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أ - المقدمة:
منذ  الإن�شانية  املجتمعات  لزمت  عاملية  ظاهرة  اجلرمية 

اأي  يخلو  ول  ال�شنني،  مر  على  الب�شرية  منها  وعانت  القدم، 

جمتمع  من  اجلرمية  وتتباين  اجلرائم،  من  اإن�شاين  جمتمع 

تتباين  بل  والتوزيع،  والكم  النوع  حيث  من  اآخر  اإىل  ب�شري 

القت�شادية  مكوناته  لختالف  تبعًا  الواحد؛  املجتمع  داخل 

لدرا�شة  اجلغرايف  التوجه  ويعترب  وال�شيا�شية،  والجتماعية 

اجلرمية حجر الزاوية يف هذه الدرا�شة.

ال�شلوك  وتف�شري  اجلرمية  بدرا�شة  يهتم  اجلرمية  علم  اإن 

الإجرامي ملرتكبيها وحماولة مكافحتها واحلد منها واقرتاح 

بدرا�شة  فيها  املخت�شون  اهتم  اجلغرافيا  ويف  احللول. 

الت�شنيف  حيث  من  املكانية  اأبعادها  وو�شف  اجلرمية 

الدرا�شة  هذه  فاإن  �شبق  ما  �شوء  وعلى  والتوزيع.  واحلجم 

تهدف اإىل درا�شة اجلرمية يف منطقة اأبها احل�شرية باململكة 

خ�شائ�شهم  حيث  من  مرتكبيها  وو�شف  ال�شعودية،  العربية 

اإ�شافة  ملرتكبي  والقت�شادية  والجتماعية،  الدميوغرافية، 

اإىل الوقوف على حجم وت�شنيفات وتوزيع اجلرمية يف منطقة 

الدرا�شة.

1. مشكلة الدراسة:
اإن الظاهرة الإجرامية تتاأثر بطبيعة املكان وبدرجة كثافة 

ومرتفعات  وجبال  ووديان  �شهول  من  املكان  فطبيعة  �شكانه، 

تعطي للمكان طابعًا ريفيا اأو ح�شريا مما ينعك�ص بدوره على 

املدن  يف  ال�شكان  كرثة  اأن  كما  لالأفراد،  الإجرامي  ال�شلوك 

ولذلك  الإجرام،  معدل  يف  ارتفاع  غالبًا  ي�شحبها  وكثافتهم 

فان ن�شبة الإجرام يف املدن تزبد عن ن�شبتها يف الريف. ومبا 

اأن منطقة اأبها احل�شرية تنطبق عليها كل مظاهر احل�شرية، 

من  وكغريها  فاإنها،  بها  �شجنني حكوميني  وجود  اإىل  اإ�شافة 

بكل  اجلرمية  وجود  من  تعاين  الأخرى،  احل�شرية  املناطق 

تبعاتها الأمنية والجتماعية والقت�شادية.

م�شكلة  حجم  على  التعرف  اإىل  �شعت  التي  الدرا�شات  اإن 

خ�شائ�شها،  ودرا�شة  احل�شرية،  اأبها  منطقة  يف  اجلرمية 

ومعرفة  فيها  املوؤثرة  العوامل  وكذلك  املكاين،  وتوزيعها 

اأنواعها املختلفة بني حمافظات املنطقة قد غابت متاما عن 

لذا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  البحثية  الأن�شطة  ميادين 

فاإن درا�شات تغطي اجلوانب املذكورة �شوف ت�شاعد على فهم 

حيث  من  احل�شرية  اأبها  منطقة  يف  للجرمية  املكاين  البعد 

متركز بع�ص اجلرائم يف مناطق معينة دون اأخرى. وتتلخ�ص 

م�شكلة الدرا�شة يف »حتديد حجم واأنواع اجلرمية يف منطقة 

اأبها احل�شرية ونوزعها اجلغرايف يف منطقة الدرا�شة«.

2. األبعاد االقتصادية والجغرافية البيئية للجريمة:
تتيح  ل  البحث  هذا  يف  امل�شتخدمة  البيانات  طبيعة  اإن 

حيث  من  الدرا�شة  منطقة  يف  اجلرمية  و�شف  األ  للقارئ 

تف�شح  اأن  دون  لها  املكاين  والتوزيع  والت�شنيف  احلجم 

الأبعاد  ول  نف�شها عن خ�شائ�ص مرتكبي اجلرائم  البيانات 

من  �شنف  بكل  املحيطة  والبيئية  والجتماعية  القت�شادية 

يف  العالقة  تلك  فح�ص  يف  الباحثان  وياأمل  اجلرائم.  تلك 

ورقة قادمة تتناول ذلك با�شتفا�شة من بيانات اأولية يف نف�ص 

منطقة الدرا�شة تتناول ت�شابك وترابط اجلرائم بخ�شائ�ص 

من  فاإنه  ذلك  عن  رغما  املكاين.  ف�شائها  يف  مرتكبيها 

ال�شروري الإ�شارة اإىل بع�ص النظريات والأبحاث التي تناولت 

اإجمال  واإ�شقاطها  للجرمية  واجلغرايف  القت�شادي  البعدين 

على منطقة اأبها احل�شرية حمور الدرا�شة.

اأنها  اأ�شا�ص  على  اجلرمية  مع  اجلغرافيا  علم  تعامل  لقد 

بتوزيع  يقوم  فانه  لذا  ما،  مكان  يف  حتدث  ب�شرية  ظاهرة 

الظاهرة )اجلرمية(، ثم يحاول البحث عن الأ�شباب التي اأدت 

اإىل هذا التوزيع )را�شي، 1995: 132(، ولقد وجد الإح�شا�ص 

الرقعة  على  بالت�شاوي  تتوزع  ل  اجلرمية  بان  بعيد  زمن  منذ 

اجلغرافية، اأو بالت�شاوي على ف�شول ال�شنة )اخلريف، 1419: 

47(، وقد تطور البحث اجلغرايف املرتبط بظاهرة اجلرمية، 

من  كم�شكلة  الإجرامية  بالظاهرة  الهتمام  خالل  من 
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امل�شكالت الجتماعية، والت�شاقه مب�شكالت املجتمع، وتعبريا 

عن دوره يف حماولة تفهم امل�شكالت الجتماعية املت�شلة بواقع 

من  امل�شكالت  يعالج  الذي  ال�شامل  بالفهم  اليومية  احلياة 

خالل اإدراك العوامل الديناميكية للم�شكلة واأبعادها، ودرا�شة 

اأثر ال�شمات اأو اخل�شائ�ص املكانية، وانعكا�شها على العمليات 

البناء  يف  الإن�شاين  ال�شلوك  درا�شة  خالل  من  الجتماعية 

احل�شري )املهريات، 1421: 20(. 

الظاهرة  تف�شري  اإىل  اجته  من  الباحثني  من  هناك 

القت�شادية  الأو�شاع  بني  الربط  خالل  من  الإجرامية 

ال�شائدة وبني ال�شلوك الإجرامي. ويرى اأ�شحاب هذا الجتاه 

خ�شائ�ص  تبني  ع�شر  كل  يف  و�شلوكهم  الأفراد  اأفعال  اأن 

الع�شر.  لذلك  القت�شادية  والأو�شاع  الجتماعي  النظام 

وم�شايعوه  مارك�ص  كارل  النظرية  هذه  تبنوا  من  اأوائل  ومن 

وا�شتعانوا بها يف طرح مذهبهم املناه�ص للراأ�شمالية الغربية 

مما  املجتمع  اأبناء  بني  الطبقية  جت�شد  بانها  فيها  راأوا  التي 

يدفع الفئة املقهورة لتخاذ املنهج املنحرف يف �شلوكها، وعليه 

فقد طرحوا نظريتهم مبثابة املنقذ وهي النظرية ال�شرتاكية. 

الإجرامية  الظاهرة  فاإن  ال�شرتاكية  املدر�شة  لهذه  ووفقا 

وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  واإنها  املجتمع،  حياة  يف  �شاذة  ظاهرة 

وبح�شب هذه  ثمراته.  ثمرة من  اإنها  بل  الراأ�شمايل  بالنظام 

وطبيعة  الراأ�شمايل،  النظام  تركيبة  فاإن  الفكرية  املدر�شة 

الجتماعي،  الظلم  اإىل  حتمًا  تف�شي  فيه  ال�شائدة  العالقات 

نتيجة  وامل�شاواة، فتقع اجلرمية  العدالة  يتوخى  لأنه نظام ل 

لهذا الظلم. اأما يف ظل املجتمع ال�شرتاكي، وبح�شب داعمي 

هذه النظرية، فاإن مظاهر اجلرمية تكاد تختفي متامًا، واإن 

وقوع بع�ص اجلرائم ال�شارة برفاهية هذا املجتمع ل يغري من 

هذا الجتاه، واإمنا يدل على تف�شي اأمرا�ص معينة يف اأفراده. 

