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 ــةـــالمقـــــــدمـــ
سػػػػػبل اه ه عقػػػػػدةهتمػػػػػدده  ػػػػػفههرجت  ييػػػػػايػػػػػاه ػػػػػفهاةظػػػػػ ا رهاالرجرا تعػػػػػدهاةظػػػػػ  رةهاإل

ةػػذةؾهكػػ فهال ػػده ػػفه  ارجمػػاه ػػذ هاةظػػ  رةه،ه سػػتق ؿه رجي ةػػ  هك ػػ هتمػػددهكي  ػػ ه،هاة رجت ػػ 
ق    يػاهةل قػ ؼهيلػ ههارجت  ييػادراسػتم هدراسػاهيل يػاه هاةتصديهةم ه ػفهالػبلؿهتيليلمػ ه ه

هاة ق ياه  م ه. هيدهطرؽهاة بلئ اهةعبلرجم هتيد ه س   م ه

 ػػفهالػػبلؿهاالطػػبلعهيلػػ هاإليصػػ ئي تهاة تعلقػػاه   تهػػ ره ػػذ هاةظػػ  رةه قػػدهةػػ يظه
فه هكؿه لي ظه ههيداثةدىهاأله يراؼ عدؿهاالهارتف ع  غلبهاةرجرائـهاة رتك ػاه ػفهق ػؿها 

فه ييػثه فه عػضهاةرجػرائـهاةتػيهالهي كػفه ،ه يه يهاةغ ةبه فهط يعػاهال صػاهيداثاأل
هيػػداثيػػاهالهتتػػ ا رهي ػػدهاألإرجرا  ظػػرًاهة ػػ هتتطل ػػ ه ػػفهال ػػرةهههيػػداثترتكػػبه ػػفهق ػػؿهاأل

فه،هغير ػػ  هيػػؼهاة سػػت داتهتزي رجػػرائـهاةصػغ رهاةسػػفهكرجػػرائـه  ػػفهاةد ةػػاه ه اغلػػبهرجػػرائـه ا 
هاةتهرده.ه ه تهاةرج سياه يرا اال هاةتس ؿه هتت ثؿه يهرجرائـهاةسرقاههيداثاأل

  مػ ه ػ ه،هيػدةهي ا ػؿإةػ ههيع ده يهاةغ ةػبهثيدااألها يراؼ فه يضً هك  هة يظه
 ييػػثه،ه  مػػ ه ػػ هيتعلػػؽه  ة سػػطهاةالػػ ررجيهاة يػػيطه ػػ  ه،هيتعلػػؽه هالصػػيت هةليػػدثهذاتػػ 

فه،هاةيدثها يراؼإة هه ؤدياه فه ذ هاةع ا ؿتتف يؿه رج  ياه ت ا رهي  ؿه ايده ػفه ا 
 هةػػػـه ػػػ،ه ا يرا ػػػ ػػذ هاةع ا ػػػؿهةػػػدىهاةيػػػدثهقػػدهالهيكفػػػيه ػػػيه غلػػػبهاألييػػػ فهةتسػػ به ػػػيه

اةتػػػيهتع ػػػؿه رجت عػػػاهيلػػػ هاللػػػؽهاةسػػػل ؾه ههالػػػرىتهػػػترؾه عػػػ ه عػػػضهاةع ا ػػػؿهاةرج ػػػ حهاأل

                                                           

هاةق   ف/كلياهاةسلي   يارج  عاهه. 
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هاة  يرؼهةدي ه.

يػاهةػدىهاةيػدثهرجرا  ي فه س  بهظػ  رةهاإله اةمدؼهاةرئيسيه يه ذاهاة يثه إفه
اإلصبليياهاة  رجماه ه ي فهد رهاة ؤسس تهاةعل ياهإة هه  إلض  ا،هتيديدهطرؽهيبلرجم  ه
هفه.اة  ير يهيداثاأله  ي

ه تيليؿه اق هاةظ  رةه ه ةغرضهدراساهاة  ض عهسيعت دهاة  مجهاةتيليليهييثه قـ 
ه عر اه س   م ه. هياهرجرا اإل

،ه ػفه رجػؿهتسػػليطهاةضػ  هيلػ هاةرج ا ػػبهاألس سػياهةل يػثهسػػ  زي هيلػ ه  يثػػيف ه
 يهث  يم  ه  يفهطرؽه ه،هياهي دهاةيدثرجرا  ت   ؿه  ةدراساه يه  ةم  ه فم ـهاةع ا ؿهاإل

اةت صػػي تهاة   عػػاه ه ػػرزهاة تػػ ئجه  سػػ  يفه ػػيهال ت ػاهاة يػػثه،هي ػػدهاةرجػػدثهإرجػػراـاه ع ةرجػ
    ه.

 ادلبحج األول

 ية عند احلدثإلجرامالعىامل ا

اةتػػيه هيػػاهاة ػػؤثرةهيلػػ هاةيػػدثهرجرا  يػػ فهاةع ا ػػؿهاإلإةػػ هه ػػيه ػػذاهاة  يػػثه تطػػرؽ
ه: ذةؾه يه طل يفهي ا ؿهاةال ررجياه  ههي ا ؿهاةداالليا  هإيك فه

 العىامل الداخلية: األولادلطلب 
 يه،ه رت طػػػػػاه ػػػػػذاتهاة رجػػػػػـر ػػػػػيه رج  يػػػػػاهظػػػػػر ؼههئلرجػػػػػراـاةع ا ػػػػػؿهاةداالليػػػػػاهة

هاة ي ةػػ رجيه تضػػ  ره  ههاةتػػيهيػػؤديهتضػػ  ر   ه،هاة فسػػي هاةعقلػػيه هاة رت طػػاه تكػػ يفهاة رجػػـر
هه ي،هاة يئيػػا  ههررجيػػا  عضػػم ه ػػ هاةع ا ػػؿهاةال ه يػػؤديه ػػ اةتػػيههتتصػػؿه هػػالصهاة رجػػـر

هيه.هرجرا إلاةسل ؾهاهيداثإإة ه
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هت اةتيهاةع ا ؿهاةدااللياه أفه بليظه فهالبلؿه ذاهاةتعريؼه تصؿه هالصهاة رجـر
ه.(1)اإلرجراـه تعددةه  ت  ياهص ره ي ؤثره ي ه ص رةه فهاةت ه

اةتكػػػػ يفه،ه)اة راثػػػػا:هاة ػػػػؤثرةهيلػػػػ هاةيػػػػدثه ػػػػي ههةئلرجػػػػراـ  ػػػػرزهاةع ا ػػػػؿهاةداالليػػػػاه
اةتػػيه  ي مػػ ه ػػفهالػػبلؿهاةفػػر عه هه،(اة الػػدرات هاةسػػكره،هاةسػػف،هاال ػػراضهاةعقليػػا هاة فسػػيه
ه:هاآلتيا

 الوراثة : الفرع األول
الصػػػ ئصهها تقػػػ ؿ  هه،اةاللػػػؼإةػػػ ههالصػػػ ئصهاةسػػػلؼها تقػػػ ؿيقصػػػده  ة راثػػػاه ػػػيه

ه يهةيظاهتك يفهاةرج يفه.ه،هالص بإلاةفرعهةيظاهاإة ههاألصؿ

فه يػػػده ةػػػـهيقػػػررههرجػػػراـاة راثػػػاهيلػػػ هاإلتػػػأثيرهيػػػ ؿههرجػػػراـإفهدراسػػػ تهاةعل ػػػ  هاإل
هال ههي رجبهاة رجـر (ه ةػ   ر زهاه) ظريػهال صاه عده فه ث تهاةعلـهاةيديثه هؿ،ه رجر  إالا

ه  ة يبلد ه ي ثهاةتيه رجريتأل ؿهي رجده عضها،هيفهاة رجـر

ه.ه(2) اةسل ؾهاإلرجرا يتهيرهة رج دهيبلقاه يفهاة راثاههإلرجراـ يه ط رهيلـها

،هل ػػػػ  عاةالتلػػػػؼه يػػػػ هاهإلرجػػػػراـهقػػػػدا ه رجػػػػ دهيبلقػػػػاه ػػػػيفهاة راثػػػػاهه ف ةػػػػذكرهرجػػػػديره 
هاترج   ته:هاثبلثإة هه صددهذةؾه قس  ا ا

(ه  يه قد تمـهاةع ةـهااليط ةيه)ةػ   ر زه ههاالترج   ص ره ذاه يرىه:هاأل ؿهاالترج  
،هيػػاهتػػ رثإرجرا  فه  ػػ ؾهالصػػ ئصه هيهرجرا ػػاةديػػ هاةسػػل ؾهاإل هأفهاإل سػػ فهيػػرثهيػػفه ػػ

 مػ  يهإةػ ههداد هتد عػ  رجػ هيقلياهيػفه   ئػ ه  هه فسيا  هه  ال فهقدهيرثهصف تهيض يا
ه.ه(3)اةرجري ا

                                                           

 .هه175،هص2008،هدارهاة ائؿ،هي  ف،ه1د. ي دهي داهللهاة ريك ف،ه   دئهيلـهاإلرجراـ،هطهه(1)
يلػػـهاإلرجػػراـه يلػػـهاةعقػػ ب،هدارهاة مضػػاهاةعر يػػا،ه يػػر ت،ههد.يسػػ يفها ػػرا يـهصػػ ةج،هاةػػ رجيزه ػػيه(2)

 .ه66 د فهس اهاة هر،هص
 .هه179د.ه ي دهي داهللهاة ريك ف،ه ررج هس  ؽ،هصه(3)
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 الهيهرجرا ػاةسػل ؾهاإلهإيػداثترج  هي كرهكػؿهقي ػاهاة راثػاه ػيها ذاه:هاةث  يهاالترج  
االترجػػ  ه زي  ػػاهاةعػػ ةـه صػػ ره ػػذاه يػػذ به هاةرجري ػػاه هصػػلاه ػػيفهاة راثػػاهيقػػره  رجػػ ده يػػاه

هلع ا ػػؿهاة يئيػػاه يػػد  هاةتػػيهتيػػيطةإ  ػػ هتررج ػػاهاةرجري ػػاه ػػأفهقػػ ؿهلريكػػيه)سػػزرال د(هة األ
هصػؿهألا ه  هته   هاةالصػ ئصه ػيفهاةفػرعه ه،ه  ة رجـر كػؿه  م ػ ه ظػر ؼهتػأثيره تيرجػاهإالا

سػل ؾهسػ يؿهاةرجري ػاهإةػ هه يضػ ًهسػتد  ه ػر يمـه ه،ه يئياه ايدةهد عػتمـهالرتكػ بهاةرجري ػا
الػػتلطهاالهيبلقػػاهةل راثػػاه كػػؿه ػػذاهك ػػ هيظػػفهاةػػ عضهاةػػذيفه ه،هةػػـهييػػدثهيليمػػ هتغييػػرإذاه

ه.ه(1)يرجرا اة راثاهيل هاةسل ؾهاإليرهتأثق ة اه  ه رهأليليمـها

هاة ػؤثرهاة ييػدهاةػدا  هتاة راثػاهةيسػ أفههاالترج  صي به ذاه يرىه:هاةث ةثهاالترج  
ةػػػيسه ػػػفهاةصػػػ ابه ه،هاأل ؿهاالترجػػػ  صػػػي به يهك ػػػ هيػػػرىهرجرا ػػػتفرجيػػػرهاةسػػػل ؾهاإلإةػػػ ه

يػرىههثػرهيليػ هك ػ   ػفه يهه اللػت مػ ها ه هيهرجرا ػقي اهاة راثياهيلػ هاةسػل ؾهاإلاة دارهكؿهإ
هاةث  يه.ههاالترج  ه ؤيد 

ه ًهك  يػػػهيػػػ  بلًههثػػػرهاة راثػػػاهيلػػػ هسػػػل ؾهاةيػػػدثهةػػػيس فه فهت ػػػي ػػػفهالػػػبلؿه ػػػ هتقػػػدـه
ه  ئمـه.ه ه أالط      هاألالط  ه  طهرتفهت ه  طؽاة ةيسه فه،هةبل يراؼ

طػرؽههرجرا يػاهاسػتالدـهاةعل ػ  هثػبلثاةظػ  رةهاإل هةغرضهاث  تهاةعبلقاه يفهاة راثاه
هتيه:ك آلهم س  ضي هه(دراساهاةت ائـ هاةدراس تهااليص ئياه ه يه)هرجرةهاةع ئلاه ه

هدراساههرجرةهاةع ئلاهه:  الًه

هالػػبلؿههإلرجػػراـسػػػل بهيلػػ هتت ػػػ هاأليعػػده ػػذاها رجيػػػ ؿه  ػػيهي ئلػػػاهاةهػػالصهاة رجػػػـر
مػػ هةلفػػر عه ػػفها تق ة ػػدىه ه راد ػػ ه   يػػً هةػػدىه هك ػػً ههإلرجػػراـ ظػػ  رهاهالسػػتالبلص تع ق ػػاه

،هك يػره ػفهاالهػال صهاةػذيفهي ت ػ فهةػ فسهاةع ئلػػاهتط يػؽه ػذ هاةدراسػاهيلػ هيػدد ه،ه عػد
ه.(2)ـهالزاة اهيل هقيدهاةيي ة   ات ه س ا هك   اه

                                                           

،هدارهاة مضػػػػاهاةعر يػػػػا،ه يػػػػر ت،ه5د.  زيػػػػاهي داةسػػػػت ر،ه  ػػػػ دئهيلػػػػـهاإلرجػػػػراـه يلػػػػـهاةعقػػػػ ب،هطه(1)
 ه180،هص1985

 .ه183  ؽ،هصد. ي دهي داهللهاة ريك ف،ه ررج هسه(2)
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اةع ةـهه إيداد  رجريته مذاهاةالص صهاةدراساهاةتيهق ـه  فه قدـهاةدراس تهاةتيه ه
 ػػػ كسهرجػػػ ؾ(هييػػػثهكػػػ فه ػػػد   هةلال ػػػرهسػػػرةهاال ريكيػػػاه)ألاال ريكػػػيه)د رجػػػداؿ(هيلػػػ ها

 ك  ػػتههز رجتػػ ه،ه قػػ ـه ػػيه دي ػػاه ي يػػ رؾي ػػ ه  ػػذهصػػ   هييػػ دًاه ه قػػده،ه    ةعػػ ه  ة سػػ ه
 ػ مـهكػ   اه ػفههك يػراًههيػدداًهه فسػرةهأليهةمػذ هارجرا ػدراس تهاةت ريخهاإلهت ث تييثه،هاةص
هيػدداًه ه،هاة ػد  يفهيلػ هاةال ػر هاةلصػ صه هاة تسػ ةيفه هاة هرديفه ههاةهريييف    هغيرهاأل
ه.ه(1)تلفات  سلياه ال هيقلياهه أ راضالره فهاة ص  يفهآ

ه(ك ةيك ؿ)ق ـه م هي ةـه)رج دار(هيل هي ئلاهه الرىفه   ةؾهدراساه ك  ه

 هاأل ةػز رجػاه ت ػيفه ػأفه،ههريفاهأالرىتز جه  ه،هالبلقي ًه ها  ير ه   ر ةاةذيهتز جه
كيػػػػ ؿه  ػػػػد  يهههػػػػريييفغيػػػػرهه  طفػػػػ الًه ػػػػ مـهضػػػػعف  هاةعقػػػػ ؿهههػػػػ اذاًهه طفػػػػ الًه رج ػػػػته 
ه اه ي  ه عدلت ص هس ي  ه ز رجت هاةث  ياهك   اهـهمرج ت  اةذيههألطف ؿ يهييفها،ه رجر يف ه

ه راكزه ر  قاه يه يزافهاةع ؿه.هإة ه

 راد ػػػ ه هػػتهيلػػػ هاالسػػتق  اه ػػيفهسػػرةهي  رجريػػتهيلػػػ ه اةتػػيهه الػػػرىاةدراسػػاه  ػػ ه
 ػػراده ػػذ ه غلػػبه  صػػؿهإ  ػػ ه راد ػػ ه  ػػرده ػػفهها يػػراؼييػػثهةػػـهيسػػرجؿه،هرجيػػ ؿهيديػػدةأل

ه.(2) ريكياي تهاة تيدةهاألاه يهاة ال  ي  راكزهذاتهإة ههاةع ئلا

ت ضػػيجه ه  يػاهك يػرةه ػيه يػ فه سػاههػرجرةهاةع ئلػاهةمػ هدرا ػأفه سػت تجه ػفه ػ هتقػدـه
سػػمر ـه هبها يػػراؼاةيػػدثهيكػػ فه سػػ ها يػػراؼهف ايه،ه رهاة راثػػاهيلػػ هسػػل ؾهاةيػػدثد

طريقػػػػاهيل يػػػػاههايت ػػػػ ر سػػػػل بهالهي كػػػػفهألفه ػػػػذاها ه ًهل ػػػػي ا تقػػػػ ةمـهيػػػػفهطريػػػػؽهاة راثػػػػاه
رجرا ػػيهةػػدىهاةيػػدثه ػػؿهسػػل ؾهاإلاة ػػيهتكػػ يفههاًه ييػػدهعػػدهيػػ  بلًهتاة راثػػاهالههألف؛هي سػػ ا

 ػؿهاة يئػاهاةتػيه  ػـهتلػؾهاةع ا ػؿهي  ػفه ه،همـرجػرا إله ًهكػ فهسػ  ت رجدهي ا ؿه الرىه  ػ هت
كذةؾهاله ه،هيهةليدثإلرجرا  ذ هاةع  ؿه يهاةسل ؾهاتأثيره دىه هسرةهأل رادها عيشه يم هت

  ػ هقػ   فههاسػتالبلص هتط يق هيل هي  ػاهاة ػ سه هةه الت ره هي كفهتط يؽهي التهاةفردياه

                                                           

 .77،ه2003،هدارهاةثق  ا،هي  ف،ه1د.  ياهص ةج،هدراساه يهيل يهاإلرجراـه اةعق ب،هطه(1)

ه.ه183د.ه ي دهي داهللهاة ريك ف،هاة ررج هاةس  ؽ،هصه(2)
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االتي ر ػػ هسػػرهةيػػتـهألا  هه ػػؿهيرجػػبهدراسػػاهيػػددهك يػػره ػػفهاةيػػ الت،هيتع ػػؽهق ايػػد هي  ػػا
هةيسه طريقاهتيكي ياه. هسسهيل ياه يل ه

هاة رجر يفههسرؤلأهةهيص ئياإلادراساهه:ث  ي 

ه دراسػاهيلػ هيػ التهيديػدةه اةدراسػ تهتلػؾهه ي،ه ت  ػ ةغيػره ه يه ذ هطريقػاه قػـ 
اةعػـههكأ  ػ  قر  ئػ ه رج يػ هإةػ هه  إلضػ  ايػدهاة رجػر يفه رياهذ  ههرجريتهيل ه ر ع أهاةتيه

ه:طريقتيفهاةت ةيتيفهاةه إيدىيتـه ذ هاةدراساه،هاةال ةاه.ه....اةخ ها    هاةال ؿه هاةع اه ه

