اطفال الشوارع يف بغداد مدخل استطالعي
أ.د ناهدة عبد الكريم
حافظ
جامعة بغداد /كلية
االداب

المق ـ ـ ـدمة
الكتابةةأو اوالب ة ووةةعوتااةةااايوامتتاا ةةأوت لةةأو لاةةااوا ة و ة ابايوبال ةأو.و تةةاوالنو
التمتتعوقدوااعوا وهةااوالتااةااوااوااخوواااةاو تةاا و ة واوتااقهةاو وتتةاو م هةاو
وااجوإتكال أوالب و اوالشاحو اوالتفس او و اوإلنوت خوالتااااايووت شواتتاا لو وااا و
كاال سووال اةواالمتتاا أواداولوسااد بهاو ووالو لاحوتنوت اتايوإالواللزاوال س اوووواوعو
كةةلواو ةةاالووةةانوالبا ة والو لب ةةعوإنو تةةاددو تة واانوالتهة وب ةةىوإلة وتمةةادوإ ةةااةواالهتتةةا و
بالظةةاهاةوسةةاا وتةةنومال ة والتةةااال نو اوالتس ة ال نو.ووووووإنوالتشةةك أوالتةةعوتتلاالهةةاوهةةا و
ال ف ايوتهتأومداًولظااًولتاوتلاااوا ىوتنوماال وإلسال أو اتةنوهةداول تةااادوالبشةا أو و
التاوت باوانووشلواا عوسةاا وا ة ولاةاألواوسةاةو اوالت سسةايوالاقا ةأو–والتداسةأو–و او
اإل ال أو والخو نو افالوالشااااو ت انواااةوإوفةاألواوسةاةووةعوالتاب ةأو.وكتةاوإلهة وو تةاو
امهالىوتنوتواااووعو ب اواالل ةاا والتظ تةأواتةاو ت ااةانولةىوتةنوالة واإسةا ةو واتةاو
تااسالىووعوتلاالول توداايو واتةنو و ةالوملسة أوال ااو ةأوو وب اةه وا ة وا سو الا ةايو
ال تلواالمتتااعو.و و
وواقدوتلااللاووعودااستلاواالستاالا أوها وادةولقااوتتكات أو:و و
 .1الت ا ة وبفافةةالوالشةةااااوو ا ةاًوتةةنوزاا ةةأوالتشةةا عوال ااقةةعواكةةالخوتةةنوزاا ةةأو
اودب ايواالمتتاا أوال ااق أواالدال أ.و
 .2م والتشك أوال ال أو.
 .3افالوالشااااوب نو لا ةأوالب ةيوالت ةألواالشةاااوالتفتةاح وا تاةتنوت ة الًول قاوةأو
الفاا أوالتاادةوالتعوت ك و اةو افالوالشاااا.
 .4ب ضوو ا صو افالوالشاااا واقدواا لاهاوالاقشلاهاوتنوواللوت و صولتا جواددو
تنوالدااساي.
 .5ا و ااًوتسفللاوتاوال تلو؟و
لفتلو نوتكانوها وال ف ايوتف دةول توتصوال قةاا وال ةا و اةاًوالةخو نوهةدوهاوالةا سوهةاو
إ ااةواالهتتا وبالتشك أوا واللااق نوالاستعواالش بعو.
ووو و

أوالً  -:من هم أطفـال الشوارع ؟

وووول ة و ةةادووةةعوالتشةةا عوال ااقةةعوتفهةةا و افةةالوالشةةاااا وبةةلوااديوت ةةا ايو وةةالوت ةةلو
التشادووو(والتتشةادو ،واسة والسة اخ واالمةالحوا بةداوإنواقةا وت ةا حوإلة وتفهةا و افةالو
الشااااوها:والتشادواوالتتشادان.وواقدو ددوالتشااوال ااقعوال االيوالتعو دوو هاوال او
اوال د وتشاداًواهع:و و
 .1إااوامدوتتساالًووعواوتاكنو ل اتةأو اوت ةل أواال ةابأوبمةااحو اوااهةايو اواسةت تلو
ال شواس ىولكس واا والمتهااوبق دوالتسالو.1
واهلاولال ظوالتداولوتاوب نوالتشادواالتسال.واكالخوب نوالتشادواب نوتاوستا والتشةاااو
است تالوال شو.وو و
 .2ااوتااسوتتماالو بغواو ا أ اوب عوالسما ا او أوتهلأواواىت ااىول ملاح اكانوو
اتةةا واقةةةلوتةةن15وسةةةلأ،2(.االااقةةةعو نوتهلةةأو ةةةبغواو ا ةةةأو قةةدو ةةةب يوشةةةا أو
او ا ةةاوبسةةب والظةةاا والتتةةدهااةول ا ةةأوال ااق ةةأو وةةاللوالسةةلاايووالتاا ة أو
االتعو ديوبدوعو ال واوافةالوإلة وسةاألوال تةلوالهاتشةع بتاووةعوالةخو ةبغواو ا ةأو
.اكةةانوتقا ةةاودالةةعو شةةااواةةا و1995وإل ة واوافةةالوالتلتشةةا نووةةعوشةةااااوال ةةااألو
_ا ت وال ا تأ_اه و ب انو ش ا و او امايو اةو الدواإلشااايوالاا أو.كتةاو
شةةةةااوتقا ةةةةاو وةةةةاول ال سةةةة و إلةةةة و نوتةةةةدهااوال ةةةةاةواوسةةةةا أو ةةةةل كسوا ةةةة و
اوافال ا م ه وا ا اوال ل ،3(.ابلا وا والخووةانوت ةااوتتااسةأو ةبغواو ا ةأو
ل و دودق قا .و
 .3إااولةةة و كن( ل ةةة اااوال ةةةد ،ت لو قاتةةةأوت ةةة نو ااتوةةةاواوتةةةاكنوال اتةةةأوتةةةفالولةةةىو
،4(.اابتاوكانوهااوالت ااو ااحوتنوغ ا ووعوتشو صو الأوالتشادو.
 .4إااوتاخوتلزلوال ىو اوالتكانوالااوااعوو ىوبدانواااوتشااا.و(،5و و
و
و
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و
و
اقدوال ظوالبا انو نوابااةو(تاخوتلزلوال ى،وغ اوااا أوا لب عوإنوت بحوكتاو فتعو:و و