الفقر  ربط  خطاأ  اإىل  اأ�شاروا  الطرح  لهذا  الناقدين  اأن  اإل 

املجرمني هم من  اأن كثريا من  الواقع  اأثبت  باجلرمية حيث 

غري الفقراء، كما اأن هنالك العديد من الفقراء واملجتمعات 

الفقرية ل يرتكبون اجلرائم ب�شورة تربط فقره بها. ومن بني 

اهم املتقدين لهذه املدر�شة 

Sutherland, Edwin H.(1924(   شذرلند�

لقد اأثبتت الدرا�شات يف جمال علم الإجرام والتي اأجريت 

للتاأكد من �شحة الرتابط بني الفقر وال�شلوك الإجرامي بان 

اجلرمية كما تقرتف من الفقراء ميكن اأن تقرتف اأي�شا من 

يف  العليا  الطبقة  اإىل  ينتمون  اأ�شخا�ص  ومن  الفقراء،  غري 

الأعمال،  فيه وهم رجال  املحرتمة  املراكز  وي�شغلون  املجتمع 

ال�شخمة،  التجارية  امل�شاريع  واأ�شحاب  التجار،  وكبار 

وامل�شتثمرون. 

�شذرلند    وهو  الدرا�شات  هذه  اأ�شحاب  اأحد  اثبت  لقد 

املايل  الو�شع  اأن     Sutherland, Edwin H.(1924(

من  به  يتمتعون  وما  الأغنياء،  من  ذكرهم  �شبق  ملن  املمتاز 

من  مينعهم  ل  ونفوذ  �شلطات  من  ميار�شونه  وما  املزايا، 

تكون عاماًل م�شاعدًا  العك�ص رمبا  بل على  اقرتاف اجلرائم 

لنحرافهم حيث ي�شعرون بان هذه املزايا حتقق لهم احلماية 

املرجوة فيعمدون اإىل ا�شتغالل هذه الظروف لتحقيق منافع 

�شخ�شية ذاتية.

وكغريها من النظريات عر�شت نظرية العوامل القت�شادية 

على  بالرتكيز  البع�ص  اتهمها  حيث  النتقادات  من  ملجموعة 

العامل الواحد يف تف�شري ظاهرة ال�شلوك الإجرامي واإنكار اأو 

اإهمال دور غريه من العوامل الأخرى الذاتية منها وغريها.  

بينما عاب عليها البع�ص الآخر اأن اأ�شحاب تلك النظرية قد 

اعتمدوا يف دعم راأيـــهم على جرائم معينة كـــال�شرقة مثاًل، 

تعميم  ثم  ومن  بوجنيه،  عند  كما  امل�شـــروع  غري  الك�شب  اأو 

الإجرامي  ال�شلوك  على جميع مظاهر  النتائج اجلزئية  هذه 

كانت  اإذا  اأنها  النظرية  لهذه  الناقدين  وبح�شب  الأخرى. 

باقي  لتف�شري  ت�شلح  ل  فاإنها  املال،  جرائم  لتف�شري  ت�شلح 

اجلرائم كجرائم العتداء على الأ�شخا�ص وجرائم العر�ص، 

اأثبتت  كما  القت�شادية  بالتقلبات  قلياًل  اإل  تتاأثر  ل  فهذه 

اأن  توؤكد على  النظرية  اإن هذه  الإح�شائية.  الدرا�شات  ذلك 

اأ�شا�شيًا مبا�شرًا يف  ال�شيئة متثل عاماًل  العوامل القت�شادية 

اإنها اعتربت الفقر  دفع الأفراد اإىل ال�شلوك الإجرامي. كما 

ممثاًل لهذه الظروف باعتباره ظرفًا اقت�شاديًا �شيئًا واأكدت 

دفعه  يف  مبا�شرًا  �شببًا  يكون  الفرد  ي�شيب  الذي  الفقر  اأن 

ربطت  النظرية  اأن هذه  يعني  وهذا  اقرتاف اجلرمية.   نحو 

ربطًا مبا�شرًا بني ال�شلوك الإجرامي وبني الفقر.  اإن مثل هذا 

قد  وتاأثريه  الفقر،  لأهمية  اإبراز  عليه من  وما يرتتب  الربط 

ووجه بنقد كبري وباأنه ل ميكن قبوله ل�شببني: 

الأ�شخا�ص  باختالف  تختلف  ن�شبية  حالة  الفقر  اإن  الأول: 

ي�شعب  لذا  اإ�شباعها  وو�شائل  وتنوعها  حاجاتهم  لت�شاع  تبعًا 

حتديد احلالة التي يكون عليها الفرد لأنه ل توجد و�شائل ثابتة 

الأ�ش�ص  لختالف  فقريًا،  ما  �شخ�ص  اعتبار  مبوجبها  ميكن 

واملقايي�ص بني الأفراد واملجتمعات يف حتديد مفهوم الفقر.
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اأثبتت  قد  الإجرام  علم  جمال  يف  الدرا�شات  اأن  الثاين: 

اأي�شا  تقرتف  اأن  ميكن  الفقراء  من  تقرتف  كما  اجلرمية 

من غري الفقراء ومن اأ�شخا�ص ينتمون اإىل الطبقة العليا يف 

الأعمال،  فيه وهم رجال  املحرتمة  املراكز  وي�شغلون  املجتمع 

ال�شخمة،  التجارية  امل�شاريع  واأ�شحاب  التجار،  وكبار 

�شذرلند  اثبته  ما  الدرا�شات  تلك  مقدمة  ويف  وامل�شتثمرون. 

معلاًل بكون الو�شع املايل املمتاز ملن �شبق ذكرهم من الأغنياء، 

وما يتمتعون به من املزايا، وما ميار�شونه من �شلطات ونفوذ ل 

مينعهم من اقرتاف اجلرائم بل على العك�ص رمبا تكون عاماًل 

م�شاعدًا لنحرافهم حيث ي�شعرون بان هذه املزايا حتقق لهم 

احلماية املرجوة فيعمدون اإىل ا�شتغالل هذه الظروف لتحقيق 

منافع �شخ�شية ذاتية. 

ذكر هربرت )Herbert, D.T. (1989  اأنه ميكن تو�شيع 

لت�شبح  وال�شحايا  للجناة  الجتماعية  اخل�شائ�ص  درا�شة 

ا نقدًيا لدور املكان يف التاأثري على الن�شاط الإجرامي.  فح�شً

وعلى حد قوله فقد اأجريت العديد من البحوث على العوامل 

الجتماعية والقت�شادية التي ت�شهم يف حتديد اجتاه وم�شتوى 

املكاين  الف�شاء  يف  املجتمع  لها  يتعر�ص  التي  اجلرمية  ونوع 

املحدد. لهذا فقد برزت جغرافية اجلرمية كنهج بحثي متنام 

يف  املكاين  والتحليل  اخلرائط  ر�شم  على  برتكيزها  وذلك 

ال�شنوات الأخرية. ومع ذلك، فاإن "علم اجلرمية اخلرائطي" 

يف  املثال،  �شبيل  وعلى  احلديث،  النهج  من  اأطول  تاريخ  له 

القرن التا�شع ع�شر، اأنتج قادة املجتمعات املحلية وامل�شوؤولون 

وخرائط  درا�شات  ال�شمالية  واأمريكا  اأوروبا  يف  احلكوميون 

الدرا�شات  تلك  اأبرزت  حيث  اجلرمية  اأمناط  اأن  لإثبات 

ويف  واملناطق.  املدن  يف  للجرمية  مت�شاٍو  غري  انت�شارا 

ع�شرينيات وثالثينيات القرن املا�شي، وبعد درا�شة م�شتفي�شة 

للجرمية يف مدينة �شيكاغو، مت تطوير النظرية البيئية اإىل ما 

�شمي مبدر�شة �شيكاغو لعلم اجلرمية وذلك من قبل بارك و 

 .(Park, R. E. & Burgess, E. W., 1925( بورغي�ص

ولقد عمم الباحثان افرتا�شهما الذي ين�ص على اأن اجلرمية، 

توزيعًا جغرافيًا غري  دائمًا  �شتربز  �شيكاغو وحدها،  لي�ص يف 

)اأو  الب�شر  بني  للرتابط  نتيجة  هو  التباين  هذا  واأن  مت�شاٍو 

وفولك  ا�شماليقر  اأما  وحميطهم.  الب�شر(  من  جمموعات 

فقد   (,Schmalleger & Volk  201 ص   ،2001(
على  توؤكد  الإيكولوجية حول اجلرمية  النظرية  اأن  على  اأكدا 

للمجموعات  واجلغرافية  الدميغرافية  اخل�شائ�ص  ترابط 

ذلك  ومبقدار  الأر�ص.  من  مكان  اأي  يف  وتفاعلها  الب�شرية 

التفاعل الب�شري والطبيعي واجتاهه يتحدد م�شتوى ما اأ�شمياه   

ك�شبب  النحراف  مناطق  متيز  التي  الجتماعية  "بالفو�شى 
رئي�شي لالإجرام والإيذاء".

