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م.م.احمد جاسم مطرود الشبيلي
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كلية اآلداب/جامعة بابل
المقدمة
إن مشككة ة اليمةمككة م ك اعقككم اامقككد ا المشككاي الاككل ثيككانل ممجككا الة ككم م ك المياميككاف ككل مالممككا
المياصم ،ح ث أنجا أصبحت م المشاي الشائية االخق مة الال ثواجه ذه الميامياف  ،اقد ثزاةد اال امكا هجكا
م ى نقاق مح ل امالمل هسبب الق ق المازاةد الذي أصبحت ث مه لدى المسؤال المسم اااضيل الس اساف
ل مخا ف الم ادة .اقد يانت اليمةمة الشغ الشاغ ل ميامياف اميما ا ال ةمحصم هحداد
االجامام ة االباح
قانون اليقوهاف االقوان األعمى ه ثايدى إلى الخماج م ى الق م االم ااألعالق االمياة م الال أالاجا األدةان
السمااةة هةابجا ام ى رأسجا القمان الةمةم ،االيمةمة هميما ا الشام الخماج م كى قوامكد اليكد االقك م االيقك ،
اقككد أدى الككومل هخقككورة ككذه المشككة ة إلككى انيقككاد مككؤثمماف م م ككة مح ككة ادال ككة ثجككد إلككى مةا حككة اليمةمككة
لغمض اثخاذ الخقواف االةياه ة الال ثجد إلى الحد م اثساع ذه المشة ة اثق آثار ا قدر المساقاع.
انظما لما ثم ه اليمةمة م عقم يب م م ى الميامياف يانت الحاجة إلى دراساجا اميم كة مكدى اناشكار ا كل
اآلانة األع مة ااألسباب المؤدةة لجا االقمق االوسائ الماخذة لمميجا أا ميالياجا اإدرايا مما ل خقم الذي ثشة ه
اليمةمككة اعامنككا ككذا الموضككوع مك أجك الايككم م ككى الحيككم الحق قككل لجككذه المشككة ة ام ككى داا يجككا االظككما
المخا فككة الاككل د يككت إل جككا امحاالككة ثقوةككق أسككباهجا اآثار ككا م ك عككال الاوص ك اف م ك أج ك أن ثيامككد م جككا
المؤسساف الميم ة االماخصصون ل شؤان اليمةمة .اهالاالل ان اليد حو مالقة البقالة ادر كا كل ارثفكاع
ذه اليالقة المضقمدة الاكل مك شكانجا أن ثحكد مك ثقكد
ميدالف اليمةمة مايذر اماواص اال ةمة أن نايا
الميامع أا رهما انج اره ،يذلك الهد م أن ثيقى الفمصة الةا ة لوسائ اإلمكال اممظمكاف الميامكع المكدنل كل
ثوم ة أ ماد الميامع اي ف ة الاصدي لجذه الظا مة االحد م آثار ا ل اق ثقدةم.
المبحث األول
أوال :مشكلة الدراسة
إن ما شجده الميامع اليماقل ل السمواف الق ة الماض ة م ظما مص بة امشةالف اجامام ة مدةدة يك
ذلك انيةس هداره م ى ااقع الميامع مما حدا هاليدةد م أهماءه إلكى ارثةكاب أنمكات مايكددة مك اليمةمكة اهالاكالل
ان ث ك الشمةحة الواسية ممه ثم عقما ً يب ما ً ةجدد الميامع همماه،إذ أصبحت اليمةمة م ايبم الاحكدةاف الاكل
ةواجججا اليماق ال و يونجا اساشمف اثغ غ ت ل الميامع ااغ ب مؤسساثه االجامام ة اأعذ اليدةد م صور ا
كة
ة قى اساحسان البيض اةشيع م جا ،ل الوقت الذي ثش م كه أغ كب الدراسكاف إلكى أن اليمةمكة ثماشكم هك
الشباب أي م م أي ة أعمى ذه الف ة الال ثيد المحمك األساس لقوى ذلك الميامع اإذا ما ثيق ذلكك المحكمك
أا شاهه القصور ان ع ال ما ةص ب الميامع األمم الذي ةؤدي إلى اضقماب الممظومة االجامام ة همماجا ،اأحد
أسباب ذا القصور أا الخ و البقالة الال ةصاب هجا الميامع نا ية انج ار المظا الس اسل االقاصادي أا مكد
قدرثجما م ى المجوض هسبب انيدا الاخق ط أا سوء الاقب ق.ةؤيد الماخصصون ل م م االقاصاد ااالجاماع إن
مككا ثككو م مك إحصككاءاف مك البقالككة ثؤيككد حق قككة اناشككار ا ككل اليككماق م ككى نقككاق ااسككع ممككا ةككؤدي إلككى ةككادة
ميدالثجا مساقبال هشة مؤيد،اهسبب ذلك ثزاةدف الصيوهاف االقاصادةة اق ت مص اليم اعاصة ممد أاالئكك
الذة ثميوا اظائفجم ألسباب مخا فة ،األمم الذي أدى إلى ثفاقم حيم ذه الظا مة .إن ارثفاع نسكب اليكات مك
اليم د ع هيدد غ م ق ممجم إلى ثبمل اليمةمة أا ممارسة الس وك اإلجمامل السك ما هيكد اا أا ضكيف ثكيث م
الاكداه م االضكواهط الماخكذة مك قبك الدالكة كل ككذا الميكا ( .)1ا كذا ةيمكل أن مككاك مالقكة ااضكحة هك البقالككة
ااناشككار ا اهك ا دةككاد نسككب اإلجككما ااالنحككما ككل أي ميامككع ا ككل أي اقككت ،االبقالككة أةضكا ً لجككا دار يب ككم
اعق م ،إذ ةييز الشخص هيد أن ةةكون مكاتالً مك ثكو م مكا ة زمكه مك حاجكاف ضكمارةة هكالقمق المشكمامة
ةون ذلك دا يا ً الرثةاب اليمةمة هسبب ق قه اثوثمه احقده م كى الميامكع ،اناشكار البقالكة كل الميامكع مكمض
