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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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اختالف  مع  وطبيعتها  أمهيتها  اجملتمع وختتلف  اجلرمية يف  عوامل عدة يف حدوث  تساهم 
اجملتمعات، بسبب التنوع الثقايف واالقتصادي والسياسي، وميكن تقسيم هذه العوامل يف تقسيم عام 

إىل ثالث فئات:

أ( العوامل الفردية أو البيولوجية مثل اجلنس والعمر وطبيعة أعضاء البدن.

ب( عوامل نفسية مثل التشاؤم والعدوان والسذاجة واخلوف.

ج( العوامل االجتماعية مثل اضطراب األسرة وعدم تفاهم الوالدين واهلجرة واإلعالم.

اختلف العلماء والباحثون يف مستوى دور وأتثري كل من هذه الفئات على حدوث اجلرمية، 
فقد انطلق كل فريق من الباحثني ليلقي نظرة على املوضوع من منظاره ومنط تفكريه وطبيعة مبادئه.

وقد اُعُتربت جمموعٌة من تلك البواعث مؤثرًة يف ارتكاب اجلرمية.

البواعث  أن  اجلرمية وكيف  إىل  املؤدية  االجتماعية  العوامل  دراسة  إىل  الورقة  هذه  تسعى   
لوقوع  األرضية  توفر  السياسية(  والبيئة  االقتصادية  البيئة  االجتماعية،  )البيئة  للجرمية  االجتماعية 

اجلرائم يف اجملتمع.

مفهوم اجلرمية

لقد ابدر أصحاب الرأي إىل حتديد مفهوم اجلرمية انطالقاً من ختصصاهتم ومدارسهم.لذلك 
فال يوجد مفهوم موحد حيظى ابتفاق اجلميع للجرمية، فقد اكتفى احلقوقيون ابملفهوم الذي حدده 
علم  معايري  على  اعتماداً  اجلرمية  مفهوم  بتحديد  االجتماع  علماء  قام  للجرمية، يف حني  القانون 

اإلجتماع.

البواعث االجتماعية للجرمية   

إبراهيم قامسي روشن

* أستاذ جامعي وابحث يف القضااي اإلجتماعية والفكرية.
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ألف - انطالقاً من الرؤية احلقوقية، يرى البعض منهم أن اجلرمية هي انتهاك قانون أي دولة، 
نتيجة سلوك فعلي يعترب جرمية ويعاقب عليه القانون. يف حني يعتربها آخرون أي فعل أو تقصري 
من شأنه اإلخالل ابلنظام االجتماعي والسالم واهلدوء ويعاقب عليه القانون.وقام البعض اآلخر 
حبذف بعض القيود، ليحددها بعبارة خمتصرة حيث قالوا إن اجلرمية هي كل ما حظره القانون وحدد 
عقوبة ملن اجتازه ويف الواقع تعد اجلرمية خرَق القوانني اجلزائية. ومن اجلدير ابلذكر أن اعتبار فعل ما 
جرمية، ال خيتلف فقط من دولة إىل أخرى يف أوقات خمتلفة، ولكن تعريف اجلرمية أيضاً خيتلف من 
بلد إىل آخر ومن حكومة إىل أخرى، ففي البلدان اليت تسعى إىل احرتام احلرايت الفردية تتفاوت 
اجلنائي  القانون  املثال، يف  تفعل ذلك. على سبيل  اليت ال  ابلبلدان  مقارنة  اجلرمية  تعريف  طريقة 
اإليراين، أي فعل أو امتناع عن العمل يعاقب عليه القانون أو يتطلب إجراءات وقائية وإرشادية 
يعترب جرمية وال ميكن اعتبار أي شيء جرمية إال مبوجب قانون تلك العقوبة أو اإلجراءات الوقائية 
احملددة ».أما يف سويسرا فال جيوز معاقبة أحد إال إذا قام بعمل حدد له القانون قيوداً. ال يوجد 
تعريف حمدد للجرمية يف القانون اجلنائي يف سويسرا فال جيوز معاقبة أحد إال إذا قام بعمل حدد 
القانون له حدوداً. وال يوجد تعريف حمدد للجرمية يف القانون اجلنائي الفرنسي؛ بل اكتفى بذكر نوع 
اجلرائم حسب عقوبتها. فاجلرمية اليت تعاقب عليها الشرطة تعترب خمالفة، واجلرمية اليت تكون عقوبتها 
التأديب هي اجلنحة، واجلرمية اليت تكون عقوبتها جنائية هي جناية. وفيما يتعلق ابلقانون اجلنائي 
ملعظم الدول االشرتاكية، فإننا  ال جند تعريفاً للجرمية، وقد اتُِفق فيها على اإلشارة إىل األفراد على 

أهنم خطرون ابملعىن الواسع.

