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ثٌضعشك ٌّنج١ِٓ ثٌؾش٠ّز ـٟ ِٛلع ث١ٌٛص١ٛح ٚثٔعىجعٙج عٍٟ عٍٛن ثٌؾذجح 

 ثٌؾجِعٟ)دسثعز ١ِذث١ٔز(

 عجسٖ ِقطفٟ ِقّٛد إعّجع١ًثٌذجفغز: 

 لغُ ث٨ع٩َ  –و١ٍز ث٨دثح  –دجفغز ِجؽغض١ش 

            ؽجِعٗ ؽٕٛح ثٌٛثدٜ 

 ثٌّمذِز :

أفذعش ثٌضطٛسثس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌقذ٠غز ـٟ ِٕضقؿ عمذ ثٌضغع١ٕ١جس ِٓ ثٌمشْ ثٌّجمٟ ، ٔمٍز ٔٛع١ز فم١م١ز ـٟ عاجٌُ 

ث٨صقجي ، ف١ظ ثٔضؾشس ؽذىز ث٦ٔضشٔش ـٟ وجـز أسؽاج  ثٌعاجٌُ ٚسدطاش أؽاضث ٖ دفناجةٙج ثٌٛثعاع ،  ِٚٙاذس ثٌطش٠اك 

ؾ ٚصذجدي ث٢سث  ٚث٤ـىجس ٚثٌشؼذجس ٚثعضفجد وً ِضقفـ ٌٙزٖ ثٌؾاذىز ِآ ثٌٛعاجةو ٌىجـز ثٌّؾضّعجس ٌٍضمجسح ٚثٌضعجس

ثٌّضعااذدر ثٌّضجفااز ـ١ٙااج ، ٚأفااذقش أـنااً ٚعاا١ٍز ٌضقم١ااك ثٌضٛثفااً داا١ٓ ث٤ـااشثد ٚثٌؾّجعااجس ،  عااُ  ٙااشس ثٌّٛثلااع 

ٍماش ٔٛعاج ِآ ث٦ٌىضش١ٔٚز ٚثٌّذٚٔجس ثٌؾخق١ز ٚؽذىجس ثٌّقجدعز ثٌضاٟ ؼ١اشس ِناّْٛ ٚؽاىً ث٦عا٩َ ثٌقاذ٠ظ ٚ 

ثٌضٛثفً د١ٓ أفقجدٙج ِٚغضخذ١ِٙج ِٓ ؽٙز ،  ٚد١ٓ ثٌّغضخذ١ِٓ أٔفغاُٙ ِآ ؽٙاز أ اشٞ ،  فضاٝ  ٙاشس ؽاذىجس 

ثٌضٛثفً ث٨ؽضّجعٟ ِغً : )ثٌف١ظ دٛن ـ ص٠ٛضش ـ ِجٞ عذ١ظ ـ ٠ٛص١ٛح ـ ٘جٞ ـج٠ؿ ـ ٠٨ؿ دْٛ ٚؼ١ش٘ج ِآ ثٌّٛثلاع 

جسث عٍاٟ ؽاذىز ث٦ٔضشٔاش ٌّاج صّضٍىاٗ ِآ  قاجةـ ص١ّض٘اج عآ ( ٚصعضذش ِٛثلع ثٌضٛثفً ث٨ؽضّجعٟ ٟ٘ ث٤وغاش ثٔضؾا

ثٌّٛثلع ث٦ٌىضش١ٔٚز ،  ِّج ؽؾع ِضقفقٟ ث٦ٔضشٔاش ِآ وجـاز أٔقاج  ثٌعاجٌُ عٍاٟ ث٦لذاجي ثٌّضضث٠اذ ع١ٍٙاج ،  ِّاج ؽعاً 

٘اازٖ ثٌّٛثلااع عشمااٗ ٩ٌٔضمااجد ٚ جفااج ـاا١ظ دااٛن ـ ٚصاا٠ٛضش ـ ٌضلع١ش٘ااج ثٌغااٍذٟ ٚثٌّذجؽااش عٍااٟ ثٌّؾضّااع دؾااىً عااجَ 

 ثٌؾذجح دؾىً  جؿ .ٚ

ٚلذ ث٘ضّش ثٌذسثعاجس ثٌّؾضّع١از دذسثعاز عاٍٛن ثٌعٕاؿ ٚثٌؾش٠ّاز ٌاذٞ ثٌؾاذىجس دؾاىً عاجَ ٚثٌؾاذجح دؾاىً  اجؿ 

ٚرٌه ٌقّج٠ز ٘زٖ ثٌؾاش٠قز ِآ ثٌٕجف١از ث٨ؽضّجع١از ٚصاٛـ١ش ـاشؿ ثٌشعج٠از ٌٙاج ،  ِٚقجٌٚاز ـٙاُ ِؾاى٩صٙج ٚصقذ٠اذ 

جس ِض٩فمز ِٓ ثٌضؽ١شثس ث٨ؽضّجع١ز ثٌغش٠عز ٚثٌّٕٛ ثٌقناشٞ ثفض١جؽجصٙج ـٟ  شٚؾ ثٌّؾضّعجس ثٌضٟ صضعشك ٌّٛؽ

ثٌّضضث٠ذ ٚرٌه ٌقّج٠ز ثٌط٩ح ِٓ ِشدٚدثس صٍه ثٌضؽ١شثس ثٌغمجـ١ز ٚث٨ؽضّجع١از ٚثٌؾخقا١ز ٚصلع١ش٘اج عٍاٟ ِغاض٠ٛجس 

ٛثفاً صى١فُٙ ٚثعضؾجدضُٙ ثٌغٍٛو١ز ،  ٚصفقـ ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس أْ دسؽز إلذاجي ثٌؾاذجح عٍاٟ ثعاضخذثَ ِٛثلاع ثٌض

ث٨ؽضّجعٟ عجِز ٚث١ٌٛص١ٛح  جفز صضدثد وٛعجةً ثصقج١ٌز فذ٠غز ٠ضٛثفً ِعٙج ثٌؾذجح ٌّعشـز ثٌّض٠اذ ِآ ث٤فاذلج  

 ِٓ وً ِىجْ ٌّٚؾج٘ذر ثٌقذ٠ظ ِٓ ثٌّنج١ِٓ ٚثٌذشثِؼ ِٚمجهع ثٌف١ذ٠ٛ ٚثٌقٛس ثٌضٟ صض ش دٙج ٘زٖ ثٌّٛثلع .

ٌعٕاؿ ٚثٌؾش٠ّاز ٚثٌّضاجدع ٌٙازٖ ثٌّٛثلاع ٠اشٞ ثٌعذ٠اذ ِآ ِٚٓ أُ٘ ثٌّنج١ِٓ ثٌضٟ لذ صؤعش ـٟ ثٌؾذجح ٟ٘ ِنج١ِٓ ث

٘زٖ ثٌّنج١ِٓ ،  ٚثٌذشثِؼ ثٌخجفز ،  ـّمجهع ثٌف١ذ٠ٛ ثٌّضعٍمز دجٌؾش٠ّز ِاجدٖ دعاّز دٙازٖ ثٌّٛثلاع ٌٍؾّٙاٛس دؾاىً 

  عجَ ٌٍٚؾذجح دؾىً  جؿ ،  ف١ظ أْ ثٌؾش٠ّز دثةّج ٚأدذث ِغ١شٖ ٧ٌ٘ضّجَ ٚثٌؾذي ٚث٤سث  ٚإ اض٩ؾ ٚؽٙاجس ثٌٕ اش ،

ٌٚىٓ ِضجدعٟ صٍه ثٌذشثِؼ ِٓ ثٌؾذجح ٠ىٛٔٛث ؽؽٛـ١ٓ ٘زٖ ثٌّنج١ِٓ،  ٚ٘زث ثٌؾب ٌٗ أعاجسٖ عٍاٟ عاٍٛن ثٌؾاذجح أِاج 

دج٠٦ؾجح أٚ ثٌغٍخ ،  ٚ٘ٛ ِجعا١ضُ عشماز دث اً ثٌذسثعاز ٚٔضٕجٌٚاٗ دجٌضفقا١ً ٚثٌؾاشؿ ٚثٌضق١ٍاً ٚثٌّعجٌؾاز ،  ـٍماذ 

١ااش د١ٌاً عٍااٟ رٌاه ص٠ااجدر ِشصاجدٞ صٍااه ثٌؾاذىجس دؾااىً ٚؽاذ ثٌؾااذجح ماجٌضُٙ ـااٟ ؽاذىجس ثٌضٛثفااً ث٨ؽضّاجعٟ ،  ٚ 

ٍِقٛ  أعذضضٗ وً ثٌذسثعجس ثٌّضعٍمز دٙزث ثٌؾلْ ،  ٚـٟ مٛ  صلع١ش ٚعجةً ث٦ع٩َ عٍاٟ ثٌما١ُ ٚثٌغاٍٛن دا١ٓ ثٌؾاذجح 

ٚ جفااز ٌااذٞ هاا٩ح ثٌؾجِعااز صغااعٟ ٘اازٖ ثٌذسثعااز ٌشفااذ صعااشك ثٌؾااذجح ثٌؾااجِعٟ ٌّنااج١ِٓ ثٌؾش٠ّااز عٍااٟ ِٛثلااع 

 جعٟ  جفز ِٛلع ث١ٌٛص١ٛح ٚثٔعىجط رٌه ثٌضعشك عٍٟ عٍٛن ثٌعٕؿ ٚثٌؾش٠ّز ٌذ٠ُٙ.ثٌضٛثفً ث٨ؽضّ

 

 ِفَٙٛ ثٌؾش٠ّز -أ٨ٚ :
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صعذ ثٌؾش٠ّاز ِآ أ طاش ثٌّؾاجوً ث٨ؽضّجع١از ثٌضاٟ صٛثؽاٗ أـاشثد ثٌّؾضّاع ،  ـٙاٟ صناش دّؾاجعش ثٌؾّجعاز ث٦ٔغاج١ٔز 

ٚثٌضعااجْٚ ،  ٚصغ١ااش د١اإُٙ ثٔضعجؽااج ثؽضّجع١ااج ٠ؾعااً ٚصّااضق ِااج د١اإُٙ ِاآ سٚثدااو ٠ٕذؽااٟ أْ ص ااً لجةّااز عٍااٟ ثٌّقذااز 

ثٌّٛثهٓ ـٟ ثٌّؾضّع ١ٌظ دّلِٓ عٍٟ ف١جصٗ ِٚجٌٗ ٚأـشثد أعشصٗ ٠ٕٚضٙه ِقجٌـ ٚثفض١جؽجس ثٌضعجْٚ ٚثٌضعج٠ؼ دا١ٓ 

 (1أـشثد ثٌّؾضّع. )

د دجٌؾش٠ّاز إٌاٝ ـجٌؾش٠ّز ِٛؼٍز ِٕاز ثٌماذَ، ـضٍاه فم١ماز سٚث٘اج ٌٕاج ثٌضاجس٠ر ـ١ّاج سٜٚ، داً إْ ثٌىضاخ ثٌغاّج٠ٚز صعاٛ

عٙٛد أؽذ عقمج ٚأدعاذ صقاٛسث ِّاج دٍؽاٗ ثٌضاجس٠ر، ـٙاٟ صقىاٟ ٌٕاج أْ ث٦ٔغاجْ ٌاُ ٠ىاذ ٠عّاش ث٤سك دعاذِج  اشػ ِآ 

ثٌؾٕز فضٝ لذَ ثٌؾش لشدجٔج، ـغفـ دَ أ ١ٗ  ٍّج ٚعذٚثٔج ٚوجْ ِقشع ٘جد١ً عٍٝ ٠ذ لجد١ً أٚي ِلعاجر إٔغاج١ٔز عٍاٝ 

ِج١٘ز ثٌؾش٠ّز ٚدٚثـعٙج ـئُٔٙ ٠ضفمْٛ ؽ١ّعج عٍٝ أْ ثٌؾش٠ّاز  اج٘شر  ٚؽٗ ث٤سك، ٚإْ ث ضٍؿ ثٌذجفغْٛ ـٟ صقذ٠ذ

 (2ثؽضّجع١ز سثـمش ثٌّؾضّع ثٌذؾشٞ ِٕز ٔؾلصٗ )

ٌٚىٓ ِفَٙٛ ثٌؾش٠ّز ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ثٌضٟ ث٘ضُ دٙج ثٌىغ١ش ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ـٟ فمٛي ِعشـ١ز ِخضٍفز ، وعٍُ ث٨ؽضّاجع ٚعٍاُ 

ْ، ٚلذ ٔضؼ عٓ رٌه ٔٛع ِٓ ثٌؽّٛك ـٟ ثعضخذثَ ثٌّفَٙٛ ِآ فماً ثٌٕفظ ٚثٌطخ ثٌٕفغٟ ٚعٍُ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٚثٌمجٔٛ

ِعشـٟ ٢ ش، دً ٔؾذٖ لذ ثعضخذَ ثعضخذثِجس عذ٠ذر ـٟ ثٌقمً ٔفغٗ 
(ٖ)

 

ُْ ٚ٘ٛ عٍاٝ ثٌفطاشر ثٌّغا١ٍّز ثٌضاٟ ٨ صعاشُؾ ث٤رٜ أٚ  ٕٚ٘جن ِٓ عشؾ ثٌؾش٠ّز عٍٟ إٔٙج عٍٛن ِىضغخ ـ١ٌُٛذ ث٦ٔغج

ّٟ ث٦ؽشثَ، ٚصُغجُ٘ ثٌذ١تز ثٌّق١ط ز دٗ ـٟ صؾاى١ً ؽخقا١ضٗ ٚثٌضالع١ش ـ١اٗ، ٚلاذ ٠ضعاّشك دعال ث٤ؽاخجؿ ٌضالع١ش  عاٍذ

ِاآ لِذااً ثٌذ١تااز ثٌّق١طااز دٙااُ، ِّااج ٠ؾعٍٙااُ ٠ٕقشـااْٛ ٔقااٛ ـعااً ثٌّغااٍٛو١جس ؼ١ااش ثٌؾ١ااذر، ٚثسصىااجح ثٌّّجسعااجس ؼ١ااش 

، ِّج ٠مٛدُ٘ إٌٝ ثٌؾشثةُ. ْ  عٛٞ ّ ثٌّمذٌٛز دجٌّٕغذز ٦ٔغج
(ٗ) 

ٍُِؿ ِفَٙٛ ثٌؾش٠ّز وزٌه دقغخ ثٌّٕ ٛس ثٌزٞ ٠ُٕ ش ٌٗ ِٓ  ٩ٌٗ،  (٘)ِٕٚٙج٠ٚخض
 

ثٌؾش٠ّز ـٟ ثٌّؾش٠عز ث٦ع١ِ٩ّز: ٟ٘ إسصىجح ـعً ٟٔٙ هللا عٕٗ ـٙٛ واً ـعاً ِٕاجـٟ ٌٍقاك ٚثٌعاذي ٚواً ِاج دعاش إ١ٌاٗ 

ثٌؾااشثةُ صٕضٙاٟ إٌااٟ  ثٌؾاش٠عز ِآ ثٌفنااجةً ِٚاج ٔٙاش عٕااٗ ِآ ثٌشرثةاً ٚثٌٕمااجةـ،  ـٙاٟ إسصىاجح ـعااً ِقاشَ ـؾ١ّاع

 ِعق١ز هللا صعجٌٟ.

