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 اإلطار الفكري جلغرافية اجلرمية
 جامعة مصراتة / كلية اآلداب / قسم اجلغرافيا د. مصطفى منصور جهان

 
 املقدمة

اصترنتة ظاىرة قدنتة ، فهي  موجودة منذ ظهور اإلنسان ، و قدم ظاىرة اصترنتة،  وتالزمها مع اضتياة 
اإلنسانية منذ بدئها،  وقبل أن تتشكل اجملتمعات اظتنظمة ابظتفهوم اظتتعارف عليو ،كتعلها حتتل اظترتبة 

تكاد تصبح أقدم عمل  - وابألخص القتل -األوىل بني كل الظواىر اليت نتكن رصدىا ، فاصترنتة 
إنساين ـ  فاصترنتة األوىل كانت يف نطاق األسرة ، وذلك حني سولت نفس قابيل لو قتل أخيو ىابيل، 
ومن حينها تكرس مفهوم أن ال غتتمع بال جرنتة،  وال جرنتة إال يف غتتمع،ومشكلة اصترنتة اليت  تتباين 

يف طياهتا خطرًا كبريا على اجملتمع، يعرف ابسم من غتتمع آلخر،  تزداد حدة يوما بعد يوم ، وحتمل 
خطر االنفجار اإلجرامي، فاصترنتة إىل جانب ىدرىا لألنفس واألموال واضتقوق واضترايت وإخالعتا أبمن 
اجملتمعات واستقرارىا ، صارت تكلفتها عالية ، وتشكل عبئا  ثقياًل على االقتصاد القومي،  تعجز 

 خاصة وأن ىذه الظاىرة مرتبطة ارتباطا كبريا ابلبطالة والفقر .الكثري من الدول عن حتملو ، 
والدارس للجرنتة ال بد أن يالحظ  أن تطورىا يرتبط  بتطور اجملتمعات ،  فالكثري من السلوكيات 
اإلجرامية كانت ػتصورة يف مناطق جغرافية معينة، أو لصيقة أبنظمة اقتصادية معينة،  إال أن االنفتاح 

عامل يف السياسية،  والتجارية على وجو اطتصوص، إضافة إىل اإلعالم وما أنتجو وما ينشره الذي عرفو ال
من أفالم رعب ، وأفالم تتناىف مع اطتلق السوي،الذي حتض عليو كافة الشرائع السماوية، كلها 

 أسهمت يف انتشار اصترنتة  وازدايد رقعة انتشارىا. 
منيا؛ لذا فللجغرايف دور جوىري يف دراستها  وحتليل غتاالهتا من اصترنتة ظاىرة بشرية تتباين مكانيا وز   

خالل تسليط الضوء على أبعادىا ،فاصترنتة دتثل للجغرايف حقال دراسيا  جديرا ابلبحث واالىتمام ؛ 
ألهنا تطرح أراء أكادنتية يف سياق الدراسات التطبيقية للمشكالت االجتماعية، وأييت اىتمام اصتغرافيا 

من منطلقدورىا يف تفسر التباين اظتكاين للظواىر اليت حتدث على سطح األرض، على ضوء  ابصترنتة
العالقة بني اظتتغريات الطبيعية والبشرية ، فاصتغرافيا معنية ابلبعد اظتكاين لكل ما لتدث على سطح 

 األرض ونتس حياة اإلنسان اليومية . 



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية لة جم

24 

لة علم اإلجرام الكارتوجرايف ــ يف أوراب خالل  ظهر  مصطلح جغرافية اصترنتة ــ   الذي نشأ حتت مظ
، حيث  أدى التطور الذي شهده ىذا العلم إىل ظهور غتموعة من (1)القرن التاسع عشر اظتيالدي 

الدراسات األيكولوجية ،اليت تبلورت ضمن إطارىا عدة اجتاىات عاصتت اصترنتة مكانيا،  من بني ىذه 
اصترنتة يف احمليط اضتضري ،  من مدخل مكاين حتليلي،  فالسلوك  االجتاىات  االجتاه الذي يتعامل مع

البشري يف بعض جوانبو ما ىو إال ػتصلة للتفاعل بني اإلنسان وبيئتو، وأن اصترنتة يف حقيقتها ما ىي 
 .(2)إال وجو من وجوه العالقة اظتكانية بني األفراد وبيئتهم

وبيان إسهامات اصتغرافيني يف خدمة اجملتمع، من خالل وىذه الدراسة  ػتاولة إلبراز اإلسهام اصتغرايف 
حبوث دتس موضوعاهتا حياة الناس واىتماماهتم، فاظتسرح اصتغرايف الذي يعيش اإلنسان عليو وينشط ىو 

و مادة للدراسة ابلنسبة ميدان عمل اصتغرايف، فكل ما يوجد و لتدث على ظهر ىذا اظتسرح ى
 .للجغرايف

 املبحث األول
    النظرياإلطار 

 يشتمل اإلطار النظري عتذه الدراسة على عدة جوانب وىي :
 تتمحور مشكلة البحث حول ثالثة أسئلة وىي: مشكلة البحث:

 ما مفهوم اصترنتة؟ وما الصلة اليت تربطهاابصتغرافية؟ .1
 ىل لدرجة التحضر عالقة بنوع اصترنتة؟    .2
 وأحباثهم يف التعريف بظاىرة اصترنتة؟إىل أي مدى أـسهم اصتغرافيون من خالل دراساهتم  .3

 يهدف ىذاالبحث إىل : أهداف البحث:
ػتاولة التعرف على مفهوم اصترنتة والعالقة اليت تربط اصتغرافيا بعلم اصترنتة ومدى إسهام اصتغرافيني يف    

 ىذا اجملال .
 أمهية البحث:

تكمن أقتية ىذا البحث يف تعريفو بظاىرة تعاين منها اجملتمعات البشرية كافة، النامية منها واظتتقدمة، وىو يف  
 نفس الوقت ػتاولة لرسم غطار نظري لعلم من العلوم اليت تدرس ىذه الظاىرة وبيان عالقتو بعلم اصتغرافيا .

                                                 

 .19، ص 2222( بركات النمر اظتهريات ، جغرافيا اصترنتة ) علم اإلجرام الكارتو جرايف( ،عمان ، غتدالوي ، 1)
 .19( نفس اظترجع  ، ص2)
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 مربرات اختيار موضوع البحث:
رنتة كفرع من بني فروع اصتغرافيا، وألهنادتثل بعدا جديدا من أبعاد اصتغرافيا ىي حداثة موضوع جغرافية اصت

 االجتماعية.
 البحث:  أدوات

يعترب ىذا البحث منالبحوث النظرية،اليت تعتمد يف استقاء بياانهتا على اصتانب اظتكتيب ؛لذلك اعتمد الباحث 
نت كتبا أم رسائل علمية، أم منشورات اظتؤدترات يف رتع مادتو على ما توفر يف اظتكتبات من مراجع سواء أكا

 اظتتعلقة بذات اظتوضوع.
 موضوع البحث:

ينتمي موضوع ىذا البحث إىل جغرافية اصترنتة، اليت ىي أحد فروع اصتغرافية االجتماعية، اليت بدورىا تنتمي إىل 
ددة من بينها : مكان اصترنتة وزمن اصتغرافية البشرية ،ويهتم ىذا الفرع اصتغرايف بدراسة اصترنتة من جوانب متع

وقوعها ، اطتصائص الطبيعية والبشرية ظتكان وقوع اصترنتة ، نوع اصترنتة ، رحلة اصتاين إىل ارتكاب اصترنتة ، بل 
 تتعدى جغرافية اصترنتة يف دراستها للجرنتة كل ذلك إىل دراسة اجملرمني وضحااي اصترائم مبختلف أنواعها .