مضا ،االميامع الذي ثة م ه البقالة اثق كه كمص اليمك االشكك ةكدع الخقكم مك أاسكع أهواهكه ،مثةكب
أ ماده اليمةمة م ى اع اال أنماتجا مك اماكداء اسكمقة امخكدراف افةكك الميامكع اثجضكم الحقكوق اقكد ثصك
( )1رمسيس هبنام ،علم اإلجرام ،دار املعارف  ،اإلسكندرية ،1191 ،ص.161
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هالفمد إلى اماجان اليمةمة .المواججة ذه المشة ة الال أعذف ثم عقما أساس ا ةجكدد الميامكع اليماقكل ةاوجكب
ل الي و االقاصادةة ااالجامام ة االس اس ة أن ةيم وا م ى ثقوةض حيم الظا مة اميم ة أسكباهجا
م ى الباح
االيم م ى إةياد الح و المماسبة لجا،مع األعذ همظم االمابار ما أ م ثه الدراسكاف السكاهقة كل ذاف الخصكوص
الال ه مت اليالقة القمدةة ه البقالة االيمةمة إذ ي ما ارثفيت ميدالف البقالكة ارثفيكت ميجكا ميكدالف اليمةمكة
االيةس صح ح.
ثانيا :أهمية الدراسة
ةيد م م االجاماع اليمائل م الي و الال احا ت مميزا مجما ل اقاما الحاضم االذي أعذ م ى ماثقه دراسة
اليمةمة ااصفجا م ى أنجا حص ة لميمومة م اليوام الفمدةة ااالجامام ة ااالقاصادةة اميم ة أسباب
ارثةاهجا اي ذلك ةيود إلى أ م ة المشة ة الال ةدرسجا ذا الي م أال ا ل اليمةمة الال ثجدد الفمد االميامع
م ى حد سواء ،ا ذا ةيمل أ ن مالك شمةحة ااسية م أهماء الميامع ل تمةقجم إلى مالم اليمةمة حم
الميامع م ججود م اتاقاثجم البماءة اةةونون مائقا ل مس مثه نحو الم اه االاقد ثيد م ل مداد الميمم .
يما ثمبع أ م ة الدراسة م إحساس الباحث هالمشة ة الال ةموي دراساجا ،لذلك ان الافة م ل ح المشة ة ال
ةمة أن ةحد ث إال م عال مواججاجا هصورة حق ق ة (. )1إن أ م ة ذه الدراسة ثةاد ثاضح ل ظ ارثفاع
ميدالف اليمةمة اثيدد أنماتجا اصور ا ل الميامع اليماقل الس ما هيد اال رثفاع الم حوظ لميدالف البقالة
الال ثيد أحد األسباب المئ سة المؤدةة لالنحما االيمةمة ،لذا أصبح الميامع اليماقل ةشجد أنماتا اصورا
إجمام ة لم ثة ميما ة م ذي قب  ،اهالاالل ةيب لفت ا اما المخاص ل ذا الميا م اج اضع الح و
المماسبة لميالياجا أا الاق م أضمار ا اثحي مجا م ى أق ثقدةم ،اثمبع أ م ة ذه الدراسة نظما لافاقم اآلثار
االجامام ة لظا مة البقالة هوصفجا مام مؤثم ل ي اليمةمة م قب األ ماد اليات م اليم ل الميامع
اليماقل ل ميم ة حيم ذه المشة ة ه الشباب.ايذلك ثبم أ م ة الدراسة هالمسبة لألججزة األمم ة ل ي ف ة
الايام ميجا االوقو م ى آثار ا ،األمم الذي ةسامد ل رسم الخقط األمم ة االامموةة اهمامج الاوم ة الال
ثسا م ل عفض ميدالف اليمةمة.
ثالثا :هدف الدراسة
ثسيى ذه الدراسة إلى ثحق ق ما ةيثل
ميم ة اليالقة الضمم ة ه البقالة اارثفاع ميدالف اليمةمة.
.1
محاالة الةشف م اآلثار االجامام ة ااالقاصادةة الماثية م اليمةمة.
.2
محاالة ثشخ ص األسباب المؤدةة ل بقالة اميم ة حيمجا.
.3
محاالة إةياد الح و المماسبة الال ةمة م تمةقجا مةا حة اليمةمة أا الحد ممجا ااضع الاداه م
.4
االحاما ةة الممةمة ل س وي اف الممحم ة الال ثمبئ هارثةاب أمما إجمام ة عق مة .
المبحث الثاني  :تحديد المصطلحات
أوال :الجريمة ( )The Crime
()2
أص جا ل ال غة اليمه ة جم اإجما  ،ا ُجم ا و اليمةمة ،االيار  :اليانل .االميم المكذنب  .االيمةمكة
م ك الماح ككة االجامام ككة ككل ي ك مم ككوض سككواء نككص الق كانون صككماحة م ككى مككد ا جمةمككة أ لككم ةككمص م ككى
ذلك(.)3ا ل ال غة االنة زةة ثساخد ي مة ( )Crimeاثيمل جمةمة لاد م ى اليم اآلثم أا الي ب أا الذنب(.)4
اةب أم داريجاةم ) (Emil Durkheimأن اليمةمة ل ظا مة اجامام ة ضمارةة لاحق ق الاقور القب يكل
لة م األعالق االق انون ايذلك ةكمى أن اليمةمكة كل الفيك الكذي ة كم اليقك اليميكل ا كو ذلكك الشكيور الكذي
ةشامك ه غالب ة أ ماد الميامع( .)5اةفسم لما داريجاةم أةضا أن اليمةمة ظا مة ثاص هاةوة الميامع اتب يكة
الح اة االجامام ة الال ةمش جا الميامع ذاثه ،هإداناه هيض األنمات الس وي ة هوصفجا أ يكاال مخ كة هميكاة م اقوامكد
الميامع الميلو ة يد ا جمائم ،اهالاالل ةصبح ام جا ميمما( .)6جل حصك ة موامك مدةكة ااجامام كة ،هكالمغم
م مد اجود اص دق ق ه ذه اليوام لاداع جا ميا ،يما أاضح جبمة ثارد) (G.Tardeل نظمةاه الاق د

