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المجتمع اآلمن المستقر هو مطلب الجميع، حيث إن األمان هو مصدر بناء المجتمعات وتطورها، واإلنسان 
منذ فجر والدته تكون فطرته سوية وال يعلم شيئا عن اإلجرام أو األذى، ولكن البيئة التي ينشأ فيها هي ما قد 

ما تؤدى به  –سوية وغير سوية  –بها، تلك البيئة التي تغرس فيه سلوكيات جيدة وغير جيدة تؤثر فيه ويتأثر 
باالنحراف عن الطريق المستقيم الذي خلقه هللا تعالى عليه، فكل شخص يلجأ إلى ارتكاب األفعال غير المقبولة 

   .هو إنسان غير سوي، وينتج عنه الكثير من المشاكل والمفاسد المجتمعية

د تطول الئحة األسباب التي تمثل من وراء انتشار الجريمة ، في الحين الذي تختلف فيه النتائج والتداعيات، تكاو 
غير أنها تتواضع جميعها في الخسائر التي تشمل المجال اإلنساني واالقتصادي على السواء، لكن هذا ال يمنع 

ر العامل األساسي في افتعال الجرائم في من وجود مجموعة من األسباب التي تتكرر باستمرار، والتي تعتب
 .المجتمع

، مع زيادة الجرائم في المجتمع بشكل ملحوظ جرائم البشعةالالعديد من شهدت مصر في األيام الماضية ولقد 
قضايا القتل والعنف األسري بين وخاصه بمحافظنى الشرقيه والدقهليه وهى تتنوع في الفترة األخيرة بطرق وحشية

وهى الظاهره التى تحتاج الى الدراسه لمعرفة اسباب انتشار تلك الجرائب والزوجي إلى التحرش وجرائم الشرف
من أهم تلك  بتلك المحافظات من اجل الوصول الى عالج لتلك الظاهره الخطيره  ويرجع ذلك للعديد من

األسباب، هو ضعف الوازع الديني والفهم الخاطئ للدين، فالمجتمع اآلن يترنح ما بين اإلفراط أو التفريط فإما 
تشدد واهتمام بالمظهر وليس الجوهر وصحيح الدين، وإما تفريط وبعد عن الدين. كما أن هناك الكثير من 

ساس في تشكيل الشخصية وتنشئتها تنشئة سوية وغياب األخطاء التي تحدث في التربية، فالتربية هي حجر األ
دور اآلباء في التربية وانشغالهم بالحياة المادية ومحاولة توفير متطلبات الحياة وإهمال اإلشباع العاطفي لألبناء، 

 .منحرف كما أن أخطاء التربية تقود إلى جيل

 عاني منها المجتمع، ولها أبعاد أخالقية ومجتمعيةإن تكرار تلك الجرائم خالل الفترة الماضية، يشير إلى ظاهرة ي

االسباب الرئيسية فى انتشار هذا الكم من الجرائم البشعة التى نشهدها ومن خالل هذة الدراسه سوف نناقش 
فى محافظتى الشرقية والدقهلية فى االعوا م االخيرة يمكن ان نحصرها فى عدة اسباب باالحصائيات 

 :والدراسات

 

 

https://ara.tv/gmtmp


 نشأهالتربيه وال

السبب االكبر الذى يندرج تحته انتشار اغلب التجاوزات االخالقية او الجرائم فى اى مكان فى العالم مهما كان 
ة تصنفيها ومهما كان حجمها كبيرة او صغيرة؛ إلى عامل التربية والنشأة والرعاية االسرية واهتمام االسر بنشأ

صالحة االبناء فى ظروف وبيئة نفسية وتربوية واخالقية ودينية صحيحة وسليمة لكى تصبح هذه االجيال 
ونافعة ومفيدة لنفسها ولغيرها ولمجتمعها ، وليس الجيال ينتشر فيها االجرام والبلطجة والعنف واالدمان والضرر 

لى حقوقهم ونشر الفسق والفساد والبلطجة وانعدام باآلخرين وسفك دمائهم وسرقتهم ونهبهم والتعدى عليهم وع
االمان فى المجتمع. كل ذلك يمكن ان ُيعالج فقط اذا بدأت كل اسرة باالنتباه لمتابعة سلوك ابنائها وارشادهم 
إلى طريق الحق والصواب وليس ذلك فى صغرهم فى مرحلة الطفولة فقط؛ ولكن ايًضا فى مرحلة المراهقة النها 

ر المراحل التى يمر بها االبناء حيث يبدأ االبناء فى اكتشاف العالم الول مرة والتعايش مع المجتمع ُتعد من اخط
الذى يحتوى على الكثير من الفوضى والسلبيات ولو لم يجد من يأخذ بيده من اسرته ويرشده إلى طريق الصواب 

الن من وجهة نظر اغلب االسر  النجرف وراء كل هذه االنحرافات واصبح شخص لم تعد تتعرف عليه اسرته؛
ان التربية ومتابعة االبناء تقتصر فقط على سن الطفولة وعندما يصبح االبناء فى مرحلة الشباب او المراهقة 
يتركوهم للغوص فى اخطار المجتمع دون االنتباه لهم او معرفة ما يفعلون او إلى اى اشخاص هم يتحولون. 

لتربية الصحيحة وتعليم االبناء القيم والمبادئ واالخالق الحميدة والقيم ولكن الذى ال يعلمة هذه االسر ان ا
الدينية السليمة التقتصر على مرحلة الطفولة الن االخطر من تلك المرحلة هى مرحلة المراهقة التى ُتختبر فيها 

إلى االبد او ضياعها كل القيم التى زرعتها فى ابنائك من الطفولة، واما ان تنجح فى ترسخيها وتثبيتها بداخلهم 
 وتُحول ابنائك إلى اشخاص منحرفين او مجرمين وكأنك لم تزرع فيهم قيًما او مبادئ او تربية يوًما.

 دور وسائل التواصل االجتماعى

دون وعى  عرض تلك الجرائم ونشرها على نطاق واسع بين الناسدور سلبى فى لوسائل التواصل االجتماعى 
الجرائم ووصف طريقة تنفيذها، وما له من عامل كبير فى تكرار الجرائم فى حقيقى، بتكرار الحديث عن 

المجتمع، ألن الحديث عن تلك الجرائم بشكل تفصيلى يعتبر بمثابة ضوء أخضر، لمن يكون لديه استعداد على 
ى تزرع ومشاهد العنف فى االفالم والمسلسالت الت ارتكاب الجريمة، ولكن ما يمنعه أنه يجهل طريقة التنفيذ.

فى المجتمعات انتشار قيم البلطجة والعنف وجعل المجرمين والبلطجية ابطااًل وشخصيات مثالية يجب للشباب 
 االقتادء بهم من اكبر االسباب فى انتشار العنف وتداول استخدام االسالحة بكل انواعها مؤخًرا والقتل بها. 



 الخصائص الجغرافيه

والسكانية لها دور كبير فى انتشار الجرائم فى المحافظتين على وجه الخصوص الخصائص الجغرافية واالمنية 
 ، فهى تعد السبب الرئيسى لكثرة الجرائم فى المحافظتين:

حيث ان محافظة الشرقية تتميز بأنها محاطة ببعض المحافظات التى تضم بؤر إجرامية ريفية، ويعيش فيها 
م ، ويجاور هذه الحدود بعض المناطق المتبايتة جغرافًيا سواء داخل جماعات من البلطجية الذين يرتكبون الجرائ

المحافظة او خارجها ؛ ولذا فإن هذه الحدود التقتصر فى عالقتها بالجريمة على البؤر االجرامية الموجودة فى 
 المحافظات القريبة منها، بل توجد بداخلها بؤر إجرامية تشتهر بالجريمة. 

فظة الدقهلية من الشمال وبحيرة المنزلة، ومن الجنوب محافظة القاهرة ومن الشرق فيحد محافظة الشرقية محا
 محافظتى االسماعلية وبور سعيد ومن الغرب محافظة الغربية ومنطقة "سجون ابو زعبل".

 وتوضح الحدود الجغرافية لمحافظة الشرقية طبيعة الجريمة وحجم انتشارها فى المحافظة:

تضم كل من المناطق الجبلية، والصحراوية ، و الساحلية ،ويقع على هذه الحدود  الحدود الشمالية الشرقية
القرى الريفية شبة البدوية. وتظهر فى هذه المناطق اشكال معينة من الجريمة الختالف خصائص هذه االماكن 

 النها متنباينة جغرافًيا ومنها:

الضيقة مما يسهل اختباء المجرمين  المناطق الجبلية: تتميز بوجود الثغرات واالنثناءات والطرق  -
فيا وصعوبة مراقبتهم. ويحيط بالجبال رمال واحجار تمثل تالاًل عالية تساعد المجرمين على اخفاء 
المسروقات او االشياء الممنوعة والمحرمة كالمخدرات واالسلحة. فبالتالى تكثر فى المناطق الجبلية 

 ت والسالح وسرقة السيارات والدراجات والخطف.الكثير من اشكال الجرائم مثل تجارة المخدرا
المناطق الصحراوية التى يتم فيها استصالح االراضى وزراعتها : من اهم خصائصها انها اراضى  -

وهذه ويختبئ بها شاسعة ، والتجمعات السكانية بها قليلة وتفتقر إلى  الكثير من الخدمات 
فيها جرائم الخطف  لذلك ينتشربلطجية. واللمجرمين الخصائص تجعلها مناطق جذب الختباء ا

والسرقة واخفاء الضحايا  لطلب فديه ماليه، وجرائم تخص البيئة الزراعية مثل سرقة االدوات 
الزراعية. كما تنتشر فيها جرائم من خارجها مثل قطع الطريق والسطو المسلح من بلطجية يقومون 

 باالستيالء على اراضى ومنازل االهالى باالكراه.



