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 فى المجتمع المصرى ةية لجرائم صاحبات الياقات الوردياألبعاد اإلجتماع

 " دراسة تحليلية "

 

 

 إعداد                                                   

 مروة حمدى أحمد خليل                                        

                                                 

 / وجدى شفيق عبد اللطيفا.د 

                           جامعة طنطا -كلية اآلداب ,أستاذ علم اإلجتماع 

 د/ دعاء محفوظ

 جامعة طنطا – كلية اآلداب ,مدرس علم اإلجتماع 

 

 

 

 :  المستخلص

توازنه ب آلفات التى تصيب المجتمع , وتخلجرائم صاحبات الياقات الوردية , واحدة من أهم ا

, حيث أنها تختص بشخصيات فوق مستوى الشبهات , محل ثقة اإلقتصادى , واإلجتماعى 

  المجتمع , واعجاب أفراده , لذلك ال يمكن أن نحتاط لها , أو نؤخذ حذرنا منها

 يشؽلن الوظائؾ واألعمال اإلدارية ,فصاحبات الياقات الوردية يمثلن نساء من الطبقة الوسطى , 

ذات حديث بؤنها هذه الفئة  توؼلت داخل المجتمع مع ظهور البيروقراطية , وتتميزوقد إنتشرت و

دى , يمكنها من اتمام جريمتها إقتصات مستوى إجتماعى , وثقافى , وشخصية جذابة , ذاشيق , 

, وكانت جرئم أصحاب الياقات البيضاء هى التى تمثل تلك الطبقة  دون أن تكون داخل دائرة الشك

جرائمها , وكافة مرتكبيها , ثم أصبحت للنساء من هذه الفئة ما يعبر عنها فى هذه , وتعبر عن 

الوظائؾ , والجرائم أيضاً , فصاحبات الياقات الوردية تمثلن المدانات فى األعمال االدارية , 

 مستؽالت فى ذلك مواقعهن الوظيفية المختلفة    

 

 جرائم أصحاب الياقات البيضاء –صاحبات الياقات الوردية تاحية : تفإلالكلمات ا
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 مقدمة :

تعد جرائم صاحبات الياقات الوردية هى جزء اليتجزأ من جرائم أصحاب الياقات البيضااء , فهاى 

 التى تقوم بها النساء فى هذه الفئة من الجرائم.

ياه فاى أما مصطلح صاحبات الياقات الوردياة  فقاد كانات " كااثلين ديلاى " هاى أول مان أشاارت إل

, وذلك لوصؾ النسااء العاامالت فاى الوظاائؾ اإلدارياة مان الطبقاة  الثمانينات من القرن العشرين

 (1)طى الوس

و قديماً كانت جرائم أصحاب الياقات البيضاء هى فقط التى تمثل تلك الجرائم وتعبر عنهاا , وعان 

عمال , وكاذلك ال مختلؾ مرتكبى هذه الجرائم , ثم أصبحت للنساء فى هذه الفئة ما يعبر عانهن فاى

   حت هناك وردية أيضاً , أصب فيما سبق بيضاء فقط , ثم كانت فى الجرائم , حيث

 مسااانات , شاااابات , ء بمختلاااؾ أعماااارهن ,وصاااحبات الياقاااات الوردياااة تشااامل كااال فئااات النساااا

ومراهقااات , و تصاابح معاادالت ارتكااابهن للجريمااة فااى تزايااد عنااد اتاحااة الفرصااة لهاان لااذلك , و 

ئم صاحبات الياقات الوردية يشمل كافاة الجارائم الخاصاة بؤصاحاب الياقاات البيضااء مصطلح جرا

 (2)بمختلؾ أقسامها وتشعباتها , ولكنها تقتصر فقط على النساء  .

" هاذا  Sutherlandوأصحاب الياقات البيضاء هم المجرماون المإسسايون الاذين أطلاق علايهم "

ن ينتمون إلى طبقاات إقتصاادية وإجتماعياة علياا . المسمى , ويعرفون أيضاَ بمجرمى الخاصة الذي

وتعد المرجعية األساسية لديه فى تحديد مرتكبى هذه الجرائم هى الحالة اإلجتماعياة الراقياة والقاوة 

رام والثقااة فااى نفااوس المحيطااين بااه , و مرتكبااو هااذه الجاارائم أفااراد والنفااوذ , كااذلك أيضاااَ اإلحتاا

عان الشابهات , يتماتعن بشخصاية جذاباة , وحاديث شايق ,  متعارؾ عليهم فى المجتمع فهم بمناؤى

 (3)ومظهر محترم , يرقى ألن يكون فوق مستوى الشبهات .

 

 مشكلة الدراسة : أوالً : 

تمثلت مشكلة الدراسة فى رصد وتحليل جرائم صاحبات الياقات الوردية , وذلك مان خاالل تحليال 

 الجنائياة فاى اإلساكندرية , هذه الفئة من الجرائم لدى المحكماة المتهمات فى مضمون بعض ملفات

األعداد الصحفية لجريدة األهرام االسابوعى لياوم الجمعاة فاى الفتارة باالضافة الى تحليل مضمون 

 . م 2116م وحتى عام 2114البحثية من عام 

, مان أكثار  -ء علاى حاد ساوا -إن جرائم أصحاب الياقات البيضاء, وصاحبات الياقات الوردية ,  

" إلاى  Herbert Edelhertzالجرائم إتساعاً , حيث أنها تشامل العدياد مان الجارائم وقاد ذهاب "

 وهى :ئم وتقسيمها إلى أربعة أقسام تصنيؾ هذه الجرا

                                                           
(1)

, P olga.gurkova@ugd.edu.mkCriminological Aspectes of Pink Collar Crime ,  Koshevaliska.Olga,(2018),
54  

(2)
 Kelly@pinkcollarcrime.com What Is Pink Collar Crime ? ,Paxton . Kelly , (2020) ,   