( )1عمر حممد الشيباين ،منهاج البحث االجتماعي ،ط  ،3مطابع دينار ،ليبيا  ،1191 ،ص. 69
( )2أبن منظور ،لسان العرب،مادة جرم ،اجمللد  ،12دار بريوت للطباعة والنشر ،بريوت ،1196،ص.11

( )1بدر الدين علي  ،اجلرمية واجملتمع ،دار الكتاب العريب ،القاهرة،1161،ص.11
)(2
Webster ,Nithir, New International Dictionary ,(U.S.A) the Lake Side Press, 1959,P.536.
( )3أميل دوركهامي ،قواعد املنهج يف علم االجتماع ،ترمجة حممود قاسم ،مكتبة النهضة املصرية،القاهرة  ،1161،ص.161
)(4
Walter Lundin , Emile Durkheim in Pioners in Criminology, Second Edition, New York ,1977 ,P.385.
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( )Theory of Imitationأن اليمةمة ثاةون ثحت ثيث م الب كة االجامام كة ،اأيكد م كى أ م كة الاق كد االمحايكاة
يسببا ً مباشما ً لجا ،إذا شخص قا أا سمق ،إنما ةق د شخصا آعم(.)1
التعريف اإلجرائي للجريمة:
ل مظجم م مظا م الس وك الممحم ةصدر م مد مسؤا ةمامل إلى ميامع مي اةصقد ذا الس وك مع
مياة م انظم اقوان ذلك الميامع مما ةيمض صاحبه ل يقوهة.
م اليدةم هالذيم انه ال ةوجد ماك ثيمةفا ً جاميا ً مانيا ً ل بقالة يما و الحا هالمسبة ل فقم االيمةمكة اغ م كا مك
المفا م نظما ً العاال مياة م ثحدةد ذه الظوا م امدى ثيث م ا ل الميامياف المخا فة.
ثانيا :البطالة ()Unemployment
ا ل ظا مة اجامام ة اقاصادةة ميقدة اجدف مع اجود اإلنسان اعاصة ل الميامياف الحدة ة .االبقالة لفظ
ةقاه اليمالة امضاد له ل نفس الوقت،ا ل ثيمل األج كم الكذي قكد مم كه امصكدر ر قكه اثيقك مك اليمك (.)2
ه االقادرة م ه.
اثيمل أةضا ً مد ثو م اليم ل ماغب
ق َ األج م(هكالفاح) هَق ك هَ َ
ق َ اةيمل الايق  ،اةقا هَ َ
االبقالة ل ال غة اليمه ة مشاقة م الفي هَ َ
قالكة أي ثيقك
جو هقا (.)3
ثالثا :العاطل عن العمل
االيات م اليم يغ مه م المفا م الال ال ةمة ثيم جا ثيمةفا ً جاميا ً مانياً ،اقد مم ت ممظمة اليم الدال كة
اليات م اليم و ي مد قادر م ى اليم اراغب كه اةبحكث ممكه اةقب كه ممكد مسكاوى األجكم السكائد الةك
دان جداى ،اهيبارة أعمى أن اليات م اليم م م ل سك اليمك تبقكا ً لمكا ثحكدده ميكاة م الميامكع الكذة
ةمامون إل ه أي المشق اقاصادةا ً االذة ةةونون ضم الف اف الاال ة(.)4
الف ة األالى :هدان مم ،أي الذة ال ةيم ون مقب اجم أا اليم لحساهجم الخاص.
الف ة ال ان ة  :مج ون ل يم ،أي الذة ةماظمان مص اليم أا اليم لحساهجم الخاص.
الف ة ال ال ة :الباح ون م اليم  ،أي الذة اعذاا عقواف مي مة ل بحث م مصة ممك هكاجم أا اليمك لحسكاهجم
اف اليات م اليم س ي م ال ةيمك ةيابكم مكاتالً مك اليمك جمكاك
الخاص  .ا ما ةيب أن نم ز ه
الق بة ايبار الس االمقيدة االماقامدة اغ م م ،ام ى اليمو ان ماك شمتان أساس ان لايمةف اليات م
اليم هحسب اإلحصاءاف المسم ة ا ما
 .1أن ةةون قادرا ً م ى اليم .
 .2أن ةبحث م مصة مم
المبحث الثالث :اإلطار النظري
أوال  :النظريات االقتصادية المفسرة للجريمة
ثيد دراسة اليوام االقاصادةة يسبب م أسباب اليمةمة م الدراساف المجمة الال هدأف ثيعذ صدا ا ممذ
المصف ال انل م القمن الااسع مشم ،ام ما حاا اليدةد م الباح أن ةوجداا اليالقة ه اليمةمة اه
الداراف االقاصادةة يالةساد االمعاء م (اليسانل  Lacassneاراس  ) Rassalال ذان حااال إةياد اليالقة ه
حالة الةساد االقاصادي اليا اما صاحبجما م ثد ور ل األاضاع االقاصادةة ااناشار ظا مة البقالة هشة م فت
ل مظم اه اليمةمة ،اقد اساخ صا م ذه الدراسة أن اناشار ظا مة البقالة ةصاحبجا ارثفاع ل ميدالف اليمةمة
اا دةاد مدد الميمم  ،لذلك اصف هيض الي ماء المظا االقاصادي ( )Economic Systemم ى أنه أساس
اليمةمة ام ؤالء الي ماء (يار ماريس اهوني ه ااي ا ه ام ش مي اس م ه مف)( .)5اسو نقاصم ل
دراساما ذه م ى ثفس م ماريس اهوني ه االافس م الاةام ل ل يمةمة.
 .7التفسير الماركسي للجريمة
أيدف أ ةار ماريس ممذ ما 1991م ى الحام ة االقاصادةة ( )Economic Determinismيسبب رئ س ل
ارثةاب اليمةمة ،إذ همى ماريس نظمةاه م اليمةمة يونجا ثيب ما مباشما م األاضاع المادةة ل الميامع ،أي أن
اليمةمة ثخضع لسماف مايص ة ل البمائ االقاصادي ااالجامامل ل ميامع( .)6إذ ةيامد الافس م الماريسل ل س وك
اإلجمامل م ى ثح الس اسة االقاصادةة ل مأسمال ة يونجا ثامااح ه الس قمة االمشارية ،القبقة المأسمال ة
Edwin Sutherland ,and Donald Cressey , principles of Criminology, sixth edition, New York , 1960,P. 56.
( )6عبد الوهاب حممد الوزان ،البطالة يف الكويت(الواقع واملستقبل)،الكويت،منشورات اجلمعية التعاونية ملوظفي احلكومة الكويتية ،1111،ص. 13