  ههإلرجػراـ تهػ رهاا رج  ياه فهاة رجر يفهثـهرجريهاة يػثهيػفه ػدىههاالتي ره:ا الًه
قر ػػ ئمـه اة سػػكراتهةػػدىه هاةكيػػ ؿههإد ػػ ف  ههاة فسػػيا ه راضهاةعقليػػاهأليػػاهكػػ اةعيػػ بهاة راث

هسبل مـه.  ه

،ه يػػػ مـهإلرجػػػراـاهإليصػػػ  سػػػر ـه  ػػػراده تت ػػػ ه ه رج  يػػػاه ػػػفهاةهػػػ اذههاالتيػػػ ره:ث  يػػػ ًه
اة سػكراتههإد ػ ف ػيفه ه ػفه  ييػاههإلرجػراـتمدؼه ذ هاةدراساهةتيديدهاةصلاهاة راثياه ػيفها

ه.هه(1)الرىعقلياه فه  يياهاألاة ه راضهاة فسياه تفهيهاأل

هدراساهاةت ائـهه:ث ةث ًه

ييػػثهسػػ   ته ػػذ هاةدراسػػاهة يػػ فهد ره،هسػػل بهدراسػػاهاةتػػ ائـ إةػػ ههترجػػ هاة ػػ يث ف 
سػل به ستالدـه ػذاه أهةقده،هرجرا يةلسل ؾهاإلهاة ميج فهثـهد رهاة راثاه ه،هاةتك يفهاةفطري

  ػػ  ه طػػفه  ػػ ةت ائـه ػػـه،هصإرجػػراـهاةهػػالاة راثػػاه ػػيهتػػأثيرهة يػػ فه ػػدىه؛هإلرجػػراـ ػػيهيلػػـها
ه:هاةت ائـه  ي ف ه،ه ض ه ايد هرج عمـهي ؿه ايدهيييثه،هة ايد

 اةت ائـهاة ت  ثلاه -1

،ههػػػديداًهه ػػذاهاة ػػػ عه ػػػفهاةتػػػ ائـه رجػػػد ـه تهػػػ  م فه ػػػيه بل يمػػػـهاةال ررجيػػػاهتهػػػ  م ًه
هكػػذةؾهاةتهػػ   ه يػػ مـهرج ػػ  ه،هقػػربهاة ػػ سهيلػػيمـ  ييػػثهيصػػعبهاةت ييػػزه يػػ مـهيتػػ ه ػػفه

ه ػػفهتلقػػيجه  يضػػاهي هػػأفه ػػذاهاة ػػ عه ذةػػؾهأل؛هاة فسػػيا هف تهاةعضػػ ياهاةصػػ هصػػ ئصهالاة
                                                           

 .ه42،هص1992د.يل ه ي دهرجعفر،هيلـهاإلرجراـ،ه ؤسساهاةرج  عياهةل هره اةت زي ،ه ير ت،هه(1)
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هي ةػد فهمػـذكره اللياه   ياه ايػدةه  ػ هيرجعلةقيم  هاة،ه عدهذةؾههطريفه هطرتا ايدةه
ه. يهالص ئصمـهاة راثياهت    ًهس  يفه ت

 اةت ائـهغيرهاة ت  ثلاه -2

اةصػػػف ته ه ػػػذاهاة ػػػ عه ػػػفهاةتػػػ ائـهقػػػدهيكػػػ فه التلفػػػ فهيػػػفه عضػػػم  ه ػػػيهاة بل ػػػجه
كػؿه  م ػ هيعػيشهكػؿه  م ػ ه،ه ػفه  يضػتيفهت هػأ ػذاهاة ػ عههألفذةؾه؛هألالرىاةعض ياها

هال يػاه ػفهرجػ سه ايػدألفهتك فهاةتػ ائـها  دةهاةي ؿه يد ه يه هي اه ستقلاهك  هي كفه
ه.ههه(1) فهرج سيفه التلفيف  ه

 قػػػده رجػػػدهاة ػػػ يث فه،هرجراـيبلقػػػاه ػػػ إل ه الصػػػ صهصػػػلاه ػػػذافه  يػػػ فه ػػػفهاةتػػػ ائـه
ذاه،هالػرألفهيتػ ا رهةػدىها يه بل ػدهإرجرا ػةديػ ه يػؿه فه ػفهزه يفهاةت ائـهاة ت  ثلاهاةت يي  ا 
إةػ ههصػؿأليه ػفهاإلرجرا ػاة يػؿهاها تقػ ؿفه ػذاهدةيػؿهيلػ هإ ػهف ه ت  ثبل مإرجرا فه ث ته

ه.رجراـ  إلفه ذاهي فيهصلاهاة راثاهإرجراـه ث تهيدـهاةت  ثؿه يهاإل   هإذاه،هاةفرعه  ة راثا

 م ػػػ هإ ه التلفػػػ فه ػػػيهاةالصػػػ ئصهاةعضػػػ ياه  ػػػم  اة ت  ثلػػػاه  ػػػ هه  ػػػ هاةتػػػ ائـهغيػػػر
ييػػػثهيكػػػ فهت  ثلم ػػػ ه ػػػيهاةالصػػػ ئصه،هيإلرجرا ػػػ ػػػيهاةسػػػل ؾها يضػػػً ه التلفػػػ فهه فيك  ػػػ

يهإلرجرا ػػاة يػؿها  هه  ػيفهاة راثػاهإلرجػراـ  ػ هيع ػيها عػداـهاةصػلاه ػيفها،هاةعضػ ياه يػدداًه
ه.ه(2)  ة راثا

ريػػػػتهيػػػػ ؿهرا طػػػػاهاةتػػػػ ائـه  ةسػػػػل ؾهرج يػػػػدةهاةدراسػػػػ تهه فه  ػػػػ ؾرجػػػػديره  ةػػػػذكره ه
رجرا ػ هاةعػ ةـه)ال ػج(هيلػ ه تلؾهاةتػيههاةهأفرجريته مذاه  هاةدراس تهاةتيهأ ة ،هيرجرا اإل
ت ػيفه ػفه تػ ئجه ه(هز جه ػفهاةتػ ائـهغيػرهاة ت  ثلػاه17) (هز جه ػفهاةتػ ائـهاة ت  ثلػاه13)

قيفه ػفهاةتػ ائـه(هغيره ت ا 3) يهإلرجرا ز اجه ت ا قيفه يه سلكمـها (ه10 أفه)اةدراساه

                                                           

ه.ه82-81،هصد.ه  ياهص ةج،ه ررج هس  ؽه(1)
د. ي ػػػ ده رجيػػػبهيسػػػ ي،هدر سه ػػػيهيلػػػـهاإلرجػػػراـه يلػػػـهاةعقػػػ ب،هدارهاة مضػػػاهاةعر يػػػا،هاةقػػػ  رة،هه(2)

ه.113،هص1998
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ث ػػػيفه ػػػ مـه قػػػػطهافه   ة سػػػػ اهةلتػػػ ائـهغيػػػرهاة ت  ثلػػػػاه قػػػده ي ػػػتهاةدراسػػػػاه  ػػػ ه،هاة ت  ثلػػػا
ه(ه  مـهغيره ت ا قيفه.15يه)رجرا  ت ا قيفه يهاةسل ؾهاإل

(هز جه ػػػػفهاةتػػػػ ائـه18رجرا هدراسػػػػاهيلػػػػ ه)إ)سػػػػت  فؿ(ه ػػػػ   هالػػػػرهآك ػػػػ هقػػػػ ـهيػػػػ ةـه
يه ػيهإلرجرا ػت ائـه ت ػ ثليفهه ػيهسػل كمـها فه ذ هاةه(هز رج ًه11فه) إة هها تم  ه ت  ثلاه
ه.(ه1)يرجرا (هت ائـهغيره ت  ثلاه يهاةسل ؾهاإل7ييفه)

 تػػ ئجهفهاةإ ػػ،ه  يػػاهيظي ػػا  يػػ ثهاةسػػ  قاهاةػػذكرهذاتهألفه ػػذ ها يلػػ هرغػػـه ػػفه
  ػفهثػـه رجػبهاة يػثه،ه ه ؤكػدةرجعلمػت هةػـهت لػمه ػفهاةدقػاهاةعل يػاه  ػ هةيمإاةتيهت صلته

يه ػػػيفهكػػػؿه ػػػفهاةتػػػ ائـهإلرجرا ػػػاةسػػػل ؾهاهاالػػػتبلؼيفسػػػرههاة يئػػػاالػػػرهغيػػػرهآسػػػ سه يػػػفه
 ػػذ هإةػػ هه ػػـهاال تقػػ داتهاة ت رجمػػا  ػػفه ه،هاة راثػػاه  ػػ هاةتػػ ائـهغيػػرهاة ت  ثلػػاه هاة ت  ثلػػاه

هاةدراس ته يه:

يلػ هيػ التهقليلػاهه ي ثهك فه  يصراًهألا هفهيددهاةت ائـهاةذيهك فه يبلهةدراس تهإ -1
هاةعل ػػيهاةسػػليـهاةػػذيهيتطلػػبهاةررجػػ عيصػػ  هإلسػػل بها   ػػ هيالػػ ةؼه،هيػػ الته  تقػػ ة ه

 س سهيل يه. اة الت رةهيل ه هيددهك يره فهاةي التهاة  ت زةهإة ه
اة تػػ ئجههسػػت   ط اهاسػػتالبلص ه،هقليػػؿه ػػفهاةيػػ الت هيلػػ هيػػددهضػػئيؿههيت ػػ دالافهإ -2

 .هسلي  ًههيل ي ًههاةع  اهالهيعده  مرج ًه
اةيصػ ؿههاةصػعبييػثهيكػ فه ػفه،ه يػ هؾتص يؼه ػذ هاةدراسػ تهةلتػ ائـه هػك هفهإ -3

كثػره  ػػ ه   ههك  ػػتهاةتػ ائـه  ترجػػاهيػفه  يضػاه ايػػدةإذاهيلػ هدةيػؿهيل ػػيهييػدده ػ ه
 .ه(2) ذ هاةدراس تهإةيم يدـهصياهاة ت ئجهاةتيهتؤديهإة ههيؤدي

 ييػػػدهاةػػػذيهييسػػػـهاةهع  ػػػؿاةاة راثػػػاهةيسػػػته فه ػػػ هتقػػػدـهاهاةقػػػ ؿه سػػػت تجه البلصػػػ
غير ػػ ه  ههسػػ ا ه ك  ػػته يئيػػاه الػػرىفهتتف يػػؿه عمػػ هي ا ػػؿه ال ػػدهإ  ػػ ه،هرجػػراـظػػ  رةهاإل

هاةرجري ػػاه سػػت تجه ه،هيػػاهةػػدىهاةيػػدثرجرا ةظمػػ رهاةظػػ  رةهاإل  ػػفهالػػبلؿهدراسػػاه ػػيه فمػػـ 

                                                           

 188اة ريك ف،ه ررج هس  ؽ،هصهد. ي دهي داهلل(ه1)

ه.138،هص1994د.يل هي داةق درهاةقم رجي،هيلـهاإلرجراـه يلـهاةعق ب،هدارهاةرج  عيا،هاةق  رة،هه(2)
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تيػػػػدد  ه،هيت  ريػػػػااةاهأفهاةرجري ػػػػاه سػػػػ  ػػػػيهيػػػػيفه،ه يضػػػػً ه ػػػػأفهاة راثػػػػاهي ليػػػػاهيضػػػػ يا
،هاة كػػ ف هاةز ػػ فهه التبلؼك ػػ هيالتلػػؼه ضػػ  فه ػػذ هاةتهػػريع ته ػػ،هاةتهػػريع تهاةرجزائيػػا

فهاة راثاهد ر ػ ه يػد ده إذه،هالرآ يه قتهه   ي ًه هعؿهقدهيك فهرجري اه يه قته  ثبلهاةف
هيهرجرا ػاةسػل ؾهاإلهقػؿ سػتطي هة يػد  هتاةاللػؼه ييػثهالهإةػ ههقؿه فهاةسػلؼت م هت أ  إالا

إةػػ هه ػػفهثػػـهتػػؤدي هتف يػػؿه عمػػ هاةسػػل ؾهاة ػػ ر ثه هتػػ ا رهاةظػػر ؼهاة يئيػػاهاة   سػػ اهإذاه
هيه.هرجرا اةسل ؾهاإلهرتك با

ه راضهاةعقلياهألا هاةتك يفهاة فسيهه: ًهث  ي

ذاته ظػػ  رهتترجلػػ ههغ  ضػػ ًههفهكػػ فه فم  ػػ ًها ه هاةع  ػػؿهاة فسػػيه ػػأفه ػػفهاة عػػر ؼه
ي ليػػػ ته هتعػػػرؼهيليمػػػ ه ػػػفهالػػػبلؿه سػػػ ئؿهسػػػملاهاةاةتػػػيهي كػػػفه هي ليػػػ تههػػػع رياهمػػػ ه ي

ه.ةكهؼهي م ه طريقاه عقدةه  يددةاالهع رياهي كفه

ه د   ػػاهال ه سػػتترةههرجػػراـةئلهاألس سػػيا  ها هاةػػد ػػأفههرجػػراـكػػدهكثيػػره ػػفهيل ػػ  هاإل 
ههع رياه ييثه فهاةصعبهاةكهؼهي م ه   ةيػدثه ػيه ظػر ـهي ػره،ه  ةتي يػؿهاة فسػيإالا

يسػػقطهرغ ػػ تهداالليػػاه هرجسػػ  ه  هه  رايػػؿهيػػتق صهالبلةمػػ هاةعػػ ةـهاةالػػ ررجيه ػػيههالصػػ 
ه يفكػره  ػؽهرغ  تػ ه ػ ه يه ذ هاة رايؿهيتصػ ره هغيره رغ به يم ه يهاةع ةـهاةال ررجيه

ه.ه(1)ةيسه  ؽهاةيق ئؽهاة  ض ييا ه

اللؿه يهاةرج  بهاة فسيه أفهيد ثههإلرجراـيل   هاكدهه عضه الرهأل فهرج  بها ه
فه فػػرؽه ػػيفهدررجػػاهاة ػػرضه  ػػ هذةػػؾهيرجػػبه ه،هارتك  ػػ هاةرجري ػػاإةػػ ههةػػدىهاةيػػدثهيػػؤدي

قليهه  بلهةك  ػاهاةقػ ىهك فهاة رضهاةعإذاه ييثه،هيرجرا ثير هيل هاةسل ؾهاإلأ تاةعقليه
 يه ذ هاةي ةاهتك فه ه،هاةتيهيطلؽهيلي هاةرج  فهاة ط ؽ ه صفاه ست رةه هيدثهةل  ياهاةذ

،هيػػفهاةػػتيكـه ػػيهغرائػػز ه  ػػ ًهت تكػػ فهارادتػػ هيػػ رجزةه هه ػػ ًه  اةقػػ ىهاةذ  يػػاهةليػػدثه التلفػػاهت
اة ػػػرضهاةعقلػػػيهك  ػػػته  ػػػ هإذاه،هرجػػػرائ مـهالفػػػ  إا ثػػػ ؿه ػػػؤال هاة ػػػ سهالهييػػػ  ة فهيتػػػ ه

                                                           

األيػػػػداث،ه ػػػد فهاسػػػػـهاة  هػػػر،ه  هػػػ رهيلػػػػ هاةصػػػفياهاالةكتر  يػػػػاهاةت ةيػػػاه تػػػػ ريخههي ا ػػػؿهرج ػػػ حه(1)
هwww.khelfallahnahla.unblig.fr.ه25/5/2013
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فهاة ػػرضه ػػػيه ػػذ هاةي ةػػاهيلػػػ ههػػكؿه   ػػ تهتعتػػػرضهيكػػ ه ه،هتيلػػ ه تػػػراه يه  قصػػ  ًه
تكػ فههإلق  ػا ػيه تػراتها  ػ ه فيه    تهاة رضهتك فهق ا هاةذ  ياه عطلاه،هاة ص به  

ه يهاةتيهيقترؼه يم هرجرائـه. هاةتيهتصيبهاةيدثههاة    ت هه كس رياالاي ةاه  ة،هط يعيا

ه اة عر  ػاه ته راًه االط رةهكثره  اةتيهتك فه راضهاةعقلياهألالره فهاآ   ؾه  عه ه
هسػػػػيراًه  يصػػػػ جه ػػػػذاهاة ػػػرضهيفقػػػػدهاة صػػػػ به ػػػػ هاتصػػػ ة ه ػػػػ ة اق ه ه،ه   فصػػػ ـهاةهالصػػػػيا

يسػػ  ه ػػذاه،هدررجػػاهاةت لػػؾإةػػ هه كػػ رهاةال طئػػاهاةتػػيهتسػػيطرهيليػػ ألا هاةتالػػيبلته ه  ػػ ـهؤلة
ثرهاةرجرائـهاةتيهيرتك م هاة ص   فه مذاه كفهإ ،هدهاة   يائاة  عهةدىهاة عضه رج  فهاةعق 

هاةهر عه ي ه.  هه دةهتك فهاةقتؿاة رضهي

 ييػػثه،ه ػػذاهاة ػػ عه ػػفهاة ػػرضإةػػ ههكثػػرهيػػ التهاال تيػػ رهةػػدىهاةيػػدثهيررجػػ  فهإ
يػفهه2003 ػفهيػ ـههاأل ؿرتم ه زارةهاةداالليػاهاة ريط  يػاه ػيهاةهػمره رجيص ئياهتهإ رد

ه.هه1 مذاهاة رضهإص  تمـ س بهه92إة ههي التها تي رهاةسرج   هييثه لمهيدد ـ

هاةسفه:ث ةث ًه

  رايػػؿهه سػػ فالػػبلؿهذةػػؾهي ػػرهاإل هت تمػػيه  ة  ػػ ةه ه  ػػذهاةػػ الدةهه سػػ فييػػ ةهاإل هت ػػد
اة ييطاههرجت  يياتغيراتهاال  ة ي هيتأثرهاة فسيهك  ه ه يم هتك ي  هاةعض يهه  تعددةهي  

هياه.رجرا يؤثرافه  ةت ةيهيل هاةظ  رةهاإل هه س فسل ؾهاإلتأثره اةتغيراته ه  ه

سػػفهه ػػفه ياةيػػدثه رجػػد ه ػػيه ريلػػاهاة را قػػاههـإرجػػراي  ػػؿهاةسػػفهيلػػ هتػػأثيرهإفه
ت يػػزه ػػذ هاة ريلػػاه  هػػ طهاةغريػػزةهاةرج سػػياهةػػدىهت ييػػثه،هاةسػػفهاةث   ػػاهيهػػرإةػػ ههاة لػػ غ

 كػؿه ػذ هاةع ا ػؿهازديػ دهقػ ةهاةع طفػاه هتػ  جه لكػاهاةتاليػؿه هيػبهاة غػ  رةهه    هاة را ؽه
يػ  ليفه تع رضػيفههتػأثيراةيدثهيالض هالبلؿه ذ هاة ريلػاهة ه،هه(1)رجراـ رصاهاإله يمتأه

                                                           

