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وأنهوا تورثر  انشوراحهاأن تقلبات الجو كثيرًا ما يكوون لهوا دخول فوي انقبواض الونفس أو  سالملمو من 
 واإلنتوووا للفووورد تووو ثيرًا يتوووردد صووودام فوووي حالوووة الموووزا  والطاقوووة الجسووودية علوووى الوظوووائف العضووووية والنفسوووية 

زم العصوبي ضوعيف المقاوموة   خلواًل طارئوًا فووي الفكور،  مون أجول هوذا قود يحودث تقلوب الجوو لوودى فورد جهوا
 إذاتصرفات شواذة قود تصول إلوى حود الجريموة ال سويما  إتيانهوظائف جسمه العضوية والعصبية يتجلى في 

قود يلعوب الجوو عندئوذ دور العامول المسواعد والمهيوىل لمفعوول هوذا  إذ إجراميكان من األصل على تكوين 
 التكوين  
ف شوعة الشومس ال  اإلحصوالاتأيدتوه كوذلم مالحظوة البواحثين وشوواهد  أمور بواإلجراموصلة الجوو  

لووحظ أن سوقوط هوذم األشوعة علوى  إذترثر على وجه األرض فحسوب بول بودأ أثرهوا كوذلم فوي وجوه التواري  
فوووي اسووويا وأوروبوووا وأمريكوووا  اإلنسوووانيةاألرض المختلفوووة ال يكوووون بزاويوووة واحووودة   وأن مراكوووز الحضوووارة بقوووع 

:  0111بهنوام   . )  الزاويوةفق في أن الجو بها معتدل وفي أشوعة الشومس عليهوا بونفس ظهرت في بقع تت
 ( 045ص
 

فقوود دلووت بعووض  اإلجراميووةة أثوور المنوواخ علووى الظوواهرة سووبدرا اإلجوورامواتجهووت عنايووة البوواحثين بعلووم 
اهرة الدراسووات واألبحوواث موون وجووود عالقوووة بووين درجووة حوورارة الجووو أو الرطوبوووة أو الضووول وبووين حجووم الظووو

الجنائيوة التووي أجريووت فوي فرنسووا وألمانيوا وايطاليووا والتووي  اإلحصووالاتتوه يدونوعهووا ومون ذلووم مووا أ اإلجراميوة
المنواطق الجنوبيوة حيوث يسوود  بوججرامالبورودة  إلوىالمناطق الشومالية حيوث يميول الجوو  إجرامعنيت بمقارنة 

أبووو . ) الشوومال عنهووا فووي الجنوووب تختلووف فووي حجمهووا وفووي نوعهووا فووي  اإلجوورامظوواهرة  أنالجووو الحووار موون 
 ( 211ص:  0114   خطوة
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 :مبررات اختيار الموضوع

 .كون الموضوع له ت ثير كبير جدًا على حياة السكان وأمنهم وسالمتهم  .0
لحووواجتي الشخصوووية للتعووورف واالطوووالع علوووى أثووور المنووواخ وعناصووورم فوووي حووودوث أنوووواع معينوووة مووون  .2

 .الجرائم 

 .ل المكتبة الفلسطينية في هذا المجال غناا  و  لآلخرينلتعميم الفائدة  .1

 
 :أهمية الموضوع 

رغبة الطالب في االطوالع والتعورف علوى نوعيوة الجورائم التوي تحودث وتزيود فوي درجوة حورارة معينوة  -
 .وتقل في انخفاض الحرارة وبالعكس 

لدراسوووة ومعرفوووة نوعيوووة الجووورائم التوووي تحووودث وتزيووود فوووي فصوووول الصووويف وتقووول فوووي فصوووول الشوووتال  -
 .س وبالعك

 .لدراسة الواقع الفلسطيني ومعرفة أثر المناخ في حدوث الجرائم في محافظات غزة  -

 
 :أهداف الدراسة 

 :تهدف الدراسة لتحقيق ما يلي 
 .التعرف على أثر زيادة الحرارة في حدوث الجريمة  .0
 .التعرف على أثر انخفاض الحرارة في حدوث الجريمة  .2

 .ي حدوث الجرائم الضول على أثر اعتدال الحرارة ف إلقال .1

 .في حدوث الجرائم  والفيضاناتتوضيح أثر العواصف والرطوبة  .4

 .الشمال والجنوب في الدولة الواحدة  إجرامالتعرف على اختالف  .5

 .استعراض أثر الفصول األربعة في اختالف الجرائم في الدولة الواحدة  .6

 .استعراض  أثر المناخ على حدوث الجرائم في قطاع غزة  .1

 : لدراسة فرضيات ا

أن هنام جرائم معينة تزيد في مناطق ارتفاع درجة الحرارة وفي فصول الصويف وتقول فوي المنواطق  .0
 .الباردة  وفي فصل الشتال 

فووي منوواطق البوورودة وفووي فصوول الشووتال وتقوول فووي منوواطق ارتفوواع درجووة أن هنووام جوورائم معينووة تزيوود  .2
 .الحرارة وفي وفصل الصيف 

 .ل السنة المعتدلة ويقل حدوثها في بقية الفصول هنام جرائم معينة تحدث في فصو  .1

 .واألعاصير يساعد على حدوث بعض الجرائم الخاصة  الفيضاناتحدوث  .4

 .في محافظات غزة هنام جرائم معينة تزيد في فصل الصيف وأخرى في فصل الشتال  .5
 :أثر ارتفاع الحرارة في حدوث الجرائم 
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عنوود األفووراد وهووذم حقيقوووة ال  اإلجرامووييوور علوووى السوولوم العواموول المناخيووة أو الجويووة لهووا توو ثير كب
كافة الذين كتبوا أو بحثوا فوي علوم اإلجورام وخاصوة لعوامول المنواخ والجوو  إليهايجادل فيها أحد وقد توصل 