ر  ًٌ ؼ١ش ِؾشٚع ٔاجصؼ عآ إسثدر ؽٕجة١ّاز، ٠ُٚماّشس ثٌماجْٔٛ ٌٙاج عمٛدازر أٚ صقاّشـج ثٌؾش٠ّز ِٓ ثٌّٕجف١ز ثٌمج١ّٔٛٔز: ٟ٘ عّ

ر.   ثفض١جه١ّج

مااعش ِاآ لذااً ثٌؾّجعااز،  ُٚ ًٌ ٠خضااشُق ث٤عااظ ث٤ ٩ل١ااز ثٌضااٟ  ثٌؾش٠ّااز ِاآ ثٌّٕجف١ااز ث٨ؽضّجع١ااز ٚثٌّٕفغاا١ز: ٘ااٟ عّاا

ر.   ٚؽعٍش ثٌؾّجعز ٨ ضشثلٙج ؽضث ر سع١ّج

٠ٕ اش ٌٍؾش٠ّاز ِآ ثٌٕجف١از ث٨ؽضّجع١از عٍاٝ  أْ ثٌّؾضّاع Berdal ، M. & Serrano ، Mٌٚمذ أٚمـ و٩ ِآ  

ٌاا٣دثح ٚ ث٤ اا٩ق أٚ ثٌعذثٌااز ـااٟ ثٌّؾضّااع، ٠ٚؾااًّ رٌااه وااً إ اا٩ي دٕ ااجَ ثٌؾّجعااز أٚ إٔٙااج وااً ـعااً  ااجهب ِخااجٌؿ 

٠ٕٚ اش  . ث٦مشثس دّقجٌـ أٚ فمٛق ث٤ـشثد أٚ ثٌّغجط دجٌم١ُ ٚدجٌّعٕٝ ثٌعجَ ـئٔٙج واً عاٍٛن ٠عجلاخ ع١ٍاٗ ثؽضّجع١اج

                                                           

 42ص،   3ط،   م2112،   ّالخْزيع للٌشر إثراء،   عواى،  ( ث٦ؽشثَ عٍُ ِذجدا):  ألْريكاث هللا عبذ دمحم (1)

 123ص،   1ط،   م2119،   الْطٌيت ّالْثائق الكخب دار،   بغذاد،   (ث٦ؽشثَ عٍُ ِذجدا):  بشير هازى( 2)
،  1م،  2ط،   م2119،   الحقْقيووت الحلبوو  هٌشووْراث،   بيوورّث،  ( ٚثٌعمااجح ث٦ؽااشثَ عٍااُ أعجعاا١جس):  الشووارل  فخووْ ( 3)

 13ص

(4) Park Crystal  ، "Wage Theft in America: How the Rich get Richer While the Poor Stay 

Poor"  ، Voice of Russia  ، 21 May 2014  ، p.28 
جاهعوت : ، الطبعت األّلو،، الريوا "  ثٌخقجةـ ث٨ؽضّجع١ز ٚث٨لضقجد٠ز ثٌعجةذثس ٌٍؾش٠ّز" أضواء بٌج عبذهللا الخْيجري  (5)

 . 38:  35صـ  2111ًايف العربيت للعلْم األهٌيت،

http://web.archive.org/web/20140728235443/http:/voiceofrussia.com/us/2014_05_21/Wage-Theft-in-America-How-the-Rich-get-Richer-While-the-Poor-Stay-Poor-6533/
http://web.archive.org/web/20140728235443/http:/voiceofrussia.com/us/2014_05_21/Wage-Theft-in-America-How-the-Rich-get-Richer-While-the-Poor-Stay-Poor-6533/
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دااٗ عاٛث  وجٔااش ٘ازٖ ثٌمٛثعااذ ٌٍؾش٠ّاز دااجٌّفَٙٛ ثٌماجٟٔٛٔ عٍااٝ إٔٙاج وااً ِخجٌفاز ٌمٛثعااذ ثٌماجْٔٛ ثٌٛمااعٟ ثٌّعّاٛي 

ِضعٍمز دجٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ أٚ ؼ١شٖ ِٓ ثٌمٛث١ٔٓ
 (ٙ)

 

ِّٚٙج ث ضٍفش ثٌضعش٠فاجس ـئٔٙاج ؽ١ّعٙاج صعضذاش ِقجٌٚاز ٌٛماع صعش٠اؿ ؽاجًِ ٠ؾاًّ واً ثٌؾٛثٔاخ ثٌّضعٍماز دجٌؾش٠ّاز 

ٌٗ عمٛدز أٚ صاذثد١ش ٚع١ٍٗ ـضعشؾ ثٌؾش٠ّز دجٌّفَٙٛ ثٌؾٕجةٟ" ٟ٘ وً عٍٛن إ٠ؾجدٟ أٚ عٍذٟ ٠ؾشِٗ ثٌمجْٔٛ ٠ٚمشس 

ٟدجعضذجسٖ عٍٛن ٠ؾىً ثعضذث  عٍٝ ِقجٌـ ـشد٠ز أٚ ثؽضّجع١ز ٠ق١ّٙج ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجة
 (7)

 

عا١ّٓ، ِّاج صضشصّاخ ع١ٍاٗ  ُِ ـّ ع١ٍاٗ لاجْٔٛ  ر ٔا ؾشَ ـٙاٛ: ث٦ٔغاجْ ثٌذاجٌػ ثٌشثؽاذ ثٌازٞ ثسصىاخ ـعا٩ر ِؤر٠اج ُّ أِج صعش٠ُؿ ثٌ

قّذدر ـٟ ثٌمجْٔٛ رثصٗ ُِ عمٛدجس ؽٕجة١ز 
 (8) 

 :ـ أعذجح ثٌؾش٠ّز عج١ٔج

ٚ ٠ُعضٜ ثسصىجح ث٤ـشثد ٌٍؾش٠ّز إٌٝ وغ١ش  ِٓ ث٤عذجح، ِٕٙج
( :9)

 

ر ٠ضّغٍّاٗ ٔ ر ل٠ّٛاج ـ ثٔعذثَ أٚ معُؿ ثٌٛثصع ثٌاّذ٠ٕٟ: ف١اُظ صُعاّذ ثٌماٛث١ٔٓ ثٌّذ١ٕ٠از ٚثٌّق اٛسثس ثٌضاٟ صُقاّشَ ثٌؾاشثةُ سثدعاج

 ث٤ـشثد.

ر ٕ ر ِٓ أسوجْ ث٦فا٩ؿ ث٨ؽضّاجعٟ، ٌٚازٌه ٠ؾاُخ أْ صُّاجسط  ـ معؿ ثٌٛثصع ث٤ ٩لٟ: ٠ُعّذ ثٌٛثصع ث٤ ٩لٟ سوٕج ج ّّ ِٙ

 ؽ١ّع ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز دٚس٘ج ـٟ ؼشط ثٌم١ُ ٚث٤ ٩ق ٌذٜ ث٤دٕج  ٌّٕع ثٔضؾجس ثٌغٍٛو١جس ث٦ؽشث١ِز.

 ـ ثٌذ١تز ثٌفجعذر: ف١ُظ ٠ضلعّش ث٦ٔغجْ دّٓ فٌٛٗ عٛث ر أوجٔٛث فجٌق١ٓ أَ ـجعذ٠ٓ.ٖ

لضقجد٠ز ثٌّقعذز: ف١ُظ ٠مَٛ ثٌىغ١اُش ِآ ثٌّؾاذجح دجسصىاجح ثٌؾاشثةُ ٌضققا١ً ث٤ِاٛثي دلعاٍٛح ـ ثٌذطجٌز ٚثٌّ شٚؾ ث٨ٗ

 ؼ١ش ِؾشٚع ٔ شثر ٌقجؽضُٙ.

٘ ّْ خّذسثس: ٚصذثٚي فٛس ث٦ؽاشثَ ٚث٦س٘اجح: ف١اُظ إ ُّ غِىشثس ٚثٌ ُّ % ِآ ؽاشثةُ ثٌمضاً صعاُٛد ٌضعاجهٟ 7ٓـ صعجهٟ ثٌ

 ثٌضٛٔغ١ّز ٌعٍَٛ ث٦ؽشثَ.ثٌفشد ٌٍّخذسثس دقغخ دسثعز لجِش دٙج ثٌؾّع١ّز 

  ّْ ؾاش١ِٓ لاذ ِاّشٚث 9ٖٚأؽجسس وزٌه دسثعزٌ أ١ِشو١ز ُٔؾشس ـٟ دٚس٠ّز ثٌغٍٛن ٚثٌعذثٌز ث٦ؽشث١ِاز إٌاٝ أ ُّ % ِآ ثٌ

دغٛثدك إدِجْ عٍٝ ثٌّخذسثس ٚثٌىقٛي
 (ٔٓ)

 

 عجٌغج:ـ صمغ١ّجس ثٌؾش٠ّز

 أعظ  ِٕٙج:ثٌؾشثةُ إٌٝ عّذر ألغجَ ثعضّجدثر عٍٝ   Robert A.Stebbinsلُّغُ  

 ٔٛع ثٌذجعظ

صُمغُ ثٌؾشثةُ دقغِخ ٔٛع ثٌذجعظ ثٌزٞ أّدٜ ٌٛلٛعٙج إٌٝ أسدعز ألغجَ ٟ٘
 
: 

(ٔٔ)
 

 ـ ؽشثةُ ع١جع١ّز: ٔ

ر، ٚلاذ لااجَ ثٌّؾا١ر ي أدااٛ ص٘اشر دضعش٠فٙااج عٍاٝ أّٔٙااج  ضعٍّمااز دٕ اجَ ثٌقىااُ أٚ دجٌُقّىاجَ دٛفاافُٙ ُفّىجِاج ُّ ٚ٘اٟ ثٌؾاشثةُ ثٌ

ر أٚ عٍاٝ لاجدر ٚفاجٍِٟ ثٌفىاش ثٌغ١جعاٟ ثٌؾش٠ّز ثٌضاٟ صقضاٛٞ ثعضاذث ر  عٍاٝ ٔ اجَ ثٌقىاُ أٚ ؽخٛفاٗ دٛفافُٙ ُفّىجِاج

 دغذخ آسثةُٙ ثٌغ١جع١ز

                                                           

(6) Berdal ، M. & Serrano ، M   ، " Transnational Organized Crime and International 

Security "  ، Lynne Rienner  ، vol. 22  ، 2012  ، pp. 30 : 31 
(7) Bonger ، William  ، " Criminality and Economic Condition "  ، story  ، 2007  ، p. 86 
(8) Elizabeth A. Martin  ، " Oxford Dictionary of Law "  ، Oxford University Press  ، 

Seventh2013  ، p.33 . 
 .115 صـ،   2115 ، الجسيرة ًشر دار ،"ثٌؾش٠ّز ٚلٛع أعذجح ِٓ" العرم، بي دمحم بي خلف (9)

(10( Braithwaite J  ،  " The New Regulatory State and the Transformation of 

Criminology". British Journal of Criminology  ، 2008  ، p.p. 222. 

(11) Robert A. Stebbins  ، " Lemert ، Edwin "  ، Blackwell  ، 2017 ، p.p.29 

https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/40/2/222/611103?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/40/2/222/611103?redirectedFrom=fulltext
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 ـ ؽشثةُ ؽٕغ١ز: ٕ

ٟٚ٘ عٍٛو١جٌس ؽٕغا١ّز فّشِٙاج لاجْٔٛ ثٌّذٌٚاز ٠ُٚعجلاخ ع١ٍٙاج، ٚ٘اٟ صخضٍاؿ عآ ث٨عضاذث  ٚث٨عاضؽ٩ي ثٌؾٕغاٟ دلّٔٙاج 

ضعّذدر ُِ ر ِّٕٙج. ٚصُعّذ ؽش٠ّزر  ثٌؾٛثٔخ إر ٨ ٠ىْٛ صلع١ش٘ج ـٟ ؽجٔخ  ٚثفاذ  ـماو، إّّٔاج ـاٟ ثٌؾٛثٔاخ ثٌٕفغا١ز  أٚعُع ٔطجلج

 ٚث٨لضقجد٠ز ٚثٌذ١ٕ٠ز ٚث٨ؽضّجع١ز

 ـ ؽشثةُ ثلضقجد٠ز: ٖ

 ًُ ضعٍّمااز دجٌّٕ ااجَ ث٨لضقااجدٞ ٌٍّذٌٚااز ٚدغ١جعاا١جصٙج ث٨لضقااجد٠ز، ٚصُعضذااُش أ طااش أٔااٛثع ثٌؾااشثةُ إْر ٠ؾااّ ُّ ٚ٘ااٟ ثٌؾااشثةُ ثٌ

 وجٍِزر.صلع١ش٘ج أؽ١ج٨ر 

 ـ ؽشثةُ ث٨ٔضمجَ:ٗ

ٍى١ّز. ؽشثةُ مّذ ث٢دثح. ؽشثةُ مّذ ث٤ؽخج ُّ ٌُ ٠ٍُؾل إ١ٌٗ ـٟ ث٦فقج ثس ثٌشع١ّز، ٠ٚؾًّ:ؽشثةُ مّذ ثٌ  ؿ.صمغ١

 :ثٔٗ ٕ٘جن عذر صمغ١ّجس ٌٍؾشثةُ ِٓ أّ٘ٙج ِج ٠ٍٟ  Black ،Dٚلذ أٚمـ 
(ٕٔ)

 

   : ـ ثٌؾش٠ّز ثٌّذ١ٔز ٔ

أٔٙج وً ـعً ٠لص١ٗ ث٦ٔغجْ ـ١غذخ  طلٖ مشسث ٧ٌٔغجْ ـ١ٍضضَ دضع٠ٛنٗ، ـجٌؾش٠ّاز ٚصُ صعش٠ؿ ثٌؾش٠ّز ثٌّذ١ٔز عٍٝ 

 .ثٌّذ١ٔز لٛثِٙج عٕقش ثٌخطل ٚثٌنشس ـ٩ صمَٛ إ٨ دعٕقش ثٌنشس ثٌزٞ ٠لص١ٗ ث٦ٔغجْ

ّاز إرث ـٙزث ثٌضمغ١ُ ٠عضّذ عٍٝ ثٌمجْٔٛ ثٌزٞ ٠قىُ ٠ٚطذك عٍٝ ٘زٖ ثٌؾش٠ّز أٞ ثٌمجْٔٛ ثٌّاذٟٔ، ـاٟ ثٌقا١ٓ أْ ثٌؾش٠

ثٌؾٕجة١ز ٠طذك ع١ٍٙج ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ هذمج ٌٕـ ثٌّجدر ث٤ٌٚاٝ ِآ لاجْٔٛ ثٌعمٛداجس ثٌضاٟ صؤواذ أْ ثٌماجْٔٛ ٘اٛ ثٌازٞ 

 .٠قاااااااااااااااااااذد ثٌفعاااااااااااااااااااً ثٌّّٕاااااااااااااااااااٛع ٚؼ١اااااااااااااااااااش ثٌّؾاااااااااااااااااااشٚع ٠ٚقاااااااااااااااااااذد ٌاااااااااااااااااااٗ ثٌعماااااااااااااااااااجح

  : ـ ثٌؾش٠ّز ثٌضلد٠ذ١زٕ

مااجْٔٛ ٠خنااع ٌااٗ وااجٌّٛ ؿ ثٌعااجَ ٘ااٟ ث٤ طااج  ث٦دثس٠ااز أٚ ث٦ اا٩ي دجٌٛ ااجةؿ ث٦دثس٠ااز أٞ ل١ااجَ ثٌّٛ ااؿ دااج٦ ٩ي د

 .أٞ أْ ثٌّعضاااااااااااااذٞ ع١ٍاااااااااااااٗ ٘اااااااااااااٟ ث١ٌٙتاااااااااااااز ثٌضاااااااااااااٟ ٠ٕضّاااااااااااااٟ إ١ٌٙاااااااااااااج… ٚثٌمجماااااااااااااٟ ٚثٌخذ١اااااااااااااش

٠ٚىاْٛ عمااجح ٘اازث ثٌٕااٛع ِاآ ثٌؾاشثةُ دطااجدع  ااجؿ وااجٌضٛد١ر ٚ ث٦ٔاازثس ٚثٌضٛل١اؿ ٚثٌعااضي ٚثٌطااشد ٚصٍّااه ثٌغااٍطجس 

لذ ٠شصىخ ثٌّؾشَ ؽش٠ّاز ؽٕجة١از ٠عجلاخ إعش٘اج ثٌضلد٠ذ١ز ف٩ف١جس ث ض١جس ثٌعمٛدز دجٌٕغذز ٌىً ؽش٠ّز ِع ث٦ؽجسر أٔٗ 

  .ٚـمج ٌمٛثعذ لجْٔٛ ثٌعمٛدجس عُ ٠ضذع دعمٛدجس إدثس٠ز

 ـ ثٌؾش٠ّز ثٌؾٕجة١ز : ٖ

ٟ٘ فغخ ثٌّفَٙٛ ث٦ف٩فٟ ٟ٘ وً ـعً أٚ ثِضٕجع عٓ ـعً ٠ؾشِٗ ثٌماجْٔٛ ٠ٚماشس ٌاٗ عمٛداز أٚ صاذد١ش أِآ وجٌمضاً 

ؾشؿ، ٠عٕٟ أْ ثٌؾش٠ّز ثٌؾٕجة١ز صمَٛ دّؾاشد إص١اجْ ثٌفعاً ثٌّّٕاٛع أٚ ٚثٌغشلز ٚثٌٕقخ ٚ ١جٔز ث٤ِجٔز ٚثٌنشح ٚثٌ

 ِقجٌٚز إص١جٔٗ ، ٚلذ صمَٛ دْٚ ٚلٛع ثٌنشس ِغً ثٌؾشٚع ٚثٌضؾشد ٚثٌضغٛي ٚفًّ ثٌغ٩ؿ دذْٚ صش ١ـ.