)(9

( )1ابن منظور،لسان العرب،،اجمللد األول ،بريوت،1199،ص.221
International Labor office, year book, of statistic, Geneva :ILO, 1996, P17.
( )3عبد احلميد حممود سعيد،التأثريات املتبادلة بني اجلرمية والتنمية ،األمن واحلياة،املركز العريب للدراسات األمنية،الرايض،1192،ص.619
( )1حسن الساعايت،النظرايت احلديثة يف تفسري السلوك اإلجرامي،املركز العريب للدراسات األمنية،الرايض،1191،ص. 111
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المالةة لوسائ اإلنااج ثحاا دائما ثحق ق س قمثجا م ى القبقة اليام ة الال ال ثما ك أي م ث ك الوسائ  ،إذن
اليمةمة ما ممثبقة هظما الصماع ه م ةما ك اسائ اإلنااج اه م ةحاا المشارية جا .اهمى ماريس
أن المما سة المساممة ثؤدي إلى ثخف ض أجور اليما ل الوقت الذي ثزداد ه القبقة البمجوا ةة ثماء ،ه مما ثزداد
القبقة اليام ة قما .اال شك أن ظما يالبقالة ااالساغال االفقم ثؤدي إلى ظجور اليدةد م المشةالف
االجامام ة اممجا اليمةمة .إذن ان ماريس ةمى أن اليمةمة ل مشة ة ثظجم ل الميامع المأسمالل نا ية
الساغال القبقة المأسمال ة ل قبقة اليام ة اممدما ةخافل ذا االساغال ثخافل اليمةمة .اليمةمة ممده ل ست ميمد
الخماج م ى الحق االقانون اذلك ألنجما دائما م نص ب القبقة المس قمة اقاصادةا (المأسمال ة) ،الة اليمةمة
ل صماع مد ضد الس قة االظما السائدة ا ذا الصماع اان حاماه األاضاع االقاصادةة إال انه ل س م قب
ما ةسمى هالحام ة االقاصادةة اإلجما نوع م رد الفي الما ض لجذه الحام ة.
 .7تفسير وليم بونجيه للجريمة
اثيه اليالم الجولمدي ال م هوني ه ل ثفس م الظا مة اإلجمام ة م ى أساس أنجا ظا مة م الظوا م االجامام ة
ثمثبط هيوام اقاصادةة مي مه ،اذ ب يبق ة أنصار ذا االثياه إلى أن المظا المأسمالل و المسبب المئ س ل س وك
اإلجمامل،مع حمصه الشدةد م ى إظجار اليالقة الوث قة ه المظا المأسمالل االيمةمة الال ثةون هقب ية الحا
نا ية حام ة لجذا المظا هسبب الظ م االجامامل الذي ة حق هي ماده.يما حاا هوني ه أن ة بت أن المظا المأسمالل
اما ةصاحبه م مما ساف حمة اصماع تب يل و المسؤا م مخا ف أنمات اليمةمة اعاصة اليمةمة المال ة،
اذلك م عال إثارة جو ع قل ةسامد م ى األنان ة ذلك أن هوني ه امابم أن الافة م اإلجمامل ةماج م نقص ل
الافة م األعالقل هسبب اال اقار إلى الامه ة األعالق ة ،الما يان ذا الموع م الامه ة ال ةاحقق مع اجود المظا
المأسمالل الذي ةسيى إلى ثيم ع ال ماة دان أي امابار ع قل( .)1لذلك ةمى هوني ه المظا المأسمالل م ى انه نظا
ةضيف المشامم االجامام ة اةؤدي إلى ثمي ز ال ماة ه د األق ة احممان غالب ة أ ماد الميامع الذي ةميم ممه
ارثفاع م حوظ ل ميدالف اليمةمة ،االح ممد هوني ه و أن ثةون الم ة ة مامة لوسائ اإلنااج امدالة ثو ةع
ال ماة ااماماد الامه ة األعالق ة ييساس ةمة م عالله القضاء م ى اليمةمة اعاصة اليمائم االقاصادةة.
 .7التفسير التكاملي للجريمة
ةمى ذا الافس م انه ال ةمة إسماد اليمةمة إلى مام ااحد سواء أيان ذا اليام مدةا أا اجامام كا ،اإنمكا كل أي
اليمةمة نااج ميمومة م اليوام الب ولوج ة االس ةولوج ة االسوس ولوج ة اأعكمى اقاصكادةة ثاضكا م مكا ه مجكا
ثكد ع الفكمد إلكى ارثةكاب اليمةمكة ،كان هيكض الممظككمة ةايكا ون آراء هيكض الي مكاء الكذة ةم كون إلكى الدراسككاف
الاقب ق ة الايمةب ة الن المظمة ةايجون نحو الايمةد االايم م ل ح ةيمد الاقب ق ون إلكى دراسكة يك حالكة م كى
حدة هيد مماماة الظما الخاصة هة حالة ام ى األغ ب ثةون ذه الظكما ماباةمكة .امك أنصكار كذه المظمةكة
اليالم ري س ( )W.Recklessالذي ةمى أن جم أنواع مخا فة م الس وك ةاق ب م الباحث أن ةفجم اليالقة القائمة
هك الفككمد اهك الموقككف ضككم إتككار المظككا االجامككامل اليككا ل ميامككع .إذ ةم ك الفككمد ككل ككذه الصككورة اليماصككم
الداع ككة ككل ح ك ةم ك الموقككف االجامككامل اليماصككم الخارج ككة لجككا( .)2يمككا ةؤيككد ري ككس م ككى أ م ككة الضككواهط
االجامام ة الداع ة هالمسبة لأل ماد الكذة ةي شكون كل المياميكاف الصكمام ة الحدة كة ذاف القب يكة الدةمام ة كة ،ألن
ؤالء األ ماد ل م ذه الميامياف ةقضون ميظم أاقاثجم هي دان م موائ جم ،ايذلك الميامياف الال ةةون جا
الضبط االجامامل الخارجل (سواء يان رسم ا ً أ غ م رسم اً) ضي فا ً ل الس قمة م ى سك وك األ كماد ،لكذلك اجكب
الايي د م ى قوة الضكواهط االجامام كة لكدةجم مك أجك اثسكاق سك ويجم مكع ميكاة م اقك م الميامكع .االاكل ثةكون يمكانع
ةحو دان اقوع اليمةمة ،لذلك ان ذه المظمةة ثمى أن الموقف أا المظا االجامكامل ل ميامكع ثةمك كه مماصكم
الضيف ،يالصماع االاوثم االافةك األسمي االال إذا ما أصاهت األسمة إنجا ثؤدي إلى ثصدع همائجكا امكد ق امجكا
هوظائفجا ثياه األهماء .إذ امابم ري س أن األحداث أا األتفا الذة ةةا ون م ى أ يالجم الحسمة سكواء يكان مك قبك
األسمة أ م قب األصدقاء ،ممدئذ ةاةون لدةجم شيور اةيكاهل هاالماكداد هكالمفس م كى اليةكس مك ذلكك إذا مكا يكو ئ
الحدث م ى أ ياله الس ة م قب أسمثه أا أصدقائه اةون لدةه شيور س بل هاالماداد هالمفس االذي غالبكا ً مكا ةقكوده
إلكى االنحكما االيمةمكة( .)3ا ةككذا كان مكد اجكود الم ك االقك م ااأل كدا ةضكيف مك إمةان كة الفكمد كل الاوا ككق
االيمامة الال ةمامل إل جا ،كإذا مكا ثكوا مف الظكما المالئمكة لكه ك ةواجكه صكيوهة كل الموقكف االجامكامل اأن
ةسك ك الكدار المقكمر لكه حسكب الميكاة م ،أمكا إذا ااجكه الفكمد صكيوهاف اإغكماءاف شكدةدة االاكل مك شكانجا أن ثزةك
ثماسةه ،سو ةيانل م مشةالف اثمجار مقااماه اةقع مةسة لالنحما االيمةمة ا ذا ما ةافق مكع اججكة المظكم
اإلسالم ة الال ثقم هوجود ثيددةة ل موام االنحما االيمةمة اة يب إسال الفمد اإةمانه دارا أساس ا ل الوقاةة
م الوقوع جما اان مد اإلةمان أا ضيفه ةؤدي هالفمد إلى ذلك حاما ،اا قا ً لجذه الصورة ان اليمةمكة كل مكزةج
( )2حممد شالل حبيب،أصول علم اإلجرام،مطبعة دار احلكمة ،ط،2بغداد،1111،ص.133
()1حسن ن ننن السن ن نناعايت ،النظن ن نرايت االجتماعين ن ننة لتفسن ن ننري السن ن ننلوك اإلجرامن ن نني ،أ ن ن ننا النن ن نندوة العلمين ن ننة (السن ن ن ون،مزاايها،عيوهبا) من ن ننن وجهن ن ننة النظن ن ننر اإلصن ن ننالحية ،يف املركن ن ننز العن ن ننريب للدراسن ن ننات
العلمية،الرايض،1194،ص.63
()2