 .هه58-57،هص2011،هي  ف،هدارهاةثق  ا،هاةري فهت  يؽهاي د،هيلـهاإلرجراـه اةعق بهد.ي ده(1)
،ه2003اةثق  ػػػا،هي كػػػ ف،ههدار،ه1ط،هد. ي ػػػدهصػػػ ييه رجػػػـ،هدراسػػػاه ػػػيهيل ػػػيهاإلرجػػػراـه اةعقػػػ به(1)

ه.ه43ص
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فه ػذاهاةتعػ رضهد ػ هأ  ػفههػ،هاةظػر ؼهاة يئيػاهاةال ررجيػا ه   هاةتك يفهاة فسػيهاةػداالليه
هقتراؼهاةرجري اه.هالاة را ؽه

ي اطفػػػ ه هغرائػػز هتػػأثيرهاةيػػدثهالػػبلؿه ػػذ هاة ريلػػػاهيقػػ هتيػػته فه رجػػديره  ةػػذكره
 ر هظمػػػ رهاةقػػػ ةهتصػػػ يبههػػػعا ه هاةتيػػػديه هفهيػػػبهاة غػػػ  رةه السػػػي  ه،هاةهالصػػػيرغ  تػػػ ه ه

اةع طفيػػػػاه ه ي ةػػػػ هاةغريزيػػػػاههضػػػػطراب اازديػػػػ دهط قتػػػػ هاة د يػػػػاه هتك ي ػػػػ هاةرجسػػػػ   يهه    ػػػػ
رضه ػ هاةع ا ػؿهاةال ررجيػاهاةتػيهاله   ه رجد هيتع ،هاة فسهض طضعؼه يهقدرت هيل ه ه
يكػػ فهاةتع يػػرهيػػفهيػػدـه هسػػ  بهفػػ هاألتةػػذاه رجػػد هيثػػ رهأل؛هيػػاه ػػذ هاةرغ ػػ تسػػمؿهةػػ هتل ت

اةيك ػػاه ػػ درًاه  ة سػػ اه هاةػػذك  ه هقػػدره ػػفهاةػػد   هإةػػ ههتيتػػ جاةرضػػ ه ػػ قتراؼهاةرجػػرائـهاةتػػيه
ه.هه(1)ة 

اةرجػػرائـه ػػيه ػػذ هاة ريلػػاههقتػػراؼافه سػػ اه إةػػ ههاةرج  ئيػػاهيصػػ ئي تإهػػ رته ك ػػ ه
ك ػػ هت رجػػده،ههألالػػرىضػػع ؼهاةرجػػرائـهاة قتر ػػاه ػػيه رايػػؿها  ثػػؿهيهػػرةهتإذه،هرجػػداًهها رتفعػػ

كثػره ق يػ ه  ػيه ه،هد فهغير ػ هداثأليػط ئفاه عي اه فهاةرجرائـهتستم يهاةرجػ  ييفه ػفها
هاليتػػدا رجػػرائـها هيػػذا هإلرجػػرائـها ه ػػ اؿهأليلػػ هاهاليتػػدا اةتػػيهيصػػر  ه ػػيهرجػػرائـها ه ػػ مـه

هيل هاةعرضه.ه

ههد  فاإل هاةسكرهه:را ع ًه

 رجػػػػػ دهيبلقػػػػػاه ثيقػػػػػاه ػػػػػيفهت ػػػػػ  ؿهاة سػػػػػكراتهإةػػػػػ ههيصػػػػػ ئي تهاةرج  ئيػػػػػااإلتهػػػػػيره
هئيميػتعػ طيهاة الػدراته هاة سكراتههيل هت   ؿهإلد  ف  ،هيإلرجرا اةسل ؾها هاة الدراته ه
يلػػ هاة الػػدراته ػػفهاةع ا ػػؿههإلد ػػ فا ه  ةسػػكره،هاةرجػػرائـهرتكػػ باله   سػػ  ًههيػػدثه   الػػ ًهةل

يلػػػ هاةرجمػػػ زهاةعصػػػ يهتػػػأثيرههةمػػػ  هك ػػػ ه،هيرجرا ػػػةلسػػػل ؾهاإلهاة ميػػػأةاة ي ة رجيػػػاهاةم  ػػػاه
،ه ػ ثي ة رجياة  هه  هيق ؿهة ه  ةسكرهاة رضػيه  ه  ذاهاة  عه فهاةسكره،(2)اة فسيهةلفرد ه

                                                           

د.ر سيسه م  ـه د.يل هي داةق درهاةقم رجي،هيلـهاإلرجراـه اةعق ب،ه  هػ ةهاة عػ رؼ،هاالسػك دريا،هه(1)
ه.ه122،هص1986

ه.ه220،هص1980د.يسرها  ر،هيلـهاإلرجراـه اةعق ب،هدارهاة مضاهاةعر يا،هاةق  رة،هه(2)
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يلػ هاة الػػدراتهيعت ػرافهدائ ػػ ههد ػػ فاإل هفهاةسػكرهإهإلرجػراـةػدىهاة ػػ يثيفه ػيهيلػػـها يقػ ؿه
اة الػػدراتهة ػػفهيت   ةمػػػ ه هتسػػ بهاة سػػكراته ههإلرجػػراـسػػ  بهاةرئيسػػاهةظػػ  رةهاألاه  ػػـ ػػفه

هرجعػؿهاةػ عضهي يػؿيييػثه،هالػرآإةػ ههتالتلػؼه ػفههػالصه فعػ الت ا هػ يره هي سيسه 
كذةؾهاة  ادهاة الدرةه هاةال  رهتأثيرهفه ه ي،هيه عضهاةي الت اةهدةه رجرائـهاةع ؼهإة ه

يسػبه هس سػيهيلػ هتكػ ي مـهاةط يعػيه يعت دهذةػؾه هػكؿه هالرهآإة ههيالتلؼه فههالص
ه.ه(1)تع طيهتلؾهاة  اد  ههاةتع دهيل هت   ؿ

   هػػػرهيلػػػ هاةيػػػدثهاةػػػذيهتػػػأثيرهاة ػػػ ادهاة الػػػدرةهةمػػػ ه هفهاةال ػػػره رجػػػديره  ةػػػذكره
 ػبله،هرادةضعؼهسػيطرت هيلػ هاإلت ه،هاةت ييز هدراؾهإلؿهةدي هايالت ه ي يرؼه يي ه،هيهر  

 ػ ه صػؿه ت ػ  ؿهاةال ػرهلك ه،هث ر  هت ػ  ؿهاة سػكر يستطي هاةتيكـه د ا ع هاةغريزياهاةتيه
 عػ ؿهاةتػيهألكػ فهدا عػ هالرتكػ بهاةعديػده ػفها ه ػفهرج يػ هاة ػ اييههثير أهتدهت يدهاةث  ةاه

ه.هه(2)يرجعلم هي رجزةهيفه ق   اهد ا  هاةرجري ا هرادةهإلاهاةسكرهيهؿ ههألف؛هيرجر م هاةق   ف

السي  ه،هاةيدثهإرجراـيل ه يضً هغيره   هرهتأثيرهفهاةال رهة هإالره آ فهرج  به
اة ػد فهيلػ هت ػ  ؿهاةال ػ ره ه،هيلػ هت   ةػ هإلد ػ ف صػؿهيػدها هاةهػالصههإذاهايت دهيلي 
ةت هاة د ياهي ه قص ًه هيليم هإد      هيترتبهيل ه،هفهيتاللصه  م ه سم ةا ةيسه  سع ه

 سػػػػػت ق هإةػػػػػ هه ػػػػػرهاةػػػػػذيهيػػػػػد  ه ػػػػػ ألا،ه ػػػػػراضأل ػػػػػ عضهاهصػػػػػ  ت ا ه هاة فسػػػػػياه هاةعقليػػػػػاه ه
ه.(3)اةرجري ا

كدهيل ه  ههإلرجراـا ههإلد  فا ه   ؾهيبلقاه ثيقاه يفهاةسكرهه ف ست تجه فه  هتقدـه
ك ػ ه،هرجرا ػياةال رهيعدهي  بله ػفهي ا ػؿهاةسػل ؾهاإل أفههإلرجراـذةؾهاة  يثيفه يهيلـها

هرجػػػػراـ يئػػػاهالصػػػػ اهةئلهـتميػػػػئهةمػػػػ ه يضػػػً هثػػػرهيلػػػػ ه ػػػػد  يم هألاتهةمػػػػ ه فػػػػسهافهاة الػػػدره 
هسل ؾهس يؿهاةرجري اه.هإة ههـتد عم ه

                                                           

 .ههه88د.ي دهاةري فهت  يؽهاي د،ه ررج هس  ؽ،هصه(1)
 .ه72د. ي  ده رجيبهيس ي،ه ررج هس  ؽ،هصه(2)

 .ه155د. ي دهي دهاهللهاة ريك ف،ه ررج هس  ؽ،هصه(3)
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 لدي احلدث إلجرامالعىامل اخلارجية ل: ادلطلب الثاني
ررجيػاهيػفههالصػػياه  رج  يػاه ػفهاةظػػر ؼهاةالهرجػػراـةئليقصػده  ةع ا ػؿهاةال ررجيػاه

تيديػػده ه ػػيهت رجػػ هسػػل ك ه ه،هصػػيت يػػؤثره ػػيهتيديػػده عػػ ةـههال هاةتػػيهتيػػيطه ػػ هه سػػ فاإل
يبلقػػاهسػػ  ياههإق  ػػا ػػ فه،هاةع ا ػػؿهاة يئيػػاهصػػطبلحا ػػذ هاةع ا ػػؿهيطلػػؽهيليمػػ ه ه،ه دا ػػ  

ته ػػػذ هاة يئػػػاه   مػػػ هف صػػػهرجػػراـ ػػػيفهظػػػ  رةهاإل ه ػػيفهاةع ا ػػػؿهاة يػػػددةهة يئػػػاههػػالصه ػػػ ه
هياه.هإرجرا 

ررجيػػاهاة يئػػاهاةيػػدثه قصػػده ػػ هاةظػػر ؼهاةال  ػػأفههإةيػػ هػػ ره كيػػداهيلػػ ه ػػ هأت ه  ػػ ه
 ػػػػ عضه،ه ػػػػرادألاه التبلؼةمػػػػذاهتالتلػػػػؼهي  صػػػػرهاة يئػػػػاه ػػػػ ه،هاةتػػػػيهتيػػػػيطه ػػػػ هد فهغيػػػػر 

ه.هه(1)اةظر ؼهاةال ررجياهالههصلاهةم ه  عضهاة  سه افهك  تهصلتم ه غير  ه ثيقا

اةع ا ػؿه،هاةع ا ػؿهاةط يعيػاي:ه)ؿهاةال ررجياهاة ؤثرةهيل هاةيدثه  رزهاةع ا   فه
ه:هاآلتياةتيه  ي م ه فهالبلؿهاةفر عها هيا(هالقتص داةع ا ؿها،هالرجت  يياا

 العوامل الطبيعية : الفرع األول
يقصػػػده  ةع ا ػػػػؿهاةط يعيػػػػاه رج  يػػػػاهاةظػػػػر ؼهاةط يعيػػػاهاةتػػػػيهتسػػػػ ده ػػػػيه  طقػػػػاه

هط يعا هدررجاهاةري حه ه  عه ه ط رهألك ياها ه ر دةه هي ةاهاةطقسه فهيرارةههؿ ث،ه عي ا

ه.ه(2)اة م ر هليؿهةتع قبها هتت   هاةفص ؿه هاةتر اه هرضهألا

هؽػػتيقتفه كفهػػرجرا يهي  ؾهاإللػػػاه  ةسيإفهيبلقاه ذ هاةع ا ؿهاةط يع

اةرجغرا ػػػيههع ا ػػػؿهاةط يعيػػػاهاة تعلقػػػاه ػػػ ة  ق  ة ،هغيػػػره   هػػػرة  هه طريقػػػاه   هػػػرة
هألف؛هرجرا ػػػيه رجػػػد  هيبلقػػػاهغيػػػره   هػػػرةيبلقتم ػػػ ه  ةسػػػل ؾهاإل هط يعػػػاهاةتر ػػػاه هةل كػػػ فه

  ههاةػػػ يرة  ههده هػػػكؿهكثيػػػؼه ػػػيهاأل ػػػ كفهاةق طعػػػاالهت رجػػػ هرهكثػػػ اةرج  يػػػ تهالهت ػػػرادهألا

                                                           

ه.ه263د. ي دهي داهللهاة ريك ف،هاة ررج هاةس  ؽ،هصه(1)
ه.ه104د.  ياهص ةج،ه ررج هس  ؽ،هصه(2)
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األ ػ كفهاةتػيهتقػ ه  ههاةرج لياه يهييفه  مـهيت ارجػد فه هػكؿهك يػره ػيهاأل ػ كفهاةالصػ ا
 يضػػً هيػػاهرجرا  ػػ ه رجػػ دهاةكث  ػػاهاةسػػك  ياه رجػػدهتكػػ ثرهاةظػػ  رةهاإل،هيلػػ هاة    ػػذهاة يريػػا

ه ذةؾهة رج دهيبلقاه ييدةه ي م  ه.

رجػػػػد ه ػػػػيهاةع  ػػػػػؿهيػػػػاه رجرا اةظػػػػ  رةهاإل ها ػػػػؿهاةط يعيػػػػاهيبلقػػػػاهاة   هػػػػرةهةلع ه  ػػػػ ه
يهرجرا ػك يػرهيلػ هاةسػل ؾهاإلتػأثيرهاةيي ياهةم ه  ههاةع ا ؿهاة   الياه ف ييثه،هاة   الي
تػػأثيرهةمػػ هه اةرجػػ هفهي ا ػػؿهاة  ػػ خهأل؛ه  ػػذ ه  ةيقيقػػاهةػػيسه يػػبلهةلالػػبلؼهيػػداثي ػػدهاأل

  اليتقػ دهيسػ ده،هاة فسي هيه فهييثهرجم زهاةعص ه س ف  ة س اهةل  يياهاةفيس ة رجياهةئل
 فه ه ػػيفهاةسػػل ؾهاةيػػدثه هه  ثيػػؽه ػػيفهدررجػػاهيػػرارةهةلرجػػهارت ػػ ط  ػػذهز ػػفه عيػػده  رجػػ ده ه

ي   ػػ ه هاةيػػ رهه يلػػ هاالهػػال صهترتفػػ ه سػػ تم ه هػػكؿه ليػػ ظه ػػيهاةرجػػهيتػػدا رجػػرائـهاال
 فػػػيه صػػػؿه،هالػػػبلؿهاةفصػػػؿهاةصػػػيؼه ػػػيهيػػػيفهترتفػػػ هرجػػػرائـهاة ػػػ ؿه ػػػيهاةفصػػػؿهاةهػػػت  

اةيػػػ رهه  ػػ ه رجػػػ دهاةرجػػ هاة ػػػ سه عضػػمـه ػػػ عضههايتكػػ ؾيػػػزداده ههاةصػػيؼهيطػػػ ؿهاة مػػ ر
ه.ه(1)   ةت ةيهتق هاةرجري ايزداده ه ط هاةرجس   يه هثرها فع اله ك س فهيص جهاإل

فه يه ػذاهاةفصػؿهيطػ ؿهأل؛هاأل  اؿه تزداده يه صؿهاةهت  ه الص صهرجرائـ   ه
يػػؿهلتهتقػػ ه ػيهاةاةسػرق هألفذةػػؾه؛ه ػػ ـهاةسػ رؽ سػػمؿهاةطريػؽهي يقصػرهاة مػػ ره  ػ هاةليػؿه

إةػ ههإضػ  ا،هصع  اهاةتعرؼهيليمـه يهاةظػبلـ ه رتك م ههاالتف  سم ةاه هةسم ةاهت فيذ  ه
زيػػ دةه سػػ اهاةرجػػرائـهاة اقعػػاهإةػػ ههتعػػدده فق تػػ هكػػؿهذةػػؾهيػػؤدي هه سػػ فاإلفهي رجػػ تهإذةػػؾه ػػ

هي ،هرجرا ػػياةسػػل ؾهاإل ه ػػيفهاةع  ػػؿهاة كػػ  يهه الػػرىهك ػػ هي رجػػدهيبلقػػاه،(2) ػػ اؿيلػػ هاأل
 ػيهاةيضػ راتههاالػتبلؼي رجػده ه ػ   ػ ه،ه  م ػ ه ي تزايػدهاألريػ ؼه ه اه  ة دفهيبلقاهرجري
مػػذاهيؤكػدهة ػػ هيقيقػػاه سػػ اهرجػػرائـهاة رتك ػاه ػػيهاة ػػدفهتالتلػػؼهيػػفه ،هاألريػػ ؼ ه ػيفهاة ػػدفه

                                                           

 .ه113د.ي دهاةري فهت  يؽهاي د،ه ررج هس  ؽ،هصه(1)
ه.ه106،ه ررج هس  ؽ،هصد.  ياهص ةجه(2)
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اةرغ ػ ته هتزيدهاةعبلقػ ته ه فيهاة دفهيرتف ه ست ىهاة عيهاه،هاةرجرائـه رتك اه يهاألري ؼ
   هيميئهةػ هاةفػرصههرجت  يياي ارج هاةيدثهاةيي ةهاال ه،هتتع رضهاة ص ةج ههرجت  ييااال
ػػ رجػػراـهقػػدهاليػػظهاة ػػ يثيفه ػػيهيلػػـهاإل ه،ه يػػراؼةبل ه  يػػ ًه هه ًهفهاةرجري ػػاهتالتلػػؼه ػػد ر  هك ا

 اضػػػجه ػػػيههاالػػػتبلؼفه  ػػػ ؾه  قػػػدهاليػػػظهاة ػػػ يث فه،ه ػػػفه  طقػػػاهداالػػػؿهاةد ةػػػاهاة ايػػػدة
ه كثر يهاة دفهاةك رىههفهاةرجري اه  تهرة  ييثه،ه   يم ه يهاة دفهيفهاةريؼاةرجري اه

ػػػ ه،هاة ػػػدفهاةصػػػغرىه ػػػف رجػػػ هاة ػػػ يثيفهسػػػ بهيره هه،(1)  يػػػ ًه هه ًهيػػػفهاة رجت عػػػ تهاةريفيػػػاهك ا
ه:هإة ري ؼه األارتك بهاةرجرائـه يفهاة دفههاالتبلؼ

؛هارتف عه عػدؿهرجػرائـه يمػ إة ههؤديت  اهاةسك  ياه يهاة دفهيفهاةريؼهفهزي دةهاةكثإ .1
  ػ طهاةسػل ؾه  عضه يهاةتقليده عضمـهإة ههاة  سه يه ذ هاة رجت ع تهي يل فهألف

اهاهةلرجري ػاه ػيهيػيفهاله رجػده ثػؿه ػذاة ؤديػ ه  ػ طهاة  ير ػاهألك  ػته ػفهاه ةػ هيت ه
 اة  ديا. ه ره يه رجت  هاةريؼهألا

