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الوضع االقتصادي وأثره على تشرد المرأة الالجئة السورية في المجتمع الجزائري
د .فاطمة الزىراء نسيسة  -جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة
واألستاذ :كمال ضلوش  -جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل – الجزائر
خطة المداخلة:
 /1اإلشكالية والفرضيات /2 ،حتديد ادلفاهيم /3 ،رلاالت الدراسة /4 ،منهج الدراسة /5 ،عينة الدراسة
 /6التشرد ( أثار وأسباب تشرد ادلرأة الالجئة السورية يف اجلزائر)
 /7الفقر والبطالة ( أثار الفقر والبطالة على تشرد ادلرأة الالجئة السورية)
 /8حتليل ومناقشة ادلقابلة ادلوجهة لالجئات السوريات ادلتشردات ///اخلامتة.
الملخص:
الوضععا االقتدععادث وأثععرت علععى تشععرد ادل عرأة الالجئععة يف ادتاععا اجلزائععرثي دراسععة ميدا يععة ل ينععة م ع الالجئععات
السوريات متشردات باجلزائر.
هتدف الدراسة إذل زلاولعة الت عرف علعى ااسعباب ادل ديعة إذل تشعرد ادلعرأة الالجئعة السعورية يف ادتاعا اجلزائعرث
وكذلك م رفة اآلثار االجتااعية النامجة ع هذت الظاهرة سواء على الفرد أو ادتاا.
وتطرح هذت الدراسة التساؤالت التالية :
التساؤل المحوري التال ــي:
ع هل لتدين الوضا االقتدادث عالقة بتشرد ادلرأة الالجئة السورية يف ادتاا اجلزائرث؟
باإلضافة إلى التساؤالت الفرعية التالية:
ع هل لفقدان ادل يل خالل احلرب عالقة بتشرد ادلرأة الالجئة السورية يف ادتاا اجلزائرث؟
ع ع هععل لتععدهور ادلسععتو ادل يشععو لةسععر السععورية ( فقععدان ثععرواهتم خععالل احلععرب) عالقععة بتشععرد ادلعرأة الالجئععة
السورية يف ادتاا اجلزائرث؟
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وقد وظفت يف هذت الدراسة منهج دراسة احلالة م خالل تطبيق ادلالحظة وادلقابلة الع أععدت لضعرض مجعا
البيا ات م ال ينة ال شوائية القددية ي ووظف ادلنهج الوصفو التحليلو لوصف الظواهر وحتليلها.
وؽلك حدر أهم النتائج ال توصلت إليها الدراسة يف اايت:
إن تشرد ادلرأة الالجئة السورية ظاهرة ذات أب اد اجتااعية واقتدادية .حيع شعهدت هعذت الظعاهرة ا تشعارا
كبريا يف ادلدن احلطريةي وم بع أسعباب وجعود ادلعرأة الالجئعة السعورية يف الشعارع ادلسعتو ادل يشعو ادلتعدهور
حي ع م ظععم ااسععر فقععدت كععل مععا متلععك يف سععوريا وعنععد جلوئهععا لل زائععر دل تك ع متلععك شععيئا شلععا أثععر علععى
م ظ ععم ااس ععر الس ععورية ب ععدما دل ب ععد عا ععال مناس ععبا إلعال ععة أس ععرها م ععا اف ععرز ه ععذت الظ ععاهرة عل ععى ال ععر م مع ع
ادلساعدات ال تتحدل عليها مع رعرف انسعن إال أملعا دل تعوفر ذلعم السعك وتعوفري كعل متطلبعات احليعاةي
ولتععدين ادلسععتو الت لياععو للا عرأة الالجئععة السععورية كععذلك عالقععة ب ععدم حدععوذلا علععى عاععل وهععذا مععا ج لهععا
تتش ععردي للحال ععة االجتااعي ععة للاع عرأة الالجئ ععة الس ععورية عالق ععة بتش ععردها فا ظ ععم ادلتش ععردات كع ع ق ععد فق ععدن
أزواجهع ع خ ععالل احل ععرب يف س ععوريا أو ت ععزوج زواج ععا عرفي ععا برج ععال مع ع اجلزائ ععر تطلقع ع وه ععذا كلع ع راج ععا
الخععتالف ال ععادات والتقاليععد وعععدم اسععتي اب ادلعرأة الالجئععة السععورية ل ععادات وتقاليععد البلععد ادلسععتقبل اجلزائععري
وااسباب كثرية وعديدة.
حتديد ادلفاهيم :ادلرأة الالجئة السوريةي التشردي الفقر ي البطالة
 /1اإلشكالية :شهد ادتاا اجلزائرث كضريت م ادتا ات ااخر حتعوالت و تضعريات اجتااعيعة واقتدعادية
وسياسععية علععى سلتلععف ادلسععتويات وااصع دة اامععر الععذث أد إذل بععروز عععدة اخععتالالت مسععت ظا ع ي شلععا
شععكل خلععال يف ت عوازن البيئععة االجتااعيععة إذل درجععة اضلععدار الالجئ ع إذل مسععتو الفقععري بععادلوازاة مععا أزمععة
البطالععة ادلتفاقاععة أدت هععذت ادل شعرات إذل ظهععور ظععاهرة التشععرد للنسععاء الالجئععات السععورياتي فلقععد شععهدت
هععذت الظععاهرة يف بالد ععا ا تشععارا ملحوظععا خاصععة فئععة النسععاء فحسععط مديريععة النشععاط االجتاععاعو و التطععام
بالت عاون معا اجلا يعات اخلرييعة الع هتعتم بقطعايا ادلعرأة أحدعت حعوارل  1589امعرأة متشعردة الجئعة سعورية
م ع  2014إذل مععارس  2015مت ال ثععور علععيه ال ع مت التكفععل ئععم اهيععك فئععة أخععر رفطععت ادلسععاعدة
وفطلت البقاء يف الشارع .
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لقد كان ذلذت التضريات ااثر الكبري لل وء ادلرأة الالجئة السورية يف اجلزائعر إذل الشعارعي كعل هعذت ادل طيعات
وأخر ب ل م ظاهرة تشرد ادلعرأة الالجئعة السعورية أمعرا واجعط إعطعاؤت حقع مع ااعليعة وعليع تسع ى هعذت
الدراسة لإلجابة على :هل لتدين الوضا االقتدادث عالقة بتشرد ادلرأة الالجئة السورية يف ادتاا اجلزائرث؟
 /2تحديد المفاىيم:
أ /مفه ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ــتشرد:
لغة :تشرديتشرداًيو يقال تشرد القوم يف اارض أث تفرقوا و عاشوا عيشةي و ادلتشرد م لعي لع مسعك و
)(1

ال وسائل عيش.

اصــطال:ا  :هععو خععروج الفععرد م ع اجلااعععة هائاععا ال ينععوث علععى شععوء و ال ي ععرف ل ع مكععان و ال رلععال
واث ستقر ل مأو )(2يوهعو ظلعح حيعاة ؽليعز مع ال ؽللعك ال منعزل و ال وسعيلة ععيش و هعو ظعاهرة اجتااعيعة
)(3

تداحبها شارات اضلرافية و إجرامية كالسرقة ي ال نفي ادلخدراتي التسول.

التعريف اإلجرائي للتشرد  :هعو سعلوك يل عأ إليع الفعرد العذث ال معأو لع أث ا سعحاب الفعرد مع اجلااععة
ال كان ينتاو إليها ي وهو يشال مجيا الفئات ال ارية وظاهرة تشرد صلدها عند ادلعرأة الالجئعة السعورية الع
ال بيععت و ال مل ععأ ذلععا حي ع تتخععذ الشععارع كاععأو ذلععا مثععل الطرقععات ي و يف السععاحات ال اوميععة أمععام
ادلساجد و ريها م ااماك ال تتخذها ادلرأة مقرا ذلا .
ب/مفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الب ـطالـ ـ ـ ـ ـ ــة:
لغــة :بالكسععر و قيععل بالطععم هععو علععى قيطععها وهععو ال االععة أو هععو بطععال ااجععري يبطععل بععالفت أث ت طععل
فهععو بطععال( . )4ال طععل و الت طععل قععال ابع ادلنظععور (بطععل ااجععري بععالفت يبطععل بطالععة و بطالععة بفععت البععاء و
()5

بكسرها أث ت طل فهو بطال ).

( )1علوي ب هاويةوآخرون.القاموس الجديد للطالب.معجم مدرس القباني .ط.4اجلزائر:ادل سسة الورنية للكتابي 1991ي ص .15
( )2زلاديعزمو البكرث.جرائم التشرد واالشتباه فقهاء و قضاء.ط.1القاهرة :دار الوفاء للطباعة و النشري 1981يص01.

( )3عبد احلايدي كربوش.مطبوعة :ول علم اإلجرام و االنحراف.ط .1قسنطينة:مطب ة جام ة منتورثي 2006ي ص.23
()4م خليلي ال ار.معجم علم االجتماع المعاصر .ط .1االردن :دار الشروق للنشر و التوزيايب س ي ص . 47
()5إب النظور .لسان العرب .ط . 1بريوت :دار صادر ي 1990ي ص . 30
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اصطال:ا  :ذكر الوزان أملا يف القاموس االقتدادث كلاعة ت عا ااجعري العذث فقعد عالع و مدعدر رزقع و
ت ط ععل عع ع ال ا ععل  .و ه ععذا يتاش ععى م ععا م ععا ورد يف دائ ععرة ادل ععارف اامريكي ععة حع ع أوض ععحت أن البطال ععة
مدطل يقدد ب عدم االستخدام الكلو ي ال تشري إذل ااشخاص القادري على ال اعل ي و العرا ب فيع
ي و البعاحث عنع ي و لكعنهم ال غلدو ع ي كاعا عرفعت منظاعة ال اععل الدوليعة ال ارعل علعى ا ع كعل قعادر عع
ال اععل ي ورا ععط في ع ي و يبحع عن ع و يقبلع عنععد مسععتو ااجععر السععائد ي ولك ع دون جععدو (اث ال
()6

غلدت ).