(إااوااتادوتاخوتلزلوال ىو ،ولةىولة سوتةنو نو كةانوال ة او اول ةد وتشةاداً إااوتةاخوتلةزلو
ال ى التدةوق اةو اتاًو او ةات نو واقةدو كةانوالةخوبسة وت سة وتةنوكةانو سةكنوت هة و و او
قسةةاته واإهتةةاله وإ ا .اقةةدو شةةاايوب ةةضوقةةاال نواو ةةدا وال اب ةةأوإل (اات ةةادوالهةةا وتةةنو
الب ي.،6(،و و
ووو.5وإااوتااسوال او أوتهلأو اواتلوتعوغ اواا ىو.و و
ا ال ظوإنوالتشاااواسةت ل واو ةدا وااقت ةاوا ة وال ة اا اها والفقةاةوااسة أومةداًو..والنو
لسبأوكب اةوتنوال ااوستكانووعوادادوالتشاد نو وإااوالتزتلاوبهااواللصو والنولسبأوكب ةاةو
تله و ت ةانوتةعوغ ةاواا هة و..وكةالخولة وتتاةاألوالفقةاةوإلة واتةلوال ة ااوإااوكةانول سةابه و
الوةةاصو(، 8ووواهكةةااووةةانوالتشةةاااوال ااقةةعولةة و سةةتود وتفهةةا و( افةةالوالشةةااااو،ولكةةنو
الت شاايوالتعو اادهاوانوالتشادوتا عوبالخوالتفها و.وكالخوالولمةدووةعوالب ةا والتلشةااةو
وعوال ااألوتلاوتا عوالسب لايودااسأوت تلوالاانو افالوالشااااو وباست لا ودااسأواا ةدةو
و ت يوالاانو(اوافالوال ات انووعوشااااوب ةدادو،9(،وو تةاوا ة و ة دواودب ةايوالدال ةأو و
وانوتوت اًوت لو"وواانوسةاتاو او"والتةد اوال ةا ولتلظتةأوال تةلوالدال ةأو(I LOو،و واسةت تلو
ت ةةا حو(واوافةةالوالاةةا انو،وا شةةااوإل ة و ةةااليوا ت ةةأواد ةةدةو وت ةةلوال تةةلوالشةةاألوت ةةيو
ظةةاا وسةة أواواإلمبةةااوا ةة والب ةةا واسةةا والت ا ةةأواغ اهةةاودانو اوإشةةااةوإلةة و(و افةةالو
الشةةااااو،11(،و.وغ ةةاوإنوتقدتةةأوتقا ةةاوت ة تتاو(هةةاتبااجو،وال ةةالتعواةةنوالافالةةأو و اادو
مت أ(وكاا أوباس و افالوالشااااو،و.واالااقةعوإنوهةااوالت ةا حو ا قةىووالوتةاةوال ة ف انو
ال اب انووعواقدوال تال لايو واهاو ا ألواادةوا والتمات عوالوا واوواادو.وات اوىوتلظتأو
ال ال س و وبفلىو شةتلوكةلوافةلو قةلواتةا واةنو(،11سةلأو واالو قة وداتةاًواااا ةأوتاد ةأو
ااااف أوالفس أوتنواا تىو.وا اوةىو وةاوبفلةىو لةعواوافةالوالةا نو ق تةانوب ةااةودا ت ةأو
بدانو تا أو و اواقابأو اوإشاا وتنومال و شواصوااشد نو اوت سسايوتااةاه و واتتبلة و
تلظتأوسا سا أوت ا حو(اوافالووعوالشاااو،و وبدالًوتنو افالوالشةااااو وولةىو متةعوبة نو
كلواوافالوتتنو شانوا وقاااأوالاا ألو وساا واةاالوال ةا و اولسةااايوت ةدادةوتلةىو و
اهةةاوبةةالخو شةةتلوالتشةةاد نو اوال ةةات نووةةعوالشةةاااو اوالتاةةاا نول ةةداااةو.و اوهةةاو لةةعو
اوافالوبالوتفالو وب وتشتلولفظأو(والتفالو ،وكاوأوتفاه والااا أواال تا أو.و و
و
و
و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اوعوااتقادلاوإنوهلاخوو اوا ًوكب ااوتاووب نوو افالوالشااااواوالتتسال نوو وااوافالوال ات نو
وعوالشااااو وااو تا وواغ اه ووتنوالف ايوالتقاابأوو.واوعوااتقادلاوإنوالت ااوواوساسعو او
ال ل اواوساسعووعو اوت ا وإماا عول تشادو وهاوالىوالو ت خوت لوإقاتأوت ددووت تاواوبىوو
امتتاا او والالخووهاوو فااوإل و اوتكانو وةاووتةنواوتةاكنوال اتةأوووةعوالتمتتةعو وابالتةالعو
وةاًنوك ةةااوتةةنواوافةةالوالةةا نوتةةااه ووةةعوالشةةااااوت ةةلوبااةةأوسةةما اوالتفةةادو اوبااةةأو ك ةةاسو
اللا انووعواوسااألو و اوتاس عواو ا أو وهة ول سةاوتشةاد نوبالاةاااةو وكتةاو لهة ول سةااو

افالوشااااوبالت ل والشا عو.واتنو ة و بةداوتفهةا و(و افةالوالشةااااو،وتظ ةالًوإالوإااولظالةاو
إل ىوك لاانواا و تكنوإنو ظ وو ةايوتةنوالمةال نواوالتل ةاو نو واكةالخوسة عوالسة اخوت ةلو
االب ا وتنوالاكااو واالا نول سوله وت لو قاتىوت تةا وبةىوامتتاا ةاًو وواةالًواةنوو ةايوتةنو
غ اوالمال نو ووالكله وتنوالت اا نول ملاحو وت لو ال خوال ااوالا نو ت انولدلو لةاسو
غابا و اوتاس عواال ا ىوووإنو افالوالشااااوباللسبأولدااستلاوها وه ووعوالااقعوالتشادانو
الا نوتاكااو ساه وااتواااوبد والًوتنوب اته وتالم و تاامدانوو هاووغااضواللا و اولالت الو
بزتال وله و و اولالوتبا وانو ا نوامالوالشااأو اقدو تااسوب اه والتسةالو و اوال القةايو
الب ا أو و اوالساقأو و اوغ اهةاوتةنواوو ةالو وإالوإنواو ةلو اوقااةدةوالت ا ة وهةعوااللقاةااو
المز عو اوالتا و وانواوساةو واال ما وإل وتكانو واوغ اوالب يوو و

ثانياً  -:حجم المشكلة
وووووعواإل ا والملا عو وهلاخودا تاًو اقا وسةادا و( Dark Figuresو،وت شةاو ق قةأ نوتةاو
ل اوىواةنوظةاهاةوإماات ةأو اوال ااو ةأوهةاوالةخو والةااو سةملووةعوتقةاا اوالشةااأو و اووةعو
سماليوالت اك والتوت أو اوالسمانو.واالوشخو نوها والت اوأوقا اةوإلة و ةدوكب ةاو وولهةاو
الوتقةةد وال ةةااةوال ق قةةأول مة والظةةاهاةو و اةةا ولةةالخوو نوال ةةالوا ة واواقةةا والتسةةم أو
لسب اًول سوتتا اًودا تةاًو و او نوالمهةايوال كات ةأوالت ل ةأوغالبةاًوتةاوت ةدوت ةخواواقةا وسةا أو و
اتالووعوإاااتهاو اولشةاهاوإسةا ةول تمتتةعو اوتشةا هاًول ةااتىو.والةالخولمةدوإنوالدااسةايو
التةةعوتلا الةةيوالتسةةالو اوالتشةةادو وااتتةةديووةةعوب الاتهةةاوا ةة وا لةةايو ةة اةوتت ةةلولةةزال و
الت سسةةايواإل ةةال أوو واالولمةةدوإالوالق ةةلوتةةنوالدااسةةايوالتةةعوتلاالةةيو ةةااليوتةةنوالت ةةدانو
(.،12إل ة ومال ة و نوالتك ة والقةةالالعول ةةااليوقةةدو كةةانوااوتااةةعوب ةةضوال ةةااليووةةعوو ةةأو
(التتسال نو،وت الًوالة سووةعوو ةأو افةالوالشةااااوبةلوإنوالف ةأواوو ةاةوقةدوالوتكةانوتامةادةو
اتنوالت ل والت تالوبىو .و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و
و
اتعوالخووانوهلاخو ك اوتةنوسةب و ةدااول قةالوبةانوتشةك أوال ة ااوااو ةدا وتةنوالتشةاد نو
اس عوالس اخواالمال نوهةعووةعو الةأوتفةاق وكمةز و اوكلت مةأول ةدةواااتةلوتتداو ةأو ول ةلو
الهاوالهماايوتنواوا ا وإل والتدنو وااتسااودا اةوالت ااوبسااأووا قأو واالتشااو االيو
التفكخواوسااو واو ا اًووعواوساةوالتتتدةو وإل ومال وال اا وااللزااايواال اااايو و
ا وق والتكاولواالمتتااعو واالتشااوالفقاواالباالأو وات تألو ةااليوالو ةا وتةاب نوالدالةأو
االسةةاألواالتمتتةةعو وااةة والبةةااتجواواإلمةةاا ايواإل ةةال أو وواةةالًواةةنوق ةةأوالب ةةا و
الت تقأو.وو تأو دلأو والوا وواااةوالتشك أ ووقدواا يومات أوالةدالوال اب ةأ وتااةااو
( تا أوالتشةاد نووةعوالشةااااو،واةتنواهتتاتاتهةاول سةلاايوال شةاةوالقادتةأواتةزد وشةبكأو
الت اتايوالدال أوبتقااليوات اليوانوظاهاةو افالوالشاااا.و(،13وواال ومال وتةاو كةديو
ا ىواتفاق أو قاألوالافلواتلهةاو قةىووةعوال فةاظوا ة وها تةى وبتةاووةعوالةخوملسة تىوااسةتىو