على سبيل املثال، يف االحتاد السوفييت )السابق(، فإّن القياَم أبي فعل أو تركه حبيث يشكل 
خطراً على اجملتمع ويعرض النظام السياسي واالجتماعي السوفيييت، والنظام االقتصادي االشرتاكي، 
واحلقوق السياسية والعمل، فضاًل عن النظام القانوين االشرتاكي للخطر وينتهك كل ذلك، فهو 
لالحتاد  التابعة  اجلمهورايت  يف مجيع  أيضاً  املادة  لقد جاءت هذه  القانون.  عليه  ويعاقب  جرمية 
السوفييت السابق.وعليه فإن نطاق اجلرمية وتفسريها وإطالق صفة اخلطري على اجملرم أمر واسع جداً 

ومل تتبني احلدود القانونية للعقوبة لغرض صيانة احلرايت الفردية. 

ب ـ من منظار علم االجتماع 

يعتقد عامل االجتماع الفرنسي دوركامي أن اجلرمية تعد نوعاً ما ظاهرة طبيعية توجد يف خمتلف 
اجملتمعات وقد كانت يف مجيع الفرتات تنشأ من ثقافة وحضارة اجملتمع نفسه. إنه يكتب يف مفهوم 
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القيم واألفكار اليت  اجلرمية قائاًل: » اجلرمية من وجهة نظران هي كل فعل أو امتناع يتعارض مع 
استقرت يف وجدان اجلماعة . ويف بيان الصفة املشرتكة جلميع اجلرائم يكتب قائاًل: » اجلرائم هي 

أعمال مدانة من قبل مجيع أفراد اجملتمع« .

ويعتقد أغوست كوينت أن العوامل االجتماعية تؤثر بشكل كبري يف سلوك وأفعال األفراد. 
وهو من خالل تبيينه وإظهاره للعوامل االجتماعية ودورها يف وقوع اجلرمية، قام بتأسيس مدارس 
يف جمال ظهور حاالت اجلرمية وتشرتك تلك املدارس يف اعتبار اجلرمية ظاهرة اجتماعية ذات نشأة 

اجتماعية مشرتكة. واملدارس اليت أسسها هي:

1- مدرسة التبادل النفسي

الناس  يقيم  إذ  التقليد،  عنصر  من  اجملتمع  أفراد  سلوك  ينشأ  اجملال:  هذا  يف  اترد  يكتب 
الذاكرة والذكاء  تلعب  تقليد عادات وسلوكيات اآلخرين. وهنا  عالقاهتم االجتماعية من خالل 
فعااًل يف التقليد وکما أن مجيع التطورات االجتماعية مثل تطور مستوايت القوى  والعادات دوراً 
والقضااي الدينية والقانونية واالقتصادية واألخالقية والفنية واللسانية وأخرياً احلياة اليومية هي نتيجة 

التقليد. فاجملتمع مكّون من جمموعة األفراد الذين يقلد بعضهم بعضاً.

فاإلنسان إما أن يقلد نفسه، ويف هذه احلالة ابلطبع يكرر أو جيدد أعماله السابقة، أو يقوم 
بتقليد غريه وابلتحديد يقوم املرؤوس بتقليد الرئيس ويكرر ما يقوم به من سلوكيات. يكون التقليد 
أحياانً منطقياً وخاضعاً للعقل إذا مل يكن للعواطف فيه أي أتثري وأحياانً يكون غري عقالين بل يتأثر 
ابلرغبات والعواطف الداخلية. وعلى كل حال فال ميكن تصور اجملتمع بدون التقليد، وكل شيء 
هو نتيجة التبادل النفسي لألفراد: منط احملادثة اجلارية بني اجملرمني، الوشم وتكوين اجلماعات کل 

ذلك أيضاً من آاثر التقليد.

يف كتاب فلسفة العقوبة، يعترب اترد أّن أتثرَي البيئة مع من فيها من أفراد اجملتمع مهٌم يف وقوع 
اجلرمية. كما يذکر يف كتاب الدراسات اإلجرامية واالجتماعية: » إن أغلب القتلة واجلناة واللصوص 
هم أفراد طُردوا يف زمن طفولتهم ومل يكْن هلم أحد حيميهم أو يربيهم، فكربوا لوحدهم وکان الشارع 
هلم مكاانً للتدرب على اجلرمية وبقبوهلم العضوية يف العصاابت اإلجرامية، اختاروا ارتكاب اجلرمية 

كوظيفة ومهنة«.



6

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

2- مدرسة دوركامي يف علم االجتماع 

لقد درس دوركامي أسباب ظهور اجلرمية يف البيئة االجتماعية وهو يعتقد أن اجلرمية ظاهرة 
اجتماعية طبيعية وال ينبغي أْن تعترب ظاهرة اجتماعية غري طبيعية. إن االحنراف واجلنوح أمر يوجد 
يف كل اجملتمعات وال يوجد جمتمع خيلو من تلك الظاهرة. إن اجلرمية واالحنراف من العناصر الدالة 
على سالمة اجملتمع وجزء ال ينفصل من أي جمتمع سليم وال أتثري لألسباب الشاذة يف طبيعة اجلرمية 
ونوعها. ابعتبار أن اجلرمية تنشأ من ثقافة اجملتمع وحضارته. ومن زاوية علم معرفة أنواع اجلرائم فال 
نتائج تذكر من دون االهتمام ابخلصائص الثقافية واحلضارية ألن اجلرمية تتعلق ابلثقافة واحلضارة ومل 

تتبع الزمان واملكان.