 ٚصغّٝ ٘زٖ ثٌضش ١قجس ثٌغ٩عز دضمغ١ُ ثٌؾش٠ّز فغخ ثٌمجْٔٛ ثٌزٞ ٠قىّٙج.

 صمغ١ُ ثٌؾش٠ّز فغخ ثٌفجعً:

ثٌمجعذر ثٌعجِز أْ لجْٔٛ ثٌعمٛدجس ٠طذك عٍٝ ثٌؾ١ّع ٚصغّٝ دؾشثةُ لجْٔٛ ثٌعمٛدجس إرث ثسصىذٙج ؽخـ ِذٟٔ ، أِاج  

إرث ثسصىذٙج عغىشٞ صغّٝ ؽشثةُ عغىش٠ز ٚصطذك ع١ٍٗ ث٤فىجَ ثٌعغىش٠ز ٚـمج ٌمجْٔٛ ثٌمنج  ثٌعغىشٞ
 (ٖٔ)

 

 صمغ١ُ ثٌؾش٠ّز فغخ ثٌقك ثٌّعضذٜ ع١ٍٗ:

ع١ٍٗ ٌٗ ثعضذجسثس ع١جع١ز صغّٝ ثٌؾش٠ّز ثٌغ١جع١ز ِغاً ثٌضارِش عٍاٝ ٔ اجَ ثٌقىاُ ٚثٌضقاش٠ل  إرث وجْ ثٌقك ثٌّعضذٞ

 .عٍٝ ثٌفضٕز

                                                           

(12)Black ، D  ، " Crime Rates "  ، American Sociology  ، 2010  ، p 35 . 
(13)Tyler ، Gus ، " Grime in America "  ، 7ed ، the University of Michigan press ، U.A.S. ، 

2012 ، P83. 
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أِج إرث ثسصىخ ثٌفعً ٚوجْ ثٌٙذؾ ِآ ٚسثةاٗ ؽا١ٛع ثٌفقؾاج  دا١ٓ دٌٚضا١ٓ أٚ أوغاش ٚواجْ ٠عجلاخ ع١ٍاٗ أوغاش ِآ دٌٚاز 

 .صغاااااااااااااّٝ ؽش٠ّاااااااااااااز د١ٌٚاااااااااااااز ِغاااااااااااااً صٙش٠اااااااااااااخ ثٌّخاااااااااااااذسثس ٚثٌّضاااااااااااااجؽشر دلؽغاااااااااااااجد ثٌٕغاااااااااااااج 

أِج إرث ثسصىخ ِؾشَ ٚؼجٌذج ِج ٠ىْٛ صع١ُ دٌٚز أٚ عذر صعّاج  عٍاٝ إؽاعجي ثٌقاشح أٚ ث٨عضاذث  عٍاٝ ث٢عاجس ثٌغمجـ١از 

 .أٚ ثٌااااااااااااااااااذ٠جٔجس أٚ ثٌض١١ّااااااااااااااااااض ثٌعٕقااااااااااااااااااشٞ صغااااااااااااااااااّٝ ؽش٠ّااااااااااااااااااز مااااااااااااااااااذ ث٦ٔغااااااااااااااااااج١ٔز
(ٔٗ)

 

 صمغ١ُ ثٌؾش٠ّز فغخ ثٌؾغجِز:

ِٕااٗ، إرث ٠عضّااذ ٘اازث ثٌضمغاا١ُ عٍااٝ  7ٕدر ِاآ لااجْٔٛ ثٌعمٛدااجس، ٚثٌّااج ٘ٚ٘ااٛ ثٌضمغاا١ُ ثٌاازٞ صااُ ثعضّااجدٖ ـااٟ ثٌّااجدر 

: ثٌخطٛسر ٚثٌؾذر ٚثٌؾغجِز ٚرٌه عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ
(ٔ٘)

 

ر دج٦عذثَ أَٚ ثٌغؾٓ ثٌّؤداذ أٚ ثٌغاؾٓ ثٌّؾاذد ٚ٘ازث ٘اٛ  )أ( ثٌؾٕج٠ز : ـ ٟ٘ ثٌؾش٠ّز ثٌضٟ ٠ُعجلخ ع١ٍٙج ثٌمجْٔٛ أَعجعج

 ثٌضعش٠ؿ ثٌزٞ ٚمعٗ ثٌّؾشع ثٌّقشٞ ـٟ لجْٔٛ ثٌعمٛدجس

ٟ٘ ثٌؾشثةُ ثٌّعجلخ ع١ٍٙج دجٌعمٛدجس ث٢ص١ز ثٌقذظ ٚثٌؽشثِز ثٌضٟ ٨ صض٠ذ ألقٝ ِمذثس ٌٙج عٍاٝ ِجةاز  ثٌؾٕقز :ـ)ح( 

 أٌؿ ؽ١ٕٗ.

ـ ٟٚ٘ ثٌؾشثةُ ثٌّعجلخ ع١ٍٙج ِٓ ٠َٛ إٌٝ دنعز ؽٙٛس فذظ دجٌؽشثِز ثٌضٟ ٨ ٠ض٠ذ ِماذثس ٌٙاج عٍاٝ )ػ( ثٌّخجٌفجس :

 ِجةز ؽ١ٕٗ.

 

 ّز :دٚثـع إسصىجح ثٌؾش٠ -سثدعج:

 ِعشـاز ـاٟ وذ١اشر ؽٙاٛدث ِٕٙاج ٌٍقاذ ثٌٛلج٠از ٚصاذثد١ش ٚثٌّؾشَ ثٌؾش٠ّز دذسثعز ث٘ضّٛث ثٌز٠ٓ ٚثٌذجفغْٛ ثٌعٍّج  دزي

 ِآ ثعضطجعٛث ِج دىً ثعضعجٔٛث ٚلذ ٌٍؾشثةُ، ثٌّؾش١ِٓ ثسصىجح ٚسث  ثٌىجِٕز ثٌذٚثـع عٍٝ ٚثٌٛلٛؾ ثٌؾش٠ّز أعذجح

 ـاٟ ثصخازس ثٌضاٟ ثٌٛعاجةً أٔىشٚث ٚلذ ٚثٌذٚثـع، ث٤عذجح صٍه ِعشـز إٌٝ ٌٍٛفٛي ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌعٍَٛ ث٦ٔغج١ٔز ثٌعٍَٛ

 .ثٌؾ١طجْ عًّ ِٓ سؽظ عٕذُ٘ ـجٌؾش٠ّز ثٌضؾش٠ذ هجدع ع١ٍٙج ٠ؽٍخ وجْ ٚثٌضٟ ثٌؾش٠ّز أعذجح ٌّعشـز ثٌمذ٠ُ
(ٔٙ)

 

ر، دعذثر  ثٌؾش٠ّز دٚثـع إسصىجح عٓ ثٌذقظ أ ز ثٌقذ٠ظ ثٌعقش ٚدذث٠ز ثٌفٍغفٟ ثٌفىش صطٛس ِٚع  دسثعاجس ٚ ٙشس ؽذ٠ج

ٚثٌّذثسط ٚثٌّزث٘خ ثٌٕ ش٠جس ِٓ ثٌعذ٠ذ إٌٝ ثٌذسثعز ِغجٌه ِضفشلز،ٚصؾعذش ٚأدقجط
(ٔ7)

   

 ثٌؾش٠ّز ثسصىجح إٌٝ ثٌفشد صذـع وعٛثًِ ث٦ؽشثِٟ ثٌغٍٛن صفغ١ش ـٟ فذ٠غز ِذث ً ٚدشصس
(ٔ8)

 ٟٚ٘:ـ 

 .دث ١ٍز أٚ  جسؽ١ز ؽغ١ّز ٚففجس  قجةـ عٍٝ دٕج  ثٌؾش٠ّز صفغش ـٟٙ  :ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ـ ثٌعٛثًِٔ

 ـاٟ  ٍاً ـاٟ صضّغاً ٔفغا١ز، أفاٛي رثس ثٌؾش٠ّاز أعاذجح أْ عٍاٝ صؤواذ ـٙاٟ )ثٌغا١ىٌٛٛؽ١ز(: ثٌٕفغا١ز ـا ثٌعٛثِإً

 .ثٌعمٍٟ ٌٍضخٍؿ ٔض١ؾز أٚ ث٨ؽضّجعٟ أٚ ث٨ٔفعجٌٟ ثٌضى١ؿ ـٟ ثٌؾخق١ز،أٚ

  .ٚثٌٕغم١ز ثٌذٕجة١ز ثٌضؽ١شثس ـٟ ثٌعٛثًِ ٘زٖ ٚصضّغً  :ثٌذٕجة١ز ث٨ؽضّجع١ز ـ ثٌعٛثًِٖ

 ثٌضاٟ ثٌؾّجعاز عا١جق ـاٟ ثٌّعشـ١از ثٌضؽ١اشثس دٚس ثٌعٛثِاً ٘ازٖ ث٨ؽضّجع١ز )ثٌع١ٍّجص١ز( : ـضؤواذ ثٌٕفغ١ز ـ ثٌعٛثًِٗ

 .ثٌفشد ـ١ٙج ٠ع١ؼ

                                                           

(14) Schneider  ،  " Economic and Societal Development : Causation and Control)  ، 

NCJ  ، 2008  ، p.189. 
(15)Sellin  ، T:(Measurement of Delinquency)  ، John Wiley  ، N. Y. 2010  ، p.65. 
(16) Martin : (The Story of Organized Crime) ، Methuen London Ltd. ، 2010  ،p.54 . 

ويوت ًوايف العربيوت ي،  هركوْ الذراضواث ّالبحوْد ،  أكاد( ث٦عا٩َ ث٤ِٕاٟ ٚثٌٛلج٠از ِآ ثٌؾش٠ّاز): عل  بي فايس الجٌحو  ( 17)

 123ص( م2111: الريا )للعلْم األهٌيت،  
 ث٦فا٩ؿ ِشثواض ٔاض٨  ِآ ع١ٕاز ٌاذٞ ثٌّٕقاشؾ ثٌغاٍٛن ٌضفغا١ش ث٦ؽضّاجعٟ ثٌضعٍُ ٔ ش٠ز ث ضذجس:  الجعافرة هِذي دمحم( 18)

 43ص(م2112:األردى)،   هؤحَ جاهعت،   هٌشْرة دكخْراٍ رضالت،   ث٤سد١ٔز ٚثٌضل١ً٘
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  جِغج:ـ أسوجْ ثٌؾش٠ّز: 

 دٗ أِش ـعً عٓ ث٨ِضٕجع أٚ ثٌمجْٔٛ، ؽشِٗ ـعً دجسصىجح إؽشثِٟ عٍٛن ٟ٘ ثٌؾش٠ّز أْ عٍٝ ثٌضؾش٠عجس أؼٍخ أوذس

 أسواجْ عٍاٝ ٚصماَٛ ثٌفعً، ٌٙزث أعش ٦فذثط وجـ١ز ٔض١ؾضٗ صىْٛ إٔغجٟٔ، عٍٛن ـجٌؾش٠ّز ث٤عجط ٘زث ٚعٍٝ ثٌمجْٔٛ،

 : ٟ٘ ع٩عز

 لاجْٔٛ ـاٟ ثٌؾش٠ّاز رواش عٍاٝ ثٌّؾاشع ٠إـ أْ أٞ عمجدٙاج، ٚ ثٌؾش٠ّاز عٍاٝ ثٌإـ ٘اٛ ٚ : ثٌماجٟٔٛٔ ـا ثٌاشوٓٔ

ر، أِشثر  ؽش٠ّز وً ـٟ ٚؽٛد٠ٖعذ ٚ عمٛدضٙج، ٠قذد ٚ ٠ٚؾشِٙج ثٌعمٛدجس  ِآ ؽش٠ّاز ٚؽاٛد ثٌّضخ١اً ؼ١اش ـّآ دذ١ٙ٠ج

 ٔذقاظ ث٨عضاذث  ـعً صٛثـش ـّضٝ فعٛدز، أٞ ٠غ١ش ٨ ٚ عًٙ ثٌشوٓ ٘زث ـضقذ٠ذ  )٠ؾشِٙج ٔـ أٞ)لجٟٔٛٔ  سوٓ ؼ١ش

 ثٌؾش٠ّاز فافز ثٌفعاً عآ ٔض٠اً صاٛثـشٖ عاذَ فجي ـٟ ٚ ثٌفعً، ؽشِٕج ثٌٕـ ٘زث صٛثـش ـئرث .٠ؾشِٗ لجٟٔٛٔ ٔـ عٓ

ر  ٔـ.  دْٚ ِٓ ؽش٠ّز ٨ٚ عمٛدز ٨ ٌمجعذر صطذ١مج
(ٔ9)

 

 ثٌاشوٓ ٠ٚماَٛ ثٌخاجسؽٟ، ثٌعاجٌُ إٌاٝ داٗ صذاشص ثٌازٞ ثٌّ ٙاش أٞ ثٌؾش٠ّاز ٌّجد٠اجس صؾغا١ذثر  ثٌّاجدٞ: ٠ٚعٕاٟ ـ ثٌشوٕٓ

 ثٌغذذ١ز ٚثٌع٩لز ٚثٌٕض١ؾز ثٌفعً :ٟ٘ عٕجفش ع٩عز عٍٝ ثٌّجدٞ

 ٠ق١ّاٗ فاك عٍاٝ ث٨عضاذث  ـ١اٗ ٠ضّغاً ثٌازٞ ثٌخاجسؽٟ أعاشٖ ٘اٟ ٚثٌٕض١ؾاز ثٌؾاجٟٔ، إٌاٝ ٠ٕغاخ ثٌازٞ ثٌغاٍذٟ ـجٌفعاً 

 ثسصىاجح إٌاٝ ٠شؽاع ثٌٕض١ؾاز فاذٚط أْ ٚعذش ٚثٌٕض١ؾز، ثٌفعً ِجد١ٓ صقً ثٌضٟ ثٌشثدطز ثٌغذذ١ز ٟ٘ ٚثٌع٩لز ثٌمجْٔٛ،

ثٌفعً.
(ٕٓ)

 

 ٚ ٌٍفجعاً ثٌازٕٟ٘ ثٌٕؾاجه دا١ٓ ثٌقاٍز عآ ٠عذاش ٚ ٌٍؾش٠ّاز، ثٌزثصٟ ثٌؾجٔخ ثٌّعٕٛٞ ثٌشوٓ ثٌّعٕٛٞ: ٠ّغً ـ ثٌشوٖٓ