المفهوم اإلجرائي للبطالة  :إن ادلقدود بالبطالة حالة عدم االستخدام الع تشعري إذل ااشعخاص القعادري
علععى ال اععل و الععذي لععي لععديهم فععرص سععازلة لل اععل ي و ت ععد البطالععة م ع أخطععر الظ عواهر االجتااعيععة يف
ادتاا و هذا ال كاساهتا السلبية و آثارهعا اذلدامعة مع الناحيعة االجتااعيعة أو االقتدعادية و حعس السياسعية
.
ج/مفهـ ـ ـ ــوم الفق ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
لغة :الفقري هو مقدور القفار و القفار هو عظم الظهعري و يقعول ال عرب فعالن فقعري ل عا قعل مالع ي و الفقعر
)(7

عكسالضا.

اصطال:اً :هو ع ز يف حتقيق احلاجات ادلادية و ادل نوية للفردي 8وهو ععدم القعدرة علعى حتقيعق مسعتو مع
ادل يشة ادلادية و ؽلثل احلد اادىن ادل قول و ادلقبول يف رلتاا ما م
ادتا ات يف فرتة زمنية زلددة).(9
المفهوم اإلجرائي للفقر  :الفقر هو رلاوعة م الظروف و ااوضاع احلياتيةي ال ت يشها فئات اجتااعيعة
وهو أوضاع تتسمي باحلرمان على الد يد ادلادثي و ال تت لى أهم مظاهرت يف اطلفاض اسعتهالك الضعذاءي
كاعاً و وعععا و تععدين احلالععة الدععحية و ادلسععتو الت لياععوي و الوضععا السععكا ...و احلرمععان مع القععدرات و
)(6امحدي حوي .و آخرون .البطالة و عالقتها بالجريمة و االنحراف في الوطن العربي الرياض .د ط  . 1998 :ص ص .20.21

) (7فادية ي خري عبد اهلل .الفقر و طرق قياسو  .د ط  .دار ادل رفة للنشر والتوزيا ي د س ي ص . 05
()8امساعيلي قريت و آخرون.عولمة الفقر .ط .1دار الف ر للنشر و التوزياي 2003ي ص . 17

)(9عبد الرزاق ي الفارس  .الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي  .ط . 1بريوت  :مركز دراسات الوحدة ال ربية ي2001ي ص .180
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احلريععات ااساسععية الع تسععا لةفعراد للقيععام باالختيععاراتي الطععرورية و متكععنهم مع اسععتضالل الفععرص الع
ػلتاجون إليها لكو ػليوا احلياة ال ير بون فيها.
د /الم ـرأة الالجئــة الســورية :هععو كععل ام عرأة كا ععت مقياععة يف سععوريا وللحععروب واالضععطهاد الععذث ت يش ع
بالدهم جلئت إذل دول أخر قدد احلااية واحلفاظ على بقائها.
 /3مناىج الدراسة:
منه ـ ــج دراس ـ ـ ـ ــة :ــالـ ـ ـ ـ ــة  :يسععاى كععذلك تععارية احلالععة وهععو الطريقععة ااكثععر اسععت ااال يف منععاهج البح ع
()10

االجتاععاعوي

يتايععز مععنهج دراسععة احلالععة عع ادلنععاهج ااخععر لكو ع يهععدف إذل الت ععرف علععى وضع ية

واحدة م ينة و بطريقة تفدعيلية دقيقعة و ب بعارة أخعر ي و ب بعارة أخعر فاحلالعة الع يت عذر علينعا أن فهاهعا
أو يد ط علينا إصعدار حكعم عليهعا ظعراً لوضع يتها الفريعدة مع وعهعا ي و ؽلكننعا أن ركعز عليهعا لفردهعا و
صلاعا مجيععا البيا ععات وادل لومععات ادلت لقعة ئععا ي و قععوم بتحليلهععا و الت عرف علععى جععوهر موضععوعها

توصععل

()11

إذل تي ة واضحة بشأملا.

لععا أن موضععوع دراسععتنا هععو ظععاهرة تشععرد ادلعرأة الالجئععة السععورية ي فععان وحععدة الدراسععة التحليليععة هععو الطععحية
ال يت ع الباحع إذل تسع يل سلتلعف البيا عات عنهعاي و غلعط أن تشعال ال ديعد مع ادل لومعات عع عارهعا
ومععدة تشععردهاي حالتهععا الدععحية وال قليععة ي وال القععات السععائدة يف بيئتهععا منععذ جلوئهععا لل زائععر حععس حلظععة
التقائها بالباح ي وذلك بضرض الوصول إذل م لومات دقيقة حول الظروف ال آلت إذل تشردها .
 /4ادوات الدراسة:
المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابلة :هععو إحععد وسععائل مجععا ادل طيععات و البيا ععات مع مدععادرها و تععتم مع رععرف حععول موضععوع
زلدد منطلقا م أسباب و زلققا لضايات ي و لقد عرف انجلش ادلقابلة بأملا زلادثة موجهة يقعوم ئعا فعرد
ما آخر او ما أفراد ئدف وصعول علعى أ عواع مع ادل لومعات السعتخدامها يف يع علاعو أو لالسعت ا ة ئعا

()10

ف ادلرجا ي ص . 252

( )11عامر ي إبراهيم قندحلو .البحث العلمي .د ط .بضداد  :مطب ة عدام ي 1979ي ص . 50
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يف عاليات التوجي والتشخيص و ال الج.

()12

و ادلقابلة يف الدراسات ادليدا ية.

م خالل ما سبق ذكرت م ت ريف وخدائص للاقابلة يت لى لنعا أملعا ااداة اا سعط يف دراسعتنا للحدعول
علععى البيا ععات م ع ادلبحععوث بطريقععة سععهلة تطععا ذلععم الس عرية و تطععا لنععا صععحة البيا ععات وصععدقهاي وقععد
اسععت النا دليععل ادلقابلععة الععذث ػلتععوث علععى أسععئلة مفتوحععة تفععو بععأ راض البح ع توزعععت علععى رلاوعععة م ع
اناور كل زلور يتطا م شرات هامة ت رب ع متضريات الفرضيات وهو كالتارل :
ع انور ااول :ػلتوث أسئلة تت لق ببيا ات خاصة حول ادلبحوثة كالس ي ادلستو الت لياعوي احلالعة الدعحية
....اخل
ع انور الثاين :يتطا أسئلة خاصة بفقدان ادلبحوثة للا يل.
ع انور الثال  :يتطا أسئلة خاصة بادلستو ادل يشو .
ع انور الرابا  :يتطا أسئلة ع التشرد.
 /5العينة:
العينــة العشــوائية القصــدية أو العمديــة  :و هععو ال ينععة الع ؼلتارهععا الباحع عع قدععد الن يععر أملععا حتقععق
أهداف دراست بشكل أفطل و بالتارل فا ينتقو عناصر ال ينة ا ع ي عرف مسعبقاً أملعم ااقعدر علعى تقعدًن

م لومععات عع مشععكلة يثع  )13(.وهععو الع يععتم فيهععا ا تقععاء أفرادهععا بشععكل مقدععود مع قبععل الباحع

ظعراً

لتععوفر ب ععص اخلدععائص يف أولئععك اافعراد دون ععريهم )14(.باإلضععافة إذل أملععا الطريقععة الع مع خالذلععا تععار
ال ناصعر الع تبعدو أملععا جععزء مع ادتاععا ادلعراد دراسعت وهععو مرتبطعة لشععكل البحع (.)15و قعد تكععون رلتاععا
الدراسة م
()12

ساء مشردات الجئات سورياتي يي وصلت عينة البح إذل 08ساء .