يرى دوركامي أن اجملتمع حادث قبل وجود الفرد وقد كرس أثره يف الفرد وقام برتبيته وابلتايل 
والنماذج  والضوابط  والواجبات  ابهليكليات  مباشرة  ترتبط  فرد  معنوايت كل  إن  عليه.  تسلط 

االجتماعية وحىت يف العالقات اخلصوصية فإن األسباب املشار إليها هلا أتثري عام. 

يعتقد علماء االجتماع ومنهم دوركامي أنه ال ميكن تربير ظاهرة االحنراف واجلرمية بواسطة 
يُذكر يف احنرافهم بل إن هنالك أسباابً  النفسية واجلسدية لألفراد. ألهنا مل متارس أتثرياً  األسباب 
ودوافع اجتماعية كظروف األسرة غري املناسبة، االفتقار إىل احملبة واألجواء العاطفية، الشجار بني 
الوالدين، معضلة الطالق، احنراف الوالدين، البطالة، اهلجرة، اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، 
ضعف املعتقدات واملبادئ الدينية، الوضع االقتصادي املرتدي لألسرة، األسباب السياسية، احلروب 

وهي عوامل تلعب دوراً مباشراً يف جنوح األفراد إىل االحنراف وارتكاب اجلرمية. 

علی الرغم من اخلالفات الثقافية واالقتصادية فيما بني خمتلف بلدان العامل إال أّن الدراسات 
اليت أجريت فيها تشري نتائجها إىل أّن أغلب املنحرفني كانوا قد انتَموا إىل ُأسٍر متدنية من الناحية 
املادية واملعنوية. أسٍر تعاين من البطالة والفقر سواء من الناحية الثقافية واملعتقدات الدينية أو إهنا 
كانت غري ملتزمة أخالقياً ومل حتصل على التغذية والدراسة املناسبتني وذلك ابملقارنة مع األسر اليت 

تقل فيها نسبة املنحرفني.    

مبا أن دوركامي وكسائر علماء االجتماع يسعى وراء حتديد الظواهر االجتماعية من خالل 
االنتحار  ظاهرة  تعليل  إىل  انربى  فقد  والبيئية،  النفسية  األسباب  وليس  االجتماعية  األسباب 

ابألسباب االجتماعية يف حني يُعدُّ االنتحار أبرز ظاهرة نفسية عند اآلخرين.     
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لذلك فقد اعترب يف كتاب له بعنوان االنتحار أّن سبب اختيار الفرد االنتحار كسبيل، هو 
اخنفاض أو زوال مستوى الوحدة والتضامن االجتماعي ويعتقد كلما اخنفضت مساحات التضامن 

والوحدة والتآلف فيما بني أفراد اجملتمع ارتفعت نسبة االنتحار يف ذلك اجملتمع .

لقد رفض دوركامي معتقدات اترد حول أتثري التقليد يف السلوك االجتماعي وقد أضفى على 
ذلك صبغة علمية من خالل حتديد األهداف واألساليب اخلاصة املوجودة يف علم االجتماع. وهو 
تتبع  املظاهر االجتماعية، املظاهر اليت تكونت من جمموعة من  يرى أن أفكار وسلوكية األفراد 
التجارب والغاايت اجملتمعية، حيث متيل إليها ال إرادايً معتقدات وسلوكيات األفراد. هذه اجملموعة 
املخزنة من التجارب يف الواقع هي مصدر لآلراء واملناهج اليت يستلهم منها األفراد، يف حني إهنم 
يفكرون أن هذه األفكار واملعتقدات واملناهج ختصهم دون غريهم. متتلك املظاهر االجتماعية كياانً 
منفصاًل ومستقاًل من األفراد والوعي اجلماعي  كما أهنا تستقل بشكل كامل عن الوعي الفردي.    

   3- مدرسة البيئة االجتماعية 

أن  أستاذ الطب الشرعي يف ليون بفرنسا الدكتور الكاسني، يؤيد أفكار دوركامي، معتقداً 
اجلرمية جرثومة اجتماعية.

وهذه اجلرثومة ال حتدث يف بيئة ليست مستعدة لتكاثر اجملرمني . يكتب الكاسني: لكل 
جمتمع جمرمون وهم يستحقون ذلك اجملتمع. »ألن البيئة االجتماعية تؤثر على اإلنسان بفعل عوامل 

خمتلفة وتدفعه إىل ارتكاب جرمية«.

يبني الكاسني الفرق بني اجلرمية اليت تقع يف املدينة وتلك اليت تقع يف الريف أبهنا نتيجة 
واملعتقدات  األخالقية،  والشخصية  والتعليم،  احلياة،  ومنط  الغذائي  والنظام  املناخ،  يف  اختالفات 
الدينية، وأخرياً، عادات وتقاليد كل جمتمع. ويکتب: اجملرم هو ضحية النظام االجتماعي وهو غري 

مسؤول عن اجلرمية املرتكبة. إن اجملتمع هو الذي جعل اجملرم جمرماً بسبب الغفلة عنه و إمهاله.