 .ت ثير بالنسبة للناحية الفسيولوجية لإلنسان من حيث جهازم العصبي والنفسي 
تبوواط وثيووق بووين درجووة حوورارة الجووو وبووين سوولوم الفوورد وأن جوورائم اد  يسووود ومنووذ زموون بعيوود بوجووود ار قووفاالعت

االعتوودال علووى األشووخاص ترتفووع نسووبتها بشووكل ملحوووظ فووي الجووو الحووار وعمومووًا خووالل فصوول الصوويف فووي 
حين ترتفع جرائم المال في أوقات الشتال   ففي فصل الصيف يطول النهار ويزداد احتكام الناس بعضوهم 

وبالتووالي تقووع  الجسوومانيأكثوور انفعووااًل ونزقووًا ويووزداد نشوواطه  اإلنسووانر يصووبح بووبعض ومووع وجووود الجووو الحووا
 .الجريمة 

 
كمووا أنووه فووي هووذا الوقووت وهووو وقووت الصوويف تكووون هنووام العطلووة فووي الجامعووات والموودارس ويووزداد 

 .االختالط بين هرالل الطلبة وبينهم وبين اآلخرين وبالتالي يرثر هذا األمر على ارتفاع معدل الجريمة 
 

ومن جهة أخرى فان هذا الفصل يكون هنام ما يعرف بعودة المغتربين أو العاملين في الخار  
فتزداد نسبة الجريمة في حوادث معينة بالذات كحوادث السيارات واطالق األعيرة النارية وما ينجم عنها 

 ( 044-001ص – 2116أحمد   )  .كثرة المناسبات واألفراح في هذا الفصل وهو الصيف 
 

فضاًل عن ذلم فان المناطق الحارة   يرثر ارتفاع درجة الحرارة على نفسية المرل فيكون أميل إلوى 
لى تصرفات مختلفة التووازن   ولوذا تغلوب عند ذ مون حيوث النووع أفعوال االعتودال علوى األشوخاص ئوالعنف وا 

مووع مضوواعفته قوووة قوودرة أعصووابه علوى المقاومووة    يضووعف القويظواالغتصواب الجنسووي واالنتحووار ذلووم ألن 
 ( 046ص:  0111ام   نبه. ) االنفعال والعاطفة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

الجرائم المرتابة في األردن حسب األشهر في عام (  0) جدول 

0114 

 النسبة المئوية عدد الجرائم الشهر
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 1.1 9002 كانون الثاني  .1
 9.2 9119 شباط  .9
 1.2 9111 آذار  .3
 2.1 3900 نيسان  .2
 2.9 3393 أيار  .9
 2.9 3303 رانحزي  .0
 10.1 3112 تموز  .1
 10.0 3110 آب  .1
 2.3 3213 أيلول  .2

 1.1 3932 تشرين أول  .10
 0.1 9211 تشرين ثان  .11
 0.9 9210 كانون أول  .19

 ( 004ص:  2116أحمد   / )المصدر 
 

بالجريمووووة والسوووولوم ( الجويووووة ) ويبووووين لنووووا هووووذا الجوووودول وبكوووول وضوووووح عالقووووة العواموووول المناخيووووة 
 .االجرامي 

 – 5.1قرال الجووودول أعوووالم يالحوووظ أن نسوووبة وقووووع الجريموووة فوووي كووول شوووهر مووون الشوووهور تتوووراوح بوووين وباسوووت
وعلى الرغم من ذلم تتميز األرقام اإلحصائية للسلوم الجرمي خالل أشهر هذم السنة بدرجة مون % 01.6

مة عن باقي الثبات النسبي خالل معظم أشهر السنة باستثنال بعض األشهر التي يالحظ فيها ارتفاع الجري
أيار إلى أيلول ) إلى شهر أيلول   فقد بلغ عدد الجرائم التي وقعت في تلم األشهر  أياراألشهر من شهر 

مون إجموالي الجورائم المرتكبوة ثوم تبودأ الجورائم باالنخفواض بدايوة % 41.2أ، ما نسوبته  جريمة( 01121( )
لمديريوة األموون العوام أن عوودد الجوورائم أوضوحت اإلحصووائية الجنائيووة  0115شوهر تشوورين أول   وعون العووام 

بلغ عدد المرتكب منها خالل األشهر مون أيوار إلوى أيلوول ( 11111)كان  0115التي ارتكبت خالل العام 
لألشووهر الخمسووة المووذكورة بمووا يركوود موورة أخوورى أهميووة وموودى ارتبوواط % 51أ، مووا يعووادل نسووبة ( 01115)

 ( 005ص:  2116أحمد   ) .الجريمة  كابوارتبالسلوم اإلجرامي ( المناخ ) عامل الجو 
عن واقع الجرائم المرتكبة في المملكة األردنية خالل أشهر السنتين  0111و  0111وفي احصائية لعامي 

 : المذكورتين ورد ب ن عدد الجرائم كانت على النحو التالي 
 

يوضح الجرائم المرتابة في األردن في عامي ( 2)جدول رقم 

(0111( )0111) 
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 21جرائم عام  21جرائم عام  هرالش

 3133 3019 كانون الثاني  .1
 3222 3122 شباط  .9
 2119 3192 آذار  .3
 2219 3120 نيسان  .2
 9302 2301 أيار  .9
 9029 3213 حزيران  .0
 9911 2120 تموز  .1
 9209 2210 آب  .1
 2219 2110 أيلول  .2

 2322 2001 تشرين أول  .10
 2293 3011 تشرين ثان  .11
 3302 3231 كانون أول  .19
 99021 20113 المجموع 

 ( 006ص:  2116  أحمد / ) المصدر     
 

وتركد هذم اإلحصالات مرة أخرى صدق ما يقال عن العالقة بين عدد الجرائم وبين عامول المنواخ 
السووائد وبوو ن أشووهر الصوويف الممتوودة موون أيووار إلووى نهايووة اب هووي األشووهر األكثوور موون غيرهووا   حيووث عوودد 