زلادي شفيق .البحث العلمي :الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية.د.ط .اإلسكندرية :ادلكتط اجلام و احلدي ي

1985ي
ص .106
()13فوزث ي رايبية  .مرجا سابق ي ص . 45
()14زلادي عبيدات و آخرون  .مرجا سابق ي ص . 109
()15
 mauris. Angers .imitiotiona la methodologie des science humaines. Casbahع
 p 239.يuniversite.1997
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 /6مجاالت الدراسة:
 /1المجــال البشــري :ؽلثععل رلاوعععة ااف عراد أو اجلااعععات ال ع سععت ر علععيهم الدراس عة و لقععد اعتاععد ا يف
يثنا هذا على است واب.
ع ع عينععة مع ادلبحععوث مع فئععة النسععاء ادلتشععردات الالجئععات السععوريات والع وصععلت إذل 08حععاالت تعرتاوح
أعاارهم ب  20ع  60سنة.
 /2المجـال الزمنــي :هعو الفععرتة الزمنيععة ادلسعتضرقة للدراسععة ادليدا يعة حيع مت إجعراء هععذا البحع خععالل ادلععدة
م  26فيفرث  2016إذل اية  14مارس . 2016
 /3المجال الجغرافي  :يقدد ب ادال ادلكاين أو النطاق ادلكعاين إلجعراء الدراسعة حيع مت إجعراء الدراسعة
يف اجلزائر.
ثانيا :تشرد المرأة الالجئة السورية
 /1تعريــف المتشــرد :والشععخص ادلشععرد هععو كععل إ سععان غلععد مععأو ي وي ع أث ال عذث دل غلععد ل ع مكا ععا يف
ادتاععا()16ي ويسععتخدم علاععاء االجتاععاع كلاععة ش عريد لوصععف أث شععخص ػلي ععا حيععاة م زولععة يزلروم ععا م ع
الععروابح االجتااعيععة ال اديععة مععا ااسععرة وال اععل واحليععاة ادلرتبطععة بععاآلخري ( )17وه ععو اإل سععان الععذث دل غلععد
مكا ا يف ادتااي والذث دل غلد مأو ثابتا أو عنوا ا زلدد ي ول إلي يف ملاية يوم .
 /2أسباب التشرد:
أ /االغتراب األسري :فهو إدراك الفرد للف وة القائاة بع ذاتع وبع ااشعياء موضعا اإلدراك إمعا اال عرتاب
()18

ادلع ععادث أو التنع ععاقص القع ععائم ب ع ع الفع ععرد والظع ععروف ادلوض ع ع ية ادلرتبطع ععة بوض ع ع االقتدع ععادث واالجتاع ععاعو
واال رتاب كاا عرف معارك

هعو ععامال حتايعا ي عزل اإل سعان عع الطبي عة و ي عزل اإل سعان عع ذاتع وعع

وظيفتع ع اإلغلابي ععة وعع ع ش ععاط حياتع ع يشل ععا يشع ع ر الف ععرد ب ععاال رتاب الشخد ععو واال ع عرتاب االجتا ععاعو عع ع
()16خدغلة ي سبخاوث .مرجا السابقيص . 18

()17أمحد زلادي الشوؼلات.ادلوسوعة ال ربية ال ادلية

()18أمحدي بوكابوس.انحراف األ:داث واالندماج االجتماعي لهم .د ط  .اجلزائر :ديوان ادلطبوعات اجلام ية ي1987يص ص.54-53
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اآلخري وبذلك يكون اال رتاب بفرد مثال (ادلرأة) بدفة أخص شلثل عاوما يف ا رتائا انيح ااسعرث ييع
ينتقععل التفاعععل م ع ااسععرة إذل الشععارع يف يععاب البععديل اافطععل يفينععتج كععل هععذا الش ع ور عنععد الفععرد ب ععدم
القبول والذث مع رعرف اآلخعري خاصعة ادلضعرب ( .)19فكعل كعائ إ سعاين ربي عو يوكعذلك كعل رفعل ععادث
ػلتاج إذل أن يكون مر وبا في ي وأن غلد الفهم والتقدًن واحلطيوهذت الر بة ؽلك إشعباعها يف أفطعل صعورها
يف مجاعة ااسرة(.)20
ب /غيــاب التكافــل االجتمــاعي :التكافععل هععو ربععاط اجتاععاعو أكثععر من ع الت عزام قععا وين ان روح التكافععل
والتطععام االجتاععاعو هععو أقععو مع كععل العرتابح وأ ع إذا اختععل ظععام الععروابح وال القععات ااسعرية فلععي مع
سبيل لتحقيق هذا الرتابح والتكافل ويظ ب ص الباحث أن التكافل ( )21االجتااعو هعو رلعرد مسعاعدات
ماليععة ت طععو للاحتععاج فياععا يسععاى اليععوم بالطععاان االجتاععاعو أو التععأم االجتاععاعو والواقععا أن مفهععوم
التكاف ععل االجتا ععاعو أوس ععا مع ع ذل ععك بكث ععري يإذ يت ععد ادلس ععاعدات ادلالي ععة ان ععدودة إذل ععوع مع ع الع عرتابح
ال ط ع عوث ال ععذث ج ععل ادتا ععا ك س ععد الوال ععد ال ععذث ػلا ععل ب ع ع جنب ع ع روح ععا واح ععدة متح ععدة ااحاس ععي
وادلشاعر

()22

ج /ضــعف الضــبم االجتمــاعي  :حععس يععدت اادىن خاصععة يف ادلدينععة :ففععو ادلدينععة الواس ع ة كععل مشععضول
بنفسع والفرديععة متفاقاععة وم ظععم النععاس ال ي رفععون ب طععهم واحلريععة الشخدععية مت عوافرة لط ع ف أكثععر اجلااعععة
وقع ععوة ضع ععبطها يفع ععادتاا اذلنع ععدث يهيع ععء اجلع ععو ادلناسع ععط لالضلرافع ععات س ع عواء كع ععان ذلع ععك تسع ععوال أو تشع ععرد أو
()23

اضلراف

د /تـدني مســتوى االقتصــادي ل ســرة  :يع ثر ادلسععتو ادل يشععو لةسعرة علععى حيععاة اافعراد لكععل باعتبععارهم
أعط ععاء واحلقيق ععة أن ااس ععر ان ععددة ال ععدخل كثع عريا م ععا تك ععون زل ععدودة ادلطال ععط حيع ع أن ظروفه ععا ال تس ععا
()19خدغلةي سبخاوث .مرجا السابقيص . 247
()20زلاود ي حس .مرجا السابقيص . 236

()21زلادي سيد فهاو و ورمان منري و حس فهاو.الرعاية االجتماعية للمسن .ط.1القاهرة :ادلكتط اجلام و احلدي ي 1993ي
ص.59

()22س يد الدي يالسيد صاحل .بين علم االجتماع اإلسالمي وعلم االجتماع الغربي.ط.2الرياض:مكتبة الدحابة يد سيص. 113
()23أمحدي ال اوشو و محودي ال لياات.المشكالت االجتماعية .د ط.الشركة ال ربية ادلتحدة للتسويقي2008يص.93
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بتحقيععق حاجيععات ااف عراد وتتطععاعف كلاععا كععرب فيهععا علاععا أن هععذت ادلطالععط واحلاجيععات تععزداد وتتطععاعف
كلاا كرب اابناء(.)24
ي تععرب ال امععل االقتدععادث أهععم عامععل يف حيععاة ااسععرةياملا إذ دل بععد م عوارد االقتدععادية الكافيععة يف مل ععا
تدععب عععاجزة ع ع أداء وظائفهععا ت ععم فيهععا عوامععل الفسععاد والتفكععك( )25فادلشععكل االقتدععادث بأسععرة ي عرتبح
باإلخف ععاق وال ععز يف مواجه ععة ظ ععروف احلي ععاة وادلس ع ولية واإلحس ععاس بالي ععأس ال ععذث يتس ععلل لةفع عراد وال ععذث
يدف هم للهروب م واقا ادلس ولية(.)26فادلستو ادل يشو ل دور ف ال يف اختزان تائج وخياة علعى ادتاعا
وعلععى الفععرد ظ عرا إذل فقععدان الععدخل ادلععادث شلععا ي ع ثر سععلبيا علععى ادل عرأة ال ع دل يك ع لععديها دخععل شلععا يععدف ها
للخروج إذل الشارع وهذت عوامل تدف ها إذل التشرد.
ه /تصدع العالقات وتفكك األسري :يشري تفكك ااسرة إذل امليار الوحدة ااسرية واضلعالل بنعاء اادوار
االجتااعيععة ادلرتبطععة ئععاي عنععدما يفشععل عطععو أو أكثععر يف القيععام بالتزامععات دورت بدععورة مرضععية فااسععرة ال ع
ت ععيش يف ص عراع دائععم توصععف بأ ع يف حالععة حععرب دائععم ويف الضالععط تك ععون النهايععة أس ععوء ح ععاال( )27يف ع ن
التفكععك ااسععرث ؽليععل إذل اال تشععار يف ادتا ععات ادلتحطععرة أكثععر م ع ا تشععارت يف ادتا ععات الناميععة سععلوكيا
و فسيا واجتااعيا على التوافق م يف عدم التكيف ما التطورات اجلديدة وعليع التفكعك ااسعرث ي عود إذل
عععدم الععتالؤم ب ع أظلععاط السععلوك ال ع أفرزهتععا حطععارة منبثقععة ع ع بععا اجتااعيععة تلععف جوهريععا ع ع احلالععة
االجتااعية والواقا االجتااعو الذث ينتج دل ظم أفعرادت إمكا يعة التدعرف فيحعافه فيع علعى القعيم وااععراف
انلية( . )28ي د التفكك ااسعرث مع أهعم ااسعباب ادل ديعة إذل االضلعراف فااسعرة ادلفككعة أو ادلتدعدعة أيعا
ك ععان س ععبط تفككه ععا يتول ععد عنه ععا اض ععطراب فس ععو ل ععد الف ععرد وع ععدم االس ععتقرار داخ ععل ااس ععرة ي ععدفا إذل
االضلراف والتشرد لد الفرد وعدم االستقرار داخل ااسرة يدفا إذل االضلراف والتشرد .
ع /سوء أساليب التنشئة االجتماعية:
()24سبخاوث خدغلة .مرجا السابقيص249

