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٢٨٦
 

 خـالل  من اإلسالمي العامل يف البارود لصناعة مفصل شرح الكتاب هذا ويف
 علـى  يدلنا فهو ؛الكيميائية املختربات يف وتنقيته الطبيعة من البارود ملح استخالص

 يف املثال سبيل فعلى ؛اإلسالمي العامل يف املحوظًا  تطور شهدت قد الصناعة تلك أن
 بتطـوير  غرناطة يف خاصةً األندلسيون قام اإلسالمي العامل من الغريب الطرف أقصى

 خلـدون  ابـن  ذلك أكد قدو ،البارود على متناٍم بشكل واعتمدوا النارية األسلحة
 علـى  سجلماسة ملدينة حصاره أثناء يف   يوسف أيب املريين السلطان عن حديثه خالل

 عليهـا  ونـصب « :قوله حد وعلى م،١٢٧٣ /هـ٦٧٢ عام يف الصحراء فاطرأ
 أمام خزانة من ينبعث احلديد حبصى القاذف النفط وهندام ،والعروات احلصار تآال
  .)1(»باريها قدرة إىل األفعال ترد غريبة بطبيعة البارود يف املوقدة النار

 املـدافع  اسـتخدام  معارف غريهاو أوروبا أخذت واملغاربة األندلسيني وعن
 علـى  اعتمـدوا  سباناإل أن ىلإ هنا اإلشارة جتدرو ،ذلك بتطوير وقامت ،والبارود
 األوربيـة  البلدان قامت االسترداد أعقاب ىفو ،األندلس استرداد حروب يف املدفعية
 ،اإلسـالمي  العامل تطويق هدفه حبري بنشاط والربتغال سبانياإ من لِّك رأسها وعلى
 معركة أمهها ولعل ،الدولتني هاتني وأساطيل املغرب عرب بني كثرية معارك ووقعت
 حـرب  باسـم  يعرف ما مث ،م١٥٧٨ عام األقصى باملغرب الشهرية املخازن وادي

 الـرئيس   السالح هي املدفعية قوة كانت املعارك هذه ويف ،اجلزائر مع عام الثالمثائة
 على لكنهم السالح هذا استخدام يف اتفوقً ةأفريقي مشال عرب أبدى حيث ؛واحلاسم
  .األوربيون فعل مثلما بتطويره يهتموا مل البعيد املدى

אא
 العثماين اجليش قدوم مع مصر الناري السالح لدخول ةياحلقيق البداية كانت

 والعثمـاين  اململوكي الطرفني بني وقعت اشتباكات عدة فبعد م،١٥١٧  عام لضمها
 اململـوكي  اجلـيش  خطـوط  على سقطت اليت مدافعه قذائف طالقإ يف األخري بدأ
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 بنـادقهم  مـن  النار نعثمانيوال نوداجل أطلق آخر جانب وىف لغة،با إصابات وأصابته
 همصـفوف  وارتبكـت  ،كليهمـا  أصوات مساع عند اململوكي اجليش جنود فانزعج
 رجحـت  الـيت  احلديثـة  لألسلحة العثمانيني استخدام نتيجة األمر اية يف وازموا
 أنفـسهم  على قنيمنغل شبه - آنذاك- املماليك كان حيث ؛املعركة ميدان يف كفتهم
 الرمـاح  غـري  احلـرب  أدوات مـن  ايعرفو مل لذلك ونتيجة التطور، يواكبوا فلم

  .)٢(والسيوف

 يف -خالهلـم  من- ينتشر الناري السالح بدأ ملصر العثمانيني ضم أعقاب ويف
 واملرجح املصري، الريف لدخوله حمدد تاريخ حتديد مبكان الصعوبة من لكن ،ربوعها

 الناري، السالح املصري الريف فيها عرف اليت املنطقية البداية يه الدراسة بداية أن
ـ  يةالعسكر الفرق توغل بعدا  تدرجيي الريف إىل يتسرب بدأ حيث  وإقامـة  الريفب
الً فـض  ،)٣(املصري بالريف األمن شئون تولت اليت لسباهيةا فرقة خاصةً ،فيه بعضها
 خـالل  العثمانيـة  القـوات  مع معاركهم أثناءيف   غنائم من البدو عليه حصل عما

 أن مبعـىن  ،الريف على البدو قبضة وإضعاف الريف على السيطرة املتكررة حماولتهم
 بدايـة  يف العسكرية الفرق خالل من كان الريف يف الناري للسالح الرئيس املصدر
  .شرعية غري بطرق آخر ومبعين األمر،

א
 يف نالعثمـانيو  اسـتخدمه  قدمي سالح البندقية يف املمثل الناري السالح إن
 يـضعون  اكانوو ،)٤( بزناد ومقبض ماسورة عن عبارة فوهة من تكون وقد حروم،

 اخلرطوشـة  يضعون مث السالح يف ويضغطونه األمام من البارود من امعين امقدار فيه
 ال لكـي  هغـري  أو قماش من اجزحب ذلك ويتبعون للبارود، الدافعة القوة تعطى اليت

 العـني  من هيقربونو الورق أو القماش من املصنوع الفتيل يشعلون مث ،البارود يسقط
 السالح، داخل البارود بدوره ذلك يشعلف ؛فيشتعل البارود من شيء ا يكون اليت
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٢٨٨

هدفه السالح حامل يرمي اوأخري باهللا امستعين املـدفع  مثـل « بفرقعة ذلكا  متبوع 
 قـوة  عنه تنتج للبارود حفظ سوء أو االستخدام يف خطأ أقل أن واحلقيقة ،»العظيم
 كـبرية،  كمية كانت إذا خاصةً جسيمة، وبشرية مادية خسائر ختلف هائلة تدمريية
     ).٥( آنذاك االستعمال شائعة كانت اليت للطبنجاتا أيض باإلضافة هذا

 مـن  أكثـر  بكثافـة  للبنادق استخدم الذي الرصاص وجد البارود وجبانب
 عـن ا  مرتفع كان سعره أن كما األهداف، إصابة يف فاعلية أكثر كان حيث لبارود،ا

 سـعر  بلغ بينما ،انصفً بستني الفترات بعض يف البارود رطل سعر قدر فقد البارود،
 حالـة  ويف ،تعبوا يف البارود حفظ يتم كان ماا  وغالب ،انصفً تسعني الرصاص رطل
 مـن  حافظـة  يف يوضع فكان الرصاص أما ،براميل يف حفظها يتم الكمية حجم كرب

 علـى  الغالب يف الرصاص وكان ذلك، شابه وما القماش من أخرىا  وأحيان اجللد،
   .)٦(مستطيلة حبات شكل يف األخرى األحيان بعض ويف دائرية، حبات هيئة

 كان البنادق خاصةً النارية األسلحة عن الصادر االنفجار صوت أن واحلقيقة
 الصوت تألف مل اليت الدواب من لكثري بل لإلنسان، فقط ليسا  وذعر ضوضاء حيدث
 وبـني  أصحاا بني منازعات يف ذلك تسبب وقد عليها، أصحاا يعثر ومل منه وفرت
 جـراء  مـن  حتفها لقيت الدواب بعض فإن السياق نفس ويف النار، قبإطال قام من

   .)٧( باخلطأ أوا عمد عليها النار إطالق

 تكن مل -الدراسة فترة خالل - مصر يف االستعمال الشائعة دقالبنا أن ويبدو
 لبنادقا  نسبيا  إعجاب أبدى أنه للجربيت القارئ يستشعر حيث ألهدافها، الرمي متتابعة

 حينمـا )م ١٧٩٨ / هـ١٢١٣( عام صفر أحداث عن حديثه معرض يف الفرنسيني
  .)٨( »الرمي املتتابعة ببنادقهم الفرنسيني فضرم« قال
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٢٨٩

אא
 مفهوم عند الوقوف من البد السالح محل ظاهرة عن احلديث يف اخلوض قبل

 يف ولـيس  الناري السالح يف األمر ينحصر وهنا بالدراسة، املعىن السالح ملعىن حمدد
 باألسـلحة  واملسماة ذلك، شابه وما والسيوف اخلناجر يف املمثلة األخرى األسلحة
 والـسيف  اخلنجر مع يتعاملون آنذاك الريف فأهل املعاصر؛ هومنامف حسب البيضاء

 الـسالح  مفهوم يف يدخل ال وغريه والسيف فاخلنجر وبالتايل اجتماعي، كموروث
  .الناري

 النـاري  السالح هو هنا بالدراسة املعىن السالح أن يتضح التعريف هذا ومن
 األسلحة تلك أي شخصية أسلحة أا على التأكيد مع الطبنجات، أو البنادق سواء
 واألمنيـة  العـسكرية  )املؤسسة( الفرق أسلحة ذلك يف يدخل وال لألهايل، التابعة

 املؤسسة إطار خارج الشخصية النارية األسلحة عن هنا فاحلديث وبالتايل ،)الشرطة(
 الـسالح  فيها ينتشر اليت الريفية املناطق غالبية وتتركز لإلدارة، الرمسية أو العسكرية

 أسلحة المتالك منهم حماولة يف للسالح احلائزين للبدو ااورة خاصةً الدلتا افبأطر
 مـع  األطراف، مبناطق واللصوص البدو تعديات ضد أنفسهم عن ا يدافعون ردع
 الـسالح  اقتناء إىلا  كثري متيل ال الوسطي الريفية املناطق معظم أن االعتبار يف الوضع
ا انـضباطً  أكثر املناطق هذه لكون ملحة، اجتماعية ضرورة هاقتناؤ لديها يشكل وال
األطراف مبناطق مقارنةًا أمني.  