4- مدرسة علم االجتماع اجلنائي

التخصصية لعلم اجلرمية  القانون اجلنائي جبامعة روما وأحد مؤسسي املدرسة  يعتقد أستاذ 
ومؤسس علم االجتماع اجلنائي إنريكو فريي _ مع اعرتافه بتأثري العوامل االجتماعية يف حدوث 
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الظروف  الظاهرة اإلجرامية ألي اجلرمية، هي احلياة اجملتمعية ورد فعلها، وطاملا أن  اجلرائم _ أن 
املعيشية ال تتغري، فإن عدد اجلرائم يظل اثبتاً  وسيتغري يف أوقات الفوضى واحلرب واجملاعة وغريها. 
وعليه فإن فريي يرفض نظرية أتثري البيئة اجلغرافية ونظرية »الكاسني« حول أتثري البيئة االجتماعية 
كما وصفوها، ويكتب: »إذا كانت العوامل اجلغرافية والبيئة االجتماعية  کافية لزراعة ومنو جرثومة 
االحنراف واجلرمية، فلماذا ال يرتكب اجلرائم سوى حفنة من األشخاص الذين يعيشون يف نفس البيئة 
وهم يف ظروف متساوية؟ إنه يرى أن اجلرمية، مثلها مثل مجيع أفعال البشر، ظاهرة معقدة تنشأ عن 

ظروف جسدية وعقلية واجتماعية«.

أهم البواعث االجتماعية للجرمية

واالقتصادية  االجتماعية  الثالث  البيئات  يف  للجرمية  االجتماعية  البواعث  دراسة  ميكن 
والسياسية:

اواًل: البيئة االجتماعية 

1-البيئة األسرية: و هي البيئة اليت يولد فيها الفرد ويواصل فيها حياته. يرى الباحثون أن 
اإلنسان يتأثر كثرياً بوالديه وبسائر أفراد األسرة ولذلك فإن األجواء األسرية هلا أتثري مباشر يف ظهور 
سلوكيات خطرية من قبل الفرد وارتكابه اجلرائم. لقد احتل هذا التأثري اهتمام املفكرين يف جمال 

تكوين شخصية األفراد وسلوكهم وابلتايل ما سيصدر عنهم من أفعال وتصرفات. 

يکتب دوغرف يف هذا اجملال: » إن من الطبيعي أتثري سنوات حياة األفراد على تكوين 
شخصيتهم وما ستكون يف املستقبل. فإن قامت األسرة بواجبها الرتبوي وكانت العالقة اليت جتمع 
بني الوالدين واألوالد يف أجواء سليمة وعاطفية تسودها احملبة واحلنان ومتت تلبية احلاجات الطبيعية 
فإن الطفل سيكرب اجتماعياً بكل سهولة وسيكون سلوكه يف العالقات األسرية وخارجها سلوكاً 
طبيعياً متوازانً . وفيما إذا كانت الظروف بشكل آخر- أي فيما لو كانت األسرة تعاين من ضعف 
بال شك  العوامل  فإن هذه  الوالدين  انفصال  إثر  واحلنان  احملبة  أزمة يف  الطفل  واجه  وإذا  تربوي 
ستنعكس عاجاًل أم آجاًل على شخصية الطفل. إن األسرة تلعب دوراً مصريايً يف معرفة دوافع 

االحنراف واجلرمية لدى الشباب.«

ويضيف الباحث يف جمال اجلرمية مشدداً على دور البواعث املشار إليها: إن شخصية اجلاين 
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وسلوكه جتاه اجملتمع حُتدد إىل حد كبري وفقاً خلصائص بيئته األسرية.

بروز اجلرمية يف  له أتثري علی  العائلي  الوضع  إن  اجملال: »ال شك  كتب ريستون يف هذا 
األفراد«. وإلثبات وجهة نظره، وبعد إجراء دراسات يف هذا املوضوع يقول: »ثالثة أرابع اجملرمني 
هم من عائالت عاشت ظروفاً غري طبيعية وکانت تواجه أجواًء مضطربة للغاية ». وعليه فعند دراسة 
كيفية أتثري البيئة األسرية على أفرادها، جيب االنتباه إىل حالة األسرة والعالقات بني األفراد ووضع 

الطفل يف تلك اجملموعة:

- األسرة املتوترة: إذا كانت البيئة األسرية بيئة متوترة - أي إن هناك خالفات وصراعات 
بني الوالدين، فهذا أمر يسلب سالم وراحة أطفال تلك األسرة، وسيرتك آاثراً نفسية غري مرغوب 
فيها على األطفال خالل فرتة البلوغ. وبعدها تتجلى يف شكل عدوان، أو مترد، أو عصيان للقواعد 
واألنظمة، أو يف صورة المباالة، وتؤدي إىل ارتكاب جرائم خمتلفة. ُتظهر األحباث يف فرنسا أن 

80٪ من األطفال اجلناة ينتمون إىل مثل هذه العائالت .