ويف درا�شة ل�شو ومكاي 

)Shaw, C.R. and McKay, H.D. (1942  بعنوان 
نظرية الفو�شى الجتماعية املتقدمة يف درا�شتهم للمجتمعات 

با�شتخدام  اأخرى  مرة  العالية،  اجلرمية  م�شتويات  ذات 

كانت  اجلرمية  معدلت  اأن  لحظوا  حالة،  كدرا�شة  �شيكاغو 

اأنهما  اإل  املدينة.  اأنحاء  جميع  يف  مت�شاو  غري  ب�شكل  موزعة 

اأ�شارا اإىل اأن ذلك التوزيع لي�ص توزيعا ع�شوائيا حيث وجدا اأن 

املجتمعات الأقرب اإىل و�شط املدينة هي تلك التي لديها اأعلى 

مناطق  هي  الأحياء  هذه  اأن  درا�شتهما  اأكدت  كما  املعدلت. 

متر مبرحلة انتقالية، حيث تنخف�ص فيها احلالة الجتماعية 

العرقية  الأقليات  من  كبرية  اأعداد  وتوجد  القت�شادية،   -

الباحثون  ذكر  فقد  اأخرى  ناحية  عالية.  من  �شكنية  وحركة 

 Wilcox, P., Land, K.C.,( وهانت   لند  ويلكوك�ص، 

و  �شو  اأن خال�شة درا�شة  اإىل   (and Hunt, S.A. 2003
مكاي )1942( قد اأ�شارت اإىل اأن م�شتويات اجلرمية املرتفعة 

يف �شيكاغو مل تكن دالة على ال�شفات ال�شخ�شية للمجموعات 

التي تعي�ص يف الأحياء بل زعمت اأن "العوامل البنيوية للفقر، 

وعدم التجان�ص العايل، واحلراك الب�شري والهجرة قد خلقت 

على  الجتماعية  الفو�شى  يف  ت�شبب   " اجتماعًيا  "ا�شطراًبا 
م�شتوى املجتمع وبروز اجلرمية.

3. تصنيف الجرائم حسبما تبنته هذه الدراسة:
لأنها  الدرا�شة  هذه  يف  اعتمادها  مت  التالية  الت�شنيفات 

العربية  اململكة  يف  اجلرائم  لأنواع  الر�شمي  الت�شنيف  متثل 

ال�شادر  ال�شنوي  الإح�شائي  الكتاب  يف  وردت  كما  ال�شعودية 

عن وزارة الداخلية:

أواًل: ق�شايا النف�ص وت�شمل اأحد ع�شر �شنفا هي قتل النف�ص 

 - النتحار    - الحتجاز   – التهديد   – العتداء اجلماعي   -

 - الب�شيط  العتداء   - البليغ  العتداء   - الأ�شلحة  ا�شتخدام 

حالت فقدان الأ�شخا�ص - ق�شايا امتهان الكرامة - العثور 

على جثث اأو جزء منها.

ثانيًا: ق�شايا العر�ص وت�شمل اأربعة اأ�شناف هي ق�شايا الن�شاء 

- ق�شايا الأحداث - ق�شايا الأعرا�ص الأخرى - الدعارة.
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هي  اجلرائم  من  اأ�شناف  �شبعة  وت�شمل  املال  ق�شايا  ثالثًا: 

ال�شطو   - العام  املال  والحتيال  الن�شب   - الن�شل   - ال�شرقة 

امل�شلح - ال�شلب - قطع الطريق.

رابعًا: ق�شايا العقل وت�شمل املخدرات وامل�شكرات. 

خامسًا: ق�شايا العقائد والعبادات والآداب ال�شرعية وت�شمل 

العقائد والآداب ال�شرعية والعبادات. 

الخرتاقات  جرائم  وت�شمل  التقنية  ق�شايا  سادسًا: 

القر�شنة  وجرائم  الأموال  وجرائم  اجلن�شية  واجلرائم 

الإلكرتونية.

سابعًا: ق�شايا ال�شغب.

ثامنًا: ق�شايا احلرائق العمدية.

الوفيات  وت�شمل حوادث  الِعْر�شّية  تاسعًا: ق�شايا احلوادث 

وامل�شتندات،  والوثائق  املمتلكات  فقدان  وحالت  الطبيعية 

وحوادث الإ�شابات الِعْر�شّية.

عاشرًا: ق�شايا الإرهاب.

حادي عشر: خمالفات النظام العام وت�شمل �شتة ع�شر نوعا 

الإقامة  نظام  خمالفة   - احلدود  اأمن  نظام  خمالفة  هي 

الت�شوير   - املمنوعة  املطبوعات   - ال�شلطة  من  الهروب   -

 - الجتماعية  ال�شوؤون  اأنظمة  خمالفة   - الت�شرت   – املحظور 

ق�شايا   - ال�شخ�شية  انتحال   - البيئة  اأنظمة حماية  خمالفة 

الأ�شلحة والذخرية غري املرخ�شة - ق�شايا اإتالف املمتلكات 

املرخ�شة  غري  املتفجرات  ق�شايا   - الكاذبة  البالغات   -

الأنظمة  خمالفات   - الأحكام  تنفيذ  من  التهرب  ق�شايا   -

البلدية - ق�شايا الآثار.

ثاني عشر: احلقوق اخلا�شة والعامة.

هي  ق�شايا  اأربعة  وت�شمل  الإدارية  الق�شايا  عشر:  ثالث 

الر�شوة والتزوير واملخالفات الإدارية واملخالفات املالية.

4. الدراسات السابقة على مستوى المملكة العربية السعودية: 
باأبعادها  اململكة  يف  اجلرمية  تناولت  التالية  الدرا�شات 

بع�ص  عر�ص  و�شيتم  املكاين.  وتباينها  املختلفة  اجلغرافية 

هذه الدرا�شات مرتبة ترتيبا زمنيا من الأقدم لالأحدث بدءا 

من  درا�شة مر�شان )1412هـ(، عن الأمناط املكانية جلرمية 

ال�شرقة يف مدينة الريا�ص حيث تناولت الدرا�شة اخل�شائ�ص 

الجتماعية والقت�شادية للجناة ومن اأهم نتائجها اأن جرمية 

مدينة  يف  اجلرائم  بني  الأوىل  املرتبة  احتلت  قد  ال�شرقة 

الريا�ص واأغلب اجلناة من ذوي امل�شتوى التعليمي املنخف�ص 

والعاطلني  والعزاب  املنخف�ص،  الدخل  ذوي  ومن  واملتو�شط، 

عن العمل، وترتكز منطقة �شكن اجلناة يف الأحياء القدمية 

والنمط  التجارية،  املراكز  من  بالقرب  املدينة  مركز  من 

املكاين جلرمية ال�شرقة متقارب �شواء بني الأحياء اأو اأق�شام 

اأما  النهارية.  الفرتة  ال�شرقات يف  وتركزت معظم  ال�شرطة. 

من  واحد  نوع  على  درا�شته  ركزت  فقد  )1413هـ(  الوليعي 

التباين  اإبراز  اإىل  وهدفت  ال�شرقة،  جرائم  هي  اجلرائم، 

املكاين يف اأعداد جرائم ال�شرقات بني اأحياء مدينة الريا�ص 

واأ�شباب هذا التباين، وحماولة تف�شريها من خالل املتغريات 

وبني  بينها  والربط  الأر�ص  با�شتخدام  اخلا�شة  اجلغرافية 

نتائج  ومن  للجناة،  والقت�شادية  الجتماعية  اخل�شائ�ص 

تلك الدرا�شة اأن قرابة 50% من جرائم ال�شرقة حتدث نهارا 

واأن معظم اجلناة يتميزون ب�شغر اأعمارهم )16-39 �شنة( 

ويرتكبون ما ن�شبته )84.3%( من تلك اجلرائم، واأن غالبية 

اجلناة من ال�شعوديني وبن�شبة )%43.4(.

املكاين  التوزيع  عن  )1418هـ(  الدو�شري  درا�شة  اأما 

الجتماعية،  اجلناة  وخ�شائ�ص  جدة،  مدينة  يف  للجرمية 

اختالف  بيان  اإىل  هدفت  فقد  والتعليمية،  والقت�شادية، 

وحماولة  جدة  مدينة  اأحياء  بني  اجلرائم  ومعدلت  اأعداد، 

معرفة الأ�شباب والعوامل الداعية حلدوث هذا التباين، ومن 

نتائج تلك الدرا�شة: اأن جرائم ال�شرقات، وجرائم امل�شكرات، 

الهروب  وجرائم  الأخالقية،  واجلرائم  امل�شاربة،  وجرائم 

اأعلى عدد حوادث للجرمية يف مدينة جدة،  ا�شتحوذت على 

واأقل عدد للحوادث كانت جرائم الر�شوة، وجنائية ال�شيارات، 

وقتل العمد، وقتل اخلطاأ، واأن نحو ن�شف مرتكبي اجلرائم من 

ال�شن )25-30 �شنة( �شكلت  ال�شباب بني  واأن فئة  الأجانب، 

نحو ثلث مرتكبي تلك اجلرائم، وقد مثلت اأحياء الأ�شتاذ، واأم 

ال�شلم، والوا�شطة، وال�شام اأدنى ن�شبة للجرائم من بني اأحياء 

اأكرث من ن�شف مرتكبي اجلرائم  اأن  مدينة جدة، وقد ظهر 

كانوا ي�شكنون يف بيوت �شعبية. 