 الريـف،  يف الرائجة األنشطة من تكن مل السالح جتارة أن بالذكر اجلدير منو
 مـصر  نامه قانون أن ورغم ،)القول سبق كما( العسكر خالل من معظمها يأيت لكن
 الـسواء  علـى  واملدنية الريفية لساحةا أن إال للعسكر فقط السالح محل حق أعطى
 يعتمد ماا  أيض ريفال يف املوجود السالح مصادر من رمباو أسلحة، بكليهما وجدت
ا اعتمـاد  األسلحة من العديد تصنيع يف األفراد بعض أبدع فرمبا ؛احمللي التصنيع على
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 منـها  تنتـشر وا األقاليم عواصم يف سريةا  ورش هلا أقاموا رمباو لية،احمل املوارد على
  .بالريف النائية للمناطق

 تـاريخ  يف نوعية نقله يعترب النارية األسلحة على الريفيني بعض حصول وكان
 مـريب  والبـدو  الفالحني كبار من - اجلديد السالح وحامل استطاع حيث :الريف

 كالـذئاب  املفترسة احليوانات هجمات من وحيوانام مزروعام محاية - احليوانات
 بالنسبة هذا اللصوص، هجمات من أنفسهم محاية عنالً  فض املناطق، بعض يف وغريها
  .)٩(األمر بداية يف النارية لألسلحة اإلجيايب للجانب

 تعـددت  فقـد  ةبالدراس املعين وهو النارية لألسلحة السليب اجلانب عن أما
 علـى  البـدو  خاصةً األسلحة على الريفيني حصول شجع حيث مساوئه، وتنوعت
 يف األسـلحة  انتـشار  رافقت اليت املساوئ أهم ولكن اإلدارة، قرارات ضد التمرد
 مئـات  عنـها  متخـض  وقد ،الريفيني بني املنازعات يف فعال كسالح دخوهلا الريف
 يف بـسيطة  ألسباب تكون ماا  غالب الرتاعات وهذه الريفية، املناطق مجيع يف الضحايا
  .)١٠(عليها السيطرة فيصعبا تدرجيي أحداثها وتتصاعد األمر، بداية

 شخـصية  علـى  األسلحة من وغريها البندقية تأثري استعراض البحث وحياول
 مـن ا  جـزءً  فأصـبحت  لرجولتـهم؛  مكملة البعض اعتربها حيث الريفيني، بعض

 اموضع أصبحت كما املرتلية، مدخرام أهم وأحد ألزيائهم مهماالً  ومكم شخصيتهم
 تطرق حيث عليها، احلصول سبيل يف ميلك ما كل الفرد باع لو حىت باقتنائها للتباهي
  .)١١( بندقية على حيصل لكي مواشيه وبعض مرتله ألساسيات البعض بيع إىل األمر

 الـروح  أججـت  أـا ا  أيـض  النارية لألسلحة السلبية اجلوانب ضمن ومن
 وال واملنعـة  القـوة  ميتلكون باعتبارهم البعض عند الغري على واالستعالء العدوانية

 نتيجـة  الـضحايا  مئات خلفت فإا االجتاه نفس ويف ،اطلب هلم يرد أن أحد تطيعيس
 كمـا  ،)١٢( آنذاك بالريف املستعملة التقليدية باألسلحةا  قياسا  فتاكًا  سالح امتالكهم
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 صغار على الريفية اإلدارة رجال من وغريهم واملشايخ امللتزمني سيطرة إىلا  أيض أدت
 قبل من كان النارية األسلحة اقتناء أن إذ ؛ادعارا  سالح كونميتل باعتبارهم الفالحني
 أحـد  الـسالح  اقتناء نإ أخرى وبعبارة أسعارها، الرتفاعا  نظر الغالب؛ يف هؤالء
 نـسبية  شـرعية  وجدت وذاك هذا وجبانب الريف، يف االجتماعية املكانة حمددات
 منصبه استغل البعض أن مبعىن بالريف، اإلدارة رجال لكوم للسالح هؤالء المتالك
   .جرائمه وتنفيذ السالح حلمل شرعي كغطاء اإلداري

 الفالحـني  من كثري بني الفقر حاالت ازدياد إىل أدت فإا آخر صعيٍد وعلى
 وال أقـرام  جياروا كي السالح على احلصول سبيل يف مدخرام غالبية باعوا الذين
  :نواعأ ثالثة إىل الريف يف املنتشر السالح وينقسم بينهم، أذالء يبقوا

:אא
 يف منفلـت  بأنه السالح هذا ام ماا  وكثري ،بالريف العسكرية الفرق سالح

 قبل من البالد علي السيطرة يف وصعوبة أمىن انفالت يعقبه الذي اإلدارة ضعف ظل
 هـذا  اسـتعمل  ماا  فكثري ؛معينة لشخصيات فرقال هذه والء على عالوة اإلدارة،

 وغريهـم  العزل األهايل بعض ضد أو ،البعض بعضهاو الفرق صراعات يف الحالس
  .)١٣( بالريف

   :אא

 مـا ا  وكـثري  وممتلكـام،  أنفسهم عن الدفاع يف هنويستخدمو البدو سالح
 على يأيت كان التناحر وهذا البعض، مبعضه مع بدوال تناحر يف السالح هذا ستخدما

 اسـتخدام  البـدو  تكـرار  وذاك هذا من راألخط كنل بالريف، واليابس األخضر
  .)١٤( بالريف العزل األهايل مواجهة يف سالحهم
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:אא
 البالد على اإلدارة قبضة ضعف ظل يف ازداد الذي واألفراد العائالت سالح

 تزويـد  علـى  منها الكبرية خاصةً ريفيةال العائالت فعملت ؛القضائي النظام وايار
 بني مشكلة أي حدوث عند تستخدم ما سرعان اليت املختلفة السالح بقطع أفرادها
ـ  يطلق اليت كاألفراح املناسبات يف العائالت هذه تستخدمه كما وأخرى، عائلة  افيه
 بـني  للتفـاخر  وسـيلة  أصبح السالح أن لدرجة واء،اهل يف النارية طلقاتال مئات

  .العائالت

  :اآليت يف بالريف النارية سلحةاأل فيها تستخدم اليت احلاالت إمجال وميكن

ا ابتـهاج  اهلواء يف النار بإطالق يقومون وشوال رمضان هالل رؤية عند -
 .)١٥( والعيد رمضان بقدوم

  .األطفال ختان عند أو األسر حدىإل ذكر طفل والدة عند -

 العروس تزف عندما وباألخص األعراس، خاصةً االجتماعية املناسبات يف -
 .بكثافة النارية ةاألعري تطلق إىل عريسها

 .بقدومها ابتهاج احلرام اهللا بيت من احلجاج أحد جميء عند -

 للمهارات كاستعراض أو لألكل سواء الطيور أو احليوانات صيد حالة يف -
 .)١٦( الصيد يف الفردية

 يف النار إطالق تبادل خالل :هي السالح استخدام فيها يتم حالة وأسوء -
 ومئـات  القتلـى  عشرات ضحيتها ذهبي واليت الريفيني بني املناوشات
  .)١٧(اجلرحى

 للتعبري وسيلة فهو الريف؛ يف التعبري وسائل من وسيلة السالح أن يعىن وهذا
 ويف الرصاص، من بوابل يستقبل الذي العزيز الضيف واستقبال والغضب الفرح عن

 بعض يف تتحول أن فراحاأل وتكاد الفرحة، عنا  تعبري اهلواء يف النار إطالق األعراس
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٢٩٣

 عـدة  إطالقب للمجاملة بندقيتهالً  حام يذهب بعضفال ؛مسلحة مظاهرة إىل األحيان
 نظرائه بدعوة يقوم حيث املناسبة، صاحب عليها حيرص عادة وهي اهلواء، يف طلقات
 الـيت  الطلقـات  عـدد  حيسب قد املناسبة صاحب أن لدرجة ،السالح ميتلكون ممن

 التحيـة  أفراحهم يف ونيتبادل األمر بداية ىفو أفراحه، يف يردها لكي الضيف أطلقها
 يف الرصـاص  مـن  وابالً بإطالق قدومه عن يعلن فالضيف ؛اهلواء يف النار بإطالق
 السالح يستخدم أخرى ناحية ومن ،هلا مقابلة بدفعة الفرح صاحب عليه فريد ؛اهلواء
   .حائزيه بني فيما عليها متعارف متبادلة كلغة والتوضيح النداء يف أيضا

 عـاىن  الريـف  يف الناريـة  األسلحة انتشار بداية يف فإنه آخر صعيٍد وعلى
 الوقـت  مبـرور  ولكـن  السالح، هذا إصالح كيفية وهي مشكلة من مستخدموها
 جييـدون  مـن  بينهم من ظهر بالريف العسكرية بالفرق الريف أبناء بعض واحتكاك
   ).١٨( املختلفة بأنواعها األسلحة إصالح

)אאא(א
 األمـين  االنفـالت  ظل يف تعززت الريف يف الناري السالح وجود ظاهرة إن
 مـن  انفسه ا ميحت وسيلة عن بحثت أن عائلة كل تحاولف ؛القانون تطبيق وعدم

 أنـه  البعض اعتربه الذي السالح انتشار عن ناجتة ريفية فوضي إىل أدى مما املخاطر،
 وتتميز تتكامل ال الشخصية مفهوم أن معرفة من هنا بد وال خصية،الش مكمالت من