()25مدطفىي اخلشاب .دراسات في المجتمع العائلي.د ط .بريوت:دار النهطة ال ربيةي1981يص.200
()26خدغلة ي سبخاوث.مرجا السابقيص . 350
()27خدغلة ي سبخاوث.مرجا السابقيص.251

()28خليل ي شكور.أمراض المجتمع .ط .3بريوت :الدار ال ربية لل لوم ي1995يص.36
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/1اإلىمــال :هععروب ال امععل م ع مواجهععة مطالععط ومس ع وليات أبنائ ع وزوجت ع شلععا ي ععرض أف عراد ااس ععرة إذل
اإلعلعال الشعديد سعواء(بدين –أخالقيعا -فسععيا) يسعوقهم ذلعك إذل رريعق اجلرؽلععة واالضلعراف والولعوج عو عععادل
التشرد والتسول.
/2القسوة :ال تدفا إذل اذلروب م ادلنزل والت رض اخطار الطريعق وكثعريا معا يعدف هم لال تقعام شلع حعوذلم
ع رريق السرقةي االعتداءي التشردي التسول كلها مسالك ري مشروعة(.)29
/3عــدم تــوافر القــدوة داخــل األســرة :فالشععخص الععذث ي ععيش داخععل أسععرة تضيععط فيهععا القععدوة احلسععنة يف
ادتاا ي يش مرتبيا (الرتبية) على الظلعمي القسعوة واخلعوف وال عدوان ومع

ف ع ينعدفا إذل الت بعري عع ذلعك

يف ادلسالك ري االجتااعية م بينها التشرد(.)30
 /3آثـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتشرد:
أ /العنــف والعــدوان  :ال نععف :هععو السععلوك الععذث يتطععا اسععتخدام القععوة يف االعتععداء علععى شععخص آخععر
دون إرادت أو اإلتيان أو االمتناع ع ف ل أو قول م شأ أن يسوء إذل ذلك الشعخص ويسعبط لع ضعرر
جسايا أو فسيا أو اجتااعيا ()31يكاا عرف ال ادل (بـوزفيتش) علعى أ ع ف عل مع ااف عال الع هتعدف إذل
إجبار الفرد إذل االهتبعال إلرادتنعا ()32وي رفع محمـد عـاطف غيـث هعو ف عل شلنعوع قا و يعا و عري موافعق عليع
اجتااعيععا أث أ ع سععلوك ي اقععط علي ع القععا ون( .)33يشععري علاععاء االجتاععاع إذل ال نععف ظععاهرة خارجععة ع ع
تكوي اافراد صلد علااء النف ؽليلون الست اال مدطل ال دوان بدال م ال نف.
إن ادل ا السوسيولوجو لل دوان هو أث سلوك يدعدر عع أفعراد أو مجاععات صعوب فعرد آخعر أو آخعري يأو
ابععات لفظععو أو ماديععاي إغلابيععا كععان أم سععلبيا يمباشععر أو ععري مباشععر أملت ع مواقععف الضطععط أو اإلحبععاط أو
()29زكيةي عبد القادر خليل .الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المتسولين والمسجونين والمفرج عنهم.د ط .القاهرة:مكتبة أصللو
ادلدرية للنشر ي ص.71
( )30ف ادلرجا يص.72

()31زلاد اام ي البشرث.العنف األسري في ظل العولمة .د ط  .الرياض:جام ة ايف ال ربية لل لوم اامنية ي 2005ي ص.13

()32مجالي م توق.مدخل إلى علم االجتماع الجنائي،أىم النظريات المفسرة للجريمة واالنحراف.ط.1اجلزائر :دار ب مرابح للنشر
والطباعةي 2008يص.114

()33زلاد ي عارف ي .قاموس علم االجتماع .ط.1الدار اجلام ية للنشر والتوزيا ي 1995يص.259
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الععدفاع ع ع الععذات وادلاتلكععات ويرتتععط علي ع إحلععاق ضععرر بععدين أو مععادث أو فس ععو( )34وي ععر سـ ـايكس
ال دوان بأ ادليل لل دوان والتدمريي أما ىيلجار ي رف  :بأ شاط هدام رييب مع أث عوع أو أ ع شعاط
يقوم ب الفرد إلحلاق ااذ لشعخص آخعر يإمعا عع رريعق ادلعادث حلسعو أو عع رريعق االسعتهزاء والسعخرية
(.)35
وم ب ااسباب ادل دية لل دوان أ

ريزة موجودة لد اإل سان أو ع رريق الت لم ع رريعق اخلعربات

ال ع ؽلععر ئععا الفععرد يف حيات ع أو ع ع تي ععة حتايععة أث تي ععة إحبارععات متكععررة وم ع أهععم ااسععباب م ظععم
اافراد يأتون م أسر تسودها اخلالفات (الش ار يالدداع) ف ملم يكسبون صفات عدوا ية(.)36
ب/التسـ ــول :التس ععول ي ععرف أ ع ع رل ععط الد ععدقة واإلحس ععان يف الط ععرق ال ام ععة وه ععو ف ععل رل ععرم يف ب ععص
البلععدان()37ي وي ععرف أيطععا  :هععو الوقععوف يف الطععرق ال ادلععة ورلععط ادلسععاعدة ادلاديععة م ع ادلععارة أو اامععاك
ال اوميععة أو االدعععاء أو التظععاهر بععأداء خدمععة للضرييوالقيععام ب اععل م ع ااعاععال ال ع تتخععذ ش ع ار اإلخفععاء
التسعول أو ادلبيعت يف الطرقععات واعوار ادلنعازل وكععذلك اسعتضالل اإلصعابات بععاجلروح أو ال اهعات أو اسععت اال
أية وسيلة أخر م وسائل ال يش الكتساب عطف اجلاهور(.)38
 /4التفســير االجتمــاعي لظــاىرة التشــرد  :االبععات االجتاععاعو يقععوم علععى اعتبععار التشععرد هععو ظععاهرة ذات
أب ععاد اجتااعيععة م ينععة ي ول ععذلك هععدف هععذت التفس عريات االجتااعيععة ه ععو حتدي ععد ااب ععاد وتشععخيص تل ععك
ال وامل ال تشكل اارضية لتكوي هذا السلوك اإلضلرايف (التشرد)
ومن بين النظريات التي فسرت ظاىرة التشرد:
النظريــة الالمعياريــة  :الالم ياريععة متثععل فكععرة زلوريععة يف ظريععة دور كععاًن السوسععيولوجو يكاععا أ ع اسععتخدمها
كأداة لتحليل االضلعراف واجلرؽلعة ولفهعم السعلوك اإل سعاين بوجع ععام يوقعد تبع أن الالم ياريعة عنعد دور كعاًن
()34عبد اديد ي سيد أمحد مندور و زكريا أمحد ي الشربيبا .سلوك اإلنسان بين الجريمة ،اإلرىاب ،العدوان.ط .1القاهرة :دار الفكر
ال ريب ي 2003يص.154
()35عبد الرمح يال يسوث.عالج المجرمين.ط . 1بريوت :منشورات احلليب احلقوقية ي  2005ي ص . 123
()36س دي اصر الدي .السلوك العدواني(.مقال)يwww.4uvab.com2007 )11(/7

()37زلاد ي أبو زيد.المعجم في علم اإلجرام واإلجتماع القانوني والعقاب.د ط.القاهرة:دار ريط للطباعة والنشر ي د س ي ص . 424
()38زلاد ي أبو سريا.ظاىرة التسول ومعوقات مكافحتها .د ط  .القاهرة :م االباهات ادلقدمة ااكادؽلية الشررة ي 1980ي ص.04
Route Educational and Social Science Journal 1266
Volume 4(1), February 2017

تشععري إذل حالععة اضععطراب تدععيط النظععام أث حالععة م ع ا ععدام اال تظععام أو تسععيط تععن م عن ع أزمععات أس عرية
واقتدادية يف ف الوقت الذث ت دث إذل االضلراف(.)39
فععالتنظيم االجتاععاعو كاععا ي عرات دور كععاًن يشععكل جهععازا ضععابح لسععلوك ااف عراد يف ادتاععا وح ع ؼلتععل
هذا اجلهاز فيططرب يف تأدية وظيفت الطابطة لتحقيقها .عندئذ تفقد اجلهة التقليدية الطابطة قعدرهتا علعى
تدععحي مسععرية ااف عراد وضععبح سععلوكهم لععذلك يت ععرض ادتاععا إذل حالععة عععدم ا تظععام حي ع تضيععط السععوية
()40

االجتااعية ويدخل االضلراف وهذا التفسري دل ؽلنا استخدام ك رار تفسريث يف رلعال السعلوك ادلنحعرف

وهذا ما ػلدث عند ب ص ااسر ال ت تاد على الطياع االجتاعاعو وهتاعل القعيم وادل عايريي شلعا غل عل ب عص
اافراد يندفا ضلو اجلرؽلة والطرق ري السوية إلشباع ب ص ااهداف منهعا ظعاهرة التشعرد أث اإل سع اب مع
الواقا.
كذلك ير مريتون أن االضلراف هعو اسعت ابة ربي يعة لةوضعاع الع ي يشعها اافعرادي وقعد ميعز بع

سعة

ردود أف ال ( است ابات ) زلتالة ابات الت اذب والتوتر ب القيم السائدة وادلتفق عليهاي وقلعة اإلمكا يعات
()41

أو الوسائل ادلتاحة لةفراد لتحقيق هذت الطاوحات والر بات.