املدن  يف  اجلرمية  عن  درا�شة  )1419هـ(  اخلريف  واأعد 

ال�شعودية هدفت اإىل التعرف على م�شتويات اجلرمية، وتطور 

1407-1413هـ،  الفرتة  خالل  ال�شعودية  املدن  يف  اأعدادها 

ال�شعودية  العربية  اململكة  مدن  بني  املكاين  التباين  وحتديد 

الدميوغرافية،  واخل�شائ�ص  ومعدلتها،  اجلرائم  اأعداد  يف 

التعرف  وحماولة  ملرتكبيها،  والجتماعية  والقت�شادية، 

اأو الأ�شباب التي تقف وراء هذا التباين،  على بع�ص العوامل 

د. عبد احلليم الب�شري الفاروق

د. ح�شن عبد اهلل مرعي العمري

خصائص الجريمة في منطقة أبها الحضرية
دراسة جغرافية
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والرتكيز على مدينة الدمام الكربى، وكان من اأهم نتائجها 

اأن معدلت اجلرمية يف املدن اأعلى منها يف املناطق الريفية، 

ومعدلت  اأعداد،  يف  املدن  بني  كبريًا   تباينًا  هناك  واأن 

ن�شبتها  ترتفع  جرائم  هناك  واأن  عام،  ب�شكل  اجلرمية 

واجلرائم  وامل�شكرات،  وامل�شاربات،  التهديد،  جرائم  مثل 

الأخالقية، وجرائم الن�شب، والحتيال، والتزييف، وجرائم 

�شرقة ال�شيارات، وتبني اأن املعدل العام للجرمية يرتفع كلما 

ارتفعت ن�شبة ال�شكان غري ال�شعوديني، ون�شبة املباين الرديئة 

واأن  اجلناة،  على  القب�ص  ن�شبة  انخف�شت  وكلما  املدينة،  يف 

ترتاوح  ال�شعودية  املدن  يف  اجلرائم  مرتكبي  ثلثي  من  اأكرث 

اأعمارهم ما بني )19-36 �شنة(.

املكاين  التوزيع  عن  )1422هـ(  عن  اجلابر  درا�شة  اأما 

املوؤثرة فيه(  والعوامل  الريا�ص،  الأمنية يف مدينة  للبالغات 

وبينت  الريا�ص،  مدينة  يف  ّحيًا   )132( على  اقت�شرت  فقد 

اأن هناك اختالفًا يف توزيع متغريات الدرا�شة على  الدرا�شة 

وكذلك  والقطاعات،  والنطاقات،  ال�شرطة،  مراكز  م�شتوى 

اأمنيًا  عبئا  ت�شكل  الريا�ص  مدينة  واأن  الأحياء،  م�شتوى  على 

حيث بلغت ن�شبة اجلرائم فيها اأكرث من ثالثة اأرباع اإجمايل 

عدد اجلرائم يف منطقة الريا�ص الإدارية.

الأحداث  جرائم  عن  )1423هـ(  الباحوث  درا�شة  و�شعت 

الإ�شهام  اإىل  اجلرمية  جغرافية  يف  درا�شة  الريا�ص،  مبدينة 

يف معاجلة اإحدى امل�شكالت التي تواجه املجتمع ال�شعودي من 

منظور جغرايف يرتكز على اجلوانب املكانية حلركة اجلرمية 

والعالقات  واخل�شائ�ص،  اجلرمية،  وقوع  مكان  حيث  من 

املكانية املختلفة لها، والختالفات املكانية يف توزيع، وحجم، 

تو�شلت  وقد  الريا�ص،  منطقة  يف  الأحداث  جرائم  واأمناط 

الدرا�شة اإىل جمموعة من النتائج من اأهمها  اأن ما يقارب ربع 

العينة قد وقعت جرائمهم خالل الفرتة من  اأفراد  الأحداث 

ال�شاعة الثامنة م�شاء اإىل الواحدة لياًل، واأن جرائم ال�شرقة 

ارتكبها  التي  اجلرائم  اأنواع  بني  من  الأوىل  املرتبة  احتلت 

الأحداث اأفراد العينة، وتتميز جرائم الأحداث اأفراد العينة 

جرائم  ارتكبوا  اأن  �شبق  ربعهم  نحو  واأن  اجلماعي،  بالطابع 

وقب�ص عليهم. واأن ن�شفهم ارتكبوها ب�شبب اأ�شدقاء ال�شوء.

ودر�ص بدوي )1424هـ( التوزيع املكاين للجرمية يف مدينة 

الريا�ص، وعالقتها باخل�شائ�ص البيئية للمكان وهي درا�شة 

ا�شتك�شاف  منها  الهدف  كان  اجلرمية  جغرافية  يف  حتليلية 

الريا�ص،  مدينة  يف  والبيئة  اجلرمية،  بني  القائم  الرتباط 

والوقوف  املدينة،  يف  ومرتكبيها  للجرمية،  املكاين  والتوزيع 

على املوؤثرات البيئية الطبيعية، والب�شرية الكامنة وراء ذلك 

الإح�شائية  البيانات  على  الدرا�شة  اعتمدت  وقد  التوزيع، 

الر�شمية خالل الفرتة 1411-1424هـ، ومن نتائجها اأن عدد 

اأي منطقة جغرافية  ال�شكان يف  اجلرائم يزداد بزيادة عدد 

هناك  واأن  الريا�ص،  مبدينة  احل�شري  الن�شيج  داخل  معينة 

عالقة وثيقة بني اجلرمية، واملتغريات البيئية للمدينة.

ال�شرقة  الدو�شري )1431هـ( درا�شة حول جرائم  واأجرى 

هذه  هدفت  الروتيني  الن�شاط  �شوء  يف  ال�شعودي  باملجتمع 

يف  املنازل  �شرقة  وراء  العوامل  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة 

ارتكاب  معدل  فيها  يرتفع  التي  والأوقات  ال�شعودي،  املجتمع 

بع�ص  بني  والعالقة  الريا�ص،  مدينة  يف  ال�شرقة  جرمية 

خ�شائ�ص مرتكبي جرمية ال�شرقة، ونوع امل�شروقات، وتو�شلت 

�شرقة  اأن جرمية  اأهمها:  النتائج  اإىل جمموعة من  الدرا�شة 

املنازل جرمية نفعية تقع لتلبية حاجات مادية، اأو متعة اآنية، 

ومل يكن خمططا لها من قبل مرتكبيها، واأن معظم مرتكبي 

�شرقة املنازل يف مدينة الريا�ص هم من العاطلني، ودخولهم 

اأكرث  هي  الفلل  واأن  عزاب.  اأرباعهم  ثالثة  ونحو  منخف�شة، 

املنازل التي تعر�شت لل�شرقة.

منطقة  يف  اجلرمية  عن  )1433هـ(  احلربي  درا�شة  اأما 

الق�شيم، فهدفت اإىل التعرف على حجم اجلرمية يف منطقة 

الق�شيم، والتوزيع املكاين للجرمية وحتديد الأمناط املختلفة 

الدميوغرافية، والجتماعية،  والك�شف عن اخل�شائ�ص  لها، 

الدرا�شة  تو�شلت  وقد  بنوع اجلرمية،  املرتبطة  والقت�شادية 

اجلرمية  اأعداد  اجتاه  اأهمها:  النتائج  من  جمموعة  اإىل 

اأكرث  ال�شرقة  جرائم  وتعد  اآخر،  اإىل  عام  من  الزيادة  اإىل 

اجلرائم املرتكبة يف منطقة الق�شيم، وتعد جرائم العتداء، 

اأكرث اجلرائم �شيوعا يف  وامل�شاربة واجلرائم الأخالقية من 

اأعمارهم  ترتاوح  العينة  اأفراد  ن�شف  واأن  الق�شيم،  منطقة 

اأكرث  والعزاب  العمل  العاطلني عن  واأن  �شنة(،  بني )30-21 

للجرمية  ارتكابهم  �شبب  وكان  للجرائم،  ارتكابا  الفئات 

حاجتهم للمال وتاأثري اأ�شدقاء ال�شوء.
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5. البعد المكاني للدراسة:
منطقة الدرا�شة هي منطقة اأبها احل�شرية؛ وهي تقع �شمن 

العربية  اململكة  من  الغربي  اجلنوبي  اجلزء  يف  ع�شري  اإمارة 

وخمي�ص  اأبها،  مدن  على  املنطقة  ت�شتمل  حيث  ال�شعودية، 

م�شيط، واأحد رفيدة، وتغطي م�شاحة قدرها 1825 كم مربع، 

يعي�ص عليها ما يزيد عن مليون ن�شمة، ويت�شح ذلك من ال�شكل 

)1 - اأ( حيث اأن منطقة اأبها احل�شرية تتميز مبوقع جغرايف 

وكذلك  ع�شري،  منطقة  يف  الرئي�شة  للمدن  بالن�شبة  متو�شط 

بالن�شبة ملناطق جنوب اململكة العربية ال�شعودية وهي جازان 

وجنران والباحة. كما تتميز منطقة الدرا�شة بكونها منطقة 

الغربية  ال�شمالية  الأجزاء  بع�ص  يف  ارتفاعها  يزيد  جبلية 

البحر.  �شطح  م�شتوى  فوق  م   3000 عن  الغربية  واجلنوبية 

لدرجة  ال�شنوي  املتو�شط  انخفا�ص  اإىل  اأدى  الرتفاع  هذا 

احلرارة حيث ي�شل اإىل 18°م يف حمطة اأبها، كما اأدى اإىل 

زيادة كميات الت�شاقط حيث يبلغ 379مم �شنويًا يف اأبها، وهذا 

يوؤدي بدوره اإىل جعل منطقة اأبها احل�شرية منطقة �شياحية 

تهامة  منحدرات  على  املطلة  اجلميلة  مبناظرها  ممتازة 

الغربية واجلنوبية، ومناخها معتدل يف ف�شل  الناحيتني  من 

ال�شيف وبارد ن�شبيًا �شتاًء، ويحدها جنوبًا دائرة عر�ص °18 

�شماًل، ويحدها �شماًل دائرة عر�ص30°، وتنح�شر بني خطي 

املنطقة  ويف   .)1989 )�شليم،  تقريبًا  �شرقًا  و°43  طول°42 

�شبع نطاقات اأمنية ح�شب الإ�شراف الإداري ل�شرطة منطقة 

ع�شري كما هو وا�شح يف ال�شكل )1 - ب(.