 أسـباب  عن ناتج السالح انتشار أن الظن وأغلب الناري، السالح حبمل بالضرورة
 اإلداري، اجلانـب  يف خاصـةً  األول، املقام يف مستقرة غري داخلية وظروف ثقافية
 جتـارة  تـرويج  يفا  سرئيا  سبب كان الفترات بعض يف اإلداري الضعف فإن وهكذا
 حلمايـة  الـسالح  اقتنـاء  على الريفيني من كثري حرص خالل من بالريف السالح
  .)١٩( بالريف خاصةً اإلدارة ضعف عن الناتج األمين اخللل ظل يف وممتلكام أنفسهم
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٢٩٤

 يف الفالحـني  بني العنف حوادث تتفاقم أن -كذلك واحلال -ا  غريب يكن ومل
 كـثري  شهدت حيث ،األسباب ألتفه الضحايا من زيدملا يسقط وأن املصري، الريف
 خاصةً وغريها، الري مياه على احلصول سبيل يف يومية شبه طاحنة معارك القرى من
 للمحاصيل زراعة األكثر الدقهلية لقرى باإلضافة الكربى، للمحلة ااورة القرى يف

 املنطقة هذه يف املياه على ضغوطال تتزايد وبالتايل ،الًمث كاألرز باملياه، املرتبطة النقدية
 كـبرية  لكميات حتتاج ال حماصيلا  غالب تزرع اليت األخرى األقاليم من بغريها مقارنةً
 مـن ا  واقتصاديا  أمني املنطقة ذه االهتمام اإلدارة واجب من كان وبالتايل املياه، من

 بوار وتفادى فالري يف التوتر حدة خلفض حماولة يف واجلسور، بالسدود العناية حيث
 بـدو  من القرى داخل يف االجتماعي التركيب فإن أخرى ناحية ومن األفدنة، آالف

 كثـرة  ذلـك  على املترتبة والنتائج التوتر، حدة من زاد وغريهم وريفيني مستوطنني
 .)٢٠( النارية األسلحة الستخدام اللجوء

 على ةسلبي نتائج لبعضها القرى بعض أراضي لتالصق كان أخرى ناحية ومن
 الناريـة  باألسلحة متبادل وقتال عنف أشكال العالقات هذه اختذت حيث عالقتها؛
  .)٢١( النفوذ مناطق على

 مضمونه يف وهو :الثأر بالريف الناري السالح استخدام تزايد ضمن ويدخل
 ومـن  ،)القـضاء  دور جتاهـل ( للقضاء اللجوء دون اجلاين أو القاتل من القصاص
 لـدى  املتأصـلة  السالح اقتناء بعادةا  مباشرا  ارتباطً الثأر ةظاهر ترتبط أن البديهي

 عند إال كتفه تفارق الا  وغالب ،ابنه مرتلة يف البندقية يضع فالريفي ؛عائالتالو قبائلال
 ضـائقته  بلغـت  مهما بيعها يف يفكر وال ،الريفية الصراعات فترات يف السيما النوم
 واالنتقام الثأر جرمية الرتكاب الشخص فعتد اليت واألسباب الدوافع وحول املالية،
   :اآليت يف إمجاهلا ميكن فإنه

 وهـذا  دم، جرمية الريفي وباملفهوم ،اسابقً وقعت قتل جلرمية الثأر يكون أن إما ـ ١
 القاتـل  وهـم  الثـأر،  ـذا  مشتركني عدة أشخاص يكون فهنا الغالب؛ هو
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٢٩٥

 القتيـل  أهل من احملرض يكون ماا  وغالب واحملرضون، معه واملشترك األساسي
 على باالعتداء وذلك ،وأهله للقاتل موجهة تكون للقتل الثأر جرمية وأن األول
 الـيت  البلـدة  مـن  جريهم أخرىا  وأحيان حقوهلم، وحرق وحرقها منازهلم
 أهـل  أن كما ممتلكام، استثمار من وحرمام أخرى بلدة إىل فيها يسكنون
 خاصةً( القتل جلرمية األوىل األيام يف خاصةً الفعل برد الواقع يف يبالغون املقتول
 بـالتحريض  الـشديد  بثقله يرمى التعصب وهذا ،)البلدة نفس من كانوا إذا

  .بالثأر لألخذ والتنفيذ والتخطيط

 فتاة عليها املعتدى كانت فسواء والزنا، كاخلطف عرض ملشكلة الثأر يكون أن ـ ٢
للكرامـة  الثـأر  يكون حيث سواء، يعفاجلم مطلقة أو متزوجة امرأة أما  بكر 

 العار، حملو املرأة أو الفتاة قتلا  أيض األحيان بعض يف ويتم والعرض، والشرف
 باالنتقام املبالغة أخرىا  وأحيان الكيفية، بنفس الفاعل أهل على االعتداء جبانب
 أجـل  مـن  مباشر بشكل والعشرية األهل يتدخل حيث وذويه، أهله ومن منه

  .املهدور وعرضهم كرامتهمل االنتقام

 علـى  القتل لظاهرة ومتداخلة مترابطة ومربرات أسباب جمموعةا  أيض هناكو
 يف ممثلة ،الظاهرة هذه على تشجع اليت ضائيةقال الظروف أمهها ،العائلة شرف خلفية
 ممـا  احلساسة، القضايا هذه مثل يف البت بطءو الفترات بعض يف القضاء فاعلية عدم
 مـن  القـضايا  بعض مترير سهولة إىل باإلضافة األحوال، بعض يف مهاتراك إىل يؤدي
 ،خبصوصها الصحيح جمراه الشرعي ضاءالق يأخذ أن دون واحملسوبية طةاالوس خالل
 غري السالح انتشار أن كما إثارم، لتفادي الريف يف النفوذ وذوى البدو جتاه خاصةً
 قدر على يكونون ال الذين هايلاأل بعض بأيدي خاصةً ذلك يف فعال دور له املنضبط
 خمتلف من واجلرحى القتلى من اكثري خلف مما السالح، استخدام ويسيئون ليةئواملس

   .)٢٢(األعمار
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٢٩٦

 اتبعها واليت الثأر مشكلة حل على تساعد اليت والبدائل اإلجراءات عن أما
 يتكفل بأن للقضاء دور وإعطاء الديين بالتسامح األول املقام يف تتلخص فإا البعض

 يف رأي له فالدين امرأة؛ أو فتاة على املعتدى من أو األساسي القاتل من بالقصاص
 على االعتداء وهو اإلسالم حارا اليت اجلاهلية العصبية من الثأر يعترب حيث ذلك،
 التعدي ورمبا العائلة، أفراد أحد أو األب أو األخ من القصاص يفالً ممث القاتل، غري
  .فاعله أو باحلادث هلم صلة ال رينآخ أفراد على

 على اعتداء أو مسروق مال أجل من الثأر يكون األخرى األحيان بعض وىف ـ ٣
  .اليومية احلياة معامالت من ذلك غري إىل مغتصب عقار

אא
 تكلفة له الريف يف وتداوهلا صارمة إدارية رقابة دون األسلحة النتشار إن
 وتدىن الفقر ونشر األرواح من كثري إزهاق عنها ينتج حيث ،هائلة واقتصادية بشرية
 ،اأمن أكثر أخرى مناطق إىل الريفيني بعض تسحب نتيجة اإلنتاجية العملية مستوى
   .األصلي موطنهم من ورخاًءا إنتاج أقل كانت ولو

 املكانة مبفهوم كبرية درجة إىل مرتبطة األسلحة حيازة فإن أخرى ناحية ومن
 ٍنشأ ذو فأنت سالح معك كان فإذا آنذاك؛ لريفا يف القتالية هاراتاملو ةاالجتماعي
 مظهر السالح حيازة تكون وهنا لك، قيمة فال سالح معك يكن مل وإن عظيم،
 ؛رجولته اكتمال على دليل - نظرهم وجهة من - أا كما الرجل، لزينة مكمال

   .حامله رةومها السالح بقوة مرتبطة القتالية واملهارات فالقدرات

 اجلرمية منفذ على نإف النارية األسلحة باستخدام ترتكب اليت اجلرائم يفو
 وكيفية االنتقال سرعةو املناسب املكان ناحية من اإلتباع الواجبة األمور كافة مراعاة
 يتم مل حيث ،األمور من غريها إىل النار طالقإ واجتاهات السالح على السيطرة
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٢٩٧

 باملمارسة وإمنا السالح، على التدريب يف معينة طريقة على الوثائق خالل من العثور
  .)٢٣( االستخدام يف واملهارة اخلربة تتولد املتكرر واالستخدام اليومية

 إىل النارية األسلحة واستخدام إتاحة من احلد يؤدي كيف :تساؤل يربز وهنا
  .؟ املخاطر على املنطوي الريفيني سلوك منع

 حدة خفض إىل النارية األسلحة واستخدام حةإتا من احلد يؤدي أن ميكن
 األسلحة استخدام بكثرة والعنف اجلرمية معدالت زيادة وترتبط الريفيني، بني العنف
 بعض متكن على مباشر أثر هلا املتداولة النارية األسلحة كثرة أن كما النارية،

 ائهاشر أو بسرقتها سواء األسلحة على احلصول من للمخاطر املعرضني األشخاص
   .)٢٤(فعل كرد أنفسهم عن للدفاع قيمتها بلغت مهما

