلجابةالمبحوثين حول موضوع ما إذا كان الخاطف خارج ا(:  21)الجدول رقم 

.السائدة في المجتمع  

 القيم االجتماعية تكرارات النسبةالمؤوية
 نعم 12 %92
 ال 20 %02

 اجملموع 02 %122
 

يتضح من خالل اجلدول أن نسبةاملبحوثني الذين أجابوا على أن اخلاطف هو شخص خارج عن القيم االجتماعية قدرت ب 

92% 02، يف حني   % رأوا أن اخلاطف ال يعترب خارج عن القيم االجتماعية، فاهنيار القيم األخالقية له أسوأ أثر يف اجملتمعات  

ما يدفع معدل اجلرمية ويسهل على اإلفراد ارتكاهبا كون ليس لديهم قيم أخالقية متنعهم من القيام بذلك وغياب الوازع الديين من 

اب اجلرمية فال رادع لإلنسان يرجعه عن ارتكاهبا فالوازع الديين أقوىشيء ممكن مينع أكرب وأخطر األشياء اليت تؤدي إىل ارتك
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أي يؤثر فيهم حىت درجة "الدين أفيون الشعوب"اإلنسان من ارتكاب اجلرائم كما قيل قدميا على لسان أحد الفالسفة الفرنسيني 

ليم الدينية ، فالوازع الديين أقوى ما ميكن أن مينع اإلنسان التخذير فينصعون ألحكامه دون تفكري فال أحد يقوى على خمالفة التعا

من ارتكاب اجلرمية، ومنه اهنيار الوازع الديين هو فتح اجملال للقيام باجلرائم دون رادع حىت وإن كان القيام خبطف طفل واالعتداء 

.االفتقار للحس األخالقيسبب لالحنراف( 1.)على حريته وعلى كافة حقوقه   

يوضح النسبة المئوية إلجابة المبحوثين حول موضوع تساهل المجتمع حول محاربة ظاهرة اختطاف (: 21)م الجدول رق

.األطفال  

 النسبة المئوية تكرارات محاربة الظاهرة

 %25 10 نعم

 %05 22 ال

 %122 02 اجملموع

 

25يتضح من خالل هذا اجلدول أن نسبة كبرية من املبحوثني تقدر بـ  % يصرحون ويؤكدون بأن اجملتمع متساهل أمام جرمية  

.اختطاف األطفال، وهذا راجع إىل عدم الوعي خبطورة هذه الظاهرة  خاصة على نفسية الطفل وحياته  

05وأما  % من املبحوثني فقد رأوا أن اجملتمع ليس متساهل مع هذه الظاهرة مستندين بذلك على بعض املظاهرات اليت أقيمت يف  

يات واليت كانت مفادها إجياد حل صارم وهنائي جلرمية اختطاف األطفال، مثلما حصل يف قضية اختطاف الطفلني بعض الوال

هارون وإبراهيم بوالية قسنطينة والعثور على جثتيهما يف كيس بالستيكي وحقيبة، حيث أن الشعب خرج للشارع وندد بتطبيق 

1القصاص  

 

 

                                                           
1
htts :www.google.dz/search ?-21-05-2017,12 :04.  
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:مناقشة نتائج الفرضيات  

لنا من نتائج املرتفعة يف دراستنا و اليت جاءت كلها تصب يف اجتاه الفرضيات وهي كأيتمن خالل ما حتص  

1 - غياب دور األسرة يف توعية أبنائهم خبطورة الظاهرة    : الفرضية األوىل  

25حيث جند أن  % من املبحوثني يرجحون إن احد أسباب تفشي ظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر راجع إىل غياب  دور  
األسرة  يف توعية أبنائهم الن عند حتذير الطفل و إعطائه صورة عن مدى فجاعت هذه اجلرمية  وحىت ميكن أن تقضي على روحه 

 يكون بذلك  انه دائما يأخذ حذره من أي شخص غريب عنه ومن هذا نقول أن الفرضية قد حتققت 

0 - نقص الوازع الديين :الفرضية الثانية   

و هذا راجع إىل أن  25قت و ذلك ملا بلغته نسبة إجابات املبحوثني بتأكيد ذلك و قدرت النسبة ب جند أن الفرضية قد حتق
 نزوح الشخص عن دينه و قيمه جيعله يرتكب أمور غري إنسانية تصل به حد انتهاك احلرمات و القتل دون مباالة لذلك 

ي ظاهرة اختطاف األطفالانتشار اآلفات االجتماعية سبب من أسباب تفش: الفرضية الثالثة  -0  