 البحث  إىل أربعة مباحث ىي :قسم   حمتوى البحث:
 اإلطار النظري. املبحث األول:
 ماىية جغرافية اصترنتة وإطارىا الفكري. املبحث الثاين:

 العالقة بني اصترنتة ودرجة التحضر. املبحث الثالث:
 تفسري ظاىرة اصترنتة من منظور جغرايف. املبحث الرابع:
 : املبحث الثاين

 الفكري ماىية جغرافية اصترنتة واطارىا
قبل اطتوض يف حتديد ماىية جغرافية اصترنتة وحتديد إطارىا الفكري البد لنا أوال من التعريف بظاىرة اصترنتة  

 اليت ىي احملور األساسي صتغرافية اصترنتة .
 مفهوم اجلرمية :

للجرنتة؛  لفظ جرنتة لفظ واسع نتكن الدخول إليو من عدة دالالت لفظية ،ومن الصعب إكتاد تعريف عام     
 ألن اصترنتة يف تغري مثلها يف ذلك مثل اجملتمعات اليت تظهر فيها، كذلكلكثرة وتباين األفعال اليت توصف يف 
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 . (1)بعض األوقات أبهنا جرائم دور يف صعوبة حتديد تعريف عام للجرنتة 
أبرز مفاىيم اصترنتة، يتمثل وعلى الرغم من صعوبة إكتاد تعريف عام للجرنتة إال أن ىناك مفهومني يعتربان من 

 ىذان اظتفهومان يف اظتفهوم القانوين واظتفهوم االجتماعي .
ّرمو القانون بفعل أو امتناع، ويجسند إىل شخص معني ويجعاَقب  فاظتفهوم القانوين للجرنتة ىو "السلوك الذي كتج

 .(2)عليو بعقوبة جزائية"
متناع يتعارض مع القيم األخالقية اظتتعارف عليها يف أما اظتفهوم االجتماعي للجرنتة فهو "كل فعل أو ا

 .(3)اجملتمع
وقد عرفت الشريعة اإلسالمية السمحاء اصترنتة على أهنا "فعل ما هنى هللا عنو وعصيان ما أمر هللا 

 .(4)بو"
 ونظراً لزايدة األفعال اإلجرامية كما ونوعا ،كتلك األفعال اليت يرتكبها أانس فوق مستوى الشبهات أو

 أصحاب اظتراكز االجتماعية واظتهنية الراقية فقد اصطلح على تعريف أفعال ىؤالء اإلجرامية مبصطلح
 .(5)) جرائم الياقات البيضاء(   

 ماهية جغرافية اجلرمية وإطارها الفكري:
 ـ ماهية جغرافية اجلرمية: 1
بني اجتاىات الدراسات اصتغرافية يعترب االجتاه ؿتو  معاصتة اصترنتة مكانيا من أكثر االجتاىات حداثة   

اظتعاصرة، حيث مل تنل دراسات اصترنتة ما تستحقو من اىتمام يف الدراسات  اظتبكرة صتغرافية اظتدن، ومل 
يدرك اصتغرافيون أقتية دراسة اصترنتة يف الدراسات الشاملة للمدن إال حني أصبحت دراسات السلوك 

 .(6)تدخل يف إطار جغرافية اظتدن
                                                 

 71، ص 2222( مصلح الصاحل ، التغري االجتماعي وظاىرة اصترنتة ، مؤسسة الوراق ، عمان ، 1)

 7.ص 1993ار النهضة العربية،  بريوت ، علي دمحم جعفر ، اإلجرام وسياسة مكافحتو ، د (2)
 .19، ص 2223بيو صاحل ، دراسة يف علمي اإلجرام والعقاب ،، دار الثقافة ، عمان ،  (3)
انيف ، رسالة ماجستري منشورة ، جامعة ( فهد بن مبارك العرفج ، التحريض على اصترنتة يف الفقو اإلسالمي والنظام السعودي4)

 .14ص ، 2226للعلوم األمنية ، 
(عالء الدين دمحم اضتسيين ،جغرافية اصترنتة يف ػتافظة القاىرة ، رسالة ماجستري)غري منشورة(جامعة القاىرة كلية اآلداب قسم 5)

 ،ص ) س ( .1995اصتغرافيا ، 
اصتغرافية اظتصرية ،  ( أزتد علي إشتاعيل ، دراسات اصترنتة يف جغرافية اظتدن ، الندوة العلمية عن جغرافية اصترنتة ، اصتمعية 6)

 . 112، ص  1995القاىرة ، 
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 لعديد من التعريفات صتغرافية اصترنتة من بينها :وىناك ا
ـ عرف ىاريس جغرافية اصترنتة أبهنا "جغرافية البوليس"، وقد أوضح ىاريس قصده من وراء ىذا  1

التعريف ابلقول: إن احملًتفني من اصتناة كتتنبون ارتكاب جرائمهم يف اظتناطق ذات االنتشار األمين 
 .(1)رنتة يف مثل تلك اظتناطق اصتيد، ؽتا يؤدي إىل اـتفاض اصت

ـ  و تجعّرف جغرافية اصترنتة أبهنا "الفرع اصتغرايف الذي يدرس التنظيم اظتكاين لظاىرة اصترنتة من حيث  2
أفتاطها اظتكانية ومنظومتها واالختالفات اإلقليمية ألنواع اصترائم مع دراسة العوامل اليت تؤدي لتلك 

 .(2)التنظيمات اظتكانية"
ـ وعرف دمحم جابر جغرافية اصترنتة أبهنا:فرع جغرايف يهتم بعرض النشاط اإلجرامي عرضا مكانيا، مع  3

ربطو مبكوانت البيئة اصتغرافية اظتادية والبشرية، إضافة إىل االىتمام بطرق منع ومكافحة اصترنتة على 
 .(3)أساس جغرايف مكاين سلوكي

رافيا عتا ارتباط ببقية الفروع األخرى، فإذا ما عملنا على وضع وجغرافية اصترنتة كفرع من فروع علم اصتغ
جغرافية اصترنتة يف دائرة تتقاطع مع غتموعة دوائر أخرى دتثل فروع اصتغرافيا، كجغرافية اظتدن واصتغرافيا 
 االقتصادية والسياسية، والعلوم ذات العالقة هبذه الفروع ألتضح لنا أن  صتغرافية اصترنتة عالقات هبذه

 ( .4العلوم وىو ما يوضحو الشكل )
 
 
 
 
 
 

                                                 
القاىرة ، ( عالء الدين حسني راضي ، جغرافية اصترنتة يف ػتافظة القاىرة ، الندوة العلمية عن جغرافية اصترنتة ، اصتمعية اصتغرافية اظتصرية ، 1)