ومنع أن صلععد تفسععري الظععاهرة التشععرد م ع خععالل :الالم ياريععة عنععد دور كععاًن وال ع يشععري إذل حالععة اضععطراب
ااسرة و تي ة التضري االجتااعو السرياي أما مريتون م خالل عالية اال سحاب والفشل يف مواجهعة الواقعا
يف البيئة ااسرية فال غلد الفرد ري اال سحاب واال تااء إذل عادل التشرد .
 /6نظــرة المشــرع الجزائــري للتشــرد  :لقععد صععنف القععا ون اجلزائععرث وب ععااخص قععا ون ال قوبععات قطععية
التشععرد يف التس ععول والطف ععل االعتبععار ادلش ععرع ظععاهرة التشععرد ل ععرض اجتا ععاعو وغل ععط مكافحتهععا حلااي ععة
ادتاععا ان هععذت الظععاهرة وثيقععة الدععلة بالتسععول وامتهععان مه ع

ععري مشععروعة كالسععرقة يوالبضععاء أث الععدعارةي

()39مجال ي م توق.مدخل إلى علم االجتماع الجنائي .ط .1اجلزائر :دار ب مرابح للنشر والطباعة ي 2008يص.229
()40عد ان الدورث.أسباب الجريمة وطبعة السلوك اإلجرامي.مرجا سابق يص.237
()41مجال ي م توق.مرجا السابقيص.245
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الز ععاي والتسععول حي ع تتخععذ م ع رععرف ادلتشععردي كوسععيلة لل ععيش وهععو شلارسععات تطععر ادتاععا يف سععالمت
وآمن (.)42
كاععا أن ادلشععرع اجلزائععرث دل يفععرق ب ع تشععرد ااحععداث وتشععرد الكبععار كاععا أن ااحكععام اخلاصععة بااحععداث
اجلاضل يف قعا ون اإلجعراءات اجلنائيعة كاعا هعو الشعأن يف التشعري ات ال ادليعة مثعل القعا ون الفر سعو وال واقعط
فادلشرع اجلزائرث اعترب التشرد جرؽلة م اقط عليها سواء للكبار أو الدضار(.)43
فقد صنف التشريا اجلزائرث يف قا ون ال قوبات ضا قسم اجلنايات واعتعرب جرؽلعة ضعد اامع ال اعومو وقعد
حععدد ال قوبععة يف ادلععادة  196ي ععد متشععرد وي اقععط بععاحلب مع شععهر إذل سععتة أشععهر كععل مع لععي لع زلععل
إقامععة ثابععت وال وسععائل عععيش وال ؽلععارس عععادة حرفععة أو مهنععة ر ععم قدرت ع علععى ال اععل ويكععون قععد ع ععز يف
إثبات أ قدم رلط لل ال أو رفص عاال بأجر عرض علي (.)44
وقد دت ادلعادة  49مع قعا ون ال قوبعات اجلزائعرث علعى معا يلعو توقعا علعى القاصعر العذث دل يكاعل
الثالثععة عش عرا تععدابري احلاايععة والرتبيععة 45ي ومععا ذلععك ف ع يف م عواد ادلخالفععات أو اجلععن قععد يكععون  18سععنة
لتدابري احلااية أو الرتبية .
 /7أسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ـ ــشرد المـ ـ ـ ـ ـ ـرأة الالجئة السورية:
أ /العوام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعية:
 /1ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظروف األسريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :ت ععد ااس ععرة مع ع ادل ع ثرات القوي ععة الع ع تس ععاهم يف تك ععوي شخد ععية الف ععرد
بتوجي ع سععلوك وحتديععد اباهات ع ويرجععا ذلععك يف كوملععا متثععل أول رلتاععا يتفاعععل م ع اإل سععان منععذ والدت ع ي
فيت لم أساليط فيها مبادئ الرتبيعة وأسعاليط اال عدماج معا احتكاكع بعالظروف الع تطبعا ال القعات معا أفعراد
أسرت على اختالف مساهتا م عطف أو قسوة وعنف أو رقة وعناية أو إعلال(.)46
()42سيد أمحدي قاز ".دور البيئة األسرية باالشتراك مع باقي المؤسسات االجتماعية األخرى في ظهور السلوك اإلجرامي" .رسالة
دكتوراة يجام ة البليدةيص.181
()43ميزي ال درة .انحراف األ:داث ومشكلة العوامل .ب ط .جدة :ادلكتط ادلدرث احلدي ي د س ي ص . 46
()44إبراهيمي الشباين  .الوجيز في شرح قانون العقوبات .د ط  .بريوت:دار الكتاب اللبناين يد سيص.36

()45عبد اهللي سلياان .شرح قانون العقوبات الجزائري.د ط .اجلزائر :ديوان ادلطبوعات اجلام يةي2002يص.216

()46علم االجتماع ودراسة المشكالت اإلجتماعية.ترمجة عزت سيد أمحد.د ط  .دار ادل ارف اجلام ية ي1997ي ص.199
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 /2اإلىمــال  :هععروب ال ائععل م ع مواجهععة مطالععط ومس ع وليات أبنععاءت وزوجت ع شلععا ي ععرض أف عراد ااسععرة إذل
اإلعلال الشديد سواء (بد يا يأخالقيا ي فسيا) يسوقهم ذلك إذل رريق اجلرؽلة واالضلراف وإذل التشرد.
 /3القســوة  :ال ع تععدفا إذل اذلععروب م ع ادلنععزل والت ععرض اخطععاري وكث عريا مععا يععدف هم لال تقععام واالعتععداء
والضش واخلداع والتسعول وكلهعا علعى اخعتالف أ واعهعا مسعالك عري مشعروعة وسعلوكا عري اجتااعيعا ()47كعل
هذت بدورها ت دث إذل التشرد.
ب /العنف األسري :ي د ال نف ادلاارس داخل ااسرة أهم عامل م عوامل التشرد وذلك دلواجهعة الوضعا
ااسرث الذث ي يش في الفرديخاصة ال نف ادلوجع ضعد ادلعرأة سعواء كعان مع العزوج أو مع الوالعدي وااخعوة
فال ؽلكنها مواجهتهم حي حتال ذلك الطعرب العذث تت عرض لع وبالتعارل ال بعد سعبيال للخعروج مع اازمعة
سو اذلروب ومن التشرد.
وهذا معا أكدتع ععدة دراسعات جعارفيز وآخعرون ( )Jarvis1991أظهعرت وجعود سعط عاليعة مع االعتعداء
البدين واحلسو يحي توصلت إذل إبراز فروق ب اجلنس م حي شدة ت عرض كعل مع العذكور واإل عاث
للطرب تأكد لديهم أن اإل اث أكثعر عرضعة لإلعتعدائ م ا(البعدين واجلنسعو) مقار عة بالعذكور حيع قعدرت
سععبة الفتيععات اللعوايت ت رضع لالعتععداء اجلنسععو ( )%87.3أمععا الفتيععات الع ت رضع لإلعتععدائ السععابق
م ا فكا ت سبته ( )%83.9م رلاوع اذلارب (.)48
ج /الحرمــان مــن الحاجــات (الحرمــان العــاطفي) :ي تععرب احلرمععان ال ععارفو م ع أهععم أسععباب هععروب الفتععاة
وتشردها وال ؽلك أن يتوفر هذا احلنعان وال طعف إال بوجعود الوالعدي داخعل ااسعرة وقرئاعا مع أبنائهاعا ويف
هععذا ادععال تقععول سععامية حس ع السععاعايت أسععتاذة علععم االجتمــاع  :يععاب الوالععدي م ع البيععت أو اذل ععر أو
الطالق في حرمان لةوالد م احلنان وال ارفة واامان وهو أسوء حرمان ان اجلوع ال عارفو لع تعأثري سعليب
على شخدية اإل سان (.)49
()47زكية يعبد القادر خليل .الخدمة اإلجتماعية في مجال رعاية المتسولين والمسجونين والمفرج عنهم.دط .مكتبة أصللو ادلدرية
للنشريد سي ص. 51

()48فتيحةي كركوش".المحددات النفسية واالجتماعية الظاىرة الهروب من البيت" .أرروحة لنيل شهادة دكتورات يعلم ف االجتااعو
يجام ة اجلزائري2007ع ع2008يص.125