-العائلة غری امللتزمة: من النقاط اليت أكد عليها علماء النفس بشكل خاص وجود عالقة 
عاطفية بني األطفال واآلابء.ومن اجلدير ابلذكر أن للحب والعاطفة أتثرياً كبرياً يف تنمية شخصية 
األفراد. على العكس من ذلك، يؤدي احلرمان العاطفي إىل اضطراابت يف الشخصية وإىل جمموعة 
من االحنرافات. وفيما لو فُِقد احلب واحلنان من أجواء األسرة ومل يتلقَّ الطفل تلك املشاعر النبيلة 
من الوالدين فإنه سيقوم قطعاً مبا  يعوضه عن تلك اخلسارة فريتكب أعمااًل خطرية تعارض القوانني 
حب  من  ُحرموا  الذين  الرضع  األطفال  فان  املثال  سبيل  على  االجتماعية.  والتقاليد  والعادات 
وعاطفة أمهاهتم خالل السنوات األوىل من حياهتم وقد ترعرعوا بعيداً عن الدفء األسري يف دور 
األيتام سيعانون بسبب ذلك احلرمان من اضطراابت يف الشخصية وذلك على الرغم من اهتمام 
املربني يف دور األيتام ابألصول والرتبية الصحيحة .ووفقاً لدراسة ُأجريت على 38 ابلغاً عاشوا يف 
دار لأليتام من األسبوع الثالث من عمرهم إىل سن الثالثة، وفقاً الختبار ُأجري عليهم بعد 16 
إىل 28 عاماً من مغادرهتم لدار األيتام، فإن 4 منهم مصابون ابجلنون، و21 شخصاً يعانون من 
اضطراابت مزاجية )غري طبيعية(، و4 منهم يعانون من ختلف عقلي، شخصان مصاابن أبمراض 
عصبية و7 منهم فقط متكنوا من التكيف مع البيئة االجتماعية ولديهم سلوك طبيعي.  ِإْن قبلنا 
أبن البيئة األسرية مؤثرة جداً يف تشكيل شخصية الطفل وأنَّ األطفال ميارسون سلوكهم من خالل 
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تقليد حركات ومواقف الوالدين، فإن تصرفات الوالدين وأفعاهلم غري الالئقة تتسبب يف حتفيز الغريزة 
اجلنسية ألطفاهلم قبل مرحلة البلوغ األمر الذي يسبب احنرافهم وارتکاهبم للجرمية. کما أن إدمان 
الوالدين للمخدرات والكحول له عواقب فردية واجتماعية على أطفاهلم ويسبب هلم اضطراابٍت 

نفسية.

األسرة املفككة: النفصال الوالدين آاثر سلبية على نفسية األبناء، فباإلضافة إىل املشاكل 	 
إصالحها،  ميكن  ال  هبم صدماٍت  ويلحق  النفسية  املشاكل  من  العديد  هلم  يسبب  فإنه  املادية، 
األمر الذي يسبب حاالت الغضب والعنف والعصيان ألوامر الوالدين وغريهم وابلتايل يتسبب يف 
عدم توافقهم وانسجامهم يف اجملتمع. هذا التفكك األسري يف الفتيات يتسبب هبروهبن من املنزل 
ويف البنني جيعلهم يفضلون أجواء خارج املنزل، ويؤدي ذلك تدرجيياً إىل اجنذاهبم إىل اجلماعات 
اإلجرامية، وأخرياً ارتكاب اجلرائم. هلذا السبب، فإن الطالق، على الرغم من أنه قد يكون املخرج 
الوحيد واحلل املّر الذي ال بد منه، إال أنه يكون دائماً كارثة على الطفل، ورمبا هلذا السبب يعترب 

الطالق أبغض احلالل يف الشريعة اإلسالمية . 

فيه الشخص ويكرب ويستقر.  الذي يولد  املنزل  أو  2-بيئة السكن: وهي مكان اإلقامة 
يعكس الوضع السكين إىل حد كبري احلياة االقتصادية واالجتماعية للوالدين واملكان الذي مت بناء 
املنزل فيه، وهو أمر مؤثر يف وقوع اجلرائم من قبل أفراده. البيوت املتواضعة ذات املساحة الضيقة 
ابلنسبة إىل األشخاص الذين يعيشون فيها هلا أتثري كبري على احنراف سكاهنا؛ ألن اآلابء واألطفال 
يضطرون إىل النوم يف نفس الغرفة، وقد يالحظ األطفال العالقات اجلنسية  فيما بني والديهم، 
مما يتسبب يف آاثر غري سارة على النشاط اجلنسي ألطفاهلم.األمر اآلخر هو الصخب والضجيج 
الذي حيدثه األطفال يف البيوت الصغرية وهو ابلطبع يزعج الوالدين، فيلجأ األطفال إىل الشارع، 
ومن خالل ذلك ينجرون إىل الضالل. »تشري األحباث اليت أجراها مركز ووکرسون يف فرنسا إىل أن 

22.4٪ من حاالت االحنراف ترجع إىل کثرة األفراد املتواجدين داخل البيت الواحد«. 

يف املناطق واألحياء اليت تكون الزمحة فيها هي مستها الغالبة وتفتقر أيضاً إىل الصرف الصحي 
والنظافة ومراكز الرتفيه الصحية،تکون األرضية ممهدة أكثر الرتكاب أعمال إجرامية. لذلك فإن 
األشخاص الذين يعيشون يف هذه املناطق أكثر عرضة لإلصابة مقارنة مع َمن يعيش يف املناطق 

األخرى.
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3- البيئة املختارة: يعترب تكوين أسرة شخصية واختيار العمل ووقت الفراغ الذي خيتاره 
اإلنسان إبرادته ورغبته ضمن بيئته املختارة.

