
جامعة الجيللي بونعامة  خميس مليانة

كلية العلوم النسانية و الجتماعية

قسم العلوم الجتماعية

عنوان الماستر: علم اجتماع النحراف والجريمة
اسم الوحدة: الساسية

اسم المادة: علم الضحايا 
الدكتور : حطابي صادق

05الرصيد: 
02المعامل: 

عنوان الدرس: مدخل عام لعلم الضحايا

تمهيد 

 لق���د ظه���رت الجريم���ة باعتباره���ا ظ���اهرة اجتماعي���ة م���ع نش���أة الحي���اة الجتماعي���ة عل���ى س���طح
الرض، وقد احتلت مكانة الص�دارة ف�ي الدراس�ات العلمي�ة، الم�ر ال�ذي أدى إل�ى كش�ف الس�تار عل�ى

بعض جوانبها وإخراجها إلى دائرة الفهم والتحليل.

ونظرا لخطورة الجريمة على المجتمع، فقد احتل المجرم بؤرة الهتمام في ه�ذه الدراس�ات س�عيا
منه���ا لفه���م شخص���يته والعوام���ل ال���تي أدت إل���ى ارتك���اب الجريم���ة حي���ث أحي���ط الج���اني بمجموع���ة م��ن
الحق���وق ال���تي تض���من ل���ه محاكم���ة عادل���ة، دون أن ي���وجه الهتم���ام الك���افي لض���حية عل���ى الرغ���م أن���ه

المتضرر الساسي من الفعل والسلوك الجرامي.

هذا وقد ظل ضحايا الجريمة لمدة طويلة من الزم�ن منس�ية، نظ�را لتس�ليط الض�وء عل�ى حق�وق المته�م
من قبل المدارس الفقهية العديدة التي ركزت جل اهتمامها عليه.

 وبعد أن تفاقمت معدلت ضحايا الجريمة بكل أنواعها وأش�كالها وتض�اعفت أض�رارها الجس�يمة     
والنفس��ية والجتماعي��ة والقتص��ادية ال��تي ع�ادة م��ا تتركه��ا، ب��دأ الهتم��ام ينص��ب عل��ى ه�ؤلء الض��حايا



.والمتضررين إلى الحد الذي برز معه عل�م جدي�د ف�ي نط�اق الفق�ه الجن�ائي يطل�ق علي�ه عل�م الض�حايا
Victimology 1

 ويهت�م ه�ذا العل�م بدراس�ة شخص�ية الض�حية بإعتب�اره طرف��ا ف��ي Victimology  علم الضحايا:    
الظاهرة الجرامية ، وذلك من خلل تحليل بيول�وجي واجتم�اعي وعقل�ي ونفس�اني للض�حية ، وبالت�الي
فه�و عل�م مس�تقل ب�ذاته ع�ن ب�اقي العل�وم الخ��رى كعل�م الج�رام وعل�م النف�س القض��ائي وعل�م العق�اب ،
وإن كان يلتقيان بعضهما البعض في بعض النقاط ، فإنهما بالرغم من ذلك فلكل منهما نطاق عمل��ه

ومجال اهتمامه .

 ومن الشكالت التي يثيرها علم الضحية ، هو صعوبة حصر مفهوم شامل وكامل له وذلك لما   
يثيره من خلف حول مفهومه ومدى نطاقه ، وهذا راجع بالساس إل�ى ك�ونه عل�م م�ن العل�وم المركب�ة
والمختل��ف بش��أنها ، ل��ذلك يبق��ى تحدي��د مفه��ومه ونط��اقه مرتب��ط أساس��ا بحص��ر أس��باب الض����رار ال��تي
يتع���رض له��ا النس��ان ف��ي ه���ذا العص��ر س��واء أك��انت أس��باب تع��زى لعوام��ل طبيعي��ة أو تع��زى للنس��ان
نفس�ه ، وبالت�الي فوظيف�ة عل�م الض�حية ه�و اكتش�اف شخص�ية الض�حية ، وتحدي�د الحق�وق المخول�ة ل�ه
ال��تي لحقه�ا الهم��ال والنك��ران ، ل��ذلك أص�بح ه��ذا العل��م بمثاب��ة ق�وة ض�اغطة عل��ى الحكوم��ات وع��امل
م���ؤثرا ف���ي الجه���زة التش���ريعية والتنفيذي���ة ونظ���م العدال���ة م���ن أج���ل تع���ديل الق���وانين وتط���وير إج���راءات

2 الشرطة والنيابة العامة والقضاء في إتجاه حماية حقوق الضحايا وتعويضهم .

الدراسات المؤسسة لعلم الضحايا:

 فبالنس��بة لدراس��ات القديم��ة فق��د أش��ار ففقه��اء الق��انون الجن��ائي من��ذ :  فيورباخ اللماني  دراسة .1
مدة طويلة إلى أهمية دور الضحية أحيانا في ارتكاب الجريم�ة ، أمث�ال "فيورب�اخ" ف�ي ألماني�ا

Traitéف��ي كت��ابه «       documentaire des crimes « ،1846الص��ادر س��نة      
.حيث نوه عن اعتقاده بأن الضحية قد يكون هو السبب في الجريمة

ال��ى دور الض��حية ف��ي ارتك��ابال��ذي اش��ار دوم��ا : »   A.W.Allen  لمريكي «   ا  دراسة .2
 »A.W.Allenالجريم��ة كأح��د ال��دوافع إليه��ا ، وه��ذه الكتاب��ات المتع��ددة ق��ادت المريك��ي « 

http://www.akhbarona.com/writers/122668.html ، 2 . تطور علم الضحية  .سالم الكتبي   1
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 إل��ى ان يش��ير إل��ى أهمي��ة وض��رورة وج��ود دراس��ات خاص��ة ت��ؤدي إل��ى عل��م1926ف��ي س��نة 
جن��ائي جدي��د ع��ن الض��حية ، حي��ث لح��ظ إته��ام ع��دد ك��بير م��ن الض��حايا ف��ي ج��رائم الس��رقة
لنه��م أهمل�وا ف�ي المحافظ�ة عل�ى أم�والهم ، وبالت�الي دراس�ة ح�التهم وفحص�هم ق�د ي�ؤدي ف�ائدة

 .للعلوم الجنائية
: Hansvon Hentig دراس]]ة هانس]]فون هانت]]ج.3 ف���ي ه���ذه المرحل���ة انتق���ال البح���ث ف���ي 