ا التىوال ا أو.وواالًوانو تا تىوتنوكلو شكالوال ل واالاااوااإلسا ةوالبدل ةأو اوال ق ةأو
اواإلهتالواإسا ةوالت ات أوااالست اللوبتاووعوالةخواإلسةا ةوالملسة أو.واكةالخواقا ةأواوافةالو
تنوالتوداايواااللتهاكايوالملس أوااالست اللووعوالداااةواغ اهاو..و(،14وووكتةاو شةااوروةاو
إل والتمااليوال استأوالتعو ددهاوالت تتاوال التعول تا ةواا و 1995إل والاف أواول وا ة و
ل ةةاوالوةةاصو،15(.وووةةعوال ةةااألوبةةديوالتشةةك أو ك ةةاوااةةا ا ً ا اظ وواةةااوب ةةدو نوالهةةاايو
ت سسايوالدالأواايوال أوبالتااااو ال لعوبهاودااوالتال ظأوااإل ال ايوادااوالا تأو
.اتاق وقاا واإل دا وانوال تلو إل وغ اوالخوتتاو تات وا ة والةخواالله ةااواوسةحوالتمةالو
ل تلظتايوغ اوال كات أولكعوت وداااوتهتاووعوتاامهأوغ ا والدالأو.اتةنوهةا والتلظتةايو
تةةاوهةةاواالةةعوت ةةلوتلظتةةأو تا ةةأوالافالةةأوالكادسةةتال أو االمت ةةأوالتابا ةةأوإللقةةااواوافةةالو
التشةةةاد نو اتلهةةةاوتةةةاوهةةةاو ملبةةةعوت ةةةلوتلظتةةةأو افةةةالوال ةةةال والفالسةةة أو اتم ةةةسوالكلةةةا سو
اللاا م أو اغ اهتاوووواتنواودلأواووالوا و نووعوال ااألو(تشةك أو افةالوالشةااااو،وتةاو
وال ااق أوالك اةوانوالتتسال نو اتةدتلعوالتوةداايواغ ةاه و وبهةد والت ةا او
كتبتىوال
تنوا تتااليواتسااولااألوالتشةك أوبشةا اًوام ااو ةاًواوالااقةعوإنو ةأوتال ظةأوت دال ةأواةاباةو
تتكنول با وإنو قا وبهاووعوب ضواوتاكنوت لو:وتلاقأوالبتاا نو واب ضو تةاكنوشةااااو او
شاااو باول اسو واتلاقأودااوالسة لتاووةعو بةا والشةاقعو وواةالًواةنوالتلةااألوالقا بةأوتةنو
التااقدوالتقدسأواالكاامايواتقاا ايوالشااااواغ اهاوت لوها والتال ظأوتاواول با ة و دلةأو
ا وو نوها والظاهاةوهعووعواتسااو.وبلوإللاولستا عوالقالو نوهلاخوااا لوتتااسوالتشادواو
التسالو واتقا وب ت أوتاز عول لشااوو تاوب لهاواو ا اًووعوالتقاا ةايوالا سةأو.وابالتةالعو
تكنوالقالواكتةاواشةالاوسةابقاًووانواواقةا والتةعولةد لاوالوت بةاواةنو مة والتشةك أوا ة و ة دو
الااقعوالت دالعو.وووو و
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .11جدونعي جدعاجقي دل اني لجأللندا  ،نصاا دبق –والت .2-0-
(*) -ن لظييد جدبدلييث كداي اجا جدالن ي  ،يينر اجا أهيييت جألليياجث ل بييو لشجا جدعنييت .غيييا إا جدواييلا
جرنياكدا اطلقلج جدنلولايا يهد نا ذكلا لإادث نع قايا ااهم وادد .
(**) -د جدلق جدلدضا ر ضم إادث بت ذكلا قط
(***) -يضم د جدلق جلحاضر ذكوراً فقط .
(****-،و ا ووعوالاقيوال اااو االعو1اشاةولزال و.و و
اته و.و و
(*****-،و ادادوالتالكايوغ اودق قأو واكالخوتو
(*-،وهلةةاخوتاكةةزوتفتةةاحو Open –Centerوووةةعوتلاقةةأوالبتةةاا نوبةةادااةواتتا ةةلوتلظتةةأوا اال ةةأوا اةةدادو
التشاد نوو ىوغ او ابيو واهاول سوت سسأوإ اا أو و

ثالثاً -:أطفـال الشوارع  ..بين بيت مغلق  ..وشارع مفتوح.

وووووتنوالت كدو نوب يوالافلوالااو متابىوالشاااوا بحوبالتالعوتشاداًوتلقا اًوانو سةاتى.و
هاوب يو العوتنوتشكاليوت لأو مدوالافلوالةىوغ ةاوقةاداوا ة وتاامهتهةاو اوت ةاواتماهةايو
تف اهةةاوا ةةأ.وابالتقابةةلووالةةىو مةةدووةةعوالشةةاااوتتلفسةوا ًواتةةاو تقةةدوالةةىو الةةأوتةةنوالت ةةااوتةةنو
ا ااوالب يو.ولكلى-ووعوغالة واو ةاالو–والو قة وبلفسةىووةعوالشةاااوتةاةواا ةدةو وبةلوا ة و
ل اوتتقاعو و تة و لقاةعوك ةاًواهةاووةاللوالةخو ت قة وتلشة أوال ااو ةأوتتكلةىوتةنوال ة شووةعو
الشاااو واتنومتااأوتام ةأوتةنوالتشةاد نو والنوالشةاااولة سو تلةوا ًوبالاةاااةو.وكتةاوإنو
تتا باتةةىوت قةةدةوبةةد اًوتةةنوامبةةأوالا ةةا وإل ة وتكةةانواللةةا و وتةةااااًوباقابةةأوالشةةااأو واقسةةاةو
او دا واوكباوسلاًو و وو تاوب دوال امأوإل والتوداو وا سال وتاامهةأوال لة و...واغ اهةاو.و
اوعوااتقادلاوإنو والوإاااوتام عولتفس اوظاهاةو افالوالشااااوهاوإاااو اولظا أوال قاوةأو
الفاا أوااو حو:ولظا أوال قاوةأوالفاا ةأوالتاةادةو (( Contra – Sub – Cultureو،،و
واتنوالت ا و نوها واللظا أوظهايوباااحووعوكتا وتشهااووعوا واالمتتةااوالملةا عو و
اا وامتتةااوالسة اخوالتل ةا و واهةاوكتةا واواالدوالمةال انو(*،و.وت ةا وال قاوةأوالفاا ةأو

بفلهاو ت ةخوال قاوةأوالتةعوتتكةانوداوةلوالتمتتةعوالاا ةدو ووتكةانو ووتكةانوب ةضوالف ةايوللفسةهاو
قاوأووا أو وتوت وانوال قاوأوال اتأول تمتتعوالااوت شوو ىو وت خوال قاوأوالفاا أو واغ و
تت زهاوانوالواوال قاوعوال ا ول تمتتعو وإالو لهةاول سةيوتلف ة أوالةىوتتاتةاًو وبةلوهةعوتسةتتدو
الهاوتلىواتاتباوبىوااتبااةاًوااتةاً(.،11وووووغ ةاو نوهةااوالت ا ة وقةدو شةتلو-وا ة وسةب لو
الت الو–وال قاوأوالفاا ةأول متااةأواال ل ةأو و اولف ةأوتهل ةأوت لةأو.و او نوال قاوةأوالفاا ةأوالو
تتقااعوبالااااةو و اوالوت اداوبالااااةو قاوأوالتمتتعوالكب اوالالخوا او"وتااشةالوك لةاادً و
"وووإنو ا ة ول ت ةةا حولفظةةأو(تاةةادةو ،ولكةةعوتش ة اوإل ة و نوالمتااةةايوالتق ةةادةو وهةةعو
متااةةايواايو قاوةةايوتتقةةااعو تةةعو قاوةةأوالتمتتةةعوالكب ةةاو وتلهةةاوا ة وسةةب لوالت ةةالو و قاوةةأو
التقاتا نو وا قاوأوالب ا او واالمةال نو(**،و واغ ةاه وتتةنوو شةك انومتااةايواايو قاوةايو
تاادةول قاوأوالتمتتعوالكب او.وو و
و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)Cohen , A.K, Delinquent Boys: The culture of The Gang ( New York : The Free Press -
, 1955) , P.57 .
 .17د .زكي بدوي ،معجم مغطلحات العلوم االجتماعية (بيروت :مكتبة لبنان  ) 1978 ،ص . 212
(**) -ملن المهللم إن يالحللظ القللاره إن مفهومنللا للثقافللة يلرادف مفهللوم طريقللة الحيللاة  ) Way Of Life ( ،وهللو بتعبيللر تللايلور
TYLORذل الكل المركب من العادات والتقاليد و األعراف والقوانين واللغة  ...الخ ،وكلل ملا يكتسلبه اانسلان بوغلفه عضلواً فلي
جماعة.
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اتتت لوال لا اواوال أول قاوأوالفاا ةأووةعوال ةأواوالقة واالسة اخو وابلةا اًوا ة والةخو تكةنو
اإلشااةو وإل و ه وت خوال لا اوو تاو ع:و( ،18و
و  -ال اا والق وتنوامهأولظاوالفاالو وااتفاقهاوتعوالقالا و.و
و  -امادول أوتشتاكأو(ب نوالفاا نو–والتشاد نو،و.
وج -ااتفااوت دلوالق والتشتاكأ.
ل واوواادواااوالدامأوال ال أووعوال قاوأوالتل اوأوبااتبااه واااودامأواال أو
ود-
تنواالتفاألوا واولفاظواالاتازواواوو الوغ اوالتشاااأ.و
و  -تتت ةةلوال قاوةةأوالفاا ةةأوالتل اوةةأووةةعوشةةبكأوالتفااةةلوال ةةاد وب ة نوتمتااةةايوتةةنو
اووااد وساا وكاليوت لأو اوغ اوت لأ.و و
لقدو كديواللظا ايوالتعوتلااليوالس اخوالتل ا واالما تأوا ىفنوالس اخواإلمااتعو و كتس و
تنوواللىوات أواالت الوبةاخوا ن اوإنوالفااةلوالو تكةااوتةنوال ةد و بةلو ةت واوافةالو و نو
ب ااومال نوتنوواللو اااته ااةا ووةعومتااةايوتاسةهوو هةاوالت ةا والمةالحو...و
اتتاتنوات أوتفاالوالافلوتعواوافالوالتل او نوتدا م اًوا والس اخوالتل ا وبااتبةاا و
لظات ةاًوواا ةاًو Sub Systemو وتةةنوالت اوةةأواال قا ةةدواواالتماهةةايووال ت ةةأوالتةةعو ةةبحو
بتامبهاوواداًوتاوتل اواًو والوتوت واةنوت ةخوالتةعوت ةبحوو هةاووةادو وةاوسةا اًو.و(،19واهةااو
لعوإللاولاوم لاوبافلواتا و(،11وسلاايوت الًو والق لاوبىووةعوالشةاااو ولكةعو ةبحوتشةاداًو
اواا داًوتنو افالوالشااااو ووالةىولةنو قةألوالةخوولةىو تةاجوإلة و نو ت ةاضول قاوةأو افةالو