 ثٌاشوٓ دسثعاز ـائْ رٌاه ٚعٍاٝ آعّاز، إسثدر عآ ثٌفعاً فاذس ِضاٝ ثٌّعٕاٛٞ ِضاٛـشثر  ٠ٚعذ ثٌاشوٓ ثٌّجدٞ، ٔؾجهٗ د١ٓ

 ـعٍاٗ إ١ٌٗ أـنش ثٌضٟ ٚثٌٕض١ؾز ثسصىذٗ ثٌزٞ ثٌفعً د١ٓ ٚ ؽٙز ِٓ ثٌفجعً إسثدر د١ٓ ثٌع٩لز دسثعز عٓ صعذش ثٌّعٕٛٞ

ثٌنجسر. ثٌٕض١ؾز إفذثط ٚ ثٌفعً ثسصىجح إٌٝ ثٌفجعً إسثدر صٕقشؾ لذ ثٌؾشثةُ دعل ـفٟ عج١ٔز، ؽٙز ِٓ
(ٕٔ) 

: عجدعج:ـ ِشثفً إسصىجح ثٌؾش٠ّز
(ٕٕ)

 

٘ااٟ ِشفٍااز ثٌضخّاا١ٓ إر ٠ماَٛ ثٌؾااجٟٔ دااجٌضفى١ش ثٌٕفغااٟ إر ٠مٍااخ ث٤ِااش ـااٟ ِخ١ٍضااٗ ٨ٚ ٠عجلااخ  : ـا ِشفٍااز ثٌضفى١ااشٔ

 .ثٌمجْٔٛ عٍٝ ٘زٖ ثٌّشفٍز

٠غّٝ دٚس صٛص٠ع ث٤دٚثس إر ٠مَٛ ثٌؾجٟٔ دئفنجس ثٌٛعاجةً ثٌّجد٠از ثٌضاٟ صغاجعذٖ ـاٟ  : ثٌّجدٞـ ِشفٍز ثٌضقن١ش ٕ

إفنجس ؽش٠ّضٗ ٕٚ٘ج أ٠ناج ٨ ٠عجلاخ ثٌّؾاشع ثٌؾاجٟٔ ٨فضّاجي عاذٚ ٌاٗ عآ إسصىاجح ثٌفعاً ٌىآ ـاٟ دعال ثٌقاج٨س 

ج ٔ اشث ٌىاْٛ صٍاه ث٤دٚثس ٠عجلخ عٍٝ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٌىآ ٌا١ظ عٍاٝ أعاجط أٔاٗ أفناش ث٤دٚثس ١ٌذجؽاش ثٌضٕف١از ٚإّٔا

 .ِّٕٛعز ِغً فًّ ثٌغ٩ؿ دذْٚ صش ١ـ أٚ صض١٠ؿ ِفضجؿ سؼُ عذَ ثعضعّجٌٙج ـٟ ثٌؾش٠ّز

ثٌؾش٠ّاز لاذ ٠غاضع١ٓ دلؽاخجؿ آ اش٠ٓ  ٕ٘ج ٠مَٛ ثٌؾجٟٔ دجعضعّجي أدٚثصٗ ٚدزي ِؾٙاٛد ٌضقم١اك : ـ ِشفٍز ثٌضٕف١زٖ

 .٠ٚغّٝ دج٨صفجق ثٌؾٕجةٟ أٚ ثٌّغجّ٘ز ثٌؾٕجة١ز

ر: ث  ٌؾش٠ّز ـٟ ٚعجةً ث٦ع٩َ ثٌّخضٍفز : عجدعج

ر  دٚسثر  ث٦ع٩َ ٚعجةً صٍعخ  ثٌّشة١ز ثٌقٛسر عذش عٛث  ٚرٌه ثٌّؾضّع، ـٟ ٌٍؾش٠ّز أٚ ثٌضقش٠ل ثٌضٛع١ز ـٟ ٍِّٛعج

 ٚثٌغاٍٛن ثٌاٛعٟ ٔؾاش عٍاٝ ثٌعّاً ٘اٛ ث٦عا٩َ ٚعاجةً ٚثؽذاجس أُ٘ ِٓ ـئْ ٌزٌه ٚثٌّىضٛدز، أ ثٌّغّٛعز ثٌىٍّز أٚ

ثٌّؾضّع.  ـٟ ث٠٦ؾجد١ز ث٨ؽضّجع١ز ثٌم١ُ ٔؾش  ٩ي ِٓ ثٌؾش٠ّز ٚلٛع ِٕٚع ث٤ِٓ عٍٝ دجٌّقجـ ز ثٌغ١ٍُ
(ٕٖ)

 

                                                           

 رضووالت ، ث٤سدٔااٟ ثٌضؾااش٠ع ٚـاك ِعٍِٛااجس ٔ ااجَ أٚ إٌىضشٚٔاٟ ِٛلااع إٌااٟ ثٌّؾااشٚع ؼ١اش ثٌااذ ٛي ؽش٠ّااز:  الخْالوذة دمحم (19)

 33ص( 2112: عواى)،   األردًيت الجاهعت،    هٌشْرة هاجطخير
 28ص( 2119 القاُرة) الجاهعيت الوعرفت دار،  (ث٤ِٕٟ ٚث٦ع٩َ ث٦ع١ِ٩ز ثٌضؾش٠عجس إٌٟ ِذ ً):  عصوج عذل ( 21)
 59ص( م2114اإلضكٌذريت جاهعت)،   الجاهع  الفكر دار،   ثٌؾٕجةٟ ٌٍذعٛٞ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌضى١ؿ:  الرُيو  جْاد( 21)

(22) Houg spark  ، M.;(The British Crime)  ، London  ، 2012  ، p 26. 
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 ثٌؾخق١ز ٔؾٛ  إٌٝ ٚصذـع ثٌّؾضّع إٌٝ صضغًٍ لذ ثٌضٟ ثٌ ٛث٘ش ٚسفذ دضٍّظ عٛث  ث٤ِٕٟ دٚسٖ ث٦ع٩َ ٠ّٚجسط

 ثٌؽش٠ذاز ٚثٌضمج١ٌاذ ثٌعاجدثس دعال دّخاجهش ثٌؾّاج١٘ش صذقا١ش إٌاٝ صٙاذؾ ٚداشثِؼ ِٛثد صذٕٟ هش٠ك عٓ ٚأ ث٦ؽشث١ِز،

 أؽٙضر ِع ثٌضعجْٚ أؽً ِٓ ثٌؾّج١٘ش عٍٛن عٍٝ ٚثٌضلع١ش ٚث٨ؽضّجع١ز، ٚثٌغمجـ١ز ث٤ ٩ل١ز ِٚذجدةٕج ل١ّٕج صفغذ ثٌضٟ

ثٌّؾضّع. ـٟ ث٦ؽشث١ِز ٌٍ ٛث٘ش ثٌضقذٞ ـٟ ٚثٌؾشهز ث٤ِٓ
(ٕٗ)

 

 عاٍٛوٗ إفا٩ؿ دعاذ ثٌّٕقاشؾ ٌضمذاً ثٌّؾضّاع ص١ٙتاز هش٠اك عآ ٚثٌشعج٠از ث٦فا٩ؿ ؽٛثٔاخ ـاٟ ث٦عا٩َ ٠غاجُ٘ وّج

 أٔاٛثع ٌّخضٍاؿ ثٌّمشسر ٚثٌؾضثة١ز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌغمجـز ؼشط ٚوزٌه ثٌّؾضّع، ـٟ ـجع٩ ٚعنٛث فجٌقج ِٛثهٕج ١ٌقذـ

ثٌؾشثةُ
(ٕ٘)

 

 ٚ ثٌعا٩ػ، ِآ أ٘اُ ـٟٙ ثٌقذ٠غز؛ ثٌؾٕجة١ز ثٌغ١جع١ز دٕج  ـٟ ث٤عجط فؾش ِٕٙج ثٌٛلج٠ز عذصُ  ثٌؾش٠ّز صطٛس  ً ٚـٟ

ثٌؾش٠ّز. ِٓ ثٌقذ ـٟ صغُٙ أْ ِٚخططز ِٕٚ ّز ع١ٍّز، دطش٠مز ثعضعٍّش إرث ث٦ع٩َ ٚعجةً صغضط١ع
(ٕٙ)

 

 ٚؽازٚس أعاذجح ِاع ٌٍضعجِاً إعاضشثص١ؾ١ز ٕ٘اجن ٚوجٔاش ثٌؾ١ّاع، دا١ٓ صٕغا١ك ٕ٘اجن واجْ إرث ئٔاٗـ ثٌقاذد ٘ازث ٚـاٟ

 ؽخقا١ز دٕاج  ـاٟ صؾاجسن أْ ث٦ع١ِ٩از ثٌّؤعغاز دئِىاجْ ـرٔازثن ٚث٨ٔقاشثؾ، ٚثٌعٕاؿ ثٌؾش٠ّاز  اج٘شر ٚثٔعىجعجس

.ث٦ع٩َ ٚعجةً ِخضٍؿ ـٟ ٌٙج ٠ضعشك ثٌضٟ ثٌّخضٍفز ثٌشعجةً ِع ث٠٦ؾجدٟ ٌٍضعجًِ ثٌّؾضّع ـٟ ثٌفشد
(ٕ7) 

ـجٌّؾجسوز ثٌفع١ٍز ٚثٌّذجؽاشر ٧ٌعا٩َ ـاٟ ثٌضٛع١از ِآ ثٌؾش٠ّاز ٠قاً إٌاٝ ثٌٙاذؾ ثٌّٕؾاٛد ـاٟ ثٌقاذ ِآ ثٌؾش٠ّاز، 

 ثٌٕماجه  ا٩ي ِآ ثٌّؾاجسوز ٘ازٖ ٚصذاشص ث٦ؽشث١ِاز، ث٦ؽشثِاٟ، ٚداشٚص ثٌؾخقا١زٚثٌق١ٌٍٛاز دْٚ ٚلاٛع ثٌفعاً 

:ثٌضج١ٌز
(ٕ8) 

 .ث٦ع٩ِٟ ثٌمطجع ـٟ ثٌعج١ٍِٓ لذً ِٓ ثٌزثصٟ ٚث٨ٌضضثَ ث٤ ٩ق، ِٛثع١ك صط٠ٛش -ٔ

 ٚفاظ صف١اذ، ٨ ثٌؾش٠ّاز ِذاذأ أْ ٚصشعا١ر ٚثٌفاشد، ثٌّؾضّاع عٍاٝ ٚأ طجس٘اج ثٌؾش٠ّاز دلمشثس ثٌّٛثه١ٕٓ صٛع١ز -ٕ

 ثٌّغاتٌٛز، ٚثٌقش٠اجس ثٌقمٛق أعجط ٚد١جْ ثٌّفَٙٛ، دٙزث ٚصع١ّك ث٨لضٕجع ٚثٌٕ جَ، ثٌمجْٔٛ ثفضشثَ عٍٝ ثٌّٛثه١ٕٓ

 ألاشثْ ِآ ِقاجفذز ثٌضقاز٠ش وقّا٩س ثٌقاق١قز، ث٨ؽضّجع١از ثٌضٕؾتز ٔؾش ـٟ صغُٙ ثٌضٟ ثٌق٩ّس ث٦ع١ِ٩ز ٚصذٕٟ

 .دّخجهش ثٌّخذسثس ٚثٌضٛع١ز ثٌشر٠ٍز، ِٙجٚٞ ـٟ ٚث٨ٔض٨ق ثٌغٛ ،

ـجٌؾش٠ّز ٚثٌعٕؿ أفذـ أِشث هذ١ع١ج ـٟ ٔ ش ثٌؾذجح ٚٚع١ٍز ِعضجدر ٌقً ثٌّؾجوً ،  وّج صغاًٍ إٌاٟ ث٩ٌؽاعٛس ٌاذ٠ُٙ 

دؾىً صذس٠ؾٟ ـلفاذقٛث ِاؤ١ٍ٘ٓ ِذىاشث ٥ٌـعاجي ث٦ؽشث١ِاز ،  ٚداجٌشؼُ ِآ صٍاه ثٌذسثعاجس ثٌضاٟ صؤواذ ثٌضالع١ش ثٌغا١ب 

٦عاا٩َ ـٕٙااجن ِٛلااؿ صااٛـ١مٟ ٠ااشٞ أٔقااجسٖ أٔااٗ ٨ مااشس وذ١ااش ِاآ ِعجٌؾااز ٌٍعٕااؿ ٚثٌؾش٠ّااز ثٌّمذِااز ـااٟ ٚعااجةً ث

ِٛمٛعجس ثٌؾش٠ّز عذش ٚعجةً ث٦ع٩َ ثٌّخضٍفز دجعضذجس أْ ثٌؾش٠ّز ِٓ ثٌٛلجةع ث٨ؽضّجع١ز ثٌضٟ ٨ ٠ّىٓ صؾجٍ٘ٙاج،  

ثعاضغٕج  ١ٌٚغاش ٌٚىُٕٙ ٠طجٌذْٛ دٛمع مٛثدو ٌٙزٖ ثٌّعجٌؾز ،  دق١ظ صٛفٟ ٚعجةً ث٦ع٩َ ٌٍؾّٙٛس دلْ ثٌؾش٠ّاز 

هش٠ماج ِؾاشٚعج ٌضقم١اك ث٤٘ااذثؾ ،  ٚأ٨ صقاٛس ثٌؾاشثةُ عٍااٟ إٔٙاج وفاجؿ ثؽضّااجعٟ ،  ٚأْ صذاشص عماجح ثٌّؾااش١ِٓ ،  

                                                                                                                                                                                           

(23) John w. windhuser. M Jennifer : crim news in Louisiana press  ، (journalism 

quartery) ، 2000 ،p67 
،  جاهعوت ًوايف للعلوْم األهٌيوت ،   ع١ٍٙج ث٦ع٩َ ث٤ِٕٟ ثٌّؾى٩س ٚثٌقٍٛي ٚثٌضٛع١ز ث١ِٕ٤ز ِجٌٙج ِٚج: ضيذ عبذ الرؤّف  (24)

 17ص( م2112الريا  )

 .22ص( م2111عواى)دار أضاهت للٌشر ّالخْزيع ،  األردى ،  ( ث٦ع٩َ ث٤ِٕٟ): لؤي خليل ( 25)

،  (2116القوواُرة )،   1،  إيخوورال للٌشوور ّالخْزيووع ،  ط (أ ٩ل١ااجس ثٌقااقجـز ـااٟ ٔؾااش ثٌؾااشثةُ: )فخحوو  يطوويي عوواهر ( 26)

 61ص

،  ًذّة علويت ،  جاهعت  ثٌؾّج١٘شٞ ث٦ع٩َـٟ ٚعجةً  ٚث٨ٔقشثؾث٤عجس ثٌغٍذ١ز ٌٕؾش لنج٠ج ثٌؾش٠ّز ٚثٌعٕؿ : دمحم قيراط( 27)

 (م2115-4-13الخرطْم )ًايف للعلْم األهٌيت بالخعاّى هع ّزارة الذاخليت الطْداًيت،  
 132ص ( م2111عواى)،  دار الويطرة ،  ( إدثسر ثٌّؤعغجس ث٦ع١ِ٩ز أّٔجه ٚأعج١ٌخ ثٌم١جدر): ضلطاى صايب ( 28)



 ثٌؾجِعٟ ثٌؾذجح عٍٛن عٍٟ ٚثٔعىجعٙج ث١ٌٛص١ٛح ِٛلع ـٟ ثٌؾش٠ّز ٌّنج١ِٓ ثٌضعشك

(١ِذث١ٔز دسثعز)  
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ٚأ٨ ٠ىاجـب ِشصىااخ ثٌؾش٠ّاز ،  ٚأ٨ ٠ىااْٛ ثٌعٕاؿ ِذااشسث،  ٠ٚطجٌااخ أٔقاجس ٘اازث ثٌّٛلاؿ داالْ ٠خٍاك ث٦عاا٩َ سأٞ عااجَ 

ِنجد ٧ٌؽشثَ. 
(ٕ9)

 

ٌزٌه ٠ّىٓ ثٌمٛي دلْ ٚعجةً ث٦ع٩َ ِٓ  ٩ي ٚ ١فضٙج ثٌضٟ صؤد٠ٙاج ـاٟ ٔماً ثٌّعٍِٛاجس عاٛث  وجٔاش صٍاه ثٌّعٍِٛاجس 

:ـ ٚرٌه ِٓ  ٩ي ِج ٠ٍٟفق١قز أَ  جهتز ـئٔٙج ـٟ دعل ث٤ف١جْ صغجُ٘ ـٟ ٔؾش عمجـز ثٌعٕؿ ٚثٌؾش٠ّز 
(ٖٓ)

 

 ٚثٌؾش٠ّز.ـ أْ صىْٛ ثٌشعجٌز ث٦ع١ِ٩ز دقذ رثصٙج ِقشمز ٌٍعٕؿ ٔ

ـ أْ صىْٛ ثٌؾٙز ثٌضٟ صقذس صٍه ثٌشعجٌز ٌٙج صلع١ش لٛٞ عٍٟ ثٌاشأٞ ثٌعاجَ ،  ِّاج ٠ض٠اذ ِآ صالع١ش لاٛر صٍاه ثٌشعاجٌز ٕ

 ث٦ع١ِ٩ز ِٚج صضنّٕٗ ِٓ عٕؿ.