مناطق الساحلية: توجد داخل بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية وادت طبيعة هذه الجزر إلى جذب ال -
المجرمين للعيش فيها نظًرا لما تتميز به هذه الجزر من وجود ممرات مائية مقطوعة تعزلهم عن 
المحيطين بهم وتجعل من الصعب الوصول إليهم ؛ لذلك يرتكب المجرمون جرائمهم مثل السرقة 

لخطف، ويختبأون فى هذه الجزر النهم اجدر بفهم طبيعة هذه المناطق التى من الصعب وا
 مالحقتهم فيها.

 الحدود الشمالية الغربية:

ان هذه المنطقة مجاورة لبعض المحافظات التى يقيم فيها المجرمين وتطل على محافظة الدقهلية ويقع على  
تجاور بعض القرى التى تعد بؤر اجرامية داخل محافظة الدقهيلية مثل هذه الحدود القرى الريفية التقليدية التى 

قرى طهوى والبالمون، ويطلق عليها اهالى الشرقية اسم مثلث الرعب والجريمة؛ نظًرا لتركز المجرمين وعصابات 
اى الجريمة فيها، وانعدام االمن وعدم وجود اكمنة شرطة ثابتة فى هذه االماكن. وتوجد عائالت بقرية طهو 

تشتهر بارتكاب جرائم السرقة والنشل ، كما تمثل عصابات للسرقة فى اماكن الزحام المختلفة مثل االسواق. 
وكذلك قرية البالمون فهى تشكل بؤرة اجرامية تشتهر بالمخدرات. وتوجد بؤر اجرامية داخل حدود محافظة 

الراضى الزراعية الواقعة على جانبيه ، اال الشرقية نفسها ، مثل خليج الزودة فعلى الرغم من انه يستخدم لرى ا
ان المنطقة التى يقع فيها الخليج تتميز بانتشار الكثير من الزراعات، واالشجار المرتفعة والكثيفة على جانبيه، 
فضاًل عن عدم وجود اعمدة إنارة علية، وكذلك ُبعد مساكن االهالى عنه؛ ونتيجة لهذه الخصائص فإن هذه 

اجرامية تمارس فيها الجريمة مثل تعاطى المخدرات والزنا والدعارة، كما يكثر تواجد المنحرفين  المنطقة تعد بؤرة
والمجرمين فبها وخاصة فى اوقات الليل لالختباء فى اماكن متفرقة على هذا الخليج ؛ نظًرا لعدم خذوعه للمراقبة 

 سواء من االهالى او الشرطة.

 الحدود الجنوبية الشرقية:

منطقة بالحدود الصحراوية وتتسم بوجود مساحات كبيرة من الرمال وتكون مترامية االطراف ويصعب تحاط هذه ال
السير فيها لتجنب التعرض للمخاطر وبالتالى تكون جاذبة للمجرمين الذين يعرفون دروبها ويسهل لهم االختباء 

 فيها لصعوبة الوصول إليها.



سالح وقطع الطرق والسطو المسلح على االفراد وسرقة السيارات من الجرائم المنتشرة فيها تهريب المخدرات وال
والخطف. ويستغل المجرمين فرصة الغياب االمنى وعدم وجود اكمنة شرطة ثابته فى هذه المناطق ويرتكبون 

 جرائمهم فى القرى الواقعه على هذه الحدود.

 الحدد الجنوبية الغربية:

تطل على الهامش الصحراوى ايًضا وتكون قريبة من محافظة القليوبية ومنطقة سجون ابو زعبل، وادى تجاور 
قرى المنطقة لمنطقة السجون إلى انها اصبحت مكاًنا اليواء المساجين الهاربين، ونظًرا لخوف االهالى من 

لجرائم مثل السرقة والخطف والسطو تعرض المجرمين لهم بأذى، ساعد ذلك المجرمين على ارتكاب العديد من ا
المسلح على االفراد والمحالت التجارية؛ بسبب غياب الضوابط الرسمية إلى جانب ضعف الضوابط غير 
الرسمية المتمثلة فى سلبية االهالى. كما تجاور القرى الواقعة على هذه الحدود قرية الجعافرة لمركز شبين 

 احدى البؤر االجرامية الريفية فى تجارة المخدرات.القناطر بمحافظة القليوبية والتى تعد 

كما ان اقتراب القرى من الطرق والكبارى سواء طرق سريعة او قضيب السكك الحديدية او الطرق المنعزلة 
والجانبية وكذلك وجود الكبارى التى تربط القرى ببعضها وبالمدينة ، يؤدى إلى انتشار الجريمة و تعرض افراد 

الجرائم والسرقة وقطع الطريق والسطو المسلح وخاصة فى المناطق الريفية القريبة من المدينة.  هذه القرى إلى
وينطق ذلك على الشرقية؛ النها كمحافظة ريفية زراعية تتسم بشبكة طرق ومواصالت تربط بينها وبين العديد 

ى وجود انواع من الجرائم من المحافظات الحضرية والساحلية. وساعد ما تتميز به هذه الطرق من خصائص عل
مثل تهريب المخدرات من مناطق الجلب عن طريق سيناء والبحر االحمر  إلى مناطق االستهالك داخل 

 المحافظة.

والنماط البيئة الريفية المتنوعة فى قرى محافظة الشرقية دور فى انتشار الجرائم فالبيئة الريفية التقليدية يتنشر 
مخدرات والزنا والدعارة ؛ والسبب فى ذلك هو هجرة بعض االفراد من المحافظات بها جرائم السرقة وتعاطى ال

المجاورة واالقامة فى قرى الشرقية من اجل العمل فى انشطة تجارية تخالف االنشطة الزراعية. والبيئة الريفية 
فائهم داخل هذه القرى الشبة بدوية يرتبط بها جرائم تهريب المخدرات والسالح واآلثار والمساجين والمجرمين واخ

، وكذلك بعض جرائم البلطجة من سطو مسلح وخطف. والبيئة الريفية شبة الحضرية ينتشر فيها جرائم الخطف 
 والنشل وسرقة السيارات والدراجات البخارية.



ها من خصائصيوجد عالقة بين تنوع اشكال المساكن وانتشار الجرائم فى محافظة الشرقية ، فالمساكن الحديثة 
ي بين األهالينتشر ، و  طابق، ومنها ما يأخذ شكل فيلل أنها تأخذ شكل العمارات السكنية المكونه من أكثر من

فيها أصحاب الملكيات الزراعية ورجال األعمال أكثر من الموظفين، مما  سكنأن هذه النماذج من المساكن ي
لنمط من المساكن الحديثة جرائم خطف يجعلهم مطمع لجرائم السرقة والخطف لطلب فدية؛ لذا يرتبط بهذا ا

األفراد وقطع الطريق عليهم؛ نظرا لثرائهم وقدرتهم على دفع مبالغ مالية، أو سطو مسلح عليهم، واالستيالء 
على منازلهم وممتلكاتهم، حيث تزداد هذه الجرائم في القرى التي ينتشر فيها هذا النمط من المساكن الحديثة 

المساكن التقليدية القديمة ينتشر فيها جرائم السرقة بسبب طريقة بناء هذه المنازل وانها و  عن المساكن التقليدية.
متجاورة واالسطح متالصقة بين الجيران وبعضهم البعض مما يسهل تلسق اللصوص لها والدخول إلى داخل 

ة وايًضا نماذج المنزل وسرقته  ، وكذلك المساكن الملحق بها مزارع دواجن او مخازن خردة او حظائر ماشي
 العشش والمقابر ينتشر فى كل منها جرائم القتل ، والسرقة ، والمخدرات، ولعب القمار ، والزنا والدعاة.