مأمون حممد سالمة ،أصول علم اإلجرام والعقاب ،مطبعة جامعة القاهرة ،القاهرة ،1111،ص.144
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م اليوام اليضوةة ااالجامام ة تبقا ً لمةوناف الشخص ة اإلنسان ة ،إذ ال ةمةك صك أي مامك مك كذه اليوامك
المةونة ل شخص ة م هيضجا جل ماداع ة مع هيضجا امةم كة هيضكجا األعكم .االحق قكة أن يك مظجكم جمكائل دائمكا
ةةون ناثيا ً م الماهقة الموجودة ه االسايداد الثخاذ موقف مما ض ل ميامع.
المبحث الرابع /أوال :العالقة بين البطالة والجريمة
نيد م الضماري ل ذه الدراسة أن نفسم اليالقة ه البقالة االيمةمة ،الشخص الذي ال ةساق ع أن ةحقق الحد
األدنى م حاجاثه األساس ة ل ح اة قد ال ةيد أمامه اس ة إلشباع ذه الحاجاف إال اليمةمة س ك سب جا .إن مشة ة
البقالة اثفشل الفقم ااقامانجما هاليمةمة قد لوحظت ممذ أقد اليصور ،إذ نيد أن (أرسقو اأ التون) ةميزان م ى
أن البقالة اما ثمايه م قم ةولد االنفياالف المادن ة لدى األ ماد نا ية لشيور م هانيدا اليدالة ا ذا الوضع ةقود
إلى المذة ة هيم ع صور ا هما جا اليمةمة( .)1لقد ثباةمت ميدالف البقالة ل القمن اليشمة احاى مق ع القمن
الحادي االيشمة اقد ه غت أم ى ميدالثجا ل الميامياف الغمه ة مموما مع مق ع ال الث ماف م القمن اليشمة
وص ت ل هيض الب دان م همةقان ا األمان ا إلى  %21م القوى اليام ة ،ايان آلراء المفةم البمةقانل
الشج م(جون م مارد ي مز) دار مجم ل اضع الس اساف اليامة ل أارها االوالةاف الماحدة هيد الحمب اليالم ة
ال ان ة ،ايان (ي مز) ةمى أن البقالة ثيود ل ميم جا إلى اال اقار إلى القوة الشمائ ة الال مة الها اع الس ع مما ال
ةحفز م ى ةادة اإلنااج اةؤدي هالاالل إلى ثماقص الق ب م ى القوة اليام ة اثزاةد ميدالف البقالة مما ةيمل ارثفاع
ميدالف اليمةمة( .)2أما ل اليالم اليمهل ش م ثقمةم ال يمة االقاصادةة الااهية لألمم الماحدة االذي صدر ل أاائ
أة و (سبامبم) 2113إلى أن حوالل نصف سةان اليالم اليمهل ةي شون هيق م داالرة ل ال و  ،يما أشار
الاقمةم إلى أن ميدالف البقالة ممشحة لالساممار االازاةد هسبب الممو االقاصادي اليمهل الضي ف( .)3أن ل يالقة
القمدةة الال ثيمع ه البقالة االيمةمة مساائ جمة ثاولد لدى الفمد اميةس م ى س ويه االجامامل داع
الميامع ،البقالة ثج ئ األرض الخصبة االظما المماسبة ل قمةق نحو اليمةمة ،ا ذه الظما ثظجم هشة
ااضح ل أغ ب األح ان ممد مد الحصو م ى مصة مم اعصوصا لدى الشباب االمما ق ح ث ثةون أي
البقالة أحد اهم األسباب المباشمة الال ثقود الفمد إلى السمقة أا غ م ا م األ يا المخالفة ل قانون هم اهة رد ي
اسا ائل ضد الميامع.لقد شجد الميامع اليماقل اناشار ظا مة البقالة هشة م حوظ اعاصة هيد انج ار المظا
الس اسل ما  2113نا ية لاسمةح م اف اآلال م أ ماد الي ش ايذلك أمداد يب مة م الموظف هسبب ح هيض
الو اراف اثوقف الميام االشمياف الحةوم ة ضال م ق ة مص اليم األمم الذي أدى إلى ثفاقم حيم الظا مة
الس ما اسط الظما االقاصادةة ااالجامام ة االس اس ة ااألمم ة المامدةة الال ةمم هجا الب د نا ك م ثباتؤ
المظا االقاصادي م أداء مجامه ،ضال م ثق د االقاصاد اليماقل هدةون ضخمة اميز يب م أصاب شاى
مؤسساثه االقاصادةة م المجوض ااالساممار ل انيا اظائفجا ،ي ذه األسباب اغ م ا أدف إلى ارثفاع
ميدالف االنحما االيمةمة ل الميامع نا ك م ظجور جمائم لم ثة ميجودة م قب اعصوصا ث ك الال ثام ز
هالقاهع اإلر اهل .اقد أشارف إحدى الدراساف إلى أن البقالة ثحاوي م ى هذار اليمةمة ألنجا ثاضم اليماصم
االنحما ة الاال ة(.)4
 .1مد اساقمار اليالقاف االجامام ة ل يات م اليم مانا امةانا .
 .2ثح أسال ب المقاهة اموانع اليمةمة هالمسبة ل يات نفسه.
 .3س قمة موام الض اع امد االساقمار ا قدانه لألم أي أصاهاه هاالنومل اشيوره هاالغاماب.
 .4شيوره هالوحدة االيزلة االمبذ م قب الميامع.
ا ذه ي جا موام قد ثؤدي ثحت ظما مي مة إلى ارثةاب اليمةمة ،لة ال ةمة القو أن البقالة أا الةساد أا
الاق باف االقاصادةة أا الفقم ل السبب المباشم الرثةاب اليمةمة ألصبح ي مات م اليم ميمما ا و أمم
ةم ضه ااقع البحث السوس ولوجل اةفاقم إلى األدلة ،الة ةمة القو البقالة ل أحد األسباب الال ثؤدي الفمد
إلى ارثةاب اليمةمة.
ثانيا :اآلثار االجتماعية الناجمة عنهما
ميز ف الد راسا ف ا القاصادةة الاقب ق ة الال ظجم ف مع ظجو ر ا أل مما المؤثمة لب ةم ) (Becker, 1968ا
أ مة ش ) (Ehrilch, 1973م ا الثفا ق م ى نو ع اليالقة ه ميد ال ف ا ليمةمة االماغ ما ف ا القاصا دةة
االدةموغما ة ااالجامام ة .اةمثةز مم ي م (ه ةم اأ مة ش) م ى أن األ ماد ةاصم ون هقمةقة مقالن ة
( )1عمر حميي الدين صوري،اجلرمية أسباهبا ن ن نن،دراسة مقارنة يف الشريعة والقانون والعلوم االجتماعية ،دار الفكر ،دمشق ،ط،2113 ،1ص.114
( )2أنتوين غدنز،علم االجتماع ،ترمجة وتقدمي د.فايز الصباغ ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،4بريوت  ،2119،ص. 461
( )3عبد الرمحن حممد العيسوي،حتليل ظاهرة الفقر :دراسة يف علم النفس االجتماعي ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،ط ،2111 ،1ص.333
( )1عمر حميي الدين صوري ،مصدر سابق ،ص. 111