ـ أْ صىْٛ هش٠مز ثٌطشؿ ث٦ع٩ِٟ ِقممز ٌؽج٠ز ثٌعٕؿ ٚثٌؾش٠ّز أٚ فضٟ دظ دٛثدس ٚأسما١ز  قاذٗ ٌٍعٕاؿ ثٌقاجٌٟ ٖ

 ٚعٍٟ ثٌٕقٛ ث٤صٟ:ـِٓ  ٩ي ثٌضلع١ش عٍٟ ٔفغ١ز ِضٍمٟ صٍه ثٌشعجٌز ،  ٚثٌّغضمذٍٟ 

 أـ عذَ ثٌشؼذز ـٟ صمّـ ثٌؾخق١ز أٚ ثٌؾش٠ّز سؼُ ثٌّذشسثس ،  ٌٚىٓ ٨ ٠ّٕع رٌه ِٓ فذٚط صعجهؿ ِع ثٌؾجٟٔ.

 ثصدسث  ثٌؾش٠ّز ِٚشصىذٙج ،  ٚدذٚسٖ ٠خٍك رٌه ثٌعٕؿ ثٌّنجد مذ ِشصىذٟ صٍه ثٌؾش٠ّز. -ح

ثٌؾش٠ّز ِٚشصىذٙاج ،  ٌىٕٙاج صخٍاك صعجهفاج ِاع ثٌّؾٕاٟ ع١ٍاٗ ،  ث٤ِاش ثٌازٞ ٠ؾعاً ِٕاٗ عا٩فج رٚ فاذ٠ٓ ،   ثصدسث  -ػ

ـّشٖ ٠ل ز دعذٖ ثٌضشدٛٞ فٛي ِخضٍؿ ثٌؾشثةُ ،  ٚأ شٞ لاذ ٠ٌٛاذ فجمإٗ ٌاذٞ ث٤ـاشثد ٔض١ؾاز ٌضاشثوُ ثٌخذاش ،  دق١اظ 

 ٠قذـ ِٕطٍمج ٌٍعٕؿ ـٟ ثٌّغضمذً.

ر : ِقجدس ٚعجةً ث٦ع٩َ ٌّنج١ِٓ ثٌؾش٠ّز ثٌّعشٚمز  دعٛٔج ٔعشمٙج ـٟ ث٤صٟ: عجِٕج
(ٖٔ)

 

ـ ألغجَ ثٌؾشهز ٚعؾ٩صٙج:ـ ع٩لز سؽجي ثٌؾاشهز دٛعاجةً ث٦عا٩َ ٘اٟ ثٌضاٟ صفاضـ ثٌذاجح أِاجَ ث٦ع١ِ٩ا١ٓ ٧ٌها٩ع ٔ

 عٍٟ ثٌؾشثةُ ثٌّشصىذز ٚثٌّغؾٍز دغؾ٩س ثٌؾشهز.

ضقاشٞ،  ٚدازٌه صىاْٛ ِقاذسث ِّٙاج ِآ ِقاجدس ٚعاجةً ـ ث١ٌٕجدز ٚؽٙجس ثٌضقم١ك :ـ صضٌٟٛ ث١ٌٕجداز ث٦ؽاشثؾ عآ ثٌٕ

 ث٦ع٩َ ٌؾؤْٚ ثٌؾش٠ّز.

ـ ثٌّقجِْٛ:اـ ـاٟ أؼٍاخ ثٌمناج٠ج ثٌغ١جعا١ز ٠ققاً ث٦ع١ِ٩ا١ٓ عٍاٟ ِعٍِٛاجصُٙ ِآ ثٌّقاج١ِٓ ٚعٍاٟ عاذ١ً ثٌّغاجي ٖ

ة١ظ )لناا١ز صٕ اا١ُ ثٌؾٙااجد( ـااٟ ؽّٙٛس٠ااز ِقااش ثٌعشد١ااز ٚ٘ااٟ ثٌّؾّٛعااز ثٌضااٟ لااذِش ٌٍّقجوّااز دضّٙااز إؼض١ااجي ثٌااش

ثٌشثفً أٔٛس ثٌغجدثس ـمذ ثِضٕعش دٚثةش ثٌؾشهز ٚث١ٌٕجدز عٓ ثٌقذ٠ظ ٌٛعجةً ث٦ع٩َ ٚمشح ٔطجق ِآ ثٌغاش٠ز عٍاٟ 

ؽٍغااجس ثٌضقم١ااك ٚثٌّقجوّااز ،  ٌٚىاآ وااً ِعٍِٛااجس ثٌّقجوّااز وجٔااش صقااً إٌااٟ ٚعااجةً ث٦عاا٩َ عاآ هش٠ااك دعاال 

 ثٌّقج١ِٓ.

٠ذ ِٓ ثٌؾشثةُ ثٌضٟ ٌُ ٠ىؾؿ عٕٙج أعٕج  ٚلاٛع ثٌؾش٠ّاز أٚ  ا٩ي ـ ثٌّقجوُ:ـ ـٟ أعٕج  ثٌّقجوّز لذ ص ٙش  فج٠ج ثٌعذٗ

 ثٌضقم١ك ـضمَٛ ٚعجةً ث٦ع٩َ دٕمً ٘زٖ ثٌقمجةك إٌٟ ثٌؾّٙٛس.

ـ ثٌؾٕجر ٚثٌّؾٕٟ ع١ٍُٙ ٚثٌؾٙٛد:ـ صعضذش ثٌؾخق١جس ثٌّشصذطز دجٌؾش٠ّز ِآ أ٘اُ ِقاجدس ٚعاجةً ث٦عا٩َ ٌؾاؤ ْ ٘

 :ٚ٘زٖ ثٌؾخق١جس صنُ ع٩عز ـتجسثٌؾش٠ّز ،  

 أـ ثٌؾٕجر أٚ ثٌّضّْٙٛ

 ثٌّؾٕٟ ع١ٍُٙ -ح

                                                           

هعوت جٌوْ  ادار العلوْم للٌشور ّالخْزيوع ،  ج،  ( دسثِاج ثٌؾش٠ّاز ثٌض١ٍفض١ٔٛ٠از دسثعاز عٛعا١ٛ إع١ِ٩از): عوارة دمحم دمحم ( 29)

 54ص( م2118قٌا : الْادي 

( 2119العورا  )،  15،  جاهعت الكْفت ،  هجلت دراضاث الكْفت ،  العوذد دٚس ث٦ع٩َ ـٟ ٔذز ثٌعٕؿ: ُاشن يطيي الوحٌك (31)

 73،  ص

ثٌؾذجح ثٌغعٛدٞ ـٟ ثٌؾجِعجس ٔقٛ ٔؾش أ ذجس ثٌؾش٠ّز ـاٟ ثٌقاقجـز ثٌّق١ٍاز  ثصؾج٘جس: الريوي الٌفيطت بي عبذعبذ هللا  (31)

 45-44،  ص(م2119الريا )،  جاهعت ًايف للعلْم األهٌيت ،   ث٨ؽضّجع١زٚع٩لضٙج دخقجةقُٙ 



 ثٌؾجِعٟ ثٌؾذجح عٍٛن عٍٟ ٚثٔعىجعٙج ث١ٌٛص١ٛح ِٛلع ـٟ ثٌؾش٠ّز ٌّنج١ِٓ ثٌضعشك

(١ِذث١ٔز دسثعز)  
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 ثٌؾٙٛد -ػ

 ٌٚىٓ ِٓ ثٌنشٚسٞ ثٌضذل١ك ـٟ ثٌّعٍِٛجس ثٌّضققً ع١ٍٙج ِٓ ٘زٖ ثٌفتجس.

ـ ثٌؾّٙٛس:ـ ـٟ دعل فج٨س ث٨ٔقشثؾ أٚ ثٌفغجد ثٌغ١جعٟ أٚ ث٨ؽضّاجعٟ أٚ ث٨لضقاجدٞ أٚ ث٤ ٩لاٟ صؾاذ ٚعاجةً ٙ

ٌضٟ صىؾؿ ثٌقمجةك  جفز عٕذِج صّظ ثٌؾش٠ّز ؽخق١جس ِّٙاز ـاٟ ث٦ع٩َ فعٛدز ـٟ ثٌققٛي عٍٟ ثٌّعٍِٛجس ث

ثٌّؾضّع ٚـٟ ِغً ٘زٖ ثٌقج٨س ٠ّىآ ٌٛعاجةً ث٦عا٩َ أْ صطٍاخ ٘ازٖ ثٌّعٍِٛاجس ِآ ثٌؾّٙاٛس ِذجؽاشر ـّآ ٠عاشؾ 

 ؽ١تج ٠ذعظ ٌٍٛع١ٍز ث٦ع١ِ٩ز ثٌّع١ٕز. 

ر : أعش ِؾج٘ذر ثٌؾش٠ّز ـٟ ٚعجةً ث٦ع٩َ عٍٟ ثٌغٍٛن ٚثٌم١ُ ث٨  ؽضّجع١ز:صجععج

٠عذ ثٌعٕؿ ِؾىٍز ِضعذدر ث٤دعجد ٚث٤ؽىجي ،  ـٟٙ ِؾىٍز ثؽضّجع١از ٚفاق١ز ٚثلضقاجد٠ز ٚعمجـ١از ـاٟ ثٌٛلاش ٔفغاٗ ،  

ٚ٘ٛ ِٓ أُ٘ ِغذذجس ثٌضفىه ث٤عشٞ ثٌازٞ ؼجٌذاج ِاج صىاْٛ ٔضجةؾاٗ ٚ ١ّاز عٍاٟ وجـاز أـاشثد ثٌّؾضّاع ،  ٌٚماذ أعٍٕاش 

٧ٌفااجدجس ثٌؾغااذ٠ز ٚثٌعج٘ااجس ثٌٕجصؾااز عٕااٗ ،  ـااجٌعٕؿ ِغااذخ  ِٕ ّااز ثٌقااقز ثٌعج١ٌّااز ثٌعٕااؿ وّؾااىٍز فااق١ز ٔ ااشث

٦مشثدجس ٔفغ١ٗ عذ٠ذر ،  ِغً ثٌمٍك ٚثٌضٛصش ٚعذَ ثٌؾعٛس دج٤ِجْ ِّج ٠ذـع ث٦ٔغجْ ٌعًّ أؽا١ج  أوذاش ِآ صعش٠فٙاج 

دجٌعٕؿ ،  دً صعشؾ ٚصقٕؿ دلٔٙج عٍٛن إؽشثِٟ
(ٖٕ)

، ٌازٌه ٠شؽاع ثٌخاٛؾ ِآ ٔؾاش ِٛماٛعجس ثٌؾش٠ّاز ِآ  ا٩ي 

ٚعااجةً ث٦عاا٩َ ثٌّخضٍفااز إٌااٟ أْ ثٌّؾااج٘ذ٠ٓ ٚثٌّغااضّع١ٓ ٚثٌمااشث  ٠مذٍااْٛ ع١ٍٙااج دؾااىً أوغااش ِاآ ؼ١ش٘ااج ،  ٚأوااذس 

دعل ثٌذقٛط ٚؽٛد ع٩لز ٚع١مز د١ٓ ثٌغٍٛن ث٦ؽشثِٟ ٚثٌضعشك ٌٙزٖ ثٌّنج١ِٓ ٚ جفاج عٍاٟ ِؾاج٘ذٞ ثٌضٍفاجص إر 

:ِج ٠ٍٟعجس ثٌضٟ صضشوٙج ِؾج٘ذر ثٌؾش٠ّز أْ أُ٘ ث٢
(ٖٖ) 

ـ سـع فذر ث٢عجس ثٌٕفغ١ز ٚثٌعجهف١ز عٕذ ثٌفشد:  ِّج لذ ٠مٛد إٌٟ إسصىجح عٍٛن إؽشثِٟ ثصؾاجٖ ث٢ اش٠ٓ ،  ٠ٚضٛلاؿ ٔ

 عٍٛن ثٌفشد )أٞ ثعضؾجدضٗ ٌٍّؾج٘ذر( عٍٟ ِذٞ إفغجعٗ ٚؽعٛسٖ دجٌن١ك ٚث٦فذجه ٚثٌضٛصش.

ٌفعً دث ً ثٌفاشد :  ف١اظ صعّاً ِؾاج٘ذر ثٌؾش٠ّاز أٚ لشث صٙاج عٍاٟ صعض٠اض ٚصاذع١ُ ثٌغاٍٛن ـ صعض٠ض ثٌغٍٛن ثٌمجةُ دجٕ

ثٌّٛؽااٛد أفاا٩ عٕااذ ثٌّؾااج٘ذ ٚرٌااه ٤ْ ثٌؾااخـ ثٌؽ١ااش عااٛٞ ٔفغاا١ج دغااذخ دٚثـااع ث٦ؽااشثَ دث ٍااز ٠ااشٞ ثٌغااٍٛن 

 ث٦ؽشثِٟ عٍٟ إٔٗ صؾشدز فم١م١ز.

ْ ٟ٘ ثٌضم١ٍذ ٚثٌّقجوجر ،  ِآ ٕ٘اج صالصٟ  طاٛسر عاشك ـ ثٌضعٍُ ٚثٌضم١ٍذ : ِٓ ثٌّعشٚؾ أْ أفذٞ هشق صعٍُ ث٦ٔغجٖ

 ِنج١ِٓ ثٌؾش٠ّز ٤ْ ثٌذعل لذ ٠مٍذ٘ج.