الض��حية م��ن الناحي��ة النظري��ة إل��ى الناحي��ة العلمي��ة ،ول��م يظه��ر ه��ذا إل ف��ي أعق��اب الح��رب
 بظه��ور كت��اب "النس��ان المج��رم"1876العالمي��ة الثاني��ة ، وإذا ك��ان مول��د عل��م الج��رام س��نة 

Hansvon ، ف���إن عل���م الض���حية يعت���بر ق���د ب���دأ بكت���اب « Lombroso  س���يزار للم���بروزو

Hentig (عن الجاني وضحيته) « » The criminal and his victime « وذلك سنة
، وك�ان ق��د ق��رر س��ابقا ب�أن الدراس�ة النظري��ة لمكافح�ة الجريم��ة ليس�ت له�ا أهمي�ة دون 1948

المعرف���ة الحقيقي���ة لض���حية ، حي���ث من���ه يمكنن���ا معرف���ة الك���ثير ع���ن الج���اني ودوافع���ه وس���بب
الجريمة ، بل إن دراسة القاتل والمقتول والنصاب وضحيته ، والسلوك المتبادل بينهما يمكن

1941عن طريقه الكش�ف ع�ن الظ�اهرة الجرامي�ة ، وذل�ك م�ن خلل المق�ال ال�ذي نش�ره ف�ي 
 »Von Hentig وق�د قس�م «  ،المعنون ب� " ملحظات حول التفاعل بين المجرم والض�حية

 ف�روع ، وه�ي : المج�رم الض�حية ، المجن�ي علي�ه الخف�ي ، ث�م3كتابه المشار إليه سابقا إل�ى 
العلقة الخاصة بين الجاني والضحية، وبعد ذلك أجرى دراسة خاصة على ع��دة شخص��يات

 .من الضحايا مثل الشباب والمسنين والحداث
 ورقة في Mendelsohn قدم مندلسون 1947سنة   : Mendelsohn دراسة مندلسون.4

م��ؤتمر الق��انون الجن��ائي ال��ذي عق��د ف��ي بوخارس��ت معلن��ا م��ن خلل تل��ك الورق��ة ميلد عب��ارة
عل��م الض��حية ، لفت��ا النظ��ار إل��ى ال��دور ال��ذي تلعب��ه الض��حية ف��ي دف��ع الج��اني إل��ى ارتك��اب
الجريم��ة ، بالقي��ام ببع��ض التص��رفات المعروف��ة ف��ي الق��انون الجن��ائي كالس��تفزاز ال��ذي يش��كل

عامل من العوامل المخففة للعقوبة التي توقع على مرتكب الجريمة .
    : وم��ع م��رور ال��وقت ، ظه��ر مص��طلح تح��رش الض��حية بالج��انيWolfgang     دراسة.5

victime précipitation » «   » الذي استخدمه Wolfgang «   1958سنة 

 



  

  حطابي صادق/ د

  /محاضرة 
   حقوق و واجبات الضحايا

  
ضحايا  هتؤدى اجتا أنجيب   احلقوقحددت كل القوانني الوطنية و الدولية و املعاهدات جمموعة من 

العدالة اجلنائية ، فما هي تلك  أجهزةجتاه  أخرىجتاه ا�تمع و   تأديتهايلتزم الضحايا  واجباتو  اجلرمية
  .الواجبات و احلقوق 

  
  حقوق ضحايا الجريمة / اوال 

 اجلاين من حقوقهعلى  احلصول يف الطريق أمامه يسدّ  ال أن فاملنتظر الشكوى يهعل ا�ين يقّدم أن بعد
 بعّدة تقوم األخري هذا من الشكوى تتلّقى بعدما العاّمة النيابة لكن و له، الضرر وقوع يف تسّبب الذي

 ةالنياب تصرّفات اجتاه عليه ا�ين حقوق إىل التطّرق يكون سوف بذلك و حبقوقه، الصلة ذات تصرّفات
  1 .العاّمة
جممل تلك النصوص ، علما بان  نصت القوانني الوطنية و الدولية على حقوق لضحايا ويف مايلي  ولقد

 2:كثريا من الدول قامت باعتماد ما جاء يف املواثيق الدولية ضمن تشريعا�ا الوطنية 

ات الفورية من قبل أجهزة العدالة اجلنائية للبالغ الذي يتقدم به الضحايا و اختاذ اإلجراءاالستجابة  - 
 .القانونية دون تأخري 

 محاية الضحايا و أسرهم وإزالة الضرر الذي حلق ，م فورا  - 

                                                           

جامعة االخوة كلیة القوق ،میة ،رسالة ماجستر ،حقوق المجني علیه في الدعوة العمو . قراني مفیدة   1
  .31ص 2008/2009منتوري،قسنطینة ،

، جامعة نایف للعلوم  Ã Ÿ1 :2005علم ضحایا بالجریمة وتطبیقاته في الدول العربیة: محمد األمین البشرى  2
  .157- 156ص ص  المملكة العربیة السعودیة االمنیة ،

  حقوق وواجبات الضحايا / محور 



 كفالة حق الضحايا يف الوقوف على سري اإلجراءات اجلنائية و االستماع لرأيهم يف تلك اإلجراءات  - 
لذي ال احرتام موقف املتضرر من اجلرمية و تقدير حالته النفسية و العمل على رفع معنوياته بالقدر ا - 

 .يؤثر يف العدالة 
 نفسية و اجتماعية و مالية  أثاردثه من حت مساعدة ا�ين عليه و أفراد أسرته للخروج من اجلرمية و ما - 
 .و اجلهات املتصلة به  أسرتهالشخصية للمتضرر من اجلرمية و  األسرارالعمل على حفظ  - 
ادة و املعرفة نتائج التحقيقات و تسهيل مهمة ا�ين عليه يف حضور احملاكمات و اإلدالء بالشه - 

 .احملاكمات القضائية النهائية 
 العمل على تعويض املتضرر من اجلرمية وفقا للقوانني السارية ، ومساعدته على العودة للحياة الطبيعة  - 
ضمان كفالة حق ضحايا اجلرمية يف إجراءات منع اجلرمية و مجعيات منع اجلرمية و تنظيم األسرة و  - 