 . 132، ص  1995
ػتتواىا ، الندوة العلمية عن جغرافية اصترنتة ، اصتمعية اصتغرافية اظتصرية ،  القاىرة ، ( دمحم دمحم زىرة ، جغرافية اصترنتة ، غتاعتا ، مناىجها ، 2)

 125، ص 1995
رية ،  القاىرة ( دمحم مدحت جابر، جغرافية اصترنتة اظتناىج والتطور وآفاق اظتستقبل ، الندوة العلمية عن جغرافية اصترنتة ، اصتمعية اصتغرافية اظتص3)

 . 21، ص  1995،  
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 عالقة جغرافية اصترنتة بفروع اصتغرافيا والعلوم ذات الصلة ( 1شكل ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

زىرة ، جغرافية اصترنتة ، غتاعتا ، مناىجها ، ػتتواىا ، الندوة  اظتصدر:الباحث استنادا إىل :دمحم دمحم
 . 127، ص 1995العلمية عن جغرافية اصترنتة ، اصتمعية اصتغرافية اظتصرية ، القاىرة ، 

 ـ اإلطار الفكري جلغرافية اجلرمية : 2
نتاج والتوزيع لتتوي اإلطار الفكري العام صتغرافية اصترنتة على ثالثة مستوايت حتليلية وىي: اإل

واالستهالك، يقع اىتمام اصتغرافيني يف اظتستوى التحليلي الثالث، أي مستوى االستهالك الذي يربط 
 (.2اضتيز اظتكاين بوظائف اظتستويني األول والثاين، وقتا اإلنتاج والتوزيع )شكل

عالقات فيما بينها، وعلى الرغم من أن اظتستوايت التحليلية الثالثة يكمل أحدىا اآلخر، فيما متص ال
من يرى أن التطورات اليت  Harries and Pyleإال أن ىناك من علماء جغرافية اصترنتة أمثال 

شهدهتا جغرافية اصترنتة ،سواء يف مضموهنا أو ػتتواىا،  اعتمدت بشكل أساسي على اظتستوى الثالث 
 من التحليل، خاصة عند 
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 صتغرافية  اصترنتةاإلطار الفكري  (2شكل )
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اظتصدر : ديفد ىربرت ، جغرافية اصترنتة اضتضرية،تررتة: ليلى زعزوع، الدار العربية للعلوم،  
 .43، ص2221بريوت،

 .(1)حتديد األفتاط اإلقليمية والبيئة اظتكانية للمجرمني
ا تتعدد حبسب جـ : أصناف اصترائم:فكرة اصترنتة يف جوىرىا ال تتغري، وعلى الرغم من ذلك فإن صورى

مصدر القاعدة اليت وضعت األمر أو النهي على عاتق اظتخاطبني هبا،فإذا كان اظتصدر دينيا كانت 
.لذلك صجِنفت اصترائم إىل أصناف عدة ، (2)اصترنتة دينية ، أما إن كان أخالقيا فاصترنتة أخالقية وىكذا

                                                 

 44ديفد ىربرت ، مرجع سابق ، ص  (1)
 .27، ص  1988دمحم زكي أبو عامر ، دراسة يف علم اإلجرام والعقاب ، الدار اصتامعية ،  (2)
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لو  نالحظ  أن اصترائم اختذت (، الذي من خال3اختار منها الباحث األصناف الواردة يف الشكل)
 حسب جسامتها ثالثة أصناف وىي:

 ـ اصتناايت: 1
 :لسجن. ومن بني جرائم ىذا التصنيفوىي اصترائم اليت يعاقب فاعلها ابإلعدام أو السجن اظتؤبد أو ا  
 

 ( أصناف اصترائم3)شكل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اظتصدر: الباحث.
 

إزىاق روح إنسان حي قصدا، أي أن اصتاين عند قيامو إبزىاق روح اجملين عليو يكون  أـ القتل العمد:ىو
 قد توفر لديو القصد اصتنائي وأعد األداة الالزمة لذلك . 

ب ـ الضرب: يقصد ابلضرب جنائيا كل أتثري يقع على جسم اإلنسان ، ولتوقيع العقوبة على اصتاين ال 
و ضررا جسيما ، فاصتاين يعاقب على ضربو للمجين عليو مهما  يشًتط أن يكون قد اضتق ابجملين علي
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كانت نتائج ذلك الضرب  بسيطة،وأبي صورة وقع  سواء أكان لطما أم ركال أم غريىا من صور 
 الضرب .

على االنتقال من مقر سكنها إىل مكان  -سواء كانت فتاة أو امرأة -ج ـ اطتطف: ىو إجبار أنثى
ارتكاب الفاحشة، أو أي عمل غري مشروع  دون رضاىا، مل يعد اطتطف  متتاره اصتاين، وزتلها على

مقتصرا على األنثى بل تعداه لغريىا من رجال وأطفال، وتنوعت أسبابو،  كاطتطف من أجل  االبتزاز، 
 أو االنتقام. 

 ـ اصتنح : وىي اليت يعاقب مرتكبها ابضتبس الذي ال تزيد مدتو عن شهر أو ابلغرامة اظتالية. 2
ـ اظتخالفات: وىي األفعال اليت يـجَعاقب عليها ابضتبس الذي ال تزيد مدتو عن شهر، أو ابلغرامة اظتالية  3
 .كما اختذ تصنيف اصترائم حسب استمرارىا صنفني قتا:(1)

ـ جرائم وقتية، وىي اصترائم اليت تتكون من فعل لتدث يف وقت ػتدد، وينتهي مبجرد ارتكابو كجرائم 1
 .القتل والتزوير

ـ جرائم مستمرة، وىي األفعال اإلجرامية اليت تتكون من فعل متجدد ومستمر، كإخفاء األشياء  2
 . (2)اظتسروقة، وجرائم اختطاف األطفال

 وجاء تصنيف اصترائم حسب األغراض اإلحصائية على النحو التايل:
راد، كالقتل واصترح ـ اصترائم ضد األفراد، ويدخل حتت ىذا التصنيف اصترائم اليت دتس حياة األف1

 والضرب.
 ـ  اصترائم اليت ترتكب ضد األموال، كالسرقة والنصب واالحتيال واإلتالف. 2
ـ جرائم دتس اظتصلحة العامة، كاصتناايت واصتنح اليت هتدد كيان الدولة وأمنها، كحمل السالح  3

رشوة واختالس األموال ضدىا، أو التجسس عليها لصاحل أعدائها، كذلك اصترائم اظتضرةابإلدارة، كال
 .(3)العامة، واصترائم اظتاسة ابالقتصاد، كتخريب اظتنشآت العامة والتهريب

 
 

                                                 
 . 26،  25، ص 1986،  الدار اصتماىريية للنشر والتوزيع واإلعالن ،مصراتة ،   4( دمحم خلف ، مبادئ علم اإلجرام ، ط 1)
 .. 23، ص  2225، علم االجتماع اصتنائي ، اظتكتب اصتامعي اضتديث ، القاىرة ،  ( حسني عبد اضتميد رشوان2)

ELGE ، 31، ص  2222،فاليتا 
 ( عبد الرزتن دمحم ابو توتة، أصول علم االجرام ، شركة  3)
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 : املبحث الثالث
 عالقة التحضر بظاهرة اجلرمية 