 

 ٌزٌه ـئْ ٌٛعجةً ث٦ع٩َ ـٟ صٕجٌٚٙج ٌّنج١ِٓ ثٌؾش٠ّز صلع١شثْ إِج صلع١ش إ٠ؾجدٟ أٚ صلع١ش عٍذٟ:

ه ِآ  ا٩ي )داظ دااشثِؼ ـجٌضالع١ش ث٠٦ؾاجدٟ ٌٛعاجةً ث٦عا٩َ ٠ضّغاً ـٟ:اـ ففاو ث٤ِآ ٚماذو ثٌؾش٠ّاز ِٚىجـقضٙاج ٚرٌا

ِف١ذر صغُٙ ـٟ ثعضضجح ث٤ِٓ ٚصىجــ ثٌؾش٠ّز ٚصقٛغ ؽخق١ز ث٦ٔغجْ ٔقٛ ثٌخ١ش ٚثٌذش ٚثٌضغاجِـ ٚصٛع١از ثٌاشأٞ 

ثٌعجَ ٚصع١ّك ثٌشٚثدو ث٨ؽضّجع١ز(.
(ٖٗ) 

أِج ثٌضالع١ش ثٌغاٍذٟ ٌٛعاجةً ث٦عا٩َ ٔؾاذٖ ـاٟ صسع ثٌخاٛؾ ٚثٌعذاظ داج٤ِٓ ٚصعى١اش فافٛ ثٌّؾضّعاجس ـئٔاٗ ٠ىّآ ـاٟ 

عااشك ثٌّٛف١ااجس دجٌؾش٠ّااز ـمااذ ٠ضقااٛي ثٌعٕااؿ ثٌضّغ١ٍااٟ إٌااٟ عٕااؿ فم١مااٟ ِؾغااذ ٠ٚمضااشؾ ثٌؾااشثةُ وٍٙااج )وؾش٠ّااز 

ش٠ّاز ثٌضٙذ٠اذ ٚث٨دضاضثص( ،  ٌٚماذ أواذ ثٌؾقٕاٟ ثٌغشلز ٚثٌغطٛ ،  ٚؽش٠ّز ثٌضخش٠خ ٚثٌضفؾ١ش ،  ٚؽش٠ّز ثٌمضاً ،  ٚؽ

                                                           

،  ( 2118:األردى)،   2،  رؤيوت هشوخركت إليوذاد الخغييور ،  دّريوت علويوت ،  العوذد  ثٌعٕؿ مذ ثٌّشأر: ُيفاء أبْ غسالَ  (32)
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 179ص ( 2119األردى )
 عن والنهي بالمعروف األمر بحىث مجلة،  (دسثعز صلف١ٍز)ِٓ ثٌؾش٠ّز أعش ث٦ع٩َ ـٟ ثٌٛلج٠ز : أيوذ بلعْص( 34)

 377،  ص( م2112الطعْديت)،  المنكر
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أْ أفذ ثٌىضجح لاجَ دّؾاج٘ذر ؽ١ّاع ثٌذاشثِؼ ثٌضاٟ ثفضاٛس عٍاٟ ِناج١ِٓ ثٌؾش٠ّاز داذث ٍٙج ٚثٌضاٟ عشماش ـاٟ ِذ٠ٕاز 

 ٠ٛ١ٔ8ٛسن ٌّاذر أعاذٛع ٚثفاذ،  ـٛؽاذ أْ عاذد أعّاجي ثٌضٙذ٠اذ ٚثٌعٕاؿ ثٌضاٟ ثسصىذاش ـاٟ رٌاه ث٤عاذٛع ٚفاٍش إٌاٟ 

ه ثٌضلع١ش ثٌغٍذٟ ٌضٕجٚي ٚعجةً ٦ع٩َ ِٛمٛعجس ثٌؾش٠ّز ـٟ دشثِؾٙجأعّجي،  ِّج ٠ؤوذ رٌ
(ٖ٘)

 . 

( ث٤عاضجر دؾجِعاز ٚثؽإطٓ أٔاٗ إرث ٌاُ ٠ىآ ٕ٘اجن ص١ٍفض٠اْٛ ٌىاجْ Bradon Centewallٚوؾافش دسثعاز لاجَ دٙاج )

ع١ٍٗ ث٢ْ داـ ؽش٠ّز لضً وً عٕٗ ،  ِٚعذي ث٨ؼضقجح ألً ِّج وجْ  ٓٓٓ.ِٓٔعذي ثٌؾش٠ّز ألً ِّج ٘ٛ ع١ٍٗ ث٢ْ دـ 

ثعضاذث  ،  ِٚعاذي ثٌؾش٠ّاز  ٓٓٓ.7ٓٓ،  ِٚعذي ث٨عضذث  ثٌّؤدٞ إٌاٟ ثٌؾاشؿ ألاً ِّاج ٘اٛ ع١ٍاٗ ث٢ْ داـ  ٓٓٓ.7ٓ

دقفز عجِز أٔخفل إٌٟ ثٌٕقؿ ِّج ٘ٛ ع١ٍٗ ث٢ْ
(ٖٙ )

. 

ٚث٤ ٩ل١از ِّج عذك ٠ضنـ أْ ٚعجةً ث٦ع٩َ صٍعخ دٚسث ٘جِج ـٟ صض٠ٚذ ث٦ٔغجْ دجٌم١ُ ٚثٌّغً ٚثٌّعج١٠ش ث٨ؽضّجع١از 

دؽشك صى٠ٛٓ عٍٛوُٙ ،  ٚ٘زث ثٌضلع١ش ٠ؾًّ ؽ١ّع هذمجس ثٌّؾضّع ٚـتجصٗ  جفز ث٤هفجي ٚثٌؾاذجح ِمجسٔاز دجٌذاجٌؽ١ٓ 

ٚوذجس ثٌغٓ،  ٌٚىٓ صىْٛ ٌٍٛعجةً ثٌّشة١ز ثٌذٚس ث٤وذش
(ٖ7 )

،  ـّٓ  ٩ي دشثِؾٙج صٍعخ دٚسث وذ١شث ـاٟ أّٔاجه عاٍٛن  

لقاـ ثٌعٕاؿ ٚثٌؾش٠ّاز ٚفاٛس ٌٍّقجوّاجس ،  ٚإْ ِآ ؽالْ رٌاه أْ ثٌؾذجح ٚرٌاه ِآ  ا٩ي صغا١ٍو ثٌناٛ  عٍاٟ 

٠شعاار ـااٟ أر٘ااجْ ثٌؾااذجح ٚثٌّااشث٘م١ٓ فااٛسر عجدضااز ٚصاالع١شثس مااجسر ٨ صااؤدٞ إٌااٟ ّٔااٛ ثٌؾااذجح ّٔااٛث عاا١ٍّج ٚ٘ااُ 

٠ىضغااذْٛ عااجدثس ٚلاا١ُ عاا١تز ِٕٙااج
(ٖ8 )

ٌٚمااذ أوااذ وغ١ااشث ِاآ ثٌذااجفغ١ٓ ِاآ  اا٩ي ثٌذسثعااجس ث١ٌّذث١ٔااز عٍااٟ أْ عااشك 

ٌعٕؿ ٚثٌؾش٠ّز ـٟ ٚعجةً ث٦ع٩َ ٠ؤعش ـٟ ثوضغجح ثٌىغ١اش ِآ ثٌما١ُ ٚثٌعاجدثس ثٌّشما١ز ثٌغا١تز،  ـفاٟ ِٛمٛعجس ث

%( ِٓ ثٌّذقٛع١ٓ دلُٔٙ ثوضغذٛث ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌعاجدثس ثٌغا١تز ِآ  ا٩ي ِؾاج٘ذصُٙ ٖ.ٖٓدسثعز عشثل١ز أوذس ٔغذز )

ثٌّغضّشر ٌذشثِؼ ثٌؾش٠ّز
(ٖ9)

 . 

معؿ أٚ ٘ؾجؽز ـٟ ثٌما١ُ ٚثٌّذاجدا ثٌضاٟ ٠قٍّٙاج ثٌفاشد ،  ٚٚعاجةً ث٦عا٩َ  ٌٚىٓ ثٌؾش٠ّز ٨ صقذط ِج ٌُ ٠ىٓ ٕ٘جن

٠ّىاآ أْ صؾااجسن ـااٟ مااعؿ ثٌماا١ُ ٚ٘ؾجؽااضٙج ،  ٚرٌااه ِاآ  اا٩ي ثٌذااشثِؼ ث٦ع١ِ٩ااز ثٌضااٟ صذااظ ،  عٍّااج داالْ ثٌماا١ُ 

ثٌّنشدز ٔض١ؾز ٌٍٛع١ٍز ث٦ع١ِ٩ز صىْٛ عذذج ِٓ أعذجح ثسصفجع ِعذ٨س ثٌؾش٠ّز 
(ٗٓ)

 . 

ٌٙاازث ٔغااضط١ع ثٌمااٛي داالْ ٚعااجةً ث٦عاا٩َ ٨ صااؤعش عٍااٟ ثٌماا١ُ ـمااو ٚإّٔااج صااؤعش ـااٟ إمااشثح ثٌغااٍٛن أ٠نااج ،  أ٠ااج وااجْ 

ثٌغٍٛن ثٔفعج١ٌج أٚ ؼش٠ض٠ج أٚ ٨ أ ٩ل١ج،  ـعٕذِج ٠ىْٛ ثٌغٍٛن ِنطشدج ٠ىْٛ فجفذز ِؾشٚعج ٩ٌٔقاشثؾ ٚثٌؾش٠ّاز 
(ٗٔ )

 . 

طشثدجس ثٌغٍٛن ،  ٚ٘زث ١ٌظ دغذخ ٚعجةً ث٦عا٩َ ٚفاذ٘ج ،  داً إرْ ِعذ٨س ثٌؾش٠ّز صشصفع ـٟ ثٌّؾضّع ـٟ  ً ثم

٠شؽع إٌٟ عٛثًِ أ شٞ صُ عشمٙج ِغذمج ٚٔنُ إ١ٌُٙ ثٌفؾً ،  ـجٌفؾً ٠ؾعً ث٦ٔغجْ ٠شصىاخ ثٌؾاشثةُ ماذ ثٌّؾضّاع 

٩ٌٔضمجَ ،  وجٌغشلز ٚثٌمضً ٚث٨ؼضقجح ٚؼ١ش٘ج ،  ِٚغً ٘زٖ ثٌؾشثةُ صؾفٟ ؼ١ًٍ ثٌفجؽً ـٟ ثٌق١جر 
(ٕٗ)

 . 
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 زث ثٌؾىً ٠ٛمـ ثٌعٛثًِ ثٌضٟ صضذ ً ـٟ صى٠ٛٓ ثٌؾش٠ّز ٚإمشثح ثٌم١ُ ٚثٌغٍٛن ٌذٞ ثٌؾذجح:ـٚ٘

  

ثٌغٍٛن 

 ث٦ؽشثِٟ

ثٌعٛثًِ 

جثٌغٛع١ٌٛٛؽ١  

 

ث٦ع١ِ٩ز ثٌعٛثًِ 

(ِٛلع ث١ٌٛص١ٛح)  

 

ثٌعٛثًِ 

 ثٌغ١ىٌٛٛؽ١ز

 

ثٌذ١ٌٛٛؽ١زثٌعٛثًِ   

 

 ثٌعٛثًِ 

 ثٌغمجـ١ز
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(١ِذث١ٔز دسثعز)  
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َ ف١ااظ لااشس أفااذ 9ٖٔٔ)ٚعااجةً ث٦عاا٩َ ٚثٌؾش٠ّااز( ٠اازوشٕٚٔج دّااج فااذط ـااٟ ٠ٛ١ٔااٛسن عااجَ ـاائْ ٘ااز٠ٓ ثٌّضؽ١ااش٠ٓ 

ثٌققف١١ٓ ـٟ ؽش٠ذر )أ٠فٕٟ ٔاؼ دٛعاش( صغا١ٍو ثٌناٛ  عٍاٟ أفاذ ثٌؾاشثةُ دغاذخ ثسصذجهٙاج دلفاذ ث٤عاش ثٌّعشٚـاز ،  

ثع١جصٙج ٚثمااطشس ِٚاج أْ ٔؾااشس ثٌؾش٠ااذر ثٌخذااش فضااٟ صااذثـعش دااجلٟ ثٌقاقؿ ـااٟ ث١ٌااَٛ ثٌضااجٌٟ ٌضؽط١ااز ثٌؾش٠ّااز ٚصااذ

فقؿ أ شٞ ثٌذقظ عٓ ؽشثةُ أ شٞ فضاٟ ٨ صخغاش ثٌّٕجـغاز ،  ٚ جفاز أْ ثٌّؾضّاع ث٦ع٩ِاٟ أوضؾاؿ أْ ثٌٕاجط 

 ٌُٙ ؼشثَ دل ذجس ثٌؾش٠ّز ِٚغضعذْٚ ٌذـع ثٌّجي ٌؾشث  ثٌققؿ ٤ٔٙج صؽطٟ ٘زٖ ثٌٕٛع ِٓ ث٤ ذجس.

 إٌٟ أْ ثعضط٩ع ثٌشأٞ ـٟ رٌه ثٌٛلش وؾؿ:ـ

ىغفز صضدثد ثٌؾشثةُ ـٟ ِذ٠ٕضُٙ عٕذ ث٦فغجط ثٌعجَ دجٌخٛؾ ،  ـٟ ف١ٓ وؾافش دسثعاجس أ اشٞ أْ أْ دعذ ثٌضؽط١ز ثٌّ

ثٌضؽط١ز ثٌّىغفز ٤ ذجس ثٌؾش٠ّز صغجُ٘ ـٟ ص٠جدر ٚعٟ ثٌٕجط دجفضّج٨س ثٌؾشثةُ ٚصؾعٍُٙ ٠ضخزْٚ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌق١طاز 

ؽط١از ٠عطاٟ ثٌٕاجط ث٦فغاجط ثٌاٛثُ٘ دج٤ِاجْ ٚثٌقزس ،  ِّج ٠غجُ٘ ـٟ ثٌضم١ًٍ ِٓ ثٌؾشثةُ عِّٛاج،  د١ّٕاج صؾج٘اً ثٌض

٠ٚؾعٍُٙ ٌمّز عجةؽز ٌٍّؾش١ِٓ 
(ٖٗ)

. 

ٌٚىٓ ِٓ ٚؽٙاز ٔ اش ثٌذجفغاز ٚدٕاج ث عٍاٟ ِاج ثعاضٕذس ع١ٍاٗ دجٌذسثعاز ث١ٌّذث١ٔاز ثٌع١ٍّاز أصناـ أْ ثٌعاشك ثٌّضىاشس 

ؾش٠ّاز ِّاج ٠ؾاشُ٘ ٌّؾج٘ذر أعّجي ثٌعٕؿ ٚثٌضخش٠خ ٚثٌمقـ ث٦ؽشث١ِز صخٍك ٌذٞ ثٌؾذجح ثصؾج٘جس إ٠ؾجد١ز ٔقٛ ثٌ

 إٌٟ ِّجسعضٙج.

 ٚأ ١شثر : ثٌنٛثدو ث٤ ٩ل١ز ٌعشك ِنج١ِٓ ثٌؾش٠ّز ـٟ ٚعجةً ث٦ع٩َ:

ٟٚ٘ ِؾّٛعز ثٌّذجدا ث٦ع١ِ٩ز ٚث٤ ٩ل١ز ثٌضٟ صعضّاذ ع١ٍٙاج ٚعاجةً ث٦عا٩َ عٕاذ ِعاجٌؾضُٙ ٌّٛماٛعجس ثٌؾش٠ّاز 

 -ٚ٘زٖ ثٌنٛثدو ٟ٘ :ٚثٌمجٟٔٛٔ،    ٌٍقفج  عٍٟ ثعضمشثس ثٌؾّج١٘ش،  ٚإُِٔٙ ثٌٕفغٟ ،  ٚث٨ؽضّجعٟ ،

 ِشثعجر ثٌقك ـٟ ثٌخقٛف١ز : -ٔ

٠عضذش ِذذأ ثٌقك ـاٟ ثٌخقٛفا١ز ِآ أداشص ثٌّذاجدا ثٌضاٟ صماَٛ ع١ٍٙاج أ ٩ل١اجس ٚعاجةً ث٤عا٩َ ،  ٠ّٚغاً ٘ازث ثٌقاك 

أْ صىاْٛ  ث٨عضم٩ي ثٌزثصٟ ٧ٌٔغجْ ٠ٚؾىً ؽخق١ضٗ ٚرثص١ضٗ ،  ٚصعٕٟ ثٌق١جر ثٌخجفز  قٛفا١جس ثٌفاشد ثٌضاٟ ٠ٕذؽاٟ

دع١ذر عٓ أع١ٓ ثٌٕجط ٚأٌغإضُٙ ،  ٚ٘اٟ ثٌضاٟ ٨ صّاظ ٚثؽذاجس ثٌفاشد ٔقاٛ ثٌّؾضّاع ٌٚا١ظ ٌٙاج صالع١ش عٍاٟ ثٌقاجٌـ 

ثٌعااجَ ،  ٚعااذَ إعااضخذثَ ٚعااجةً ث٦عاا٩َ ـااٟ ثعااضؽ٩ي ف١ااجر ثٌّااٛثه١ٕٓ ثٌخجفااز ٌٍضؾاا١ٙش دٙااُ أٚ ثٌضؾاا٠ٛٗ دغااّعضُٙ،  

فز.ٚ٘ٛ فك ٌىً إٔغجْ ٠غضخذِٗ ٌٍقفج  عٍٟ ف١جصٗ ثٌخج
 

٠ٚذ ً ـٟ إهجس ِذذأ ثفضشثَ ثٌخقٛفا١ز ف اش ٔؾاش أعاّج  أٚ فاٛس ثٌّضّٙا١ٓ لذاً ثٌقىاُ ،  ـذّؾاشد إسصىاجح ثٌفاشد 

ٌؾش٠ّز ِج ٠نع ٔفغٗ دزٌه ـٟ دثةشر ث٨صٙجَ ٚث٨٘ضّاجَ ،  ـضماَٛ ٚعاجةً ث٦عا٩َ دضغا١ٍو ثٌناٛ  ع١ٍاٗ دٕؾاش د١جٔجصاٗ 

أفااذ ث٤ِااش٠ٓ ،  إِااج إٌااٟ صعااجهؿ أـااشثد ثٌّؾضّااع ِااع ٘اازث ِٚعٍِٛااجس عاآ ف١جصااٗ ،  ِٚغااً ٘اازث ثٌٕؾااش لااذ ٠ااؤدٞ إٌااٟ 

ثٌؾخـ دجٌؾىً ثٌزٞ ٠ؾعً أٞ فىُ ٠قذس مذٖ ِشـٛمج أٚ ٠ؤدٞ إٌٟ إعجس عاخو أـاشثد ثٌّؾضّاع ع١ٍاٗ دجٌخقاٛؿ 

عٕذِج ٠ضعٍك ث٤ِش دؾشثةُ ث٤فذثط أٚ ثٌؾشثةُ ثٌضٟ صمع ع ثٌمقش
(ٗٗ)

 . 