 .طلقاء السجون و توعية املواطنني و دعم أجهزة تطبيق القانون مساعدة 
 .تعديل فيها  أيتأكيد حق إبالغه مبواعيد جلسات احملكمة او  - 
 .حق التقدم بطلب املساعدة و حتمل تكاليف إحضار الشهود  - 
 .حق إخطاره بالقرار النهائي للمحكمة  - 
 .بيله من التهمة حق إبالغه بقرار اإلفراج املؤقت عن املتهم او إخالء س - 
 .حق املساعدة يف التنقالت ملتابعة القضية اليت رفعها  - 
 .حق اسرتداد ممتلكاته اليت خسرها بسبب اجلرمية  - 
 .حق املساعدة يف احلصول على رعاية أطفاله و أسرته  - 
 .احملاكمة  إجراءاتحق احلصول على موقع امن داخل احملكمة ميكنه من متابعة  - 
 . اإلعالموسائل حق محايته من مالحقات  - 
 .اليت حلقت به من اجلرمية   اإلصاباتحق اسرتداد تكاليف العالج من  - 

  

  

  



 واجبات ضحايا الجريمة /ثانيا 

على ضحايا اجلرمية واجبات و التزامات تفرضها القوانني و مبادئ العدالة ينبغي عليهم مراعا�ا و هي   
:3   

 حق من هم حتت كفالته مهما كانت تلكالقيام بإبالغ الشرطة باجلرائم اليت تقع يف حقهم او يف  - 
 .اجلرمية بسيطة او غري مؤثرة فيه 

 .العدالة اجلنائية  ألجهزةالتزام جانب الصدق و التجرد يف املعلومات اليت يديل ，ا  - 
 أغراضبقصد االنتقام او لتحقيق  أمساءاو ذكر  أشخاصمبعلومات ضد  اإلدالءاالبتعاد عن  - 

 .شخصية 
 .بشهاداته مىت طلب منه  لإلدالءالقضائية  األجهزة أماماالهتمام باحلضور  - 
 .العدالة اجلنائية  أجهزةعدم إفشاء أسرار العمل اجلنائي اليت قد يطلع عليها من خالل تعاونه مع  - 
 . أخرىجهة  يةأاو  اإلعالمعدم البوح باملعلومات املتعلقة بالقضية اجلنائية و املتهمني لوسائل  - 
يف العدالة او العمل على اخذ حقوقه بيده عن طريق استعمال القوة مع املتهمني  التأثرياالمتناع عن  - 

 4.خارج نظام العدالة اجلنائية  أخرىوسيلة  بأيةاو 
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  حطابي صادق/ د

  /حاضرةالم
  دور الضحية في حدوث الجريمة  

  
تشري بعض اآلراء اليت تناولت الدراسة العلمية لضحايا اجلرمية إىل احتمال إسهام الضحية يف حدوث 

ميكن أن يتخذ الفعل اإلجرامي، ذلك أن للضحية دورا يف حتديد وصياغة تشكل الفعل اإلجرامي، كما 
دورا هاما وحمددا حلدوث هذا الفعل، هذا باإلضافة إىل الدور الذي ميكن أن تقوم به الضحية يف �يئة 
الفرصة لوقوع الفعل اإلجرامي، وبالتايل فإنه من الناحية اجلنائية يعترب مسؤوال بشكل جزئي عن وقوع 

اور هذا الفصل تكشف عن الدور الذي ميكن اجلرمية، ألنه يسهم يف �يئة الفرصة املالئمة لوقوعها وحم
  .أن تسهم sا الضحية يف وقوع اجلرمية

  ما المقصود بالدور : 1

  إن الدور مفهوم حندده الزاوية اليت نبحث منها، فمثال     

هو وضع اجتماعي ترتبط به جمموعة من اخلصائص الشخصية، : الدور من زاوية البناء االجتماعي
هو : وجمموعة من أوجه النشاط الذي له قيمة على مستوى الفرد واaتمع ومن زاوية التفاعل االجتماعي

جمموعة من األفعال املكتسبة يؤديها شخص يف موقف تفاعل اجتماعي، حيدده واقع يسعى الفرد إىل 
عمال، أما من حيث جانب اaتمع فهو املردود اخلدمي، أي جمموعة اخلدمات إرضائها بالقيام بتلك األ

  . اليت تؤديها تلك األعمال للحماية

فهو األمناط املعيارية املتصلة مبركز معني، وهو مركز حركي ذو عالقة واضحة   :أما من الناحية الثقافية
  1 .حيدده اaتمع ملن يشغل مركزا معيناباملعايري السلوكية حموره االجتاهات والقيم والسلوك، الذي 

                                                           
 ،دراسةالحامعة طالب منظور من االجرامي الفعل حصول في الضحیة دور: الشهري بداي عاشق هادي:  1

 .69ص  2011 االمنیة،الریاض، للعلوم نایف جامعة   دكتوراه اطروحة   الطلبة على مسحیة

  في الجریمةدور ضحیة  /محور 



يعين سلوك الفاعلني املختلني للمراكز اإلجتماعية والسلوك : ومن الناحية النفسية اإلجتماعية 
والتوقعات حتدد ما ينبغي أن يفعله الشخص كشاغل ملركز معني على مستوى مجاعة ما أو على مستوى 

ص لنفسه أو حتددها له مجاعة ما أو حيددها اaتمع  اaتمع ككل، وهذه املواصفات قد حيددها الشخ
الدور هو منط من الدوافع واألهداف واملعتقدات : ككل يف شكل قيم ومعايري، ويف علم اإلجتماع

والقيم واالجتاهات والسلوك الذي يتوقع أعضاء اجلماعة أن يوره فمن يشغل وظيفة ما أو حيتل وضعا 
  . سلوك املتوقع من شخص يف موقف مااجتماعيا معني والدور الذي يصف ال

يقصد بالدور هنا األساليب والطرق والسولكات واألفعال اليت يقوم sا الضحية : وفي علم الضحايا    
ويساعد يف �يئة ظرف حصول الفعل اإلجرامي ضده واليت تنعكس عليه فيها فيما بعد ويصبح هو 

     2.الضحية

  :حدوث الجريمةاألدوار التي تلعبها الضحية في  / 2
لإلشارة فإن الضحية تلعب أدورًا يف حدوث الفعل اإلجرامي وهذه األدوار متباينة حسب    