مل يعد ىناك خالف بني علماء التخطيط اضتضري واإلقليمي من أن اصترنتة يف اظتدن، أوسع وأخطر،     
كمًا ونوعاً، من اصترنتة يف الريف. وأن العالقة بني ظاىرة التحضر واصترنتة قوية ومتشعبة. وىذه اضتقيقة 

االجتماع اضتضري(، ىي اليت ساعدت على ظهور فرع جديد من فروع علم االجتماع حتت اسم )علم 
وأصبح مصطلح )اصترنتة اضتضرية( متداواًل يف دراسات أساتذة التخطيط اضتضري واإلقليمي.كذلك 
أدت ىذه العالقة إىل ظهور فرع جديد من فروع اصتغرافية االجتماعية، عرف جبغرافية اصترنتة اضتضرية، 

 والذي يعترب ديفد ىربرت أحد أىم أعالمو.
من الدراسات عن وجودعالقة طرديةبينزايدةنسبة اصترنتة يف اظتدن عنها يف وقد  كشفت العديد   

الريف، فقد  بينت دراسة أجريت يف الوالايت اظتتحدة األمريكية أن ىناك تفاوات يف التوزيع النسيب 
 ( نالحظ ارتفاع نسب اصترائم1لظاىرة اصترنتة بني اظتناطق الريفية واظتناطق اضتضرية،فمن خالل اصتدول )

اظترتكبة يف اظتدن، مقارنة بتلك اليت ارتكبت يف الريف، فجرائم القتل على سبيل اظتثال كان معدعتا يف 
( من السكان 122222لكل  16.1ألف) 252.222اظتدن األمريكية اليت يزيد عدد سكاهنا عن 

لك ( من سكان األرايف، وذ122222لكل  4.5يف حني أن معدل ىذا النوع من اصترائم مل يتعدى)
م، وىكذا اضتال يف بقية اصترائم، حيث نالحظ من خالل اصتدول أن ىناك تفاوات واضحا 1997سنة 

 يف معدالهتا بني الريف واظتدينة.
وإن كنا ال ننكر ما للتحضر يف اظتدن الكربى من مظاىر إكتابية،من أقتها ارتفاع مستوىدخالألفراد،    

 ظتتعلمني، وارتفاع مستوى أداء اطتدمات مقارنة حبياة الريف.وانتعاش اضتياة االقتصادية، وتزايد نسبة ا
بينالطبقات االجتماعية،وبروز مشكالت f إال أننا أيضا ال نتناسى  مظاىره السلبية،مثل التباين الكبري 

اعتجرة اطتارجية، والنزوح سعيا لرزق أوفر، وما يصاحب ذلك عادة من زايدةمشكالت الشباب، 
 ع،والروابط العائليةواألسرية وتفككها يف بعضاألحيان، وأتثري ذلك على رتيع واألحداث، وضعف الواز 
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من السكان( يف اظتدن األمريكية  اليت يزيد  عدد سكاهنا  122222( نسبة اصترائم لكل )1جدول )
 1997نسمة مقارنة ابظتناطق الريفية خالل سنة  252.222عن  

 اصترائم يف األرايفعدد  عدد اصترائم يف اظتدن نوع اصترنتة
 4.5 16.1 القتل

 25.8 54.2 االغتصاب
 22.5 533.1 السطو اظتسلح
 222.7 755.2 اعتجوم العنيف

 697.4 1295.5 السرقة
 1.214.3 3928.9 سرقة السيارات
 143.6 1.133.1 إشعال اضترائق

 2326.8 7716 اجملموع
. Ralph A. Weisheit and Joseph F. Donnermeyer، Change and Continuity 
 in Crime in Rural America CRIMINAL JUSTICE 2000 .p 313. 
 
األبناء داخل األسرة ، كما أن توفرسبل ووسائل االتصالبينشىت دول العامل قد ساعد على انتقال 

ول أفتاطاصترنتة واالؿتراف من مكان إىل آخر، خاصةيف اظتدن، وقد زاد الدخول السريع جملتمعات الد
النامية، ومن بينها اجملتمع اللييب يف مرحلة دتدن ختتلف حضاراي وثقافيا عما اعتادت عليو من تعقد 
وزايدة اآلاثر السلبية للتحضر، اليت كان من بينها  تزعزعالكثري من القيم والعادات واظتفاىيم التقليدية، 

كربى، ؽتا أفسح اجملال أمام بروز   وظهور الكثري من القيم اصتديدة، خاصةتلك اليت تعطي اظتال أقتية
 ظواىر مل تكن تشكل يف اظتاضي مشكلة كبرية كظاىرة اصترنتة.

( باليني شخص حبلول سنة 4.9سيواصل عدد سكان اضتضر ارتفاعو السريع، حيثسيصبح عددىم )
ل ( مليون نسمة خال28م، أما سكان األرايف فمن اظتتوقع أن ينقص عددقتفي العامل حبوايل )2232

م، ومنثم فإن النمو السكاين اظتستقبلي كلو سيحدث على 2232م إىل عام 2225الفًتة من عام 
 الصعيد العاظتي يف البلدات واظتدن.وسيكون معظم ىذا النمو يف البلدان النامية، فمن اظتتوقع أن

م. 2232وعام  2222يتضاعف عدد سكان اضتضر يف أفريقيا وآسيا خالل الفًتة ما بني عام 
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إىل  1952مناطق العامل اظتختلفة خالل الفًتة من  ( يوضح النسبة اظتئوية لسكان اضتضر يف4كل )الش
 م.2232

 
إطالق إمكاانت النمو   2227اظتصدر: األمم اظتتحدة ، شعبة السكان،  تقريرحالة سكان العامل 

 .11م، ص2227اضتضرينيويورك، 
 

من خالل الشكل نالحظ أن ىناك فتوا مضطردا يف السكان اضتضر بقارات العامل اظتختلفة خاصة يف 
أوراب وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية، كما يتبني لنا من خالل الشكل أن القارة األفريقية ىي األخرى 

( يبني نسب فتو  2سينيات القرن اظتاضي، واصتدول )بدأت تشهد فتوا يف عدد سكاهنا اضتضر منذ ست
م، من خاللو 2215،  2225،  1975السكان اضتضر يف بعض دول الشمال األفريقي للسنوات 

 1975نالحظ أن ىناك فتوا متزايدا يف نسبة السكان اضتضر للدول الواردة ابصتدول خالل الفًتة من 
%.، وأتيت ليبيا  2.7يف فتو سكان اضتضر بنسبة ، ابستثناء مصر اليت شهدت اـتفاضا 2225حىت 

إىل  57.3على رأس الدول اليت ارتفعت نسبة السكان اضتضر هبا، حيث ارتفعت تلك النسبة من 
م، ولعل السبب يف ىذا النمو الكبري الذي بلغت 2225إىل  1975% خالل الفًتة من  84.8
اليت شهدهتا البالد خالل سبعينيات وذتانينيات  % يعود إىل النهضة االقتصادية والعمرانية 27.5نسبتو 

يف تسريع  النمو اضتضري لسكان البالد،  الذي  -بال شك-القرن العشرين، تلك النهضة  أسهمت
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أسهم بدوره يف ظهور مشاكل عديدة ختتلف يف حدهتا من مكان إىل آخر، من أقتها مشكلة 
 .(1)عالقتها الوطيدة ابرتفاع نسبة اصترنتة االكتظاظ السكاين والسكين، اليت أثبتت بعض الدراسات