تحاط ايضًا ببعض المحافظات التى تحتوى على بؤر اجرامية  التى تحتوى على بؤر اجراميةالدقهلية كما ان 
 البحر األبيض المتوسطومن الشمال  محافظة الغربيةومن الغرب ،  محافظة الشرقيةمن الشرق كثيرة فيحدها 

 .محافظة القليوبيةومن الجنوب  محافظة كفر الشيخومن الشمال الغربي  محافظة دمياطومن الشمال الشرقي 
بها عدد سكانى كبير فى مساحة صغيرة، وهو ما يتسّبب الدقهلية إن تكرار الجرائم من أبرز أسبابه أن محافظة 

اجتماعية فى كثافات سكانية عالية، وفى ظل الظروف المادية واالقتصادية الصعبة، يؤدى ذلك إلى ضغوط 
 .لدى األهالى واألشخاص، وبالتالى تزداد لديهم نسبة العنف

وبالتالى فإن الطبيعة الريفية للمحافظتين وكثرة البؤر االرهابية وعدم تمكن االمن من السيطرة على كل اجزاء 
فة قرى هذه المحافظات حيث ان اغلب هذه القرى تكون نائية وفى اماكن شبه مقطوعه عن الحياة ، باالضا

إلى خوف االهالىى الذين يعيشون فى تلك القرى والمحافظات من التصدى للمجرمين واالجرام او ابالغ الشرطة 
عنهم خاشًية من اصابتهم باالذى من هؤالء البلطجية والمجرمين ؛ تجعل من الطبيعى بعد كل هذه االسباب 

 المحافظتين. انتشار الجرائم بتلك الوحشية وبهذا الشكل المبالغ فيه فى هاتين

 والكحوليات تعاطى المخدرات

وجدنا ايًضا من االحصائيات ان محافظتى الشرقية والدقهلية من اعلى محافظات مصر فى نسب تعاطى 
بها صندوق مكافحة وعالج اإلدمان  قامخالل حملة المسح القومي الشامل التي المخدرات والكحوليات وذلك من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9


والتعاطي والمركز القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية واألمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع وزارة 
ألف أسرة معيشية للشريحة  30على عينة المسح  ءتم إجراو  .المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الداخلية والجهاز

 .سنة بكافة محافظات الجمهورية 60 سنة حتى 12العمرية من 

 وجاءت النتائج كما يلى:

الشرقية %، ثم 5.4بالنسبة إلى تناول الكحوليات، جاءت محافظة البحر األحمر في المركز األول بنسبة 
%، ثم اإلسكندرية والمنوفية والجيزة والسويس، وأخيًرا 4%، والقاهرة 4.4%، ثم أسوان 5.2ثم سوهاج  %،5.3

 ..%2.4المنيا 

والشرقية %، 10.5% ثم القليوبية 12.2وفي تعاطي المواد المخدرة، احتلت سوهاج الترتيب األول بنسبة 
%، والجيزة 6والقاهرة  %،6.5والدقهلية %، 6.5%، وأسوان 6.7%، والبحر األحمر 8والمنيا %، 8.2
 %.5.2%، واإلسكندرية 5.9

نستنتج من نسبة محافظة الشرقية انها ثانى محافظات مصر فى تناول الكحوليات، وفى تعاطى المخدرات 
ثالث محافظات مصر وفى تعاطى المخدرات ايًضا نجد ان الدقهلية سابع المحافظات التى تكثر فيها تعاطى 

 المخدرات. 



سهولة الحصول هاتين المحافظتين ، ف وهذه االحصائيات واالستنتجات تفسر سبب انتشار الجرائم بكثرة فى
 .هو ما ُيمكن الفرد من ارتكاب الجرائم المختلفةعلى المخدرات، 

فكيف لمجتمع ينتشر فيه تناول المخدرات والكحوليات وكل انواع مغيبات العقل ان يكون سليم وخالى من 
جرائم البشعة فى المحافظتين النه الجرائم والعنف؟!. فهذه اكثر االسباب منطقية لتفسير كثرة وانتشار هذه ال

عندما ينتشر االدمان واالنحراف فى مجتمع ال تتوقع منه سوى الهالك. واغلب مرتكبى هذه الحوادث والجرائم 
فى المحافظتين يكونوا من المدمنين مغيبين العقل ، فيتفننوا فى ارتكاب ابشع الجرائم وهم فى غير وعى وادارك 

ار تناول المخدرات ومغيبات العقل من اخطر اآلفات المجتمعية التى تعانى منها لما يقوموا به ؛ فإن انتش
المجتمعات وتجتاح المجتمعات بشكل كبير مؤخًرا عن قبل حتى انها اصبحت فى هذه المجتمعات روتين او 

ن عادات واصبحت تمثل جزء مهم فى حياتهم فكل من حول هؤالء المدمنين يعلمون جيًدا ان هذا الشخص مدم
ويشجعوه على ذلك وال يجرؤ احد على ردعه عن هذا الفعل المشين الذى يضر به المجتمع وليس نفسه فقط 
كما يعتقدون ويزعمون. فلوال غياب عقلك لما سرقت او قتلت بهذه الطريقة البشعة روح بشرية مهما كان ذنبها 

لطرق النها ستؤدى إلى ماهو ابشع مما او جرمها او دافعك لذلك. فهذه الظاهرة تحتاج إلى التصدى لها بكل ا
 اآلن حتى تفنى االنسانية وتهلك البالد وتموت البشرية.يحدث 

 زياده معدالت الفقر

عامل الفقر والبطالة والظروف االقتصادية الصعبة واالمية المنتشرين بنسب كبيرة فى المحافظتين دور فى ل
مصر التى  محافظات ضمن فظة الشرقية والدقهلية منحيث ان االحصائيات كشفت ان محا اكثرة الجرائم فيهم

 ترتفع فيها نسبة الهجرة غير الشرعية للخارج بسبب الظروف االقتصادية.

لقمة »فإن الفترة الماضية شهدت تزايد حاالت الهجرة غير الشرعية بين الشباب بحًثا عن المال و 
 ، فوفًقا لإلحصائيات فإن أكثر المحافظات التي تشهد هجرة فى الوجه البحرى هى:«العيش

 .كفر الشيخ -البحيرة  -الغربية  -المنوفية  - القليوبية -الدقهلية  -محافظات الشرقية 

فت الدراسات أن األسباب االقتصادية هى أهم أسباب الهجرة، حيث أشارت نسبة كبيرة من عينة الدراسة وأضا
 .إلى عدم كفاية الدخل، والبطالة، والرغبة في رفع مستوى المعيشة، وتوفير المال بغرض الزواج



محافظة تشكل  20ن مركزا ضم 51تشمل  ووفًقا لدراسة اجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 محافظة بها معدالت فقر والتي تشملها المبادرة كما يلي: 20أولوية للتدخل الحكومي. فإن أكثر 

% 55.3% ، األقصر 41.2% ، قنا 59.6% ، سوهاج 46.2% ، أسوان 54.7، المنيا  %66.7أسيوط 
الفقر  المحافظات الحدودية نسبة، الوادي الجديد، من بين عدد من % 24.3الشرقية % ، 26.4، الفيوم 

% ، 15.2الدقهلية % ، 9.4%، الغربية 26% ، المنوفية 34.4%، بني سويف 51.5فيها في اإلجمال 
% ، 34% ، الجيزة 14.6ط % ، دميا32.4% ، اإلسماعيلية 20.1% ، القليوبية 21.8اإلسكندرية 
 %.47.7% ، البحيرة 17.3كفرالشيخ 

عن نسبة االمية فى محافظات مصر اثبتت وجود نسبة كبيرة من  2022احصائية الهيئة العامة لتعليم الكبار 
  االمية فى محافظة الشرقية والدقهلية:

https://www.masrawy.com/news/Tag/13738/الفقر#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/13738/الفقر#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/13738/الفقر#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/13738/الفقر#bodykeywords


 24.2مطروح ،  25.1قنا  ، 27.0سوهاج ،  29.4البحيرة ،  29.6الفيوم ،  30.6اسيوط ،  31.7المنيا 
القليوبية ،  21.9االقصر ،  22.2الشرقية ،  22.7الجيزة  ،  23.3بنى سويف ،  24.0كفر الشيخ ، 

 .20.2الدقهلية ،  20.4

صنفت االحصائيات محافظتى الشرقية والدقهلية من اعلى المحافظات فى الفقر والهجرة غير الشرعية واالمية 
عامل النتشار الجرائم فيهما بسبب سوء االوضاع االقتصادية والمعيشية وعدم على مستوى مصر وهذا ايًضا 

قدرة االفراد فى الحصول على االموال والعيش بشكل طبيعى باالضافة إلى عامل الجهل واالمية مما يجعل 
 المال. الكثير منهم يلجأ إلى ارتكاب جرائم السرقة والقتل واالجرام وكل انواع الجرائم من اجل الحصول على

 إنتشار الجرائم األسرية

أسباب انتشار الجريمة األسرية في البيوت المصرية متعددة، أبرزها وجود خلال في القيم األسرية والعالقات 
غياب الخطاب الديني الداعي لتغير السلوك والمحبة والتسامح، وأيضا انتشار المخدرات  و.االجتماعية

ومشاكل الضعف الجنسي، والتدهور االقتصادي الذي تتعرض له األسرة والذي تنتج عنه الخالفات المالية 
لتغطية وبالتحديد قبيل المناسبات الدينية مثل رمضان واألعياد "حيث تطلب الزوجة مصروفات زائدة 

 .المناسبة"، ال سيما التدهور األخالقي والذي يعد أحد أهم أسباب انتشار الجريمة األسرية

% ما 50تغافل الدور الرقابي لألسرة أو غيرها بمعني "أن الجريمة ال تحدث فجأة، فغالبا وبنسب تجاوز الـ  و
قيام احتمالية حدوثها"، كمثال ..  تكون الجرائم التي تقع على يد الزوج او الزوجة، لها مؤشرات تشير إلي