- بيئة الوظيفة: كما أنه من رحم البيئة األسرية تولد الشخصية املستقرة واملطمئنة والعكس 
صحيح أيضاً، فإن لبيئة الوظيفة دوراً مباشراً يف قيام الفرد ابألعمال والسلوكيات املقبولة أو العكس 
ابلسلوكيات املرفوضة واجلرائم. ِإْن مل تكن الوظيفة اليت خيتارها الفرد من أجل احلصول على رزقه 
القلق  حالة  يواجه  أن  إىل  تؤدي  ابلتايل  )الوظيفة(  فهي  رضاه  تليب  املعيشية،  حاجاته  وتسديد 
واالضطراب وهذا بدوره ميهد الرتكابه اجلرمية. إن البيئة اليت خيتارها الفرد من أجل الوظيفة جتعله 
متأثراً مبختلف األشخاص بثقافات وطبائع وقيم متعددة. على سبيل املثال فإن موظفي املطاعم 
يتوقع أن مييلوا إىل ارتكاب اجلرائم أکثر من غريهم بسبب تعاملهم وتواصلهم مع خمتلف الشرائح 

اجملتمعية مبن فيهم اجملرمون. 

- بيئة الرتفيه:يتمتع األفراد مبزيد من أوقات الفراغ وذلك بسبب ما وفره عصر الصناعة 
والتكنولوجيا لذلك فهم يقضون جزءاً من حياهتم يف الرتفيه واالسرتخاء ولتخفيف التعب واستعادة 
القوى وجتديد النشاط . وإذا ما فُقدت أماكن خاصة للرتفيه السليم وفقاً للقيم والعادات والثقافة 
واملعتقدات الدينية فسيلجأ األفراد إىل سائر األماكن كاملقاهي واملطاعم واألزقة والشارع. عندها 
ينفذ املنحرفون ذوو التأثري السليب بني هؤالء األشخاص حماولني مّد جسور التواصل معهم ليقودوهم 
إىل ارتكاب األخطاء، وبذلك يعثر اجلناة على شركاء هلم يف ارتكاب اجلرمية وال يستوحشون يف 

طريق الباطل بعد أن وجدوا من يصحبهم فيه. 

وهكذا يكون الطريق معبداً الحنراف الراغبني إىل ممارسة الرتفيه السليم وهم سينجذبون إىل 
فرق اجملرمني واجلناة وتتكون فيما بينهم صلة احلب والصداقة ومن أجل أن يصبحوا مقبولني يف 
القيام  والنتيجة هي  العملية؛  السلوك والقيم واألطر  يتشبهوا هبم يف  الفرق البد وأن  تلك  منظار 
بتصرفات جمرمة تكون مقبولة عند تلك الفرق املنحرفة، وختتلف اجلرائم ابختالف أعمار اجملرمني، 
فاجملرم حىت مخسة عشر عاماً ُيستخدم عادة يف جمال األعمال التخريبية واألكرب منه يكلف مبهمة 

السرقة. 

يرون  الرأي  املفكرون وأصحاب  التاسع عشر كان  القرن  بداايت  الدراسية: يف  البيئة   -
اقرتحوا  التعليم والرتبية وذلك من أجل احلؤول دون وقوع اجلرائم يف اجملتمع؛ لذلك  ضرورة نشر 
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موضوع إلزام التعليم والتعلم. ويف هذا الصدد، فإن الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو له مقولة شهرية: 
»افتح مدرسة ليغلق ابب السجن«. إال أن مضي الزمان أكد أْن  ال أتثري يف إزالة األمية من بني 
الناس على اخنفاض نسبة اجلرائم. بل إن ما حيدث هو تغري صورة اجلرمية. حبيث إّن املتعلمني ال 
مييلون إىل ضرب اآلخرين واالعتداء عليهم كما يقوم بذلك األمّيون بل إهنم يرتكبون عادة جرائم 
فكرية ترافق احليل واخلدع والتزوير واالحتيال وخيانة األمانة. إن للبيئة الدراسية أتثرياً مهماً على 
تكوين وتنمية شخصية الطفل. فهو يتلقى من  زمالئه يف املدرسة طرق التواصل واحلياة وكيفية 
االنسجام واحرتام اآلخرين وهو يتهيأ يف بيئة الدراسة ملراعاة وتطبيق القوانني والقرارات اجملتمعية.

ولكن مع توجه البلدان إىل الصناعة والقيم املادية فقد نسيت  املدارس مهمتها، فبداًل من الوفاء 
مبسؤولييَت التعليم والتعلم، أضحت املدارس تقود املتعلمني فقط إىل تعلم وظيفة أو مهنة حمددة يف 

اجملتمع.

من انحية أخرى، فإن وجود عدد كبري من الطالب يف الفصل الدراسي واستحالة إيالء 
املعلمني اهتماماً كافياً لألبعاد األخالقية والعاطفية واأليديولوجية لألطفال، هو سبب آخر لعدم 

االهتمام برتبيتهم، وهي من بني عوامل أخرى تساهم كلها على احنراف األطفال. 