حدوث اجلرمية وذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة  دور الضحية يف �يئة فرص: الدراسات املتناولة فنجد
ودور الضحية يف خلق ظروف اجلرمية ودوافعهما وأيضا دور الضحية باملشاركة يف حدوث اجلرمية وكذلك 

  . دور الضحية يف حدوث جرائم مسترتة وأيضا دور الضحية يف تسهيل إمتام اجلرمية
الرئيسية حول دور الضحية يف حدوث اجلرمية هو قيامه إن أحد التفسريات  :�ور اaين عليه

بالدور اإلستفزازي من خالل أنه يبدأ باملواجهة اإلستفزازية سواء باأللفاظ أو احلركات مث يستجيب له 
الطرف األخر بإذئه أو قتله، وأول من أشار إىل دور الضحية من خالل تصوره واستفزازه هو العامل 

من جرائم القتل سببها تصور الضحية واستفزازها للجاين،  %25وجد أن حيث " ولفقانق"و"مارفن "
مث وجد مناحي عامر يف دراسته املشهورة عن االغتصاب، وباختصار يرى هذا املدخل النظري من خالل 
مفهوم التهور  أو استفزاز اaرم من قبل الضحية دورًا رئيسيًا بل سببا كافيا، ولوال دور الضحية ملا 

رمية وبالذات االغتصاب، عندما تكون هناك معرفة مسبقة بني الطرفني، واليت قد تنتهي حدثت اجل
  3.بالقتل
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يعين الروتني اليومي عند فيلسون جممل النشاطات اليومية اليت يقوم  : تباع الضحية نشاط روتينيا - 2
الفرد يف اaتمع املعاصر أو املتقدم صناعيا بشكل روتيين، دون أي كسب حسابا ملا قد ينتج عنها sا 

من عواقب، وخباصة يف جمال األفعال اإلجرامية واإلحنراف، وهذه النشاطات الروتينية كانت نتيجة للتغري 
مريكية ومؤشرات هذا التغري اإلجتماعي الذي حصل ببعد احلرب العاملية الثانية يف الواليات املتحدة األ

  : 4ميكن حصرها فيما يلي

Ø متركز النشاط اليومي للفرد األمريكي خارج البيت. 

Ø الزيادة يف عدد األسر املشكلة من ويل أمر واحد. 

Ø الزيادة يف عدد الطالب مع وجود مسؤولية عائلية لديهم، أي يدرس ويشتغل. 

Ø الزيادة يف قضاء وقت الفراغ خارج البيت. 

Ø يف املقتنيات الثمينة، والصغرية لدى األسر األمريكية الزيادة.  
كل هذه املؤشرات قد تصبح دوافع لزيادة األفعال اإلجرامية ويشرتكون الضحايا بأدوار يف حصول 

  .األفعال اإلجرامية ضدهم بسبب التغريات اإلجتماعية وخاصة منط حيا�م
ان يوميا دون أن يدرك متاما عواقبه أو أنه يكون أمثلة على النشاط الروتيين الذي يقوم به اإلنس   

  .م1992مساهم يف حصول األفعال اإلجرامية ضدها حسب عرضها فيلسون يف مقال له سنة 

Ø  يف مكان واحد وقت واحد(كيفية توثيق السيارة بشكل يومي رتب (... 

Ø النمط الروتيين يف قضاء اإلجازات ألسبوعية والسنوية... 

Ø خلروج مع أفراد العائلة للتسويق أو أهداف أخرىالنمط الروتيين يف ا. 

Ø دون اخذ احليطة واحلذر باء إىل البيتغر النمط الروتيين يف إدخال ال. 
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باء منهم إىل البيوت واملمتلكات دون أخد احليطة غر األطفال من املراهقني وخاصة ال إدخال أصدقاء
    5.واحلذر

حبكم  يبعضهاتفرتض نظرية التقارب إمكانية التنبؤ باألشياء املعر뚵ضة للتأثر  :التقارب أو الوفاق -3
وتؤكد هذه الفرضية وجود عالقة    .سواء يف النوع أو اخلصائص أو الزمان واملكان  الوفاق والتقارب 

رجة التأثري، وقد مت تطبيق هذه مباشرة بني النفوذ واملسافة، فكلما تقاربت املسافات وقصرت ارتفعت د
النظرية لوصف األمناط املختلفة من القضايا، كبيان مستويات اجلرمية املرتفعة يف بعض املناطق احلضرية 

وتشري فرضية التقارب إىل أن األماكن الكثيفة باملساكن أكثر عرضة ملستويات اجلرمية عنها . عن غريها
هناك من الباحثني من يدحض هذه الفرضية، ومنهم من ذهب يف املناطق متباعدة املساكن ومع ذلك ف

إىل أبعد من ذلك واإلدعاء بأن لتوافق خصائص األفراد يف األماكن السكنية املتقاربة والكثيفة أكثر 
   .يف احلني الذي يقف فيه باحثون آخرون ضد هذا املفهوم عرضة لإلجرام من غريهم، 

 뚵رمني وضحاياهم يشرتكون يف الكثري من الصفات إال أن املسوحات الوطنية األمريكية دلaت على أن ا
) النوع، والعرق، والعمر، والطبقة االجتماعية، والبيئة ، والسكن أو اجلرية( الشخصية واخلصائص، ومنها

ولكننا نرى بأن هذه النتائج قد ال . فاaرم خيتار ضحيته تبعًا للظروف والعوامل االجتماعية السابقة
قة وال تنطبق على مجيع الضحايا؛ وإمنا تكون قابلة للتطبيق على جرائم االغتصاب واإليذاء تكون دقي

والفساد اإلداري إىل حد ما؛ فعندما يعيش اaرم وضحيته يف أماكن متقاربة وميارسان أنشطة روتينية 
واحملالت التجارية  متشاsة؛ فقد تتشابه أمناط حيا�ما ومعيشتهما كارتياد األماكن العامة مثل اaمعات

  .فيحدث أن يعيش اaرم ذو الدافعية وضحية كامنة يف منطقة واحدة. واملقاهي وغريها

بأن اaرمني وضحاياهم ليسوا مجاعة خمتلفة  يرى اصحاب هذا االجتاه  :الجماعات المتكافئة -4
راسة األوىل ساميون ومتباينة؛ بل هم متكافئون، وهناك دراستان يف هذا اaال؛ قامت بالد