(3)
 314: دار المعرفة الجامعية , ص  إسكندرية ى علم اإلجتماع ,مقدمة ف( , 1111جلبى . على عبد الرازق , ) 
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دى وهى تلك الجارائم التاى يقاوم بهاا أشاخاص يعملاون بشاكل فارالجرائم الشخصية :  -1

جارائم اإلحتياال  –التهارب الضاريبى  جرائم:  لتحقيق أرباح ومكاسب شخصية ومنها

 (1)ببطاقات اإلئتمان

هى تلك الجرائم التاى يقاوم بهاا العااملون فاى الشاركات جرائم إساءة أستخدام الثقة :  -2

قباال  والمإسسااات الحكوميااة وؼياار الحكوميااة ماان إنتهاااك للثقااة الممنوحااة لهاام , ماان

 (2)لرشوة  جرائم ا –جرائم اإلختالس  :أصحاب العمل أو العمالء ومنها 

ة أرباحهم وهى تلك الجرائم التى يقوم بها رجال األعمال لزيادجرائم رجال األعمال :  -3

 (3)جرائم ؼسيل األموال  : الخاصة بدرجة كبيرة ومنها

وهى تلك الجرائم التى تتم من خالل شركات جرائم اإلشتراك فى ألعاب اإلحتيال :  -4

جرائم اإلحتيال  الواقع مثل :وعروض وهمية ليس لها أساس من الصحة على أرض 

   (4)جرائم اإلحتيال االلكترونى  –المباشر 

ولجؤت الدراسة إلى تحليل مضمون بعض ملفات الجرائم من فئة صاحبات الياقات الوردية من 

م وحتى عام 2114خالل قضاياهم لدى المحكمة الجنائية فى اإلسكندرية فى الفترة الزمنية من عام 

   , وتحليل مضمون أعداد األهرام االسبوعى فى نفس الفترة الزمنية المحددة  م2116

 أهمية الدراسة :ثانياً : 

  ة بالؽة نبرزها فى عدة نقاط :إن لدراسة مثل هذه الفئة من الجرائم أهمي

هذه لطبيعة  نظراَ خطورة على المجتمع إن هذه الفئة من الجرائم تعد من أشد أنواع الجرائم  

 .ئم , وطبيعة مرتكباتها راالج

إن هذه الجرائم ذات تؤثير قوى ومتعدد الضحايا , فلكل قضية منهم العديد من الضحايا , فنجد مثالً 

التقليدية تكون محدودة الضحايا ,  الضحايا بعكس الجرائم ن جريمة توظيؾ األموال لها آالؾأ

 فتسليط الضوء عليها قد يإدى الى زيادة حذر األفراد عند التعامالت المادية فيما بينهم

إن دراسة هذه الفئة من الجرائم  تعطى فهماَ أكبر وأوضح لعلماء الجريمة وصناع القرارالسياسى 

 ا .بكافة أنواع السلوك اإلجرامى لتشخيص أسبابها وطرق عالجه

فااى  تطااوير  الفئااة ماان الجاارائم ونماذجهااا, قااد تكااون محاولااة لالسااهام إن الدراسااة المتعمقااة لهااذه

وتحديث أنظمة وقوانين وسياسات فعالة للوقاية منها , والعمل على التدخل السريع لمحاولة تجنبها 

تتناساب مااع متبعاة ماع الجارائم التقليدياة ,  ألنهاا ال إعتمااد ذات السياساات ال فيهاا , حياث ال يمكان

 سرعة وتطور تلك الجرائم 

إن دراسة هذه الجرائم تسمح لنا بإجراء نظرة ثاقبة على ثقافة المجتماع مان خاالل تعاملاه ماع هاذه 

 الفئة من الجرائم , وكذلك تعامل المجتمع مع مرتكبات هذه الفئة من الجرائم  .

 

                                                           
(1)

Types and Schemes of White Collar Crime , (2011) , United States of America : National  Fraud Center, 
P. N . 4   

(2)
 23الكتب , ص  عالم: القاهرة  مكافحته , –نتائجه  –الفساد ومصادره ( ,  2111درويش . محمد أحمد , )

(3)
مكافحة الفساد اإلدارى والوظيفى وعالقته بالجريمة على المستوى المحلى واإلقليمى والعربى ( , 2111فرج يوسؾ . أمير , )  

 383القاهرة : المكتب الجامعى الحديث , ص  والدولى ,
(4)

Types  ,Ibid , P. 5   
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 وتساؤالت الدراسة : أهداف ثالثاً :  

 عملت الدراسة على تحقيق هدؾ رئيسى هو : 

سوسديولوجى لجدرائم صداحبات الياقدات الورديدة وأبعادهدا اإلجتماعيدة فدى محاولة تقدديم تحليدل "

 المجتمع المصرى "  

 وإنبثق عن الهدؾ الرئيسى عدة تساإالت تمثلت فى :     

 ما طبيعة هذه الفئة من الجرائم  ؟ -1

 التى أدت إلى إنتشار هذه الجرائم ؟ ما العوامل -2

 ما السمات الخاصة بمرتكباتها ؟  -3

 من هم فئات الضحايا لهذه الفئة من الجرائم ؟  -4

 كيؾ تناولت وسائل اإلعالم هذه الجرائم ؟  -5

 كيؾ يمكن مواجهة هذه الجرائم  ؟ -6

 مفهومات الدراسة :رابعاً :  

 مفهوم الجريمة : -4

إرتباطاَ طبيعياَ , فحيثما كانات هنااك حيااة إجتماعياة كانات هنااك إن إرتباط الجريمة بالمجتمع يعد 

شخص على آخر فى عرضه أو ماله أو متاعه أو شخصه  من جريمة , حيث أنها تمثل أى عدوان

 (1), فوجود اإلجرام فى المجتمع يعد ظاهرة إجتماعية  ترتبط  به إرتباطاَ حتمياَ .

والعدل , والمجرم هو الذى مخالؾ للحق أى فعل الجريمة هى فعل ؼير مرؼوب , فهى تعبر عن 

  (2)يقوم بذلك الفعل , ويكون مصراً عليه , ال يسعى لتركه  .