الشةةااااو واانو تةةف اوبهةة وا ةةت وتةةله و و اوالةةىو-وباوت ةةاا-والبةةدو نو تةةاوب ت ةةأوتلشةة أو
امتتاا أو وت دوتكا نواتماهاتةىوالظاتةىوإلة وال ةال و واتلظاتةايوق تةأو وابالتةالعوااتقاداتةىو
اتقا تىول اتىواوسا أو.وووإنوال قاوأوالفاا أووافالوالشاااا ول سيوتمادواتازو ول ا أو و
ت ةةات انوبهةةاوتةةعوب اةةه واتةةعواخوةةا نو وال سةةيوتمةةادوسةةتايوتةةنواإلسةةا ةووةةعوالس ة اخو
الظاهاةوا ه و و اوالقةداةوا ة والوةدااواالت ة وااتةتالخوإتكال ةأوالتاااغةأواواالوتفةا وب ةداًو
انو ا نوالشااأوااوساةواالت اا و وإلهاو ك اوتنوالخوك ىو.والنوال قاوأو:و ةأو قاوةأو وهةعو
توااول ةاةو واهةعولظةاةوت لةأول ةاوال ةال و وتتاةتنوتسةاغايول سة اخو وااسةا لواقةا و
ا ةةاا و وااةةاألول ةةلوالتشةةكاليو.ووالافةةلوالتشةةادو و تقةةدوإنوال ةةال واةةد و واانو اظة وواةةاو
ا ىوهاو نو ةادوإلة و سةاتىو والنوهةا واوسةاةو وتةاوإنوتكةانوتفككةأو اوتاهقةأوبةالفقاو و او
تاامهىوبال ل و وابالتالعووهاو االوإنو كساو امزواوساةو وبكلوتاو ل ىوتنواااباواقة و
االتزاتايو وا لدوعول اوالشاااو وو م سوهلاواهلاخو وا الوغ ا وتنواوافالو تسالو و واو
تااسواللشلواالب ا و.واوعوك اوتنواو ةانو امةعوإلة والب ةيووا فةا ً اوتمةد والشةااأوا ة و
قاااأوالاا ألو ولىوالو تت خو(والتهاااي،والالزتأو والتعوتتكلىوتنوال شووعوالشاااوغ اوإنو
الت الوالته و د و نو تقعوباا دو او ك اوتةنو افةالوالشةااااوإاوتةعوهةااوال قةا وتبةد ووةعو
الاقيولفسىوات أواستدوالولق ومد دةوتساغوالتشادو واااللقاةااواةنواوسةاةو.ولقةدو ظهةايو
دااسأوانواالب ةا وتةنوالةاكااو نو%95وتةله وامةدا نوتةنوالسةهلولهة والتتااسةأو( ،21او
امدااوتنواامدوله وتمتااأوتنوالق والتعوتبااوالتتااسأوااالل اا و وت ةلوال ةالوا ة و
التالواالت ااوتنوا ااواوساةوإل وغ اوالخوتنوالتبااايوالتعوت ةدوا ةدوال لا ةاوالتهتةأو و
ل قاوأوالفاا أوالتاادةو.وو و
.18ود.والس دوا عوشتاو وا وواالمتتااوالجنائي (اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية  ،) 1896 ،ص . 57-55
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وووووووالتشادو تاجوإل ولااوتنو(ا تاا والااي،و واوالت ااوتنوالش ااوبالال وتمةا واوسةاةو
لوا والخوإالوتنوواللوتبااايوال قاوةأوالفاا ةأول متااةأوالتام ةأو اومتااةأو
واهاوالو
اوقاانوالتشاد نو.وووإنواال و افالوالشةااااو لة سواالتةاًوسةهالًو واكتةاواكةاواةال واالمتتةااو
الاتزاو وهاتالزو وإنوالتا وتاو نو واجو د ىوتنوق دو(واوساةو،و ت و ا هاووعوق ةدو وةاو.و
و ا أوالتعو ا عوبهاوالشاااواهت ةأوتتاتةاً.واوالمتااةأوالتام ةأووافةالوالشةااااوتلاةااو
ا وتاز عوتتفاايومداًول س اأو و قا وا و ساسوتت اايواد دةوتتداو أو ول لو هتهاو-:و و
ال تا:وواوكباوسلاًوغالباًوتاو ه تنوا واو اوسلاً.وو
الملس:ووالاكااو ه تلانوا واإللا و وتعوتال ظأوإنواال واإللا والو تدولودا تاًوتعو
اال والاكااو.و
ال كااو:واهاو(القا دو ،او(الته تنو،ا والمتااأو تاولسب وسلأو اوقدااتةىوال اة أو
او التىوبفمهزةوالشااأواواوتنو اوإتكال أو الىوا والتوداايو.و
البلةةدامعو:اهةةاوالةةااو ةةاادوالتوةةداايو(ت ةةلو بةةا والفةةال ا و اواالاتة نو اوال لةةاو او
الس كات نواغ اهاو.،و
الااو ت خوتهااايوت لأوت ل:واللشلواالساقأوااالت الوبب ضوال اباي.و و
إنوب ضوالب الايوالت دال أوتظهاوإنو قاوأو افالوالشااااول سيوتلقا أوانو قاوأوالسمانواو
اإل ال اي.و(،21ووووإنوال قاوأوالفاا أوالتاادةول تشادواوالتشاد ن ول وتداسووعوال ااأل و