، 2225،  1975للسنوات  ( نسب فتو السكان اضتضر يف بعض دول الوطن العريب2جدول)
 م.2215

 
 .234، ص  2227اظتصدر: االمم اظتتحدة ،  تقرير التنمية البشرية ، نيويورك ،  

 
سكاهنا اضتضر خالل نالحظ أن السودان ستشهد زايدة يف فتو  -أيضا -ومن خالل ػتتوايت اصتدول

م، بنسبة تفوق نسب فتو سكان اضتضر يف ابقي الدول اظتدرجة يف 2215إىل  2225الفًتة من 
%، تليها اظتغرب بنسبة  8.6اصتدول، حيث من اظتتوقع أن تصل نسبة زايدة السكان اضتضر هبا إىل 

 %. 6%، مث اصتزائر بنسبة  6.3زايدة قدرىا 
رونشوء اظتدن فياجملتمعات النامية قد سبقت ظاىرة التحضر ونشوء  وعلى الرغم من أن  ظاىرةالتحض

اظتدن يف اجملتمعات اظتتقدمة من الناحية التارمتية،إال أن خربات مدن الدول النامية  عرب العصور اظتتعاقبة 
                                                 

، قسم اصتغرافيا ،كلية اآلداب ،  ( أبو القاسم علي دمحم سنان ، التباين اظتكاين للجرنتة مبدينة طرابلس ، رسالة ماجستري ) غري منشورة (1)
 169، ص 2222جامعة الفاتح ، 

 السنة      
 
 

 الدولة

 %2215 % نسبة الزايدة 2225% 1975%
 الزايدة نسبة

% 

 2.6 87.4 27.5 84.8 57.3 ليبيا
 3.8 69.1 15.4 65.3 49.9 تونس
 2.6 45.4 2.7- 42.8 43.5 مصر

 6 69.3 23 63.3 42.3 اصتزائر
 6.3 65 22.9 58.7 37.8 اظتغرب

 8.6 49.4 21.9 42.8 18.9 السودان
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ذلك خالعتا التكيف مع اظتتغريات السريعة الناجتة عن فتو اظتدن؛ ل مل تتبلور يف تنظيم أو سياسة نتكن من
 وستواجو العديد من اظتشكالت اظتعقدة، فمعظم اظتدن السريع التحضر ستعاين من فإن الدول النامية

لعربية ومن بينها الواقعة يف الشمال األفريقي شهدت فتواً حضرايً متسارعاً؛ نتيجة لتدفق تيارات اعتجرة ا
الكربى، بل كاد ينحصر يف  ودتركز ىذا النمو بشكل واضح يف اظتدن الزايدة الطبيعية، معدالت وارتفاع

مدينة رئيسة كما ىواضتال يف القاىرة واطترطوم والدار البيضاء، اليت تعدج من أسرع اضتواضرواظتدن فتواً يف 
 وتواجو دول الشمال األفريقي حتدايت رئيسة، تتمثل يف التحدايت السكانية اظترتبطة ابرتفاع  اظتنطقة.
ح من الريف إىل اضتضر،اظتصحوبة بقصور برامج التنمية اظتتوازنة.  النزو  وازدايد النمو السكاين، معدالت

وظهور اظتناطق العشوائية كما تواجو تلك الدول مشاكل بيئية وأمنية،
أطراف الكثري من  على(1)

% من 62م أن ؿتو 1997مدهنا، فقد أوضحت الدراسة اليت أجراىا اظتعهد العريب إلفتاءاظتدن يف عام 
% توجد خارج النطاق العمراين، وتوجد 32اظتدن، و  تمع العريب توجد على أطرافالعشوائيات يف اجمل

% من تلك العشوائيات قد شيدت 72الدراسة عن أن  % فقط وسط العاصمة. كما كشفت تلك8
% شــيدت بطريقةرتاعية. وال تزيد نسبة اظتباين اظتستأجرة يف األحياء العشوائية عن 22بطريقة فردية، و 

وضحتتلك الدراسة أن معظم العشوائيات يف الدول العربية تفتقر طتدمات الصرف %. كما أ72
الصحي. ومياىالشرب النقية ونقص اظتواد الغذائية، وتنتشر فيها البطالة واصترنتة كاظتخدراتواالعتداء على 

 ( منطقة عشوائية، تؤوي عددًا يًتاوح من (2211اظتمتلكات كما ىو اضتال يف مصر اليت يوجد هبا
( مليوانً. وتوجد سبعةوستون من ىذه  77( مليواًن من سكان البلد،البالغ عددىم )15( إىل )12)

 .العشوائيات يف منطقة القاىرة الكربى
ويشري تقرير صادر عن األمم اظتتحدة إىل أن أكثر اظتناطق يف العامل اليت استطاعت احتواء ظاىرة 
العشوائيات ىي منطقة مشال أفريقيا، حيث قامت دول مثل مصر بتحويل اجتاه تدفق الناس بعيداً عن 

ظتدانصتديدة". مدن مصر الكبرية،وذلك عن طريق مشاريع التنمية، وتوفري إسكان منخفض التكلفة يف "ا
( مليون شخص،ولوال ذلك كان 1.2) واظتدن اصتديدة الواقعة يف منطقة القاىرة وحدىا قد استوعبت

                                                 
 . 224، ص 2227( سعد خليل القزيري ، دراسات حضرية ، دار النهضة العربية ،  بريوت ، 1)
استخدم مصطلح "عشوائيات" لإلشارة إىل أفتاط كثرية من اإلسكان،من بينها تلك اليت نتكن حتسني مستواىا. وكثريًا ما تستخدم 

، و "اجملتمعات احمللية اظتنخفضة "، و "مدن األكواخ"، و "اظتستوطنات غري النظامية"، و "اإلسكاانالستيطاين"عشوائيات" مصطلحات من قبيل
 الدخل" على أساس أهنا تعين نفسالشيء.
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سينتهي هبم األمر إىل العيش يف عشوائيات، كما قامت تونس ببذل جهود كبرية لتحسني مستوى 
لت على القضاء على اإلسكان يف ىذه اظتناطق، وتعترب ليبيا يف مقدمة دول الشمال األفريقي اليت عم

العشوائيات، عن طريق قيام اصتهات اظتسؤولة بتنفيذ برامج إسكانية متنوعة ومتعددة خالل العقود 
اظتاضية،كانت كافية للقضاء على العشوائيات اليت كانت تلف بعض اظتدن الليبية، فقد كان يوجد حول 

 أبو سليم، وغوط الشعال،و  منها اعتضبة اطتضراء، مدينة طرابلس وحدىا ثالث عشرة عشوائية،
وفشلوم، إضافة إىل عشوائيات أخرى كانت تقع ابلقرب من مدينة بنغازي:مثل الكيش، والصابري، 

 .واللثامة والزريعية،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية لة جم