ويعد تعريؾ الجريمة أمراَ ؼير يسير على اإلطالق وذلك لتعدد تعريفاتها وإختالفها , إال أنهاا تعاد 

ى المتعاارؾ عليهاا فاى من الناحية اإلجتماعياة هاى خاروج علاى قواعاد النظاام اإلجتمااعى والخلقا

رجاة تاإدى إلاى ساخط المجتمع , بحيث يكون فاى هاذا الخاروج إياذاءاَ شاديداَ للشاعور الجمااعى بد

 (3)المجتمع وؼضبه , وهى شيئاً نسبياً تحدده عوامل الثقافة والمكان والزمان 

 

 وإنطلقت الدراسة من هذا التعريف اإلجرائى للجريمة :

" الجريمة هى أى فعل خارج عن حدود القانون الجنائى الذى أقرته السلطات التشريعية السدائدة 

فددى المجتمددع , وهددى صددورة مددن صددور االنحددراف أو عدددم امتثددال الفددرد للقواعددد االجتماعيددة 

 " المتعارف عليها لدى المجتمع 

 مفهوم صاحبات الياقات الوردية : -2

كان ظهور هذه الفئة مصحوباَ بظهور طبقة جديدة فى المجتمع األمريكى مان الماوظفين شاكلوا ماا 

يعرؾ بإسم الطبقة الوسطى الجديادة , تحولات فيماا بعاد إلاى طبقاة مدمجاة فاى المجتماع الحاديث , 

الهرم اإلجتماعى القديم للمجتماع , ويتشاكل الجازء األكبار بحيث أصبحت تشكل هرماَ جديداَ داخل 

من الطبقة الوسطى الجديدة من الفئات ذات الدخل المتوسط , أما قمة الهرم فيعتليهاا رجااالَ ونسااَء 

                                                           
Goode. Erich, (2016), Deviant Behavior , United State of America : Routledge , P . N . 1141 

(2)
 11القاهرة : دار الفكر العربى , ص الجريمة والعقوبة فى الفقه اإلسالمى ,( , 1118أبو زهرة . محمد , ) 

(3)
 21اسكندرية : دار المعرفة الجامعية , ص علم االجتماع الجنائى , ( , 2114شتا . السيد على , ) 
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كانت نسبة العاملين من أصحاب هاذه الفئاة قاد  1141من أصحاب الياقات البيضاء , وبحلول عام 

هاا والتوزياع وؼير –والخدمات  –بدأت تسيطر بصفة كبيرة على مختلؾ مجاالت العمل كاإلنتاج 

ماان المجاااالت التااى نماات معهااا سااطوة طبقااة أصااحاب الياقااات البيضاااء , وباتاات األكثاار ساارعَة 

 (1)وإنتشاراَ وسيطرَة على مقاليد ومعدالت النمو اإلقتصادى داخل المجتمع.

أما عن صاحبات الياقات الوردية فهن جزء ال يتجزأ مان أصاحاب الياقاات البيضااء , وال 

ئم ولكن مرتكباتها من النساء , رؼم أن هناك نزعة نفس فئات الجرايمكن فصله عنها , فهى تمثل 

داخل المجتمع إلى الربط بين األنشطة اإلجرامية وبين فئات الشباب وخاصَة الاذكور مان الطبقاات 

الدنيا , إال أن الجريمة ال تنحصر فى هذه الشريحة اإلجتماعية فقط , حيث أن هنااك أعاداداَ كبيارة 

ثااار نفاااوذاَ فاااى المجتماااع يرتكباااون أعمااااالَ إجرامياااة تتجااااوز فاااى ضاااخامتها , مااان األثريااااء واألك

  (2)وخطورتها , وآثارها ما يقوم به الفقراء من أعمال إجرامية .

 

 

 

  

 وتمثل التعريف اإلجرائى لصاحبات الياقات الوردية فى :

والوظددائف " صدداحبات الياقددات الورديددة هددن تلددك الفئددة مددن النسدداء العددامالت باألعمددال 

اإلدارية التى التتطلب إرتداء مالبس خاصة بالعمل كأصحاب الياقدات الررقداء, فهدن الطبقدة التدى 

, والتددى تمثددل النسدداء صدداحبات  البيروقراطيددة فددى المجتمددع راد إنتشددارها وسددلطتها مددع نمددو

المستوى االجتماعى واالقتصادى والثقافى المتمير , فوق مستوى الشبهات , تحظى بثقة تمكنها 

  " من ارتكاب السلوك االنحرافى 

 مفهوم جرائم أصحاب الياقات البيضاء : -3

ات نظراَ إلتساع نطاق جارائم أصاحاب الياقاات البيضااء , إتساعت كاذلك وتعاددت التعريفا

الخاصة بهذه الجرائم , فنجد أن هنااك فئاة مان العلمااء عرفتهاا مان منظاور أنهاا إخاتالس أماوال , 

وفئة أخرى من العلماء ذهبت فى تعريفها إلى أنها الخروج عن القانون , وكذلك نجد أن هناك مان 

 أن التعريؾ إال, عرفها بإعتبار أنها إستؽالل للنفوذ , وهناك أيضاَ من ذهب إلى أنها جرائم مهنية 

 (3)يضاء هو تعريؾ " سيذرالند " األشمل واألعم لجرائم أصحاب الياقات الب

أنه يعاد التعرياؾ األشامل واألعام لجارائم أصاحاب  اإلجتماع علماء  حيث يرى الكثير من

" بإلقاء خطاب أمام جمعية علماء اإلجتماع األمريكية Sutherlandالياقات البيضاء , حيث قام "

فى الخطاب إلى هذه الجرائم على انها جرائم يؽلب عليهاا طاابع اإلحتارام , حياث أنهاا  , وقد أشار

تعباارعن الجاارائم فااى الطبقااة العليااا أو الراقيااة ناصااعة البياااض ماان رجااال األعمااال المحتاارمين أو 

 (4)المفترض أن يكونوا محترمين .