عصبي زيادة عن اللزوم، وكثير التهديد والضرب والسب والشتائم، أو ان او ، بتكسير اشياء في المنزل الزوج 
يكون عاطال او مصابا بمرض نفسي، ال سيما عالقته بأهله وقيامه بالتعدي عليهم بالضرب والسباب، او 

 .كب أفعال شاذة"، وهنا الدور الرقابي يتعين في األسرةمتعاطيا للمخدرات او غير متزن يرت

 محافظة الدقهلية:
 خالفات اسرية –قتل 

، ورد بالغ لمركز طلخا في المنصورة بعثور زوج على زوجته مقتولة داخل  2021 يونيو 25في  .1
 .مسكنها بقرية ميت عنتر التابعة لدأيرة المركز

ا، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية العلوم عامً  21" عادل ٕايمان"وبالفحص عثر على جثة لسيدة تدعى 
بجامعة المنصورة، وبها ٓاثار خنق حول العنق بٔاحد األسالك، وبالبحث تبين ان ٔاحد األشخاص يرتدي 



"نقاب" صعد ٕالى مسكن المجني عليها، وانتظرها حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها، ونزوله 
عاما، عامل بمحل  33ٔاحمد رضا"وشهرته "ٔاحمد العجالتي" "دعى بعد فترة من الوقت وتبين ٔانه ي

 . مالبس يمتلكه زوج القتيلة
وبضبطه وبمواجهته اعترف باتفاقه مع الزوج بان يقوم باغتصابها وتصويرها للتمكن من 

مل وباستدعاء زوج القتيلة الذي ٔاقر بٔانه لم يتفق معه على قتلها، وٕانما كان االتفاق على ع طالقها 
ؤاضاف  ."فضيحة لها، يتمكن من خاللها من االنفصال دون ٔان تحصل على مستحقاتها وجهازها

الزوج في اعترافاته ، ٔانه اتفق مع القاتل على ٔان يغتصب زوجته وتصويرها في ٔاوضاع مخلة جنسية 
سهيل مهمة القاتل فقط ليتم االنفصال بينهما لرغبته في الزواج من فتاة ٔاخرى من القرية، ؤانه قام بت

ؤاشار ٕالى ٔان ٔاسرته رفضت انفصاله عنها كون  .في الدخول ٕالى المنزل، حتى يصل ٕالى شقة القتيلة
حيث قضت محكمة جنايات  .القتيلة من ٔاسرة طيبة األصل، والطالبة متدينة وصاحبة خلق عال

 رف لزوجته والمتهم الثانى المشارك المنصورة، الدائرة الثالثة، ، بإعدام الزوج المتهم بتلفيق قضية ش
سنوات  مصرعه علي يد زوج أمه، بقرية كفر بدواي التابعة  5، لقي طفل  2022في اغسطس  .2

لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، عقب االعتداء عليه بالضرب بواسطة خرطوم، بسبب لعبه 
حتى   باألرض مرتينتطم ر وارأسه  ضربه على وتموتناولة قطعة من علبة حالوة، كان بيلعب ويتنطط، 

المستشفى  الى فقد الوعي، وحاول إفاقته ظنا منه أنه فقد وعيه، لكنه فوجئ بوفاته، فاخذه وذهب
وتركه وفر هاربا ،تبين وجود أثار تعذيب على جسد الطفل ورأسه، ومفارقته الحياة عقب تعرضه 

سماح في عملها بإحدى مزارع الدواجن للتعذيب على يد زوج والدته، ويدعى هاني، ووجود والدته 
وقالت األم:"اتجوزت هاني ابن خالتي بعد ما طلع من السجن بتهمة تعاطي المواد  .بذات القرية

المخدرة ووقفت جنبه، ومكنتش اتخيل أن يقتل ابني اللى كان بيستعطفني أكون جنبه ومعاه لحد ما 
 ."يطلع من السجن وأهو رد الجميل البني بقتله

أقدم زوج على  ضرب زوجته بإحدى قرى محافظة الدقهلية بسبب خالفات زوجية مما  2022فى  .3
أدى إلى وفاتها على الفور. حيث روت اختها ان الطبيب أخبرهم أنها توفيت نتيجة ضربة على رأسها 
أو بطنها أدت إلى نزيف داخلي تسبب في وفاتها، كما أن وجهها كان مليء بآثار الدماء التى لطخت 

جهها، وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطاًرا من مركز شرطة منية النصر يفيد بقيام شخص يدعى و 
عاما  بعصا  35عاما مقيم كفر عالم بضرب زوجته  فاطمة محمود مرجان  30محمد عابد جمعة 



غليظة ما أدى إلي وفاتها. انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة. وتم نقل الجثة إلى مشرحة 
مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة. وتم القبض على الزوج، والذى اعترف بالواقعة 
بسبب خالفاتهما المتكررة  وأنها دائمة المشاكل والخالفات. وأفاد شهود عيان أنها كانت تتشاجر معه 

 كثيرا بسبب قيامه باإلنفاق على المواد المخدرة. 
خنًقا في قرية كفر الحصة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية قتل أب ابنته القاصر  2022فى   .4

وذلك بعد شكه فى سلوكها، بينما أكد عدد من األهالي إصابته بهالوس نتيجة تعاطي العقاقير المخدرة 
يبالغ بقيام شخص بالتخلص من ابنته خنًقا داخل أهالي قرية كفر الحصة تقدم حيث  "مخدر الشابو".
بالفحص تبين وجود جثة و ة. انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة مسكنهما بالقري

عاًما، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة  14مسجاة على األرض لطفلة تدعي"شمس"، 
الدولي. وأكد عدد من األهالي في تحقيقات الشرطة أن األب "يدعي سيد بانجو مدمن وتاجر مخدرات 

، قام باالعتداء على ابنته بالضرب وأمسك قطعة قماش وتخلص منها بعد شكه عاما 50وشابو"،  
فى سلوكها فضال عن إصابته ببعض الهالوس، نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة "الشابو". وأضاف شهود 
الواقعة، أن المتهم متزوج من سيدتين وأوالده قاموا بمقاطعته، إال أنه كان يعاود الظهور من حين 

عتداء على أوالده من زوجته األولي، ومعروف بسلوكه المؤذي للجميع، إلى أن أمسك بابنته آلخر واال
 وخنقها حتى فارقت الحياة.

الذي « محمد»بكابل كهرباء محامي عذب زوجته حتى الموت أمام أطفالها وتركها لينام.  2022فى  .5
منزلهما في قرية كفر الجنينة يعمل محامًيا، كان دائم الخالف مع زوجته في الفترة األخيرة داخل 

التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ولكن في هذا اليوم تطور األمر بينهما ونالت فيه الزوجة 
وصلة تعذيب بشعة من جانب زوجها عن طريق استخدام كابالت الكهرباء حتى لفظت أنفاسها 

والتعدي عليها وعلى والدته « ن عمرهافي العقد الثالث م»األخيرة. كان الزوج دائم الشجار مع زوجته 
أيًضا نظًرا ألنه كان يتعاطى المخدرات ويرفضون إعطاءه أموااًل مقابل شراء المخدرات، لذا تعدى 
عليهم أكثر من مرة بسبب ذلك، كما أنه تعدى على زوجته في األسبوع السابق للحادث ولكن تدخل 

على والدته بالضرب لتضطر والدته إلى ترك المنزل  والده من أجل إنهاء الخالف بينهما، وتعدى أيًضا
وزوجته بسبب رفضها  هواإلقامة عند شقيقتها من أجل االبتعاد عنه. وفي يوم الحادث نشب خالف بين

إعطاءه أموااًل يشتري بها المخدرات التي يتعاطاها، لذا لجأ الزوج إلى تعذيبها بكابالت الكهرباء في 



زوجته جثة هامدة داخل « محمد»المنزل أمام طفليها الصغيرين، حتى لفظت أنفاسها األخيرة. ترك 
الصغيرين حولها يبكون عليها محاولين  المنزل، لينام على السلم المؤدي إلى الشقة، تارًكا طفليها

إيقاظها والرد عليهما، ولكنها كانت قد توفيت. وكان والد الزوج ذاهًبا في هذا اليوم إليهم من أجل 
إيقاظه هو وزوجته، ولكنه تفاجئ بباب الشقة مفتوًحا، وابنه نائًما على السلم، األم جثة هامدة ملقاة 

 وعلى الفور تم إبالغ الشرطة وتم القبض على الزوج. على األرض وحولها طفليها االثنين،
، بسبب خالفات زوجية بسيطة وتركها الدقهليةأقدم شاب على ذبح زوجته في محافظة  2022فى  .6

تنزف حتى الموت بمنزلهما، قبل أن يحاول الهروب من أعلى سطوح منزله، وتمكن األهالى من 
إخطارا من مأمور مركز نبروه بورود بالغ  أمن الدقهلية تلقى مدير .القبض عليه، وتسليمه للشرطة

من عدد من أهالى قرية كفر الجنينة، دائرة المركز، بقيام حاصل على ليسانس حقوق بذبح زوجته 
مريم »لى مكان البالغ وتبين مقتل انتقل ضباط مباحث نبروه إ وتمكن األهالى من القبض عليه.

