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)قُYلْ يَYا أَيُّYهَا الYنَّاسُ قَYدْ جَYاءَكُYمُ احلَْYقُّ مِYنْ رَبِّYكُمْ ۖ فَYمَنِ اهْYتَد َٰى فَYإِنَّYمَا يَهْYتَدِي
لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ( ]يونس. [108:

إهـداء
إلYى كYل مYن يهYتم بYأمرهYم ،أضYع بYني أيYديYكم بYعضا مYن جهYد ،مYن أجYل
جYيل عربYي أفYضل ،رجوت أن يYقابYله حتYقيق أمYل ،هو أن نYسعى مYعا لYدرء
املوبقات عنهم ،لكي نصل بهم إلى بر األمان.

املقدمــة
تYعتبر ظYاهYرة انحYراف األحYداث مYن املYشكالت اخلYطيرة ،ملYا لYها مYن تYأثYيرات سYلبية عYلى اسYتقرار
الكيان االجتماعي عYامYة ،فهYي فYي أبسط معانيها تعبر عYن سلوك مضاد للمجتمع ومYخالYف لقوانينه
والقيم واملعايير السائدة فيه ،وتYعانYي معظم مجتمعات العالم ،إن لYم يYكن جميعها ،مYن هYذه الظاهرة،
ولYم تYصبح مYجتمعاتYنا الYعربYية فYي الوقYت احلYاضر مبYنأى عنها ،وتYكمن خYطورة هYذه املشكلة فYي وطYننا
الYعربYي -إن لYم تتدارك -فYي زعYزعYة أمYنه اجملYتمعي وتهYديYد بYنيانYه القيمي ،كYيف ال وهYي متYس أهYم
شريحة سكانية في اجملتمع ،فأطفال اليوم هم رجال الغد وهم بناة املستقبل املأمول.
ورغYم أن مYشكلة انحYراف األحYداث واحYدة مYن املYشكالت الYتي عYرفYتها كYل اجملYتمعات البشYريYة،
حYيث ال يYكاد يخYلو مYنها أي مYجتمع فYي أي عYصر مYن العصور ،إال أن ممYا يYزيYد خYطورتYها فYي الوقYت
احلYاضر كYثافYة حجمها وسرعYة انYتشارهYا غYير املسبوق ،وكYذلYك تYعدد أمنYاطYها وجYدتYها .وال يقتصر هYذا
الوضع اجلديد على مجتمع بعينه ،بل أصبح يشكل ظاهرة تؤرق كثيرا من املسئولني .فقد جذبت اهتمام
الYباحYثني فYي كYل مYجتمع مYن مYجتمعات الYعالYم وحYظيت بYالYدراسYة والتحليل .ونYتيجة لYذلYك تYعددت
جوانب تناولها وتفرعت تفسيرات أسبابها وكيفية عالجها.
وإذا مYا اطYلعنا عYلى سYجالت الشYرطYة الYيومYية فYي أي بYلد عربYي ،جنYد أن هYذه الYسجالت حتYتوي  -وبYشكل مYنتظم
 عYYلى تYزايYYد أعYYداد األحYYداث املنحYYرفYYني بYYطريYYقة مYYلحوظYYة .هYYذا مYYا يYؤكYYده الYYدكYYتور نYYاصYYر مYYيزاب ،الYYذي يYرى أناإلحYصاءات الرسYمية فYي كYثير مYن دول الYعالYم  -وخYاصYة املYتطورة مYنها  -تشYير إلYى تYفاقYم هYذه الYظاهرة فYي الYسنوات
األخYيرة ،فهYي تYكاد تYصبح عYابرة لYلقارات ،وهYنا تYكمن اخلYطورة ،حYيث يسهYل انYتقالYها إلYى كYثير مYن اجملYتمعات فYي
دول العالم ،ومن بينها مجتمعاتنا العربية ،التي ميكن للعدوى أن تنتقل إليها.
ويYYفترض نYYاصYYر مYYيزاب أنYYه إذا كYYان اجلYYانYYحون فYYي مYYجتمعاتYYنا مYYا زالYوا يسYYتعملون وسYYائYYل تYYقليديYYة فYYي إجنYYاز
السYرقYات أو تYعاطYيهم للمخYدرات ،فYليس بYالYبعيد أن يYأتYي يوم نشهYد فYيه انYفجارا فYي ظYاهرة اجلYنوح مYن حYيث حجYمها
وتYطور وسYائYلها ،ومرد ذلYك مYا طرأ مYن حتYسن كYبير فYي وسYائYل املواصYالت واالتYصاالت )الشYبكة الYعنكبوتYية إحYداهYا(،
وكYذلYك عYن طريYق عوملYة اإلعYالم واالقYتصاد وحYتى الYثقافYة ،ممYا أدى إلYى تYقارب اجملYتمعات مYن بYعضها الYبعض وسYهولYة
اخYتراق كYل مYنها لYآلخر ،وهYنا يYتوقYع مYيزاب أن يYنتج عYن اسYتمرار هYذه الYظاهرة أنواع مYن اجلYرائYم املYتعددة ،قYد تYتمثل
في حتول هذه الفئات االنحرافية عند كبرهم إلى عصابات إجرامية منظمة ).(2005
وتYؤكYد الYدكYتورة متYاضYر حYسون أن طYبيعة املYرحYلة الYتي متYر بYها حYالYيا كYافYة اجملYتمعات الYقطريYة فYي الYوطYن الYعربYي
حYساسYة جYدا ،وتYتطلب اإلدراك الYواعYي ألبYعادهYا ،وذلYك فYي ضYوء الYتحوالت السYريYعة واجلYذريYة لYلبنى االقYتصاديYة
والسYياسYية ،الYتي أفYرزت تYغيرات اجYتماعYية وثYقافYية مYهمة لYم يخYطط لYها سYابYقا ،مYثل تYغير الYعالقYات االجYتماعYية
والنظم التربوية وحجم العائلة والعالقات بني أفرادها ومراكزهم وغير ذلك ).(1994:16
ويYعتقد الYدكYتور محYمد ضYو أنYه رغYم أن هYذه الYظاهYرة قYدميYة وتYعرفYها كYل اجملYتمعات البشYريYة وال يYقتصر وجYودهYا
عYلى اجملYتمعات املتخYلفة ،إال أن تخYلف اجملYتمع يYفاقYم مYن خYطورتYها ويYدخYلها فYي حYلقة مYفرغYة تYدور حYول أزمYات
اجYتماعYية ،تYسهم فYي اتYساع وتYعميق مYشكلة انحYراف األحYداث ،وألن اجملYتمع الYعربYي مYجتمع فYتي -إذ يYبلغ نسYبة مYن
أعYمارهYم دون  15عYامYا أكYثر مYن  %38مYن مجYموع الYسكان -فYإن هYذه الYظاهرة فYي اجملYتمع الYعربYي تYصبح فYي غYايYة
اخلطورة ،حيث تهدد أهم شريحة سكانية يحتاجها مستقبل هذا اجملتمع ).(2002
والYذي يYجب أن ال يYغيب عYن بYالYنا هو أن هYذه املYشكلة ال ميYكن الYنظر إلYى مYدلولYها عYلى أنYها مجYرد خروج هYذه الYفئة
مYن الYنشء عYلى األمنYاط االجYتماعYية والYقانونYية الYسائYدة ،وإمنYا هYي  -كYما يYذهYب الYدكYتور عYمر الYفاروق احلسYيني -فYي
احلYقيقة تYعبر عYن فشYل اجملYتمع كYكل فYي رعYايYته ألبYنائYه .كYما أنYه ال ميYكن الYنظر لهYذه املYشكلة عYلى أنYها حYالYة طYارئYة
تYزول بYانYقضاء فYترة زمYنية مYعينة ،بYل إنYها إذا لYم يYتم تYداركYها وعYالجYها فYي الYوقYت املYناسYب ،قYد متYتد إلYى مسYتقبل
احلYدث املنحYرف ،ومYا إجرام الYكبار إال امYتداد النحYراف الYصغار) ،(1995:17مYصداقYا لYلمثل الYقائYل » :مYن شYب
على شيء شاب عليه«.