بلوإنواغ والدااساي وإنول ولقةلوك هةاوتلاالةيو ةااليوتةنولةزال والت سسةاي والة وتةدولوإلة و
اال والتشاد نووعوالشةااا.واهةاوكتةاواشةالاواةال ووةاصوت قةدو و لاةااوا ة وتظةاهاوقسةاةو
شد دةولكلأووعوالاقيولفسةىو ة تنول تشةادو وب ةضو اماتةىوالاةااا أوكالتةفالواوال تا ةأو و
اهاوباإلااوأولالخواال ولىواتاز والتظها أوالتعوت كسولتااًوتت زاًولها أوالتشادو.ووهاووعو
ال الةة وقةةةااوا والتظهةةةا واا ةةلوشةةة اوالةةةا س وتةةةا عوتالت ةةىوبالقسةةةاة و ت ةةةلعوالتسةةةكلأو
اااللكساا و ت و تااسوالتسال واقدو ت لعوااهأوت لى ولكعو وا وب ا واللةاس.وكةلوالةخو
إل ومال والاتازوال ا أوالتعواشالاوإل هاو.واتتت زوها وال قاوأوالفاا أو -ااو–وبكالهاوت و
ا و لتااو تةنوالسة اخواوالت ةاوايو ةدهاوالتمتتةعوال ااو ةأوات تقةا وت ةلوالب ةا والت ةعو و
اتلاالوالتوداو وبلوإنوالستأواوك اوالتشاااًواالتعوتشتلوكلوالتشاد نوتقا بةاًوهةعوالتتااسةأو
الملس أوالت أو وساا وو تاوب له و اوتعوروا نوتقابلو تنو والالخوالو ستب دو نو ا وك او
تله وبب ضواوتااضوالملس أو اوغ اوالملس أو.وإنو ه وس ب ايوال تلوالت سسةعواإل ةال عو
ل تشاد نو تت لووعواةد واإل ااةأوالشةات أوباب ةأوالمتااةأوالتام ةأول تشةادو وابو ةا صو
ال قاوةةأوالفاا ةةأوالتاةةادةول تشةةادو وإنوقةةاةوالشةةاااوالماابةةأواكبةةاوبك ةةاوتةةنوقةةاةوالت سسةةأو
اإل اا ةةأو اواإل ةةال أوإاو تةةعوإنوالتشةةادوقةةدو بقة ووةةعوالت سسةةأول ةةدةو سةةاب عو واابتةةاول ةةدةو
شهاوإالوإنو ل لىو لهاوالشاااو بق وقا اًواقدو دو ىوإل وت اداةوالت سسأوهاباًو.
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وووووإنولد لاوتقا ةااًوق ة ااًول ال سة واةنواف ةأوتشةادةواسةتهاوزتةانو واتاهةاو(،12وسةلأو
ظهاوهااوالتقا اوب ضوماال و اوو ا صوالمتااأوالتام أو واالستايوال قاو أواالفاا ةأو
لهاووها والاف أوت شووعوالشاااوتلاو نواقعواال تاللو واقبلوالةخوكالةيوتتسةالووةعوالشةاااو
وتب يوتعواالدهاووعوال لو.واال و نوت ولق هاوإلة وب ةيوت قةيووةعووالكةاادةو(داوةل،وتةنوقبةلو
تلظتأو اايووةعوالبا ةأوو:و) ( Voices in The Wildernessوكالةيومةز اًواااةااًووةعو
ا ابأووووو( ، Street Gangوت شوقا وا دوولةادألوالدامةأواوالة و واسةاوب ةدادو واتاة و
ال ابأو افاالًووعو اتااوتبد وتنوالساب أو ت وتةاو ز ةدوا ة وال شةا نوسةلأو.واكةانوت ظتهة و
تنوالاكااو و الو نوب له و ال وإلةا وتتةاااحو اتةااهنوبة نو11-11وسةلأواكالةيوهلةاخواف ةأو
ااب أواوتفيو وا قالو لهاوااديوإل وب تها.ولقدوت اايوالاف أوزتانولالغت ا واكالخوإ دلو
زت التها ووك اوتنوتاةوتنوقبلوالتشاد ن واوكباوسلا ً والتتاامد نووعوالشاااواقدواغت ةبيو
الاف ةةةأوب ةةةدو نو اا ةةةيوتوةةةدااًواتسةةةت تلوهةةةا والاف ةةةأواكتةةةاواخوةةةا ن و لاااةةةاًوتت ةةةددةوتةةةنو
والتقا ةاوتلةاالوالتوةداوبفلةىومةز وتةنولشةااوال ةاةوال ات ةأو وتتاتةاًوت ةلو
التودااي.وا ا
امبةأوال ةةاا وكةةالخو ة والتقا ةةاو وك ة و قةا وال ةةاصوالتشةةاد نوتةةنوكبةةااوالسةةنوبتام ةةىو
او ة اوسةةلاًو واك ة وإلهة و ت ةةانوا سةةت ت انوالسةةكاك نواتةةاو شةةبىو واإلهة وتل ةةااوالاف ةةأو
بالتهد دوتنوال ما وإل والب ةيولطافةالو(،22واهكةااو تت ةزوالشةاااوبقةاةوت ة وا ة وتاا ة أو
التشادوباإلقلااو اوبالقسا.و و

رابعاً  :خصائص أطفـال الشوارع

اشالاوإل وإللاولفتقاوإل ودااسايوت دال أو وتتلاالوالتشاد نووعوالشاااو وال ساوكلزال و
ووعوالت سسايو والخو نوالتشادو تت زوبقةداةواال ةأوا ة والت ف ةألو.ووهةاوغالبةاًوتةاو( لة و،و
ق أوانو ه أوا سبا وهاابىو وااا ىوال العو واهاو اددهاولت ق ألو هةدا وتت ةددةو وتلهةاو
كس واا واخوا نو وو اولكعوالو ادوإل و ساتىو و اولكةعو قةألوتلزلةأو ا ة وبة نو قاالةىو.و
لوا هاوالبا انوقةدوالوتكةانودق قةأوتتاتةاًواتةعوالةخو
اتنو ووانوك ااًوتنوالب الايوالتعو
وهعوتف دةوا وكلو الو.وو و
 .1تكةةنوالقةةالوابتةةدا ً و واكفسةةاسولكةةلوت اتةةأو ت ةةأو نوالتشةةادوهةةاوظةةاهاةو اةةا أو و
بت ل وإلهاوتامدووعوالتدنواالوتامدووعواوا ا و وكالخووانولت ظ والتشةاد نو ةالو
اا أو او له ووعوتااكزوت اوظايوال سااوتنوسةكانواوا ةا و.واالتفسة اوت ةاا و
تتاتةةاًو ووفةةعوالا ةة وتةةاوزالةةيوالاةةااباواالمتتاا ةةأوقا ةةأو واتةةاوزالواةةابعوالتكاوةةلو
االمتتااعوال شا ااواواوسااوقا تةاًو.و تةاوالتد لةأ ووهةعو االًوتةاواواةابعوالتمهةال و
إل ومال وس أواق تها وات اظ والااحوالفاد أوالت اقد أوال الا أ.وووو و
و
و
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لقدو ظهايوإ دلوالدااسايو و نو(،%61وتنولزال وب يوالافلووةعوالتسةبحو واالبةالغواةدده و
(،51وتشةةاداً وه ة وتةةنوب ةةدادو وتقابةةلو(،%11تةةنوكةةابال و(.،23وكتةةاواظهةةاوب ة و وةةاوإنو
(،%86وتةةنوتتسةةال نو وداسةةااووةةعوب ةةدادوه ة وتةةنوسةةكلأوالت اوظةةايو وتقابةةلو(،%11تةةنو
االقا ة أو(،24ووواقةةدواظهةةاوب ة و وةةاواةةنوالتشةةاد نو وإنو(،%91 1تةةله وه ة وتةةنوتااكةةزو
الت اوظةايو واانو(،%8 3تةنواالقاة أو واالو امةدوا ةدوتةنوالقةالوااواللةاا عو(،25و.وكتةاو
اظهاوب ولطستااوم فاوابدواالت اال اس لعو وإنو( ،%61 4وتنوالا نوالقعوالقبضوا ه و و
كاليو ساه وتق ووعوب دادو وتقابلو(،%8 14ووعوالب ةاةو وا(،%3 1ووةعوالتةفت و.واكالةيو
الدااسأوقدو ظهايوإنو(،%49 6وتنوالتشاد نوااوس عوالسة اخوكالةيواالدتهة ووةعوب ةدادو و
اتاوبة نو(،%49 6و او( ،%61 4و ظهةاوا ةاوالهمةاةوالداو ةأو(،26و.واالتال ظةأواوو ةاةو
ت لةةعوإنوا لةةاوإنولهةةت و وب اتةةلوالهمةةاةوالداو ةةأو والةةخو نواسةةاوالتهةةاما نوغالبةاًوتةةاوتاامةةىو
ا ااوال اةوال اا أو واقدوتفشلووةعوالتك ة وت هةاو.ووت ةبحوبالتةالعوتةنوسةكانوتةاو سةت ىو
ا تا واالمتتااوال اااو–وتلااألوال فسو–ووعوالتدن.واهةعوتلةااألوالفقةاا واوالتهتشة نو و
الا نو ش اانوإنواوباا وتا دةو تاته وتنو وواصوال تلوا وامىوالو ةاصو واتةنو
واسةت داداته و واقةدااته ول تشةااكأووةعو امةىولشةااوالتمتتةعوالس اسة أواواالمتتاا ةأواو
ال قاو أوواغ اهاو .و
 .2كلوالدااسايوتتفألوا وإنواللسبأواوا وتنوالتشاد نو وهعول اكااوتقابلولس واقلو
بك ةةةاولإللةةةا و(،%62وتقابةةةلو(،%38و وااو( ةةة وتقابةةةلوال ةةة نو،واا(%82وتقابةةةلو
 ،%18وااو(%66 1ل ةةةاكااوتقابةةةلو%33 3لإللةةةا و،*(،و.والهةةةا واللتةةةا جو سةةةبا و
ت اتأو.وواول ووعوتمتت لاوغالباًوتاوتواعولاةااباواشةدوتةنوت ةخوالتةعو واةعولهةاو
الافلوالاكاواتتت ةزواوسةاةواوبا ةأو واتاتةاًوباقابتهةاوالشةد دةوا ة واإللةا و وغ ةا نو
التال ظةةايوالت دال ةةأوالتةةعو تكةةنول با ة و نو سةةم هاواةةنوظةةااهاوكالتسةةالوتة الًو ف ةةدو