 ػػػيهاة  ػػػ طؽهاةيضػػػ رياه يػػػدـهاالسػػػتقراره ضػػػعؼهاةػػػر ا طههاالرجت ػػػ ييفهاةتفكػػػؾهإ .2
اة عتقػػػداته اةقػػػيـه اة  ػػػ دئهاةثق  ػػػ ته ههاالػػػتبلؼاالرجت  ييػػػاه األسػػػرياه اةهالصػػػياه ه

  رجت ػػ هاة دي ػػاه رجت ػػ ه عقػػده اللػػيطه ػػفه،هرهالرتفػػ عهرجػػرائـه ػػيهاة دي ػػاآالػػسػػ به
  يتمػػ ه فهاة دي ػاه يرجػػـهسػك  م ه ضػال  اه يػػبل ةهيلػ ه،ه ت  يػااترج  ػ ته تعػددةه ه

ةل رجػػر يفه ػػيهاالالتفػػ  هه االط ئ ػػ ف ػػفهاأل ػػ فه اةسػػرياهه ك ػػره سػػ يتم هتػػ  ره  يػػ ًه
 اةتسػػػػلياه ر قػػػػ  هاةسػػػػ  هه رجػػػػ ده ػػػػرصهةبل يػػػػراؼهكأ ػػػػ كفهةلمػػػػ هإةػػػػ هإضػػػػ  ا،ه يمػػػػ 

 الػػبلؼهييػػ ةهاةريػػؼه  ػػ هتفرضػػ ه ػػفهايتػػراـه،ه تر  يػػ ًهه اة  يػػر يفه اة  يلػػيفهاللقيػػ ًه
قلاه سم ةاهاةيي ةه هه أ راد  سرهق ةهت  سؾهاألةلتك  ؿهاالرجت  ييه ههةآلالريف تقديره

اةفػػػرده ػػػيهاةريػػػؼهتيك ػػػ ههفأل؛هق يػػػ ًه هه ت  سػػػك ًههعػػػؿه ػػػ مـه رجت عػػػ ًهيرجيػػػددهاةسػػػك فه
ةذاه،ه يه فسيت ه تيكـه يهسل ك ه تتأصؿةيم هإ  ياهاةتيهي ت يهي داته تق ةيدهاةرج

                                                           

ه.ه51د. ي دهص ييه رجـ،ه ررج هس  ؽ،هصه(1)
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يػػػذا ه  رجػػػدهاةرجػػػرائـهاةتػػػيهترتكػػػبه ػػػيهاةريػػػؼه ػػػيهرجػػػرائـهاةع ػػػؼه ػػػفهضػػػربه رجػػػرحه ا 
تبلؼههاةثأر رجرائـه تس يـهاة  اهيه اةد ابه رجرائـه  ههاة زر ي تك ةقتؿه اةالريؼه ا 
 .ههه(1)اةسرق ت

اةتركيػػبهاة ػػدفهتكثػػرهاة عػػ  بلته ػػيفهاة ػػ سه يػػزدادهيرج مػػ ه تتصػػؼه  ةتعقيػػده هه ػػي .3
بلؼهيي ةه يهاةريؼهييثه ال،هاأل   ا ـه يهارتك بهرجرائـهاة صبه الي  اه    هيس

فهاة ػدفهتكثػره يمػ هاة تػ رجره إة هه  إلض  ا،هبلته  ة س طاه اةسم ةا  تتصؼهاة ع
اه  ة فر ه تهاةف الرةهيبل ةهيل هفهاة ؤثثاةتيهت تلئه  ةسل هاةث ي اه اة ق ده اة س ك

 يهييفهالهي رجػده ثػؿهذةػؾه ػيهاةريػؼهيلػ ه طػ ؽه،هيت ي ه فه رج  راته  ق د  هت
ه.ه(2) اس 

 االجتماعيةالعوامل : الفرع الثاني
  ةػػػد ههذػػػػػػطه  ةهػػػالصه  ػػػػػػييتاةتػػػيههؼتلػػػؾهاةظػػػر ههرجت  ييػػػاصده  ةع ا ػػػؿهاالػػػػػػيق

تؤثره يهتك يفههالصيت ه ه،هيهرج ي ه رايؿهيي ت  تتعلؽه عبلق ت ه  هغير ه فهاة  سه ه
سػػػرةهأليهةليػػػدثه كػػػؿه ػػػفهاإلرجرا ػػػةػػػذةؾه ت ػػػ  ؿه  ة يػػػثهصػػػلاهسػػػل ؾها،هت رجيػػػ هسػػػل ك  ه
هه:ه(3)تيالك   يفه،هصدق  ألا هاة درساه ه

هاألسرة:ها الًه

س سػػ هتتكػػ فههالصػػيت ه يلػػ ه ه يػػ هاةيػػدثههأي هػػيه ؿه سػػطهارجت ػػ ي سػػرةهألتعػػدها
 ػػفهه طبلقػػ ًه ارت ه سػػ ػػيفهاةيػػدثه ههةؾه رجػػدهاةعبلقػػاه ثيقػػاهرجػػداًهةػػذ،ه  اقفػػ هترجػػ  هاة رجت ػػ  ه

اةيػدثهيعت ػدهكليػ ههألفهالسػي  ،هاةيػدثهيلػ ه  ػطهييػ ةه تػأثيره ذ هاةعبلقاهاة ثيقاهيك فه
ه.ه(4)يي ت هاةي  يا هسرت ه يههؤ فه عيهت ه يل ه

                                                           

ه241،هص1980دارهاة مضاهاةعر يا،هاةق  رة،ه،هيلـهاإلرجراـه اةعق ب،هد.يسرها  ره(1)
ه.ه279د. ي دهي داهللهاة ريك ف،ه ررج هس  ؽ،هصه(2)
 .ه345د.ه ي دهي داهللهاة ريك ف،ه ررج هس  ؽ،هصه(3)
 .ه140د.ي دهاةري فهت  يؽهاي د،ه ررج هس  ؽ،هصه(4)
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يتػأثرههيهارجت ػ ي ؿه سػطه  ػيه ه،ه ه يهاة رجت ػ األ ةسرةهاةيدثه يهاة يئاهإفه 
ييػثهيكػ فهاةيػدثه،ه هترج  هاة رجت     اقفس سه ذاه سطهتتك فههالصيت ه يل ه ه،ه  

سػػرت ه يضػػً هغيػػره ك  ػػتهإذاهك ػػ هيكػػ فهغيػػرهسػػ ياه،هسػػرةهسػػ يا سػػرت ه ك  ػػتهإذاه،هسػػ ي ًه
صبليم ه فهيد  هيل ه رج  ياه ػفهاةقػيـهاةسػ ئدةه ػيه هسرةهألاهست ا اهيت قؼه ه،هس يا
يهالقتصػػػػػ دثػػػػػـهاة سػػػػػت ىها،هضػػػػػمـهاةػػػػػ عض راد ػػػػػ ه  ع يبلقػػػػػاه ههكث  تمػػػػػ  هسػػػػػرةهأل ػػػػػذ ها

ه.هه(1)ص ؿهاةتر ياهاةسلي اأاةتزا م  ه  ههستق  تم   ايهةل اةديفهالرجت  يا ه

هثهاةرجػػػ  جهةػػػيسهرج  يػػػ ًهاةيػػػدعل ػػػ  ه فهاةه يمػػػإةاةتػػػيهت صػػػؿههاةث  تػػػايقيقػػػاهاة ػػػفه ه
ظػػر ؼهاةةمػػذاهك  ػػته ه،ه  ػػطهيي تػػ  هثػػرهك يػػره ػػيهتكػػ يفههالصػػيت ه سػػرت هؤل ،ه ػػ ةفطرة

طريػػػػؽهإةػػػػ هه ظػػػػ رهي ػػػػدهدراسػػػػاههالصػػػػياهاةيػػػػدثهاةػػػػذيهي يػػػػرؼألطهايه يػػػػليػػػػاه ػػػػ ئاةع
اةت ػػ  ره  هه ػدىهاةت ا ػؽ هسػل بهاةييػ ةهاة هػتركاهةل اةػػديفه ثػػ ؿهاة  يلػ هسػ يؿه،هاةرجري ػا
سػرةهاةق يػاهاة ت  سػكاهاةتػيهأل  ،هسػرةألي عكسهذةؾهكل هيل هييػ ةهاأل  ػ  ه ػيهاإذه ي م  ه

اله    هتالرجه  م  ههالصػياهسػ ياه  يفهاأل ي م  ه هاةتف  ـه يفهاة اةديفه هتق ـهيل هاة ده
هكػػؿه ه را هاة زيػػ تهاةهػػريرةهه ؽتأسػػ   ػػ ه،هسػػل ؾهسػػ يؿهاةرجري ػػاإةػػ ههيػػد  ه مػػ هإغػػرا تقػػ ـ 
  ههيػد   ه سػ بهاة ػ ت غيػ به  هه ره ػيفهاة اةػديفتسرةهاة فككاه س بهاةهرج رهاة سألا

يهيت ةػػدهي مػػ هالرجت ػػ ياهيػػدـهاةتكيػػؼ  ههسػػرةألةلع ػػؿه عيػػدًاهيػػفهاهغتػػرابالا  ههاةطػػبلؽ
قػػدهدةػػته ه،هارتكػػ بهاةرجري ػػاإةػػ ههقػػدهيػػد  ه ػػ هسػػتقرارايػػدـه هفػػؿهةط فسػػيهةػػدىهاهضػػطرابا
اة رجػر يفههأليػداثفه س اهك يػرةه ػفها رجرا  ه عضهاة التصيفهيل ه اةتيههيص  اتإلا

ه.ه(2)ي ارجت  يسره فككاه إة ههت ت ي

هإلرجػراـا     ػ هيػفهاه عػ دإسرةهاة اييػاهيكػ فهةمػ هد ره ػيهألفهاإالرهأل فهرج  بها
يقمػػ ههتأالػػذفه تريػػده ه ػػ رهألسػػرةهغيػػرهاة اييػػاهاةتػػيهالهتقػػدرهي اقػػبهاألا  ػػ ه،هاةرجري ػػا ه

هسرةألفها اةق ؿهإة ههاةرجري اه   هد  هاة عضإة هه  م   يهد  ههتك فهس   ًهإ   ه يد  ه 

                                                           

 .ه117د.هيليهي داةق درهاةقم رجي،ه ررج هس  ؽ،هصه(1)
 .ه53د.ه ي دهص ييه رجـ،ه ررج هس  ؽ،هصه(2)
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ه.هه(1) درساهةتعليـهاةرجري اه يه ثؿه ذ هاةي التإة ههتتي ؿ

سػػرةهةمػػ هد ره ػػ ـهالهي كػػفهترج  لػػ ه ػػيهتكػػ يفه ػػأفهاألدـه سػػت تجه ػػفهالػػبلؿه ػػ هتقػػ
 ػػػػػ رجييفهه ػػػػػراداًه سػػػػػرياهاةق يػػػػػاهاة ت  سػػػػكاهاة  رجيػػػػػاهتفػػػػػرزهأل  ة يئػػػػػاها،ههالصػػػػياهاةيػػػػػدث

   ئمػػ هقػػده لاه ػػيهتكػػ يفهاةعبلقػػاهاةق يػػاه ػػيفهسػػرياهاةف هػػ  ػػ هاة يئػػاهاأل،ه يتػػر يفهةلقػػ   ف ه
يت ػػ دهيلػػ ه ػػذ هاة تيرجػػاه ػػيهاالي كػػفه ػػ هذةػػؾهاله ه،هرجػػراـيػػفهاةع ا ػػؿهاإلهتهػػكؿهيػػ  بلًه

ا   ػ ه ه،هاةرجري ػاإةػ ههاةػذيهيػؤديه ييػداةهع  ػؿاةهتسػرةهاةف هػلاهةيسػألاهألف؛هاةيدثهإرجراـ
هيه.هرجرا اةسل ؾهاإلهيداثالرىهاة س  اهإلتتف يؿه  هاةع ا ؿهاألهرئيس ًههيعدهي  بلًه

هاة درساه:ث  ي ًه

يػػفهكػػؿهسػػل ؾهه عػػ دهاةط ةػػبإاةتػػيهتع ػػؿهيلػػ ههرجت  ييػػائػػاهاالي ةاة درسػػاه ػػيها
ه.اه اةتعليـه اةت رجي ه اةتثقيؼفه فه م ـهاة درساهاةتر يأل؛هيإلرجرا ا

هاة درسيهيررج ه عػضه  مػ  اةع ػؼهداالػؿهإةػ ههإفه س  بهإرجراـهاةيدثهداالؿهيـر
  فهكػ فهةلع ػؼه،هاة درساه اةتيهتهترؾه يهاس   م ه  هاةع ؼهال ررجمػ هايه ػيهاة رجت ػ 

رغ ػاهاةيػدثه ػػيهإةػ ههقػػدهيررجعمػ هاةػ عض،ه  يااة درسػيهالػ اصهاةفريػدةه ػفهاة  ييػاهاةسػ
ه  سػتفزازهاة علػـه تيديػ ه  ػ ـهز بلئػ  هرجلبهاةهمرةه يفهز بلئ هايه)اة     ة(ه ةػذةؾهيقػـ 

اةسالرياه   هايتق دًاه   ه ػيهذةػؾه رجعػؿهز بلئػ هي ظػر فه  ههاالستمزا ه    ههإيرارج   ه
دبه اةي قػػػػاهإةيػػػػ هيلػػػػ ه  ػػػػ ههػػػػالصههػػػػرج عه ػػػػيهيػػػػيفه فهذةػػػػؾه رجػػػػردهتالطػػػػيهيػػػػد دهاأل

قػده  ههاةت ػ  ي  ههرغ ت ه يهإث  تهذات إة ههك  هقدهيررج ه عضهي ؼهاةيدث،ه االيتراـ
ةغي بهاةعداةاهاالرجت  يياه ال صاه ػيه ػدارسهاألقليػ تهاةفقيػرةه،ي ػد  هإة ههيررج هاةع ؼ

يق رفهاة را ؽه ي اة ه  ي اؿه درست ه  ػدارسهاألثريػ  ه،  ػ هيػأتيهي فػ هك ػ عه ػفهاةيقػده
ه.ه(2)اة  ةدهةلسل ؾهاإلرجرا ياةط يعيه

                                                           

 .ه141-140د.ي دهاةري فهت  يؽ،ه ررج هس  ؽ،هصه(1)

،هاالسػػػك دريا،هسػػػ ؿه ك  يػػػاهاةرجري ػػا،دارهاةفكػػػرهاةرجػػػ  عي،هد.ي ػػدهاةػػػري فهت  يػػػؽه ي ػػدهاةعسػػػ يه(2)
ه.ه320،ههص2006
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ه ػػػػ ةرغـه ػػػػفهذةػػػػؾه م ػػػػ ؾهرج  ػػػػبه ػػػػفهاةطػػػػبلبهالهي طيػػػػبهةمػػػػـهاةت ارجػػػػده ػػػػيهاةيػػػػـر
اة قػ عهإةػ ههيػؤديه مػـه   ،ه  هز بلئمـهاةطل اهلـقأ اةتك  هالهي ك مـهاةتكيؼه،هياة درس

ه.ه(1) يه ست ق هاةرجري ا

هراـرجػػػػ رجمػػػػ تهاة ظػػػػرهةػػػػدىهاة ػػػػ يثيفه ػػػػيهيلػػػػـهاإلهت رغػػػػـهكػػػػؿهذةػػػػؾه قػػػػدهاالتلفػػػػ
فه ػػفه  فػػيهيػػيفهيعتقػػدهاةػػ عضه،هاةرجري ػػاه تهػػ را  هه الصػػ صهد رهاةتعلػػيـه ػػيهتفهػػي

فه ةػيسه هػرطهه ػ أالػرهيقػ ؿه ألفهاةػ عضها  ع دهاةيدثهيفهاةرجري اه رجدهإفهاةتعليـهأه
فهيكػػ فه ه ًهالػػرهةػػيسههػػرطآ  ع ػػ ه  ههكثػػره ػػفهاة تعل ػػيف  يػػيفهت هػػرهاةرجري ػػاه ػػيفهاأل

هيفهاةرجري اه.هس  بهاال تع د  فهه ًهاةتعليـهس  

  عه فهاةتر ياهاة د ياهاةتيهيتلق   هاةيػدثه ػيه يػيطهاة درسػاهه فهاةتعليـه     ه
 مػػ هتػػؤثره ػػيهسػػل ؾهاةيػػدثه ػػيه   ػػ ه ػػذ هاةتر يػػاهيفتػػرضه يمػػ ه،هاةتػػيهيتلقػػ هاةعلػػـه يمػػ 

 درسػاهسػػ ا ه ػػيه يػػيطه ػػ هاةػػذيفهيالػتلطه مػػـهالػػ رجهاة هيبلقتػ ه ػػ هز بلئػػ ه ػيهاة درسػػاه
يسػػ ً ههتػػأثيراًهفهيكػػ فه تػػرضه يػػ هفتػػأثيرهي ػػذاهاة ه،هةيػػيهاةػػذيهيعػػيشه يػػ ـه يػػيطها هاة يػػت

 ػػرهكػػذةؾه ػػإذاهكػػ فهاأل،هاة ظػػ ـ هاةقػػ ا يفه هيتػػراـهاةعػػ داتها ههالرجت  ييػػايرسػػخهةديػػ هاةقػػيـها
  ػػ ه،هطريػػؽهاةرجري ػػاإةػػ ههفه ػػذاهاةيػػدثهصػػ ةجهةػػفهي زةػػؽإ ػػهاسػػلي ته ك  ػػتهتر يػػاهاة يػػ
 ػػػرًاه اردًاه ػػؿهقػػػدهيكػػػ فه ػػػفهق يػػػؿه اهيكػػػ فهفهاة قػػػ عه ػػيه سػػػ ةؾهاةرجري ػػػإ الػػبلؼهذةػػػؾه ػػػ

ه.ه(2)ـه  اة سلاه

فهيكػ فهةمػ ه رجرا يهال دهةل درسػاهالبلصاهاةق ؿهةكيهي تعدهاةيدثهيفهسل ؾهاإل
 الػػ طرهالطػػ ر ه ا ه ه ارهاةيػػدثهيػػفهكػػؿهسػػل ؾه  يػػرؼها  ػػ هاةتعلػػيـه ه ػػيهاةتر يػػاهه عػػ الًههد راًه

هاةالطيرةه.ه ي اق م هاةرجري اه

هصدق  ألاه:ث ةث 

هييثه رجد،هز بل ه يهاة درسا  ههفهيك فه يفهرجيراف    هصدق  هألاهاالتي رإفه
                                                           

ه.ه115دراساه يهيل يهاإلرجراـه اةعق ب،ه ررج هس  ؽ،هصد.  ياهص ةج،هه(1)
 .ه159-158اةري فهت  يؽ،ه ررج هس  ؽ،هصهد.ي ده(2)
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هفإ ك ػػػ ه علػػػـه ػػػ،هصػػػدق  ألاهاالتيػػػ ر ػػػيههك يػػػراًههاة درسػػػاهتلعػػػبهد راًه هسػػػرةه ػػػفهاألهكػػػبلًهه ف
ده ه  رج،ه هال صهاةذيفه يه ثؿهس ألفضلمـه فهايصدق ئ هدائ  ه ي د  هيالت رههإل س فا