44 

 : املبحث  الرابع
 تفسري ظاهرة  اجلرمية من منظور جغرايف

والتمحيص، فالفالسفة القدماء  البحث فيها طال اليت اظتوضوعات من واليزال اصترنتة تفسري كان
انقشوا مشكلة السلوك اإلجرامي ضمن قضااي اطتري والشر، والفضيلة والرذيلة، واالختيار واصترب،واألداين 

 والشرائع جاهبت اصترائم بعقوابت قاسية، لردع الناس ومنعهم من ارتكبها.
ضرورات أي دراسة هتدف للتوصل إن دراسة األساس التارمتي لتفسريات الظاىرة اإلجرامية يعد من     

إىل تفسري عام للسبب الذي يدفع اإلنسان إىل ارتكاب اصترنتة، وكما يقول الفيلسوف الفرنسي 
 .(1))أوجست كونت(: "إن أي نظام ال نتكن فهمو جيدا إال من خالل اترمتو"

عتا، وىي جزء الزم ألي  فالتفسريات القدنتة لظاىرة اصترنتة تعترب األساس للنظرايت اضتديثة اظتفسرة    
 ػتاولة جادة لفهم اآلراء اظتعاصرة اظتفسرة للجرنتة، واألمور الثالثة التالية تعزز ىذا االجتاه:

 ـ أن كثريا من اظتشكالت اظتعاصرة اظتتعلقة بتفسري اصترنتة ترجع يف جذورىا إىل اظتاضي. 1
با مهمال من جوانب الدراسة يف نطاق ـ أن التطور التارمتي للنظرايت اظتفسرة للجرنتة نتثل جان 2

 اصترنتة.
 .(2)ـ دراسة نشأة نظرايت اصترنتة وتطورىا يوضح جوانب وأسباب االختالف فيما بينها 3

عتذه األسباب كان من الضروري استعراض أىم االجتاىات اليت تناولت ظاىرة اصترنتة ابلتفسري،ولو 
 بشكل موجز؛وذلك من أجل: 

على بعض الصعاب اليت قد تعيق تفسري ىذه الظاىرة، خاصة مع ما تتميز بو  اظتساعدة يف التغلب-1
 من تعقيد يف الًتكيب.

ألن تفسري الظاىرة اإلجرامية ال نتكن أن ينسب إىل سبب ػتدد، فمع مرور السنوات ظهرت أربعة  -2
اىرة اجتاىات، تنازعت فيما بينها من أجل إعطاء تفسري علمي عتذا اجملهول الذي يسمى "الظ

 اإلجرامية"، ىذه االجتاىات ىي: 
االجتاه التكويين، والذي يرجع اصترنتة ألسباب بيولوجية ونفسية، ويسود ىذا االجتاه بني علماء  -1

 اإلجرام يف أوراب.
                                                 

 . 17، إطالق إمكاانت النمو اضتضري  ، مرجع سابق ، ص 2227األمم اظتتحدة ، شعبة السكان،  حالة سكان العامل  (1)
 . 38بركات النمر اظتهريات ، مرجع سابق ، ص (2)
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االجتاه االجتماعي، والذي يرجع اصترنتة صتملة من الظروف البيئية اليت حتيط ابلفرد فتدفعو يف تيار  -2
 منطق كتد قبوالً لدى علماء اإلجرام األمريكان.اإلجرام، وىو 

االجتاه التكاملي،الذي يسند اصترنتة إىل تداخل رتلة من األسباب بعضها عضوي، وبعضها  -3
 .(1)نفسي، وبعضها اآلخر اجتماعي

 .(2)االجتاه اصتغرايف )النظرية اصتغرافية( وتفسري السلوك اإلجرامي -4
 اه من ىذه االجتاىات :وفيما يلي دراسة ؼتتصرة لكل اجت

 االجتاه التكويين :  - 1
ركز أصحاب ىذا االجتاه اىتمامهم ؿتو دراسة الشخصية اإلجرامية من حيث تكوينها البيولوجي 
والنفسي، وكان الختالفهم حول حتديد مدى غلبة عامل فردي أو شخصي على آخر أثر ابرز يف 

 النظرايت يف:  ظهور نظرايت متعددة داخل ىذا االجتاه دتثلت تلك
 أ  ـ  النظرية البيولوجية: 

سنقتصر يف دراستنا للنظرايت البيولوجية اظتفسرة للجرنتة على دراسة نظرية لــومــبــروزو  ـ رائد اظتدرسة 
 الوضعية اإليطالية.

ئيأو ـ اليت استندت  إىل فكرة الردة الوراثية اليت تعين الرجوع يف التطور العضوي إىل فتط اإلنسان البدا
 .(3)ادين من ذلك 

وقد حدد لــومــبــروزو غتموعة من الصفات اصتسمية العامة اليت نتكن التعرف بواسطتها على اجملرم    
اظترتد وراثيا من بينها: صغر اصتمجمة وعدم انتظامها، وطول الذراعني، كثرة عضون الوجو، ضخامة 

، إضافة إىل ىذه الصفات   (4)شعور ابألمل  الفكني، الشذوذ يف تركيب األسنان عدم اضتساسية يف ال
بني لــومــبــروزو بعض الصفات العضوية اليت دتيز بني غترم وآخر، فالقاتل يتميز ابلنظرة الباردة،وطول 

 الفكني، وبروز الوجنتني، يف حني يتميز من امتهن السرقة بصغر عينيو، وحركتهما غري العادية، كما 
 

                                                 
 88( دمحم عارف ، مرجع سابق ،ص1)
  68، ص 2224، جامعة اظتنصورة  ،اظتنصورة ،  1 ( أزتد لطفي السيد ، الـمـدخـل  لدراسة الظاىرة اإلجرامية واضتق يف العقاب ، ج2)

 . 145( دمحم عارف ، مرجع سابق ،ص3)
 126( نفس اظترجع  ،ص4)
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 .(1)افة شعرقتا مع ضخامة يف األنفيتميز ابـتفاض اضتاجبني وكث
وخلص لومربوزو إىل القول انو وان كان صحيحا أن من الناس من ال لتمل الصفات السابق ذكرىا 

 ويصبح غترما ، فإن الصحيح كذلك أن من لتمل تلك الصفات يكون ػتكوما عليو ابإلجرام.
زو وزمالؤه من أمثال فريي ، وجاروا ونتيجة لالنتقادات اليت وجهت لنظرية لومربوزو، فقد عمل لومربو 

فاليو وغريىم من أتباع اظتدرسة الوضعية اإليطالية، على تعديل آرائهم اظتتعلقة بتفسريىم للعوامل اظتسببة 
لإلجرام،خاصة بعدما أدركوا أن السمات اصتسمية الفيزيقية ليست ىي وحدىا اظتسؤولة عن اإلجرام، 

 .(2)ما يف التأثري على ارتكاب  الفرد للجرنتة بل إن للمؤثرات االجتماعية دورا ىا
 ب ـ النظرية  النفسية:  

يعترب العامل "سيجموند فرويد"رائد وزعيم مدرسة التحليل النفسي، اليت ترى أن مرد السلوك اإلجرامي إفتا       
أكان ذلك  يعود إىل التكوين النفسي للمجرم، ويقول فرويد: إن كل سلوك إنساين لتركو دافع معني سواء