                                                           
(1)

Friedrichs . David , (2009) , Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society , United 
States of America : Wadsworth Cengage Learning P . N . 22  

(2)
 213, ص  مرجع سابقؼدنز . أنتونى ,  

(3)
Benson. Michael , Simpson . Sally, (2018), White Collar Crime an Opportunity Perspective , New York : 
Routledge , P . N . 1-3  

(4)
Friedrichs.David,(2009), Ibid , P . N 1  
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ائم هااى الحالااة وكاذلك قااد ذهااب إلااى أن المرجعيااة األساسااية فاى تحديااد مرتكبااى هااذه الجاار

 (1)اإلجتماعية الراقية , والقوة , والنفوذ , كذلك أيضاَ اإلحترام والثقة فى نفوس المحيطين به . 

 

هاذه الجارائم , حياث فياه " القلق من خالل خطاباه الاذى تنااول Sutherlandوقد أثار " 

ع ماثالَ , كان تركيز وإهتمام المجتماع منصاب علاى الجارائم ذات الضارر الجسادى كجارائم الشاار

وتجاهاال المجتمااع تماماااَ للجاارائم والمخالفااات التااى يرتكبهااا أفااراد ماان أصااحاب المناصااب الرفيعااة 

 (2)والنفوذ 

 وتمثل التعريف اإلجرائى لجرائم أصحاب الياقات البيضاء فى:

" جددرائم أصددحاب الياقددات البيضدداء تتمثددل فددى األنشددطة اإلجراميددة التددى يقددوم بهددا بعدد  

باألعمال اإلداريدة ,مدن الرجدال والنسداء , فهدى الممارسدات قيدر القانونيدة الموظفين المختصين 

 التى يتم إرتكابها لتحقيق مكاسب خاصة قير مشروعة"

 : التوجه النظرى للدراسةخامساً : 

 لجؤت الدراسة إلى : 

 نظرية فقدان المعايير ) األنومى (  -أ 

   نظرية الصراع الثقافى –ب 

إلاى أن المعاايير  فيها أشار دان المعايير لدى "دوركايم" , والذىفنظرية الالمعيارية أو فق 

ل قواعد ملزمة لهم اجتماعياً , فاال ينبؽاى علايهم هى التى يحددها أى مجتمع لسلوك أفراده , وتشك

تآكال تلاك وقد إساتعانت الدراساة بنظرياة فقادان المعاايير , لبياان أثار ؼيااب أو ,  عدم االمتثال لها

المعايير لدى المجتمع المصارى فاى ظال التؽيارات السياساية واالجتماعياة , التاى حادثت مناذ عاام 

م , ومادى انعكااس تلاك الحالاة علاى جارائم صااحبات الياقاات الوردياة 2113م وحتى عام 2111

 داخل المجتمع المصرى . 

فاراد والمجتماع , حياث فقد أشار " دوركايم " ألى أن فقدان المعايير لاه أثار كبيار علاى األ

تمحو قواعد التنشائة االجتماعياة لادى الفارد , وتدخلاه فاى حالاة مان العزلاة واالؼتاراب , ومان ثام 

 (3)تصبح المعايير رخوة , وأقل الزاماً لألفراد , فيفقد قدرته على التمييز بين الصواب والخطؤ 

كمااا أشااار الااى أن الالمعياريااة تباادأ ماان األساارة , وتتمثاال فااى ارتفاااع معاادالت الطااالق , 

والتفكااك األساارى , ثاام تنتقاال الااى وحاادات مجتمعيااة أكباار , حتااى تصاال الااى الحكومااات والاانظم 

السياسااية داخاال المجتمااع , كمااا يرجااع الساالوك االنحرافااى والجريمااة الااى ؼياااب قاادرة الفاارد علااى 

, ؼياب المعناى لكاون الفارد جازء مان ذلاك المجتماع , و عادم وضاوح الهادؾ مع التؤثير فى المجت

 (4)داخله 

ويارى " دوركااايم " أن حالااة األناومى هااى التااى تشااكل القاوة الدافعااة لتؽيياار المجتمعااات , 

حيث تختل المعايير وتتفكك , وهو ما أسماه بفراغ األخالق وضعؾ االنتماء االجتماعى , ولفقدان 

                                                           
(1)

Benson,OP . Cit  , P .N  3  
(2)

Barnett.Cynthia , The Measurement of White Collar Crime ,United States of Amrrica : U . S 
.Department of Justice , P . N 1  

(3)
 112, األردن : دار الشروق للنشر والتوزيع , ص  1ط علم ضحايا االجرام , ( , 2111خليل العمر . معن , ) 

(4)
الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب , ص اتجاهات نظرية فى علم االجتماع , ( , 1181عبد المعطى . عبد الباسط , ) 
83 
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المعايير أثار سلبية كبيرة , حيث يإدى الاى قلاق واضاطراب فاى الحيااة االجتماعياة , فياذهب كال 

 (1)الى تحقيق أهدافه دون النظر الى وسائل تحقيقها , أو الضرر الذى قد يلحقه بالمجتمع فرد 

قااافى , لبيااان أثاار الصااراع بااين االؼااراءات وكااذلك إسااتعانت الدراسااة بنظريااة الصااراع الث

المادية , واتاحة الفرصة الرتكاب الجريمة , فى ظل التؽيرات السياسية واالجتماعياة التاى حادثت 

مع المصرى , ومدى قدرة الفارد علاى التمساك بالمعاايير الخاصاة باالمجتمع , أو االتجااه فى المجت

 ية دون النظر الى وسائل تحقيقها .الى تحقيق تلك االؼراءات الماد

ويحدث الصراع الثقافى عندما تتعرض المجتمعات لعملية تؽير اجتماعى سريع , الذى قد 

يإدى الى حدوث انقسام داخل المجتمع , فيصبح فريقين , فريق يإيد التؽيار االجتمااعى , وفرياق 

 (2), مما يإدى الى صراع داخلى بالمجتمع , وصراع خارجى مع مجتمعات أخرى يرفضه 

يلين " نظريتاه ماان خاالل وجاود مجموعااات مختلفاة , كاال منهاا قااد واختبار " سورساتن ساا