رهآلالػػ ػ مـهيػػؤثره ػػيهتكػ يفههالصػػياهاه كػػؿ هه،ثيرًاه ت ػ دالًهأصػدق ئ هييػػدثهتػػ اةيػدثه ػػيفه
سػػػ  اتهإ ػػػإذاه،هق تػػػ هاةهالصػػػيا هق ػػػ عهال ػػػدررج تهتتفػػػ  تهيسػػػبه قػػػدرةهكػػػؿه ػػػ مـه ػػػيها

إذاه   ه،هغرائز ـه يصدرهي مـ هتق ةيدهسلي اها عكسهذةؾهيل هسل كمـه هاةرج  ياه   دئه
 عػػ تهفػػ اه ػ ه ػػذ هاة رجتيةػػـهيتك هاة درسػاه هسػػرةهألك  ػتهظػػر  مـهسػػيئاهداالػؿه رجت عػػ تها

ه.هإلرجراـتك  ته  مـهيص اها

س  هاة ع  لاه ه،ه س د  هاألسرةتفكؾهإة ههياهيررج إلرجرا غلبهتك يفهاةرج  ي تها 
إةػ هه مػذ هاةظػر ؼهتػد  ه  ةيػدث،هاةفهػؿه ػيهاة درسػا  ههسػرةألاةتيهيلق   هاةيػدثه ػيها

صػدق  هاةػذيفهأل يه رجت ػ هاهةت رجدهض  ي،هي اة   هالرهيبلئـهظر   هآ رجت  هاة يثهيفه
  ػفه  ػ ه،ه  عضػمـه عػضهيتػأثر ف هيت ا ؽه عمـه هسرجـهي  ،هتتق ربهظر  مـه  هظر   

يػػػػاهرئػػػػيسهيت يػػػػزهإلرجرا غ ة ػػػػ ه ػػػػ هيكػػػػ فهةلعصػػػػ اها ه،هيرجرا ػػػػمػػػػرهصػػػػ رهاةسػػػػل ؾهاإلتظ
كثػػػره هػػ طهاةعصػػػ اه ػػػيه  ه،ه ػػرادهاةال ضػػػعيفهةػػ ألدارةه هػػػ طهاإهالصػػياهاةق يػػػاهيتػػ ة هة  

ه.هه(1)اةال صاهسرقا صفاه ه  اؿهأليل هاهاليتدا اةغ ةبهص رةها

 ي القتصادالعامل ا: الفرع الثالث
 ػفهألفه؛هإل س فك يرهيل هاةيي ةهاتأثيرهيهة هقتص داةع  ؿهاال أفههؾهالهي رجده

يه فه هإالاهدىهذةػػػؾه   ػػػ ه،هي رج تػػػ هاة  ديػػػافهيهػػػ  ه الػػػبلؿه ػػػذاهاةع  ػػػؿهيسػػػتطي هاةفػػػرده
هفرده. دـهاةيي ةهاة ههتمديدإة ههصيره فه ذاهاةع  ؿهيؤديتق  ههص ق

  يػػػاهاةظػػػر ؼه اة  ػػػ ةمه ػػػيهتقػػػديره ػػػأفهاةقػػػ ؿهإةػػػ ههف هالػػػرهآ قػػػدهاالتلػػػؼهيل ػػػ  ه
  يػاهك يػرةه  رجػده هفاآلالػر هرجرا ياه   هيػرىه عػضهاةعل ػ  هرةهاإلػػػياهيل هاةظ  القتص دا

ه.ه(2)ياإلرجرا يل هاةظ  رةهاهيالقتص داةلع  ؿه
                                                           

ه.ه56-55د. ي دهص ييه رجـ،ه ررج هس  ؽ،هصه(1)
ه.ه118-118د.  ياهص ةج،ه ررج هس  ؽ،هصه(2)
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ه مػ رجديره  ةػذكره غل مػ ه هيالقتصػ داع  ػؿه ة هثراًهأاةيػدثه تػه فهاةرجػرائـهاةتػيهيقػـ 
رجػػػرائـه اةي رجػػػاهسػػػ به ػػػيهكثيػػػره ػػػفهاةفقػػػرههألفه ذةػػػؾ؛ه ػػػ اؿأليلػػػ هاهاليتػػػدا رجػػػرائـها

ه كػ فه ػإذاهال صاه هاة ل سه  ههكؿأه  عهي رجت ه فهاة ةئلقرهاةيدثهتفيييثه،ه  اؿألا
 يرتكػبهرجػرائـه،هاة سػ ئؿهغيػرهاة هػر ياإة هه يهس يؿهذةؾهأ يلرج،هاة عيؿهاة ييدهةلع ئلا

ه يه قد تم هرجري اهاةسرقاه.ه ه  اؿهأل هايلهاليتدا ا

اةع ؿه يه ي ديفهاةيي ةهإة هه صرا   اقط هاةيدثهةلدراساه إفهالرهآلرج  بهاإة ه
غيػػ بههاًه ػػرهسػػ  ألك ػػ هيزيػػدها،هاال يػػراؼإةػػ هه ػػذاهيد عػػ ر ػػ ؽهاةسػػ  هاةتقػػ   ه  هاة التلفػػاه

ي قػ ه ه،هاةفقػرههرجػا ي يدافهاةع ؿهتيتهإة ههـألالر جها ه،هةلرزؽهسرةهط ة  ًهألبهيفهاألا
ه.هه(1)مـهس يؿهاةرجري اك هسلإة ههقدهيك فهذةؾهدا ع ًه ههراؼهإ  هه    ه غيرهري ياألا

إةػػ هه  ػػفهاة عػػر ؼه فهاةفقػػرهيػػؤدي،هك ػػ هت رجػػدهيبلقػػاه ػػيفهاةفقػػره رج ػػ حهاةيػػدث
اةسكفهاةيقيره س  هاةتغذياه تفكؾهاةر ا طهاألسرياه فه رجره طبلؽه   هيت  هذةؾه ػفه

  ػفهاة  ييػاهاةتر  يػاه رجػده،هفسػياهاةطفػؿه  ي اةػ هاةتر  يػاه اةثق  يػارد ده عؿهسيئاهيل ه 
 فهاةفقػػرهاةهػػديدهقػػدهيػػرغـهاة اةػػديفهيلػػ هتكػػريسهكػػؿه قتم ػػ هةل يػػثهيػػفهاةقػػ تهيتػػ هةػػ ه

ي لمػػ ه ػػيهآفه ايػػدهسػػ ي تهط يلػػاهه ت اصػػلاه  ػػ هيترتػػبهيليػػ هير ػػ فهإةػػ هه دىهاأل ػػر
  ػفهاة  ييػاهاةثق  يػاه،هة رجمػاهاةسػلي ااةيدثه فهري يتم ػ ه األهػراؼهيليم ػ ه ت رجيم ػ ها

ا تزاعه  الد ـه ػفهاة ػدارسهق ػؿهإك ػ ؿهتعلػي مـهإة هه رجده فهاةفقرهيرج رهكثيره فهاآل   
يتػ ه ةػ ه قػ اه ػيهاة درسػاه ػإفهاة اةػديفهاله،هةلع ؿه ػيه ي ػ ؿهذاته سػت ي ته  الفضػا

ي  غػػيه ػػفهتر يػػاهـه  ػػػػ هرجيمميكػػ فهةديػػػػػم  هاة قػػػػػتهاة بلئػػػػػـهةئلهػػراؼهيلػػ ه   ػػ ئمـه تػػػػ ه
ه.هه(2) تعليـهص ةييف

ػػهرجػػراـالتلػػؼهاإلا قػػدههاالقتصػػ ديتطػػ رهاة الصػػ صه  ػػ ه  يسػػبهدررجػػاهه  يػػ ًه هه ًهك ا
يهاةزرايػيهالقتصػ د فػيهاة رجت ػ ها،هـهصػ  يي ًه هزراييػ ًه ـهه ًهاقتص ديك فهإذاه  ه هاةتط ره

                                                           

ه.ه341-340د. ي دهي داهللهاة ريك ف،ه ررج هس  ؽ،هصه(1)
ه.ه147،هص2005اةق  رة،،هاالرجت  عهاةرج  ئي،دارهاةفكرهاةعر ييلـه،هد.س  ياهييفهاةس ي تيه(2)
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ظػػػر ؼهاةييػػػ ةه ه د هةطػػػ   هاةمػػػد  هاةػػػذيهيسػػػه ظػػػراًه؛ه ػػػ هقليػػػؿه سػػػ ي ًهأ يػػػ ه هإلرجػػػراـاهيت يػػػز
هتبلؼه.هإلا هاةضربه هاةرجرحه هييثهتتكثره ي هرجرائـهاةقتؿه،هاةق سياه ي  هاةصع اه

 سػػػ بهكثػػػرةه؛هرجػػػراـيهاةصػػػ  ييه تػػػزداده يػػػ ه سػػػ اهاإلالقتصػػػ د ػػػيهاة رجت ػػػ ها  ػػػ ه
هيأالػػذ ه،ه ػػراداألبلقػػ ته ػػيفهؾهاةع يليمػػ هتعقيػػدهاةييػػ ةه تهػػ هاةتػػيهيترتػػب هاةيركػػاه هاة هػػ طه

   ػاهألالي  ػاها هاةػد   ه تكثػره يػ هرجػرائـهاة صػبه ه رجت ػ هطػ   هاةييلػاه ػيه ػذاهاةهإلرجراـا
ه.ه(1)اةره ة هاةتز يره هاةسرقاه ه

ه ػفهاة رجت ػ هاةزرايػيه تقػ ؿاالإةػ ههيهاةتيه صؿقتص درجديره  ةذكره  ةتط رهاال
 ػػػيه سػػػػت ىهييػػػػ ةههارتفػػػػ عإةػػػػ ههدىه ػػػػذاهاةتيػػػ ؿ يهاةصػػػػ  ييهالقتصػػػ داة رجت ػػػػ هاإةػػػ ه

،هه(2) ػ اؿال صػاهاةرجػرائـهاة اقعػاهيلػ هاأل،هـ زي دةه ل  ساه يهيدةهاةرجرائهاًه قتر ،ه رادألا
إةػػ هه ػػراده ػػفهاة  ػػ طؽهاةريفيػػاأل  مػػ ه رجػػرةها تػػ ئجهفه ػػذاهاةتيػػ ؿهترتػػبهيليػػ هيػػدةه ك ػػ ه

 ارتفػػػ عه  يػػػاهاةت ػػػ دؿهاةترجػػػ ريهةلسػػػل ه هزديػػػ د اتكػػػ ثره ػػػيهاة  ػػػ طؽهاةصػػػ  يياه هاة ػػػدفه
يهرجت  يظم رهيدةه ه كؿه  م  هيدـهاةتكليؼهاال هإةه ذاهيؤدي ه،ه راد ست ىهدالؿهاأل

يه تكثػرهإلرجرا ػ تػ جهاةسػل ؾهاإإةػ ههاةص  يياه  ػ هقػدهيػد عمـه يهاة   طؽهاة قي يف يفه
ه.ه(3)اةرجرائـ

 ادلبحج الثاني

 طرق معاجلة اإلجرام عند احلدث
سػػػ  يفهطػػػرؽهاة ق يػػػاه  ػػػ ه،هي ػػػدهاةيػػػدثهةئلرجػػػراـ عػػػده يػػػ فه  ػػػـهاةع ا ػػػؿهاة سػػػ  اه

هةليي ةه.ه الرى يل ه رةهأ تصبلحهاةيدثهاةرج  جهإ دىه ه،هيبلرج هي دهاةيدثهكيفيا ه

ه،ذةؾه يه طل يف هي دهاةيدثههإلرجراـ ـهطرؽه ع ةرجاها  يه ذاهاة  يثه  يفه

                                                           

ه.ه57د. ي دهص ييه رجـ،ه ررج هس  ؽ،هصهه(1)
ه.ه120د.  ياهص ةج،ه ررج هس  ؽ،هصه(2)
ه.ه57د. ي دهص ييه رجـ،هاة ررج هاةس  ؽ،هصه(3)
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يػبلجه ه يػؿه  ه يهاةث  يه يػ فهكيفيػاهاصػبلحه ه،هرجراـ ق ياهاةيدثه فهاإلهاأل ؿ  يفه يه
هاةيدثهاةرج  جه يهاة ؤسس تهاالصبليياه.

 الىقاية من اإلجرام: ب األولادلطل
قدي اه ػيهيلػـهه ذ هاةق يدة هفهاة ق ياهاليره فهيبلجه  فه عر ؼهةدىهاة رجت  ه

 ػػفهه ػػدالًههرجػػراـ ضػػؿهاة ق يػػاه ػػفهاإلأل ػػ ه ػػفهاا ه ه،هرجػػراـيلػػـهاإلهياةطػػبهتط ػػؽه فسػػم ه ػػ
هاةطريؽهاةص ابه.إة ههت رجيم  ه ي  ةاهيبلرج ه

فهتترجػ ه ي  ػ ه سػ ئؿهاة ق يػاه هةطػرؽهاةتػيهيرجػباةرج ػ ئيه ػيفهاهرجت ػ عفهيلػـهاالإ
س سػػػياهة هػػػكلاهأل ة قطػػػاها ،ه ػػػيه ػػػذاهاةصػػػددهث   يػػػ ًهه ةػػػ ههر  ػػػ هيلػػػـهاة راثػػػاهيلعػػػبهد راًه ه
ة هاةرجري اهإة ههس  بهاة ؤدياألةدىهاةيدثه يه عر اهاهرجراـاإل تط رهاةسل ؾه ه ه  ه ا 
طػػ تهالػػذهااليتي   ههإلرجػػراـالطػػاهاة ق يػػاه ػػفها  ههفه ضػػ ه ػػ مجإ يلػػ هذةػػؾه ػػ،هيرجرا ػاإل

اةرجري ػاه هيهرجرا ػ ك  ػاهةلسػل ؾهاإلاةسػ  به األ هػكلاهاةيػؿهه الًه  ػرهيتطلػبه ق ؿه ق ي ه
سػػػ  بهاةسػػػػل ؾه ذةػػػؾهيػػػفهطريػػػؽهتكػػػ يفه ظريػػػاهي  ػػػاههػػػ  لاهتفسػػػره ه،ه صػػػ رةهيل يػػػا

فهتفسػرهة ػ هاةسػل ؾه  رج ده ظري ته تعددةهي دهتط يقمػ هي كػفه  ههيه بلهاستث   رجرا اإل
ه.هه(1) فهاةسل ؾهتفسر  ه ظري تهاةال صاه الرىص  ؼه  هيه ص رةهي  اهرجرا اإل

 اه ػيه  رجرا هي ارج هالط رةهكإه:   األ ؿهيع يه،هيفه التلفيفإفهاة ق ياهةم ه فم  
الػػػراجهاةالطػػػ رةهاةك   ػػػاه دااللػػػ هإيه  ػػػ هاةهػػػالصه ػػػفه ،ههػػػالصهةي عػػػد هيػػػفهاة رجت ػػػ 

هاة  ػػ هاة،ه  ةتػػ ةيهي  يػػاهاة رجت ػػ ه ػػفهاةضػػررهاةػػذيهقػػدهيليػػؽه ػػ  ه فه ه:ىثػػ  يه يػػره فمػػـ 
ه فهاةع دة  هه سيلاهةلي  ياه اةتدا يره   عػدهه الرى رةههإلرجراـاإة ههاة ق ياهة   هاة رجـر

ه.(2)فهيك فهقدهس ؽهة هاةقي ـه   

                                                           

 .ه269،هص1968،ه ط عاهاة ع رؼ،ه غداد،ه4ي دهاةرج  رهيريـ،ه ظري فهيلـهاإلرجراـ،هطه(1)
هاةه  ؿ،هرج  حهاأليداث،ه د فهاسـهاة  هر،ه  ه رهيل هاةصفياهاالةكتر  ياههاةق   فه(2)
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اة ق يػػاه ههياليتيػػ طارجػػرا هإهإلرجػػراـاة ق يػػاه ػػفها ػػأفه سػػت تجه ػػفه ػػذيفهاة فمػػ  يفه
هإةػػػ ههمػػػدؼترجت  ييػػػاهاال ي ةتػػػ ه  هيلػػػ ه قػػػاإل  ههاةرجري ػػػاإةػػػ ههعػػػ دة ػػػفهاة  ػػػ هاة رجػػػـر

هاةالطرةه يهي ةاهسك فه.