ثٌطفاً ٚثٌعااج١ٍِٓ ـاٟ ثٌّؾااجي ث٨ؽضّاجعٟ ،  أْ فاازؾ أعااُ أِاج ـااٟ ٔؾاش أعااّج  ٚفافجس ث٤فااذثط ٠ؤواذ عٍّااج  ٔفااظ 

ثٌطفً ِٓ ثٌخذش ثٌّمذَ ٠مًٍ ِٓ ثفضّجي عٛدصٗ ٧ٌؽشثَ ،  ـٙزٖ ثٌفتز ٌُ صذٍػ دعذ ِشفٍز ثٌٕنؼ ثٌىجًِ ،  ِّج ٠ؾعٍٙاج 

ثٌقاذط إٌاٟ عشمز ٌٍضلع١ش ع١ٍٙج َ لذً ثٌؽ١ش ،  إمجـز إٌٟ دعل ثٌعٛثًِ ث٨ؽضّجع١ز وجٌضفى١ه ث٤عشٞ ثٌزٞ لاذ ٠اذـع 

ث٨ٔقشثؾ دغذخ معؿ ِمجِٚضٗ ـٟ ثٌضؽٍخ ع١ٍٙج ،  ٚٔؾش ث٤ـعجي ثٌقجدسر عٓ ثٌقذط ِٓ ؽلٔٗ أْ ٠قٌٛٗ إٌاٟ ؽاذـ 

٠ّٕع ثٔذِجؽٗ ـٟ ثٌّؾضّع ف١ٓ ثوضّجي ٔنؾٗ ٠ٚذسن عٛثلخ أـعجٌٗ
(ٗ٘)

 . 

                                                           

 96،  ص( م2119جاهعت هٌخْري )،  رضالت هاجطخير هٌشْرة ،   ثٌؾش٠ّز ـٟ ثٌققجـز ثٌؾضثةش٠ز: يليوت عايش  (43)

 45فخح  يطيي عاهر ،  هرجع ضابق ،  ص (44)
 52ًفص الورجع ،  ص( 45)
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 عذَ ثٌضلع١ش عٍٟ ع١ش ثٌعذثٌز ٚثٌضقم١ك : -ٕ

أْ صعااشك ِنااج١ِٓ ثٌؾااشثةُ ٚثٌقااٛثدط ٚثٌمنااج٠ج ،  ٌىااٟ صااؤدٞ  ِاإـ ثٌمااجْٔٛ ٌّخضٍااؿ ٚعااجةً ث٦عاا٩َ ثٌقااك ـااٟ

سعجٌضٙج دث ً ثٌّؾضّع ،  ِجدثَ ثٌعشك ٠قمك ثٌقجٌـ ثٌعجَ ،  ٠ٚشثعٟ ـ١ٗ ثٌنٛثدو ثٌضٟ صقىّٗ ٚصّٕع  شٚؽٗ عآ 

ٔاـ عٍاٟ أْ : " واً ؽاخـ ِاضُٙ  ٔٔفذٚد ثٌٕؾش ٚأ ٩ل١جصٗ ،  ٌٚىٓ ث٦ع٩ْ ثٌعجٌّٟ ٌقمٛق ث٦ٔغجْ ـٟ ثٌّاجدر 

ؾش٠ّز ٠عضذش دش٠تج فضٟ صغذش إدثٔضٗ لج١ٔٛٔج دّقجوّز ع١ٍٕز صؤِٓ ٌٗ ـ١ٙج ثٌنّجٔجس ثٌنشٚس٠ز ٌٍذـجع عٕٙج "د
(ٗٙ)

 . 

ـااجٌّضُٙ ٠قااجوُ أِااجَ ثٌمجمااٟ ٌٚاا١ظ ِاآ  اا٩ي ثٌااشأٞ ثٌعااجَ أٚ ثٌّؾضّااع ثٌاازٞ صؾااىٍٗ ٚعااجةً ث٦عاا٩َ ،  ـاائرث دشأصااٗ 

وّج أْ ثٌعشك دجٌؾىً ثٌّطٍاك ٌّٛماٛعجس ثٌؾش٠ّاز ٠ّىآ  ثٌّقىّز دعذ رٌه ـئٔٗ عٛؾ ٠ٛثؽٗ إدثٔز ِٓ ِؾضّعز ، 

أْ ٠ؤدٞ إٌٟ ثٌّغجط دغٍطز ثٌمنج  ـٟ ثٌم١جَ دٛ ١فضٗ ـٟ صقم١ك ثٌعذثٌز ،  إر ٠عّذ دعل ث٦ع١ِ٩ا١ٓ أف١جٔاج وغ١اشر 

عاذر ٦عجسر ٩ِدغجس ِٓ أؽً ؽزح ثٌؾّٙٛس ِّج ٠ؤدٞ إٌٟ صن١ًٍ ثٌعذثٌز ،  ـجٌّقىّاز ـاٟ ثٌّاٛثد ثٌّذ١ٔاز صقىّٙاج لج

ثٌذ١جٔجس ،  ف١ظ أٔٗ ٨ ٠ّىٓ ٌٍمجمٟ ثٌضم١ذ دشأ٠ٗ ثٌؾخقٟ ،  ٚعٍٟ ثٌعىظ ثٌمنج  ثٌؾضثةٟ ـ١ماَٛ عٍاٟ ِذاذأ لٕجعاز 

ثٌمجمٟ ٚلذ صضذٍٛس ٘ازٖ ثٌمٕجعاز ِآ  ا٩ي ِاج صعشماٗ ٚعاجةً ث٦عا٩َ ِآ صق١ٍاً ٚصفغا١ش،  ٚد١ٌاً رٌاه ِاج ؽاج  ـاٟ 

 ِٓ لجْٔٛ ث٦ؽشث ثس ثٌؾضثة١ز : 7ٖٓثٌّجدر 

ماجْٔٛ ٨ ٠طٍااخ ِاآ ثٌمنااجر أْ ٠مااذِٛث فغااجدج عاآ ثٌٛعااجةً ثٌضااٟ دٙااج لااذ ٚفااٍٛث إٌااٟ صىاا٠ٛٓ ثلضٕااجعُٙ ،  ٨ٚ " أْ ثٌ

 ٠شعُ ٌُٙ لٛثعذ دٙج ٠ضع١ٓ ع١ٍُٙ أْ ٠خنعٛث ٌٙج عٍٟ ؽخقٗ "

 فذق ثٌّٛمٛع : -ٖ

فاجدق ٚؽاجًِ إْ ثٌٙذؾ ث٤ٚي ٌٛعجةً ث٦عا٩َ ـاٟ ثٌّؾضّاع ٠ؾاخ أْ ٠ىاْٛ صاٛـ١ش ث٤ ذاجس ث١ِٛ١ٌاز ٌٍّؾضّاع دؾاىً 

دذْٚ صض١٠ؿ ٌٍقمجةك أٚ صل١ٌؿ ثٌمقاـ ثٌضاٟ ٨ أعاجط ٌٙاج ِآ ثٌٛثلاع ،  دٙاذؾ ؽازح ثٌؾّاج١٘ش ،  ٚوازٌه ثٌضفش٠اك 

د١ٓ ثٌشأٞ ٚثٌقم١مز " ـجٌقم١مز إّٔج صّغً ِج عذش فذلز ٚٚؽخ صقذ٠مٗ أِج ثٌشأٞ ٠عذش عٓ ٚؽٙز ٔ ش لجدٍز ٌٍٕماجػ 

ج ٠مَٛ دٗ دعل ٚعجةً ث٦ع٩َ ث١ٌَٛ ِٓ ٔؾش ِٛمٛعجس وجرداز ٨ ـ١ذ١ٓ إْ وجْ ٠عذش عٓ فذق أَ عٓ ص٠ؿ " ،  ِٚ

٠مذٍٙج ثٌّٕطك ِٓ أؽً إعجسر ِؾجعش ٚأفجع١ظ ثٌؾّج١٘ش دؽل ثٌٕ ش عّج صخٍفٗ ِٓ عٍذ١جس ٚأ طجس عٍاٟ ثٌّؾضّاع 

داً ٚثٌؾّٙاٛس(  –،  ـجٌقذق أُ٘ ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز دً إٔٗ ث٤عاجط ،  ٨ٚ ٠مضقاش فاذق ث٦عا٩َ ِاع ث٢ اش٠ٓ )ثٌّقاجدس 

٠ّضذ ١ٌؾًّ فذلٗ ِع ٔفغٗ ،  إر ٠عضذش ثٌقذق ِٓ أُ٘ ثٌعٕجفش ثٌضٟ صضذ ً ـٟ ث ض١اجس ِٛماٛع ٚثعاضذعجد ِٛماٛع 

أ ش
(ٗ7)

 . 

 ث٨ٌضضثَ دعشك ِنج١ِٓ ثٌؾش٠ّز ـٟ فذٚد ل١ُ ثٌّؾضّع ٚث٢دثح ثٌعجِز : -ٗ

ؾضّاااع ٚل١ّاااٗ ٚصمج١ٌاااذٖ ،  إْ فش٠ااز ثٌضعذ١اااش ِغاااؤ١ٌٚز ثؽضّجع١اااز صااالصٟ دجٌذسؽاااز ث٤ٌٚااٟ ٌخذِاااز ثٌقاااجٌـ ثٌعاااجَ ٚثٌّ

ـجٌّغؤ١ٌٚز صعٕٟ ثٌضقٍٟ دل ٩ل١جس ثٌّٕٙز ٚثٌضقشؾ دؾىً ِغؤٚي ثؽضّجع١ج ٚإصث  ثٌشأٞ ثٌعجَ ِٚقاجٌقٗ ،  ٚعاذَ 

عشك ثٌّٛمٛعجس ثٌّغ١شر ٚثٌخ١ٍعز ٚثٌضٟ صقشك عٍٟ ث٦ؽشثَ ٚث٨ٔقشثـاجس ثٌؾٕغا١ز ٚصٕاجٚي ٚصاش٠ٚؼ ثٌّخاذسثس 

،  ِٚشثعجر عذَ عاشك ثٌؾاشثةُ دلعاٍٛح ثٌّذجٌؽاز ٤ْ ثٌخطاش ٌا١ظ ـاٟ عاشك ،  ٚؼ١ش٘ج ِٓ ث٤ٔٛثع ٌٙزٖ ثٌ ج٘شر 

ِنج١ِٓ ثٌؾش٠ّز إّٔج ـٟ هش٠مز عشمٙج ،  ٚثٌقٛس ٚثٌشعَٛ ثٌّقجفذز ٌٙج
(ٗ8)

 . 

ٌٚاازٌه ـاائْ ِشثعااجر ثٌقااجٌـ ثٌعااجَ ٚث٨ٌضااضثَ دقااذٚد ٚلاا١ُ ثٌّؾضّااع ٚآدثدااٗ ثٌعجِااز صمضنااٟ ِاآ ث٦ع١ِ٩اا١ٓ أْ ٠غاالٌٛث 

أٔفغُٙ ِج ٘ٛ ِذجؿ ٌٍعشك ِٚج ٘ٛ ثٌؽ١ش ِذجؿ عٕذ ِعجٌؾضُٙ ٌ ج٘شر ثٌؾش٠ّاز ،  ـإقٓ ـاٟ ِؾضّاع ِقاشٞ ؽاشلٟ 

                                                           

( 2115الجسائور )،  دار ُْهَ للطباعت ّالٌشر ّالخْزيع ،   (مّجٔجس ثٌّؾضذٗ ـ١ٗ أعٕج  ثٌضقش٠جس ث١ٌٚ٤ز): أيوذ غاّي  (46)

 68،  ص
،  ( 2115اإلضووكٌذريت )،  دار الوعرفووت الجاهعيووت ،   (ٚثٌّؾضّااع ثٌّعجفااشث٦صقااجي ثٌؾّااج١٘شٞ ): أيوووذ طلعووج البشيشوو   (47)

 87ص

 61هرجع ضابق ،  ص: فخح  يطيي عاهر  (48)
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ِٛماٛعجس ؽش٠ّاز دٙاج إدضاضثي أٚ صقاشػ أٚ ثؼضقاجح أٚ  ٨دذ ِٓ ث٨ٌضضثَ دعجدثصٗ ٚصمج١ٌذٖ ٚعمجـضٗ ،  ـ٩ ٠ضُ عاشك

ع٩لجس ؽٕغ١ز ِقشِز )وضٔج ثٌّقجسَ ٚؼ١شٖ( دطش٠مز ِذضزٌٗ صقل عٍٟ ثٌشر٠ٍز ٚثسصىجح ثٌّعجفاٟ ِٚاج ٘اٛ ِٕاجـٟ 

ٌٍؾشع ٚثٌمجْٔٛ ٚآدثح ثٌّؾضّع ثٌّقاشٞ،  ـفاٟ  اً ثٌّٕجـغاز ث٦ع١ِ٩از ثٌضاٟ لاذ صٍعاخ ـ١ٙاج ث٦عاجسر دٚسث ِآ أؽاً 

٠اذ ِاآ ثٌؾّاج١٘ش لااذ ٠ؽفاً ث٦ع١ِ٩اا١ٓ صّجِاج ثٌعٛثلاخ ثٌٛ ١ّااز ٚث٢عاجس ثٌغاا١تز ثٌضاٟ ِاآ ثٌّّىآ أْ صٍقااك ؽازح ثٌّض

 دجٌؾّج١٘ش ثٌعش٠نز ٚثٌّؾضّع.
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 ٕٗؿ

 ٖٕٔ،  ؿ َٔ ،  ه9ٕٓٓث٦ؽشثَ( ،  دؽذثد ،  دثس ثٌىضخ ٚثٌٛعجةك ثٌٛه١ٕز ،  ِجصْ دؾ١ش : )ِذجدا عٍُ  .ٕ

َ ،  9ٕٓٓـضاٛؿ ثٌؾااجرٌٟ : )أعجعاا١جس عٍاُ ث٦ؽااشثَ ٚثٌعمااجح( ،  د١اشٚس ،  ِٕؾااٛسثس ثٌقٍذااٟ ثٌقمٛل١ااز ،   .ٖ

 ٖٔ،  ؿٔ،  َٕه

ٗ.  Park Crystal )
ٔ

( ،Wage Theft in America: How the Rich get Richer While the " 

 "Poor Stay Poor ،Russia  Voice of  ،21 May 2014   ،p.28  

" ، ثٌطذعاز ث٤ٌٚاٝ،  ثٌخقجةـ ث٨ؽضّجع١ز ٚث٨لضقاجد٠ز ثٌعجةاذثس ٌٍؾش٠ّازأعّج  دٕش عذذهللا ثٌض٠ٛؾشٞ "  .٘

 . 8ٖ:  ٖ٘فـ  ٕٔٔٓثٌش٠جك: ؽجِعز ٔج٠ؿ ثٌعشد١ز ٌٍعٍَٛ ث١ِٕ٤ز،

ٙ. ) Berdal
ٔ

( ،M. & Serrano  ،M    ، " Transnational Organized Crime and 

"  International Security ،Lynne Rienner   ،vol. 22   ،2012   ،pp. 30 : 31  

7. ) Bonger
ٔ

( ،William   ،"  Criminality and Economic Condition"   ،story   ،2007  

 ، p. 86 

8. Elizabeth A. Martin ) 
ٔ

( ،"  Oxford Dictionary of Law"   ،Oxford University  

Press  ،Seventh2013   ،. p.33  

 .٘ٓٔ،  فـ  ٕ٘ٔٓ"، دثس ٔؾش ثٌؾض٠شر ، ِٓ أعذجح ٚلٛع ثٌؾش٠ّز ٍؿ دٓ ي دٓ ثٌعشَ، " .9

ٔٓ. Braithwaite J ( ،the Transformation of " The New Regulatory State and   

 British Journal of Criminology ."Criminology ،2008   ،p.p. 222.  