بازد ادو ادادواإللا والتتسةااليوال ةااتعو و تااسةنوهةااوالسة اخوالكةنوتةعوب ةضوتةنو
اا هنوكاواتهنوااو تهاتهنوااوربا هن.واهنووعوال ال و ام نووعوب اتهنوب دوالق ا و
بةةةالخوالف ةةةلوا ةةة وتةةةدااوال ةةةا وا ال ةةةظو اةةةوا ً نوالفت ةةةايو وو ا ةةةاًوال ةةةااتعوتز ةةةدو
اتااهنوا وال شاوسلاايوغالباًوتاو ت وا ا ادهنوتنوقبةلوالستاسةاةو واا ةابايو
الب ا و.و و
و
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 .3كةةلوالدااسةةايوتش ة اوإل ة و نوالتشةةاد نو تت ةةزانوبتسةةتا ايودااس ة أوااا ةةأوااوإله ة و
ت ةةانوتتاتةاًو ووفةةعودااسةةأواةةنوالتشةةاد نواللةةزال ووةةعوب ةةيوالافةةلو وتبة نو نو%61و
تله و ت ةانواو%83وتةله وبتسةتالواالبتدا ةأو.واوةعودااسةأو وةالوتبة نوإنو%86و
تله و ت انوااو قا انوا كتبانووقاو.واوعودااسأو ال أو نو االعو%95و ت انوااو
دانوتستالوالشهادةواالبتدا أو.و(،21وو
نوتفس اوها واللتا جو امعوال و-:وو و
و  -ااااااوالافلول تلولتاو اودولوإااوعووساتىو.و
و  -وش أول تاا لووعوالتداسأوااوت ااىول ل وو هاو.
الًوإل والتداسأو وااواد وتتاب أودااستىو.و
وج -اد واهتتا و ساتىووعوإاسالىو و
دقا والسا والا نو ااالىوا وتاخوالتداسأوااوالهاا وتلهاو.و و
ود-
 .4الوتقد وللاوالب ةا والتتا ةأوب الةايودق قةأو ةالو اتةااوالتب ةا نووب اةهاو اادولسةباًو
ت ا أول ف ايوال تا أو ودانوإنوتقد وت داليوااوتتاساايو ساب أوات اتاليوتشتيو.و
وفعوإ دلوها والدااسايو ش اوإل وإنو(،%44وتةله وتتةاااحو اتةااه وبة نو12-11و
سلى.وا%31وتتاااحوبة نو-12و14وسةلأوا%14وبة نو-14و16وسةلأو.واوةعودااسةأو
ال أوتب نو نو ا ولسةبأوهةعول ف ةأوال تا ةأو16-15وسةلأوإاوتب ةغو(،%21 3وتقابةلو
(،%21 5ول ف ةةأوال تا ةةأو12-11وسةةلأو.و تةةاواقةةلواللسة ووتت ةةلوالف ةةأوال تا ةةأو8-1و
سةةلاايو واتب ةةغو(،28(،5 9وو.واوالااقةةعو نواوافةةالودانوسةةنو(،8سةةلاايوغالب ةوا ًوتةةاو
و فه والشاااوا فواوتشاده وااب ةاًوتةدا م ا ً و تة و ت ةادوا ة والتوةااا وا تك فةانو
لظةةاا وا شةةه والمد ةةدة.واه ة وغالب ةاًوتةةاو ق ةةانووةةعوشةةباخوالتشةةاد نواوكبةةاوسةةلا ً و
و وا انول لة والمسةداواالملسةع وا مبةاانوا ة وتتااسةأوالتسةال.وكةالخوتظهةاو
تال ظايو واىفنولس واإللا ووعوالف ايوال تا أوال اةو(11وسلاايوواقلو،و وغالباًو
تاوتكانواقلوبالتقاالأوتعوالاكااو.و

 .5و تاو ت ألوبالب الايوالوا ةأوباوسةاة وتبةداوالب الةايوالتةعو قةدتهاوالتشةادانوتاة أو
إل ودامأوكب اة ووه ووعوال ال و ا انوال ا ووعوتشاده وا و ساه و.واكتاواشةالاو
وةةانوت ظتهةة و فةةألوق ةةأو فظهةةاوا كااهةةا.وال لةةاوإااو لةةاوتاةةتانوب ةةضوهةةا و
الق صووسا ولمدو و نوهلاخوالا اوتتشةابىوب ةله واغة وت ةددواوةتال والةاااةوتةنو
التشاد نو.و(*،ووال لوتنو ه وها وال لا او-:و
و  -إنوالتشادوكانووعو ساتىو اامىو االيو بأوتنوال ل وااإلسا ةواواإلهتال.و
تةنوامةلوقةاسواإلهةاوالوتهةت و
و  -إنواو و(شه دو،واا(وتفقاد ،اانواو وتتزامأو
إ
بى.وإتاوإااوكانواو وتاماداًو والكلىوتزاجوتنواتا ةو والووانوهةا واوو ةاةو
تااده واتسع ووإل ه و.و
وج -إله وتنوااا لووق اةومداًواالوتاواوله وال دادوالدل اوتنواسا لوال شو.و و
و
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(*) هذر القصص استقيناها ميدانيا من المشردتين وثالث مشردين.

د -أما بالنسبة لإلناث فترردد بيرنهن قصصرا عرن محراوالت إلجبرارهن علرى الرزواج
من أشخاص رير مرروب بهم (كبار السن موال ) او إنهن تعرضرن لالعترداءات
من احد محارمهن  ،او إن إحدى قريباتهن أررتهن بالهرب من البيت .
هـ -انه ال يطيق المدرسة لكن أهله يجبرونه على المواظبة فيها  ،كما إن معلميه
يعاملونه بقسوة فائقة .
إن هذر العناصر التي تتردد في القصص تقوم على مبدأ إن المشرد ضحية
أخرى او ضحية ظروف قاسية لم يكن له قبل على احتمالها  .ومن المؤكدأن
ذلك المبدأ يستهدف تسويغ عملية التشرد من جهة  ،ومحاولة اكتساب احترام
تعاحف من يستمع لهذر القصص من جهة أخرى  .ويالحظ المهتمون بقضايا
المشردين إنهم يصرون حويال على قصصهم ويحرصون على أن تبقى الحقائق
عن أسرهم رير معروفه .
 .7مع إن بعض المشردين يتخفون بكل حريقة ممكنة لكي ال تعور عليهم أسررهم ،
فررهنهم حتررى حررين يجبرررون علررى العررودة إلررى أسرررهم ال يلبوررون كويرررا  ،حتررى
يهربررون مرررة أخرررى  .وحررين يتكرررر األمررر تجررد األسرررة نفسررها يائسررة مررنهم
فتتركهم لمصائرهم  ،وقد يكون هناك استوناء نسبي لإلناث اللواتي يقتلن رسال
للعار  ،او إن أسرهن تواصل البحث عنهن مرة أخرى .
لقد أتيح لري أن احلرع تفصريليا علرى حيراة مشرردة تبلرغ مرن العمرر ( )16سرنة  ،هربرت مرن
أسرتها مرات عديردة  ،وكانرت األسررة تفعرل المسرتحيل لكري تعورر عليهرا وتعيردها وحرين نجحرت
األسرة مرن منعهرا مرن الهررب حاولرت االنتحرار .وقرد فسرر الطبيرل النفسري الرذي عرضرت عليرة
الفتاة  ،حالتها بأنها تعاني من عقد الشعور باالضطهاد الذي يحولهرا أحيانرا إلرى إنسران عردواني
وإنهررا أحيانررا تحررول مشرراعرها العدوانيررة إلررى عمليررة انتقررام مررن أهلهررا عررن حريررق الهرررب مررنهم
ووضعهم في موقف حرج أمام الناس .