نشؤت فى ظل معايير مختلفة من السلوك , تعد بمثابة قواعاد , وأن هاذه العاايير لاديها القادرة علاى 

خرق القاوانين الساائدة فاى المجتماع اذا تعارضات ماع معااييره الخاصاة , وهاى تتشاكل مان خاالل 

 (3)د الخلفية االجتماعية الخاصة بالفر

, الصاراع الخاارجى الاذى يحادث عناد ويرى "سيلين " أن الصاراع الثقاافى يؤخاذ جاانبين 

الصاراع باين ثقاافتين فاى مجتمعاين مختلفاين , والصااراع الاداخلى الاذى يحادث مان خاالل صااراع 

 (4)ثقافتين مختلفتين فى مجتمع واحد 

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة :سادساً : 

, حيث يرى بعض الباحثين أن كلماة الوصاؾ  الدراسات الوصفيةمن  تعد الدراسة

تدل على المسح , وهى النظر فيما وراء الشئ , وقد يفسر ذلك اإلعتماد عليها للوصول إلى 

حقاائق وطبيعاة ظااهرة , أو موقاؾ , أو مجموعاة مان بيانات الدقيقة , فهى تسعى لتفساير ال

تقرير خصائص هذه الظاهرة , وهى دراسة  الناس , أو األحداث , أو األوضاع , وتستهدؾ

يؽلب عليها صفة التحديد , وتعتمد على جماع الحقاائق , وتحليلهاا , و تفسايرها إلساتخالص 

 داللتها إلصدار تعميمات بعد ذلك بشؤن الموقؾ أو الظاهرة محل الدراسة .

يهدؾ إلى دراسة ووصؾ خصائص , وأبعاد المنهج الوصفى التحليلى : 

الدراسة , فى وضع معين من خالل تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بها  الظاهرة محل

, وتنظيم هذه البيانات وتحليلها للوصول إلى مسببات المشكلة , والعوامل التى تتحكم فيها 

 (5), وبالتالى العمل على إستخالص نتائج يمكن تعميمها مستقبالَ 

                                                           
1
 136القاهرة : د . ت , ص , 4المدخل لدراسة الظاهرة االجرامية " الظاهرة االجرامية " , ج ( , 2114السيد . أحمد لطفى , ) 

(2)
 255اسكندرية : دار العلوم العربية , ص الفكر االجتماعى فى نشأته واتجاهاته وقضاياه , ( , 1181جابر . سامية محمد , ) 

(3)
 Schubert . Jessica , (2014) , Culture Conflict ,California : ICTSD &CEIPI , P . N . 97 

4
القاهرة : دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع , ص مبادئ علم االجرام وعلم العقاب , ( , 1185عبد الستار . فوزية , ) 

118 
(5)

القاهرة : األسس العلمية لكتابة رسائل الماجستيروالدكتوراه , ( , 1112سعود . محمد عبد الؽنى , الخضيرى . محسن أحمد , ) 
 51مكتبة األنجلو المصرية , ص 
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التى تهدؾ إلى الوصؾ يعد أحد أساليب البحث العلمى تحليل المضمون : 

الموضوعى المنظم , وهو وسيلة للقيام بإستنتاجات عن طريق التحديد المنظم لسمات 

  (1)معينة داخل الظاهرة محل الدراسة 

وهو بمثابة القياس الكمى للمحتوى العام لمشكلة الدراسة , والذى قد يكون كلمة , 

يلة للقيام بإستنتاجات , عن أو رمز, أو وثائق رسمية , أو شخصية وؼيرها , فهو وس

 (2)طريق التحديد المنظم والموضوعى للسمات الخاصة بالمشكلة 

المتهمات بجرائم  مضمون مجموعة من ملفاتل كيفى وقد لجؤت الدراسة إلى تحليل

, فى الفترة البحثية من عام  صاحبات الياقات الوردية , لدى المحكمة الجنائية باإلسكندرية

,  م  , دون االستناد الى التكييؾ القانونى النهائى لتلك الملفات2116م وحتى عام 2114

 د أسفر عن ذلك :قو

  من ملفات الجرائم التى تم فحصها , كانت المرأة فيها 83أن %

شريك فى الجرم مع آخرين , بإستثناء بعض الحاالت كانت المرأة فيها هى 

المتهم الوحيد , وقد يرجع ذلك ألن المرأة فى كثير من األحيان ليست لديها 

 القدرة الكافية لإلقدام على الجرم بمفردها , وقد تكون األجواء الوظيفية

 المحيطة بالمرأة هى أحد مسببات الجريمة 

  ا , تم الحكم فيها % من ملفات الجرائم التى تم فحصه51أن

% فقط من 33% ادانة مع ايقاؾ التنفيذ , بينما 16ببراءة المتهمة , و 

  تمت ادانتهن بالفعل

  من ملفات الجرائم التى فحصها , قد إستمرت فى 111أن %

سنوات , وهى قد تكون أحد  5 – 3وح بين المحكمة لدراستها لمدة تترا

للمماطلة والتسويؾ , حتى تختفى الحقائق أساليب فريق الدفاع القانونى 

 وتطمس األدلة مع مرور الزمن

  من المتهمات فيهن يمتلكن وظائؾ خاصة  ,  66أن %

, لذا فقد يكون اإلحتياج المادى  % فقط منهن يعملن بوظائؾ حكومية 33و

 الوحيد لتلك الجرائم ليس هو الدافع 

راسة بتحليل مضمون صحيفة األهرام االسبوعى عدد يوم الجمعة , فى الفترة كما قامت الد

م , ومقارنتها بؤعداد األهرام االسبوعى قبل حدوث 2116م وحتى عام 2114البحثية من عام 

خالل أعداد التؽيرات السياسية واالجتماعية المتالحقة التى طرأت على المجتمع المصرى , من 

مفردة بحثية , وقام التحليل بدراسة  314م , بواقع  2111م وحتى عام 2118الجريدة من عام 