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لايظ م الممفية الماوقية م ارثةاب اليمةمة .اةض فان أن الغماماف ااحاما الوقوع ل القبض ثمدع األ ماد م
الق ا هذلك الفي .احسب نموذج  Becker-Ehrlichةمثةز الممجج االقاصادي ل دراسة ثصم األ ماد نحو اليم
اإلجمامل ضم الاصم اليقالنل،م ى أن األ ماد ةخااران البدة األ ض همقارنة الاةال ف االيوائد م الخ ار
المااح لدةجم اةقو األ ماد هاو ةع أاقاثجم ه األمما المشمامة االخقمة غ م المشمامة .إذا يانت مص اليم
نادرة اغ م ماو مة مقارنة مع اليوائد الماوقية م اليمةمة إن المموذج ةاوقع ارثفاع اليمةمة( . )1اةيد ارثفاع
ميدالف البقالة ااحدا م أهم محدداف اليمةمة،اثبع ذلك اليدةد م الدراساف ل محاالة ممجا لميم ة ما إذا
يانت البقالة سببا ل اليمةمة.ا ماك هيض الماغ ماف االقاصادةة ااالجامام ة )(Socio-economic factors
لجا ثيث م ا ل اليمةمة م الفقم ،اثفااف الدع  ،ااالساقمار الس اسل ،االموع االجامامل ،االيمق ،االيمم.
الم ثاوص الدراساف االبحوث ل اقاصادةاف اليمةمة إلى إجماع يام هين ارثفاع ميدالف البقالة ثؤدي إلى
ارثفاع ميد ال ف اليمةمة ،قد يانت ناائج الدراسا ف الاقب ق ة ماماقضة ما ه مجا الة ماك أجما ع ل غالب ة
الدراساف م ى اجود مالقة هدرجة مال ة م القوة ه ميدالف البقالة اه ميدالف اليمةمة.اأما هيضجا اآلعم م
ثيد مالقة سبب ة ه البقالة اميد اليمةمة .اةيود االعاال ل الماائج إلى االعاال ل الب اناف المساخدمة.
اغالبا ما ثماقد الدراساف األالى م اليمةمة م قب االقاصادة هينجا المماذج االقاصادةة ل يمةمة ميمولة ضم
إتار نماذج غ م دةمام ة ة .ا ماك أسباب مدةدة ثبم أ م ة المماذج الدةمام ة ة م الماح ة الاقب ق ة االايمةب ة ،م
عال ثقوةم درجة المالئمة ممدما ةاضم المموذج الماغ م هفامة ثباتؤ أا ثماهط البواقل الا قائل( .)2اثيود الداا ع
اراء إجماء ذه الدراسة إلى ثزاةد أمداد اليمةمة همخا ف أنوامجا اعاصة ث ك الال لجا مالقة هاليانب االقاصادي،
اقد د ع ثزاةد اليمائم إلى اال اما هاآلثار المامثبة م ى ذلك م مخا ف المواحل االقاصادةة ااالجامام ة االس اس ة
نا ك م اليوام الس ةولوج ة االموقف ة المؤثمة ل ارثةاب اليمةمة .إن ل بقالة آثار جمة م الماح ة االجامام ة
ااالقاصادةة االس اس ة االمفس ة اال قا ة االماثية م الادنل ل الدع الفمدي االماجم أصال م ثفشل ظا مة
البقالة اسو نقاصم م ى اآلثار االجامام ة لجا ،إن لادنل المساوى المي شل االاي مل االصحل اذلك الاماةحل
اغ م ا إلى جانب ثفشل مظا م ال يس اع بة األم امد المضا ااإلحبات اضيف االناماء اق ة الوالء االدعو
ل دائمة ا ال غاما ب( ) Alienationاالال قد ةماج ممجا ميامية مشةال ف مدةدة يالافةك ا ألسم ي اا النحما
األعالقل االقالق االيمةمة.ةيد الفقم اهم اآلثار االجامام ة ل بقالة ا و مام أسا س ل اند اع الفمد نحو
اليمةمة إشباما لحاجاثه األساس ة اليسم ة ممجا أا االجامام ة أا المفس ة .االفقم و انخفاض مساوى المي شة الذي
إذا تا أمده اثم م ى صحة الفمد اأعالقه ااحامامه لذاثه الآلعمة  ،جماك قم ا ماك قماء ه ا ماك ممجم ثحت
عط الفقم) ( Poverty Lineاألمم الذ ي ةود ي إلى ثمد ي صورة الح اة االال ثيامد م ى جم ة م المؤشماف
القب ي ة /المادةة ااالقاصادةة ااالجامام ة اال قا ة االس اس ة مما قد ةد ع هالفمد إلى الشيور هاإلحبات ال ةساق ع
إشباع حاجاثه األساس ة ضال م حاجاثه الةمال ة ي ش الفمد ل حالة م الض اع ا قدان المياة م(االنومل)
اضيف ل انامائه لوتمه اةغامب داع مياميه ،يذلك شيور ه هاجمؤ البماء األسمي نا ية ثمدي أسال ب الامش ة
االجامام ة هسبب غ اب األب م ى امابار أن األسمة ل مياميما اليمهل االيماقل م ى اجه الخصوص ذاف تاهع
أهوي ) (Patriarchal Familyانا ية لفقدان األب أا غ اهه م األسمة قد ةايمض األهماء ل ي م م األح ان
إلى االنحم ا اعاصة أن أال ل ذه الحالة ال ثساق ع لوحد ا مماقبة اثوج ه س وك أهمائجا اعاصة الةبار ممجم
( .) 3
ثالثا :تحليل العالقة عن البطالة والجريمة
قامت محااالف مدةدة ل ةشف م اليالقة ه البقالة االيمةمة ،إذ أثبات ميم ذه المحااالف اجود مالقة ه مجمكا
إذ ثؤةد ه يض الدراساف الحدة كة كل أارهكا اأممةةكا إثبكاف كذه اليالقكة اان يكان هيضكجا قكد أشكار إلكى اجكود مالقكة
تمدةة ه ميدالف البقالة االيمةمة الس ما ه الميمم اليائدة ( .)4ام عال دراساما كذه نيكد أن البقالكة كل
ظكا مة مافشك ة ككل ممكو ميامياثمكا اليمه ككة اعصوصكا كل الميامككع اليماقكل إذ ثشك م الب انككاف اان ثباةمكت حسككب
ثقدةماف هيض الو اراف االيجاف الميم ة ،إذ أشارف صح فة أ ( سل هل أي) األممةة ة ل أحكد اسكاقالماثجا إلكى
أن ميد البقالة ةص إلى .%29اقد ذيمف ا ارة الاخق ط اليماق ة أن ميد البقالة ةشة قماهة  ،%31كل حك
Yeşim and Gülcan, (2006), “Different Categories of Crime and their Socio-Economic Determinants in Turkey:
Evidence from Vector Error Correction Model”, Unpublished paper, Dukuz Eylül University, Faculty of
Business, Department of Economics.
( )2محمد عبد هللا البكر"،أثر البطالة يةا البءةاال اماعمةاعا لمماعمةاس درالة عحململة لمبطالة يأثرمةا يةا المممكة الدربلة اللةديدل " ،مامة الدمةيم اماعماعلة ،
مامد  ،32الددد ،2114 ،2ص.19