 تصنيعها مادة نوع حسب اختلفت البنادق أسعار أن إىل اإلشارة وجتدر
 بلغ احلديد من مصنوعة بنادق هناكالً فمث حداثتها، أو قدمها عنالً فض وجودا
 يةنوع من أا يتضح البخس مثنها خالل ومن فضة، نصف ١٢٠ املتوسط يف سعرها
 حاالت ويف بطاقة، ريال ٤ بـ األخرى البنادق إحدى مثن قدر كما .)٢٥( قدمية
 إحدى قول حد وعلى بطاقة، ريال ١٢ جودة األفضل البندقية سعر بلغ أخري
 السالح وشراء بيع توثيق حاالت بعض أن األمر وحقيقة ،»بزناد بندقية« الوثائق
 بل بتداول يسمح الذي األمين لواخلل االنضباط عدم من نوع وجود تؤكد باحملكمة
 أنواع وهناك القضاء، ساحات يف رمسي بشكل األسلحة شراء حاالت وتسجيل
 حسب اختلفت البنادق أسعار أن مبعين قرش، ٣٥ سعرها بلغ البنادق من أخرى
   .)٢٦( بطاقة ريال ٢,٥ بلغ فقد الطبنجة سعر متوسط أما حالتها،

 للنظر الفت بشكل تزداد كانت عامةً األسلحة أسعار أن بالذكر اجلدير ومن
 السالح عن البحث يف جيتهد فاجلميع األمن؛ ماوانعد االضطرابات ثاحدإ خالل
ا متام النقيض وعلى األسلحة، ذخرية على ينطبق األمر ونفس وممتلكاته، نفسه حلماية
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٢٩٨

 عندما ذلك اجلربيت أكد املثال سبيل فعلى األمن؛ استتباب فترات خالل ذلك من
 :قوله حد وعلى م، ١٧٩٨ / هـ ١٢١٣ عام يف مصر الفرنسيني أقدام توطئ

 والرصاص ،انصفً بستني البارود الرطل بيع حبيث والرصاص البارود سعر وغال«
  .)٢٧( »وجوده وقل السالح أنواع جنس وغال بتسعني،

 بواسطة للبيع بعرضها يقومون ورثته فإن البنادق إلحدى مالك فرد وفاة وعند
 ذكور ورثه وجود حالة يف أما للمتوىف، ذكور أوالد وجود عدم حالة يف ذاه الدالل،
 حينما املثال سبيل فعلى تعددها، حالة يف بينهم فيما املخلفة األسلحة يقسمون فإم
  .)٢٨( الورثة بني تقسيمها مت »طبنجات وجوز بندقية« وترك اخلوىل سعد مات

 شراء على احلرص ببسب فقط ليس حياته يفقد أن للمرء ميكن وهكذا
 لذلك ،اأيض حياته على باألمان املرء شعور وعدم العمد، والقتل بالطغيان بل السالح
 وبني الناري، السالح استخدام فيها مت اليت اجلرائم انتشار ظاهرة بني هنا الربط ميكن
   .)٢٩( كتقليد السالح محل انتشار

 أعمال من ا بأس ال نسبة حققت اخلطأ القتل حاالت أن بالذكر اجلدير ومن
 احملكمة تكتفي ماا وغالب العسكر، قبل من املتعددة الطيور صيد حاالت خاصةً القتل

 بعض يف العسكر على للرد الفالحني ذلك دفع وقد .؟ االحتياج عند لتراجع بتوثيقها
 أن خاصةً ،)٣٠( املؤمل بالضرب العسكر على باالعتداء نظريهم قتل ممن للثأر األحيان

 وقع حيث والنساء، الرجال بني يفرقون ال كانوا القرى على اعتدائهم خالل سكرالع
   .)٣١( سواء حٍد على والنساء الرجال صفوف يف الضحايا من كثري

 رمضان شهر يفا ملحوظًا تناقص اجلرمية معدالت تشهد أن املنطقي ومن
 خالل نم البحث وتوصل الريف، على اإلدارة قبضة قوة وفترات احلرم واألشهر
 باستخدام اجلرائم عدد أن :بينها من نتائج إىل بالريف الشرعية احملاكم سجالت
 حالة ١٣٢٩ منها كان الدراسة فترة طوال جرمية ١٥٣١ بلغ النارية األسلحة
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٢٩٩

 إمجايل من % ٨٦,٨ نسبة شكلت البنادق أن مبعىن البنادق، فيها استخدمت
 ٥,٤ البحث فترة طوال للجرائم السنوي املتوسط بلغ وقد املستخدمة، األسلحة
 بلغت الفردية اجلرائم عدد أنا أيض تبني كما الناري، السالح فيها استخدم جرمية
 % ٧ بلغت السالح بقوة املال على االستيالء ونسبة احلاالت، إمجايل من % ٣١

 اجلماعية اجلرائم وبلغت اإلنتاج، وأدوات وقوى الغالل على موزعة الباقية والنسبة
 النفوذ مناطق على البعض وبعضها القرى بني مشاكل غالبيتها وكانت % ٦٩

 ممن % ٣٦ نسبة أن  إىلالبحث يشري أخرى ناحية ومن ذلك، شابه وما والري
 نسبة أن كما مصرعها، لقيت الباقية والنسبة مصابني كانوا النار عليهم أطلق

 % ٦٥ وبلغت دي،الفر اجلانب على النهار وضح من أكثر بالليل السالح استخدام
 ٧١ا ار التعدي نسبة بلغت فقد اجلماعي املستوي على أما ،% ٣٥ا وار ،الًلي

 مدامهة من أكثر والطرق باحلقول التعرض حوادث وبلغت ،% ٢٩الً ولي %
 الصيد خالل اخلطأ القتل أن كما ،% ٢١ مقابل % ٧٩ بلغت حيث املنازل،
 النارية األسلحة فاعلية مدى يوضح ما وهو ،% ٧١ والعمد % ٢٩ بلغ وخالفه

 .الريفية اجلرمية يف

  بالريف ونوعيتهم الضحايا عدد يوضح جدول
  الدقهلية  السنة  الضحايا نوعية
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  ١  ١٤  ٨٥  ١٩  ٢٥  ١  ١٧  ٧  ٣١  م ١٧٠٠ ـ ١٦٨١
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  )املناطق مبختلف الضحايا عدد( توضيحي شكل
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 يفا شيوع أكثر كان النارية األسلحة استخدام أن الشكل خالل من يتضح
 القبائل من كثري بوجود مرتبط وذلك لنهايتها، الدراسة بداية منذ الدقهلية توابع
 بكليهما، اإلنتاجي النشاط وةق جبانبا أيض ودمياط الدقهلية أطراف على البدوية
 البدو، هجوم لصد حماولة يف الناري السالح المتالك ضرورة هناك كانت وبالتايل
 وبعضهم األهايل وبني الريف أطراف على واألهايل البدو بني املواجهات وكثرت
 ينطبق األمر ونفس والزراعة، الري أعمال على قراهم إطار وخارج داخل البعض
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 سجالا عدد قلة أن إال الدقهلية من أكثر قبائل أطرافها على أن رغمو البحرية، على
 حمكمة سجالت من اعدد هناك أن كما ا، لألوضاع صحيح رصد دون حال

 عدد قلة على ينطبق األمر ونفس دقة، أكثر لنتائج الوصول أعاق مما ؛اممزقً الدقهلية
 مبجموعة املكتملة دةالوحي دمياط حمكمة سجالت وتعد الكربى، احمللة سجالت
 هناك أن لنهايتها الدراسة بداية منذ ويالحظ .البحث يف املستخدمة السجالت
اتصاعد األول املقام يف مرتبط وهذا الناري السالح استخدام يف امستمر 

 جبانب عشر، الثامن القرن اية يف املتصاعد األمين واخللل الداخلية باالضطرابات
    .بالريف وتفاقمها األوضاع لسوء أدي مما ؛الريف حساب على باملدينة االهتمام
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 على ينطبق األول الشكل يف املالحظ القتلى عدد يف التدرجيي التزايد نفس

 الرجال، صفوف بني كانت القتلى من الساحقة الغالبية أن ويالحظ الشكل، هذا
 حققت وقد واألطفال، النساء منا واستهدافًا اشتباكً األكثر فهم طبيعي أمر وهذا
 كان حيث الثاين الترتيب يف النساء وتأيت املئوية، النسبة من % ٨٨,٤ نسبتهم
 نسبتهم وحققت البعض وبعضها القرى بني املناوشات خالل ضحايا يقعون غالبيتهم
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 نسبتهم وشكلت اخلطأ، طريق عن يقتلون كانوا ماا فغالب األطفال أما ،% ٨,٦
   .)٣٢( اإلمجالية النسبة من %٣

א אאאאא
 معدل خلفض النارية األسلحة واستخدام إتاحة من احلد اإلدارة بوسع كان

 تداول متنع اليت اإلجراءات تفعيل املمكن من كان كما بالريف، واجلرمية العنف
 ُترتكب اليت اجلرائم يف األحكام تشديدالً مث منها النارية، األسلحة واستخدام
 األهايل بني متداولة نارية أسلحة بيع أو محل حاالت يف وأيضا ناري، سالح باستخدام
   .البعض وبعضهم

 احلال بطبيعة يؤدى النارية األسلحة واستخدام انتشار من احلد أن املؤكد ومن
 بني والعنف اجلرمية زيادة ترتبط حيث ،الريف أهايل بني العنف معدل خفض إىل

   .احتديد الناري السالح فيها املستخدم والعنف اجلرمية معدالت بارتفاع األهايل

 تمكُّن على مباشر أثر هلا املتداولة النارية األسلحة كثرة فإن السياق نفس ويف
 لوسائلا من غريها أو بالسرقة األسلحة على احلصول من باخلطر املهددين األشخاص
 االحتفاالت مظاهر يف الستخدامها بسرقتها أو أنفسهم، محاية لضمان األخرى
 االحتفال مثل الدينية املناسبات يف استخدامها أو وغريها، األفراح يف سواء اخلاصة
 من كان لذلك ،)٣٣( )القول سبق كما( ذلك شابه وما والعيدين رمضان بقدوم
 من للحد املباشر والتدخل األسلحة تداول يدتق اليت القوانني إصدار اإلدارة واجب