الطريقة التى اعتمدتها الجريدة فى التؽطية الصحفية لجرائم المرأة بصفة عامة , وجرائم 

 حبات الياقات الوردية بصفة خاصة صا

                                                           
(1)

 58فلسطين : جامعة القدس , ص مناهج البحث العلمى , ( , 2113دياب . سهيل رزق , ) 
(2)

 153ص مرجع سابق , عباش . عائشة , رانجة . زكية ,  
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النشر , وطريقة النشر , ولون البنط  من خالل فئات الشكل من حيث مكان النشر , ومساحة 

المستخدم فى النشر , ونوع النشر فى التؽطية الصحفية , وكذلك مرفقات العرض التى لجؤت 

  اليها الجريدة فى التؽطية

أيضاً التحليل من خالل فئات موضوع الدراسة , من حيث هدؾ عرض المادة الصحفية ,  

المنشورة , والجرائم التى تناولتها المادة الصحفية , وأسلوب عرضها , ومصادر المادة الصحفية 

وكذلك أسباب الجريمة المشار اليها فى العرض , والتكييؾ القانونى للجريمة , كذلك الشخصيات 

التى تم ذكرها فى التؽطية الصحفية , طبيعة الضحية , عدد مرتكبو الجريمة , طريقة االشارة 

ية للمتهم , والحالة الجنائية له , كذلك تحليل شخصية المتهم للمتهم داخل النشر , الصحيفة الجنائ

 من خالل ماتم نشره , وقد أسفر ذلك عن :

  أنه قد نجد , من حيث التغطية الصحفية للجرائم لدى جريدة األهرام االسبوعى

اقتصرت التؽطية الصحفية للجرائم فى مساحات صؽيرة لم تصل الى صفحة كاملة 

 ية اال فى حاالت استثنائ

  اكتفت الجريدة بعرض الجرائم فى أؼلب الحاالت كؤخبار , دون التعمق فى حيثيات

 الجريمة وأسبابها 

  قد يحسب للجريدة أنها اتسمت فى تؽطيتها الصحفية للجرائم بالموضوعية , فلم تعتمد

 سياسة التحيز أو االستعطاؾ

 ريقة مختلفة اهتمت الجريدة بجرائم القتل بشكل خاص , وعملت على ابرازها بط 

  , م ارتفاع ملحوظ لمعدالت جرائهناك من حيث جرائم صاحبات الياقات الوردية

 ذلك لضعؾ االجراءات الرقابية الرشوة داخل المإسسات , قد يرجع

  ارتفاع معدالت جرائم االحتيال التى تكون ضحاياها من األفراد , وقد يرجع ذلك الى

اندفاع بعض األفراد نحو تحقيق أرباح مادية سريعة , دون التؤكد من مصدر هذه 

 األرباح 

  أؼلب جرائم الرشوة تم الكشؾ عنها من خالل التلبس بالجريمة , وقد يرجع ذلك الى

 الرقابية من قبل المإسسات  صحوة فى تطبيق االجراءات

 

 

 نتائج وتوصيات : 

سعت الدراساة للعمال علاى إجاباة عادة تسااإالت قاد تام طرحهاا مان قبال الباحاث , 

 من الجرائم ؟ ما طبيعة هذه الفئةوكان أول تلك التساإالت : 

ونجد أنه قد إتسع نطاق تلك الجارائم , فتعاددت مفهوماتهاا , وجرائمهاا , ولاذا نجاد 

القارن الراباع المايالدى , أشاار " أرساطو " بإنهاا جارائم إخاتالس األماوال مان قبال أنه فاى 

 موظفى الدولة , والمسئولين ذوى المناصب الرفيعة
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كذلك نجاد أن كال مان " ألبارت رياس " و " ألبارت ليبرماان " قاد أشاارا إلاى أنهاا  

عاب بالنظاام جرائم الخروج عن القانون فى شرائح أصحاب السلطة , التى تعمال علاى التال

 السياسى واإلقتصادى لتحقيق أرباح خاصة ؼير مشروعة 

كااذلك فقااد أشااار " هيرباات إياادلهيرتز" أنهااا األفعااال ؼياار القانونيااة , ماان إخفاااء  

معلومات , أو تزييؾ حقائق , وذلك من خالل تحقيق أعلى قدر من المصالح المادية بؽض 

 النظر عن طرق تحقيق ذلك 

ى الجارائم التاى يرتكبهاا المهنياون فاى مجاال تخصصااتهم كما يرى البعض أنها ه 

 الوظيفية , من خالل إستؽالل ذلك الموقع الوظيفى لتحقيق مكاسب مادية ؼير مشروعة 

أما " سيذرالند " فقد ذهب إلى أنها تلك الجرائم التى يؽلب عليها طابع اإلحتارام ,  

األعمااال , محااط ثقااة وتقاادير  فهااى تمثاال جاارائم الطبقااة العليااا , ناصااعة البياااض ماان رجااال

, إن جرائم صاحبات الياقات الوردية هى تلك التاى تتمثال فاى األنشاطة اإلجرامياة المجتمع 

التى تقوم بها بعض الموظفات المختصاات باألعماال اإلدارياة , حياث أنهاا ممارساات ؼيار 

 قانونية يتم إرتكابها , لتحقيق مكاسب خاصة ؼير مشروعة 

 تصنيفها إلى أربعة أقسام :  وهى الجرائم التى تم

  : ومنهااا جاارائم التهاارب الضااريبى , الجددرائم الشخصددية

 وجرائم اإلحتيال ببطاقات اإلئتمان 

 : هااا جاارائم الرشااوة , ومن جددرائم إسدداءة إسددتخدام الثقددة 

 وجرائم اإلختالس 

 : ومنها جرائم ؼسيل األموال  جرائم رجال األعمال 

  ومنهاااا جااارائم : جدددرائم اإلشدددتراك فدددى ألعددداب اإلحتيدددال

  اإلحتيال المباشر, وجرائم االحتيال االلكترونى

مددا العوامددل التددى أدت إلددى إنتشددار هددذه أمااا عاان تساااإل الدراسااة الثااانى , 