قد حتققت هذه الفرضية و ذلك من خالل إجابات املبحوثني و التأكيد أن اخلاطف هو إنسان غري سوي و أغلبيتهم  يعانون من 
أمراض نفسية و يتعاطون املخدرات الن ال ميكن لشخص عادي و سوي يف نفسيته أن يرتكب جرمية يف حق طفل صغري ال 

25نفسيته و قدرت نسبة تأكيد ذلك ب ميكنه حىت الدفاع عن  % 

: الخالصة   

من خالل النتائج  اليت توصلنا إليه بعد تفسري و  حتليل الفرضيات جند أن ظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر من اخطر اجلرائم 
لعدة أسباب و عوامل  اليت أصبحت متس بآمن و استقرار اجملتمع و قد استفحلت و ظهرت بكثرة يف األعوام األخرية و هذا راجع

و أمهها قلة التوعية خبطورة هذه الظاهرة و األهم عدم وضع السلطات و الدولة قانون تطبيق القصاص باإلعدام يف حق كل 
 خمتطف الذي يعترب شخص ميت الضمري و عدمي اإلنسانية 
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: الخاتمة   

لقد اشرنا يف بداية عملنا إىل أن ظاهرة اختطاف هي ظاهرة اجتماعية عاشها اجملتمع اجلزائري ككل اجملتمعات كوهنا ظاهرة 

ظهرت منذ القدم و زادت حدهتا و تفاقمت مع تطور اجملتمع و ذلك جبملة من التغريات اليت طرأت عليها و خاصة النفسية و 

 بنية أساسية من بنيات اليت يبىن عليها اجملتمع و يرتكز عليها يف تطوره و تقدمه  االجتماعية و التكنولوجية كون الفرد

إذ يعد االختطاف أسلوبا من أساليب اجلرمية اليت يعاين منها اجملتمع و تعددت أساليبه و تنوعت طرقه مع تقدم العصر إذ 

 تكوين الفرد تكوينا أساسيا و ذلك من خالل التنشئة تلعب األسرة اليت يكوهنا نواة اجملتمع فهي األخرية تلعب دورا أساسيا يف

االجتماعية بالدرجة األوىل إذ جند ان التنشئة االجتماعية أصبحت تعاين من عدة نقائص و ذلك يرجع اىل مدى غياب وعي 

ئم و تطور تفكري األولياء اىل ما حيدث باجملتمع و هذا جند أن الطفل يعيش حالة جمتمعه يف غياب وعي أوليائه فتعددت اجلرا

اجملرمني و أصبحت اجلرمية حمل عيش و قوت للمجرمني إذ جند أن علماء االجتماع أشاروا إىل أن هناك إنقاص يف الذوات 

االجتماعية أي الذات فكل فرد يعيش حالة نفسية مغايرة على اآلخرين و اجملتمع الواحد خيتلف يف بنياته و ذلك نظرا للقاعدة 

ة فمنهم من يعيش السالم و منهم من حيتضنه قلب الشارع الذي هو صميم هذه التخطيطات و الصورة احلية األساسية أي األسر 

أنواعها و على رأسها االختطاف و خاصة اختطاف فئة القصر هي فئة الغري بالغني و الغري واعني  اليت تنجب جرائم و مبختلف

نقطة يلتقون فيها كل اجملرمني ان تعددت األسباب و اخلفايا منها ثأرية و هبذا الواقع املر الذي أصبح فئة األطفال حمل الطمع و 

منها جتارة نفسية جنسية مادية اليت من خالهلا جتعل اجملرم يتحلى بعدة حيل و أفكار جد خيالية يستعملها ليصطاد فريسته و 

ارسته اجلنسية اليومية على الضحية مما جيعل من جيعلها حمل لثرائه على املدى البعيد و كذلك ليشبع رغباته اجلنسية من خالل مم

حياة و حرية الضحية هدف لتحقيق له غايته و يصبح حمل شفقة نظر اجملتمع و يصبح اجملرم الرجل السيئ الذي ال حيرم من طرق 

 ارتكاب هذا اجلرم و يبقى القانون و لكن ملاذا يعترب دائما هو خائن اجملتمع ملاذا ال ميكن النظر يف حياته و أسباب اليت دفعته اىل

 السؤال مفتوح ؟
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم 

  الكتب
 .1،0229أميمه منري عبد احلميد جادو، دار العجز، القاهرة،ط   - 1
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 .1001أسسه وتطبيقاته العلمية، الدار اجلامعية، بريوت، : عبد الرمحن حممد عيساوي، علم النفس اجلينائي -0