د. عبد احلليم الب�شري الفاروق

د. ح�شن عبد اهلل مرعي العمري

خصائص الجريمة في منطقة أبها الحضرية
دراسة جغرافية

مراكز ال�شرطة التابعة لهالنطاق الأمنيعدد ال�شكاناملحافظةم

1

371047اأبها

�شرق اأبها
�شرق اأبها، وخمفر مدينة 

�شلطان، وخمفر مطار اأبها

غرب اأبهاغرب اأبها2

خمي�ص م�شيط3

517344

�شرق اخلمي�ص�شرق اخلمي�ص

�شمال اخلمي�ص�شمال اخلمي�ص4

غرب اخلمي�صغرب اخلمي�ص5

جنوب اخلمي�صجنوب اخلمي�ص6

حمافظة اأحد رفيدةاأحد رفيدة112122اأحد رفيدة7

1000513اإجمايل �شكان منطقة اأبها

اجلدول )1(: النطاقات الأمنية ومراكز ال�شرطة التابعة لها مبنطقة اأبها احل�شرية )1438 هـ(

امل�شدر: اإدارة التخطيط، �شرطة منطقة ع�شري، الأمن العام، وزارة الداخلية، اأبها، اململكة العربية ال�شعودية، 1438هـ

6. مصادر البيانات: 
لتحقيق اأهداف الدرا�شة اعتمدت الدرا�شة على امل�شادر التالية:       

• خرائط ملنطقة اأبها احل�شرية من اأمانة منطقة ع�شري حيث 
لتلك   اخلرائط   shape files الـ  الدرا�شة على  اعتمدت 

ومت ا�شتخدامها من قبل الباحثني كمجال ل�شتعرا�ص حدود 

املناطق الإدارية والنطاقات الأمنية وموؤ�شرات الدرا�شة.

اأعداد  عن  املن�شورة  غري  التقارير  يف  الواردة  البيانات   •
اإدارة  اململكة، وم�شدرها  وتوزيعها اجلغرايف يف  اجلرمية، 

التخطيط والتطوير بوزارة الداخلية.

اأعداد  عن  املن�شورة  غري  التقارير  يف  الواردة  البيانات   •
احل�شرية،  اأبها  منطقة  يف  اجلغرايف  وتوزيعها  اجلرمية، 

م�شدرها اإدارة التخطيط والتطوير ب�شرطة منطقة ع�شري. 

ع�شري  ملنطقة  وامل�شاكن  لل�شكان  العام  التعداد  بيانات   •
1431هـ.

ب -  تطور حجم اجلرمية يف منطقة اأبها احل�شرية:
 يالحظ من حتليل البيانات ال�شادرة عن اإدارة التخطيط 

عام  من  الفرتة  خالل  ع�شري  منطقة  ب�شرطة  والتطوير 

1428هـ اإىل عام 1437هـ اأن هنالك منوا يف اأعداد اجلرائم 

ب�شكل عام يف منطقة اأبها احل�شرية منذ عام 1428هـ، حيث 

ارتفعت الأعداد الإجمالية للجرائم من 607 جرمية يف ذلك 

يت�شح  ما  وهذا  1437هـ،  عام  يف  جرمية   3456 اإىل  العام 

من اجلدول)2( وال�شكل )2(، وعلى الرغم من الرتفاع يف 

اإىل  الع�شر �شنوات، وتفاوتها من عام  اأعداد اجلرائم خالل 

اأنواع اجلرمية  اأن هناك تناق�شًا ملحوظًا يف بع�ص  اإل  اأخر، 

يف منطقة اأبها احل�شرية. 
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جدول )2( اأعداد اجلرائم يف مدن منطقة اأبها احل�شرية خالل الفرتة من 1428هـ اإىل 1437هـ

الجمايل1428142914301431143214331434143514361437نوع اجلرمية

النف�ص

32414563363353282863595754883236اأبها

1058910137159007314504034676175490اخلمي�ص

20231019917715297669892925اأحد رفيدة

العر�ص

9101981272062402381432251681564اأبها

6076941581154729901462101025اخلمي�ص

43888151315924107اأحد رفيدة

املال

53545073544453873662955954823538اأبها

2462089425315233312152114455434195اخلمي�ص

14166944137113157427438704اأحد رفيدة

العقل

1014463327739056200215764اأبها

38912442001719959611541761293اخلمي�ص

163108302438192012180اأحد رفيدة

العقائد

00101116015244052168اأبها

0145542544511226350356اخلمي�ص

0001721029940اأحد رفيدة

التقنية

000100617318اأبها

001120107820اخلمي�ص

00000000112اأحد رفيدة

ال�شغب

00000110103اأبها

00000000000اخلمي�ص

00000000000اأحد رفيدة

احلرائق 

العمدية

002201313517اأبها

01040201161236اخلمي�ص

00102110218اأحد رفيدة

الإرهاب

00000000000اأبها

00000000101اخلمي�ص

00000000000اأحد رفيدة

الإدارية

002800004161664اأبها

009600010666169اخلمي�ص

0050000011218اأحد رفيدة

الِعْر�شّية

00020221410771817205اأبها

0009133332625123127458اخلمي�ص

0006125117182281اأحد رفيدة

املجموع

1041191247884105110441112890168014469577اأبها

44947924451742179812887928131428180913043اخلمي�ص

54451941663733123271512422012065اأحد رفيدة

 6076433886279232222644223118543350345624685اإجمايل
امل�شدر: اإدارة التخطيط والتطوير، �شرطة منطقة ع�شري، الأمن العام، وزارة الداخلية، بيانات غري من�شورة، اأبها، 1438هـ.
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الأوىل من حيث عدد اجلرائم، اإذ بلغت معدلت اجلرائم 

فيها 53%، من حجم اجلرائم الكلي، نظرًا لكونها ت�شم اأكرث 

احل�شرية  اأبها  منطقة  �شكان  من  ن�شمة  مليون  ن�شف  من 

البالغ عددهم اأكرث من مليون ن�شمة، وانت�شار الأحياء ال�شعبية 

وتباين  املدينة  جمتمع  اأفراد  جتان�ص  ولعدم  املدينة  داخل 

اأبها  مدينة  وتاأتي  والدميوغرافية،  الجتماعية  خ�شائ�شهم 

39%، كونها تعد مقر الإمارة وثاين  الثانية بن�شبة  يف املرتبة 

ثم  ال�شكان،  عدد  حيث  من  احل�شرية  اأبها  منطقة  مدن 

اأنظر   ،%8 بن�شبة  الثالثة  باملرتبة  رفيدة  اأحد  حمافظة  تاأتي 

ال�شكل)3(. ومن حيث املعدل العام للجرمية لكل 10000 من 

املتو�شط  اأن  اجلدول  نف�ص  يف  الأخري  العمود  اأو�شح  ال�شكان 

العام هو 246.723 جرمية لكل ع�شرة األف ن�شمة طوال فرتة 

للمركز  اأبها  املناطق قفزت فيه  اأن ترتيب  اإل  الع�شر �شنوات 

 252.115 م�شيط  خمي�ص  تلتها   ،258.107 مبعدل  الأول 

لكل  جرمية   184.174 مبعدل  رفيدة  اأحد  الرتتيب  وتذيل 

10000 ن�شمة.