وميYYكن إذًا اعYYتبار أن انحYYراف األحYYداث مYYا هYو إال عYرض مYYن األعYراض ولYYيس مYرضYYا قYYائYYما بYYذاتYYه ،فYYهو بYYذلYYك
انYYعكاس لYYالضYYطرابYYات االجYYتماعYYية والYYضغوط االقYYتصاديYYة ،كYYما أنYYه يYYعبر عYYن صYYراع نفسYYي أو نYYقص عYYقلي أو
جYسمانYي .وهYكذا تYساهYم مجYموعYة مYن األسYباب والYعوامYل املYتنوعYة) ،االجYتماعYية مYنها واالقYتصاديYة واجلYسمية( فYي
حYدوث هYذا االنحYراف ،فYكل هYذه الYعوامYل تYتفاعYل جYميعها وبYدرجYات مYختلفة فYي تYكويYن هYذه الYظاهرة )احلYناكYي ،عYلي
.(2006:2
هYذا بYصفة عYامYة ،أمYا عYن الYعوامYل واألسYباب الYتي تYؤدي إلYى حYدوث هYذه الYظاهYرة فYي الYوطYن الYعربYي ،فYتؤكYد
الYدكYتورة متYاضر حYسون أن هYذه الYظاهرة فYي الوطYن الYعربYي ،تYكاد ال تYختلف كYثيرا عYن مYثيالتYها فYي الYعالYم ،وإن كYانYت
لYها خYصوصYيتها فYإنYها تشYترك مYعها فYي األسYباب الYرئيسYية لYالنحYراف والYتي تYتمثل فYي مجYموعYة مYن الYعوامYل
املYتكاتYفة واملYتفاعYلة ،الYتي تYشكل قوة دافYعة تؤدي إلYى مYظاهر للسYلوك االنحYرافYي لYدى األحYداث .وهYي لYذلYك ترى أن
احلYدث املنحYرف ال ميYكن اعYتباره وحYدة مYنعزلYة مYنغلقة عYلى ذاتYها ،بYل إمنYا سYلوكYه املنحYرف يحYدث نYتيجة جلYملة مYن
الYعالقYات الYتفاعYلية الYتي يYقيمها مYع أقرانYه فYي األسرة واملYدرسYة واجملYتمع ،وكYذلYك نYتيجة مYا يYقوم بYه مYن أدوار ومYا مير
بYYه مYYن خYYبرات وصYYراعYYات ورغYYبات ومYYخاوف مYYكبوتYYة ،كYYما أنYYه يYYتأثYYر بYYانYYتماءاتYYه االجYYتماعYYية واالقYYتصاديYYة
).(1994:14
فYعوامYل االنحYراف إذًا مYتعددة ،مYنها مYا هو أسري ومYنها مYا هو اقYتصادي واجYتماعYي وغYير ذلYك .كYما تYأتYلف هYذه
الYعوامYل لYتشكل أسYبابYا مYتنوعYة كYل مYنها صYيغ فYي إطYار جYاء وفYق قYضايYا فYكريYة أفرزتYها جتYارب بYحثية خYاصYة يYتفق
بYعضها مYع بYعض فYي أمYور مYا وتYختلف فYي أمYور أخYرى ،وذلYك اعYتمادا عYلى إفYرازات الYواقYع الYذي عYاشYه كYل مYن
منظري هذه الظاهرة ،وكذلك ما أملته عليهم قناعاتهم الفكرية وتخصصهم األكادميي.
ويYYكمن تYYعقد هYYذه الYYظاهYرة فYYي أبYYعادهYYا اخملYYتلفة مYYثل :الYYبعد النفسYYي والYYبعد االجYYتماعYYي والYYبعد االقYYتصادي
والYقانونYي وغYيرهYا ،وأدى كYل ذلYك إلYى تYعدد اجملYاالت الYعلمية واملYعرفYية الYتي تYناولYتها بYالYدراسYة ،أهYم هYذه الYعلوم عYلم
االجYتماع وعYلم الYنفس وعYلم اإلجرام والYطب النفسYي والYعلوم الYقانونYية والYتربويYة وغYيرهYا ،فجYميع هYذه اجملYاالت الYعلمية
اهYتمت مبوضوع انحYراف األحYداث مYن زوايYا مYختلفة ،تYتفق كYل مYنها مYع األسYس والركYائYز الYذي يYقوم كYل عYلم عYليها،
ففسYYرهYYا بYYعضها فYYي ضYوء الYYعوامYYل االجYYتماعYYية كمسYYببات حلYYدوث االنحYYراف ،بYYينما تYرى عYYلوم أخYرى أن أسYYباب
االنحراف تكمن في العوامل النفسية أو القانونية أو غيرها ،وهناك من يفسرها في ضوء هذه العوامل مجتمعة.
ميYكن الYقول أن مYشكلة انحYراف األحYداث مYتشابYكة الYعوامYل واألسYباب ،وأصYبح تYفاقYمها وانYتشارهYا يYحتم إلYقاء
الYYضوء عYYلى كYYل محYYدداتYYها ،وممYYا ال شYYك فYYيه أن هYYذه املYYعرفYYة سYYتسهل وضYYع السYYياسYYات املYYناسYYبة للمهYYتمني بهYYذه
املشكلة ،ومن شأنها احلد من خطورتها وعالجها.
وتYأتYي أهYمية دراسYة هYذه الYظاهYرة مYن أن خYطورتYها ال تYقتصر عYلى مجYرد سYرعYة انYتشارهYا واتYساع حجYمها ،فهYي
أيYضا لYها تYأثYيراتYها السYلبية عYلى الYبناء االجYتماعYي ،فYهناك الYكثير مYن السYلوك املنحYرف لYه تYأثYيراتYه السYيئة عYلى
األوضYاع االجYتماعYية واالقYتصاديYة واخلYلقية والYقانونYية واالنYفعالYية فYي اجملYتمع ،وتYعطي الYدكYتورة إجYالل سري أمYثلة
لهذه اخملاطر نبينها فيما يلي:
• ارتباط مشكلة انحراف األحداث بعملية النمو والتنشئة االجتماعية التي يتعرض لها األطفال.
• زيYادة الYضغوط النفسYية واالجYتماعYية اخلYطيرة الYتي يYعانYي مYنها األحYداث نYتيجة اإلجراءات األمYنية والYقانونYية
وسوء معاملتهم ،مما قد يؤدي باحلالة إلى شخصية سيكوباثية.
• ظYهور مYشكلة اقYتصاديYة خYطيرة تYنتج عYن الYفاقYد البشYري املYنتج ،نYتيجة اتYساع دائرة انحYراف األحYداث ،ومYن هYنا
يYشمل الYضرر اجملYتمع كYكل حYيث يYؤدي إلYى اخلYسارة املYاديYة ،كYما تYزيYد املYشكلة مYن ارتYفاع نسYبة الYبطالYة فYي
اجملتمع.
• اضطراب التفاعل االجتماعي بني احلدث وأفراد اجملتمع الذي يعيش فيه ).(2003:168
ولهYذه األسYباب مYجتمعة تYرى الYدكYتورة إجYالل سYري أن هYذه الYظاهYرة قYد نYالYت اهYتمام الYباحYثني ،أفYرادًا وجYماعYات
وهYيئات محYلية وعYاملYية ،فYقد رأت الYلجنة االجYتماعYية الYتابYعة لYألمم املتحYدة ضرورة دراسYة مYشكلة انحYراف األحYداث
دراسYة عYلمية ،والYتي يYجب أن متYثل جYزءًا مYن سYياسYة األمم املتحYدة االجYتماعYية ،وذلYك فYي مYيدان الYدفYاع االجYتماعYي
)نفس املرجع ونفس الصفحة(.