 الدافع شعوراي أم غري شعوري، فال يتعد الدافع الذي يدفع اظترء إىل ارتكاب جرنتتو أحد األمرين التاليني: 
 ـ تغليب النفس ذات الشهوة، نتيجة النعدام أو عجز األان العليا عن أداء مهمتها يف الرقابة والردع. 1
 الفطرية والنزعات الغريزية وإستادىا يف منطقة الالشعور.ـ وجود عقد نفسية انجتة عن كبت األان للميول  2
والنتيجة اضتتمية لتوفر أحد العاملني السابقني ستكون انطالق الشهوات واظتيول الغريزية اليت سيسعى الفرد إىل  

امي، للسلوك اإلجر  ، ويلتقي العامل ريكمان والعامل ريك مع فرويد يف تفسريقتا(3)إشباعها ولو ابرتكاب جرنتة 
، (4)حيث يرجعان السلوك اإلجرامي إىل األان وتفكك روابطها اظتعنوية نتيجة للصراع الصادر عن األان العليا 

 والسؤال اآلن ىل كل اجملرمني مرضى نفسانيني؟
أثبتت نتائج تلك الدراسات أن  أجابت الكثري من الدراسات على ىذا السؤال ابلنفي،حيث     

اصترنتة ليست يف كل حاالهتا ظاىرة مرضية، والعامل النفسي على الرغم من أقتيتو ال نتكن أن يكون 
 ىو الدافع الوحيد الرتكاب اصترنتة.

 
 

                                                 
 39، ص 2224( رضا عبد السالم  ، اقتصادايت اصترنتة ، دار اإلسالم للطباعة ) د.د.ن ( ، 1)
 .112، 111(  نفس اظترجع ، ص 2)
 . 69، ص  2225، دار الفكر اصتامعي اإلسكندرية ، ( عبد الرزتن دمحم عيسوي ، مبحث اصترنتة3)
 .69( نبيو صاحل ، مرجع سابق  ، ص 4)



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية لة جم

45 

 ـ االجتاه االجتماعي: 2
رئيسية مؤداىا أن بجنيخالل القرن التاسع عشر التفسري االجتماعي للظاىرة اإلجرامية، على فكرة        

السلوك اإلجرامي متضع لنفس القواعد اليت ختضع عتا الظواىر األخرى يف السلوك البشري كافة، ومنذ 
أو  -ذلك الوقت بدأ الباحثون يف علم اإلجرام دراسة أسباب اصترنتة يف البيئة االجتماعية احمليطة ابصتاين

وىو األسلوب الذي يهدف إىل بيان  -رنتةما يعرف أبسلوب الدراسة األيكولوجية االجتماعية للج
، ومن (1)مدى أتثر األفراد بوصفهم كائنات عضوية ابلضغوط والوقائع البيئية اظتختلفة اليت يتعرضون عتا 

 بني النظرايت االجتماعية اظتفسرة للجرنتة:
 أ ـ نظرية الوسط االجتماعي: 

حتت عنوان  1833ول كتبو يف عام ( الذي أصدر أ1866-1822للعامل الفرنسي أندريو جريي )   
"دراسة حول اإلحصاء األديب لفرنسا"،تناول فيو ظاىرة اصترنتة كفكرة اجتماعية، معتمدًا على 
اإلحصاءات اصتنائية الفرنسية،  وػتاواًل تبيان أثر اصتنس والعمر واظتهنة واظتستوى الثقايف وتقلبات 

أصدر كتابو الثاين "اصتهل واإلجرام" مقارانً  1864الطقس والفصول اظتناخية على اإلجرام، ويف عام 
بني اإلحصاءات اإلؾتليزية واإلحصاءات الفرنسية، مبينا عدم وجود ارتباط بني اصتهل واإلجرام،وتوصل 
إىل نتيجة مفادىا أن اصتهل ليس مصدراً مطلقاً ومباشراً للجرنتة، بل إن التعليم أحياانً قد يكون عامالً 

كما أن الفقر ليس ابلضرورة مصدرًا مطلقًا ومباشرًا لإلجرام، بل إن جرائم االعتداء   من عوامل اصترنتة،
على األشخاص قد تعود إىل اضطراب أو خلل نفسي أو عضوي للفرد أو خلل يف بيئتو االجتماعية 

 .(2)والوسط احمليط
 ب ـ  النظرية االشًتاكية: 

ركس وإؾتلز، وقد أكد "ومل بنجر" أحد رواد م، مستندة  إىل أراء ما1852ظهرت  ىذه النظرية سنة 
ىذه النظرية على  أن ىناك ارتباطا قواي بني النظام االقتصادي واصترنتة، فالنظام الرأشتايل الذي تنتشر بو 
ظاىرة استغالل الطبقات الغنية للطبقات العاملة أدى إىل انتشار الفقر بني الطبقات العاملة، والفقر ىو 

 صترائم.أحد أسباب ارتكاب ا
 

                                                 
 . 78، ص  2222،  فاليتا  ، ELGA( عبد الرزتن دمحم أبو توتة ، أصول علم اإلجرام ، شركة 1)

 .83( دمحم زكي أبو عامر ، مرجع سابق ،ص2)
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 ـ االجتاه التكاملي:  3
ظهر ىذا  االجتاه ـ الذي يجْسِنْدأسباب اصترنتة إىل تداخل رتلة من العوامل بعضها عضوي،         

وبعضها نفسي، وبعضها اآلخر اجتماعيــ  بعد تعذر رد الظاىرة اإلجرامية إىل عامل واحد، سواء اتصل 
اه التكويين(،أو اتصل ابلبيئة احمليطة بو )االجتاه ذلك العامل ابلتكوين الطبيعي للمجرم )االجت

 االجتماعي(.
وقد نشأ االجتاه التكاملي يف تفسري الظاىرة اإلجرامية الذي كتمع بني االجتاه التكويين واالجتاه     

االجتماعي؛نتيجة ظتا تتميز بو الظاىرة اإلجرامية من تعقيد يف تركيبها جعلها تستعص على التفسري 
الذي يردىا إىل عامل بعينو، فما يصلح لتفسري إجرام السارق احملًتف ال يصلح لتفسري  األحادي،

 إجرام القاتل...وىكذا.
وأتيت نظرية التكوين اإلجرامي، اليت صاغها األستاذ اإليطايل بينينو دي توليو يف مؤلفو حول     

االجتاه، تتمحور ىذه النظرية م، لتكون خري مثال على ىذا 1945"األنثروبولوجيا اصتنائية" يف عام 
حول فكرة االستعداد اإلجرامي،أي وجود استعداد طبيعي لدى الفرد يدفعو إىل ارتكاب اصترنتة إذا ما 
اقًتن ذلك االستعداد ابلظروف البيئية اظتساعدة على الكشف عنو، وكلما زاد أتثري الظروف البيئية قل 

 (2)، وقد قسم دي توليو االستعداد اإلجرامي إىل نوعني: (1)شأن العوامل الفردية والعكس صحيح 
 النوع األول: االستعداد اإلجرامي األصيل: 

وىو الذي يتصف ابلثبات واالستمرار ويكشف عن ميل فطري ؿتو اصترنتة نتيجة خلل يف العناصر      
ع من االستعداد ؿتو ارتكاب الوراثية  واطتلقية اظترتبطة ابلتكوين العضوي والنفسي للفرد. ويدفع ىذا النو 

 اصترائم اطتطرية واالعتياد عليها.
 النوع الثاين: االستعداد اإلجرامي العارض:  

تقلل من قدرة  -كعوامل الفقر والغرية الشديدة أو اضتقد  -والذي يرجع إىل أتثري عوامل بيئية واجتماعية
من االستعداد لدى اجملرمني ابلصدفة الفرد على ضبط مشاعره والسمو بغرائزه. ويتوافر ىذا النوع 

 واجملرمني العاطفيني.