وكان من أبرز نتائجها أن ضحايا جرائم العنف غالبًا ما يرتكبون اجلرائم يف  (Singer,1981)سنقر
وميكن أن يفسر ذلك من خالل " العنف يولد العنف" بأن   املستقبل؛ وينطبق هنا الرأي السلوكي

لدراسة الثانية فقد قامت sا أما ا. نظريات التعلم ونظريات التعزيز والتقليد والثقافات الفرعية
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ووجدت أن ضحايا جرائم املدارس غالباً ما يرتكبون اجلرائم من أجل ) Mcderott,1983(مكرورت
  .ذاتياً؛ وذلك يف إطار احرتامهم لذا�م  استعادة مسروقا�م أو رد اعتبارهم

اجلرائم دورًا بارزًا يف  وهكذا فإن املتتبع لتأريخ علم الضحية جيد أن للدراسات اليت أجريت على ضحايا
إعادة تشكيل نظام علم اجلرمية بأكمله، و رغم ذلك مل يأخذ مساره يف التطور والتقدم يف كل دولة من 
دول العامل، إذ قد نراه متقدمًا يف بعض الدول و متجاهًال يف دول أخرى، وقد أدى تراجع املداخل 

إلجنازات التطبيقية واإلسهام يف دفع عمليات مجع النظرية يف علم الضحية يف الوقت احلايل إىل ظهور ا
البيانات، و حماولة الصياغة النظرية، إضافة إىل التشريعات اجلديدة اليت تتعلق بالضحية، واجلهود 
املساعدة لتحسني وضع الضحايا، والتخفيف عنهم مما يقعون فيه، مث انبثقت من املداخل النظرية مناذج 

  .ختالفات احلادة يف املخاطر اليت تواجه الضحاياخمتلفة يف حماوالت لشرح اال

وميكننا القول بأن حتديد دور الضحية كسبب يف وقوع اجلرمية يعتمد على وصف الضحايا وخصائصهم 
وعلى تصنيفا�م املختلفة والعوامل البيئية املساعدة يف تعّرضهم ضحايا للجرمية، وختتلف العوامل الداخلية 

ننا فيه  واخلارجية من جمتمع إىل آخر وفقًا لنوع األنظمة السائدة يف ذلك اaتمع؛ ففي احلني الذي ميكِّ
عزو سبب اجلرمية إىل عوامل تتعلق باجلاين يف بلد يتسم باالستقرار السياسي واالقتصادي واألمين، فإننا 

الضحية قد نلوم الضحية الذي مينح الفرصة يف مكان تغلب عليه الفوضى وعدم االستقرار، إذ أن دور 
  .نسيب وخيتلف باختالف املواقف وأمناط اجلرائم ومالبسات وقوعها

بل   ويف ذات الوقت ال يكفي االعرتاف بأن الضحية ال تلعب دورًا مهمًا يف املالحقات اجلنائية فقط
جيب أن يتم محايتها من مزيد من الضرر واألذى وتزويدها بالدعم لتتمكن من املساعدة يف اإلجراءات 

إذ أن آثار اجلرمية ال . ية والتغلب على حمنتها من اجلرمية واحلصول على التعويض عن خسائرهااجلنائ
تقتصر على األذى اجلسدي واخلسائر املادية بل تتعداها يف حاالت كثرية إىل اجلانب النفسي والعاطفي 

  .وتستمر إىل أمد طويل
 



  

  حطابي صادق/ د
  

وهذا النوع من ضحايا االستجابة املقهورة ويقصد خا ايضا ب                                             
الذي يشري اىل without victim crime الضحايا يسمى يف علم االجرام باجلرائم دون ضحايا  

 بأ5ا ،وتدمري املمتلكات العامة  واإلجهاضعلى الكحول واملسكرات والبغاء  واإلدمانجرائم االنتحار 
  .،وال تتضمن الضحايا  اإلجراميعل جرائم تتضمن اجلاين و الف

انني او التصرف تصرفا قانونية ،الن الفرد يقوم بقتل نفسه او خمالفة القو  ذو طبيعةويبقى هذا الطرح 
  .شاذا ،خمالفا للطبيعة البشرية ،فيكون هو اجلاين و الضحية معا 

  نرى ان هذا النوع من اجلرائم ينطوي على الضحايا ،واال ملاذا يعاقب القانون علها؟ فإننافضال عن ذلك 
مثنه على  خضعت لفعل جاين متجين عليها ،تدفعالن اخرتاق القانون يعد جرمية ،ويتضمن ضحية 

  1.ونفسها  ا"اذ،بل حنو  األخرو ال يوجه حن أالنهشكل سلوك عدواين صار☆ ،
  

سبب عدوانية السلوك هذا ،فانه ال يصدر عفوية  أما :                                                  
ويؤول اىل مضاعفة وقت حمدد ، او عشوائية او مزاجية ،بل هناك مؤثرات نفسية واجتماعية ،تتفاعل يف 

او املسكرات او  املخدراتعلى  اإلدمانعلى  لإلقدامتفاعل معها ملالذي يدفع ا األمرمؤثرا"ا القاهرة ، 
او  ،وقاسية ،وجود مؤثرات نفس اجتماعية قاهرة  آخرري قتل الذات او البغاء ،بتعب الشذوذ اجلنسي ،او

وتكون قدرته العقلية التفكريية ضعيفة يف مواجهتها او عاجزة عن  خا ويتأثرع هلا الفرد ،غري متوقعة ،خيض
  .التحكم فيها او جتنبها او معاجلتها ،عندئذ خيضع هلا ،فيتحول اىل ضحية 

ت نفسية ،وذلك بوجود مؤثرا )االستجابة املقهورة(وميكن تسمية هذه احلالة الفردية االجتماعية بعنوان 
االجتماعية بطابعها اليت بدورها تعد العقل  األناعلى املتعايش معها ،فتطبع  تأثريهاواجتماعية فاعلة يف 

االجتماعية املكتسبة جانية على الذات الفردية يف توجيهها ،توجيها  األنالرتشيد هذا التفاعل ،فتكون 
  .خا اىل ضحية  املتأثرفتحول   األخرجتاه  وليسنفسه  الفرد  وذلك جتاهقاهرا او منحرفا او قاتال 