 .ًا الجرائم المرتكبة عموم
 

وفي النهاية فجننا نشير إلى أن التفسير الذ، قيل بشو ن السولوم اإلجراموي وظواهرة الجريموة عموموًا 
 :وعامل المناخ أو الجو ونوعية الجرائم المرتكبة هو على النحو التالي 

 
أن جرائم اإلعتودال علوى األشوخاص توزداد فوي الجوو الحوار وأوقوات الصويف ألن الحورارة مون شو نها 

نوعًا معينًا من النشاط لدى اإلنسان بحيث يكوون عواطفوه مندفعوة أكثور مموا يورد، بوه إلوى ارتكواب أن تنبه 
  .أعمال العنف   يضاف إلى هذا أن الناس في وقت الصيف اإلعتدال

يزداد احتكاكهم ببعضهم البعض أكثر منه في األوقات األخرى خاصة وأن الناس تقضي فترة أطول خوار  
اسووم األخوورى وخاصووة فصوول الشووتال    واالحتكووام الزائوود بووين النوواس وكثوورة االخووتالط البيوووت منهووا فووي المو 
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يرد، إلى ارتكاب نوع معين من الجرائم خاصة جرائم العنف   ففي احصائية عن جورائم القتول العمود للعوام 
 : التي وقعت في المملكة تبين ب نها كانت على النحو التالي  0116

 ( 001ص:  2116أحمد   ) 
 
 
 

  0116  يوضح جرائم القتل العمد في األردن لعام( 1)دول ج

 

 ( 001ص:  2116أحمد   / ) المصدر          
 

 : أثر البرودة وانخفاض الحرارة في حدوث الجرائم

 
فووووي المنوووواطق البوووواردة فيكووووون هووووم الموووورل فيهووووا منصوووورفًا إلووووى إمووووداد الجسووووم بالوووودفل الووووذ، ينقصووووه 
واالستعانة  على ذلم بالوقود   فيستهلم في سبيل ذلم النشاط الذ، قد ينصر إلوى إيوذال اآلخورين لوو كوان 

بالمنواطق البواردة وقلوة القابليوة فوي النفووس  يفسر قلوة الحودة فوي االنفعوال والعاطفوة الظرف مغايرًا   وهذا ما
لالشوووتعال واالستشووواطة   ويلقوووي الضوووول بالتبعيوووة علوووى ظووواهرة تغلوووب جووورائم الموووال علوووى غيرهوووا   ألن هوووذم 

 عدد القضايا الشهر

 6 كانون الثاني  .0
 01 شباط  .2
 1 اذار  .1
 01 نيسان  .4
 1 أيار  .5
 1 حزيران  .6
 1 تموز  .1
 01 اب  .1
 4 أيلول  .1

 1 تشرين أول  .01
 1 تشرين ثاني  .00
 00 كانون أول  .02

 16 المجموع 



 01 

ئوة حسوابية الجرائم تقتضي في ارتكابها هدولًا وتدبيرًا يتعارض معها االنفعال   وسويطرة علوى الونفس   وتهي
 ( 046ص:  0111بهنام   )  .للغاية والوسائل 

 
اذا كانوووت جووورائم االعتووودال علوووى األشوووخاص تكثووور فوووي فصووول الصووويف وأوقوووات الحووور   فوووجن جووورائم 

   0115في أشوهر البورد أ، فوي وقوت الشوتال   ففوي إحصوائية عون سورقة السويارات فوي العوام  تكثر السرقة
سيارة وكان توزيع القضايا الخاصة بها حسب األشهر على (  611 )تبين أن عدد السيارات المسروقة بلغ 

 ( 006ص:  2116أحمد   )  :النحو التالي 
 

يوضدددح ( 4) جددددول                                     

  0115جرائم سرقة السيارات في األردن لعام 

 عدد القضايا الشهر

 01 كانون الثاني  .1
 21 شباط  .9
 01 آذار  .3
 90 نيسان  .2
 22 أيار  .9
 29 حزيران  .0
 03 تموز  .1
 99 آب  .1
 32 أيلول  .2

 21 تشرين أول  .10
 90 تشرين ثاني  .11
 29 كانون أول  .19

 ( 001ص:  2116أحمد   / ) المصدر                   
حيووث (  02وهوو شوهر ) ويوضوح هوذا الجودول أن أكبور نسوبة لسورقة السويارات كانوت فوي شوهر كوانون أول 

وبونفس النسوبة شوهر اذار % 01.01حيث بلغت نسبة (  0شهر ) انون ثاني يليه شهر ك% 04.02بلغت 
 .أيضًا 

 



 00 

عنها في فصل الصويف ( وقت البرد ) أما جرائم االعتدال على المال فانها تكثر في فصل الشتال 
  ففوي أوقوات الشوتال تطوول فتورة الليول التوي يسوود فيهوا الظوالم   وتقول أيضوًا حركوة النواس (  وقت الحور ) 
جرائم المال ألن الجريمة تكون أسوهل  ارتكابي يكون بمثابة عيون على بعضها البعض مما يرد، إلى الت

وعلى وجه الخصوص جرائم السرقات بمختلوف أنوواع   وأكثور موا يكوون منهوا جورائم السورقة بالكسور والخلوع 
زداد فوي فصوول والتسولق وكوذلم السورقات بوالعنف   هووذا مون جهوة ومون جهووة أخورى فوجن عودد جوورائم الموال يو

الشوتال ألن حاجوة الفوورد للغوذال والملوبس تزايوود فوي هووذا الفصول وألن فورص العموول تكوون أقول منهووا فوي وقووت 
الصوويف   وفووي هووذا المجووال فجننووا نووورد هنووا إحصووائية تبووين توزيووع جوورائم سوورقة السوويارات التووي وقعووت فووي 