()49مية حس الساعايت .ظاىرة ىروب الفتاة من البيت .ادلوقاhttp://almari.com/tppice/vien/otticl
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وبالتارل ي د احلرمان م أهم أسباب التشرد والبح ع م ػلقعق ذلعا اإلشعباع ال عارفو وبالتعارل هنعاك
عالقة ب احلرمان ال ارفو وتشعرد ادلعرأة ولعذلك يعاب االتدعال واحلعوار ااسعرث مع بع احلاجعات النفسعية
ال تشع ر ادلعرأة باال تاعاء واالسعتقرار النفسعو ومنع ت عد الظعروف ااسعرية ععامال هامعا مع عوامعل تشعرد ادلعرأة
وخروجهععا للشععارع س عواء كععان بالقسععوة أو اإلعلععال أو ال ن عف أو احلرم ععان كلهععا أسععباب ب ععل ادل عرأة الالجئععة
السورية تتشرد.
د /الح ــروب :كا ععا أن للح ععروب دور رئيس ععو يف تش ععرد ادل عرأة الالجئ ععة الس ععورية يف اجلزائ ععري ب ععد فراره ععا مع ع
االضطهاد للحااية لت د أمامهعا قسعوة ال عيش با تظارهعا ولعا أملعا عري قعادرة علعى شعراء ضعروريات احليعاة مع
بيععت ي ويهععا إذل أكععل ليسععد رمقهععا تندععدم بععالواقا وتل ععا إذل التشععرد يف اجلزائععر خععري ذلععا م ع أن متععوت هععو
وأهلها يف احلرب ال تركتها يف سوريا.
/2العوام ـ ـ ـ ــل االقتصاديـ ــة:
أ /البطالة  :ت د البطالة م أخطر اآلفات االجتااعية ال هتدد النسعيج االجتاعاعو ظعرا للتعأثريات السعلبية
وا كاساهتا ادلرضية داخل ادتاايإذ ت دث إذل اضلعالل القعيم وادل عايري االجتااعيعة ومع تائ هعا ظهعور الفقعر
وهذا ما يوفر للفرد جوا مالئاا يدفا إذل الوقوع يف االضلراف(.)50
ب /الفقــر :ي ععد الفقععر م ع أهععم ادلشععكالت االقتدععادية ال ع يواجههععا ال ععادل خاصععة علععى اعتبععار أن الفقععر
يسععاهم يف امليععار ااسععرة وتفككهععا وي ع دث إذل ا تشععار االضلرافععات واجل عرائم ( )51شلععا يكععون سععببا يف التشععرد
والتسول كاا بدث اإلشارة إذل أن ااسرة الفقرية قد تدفا بادلرأة إذل اخلروج إذل الشارع والبح ع عال.
أزمة السكن :إن ازمة السك دور ف ال يف عدم تعوفري احلاايعة لةفعراد وهعذا ادلشعكل يعدف هم إذل التشعرد ي
وا تشععرت هععذت الظععاهرة يف اآلو ععة ااخععرية خاصععة يف ادلععدن شلععا يععدفا م ظععم ااشععخاص ادلبيععت يف الش عوارع
خاصة ال ائالت .
تارية ادلقال 2011/04/08يص02

()50عبد الرمح ي ال يسوث.عالج المجرمين.مرجا سابق ي ص.277

()51أمرية ي مندور يوسف علو.محاضرات في قضايا السكان واألسرة والطفولة.د ط .اإلسكندرية :ادلكتط اجلام و احلدي ي
1999يص. 115
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 /3العوامـ ـ ـ ـ ـ ــل النفسي ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
أ /األمــراض العقليــة:تتاثععل يف حععاالت فقععد اإلدراك واإلرادة واضععطراب ادللكععات ال قليععة واخععتالل مجيععا أو
م ظم عناصر الشخديةيفتوجد حسعط معا وصعف ال عادل كعرايل

عوع مع اامعراض ال قليعة وهعو ال طعوية

واامراض ال قلية الوظيفية( )52وم أهم هذت اامراض هو :
 /1االكتئــاب:مععرض عقلععو خطععري حيع ؽليععل فيع ادلعريص بالشع ور بالر بععة يف ادلععوت كاععا ي ععاين م ع اارق
وم أدل العذات وي عز عع االرتبارعات االجتااعيعة ويطعخم ادلشعكالت الع تواجهع وػلعح دائاعا مع قعدر
فس (.)53
 /2اإل:بــاط :ػلععدث اإلحبععاط تي ععة إدراك الفععرد ومععا ينطععوث عليع ادلوقععف انععيح بع مع شععروط تقععف يف
وج إشعباع العدافا ادلوجعود لديع ويأخعذ اإلحبعاط ععدة أشعكال تلعف فياعا بينهعا مع حيع الشعدة ومقعدار
التهديد الذث يديط الذات كاا تلف يف ادلددر الذث تأيت من ال وائق(.)54
والععذث ؽلثععل ادلطععطرب عقليععا والععذث ؽلكع اعتبععارت مع احيععة الطععط ال قلععو سععلوك ععري مععألوف و ععري
منتظععر حي ع يفععر الفععرد م ع مكععان إقامتع ااصععلية ويشععري علععى حالتع الشععاذة و ععري ادلنطقيععة يف الضالععط إذل
وجععود اضععطرابات فسععية تكشععف ع ع ص ع وبات داخليععة كاضععطرابات اذلويععة وحععاالت التهاععيش وحععاالت
فدامية(.)55
و البععا م ظععم ادلتشععردات مع النسععاء تظهععر علععيهم هععذت االضععطرابات واامعراض ال قليععة فن ععدهم يبيتععون يف
الطرقات وانطات و ريها.كاا توجد عوامل أخر خاصة بعادلرأة ب لهعا عرضعة للتشعرد تتاثعل يف ال نوسعة ي
اال تدابي التشوهات اجلساية واخللقية .
ثالثا :الجرائم المترتبة عن تشرد المرأة الالجئة السورية:

()52أكرمي شأة إبراهيم.علم النفس الجنائي.ط .5عاان:دار الثقافة للنشر والتوزيا ي د س ي ص.151
()53عد ان الدورث.أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلنحرافي.مرجا سابق ي ص.156

()54زلاد كامل اخلورل.األمراض العقلية الجنائية.د ط .القاهرة:بدون دار شري1956يص.71

()55فتيحةي كركوش".المحددات النفسية واالجتماعية لظاىرة الهروب من البيت .مرجا سابقي ص.15
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 /1البغاء :على الر م م أن البضاء موضا استنكار م الناحية االجتااعيةي وعلى الر م م أ ع وصعاة يف
جب ع م ع متارس ع م ع اإل ععاث يف ع ن الواقععا يثبععت ا تشععارت يف مجيععا ادتا ععات ادلتحطععرة احلاليععة يويقدععد ب ع
ذلك الف ل الذث تقدم في اا ثى فسها لالتدال اجلنسو ما الذكور بعدون متيعز وهعو عالقعة جنسعية سلتلفعة
مععأجورة أو ععري م ععأجورة يوه ععو ظ ععاهرة اجتااعي ععة ععري س ععلياة ا ع يط ععر بادلد ععلحة االجتااعي ععة وي ع دث إذل
تفكك احلياة وفساد ادتاا بوج عام()56يف ن التشرد م ال وامعل الع ت اعل علعى هتيئعة الظعروف الع تعدفا
بادلرأة ادلتشردة إذل احرتاف البضاء وذلك بسبط ظروف احلياة ال ت يشها وهو حياة الشارع وهعذا النعوع مع
احليععاة االجتااعيععة يت ععي ذلععا تك ععوي عالق ععات ععري شععرعية وشلارس ععة مهنععة البضععاء يفتق ععا حتععت ضععضح وإ عراء
شديدي للسلوك.
 /2االغتص ــاب :لغ ـ ــة :م ععأخوذة م ع الضد ععط وه ععو مد ععدرييقال د ععب يضد ععب يأخ ععذت ظلا ععا كا تد ععاب
و دعب فال عا علعى الشعوء يقهععرت( .)57بأ ع محعل الرجعل ادلعرأة علععى االتدعال بع جنسعيا يدون رضعا أو اختيععار
منها(.)58
وهععو كععل ف ععل لإليععالج اجلنسععو مهاععا كا ععت صععيضت برتكععط علععى الضععري باسععتخدام ال نععف واإلكعرات والتاريععر
وادلبا تة(.)59
كاا أ حالة التحرش والتالصعق بأعطعاء اجلعن سعواء اقرت عت ذلعك بعاإليالج (إدخعال) القطعيط يف ادلهبعل
أوال وسواء اقرتن باستخدام القوة والتهديد أم ال وذلك دون موافقة ادا علي (.)60
حيع ع ج ععاء يف ععص ادل ععادة  336مع ع ق ععا ون ال قوب ععات اجلزائ ععرث لس ععنة  2014والع ع ت ععنص عل ععى ال قوب ععة
الت رؽليععة لال تدععاب أ ع كععل م ع ارتكععط جنايععة اال تدععاب ي اقععط بالس ع

ادل قععت ع ع  5سععنوات إذل

 10سنوات (.)61
()56سامية ي حس الساعايت.علم االجتماع الجنائي.د ط .القاهرة:دار الفكر ال ريب ي2005يص.196-195
()57رلد الدي ي أزلاد ب ي قوب .القاموس المحيم .ط  .6لبنان  :م سسة الرسالةي1998يص.120

()58زلاد الشحاتي اجلندث .جريمة اغتصاب اإلناث .د ط .مدر:دار النهطة ال ربية ي1990يص.36

()59سيد حس .الجرائم المخلفة باآلداب فقها وقضاء.د ط .مدر:مكتبة عادل الكتط ي1993يص.345