لها على االستجابة لفعاملتفاعل معها  ترغمبفعل مؤثرات نفسية واجتماعية ، متأثرةاي هناك ضحية 
االجتماعية وهنا ميسي املدمن او املنتحر او الشاذ او الباغي ضحية ،وتكون املؤثرات لتحوله اىل ضحية ،

  2.فاعلجانبا 
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  ضحایا االنا االجتماعیة / محور 
  )االستجابة المقهورة(

 مفهوم ضحايا االنا االجتماعية

  االجتماعية األنامسببات سلوكات ضحايا 



 الذات الفردية

بان النفس "اليت تقول )النفس البشرية (جورج هربرت ميد  ذا ينطبق على ما جاء يف نظريةهو  - 
اليت متثل استجابة الرتكيب العضوي واالخرين  )الذات الفردية:(البشرية تتكون من قسمني مها 

 إىلتستجيب  أ5ا إالاالجتماعية  األنان ،ومشرية اىل احلرية الشخصية عندما تكون بعيدة ع
 تأثرياتاملتكون من  )االجتماعية األنا(،والقسم الثاين ميثل  األحياناالجتماعية يف اغلب  األنا

 "اليت تؤثر على الذات الفردية فتجعلها مستجيبة هلا  االجتماعية اآلخرين
  

  
  
  
   
 

  
  

 الظروف النفسية ان نقول بان االنا االجتماعية تعين هنا ميكنلنظرية اومن خالل هذه  - 
يعيش فيها الفرد ،اما الذات الفردية فتشري اىل الرتكيب العضوي اليت الشاذة  واواالجتماعية القاهرة 

 .للفرد 
جتنيبه من التدخل بينهما االجتماعية ،وحتديد العقل او  األنافالبد من تفاعل الذات الفردية مع      

الفردية ،فيتحول الفرد اىل ضحية ،وهذا لذات ااالجتماعية على  تؤثر األنا،عندها )واالنا الذاتبني (
يعين ان ضحية هي الذات الفردية املستسلمة للظروف النفسية و االجتماعية القاهرة ،وتكون االنا 

 3.االجتماعية اجلاين 
،يصبح تسمية ضحايا اجلرائم االنتحار و  ألتنظريياملقاربة النظرية و التحليل وبناءا على هذه       
 4.ورة هاالستجابة املقوالشذوذ بضحايا  اإلدمان

مبعىن وجود جاين وضحية يف الشخص الواحد ،على الرغم من تفاعلهما ،وميكن ايضا تسمية           
وإزاء البشرية جلورج هربرت ميد ، هذه احلالة بضحايا االنا االجتماعية اليت تعكس حتليل نظرية النفس

هذه املقاربة النظرية سوف نوضح هذه اجلرائم لنربهن على ا5ا تتضمن ضحايا خضعت جلناية االنا 
 من زاوية االجتماعية و النفسية اإلجراميةومكونة للمعادلة  )الظروف االجتماعية والنفسية(االجتماعية 
  )01رقم (الشكل املوضحة يف 
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 االجتماعية األنا السلوك العدواني
 )01رقم (الشكل 



  /المحاضرة 
  ضحايا االدمان على الكحول

  

ويعرفه بعض الكتاب بأنه يرجع اىل  سبب وراثي هو الضعف اخللقي                             
لبيئة ، وهو فعل قهري يؤدي اىل االكتئاب رغم والنفسي، وهو حل من احللول للفرد للهروب من ضغط ا

الشعور الذايت باإلثارة ، ويرجع ذلك للتأثري التهبيطي للكحول على التآزر احلركي يف املخ، مما يفقد املرء 
  )5(.القدرة على الكالم بوضوح ويبطيء لديه زمن الرجع واحلركة

مرض الضطراب أساسي يف  الشخصية واإلدمان  Drug addictionأما اإلدمان على املخدرات 
احلقيقي معناه، أن فسيولوجيا اجلسم قد تغريت بالتعاطي املتكرر، فإذا انقطع التعاطي ظهرت يف احلال 
أعراض االنقطاع أو انسحاب املخدر، واهم هذه املخدرات املورفني واهلروين، ومها مشتقان من األفيون، 

  )6(.والكوكايني واحلشيش
  
  

يعد تعبريا عن  ألنهبات شرب الكحول يف ا�تمع الغريب واسع االنتشار بني مجيع فئاته االجتماعية ،
من متطلبات احلياة املتمدنة ،يقدم يف االجتماعات واللقاءات الرمسية و  أومستوى العيش العصري ،
 أواحتفايل  أواستهالكه يكون خلدمة غرض مناسيب  أن،مبعىن  واألسريةاالحتفاالت الشخصية 

الثمالة  أواجتماع،خيضع استهالكه او شربه ،لضوابط حمددة ال توصل شاربه اىل درجة السكر  
intoxicated وطريقة تقدمي  أصولثقافية ،حتدد كمية الكحول و نوعيته حسب  ضمن ضوابط أي

  7 .الطعام 
ينحرفون عن معايري النمط الثقايف للشرب ،او عن املعايري القانونية له هناك من الشاربني من  إمنا - 

ات فيصلون اىل الثمالة و السكر ومينعون من االستمرار يف شرب املسكرات ،ومينعون من سياقة السيار 
  . Excessive Drinks،ويطلق عليهم مصطلح املفرطون يف الشرب او املسرفون يف الشرب 

ليصلوا اىل حالة  أيوعادة ما يهدف هؤالء املفرطني او املسرفني يف شرب الكحوليات اىل السكر ،
  .الثمالة والفقدان السيطرة على النفس ،حبيث يصبح الوصول اىل الثمالة متعمدا 
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 تعريف إدمان الكحول

   على الكحول اإلدمانضحايا 



مفعوله  تأثريلكي حيصل على يف شربه ، أسرفاملزاجية إال إذا  ال جيد املتعة و السعادة أي - 
من   اإلكثاروالسعادة الذاتية ،وهذا ال حيصل اال عن طريق اىل حالة الثمالة اليت هي متعته ،،ليوصله 

سبات كمية االحتساء ،وتكراره بشكل مستمر خالل فرتة زمنية  حمددة ،وال يستمتع به يف املنا
يف شربه يف مناسبة معينة  أسرف إذايف شربه وحىت  اإلسرافاالجتماعية بسبب حمدودية كميته ،وعدم 

  .مثل هذه املناسبات بدفاع انتشائه ،وتعبريا عن سعادته ،فانه جينح عن معايري الشرب املتبعة يف 
يف  املفرطنياملدمن على شرب الكحوليات يكون من أولئك املسرفني و  إنوهذا ما جيعلنا نقول 