 ( 021-020ص:  2116أحمد   )  : 0116المملكة حسب األشهر لعام 
يوضح جدرائم سدرقة السديارات فدي ( 5)جدول رقم          

 0116األردن لعام 
 عدد القضايا الشهر

 192 كانون الثاني  .1
 101 شباط  .9
 111 آذار  .3
 191 نيسان  .2
 131 أيار  .9
 10 حزيران  .0
 191 تموز  .1
 19 آب  .1
 131 أيلول  .2

 103 تشرين أول  .10
 101 تشرين ثاني  .11
 103 كانون أول  .19

 1219 المجموع

 ( 020ص:  2116أحمد   / ) المصدر                   
 

ويالحظ من هذا الجدول أن شهر، اذار وشباط سجال أعلى نسبة ارتكبوت فيهوا قضوايا سورقة السويارات فوي 
 .المملكة وأن أقل نسبة سجلت في شهر، حزيران واب 

 ( 020ص:  2116أحمد   ) 
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 :أثر اعتدال المناخ والحرارة في حدوث الجرائم 

 
ا عن الجرائم األخالقية فقد وجد الباحثون في علم اإلجرال أن نسبة هذم الجرائم تزيد في األشهر أم

ت االسوتثنائية التوي يمكون أن المعتدلة من السنة أ، في الجوو المعتودل   وموع هوذا فوجن هنوام بعوض الحواال
ي يقوال عنهوا أنهوا تكون نسبة جرائم األخالق في بعض أشهر الصيف أكثور منهوا مون األشوهر األخورى والتو

 .من ذوات الجو المعتدل 
حسووب األشووهر كمووا ورد ذلووم  0115ورد هنووا إحصووائية عوون الجوورائم األخالقيووة فووي األردن للعووام نووو 

 ( 001-001ص:  2116أحمد   )  :في التقرير اإلحصائي الجنائي لمديرة األمن العام األردنية 
 

 0115عام يوضح الجرائم األخالقية في األردن ل( 6)جدول رقم 

 عدد القضايا الشهر
 015 كانون الثاني  .0
 55 شباط  .2
 011 اذار  .1
 045 نيسان  .4
 055 أيار  .5
 011 حزيران  .6
 015 تموز  .1
 051 اب  .1
 052 أيلول  .1

 064 تشرين أول  .01
 011 تشرين ثاني  .00
 001 كانون أول  .02

 ( 001ص:  2116أحمد   ) المصدر                    
له عدة دورات بحيث يصل إلى ذروته في الربيع وأوائل شوهور الصويف هوذا مون  للرجل الجنسى ان النشاط

ووقوت الربيوع يطوول فيوه الوقوت الوذ، يمضويه النواس خوار  منوازلهم  الوداف جهة ومن جهة أخرى فوجن الجوو 
 .بحيث يكون في ازدياد االتصال بينهم من ش نه أن يساعد على وقوع جرائم األخالق 

 ( 022ص:  2116أحمد   )  
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تحوتفظ بحيويتهوا طووال السونة   وان تميوزت بقودر مون الخصووبة يبلوغ  اإلنسانفالغيرة الجنسية لدى 
ذروتووه فووي الربيووع   وهووذا التميووز ال يكفووي وحوودم لتفسووير ازديوواد نسووبة جوورائم االعتوودال علووى العوورض فووي هووذا 

نماالفصل    تهوال فصول الشوتال الوذ، ينبغي أن يساهم في ذلم عوامل أخرى ترتبط باعتودال الحور بعود ان وا 
يمتاز بالحركة وانصراف الناس إلى العمل وارتدال النسال المالبس الثقيلوة التوي تخفوي أجسوامهم وينوت  عون 
ذلم نوع من الحرمان الجنسوي الجزئوي   ال يلبوث أن يوزول بوزوال فصول الشوتال   مموا يسوتتبع مويال جنسويًا 

 .االعتدال على العرض  فيه ارتكاب بعض جرائم اإلفراطملحوظًا يترتب على 
 ( 211ص:  0114أبو خطوة   ) 
 

أن جورائم اآلداب العاموة والجورائم الجنسوية تبلوغ ذروتهوا فوي الربيوع وبالوذات  اإلحصوالاتففي مصر سجلت 
وقتووول  اإلجهوواضكمووا تكثوور فوووي نفووس الفتوورة جووورائم ( نيسوووان ) إلوووى ابريوول ( شووباط ) فووي الفتوورة مووون فبرايوور 

 ( 051ص:  0110عبيد   )  .المواليد حديثًا 
 

 
 :أثر الرطوبة في حدوث الجرائم 

 

ويعتقوود بعووض البوواحثين والعلمووال أن ارتفوواع نسووبة الرطوبووة فووي الجووو يصوويب األفووراد بووالخمول فتقوول 
 .نسبة جرائم االعتدال على األشخاص عمدًا ولكن تزيد نسبة جرائم القتل واإلصابة خطًا 

 ( 051ص:  0110عبيد   ) 
 

 :واألعاصير في حدوث الجريمة  اناتالفيضأثر 

 

قد أفادت بعض التقارير على أن حدوث الفيضانات في بعض المناطق وخاصة في منواطق شورق 
 انشوووغالموون إجمووالي الجوورائم   وهووذا يعووود إلووى % 11اسوويا ترتفووع فيهووا نسووبة جوورائم السوورقة بنسووبة حووووالي 

 .رتكبي جرائم السرقة في ممارسة سرقاتهم حالة من الفوضى   فبالتالي تتيح فرصة لم رالسكان وانتشا
 

أيضوووًا ترتفوووع جووورائم السووورقة أثنوووال حووودوث األعاصوووير فوووي المنووواطق التوووي تضوووربها   وخاصوووة فوووي الواليوووات 
المتحدة األمريكية   مثل كاليفورنيوا ولووس أنجلووس   وعلوى شوواطىل المحويط الهوادىل فترتفوع نسوبة جورائم 