4- وسائل التواصل االجتماعي: تعد املطبوعات، اإلذاعة والتلفزيون، السينما واملسرح 
يف كل جمتمع آليات للتنشئة االجتماعية والثقافية ومن خالهلا يتمكن اجملتمع من تدريب أفراده 
أمام ارتكاب اجلرائم أو أن ينجح  الطريق  القوانني والقرارات اجملتمعية، ليسد ابلتايل  على مراعاة 
يف اخنفاض نسبة وقوعها مهما أمكن. لكن مما يؤسف له عدم االهتمام مبتطلبات الزمان واملكان 
وتناسي العادات واملبادئ األخالقية واملعتقدات الدينية، أضحى سبباً يف احنراف وتضليل البعض 
يف اجملتمع وإحداث حاالت اجلنوح واجلرمية. على أن الصحافة ومن أجل جذب املزيد من العمالء 
وكسب املال، تقدم أخبار اجملرمني بطريقة ابرزة وخيالية مبالغ فيها، حبيث جتعل اجملرمني مشهورين، 
السلوكيات اإلجرامية  الذين حيلمون ابلشهرة مبادرين إىل تقليد هذه األنواع من  وهذا جيعل من 
وأداء نفس األفعال. فرتاهم منتجني يف التلفزيون والسينما يقومون إبنتاج أفالم حتتوي على مشاهد 
عنيفة وخمالفة للقانون ومليئة ابملشاهد املثرية واليت حتفز الشباب حنو التشبه أببطال تلك األفالم 
بغض النظر عن اهتماماهتم األخالقية أو التعليمية أو التدريبية األمر الذي يوفر األرضية الرتكاب 

اجلرائم أيضاً .
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الصناعية إىل حتول كامل يف  التطورات  التاسع عشر، أدت  القرن  أوائل  5- اهلجرة:منذ 
احلياة احلضرية؛ فمن انحية، سهَّل حتسني الطرق واملواصالت وتطوير وسائل اإلعالم على القرويني 
التعرف على فوائد احلياة احلضرية ورفاهيتها وزايدة وعيهم أبوجه احلرمان اليت يواجهوهنا وابلتايل 
ومن أجل احلصول والتمتع بتلك املزااي واحلياة املرفهة الظاهرية فهاجروا إىل املدن. لكن مع دخوهلم 
إىل  الوصول  اإلجيار وصعوبة  املناسب ودفع  السكن  توفري  املدن واجهوا مشاكَل كثريًة كمشكلة 
مرافق احلياة احلضرية ولذلك فقد ُأجربوا على االنتقال إىل ضواحي املدن وحماولة بناء أكواخ هلم. 
من انحية أخرى، وبسبب قلة اخلربة يف القيام ابألعمال املناسبة واحلرف الصناعية، فقد سَعْوا إىل 
وظائف غري مناسبة مثل بيع السجائر والصحف، وشراء املخدرات وبيعها، وهذا ما وفر األرضية 

الرتكاب األعمال اخلطرية واجلرائم . 

اثنياً: البيئة االقتصادية

منذ أمد بعيد شغل ابَل املفكرين موضوُع احلالة االقتصادية وأتثريها على أفكار وسلوكيات 
أفراد اجملتمع .ينقل عن أفالطون قوله: » ال ميكن اجلمع بني التقوى احلقيقية وكثرة الثروة«. وهذا 
يعين أهنما ال جيتمعان أبداً. وذهب بعض العلماء إىل أن العامل االقتصادي هو العامل الوحيد الذي 

يؤثر على البشر، أما األبعاد البشرية األخرى فهي متأثرة ابلظروف االقتصادية.

إىل املدرسة الشيوعية، ويعتقدون  الباحثني يف جمال اجلرمية، مييلون أساساً  إن جمموعة من 
واألخالق  والسياسة  األخرى كاألسرة  االجتماعية  األبعاد  وما  االقتصاد  هو  اجملتمع  أساس  أن 
والثقافة سوى بىًن فوقية وهي نتيجة لعوامل اقتصادية. لذلك فهم يعتربون ظاهرة اجلرمية نتيجة الفقر 
ويعتقدون أن التوزيع اجلائر للثروة وعدم املساواة االجتماعية يؤداين إىل أفعال إجرامية. ومن مث فإن 

معظم اجملرمني يعتربون فقراء ومنخفضي الدخل يف اجملتمع.

لكن  قسماً آخَر من الباحثني يعارضون هذا الرأي، معتقدين أن الفقر اليؤدي إىل اجلرمية 
فحسب، بل إن النمو والتوسعة االقتصادية، وكذلك ارتفاع مستوايت املعيشة، يؤداين إىل اجلرمية 

واالحنراف.