()60راضية وي ".آثار صدمة االغتصاب على المرأة ".رسالة ماجستري يف علم النف االجتااعو يجام ة منتورث ي  2005ع
2006يص.61
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فا ع النتععائج ادلرتتبععة علععى وجععود ادل عرأة يف الشععارع ت رضععها لال تدععاب فوجودهععا يف الشععارع مشععردة بععدون
مأو وبدون رجل ػلايها تكون عرضة للانحعرف العذي ؽلكع أن يت رضعوا ذلعا باال تدعاب وهعذا ااخعري لع
أثار جسياة يسببها للارأة سواء م الناحية النفسية أو اجلساية لا أ قد يفرض عليها أمومة ري شرعية .
 /3التحــرش الجنس ــي  :إن هععذا الن ععوع م ع اجل عرائم يكتسععو رععابا خععاص بععالنظر ا ع ال ينععدرج يف إرععار
اجلرائم ال ي اقط عليهعا القعا ون فتعارة ينظعر إليهعا اجلا عط القعا وين علعى أملعا جرؽلعة ا تدعاب وتعارة ز عا حتعت
الطضح واإلكرات ويف حاالت أخر خيا عة أو زوجيعة يف حالعة زواج أحعد الطعرف وهعذا النعوع ال ؼلتدعر علعى
فئععة اجتااعيععة م ينععة دون أخععر  .وعلععى هععذا ااسععاس يظهععر لنععا بوضععوح اال تشععار الواضع لظععاهرة التحععرش
اجلنسعو العذث هعو مع بع رمعوز اآلالم النفسعية وال قليععة واجلسعدية واالجتااعيعة العذث تت عرض لع امعرأة اليععوم
ال ع أصععبحت عرض ع لل نععف اايععا أشععكال يف أ لععى مععا متلك ع وهععذا ااخععري م شععر علععى االهت عزاز احلقيقععو
للقععيم االجتااعيععة ال ع ي كسععها م ا ععاة ادل عرأة النفسععية ادلسععكوت عنهععا بععالر م م ع أ نععا ت تععرب أ فسععنا نتاععو
دتاا إسالمو وعريب يزخر لبعادئ ثقافيعة حتدع الفعرد مع الل عوء إذل إها عة ادلعرأة واسعتضالذلا اسعتضالال سعيئا
يتنععاع مععا إ سععا يتها أمععام النظععرة االحتقاريععة للا تاععا للا عرأة وهععذا مععا أفععرز حالععة م ع االضععطراب بععداخل
الكيعان االجتاععاعو ومععا ي كع ذلععك أن هنععاك  %5مع النسععاء يت رضع لل نععف واالضععطهاد اجلنسععو وهععذا
مععا يوضع لنععا اتسععاع هععذت الظععاهرة ()62وطلععص بالععذكر يف دراسععتنا ادل عرأة الالجئععة السععورية ادلتشععردة شلععا غل لهععا
الش ععارع عرض ععة إذل شلارس ععة عليه ععا ه ععذت ااف ععال اجلنس ععية بس ععبط مكامل ععا ال ععذث غل له ععا عرض ععة إذل التح ععرش
اجلنسو.
 رابعا:عرض المقابالت:الحالة األولى :م خالل مقابلتنا للابحوثة ستنتج أملا عا ت مشاكل م قبل الزوج أثناء الزواج ب دما
كان الزوج سلوك ري سوث (مدم سلدرات) وكان ي نفها سواء عنف جسدث أو عنف لفظو ي فهذا
كان عامال مباشرا إذل رلط ادلبحوثة الطالق تي ة سوء أخالق الزوج وسبط الوضا ااسرث السيء
()61القا ون 1-14ادل رخفو2014/04/16ادلتطانقا و ال قوباتاجلزائرية.الدادرباجلريدةالرمسيةاجلزائية.ال دد.7