ن منوووازلهم أثنوووال حووودوث اإلعصوووار فبالتوووالي تكوووون فرصوووة لتنفيوووذ السووورقة ويعوووود ذلوووم إلوووى هجووورة السوووكان مووو
 ( 1ص:  2111شقفة   )  .جرائمهم لياًل 

 



 04 

وتقلبووات الطقووس فجنهووا قوود توورثر فووي الوظووائف العضوووية كووجفرازات الكبوود والصووفرال التووي توورثر فووي 
 . المزا  وفي السلوم مما تدفع اإلنسان الرتكاب الجريمة 

وقوود يوودفع إلووى بعووض مووال أن الجووو العاصووف ينشووط الغريووزة الجنسووية ويعتقوود بعووض الموورلفين والعل
 ( 051-051ص:  0110عبيد   . )  إلشباعهاالجرائم 

 
 

 :المقارنة بين إجرام الشمال والجنوب في الدولة الواحدة 

 

قال روسو أن طبيعوة الجوو بهوا أثور حتوى فوي النظوام السياسوي نفسوه وموا يمنحوه مون حريوة   وقوال 
جوورام يووزداد كلمووا اقتربنووا موون خووط اإلسووتوال وأن السووكر يووزداد كلمووًا اقتربنووا موون القطبيووين كمووا منتسووكيو أن اإل

:  011عبيووود   ) قووورر أيضوووًا أن القووووانين الموضووووعية ينبغوووي أن تكوووون متسوووقة موووع طبيعوووة المنووواخ والتربوووة 
 ( 056ص
 

لهوا بقعوة جنوبيوة وفي الدولوة الواحودة يختلوف نووع اإلجورام فيهوا مون بقعوة إلوى أخورى   فحوين تكوون 
حارة تغلب عادة في هذم البقعة جرائم العنف   بينموا تغلوب جورائم الموال فوي البقعوة الشومالية البواردة   علوى 
أنووه فووي البقووع التووي يشووتد فيهووا الحوور أو البوورد إلووى درجووة زائوودة عوون الحوود   غايووة فووي الغلووو   يكووون للحوورارة 

لقضووال علووى كوول نشوواط   فووال يكووون للظوواهرة الجويووة والبوورودة علووى حوود سوووال أثوور واحوود هووو شوول الحركووة وا
 .عندئذ ش ن كبير من ناحية علم اإلجرام 

 ( 041ص:  0111بهنام   ) 
 

عوام  إلوى 0125الفرنسية عون الفتورة مون عوام  اإلحصالات أن إلىالعالم الفرنسي جير، قد خلص 
فوواع جوورائم االعتوودال علووى فووي الجنوووب حيووث المنوواخ الحووار وارت األشووخاص مجوورائقوود اثبتووت ارتفوواع  0111
علوووى هوووذا  –العوووالم البلجيكوووي كيتيلوووه قووود صوووا   أنكموووا ذكرنوووا . فوووي الشووومال حيوووث المنووواخ البوووارد  األمووووال
دراسوات فيور، النتوائ  التوي استخلصوها  أكودتوقود "  اإلجرامويبقانون الحورارة " قانونه المعروف  – األساس

 .كيتيله من هذا القانون 
 

 اإلجووورامظووواهرة  أنعلوووى  اإلحصوووالاتدلوووت ,  وألمانيووواوايطاليوووا  ألمريكيوووةاوفوووي الواليوووات المتحووودة 
فوي  اآلموروال يختلوف . تختلف فوي حجمهوا وفوي نوعهوا فوي المنواطق الشومالية عنهوا فوي المنواطق الجنوبيوة 

تزيوود فووي الجنوووب  األشووخاصعلووى ان جوورائم االعتوودال علووى  اإلحصووالاتتوودل  إذجمهوريووة مصوور العربيووة 
 .عنها في الشمال 



 05 

ففوووي ,  اإلجراميوووةللمنووواخ خطووورم علوووى الظووواهرة  أنمووون ذلوووم  اإلجووورامواسوووتنت  البووواحثون فوووي علوووم 
وفووي ,  األشووخاصوتقوول جوورائم االعتوودال علووى  األموووالالمنوواطق الشوومالية البوواردة تزيوود جوورائم االعتوودال علووى 

 .موال وتقل جرائم اال األشخاصالمناطق الجنوبية الحارة تكثر بالعكس جرائم االعتدال على 
 

ذلوووم الن الفوووروق بوووين المنووواطق الشووومالية , سووواور بعوووض البووواحثين حوووول مووودى دقوووة هوووذم النتوووائ  
, مثل القويم والعوادات والتقاليود والمعتقودات  أخرىبعوامل  أنما, والمناطق الجنوبية ال تتعلق بالمناخ فحسب 

 .نوعه  أو اإلجرامعلى حجم  ت ثيرهاتباشر  أنبحيث يمكن 
 ( 210-211ص:0114  ةأبو خطو )
 

ظاهرة  نة  جراممقار قة  اإل في المنط سنة  صول ال مدى ف لى  ع

 :الواحدة 

 

الوى  0111الوى  0121الجنائية الفرنسية عن الفتورة مون  لإلحصالاتخلص الكاساني من دراسته 
أ، ان هذم الجرائم , القول بالتناسب الطرد، بين جرائم االشخاص وبين ارتفاع درجة الحرارة وطول النهار 

هنووام تناسووبا عكسوويا بووين جوورائم االعتوودال علووى  أنكمووا . زداد فووي فصوول الصوويف وتقوول فووي فصوول الشووتال توو
 إلووىوتهووبط , فووي فصوول الشووتال  ذروتهوواتبلووغ  األموووالفجوورائم . وارتفوواع درجووة الحوورارة وطووول النهووار  األموووال
 .حدودها في فصل الصيف  أدنى

 
وخاصوة جريموة  األشوخاصم االعتودال علوى جورائ أن إلى, العام في مصر  األمن إحصالاتوتدل 