يYتناول هYذا الYكتاب فYي األسYاس مYشكلة انحYراف األحYداث فYي الوطYن الYعربYي ،مYع الYتركYيز عYلى عوامYل وأسYباب
هYذا االنحYراف مYن وجYهات نYظر مYتعددة .وتYدور مYحاور هYذا الYكتاب مYن خYالل سYبعة فYصول ،يهYتم الYفصل األول بYإلYقاء
الYضوء عYلى خYصائYص هYذه الYظاهYرة فYي الYوطYن الYعربYي مYن حYيث احلجYم والYشكل ،وذلYك مYن خYالل بYعض الYدراسYات
الYبحثية الYتي أجYريYت فYي الYوطYن الYعربYي .ويYتناول الYفصل الYثانYي أهYم املYفاهYيم واملYصطلحات الYتي جYاءت فYي هYذا
الYكتاب ،وكYيف تYعددت اآلراء حولYها ،لYتكشف أنYها جYاءت تYعبيرا عYن وجYهة نYظر تYختص فYي اجملYال الYعلمي أحYيانYا،
كYما عكسYت اخYتالفYات بYعضها فYي صYياغYة املYفهوم وجYهات نYظر إيYديYولYوجYية يحYددهYا املYكان والYزمYان .أمYا الYفصل
الYثالYث فYقد تYناول أهYم أنYواع االنحYرافYات األكYثر شYيوعYا فYي املYنطقة الYعربYية وكYيفية الYتعامYل مYعها بYقدر اإلمYكان.
ويYYتناول الYYفصل الYرابYYع الYYعوامYYل واألسYYباب الYYتي تYYقف خYYلف هYYذه الYYظاهYرة .بYYينما يYYتناول الYYفصل اخلYYامYYس الYYتطور
الYتاريYخي لYلفكر اإلنYسانYي وارتYباطYه بتفسYير السYلوك االنحYرافYي واإلجYرامYي .ويYتناول الYفصل الYسادس الYنظريYات
الYذاتYية للسYلوك اإلجرامYي ،بYينما يYتناول الYفصل الYسابYع الYنظريYات االجYتماعYية للسYلوك اإلجرامYي .وأخYيرا تنتهYي هYذه
الYدراسYة بYبعض املYقترحYات والYتوصYيات الYتي رمبYا تYساهYم فYي وضYع السYياسYات الYتي يYرجYى مYنها أن حتYد مYن هYذه
الظاهرة.