 أما المشردة الوانية  :التي قابلتها فقد كانت ابنة رجل قراس بالفعرل  ،ترزوج مرنامرأة أخرى بعد وفاة زوجته األولى  ،وأساء كويرا إلى ابنته  ،حتى انره حردهرا
مرات عديردة  ،وقرد تعرضرت لالرتصراب  .وحرين أعيردت مرن قبرل الشررحة إلرى
(بيررت أبيهررا ) ،اضررطرت للهرررب مرررة أخرررى بعررد أن أدركررت أنهررا حامررل  ،وقررد
حاولت هي األخرى االنتحار  ،ولم تنجح .
والواقررع إن مع ررم المشررردين  ،ررررم محرراوالتهم ال هررور بم هررر المسرركين الررذي
يطلل عطف اآلخرين ومساعدتهم  ،فهنهم عدوانيون تجار أنفسهم وتجار اآلخرين،ويبدو ذلرك
واضحا حين يقدم احدهم على استعمال (الموس ) لتمزيق الجزء الخارجي مرن بطنره  ،او حرين
يحاول إيذاء زميله  ،او خداع شخص يحاول أن يسرتغله جنسريا ،إن ألحروال النفسرية للمشرردين
لم تدرس بعناية .

خامساً :سؤال أخير :ما العمل
ووووولةةة وتكةةةنوالتال ظةةةايوالتةةةعو اادلاهةةةاوا ةةة واتتةةةدادو ةةةف ايوهةةةا والدااسةةةأوسةةةالوا ةةةأو
استاالا أ ولها والتشك أوالت قدةو واالولداعو للاوقدو الاوبهاو.ووهعوتنوالسة أواالت ق ةدوتةاو
ت مزوالىودااسأواا دةوااوادةودااسايوت ددةو.واالااقعوإللةاو ادلةاو نول فةيواللظةاوإلة وهةا و
التشك أو ول لودااسايوالاال وال او وااوالبا نواالكادت نو ت دانولدااستهاوبشةكلوت تةألو
.واتعوإنودااستلاواستاالا أووانوتنوالتف دوإنولاةاحوا ة و لفسةلاوسة االًو ت ةألوبةاإلماا ايو
التعو لب عواتوااهاو.وهلاخوبالابعوإماا ايواتوايو واتتواوال ا و اوا ًو و تكنوت د دهاوابتةدا ًوو
و تاو فتعو -:و
 .1لد لاوت سسايووا أو وإ اا أواغ اوإ اا أوول تشاد نو.و
 .2إنومهدوازااةوال تلواالش انواالمتتاا أو تداولوا تفااةلوتةعومهةدوالتلظتةايوغ ةاو
ال كات أولتاامهأوتشك أوالتشادوا افالوالشااااو.و
 .3لد لاوشااأو دا و.
 .4هلاخواسا لوإاال وت وا واالهتتا وبتشك أو افالوالشااااوتداتهاوبشكلوااوبةفواو
ت سسايودال أوت لوال الس و.و
اوعوتقابلوها واإلماا ايوالبدوتنوااحو سة أو وةالوتهتةأو هةلو نوتشةك أو افةالوالشةااااو
تاشة أولالزد ةةادواااللتشةةااو؟و وإلهةةاووةةعوتاق اتلةةاواةةنوإاةةادةو اتةةااوال ةةااألو؟واالةةدوالوإلة و
ت تاخووالساألوال اةواواالقت ادوال باالعوالتلفتحو وستت لوإلة والاةتااو؟واو ا ةاًوب ةد نو
بحوالتمتتعوالتدلعووعوال ااألوشا كاًول دالأواالساألووعوإدااةوالتمتتعو؟و و
وووول ةةنولت ةةلوإل ة وتفك ةةدوواا ة أوتفادهةةاوإنوتشةةك أو افةةالوالشةةااااوسةةا وتتسةةعوم ااو ةا ً و
ابشا وا ً.و اوإللاوسلشهدوالتز دوتنوالا ا ا والشهدوالتز دوتنوااللتشةااوا ة واق ةأوالتمتتةعو

ال ااقع وتعوتال ظأ نومهادلةاوالب ةأوتتاكةزوا ة وال ا ةتأوب ةداد.و تةاوالت اوظةايواووةالو
ول نولمهةلوإلة و ةدوكب ةاو ااةااوالتشةاد نوو هةاوتةنو ة و اةداده و واتةاز ه والملسةعو و
او اته وال تا أواغ اوالخو.والكنولتاااوهااوالتاقعو؟و و
 .1بتاوإنوالتشك أو اا أوالاابع وابتاو نوهلاخوالتز دوتنوال ااخوالبشااوتنواوا ا و
إل .والتدنو واو ا اًوب دوإل ا وشةااوالسةكنوابقةاًوإل ةا واةا و1951و ووةانوتةنو
التتاقعو نو تبةعولاةاألوالت ةاو Urbani Zationو وبكةلوتةاو ل ةىوا لاةااوا ةىو
تنوتشكاليوت ااوىو.و
 .2إنواقت ادوالسةاألوسة تات وا ةأوبالاةاااةوت مة ولةدااوالدالةأوالااا ةأووالسةاألوالو
فه وغ اوالابحوتهتاوكانوالة تنواالمتتةااعولةالخو.وابت لة و وةاوإنوات ةايوالت ب ةيو
اله ك ةةةعواوالو و ةةةأ واوةةةاضوالاةةةاا وسةةةا وت تةةةألوالفمةةةاةوبةةة نواوغل ةةةا واو
الفقاا وإاول وتكنوهلاخوتظاليو تانوكاو أ.و
 .3إنوال الةةأواوتل ةةأوالتتةةدهااةوالوتبشةةاوبلها ةةأوسةةا أ وابالتةةالعووةةانوس ة اايوالاةةباو
الاسةةت أواوةةعوتقةةدتتهاوالشةةااأوسةةتظلوتش ة الأوبقاةةا او وةةالواايواةةابعوس اسةةعو
إاهابع والنوتهت وك ااًوبالقاا اواايوالاابعواالمتتااع.و
 .4إنوتدهااواالقت ةادوال ااقةعولةنو تاقة و وبسةب واة ااوالةد نوالوةاامعو وااة والةابحواللفاةعو و
اتاامعواإللتاجوالاالعو وتتاو لةعولسةبىواال ةأوتةنوالباالةأو واتةدهاااووةعواومةااوو واتاام ةاًووةعو
أواالتداس أو.و
بااتجوااا أواالمتتاا أواال
 .5إنوب ةضوالظةةاا وال ال ةةأوتتتةةدوإلة وسةةلاايوسةةابقأ وإاووقةةديواواااألوتةةنواوسةةاو ابابهةةا وكشةةهدا و
ا سالواتفقاد ن.و او نوال اا و ديوإل واتسااوظاهاةوالتفكخواوسااو واهاو تاو ل كسوبالتفك دو
ا واوافالو.و
 .6إنوتظةةاليواوتةةانواالمت تةةااعوااالقت ةةاداوال ال ةةأو وتازالةةيوت ةةدادةواو ةةاو وات تةةاجوإل ة وتف ةةلو.و
وال ا و شهدوالتمتتعوال ااقعولشااوتلظتايو ملب أو.واهعوقدو ديودااهاو واسا وتا لواالبةدوتةنو
إ مادوبدا لولهاو،*(.و
 .1نوت سسايوالتشةاد نواو ا ةاًو ال ةخوالتةعوتقةعو اتةااه ودانوسةنو(،18وسةلأو والبةدو نوتتبلة و
ش ااوإاادةودتمه وبفساه وكهد واستاات معوللشااهاو و او نوالوتكانوتمةادو(وت سسةأول ةامز نو
 ،وتةةا ه واتا تهة و وبةةدانوهةةد وإ ةةال عوت ةةددو.واالااقةةعو نوالت سسةةايوال ال ةةأو ولة وت قةةألوإالو
الق لوتنوات ايوإاادةودتجوالتشاد نوبفساه و واهااو لعوإنوتف اوها والت سسايوا والتشك أو
القا تأو وساا وتنو وال م وااوتنو وااللتشااو ولنو كانوو االًو.وو
 .8إنوهلاخولق اًوكب ااًومداًووعوت اتاتلاوانوظاهاةوالتشادو وا االوالتشةاد نوال ق ق ةأووةعوالشةاااو
وول نوالولتت خوإالوت اتايوتستتدةوتنو افالوالشااااو وااوداااووةعوت سسةأوإ اا ةأواسةت أوااو
شبأواست أو.واها والت اتايوكتاوسبألوتشكاخوب دقها.وكتاوإنوالب ا والتعو ما يو وساا وت يو
الاانو(والتشاد نو،وااو(و افالوالشةااااو،وااوالتتسةال نو والوتتت ةخوالت ةا اوال ت ةأوالتااةاا أو
الكاو أوالتعوتتكللاو وتنوال قأوباللتا جوالتعوتقدتهاوللاو.وانوالمهةلو(واللسةبعوا ة واوقةلو،وبالظةاهاة و
دوتنوإتكال أوالت اتلوت هاوباا قأوو الأ.و
 .9إنوت سسايواالمتتاا أو تشة لوبةا نوامتتةاا نوتةنوالةاكااوااإللةا ولكةنوتشةك أو افةالوالشةااااو
ت تاجووعوااتقادلاوإل وبا نوتداب نوتدا باًووا اًو ول سولد لاوتةله وإالوالق ةلو–وإنوامةدااو قةاًو–و
ةةأولتمتااةةأوتةةنوالبةةا نوتةةنواااو
االااقةةعو نوازااةوال تةةلو ول ة وت ةةاالو نوتةةلظ ودااايوتتو
الاظا والتتت زةو.و و
كلواالاتبااايوالتاكااةواغ اها وتتاول وتاكاةوتا عوبانوتشك أو افالوالشةااااوتاشة أول ز ةادةواوااللتشةااو
كمز وتنوشبكأوت قدةوتنوالتشكاليوالتتداو أوالتعو العوو هاوالتمتتعوال ااقع واهةااو لةعووةعوااتقادلةاوإنو
ا لا:و و
ا -نوت دواللظاوبماهاوو سفأوال تلواالمتتااعووعوال ااأل.و
ب -نولشةةةوصوبااةةةاحواظةةةا واتهتةةةايو اةةةاا وال تةةةلواالمتتةةةااعو(الدالةةةأو وتلظتةةةايو و
التمتتعوالتدلعو واوشواصو واوساو وواالًوانوالت سسأواالقت اد أوااوالساألو،و.