طالبة جامعية، وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفى نبروه تحت تصرف سنة،  22، «محمد عبدالغنى
سنة، والذى اعترف بذبح  28وتم القبض على زوجها ويدعى أحمد السيد الصباحي  .النيابة العامة

تحقيقات النيابة العامة، بأنه رأى فعاًل ، بسبب وجود خالفات بينهما، إال أنه زعم خالل  زوجته
 .كان تحت تأثير المخدر، مدعيًا أنه تعاطى "مخدر شابو" يوم الجريمة ث"عفاريت" يوم الواقعة حي

كما أضاف قائاًل: "أنا بحب مريم وبنتي وماليش حد غيرهما لكن أنا ساعات بآخد مخدر شابو ويوم 
، وحاولت أتخلص منهم لكنهم هم اللي ات عليالواقعة كنت واخد مخدرات وفجأة حسيت إن في عفاري

كما ."قالوا لي اقتل مريم هم اللي قتلوها وخلوني أذبحها بالسكينة، لكن أنا مش عايز أقتلها وبحبها
، وأن زوجته كانت تعنفه « الشابو»بينت تحقيقات الشرطة وأقوال السكان أن الزوج يتعاطى المخدرات 

وأنه ذبح زوجته بجرح  .األقراص المخدرة وتطالبه بالتوقف والعالجبشدة بسبب إنفاق أمواله على شراء 
سم، وحاول الهروب من أعلى سطوح منزله، ولكنه سقط وتمكن األهالى من القبض  15ذبحي بالرقبة 
 .»أنا قتلت مراتى»عليه فصرخ 

شخص  تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر يفيد بقيام 2022في اغسطس  .7
عاما   35عاما مقيم كفر عالم بضرب زوجته فاطمة محمود مرجان  30يدعى محمد عابد جمعة 

بعصا غليظة ما أدى إلي وفاتها . انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة. وتم نقل الجثة إلى 
رف مشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة. وتم القبض على الزوج، والذى اعت
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بالواقعة بسبب خالفاتهما المتكررة  وانها دائمة المشاكل والخالفات. وأفاد شهود عيان أنها كانت 
 تتشاجر معه كثيرا بسبب قيامه باإلنفاق على المواد المخدرة.

الخالفات وكانت   ،فى المنصورةقيام زوج بقتل زوجته "صفاء" بعد خالف بينهما  2022في يونيو  .8
و الزوج كان دائم االعتداء بالضرب على زوجته، ويوم الحادث نشبت بينهما مستمرة بين الزوجين 

مشادة كالمية فطردها من المنزل ثم اعادها اليه بحجة انه صالحها حتى فوجئ الجميع بابنها يصرخ 
نتقل ضباط المباحث لمكان البالغ وبالفحص تبين وجود جثمان الزوجة امردًدا: "ابويا موت أمي" ، 

محضر بالواقعة. وكان سبب المشاجرة أنها كانت تريد ان تشتري طعاما ومالبس البنها وتم تحرير 
واضاف ابن عمتها ان  .المسجون ولكنه رفض وكان مصًرا على أخذ األموال لشراء علبة سجاير

صفاء كانت سيدة محترمة وطيبة وكان الجميع يحبها النها سيدة مكافحة لديها اربعة ابناء وكانت 
توصل لهم ما تستطيع ان توفره رغم ان زوجها يعمل مبيض محارة ويكسب جيدا ولكنه تحاول ان 

كان ال يصرف على بيته وال عليها فكانت تقوم بالتوفيق قدر المستطاع من اجل ابنائها ويوم الواقعة 
ان صفاء كانت   قام بالتعدي عليها من اجل الحصول على المال الذي معها وقالت جارتها ام محمد

م فى الصباح الباكر للعمل داخل المنازل للحصول على اموال لالنفاق على بيتها وعلى اوالدها تقو 
مبيض محارة ويكسب ولكن   وكانت طيبة وكان الجميع يحبها ولكن الغادر الذي قام بقتلها يعمل

 الطمع.

 عاطفى –قتل 

حيث كان ، وهي بطريقها إلى جامعتها بالمنصوره  ، 2022يونيو  20في ٌقتلت نيرة اشرف   .1
يستقال أتوبيسا قادما من المحلة الكبرى، وعقب نزول الطالب من لمتهم والمجني عليها ا
 .للتوجه إلى الجامعة أقبل المتهم على قتل نيرة أشرف بتوجيه عدة طعنات لها« األتوبيس»

« نيرة أشرف»عدما رفضت المجني عليها كما روى اثنان من شهود العيان أن الجريمة وقعت ب
وطعنها بسكين حاد عدة طعنات وقام بذبحها كي يتأكد من تنفيذ غايته  .مطلب المتهم بالزواج بها

مشادة  وحدثتمية بقتلها، بعد تعرضها للتهديد من قبل القاتل الذي تعرض لها أكثر من مرة، اجر اال
 . فات سابقة بينهماكالمية بينهما فى يوم الحادث كما كان يوجد خال

  .يرة أشرف عبد القادر طالبة بكلية اآلداب جامعة المنصورةن



  .تدرس في الفرقة الثالثة بكلية اآلداب، قسم االجتماع في جامعة المنصورة
  .من مواليد محافظة الغربية

 بلطجة – قتل

عاما، ربة منزل، ومقيمة بالمنصوره إثر مشادة كالمية فيما  76الفتاح"،  عبدتوفي نجل "خيرية لطفي  .1
قيادة « توك توك» دراجة نارية ؤكدة بأنها حال استقاللهام «شحاتة طاهر السعيد أحمد»بين نجلها 

مشادة كالمية فيما بين نجلها والمتهم حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة نجلها المتوفى وعلى إثر 
استقرت برأسه فأحدث « زجاجة»تعدي فيها المتهم على نجلها بالضرب بأن كال له ضربة بواسطة 

ولم يقصد من ذلك قتله ولكن أفضى إلى موته على النحو  .ما حل به من إصابات أودت بحياته
 سنوات لسائق "توك توك  7ضت محكمة جنايات المنصورة، ، بالسجن المشدد وق .المبين بالتحقيقات

عثر أهالى قرية ديمشلت التابعه لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، على جثمان " محمود عوض جعفر"،  .2
،  حيث قاموا   عام، مقيم قرية كفر العلو، مصاب بجرح في الرقبة، ملقى باألراضى الزراعية، 25

لشرطه التابعة للقرية، تم تشكيل قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس والتوجه إلى مكان البالغ، بإبالغ ا
وبالفحص وعمل التحريات األولية توصلت قوات األمن إلي هوية الشخص، تم تحرير محضر بالواقعة، 

لى نقل الجثمان لمستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بتحويل الجثمان إ
 .مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

،  بورود بالغ من  2022بتاريخ يونيو تلقت مديريه أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة المطرية  .3
إدارة المستشفيات بوصول شقيقان أحدهما قتيال واألخر مصاب بطلق نارى فى القدم نتيجة إطالق 

عام جثة هامدة، وإصابة  41مد الداودى حميد نار إدعاء خالفات سابقة، حيث وصل إبراهيم مح
عاما بطلق نارى فى القدم، تم تحرير محضر بالواقعة واستخراج  45شقيقه محمد محمد الداودى حميد 

تصريح الدفن وخروج المصاب بعد تلقى العالج الالزم، واتهم المجنى عليهما كال من )م. م. ال.( 
م، و)ع. م. م. ال.( متهم، و)ا. ع. ع. ال.( متهم، جميعهم شهرته المانجة )متهم(، )ك. ال. ال.( مته

بالتربص بهما أثناء سيرهما على الطريق العمومى وإطالق النار نحوهما نتيجه الخالفات السابقة، ما 
عاما  25قررت محكمة جنايات المنصورة معاقبة الجناة بـ أدى إلى وفاة شخص وإصابة شقيقه ، 

  .النارى واستخدام البلطجة والقوة فى ترويع اآلمنيننظرا الستخدامهم السالح 
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 :جرائم الضرب-

 محافظة الدقهلية:
 عنف اسرى  –ضرب 
 بقرية دموه التابعة لمركز دكرنس 2022سبتمبر 1استغاثت "ريهام " من خالل السوشيال ميديا في  .1

وتعرضها لعنف أسري،  ، بعدد من المنشورات تتهم فيها أفرادا من أسرتها باحتجازها وضربهابالدقهلية
وتداول اآلالف من متابعى فيس بوك استغاثة الفتاة ،حيث تبادلت فتاة ووالدها االتهامات بالضرب بعدما 
استغاثت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك من اعتداء أسرتها عليها ونشرت عدة صور لوجهها 

 وبه آثار التعدى.
خرطوش بالساق اليسرى  عاًما في قريه بطلق  35ا. ع "،  ، اصيب مزارع "ر. 2022في اغسطس  .2

، على يد  شقيقة "ي، ا ،ع "، بقرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، 
لمركزي لتلقي العالج، وتم نتيجه خالفات مادية بينهم وتم نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر ا

مستشفى منية النصر المركزي ، تمكنت قوة من ضباط وحدة مأمور مركز شرطة منية النصر من ابالغ 
مباحث منية النصر من ضبط المتهم وبمواجهتة اعترف بإرتكابه للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر 