)(1

( )1عبد اهلادي اجلوهري وآخرون،دراسات يف التنمية االجتماعية ،مكتبة هنضة الشرق،القاهرة ،1194،ص. 111
()2

عبد الفعاح عاية ،البطال يا الدالم الدربا يعالقعها بالارلم  ،الرلاض  ،المركز الدربا لمدرالات األمءل يالعدرلب،1112 ،ص.191
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ثؤيد ا ارة اليم االشؤان االجامام ة أنجا اص ت إلى  .%49امما ثيدر اإلشكارة إل كه أن مالكك صكيوهاف ي كمة
لق اس ميكد البقالكة كل اليكماق .اهكالمظم إلكى ةكادة المشكات اليممانكل االمشكارةع هيكد اناجكاء الحكمب ثفاكمض كذه
القامدة الب ان ة اجود انخفاض قل مساوى البقالة(.)1

جدول رقم (*)7
جدول يبين معدل البطالة على الصعيد الوطني منذ أيار  7777وحتى نيسان 7770
الشجم
ميد البقالة م ى الصي د
الشجم
ميد البقالة م ى الصي د
الوتمل
الوتمل
أةار
27-40%
أةار 2113
N/A
حزةمان
27-40%
حزةمان
50-60%
ثمو
27-40%
ثمو
N/A
آب
27-40%
آب
50-60%
أة و
27-40%
أة و
N/A
ثشمة األا
27-40%
ثشمة األا
40-50%
ثشمة ال انل
25-40%
ثشمة ال انل
N/A
يانون األا
25-40%
يانون األا
45-55%
يانون ال انل2116
25-40%
يانون ال انل2114
30-45%
شبات
25-40%
شبات
30-45%
آذار
25-40%
آذار
30-45%
ن سان
25-40%
ن سان
30-45%
أةار
25-40%
أةار
30-45%
حزةمان
25-40%
حزةمان
30-40%
ثمو
25-40%
ثمو
30-40%
آب
25-40%
آب
30-40%
أة و
25-40%
أة و
30-40%
ثشمة األا
25-40%
ثشمة األا
30-40%
ثشمة ال انل
25-40%
ثشمة ال انل
30-40%
يانون األا
25-40%
يانون األا
28-40%
يكككككككككانون ال كككككككككانل
25-40%
يانون ال انل2119
27-40%
2111
شبات
25-40%
شبات
27-40%
آذار
25-40%
آذار
27-40%
ن سان
25-40%
ن سان
27-40%
) غ م ماو م (N/A
أمككا ككل الميامككع األردنككل هامابككاره مياميككا ممه ككا لككه عصوص ك اه م ك ح ككث اليككاداف االاقال ككد االميككاة م
االجامام ككة نالحككظ أن أمككداد اليككمائم الممثةبككة ثيعككذ اثيا ككا مازاةككدا هشككة مككا رغككم الاذهككذب قككد ه ككم الماوسككط
السموي ( )24941جمةمة .اه م أقصى مدد ( )46113جمةمة سمة  1111ل ح انخفضكت أمكداد اليكمائم إلكى
أدنى مساوى لجا ( )11411جمةمة اذلك ل ما  .1113اإذا نظمنكا إلكى ميكدالف نمكو اليمةمكة نيكد أن ماوسكط
ميد الممو السموي ه م ( )%4.11سموةا ،ه م أقصى ميد نمو ( )%31.13سمة  1196ل ح اص ت ميدالف
نمو اليمةمة أدنى ق مة لجا ( )%31.1-سمة .1192
م ى المغم م أن ظا مة البقالة ل ست جدةدة م ى االقاصاد األردنل ،ه ثيود ل جذار ا إلى أي كم مك نصكف
قمن ،ثحدةدا ممذ هداةة الخمس م اف م القمن اليشمة  ،قد ه م ماوسط ميدالف البقالة آنذاك ( (%16.5ثقمةبا إال
( )3

ميشيل هانلون وجاسون كامبل  ,تتبنع متغنريات اعنادة االعمنار واألمنن يف العنراق بعند سنقوط النظنام السنابق ترمجنة وتعلينق املركنز النوالم لسعنالم قسنم الرصند  ،سلسنلة دراسنات  29 ،3شنباط
 ،2119ص.91

* ميشيل هانلون وجاسون كامبل،مصدرالسابق ،ص.91
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أنجا ال ثزا إلى ةومما ذا اهيد عمسة مقود ثمااح حو ذا الميد ثقمةبا هاسا ماء الفامة الال امادف م أااسكط
السبي م اف حاى هداةة ما ( )1982يما و موضح ل اليدا أدناه .
جدا رقم( )2ةب ميدالف البقالة اأمداد المايق م اليم

*1970
1988 1982 1976 1970
الســــــــنة
8.8
4.3
1.6 13.7
مــعدل البطالة (.)%
أعداد المتعطلين عن العمل
50.4 19.4 5.9 41.0
(باآلالف)