 الريف من والعربان األهايل سالح جلمع قرارات أصدرت بالفعل وهى ،استخدامها
 آلية توجد مل حيث جيد، بشكل التنفيذ موضع توضع مل ولكنها وآخر، حٍني بني

 قول حد وعلى ،بالتصرحيات الغالب يف اكتفت اليت اإلدارة قرارات لتطبيق واضحة
 من السالح مجع خصوص يف العايل الديوان من شريف بيورلدي« الوثائق حدىإ

 مل القضائية اإلجراءات أن كما ،)٣٤( »والعربان الفالحني ومن وقراها مصر إياالت
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 اجلرمية معدالت أن حيث الريف، يف السالح ملستخدمي الغالب يف رادعة تكن
 وتبعها لنهايتها، الدراسة بداية من مستمر تزايد يف ظلت النارية األسلحة باستخدام
 من احلد يف لإلدارة الذريع الفشل يثبت ما وهو اإلصابات، تزايد متالزم بشكل
 بالكبار، مقارنةًا تعصب األكثر الشباب بني خاصةً والقتل، العنف جرائم معدالت
 فيها تستخدم اليت العامة االجتماعية واملناسبات األفراح يفا جلي ذلك ويتضح
 األهداف إصابة يف األخطاء بعض فيها حتدث وقد ومرح، احتفال كمظاهر حةاألسل

 وال حرجة حالتهم تكون اجلرحى بعض نإ بل وجرحى، قتلى ذلك عن فيتخلف
 قوله حد وعلى ،»اجلراحيية« أحد أكد حسبما جسده من الرصاصة إخراج ميكن

 األسباب وترجع ،»حجازية صدر من إخراجها ميكن ال املذكورة الرصاصة بأن«
 ضاءالق ابيغ إىل النارية األسلحة باستخدام اجلرائم نسبة يف االرتفاع هلذا احلقيقية
 استتباب يف بدورها اإلدارة قيام عدم عن كالمها الناتج السالح انتشار وفوضى
  .)٣٥( باملدينة مقارنةً الريف يف األمن

 إرسالب قامت حيث اإلدارة، لدور التام اإلغفال ميكن ال أنه احلقيقة
 يف النارية األسلحة واستخدام تداول من للحد العسكرية )احلمالت( التجريدات
 ذلك وكان ،)م ١٦٩٢ /هـ ١١٠٣( عام جتريدة مثل البدو بأيدي خاصةً الريف،
   .)٣٦( أعقاا ويف الفترة هذه خالل القتل جرائم معدالت تراجع يفا رئيسالً عام

אאא
 نفوذ زيادة معا متام تواكب البالد على اإلدارة لقبضة النسيب ضعفال إن
 باحلقول بعضهم إنتاج على واالستيالء األهايل على تسلطهم وازدياد بالريف العسكر

 الريفيني من يعترض ملن الطبيعي واملصري سواء، حٍد على واحليوان اإلنسان غذاء من
 هذا :يقولون وكأم رأسه، وقطع املقتول جبثة والتمثيل بل بالرصاص،ا رمي القتل هو

  .)٣٧( العسكر ألوامر يتصدى من جزاء
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 على هلم جيدة اتتدريب تقدمي اجلنود قواد على ينبغي كان آخر صعيٍد وعلى
 بني األمن وضبط القانون تنفيذ مهام يتولون حينما النارية األسلحة استخدام حسن
 بعض ستخدما حيث الريفيني، صفوف بني إصابات وقوع لتفادي الريف، يف األهايل
 النارية األسلحة يستخدمون افأحيان األهايل؛ جتاه التعسفية املفرطة القوة اجلنود

 إللصاق ضغط كأداة األسلحة استخدموا كما ،قانونية غري قتل عمليات الرتكاب
 مرتكيب ضد فيها املبالغ املعاملة وسوء التعذيب ممارسة جبانب ،األهايل ببعض التهم
 العسكر أيدي على لقوها اليت املعاملة سوء نتيجة نريفيو مات ماا وكثري رائم،اجل

 اخلشية إىل هايلاأل العسكر قبل من ألسلحةا استخدام سوءا أحيان يدفع وقد بالريف،
 رزقهم، كسبو لرعايتها حقوهلم إىل ذهام دون ذلك وحيول منازهلم، مغادرة من

 أضعف قدو والفساد، السرقات عن واإلبالغ روحنيا مساعدة دون احليلولة جبانب
 مغبة من بالقاهرة العايل والديوان الباشا حذر ماا فكثري الريفي؛ اتمع تطور من ذلك

   .)٣٨(اال هذا يف العسكر استمرار

 معدالت ارتفاع إيل الريف يف النارية األسلحة انتشار أدى أخرى ناحية ومن
 البدو، مع العسكر مواجهات خالل الريف يف الضطراباتا أثناء خاصةً العنف جرائم
أعمال من للحد واألهايل العربان أيدي من السالح جبمع اإلدارة أمرت ماا وكثري 
 قبل من نشطال ربنامجال هذا ورغم بالريف، األمن لضبط حماولة يف والقتل العنف
 املرتكبة اجلرائم وقوع استمر الرمسية، األوامر مستوى على األسلحة جلمع اإلدارة
 بالريف اجلرائم من ا يستهان ال نسبة بأن القول وميكن الواقع، أرض على بالسالح
  .)٣٩( العسكر سالح بواسطة تتم كانت

 كعتاد عسكرلل تصرف النارية األسلحة كانت هل :هنا األساسي والسؤال
 البدو أو يللألها بعضها تسريب حالة يف حيدث فماذاا عتاد كانت وإذا ،ال أم نظامي
  .؟ ال أم ذلك عن سألونُي كانوا هل بالريف،



  
  
  
  
  

 )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

 

٣٠٥

 خاصةً للعسكر تصرف اليت والذخائر األسلحة حصر يتم كان أنه الظن أغلب
 أي البحث يصادف مل لكن بالسجالت، ذلك حفظ ويتم سنوي بشكل املوانئ بقالع
 نختزي عملية تسمت أخرى ناحية ومن الريف، أعماق يف العسكر سالح حلصر حالة

 حبيث السوء من كبرية بدرجة وتوزيعها عسكربال اخلاصة والذخائر النارية األسلحة
 لريتكبوا وائدع مقابل للمجرمني بيعها أو تأجريها ىعل بالريف العسكر أفراد تشجع
 رجال فيها يقوم ال اليت تلك هي اخلطر هذا من تعاين اليت ناطقوامل جرائمهم، ا

 بالريف، العسكرية الفرق سالح على الدوري الكشف أو املباشر باإلشراف اإلدارة
 ويف ،بذلك اخلاصة سجالتال يف ورصدها بأمان األسلحة ختزين على اإلشراف أو

 بشكل حاملها يراقب ال بالريف عسكري كل إىل ُتسلَّم اليت األسلحة فإن الغالب
 بالريف كرالعس على الرقابية جراءاتاإل أن مبعىن باملدينة، حيدث مبا مقارنةً جيد

  .)٤٠(متساهلة

אאא
 يف يرجع الريف يف العائالت بعض قبل من السالح متلك على احلرص كان

 مناطق خاصةً القرى، على املتكررة البدو العتداءات التصدي إىل األول املقام
 الزاوية، هذه من السالح مللكية ينظرون كانوا حيث اإلدارة، ضعف ظل يف األطراف
 الريفيني وحرص اإلدارة ضعف الريف يف السالح انتشار عن األول املسئول أن مبعين
 البدو؛ خاصةً وخارجها اللصوص خاصةً القرى داخل أخطار من أنفسهم محاية على
 البدو بني دامية معارك حدثت ماا فكثري الريفي؛ السالح انتشار فوضي إىل أدي مما

 اليت دمنهور مثل بدوية كثافة أطرافها ىعلجدت و اليت املناطق يف خاصةً واألهايل
 للقرى البدو بتدمريا تعقيد األمور وتزداد ،)٤١( أهلها منا كثري وقتلوا العربان بها
 كالمها جعل حيث العسكر؛ مع بالتناوب إنتاجها على احلصول أجل من أهلها وقتل
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 بني أنفسهم هايلاأل وجد وهكذا للغربية، التابعة العجيل منية مثلا حطام القرى بعض
   .)٤٢( البدو وسندان العسكر مطرقة

 اإلدارة أصدرت والبدو العسكر قبل من املتكررة االعتداءات على فعل وكرد
 قبل من صداها جتد مل األوامر هذه لكن النفس، وضبط الريف يف األمن حبفظ أوامر
 فبني ساملني؛م كانواا دائم األهايل أن سبق ما معين وليس ،)٤٣( والعسكر البدوالً ك

 العسكر بعض قتلوا فقد والبدو؛ للعسكر موجعة ضربات يوجهون كانوا وآخر حٍني
 وجهوا اآلخر اجلانب وعلى الفترات، بعض يف اإلدارة لقرارات اإلذعان ورفضوا
  .)٤٤( القرى أطراف على املتمركزين البدو بعض ضد انتقامية وأعماالً سرقات

 من عشر الثامن القرن اية يف الريف إليه لآ ملا معربه صورة اجلربيت رسم وقد
 والبدو، األهايل بأيدي األسلحة تداول كثرة عن األول املقام يف ناجتة أمنية فوضي
 عام املصرية للمدن الفرنسي بالغزو الريف يف األنباء تردد بله الطني زاد والذي

 :هقول حد وعلى بالريف، الفوضى الزدياد أدى مما ،)م ١٧٩٨ / هـ ١٢١٣(
 ،بعضا بعضهم وينهب بعضا بعضهم يقتل ساق على قامت فإا األرياف بالد وأما«

 خرهآ إىل أوله من مصر قطر وصار ،والنواحي األطراف على غارت العرب وكذلك
 وغري املزارع وإفساد األموال على وإغارة شر وقيام ،طريق إخافةو وب قتل يف

  .)٤٥( »حيصى ال الذي الفساد أنواع من ذلك

 أمام كئود عقبة ميثل كان الفترات بعض يف األهايل سالح بأن القول وميكن
 والعسكر ةاإلدار أوامر لعصيان األهايل دفع أنه كما الريف، يف اإلدارة رغبات تنفيذ
 اجلانب وعلى السالح، بامتالكهم الويالت العسكر أذاقوا مإ بل الفترات، بعض يف

 الناري السالح أن مبعين الريف، يفا نسبي دوالب نشاط األهايل سالح قيد راآلخ
 أما األحيان، بعض يف اإلدارة أوامر عصيان ناحية من حد :حدين اذ كان بالريف
 املسئولية خفف مما البدو؛ اعتداءات ضد أنفسهم عن بالدفاع منوط فإنه اآلخر احلد
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ا ضأي لعب السالح هذا أن كما بالريف، العسكر كاهل عن نسيب بشكل ةاألمني
٤٦( املنصورة ريف السيما بالريف، الفرنسيني مقاومة يفالً فعاا دور(.    