 .الالزم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات
في محافظة الدقهلية على التخلص  سنة، طبيب نساء وتوليد 64ع.أ.غ " " ، قام 2022يوليو  4في  .3

من حياته بمحاولة القفز من الطابق الثاني عشر محل سكنه بمنطقة شارع األديب بالمنصورة، ونجحت 
قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية في إنقاذ الطبيب وإقناعه بالعدول عن قراره بالتخلص من 

سنة، بكالوريوس تجارة، بالضرب  58"وفاء.م.ع.م"   حياته، وبالفحص تبين قيامه بالتعدي علي زوجته
بآلة حادة "مشرط جراحي"، وأحدث بها عدة إصابات بالصدر وأسفل اإلبط األيسر وحاول االنتحار عقب 

إداري أول  2022لسنة  6749ذلك، نتيجه خالفات ماليه بينهم ،وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 
 يابة العامة لمباشرة التحقيقات .، وتمت إحالته للن2022المنصورة لسنة 

 بلطجة –ضرب 

، حدث مشاجره بين العب النادي االهلي "ياسر إبراهيم " وأحد المشجعين   2022غسطس  12في  .1
يدعى "أ.ع" والتي حدثت في شارع الجمهورية بالمنصورة، بعد أن تعدى المشجع " أ "  لفظيا على 

مشاجرة نشبت بعدما قام احد المشجعين بمعايرة الالعب الالعب مما أدى إلى االشتباك باأليدي ، و ال



وقام المعتدي عليه يقوم بتشجيع أحد األندية األخري،  وعلي نتائج النادي األهلي في الفترة األخيرة،
 .باالعتداء بااليدى على المشجع 

وقدمت  ، 2022شهر اغسطس لالعتداء بالضرب ، في  تعرض الدكتور حسين خيري نقيب األطباء .2
أشخاص وآخرين مجهولين  6" إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية ضد 181876بالغ رقم " نقابة األطباء

بالتعدي على طبيب المنصورة أثناء تأدية عمله بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصوره، بعد 
 محاوله انقاذ مريضه إال أنه توفاها هللا .

عاما" ، ذبًحا بسكين وسط أحد شوارع مدينة المنصورة ،  20أقدم شابان على محاولة قتل فتاة  "تبلغ  .3
، وأصيبت بجرح ذبحى بالرقبة ومازالت على قيد الحياة وتم نقلها إلى مستشفى 2022سبتمبر  14يوم 

فتاة في وسط الشارع الطوارئ بـ المنصورة في حالة حرجة، قام االهالي بتقديم بالغ بقيام شابين بذبح 
المؤدى لمنطقة سوق الدراسات من شارع الجيش ونقل الفتاة للمستشفى ،حيث قال البعض أن الفتاة 
كانت تسير بالشارع وهاجمها شابان وأمسكها أحدهما، بينما قام الثاني بطعنها في الرقبة وإصابتها 

ضبط أحدهما وتسليمه للشرطة، بجرح ذبحي وفرا هاربين، وطاردهم عدد من الشباب حتى تمكنوا من 
 .وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق

"أحمد أ. ف."، ، تم إلقاء القبض على عاطل2022في قرية ديسط محافظة الدقهلية "بتاريخ ابريل   .4
، وذلك بعد قيامه بسكب مادة مشتعلة )بنزين( على تاجر سمك ونجل شقيقه "حمدى السيد عاما  22

بحروق فى الوجهة والذراع  واصابتهعاما، سماك مقيم فى قرية ديسط مركز طلخا،  58السيد أحمد"، 
مصاب عاما، سماك و  19"األولى والثانية والثالثة"، و"فارس أحمد السيد السيد"، من الدرجات الثالث 
جنيه جراء شرائه  1500والذراع اليسرى، وذلك بعد رفضه سداد مديونيته البالغة بحروق فى الوجهة 

أشهر ، ونشوب مشاداة كالمية بينهم تطورت إلى قيامه بإشعال النيران  5منهما أسماك على مدار 
 .بهما،

 :الجنسى التحرشجرائم االعتداء و -

لسنة  5927محكمة جنايات المنصورة، ، في القضية رقم  قضت،  2022سبتمبر  10بتاريخ  .1
كلي جنوب المنصورة، على المدرس  2022لسنة  1132جنايات مركز طلخا والمقيدة برقم  2022

المتهم باالعتداء على طالبة بالصف الثالث اإلعدادي جنسًيا خالل درس خصوصي بالسجن 
عاًما، مدرس رياضيات، تهمه  46.ح.ع"، م.ع" عاًما، بعد ان وجهت النيابه الي   15المشدد 



االعتداء علي عرض "ف.ال.ي"، بالقوة والتهديد كونه ممن لهم سلطة عليها، وعرض الطفلة 
 .المجني عليها للخطر

،  يتهم فيه محفظ قرآن بالتحرش بابنته البالغة من العمر 2022في اغسطس ولي أمر، بالغا  دمق .2
، و تم ضبط .، قرية كوم الدربي التابعة لمركز المنصورةعاما ، أثناء إعطائها دروس قرآن 11

المتهم، وبالمواجهة أقر "محمد.ح .م ، ومحفظ قرآن، بمحاولة االعتداء عليها والتحرش بها أثناء 
 .تحفيظها القرآن

، وذلك التهامه باختطاف طفل عمره   على مسجل خطر ، تم القاء القبض 2022في أغسطس  .3
سنوات، واالعتداء عليه جنسيا داخل المقابر، منطقة جديلة بالمنصوره ، تم بتشكيل فريق بحث  7

يرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان تنسيًقا مع ضباط فرع األمن برئاسة رئيس مباحث المد
العام، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.م.ك" مسجل شقي خطر وله 

 معلومات جنائية.

 ابتزاز

من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية، بتضررها من اضطالع ُمستخدم   قدم بالغ 2022فى  .1
حساب عبر موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" بإرسال رسائل لحسابها الشخصي بذات الموقع 
مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور، 

ت باستخدام التقنيات األمنية الحديثة إلى تحديد ُمرتكب الواقعة، وتبين أن )أحد وتوصلت جهود التحريا
األشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية. وبتقنين اإلجراءات بالتنسيق مع قطاع األمن 
العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وُعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه 

وجود آثار ودالئل على ارتكاب تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار تبين 
 إليه.

. تلقت اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2022فى  .2
ألشخاص بإرسال بالًغا من احدى السيدات، مقيم بمحافظة الدقهلية بتضررها من اضطالع أحد ا

إنستجرام" لحسابات كريمتها تحوي عبارات تتضمن  –رسائل عبر موقعي التواصل االجتماعي "فيسبوك 
ابتزازها مقابل عدم نشر صور ومقاطع فيديو لها والتشهير بها. باستخدام التقنيات األمنية الحديثة 

مقيم بمحافظة -شخاص وتكثيف جهود البحث وتوصلت التحريات إلى أن ُمرتكب الواقعة أحد األ

https://www.masrawy.com/news/Tag/102218/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1#bodykeywords


الدقهلية. عقب تقنين اإلجراءات بالتنسيق مع قطاع األمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف 
المتهم وأمكن ضبطه، وُعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود أثار ودالئل على 

وب اإلجرامي. بمواجهة المتهم أقر ارتكابه تلك الواقعة، كما تبين ارتكابه وقائع أخرى بذات األسل
 بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية

، «علياء»تعرض عدد من المواطنين بمحافظة الدقهلية، إلى عملية ابتزاز من ِقبل فتاة تدعي  2022فى  .3
من كفر بدماص مركز المنصورة، وذلك بعد تهديدهم بتركيب صور وفيديوهات لهم خادشة للحياء، 

 وإرسالها إلى أقاربهم.

في اختيار ضحاياها، ما يجعلها تركز علي ابتزاز أصحاب المناصب الرفيعة، لتتمكن « علياء»تحترف المتهمة 
من الحصول على مبالغ مالية كبيرة، وكان من ضمن هؤالء الضحايا طبيبة وموظفة بإحدى البنوك األجنبية 

 بالمنصورة.

لفتاة الدقهلية، عبر بث مباشر على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، أنها تقول الطبيبة والضحية األولى 
سنوات، من خالل إرسال رسائل تهديد بها بعض االتهامات الغير صحيحة  4تتعرض لالبتزاز منذ أكثر من 

بأنها تقوم بعمل عمليات مخالفة مثل اإلجهاض. وتكمل حديثها: "علمنا أن فتاة تدعي علياء هي من تقوم 
ذلك، كنت تعرفت عليها من خالل صديقة لي ضمن ضحاياها، حيث إنها تخوض في عرضها وشرفها، كما ب

 أنها ترسل ألقاربنا وأصدقائنا رسائل تشهير بأن زوجي الطبيب يقوم بممارسة أفعال شاذة".