الفصل األول

املالمح األساسية لظاهرة انحراف األحداث
في الوطن العربي

إن الYفترة احلYرجYة الYتي متYر بYها كYافYة اجملYتمعات الYعربYية فYي اآلونYة األخYيرة ،نYتيجة لYلتحوالت
اجلYذريYة واملYتسارعYة لYكافYة الYبنى السYياسYية واالقYتصاديYة ،ومYا أفرزتYه مYن تYغيرات اجYتماعYية وثYقافYية
هYامYة شYملت شYتى مYجاالت احلYياة ،تYتطلب اإلدراك الواعYي ألبYعادهYا اخملYتلفة ،وذلYك للحYد مYن تYفاقYم
السلبيات الناجتة عنها.
ووفYق هYذه املYعطيات ميYكن اإلشYارة إلYى »عYملية التحYديYث« فYي اجملYتمعات الYعربYية ،والYتي يYقصد
بYها ظYاهرة اقYتباس كYل مYا هو حYديYث مYن أسYالYيب احلYياة فYي اجملYتمع ،وتYتمثل هYذه األسYالYيب احلYديYثة
فYي االسYتعانYة بYاإلمYكانYات واألدوات والوسYائYل واألفYكار الYتي تYتالءم مYع مYتطلبات الYعصر .ويYتميز
الYعصر احلYديYث بYخصائYص وصYفات تYتفاوت فYي درجYتها مYن مYجتمع إلYى آخر؛ وأهYم هYذه اخلYصائYص
االنYYتشار الYواسYYع لYYلتعليم ،واكYYتساب املYYعرفYYة الYYعلمية ،واالسYYتعانYYة بYYاملYYنهج الYYعلمي لYYلتعامYYل مYYع
املYشكالت الYتي تYواجYه الYفرد واجملYتمع .كYما يYتميز بYاإلقYبال الYكبير عYلى تYوظYيف املYعرفYة الYعلمية
والYYتكنولYوجYYية ،الYYتي تYYشمل شYYتى مYYجاالت حYYياة الYYفرد اخلYYاصYYة كYYما متYYتد إلYYى أنشYYطته الYرئYYيسة،
كالعمل واإلنتاج والتنقل واالتصال والترفيه وقضاء أوقات الفراغ والتعامل مع
اآلخYريYن ،مبYا فYي ذلYك أعYضاء اجملYتمع وعYناصYر ومYكونYات الYطبيعة ،وفYوق كYل ذلYك تYبرز ظYواهYر اجYتماعYية مYن بYينها
ارتYYفاع مYYعدالت الYYتحضر حYYيث االنYYتقال إلYYى حYYياة املYYدن وسYYيادة األسYرة الYYنوويYYة صYYغيرة احلجYYم .ورغYYم بYYعض هYYذه
اإليYجابYيات الYتي تYتسم بYها عYملية التحYديYث إال أنYها ال تخYلو كYذلYك مYن ارتYباطYها مبYظاهYر سYلبية ،كYضعف الYترابYط
األسري واالزدحام وارتفاع معدالت االنحراف وما شابه ذلك )التير ،مصطفى عمر .(1990 :66
هYذا بYاإلضYافYة إلYى املYفاهYيم واألمنYاط السYلوكYية االسYتهالكYية الYوافYدة الYتي أثYرت سYلبا عYلى الYوظYيفة األسYريYة فYي
اجملYتمعات الYعربYية ،والYتي سYاهYمت فYي انYتشار كYثير مYن املYشكالت االجYتماعYية ،وعYلى رأسYها اجلYرميYة واالنحYرافYات
السYYلوكYYية )حYYسون ،متYYاضYر  ،(1994:12و مYYنها تYYطلعات بYYعض الشYYباب الYYغير قYYادريYYن مYYاديYYا أن يحYYذوا حYYذو
املوسريYن مYن الشYباب فYي املYلبس والYترفYيه وغYيرهYا مYن املYظاهراملYاديYة الYبراقYة الYتي تYغري بYعض الشYباب ،وخYاصYة عYندمYا
يYكونYون خYارج نYطاق الYتوجYيه السYليم مYن األسYر ودور الYتعليم وكYذلYك مYؤسYسات اجملYتمع األخYرى الYضالYعة فYي شYؤون
الشباب واالهتمام بسلوكياتهم.
ورغYم شYمولYية ظYاهYرة انحYراف األحYداث وإمYكانYية تYشابYه خYصائYصها ،إلYى حYدمYا ،عYاملYيا ،إال أن هYذه الYظاهYرة فYي
اجملYتمعات الYعربYية لYها خYصوصYيتها الYتي ميYكن أن متYيزهYا عYن اجملYتمعات األخرى ،وخYاصYة الYغربYية مYنها ،سواء كYان
ذلYك فYي الYشكل أو املYضمون .فYإذا مYا اعYتبرنYا مYثال شرب تYعاطYي الYشاب للخYمر مYن األمور املشYينة واجملرمYة فYي الYديYن
اإلسالمي ،فإن هذا الفعل يعتبر عاديا في اجملتمعات الغربية غير املسلمة إن لم يتجاوز حدود املعقول بالنسبة لهم.
ويؤكYد الYدكYتور أحYمد قحYطان ) (2004إن جترمي أي سYلوك قYد يYعتبر مYسألYة نسYبية تYخضع لYلزمYان واملYكان .فYقد
يYكون سYلوك مYا غYير سYوي فYي الYوقYت احلYاضYر لYكنه كYان سYويYا فYي املYاضYي .كYما قYد يYكون سYلوكYا مYا غYير سYوي فYي
مYجتمع مYا وال يYكون كYذلYك فYي مYجتمع آخYر ،فYعلى سYبيل املYثال خجYل الYبنت فYي اجملYتمع الYغربYي يYعد سYلوكYا غYير
مستحسن بينما هو في اجملتمع الشرقي معبرا عن الوقار واحلشمة )ص .(10
كYذلYك ميYكن الYقول بYالنسYبة لYألسYباب والYعوامYل املؤديYة للسYلوك االنحYرافYي .فYكثيرا مYاترجYع الYبحوث و الYدراسYات
فYي املYنطقة الYعربYية ،أسYباب هYذا السYلوك إلYى ضYعف الوازع الYديYني لYدى اإلبYن املنحYرف أو ذويYه بYينما ال يYبدو هYذا األمر
ذو أهمية كبيرة في اجملتمعات الغربية.
وميYكن الYكشف عYن خYصائYص مYشكلة انحYراف األحYداث فYي الوطYن الYعربYي مYن خYالل مYاتوصYلت إلYيه بYعض الYدراسYات
واملقاالت والتقارير والبحوث حول هذه الظاهرة في أقطار عربية عدة.