طريق  يأخذالذي جيعله منحرف بشكل علين عن معايري الشرب ،الن احتسائه له  األمراحتسائها ،
  .يف كمية استهالكه بوقت مناسب او غري مناسب  اإلسرافالتكرار و 

  8:التالية  العناصر املسكراتيعكس املدمن على شرب  أخربتعبري 
  
  
  
  
  
  
  
  

ومن هنا فان املدمن على تناول الكحوليات يزيد من كمية املشروب و خيرج عن معايري الشرب املعتادة 
غري خمصصة للشرب  أماكنغري مناسبة ،ويف  بأوقاتكميته ونوعيته ،مستهلكا له بشكل غري طبيعي يف  

  .ومهنيا يرتبط معهم شخصيا واسريا  اآلخرينومضايقة  إزعاجليس هذا فحسب بل جينح حنو 
 على التحكم يف نفسه حىت يستطيع حتديد وقت شربه ،ووقت االنتهاء منه ،واذا فضال عن عدم قدرته

الشخصية  مخصائصهبدا يف الشرب ،فانه ال يستطيع ان يتوقف عن ذلك ،فيصح حيىي ليسكر ،ومن 
يف  اآلخرون،وال يتقبل ان يشاركه  اآلخرينمع  الشرب منفردا اي مبعزل عن الناس دون االشرتاك األخرى

 أين إمناحد ما ،يف شربه يف الصباح ،وعادة ما تكون صحته اجلسدية معلولة اىل  يبدأشربه ،وغالبا ما 
  9 ؟  أملوضوعناالضحية واجلاين يف  وأيناجلرمية 

  هذا ما ميكن ان نستنتجه يف اخلالصة 
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  الكحولاإلسراف يف شرب  -
 

 تكرار هذا اإلسراف

  الكحولاإلسراف يف شرب  -
 

  الكحولاإلسراف يف شرب  -
 



  الخالصة 
  

يف تناول الكحوليات وبشكل مستمر  اإلسراف أنيف النفس البشرية نقول ) ميد(نظرية  إىلاستنادا 
قاهرة تدفعه  أسبابوجود  إىل،وخروجه عن معايري الشرب االجتماعي واملناسبات واالحتفاالت ،يرجع 

النفسية ،بسبب فقدان مكانته  تناول املسكرات واالستمرار خا ،لكي يهرب من ضغوطه ومعاناته إىل
يعيش يف أسرة مفككة يف مدينة حضرية  أوالتوحش ، أو شعوره باالغرتاب والوحدة أوإفالسه  أواملهنية ،

الذي حترض  األمرمعاجلتها ، أومبؤثرا"ا القاهرة اليت ال يستطيع تفكريه حتملها  ة،فتتطبع أناه االجتماعي
  .ذاته الفردية على االستسالم هلا قهرا 

يف تناول الكحول باستمرار ،فيتصرف  اإلسراف إىلذلك القهر االجتماعي والنفسي ،يلجا  وإزاء
أثاث املنزل ،او يعمل ضجيجا وعراكا يف ،او يكسر  أبنائهتصرفات منحرفة ،كان يعتدي على زوجته او 

منزله ،مما يؤثر على راحة و امن اجلريان ،فيتصلون بالشرطة إليقافه ،مث إخضاعه لعالج مجعي أو فردي 
  . يف مصحات خاصة باملدمنني على الكحوليات

  .إىل ضحية مقهورة و مستسلمة ) اجلاين(وهنا حتوله أناه االجتماعية 
  10.ويصبح املدمن ضحية ظروفه القاهرة ،فهو إذن اجلاين والضحية يف الوقت نفسه

  
  

،دار الشروق ، 2009.  علم ضحايا االجرام.ميكنك الرجوع اىل كتاب الدكتور معن خليل العمر 
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حطابي صادق/ د

وهذا النوع من ضحايا االستجابة املقهورة 
الذي يشري اىل without victim crimeالضحايا يسمى يف علم االجرام باجلرائم دون ضحايا  

.جرائم تتضمن اجلاين و الفعل اإلجرامي ،وال تتضمن الضحايا 
قوانني او التصرف تصرفا ويبقى هذا الطرح ذو طبيعة قانونية ،الن الفرد يقوم بقتل نفسه او خمالفة ال

.شاذا ،خمالفا للطبيعة البشرية ،فيكون هو اجلاين و الضحية معا 
فضال عن ذلك فإننا نرى ان هذا النوع من اجلرائم ينطوي على الضحايا ،واال ملاذا يعاقب القانون علها؟

نه على الن اخرتاق القانون يعد جرمية ،ويتضمن ضحية خضعت لفعل جاين متجين عليها ،تدفع مث
1.ونفسها ا

/المحاضرة 
االنتحار ضحايا 

كل حالة موت تنجم بنحو مباشر او غري مباشر "على ااالنتحاريطلق كلمة 

2". ،فمحاولة االنتحار هي الفعل احملدد على هذا النحو ،ولكنه املقرر قبل ان يصبح املوت عاقبة له

من زاوية و االنتحارHomicideيكمن التشابه بني القتل:

،بينما يكون السلوك العدواين للقاتل موجها حنو االخر وليس وليس االخر فه شخص اجلاين نفسه هد
لشخصه ،فضال عن وجود رغبة لدى املنتحر يف اخلالص من احلياة قتال ،بينما تكون رغبة القاتل 

.251، ص ،دار الشروق ، االردن2009. علم ضحايا االجرام.معن خليل العمر 1
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ضحایا االنا االجتماعیة / محور 
)االستجابة المقهورة(

مفهوم ضحايا االنا االجتماعية

االنتحارتعريف

الفرق بين القتل و االنتحار



وليس )بعد قيامه بقتل املالك اخلاص(مقصورة على االستحواذ على ممتلكات او ممتلك يرجع اىل الغري 
3.اخلالص من احلياة 

شكل اخر ينتج االنتحار عن السلوك العدواين املوجه ضد النفس املتبلور عن االفالس او االحباط او وب
.الفشل يف االرتقاء املهين او احليايت 

و ميكن القول ان احملبط والفاشل يتصرف تصرفا عدوانيا ناجتا عن فشله او احباطه منهيا ذلك - 
،بينما يصدر فعل القاتل يف القتل عن سلوك عدواين ضد االخر من اجل استحواذ بقتل ذاته