فهاة سػػؤ ةياهإ ػػ،هرجػػراـ ػػفهاإلهأليػػداث الصػػ صهكيفيػػاه ق يػػاها هره  ػػيه ػػذاهاة سػػ
ه.ه ًهث  ياة درساه ههالًه  هسرةهألاةك رىهتق هيل هي تؽها

 ػػؿه،هز ػػاهةليػػدثبلقصػػره  ارجػػبهاةري يػػاهاةتسػػرهألكثيػػره ػػفهاه-سػػؼؤل ة- رجػػدهت
يػػدـهإةػػ ههيػػؤديه ػػ  هيه  ػػ هيػػ عكسهيليػػ هصػػ اة ػػ ـه ـههػػ كلمكثيػػره ػػ ه ػػ مـهي ارجمػػ فه 

يصرهيل هاةكػذبه  هه، ع ؿهاةع ؼ  هته رجرهإة ههيسمؿها زالق   هه،ك ره  مـةؤلهيترا  ا
ه  ههذ يػػػ ه  ػػػيه هػػػ ير ه يػػػه ػػػ تراًهه ي ػػػد  هه،الػػػبلصإلايػػػدـه ه يػػػفهاة  ػػػزؿهه تعػػػ دالايلتػػػـز
ه ت ػد  ههقي ػاههػي  هذات   ههيسػرؽه سػم ةاه قػ داًه  هه،اةتسػك إةػ ههةترجػ  الا هاةفراره  ػ ه ه

ه يلػػػ هاةػػػرغـه ػػػفهكػػػؿهذةػػػؾهالهيق ػػػؿ،ه ػػػيه ظػػػ  رهاةغريػػػزةهاةرج سػػػياها يػػػراؼيليػػػ ه رجػػػ  ه
فهاةالػ طئهظػ ػذاه هه-  م ػ ههظ ػ ًه،ه  أ اة صجه يههػيل ه فسم  هطلبهاة ه رةههاة اةداف

دا ه  يظمػرافه  ظمػرهاةعػ رجزيفهيػفه  ػ هك ري  رجػرحه يفه يهذةؾه  هيغػيضه  م ػ ه ه-
هاةتر ياه.هه  رس ةتم

سػرةهأل  ذؿهرجم دهترج  هاهرجراـ فهاإل ه   ئم  يه ق ياههةؤلسرة ـهألد رهااةتيهأ  هي 
به ػػد ر   هاة تكػػ  ليفهألا هـهألس سػػياه ػػيهاة رجت ػػ ه  ػػ هيضػػ فهت  سػػكم  ه قيػػ ـها كالليػػاه
ه ي قده ي تهاةدراسػ تهيػدـهتعػرضه،هاةصغير هاة ت  دؿه يفهاةك يرههيتراـالا فهه  يهرج

 راد ػ ه  عػضهاةيػ التهاةتػيهي لػمه يمػ هيػددهةلرج ػ حهيتػ ه ػيهسػرةهاة ت  سػكاه رده ػفهاأل
يػػرصهاال ػػ  هيلػػ هيسػػفهاةري يػػاه هةلعبلقػػ تهاة تي ػػاه يػػ مـهه ظػػراًه؛هاًه ػػفهثبلثػػيفه ػػردهكثػػر 

ه.ه(1)ةل ستق ؿهديدا اإل

                                                           

 .ه37،هص1986،هاالسك دريا،هد.ر سيسه م  ـ،هيلـهاة ق ياه اةتق يـ،ه  ه ةهاة ع رؼه(1)
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رقػـههيػداثاة هػرعهاةعراقػيهي ػدههػري ههقػ   فهري يػاهاأل فهره رجػدهآالػ فهرج  ػبهه
يػػػػ  هيػػػػفهاأل ةيلػػػػ هاة سػػػػؤ ةياهه كػػػػده(29،30)اة عػػػػدؿه ػػػػيهاة ػػػػ ادهه1983(هةسػػػػ اه76)

ه.هه(1)    ألاها يراؼ

تػػػ  يرههة ق يػػػاه رجػػػد ه ػػػياة ؤسسػػػ تهاةتعلي يػػػاه ػػيها ه الصػػػ صهد رهاة درسػػػاه  ػػ ه
اةتكػ يفه  ههكؿهاةذيفه ػـه ػيهسػفهاةدراسػاهالستيع باةظر ؼهاة بلئ اه هز اهبلاةقدراتهاة

 ػػفههؾهتلقػػيفهاةيػػدثه  يػػ ًهكػػذة هه،(2)رجػػراـ  هاة سػػ يدةهيلػػ ها الفػػ ضه عػػدالتهاإلأ ػػفههػػ
ه ًه  رج  يػػهةزا يػػ ًهإفهيكػػ فهاةتعلػػيـه   ػػذاهيتطلػػبه،ه ػػ ا  هاةط يعػػيه هاةعلػػـهيتفػػؽه ػػ هاسػػتعداد

سػػرةهيم ػػؿه ػػيه ارجػػبهتعلػػيـها ػػفه فهت قػػ هيق  ػػاهيلػػ هكػػؿهربه  ه،هاةفقيػػرةهةؤلسػػر  ة سػػ اه
يلػػ ه اةمػػر به  مػػ ه ت قيػػ هيق  ػػاهجهظػػ  رةهاةغيػػ بهيػػفهاة درسػػاهكػػ   هفهتأه  ه،ه   ئمػػ   ػػفه

هث   هس ي تهاةدراسا.  رهاة بل يهاةذيفهيق ل فهاةيدثهصي بهد 

هكػػذةؾه عقػػدهفهتأه  ه ػػ رهاأل ةيػػ  ه   ػػيفهفهيرجػػريهاتصػػ ؿه ػػيفهاة درسػػاه   ػػفهاةػػبلـز
ييػػػدثهت ػػػ دؿه ػػػيه رجمػػػ تهاة ظػػػرهيػػػ ؿه هػػػكلاه هتضػػػـه عمػػػـهاة درسػػػيفههةآل ػػػ   رجػػػ ةسه
ه.هه(3)يلم  ه  هيتطلبه فهيبلرجم ه هاةص يه

يلػػ ههيػداث(ه ػػفهقػ   فهري يػػاهاأل21 ػفه ػ دةه)ه(1) قػػرةهكػدته رهآالػػ ػفهرج  ػبه
ييػػثه صػػتهيلػػ ه)يعػػيفه ػػيهكػػؿه درسػػاههرجػػراـد رهاة درسػػاه ػػيهاة ق يػػاهاةيػػدثه ػػفهاإل

                                                           

( ػػفهقػػ   فهري يػػاهاأليػػداثه)يع قػػبه غرا ػػاهالهتقػػؿهيػػفه  ئػػاهدي ػػ ره اله1(هه قػػرةه)29 ػػصه ػػ دةه)ه(1)
  ههاةتهػػردإةػ ههاةيػػدثهإ  ػ اله دىه ػػ   ههتزيػدهيػفهال سػػ  ئاهدي ػ رهكػػؿه ةػ ه   ػػؿهري يػاهاةصػغير

ه.(ا يراؼهاةسل ؾ
هتزيػدهيلػ هاةػؼهدي ػ رهاذاه رجػـهيػفه ػذاهاةعق  اه غرا اهالهتقؿهيفه  ئتيهدي  ره اله)تك فه(2) قرةه

ه.ه(رج  ئياهي ديا  ههاال   ؿهارتك بهاةيدثهرج يا
 غرا ػاهالهتقػؿهيػفه  ئػاهدي ػ ره الهتزيػده  هه)يع قبه  ةي سه دةهالهتزيدهيلػ هسػ اه(30) صه  دةه

 .(اةصغيرها يراؼهاةسل ؾ  ههيل هال س  ئاهدي  رهكؿه ة هد  هاةيدث
هةيدث،ه ررج هس  ؽه.اةق   فهاةه  ؿ،هرج  حهاهه(2)
ه.ه38د.ر سيسه م  ـ،ه رجهس  ؽ،هصه(3)
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هايػػده  يرجػػ زهي ػػدهاالقتضػػ  ه،هيػػفهيػػؿه هػػ كلمـهيهيكػػ فه سػػؤ الًهارجت ػػ ي  يػػثه فهيقػػـ 
ه.ه(1)(يض  هاةميئاهاةتدريسياه ذةؾ 

  ػػاهاة رجت عػػ تهاة تيضػػرةهتر ػػ يه ػػيهك هميهد رهتػػ رجيهةئليػػبلـفه رجػػديره  ةػػذكره
هيػػ ًه هيػػداد ـهتر ا ه ههطفػػ ؿاة درسػػاه ػػيهت هػػئاهاأل هسػػرةهةكػػؿه ػػفهاألهث ةثػػ ًههصػػ جههػػريك ًه ييػثه

قيػػػػاهئيػػػػبلـه عػػػػرضهاة ػػػػرا جهاة ث فهت صػػػػيه سػػػػ ئؿهاأل  علػػػػ هاةد ةػػػػاه،ه ػػػػيه ػػػػذاهاة رجػػػػ ؿ
 ادهاةفك  يػاهفهيرايػيه ػيه هػرهاة ػ  هد ـهيػطفػ ةتمـه يف  هيبلئـهه  يداثه يهاةسي   هةؤل
ه ػأيفهتتضػ فه ػذ هاةفك  ػ ته  الهيرجػبه،هاة غػزىهاة فيػد هي  صرهاةتسلياهاة ريئاهه راز ا ه

كػذةؾهاة عػده ه،هةليػدثهاة هػ  دهاألالبلقػيفهتمػ طه  ة سػت ىه م هأ ي ؿهاة  ادهاةتيه فهه
 ػفه  ههترج بهيرضهاةرجرائـه طريقاه يم هسالرياه ػفهاةقػ   ف هيفهاةقصهاة ثيرةهةلغريزةه

زيػػ دةهيلػػ هيػػدـهت ػػ  ؿه،ه طريقػػاه يمػػ هتيػػريضهيلػػ هاةتقليػػد  ههاةعداةػػا  ههطاررجػػ ؿهاةهػػره
هاة عػدهيػػفه م رج ػاهاةعق ئػدهاةدي يػػا هاةفضػيياهإةػػ ههيػ ادثهاةطػبلؽه طريقػػاهسػ الرةهتمػدؼ

ه.هه(2)اةتق ةيد  ههاةل ف  ههسرياه فهاةرج س   ه

ه:إفهاة ق ياه فهاةرجري اهيت قؼهيل هاة   دئهاةت ةياه

ألفهرجػذ رهاةرجري ػاه؛هةس يهةكؿهي  صرهاةهالصياه ػيهاةطف ةػات  يره رصهاة   ها -1
 يسػتطي هاآل ػ  ه  ػ هاة زيػ ته،هت رجده يه ي  ؽهاةهالصياه  ذهاةت ريخهاة  كرهةلفرد

غيػػػرهاالرجت  ييػػػاه ػػػيه طفػػػ ةمـهيػػػفهطريػػػؽهتػػػ  يرهرجػػػ ها فعػػػ ةيهصػػػييه ػػػيهاة  ػػػزؿه
ق  اهيبلق ته دياه  ه طف ةمـ   ههالصيتمـه  فهي رجم اه ع  ياه    ـهاةاللقيه  ،ه ا 

   يه ذاهاةصددهيستطي ه فهيلعبهاة سرجده اة درساه   ظ  تهاةه يماهد را ه   ً ه.
  ةيػػػدثهالهيصػػػ جه رجر ػػػً ه ػػػيفهيهػػػياه،هاكتهػػػ ؼهاالسػػػتعدادهةلرج ػػػ حهاكتهػػػ   ه  كػػػراًه -2

  ػػػػػفهاة يت ػػػػػؿهاةقضػػػػػ  هيلػػػػػ هاة زيػػػػػ ته،ه ضػػػػػي   هإ  ػػػػػ هاإلرجػػػػػراـهي  ػػػػػ هتػػػػػدريرجي ًه
 .يااإلرجرا 

                                                           

هاة عدؿه.ه1983ةس اهه23 فهق   فهري ياهاأليداثهرقـهه21(ه فه  دةه1 قرةه)ه(1)
ه ررج هس  ؽه.،هاةق   فهاةه  ؿه(2)
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 هاةرجري ػاه يتضػ فه ػذاهاة  ػد هإ عػ دهاأليػداثهيػفهاة يػ تهإ ع دهاةع ا ؿهاةتيهتهػرج -3
زاةػػاهاألييػػ  هاةهػػع ياهاةقػػذرةه اةت سػػ ه ػػيهاإل ك  يػػ تهاةتر يرجيػػاهةكػػيهتقػػدـه اةسػػيئاه ا 

  فهذةػؾه يضػً هت ظػيـه  ديػاهاةصػ ياهةكػيهتقضػيهيلػ ه،ه    ذهاأليداثهاة ير  يف
 تأثيرهاةهلؿه.

 الههػؾه فهإغػرا ه،هإلهػراؼهاةػدقيؽ تػ  يرها،ه رضهاةسلط تهاةق   فه ص رةهي ز ا -4
 ػػ ةفردهيتػػردده ػػيهارتكػػ بهاةرجري ػػاهإذاه،هارتكػػ بهاةرجري ػػاهيقػػ رفه ػػ ةال ؼه ػػفهاةعق  ػػا

ه،هت يفهة هسيلق هيت ً هيق      يه ذاهاةصدده إفهيسـهررج ؿهاةهػرطاه قػ تمـه يػـز
إصػػبلحهكثيػػره ػػفهاةيػػ التهاةيديػػاه ت  عمػػ ه ػػفههاة ظػػ ـهاةقضػػ ئيهسػػ ؼهيػػؤثرهيلػػ 

 رجري اه.ارتك بهاة
  اليػػػرًاهتػػػ  يره ظػػػ ـهرجيػػػدهةئلصػػػبلحهاةيكػػػ  يه اةهػػػرييه علػػػ ه سػػػ سه ػػػفهط يعػػػاه -5

 م  ؾهكثيره فه رتك يهاةرجرائـهيفلت فه فهاةعقػ به،هاةق   فهيت قؼهارتك بهاةرجري ا
 .ه(1) س بهضعؼهاةق   ف

يهال ػػػده ػػػفهرجرا ػػػسػػػل ؾهاإله يفه سػػت تجه ػػػفه ػػػ هتقػػػدـهةكػػػيه  عػػػدهاةيػػدثه ػػػفهإذه
اةعصػػ يفهذ يه هط ػػ  هاة فسػػيفهأل ػػفهاهالصػػ ئييف بهاةتر ػػ يهيضػػـه هػػ  ه ركػػزهيػػ ـهةلطػػإ

عػػرضهيلػػ ه ػػذاهكػػيهيهالرجت  ييػػايػػ  بلتهةلالد ػػاها هكػػذةؾهي ػػ ؿه ههيػػداثاةال ػػرةه ػػيهاأل
ه ػػػيفيصهاة ركػػػزه ػػػذا،ه درسػػػت   ههسػػػرةهاةيػػػدثه فسػػػ   ةيػػػ هإاة ركػػػزهكػػػؿهيػػػدثهرجػػػ  ته

ه.ه يراؼيفهااله ع د إلاةيدثه فهك  اهاة رج  ه

 ح ومعاجلة احلدث اجلان   ي ادلسساا  صالإ: ادلطلب الثاني
 العقابية

رجمػػػ ده  ي  ػػػ هاة،هيػػػاهاة ػػػؤثرةهيلػػػ هاةسػػػل ؾهاةيػػػدثإلرجرا فهت   ة ػػػ هاةع ا ػػػؿها  عػػػده
 علػػ هرغػػـه ػػفه ػػذاهقػػدهي تصػػرهتلػػؾهاةع ا ػػؿهيلػػ هاةسػػل ؾه،هرجػػراـاة  ذ ةػػاهة ق يػػاه ػػفهاإل

  ػفهيسػفه،ه يقػ هاةيػدثهضػيياهتلػؾهاةع ا ػؿ،هيرجرا ػسػل ؾهاإلإةػ ههيت رجػ ه ػ  هاةيدثه
                                                           

 .هه400-399،ههص ررج هس  ؽ،هد.ي دهاةري فه ي دهاةعيس يه(1)
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،هاةيظه فه س ةيبه ع ةرجاهاأليػداثهاةرجػ  ييفه  ضػؿه ػفه ثيلتمػ هةػدىهاة رجػر يفهاةك ػ ر
ييػثهيكػ فهاةتأكػدهيلػ ه،ه  رجردهإي ةاهاةيدثهةل يك اه إ  هيفيصه طريقاهغيرهرس يا

ييػػثهي كػػفهيػػؿه هػػكلاهاةيػػدثهد فه،ه م ػػ ه  مػػـهظر  ػػ ه  سػػ يدت ه كثػػره ػػفه ع ق تػػ 
ي  جهقض ةهاأليداثهسلط ته هقتصرهيل هاةي التهاةالطيرةهاة يك اهاةتيهتإة ههاإلي ةا

 ػ ةيكـه إيدايػ ه  هه قيػدةهتقيػدًاه طلقػ  ه  ةقػ   ف  هه اسعاه  ت  ياه قراراتمـهةيستهرج  دة
 يلػ هرغػػـه ػػفهرجػػ دةه،ه عسػػكر  ههايدايػػ ه ػيه درسػػاهصػػ  ييا  هه إيػدىهاإلصػػبليي ت

ه  ػػػ هيػػػديـهاةف   ذةػػػؾهةعػػػدـهتػػػ ا ره،هيليػػػاهي ليػػػ ًه ػػػذاهاة ر ػػػ  جهيلػػػ هاة سػػػت ىهاة ظػػػريهإالا
إة ههاةض  طهاة در يفهتدري ً ه  يً ه ة قصهاإل ك  ي تهاةبلز اهة رج حهاة ر   جه اةتيهتؤدي

 ػػفه،ه(1)اسػػتي ةاهتػػ  يرهاةري يػػاهاةفرديػػاه سػػ به قػػصهاة هػػر يفإةػػ ههكثػػرةه يػػدادهاةيػػ الت
ةرجػاهسػػل ك هكيفيػػاه ع  هاةيػدثهاةرجػ  جههذةػػؾهةعػبلجههصػبلحاة ؤسسػػ تهاإلتيهد رهيػأ  ػ ه
اةعػبلجه ػيه ه،هيإرجرا ػةػيسه هفيػدهاة رجت ػ هكع صػره إةػ هه الػرىيهةكيهيعػ ده ػرةهرجرا اإل

هيل هاةدي ئـهاآلاة ؤسس ه:تياه تهاةعق  ياهيقـ 

هاةتثقيؼه هاةتعليـهه:ا الًه

افهةػػػػـهيكػػػػفهي سػػػػ  ه ػػػػيهيػػػػبلجهاةرجػػػػػ  ييفه هاةتعلػػػػيـه هفهتط يػػػػؽه  ػػػػ  جهاةتر يػػػػاهإ
صبليمـ ه هها  فه ػذ هاة  ػ  جه طػرؽهإ،هةػا تػ ئجه ق  هإة ههيؤديه فرجرا هيؤ ؿه   هإا  هإالا

هاكثػرهأليػداثاهاةرجػ  ييفصػبلحها ه هقػ ىه ػيهيػبلجه  ههػده هتأثير ػ يكػ فهاةتعلي ياهاةتر ياه ه
 ػـهاكثػرهق  ليػاهةلتعلػيـههيػداثفهاة رجػر يفهاألذةػؾهأل؛هالػريف فهغير ـه فهاة رجر يفهاآل

هاةت رجي ه فهغير ـه.ه ه

كثػره ػفهغيػر ـه ػفه يداثهافهرجرائـهاألفهاةرجم دهت ذؿهيل ه ط ؽه اس ه يه يدإ
فها ه ه،هيهيتكػػػػػ فه ػػػػػيه ريلػػػػػاهاةطف ةػػػػػارجرا ػػػػػفهاةسػػػػػل ؾهاإل ذةػػػػػؾهأل؛هالػػػػػرىاألهاألصػػػػػ  ؼ

اةطف ةػػػػػاهثػػػػػـهه ي ػػػػػيه ػػػػػذ هاة ريلػػػػػاههرجػػػػػراـفهاإلؤ ه اة  يػػػػػر يفهي ػػػػػداة رجػػػػػر يفهاةالطػػػػػريفه
هيصػػعبهه ػػي ه،هاليػراألإةػػ ههيسػت ر ف ييػػثه،هت رجيمػػ  هصػبلي هإاةسػػ يفهاة تقد ػاهةل رجػػـر

                                                           

 .ه398 ررج هس  ؽ،هص،هد.ي دهاةري فه ي دهاةعيس سه(1)
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دهػػػػػـهيعػػػػػة هصػلبهيػ د ه ه اهػػػػػػاةرجريهت دهيلػ ػػػػدهايػػػػرةهيكػ فهقػػػػالتأ هاة ريلػاهاة   ه ػيه ػذ 
ه صع  ػػػػيبلرج  هه ػػػػصبليإه  إل ك ف ه.ه(1)ك يرةهاػػػػػ هإالا

اة ػػػ دييفهرقػػػـه ه(ه ػػػفهقػػػ   فهاصػػػبلحهاة ػػػزال ه23ته ػػػ دةه) كػػػدالػػػره  ػػػفهرج  ػػػبه
اةرجػػ  ييفهييػػثههيػػداثاألهبلحةئلصػػاة عػػدؿهيلػػ هضػػر رةهاةتعلػػيـهه1981(هةسػػ اه104)

،ه(ك  يتػ ي  اصلاهاةدراساهالػبلؿه ػدةه  هاة  دعهاةيؽه يهاةتعليـه  هه صهيل ه)ةل زيؿ
يلػػ ه زارةهاةتر يػػاه هةػػذةؾهيت رجػػبهيلػػ هاة ؤسسػػ تهاةعق  يػػاه ػػتجهاة ػػدارسهةمػػذاهاةغػػرضه