بحوث ودراسات عن ظاهرة انحراف األحداث في عدة أقطار عربية
عYقد املؤمتر الYعربYي اخلYامYس لYلدفYاع االجYتماعYي ،لYدراسYة انحYراف األحYداث ودور املؤسYسات فYي املYعامYلة والYعالج ،فYي
مYYديYYنة تYونYYس ،فYYي الYYفترة بYYني  28 -23يYولYYيو /متYوز عYYام  .1973وكYYانYYت أهYYم الYYنقاط الYYتي نYYاقYYشها املYؤمتYر
بYخصوص ظYاهرة االنحYراف وجود أنواع مYن االنحYرافYات اجلYديYدة فYي بYعض الYبلدان الYعربYية مYثل :شYم الYبنزيYن وسرعYة

سياقة السيارات ،و شم الغراء في عدة أقطار عربية.
وحYول تفسYير ظYاهYرة جYناح األحYداث فYي الYوطYن الYعربYي يYقول الYدكYتور عYلي عYبد الYرازق جYلبي :لYقد درج كYثير مYن
الYباحYثني الYعرب فYي تفسYيرهYم لهYذه الYظاهYرة عYلى األخYذ بYتلك الYعوامYل الYتي تYرتYبط مبYنظور غYربYي ،والYتي تYتمثل فYي
عوامYل ذاتYية )النفسYية والYبيولوجYية( أو عوامYل موضوعYية )اجYتماعYية واقYتصاديYة وثYقافYية ،وبYصفة خYاصYة الYعوامYل
األسYريYة( ،ويYرى جYلبي أن هYذا املYنظور الYغربYي يYحاول فYهم عYوامYل اجلYناح مبYعزل عYن الYبناء االجYتماعYي ،ممYا يYجعل
التسYليم بهYذه الYنظرة فYي التفسYير خYاطYئا .ويرى أنYه يYجب أن تفسYر ظYاهرة انحYراف األحYداث فYي ضوء نYظرة شYامYلة تربYط
بYني عوامYل االنحYراف وطYبيعة الYتكويYن الYطبقي لYلمجتمع والYصراع االجYتماعYي بYني فYئاتYه وجYماعYاتYه الYتي تYدخYل ضYمن
هذا التكوين ).(1973
وفYي دراسYة لYها بYعنوان » :جYناح األحYداث الYذكور فYي الوطYن الYعربYي« تYعالYج الYدكYتورة متYاضر حYسون )(1994
مYشكلة انحYراف األحYداث فYي الYوطYن الYعربYي ،والYتي تهYدف إلYى الYكشف عYن عYوامYل انحYراف األحYداث فYي الYوطYن
الYعربYي ،وفYق اإلطYار االجYتماعYي والYثقافYي ،فYي ثYالثYة أقYطار عYربYية ،هYي اجلYمهوريYة الYعربYية الYسوريYة والYسودان
واملYغرب .وقYد اسYتهدفYت الYدراسYة مجYموعYة مYن األشYخاص فYي هYذه األقYطار ،اخYتيرت مYنهم عYينة ممYثلة مYن الYذكYور
اجلYانYحني والYذيYن تYتوافYر فYيهم أهYم الYصفات الYتي متYيز هYذه الYفئة عYن غYيرهYم مYن الYذكYور غYير اجلYانYحني .وشYملت هYذه
الYعينة كYل األحYداث الYذيYن ارتYكبوا جرائYم يYعاقYب عYليها الYقانون اخلYاص بYاألحYداث فYي تYلك األقYطار ،وأودعوا فYي كYل
مYن »مركز متYارة لرعYايYة الYطفولYة فYي الربYاط« ،و»مركز رعYايYة األحYداث )الYغزالYي( بYدمYشق« ،و»مركز رعYايYة األحYداث
في اخلرطوم«.
وقYد بYلغ حجYم الYعينة الYكلية مYن هYذه املراكز ) (301حYدث منحYرف ،ورغYم توصYلها إلYى وجود عYالقYة بYني الYتصدع
األسري وانحYراف األحYداث ،إال أن هYذه الYدراسYة ترى أنYه لYيس مYن الYضروري أن يYكون هYذا الYتصدع هو السYبب الرئYيس
لهYذه املYشكلة ،فYقد يرجYع السYبب إلYى تخYلف األسر وجهYلها بYدورهYا جتYاه األبYناء ،ممYا يسYتوجYب تYعويYضهم الYعنايYة عYما
حلق بهم من قصور نتيجة لهذا التفكك ،وخاصة في ظروف تقل فيها املؤسسات االجتماعية التي تهتم بالطفولة.
وتسYتنتج الYدكYتورة متYاضر حYسون بYأنYه ،قYد سYاهYمت الYظروف املYاديYة الYصعبة لYألسرة فYي تYفاقYم هYذه املYشكلة .فYبطالYة
األب عYن الYعمل فYي زمYن تYسود فYيه ثYقافYة الYقيم االسYتهالكYية فYي اجملYتمع ،إلYى جYانYب تYدنYي مسYتوى املYعيشة والYظروف
الYسكنية السYيئة ،هYي مبYثابYة مYقدمYات طYبيعية حلYدوث اخYتالل وصYراعYات فYي الYعالقYات األسريYة ،وفYي مYثل هYذه الYظروف
يكون ارتكاب احلدث للسلوك املنحرف أمرا قد يصعب جتاوزه.
كYما أوضYحت نYتائYج الYدراسYة أن عجYز املؤسYسة الYتربويYة الYثانYية )املYدرسYة( عYن تYلبية االحYتياجYات الYتعليمية ،إلYى
جYانYب ارتYفاع نسYبة التسYرب بYني تYالمYيذ املYدارس ،قYد سYاهYم فYي ازديYاد نسYبة االنحYراف ،كYما لYعبت الYبيئة الYسكنية دورا
كYبيرا فYي انحYراف األحYداث ،فYنتيجة لYغياب األمYاكYن واملYرافYق الYصحية والYترويYحية والYثقافYية الYالزمYة لYقضاء أوقYات
الفراغ ،تشكلت العصابات من األطفال الذين ميارسون األفعال االنحرافية.
كYما تYبني أن وسYائYل األعYالم  -وخYاصYة الYتليفزيYون  -تYكاد تYكون الYوسYيلة الYوحYيدة الYتي اسYتحوذت عYلى اهYتمام
األحYداث ،وبYالYتالYي فYإن عرض برامYج تYنطوي عYلى قYيم ومYظاهر سYلوكYية تYتعارض مYع قYيم وتYقالYيد وأخYالق اجملYتمع،
كYفيل بYأن يهYدد الYعملية الYتربويYة والتنشYئة االجYتماعYية ،وبYالYتالYي مYن شYأن ذلYك أن يخYلق مزيYدا مYن الYصراعYات والYقلق
فYي نYفوس األبYناء ،وعYندمYا تYترك لYلطفل حYريYة اخYتيار الYبرامYج قYد يYلجأ إلYى السYيئ مYنها ،ويYؤدي ذلYك إلYى تYقليد
األسYالYيب االنحYرافYية ،وهYنا تYأتYي أهYمية مYشاركYة األسرة فYيما يYشاهYده األبYناء مYن برامYج ،حYيث ميYكنهم الYتحاور مYعهم
حول املواضيع التي عليهم أن يجروا مع األبناء تقييمها من حيث اجلودة والسوء.
ويYلقي كYتاب الYدكYتور مYصطفى عYمر الYتير ) (1990الYضوء عYلى ظYاهرة انحYراف األحYداث فYي الوطYن الYعربYي،
وتسYتنتج الYدراسYة أن مYا طYرأ عYلى مYنطقتنا الYعربYية مYن تYغيرات اجYتماعYية واقYتصاديYة  -يYسميها الYتير »ظYاهYرة
التحYديYث«  -والYتي اسYتمرت فYي الYنمو واالنYتشار والYتعقيد ،قYد تركYت بYصماتYها عYلى بYنية األسرة فYي اجملYتمع الYعربYي
احلYديYث ،خYاصYة تYلك الYتي مسYت طYبيعة الYعالقYات بYني أعYضاء األسرة الواحYدة ،وترى الYدراسYة أن وضYعا كهYذا أثر فYي
مYهمات وواجYبات كYل فرد فYي األسرة ،وظهYر ذلYك جYليا لYدى األسر الYتي انYتقلت مYن الريYف إلYى املYدن ،ومYا رافYق ذلYك
مYن تYغيرات معيشYية وثYقافYية ،حYملت فYي جYانYب مYنها آثYارهYا السYلبية ،فYكان تYفاقُYم مYشكلة انحYراف األحYداث أحYد
إفرازات هذه التغيرات.
ولتسYليط الYضوء عYلى مYشكلة انحYراف األحYداث فYي الوطYن الYعربYي اعYتمد الYدكYتور الYتير عYلى حتYليل بYعض مYا مت