ل األردن ل فامة
1994
15.3

( (2006-
2000
13.7

2006
14.0

191.2 162.1 171.3

أما ل هيض الب دان اليمه ة يالمم ةة اليمه ة السيودةة نيد إن اليالقة ه ميدالف البقالة اميكدالف اليمةمكة
مالقة تمدةة ه هيض الماغ كماف يالبقالكة االمسكاوى الاي مكل االيمةمكة ،إذ حاالكت دراسكة محمكد البةكم مك
عال ثح جا لس ةولوج ة البقالة ااألهياد المفس ة ل يات م اليم أثبات اجود مالقة قوةة ه ميدالف البقالكة
االماغ ماف االقاصادةة االس وك اإلجمامل لدى الشباب السيودي( .)1ا كل دراسكة أعكمى شكم ت م مكة مك هيكض
أققككار الككوت اليمهككل (ثككونس ،مصككم ،السككودان) االاككل شككم ت ( )961ككمدا م ك ث ككك الككدا اقككد أشككارف ناككائج
الدراسة إلى أن ثدنل مساوى المجارة لدى اليام ةؤدي إلى انخفاض إنااج اه مما ةكد ع صكاحب اليمك إلكى صك ه
م اليم اةصبح هيد ا مات مك اليمك األمكم الكذي ةد يكه إلكى ارثةكاب اليمةمكة .امك أسكباب اليمةمكة يكذلك
المشاي االجامام ة امد االساقمار اشيور الفمد اليات م اليم هالفش ااإلحبات (.)2
نتائج الدراسة
م عال ذه الدراسة ةمة أن نقف م ى الماائج الاال ة
 .1اجود مالقة تمدةة ه ارثفاع ميدالف البقالة انسب اليمةمة .
 .2مككاك مالقككة قوةككة ه ك الماغ ككماف االقاصككادةة ( البقالككة هينوامجككا ،الةسككاد ،االنةمككا االقاصككادي
اغ م ا ).
 .3ثؤثم البقالة هصكورة سك ب ة م كى السك وك االجامكامل هالمسكبة ل فكمد ح كث مك الممةك إن ثكؤدي إلكى
االنحما االاح االجامامل .
 .4ثب ك إن ظككا مة البقالككة ال ةمة ك حصككم ا ككل ميامككع ااحككد أا م ك مي ك جككل موجككودة ككل يا ككة
الميامياف ااأل مان اان ثباةمت نسبجا .
 .9م الصيب رد أسباب البقالة إلى مام ااحد جماك مدة موام ثسبب البقالة اي ما ما ثاداع ما
ه مجككا امك ككذه اليوامك الممككو السككةانل الماسككارع قصككور ججككود الامم ككة ارداءة األداء االقاصككادي
اارثفاع األ جور ار ع س الاقامد ااالسايانة هاألةدي اليام ة غ م الوتم ة اثزاةد عماج الممأة إلى
سوق اليم .
المقترحات
 .1ثو م مص مم ل يات م عال ثفي دار الققاع الخاص م تمةق اح هاب االسكا مار
ل المشارةع االقاصادةة ااالجامام ة ذاف المفع اليا .
 .2اليم ك م ككى مياليككة المشككاي االجامام ككة ااالقاصككادةة الاككل ثيككانل ممجككا ققامككاف ااسككية ككل
الميامياف اليمه ة .
*

السنوات (:)1994-1970ا.د حسين طالفحة ،د .خميس الفهداوي،

دراسة تحليلية لمشكلة البطالة في االقتصاد األردني ،جامعة اليرموك،1998 ،ص .40
** .السنوات ( :)2006-2000معدل البطالة :اإلحصاءات العامةة، ،مسةا العمالةة والبطالةة،الت ر ر السةنوي 2000-2006عةدد المتعطلةين:و اررا العمةل،الت ر ر

السنوي .2006.2000
( )1محمد عبد هللا البكر ،مصدر لابق.14 ،

(  )2أحمد حيلعا يبدر عبد المءدم "،عالق الب طال بالارلم يامءحراف باليطن الدربا" ،الرلا ض ،أكادلمل ءالف الدربل لمدميم األمءل  ،مركز البحيث
يالدرالات،1111،ص.134
.
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 .3ككاح قمككواف ل امس ك ق ه ك المؤسسككاف الحةوم ككة اممظمككاف الميامككع المككدنل ككل ميككا حماةككة
اليككات م ك اليم ك اأسككم م يمككدع مالجككل لمواججككة صككيوهاف الح ككاة اياككده م احاككما ي
لحماةاجم م الوقوع اليمةمة .
 .4اال امككا هاككو م الخككدماف الضككمارةة ككل الممككاتق الاككل ةق ك م جككا الفقككماء اثحس ك ظككما جم
المي ش ة م عال كاح داراف ل اكدرةب االاقكوةم المجمكل اإال ثحولكت كذه الممكاتق إلكى هكؤر
لافمةخ اليمةمة االميمم .
المصادر المراجع العربية
 .1أه ممظور ،لسان اليمب  ،مادة جم  ،المي د  ،12دار ه ماف ل قبامة االمشم ،ه ماف ،1196،ص.11
 .2أحمد حوةال اهدر مبد المميم "،مالقة البقالة هاليمةمكة ااالنحكما
األمم ة ،مميز البحوث االدراساف،1111،ص134.

هكالوت اليمهكل" ،المةكاض ،أيادةم كة نكاةف اليمه كة ل ي كو

 .3أم داريجاةم ،قوامد الممجج ل م م االجاماع ،ثمجمة محمود قاسم ،مةابة المجضة المصمةة،القا مة  ،1161،ص.161
 .4أناونل غدنز،م م االجاماع ،ثمجمة اثقدةم د .اةز الصباغ ،مميز دراساف الوحدة اليمه ة ،ت ،4ه ماف  ،2119،ص. 461
 .9هدر الدة م ل  ،اليمةمة االميامع ،دار الةااب اليمهل ،القا مة ، 1161،ص.11
 .6حس الساماثل،المظمةاف الحدة ة ل ثفس م الس وك اإلجمامل،المميز اليمهل ل دراساف األمم ة،المةاض،1191،ص. 111
 .1حسك السككاماثل ،المظمةككاف االجامام ككة لافسك م السك وك اإلجمامككل ،أهحككاث المككداة الي م ككة (السككيون،مزاةا ا،م وهجا) مك اججككة
المظم اإلصالح ة ،ل المميز اليمهل ل دراساف الي م ة،المةاض،1194،ص.63
 .9رمس س هجما ،م م اإلجما ،دار الميار  ،اإلسةمدرةة ،1191 ،ص.161
. 1مبكككككد الحم كككككد محمكككككود سكككككي د،الايث ماف المابادلكككككة هككككك اليمةمكككككة االامم كككككة ،األمككككك االح كككككاة،المميز اليمهكككككل ل دراسكككككاف
األمم ة،المةاض،1192،ص619.
 ) .11مبد ال محم محمد الي سوي،ثح ظا مة الفقم :دراسة ل م م المفس االجامامل ،ممشوراف الح بكل الحقوق كة ،ه كماف ،ت،1
 ،2111ص.333
 .11مبككد الفاككاح ميككوة ،البقالككة ككل اليككالم اليمهككل امالقاجككا هاليمةمككة ،المةككاض  ،المميككز اليمهككل ل دراسككاف األمم ككة االاككدرةب،
،1112ص191.
 .12مبد الجادي اليو مي اآعمان،دراساف ل الامم ة االجامام ة ،مةابة نجضة الشمق،القا مة ،1194،ص. 111
 . 13مبككد الو ككاب محمككد الككو ان ،البقالككة ككل الةوةككت(الواقع االمساقب )،الةوةت،ممشككوراف اليمي ككة الاياان ككة لمككوظفل الحةومككة
الةوةا ة ،1111،ص. 13
 .14ممم محمد الش بانل ،ممجاج البحث االجامامل ،ت  ،3مقاهع دةمار ،ل ب ا  ،1191 ،ص. 69
 . 19ممم مح ل الدة صوري،اليمةمة أسباهجاـــــــــ،دراسة مقارنة ل الشكمةية االقكانون االي كو االجامام كة ،دار الفةكم ،دمشكق،
ت،2113 ،1ص.114
 .16ميمون محمد سالمة ،أصو م م اإلجما االيقاب ،مقبية جامية القا مة ،القا مة ،1111،ص.144
 .11محمد شال حب ب،أصو م م اإلجما ،مقبية دار الحةمة ،ت،2هغداد،1111،ص133.
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