لقد أولت املصادر الدينية اهتماماً هلذه القضية واعتربهتا أحد العوامل األساسية لتغري وتطور 
اإلنسان. من انحية أخرى  يعترب تكديس الثروة وتراكمها من أسباب االحنراف والتمرد لدی بين 
البشر؛ ألن الكثري من الناس، إذا وصلوا إىل مستوى متقدم من احلالة االقتصادية فإهنم يشعرون 
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االقتصادي بشكل تدرجيي جيعلهم   اجملال  احلاجة واالستقاللية يف  التامة. وإن عدم  ابالستقاللية 
يشعرون ابالستغناء حىت عن هللا أيضاً. ويف هذه احلال، تكون األرضية مهيأة لتمردهم واحنرافهم. 
کما ميكن استنتاج هذا املعىن من اآليتني السادسة والسابعة من سورة العلق. » ِانَّ االنساَن لَيطغى 
أن َرآُه اسَتغىن«. من انحية أخرى، فإن اإلسالم يعترب الفقر سبباً إلمهال القضااي الروحية والقيم 

واألعراف، وتشري إىل هذه القضية الرواية الشهرية »من المعاَش له المعاَد له«.

من الواضح أّن الكثري من الناس، إذا كانوا من الناحية االقتصادية يف وضع اليستطيعون فيه 
توفري ضرورايت حياهتم األساسية يف احلصول على الطعام فال معىن عندهم للحركة والتصرف يف 

إطار قيمي وأخالقي وقانوين وستصرف جهودهم ومساعيهم حنو حل مشاكلهم املعيشة.

ما ميكن استنتاجه مما سبق هو أنه، ال ينبغي أبي حال من األحوال جتاهل آاثر العوامل 
االقتصادية على األعمال والسلوك اإلجرامي.

ومن جانبه فإنَّ توماس موريس وهو أحد املؤلفني واملفكرين اإلجنليز يعترب يف كتابه يوتوبيا 
الوضع  وحتسني  اجلرمية،  وملنع  واللوائح،  القوانني  وانتهاكات  الشغب  ألعمال  مهماً  سبباً  الفقر 

االقتصادي، وضبط الثروة، وحل الفروق الطبقية فقد كان يوصي بتوظيف العاطلني واجملرمني.

اثلثاً: البيئة السياسية

1- السياسة الداخلية:  تلعب طبيعة النظام السياسي وأداء الدولة احلاكمة يف كل بلد 
دوراً مهماً يف معدل اجلرمية. ويف األنظمة السياسية االستبدادية ال ميلك الناس القدرة على انتقاد 
تصرفات احلكام، لذلك فإهنم ينخرطون يف سلسلة من األعمال اليت تعترب إجرامية مثل إاثرة الرعب 
واالنفجارات واحلرق املتعمد والقتل واالختطاف وما شابه ذلك. كما أنه لو كانت هناك سياسات 
غري منطقية تطبق من قبل املسؤولني أو أهنم يتهاونون يف مسؤولياهتم وفيما إذا فقدت أجواء الرقابة 
الصارمة فقد تنتشر يف اجملتمع جرائم معينة مثل الفساد اإلداري وتزوير االنتخاابت وما شابه ذلك.

2- الثورة: تشهد الثورات عادة تعطل الدوائر والتنظيمات، ال سيما ابلنسبة إىل األجهزة 
األمنية مثل الدرك واجليش وما يف حكمهما، األمر الذي يوفر األرضية لألفراد الرتكاب جرائم 

خمتلفة.
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3- احلروب: يعتقد البعض أن انشغال األجهزة احلكومية وال سيما األمنية بظروف احلرب 
واالشتباكات مع األعداء وعدم االهتمام اجلاد مبنع األعمال اإلجرامية ومالحقة اجملرمني من جانب 
و من جانب آخر تقليل اإلنتاج وضرورة التقشف االقتصادي وارتفاع األسعار، كل ذلك جيعل عدد 

املنحرفني واجملرمني أيخذ يف االرتفاع.

4- سياسة املعاقبة: إن االهتمام واحلفاظ على النظام واألمن ومنع وقوع اجلرائم من الربامج 
الرئيسية للدولة احلاكمة، ويتحقق من خالل االهتمام مبالحظتني: 

أ- وضع قوانني جنائية متناسبة ورادعة.

ب- حتسني الوضع االجتماعي هبدف إزالة البواعث االجتماعية للجرمية.

فإذا مل أتخذ السياسة اجلنائية أي من هاتني النقطتني على حممل اجلد، فال يتحقق اهلدف 
الغائي منها ابلتأکيد وهو منع اجلرمية. 

يف اخلتام:

إن اجلرمية كظاهرة إجتماعية، شأهنا يف ذلك شأن الظواهر االجتماعية األخرى، هلا أبعاد 
الظواهر  وتطور  تغري  فإن  ولذلك  يف ظهورها،  دوراً  تلعب  أن  العوامل  من  للعديد  وميكن  خمتلفة 
االجتماعية أمر حيدث ببطء. فإذا كان للبيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية أتثرٌي مباشٌر على 
معدل اجلرمية، فال ميكن منع اجلرمية يف بلد ما فقط عن طريق تشديد العقوابت على مرتكبيها أو 
بقمعهم من قبل الشرطة أو حىت من خالل االزدهار االقتصادي ورفع املستوى املعيشي للناس، بل 
إن منع األفراد من ارتكاب اجلرائم يتطلب جهداً شاماًل يف مجيع األبعاد لتحقيق النجاح يف هذا 

اجملال.

https://tinyurl.com/y8fvlboo :رابط الدراسة