فقد ذهبت الدراسة إلى أن هناك بعاض العوامال التاى أدت إلاى ذلاك حياث الجرائم ؟ 

 أن : 

  النظاارة السااابقة للجاارائم لاادى المجتمااع كاناات تقتصاار علااى

جرائم القتل والسرقة المتعارؾ عليها , فلم تكن األفعال التى تتم بواساطة 

 الحاسب اآللى أو الهاتؾ تعد جرائم 

  كان الركود اإلقتصاادى العاالمى بمثاباة المحارك , والادافع

 األساسى وراء إنتشار تلك الجرائم 

 ة ماان قباال ضااحايا تلااك الجاارائم إخفاااء المحاااوالت المسااتمر

تعرضهن لإلحتيال , من العوامل الهامة التى تإدى إلاى إساتمرار المادان 

 فى إرتكاب جرمه

  كااذلك وتعااد حالااة فقاادان المعااايير , التااى شااهدها المجتمااع

م , 2111المصرى , والتى أعقبت التؽيرات السياساية الكبارى مناذ عاام 
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ى إنتشار تلك الجرائم , من حياث ؼيااب من أهم تلك العوامل التى أدت إل

 الثوابت اإلجتماعية واألخالقية الخاصة بالمجتمع المصرى

  كمااا أن عمليااة الصااراع الثقااافى , والتؽياار السااريع الااذى

شهدته مصر , كذلك يعد سابباً هامااً فاى تؽيرسالوك بعاض الفئاات وميلهاا 

ئم إلااى السااالوك اإلنحرافاااى , وقااد أسااافر ذلاااك عاان زياااادة معااادالت جااارا

 صاحبات الياقات الوردية 

  كذلك فإن إنتشار وباء كورونا فى العالم قد أدى كاذلك إلاى

% 411إرتفاع معدالت جارائم اإلحتياال اإللكترونياة بنسابة وصالت إلاى 

 عن األعوام السابقة 

ذهبات الدراساة إلاى أن ما السدمات الخاصدة بمرتكباتهدا ؟ أم عن التساإل الثالث , 

 م صاحبات الياقات الوردية تتوافرفيهن بعض السمات هى :أؼلب المدانات فى جرائ

  تتمتااع بمكانااة عاليااة , ونفااوذ كبياار , وكااذلك تتمتااع بثقااة وإحتاارام

 المحيطين بها

  تتمتع بالمقدرة المادية المرتفعة , والمناصب الوظيفية المرتفعة 

  َتتمتع بالسلطة والنفوذ , الذى قد يكون ؼير مباشر , ولكناه معلوماا

 حيطين بهالدى الم

  تتمتع بحياة رؼدة كريمة , فهى ليست فى إحتياج إلرتكاب الجريمة 

  ذات تعليم جيد , وعالقات إجتماعية متشعبة , تعمل على إستؽاللها

 فى إرتكاب جرائمها

  , شخصية ال تضع ذاتهاا فاى مصااؾ صااحبات النشااط اإلجراماى

 بل تعتبر أن ما تقوم به هو محصلة سلوك المحيطين بها

  لااديها القاادرة علااى القيااام بإتخاااذ العاطفااة وساايلة لكسااب شخصااية

 , إلرتكابها الجريمة , وكذلك النفاذ منها دون عقاب  المحيطين بها

  عاام , 43ويعد متوسط أعماار مرتكباات تلاك الجارائم تتاراوح باين

 عام  43وحتى 

ن ضحايا إمن هم فئات الضحايا لهذه الفئة من الجرائم ؟ أما عن التساإل الرابع , 

جرائم صاحبات الياقات الوردية , ال تقتصر فقط على األفراد , وإنما تمتد حتى تصال إلاى 

الهيئات , والشركات وحتى قد تصل إلاى الحكوماات , إال أنناا نجاد أن أكثار الضاحايا لتلاك 

مااان خاااالل التعاااامالت  البندددوك , يليهااااوالمؤسسدددات  أصدددحاب الشدددركاتالجااارائم , هااام 

فة , من بطاقات إعتماد , وقروض , وتزييؾ بطاقاات إئتماان وؼيرهاا , اإلقتصادية المختل

المسااتهلكين للساالع والخاادمات , ثاام يااؤتى  العمددالء ثاامالسددلطات الضددريبية , كااذلك يلاايهم 

 صة رفى أعمال البوالمساهمين 
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علاى الارؼم مان كيف تناولت وسائل اإلعالم هدذه الجدرائم ؟ أم التساإل الخامس , 

االلدور الهام الذى تقوم به وسائل اإلعالم فاى مكافحاة تلاك الجارائم , إال أن هاذا الادور قاد 

 يشوبه الؽموض فى بعض األحيان 

 حيث تتعمد التعتيم على بعض الجرائم بعض الوقت 

  , كذلك قد تتعمد تضخيم بعض األفعال اإلنحرافية البسيطة

 حتى تكون ساتراَ لتلك الجرائم

 ك فقااااد تلجااااؤ إلااااى عاااارض مجموعااااة مضااااللة ماااان كااااذل

اإلحصاءات , عان حادوث تلاك الجارائم فاى المجتماع , وهاى ؼيار حقيقياة , 

 ومؽايرة لما هو على أرض الواقع 

  كااذلك فإنهااا أحياناااَ , تسااعى جاهاادة لرصااد مرتكبااات تلااك

 الجرائم , ومالحقتهن عن كثب , ومتابعة وعرض كافة حيثيات القضية

إن العمال علاى   كيف يمكن مواجهة تلدك الجدرائم ؟واألخير ,  أما التساإل السادس

مكافحة تلك الجارائم ال يمكان وأن ياتم مان خاالل جهاود دولاة فقاط , لاذا عهادت المإسساات 

الخاصااة , واألكاديميااة علااى مسااتوى العااالم , بالتعاااون مااع مكتااب األماام المتحاادة لمكافحااة 

