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ُ هو  :القصاص ١ ِ ما فُ فعل بالجاني مثلأن ی ـا آلخـر یقطـع . علیه ل بالمجنيع ا أو طرفً ً ـا یقُتـل، ومـن قطـع عضـو ً فمـن قتـل نفس
  .عضو أو طرف الجاني، وهكذا
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  .سیتم الحدیث عن جرائم اإلنترنت بشكل موسع في الفصل الرابع ٢
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أو  ،باردة انفعالیا وتتسم بعدم النضج االنفعالي لنشأتها في بیوت ،المعتلة نفسیاً  الشخصیة يه: وباتیةالشخصیة السیك ٣

قمع رغباته فیثبت عند  ذ فترة الطفولةیتعلم الفرد من بحیث ال الدالل والحمایة الزائدة،بسبب  ؛بناء الشخصیةفي لضعف 
وتشكل حاالت السیكوباتیة فئة من . المقبولة االجتماعیة نماطمن التمركز حول الذات أو لعدم توفر األ يلو مستوى طف

  .أكثر الفئات تنوعًا واختالفاً  فئات الجناح ولكنها من
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العالم إلى سبعة أقالیم من الشمال إلى الجنوب، وبین اإلقلیم واآلخر " بطلیموس"قسّم الرحالة والجغرافیون األوائل مثل  ٤

  .وضعت خطوط وھمیة
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وإن كان .. فإن كان الفقیر حلیما قیل بلید. للغني مدح إال وھي للفقیر عیب) صفة(لیس من خلة : "كمھمقال العرب في ح ٥

ذار.. عاقال قیل مكار یم.. وإن كان بلیغا قیل مھ ل لئ ا قی ان ذكی ي.. وإن ك ل غب موتا قی ان ص ل .. وإن ك ا قی ان متأنی وإن ك
  .وإن كان مقتصدا قیل بخیل.. مسرفوإن كان جوادا قیل .. وإن كان عرافا قیل متھورا.. جبان
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بمعنى ". الشعور بواجباتنا من حیث كونھا قائمة على أوامر إلھیة: "، أو ھو"الرباط الذي یصل اإلنسان با: "الدین ھو ٦

ع  اني الخاضع والمطی رف الث ات، والط ر والتوجیھ آخر الدین ھو عالقة بین طرفین، األول ھو صاحب السلطان واألوام
  .وامر الطرف األولوالمنفذ أل
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  :صفات التعلیم التلقیني كما حددھا باولو فرایري ٧
 .األستاذ یعلم والطلبة یتلقون )١
 .األستاذ یعرف كل شيء والطالب ال یعرفون )٢
 .األستاذ یفكر والطالب ال یفكر )٣
 .األستاذ یتكلم والطالب یستمع )٤
 .األستاذ ینظم والطالب ال ینظم )٥
 .طالب یذعناألستاذ یختار ویفرض اختیاره وال  )٦
 .األستاذ یتصرف والطالب یعیش في وھم التصرف من خالل عمل األستاذ  )٧
 .األستاذ یختار البرنامج والمحتوى والطالب یتأقلم مع االختیار  )٨
 .األستاذ یربك المعرفة ویتدخل بھا ویحول دون الطالب وممارساتھم  )٩

  .األستاذ ھو قوام العملیة التعلیمیة والطالب نتیجتھما  )١٠
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الح: "ي اللیبرالیة الجدیدة ببساطةتعن ٨ و ط ي"ما یفرزه السوق صالح، أما تدخل الدولة فھ ي تشجع اآلت دخل : ، وھ عدم ت

  .الدولة، تحریر التجارة،حریة تنقل رأس المال، خصخصة المشروعات والشركات الحكومیة
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٩:  


 

 

 
 

                                                
اء : "سومة بـعن روایتھ المو" إمیل حبیبي"لفظ المتشائل مستعار من روایة األدیب الفلسطیني  ٩ ي اختف ة ف الوقائع الغریب

ي ". سعید أبي نحس المتشائل ام كلمت ائم(ولفظ المتشائل ھو إدغ ل والمتش ین، ال ھو )المتفائ ین ب ، أي الموقف الوسطي ب
  .بالمفرط في التفاؤل، وال المفرط في التشاؤم



 االحنراف االجتماعي واجلرمية
 

 153 

         
 

  

          
 

 
 

 
 

 

 
      

 

         
 

 


 

           
 

  



 االحنراف االجتماعي واجلرمية
 

 154 

 
        

 

 















 

                                                
س أنشطة خارجة عن القانون، ویوجد في سلوك ال اجتماعي یقوم به أعضاء تنظیم إجرامي یمار : "الجریمة المنظمة هي ١٠

وقـد . هذه التنظیمات اإلجرامیة تقسـیم العمـل، وتحدیـد لـألدوار، وتسلسـل للمكانـة والسـلطة وللمعـاییر، ووالء تنظیمـي واضـح
یكـون لهـذه المنظمـات اإلجرامیـة عالقـات مـع بعـض العـاملین فـي السیاسـة المحلیـة، أو مـع قـادة المجتمـع الـذین لهـم تــأثیر 

 .على السیاسات العامة كبیر
أســتاذة فـــي كلیــة الخـــدمات الدولیــة فـــي الجامعــة األمیركیـــة، ومــدیرة لمركـــز الجریمــة والفســـاد عبــر الـــدول فــي الجامعـــة  ١١

، لها العدید من المؤلفات في مجال الجریمة الدولیة، األمیركیة في واشنطن، العاصمة، خبیرة رئیسیة في الجریمة واإلرهاب
عدیـدة  هـامقاالتالكتب المشتركة مع باحثین آخـرین، و باإلضافة إلى " الجریمة والتحدیث" ،"تيیع السوفیضبط المجتم" :منها

  .حول كافة أوجه الجریمة التي تتخطى الحدود القومیة
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 نىوقد تب. الذي أودى بحیاة المئات ممن كانوا في البرجینتفجیر برجا التجارة العالمیین في الوالیات المتحدة األمریكیة،  ١٢

  .تنظیم القاعدة التفجیر
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٧.  

 )FILE TRANSFER PROTOCOL.( 
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  .المتزوج ١٣
  .أي یقتل القاتل الذي أزھق نفسا بغیر حق ١٤
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 .ھو أن یقصد المكلف قتل إنسان معصوم من الدم: القتل العمد ١٥
ا : القتل شبھ العمد ١٦ غیر أو عص ر ص ربھ بحج أن یض ادة، ك ل ع ھو أن یقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما ال یقت

 .خفیفة
 .ھو أن یفعل المكلف ما یباح لھ فعلھ، كأن یقصد غرضا ما فیصیب بھ إنسانا معصوما من الدم فیقتلھ: خطأالقتل ال ١٧
 .ھو اإلصابات التي تقع في الرأس والوجھ: الشج ١٨
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