1 ، 1عة األشعار الفنية، طفاطمة عوض صابر ومريفت علي خفاطة، أسس ومبادئ البحث العلمي، االسكندرية، مكتبة ومطب -5
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، 1فوزي أمحد، بن داريدي، العنف لدى التالميذ يف املدارس الثانوية اجلزائرية، جامعة نايف، للعلوم االمنية، الرياض، ط -2
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 . 0221، 1سلسلة حماضرات اإلمارات، أبوظيب، ط

 .0222، 1حسني أبو الريان وآخرون، اإلساءة واحلذر، دار الفكر، ط -12

.0211، 1طاهر حسني زيباري، أساليب البحث العلمي يف علم االجتماع، دار النشر والتوزيع، ط -11 1 

 .0222، (ط.د)طه عبد العظيم حسني، سيكولوجية العنف العائلي املدرسي، مصر  -10

 1000، 1ث علمي، دار اليازوري العلمية، عمان، طعامر قنديليجي، حب -10 

 02.1، ص 0212، 1معن خليل العمر، علم اجتماع العنف، دار الشروق للنشر والتوزيع، دار اإلنتاج، ط -10
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بوثلجة غادات، ظاهرة العنف أسباهبا وطرق التعامل معها ، حمرب البحث يف علم النفس وعلوم الرتبية ، جامعة وهران  -10
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رسالة ماجيسرت، جامعة نايف العربية، : فهد أمحد مبارك طالب، العوامل االجتماعية املؤدية للعنف طالب املرحلة الثانوية  -05

 .02، ص 0225قسم العلوم االجتماعية، 
ية، دراسة مقدمة لنيل شهادة فهد بن علي عبد العزيز الطيار، العوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانو  -02
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 52 يوضح املستوى التعليمي للمبحوثني 20

 59 يوضح عدد األبناء 20

 59 يوضح مهنة املبحوثني 25

 50 إحضار األبناء من املدرسةيوضح  22

 22 يوضح وجود اإلباء أمام املدرسة 22

 22 يوضح وعي الطفل هبذه الظاهرة  29

 21 يوضح اختطاف األطفال من فئة معينة  20

 21 يوضح املستوى التعليمي للخاطف  12

 29 يوضح اخلاطف أنسانا مثقفا 11

 29 يوضح غياب التوعية ونقص العبادة 10

 20 يوضح اإلجراءات اليت وضعتها العدالة  10

 20 يوضح العقوبة اليت يراها مناسبة للخاطف 10

 20 يوضح اخلاطف شخص سيء 15

 25 يوضح غياب األمن يف اجملتمعات  12

 25 .يوضح الظروف املعيشية سبب يف االختطاف 12

 22 يوضح السبب الرئيسي وراء االختطاف  19

 22 يوضح طبيعة اخلاطف  10
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 22 يوضح القيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع 02

 29 يوضح تساهل  اجملتمع حول ظاهرة اختطاف األطفال 01
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 المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االمن وذلك بسبب غياب " ن هلل وان اليه راجعون "تعرب الصورة عن جمموعة من االطفال املختطفني ولكن ولالسف كلهم قتلوا ا
 و و عدم بذل السلطات مبجهود للبحث عنهم و االخص القضاء على اجملرمني
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تعرب الصورة  عن فاجعة عاشتها والية قسنطينة بعد العثور على جثة الضحيتني هارون يف حقيبة و اراهيم داخل كيس بالستكي 
اجسادهمبعد خطفهم و تعذيبهم و تقطيع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من خالل الصورة و بعد وفاة الطفلة ناديا و هنال مت االعالن عن مسرية للمطالبة بتطبيق القصاص
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العثور على الطفلة هنال من طرف رجال االمن لكن و لالسف بعد وفاهتا و االبشع من ذلك العثور على جثتها مشوهة و مقطعة 
فباي ذنب قتللت طفلة يف عمر الزهور . اىل اشالء   
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 من خالل الصورة يتضح انه جيب على مجيع االسر و االولياء االنتباه و محاية اوالدهم 
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املطالبة بالقصاص النه اجنح حل للحد من هذه الظاهرة  اليت اصبحت هتدد اسقرار و امن اجلزائرو بسبها راح ضحيتها كثري من 
 االطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصبح  معظم اطفال اجلزائر يعيشون يف خوف جراء ما وقع الصدقائهم 
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: ئيات حول ظاهرة اختطاف األطفالإحصا  

قدم مدير الشرطة القضائية خالل امللتقى الذي نظمته مدرية األمن الوطين بالصنوبر البحري بالعاصمة حول مكافحة اجلرمية 
عموما و ظاهرة اختطاف خصوصا و اليت استفحلت اآلونة األخرية يف جمتمعنا إحصائيات ملصاحل األمن عن حاالت االختطاف 