                                                 
 . 84( أزتد لطفي السيد ، مرجع سابق ، ص1)
 .41دمحم جعفر ، مرجع سابق  ، ص ( علي 2)
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ويشبو )دي توليو( السلوك اإلجرامي ابظترض، فكما أن الناس يتعرضون رتيعهم ألنواع عدة من    
اظتيكروابت وعلى الرغم من ذلك ال يصابون رتيعهم ابألمراض، بل ال يصاب هبا إال من ضعفت 

اطتارجية، وكذلك السلوك اإلجرامي، فلدى الكل استعداد إجرامي مقاومتو يف التصدي عتذه العوارض 
ؿتو اصترنتة، غري أن البعض فقط ىو الذي يدخل إىل طور التنفيذ، نتيجة وجود خلل يف تكوينهم 
العضوي والنفسي، كتعلهم أقل قدرة على التكيف مع متطلبات اضتياة االجتماعية، وأقل قدرة على كبح 

ويف ذات الوقت تقل أو تنعدم لديهم القوى اظتانعة من اصترنتة أو ما يسمى  رتاح غرائزىم الفطرية،
 .(1)ابلغرائز السامية

ويتمثل البعد اصتغرايف عتذه النظرايت يف أهنا إضافة إىل تركيزىا على اصتوانب النفسية واالجتماعية يف 
رافية كالطقس واظتناخ، وأثر تفسريىا للجرنتة، مل  تغفل  اصتوانب اليت تعترب ضمن نطاق اىتمامات اصتغ

اختالفهما على االجرام، وىو ما أشارت إليو نظرية الوسط االجتماعي، كذلك ىناك العوامل 
االقتصادية واالجتماعية اليت أشارت إليو النظرية االشًتاكية، اليت بينت أن الفقر والبطالة وحىت نوع  

  تفسري ظاىرة اصترنتة.النظام االقتصادي السائد يف اجملتمع عتا  دور ىام  يف
 ـ االجتاه اصتغرايف يف تفسري السلوك اإلجرامي: 4
أشار الفالسفة القدماء يف اعتند وبالد فارس، واليوانن، إضافة اىل رجال الدين واألطباء يف مصر  

ن إىل ضرورة أن يكون ىناك توافقا بني ما تسنو اصتماعة م (2)القدنتة، وغريىم من اظتهتمني هبذا اظتوضوع
 .(3)قوانني وبني الظروف الطبيعية اليت تعيش يف ظلها

( إىل القول "أبن اتريخ شعب من الشعوب ليس إال Herdreوذىب بعض اظتفكرين ومن بينهم ) 
 .(4)الطبيعة اصتغرافية عتذا الشعب يف حتركها عرب الزمان"

ة واصترنتة دتت خالل القرن والواقع أن اصتزء األغلب من الدراسات اليت تناولت العالقة بني اصتغرافي
 التاسع عشر وبداية القرن العشرين، يف كل من  فرنسا، وأظتانيا، وإؾتلًتا، والوالايت اظتتحدة األمريكية، 

 
 

                                                 
 . 112(    أزتد لطفي السيد ، مرجع سابق ، ص 1)
 112(   أزتد لطفي السيد ، مرجع سابق ، ص2)
 .145( دمحم عارف ، مرجع سابق ، ص 3)
 .168( عبد الرزتن أبو توتة ، مرجع سابق ، ص 4)
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 .(1)اليت برز فيها ىذا االجتاه على يد العاظتني )ليند شتيث، وليفن( 
 (2)وؽتا ساعد على تعزيز االجتاه اصتغرايف يف تفسري اصترنتة، وظهور اضتتمية اصتغرافية عاملني رئيسيني قتا:

 ـ ظهور الفلسفة اظتادية يف القرن التاسع عشر وسعيها للبحث عن القوانني العلمية. 1
 ـ ظهور نظرية التطور لداروين وػتاولة تطبيقها على الظواىر االجتماعية.  2

ومتتلف االجتاه اصتغرايف يف تفسري اصترنتة عن غريه من االجتاىات اليت حاولت تفسري السلوك     
اإلجرامي يف أنو مل يتشعب إىل اجتاىات فرعية، بل سار يف اجتاه واحد منذ أن وضع "كتيليو" القانون 

ريي، ودكسًت، اضتراري للججَناح فأغلب الدراسات اليت تلت دراسة كتيليو كدراسة مونتسكيو، وج
استخدمت نفس الطريقة اإلحصائية اليت استخدمها كتيليو تقريبا، وتوصلت إىل نتائج مشاهبة ظتا ورد 
يف قانونو اضتراري. وتستند النظرية اصتغرافية يف تفسريىا للسلوك اإلجرامي على عناصر البيئة اصتغرافية 

 اشرًا أو غري مباشر على السلوك اإلجرامي.  اظتختلفة، فهي تقرر أن لعناصر البيئة اصتغرافية أثرًا مب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .155، ص  1985بريوت ، دار النهضة العربية ،،  5( فوزية عبد الستار ، مبادئ علم اإلجرام والعقاب ، ط 1)
 .112( دمحم خلف ، مرجع سابق ، ص 2)
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 النتائج
ـ دور اصتغرافيا يف تفسر التباين اظتكاين للظواىر اليت حتدث على سطح األرض، على ضوء العالقة بني 1

 اظتتغريات الطبيعية والبشرية،ىو ما دفعها لالىتمام بدراسة ظاىرة اصترنتة.
ا ابلبحث واالىتمام؛ ألهنا تطرح أراء أكادنتية يف سياق ـ دتثالصترنتةللجغرايف حقال دراسيا جدير  2 

 الدراسات التطبيقية للمشكالت االجتماعية.
 ـ ظهر مصطلح جغرافية اصترنتة يف أوراب خالل القرن التاسع عشر اظتيالدي.3
ها ـ جغرافية اصترنتة  ىي الفرع اصتغرايف الذي يدرس التنظيم اظتكاين لظاىرة اصترنتة، من حيث أفتاط 4

اظتكانية، ومنظومتها،واالختالفات اإلقليمية ألنواع اصترائم، ودراسة العوامل اليت تؤدي لتلك التنظيمات 
 اظتكانية. 

ــ حسب ما اشارت دراسة أمريكية فإن ىناك عالقة موجبة بني ارتفاع نسب اصترائم ودرجة التحضر  5
 يف اظتدن.

لقول أبن اتريخ شعب من الشعوب ليس إال ( إىل اHerdreـ ذىب بعض اظتفكرين ومن بينهم ) 6
 الطبيعة اصتغرافية عتذا الشعب يف حتركو عرب الزمان.

ـ ضرورة أن يكون ىناك توافقا بني ما تسنو اصتماعة من قوانني وبني الظروف الطبيعية اليت تعيش يف  7
 ظلها.
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