تYناولYه مYن الYدراسYات واألدبYيات عYن الYدول الYعربYية حول هYذا املوضوع ،والYتي جYمعت بYيانYاتYها مYن عYدة أقYطار عربYية،
وتوصYلت دراسYته إلYى نYتائYج تYتشابYه فYيما بYينها ،وذلYك بYالرغYم مYن أن عYمليات جYمع الYبيانYات جرت فYي أجزاء مYتفرقYة
من الوطن العربي ،وخالل أزمنة مختلفة.
وقYد شYكل ضYعف الرقYابYة األسريYة أهYم عوامYل االنحYراف فYي األقYطار الYعربYية املYدروسYة ،كYما تYبني أن ضYعف الرقYابYة
األسريYة ذلYك كYان يYعود إلYى عYدة أسYباب ،مYن بYينها انYشغال الوالYديYن أو أحYدهYما بYالYعمل ،أو الYغياب عYن املYنزل لYفترة
طYويYلة ،كYما تYبني أن للهجYرة مYن الYريYف إلYى املYدن دورا فYي ضYعف الYرقYابYة األسYريYة ،مYن حYيث إقYامYة املYهاجYريYن فYي
مساكن فقيرة ومكتظة ،كما اتصف املهاجرون بتدني دخل األسرة وانتشار البطالة بني أعضائها.
وقYد تYبني أن ضYعف الرقYابYة األسريYة كYان يYصب فYي وجود تYأثYيرات سYلبية عYلى إجنYاز األبYناء فYي املYدرسYة ،حYيث كYان
يYكثر تYغيبهم ويYتكرر رسوبYهم ،كYما ظهYرت مYشكلة التسYرب بYني األحYداث ،والYتي كYانYت تYقودهYم إمYا إلYى الYتسكع فYي
الYشوارع أو االنخYراط فYي مواقYع إنYتاجYية ضYعيفة ال يسYتطيعون االسYتقرار فYي مواقYعها ،فYتقل بYذلYك فرصYة اسYتمرارهYم
في العمل.
وإذا مYا تتبعنا الدراسات التي اعتمد عليها التير وقارناها بغيرها مYن الدراسات ،فإننا سنجد أن األخيرة ال تختلف
نتائجها كثيرا عما سبقها ،وفي هذا البحث سنقوم بعرض كل ما استطعنا احلصول عليه من دراسات ،سواء كان ذلك من
مصدرها األساسي ،أو تلك التي نقلها باحثون آخرون لهذه الدراسات من أقطار عربية متعددة:

انحراف األحداث في املغرب
نشYYر إدريYYس الYYكتانYYي فYYي عYYام  1976دراسYYة بYYعنوان »ظYYاهYرة انحYYراف األحYYداث :دراسYYة اجYYتماعYYية لYYلطفولYYة
بYاملYغرب« ،وقYد تYوصYلت هYذه الYدراسYة إلYى نYتائYج مYفادهYا أن املYديYنة املYغربYية كYانYت تYعانYي مYن انYتشار واسYع ملYشكلة
انحYراف األحYداث ،وتYبني أن لYها عYدة عوامYل أهYمها ،كYبر حجYم األسرة ،وارتYفاع نسYبة األمYية بYني اآلبYاء ،ومYعانYاتYهم مYن
الYضنك االقYتصادي نYتيجة شYيوع الYبطالYة أو تYدنYي األجور ،وعYدم مYالئYمة املYساكYن الYتي تYقيم فYيها األسر ،وخYاصYة تYلك
األعYداد الYكبيرة الYتي هYاجYرت حYديYثا مYن الYريYف ،إال أنYه لYم يYتضح فYي هYذه الYدراسYة أن لYغياب األب دورًا مYهمًّا فYي
انحراف األحداث )التير ،مصطفى عمر .(1990 :74