4.ذه املقارنة بني قاتل و املنتحر على ما ميلك من مال او ماديات ،بعد ه

للجرائم اليت يقرتفها شخص التأويلباالعتماد على نفس : 
ليس جتاه االخر ،تكون الضحية نفسه وليس االخر ،وهو تاويل نظرية النفس واحد جتاه نفسه ،و 

االنا االجتماعية ،والذات (
،ففي حمور االنا االجتماعية وجدناه يضم احداث والظروف االجتماعية والنفسية اليت ) الفردية ،والعقل

،جند اناه كون هلا تاثري مباشر على شخصية الفرد الذي يعيش ضمنها ،وعندما نستعرض حياة املنتحري
االجتماعية متاثرة مبؤثرات تتسم بالفشل او االفالس او العالقات االجتماعية السطحية ،او الوصم 

ين يف املدن لالنتحار ،يتضح زيادة عدد املنتحر الراصدةاالجتماعي السليب ،من خالل املالحظات 

وضعف الروابط اجلريية والعالقات )القرابية(بتسطح العالقات االجتماعية وتكسر العالقات االولية 
وسريع يف حتركه ،عالوة األفقالودية واحلميمية ،فضال عن وجود حراك اجتماعي عمودي ،وسيادته على 

احلياة احلضرية وتأكيدعلى صراعات االثنية والطائفية والقومية اليت تصدر عن التعصبات والتحيزات 
5.على استقاللية الفرد يف اختاذ القرارات اخلاصة والعامة 

،هذه اول عامل يؤثر بالتجاهلوكأنهوالتفرد يف العيش اليومي ،
متعددة ومتنوعة ، ذات حياتية أعباءعلى اناه االجتماعية ليجعلها غري مطمئنة وقلقة ومتحملة 
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ضحيةلمنتحركيف يمكن اعتبار ا



مسؤوليات كبرية االمر الذي جيعلها ،وتارة أخرى غري قادرا على ذلك ،مما يبلور عنده زعزعة ثقته 
.بنفسه وشعوره بالوحدة 

وهل ميكننا القول انه ليس مثة انتحار اال اذا كان الفعل املفضي اىل املوت قد مت تنفيذه بيد الضحية 
،بقصد الوصول اىل هذه النتيجة ؟ وان من ينتحر حقا هو وحده الذي اراد االنتحار ،وان االنتحار 

ان جدواها هو قتل متعمد للذات ؟غري ان هذا يعين بداية ،تعريف االنتحار خباصية ،مهما ك
وامهيتها ،فسيؤخذ عليها على االقل انه ليس من السهل التعرف عليها ،النه ليس من السهل 

ية من ان ،او كان له هدف اخر ذلك ان النية هي شيء اشد صميماملوت بالذات ،حني اختذ قراره 
نتمكن من الوصول اليها ومعرفتها من اخلارج ،اللهم اال عرب ختمينات تقريبية ،فهي تتوارى حىت عن 
املراقبة الداخلية فكم من مرة اخطانا يف معرفة االسباب احلقيقة اليت حترك افعالنا ،فنحن نفسرها 

منا عواطف مراهفة او روتينا دائما باالنفعاالت النبيلة او باالعتبارات السامية للسلوك اليت تله
6.اعمى

وقد يكون الفرد ضحية تفكريه وتسيريه لالزمات ،فمثال عند العاطل عن العمل من ذوي العمل •
املاهر واالختصاص الدقيق ،اذ تشعر اناه االجتماعية بانه غري صاحل للعمل ، ا وان فرص العمل 

،وازاء هذه املشاعر عنده معدومة فوصل اىل باب مسدود ،ويعيش يف نفق مظلم وان امنه مفقود 
املقهورة ،فيقدم على االنتحار ،وهناك االجتماعية تستجيب ذاته الفردية أناهسوداوية املطبوعة يف ال

حالة الشيخوخة اليت متثل أصعب املشاكل اليت توجه هذه الشرحية العمرية املتقدمة فيها اليت يصعب 
ه ،وال سيما اذا اوالده  فيها العثور على مجاعته العمرية اليت تعكس اهتماماته وهواياته ومهومه وعادات

كربوا وغادروا منزله واستقروا حبياة العزوبية ،فيعيش عيشة منعزلة ومكتئبة ومريضة وعاجزة جسديا 
،عندما تستجيب ذاته الفردية املقهورة ،فيقدم على االنتحار دون تفكري او استخدام عقله يف تبصري 

د الشيوخ تقع بين عمري بان معدالت االنتحار عن1964وقد وجد ستانجيل االمور ،
بسبب شعورهم بانهم يعيشون بدون هدف وامل فيصابون بالياس والقنوط ،،وذلك 64و55
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االستنتاج النظري

جيب حتديد املشاعر واالفكار اليت تنتج عن الظروف الصعبة واليت تعيشها االنا االجتماعية اليت تظهر 
يف شكل فقدان املانة االجتماعية وفقدان العمل والشيخوخة والوحدة او العزلة ،واليت تكون على 

لص منه شكل اكتئاب مزمن وحزن دائم وشعور بالذنب املتصف بالدونية ،حيث ال يستطيع التخ
والقلق واالضراب النفسي واالنعزال االجتماعي ،يتولد عنده سلوك عدواين جتاه نفسه ،حبيث ينصب 
تفكريه فقط على كيفية التخلص من املازق الذي وقع فيه ،فال جيد امامه سوى ايقاع العداء على 

وط االجتماعية ذاته ،من اجل لتخلص من املعاناة ،فتستجيب ذاته الفردية وهي مستسلمة هلذه الضغ
اليت تعيشها فيغتال نفسه اي ينتحر ،وهنا يعين ا ناالنا االجتماعية هي اليت قامت بتحريض ذاته 
الفردية واوصلته اىل التفكري باالنتحار ،والتخلص من ضغوطها ،فتكون االنا االجتماعية هنا هي 

حولت اىل ضحية االنا اجلاين والذات الفردية هي اليت استجابت مستسلمة لالنا االجتماعية فت
االجتماعية ،لذلك ال نستطيع القول عن االنتحار بانه جرمية بدون ضحية بل هناك ضحية وهناك 

7. جان امنا كالمها يقعان يف شخص واحد 