م�شيط  خمي�ص  مدينة  اأن   )3( اجلدول  خالل  من  ويتبني 

حتتل املرتبة

وفيما يلي من �شفحات �شتهتم الدرا�شة باإلقاء ال�شوء على 

توزيع معدلت اجلرمية يف منطقة اأبها احل�شرية ح�شب نوع 

اجلرمية يف كل مدينة يف منطقة اأبها احل�شرية، وا�شتخراج 

مدينة،  كل  يف  ال�شكان  عدد  ح�شب  ال�شنوي  اجلرائم  معدل 

جدول )3( اأعداد اجلرائم وعدد ال�شكان يف مدن منطقة اأبها احل�شرية خالل الفرتة من 1428هـ اإىل 1437هـ

جدول )4( معدلت جرائم النف�ص يف مدن اأبها احل�شرية خالل الفرتة 1428-1437 هـ

معدل اجلرمية خالل الفرتة%عدد ال�شكان%عدد اجلرائماملنطقة

95773937104737258.107اأبها

130435351734452252.115خمي�ص م�شيط

2065811212211184.174اأحد رفيدة

246851001000513100246.723اإجمايل

امل�شدر: اإدارة التخطيط والتطوير، �شرطة منطقة ع�شري، الأمن العام، وزارة الداخلية، بيانات غري من�شورة، اأبها، 1438هـ

وذلك بق�شمة عدد اجلرائم يف كل مدينة على ال�شنوات الع�شر 

)املعدل  العدد  هذا  ق�شمة  ثم  الباحث،  عليها  اعتمد  التي 

ال�شنوي( على عدد ال�شكان يف كل مدينة، ثم �شرب الناجت يف 

10000 للح�شول على ن�شيب كل ع�شرة اآلف ن�شمة من �شكان 

كل مدينة من اجلرائم.

1. جرائم النفس:
يت�شح من )اجلدول )4(، اأن جرائم النف�ص تظهر يف منطقة 

خمي�ص  مدينة  احتلت  وقد  املدن،  جميع  يف  احل�شرية  اأبها 

املعدل  بلغ  حيث  اجلرمية  معدلت  يف  الأوىل  املرتبة  م�شيط 

10000 ن�شمة من �شكانها، نظرًا  10.6 جرمية لكل  ال�شنوي 

اأكرث من ن�شف مليون ن�شمة من �شكان منطقة  لكونها ت�شم 

اأبها احل�شرية البالغ عددهم اأكرث من مليون ن�شمة، وانت�شار 

اأفراد جمتمع  ولعدم جتان�ص  املدينة،  ال�شعبية داخل  الأحياء 

ثم  والدميوغرافية،  الجتماعية  خ�شائ�شهم  وتباين  املدينة 

مدينة اأبها مبعدل 8.7 جرمية لكل 10000 ن�شمة من �شكانها، 

اأما اأقل املدن يف معدلت جرائم النف�ص فهي مدينة اأحد رفيدة 

مبعدل 8 جرائم لكل 10000 ن�شمة من �شكانها. ولعل انت�شار 

الأفراد  على  العتداء  ي�شمل  والذي  اجلرائم  من  النوع  هذا 

نتيجة  والأخالقي  القيمي  النظام  لهتزاز  يعود  واملمتلكات 

�شعف الوازع الديني، والنزاعات القبلية امل�شتمرة، والتحولت 

الأخالقية ال�شلبية يف املجتمع ب�شبب انت�شار مظاهر املدنية، 

واأجهزة الإعالم العاملية املوجهة.

املعدل ال�شنوي جلرائم النف�ص لكل 10000 ن�شمةعدد اجلرائماملدينة

32368.7اأبها

549010.6خمي�ص م�شيط

9258.3اأحد رفيدة

96519.7اإجمايل

امل�شدر: اإدارة التخطيط والتطوير، �شرطة منطقة ع�شري، الأمن العام، وزارة الداخلية، اململكة العربية ال�شعودية، بيانات غري من�شورة، اأبها، 1438هـ.

د. عبد احلليم الب�شري الفاروق

د. ح�شن عبد اهلل مرعي العمري

خصائص الجريمة في منطقة أبها الحضرية
دراسة جغرافية
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2. جرائم الِعْرض:
اأبها  منطقة  يف  الِعر�ص  جرائم  اأن   )5( اجلدول  يو�شح 

اأبها  مدينة  احتلت  وقد  املدن،  جميع  يف  تظهر  احل�شرية 

املعدل  بلغ  حيث  العر�ص  جرائم  معدلت  يف  الأوىل  املرتبة 

ثم  �شكانها،  من  ن�شمة   10000 لكل  جرمية   4.2 ال�شنوي 

مدينة خمي�ص م�شيط مبعدل 1.9 جرمية لكل 10000 ن�شمة 

فهي  العر�ص  املدن يف معدلت جرائم  اأقل  اأما  �شكانها،  من 

مدينة اأحد رفيدة مبعدل 0.95 جرمية لكل 10000 ن�شمة من 

�شكانها. وتتفق هذه الن�شب يف توزيع اجلرائم مع ن�شبة توزيع 

ال�شكان يف هذه املدن، ولكنها يف مدينة اأبها خالف ذلك، فقد 

ال�شكان، وبذلك  زادت ن�شبة توزيع اجلرائم عن ن�شبة توزيع 

يختلف هذا النمط من اجلرائم عن النمط ال�شابق من حيث 

كمدينة  ووظيفتها  اأبها  مدينة  لطبيعة  ذلك  ويعود  الرتتيب، 

�شياحية يق�شدها اأعداٌد من ال�شياح �شنويًا من خمتلف الدول 

املجاورة.

جدول )5( معدلت جرائم العر�ص يف مدن اأبها احل�شرية 

خالل الفرتة 1428-1437هـ

عدد اجلرائماملدينة
املعدل ال�شنوي جلرائم 

العر�ص لكل 10000 ن�شمة

15644.2اأبها

10251.9خمي�ص م�شيط

1070.95اأحد رفيدة

26962.70اإجمايل

الأمن  ع�شري،  منطقة  �شرطة  والتطوير،  التخطيط  اإدارة  امل�شدر:   

املعدلت  اأبها،1438ه.  من�شورة،  غري  بيانات  الداخلية،  وزارة  العام، 

من عمل الباحثني

3. جرائم المال:
اأبها  منطقة  يف  اجلناة  جرائم  من  النمط  هذا  انت�شر 

ال�شنوية  املعدلت  اأن  ويالحظ  املدن،  جميع  يف  احل�شرية 

اإىل  الريف  من  الهجرة  تزايد  اإىل  ذلك  يعود  وقد  مرتفعة، 

املدن، وتطور و�شائل ارتكاب اجلرمية وتف�شي حالت الف�شاد، 

يرتكبها اجلناة  التي  املال من اجلرائم  اأن جرائم  يدل  مما 

اجلناة  له  يتعر�ص  وما  القت�شادية  للظروف  نتيجة  بكرثة، 

من �شغط كبري ملتطلبات احلياة وتفاعالتها مع باقي العوامل 

اأبها  مدينة  اأن  نالحظ   ،)6 )جدول  اإىل  وبالنظر  الأخرى، 

احتلت املرتبة الأوىل يف معدلت جرائم املال حيث بلغ املعدل 

ال�شنوي 9،5 جرمية لكل 10000 ن�شمة من �شكانها، ثم مدينة 

من  ن�شمة   10000 لكل  جرمية   8.10 مبعدل  م�شيط  خمي�ص 

مدينة  فهي  املال  جرائم  معدلت  يف  املدن  اأقل  اأما  �شكانها، 

اأحد رفيدة مبعدل 6.2 جرمية لكل 10000 ن�شمة من �شكانها، 

وقد  الرتتيب،  حيث  من  ال�شابق  النمط  ي�شابه  النمط  وهذا 

يف  والجتماعية  القت�شادية  الأو�شاع  ت�شابه  اإىل  ذلك  يعود 

منطقة اأبها احل�شرية. 

جدول )6( معدلت جرائم املال يف مدن اأبها احل�شرية 

خالل الفرتة 1428-1437هـ

عدد اجلرائماملدينة

املعدل ال�شنوي 

جلرائم املال لكل 

10000 ن�شمة
35389.5اأبها

41958.10خمي�ص م�شيط
7046.2اأحد رفيدة

84378.43اإجمايل
الأمن  ع�شري،  منطقة  �شرطة  والتطوير،  التخطيط  اإدارة  امل�شدر: 

اأبها،1438هـ. املعدلت  بيانات غري من�شورة،  الداخلية،  العام، وزارة 

من عمل الباحثني.

4. جرائم العقل:
وقع  اجلرائم  من  النمط  هذا  اأن  )اجلدول7(  من  يظهر 

يف جميع املدن   مبنطقة اأبها احل�شرية، وقد تبني من توزيع 

م�شيط  خمي�ص  مدينة  اأن  ال�شنوية  العقل  جرائم  معدلت 

املعدل  بلغ  حيث  اجلرمية  معدلت  يف  الأوىل  املرتبة  احتلت 

ال�شنوي 2.49 جرمية لكل 10000 ن�شمة من �شكانها، ويعود 

�شبب تزايد هذه اجلرائم يف مدينة خمي�ص م�شيط اإىل تنا�شب 

عدد هذه اجلرائم مع عدد �شكانها، وت�شم اأي�شًا اأعلى ن�شبة 

جرمية   2 مبعدل  اأبها  مدينة  ثم  الوافدة،  العمالة  اإقامة  من 

لكل 10000 ن�شمة من �شكانها، وهي مدينة �شياحية ت�شت�شيف 

يف  املدن  اأقل  اأما  العربي،  اخلليج  دول  خمتلف  من  ال�شايح 

 1.6 مبعدل  رفيدة  اأحد  مدينة  فهي  العقل  جرائم  معدلت 

ي�شابه  النمط  وهذا  �شكانها،  من  ن�شمة   10000 لكل  جرمية 

منط جرائم النف�ص من حيث الرتتيب. 
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جدول )7( معدلت جرائم العقل يف مدن اأبها احل�شرية 

خالل الفرتة 1428-1437هـ

عدد اجلرائماملدينة
املعدل ال�شنوي جلرائم 

العقل لكل    10000 ن�شمة

7642.00اأبها

12932.49خمي�ص م�شيط

1801.6اأحد رفيدة

22372.24اإجمايل

امل�شدر: اإدارة التخطيط والتطوير، �شرطة منطقة ع�شري، الأمن 

العام، وزارة الداخلية، بيانات غري من�شورة، اأبها، 1438ه. املعدلت 

من عمل الباحثني.