ٔٔ. Robert A. Stebbins ) 
ٔ

( ،Lemert"   ،"  Edwin  ،Blackwell   ،2017  ،p.p.29  

ٕٔ. )Black
ٔ

( ،D   ،"  " Crime Rates  ،American Sociology   ،2010   ،p 35 .  

ٖٔ. )Tyler
ٔ

( ،Gus  ، Grime in America ""   ،7ed  ،the University of Michigan  

press ، U.A.S. ، 2012 ، P83. 

ٔٗ. ) Schneider 
ٔ

( ،: Causation and Economic and Societal Development "   

Control)  ، NCJ  ، 2008  ، p.189. 

ٔ٘. (
ٔ
)Sellin  ، T:(Measurement of Delinquency)  ، John Wiley  ، N. Y. 2010  ، 

p.65. 

http://web.archive.org/web/20140728235443/http:/voiceofrussia.com/us/2014_05_21/Wage-Theft-in-America-How-the-Rich-get-Richer-While-the-Poor-Stay-Poor-6533/
http://web.archive.org/web/20140728235443/http:/voiceofrussia.com/us/2014_05_21/Wage-Theft-in-America-How-the-Rich-get-Richer-While-the-Poor-Stay-Poor-6533/
https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/40/2/222/611103?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/40/2/222/611103?redirectedFrom=fulltext


 ثٌؾجِعٟ ثٌؾذجح عٍٛن عٍٟ ٚثٔعىجعٙج ث١ٌٛص١ٛح ِٛلع ـٟ ثٌؾش٠ّز ٌّنج١ِٓ ثٌضعشك

(١ِذث١ٔز دسثعز)  

 
 51                                  1028  د٠غّذش -  ١ٔٛ٠ٛ    ثٌشثدعثٌّؾٍز ثٌع١ٍّز ٌذقٛط ث٦ع٩َ ٚصىٌٕٛٛؽ١ج ث٦صقجي           ثٌعذد 

 

ٔٙ. (
ٔ
) Martin : (The Story of Organized Crime) ، Methuen London Ltd. ، 2010  ،

p.54 . 

ث٦عا٩َ ث٤ِٕاٟ ٚثٌٛلج٠از ِآ ثٌؾش٠ّاز (،  ِشواٛ ثٌذسثعاجس ٚثٌذقاٛط ،  أوجد١ّ٠از )عٍٟ دآ ـاج٠ض ثٌؾٕقاٟ :  .7ٔ

 َٖٕٔ( ؿٕٓٓٓٔج٠ؿ ثٌعشد١ز ٌٍعٍَٛ ث١ِٕ٤ز،  )ثٌش٠جك: 

ث ضذجس ٔ ش٠ز ثٌضعٍُ ث٦ؽضّجعٟ ٌضفغ١ش ثٌغٍٛن ثٌّٕقشؾ ٌذٞ ع١ٕاز ِآ ٔاض٨  ِشثواض ي ِٙذٞ ثٌؾعجـشر :  .8ٔ

 َٖٗ(ؿٕٕٔٓ،  ؽجِعز ِؤصٗ ،  )ث٤سدْ: سعجٌز دوضٛسثٖ ِٕؾٛسر،  ث٦ف٩ؿ ٚثٌضل١ً٘ ث٤سد١ٔز 

 

 ي ثٌخٛثٌذر : ؽش٠ّز ثٌذ ٛي ؼ١ش ثٌّؾشٚع إٌٟ ِٛلع إٌىضشٟٚٔ أٚ ٔ جَ ِعٍِٛجس ٚـاك ثٌضؾاش٠ع ث٤سدٔاٟ،  .9ٔ

 ٖٖ( ؿٕٕٔٓ،  ثٌؾجِعز ث٤سد١ٔز ،  )عّجْ:  سعجٌز ِجؽغض١ش ِٕؾٛسر 

،  دثس ثٌّعشـااز ثٌؾجِع١ااز )ثٌمااج٘شر ()ِااذ ً إٌااٟ ثٌضؾااش٠عجس ث٦ع١ِ٩ااز ٚث٦عاا٩َ ث٤ِٕااٟعااذٌٟ عقااّش :  .ٕٓ

 8ٕؿ( 9ٕٓٓ

َ( ٕٗٓٓ،  دثس ثٌفىاش ثٌؾاجِعٟ ،  )ؽجِعاز ث٦عاىٕذس٠ز ثٌضى١اؿ ثٌماجٟٔٛٔ ٌٍاذعٛٞ ثٌؾٕاجةٟؽٛثد ثٌش١ّ٘اٟ :  .ٕٔ

 9٘ؿ

ٕٕ. (
ٔ
) Houg spark  ، M.;(The British Crime)  ، London  ، 2012  ، p 26. 

ٕٖ. crim news in Louisiana press ) John w. windhuser. M Jennifer : 
ٔ

( ، 

(journalism quartery) ، 2000 ،p67 

،  ؽجِعاز ٔاج٠ؿ  ث٦ع٩َ ث٤ِٕٟ ثٌّؾاى٩س ٚثٌقٍاٛي ٚثٌضٛع١از ث١ِٕ٤از ِجٌٙاج ِٚاج ع١ٍٙاجع١ذ عذذ ثٌش ٚؾ :  .ٕٗ

 7ٔؿَ( ٌٍٕٕٓٓعٍَٛ ث١ِٕ٤ز ،  )ثٌش٠جك 

 .َٕٕ( ؿٌٕٓٔٓؤٞ  ١ًٍ : )ث٦ع٩َ ث٤ِٕٟ( دثس أعجِز ٌٍٕؾش ٚثٌضٛص٠ع ،  ث٤سدْ ،  )عّجْ .ٕ٘

،  )ثٌماج٘شر  ٔفغ١ٓ عاجِش : )أ ٩ل١اجس ثٌقاقجـز ـاٟ ٔؾاش ثٌؾاشثةُ( ،  إ٠ضاشثن ٌٍٕؾاش ٚثٌضٛص٠اع ،  هـضقٟ  .ٕٙ

 ٔٙ(،  ؿٕٙٓٓ

،  ٔاذٚر  ث٤عجس ثٌغٍذ١ز ٌٕؾش لنج٠ج ثٌؾش٠ّز ٚثٌعٕاؿ ٚث٨ٔقاشثؾ ـاٟ ٚعاجةً ث٦عا٩َ ثٌؾّاج١٘شٞي ل١شثه:  .7ٕ

 َ(ٕ٘ٓٓ-ٗ-ٖٔع١ٍّز ،  ؽجِعز ٔج٠ؿ ٌٍعٍَٛ ث١ِٕ٤ز دجٌضعجْٚ ِع ٚصثسر ثٌذث ١ٍز ثٌغٛدث١ٔز،  )ثٌخشهَٛ 

َ( ٕٔٔٓعٍطجْ فجفخ : )إدثسر ثٌّؤعغاجس ث٦ع١ِ٩از أّٔاجه ٚأعاج١ٌخ ثٌم١اجدر( ،  دثس ث١ٌّغاشر ،  )عّاجْ .8ٕ

 ٕٖٔؿ 

عاا١ٛ إع١ِ٩ااز( ،  دثس ثٌعٍااَٛ ٌٍٕؾااش ٚثٌضٛص٠ااع ،  ي ي عّااجسر : )دسثِااج ثٌؾش٠ّااز ثٌض١ٍفض١ٔٛ٠ااز دسثعااز عٛ .9ٕ

 َٗ٘( ؿ8ٕٓٓؽجِعز ؽٕٛح ثٌٛثدٞ : لٕج 
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،  ٘ٔ،  ؽجِعاز ثٌىٛـاز ،  ِؾٍاز دسثعاجس ثٌىٛـاز ،  ثٌعاذد دٚس ث٦عا٩َ ـاٟ ٔذاز ثٌعٕاؿ٘جؽُ فغا١ٓ ثٌّقٕاه:  .ٖٓ

 7ٖ( ،  ؿ9ٕٓٓ)ثٌعشثق 

جِعاجس ٔقاٛ ٔؾاش أ ذاجس ثٌؾش٠ّاز ـاٟ ثصؾج٘اجس ثٌؾاذجح ثٌغاعٛدٞ ـاٟ ثٌؾعذذ هللا دٓ عذذ ثٌاشفّٓ ثٌٕف١غاز:  .ٖٔ

َ(،  9ٕٓٓ،  ؽجِعاز ٔاج٠ؿ ٌٍعٍاَٛ ث١ِٕ٤از ،  )ثٌش٠اجكثٌققجـز ثٌّق١ٍاز ٚع٩لضٙاج دخقجةقاُٙ ث٨ؽضّجع١از 

 ٘ٗ-ٗٗؿ

،   ٕ،  س ٠ااز ِؾااضشوز ٦فااذثط ثٌضؽ١١ااش ،  دٚس٠ااز ع١ٍّااز ،  ثٌعااذد  ثٌعٕااؿ مااذ ثٌّااشأر١٘فااج  أدااٛ ؼضثٌااٗ :  .ٕٖ

 ٔ٘( ،  ؿ8ٕٓٓ)ث٤سدْ:

،   ٗ،  ثٌّؾٍاز ث٤سد١ٔاز ٌٍعٍاَٛ ث٨ؽضّجع١از ،  ثٌّؾٍاذ  ثٌؾش٠ّز ٚأعجس٘ج عٍاٟ ثٌفاشد ٚثٌّؾضّاع : ٔؾجؿ ثٌعٍٟ  .ٖٖ

 79ٔ( ؿ 9ٕٓٓ،  )ث٤سدْ  ٕثٌعذد 

 ٚثٌٕٟٙ دجٌّعشٚؾ ث٤ِش دقٛط (،  ِؾٍزأعش ث٦ع٩َ ـٟ ثٌٛلج٠ز ِٓ ثٌؾش٠ّز )دسثعز صلف١ٍزأفّذ دٍعٛؿ:  .ٖٗ

 77َٖ( ،  ؿٕٕٔٓثٌّٕىش،  )ثٌغعٛد٠ز عٓ

 9ٗٔـج٠ض ثٌؾقٕٟ : ِشؽع عجدك ،  ؿعٍٟ  .ٖ٘

،  أوجد١ِااز ٔااج٠ؿ ثٌعشد١ااز ٌٍعٍااَٛ ث١ِٕ٤ااز ،   ثٌؾااذجح ٚثٌااذٚس ث٦ع٩ِااٟ ثٌٛلااجةٟ ٌٍؾش٠ّاازعّااش عغااعٛط:  .ٖٙ

 َٕٕٔ( ؿٕٓٓٓ)ثٌش٠جك 

َ(،  ٕ٘ٓٓٔااٛسٞ ٠جعاا١ٓ ٘شصثٔااٟ: )ث٦عاا٩َ ٚثٌؾش٠ّااز( ،  ِؾٍااز صثٔىااٛ ٌٍعٍااَٛ ث٦ٔغااج١ٔز ،  )وجسدٚعااضجْ  .7ٖ

 97ؿ

،  أوجد١ِز ٔج٠ؿ ثٌعشد١ز ٌٍعٍاَٛ  دٚس ثٌّؤعغجس ث٦ع١ِ٩ز ـٟ ثٌٛلج٠ز ِٓ ثٌّخذسثسأفّذ ِقّٛد ثٌخط١خ :  .8ٖ

 78َ( ؿ999ٔ،  )ثٌش٠جك ٖ،  عذد ٕث١ِٕ٤ز ،  ِؾٍذ

،  سعاااجٌز دوضاااٛسثر ِٕؾاااٛسر ،  )ؽجِعاااز دؽاااذثد  ثٌٛ ١فاااز ث٦صقاااج١ٌز ٌٍض١ٍفض٠اااْٛٔقااا١ؿ ؽجعاااُ ثٌعاااضثٚٞ:  .9ٖ

 9َٕٙ(،  ؿ997ٔ

ٗٓ. D ،n Hallora  ،The Effect Of Mass Communication With Special Reference  

 To Television ،London   ،Evans press   ،1973   ،p23  

 َٕٓ( ،  ؿ99ٗٔسعجٌز دوضٛسثٖ ِٕؾٛسر ،  )ؽجِعز دؽذثد  ثٌضق١ٕع ٚثٌؾش٠ّزـ١ّٙز وش٠ُ سص٠ؼ :  .ٔٗ

،   ٕٕٔ،  ِؾٍااز ثٌؾااشهز ث٦ِجسثص١ااز ،  ثٌعااذد  ث٦مااشثدجس ث٤عااش٠ز ٚأعجس٘ااج ث٦ؽضّجع١اازٔج٘ااذٖ عذااذ ثٌىااش٠ُ :  .ٕٗ

 8َٕ ،  ؿ988ٔ

َ( 9ٕٓٓ،  سعجٌز ِجؽغاض١ش ِٕؾاٛسر ،  )ؽجِعاز ِٕضاٛسٞ  ثٌؾش٠ّز ـٟ ثٌققجـز ثٌؾضثةش٠زف١ٍّز عج٠ؼ :  .ٖٗ

 9ٙ،  ؿ

 ٘ٗـضقٟ فغ١ٓ عجِش ،  ِشؽع عجدك ،  ؿ .ٗٗ
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 ٕ٘ٔفظ ثٌّشؽع ،  ؿ .٘ٗ

ث١ٌٚ٤ااز( ،  دثس ِ٘ٛااٗ ٌٍطذجعااز ٚثٌٕؾااش ٚثٌضٛص٠ااع ،  أفّااذ ؼااجٚٞ : )مااّجٔجس ثٌّؾااضذٗ ـ١ااٗ أعٕااج  ثٌضقش٠ااجس  .ٙٗ

 8ٙ( ،  ؿٕ٘ٓٓ)ثٌؾضثةش 

أفّذ هٍعش ثٌذؾ١ؾٟ : )ث٦صقجي ثٌؾّج١٘شٞ ٚثٌّؾضّع ثٌّعجفاش( ،  دثس ثٌّعشـاز ثٌؾجِع١از ،  )ث٦عاىٕذس٠ز  .7ٗ

 87( ،  ؿٕ٘ٓٓ

 ٓٙـضقٟ فغ١ٓ عجِش : ِشؽع عجدك ،  ؿ .8ٗ

 