انحراف األحداث في مصر
مYن عرضYه لYلدراسYات الYسابYقة يرى الYدكYتور مYصطفى عYمر الYتير أن املYصريYني هYم أول الYعرب الYذيYن اهYتموا بYدراسYة
انحYراف األحYداث ،وذلYك مYنذ خYمسينيات الYقرن املYاضYي ،وكYانYت تYلك الYدراسYات تركز عYلى حجYم الYظاهرة وتوزيYعها بYني
أجYزاء الYقطر املYصري ،وقYد كYشفت الYدراسYات عYن بYعض أشYكال االنحYرافYات الYسائYدة آنYذاك ،والYتي متYثل أهYمها فYي
النشل والهروب والتسكع ).(1990:72
ويشYير الYدكYتور عYلي احلYناكYي إلYى أقYدم دراسYة مYيدانYية فYي الYوطYن الYعربYي ،قYام بYها الYدكYتور حYسن الYساعYاتYي ]
) [(1951فYي مYصر ،وتYناولYت الYعالقYة بYني الYتفكك األسري وجYناح األحYداث .وقYد اسYتغرقYت الYدراسYة املYيدانYية مYدة
خYمس سYنوات بYدءا مYن  1940وانYتهاء بYسنة 1945م .واعYتمدت الYدراسYة عYلى املYنهج التجYريYبي ،وكYانYت الYعينة
مYكونYة مYن مجYموعYتني؛ األولYى جتYريYبية بYلغ حجYمها ) (800حYدث منحYرف ومتشYرد مYن كYال اجلنسYني ،والYثانYية
مجYموعYة ضYابYطة ممYاثYلة فYي الYعدد مYن أحYداث غYير منحYرفYني وال متشYرديYن .وتوصYلت الYدراسYة إلYى نYتائYج بYينت نسYبة
األسYر املYفككة لYلجانYحني ،حYيث بYلغت ) (67%مYقابYل ) (35%مYن أسYر غYير اجلYانYحني .واتYضح أنYه كYان لYلتفكك
األسYري لYYلعينة املYYدروسYYة دور كYYبير فYYي االنحYYراف ،جYYاءت أهYYميتها بYYالYYترتYYيب ،بYYدءا بYYالYوفYYاة ثYYم الYYطالق ثYYم تYYعدد
الزوجYات ،وانYتهاء بYحالYة االنYفصال )افYتراق الزوجYني بYدون طYالق( .كYما اتYصف أفراد مجYموع الYعينة التجYريYبية بYازديYاد
نسYYبة تفشYYي األمYYية ،حYYيث بYYلغت ) (79%مYYقابYYل ) (15%للمجYYموعYYة الYYضابYYطة ،أمYYا املسYYتوى االجYYتماعYYي
واالقتصادي للعينة التجريبية فقد كان أقل منها لدى مستوى أسر العينة الضابطة ).(2006
وتYعتبر دراسYة الYدكYتور عYبد الYرحYمن الYعيسوي فYي عYام [ ]1984حYول ظYاهYرة انحYراف األحYداث فYي جYمهوريYة
مYصر الYعربYية مYن اإلجنYازات الYعلمية املYهمة ،حYيث قYام بYدراسYة مYيدانYية عYلى عYينة مYن األحYداث اجلYانYحني فYي مYديYنة