א
 اتمع قدم قدمية فهي ؛بالذات حمدد وقت إىل العقوبة تاريخ إرجاع ميكن ال
 االجتماعي الفعل رد عنا تعبري باعتبارها اإلجرامية بالظاهرة مرتبطة األ ،البشري
 شر أصابه قد معتفا ؛االجتماعي السلوك قواعد ىإحد خالف الذي اجلاين إزاء

 األول الشر يعادل حبيث املتهم على آخر شر بتوقيع ردي فإنه وهلذا ،اجلرمية بوقوع
   .االجتماعي التوازن بذلك فيعود

 إىل القدمية اتمعات من التارخيي تطورها يف مبراحل العقوبة مرت وقد
 وذلك ،البشرية اجلماعة بصورة تطورها راحلم يف ارتبطت حيث ،احلديثة اتمعات
 من البشرية اجلماعة فتطورت ؛املركبة صورته إىل البسيطة صورته من اتمع بتطور
 تمعا وتاله ،القبيلة جمتمع إىل بعد فيما حتول الذي العشرية جمتمع إىل العائلة جمتمع
 بقتل احملاكم إحدى يهاف حكمت حالة تصادف مل الدراسة أن واحلقيقة ،املدينو الريفي
 احلقائق لتقصى للواقعا ضبطً األحداث تسجيل يتم ماا غالب لكن القاتل، إعدام أو

   .االحتياج عند ومراجعتها

 كعقوبة يدفع مال عن عبارة وهى :الدية يف ممثلة سلمية عقوبة وجدت وقد
 ِمناُۡمؤ ُتلَقي أَن ِمٍنۡؤِلُم كَانَ وما" قال حينما الكرمي القرآن عليها نص وقد ثابتة، جلناية
 أَن ِإالَّ ِهِلأَه ِإلَى مسلَّمةٌ ِديةٌو مؤِمنٍة رقَبٍة فَتحِريُر خطَئًا ِمناُۡمؤ قَتلَ ومن خطَئًا ِإالَّ

 قَوٍم ِمن كَانَ نوِإ مؤِمنٍة رقَبٍة فَتحِريُر مؤِمن وُهو ۡلَّكُم عُدو ٍمۡقَو ِمن كَانَ فَِإن ۟يصدقُوا
َكُمينب ُۡهمبينو يثَاقةٌ مةٌ فَِديلَّمسحِريُر هلهأَ ِإلَى متٍة وقَبةً رؤِمنن مِجد ۡلَّم فَماُم ۡيفَِصي 

 حتل الدية فإن وهكذا ،)٤٧("حِكيما عِليما اللُّه وكَانَ اللِّه من توبةً ِنيُمتتاِبع ريِنشه
ا رضي إذا صاصالق حملا أيض استيفاء تعذر حالة يف توجب كما املقتول، أهل 
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 وضحها كما السنة يف فهي الدية مقدار عن أما القاتل، مبوت النفس يف القصاص
 الذهب من منهاالً بد أو اإلبل، من رأس ١٠٠ املؤمنة النفس يف«  اهللا رسول
   .)٤٨(»اإلبل الدية يف األصل لكن ،١٢٠٠٠ الفضة من أو مثقال، ١٠٠٠

 أبل، هيئة يف الدية دفع فيها مت حالة تصادف مل الدراسة أن بالذكر اجلدير ومن
 إىل املال من مبلغ بتسليم اجلاين قومي نظامال هذا مبقتضىو مايل، تعويض صادفت لكن
 اين وسن اجلرمية طبيعة سبح خيتلف املبلغ وكان ،للجرمية كأثر عليه اين أهل
 ،العبد من أكثر له يدفع فاحلر ؛احر أوا عبد كونه سواء ،االجتماعي ووضعه عليه

 رجال أو األشراف إىل ينتمي ومن ،املرأة من أكثر والرجل ،احلدث من أكثر والبالغ
   .وهكذا العادي احلر من أكثر الدين

 على طبقت ومل ،األفراد ضد تقع اليت اجلرائم نطاق على الدية نظام اقتصر قدو
 املاسة اخلاصة للعقوبات ظل حيث ،العامة املصلحة متس اليت أي ،العامة اجلرائم

 العمد القتل حالة يف أخري وأحيانا ي،اجلماع االنتقامو التنكيل طابع العامة للمصلحة
 فعلى بينهم؛ فيما والتراضي الدعوة إسقاط نظري املقتول ألهل دية بدفع القاتل يقوم
 بالوجه بلقينه أهايل من الرحيم عبد بن اجلواد عبد بن سعد قتل مت حينما املثال سبيل
   .)٤٩(حمبوب ذهب دينار ١٦٠ قدرها دية قاتله دفع القبلي

 وبنفس اجلاين على احلادثة ثبوت حالة يفا أيض يطبق كان فقد القصاص أما
 من أكثر يف الكرمي القرآن عليه نص ما وهو ،)٥٠(عليه اين على وقعت اليت الكيفية
 والْعْبُد ِبالُْحر الُْحر الْقَْتلَى ِفي الِْقصاُص علَْيكُُم كُِتب آمُنوا الَِّذين أَيها يا " موضع
 ِإلَْيِه وأَداٌء ِبالْمْعُروِف فَاتباع ٌءشْي أَِخيِه ِمْن لَُه ُعِفي فَمْن ِباُألْنثَى واُألْنثَى ِبالْعْبِد

 ،)٥١(" أَِليم عذَاب فَلَُه ذَِلك بْعد اْعتدى فَمِن ورْحمةٌ ربكُْم ِمْن تْخِفيف ذَِلك ِبِإْحساٍن
 ِباَألْنِف واَألْنف ِبالْعْيِن والْعْين ِبالنفِْس النفْس أَنَّ ِفيها علَْيِهْم وكَتْبنا" آخر موضع ويف

 لَْم ومْن لَُه كَفَّارةٌ فَُهو ِبِه تصدق فَمْن ِقصاص والُْجُروح ِبالسن والسن ِباُألذُِن واُألذُنَ



  
  
  
  
  

 )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

 

٣٠٩

 العقوبات تنوعت وهكذا ،)٥٢( " الظَّاِلُمونَ ُهُم فَأُولَِئك اللَُّه ـزلَأَْن ِبما يْحكُْم
    .ومكان زماٍن كل يف واجلرمية العنف من للحد اجلاين حق يف الشرعية

  

א
 سيطرا بسط من حدو دارةاإل هيبة من أضعف النارية األسلحة انتشار إن

 القوانني خمالفة على واجلماعات اداألفر شجع كما األطراف، مناطق غالبية على
 على خطري بشكل ذلك صدى انعكس وقد ،األسلحة ومحل حيازة من احلدب اخلاصة
 يف السالح ميلكون من دخول جبانب الريفية، التنمية علىا سلب املنعكس الريفي األمن

 لدرجة املساومات هذه وتصل بالريف، السالح ميلكون ال من مع مساومات
 إنف وبالتايل اإلدارة، وجود فيها ضعفي اليت النائية املناطق بعض يف صةًخا ،همابتزاز
 أنواعها مبختلف الريفية اجلرمية وانتشار النارية األسلحة وجود بني طردية عالقة هناك

   .األسلحة ندرة مناطق يف صحيح والعكس الذكر، السابقة

 سلحةاأل نتشارا أسباب من األكرب اجلزء تتحمل اإلدارة أن فيه شك ال ومما
 والقبائل عائالتال عليها نازعتت اليت الريف أراضي من شاسعة مناطق عن غياا نتيجة

 رجال من وغريهم العسكر أن شك وال الريف، يف احلياة مقومات على للسيطرة
 السالح ميلكون ال ممن غريهم على إتاوات يفرضون كانوا بالريف املسلحني اإلدارة
 خالل من ثروات ويكونون الريف، أهايل بني السالح لتداو على ويساعدون بل

 وجبانب اجلرمية، إىل تدفع التفسريات بعض حسب احلاجة فإن آخر جانب وىف ذلك،
 احملترم وهو األقوى، السالح ميتلك من هو األقوى أن مفهوم آنذاك شاع وذاك هذا

 مع رميةاجل معدالت وارتفعت بالريف السالح انتشر األساس هذا وعلى املهاب،
  .انتشاره
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  البحث هوامش
                                                           

هرة، مطبعة بوالق، ، القا٧العرب وديوان املبتدأ واخلرب جـ : عبد الرمحن بن خلدون  -١
  .  ١٨٨ هـ، ص ١٢٧٤