5.جرائم العقائد:

جدول )8( معدلت جرائم العقائد يف مدن اأبها احل�شرية 

خالل الفرتة 1428-1437هـ

عدد اجلرائماملدينة

املعدل ال�شنوي جلرائم 

العقائد لكل 10000 

ن�شمة من ال�شكان

1680.45اأبها

3560.69خمي�ص م�شيط

400.35اأحد رفيدة

5640.56اإجمايل

الأمن  ع�شري،  منطقة  �شرطة  والتطوير،  التخطيط  اإدارة  امل�شدر: 

اأبها،1438هـ. املعدلت  بيانات غري من�شورة،  الداخلية،  العام، وزارة 

من عمل الباحثني.

وقعت  العقائد  جرائم  اأن  اأعاله   )8( اجلدول  من  يتبني 

يف منطقة اأبها احل�شرية يف جميع املدن، وقد احتلت مدينة 

العقائد  جرائم  معدلت  يف  الأوىل  املرتبة  م�شيط  خمي�ص 

ن�شمة   10.000 لكل  جرمية   0.69 ال�شنوي  املعدل  بلغ  حيث 

من �شكانها، ثم مدينة اأبها مبعدل 0.45جرمية لكل 10000 

ن�شمة من �شكانها، اأما اأقل املدن يف معدلت جرائم العقائد 

فهي مدينة اأحد رفيدة مبعدل 0.35 جرمية لكل 10000 ن�شمة 

من �شكانها، وبذلك يتفق هذا النمط مع النمط ال�شابق من 

العقائد  توزيع جرائم  املعدلت يف  وتتفق هذه  التوزيع،  حيث 

مع ن�شبة توزيع ال�شكان يف هذه املحافظات.

6. جرائم التقنية:
اأبها  منطقة  يف  اجلناة  جرائم  من  النمط  هذا  انت�شر 

العالمي  النفتاح  ظل  يف  وذلك  املدن،  جميع  يف  احل�شرية 

العربية  اململكة  اجتاح  والذي  كله،  العامل  ي�شهده  الذي 

ال�شعودية، من قنوات تلفزيونية وانرتنت وات�شالت، تعر�ص 

الأمر  وزاد  واجلرمية،  العنف  على  حت�ص  اإعالمية  مواد 

من  ويتبني  القنوات،  لهذه  رقابية  و�شائل  وجود  عدم  �شوًءا 

)اجلدول9( اأن مدينة اأبها احتلت املرتبة الأوىل يف معدلت 

لكل  جرمية   0.05 ال�شنوي  املعدل  بلغ  حيث  التقنية  جرائم 

م�شيط مبعدل  ثم مدينة خمي�ص  �شكانها،  ن�شمة من   10000

0.04 جرمية لكل 10000 ن�شمة من �شكانها، اأما اأقل املدن يف 

معدلت جرائم التقنية فهي مدينة اأحد رفيدة مبعدل 0.017 

جرمية لكل 10000 ن�شمة من �شكانها، وقد يعزى النخفا�ص 

يف هذا النوع من اجلرائم يف مدينة اأحد رفيدة اإىل انخفا�ص 

الداخلية  الهجرة  بتيارات  تتاأثر  ومل  فيها  ال�شكانية  الكثافة 

كمدينة اأبها ومدينة خمي�ص م�شيط، وهذا النمط من اجلرائم 

ي�شابه منط جرائم العر�ص واملال من حيث الرتتيب.

جدول )9( معدلت جرائم التقنية يف مدن اأبها احل�شرية 

خالل الفرتة 1428-1437هـ

عدد اجلرائماملدينة

املعدل ال�شنوي 

جلرائم التقنية لكل   

10000ن�شمة من ال�شكان
180.05اأبها

200.04خمي�ص م�شيط

20.02اأحد رفيدة

400.04اإجمايل

الأمن  ع�شري،  منطقة  �شرطة  والتطوير،  التخطيط  اإدارة  امل�شدر: 

العام، وزارة الداخلية، بيانات غري من�شورة، اأبها،1438هـ.

7. جرائم الشغب:
يت�شح من اجلدول )10( اأن هذا النمط من جرائم اجلناة 

مبعدل  فقط  اأبها  مدينة  يف  احل�شرية  اأبها  منطقة  يف  وقع 

مل  حني  يف  �شكانها،  من  ن�شمة   10000 لكل  جرمية   0.008

ت�شجل اأي حالة �شغب يف كل من مدينة خمي�ص م�شيط ومدينة 

حيث  من  النمط  وهذا  الدرا�شة،  فرتة  خالل  رفيدة  اأحد 

الرتتيب يختلف عن جميع الأمناط ال�شابقة.
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جدول )10( معدلت جرائم ال�شغب يف مدن اأبها احل�شرية 

خالل الفرتة 1428-1437هـ

عدد اجلرائماملدينة

املعدل ال�شنوي جلرائم 

ال�شغب لكل 10000 ن�شمة 

من ال�شكان

30.008اأبها

00خمي�ص م�شيط

00اأحد رفيدة

30.003اإجمايل

امل�شدر: اإدارة التخطيط والتطوير، �شرطة منطقة ع�شري، الأمن 

العام، وزارة الداخلية، بيانات غري من�شورة، اأبها،1438هـ.

8. الحرائق العمدية:
العمدية  احلرائق  جرائم  اأن   )11 )اجلدول  من  يت�شح 

وقعت يف منطقة اأبها احل�شرية يف جميع املدن، وقد تبني من 

خمي�ص  مدينتي  اأن  العمدية  احلرائق  جرائم  معدلت  توزيع 

جرائم  معدلت  اأعلى  فيهما  وقع  قد  رفيدة  واأحد  م�شيط، 

 10.000 0.07 جرمية لكل  احلرائق العمدية مبعدل �شنوي 

ن�شمة من �شكانها يف كل مدينة من املدينتني، ثم مدينة اأبها 

ومن  �شكانها،  من  ن�شمة   10000 لكل  جرمية   0.04 مبعدل 

حيث الرتتيب جند اأن هذا النمط يختلف عن جميع الأمناط 

ال�شابقة.

جدول )11( معدلت جرائم احلرائق العمدية يف مدن اأبها 

احل�شرية خالل الفرتة 1428-1437هـ

عدد اجلرائماملدينة

املعدل ال�شنوي جلرائم 

احلرائق العمدية لكل 

10000 ن�شمة من ال�شكان
170.04اأبها

360.07خمي�ص م�شيط

80.07اأحد رفيدة

610.06اإجمايل

الأمن  ع�شري،  منطقة  �شرطة  والتطوير،  التخطيط  اإدارة  امل�شدر: 

العام، وزارة الداخلية، بيانات غري من�شورة، اأبها،1438هـ.

9. قضايا اإلرهاب:
اأبها  منطقة  يف  وقع  اجلناة  جرائم  من  النمط  وهذا 

 0.002 مبعدل  فقط  م�شيط  خمي�ص  مدينة  يف  احل�شرية 

جرمية لكل 10000 ن�شمة من �شكانها، يف حني مل ت�شجل اأي 

حالة اإرهاب يف كل من مدينة اأبها ومدينة اأحد رفيدة خالل 

تقت�شر  ومل   ،)12( اجلدول  من  يت�شح  كما  الدرا�شة.  فرتة 

واإمنا توزعت على  الإرهابية على موقع واحد،  هذه اجلرائم 

عدد كبري من مدن اململكة وقراها.

الأعوام  خالل  التناق�ص  يف  اجلرائم  هذه  اأخذت  وقد 

الأخرية، وميكن تف�شري هذا الرتاجع اإىل ال�شيا�شات الأمنية 

املتبعة؛ ومنها تكثيف الإجراءات الأمنية، والت�شدي لكل من 

اأمنيًا،  املطلوبني  هوية  وك�شف  الوطن،  باأمن  العبث  يحاول 

ومنا�شحتهم، بالإ�شافة اإىل ال�شربات ال�شتباقية نتيجة يقظة 

الأر�ص  يف  املف�شدين  هوؤلء  ح�شار  يف  الأمن  رجال  وحر�ص 

املخططات  الكثري من  اإحباط  �شاعد على  ومطاردتهم؛ مما 

هذه  انت�شار  من  حد  ذلك  كل  واقتدار.  حزم  بكل  الإرهابية 

الظاهرة من جهة، بالإ�شافة اإىل احل�ص الأمني لدى ال�شكان 

املوؤمترات  واإقامة  والإعالمية،  الأمنية  التوعية  برامج  نتيجة 

وما  اجلرمية،  هذه  خطورة  تو�شح  التي  امل�شتمرة  الدولية 

تخلفه من خ�شائر ب�شرية ومادية من جهة اأخرى.