جووورائم  أموووا, اقووول نسوووبة لهوووا فوووي شوووهر ديسووومبر  إلوووىوتصووول  أغسوووطسالقتووول العمووود تبلوووع ذروتهوووا فوووي شوووهر 
معودل  وأدنوىمعودل لهوا فوي شوهر فبرايور وموارس  أقصوىوخاصة جناية السرقة فتبلغ  األموالاالعتدال على 

جورائم العورض خاصوة جنوايتي هتوم العورض  أن اإلحصوالاتلها في شهور الصيف كما سجلت نفوس هوذم 
 .ونوفمبر  أكتوبرواالغتصاب يرتفع نسبتها في شهر، مارس وابريل وتنخفض في شهر، 

تووزداد فووي شووهور الصوويف حيووث ترتفووع درجووة  األشووخاصجوورائم االعتوودال علووى  أنيتضووح , وموون ذلووم كلووه 
وتقودنوا تلوم . ربيوع حيوث الجوو المعتودل فوي شوهور ال ارتكابهواجرائم العرض فيزداد معدل  اما. حرارة الجو 

 . األجرامالبحث عن التفسير العلمي للصلة بين المناخ وظاهرة  إلىالنتائ  
 ( 212ص:0114  ةأبو خطو ) 
 

 :بين المناخ والظاهرة االجرامية  للصلة التفسير العلمي

 



 06 

ت النظريات في هذا وتعدد,  اإلجراميةفي تفسير الصلة بين المناخ الظاهرة  اإلجراماختلف علمال 
 .والنظرية العضوية النفسية , والنظرية االجتماعية , النظرية الطبيعية : ثالثة  إلىالش ن 

 
 :النظرية الطبيعية :  أوال

 

فارتفوواع  ,مباشوورةصوولة  اإلجراميووةالصوولة بووين المنوواخ والظوواهرة  أن إلووىهووذم النظريووة  أنصوواريووذهب 
 إلوىواشود مويال  ,واالنودفاع لإلثوارةقابليوة  أكثورفيصوبح  ,ونشواطه اإلنسواندرجة حورارة الجوو تزيود مون حيويوة 

وجورائم االعتودال  األشوخاصارتكواب جورائم االعتودال علوى  إلى اإلفرادولذلم فكثيرا ما يندفع  .األخرالجنس 
 .على العرض 

 
ويفسوور العالمووة فيوور، ذلووم بووان ارتفوواع درجووة الحوورارة يموود الجسووم بقوودر كبيوور موون الطاقووة الحراريووة 

وهوذا الفوائض ,  إليهواوبذلم تفيض عن حاجة الجسم قو، وطاقات ال حاجة بوه , لناتجة عن تناول الغذال ا
 .ارتكاب جرائم العنف  إلىيدفع الفرد  أنيمكن 

 
جرائم االعتدال على  أنهذم النظرية  أنصار رأ،فقد ,  اإلجراميةالضول الظاهرة  لت ثيربالنسبة  أما

نسووبتها فووي فصوول الشووتال حيووث يمتوواز بليوول طويوول ونهووار قصووير ممووا يسووهل  وخاصووة السوورقة ترتفووع األمووال
فان هذم الجرائم , وعلى العكس من ذلم . ارتكاب هذم الجرائم في جنح الظالم فيزداد بذلم معدل ارتكابها 

تنخفض نسبة ارتكابها في فصل الصويف حيوث يمتواز بنهوار طويول وليول قصوير مموا يصوعب ارتكواب هوذم 
 ل تبعا لذلم معدل ارتكابها فيق, الجرائم 

 
ونخلوص موون ذلووم انووه وفقوا لمنطووق هووذم النظريووة فووان ارتفواع درجووة حوورارة الجووو فوي الصوويف يزيوود موون نسووبة 
ارتكوواب جوورائم العنووف والعوورض وان ظووالم ليوول الشووتال وطولووه يزيوود موون معوودل ارتكوواب جوورائم االعتوودال علووى 

 ( 214-211ص:0114  ةأبو خطو ) . األموال
 :ظرية االجتماعية الن: ثانيا 

 

نموا, مباشورا علوى ظواهرة الجريموة  تو ثيراالتغييرات المناخيوة ال تباشور  أن إلىتذهب هذم النظرية   وا 
 .اجتماعية  أخرىتتوسط بينهما عوامل 

 
واالحتكوام بيونهم , خوار  بيووتهم فتوزداد فورص االلتقوال  إلىفارتفاع درجة الحرارة صيفا يدفع الناس 

ارتكواب جورائم  إلوىمعه الظروف متزايدة للخالف والتشاجر قد تنتهي  تتهي الحدائق مما العامة  األماكنفي 
فيوووه طاقووات الشوووخص التووى كانوووت  السوونوية تتعطوول اإلجوووازاتالصوويف هوووو موسووم  أنفضووال عووون . العنووف 



 01 

كذلم فان ارتفاع درجوة .  األشخاصفي ارتكاب جرائم االعتدال على  موجهة إلى العمل فيتجه الى تفريغها
تنواول الخموور التوي تودفع بمون  إلوىشوعورا بوالعطي يدفعوه  اإلنسوانرارة الجو في فصل الصيف يولد لدى ح

 .ارتكاب جرائم العنف  إلىيفرط فيها 
 

هذم النظرية يفسرون ارتفاع نسبتها في فصول  أنصارفان ,  األموالوبالنسبة لجرائم االعتدال على 
وهوذم . غذال والكسال والمسكن والدفل ويزداد في هوذا الفصول ال إلىالشتال بان مطالب الناس واحتياجاتهم 

هوذم  أنصارويضيف . الغير  أموالعن طريق االعتدال على  إال إشباعها اإلنسانالحاجات قد ال يستطيع 
انتشوار البطالوة  إلوىمموا يورد، , فصل الشتال هو فصل الركود االقتصاد، في بعض المناطق  أنالنظرية 