تػػػػ  يرهاة تطل ػػػػ تهاةبلز ػػػػاهةت فيػػػػذهاة ػػػػرا جهاةال صػػػػاههرجت  ييػػػػااةهػػػػؤ فهاال ه زارةهاةع ػػػػؿه ه
فهتتغلػػبهيلػػ هاة هػػ كؿهاةتػػيهتت ثػػؿه ػػيهيػػدـه دارةهاة ؤسسػػ تهاةعق  يػػاه يلػػ ه ه ة زال ه ػػ

 ػ ه،هتػ رجيمي هة ك لػاهةل هػ طهاة درسػيهكدتهيل ه  ه رج زه را جهي ؿه ع ةاهإت ك م ه فه
ذةػػؾه ت ظػػيـه ه،هاةرجػ  ييفهؤليػػداثاةي رجػػ تهاةيقيقيػاهةهع بيسػتارجػػؿه يتطلػبهتػػداللم ه ػفه

هيت ػ رالاالػذه عػيفهأل ػ ها،ه ك لػاهةمػ  ه هػطاهأل اهة ػ قيها  اك هاةتعليـهه ه هطاهةلتدريبه 
اة سػػ ئؿههكػػذةؾ ه ػػداؼه ػػراده ل غمػػ هألا هالصػػ ئصهاةميئػػ تهاة سػػتمد اه ػػفه ػػذاهاة هػػ طه

رج  بهذةؾهال دهت  يرهرج ي هاة ستلز  تهالز اهةتثقيؼه تعليـهإة هه، ك  ي تهاة ت  رة اإل
أل ػػ هرجػػز ه مػػـه ػػفه؛هاةعق  يػػااةيػػدثهاةرجػػ  جه ػػفهالػػبلؿهتػػ  يرهاة كت ػػاهداالػػؿهاة ؤسسػػ ته

ي لياهاةتأ يليػاه اةثق  يػاه اةسػل كياهةليػدثهاة زيػؿه اهػ  عه  اي تػ ه  ػ هي سػرجـه ػ ه ػرا جه
أل ػػ هةديػػ ه قػػتهاةكػػ  يهةبلطػػبلعه؛هاالصػػبلحهيتػػ هتتػػ حهةػػ هاةفرصػػاهاالطػػبلعه اةتثقيػػؼ

،ةػذةؾه ػ فهاةيػدثهاة زيػؿهيطلػ ه يقػرا هاكثػره ػفهغيػر ه ػفهاالهػال صهالػ رجهاة ؤسسػػ ته
(ه ػػفهق ايػػدهاةيػػدهاألد ػػ هة ع  لػػاهاةسػػرج   ه40اةعق  يػػاهك ػػ هاكػػدتهيلػػ هذةػػؾهاةق يػػدةه)

ييػػػثه ػػػصه)يرجػػػبهافهيكػػػ فهةكػػػؿه ؤسسػػػاه كت ػػػاهتالصػػػصهالسػػػتع  ؿهرج يػػػ هط ائػػػؼه
  فهيهػػػػػرج ه،هاة سػػػػػرج  يفه تهػػػػػ ؿهيلػػػػػ هقػػػػػدرهكػػػػػ  يه ػػػػػفهاةكتػػػػػبهاةتر يييػػػػػاه اةثق  يػػػػػا

  ػػبهقػػرا ةهاةكتػػبهيرجػػبهافهرجإةػػ ههاة سػػرج  يفهيلػػ هاالسػػتف دةه   مػػ هيلػػ هقػػدرهاإل كػػ ف
يسػ جهةل زيػػؿهاالطػػبلعهيلػ هاةصػػيؼهاةي  يػػاه ذةػؾهةيكػػ فهيلػػ هاتصػ ؿهدائػػـه ػػ ة رجت  ه

                                                           

 .ه283اةرج  رهيريـ،ه ررج هس  ؽ،هصي دهه(1)
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ك ػػ ه يرجػػبهافهتسػػ جها ظ ػػاهاة ؤسسػػاهاةعق  يػػاهةل ػػزال ه إدالػػ ؿهاة ط  يػػ تهيػػفهطريػػؽه
ه(ه.اةزي راتذ يمـهي ده

هاةالد  تهاةصيياه:ث  ي 

دًاه ػػػفهاأل  يػػػاه رجعلمػػػـه ػػػيهةقػػػدهاكسػػػبهاةعػػػبلجهاةط ػػػيهةل رجػػػر يفه ػػػ ةتك يفه زيػػػ
  ظ ـهاةتدا يرهاة اقياه  يت  ر ه فهاة ظـهاةعصرياهةلق   فهاةرج  ئيهقده هأه،هاة ك فهاأل ؿ

  ةذاتهة  ارجماه  ةئؾهاة رجر  فهاةذيفهالهيرجديه ةػـهاةعق  ػاه ػيهإصػبليمـه ا   ػ هيرجػديه
ه.ه(1) عمـهاةعبلجهاةه  ؿهة فس  يتمـه  رجس د ـ

ةلررجػػ عههتػػأ يليمـ هصػػبلحهاةرجػػ  ييفهإ ػػيهه  ػػ ًه هد راًهفهاةالػػد  تهاةصػػيياهتلعػػبهإ
  ةري يػػػػاهه ت ػػػػ ـال ،فه  ػػػراضهأل ي ةػػػاهصػػػػيياهسػػػػلي اهال ةيػػػاه ػػػػفهاهالرجت  ييػػػػاةلميئػػػاها

سػػ ةيبهألاة ػػزال ه صػػياهرجيػػدةهتسػػمـه ػػيه رجػػ حهاهيتفػػ ظ  ه- ػػفه  ييػػا-اةصػػيياهيسػػ جه
بهاة رجت  ه فهيرج هألالرى فه  يياها ه،ه صفاهاةال صاهاةع ؿهاةعق  ي ههألالرىياها اةعق 

هيلػػػيمـهي غػػػيه  ههفهتفهػػػيه ػػػرضإك ػػػ ه،ه  ئػػػاألا ه ػػػراضهألاه تهػػػ را   ػػػ  ه ػػػيفهاة يكػػػـ 
،هفهتترج  ػ هاةد ةػا  ػرهيرجػبه ه  ػ ه،هيػبلـهيفػ ؽهاةػذيهتي لػ هاةعق  ػاإل ع   تمـهقدراه ػفها

ه  هاةد ةاهه فهاةيؽه يهاةري ياهاةصيياه  ك  ه هستث   اهزا ه  اط يم ه بلإيؽهي ـهتلتـز
ه.هه(2)اة يك ـهيليمـ يمـهه   

ه تالتلؼهاةعبلجه يه ط ؽهاة رجر يفه ػ ةتك يفه ػ التبلؼه صػ ئلمـه كػذةؾهإ  ػ هيلػـز
ه  ة س اهةمـهرج يع ه  هيأتي:

 استالداـه س ةيبهاةعبلجه  ةق ايدهاةصيياه اة ستيضراتهاةط ياه. -1
استالداـه س ةيبهاةطبهاة فس  يه اةتر  يهاةكفيلاه تصعيدهاةغرائزهاالس سياهاألصلياه -2

ه.ه(3)ا    هاةغرائزهاةث   ياهاةس  يا ه
                                                           

ه.ه180،ههصد.ر سيسه م  ـ،ه ررج هس  ؽه(1)
ه.449،هص1977د.يسرها  ر،هيلـهاإلرجراـه اةعق ب،هدارهاة مضاهاةعر يا،هاةق  رة،هه(2)
ه.ه186د.ر سيسه م  ـ،ه ررج هس  ؽ،هصه(3)
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،هط يػػبهيع ةرجػػ إةػػ ههذةػػؾهةعرجػػز هيػػفهاةلرجػػ   ه؛هيبلرجػػ ه  ػػهيػػؿيقػػ ؽهاة زه ػػـه  ػػفه
فهيكػ فه اةعػبلجهيرجػبه ه،هاة فسػيا هاةعقليػاه ه ػيهاةسػبل اهاة د يػاههكإ س ففهة هاةيؽه ك  ه

ه.هتأ يلي ًههسل   ًه  يهت  يرهاةعبلجهةل زال ه  صف هه رج  ياهاةعبلجهتتعلؽه  ةد ةا ه،ه رج  ي ًه

صػػػػبلييه ػػػيهاة ؤسسػػػػ تهاةعق  يػػػاهيتطلػػػػبهتػػػ  يره ستهػػػػف هإ ر ػػػ  جههتأسػػػيسفهإ
ه  إلضػػ  ا،هالصػػ ئييفألا يئػػاهط يػػاهتضػػـه التلػػؼه ه،هاة سػػ ئؿهاةط يػػا ه رجمػػزاه  ة عػػداته

هسته ري فاالص ئي فه فهيت  ره ي ه كؿه ؤسساهاةعق  ياهيرجبه ه،هاةعي داتهاةال ررجياإة ه
،هيل هط يػبهاةسػرجفه(1)فياةصييهاألالص ئييف ي ه فهرجهتتأةؼهالتص ص تالاة التلؼه

ه  ة ارج  تهاةت ةياه ه:افهيقـ 

 يصهاةسرجيفهاةداالؿهاةسرجفهيديث ه يصً هدقيقً هةلتأكيده ػفهسػبل ت ه ػفهاأل ػراضه -1
ه.

يل هاةط يبه فهيستعرضهاةسػرج   هكػؿهيػ ـه يتأكػده ػفها مػـه ت تعػ فه صػياه افه -2
 ةيسه ي مـه فهاصيبه  رضه فهاأل راضه.

 يل هي لياهتميئاه ط خهاالغذياه ت زيعم ه يها ا يه ظيفاه.االهراؼه -3
  بليظاهاال  رةه اةتد ئاه اةتم ياه  راق اه ع  ؿهاةسرجفه فهاة  يياهاةصيياه. -4
 ديرهاةسػرجفهافهيرجتمػده ػيهإة ههيل هاةط يبهافهيقدـهاةتق ريره اإلره داتهاةصييا -5

 .ه(2)تط يقم ه ت فيذ  
هالرجت  ييااةالد  تها:ث ةث 

 ػػػيهيػػػبلجهاةيػػػدثهاةرجػػػ  جه ػػػيهاة ؤسسػػػ تهه م ػػػ أههةمػػػ هد راًههالرجت  ييػػػاااةالػػػد  ته
اة س ئؿهاةتيهتس يدهاةيدثهاةرج  جهيل هاةتكيؼه ػ ه هرجرا اتهإلاةعق  ياه فهالبلؿهتلؾها

                                                           

 .ه202،هص ررج هس  ؽ،هي داةرج  رهيريـه(1)
-96،هص1965،ه،دارهاةتض  ف،ه غػداد2ر،هاإلرجراـه اة ؤسس تهاةعق  يا،هط ي دهسل  فهاةعط ه(2)

ه.ه97
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هيػداد هةلعػ دةا ه هه  يلػأكذةؾهت،ه ت رجيمي ه يهيؿه ه كل اةيي ةهداالؿهاة ؤسس تهاةعق  ياه
ه.ه(1)ص ةي ًههاة رجت  ه رداًهإة ه

سػػػاهاةي ةػػػاها ػػػيهاة ؤسسػػػ تهاةعق  يػػػاهي ػػػدهدرههالرجت  ييػػػايػػػاهاةالػػػد  تها   تظمػػػره
فهإ،هيهةديػػ إلرجرا ػػسػػ  بهاةسػػل ؾها يلػػ هتفمػػـههاةفرديػػاهةل يكػػ ـهيليػػ هك  ػػ هتسػػ يدهكثيػػراأه

فهادال ؿهإك  ه،ه ع ةرجتم  هضطرا  تهاةسل ؾها ع اله يههتلعبهد راًههالرجت  ييااةدراس تها
ةتقػػػػدـهاةػػػػذيهيصػػػػؿه ػػػػيه طػػػػ ؽهاةع ليػػػػ تهدةػػػػيبلهيلػػػػ هاهيعػػػػددراسػػػػاهاةي ةػػػػاه ػػػػيهاةسػػػػرجفه

ةليػػػ التههرجت  ييػػػافهاةدراسػػػ تهاال ك ػػػ ه،ه  اة يػػػثهاةعل ػػػيهيلػػػ هيػػػدهسػػػ ااالصػػػبليياه
،ه ػػذ هاة ؤسسػػ ته ػػيهاةعصػػرهاةيػػديثه ت  ػػ هةع ػػؿهصػػ يتهرجػػز اًه اةفرديػػاه ػػيهاةسػػرج فه

هتمدؼهةتيقيؽه د يفه   ه:هالرجت  ييا ةري ياها 

 اػػػػيت هيستطي هاالسترج  ي  ةاهيل ه  ه عر اه ه كؿهاة يك ـهيلي ه -1

ه ييقؽ،ه  دئهاة  ؿ ط ئفهاة فسه هه يؿه اةعبلجه   أاةتهألس ةيب

 اةمدؼه فهاة ع  لاهاةعق  ياهيل هايسفه رج ه.

اة رجت ػػػ هط ة ػػػ هالهيمػػدده ػػػ ةالطرهاة ظػػػ ـه ه قػػ  هيلػػػ هاةصػػلاه ػػػيفهاة يكػػػ ـهيليػػ هإلا -2
إذه،ه هاةرج ػػ ئي يليهةلرجػػزاأاةصػػلاهتسػػمـه ػػيهتيقيػػؽهاةغػػرضهاةتػػههالفه ػػذ ،هاةعقػػ  ي

 ػػراجهأليلػػ هاة يكػػ ـهيليػػ هاةتكيػػؼه ػػ هاة رجت ػػ هي ػػدهاهرجت  ييػػاتسػػمؿهاةري يػػاهاال
 اةتػيههت  دؿهاةرس ئؿ هتت  عه ذ هاةصلاهةته ؿهتلقيهاةزي راتهداالؿهاة ؤسساه ه،هي  

 ه:(2)  ضيم هك التي

 اةزي راته: -1

هيليػػ ه تلقػػيهزيػػ راته  ػػراده سػػرت ه ذ  يػػ ه ػػيهتسػػ جهاغلػػبهاةػػ ظـهاةعق  يػػاهةل يكػػـ 
ألفه؛ه(3) ي  ةاهإل ق  هصلت ه  ةعػ ةـهاةالػ ررجيهكرجػز ه ػفهي ليػاهإيػ دةهإصػبلي ه تأ يلػ 

                                                           

ه.ه34،هص1983د.رجبلؿهثر ت،هيلـهاإلرجراـه اةعق ب،ه ير ت،هه(1)
ه.ه215اة ررج هاةس  ؽ،هصه،هي دهاةرج  رهيريـه(2)
ه.ه51،ه1997،هد.   رهي داةدرةه د.يسفهي دةهزي ؿ،ه   دئهيلـهاةعق ب،ه  صؿه(3)
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زي راتهتعده ػفه  ػـه سػ ئؿهاالتصػ ؿه ػ هاةعػ ةـهاةالػ ررجيهييػثهتالفػؼه ػفهيزةػاهاة زيػؿه
 ت  ي هإ ك  يػاهاإلة ػ ـه أال ػ رهاةالػ رجه ترييػ ه فسػيً ه ت  يػ ه رصػاهاةتػر يجهيػفه فسػ ه

ذ يػػ ه  صػػدق ئ ه تق يػػاهثقتػػ ه   لػػ ه ػػيهاةييػػ ةه   اسػػطاه ػػذاهاةتف يػػؿه ت ػػ دؿهاأل كػػ ره ػػ ه
اةيػػيهي مػػدهاةطريػػؽه    ػػ هتػػدريرجي هةتق يػػاههػػدةهاالرجت ػػ ييهترجػػ  ه سػػرت ه ترجػػ  هاة رجت ػػ ه

(ه ػػفه رج  يػػاهق ايػدهاةيػػدهاألد ػػ ه37 تأكيػػداهيلػ ه ػػ هقػػ ؿه قػدهذكػػرهق يػدةه)،ه(1)األك ػر
جهةل سػػػرج  يفه  التصػػػ ؿه أسػػػر ـهة ع  لػػػاهاةسػػػرج   ههييػػػثه صػػػتهيلػػػ ه)يرجػػػبهاةتصػػػري
اةزيػ رةه ػيه تػراته  تظ ػاه ذةػؾه  هه  صدق ئمـهذ ىهاةسػ عاهاةطي ػاهيػفهطريػؽهاة راسػلا

(ه ػفهقػ   فهإصػبلحهاة ػزال ه23  فهرج  بهآالػره كػدته ػ دةه)،ه(تيتهاةرق  اهاةضر ريا
اة عػػػدؿهق ايػػػدهاةزيػػػ راته ييػػػثهييػػػؽهةكػػػؿه زيلػػػاهه1981(هةسػػػ اه104 اة ػػػ دييفهرقػػػـه)

إ ك  يػاهإصػدارهإةػ هه هػ ر،هؿهاةزائريفه زي دةهيػددهاةزيػ راتهةل زيػؿه ػيهي ةػاهتف قػ استق  
ه،هتعلي  ته تيديدهيددهاةزي راتهاإلض  ياه يهاةي التهاةضػر ريا    ػ هاةقػ   فه فهييػـر

ه   ا قاهاة ديرهاةع ـه الهيرج زه ػأيهيػ ؿه فهتزيػده اة زيؿه فهاةزي راتهألكثره فههمرهإالا
هبلثاه همره. دةهاةير  فهيل هث

 ت  دؿهاةرس ئؿه: -2

إلدا ػػاهاةصػػلاه ػػيفهاة زيػػؿه اة رجت ػػ هال ػػده ػػفهاةسػػ  حهةػػ ه تلقػػيهاةرسػػ ئؿه كػػذةؾه
(ه ػػػػفهقػػػػ   فهاة ؤسسػػػػاهاةع  ػػػػاه40 قػػػػدهاكػػػػدتهيلػػػػ هذةػػػػؾهاة ػػػػ دةه)،ه راسػػػػلاه ػػػػفهيهػػػػ  

ةئلصبلحهاالرجت  ييهذةؾه فهاةيق ؽهاةتػيهيت تػ ه مػ هاة زيػؿهاث ػ  هايدايػ هييػثه صػته
فهيرسؿه فهيه  ه يتسػلـهاةرسػ ئؿه ػفهيهػ  ه ةقسػـهاالصػبلحهاالرجت ػ ييهيل ه)ةل زيؿها

ك  ه فه،ه(يتسل م هاة زيؿهاة  دع  ههي دهاةضر رةهافهيطل هيل هاةرس ئؿهاةتيهي عثه م 
يػػػؽهاة ؤسسػػػاهاالطػػػبلعهيلػػػ ه راسػػػبلتهاة ػػػزال هيرجػػػبه فهيكػػػ فه ػػػيه ضػػػيؽهاةيػػػد ده اله

ه.ه(2) هالهيهعرهإ  هةيسه يؿهثقايهعرهاة زيؿه أفه راسلت هيتـهاالطبلعهيليم هيت

                                                           

 .ه166،ههص1989فهيليهال يس،هاالصبلحهاالرجت  ييه يهاةعراؽ،هي دهاةري ه(1)
 .ه52د.   رهي دهاةدرةه د.يسفهي دةهزي ؿ،ه ررج هس  ؽ،هصه(2)
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صػػػبلحهاةيػػػدثهاةرجػػػ  جهإإةػػػ ههسػػػ ةفاهاةػػػذكرهاةتػػػيهتػػػؤدياة ػػػرا جهه ف  ةػػػذكرهرجػػػديره
ه الػرى ظ ػاه  يدهذاتم ه ػؿهال ػده ػفهتق ي ػ ه عػدةههاًهاالؿهاة ؤسس تهاةعق  ياهةيستهك  يد

 ػػػـه ػػػذ ه  ػػػفه ه،هإلرجػػػراـيبلرجػػػ ه ػػػفها هصػػػبلي هإةكػػػيهيسػػػتف ده  ػػػ هاةيػػػدثهاةرجػػػ  جه ػػػيه
ه:اال ظ اه

ه راجهاةهرطيهإل ظ ـها:ا الًه

هيلي هق ػؿها تمػ  ه ػدةهاةعق  ػاهه إطبلؽ ذاهاة ظ ـهيس جه فهالبلة ه سراحهاة يكـ 
ه م ه صهيليم هاةق   فه.هطيك فهذةؾه    هيل ههر ه ه،ه اة يكـ 

هث  يً : ظ ـهاةيرياهاة صفيا

هيليػ ه م ئيػ هد فهيراسػاهاًه  فػرده يػاالػ رجهاة ؤسسػاهاةعق ً هيقصده  ه ض هاة يكػـ 
ت يصرهاةغ ياه فهذةؾه يهاستف دةه ه،هاة ؤسساه س  هكؿهي ـإة ههع دي هدارياهإرق  اه  ه

هاة يك ـهيلي ه فه ظ ـهاةيرياهاة صفياه فه زا ةاهدر سه يهاةتعليـه.