جدول )12( معدلت جرائم الإرهاب يف مدن اأبها 

احل�شرية خالل الفرتة 1428-1437هـ

عدد اجلرائماملدينة

املعدل ال�شنوي جلرائم 

الإرهاب لكل 10000 

ن�شمة من ال�شكان

00اأبها

10.002خمي�ص م�شيط

00اأحد رفيدة

10.001اإجمايل

الأمن  ع�شري،  منطقة  �شرطة  والتطوير،  التخطيط  اإدارة  امل�شدر: 

العام، وزارة الداخلية، بيانات غري من�شورة، اأبها،1438هـ.

10. القضايا اإلدارية:
تبني من توزيع معدلت اجلرائم الإدارية على منطقة اأبها 

احل�شرية، وهو ما يو�شحه اجلدول )13(، اأن مدينة خمي�ص 

الإدارية  اجلرائم  معدلت  يف  الأوىل  املرتبة  احتلت  م�شيط 

حيث بلغ املعدل ال�شنوي 0.32جرمية لكل 10000 ن�شمة من 

 10000 لكل  جرمية   0.17 مبعدل  اأبها  مدينة  ثم  �شكانها، 

الذين  اجلناة  معدلت  يف  املدن  اأقل  اأما  �شكانها،  من  ن�شمة 

 0.16 رفيدة مبعدل  اأحد  اإدارية فهي مدينة  ارتكبوا جرائم 

جرمية لكل 10000 ن�شمة من �شكانها.
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جدول )13( معدلت جرائم الق�شايا الإدارية يف مدن اأبها 

احل�شرية خالل الفرتة 1428-1437هـ

عدد اجلرائماملدينة

املعدل ال�شنوي جلرائم 

الق�شايا الإدارية لكل 

10000 ن�شمة من ال�شكان
640.17اأبها

1690.32خمي�ص م�شيط

180.16اأحد رفيدة

2510.25اإجمايل

امل�شدر: اإدارة التخطيط والتطوير، �شرطة منطقة ع�شري، الأمن 

العام، وزارة الداخلية، بيانات غري من�شورة، اأبها،1438هـ.

11. القضايا الِعْرضّية:
نالحظ من اجلدول )14( اأن هذا النمط من جرائم اجلناة 

انت�شر يف منطقة اأبها احل�شرية يف جميع املدن، وقد احتلت 

اجلرائم  معدلت  يف  الأوىل  املرتبة  م�شيط  خمي�ص  مدينة 

الِعْر�شّية حيث بلغ املعدل ال�شنوي 0.88 جرمية لكل 10000 

ن�شمة من �شكانها، ثم مدينة اأحد رفيدة مبعدل 0.72 جرمية 

معدلت  يف  املدن  اأقل  اأما  �شكانها،  من  ن�شمة   10000 لكل 

اجلرائم الِعْر�شّية فهي مدينة اأبها مبعدل 0.55 جرمية لكل 

10000 ن�شمة من �شكانها، وهذا النمط من اجلرائم يختلف 

عن النمط ال�شابق من حيث الرتتيب. 

جدول )14( معدلت اجلرائم الِعْر�شّية يف مدن اأبها 

احل�شرية خالل الفرتة 1428-1437هـ

عدد اجلرائماملدينة

املعدل ال�شنوي للجرائم 

الِعْر�شّية لكل 10000 

ن�شمة من ال�شكان

2050.55اأبها

4580.88خمي�ص م�شيط

810.72اأحد رفيدة

7440.74اإجمايل

الأمن  ع�شري،  منطقة  �شرطة  والتطوير،  التخطيط  اإدارة  امل�شدر: 

العام، وزارة الداخلية، بيانات غري من�شورة، اأبها،1438هـ.

ج - الخاتمة:
اأبها  منطقة  يف  للجرمية  اجلدويل  العر�ص  من  يت�شح 

ف�شملت  نطاقها  ات�شع  قد  املنطقة  اأن اجلرمية يف  احل�شرية 

جميع اأ�شناف اجلرمية وذلك يف الفرتة )1428-1437هـ(، 

اإ�شافة اإىل اأنها قد ازدادت من حيث حجمها. وميكن اأن نعزو 

الذي  ال�شكان  حجم  ازدياد  هما  اأ�شا�شيني  �شببني  اإىل  ذلك 

النوعي  التطور  واإىل  املنطقة  يف  احل�شري  التو�شع  اإىل  قاد 

احلتمي يف اأ�شاليب ك�شف اجلرمية من قبل ال�شرطة اجلنائية 

وتناق�ص اأعداد اجلرائم امل�شجلة �شد جمهول.

خالل  من  واجتاهها  اجلرائم  حجم  تلخي�ص  وميكن 

بنمط  متيزت  رفيدة  اأحد  اأن  ال�شكل  من  يت�شح  ال�شكل)4(. 

�شبه م�شتقر يف معدلت ارتكاب اجلرائم عرب ال�شنوات حيث 

وموازاته  انحداره  يف  الثابت  �شبه  الجتاه  خط  ذلك  يوؤكد 

للمحور الأفقي. اأما خمي�ص م�شيط فلقد متيزت بنمط مت�شارع 

اأن  اإل  العدد  اأ�شنافها من حيث  بجميع  ارتكاب اجلرائم  يف 

املرتكبة  اجلرائم  اإجمايل  يف  عليها  تفوقت  قد  اأبها  مدينة 

م�شيط  خمي�ص  اأن  اإل  1433هـ،  العام  بعد  الفرتة  يف  وذلك 

عادت للمركز الأول يف العام 1436هـ وما بعدها. من النحدار 

العام خلطي الجتاه يف اأبها وخمي�ص م�شيط يت�شح اأن معدل 

الت�شارع اأعلى يف اأبها من ذلك الذي يف خمي�ص م�شيط.

ح - التوصيات:
• ت�شجيع البحوث اجلغرافية الهادفة اإىل اإبراز الجتاهات 
اجلرمية،  علم  يف  واإ�شهاماتها  املعا�شرة،  اجلغرافية 

اأ�شا�شية يف  بنية  التي تدفع بهذا الجتاه ت�شيف  فالدرا�شات 

تو�شيح اأبعاد الظاهرة الإجرامية من الناحية اجلغرافية مبا 

يخدم اأمن املجتمع وا�شتقراره، على اأن يكون ذلك بتعاون وزارة 

واجلامعات  املخت�شة  ال�شرطية  الأق�شام  يف  ممثلة  الداخلية 

ال�شعودية ممثلة يف باحثيها الراغبني يف اإثراء املجال البحثي 

اجلغرافية  نواحيها  جميع  يف  ودرا�شاتها  اجلرمية  ميدان  يف 

والجتماعية والقت�شادية وال�شيكولوجية.

على  التف�شيلية  اجلنائية  الإح�شاءات  بن�شر  الهتمام   •
م�شتوى الأحياء يف مدن اململكة العربية ال�شعودية مل�شاهمتها 

يف اإعداد الأبحاث والدرا�شات املتعلقة باجلرمية.

الأماكن  لتحديد  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  �شرورة   •
احلقيقية ملواقع ارتكاب اجلرائم من قبل ال�شلطات املخت�شة، 

حتديد  طريق  عن  �شبطهم  واأماكن  اجلناة  �شكن  واأماكن 
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التوقيع  جهاز  با�شتخدام  املواقع  لهذه  احلقيقية  الإحداثيات 

اإحداثيات  ر�شد  خالله  من  ميكن  الذي   )GPS( العاملي 

نظام  برنامج  اإىل  ونقلها  تقريبية  ب�شورة  املواقع  هذه 

املعلومات اجلغرايف Arc GIS لتحديد منط توزيع اأماكن 

ارتكاب اجلرائم واأماكن �شكن اجلناة وعالقتها مع بع�شها، 

واجتاهاتها؛  اجلرائم،  ارتكاب  اأماكن  بني  املكانية  والعالقة 

اجلرمية  من  احلد  على  الأمنية  املوؤ�ش�شات  م�شاعدة  بهدف 

ومنع وقوعها.

  �شكل )1 - اأ(: منطقة اأبها احل�شرية

امل�شدر: ا�شتنادًا اإىل خريطة اأمانة منطقة ع�شري، اأبها، 1438هـ.

األشكال
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�شكل )1 - ب( النطاقات الأمنية ومراكز ال�شرطة التابعة لها

امل�شدر: اإدارة التخطيط، �شرطة منطقة ع�شري، الأمن العام، وزارة الداخلية، اململكة العربية ال�شعودية، معلومات غري 

من�شورة، اأبها، 1438هـ  
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�شكل )3( اإجمايل اجلرائم يف مدن منطقة اأبها احل�شرية خالل الفرتة من 1428هـ اإىل 1437هـ
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�شكل )4(: تطور اجلرمية مبناطق الدرا�شة واجتاهاتها

امل�شدر: اعتمادا على بيانات اجلدول )2(.
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