معيار دولى مشترك لمكافحة جرائم الجريمة , على إنشاء صك تعاون دولى , يضمن وضع 

الفساد , كذلك يعمل على حث الشركات على اإلعتراؾ بوجود حاالت فساد لاديها , والعمال 

 على الكشؾ عنها بمصداقية 

كما سعت الدولة لتؽيير التشريعات الخاصة بجرائم الفساد , خاصَة جرائم الرشوة , 

لوسايط مان تلقاى الجازاء علاى ذلاك من أجل ضمان ثباوت اإلتهاام , حياث أعفات الراشاى وا

الفعل , حال اإلبالغ عن الموظؾ المتلقى للرشوة , كماا تعمال علاى تنظايم الماإتمر الادولى 

 م , للعمل على إيجاد حلول دولية للحد من تلك الجرائم 2121لمكافحة الفساد فى عام 

لتعااون ونظراَ لوعى الدولة من أن تلاك الجارائم ال يمكان الحاد منهاا إال مان خاالل ا

المشترك بينها , وبين أفراد المجتمع , فقد خصصت اإلدارة العامة لمباحاث األماوال العاماة 

ؼرفاااة عملياااات لتلقاااى بالؼاااات الماااواطنين الخاصاااة بوقاااائع الرشاااوة , إساااتؽالل النفاااوذ , 

 واإلضرار بالمال العام 

لاذا  من أشد الجارائم خطاورة علاى المجتماع ,ائم صاحبات الياقات الوردية , إن جر

فهى تقتضى تكاتؾ كافة الجهود لمحاولة الحد مان إنتشاارها , الباد وأن يكاون هنااك تعااون 

دولى لتبادل البياناات والمعلوماات الخاصاة بجارائم الفسااد , والعمال علاى إنشااء سابل لاذلك 

 التعاون لمحاصرة تلك الجرائم والحد من توؼلها المتسارع داخل المجتمعات المختلفة 

أن تتعااون المإسساات والهيئاات الحكومياة , ماع نظيرتهاا فاى القطااع كذلك فالباد و

الخاص , والعمل ماع أجهازة الدولاة الرقابياة بشافافية , للكشاؾ عان جارائم الفسااد داخلهاا , 

وأيضاَ البد من تعاون أفراد المجتمع فى اإلبالغ عان أى واقعاة فسااد , وكاذلك اإلباالغ عان 

 لها أى حالة إحتيال قد يكون الفرد ضحية
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وأخيراَ فإن جرائم صاحبات الياقات الوردية , من الجرائم التاى يصاعب حصارها , 

فمااا يااتم الكشااؾ عنااه منهااا , ال يمثاال حقيقااة تلااك الجاارائم فااى المجتمااع , حيااث أنهااا شااديدة 

التشعب , لها بالػ األثر على النظام اإلقتصادى للدولة , فهى تلحق به خسائر مادية ضاخمة 

ن مرتكباات تلاك الجارائم محال ثقاة وتقادير إستمرارها إلى عواقب , وحياث أ , قد تإدى مع

المجتمع المحيط بهن , صااحبات نفاوذ وعالقاات إجتماعياة يساهل معهاا إرتكااب الجريماة , 

 كذلك يسهل معها النفاذ من الجرم دون عقاب 

  إن العمل على مكافحة تلك الجرائم البد وأن يتم من خاالل التعااون

لمحلااى , الااذى يشاامل كافااة أجهاازة الدولااة , والقطاااع الخاااص , الاادولى , وا

 وكذلك األفراد 

  , كمااا ينبؽااى العماال علااى تؽلاايظ العقوبااات الخاصااة بجاارائم الفساااد

 والعمل على تفعيلها على أرض الواقع

  والعمل على تفعيل خطة الدولة , من خاالل تقليال التعامال المباشار

تقلياال ثؽاارات الرشااوة , وؼيرهااا ماان بااين الموظااؾ والمااواطن , للعماال علااى 

جارائم الياقاات الورديااة , وذلاك ماان خاالل تقنياة التحااول التقناى للمإسسااات , 

ولكاان ينبؽااى الحااذر عنااد تفعياال تلااك الخطااة حتااى ال نكااون ضااحية لقراصاانة 

 اإلحتيال اإللكترونى

  خاتمة :    

لمجتماع , وقاد إن جرائم صاحبات الياقات الوردية من أخطر الجرائم التى قد تصايب ا

عملت الدراسة على رصد تلك الخطورة , فهى جرائم ال ترتبط بالحالة االقتصادية للمجتماع 

, حيااث إنهااا تنتشاار فااى كاال ماان المجتمعااات الناميااة , والمجتمعااات االقتصااادية المتقدمااة , 

وكذلك فهى جرائم ال ترتبط بثقافة مجتمع معاين , حياث إنهاا كماا سابق االشاارة تتواجاد فاى 

 ة المجتمعات بمختلؾ ثقافاتها كاف

فتلك الفئة من صاحبات الياقات الوردية هى التى تعتلى قمة الهارم االجتمااعى فاى أى 

مجتمع , وستستمرتلك الفئة باالنتشار والتوؼل داخله , ما لم يتم تكاتؾ كافاة فئاات المجتماع 

ية بشؤن القضاء على , مدني وحكومي , بل وكذلك تكاتؾ دول العالم لتفعيل االتفاقات العالم

الفساد , والحرص علاى الشافافية فاى الكشاؾ عان رإوس الفسااد , وكاذلك تؽلايظ العقوباات 

التى تطبق على تلك الجرائم , والعمل على تحديث التشريعات التى تتناولها , والمساواة فى 

 الثواب والعقاب للجميع أمام القانون .     
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Abstract : 

Pink collar crimes are one of the most important scourges , 

that affecting society and disrupting economic and social balance , 

these crimes concern about women , who are trusted by members 

society  . 

Pink collar are an expression of middle class women , who 

working administrative jobs with interesting talk , and attractive 

personality. 

This study aimed to shed light on pink collar crimes , and her 

offenders , and the extent of harm that these crimes cause in society 

. 
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