هرج زةهاةالر جإ ظ ـهه:ث ةث ًه

اةسػل ؾه هيسػفهاةسػيره رجػ زةهاةالػر جهةل ي ػ سهإق ـه ذاهاة ظ ـهيل ه  جه ك  ئاهي
ه.هه(1)ي ـهد فهيراست  هقص   هيهرة  دةه

اةيدثهاةرج  جهال ده فهتط يػؽهيبلجه ه ست جه فه  هس ؽها  هةكيهتيقؽهاصبلحه
هيليػ هةكػيه ةؿها ت عاهداالصبليياهإه را ج ؤسس تهاةعق  ياه صػ رةه ع ةػاهيلػ هاة يكػـ 

 ػ ه بلئ ػاه هيـه ػذ هاة ػرا جه صػ رةهيصػرياه هتقػ هةتطػ يرهه ػذؿهرجمػ داهك يػراًه هيستف ده   ه
يػػ دةه  ػػ  ههالصػػيت ه ػػفهإلاةرجػػ  جهاةيػػدثهسػػتف ده  ػػ هيةه ػػيهاة رجت ػػ هةكػػيهتطػػ يرهاةييػػ 

هتق يـهسل ك ه. هرجديده

                                                           

اةعق  ياه يهظؿهاةسي ساهاةعق  ياهاةرجديدة،ه د فهاسػـهاة  يػث،ه قػ ؿه  هػ رهيلػ ههد رهاة ؤسس ته(1)
ه2014\12\2ريخهه  تدىهط سيليهاةرجزائريا،ه ت حهيل هاةصفياهاالةكتر  ياه ت 

www.tassiliagerie.com\vb\showthread.php?t=9062 

http://www.tassiliagerie.com/vb/show
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 الخاتمة
 االستنتاجات :أوالا 

اةع ا ػػؿهاةداالليػػاهاة ػػؤثرةهيلػػ هإرجػػراـهاةيػػدثه ػػيه رج  يػػاهظػػر ؼهاة رت طػػاه -1
ه اةتػػػػيه رت طػػػػاه تكػػػػ يفهاة ي ةػػػػ رجيه اةعقلػػػػيه اة فسػػػػيه  ػػػػذاتهاةيػػػػدثهاة رجػػػػـر

  ههتضػػ  ره عضػػم ه ػػ هاةع ا ػػؿهاةال ررجيػػا  ههيهتضػػ  ر   اةتػػيهيػػؤد،هةليػػدث
ه يؤدي،ه يئيا  يػداثهاةسػل ؾهاإلرجرا ػيهإة هه يهاةتيهتتصؿه هالصهاة رجـر
 .ه

الهي كػفهايت ػػ رهاة راثػاهاةع  ػػؿهاة ييػدهاةػػذيهييسػفهظػػ  رةهاإلرجػراـهإ  ػػ هال ػػده -2
غير ػػ هةظمػػ رهاةظػػ  رةه  هه فهتتف يػػؿه عمػػ هي ا ػػؿه الػػرىهسػػ ا ه ك  ػػته يئيػػا

 را ياهةدىهاةيدثه.اإلرج
 ييػػثها مػػ هتػػؤثرافهيلػػ ه،هي رجػػدهيبلقػػاه ثيقػػاه ػػيفهاةسػػكره اإلد ػػ فه اإلرجػػراـ -3

 سل ؾهس يؿهاةرجري اه.هإة هه د يم ه تميئهة ه يئاهالص اهةئلرجراـه ـهتد ع 
اةع ا ؿهاةال ررجياهةئلرجراـه يه رج  ياه فهاةظر ؼهاةال ررجيػاهيػفههالصػياه -4

  ػيهت رجػ هسػل ك ه،هـههالصػيت اإل س فهاةتيهتييطه  ه يؤثره يهتيديػده عػ ة
إفهإق  اهيبلقاهس  ياه يفهاةع ا ؿهاة يػددةهة يئػاههػالصه ػ ه،ه تيديده  دا  

  ػػػيفهظػػػ  رةهاإلرجػػػراـه صػػػفته ػػػذ هاة يئػػػاه   مػػػ هإرجرا يػػػاه  ػػػفه  ػػػرزهاةع ا ػػػؿه
اةع ا ػػػػػؿه،هاةال ررجيػػػػػاهاة ثػػػػػرةهيلػػػػػ هسػػػػػل ؾهاةيػػػػػدثه ػػػػػيه)اةع ا ػػػػػؿهاةط يعيػػػػػا

 .ه(اةع ا ؿهاالقتص ديا،هاالرجت  ييا
  ة يئػػػاهاالسػػػرياه،ههي كػػػفهاغفػػػ ؿهد رهاالسػػػرةه ػػػيهتكػػػ يفههالصػػػياهاةيػػػدثال -5

 البل ػػػ ه   ػػػ هي ةػػػده،هاةق يػػػاهاة ت  سػػػكاهتفػػػرزها ػػػرادًاه ػػػ رجييفه  لػػػز يفهةلقػػػ   ف
 ا راداهاة  ير يفه.

ألفهاةيػػػدثه؛هاةع  ػػػؿهاالقتصػػػ ديهةػػػ هد رهك يػػػره ػػػيها يػػػراؼهسػػػل ؾهاةيػػػدث -6
غيػػرهاة هػػر ياه يرتكػػبههاة سػػ ئؿإةػػ ههإلهػػ  عهي رجتػػ ه ي رجػػ تهي ئلتػػ هيلرجػػأ

 رجرائـهال صاهرجرائـهااليتدا هيل هاال  اؿه.
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ة ق يػػاهاةيػػدثه ػػفهايهسػػل ؾهاإلرجرا ػػيهال ػػده ػػفهإ هػػ  ه ركػػزهطػػبهاةتر ػػ يه -7
يضػػـهاالصػػ ئييفه ػػفهاالط ػػ  هاة فسػػيفه اةعصػػ يفهذ يهاةال ػػرةه ػػيهاأليػػداثه
 كذةؾهي  ؿه ي  بلتهةلالد اهاالرجت  يياهكيهيعرضهيل ه ذاهاة ركػزهكػؿه

ه،هرجػػ  جيػػدثهاة  يفيصػػ هاة ركػػزه ػػفهك  ػػاهاة رجػػ  هيهػػيره ػػيههػػ   ه  ػػ هيلػػـز
 ة عد هيفهاال يراؼه.

إلصػػبلحه يػػبلجهاةيػػػدثهاةرجػػ  جهال ػػػده ػػفهتط يػػؽه ػػػرا جهاالصػػبليياهداالػػػؿه -8
اة ؤسس تهاةعق  ياه ص رةه ع ةػاهيلػ هاة يكػ ـهيليػ هةكػيهيسػتف ده  ػ ه ذةػؾه

 دةه  ػػػػ  ه صػػػػ رةهيصػػػػرياه  بلئ ػػػػاه ػػػػ هتطػػػػ رهاةييػػػػ ةه ػػػػيهاة رجت ػػػػ ه ةئليػػػػ
 هالصيت ه فهرجديده تق يـهسل ك ه.

 التوصيات  :ثانياا 

ت صػػػػياهد رهاألسػػػػرةه اة درسػػػػاه   يلتم ػػػػ ه ي  تم ػػػػ ه ي  يػػػػاهاألطفػػػػ ؿه ػػػػفه -1
 اةع ؼه س  هاة ع  لاه.

 هػػػػػػرهاةػػػػػػ ييه ػػػػػػيفهاآل ػػػػػػ  ه األ مػػػػػػ تهيػػػػػػ ؿهاة هػػػػػػ كؿهاةصػػػػػػيياه اة فسػػػػػػياه -2
 تم ه. االرجت  يياهاةتيهيتعرضهةم هاألطف ؿه اة را ق فه طرؽه ع ةرج

تع يػػػؽهد رهاة درسػػػاه اةتعػػػ  فه ػػػ هاالسػػػرةه ػػػفهارجػػػؿه  ػػػ  ههالصػػػياهاةطفػػػؿه -3
 اةعل ياه اة فسياه االرجت  يياه.

 اإلكث ره فهاة را جهاةتثقيفياه اةتر يمياهاة   س اهةؤلطف ؿه األيداثه.ه -4
 راق ػػػػاه هػػػػ ط تهاأليػػػػداثه ترج عػػػػ تمـه صػػػػداق تمـه يصػػػػر  هضػػػػ فهد ائػػػػره -5

 سلي اه.
 اة رجت  هال صاهي ده ئاهاةه  به اة را قيفه.هت  ياهاة ييهاةدي يه يه -6
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 قائمة المراجع
 الكتب :أوالا 

،ه  هػػ ةهاة عػػ رؼ،هيلػػـهاإلرجػػراـه اةعقػػ ب،هد.ر سػػيسه م ػػ ـه د.ي ػػدهاةقػػ درهاةقمػػ رجي -1
 .ه1986،هاالسك دريا

،هدارهاة مضػاهاةعر يػا،هاة رجيزه يهيلـهاإلرجراـه يلػـهاةعقػ ب،هيس يفها را يـهص ةج -2
 هرهه. د فهس اهاة ،ه ير ت

 .ه1983،ه ير ت،هيلـهاإلرجراـه اةعق ب،هد.رجبلؿهثر ت -3
،هاةقػػػػ  رةهيلػػػػـهاالرجت ػػػ عهاةرج ػػػػ ئي،هدارهاةفكػػػرهاةعر ػػػػي،،هد.سػػػ  ياهيسػػػػفهاةسػػػ ي تي -4

 .ه2005
،هدارهاة مضػػاهاةعر يػػا،ه5ط،ه  ػػ دئهيلػػـهاإلرجػػراـه يلػػـهاةعقػػ ب،هد.  زيػػاهي داةسػػت ر -5

 .ه1985،ه ير ت
 .1992،ه د فه ك فهاة هر،هاةرج  عياه ؤسسا،هيلـهاإلرجراـ،هد.يل ه ي دهرجديفر -6
 .ه2011،هي  ف،هدارهاةثق  ا،هيلـهاإلرجراـه اةعق ب،هد.ي دهاةري فهت  يؽهاي د -7
،هسػػػػػ ؿه ك  يػػػػػاهاةرجري ػػػػػا،هدارهاةفكػػػػػرهاةرجػػػػػ  عي،هد.ي ػػػػدهاةػػػػػري فه ي ػػػػػدهاةعيسػػػػػ ي -8

 .ه2006،هاالسك دريا
 ػػػػد فهداره  كػػػػ فه،هاالصػػػػبلحهاالرجت ػػػػ ييه ػػػػيهاةعػػػػراؽ،هي ػػػػداةري فهيلػػػػيهال ػػػػيس -9

 .ه1989،هة هرا
،ه غػداد،ه ط عػاهاة عػ رؼ،هاةط عػاهاةرا عػا،ه ظري تهيلـهاإلرجػراـ،هي داةرج  رهيريـ -10

 .ه1968
،هاةقػػػ  رة،هدارهاةرج  عيػػػا،هيلػػػـهاإلرجػػػراـه يلػػػـهاةعقػػػ ب،هد.يلػػيهي ػػػداةق درهاةقمػػػ رجي -11

 .ه1994
ه.هه2008،هي  ف،هدارهاة ائؿ،ه1ط،ه   دئهيلـهاإلرجراـ،هد. ي دهي داهللهاة ريك ف -12
،ه غػػداد،هاةتضػػ  فداره،ه2ط،هاة ؤسسػػ تهاةعق  يػػا ههرجػػراـاإل،ه فهاةعطػػ ر ي ػػدهسػػل  -13

 .ه1965
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،هدارهاةثق  ػػػػا،ه1ط،هدراسػػػػاه ػػػػيهيل ػػػػيهاإلرجػػػػراـه اةعقػػػػ ب،هد. ي ػػػػدهصػػػػ ييه رجػػػػـه-14
ه.ه2003،هي  ف

،ه ػد فه كػ فهاة هػر،ه  ػ دئهيلػـهاةعقػ ب،هد.   رهي دهاةدرةه د.يسفهي دةهزي ؿ -15
ه.ه1997

دارهاة مضػػػػاه،هيلػػػػـهاإلرجػػػػراـه يلػػػػـهاةعقػػػػ بدر سه ػػػػيه،هد. ي ػػػػ ده رجيػػػػبهيسػػػػ ي -16
ه.هه1998،هاةق  رة،هاةعر يا

،هي ػػػ ف،هدارهاةثق  ػػػا،ه1ط،هدراسػػػاه ػػػيهيل ػػػيهاإلرجػػػراـه اةعقػػػ ب،ه  يػػػاهصػػػ ةجهد.ه -17
ه.هه2003

ه.هه1980اةق  رةه،،هدارهاة مضاهاةعر يا،هيلـهاإلرجراـه اةعق ب،هد.يسرها  رهه-ه18
 القوانين  :ثانياا 

 اة عدؿه.ه1983(هةس اه76)هق   فهري ياهاأليداثهرقـ -1
 اة عدؿه.ه1981(هةس اه104ق   فهاصبلحه زال ه اة  دييفهرقـه) -2

 المواثيق الدولية :ثالثاا 
 قر  ه ؤت رهاأل ػـهاة تيػدةهة  ػ هاةرجري ػاه،هق ايدهاةيدهاالد  هة ع  لاهاة سرج  يف -1

 اقر ػػ هاة رجلػػسهاالقتصػػ ديهه1955  ع  لػػاهاة رجػػر يفهاة عقػػ دةه ػػيهرج يػػؼهيػػ ـه
ايػػػػػ رهه13 اة ػػػػؤرخه ػػػػػيهه2076 ه1957 ػػػػيهت ػػػػػ رهه663 ػػػػ ييه قػػػػػراريفه االرجت
 .ه1977

 المصادر االلكترونية  :رابعاا 
  ه رهيل هاةصفياهاالةكتر  يػاه،ه  فهاسـهاة  هر،هرج  حهاأليداث،هاةق   فهاةه  ؿ -1

www.droit7.blogsprt.compost5692.html.-lastviste 2013/blog  
   ه رهيل هاةصفياهاالةكتر  يا:،ه د فهاسـهاة  هر،هي ا ؿهرج  حهاأليداث -2

www.khelfallahnahla.unblig.fr/last viste 25/5/2013  
 ق ؿه،ه د فهاسـهاة  يث،هياهاةرجديدةد رهاة ؤسس تهاةعق  ياه يهظؿهاةسي ساهاةعق  ه -3

  ه رهيل ه  تدىهط سيليهاةرجزائريا: 
www.tassiliagerie.com/vb/showthread.php?t=9062 last viste 2/12/2014 . 

http://www.droit7.blogsprt.com/
http://www.droit7.blogsprt.com/
http://www.khelfallahnahla.unblig.fr/last%20viste%2025/5/2013
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ه:ـمخــــصــالمـ
هب)اةع ا ػػػػؿه ه(اإلرجرا يػػػاهي ػػػػدهاةيػػػػدثه طػػػػرؽه ع ةرجتمػػػػ إفه ػػػذاهاة يػػػػثهاة  سػػػػـ 

يت ػػ  ؿه  ضػػ يً ه م ػػً هيتركػػزهيلػػ ه يػػ فهاةع ا ػػؿهاإلرجرا يػػاه  ػػدىهتأثير ػػ هيلػػ هسػػل ؾه
 قػدهتػـه،ه    هتيديدًاهتك ػفه   يػاه  ضػ عهاة يػث،هاأليداثه كيفياهاة ق ياه يبلجه  م 

 ذةػؾه ػيه،هيػدثكرس  هاأل ؿه   هة يػ فهاةع ا ػؿهاإلرجرا يػاهي ػدهاة:ه  يثيفإة ههتقسي م 
 طل يف:ه ضي  ه يهاأل ؿهاةع ا ؿهاةدااللياهةئلرجراـه،  ي  ه يهاةثػ  يهاةع ا ػؿهاةال ررجيػاه

 الصص  ه  يثهاةث  يهةطرؽه ع ةرجاهاإلرجراـهي دهاةيدثه ذةػؾه ػيه طل ػيف:ه،هةئلرجراـ
  ػػػيهاةثػػػ  يهإصػػػبلحه  ع ةرجػػػاهاةيػػػدثهاةرجػػػ  جه ػػػيه،ه ي ػػػ ه ػػػيهاأل ؿهاة ق يػػػاه ػػػفهاإلرجػػػراـ

 ادررج  ه يهال ت اهاة يثه  رزه  هت صل  هإةي ه يه س ره يث ػ ه ػفه،هق  يااة ؤسس تهاةع
هاست ت رج ته ت صي ته.
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ABSTRACT : 

This research is marked (The criminal factors for the young 

and methods of treatment) addresses Whatever the subject 

centered on a statement criminal factors and their impact on the 

behavior of the young and how to prevent and treat them, and 

specifically here lies the importance of the subject of our research 

tagged (criminal factors for young and methods of treatment), as 

well as our reasons for his choice and the aim Search in the 

subject of this research has been divided into setions, devoted first 

to set out the criminal factors at the young, and in the two 

demands, we explained in the first internal factors of criminality, 

and Pena in the second shows factors for criminality, have 

dedicated Study II of ways to address crime at the event. in the 

two demands, Pena in the first prevention of crime, and in the 

second reform and juvenile offender treatment in penal 

institutions, and we have included in the finale Find the most 

prominent we reached in the course of our research conclusions 

and recommendations . 