آخرة املماليك؛ أو واقعة السلطان الغوري مع : أمحد بن على بن أمحد بن زنبل الرمال -٢
 عبد الرمحن عبد اهللا الشيخ، : عبد املنعم عامر، إشراف وتقدمي:سليم العثماين، حتقيق

 ١٩١، ص ١٩٩٨، )سلسلة األلف كتاب الثاين(القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب 
  .  ١٩٤ـ 

، ٢الريف املصري يف القرن التاسع عشر ط: عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم -٣
  .٧٢، ص ١٩٨٦، القاهرة، مكتبة مدبويل

املوافق /  هـ ١٠٧٤ رجب ٢٦، األحد ١٤٢، ص ٤١١، م ٣حمكمة الدقهلية، س  -٤
 ٦الثاء ، الث٢٥٣، ص ٣٧٦، م١٠م؛ حمكمة احمللة الكربى، س ١٦٦٤ فرباير ٢٤

، م ٢٦٥ م؛ حمكمة دمياط، س ١٦٨٨ أغسطس ٣املوافق /  هـ ١٠٩٩شوال 
 م؛ ١٧٧٠ أبريل ١٥املوافق /  هـ ١١٨٣ ذي احلجة ١٨، األحد ١١٧، ١٧٨

املوافق /  هـ ١١٩٥، األحد غرة ربيع أول ١٩٨، ص ٤٧٨، م ١حمكمة منوف، س 
  . م١٧٨١ فرباير ٢٥

 ٢٠املوافق /  هـ ١٠٣٧ صفر ٢٢، اجلمعة ٣١، ٧٧، م ٧٣حمكمة دمياط، س  -٥
 التراجم واألخبار يفعجائب اآلثار : اجلربيتعبد الرمحن بن حسن  م؛ ١٦٢٨أكتوبر 
اهليئة املصرية العامة القاهرة،  عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، :، حتقيق٣ جـ

  .٢١٦ – ٢١٤ صـ ،٢٠٠٣، )مكتبة األسرة(، للكتاب
، ص ٤١١، م ٣كمة الدقهلية، س  ؛ حم٣٨، ص ١٥٥، م ٥حمكمة دمياط، س  -٦

 م؛ عبد الرمحن ١٦٦٤ فرباير ٢٤املوافق /  هـ ١٠٧٤ رجب ٢٦، األحد ١٤٢
 .٨، ص ٥مصدر سابق جـ : اجلربيت

/  هـ ١٠٤١ ةخراآل ى مجاد١٣، الثالثاء ١٢٧، ص ٣٦٦، م ٧٦حمكمة دمياط، س  -٧
 ٧ء ، األربعا١٥٥، ص ٢٧١، م٧ م؛ حمكمة البحرية، س ١٦٣٢ يناير ٦املوافق 



  
  
  
  
  

 )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

 

٣١١

 
، اخلميس ٧٦، ١٥٢، م ٢١ م؛ س ١٧٥٩ مارس ٧املوافق /  هـ ١١٧٢رجب 
 .  م١٧٩٢ يناير ١٢املوافق /  هـ ١٢٠٦ مجاد أول ١٧

  .١٠، ص ٥مصدر سابق جـ : اجلربيتعبد الرمحن  -٨
املوافق /  هـ ١١١٨ ربيع أول ٢، األحد ٦٢، ص ١٣٧، م ١٧حمكمة الدقهلية، س  -٩

 ى مجاد٢٨، األربعاء ٥، ص٧، م ٤لكربى، س  م؛ حمكمة احمللة ا١٧٠٦ يونيو ١٣
  . م١٧١٤ يونيو ١١املوافق /  هـ ١١٢٦ وىلاأل
/  هـ ١١٢٩ رجب ١٠، األحد ٣٢٣، ص ٧٨٣، م ١٧حمكمة الدقهلية، س  -١٠

، ١٨٦، ص ٢١٠، م ٢ م؛ حمكمة احمللة الكربى، س ١٧١٨ يونيو ٢٠املوافق 
 . م ١٦٨١ مارس ٢٦املوافق /  هـ ١٠٩٢ ربيع أول ٥األربعاء 

/  هـ ١٠٧٤ رجب ٢٦، األحد ١٤٢، ص ٤١١، م ٣حمكمة الدقهلية، س  -١١
، ٢٥٣، ص ٣٧٦، م ١٠ م؛ حمكمة احمللة الكربى، س ١٦٦٤ فرباير ٢٤املوافق 
 م؛ حمكمة دمياط، س ١٦٨٨ أغسطس ٣املوافق /  هـ ١٠٩٩ شوال ٦الثالثاء 
 أبريل ١٥املوافق /  هـ ١١٨٣ ذي احلجة ١٨، األحد ١١٧، ١٧٨، م ٢٦٥
 ١١٩٥، األحد غرة ربيع أول ١٩٨، ص ٤٧٨، م ١م؛ حمكمة منوف، س ١٧٧٠

 .  م١٧٨١ فرباير ٢٥املوافق / هـ 
/  هـ ١٠٩٧ ذي القعدة ٩، اجلمعة ٦٥،  ص ٥٩، م ٢ الكربى، س ةحمكمة احملل -١٢

 حمرم ٢٣، السبت ٤٠، ٨٧، م ١٧ م؛ حمكمة الدقهلية، س١٦٨٦ سبتمرب ٢٧املوافق 
 .  م١٧١٦اير  ين١٨املوافق /  هـ ١١٢٨

/  هـ ١٠٩٩ شوال ١٦، اجلمعة ٢٥٤، ص ٣٧٧، م ١٠حمكمة احمللة الكربى، س  -١٣
 . م١٦٨٨ أغسطس ١٣املوافق 

املوافق /  هـ ١١٠٣ شوال ١٢، اجلمعة ١٣٠، ص ٢٤٥، م ٢حمكمة البحرية، س  -١٤
 .  م١٦٩٢ يونيو ٢٧

 ). دت(، ٣٨، ص ١٥٥، م ٥حمكمة دمياط، س  -١٥
املوافق /  هـ ١١٢٨ حمرم ٢٣، السبت ٤٠ ، ص٨٧، م ١٧حمكمة الدقهلية، س  -١٦

  . م١٧١٦ يناير ١٨
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 هـ ١٠٩٢ ربيع أول ٥، األربعاء ١٨٦، ص ٢١٠، م ٢حمكمة احمللة الكربى، س  -١٧
 . م١٦٨١ مارس ٢٦املوافق / 
/  هـ ١١٨٣ ذي احلجة ١٨، األحد ١١٧، ص ١٧٨، م ٢٦٥حمكمة دمياط، س  -١٨

 .   م١٧٧٠ أبريل ٥املوافق 
املوافق /  هـ ١٠١٩ صفر ١٦، االثنني ٧٩، ص ١٧٠ م ،٤٨ السابق، س راملصد -١٩

 هـ ١٠٢٢ ربيع آخر ١٩، السبت ٨٠، ص ٢٠٩، م ٥١ م؛ س ١٦١٠ مايو ١٠
 ٢٨، اجلمعة ٦، ص ٦، م ٦ م؛ حمكمة احمللة الكربى، س ١٦١٣ يونيو ٨املوافق / 

 .م١٧٢٠ نوفمرب ٢٩املوافق /  هـ ١١٣٣حمرم 
 ٢٣، الثالثاء ٢٠١ ـ ٢٠٠ ، ص٥٥٥ ـ ٥٥٤، م ٢١حمكمة الدقهلية، س  -٢٠

، ١٩٠، ص ٢٩٩، م ٣٧ م؛  س١٧١٧ أغسطس ٢١املوافق /  هـ ١١٢٩رمضان 
 . م١٧٥٩ نوفمرب ٢٨املوافق /  هـ ١١٧٣ ربيع آخر ٨األربعاء 

/  هـ ١١١٩ ذي احلجة ١٦، اجلمعة ٣٧٠، ص ٩٠٣، م ١٧ السابق، س راملصد -٢١
 .  م١٧٠٨ مارس ٩املوافق 

/  هـ ١١٨٣ شوال  ١٦، االثنني ١٠٩ص ، ١٦٦، م ٢٦٥حمكمة دمياط، س  -٢٢
  .  م١٧٧٠ فرباير ١٢املوافق 

املوافق /  هـ ٩٩٩ ربيع آخر ٢٧، اجلمعة ٣٠، ص ٧٣، م ٣٠ السابق، س راملصد -٢٣
/  هـ ١٠٣٧ صفر ٢٢، االثنني ٣١، ص ٧٧، م  ٧٣م؛ س ١٥٩١ فرباير ٢٢

 . م١٦٢٧ نوفمرب ١املوافق 
/  هـ ١١١٧ ذي القعدة ١٩، اجلمعة ٨، ص ١٨، م ١٧حمكمة الدقهلية، س  -٢٤

/  هـ ١١١٧ ذي القعدة ٢٠، السبت ١٠، ص ٢٣ م؛ م ١٧٠٦ مارس ٥املوافق 
صفر ٦، الثالثاء ١٢٨، ص ٣٢٦ ـ ٣٦١، م ٢١ م؛ س ١٧٠٦ مارس ٦املوافق 
  . م١٧١٧ يناير ١٩املوافق /  هـ١١٢٩

/  هـ ١١٠٩ شوال ١٨، الثالثاء ٩٢، م بدون رقم، ص ١٣حمكمة دمياط، س  -٢٥
 . م١٦٩٨ أبريل ٢٩املوافق 