 ( 211-216ص:0114  ةأبو خطو ) . األموالارتكاب جرائم االعتدال على  لىإفتكون بذلم دافعا 
 

 :النظرية العضوية النفسية : ثالثا 

 

, صولة غيور مباشورة  اإلجورامالصلة بين التغيرات الجوية وبوين ظواهرة  أنهذم النظرية  أنصاريرى 
ظائفهووا وفووي الحالووة النفسووية الجسووم لو  أعضووال أدالفووي  توو ثيرتجوود تفسوويرها فيمووا تحدثووه هووذم التغيوورات موون 

التووي , علووى جورائم االعتودال علووى العورض  – أساسويةبصوفة  –وقود انصووب تفسوير هوذم النظريووة .  لإلنسوان
 .تفسير لهذم النظرية  إيجادالنظريتين السابقتين في  أخفقت أنبعد , في فصل الربيع  ذروتهاتبلغ 

ظوائف الجسوم والونفس تمور بودورات تقابول القوول بوان و  إلىوقد اتجهت هذم النظرية في تفسير ذلم 
في ذلم شوانه  واإلنسان, في فصل الربيع  ذروتهافالغريزة الجنسية لها دورات خصوبة تبلغ , فصول السنة 

خصووابهاالتووي يووتم تزاوجهووا  والنباتوواتشووان الحيوانووات  هووذم  األلمووانالبوواحثين  أكوودوقوود . فووي موسووم الربيووع  وا 
ذلم يعني . غير المشروع تزداد في فصل الربيع  أوالحمل المشروع  حاالت إلىالحقيقة ببحث خلص منه 

  .جرائم االعتدال على العرض تدخل ضمن هذم الحاالت  أن
 ( 211ص:0114  ةأبو خطو )
 
 

 :خالصة النظريات 

 

مون الجورائم  أنوواعتفسوير لوبعض  إعطوالكل نظرية من النظريات السابقة قي نجحت في  أنالواقع 
لووذا فووان التفسووير الصووحيح لصوولة العواموول المناخيووة بالظوواهرة االجرميووة هووو التفسووير ,  األخووردون الووبعض 

 . النظريات الثالثة مجتمعة  إليهالشامل الذ، انتهت 
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تبعووا  األشووخاصتصوولح لتفسووير ارتفوواع وانخفوواض نسووبة جوورائم االعتوودال علووى  (فالنظريووة الطبيعيووة)
في فصول  األموالفسير ارتفاع نسبة جرائم االعتدال على في ت (تفيد النظرية االجتماعية)و, لفصول السنة 

تفسوويرا الرتفواع جوورائم االعتوودال  (تقودم النظريووة العضووية النفسووية)و. الشوتال وانخفاضووها فوي فصوول الصوويف 
 ( 241-211ص:0114  ةأبو خطو ) .على العرض في فصل الربيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تطبيقية أثر المناخ على الجريمة في محافظات غزة دراسة

 

جووورائم  أن(  1) ويتبوووين مووون الجووودول , ولتوضووويح اثووور المنووواخ علوووى الجريموووة فوووي محافظوووات غوووزة 
(  00) الجورائم ارتكابوا فوي فصول الصويف فوي شوهر موايو بعودد  أكثركانت ( القتل ) االعتدال على النفس 

وكووذلم بلووغ عوودد % ( 00.5) جوورائم وبنسووبة (  6) وفووي شووهر يونيووو بلووغ عوودد % ( 20.2)جريمووة وبنسووبة 
وباقي اشهر السنة شبه متساوية سووال باعوداد الجورائم ( 01.5)جرائم وبنسبة ( 1)الجرائم في شهر ديسمبر 

 %( 5.1)الى .%( 1.1) المتقاربة او بالنسبة التي تراوحت ما بين 
 

جرائم القتل والسرقة بمحافظات غزة من عام ( 1)جدول رقم 

0111 – 2111 

اير شهور السنة
ين
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 جرائم
 القتل

 99 1 3 3 3 2 3 0 11 2 3 3 9 عدد

 %100 13.9 9.1 9.1 9.1 1.1 9.1 11.9 91.9 1.1 9.1 9.1 3.1 النسبة



 01 

جرائم 
 السرقة

 1093 21 120 19 19 21 90 22 13 11 02 20 11 عدد

 %100 2.1 12.9 1.1 1.1 2.1 9.9 2.1 1.3 1.1 0.3 2.9 1.1 النسبة

 ( 211ص:  2114  منصور)  / المصدر 
 
 

شكل ) 1(جرائم القتل بمحافظات غزة من عام 2000-1997
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 (2)شكل 

جرائم السرقة بمحافظات غزة من عام 2000-1997
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ممثلووة بالسوورقة حيووث  األمووالمجوورائم االعتوودال علووى  أنموون خووالل الجوودول السووابق والشووكل اتضووح 
( 11)وجوال شوهر ديسومبر بعودد , ( 04.5)جريموة وبنسوبة ( 046)نووفمبر عودد جورائم فوي شوهر  أعلوىوقع 

جريمووة  11ثووم شووهر ينوواير , %( 1.5)جريمووة أ، بنسووبة ( 16)وشووهر فبرايوور , %( 1.1)ونبسووبة , جريمووة 
جريمووة ( 11)وموون ثووم توودرجت اعووداد الجريمووة فووي شووهور الصوويف وخاصووة فووي شووهر يونيووو , ( 1.1)بنسوبة 
وقوود يرجووع ذلووم الووى زيووادة متطلبووات الحيوواة , بوودرجات اقوول فووي فصوول الربيووع  ت خووذوموون %( 1.1)وبنسووبة 

 .للجريمة  أخربصورة ملحوظة مما يضيف بعدا 
 

 
 