خصية، وفي نفس السياق، تقول موظفة بإحدى البنوك األجنبية بالمنصورة، عبر بث مباشر على صفحتها الش
، هي وزوجها وأسرتها، التي ظهرت لها كمديرة تسويق بمعرض «علياء»إنها تتعرض لالبتزاز من المتهمة 

سنوات. وتواصل بأنها تعرفت عليها من خالل ادعائها تسويق لمعرض السيارات في البنك،  9سيارات منذ 
نها ستقوم بفبركة فيديوهات تظهر وحاولت التقرب منها أكثر من مرة، حتي بدأت باالتصال عليها وتهديدها أ

فيها بشكل عاري وخليع، وتواصل معها مدير البنك ولكنها قامت بتوبيخه واستمرت في تهديداتها. وتتابع 
حديثها: "تواصلنا مع أهلها وأبلغونا بأنها ستتوقف عن ذلك، وبعد سنوات قليلة عادت برسائل تهديد بالقتل لي 

ن خالل ابتزاز زوجي ماديًا وطلبت ماليين الجنيهات مقابل عدم تكرار ذلك وألوالدي، وظهر الهدف الرئيسي م
مرة أخرى". وتنهي حديثها: بأننا فوجئنا بتواصل مدرسة ابني خارج مصر، بأنهم تلقوا رسائل تفيد بان األسرة 

 مصابة بأمراض خطيرة مرفق مع هذه الرسائل صور خاصة.



عددًا من البالغات بقسم أول المنصورة وقسم ثان المنصورة وأمام  وبتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطاًرا بورود
مباحث اإلنترنت، بقيام فتاة بابتزازهم وتهديدهم عن طريق الصور وفيديوهات مركبة، وتبين أن المتهمة تختار 
المواطنين أصحاب المناصب الرفيعة. على الفور تم تشكيل فريق بحث، بمشاركة ضباط مباحث اإلنترنت، 

التوصل إلى شخصية المتهمة، وتحديد مكان الرسائل الصادر منها التهديدات. وتم إلقاء القبض على وتم 
المتهمة، كما تم ضبط األجهزة المستخدمة في التهديد وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم ثان المنصورة، وتحرر 

 محضر بالواقعة.

 محافظة الشرقية:
 عاطفى -قتل 

سنة، عاملة فى أحد المصانع، جثة هامدة داخل  20على فتاة  العثورتم ، 2021مارس  30في  .1
غرفتها بمنزل أسرتها، بقرية أوالد سيف دائرة المركز، ووجود شبهة جنائية وانتقلت قوة من الشرطة 
إلى محل الواقعة، إلجراء التحقيقات والفحوصات الالزمة ، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وتم 

مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة ، وكشفت نقل الجثة إلى مشرحة 
عاما، بان توجه إلى منزل  21التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة موظف فى شركة يبلغ من العمر 

المجنى عليها مستغاًل عدم تواجد أى شخص من أسرتها، وعاتبها لعلمه بارتباطها بأحد زمالئها فى 
منه المغادرة إال أنه رفض الخروج فهددته بالصراخ واالستغاثة بالجيران فى حال عدم العمل وطلبت 

 مغادرته ما دفعه لخنقها وسرق هاتفها المحمول .
سنوات وتقدم لخطبتها عدة مرات اال ان األسرة  4ويذكر انه كان مرتبط بعالقة عاطفية بالفتاة منذ نحو 

 رفضت طلبه.
 31بة "سلمى بهجت " فتاة الشرقية، والتى قتلت بعد إصابتها بـتوفيت الطال 2022أغسطس  8في  .2

طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميلها" إسالم محمد فتحي مصطفى طرطور" بالجامعة ، 
، وأعد سالًحا أبيض سكين وكان مستتًرا ات العقار احد ترددها على اثناء حيث وضع مخطًطا لقتلها 

بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربًصا لها وعندما رأها انهال عليها بالطعن قاصًدا إزهاق روحها 
فأحدث بها اإلصابات التي أودت بحياتها ، تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة، التى احالته إلى 

 جنايات قسم أول الزقازيق.  2022لسنة  7730 محكمة جنايات الزقازيق، في القضية رقم



وكانا زميلين بذات الجامعة، وسبق أن تقدم المذكور لخطبتها فُرفض وقتها لحين استكمال الدراسة، 
ثم الحظت الفتاه سوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، فقطعت تواصلها معه، ما دفعه إلى التعرض 

ها في كل مكان، وعزم على قتلها في الجامعة بمطواة كانت معه إليها وتهديدها باإليذاء والقتل وتتبع
في اخر يوم امتحان لها، وعندما فشل استدعى والديه للحضور ليطلبا من والدها خطبتها بعدما علم 
بتواجده يومئذ بالجامعة، اال أن والدها رفض خطبتهما آنذاك حتى يزيل ما على جسده من وشوم 

 ويستكمل دراسته.
التوقيت، انقطع تواصله بها،  حتى وصل إلى صديقتها التي تعمل بالجريدة، والتي سبق  و منذ ذلك

وأن حصل على هاتفها منها ، فعلم منها بلقائهما بمقر الجريدة يوم الواقعة، فعزم لذلك على ارتكاب 
وصلته جريمته في هذا التوقيت، حيث اشترى سكيًنا وقبع متربًصا للمجني عليها بالعقار، حتى ما إن 

ودلفت إلى مدخله باغتها وطعنها عدة طعنات، وأغلق باب العقار عليه بعدما دفع األهالي عنه مهدًدا 
كما اعترف المتهم خالل التحقيقات التي اجرتها معه النيابة العامة انه يتعاطى المواد  إياهم باإليذاء.

 .المخدرة "الحشيش" والخمور منذ عدة اشهر
 بلطجة –قتل 

عاما، ُمقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز  63، قتل مزارع "م ،ع" 2021أغسطس  22يوم  .1
 الزقازيق؛ متأثًرا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه بجروح بأنحاء متفرقة فى الجسد 

اثنين من البلطجية سرقة الذرة منها، في وقت سابق المجاورة لهم منع جارهم فى األرض الزراعية حيث 
آخرين من البلطجية وبحوزتهم أسلحة بيضاء "شوم وسنج  6إال أن البلطجية حضروا مرة أخرى وبرفقتهم 

نائمان فى األرض، فقاموا بضربهما  وشقيقهالقتيلوسيوف"؛ لالعتداء على جارهم الذى عاد لمنزله فوجدوا 
 .السرقة، تمكنت األجهزة األمنية من ضبطهم اعتقادا منهم أنه جارهم الذى منعم من

 عاًما، تاجر خردة، ُمقيم في قرية جميزة 42توفي " جالل محمد حسن العجمي" ، ،  2022يناير  .2
مواشي، حين قام  بطعنه طعنه  نافذة  عاًما، تاجر 27صالح ،  بني عمرو بالشرقيه ، علي يد محمد

على إثر تعرض المجني عليه لزوجة المتهم بالطريق في الصدر بسالح أبيض )مطواة( كانت بحوزته، 
العام، وذلك بأن أجهر لها ببعض األلفاظ الخادشة للحياء حال سير األخيرة في الطريق العام، والتي 
أبلغت زوجها بما في األمر، ،وأعد لذلك سالح أبيض )مطواة( وما أن تقابل معه أمام مسكنه حتى 



 20895، وفر هارًبا ، تم إحالة "م"  التهامه في القضية رقم كال له طعنة في صدره أودت بحياته
 .2021جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 

سفرت عن ابين عائلتين في دائرة قسم أول الزقازيق بالشرقية  مشاجرة، حدث  2022في يونيو   .3
المشاجرة إثر ثر إصابته بكدمة في الرأس ،كانت سنة، إ 51مقتل موظف بالمحليات محيي الدين م، 

سنة، حاصل على دبلوم صناعي، ونجل  20تجدد الخالفات بين المجني عليه ونجله أدهم، 
سنة، بائع مالبس، ومجدي ب، بائع مالبس،  32شقيقه.إسالم )طرف أول(، وبين فريد ع ب، 

سنة، بائع مالبس )طرف ثاني(، ما أسفر عن مقتل المجني عليه بعدما أصيب  47ود ب، ومحم
جنح قسم أول  6640بضربة في رأسه، جرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 

 ، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.2022الزقازيق لسنة 
 

، على عامل بمنتصف العقد ، أمن الشرقية عثرت األجهزة األمنية في مديرية2022يونيو 17يوم  .4
الرابع من العمر، مقتواًل داخل مسكنه في بندر بلبيس، بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس، حيث قال 

عاشر من رمضان، مقيم في بندر سنة، عامل في مدينة ال 36شقيقة المتوفى المدعو أحمد ع ع، 
بلبيس، قد عثرت على جثته مقتواًل داخل مسكنه في بندر بلبيس، وفور ذلك ابلغت األجهزة األمنية، 
انتقلت األجهزة األمنية إلى موقع البالغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس الزقازيق العام، 

الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب  وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من
 الوفاة.