()62سيد أمحد قار ".دور البيئة األسرية باإلشتراك مع باقي المؤسسات اإلجتماعية األخرى في ظهور السلوك اإلجرامي" مرجا سابق ي
ص ص .209-205
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والسلوكات ال نيفة شلا ج ل ااسرة تتفكك وتتددع وب دها اذلروب والل وء إذل اجلزائر فرتك هذا ااخري
أثرا سلبيا على حياة ادلبحوثة خاصة م الناحية االقتدادية ما دف ها إذل التشرد يكاا أملا تلقت الرفص
م قبل ااهل ي ة ضيق السك ودل يقدموا ذلا ولو حس مساعدة مادية بسيطة إلعالة أوالدها .شلا اثر
عليها فسيا وماديا يفواجهت عدة ص وبات خاصة أن لديها إب ي اين م إعاقة ذهنية بنسبة %100
يتفكك أسرة ادلبحوثة سبط تشردها كاا أن مستو ادل يشو عامل م عوامل تشردها .
الحالة الثانيـة :ادلبحوثعة كا عت ت عيش حيعاة عاديعة إال أن ب عد رالقهعا مع زوجهعا ب عد والدهتعا البنتهعا الثا يعة
ي ة ادلرض (مريطة عقليا) وهذا كان حتت ضضح أهل العزوج.دل تكع ادلبحوثعة قعادرة علعى الدعراع والكفعاح
وذلعك بسعبط ععدم االسععتقرار النفسعو واالضعطرابات الع عاشعها وشع ورها باخليبععة والفشعل واإلحبعاط تي ععة
هععذا الطععالق لععذلك قععررت اذلععروب مع سععوريا والل ععوء إذل اجلزائععري ت رضععت ادلبحوثععة إذل عععدة مشععاكل سعواء
كا ععت فسععية ب ععد تفاجئهععا لوضععوع الطععالق وكععذلك م ع الناحيععة ادلاديععة مععا اثععر علععى فسععيتها ب ععد فقععدان
أسعرهتا وزوجهععا ب ععدما كا ععت ت ععيش حيععاة عاديععة فكا ععت لثابععة صععدمة كبريةيخاصععة ب ععدما حرمهععا الععزوج مع
أوالدها شلعا ج لهعا أكثعر عرضعة للاشعاكلي حيع كا عت ت عيش بع ااهعل وااقعارب فلعم متلعك معأو ثابعت
ي ويها ي فادلل أ الوحيد يف كثري م ااحيان كان الشارع والتشرد.
الحالة الثالثـة :احلالعة الع بع أيعدينا ت كع صعورة سعلوكية تكشعف عع معد التضعريات الع حلقعت ادتاعا
والع أثععرت بععدورها علععى سععلوك ت امععل اافعراد فياععا بيععنهمي اامععر الععذث أد إذل بععروز عععدة ظعواهر مع بينهععا
ظاهرة التشرد.
إن دخعول ادلبحوثعة ععادل التشعرد كعان بسععبط رالقهعا مع زوجهعا ب عدما رردهععا مع بيتهعا هعو وأوالدهعا بععدون
رمحةي وذلك الن ادلبحوثة رفطت م رعرف أهلهعا ب عد رالقهعا مع زوجهعا .ودل بعد صعدرا رحبعا أو مسعا دة
ماديعة أو م نويعةي شلعا يعدل علعى أثعر التضعريات الع حلقعت بعادتاا السعورث بعزوال قعيم التطعام ال طعوث كاعا
جاء ب دور كاًن أو التكافل االجتااعو كاا أوضحت الشري ة اإلسالمية واعبعدوا اهلل وال تشعركوا بع شعيئا
وبالوالععدي إحسععا ا وبععذث القععرن سععورة النسععاء االيععة  .36أث اإلحسععان إذل كععل فععرد يف ادتاععا بععدءا م ع
الوالدي وأورل القرن.
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الحالــة الرابعــة :سععتنتج م ع خععالل ادلبحوثععة أن سععبط مشععاكلها وتشععردها ي ععود إذل ت ععدد الزوجععات ل ععا
التفكك ااسرث ب دما تزوج زوجها بالزوجعة الثا يعة عنعد جلوئع إذل اجلزائعري وكعان هعذا العزوج سعببا يف تفكعك
ااسععرة وتدععدعها .شلععا دف هععا للبقععاء يف الشععارع مععا ابنتهععا هععذا أثععر علععى فسععيتها وج لهععا ت ععاين اضععطرابات
فسععية ي وللاسععتو االقتدععادث ادلتععدين عالقععة يف عععدم قععدرهتا علععى تععوفري مل ععأ ذلععا (بيععت) فهععو ت ععد م ع
أصع ط احلععاالت الع قانععا بدراسععتها ظعرا لدع وبة ادلشععاكل الع ت رضععت ذلععا مععا ج ععل ادلبحوثععة ضع يفة م ع
مجيا النواحو فسيا وصحيا .
الحالة الخامسة :ستنتج م عرض احلالة أملا ت يش حاليعا ا فدعال الوالعدي وزواج ااب معرة أخعر وععدم
إعالععة ال ائلععة مععا دفععا اام للععذهاب ب يععدا للبحع عع مدععدر لل ععيش يف البدايععة كا ععت ت يععل ادلبحوثععة وب ععد
مدة ا قط ت مجيا االتداالت م ها خاصة ب د خلق أخعوال ادلبحوثعة ادلشعاكل بضعرض رردهعا ي فضيعاب كعل
م ع ااب واام تععرك أث عرا م ع عععدم احلاايععة والشع ور باحلرمععان ال ععارفو واحلنععان الالزمع لتحقيععق ظلععو فسععو
واجتااعو سوث .فادلبحوثة فقعدت كعل العروابح ااسعرية الع ب لهعا تسعتقر(التهايش والالمباالة).فهعذا كعان
داف ا قويعا إذل تشعردها ر عم ا تقاذلعا إذل ال عيش يف ديعار الرمحعة ادلخددعة الالجئع يف اجلزائعري لكع ادلشعاكل
دف تها إذل الشارع ودخول ادلبحوثة عادل االضلراف تي ة ا عدام الطعبح و الرقابعة تي عة خلعل وظيفعو أسعرث
ب ععد اال فد ععال وتععرك الفت ععاة كاععا أمل ععا كا ععت ت ععاين ش ع ارات مععا أقارئ ععا شلععا هي ععأ ذل ععا اخل ععروج إذل الش ععارع
والتشععرد.كذلك كععان اثععار التضعريات الع مسععت النسععق ااسععرث وال ع سععاعدت يف بععروز النزعععة الفرديععة ال ع
ج لت ااسرة يف وض ية هشة وض يفة وم هنا كان التشرد أحد مظاهرها.
الحالة السادسة :عاشت ادلبحوثة ظروف أسرية ص بة ب د وفاة والدهتا يف احلرب شلا ج لها ضحية هذا
التفكك وادل ا اة ب دما تزوج ااب بامرأة أخر يفكا ت يف ش ار دائم م ها وصل إذل درجة الت نيف ي
خاصة أن ااب كان يدافا على زوجت ي ف ا ت ادلبحوثة شس أ واع الطرب والت نيف م قبل زوجة
اابي ف ا ت م احلرمان ال ارفو ال كا ت تتلقات م قبل الوالدة ي فادلشاكل ااسرية أثرت عليها وعلى
فسيتها فخرجت م البيت بدون قدد أملا هترب بل بسبط ال نف ال كا ت ت يش فب د خروجها لقيت
أملا مرفوضة م قبل ااب وال ائلة كلها فكان مل أها الوحيد الل وء إذل اجلزائري إال أملا القت الرفص
وعدم القبول ي فادلأو الوحيد هو الشارع والسبط الوحيد هو التفكك ااسرث خاصة ب د وفاة اام.
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فادلبحوثة دل هت ر البيت لحص إرادهتا وتل أ إذل الشارعي ولك كا ت مدفوعة إذل هذا السلوك م جراء
ادل املة القاسية ال كا ت تتلقاها.
الحالة السابعة :إن خروج ادلبحوثة م منزل أهلها كان بسبط ادل املة السيئة ال تلقتها م ررف إخوهتا
كاا اقرت ت هذت ادل املة بادلاارسات اللفظية القاسية ال كا ت تتلقاها بسبط اإلعاقة ال كا ت ت ا يها
و يرجا ذلك إذل ربي ة ادتاا السورث ادلوروثة ال حتال يف رياهتا النظرة الدو ية للارأة ادلتقدمة يف ال ار
( ري متزوجة)ي كاا أن ياب والديها سبط وع م اال رتاب داخل أسرهتا شلا ج لها تش ر باحلرمان
ال ارفو وعدم ادلراعاة وكذا ش ورها بالنقص بسبط رجلها وجهلها ما أد إذل عدم قدرهتا على ال ال
إلعالة فسها ماديا.كذلك للاستو ادل يشو ادلتدين كوملا بدون منحة  .ج لها متته التسول.
الحالة الثامنة :إن الوسح ااسرث الذث عاشت في ادلبحوثة دف ها لالعتقاد أن عشيقها سوف يوفر ذلا
حياة أحس م احلياة ال كا ت ت يشها ي لذلك رأت في فارس أحالمها ومنقذها م حياهتا كاا أن
ال القة ادلتوترة ال كا ت بينها وب عائلتها خاصة أخوهع ع ععا وتشديدهم عليها ج لها تليب رلط عشيقها
وذلك للخروج م منزذلا دون تفكري  .فا خالل حتليلنا لكالمها تب لنا أملا كا ت تريد الفرار م منزذلا
بأث رريقة كا ت دون اينها يف عواقط ف لتها أو وعيها ع احلالة ال ؽلك أن تِ ول إلي ااوضاع .و
هو ما أد إذل فقداملا عذريتها وتشردها ودلا رج ت إذل ااهلي قوبلت بالرفص م ررف ااخ ودل بد
صدرا رحبا أو مسا دة شلا يدل على أثر التضريات االجتااعية.زوال التطام والتكافل االجتااعو والرعاية
دف ها إذل البضاء واالضلراف وإذل عادل التشرد.
ومع هنععا سععتطيا القعولي للبيئععة ااسعرية الع عاشععتها ادلبحوثععة ب عد الطععضح و التشععديد عليهعا وتقلععيص دائععرة
حريتهععا وعلععى تدععرفاهتا وحرماملععا م ع أدىن حقوقهععا كععالت ليم أد ئععا إذل الوقععوع ضععحية م ع رععرف شععاب
أوعلها يياة سلالفة حلياهتا وبالتارل ما حدث ذلا دفا بأهلها إذل رردها م ادلنزل .
النتائج العامة للدراسة  .لقعد أمعدتنا تعائج الدراسعة الع قانعا ئعا بعأهم ااسعباب الع دف عت ادلعرأة الالجئعة
السورية إذل التشرد حي ارتبطت باجلا ط ااسعرث كالتفكعك ااسعرث النعاتج عع احلعرب او عع الطاعا أث
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ب د دخوذلم لل زائر است الوا كل السبل حلل مشاكلهم ادلاديةي وال ارتبطعت باجلا عط االقتدعادث وادلتاثعل
يف الفقر والبطالة.
التشرد ظاهرة ذات أب اد اجتااعية واقتدادية مست مجيا الفئات ال ارية خاصة فئة النساء  .شهدت هذت
الظاهرة ا تشارا كبريا خاصة يف ادتا ات احلطرية أي تت قد ظروف احلياة وتتطور مظاهرها .فقد صنف
التشريا اجلزائرث هذت الظاهرة يف قا ون ال قوبات ضا اجلنايات واجلن ال ي اقط عليها .لذا حاولنا
دراسة ااسباب ادل دية إليها حي درسنا عينة م حاالت النساء الالجئات السوريات ادلتشردات وتوصلنا
إذل النتائج التالية:
 جلوء ادلرأة السورية إذل عادل التشرد ر م صضر الس حي كا ت أعاار احلاالت ادلدروسة ترتاوح بال قد الثاين واخلام .
احلالة االجتااعية ل بت دورا ف اال يف وجود ادلرأة السورية يف الشارع بسبط التفكك ااسرث ادلتاثل يفالطالق ياال فدال يت دد الزوجات ووفاة الوالدي بالر م م أن م ظم ااسر كا ت ووية (ااسرة
الدضرية ال تتكون م الزوج والزوجة واابناء) تي ة التضري الذث ررأ على ااسرة السورية وهو ا تقال
ااسرة م ادلاتدة (ال ائلة وال تتكون م ااجداد وااعاام وأبنائهم ) إذل النووية.
ادلستوث الت لياو للارأة السورية يساهم يف زيادة سبة التشرد فب دم مواصلتها للدراسة و حدوذلا علىالشهادة ال متنحها فرصة يف احلدول على عال وإعالة فسها ماديا يدف ها للخروج للشارع كاا قد
متن ها احلالة الدحية السيئة م فرصة احلدول على عال ولو بأجر زهيد (مثل أعاال التنظيف) .
ا تشعار ظعاهرة التشعرد يف ادلنعارق احلطعرية بشعكل كبعري بسعبط حركعة ادلععدن وتطورهعا و شعوء أحيعاء عشعوائيةتي ة اذل رة الداخلية بالنزوح ضلو ادلدن الكرب خاصة ب د الظروف اامنيعة الع عاشعتها اجلزائعر يف ال شعرية
السوداء يف سنوات التس ينيات م القرن ادلاضو ما رافق م تضريات اجتااعية .
 التشرد دام مدة زمنية رويلة جدا تراوحت ب سنة إذل سة سنوات هو لثابة فرتة زمنية رويلة جدابالنسبة إذل ال يش يف الشارع متحال فيها ظروف البيئة الد بة كحرارة الديف وبرودة الشتاء روال فرتة
السنة.
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 التفكك الذث ت اين من ااسر تي ة عدم توفر اجلو ادلناسط يف زليح ااسرة والذث بدورت ي دث إذلتفسة ال القات ال ائلية وض ف روابطها فتدب عاجزة ع مقاومة الوض يات الد بة ال ت ا يها والذث
البا ما ين م عن التشرد.
ادلتشععردات ينحععدرن مع أسععر ت ععاين مع ظععروف اقتدععادية صع بة ي هععذا مععا يع ثر علععى قععدرة ااسععرة يف أداءوظائفه ععا ومتاس ععكها وتكامله ععا .فاحل ععاالت عاش ععت يف أدىن مس ععتويات الفق ععر وال ععوز والبطال ععة ك ععذلك أزم ععة
السك فا ظاهم كا وا ي يشون قبعل التشعرد يف ظلعح ردثء مع ادلسعاك مثعل السعكنات الفوضعوية وادلعأجورة
يومن ف ن احلرمان ادلادث واحلاجة االقتدادية تدفا بالفرد إذل التشرد.
تشرد ادلرأة الالجئة السورية ل أثار منها السلوكات اإلجرامية واالضلرافية وال تتاثل يف (اال تدابيالدعارةي التحرش اجلنسو يالتسول يال نف وال دوان يادلخدرات واجلرؽلة ادلنظاة) وحس ظاهرة اامهات
ال ازبات ال اعتربت كذلك م ااسباب ال ت دث بادلرأة إذل التشرد.
ومن فلقد عرفت ظاهرة التشرد ببالد ا ا تشارا ملحوظا يف ادتا ات احلطرية خاصة خالال اآلو ة ااخرية
وذلك بسبط ت قد ظروف احلياة ئا وتطور مظاهرها ال افرزها التقدم الدناعو والتحوالت و التضريات
االجتااعية واازمات االقتدادية .ت د ظاهرة التشرد م أكرب ادلشاكل ال تواج ادتا ات ادل اصرة م
بينها اجلزائر.
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