ج -نوالوتكةةانوهلةةاخوومةةاةوبة نوال تةةلواالمتتةةااعوابة نوالمات ةةايواتااكةةزوالب ةةا ووالب ة و
ال تعو قا واللشاا وا ااا ووعوالاقيولفسى.و و
وإنو افالوالشااااو و افاللا ال سو تأوافلوامدووعوالشاااووسبا وبا الام أو وااوامدوو ةىولكةعو بق و ةىو
إل ة واوبةةد.ا ة حوإنوهةةا والتشةةك أو–الظةةاهاةو–وتامةةادةووةةعوكةةلوتمتت ةةايواواضوبةةدامايوتوت فةةأوتةةنو
الاااحو ووانوباإلتكانوال دوتلهاواو ا ةاًوإااوكةانوهلةاخوات ةالواتفااةلوبة نو اةاا العمرل االجتمراعي

المشررار إليهررا.وإذا كانررت بررؤر االنحررراف في(سررراديل)المدينة خاضررعة للرقابررة يبرردد عتمتهررا،
ويكشف أسرارها ويحمي الضحايا الموجودين فيها .
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) هذر المن مات تحول مؤسسات إيوائية للمشردين .

الـ ـ ـخـ ــات ـ ـمـ ـ ــة
*****************************

اللداعوإنوها وال ف ايوقدو لتيوبكةلو ب ةادواماالة وتشةك أو افةالوالشةااااو ولكةنوتةاو
كف لاوتلهاوهاو:وإلهاوتس اوالاا وا وب ضواإلب اد واإلهاوت اوالتز دوتنواوس أوكتةاوإلهةاو
–ووةةعوالاقةةيولفسةةىوت كةةدو ق قةةأوإنوهةةا والتشةةك أو و لب ةةعو نوتقةةعواةةتنوإاةةااوتسةة ال أو
امتتاا ةةأوتاةةاتل أوب ة نو اةةاا وال تةةلواالمتتةةااعو ووا ةالًواةةنوكالهةةاوتلبةةىوات ةةااوتةةنوإنو
التشةةك أوتاش ة أول تاةةااوالكتةةعواااللتشةةااوالم ااوةةعو.وبةةلوإللةةاولسةةتا عوالقةةالوإنوالتشةةك أو
تامادةوال ا ووعوتدنوال ةااألوالكبةالوالب ةاةواوالتا ةلواغ اهتةاو والكةنوالدااسةايو ةالو
التشااهاووعوت اوظايوغ اوب دادووت دادومداًو وإنول وتكنوتفقادةوتتاتاًو .و
وووووو تاوالتا ايووانوت شااتهاوقدوااديووعوالفقاةواوو اةوتنوالدااسةأوهةا و والامةاو نو
تكانوتف دةو.و و
و

المصادر
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15

أوالً  :المصادر العربية و

د.وا تدوزكعوبدااو وت م وت ا ايوال ا واالمتتاا أو(وب اايو:وتكتبأولبلان 1918و،و.
مات ةةأوالةةدالوال اب ةةأواوتالةةأوال اتةةأو وإدااةواوسةةاةواالتةةا ةواالافالةةأو/قس ة والافالأ/واةةأوال تةةلو
ال اب أوال ال أول افالأو/تالسو 2112و.و
م فاوابدواوت او والتشةادواال ةاا وسة اخوال ة ااواواو ةدا ووةعوال ةااألو /ااا ةأودكتةااا وغ ةاو
تلشااةو وب دادو وك أواخدا و و2112و.و
المت أوال ااق أول تلت أوااواتااو و افالوالشااااووعوب دادو/شبااو2114و.و
واانوساتاو او واوافالوالاا انو–ووعولشاةوتس اةواوت و/تكت وال الس /اتان2111/و
اق أولم وت تدوالوفامعو والافالةأوالتشةادةو/ب ة وت ةدالعواةنوب ةيوالافةلووةعوب ةداد/ازااةوال تةلو
االش انواالمتتاا أو/قس ودااوالدالأو/ب دادو2114/و.و
س دوا عوشتاو وا واالمتتااوالملا عو(اإلسكلدا أو:ودااوالت اوأوالمات أو و.،1981و
د.وابدوالا وال العواود.ولب لول تانوإسةتاا لو وظةاهاةوالتسةالو:ودااسةأوت دال ةأووةعوتد لةأوب ةدادو
/تد ا أوالشااأوال اتأو/تاكزوالب ا واالدااسايو/ب دادو1998/و.و
ابدوالسال ول تأوملز لواالسداو و قاوأوالسمنو:ودااسةأوت دال ةأوال اابالام ةأو و ااا ةأودكتةااا و
غ اوتلشااةو/قس واالمتتااو/ك أواخدا و2113/و.و
وماومادةوا اانو وامت لوتهداوت تةدو وظةاهاةوتشةادواو ةدا و/تد ا ةأوالشةااأوال اتةأو/الب ةا و
االدااسايو1986/و.
قالانوااا أواو دا واق و16ولسلأو 1983التادةو(،24و الفقاةو( ،و واالفقاةو(ج.،و
د.وكا وت تدو تزةو وال ااواالقت اداواتشك أوالفقاو(وب دادو وراااو و.،1999و
د.وكا وت تدو تزةو والب ا والسااووعوب دادو/اسةالأوتامسةت اوغ ةاوتلشةااةو/مات ةأوب ةدادو/وك ةأو
اخدا و1914و.و
اوت والتت دةو وتقا اوالت تتاوال التعوالاابعوالت لعوبالتا ةو/ب م نو /15/الو/سبتتباو1995/و.و
ال الس و واتفاق أو قاألوالافلواالباتاكاالنواالوت ااانو.و و
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