ا ، مصرعه إثر إصابته بطلق نارى  ، أدى لتوقف عامً  37صالح م .ج" "لقي  2022يونيو  4يوم   .5
عضلة القلب والرئتين، وهو سائق مقيم فى الحمدية السعديين بمنيا القمح بالشرقيه ، عقب مشاجره  

عليه بسالح خرطوش لخالفات مالية بينهما على دفع فاتورة بينه وبين شقيقه، فقام شقيقه بالتعدى 
مياه المنزل المشترك بينهما، وتمكنت األجهزة األمنية من ضبط المتهم وسالح الواقعة، حيث تم 

 .التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة
األجهزة األمنية بالشرقية، بالغا بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريرى  ت، تلق2021في ديسمبر   .6

عاما، حاصل على دبلوم صناعي  23دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بين طرف أول "على. ع" 
 25عاما بالمعاش ونجليه " أكرم "  63عاما، وطرف ثانى"عبد الرازق. ز"  25وصديقه "محمد. س" 
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عاما عامل بسبب خالفات بينهم، ما تسبب في إصابة األول من الطرف  20عاما حفار، و" أدهم " 
األول بطعنات وطلق خرطوش بالكتف األيسر وجرح قطعى بالوجه من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى 

، بإحالة  2022قضت المحكمه في يونيو و مستشفى الزقازيق الجامعى، وتوفى متأثرا بإصابته،  
فتي الديار المصرية الستطالع الرأى الشرعى، فى إعدامهم، لقتلهم ب ونجليه لفضيلة ماألأوراق 
 جارهم.

ا ،  من أهالى قرية غزالة التابعة لمركز عامً  27محمود أحمد بهدر"   وفاه "  2022في مايو  .7
الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي لقي حتفه غارًقا على يد شابين ضربوه بحجر على رأسه وتركوه 

ألقياه في مياه ترعة بحر أبو األخضر بمدينة الزقازيق، حيث كان يعمل في جمع  و ينزف حتى مات
 .القمامة،  وتم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

على يد صديقه الذي فتح له باب رزق طمعا في وهو نائم ،تعرض شاب للقتل  2022في يناير  .8
جاءالخبر لالسره في البداية أنه توفي في حادث  صديقه بالشرقيه ،حيثكان يعمل مع  واالذى الفلوس،

أثناء عبور الطريق، وجاءت الجثة إلي المستشفي ولكن وجدت المستشفي شبهة جنائية في الحادث، 
 .وتم القبض على صديق المتهم وإحالته للنيابة العامة

 جرائم ضرب
 بلطجه
عاًما، صاحب  33مستشفى الزقازيق العام المدعو رجائي س ع، ورد ، 2022مايو  7في  .1

محل مالبس، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، مصاًبا بجروح قطعية في اليد اليسرى تسببت في 
حدوث إعاقة عند منتصف الثني عند المفصل السالمي الثاني إلصبع البنصر األيسر، وإعاقة 

ألول وتيبس بالمفصل السالمي الثاني لإلصبع األوسط، عند بداية الثني عند المفصل السالمي ا
وإعاقة عند نهاية الثني عند مفصل السالمي األول، ما خلف لدى المصاب ضعف بالقبضة 

%.باالنتقال وسؤال المجني عليه اتهم المدعو 20الحريصة لليد اليسرى تقدر نسبة إعاقتها بـ 
خدمة اجتماعية، باالعتداء عليه سنة، حاصل على بكالوريوس  31إسالم م ص ال أ ب، 

بالضرب عمًدا، وذلك داخل محل خاص بالمجني عليه، إذ حضر المتهم حاماًل سالح ابيض 
)سيف( تعدى به على المجني عليه وأحدث إصابته إثر وجود خالفات سابقة بينهما، وبالعرض 



بالسجن حكمها على جهات التحقيق أحالت القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي اصدرت 
 .سنوات 5

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل االجتماعي بسبب تداول مقطع فيديو  2021فى  .2
يظهر لحظة تعرض زوجين من ذوي االحتياجات الخاصة للضرب المبرح من قبل مجموعة 
من األشخاص بقرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس. ويظهر مقطع الفيديو لحظة االعتداء 

الزوجين بينما ملقى أحدهما علي األرض والتفاف المواطنين والمارة حوله والزوجة تصرخ على 
وتستغيث لنجدتهم ما أثار غضب العديد من ردود األفعال على السوشيال ميديا. وحسب شهود 
العيان من األهالي قالوا إن الزوج يدعى "محمد سعيد" وزوجته "أحد أبطال رفع األثقال من 

أثناء قيامهما بشراء قطع غيار دراجات نارية من أحد المحال التجارية الكائنة ذوي الهمم" و 
بقرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس وقعت بينهما وبين البائعين مشادات كالمية على إثرها 
تم االعتداء عليهما بالضرب المبرح واستعان المعتدى عليهم ببعض أقاربهم إلنقاذهم وتعرضوا 

 8269صيبوا بجروح وكدمات بالجسم. وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم أيضا للضرب وأ
جنح مركز شرطة بلبيس وتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيالها وإخطار النيابة العامة 

 لمباشرة التحقيق.
كشفت أجهزة األمن مالبسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية  2022فى  .3

مقيم بدائرة المركز( بتضرره من قيام )ثالثة أشخاص( باستدراجه بدعوى  –من )عامل بمخبز 
إنهاء خالفات مالية بينه ووالدة أحدهم، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابات به وتصويره 
بهاتف محمول خاص بأحدهم، وعدم قيامه باإلبالغ فى حينه لتدخل األهالى ومحاولة إنهاء 

عقب ذلك بتداول مقطع فيديو يتضمن واقعة التعدى عليه على الخالف بينهم ، إال أنه فوجئ 
حساب أحدهم عبر تطبيق "واتس آب" . عقب تقنين اإلجراءات تمكنت األجهزة األمنية بمديرية 
أمن الشرقية من ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهم )الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة( 

ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودالئل على 
 الواقعة على النحو المشار إليه.

 

 



 عنف اسرى 
تصدر موقع "فيسبوك" استغاثة من فتاة تدعى "الشيماء أحمد البدري" قالت فيها  2022فى  .1

إنها تتعرض للعنف األسري نظرا إلصرار أسرتها على زواجها من شخص ما رغًما عنها، 
عاما. نشرت فتاة الشرقية صور وجهها المنتفخ آثار التعدي عليها  25 وأضافت أن عمرها

بالضرب مع آثار الدماء الواضحة، موضحة أنها من قرية كفر األشراف مركز الزقازيق،. 
كانت هذه كلماتها األخيرة عبر حسابها الذي تم إغالقه.  كشف األجهزة األمنية، مالبسات ما 

ر موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، يتضمن استغاثة تم تداوله على إحدى الصفحات عب
)إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية(، لتعرضها للضرب من ِقبل 
والديها إلجبارها على الزواج. بالفحص واستدعاء )والدي الفتاة المشار إليها، مقيمان بذات 

ى نجلتهما بالضرب لخالفات أسرية وبسؤال الفتاة الناحية( وسؤالهما قررا قيامهما بالتعدي عل
 أيدت ما جاء بأقوال والديها. وتم اتخاذ االجراءات القانونية.

 جرائم ابتزاز:-

سنوات، ، بتهمة ابتزاز وتهديد سيدتين  3قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد  .1
وتعود  .االجتماعى فيس بوك، مقابل مبالغ ماليةبنشر صور خادشة لهما من خالل موقع التواصل 

تلقت األجهزة األمنية بالشرقية، بالغ لمباحث  ،2022من شهر فبراير  18وقائع القضيه الى يوم 
تكنولوجيا المعلومات، من "ق خ " ربة منزل مقيمة فى دائرة مركز بلبيس، على أثر خالف بين زوجها 

"ج ح" ربة منزل، محضًرا ضد نفس الشاب   فبركة، كما حررتوالمتهم ، قام المتهم بنشر صور لها م
تتهمه بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل االجتماعى من أجل إجبارهما على دفع مبالغ مالية 

 له وابتزازهما.

 



 تحليل بيانى للجرائم

 

ي المحافظتين هى جرائم القتل ولكن تختلف اسباب اكبر نسبه للجرائم فالتحليل البيانى نجد ان من خالل 
جرائم بر نسبه للجرائم القتل في محافظه الشرقيه هي العمال بلطجه واكالقتل من محافظه الخرى فاكبر نسبه 

  لخالفات اسريه  الدقهليه القتل بمحافظه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحاالت عدد
 نوع الجريمة تصنيفها

 الدقهلية الشرقية مجموعال

 قتل عاطفى 1 2 3

 قتل بلطجة 3 8 11

 قتل خالفات اسرية 8 1 9

 ضرب بلطجة 4 3 7

 ضرب عنف اسرى  3 1 4

 تحرش اعتداء جنسى 3 - 3

 تشهير ابتزاز 3 1 4
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شهير ثم قدمه يليها اعمال العنف والضرب يليها التالقتل في المحافظتين في المنوع الجرائم نجد جرائم وفقا ل
 التحرش 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 سريه الخالفات اال اان اعمال البطجه هى الدافع االساسى في المحافظتين يليهنجد وفقا السباب الجرائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحرش تشهير ضرب قتل

Total 3 4 11 22
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ابتزاز اعتداء جنسى بلطجه عاطفى عنف اسرى

Total 4 3 18 3 12
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 قهليه اعلى من نسبه الجرائم بمحافظه الشرقيه الدمحافظه نسبه الجرائم بكذلك نجد 
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