/  هـ ٩٩٥، الثالثاء غاية ربيع آخر ٢٠٩، ص ٤٦٥، م ٢٦ السابق، س راملصد -٢٦
 ٢٦، األحد ١٤٢، ص ٤١١، م٣ حمكمة الدقهلية، س ؛ م١٥٨٧ مارس ١٠املوافق 
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، م ١٠ م؛ حمكمة احمللة الكربى، س ١٦٦٤ فرباير ٢٤املوافق /  هـ ١٠٧٤رجب 
 م؛ ١٦٨٨ أغسطس ٣املوافق /  هـ ١٠٩٩ شوال ٦، الثالثاء ٢٥٣، ص ٣٧٦

/  هـ ١١٨٣ ذي احلجة ١٨، األحد ١١٧، ١٧٨، م ٢٦٥حمكمة دمياط، س 
، األحد غرة ١٩٨، ص ٤٧٨، م ١ م؛ حمكمة منوف، س ١٧٧٠ أبريل ١٥املوافق 

 . م١٧٨١ فرباير ٢٥املوافق /  هـ ١١٩٥ربيع أول 
  . ٨، ص ٥مصدر سابق جـ: عبد الرمحن اجلربيت -٢٧
/  هـ ٩٩٥، األربعاء غاية ربيع آخر ٢٠٩، ص ٤٦٥ م ،٢٦حمكمة دمياط، س  -٢٨

، األحد غرة ربيع ١٩٨، ص ٤٧٨، م١ م؛ حمكمة منوف، س ١٥٨٧ أبريل ٨املوافق 
، اخلميس ١٦٨، ص ٢٧٥، م ٢ م؛ س ١٧٨١ فرباير ٢٥املوافق /  هـ ١١٩٥أول 
  .  م١٧٩٦ أغسطس ٢٥املوافق / هـ ١٢١١ صفر ٢١

املوافق / هـ ١١١٨ حمرم ١٣، االثنني ٤٠، ص ٨٧، م ١٧حمكمة الدقهلية، س  -٢٩
 ٧، اجلمعة ١٨٥، ص ٢٥١، م٥ م؛ حمكمة احمللة الكربى، س ١٧٠٦ أبريل ٢٦

  .  م١٧٢١ أغسطس ١املوافق /  هـ ١١٣٣شوال 
/  هـ ١١٠٦ وىلاأل ى مجاد٣، االثنني ٥٢، ص ٧٩، م ١٦٠حمكمة دمياط، س  -٣٠

/  هـ١١٠٦ة رجب ، الثالثاء غر٢٧٥، ص ٣٣٠ م؛ م ١٦٩٤ ديسمرب ٢٠املوافق 
 ٢٣، السبت ٤٠، ص٨٧، م ١٧م؛ حمكمة الدقهلية، س ١٦٦٥ فرباير ١٥املوافق 

 . م١٧١٦ يناير ١٨املوافق /  هـ ١١٢٨حمرم 
/  هـ ١١٢٦ شعبان ١٤، السبت ٦١، ص ١٦١، م ١٩حمكمة الدقهلية، س  -٣١

 . م١٧١٤ أغسطس ٢٥املوافق 
 ـ ٤٧: ١ة، س  ـ سجالت حمكمة الدقهلي٢٩٥: ١سجالت حمكمة دمياط، س  -٣٢

 ، ٢٠، س  ـ سجالت حمكمة الباب العايل١٥: ١مضابط حمكمة املنصورة، مضبطة 
٢٠٠ ، ١٥٥ ، ١٥٠ ، ١٢٠ ، ١١٠ ، ٩٥ ، ٩٠ ، ٤٠، ٣٥ ، ٣٠ ، ٢٥ ، 
 ـ سجالت حمكمة البحرية، س ٢٢: ١ ـ سجالت حمكمة احمللة الكربى، س ٢٦٠
   .٢: ١ ـ سجالت حمكمة منوف، س ٢٢: ١
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، ص ٤١١، م ٣ ؛ حمكمة الدقهلية، س ٣٨، ص ١٥٥، م ٥ حمكمة دمياط، س -٣٣
 م؛ عبد الرمحن ١٦٦٤ فرباير ٢٤املوافق /  هـ ١٠٧٤ رجب ٢٦، األحد ١٤٢
 .  ٨، ص ٥مصدر سابق جـ : اجلربيت

/  هـ ٩٧٥ شعبان ٢٣، اخلميس ١٩٠، م بدون رقم، ص ٤حمكمة الدقهلية، س  -٣٤
 ةخراآل ى مجاد٣ثنني ، اال٥٩، ص١٥٦، م ٢١ م؛ س ١٥٦٨ فرباير ٢٢املوافق 
، ٦، ص ٦، م ٦ م؛ حمكمة احمللة الكربى، س ١٧١٦ مايو ٢٥املوافق /  هـ ١١٢٨
  . م١٧٢٠ نوفمرب ٢٩املوافق /  هـ ١١٣٣ حمرم ٢٨اجلمعة 

 ١١١١ ذي القعدة ١٤، الثالثاء ٤٣، م بدون رقم، ص ١٠حمكمة الدقهلية، س  -٣٥
 ٢٧، الثالثاء ٦، ص ٨، م ٤، س م؛ حمكمة احمللة الكربى١٧٠٠ مايو ٤املوافق / هـ 
 . م١٧١٤ يونيو ١٠املوافق /  هـ ١١٢٦ وىلاأل ىمجاد

املوافق /  هـ ١١٠٣ شوال١٢، اجلمعة ١٣٩، ص ٢٦٠، م ٢حمكمة البحرية، س  -٣٦
  . م١٦٩٢ يونيو ٢٧

/  هـ ١١٢٣ ذي احلجة ١٣، اخلميس ٢١١، ٥٥٤، م ١٩حمكمة الدقهلية، س  -٣٧
  . م١٧١٢ يناير ٢٢املوافق 

املوافق /  هـ ١١٣٩ حمرم ٢، اجلمعة ٣٢٠، ص ٦٦٩، م ٢٥سابق، س  الراملصد -٣٨
 .  م١٧٢٦ أغسطس ٣٠

/  هـ ٩٧٥ شعبان ٢٣، اخلميس ١٩٠، ص ٥١٦، بعد م ٤ السابق، س راملصد -٣٩
 . م١٥٦٨ فرباير ٢٢املوافق 

/  هـ ١٠٩١ ربيع أول ٢٩، االثنني ٨٢، ص ٢١٩، م ٧ السابق، س راملصد -٤٠
 حمرم ٢٨، اجلمعة ٦، ص٦، م٦مة احمللة الكربى، س  م؛ حمك١٦٨٠ أبريل ٢٩املوافق 
  . م١٧٢٠ نوفمرب ٢٩املوافق /  هـ ١١٣٣

املوافق /  هـ ١١٠٣ شوال ١٢، اجلمعة ١٣٠، ص ٢٤٥، م ٢حمكمة البحرية، س  -٤١
  . م١٦٩٢ يونيو ٢٧

/  هـ ١٠٩٩ شوال ١٦، اجلمعة ٢٥٤، ص ٣٧٧، م ١٠حمكمة احمللة الكربى، س  -٤٢
 . م١٦٨٨ أغسطس ١٣املوافق 
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 ٢٩املوافق /  هـ ١١٣٣ حمرم ٢٨، اجلمعة ٦، ص ٦، م ٦ السابق، س راملصد -٤٣

 . م١٧٢٠نوفمرب 

/  هـ ١٠٩٢ رجب ٨، اخلميس ٢٤٦، ص ٦٢٠، م ٧حمكمة الدقهلية، س  -٤٤
 . م١٦٨١ يوليو ٢٤املوافق 

 .٩، ص ٥مصدر سابق جـ: عبد الرمحن اجلربيت -٤٥
لريف املصري يف العصر أعيان ا: رضا أسعد شريف: نظرللمزيد عن هذا املوضوع، ا -٤٦

، )٢٨٣سلسلة تاريخ املصريني العدد (العثماين، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
  .٢٧٠ ـ ٢٥٨ ، ص٢٠١٠

  .٩٢ اآلية ،سورة النساء: القرآن الكرمي -٤٧
، القاهرة، دار ٤الدية يف الشريعة اإلسالمية ط : للمزيد انظر أمحد فتحي نسي -٤٨

 .  ١٠١  ـ١٠٠ ص ١٩٨٨الشروق، 
/  هـ ١١٧٤، األربعاء مستهل شوال ١٨٧، ص ٣٥٦، م ٣٨حمكمة الدقهلية، س  -٤٩

 .    م١٧٦١ مايو ٦املوافق 
/  هـ ١١٣٣ شوال ٧، اجلمعة ١٨٥، ص ٢٥١، م٥حمكمة احمللة الكربى، س  -٥٠

، األربعاء ١٨٧، ص ٣٥٦، م ٣٨ م؛ حمكمة الدقهلية، س ١٧٢١ أغسطس ١املوافق 
عبد الرحيم : للمزيد أنظر م؛ ١٧٦١ مايو ٦وافق امل/  هـ ١١٧٤مستهل شوال 

اجلرمية والعقوبة يف الشريعة اإلسالمية؛ دراسة حتليلية ألحكام القصاص : صدقي
؛ جنم عبد اهللا ٢٠٠ ـ ١٩٠، ص ١٩٨٧واحلدود والتعزير، مكتبة ضة مصر، 

اجلناية على األطراف يف الفقه اإلسالمي، ديب، دار البحوث : إبراهيم العيساوي
 .٢٠٥ ـ ١٤٤، ص ٢٠٠٢للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، 

  .١٧٨ اآلية ،سورة البقرة :القرآن الكرمي -٥١
   .٤٥ اآلية ،سورة املائدة: املصدر السابق -٥٢

  
  

 