كانت أخرها ما حدث للطفلني هارون و ابراهيم بقسنطينة   0210إىل  0220نة حالة من س11املتبوعة بالقتل حيث سجلت 
نقطة سوداء يف ميدان محاية  02إضافة إىل إحصائيات أخرى حلاالت العنف اليت تفشت يف اجملتمع اجلزائري حيث أحصت 

 الطفولة 

 و خبصوص االعتداءات اجلسدية و اجلنسية اليت يتعرض هلا األطفال 

ضحية اعتداء  1202ضحية اعتداء جسدي و  0020ضحية منها  5001بلغ  0210اته إن عددها يف قال املتحدث ذ
حالة ضحية الضرب حىت الوفاة  09حالة و  022جنسي أما عن عدد  حاالت سوء املعاملة لألطفال فسجلت مصاحل األمن   

فتاة أما  91شخص منهم  112مت تسجيل  0220حالة اختطاف متت يف شهر واحد و سنة  09مت تسجيل  0222سنة 
حالة حبيث جند ما بني سنيت  01أشهر سجلت  0و أحصت املصاحل املعنية خالل  129فان عدد األطفال  0220سنة 

مرات  5العدد يزيد عن  0220و  0222  

 25فتيات و  20منهم  0222حالة اختطاف خالل شهر جافين من سنة  10إن إحصائيات مصاحل األمن تشري إىل تسجيل 
سنوات اغلبهم انتهكت  5حالة  اختطاف يف اجلزائر خالل  922كور عدو إىل أسرهم و حيث تشري اإلحصائيات إىل وجود ذ 

متورط خالل أواخر  1200و أوقف حوايل  0229و  0222حالة اعتداء جنسي على القصر خالل سنة  0520أعراضهم و 
  0229سنة 

يونيسيف إن اجلزائر و لألسف حتتل املرتبة متقدمة يف قائمة الدول العربية و على حسب ما صرحت به منظمة األمم املتحدة  ال
حالة  %50 حوايل  0215سنوات و سجلت يف سنة  22إيل  20من حيث حاالت اختطاف األطفال و معظمهم ذو 

تصبح  من عمليات االختطاف و عليه %25طفال تعرضوا للقتل و تشكل نسبة اإلناث حوايل 00اختطاف لألطفال بينهم 
  .طفل تعرضوا للخطف 002حويل  0215إيل  0210احلصيلة منذ 

 

 

 

 



62 
 

 : المحتويات فهرس               

 

  شكر كلمة

  اإلهداء

 الفهرس

  الدراسة ملخص

  مقدمة

  المنهجي اإلطار        

 05......................................................................... اإلشكالية-1

 06................................................................ الدراسة فرضيات -2

 06................................................................. . الدراسة أهداف -3

 07.................................................................. . المفاهيم تحديد-4

 08....................................................... . الموضوع اختيار أسباب -5

 09................................................................. . الدراسة أهمية– 6

 10......................................... الميدانية للدراسة منهجيةال إجراءات -7

 13............................................................... السابقة الدراسات -8

 14...................................................... للدراسة النظرية المقاربات -9

 15...............................................................اسةالدر  صعوبات -10

  النظري الجانب

 تمهيد..........................................................................16 العنف سيكولوجية :األول الفصل
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 17............................................................. .العنف تعريف -1

 21.................................................................العنف أنواع -2

 24...............................................................العنف أسباب -3

 27.............................................................العنف خصائص -4

 29...................................................العنف المفسرة النظريات-5

 35....................................................................خالصــــــــة 

  النظري الجانب

 األطفال  واختطاف العنف :الثاني الفصل     

 37...............................................................................تمهيد

 38............................................................ .األطفال ضد العنف تعريف -1

 39.................................................األطفال ضد العنف  أشكال -2

 40.................................................. األطفال على العنف أثار -3

 42.................................................... الطفل على  اإلساءة نتائج -4

 45.......................................األطفال ضد العنف ظاهرة من الوقاية -5

 46.................................................األطفال اختطاف ظاهرة مفهوم -6

 47...........................................األطفال اختطاف ظاهرة خصائص -7

 48....................................................... االختطاف جريمة أسباب -8

 50................................... األطفال اختطاف لظاهرة المفسرة العوامل -9

 53...................... .األطفال اختطاف ظاهرة على المترتبة سلبية اآلثار -10

 54.......................................................................خــــــالصــــة
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 التطبيقي الجانب

 56..............................................................................تمهيد

 56........................................ المبحوثين بخصائص التعريف -1

 56.....................................................الفرضيات معطيات تحليل -2

 69..................................................... اتالفرضي النتائج مناقشة -3

 خــــالصـــة

  الخاتمة

  المالحق

 والمراجع المصادر
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