الجوورائم ظهوورت بشوودة فووي  أن والت هيوول اإلصووالحواتضووح موون الدراسووة الميدانيووة علووى نووزالل مراكووز 
الجورائم فيهوا علوى التووالي  بلغوت نسوبة إذ(  أغسوطس –يوليو  –يونيو ) فصل الصيف وتركزت في شهور 

واالغتصوواب وهنووم  واإليووذالالقتوول والسوورقات ) وقوود انحصوورت جوورائمهم فووي % ( 6.0و % 5.4و % 1.1)
حورارة الصويف وخورو   إلوىويعوزو الطالوب هوذم الجورائم فوي هوذم الشوهور مون السونة ( والمخدرات  اإلعراض

, والمقواهي , العاموة مثول المنتزهوات  مواكناألازدحام  إلىمما يرد، , الناس لالستحمام على شاط  البحر 
 أفووراداالحتكووام المباشوور بووين  إلووىاكبوور خووار  البيووت ويوورد،  أوقوواتوهووذا يوودفعهم لقضووال , ونووواد، الشووباب 

 .سابقا  أسلفناكما  ب نواعهاوتنتهي غالبا بارتكاب الجرائم , المجتمع 
لسوووطين خاصووووة فوووي سوووونوات قووودوم السوووولطة ف إلووووىلتعووودد الثقافووووات الوافووودة  أخيووووراوقووود تناموووت هووووذم الظووواهرة 

 1مع عادات الشعب الفلسطيني وتقاليدم  األحيانالفلسطينية والتي تتعارض في غالب 
 

ديسومبر و ينواير )  أشوهرفنجدها قد تركزت فوي , بخصوص الجرائم المرتكبة في فصل الشتال  أما
ونجد الجرائم المرتكبوة % ( 1.1 و% 01.1و % 02.1)وقد تراوحت نسبة الجرائم على التوالي (  رايربفو 

بووورد  إلووىويعووزو الطالووب ذلووم (  األمنيووةوالجوورائم  ب نواعهووواالقتوول والسوورقات ) هووي جوورائم  األشووهرفووي هووذم 
التفكيور  إلوىمموا يودفع المجورمين , وانعدام الحركوة الليليوة  , النوم مبكرا  إلىوخلود الناس ,  القارصالشتال 

نتائ  الجريمة الفصولية قود انسوجمت  أن إلىويخلص الطالب . الناس  أعينفي ارتكاب جرائمهم بعيدا عن 
 . واألجنبيةوتماثلت مع الدراسات العربية 

 
الجريمة وان وقعت بشكل طفيف في فصل الصيف والربيع ممثلة بجرائم  أنلذلم يتضح مما سبق 

درجات الحورارة  ت ثير فان ذلم ليس دليال واضحا على حتمية, القتل وان وقعت في فصل الخريف والشتال 
وان كانوووت فوووي الوقوووت نفسوووه توضوووح وتبووورز اثووور هوووذا العامووول الطبيعوووي , وارتكووواب الجريموووة  اإلجووورامعلوووى 

الحورارة ال تشوكل سوببا فوي حودوث الجريموة بقودر موا  أنأ، ,  األثورفوي هوذا  األخورىومشاركته مع العوامول 
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الكثيور مون العلموال فوي الودول  إليوها توصول تركود مو ف نهواهي عامل مساعد وكذلم بالنسبة لجرائم السرقات 
 .العربية 
حال فالجدول التالي يوضح عالقة الجريمة في قطاع غزة بفصول السونة حيوث تختلوف معودالتها  أيةوعلى 

 (211-211ص:  2114  منصور)  .باختالف الفصول 
 
 

 

 

 

العالقة بين فصول السنة والجريمة بمحافظات  (1)الجدول رقم 

 م2111 قطاع غزة لعام

 %النسبة  السرقة %النسبة  جرائم القتل الفصل
 21.1 212 %21.0 02 الشتال
 21.1 211 %14.6 01 الربيع
 01.1 211 %25 01 الصيف
 21.1 111 %01.1 1 الخريف
 %011 0121 %011 52 المجموع

 ( 241ص:  2114منصور   / ) المصدر 
 

 
جريموة فوي فصول الربيوع ( 01)القتل كان عددها نسبة الجرائم  أعلى أنيتضح من الجدول السابق 

ومن ثم فصل الشتال بعدد %( . 25)جريمة وبنسبة ( 01)يليه فصل الصيف حيث بلغت ( 14.6)وبنسبة 
 %( .01.1)جرائم وبنسبة (1)ويليه فصل الخريف بعدد %( 21.0)جريمة وبنسبة ( 02)
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شكل )3 (جرائم القتل حسب فصول السنة فى محافظات غزة

الشتاء

%28

الربيع

%23

الصيف

%20

الخريف

%29

الشتاء الربيع الصيف الخريف

 
 عمل الطالب/ المصدر                

 
 
 

جريمووة ( 111)نسووبة موون جوورائم السوورقة بحوووالي  أعلووىالخريووف اسووتحوذ علووى  فصوول أنفووي حووين 
 %( 21.1)من مجموع جرائم السنة ثم فصل الشتال وبنسبة %( 21.1)وبنسبة 

وموون ثووم جووال فصوول الصوويف , %( 21.1)جريمووة سوورقة وبنسووبة ( 211)وموون ثووم جووال فصوول الربيووع بعوودد , 
السووابقة يالحووظ وجووود عالقووة بووين الفصوولية  األرقووام وموون خووالل%( . 01.1)جريمووة وبنسووبة ( 211)بعوودد 

 ( 241ص:  2114منصور   )  .جرائم السرقة في فصلي الخريف والشتال  أعدادوالجريمة بدليل ارتفاع 

شكل )4 ( جرائم السرقة حسب فصول السنة فى محافظات غزة

الشتاء

%28

الربيع

%23

الصيف

%20

الخريف

%29

الشتاء الربيع الصيف الخريف
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 عمل الطالب/ المصدر 
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