اإلسYكندريYة ،وجYاءت بYنتائYج عYدة ،أهYمها مYا يYتعلق بYالYعامYل األسYري الYذي اتYضح أنYه يYلعب دورا كYبيرا فYي انحYراف
األحYداث .وقYد بYينت الYدراسYة أن الYغالYبية الYعظمى مYن األحYداث اجلYانYحني كYانوا يYنتمون إلYى أسر كYبيرة احلجYم ،تYقيم فYي
أحYياء فYقيرة وفYي ظYروف سYكنية سYيئة يYسودهYا الYعوز ،حYيث كYان أغYلب اآلبYاء مYن مجYموع تYلك الYعينة يشYتغلون
بYأعYمال ذات دخYل مYتواضYع ،كYباعYة مYتجولYني وخYدم مYنازل .وكYان أغYلب األحYداث اجلYانYحني يYنتمون إلYى أسYر تYفتقد
الYتماسYك االجYتماعYي ،كYما كYان مYتوسYط عYمر الوالYديYن كYبيرًا نوعًYا مYا ،وتYتولYى األم بYالنسYبة لYعدد كYبير مYنهم مYهمة
اإلشراف بYدال مYن األب ،وانYعكس اإلهYمال األسري عYلى الوضYع الYدراسYي ألغYلبية أفراد الYعينة ،فYكانوا مYن الYفاشYلني
دراسYيا ،كYما سYاهYمت مYتغيرات عYديYدة فYي هروبYهم مYن املYدرسYة ،مYن بYينها احلYاجYة إلYى الYعمل ،ومرافYقة أصYدقYاء الYسوء
)التير.(1990:72
يYذهYب الYدكYتور خYيري خYليل اجلYميلي ) (1998إلYى أن كYثيرا مYن الYدراسYات الYكمية الYتي اعYتمدت عYلى حتYليل
اإلحYصائYيات املYتوفرة عYن جYناح األحYداث مYنذ عYام  1958حYتى  1963فYي جYمهوريYة مYصر الYعربYية كYان يYشوبYها
عYدم الYدقYة ،سواء لYعدم حتYديYد املYعايYير اإلحYصائYية املYتبعة لتحYديYد مYدى اجلYناح ،أو لYعدم اعYتبار اخملYالYفات مYن ضYمن
انحراف األحداث.
ورغYم ذلYك فYإنYه إذا مYا قورنYت تYلك التحYليالت اإلحYصائYية فYي الYفترة املYذكورة بYغيرهYا الYتي مت حتYليلها فYي الYفترة مYا
بني  1974-1964سيمكننا ذلك من التأكد من مسار ظاهرة االنحراف وسماتها العامة )ص .(209
فYفي الYفترة الYسابYقة ) (1963- 1958مت الYتعرض حلجYم مYشكلة جYناح األحYداث واجتYاهYاتYها والYعوامYل املسYببة
لYها .وعYند حتYليل اإلحYصائYيات الواردة فYي تYلك الYسنوات لهYذه املYشكلة )جYنايYة-جYنحة -مYخالYفة( تYبني زيYادة مسYتمرة،
حYيث وصYل الYعدد مYن ) 15524حYالYة انحYراف( عYام 1958م إلYى ) 26350حYالYة انحYراف( عYام 1962م،
وكYانYت أغYلبها حYاالت جYنح مYن مجYموع حYاالت االنحYراف ،حYيث سجYلت عYام  1958مYا يYعادل ) ،(91%وفYي عYام
 1959ارتYفعت إلYى مYا يYعادل ) ،(99%ثYم انYخفضت عYام  1960إلYى ) ،(97%ثYم عYادت إلYى االرتYفاع عYام
 1961فYوصYلت النسYبة إلYى ) ،(99.2%وفYي عYام  1962انYخفضت النسYبة مYرة ثYانYية إلYى ) ،(93.7%ثYم
عادت لالرتفاع عام  1963لتسجل نسبة )) (96.7%نفس املصدر ص .(210
وقYد لوحYظ فYي تYلك الYفترة انYخفاض اجلYنايYات إلYى أدنYى نسYبة ،أي ال تYتعدى ) (1%مYقارنYة بYبقية االنحYرافYات،
حYيث تYراوحYت بYني ) (%.،4و) ،(%.،8بYينما تYراوحYت نسYبة اخملYالYفات بYني ) ،(%.،5و) ،(8%وهYذا يشYير إلYى
أن اجلنح تشكل القطاع األغلب بني األحداث.
أمYYا بYYالنسYYبة لYYنوع اجلYYنايYYات الYYتي ارتYYكبها األحYYداث فYYي تYYلك الYYفترة ،فهYYي تYYتمثل فYYي :جYرائYYم االعYYتداء عYYلى
األشYخاص )قYتل ،شYروع فYي الYقتل ،إيYذاء( وجYرائYم االعYتداء عYلى األمYوال )سYرقYة ،نYصب ،خYيانYة األمYانYة( ،واجلYرائYم
اجلنسية )هتك عرض ،فعل فاضح ،فسق( )نفس املصدر ،ص.(212
وتYبني التحYليالت اإلحYصائYية لYتلك األمنYاط اجلYنائYية أن وقYائYع اإليYذاء الYتي تYتضمن الYضرب واجلYرح الYذي نYشأ عYنه
عYاهYة واإلصYابYة بYاخلYطأ هYي الYتي سجYلت أغYلب احلYاالت مYن مجYموع اجلYرائYم ،وذلYك فYي الYفترة مYن .1960-1958
بYينما جرائYم االعYتداء عYلى املYال  -وتYتضمن السYرقYة بYأنواعYها والشYروع فYيها والYنصب واخلYيانYة لYألمYانYة  -فYقد جYاءت
فYي املرتYبة الYثانYية مYن اجلYرائYم املرتYكبة فYي تYلك الYفترة ،مYع تYفاوت بسYيط انYخفاضYا وارتYفاعYا بYني فYترة الYسنوات املYذكورة
)نفس املرجع ،ص.(213
وبYالنسYبة للتحYليالت اإلحYصائYية النحYراف األحYداث فYي جYمهوريYة مYصر الYعربYية فYي الYفترة مYا بYني ،64/1974
اقYYتصرت الYYبيانYYات الYYتي مت احلYYصول عYYليها مYYن تYYقاريYر األمYYن الYYعام فYYي الYYفترة املYYذكYورة عYYلى عYYدد اجلYYنايYYات الYYتي
يرتYكبها األحYداث ،وكYذلYك اجلYنح الYتي تYقترفYها هYذه الYفئة ،بYدون أن تشYتمل عYلى اخملYالYفات كYما درجYت عYليها احلYالYة
في الفترة املاضية ) ،(1963 - 58نفس املرجع ،ص .(214
وأشYارت الYبيانYات فYي الYفترة األخYيرة  -كYما هYو احلYال فYي الYفترة الYسابYقة  -إلYى أن اجلYنح قYد سجYلت الYغالYبية
الYعظمى مYن انحYرافYات األحYداث ،إال أن اجلYديYد فYيها أن النسYبة املYئويYة لYلجنح فYي مYقابYل اجملYموع الYكلي قYد ثYبتت عYند
) (99%ولم تنخفض عنها ،ويرجع سبب ذلك إلى استثناء إحصائيات اخملالفات.
أمYا بYالنسYبة لYتصنيفه جملYموعYات اجلYرائYم :االعYتداء عYلى األشYخاص ،االعYتداء عYلى األموال ،واجلYرائYم اجلنسYية ،فYقد
بYلغت نسYبة جرائYم االعYتداء عYلى األفراد ،كYالYقتل والشYروع فYيه واإليYذاء أعYلى نسYبة فYي عYام  ،1967حYيث بYلغت

) ،(44%كYYما أنYYها تYYعتبر أعYYلى نسYYبة مYYقارنYYة بجYYرائYYم االعYYتداء الYYتي سجYYلت ضYYد األمYوال ،والYYتي بYYلغت نسYYبتها
) (26%عامي  1964و) 1974نفس املرجع ،ص .(220

انحراف األحداث في ليبيا
اهYتم عYدد مYن الYباحYثني فYي لYيبيا بYدراسYة هYذه ظYاهرة انحYراف األحYداث ،فYأعYدت تYقارير مYتفرقYة فYي هYذا اجملYال.
ويشYير الYتير  1990إلYى دراسYة عYبد السYالم عYبد الYله لYنيل درجYة املYاجسYتير عYام  1985مYن جYامYعة الYفاحت بYليبيا
بYعنوان »مYالمYح ظYاهYرة انحYراف األحYداث« ،وتYوصYلت نYتائYجها إلYى أنYه مYن بYني مجYموع املYفحوصYني مYن األحYداث
اجلYانYحني تYنتمي الYغالYبية مYنهم إلYى أسر كYبيرة احلجYم ومYنخفضة الYدخYل نسYبيًا ،وتYكثر املYشاجرات األسريYة بYني أفرادهYا،
وتYضعف درجYة الYرقYابYة عYلى الYصغار ،وتYوجYد نسYبة عYالYية مYن اجلYانYحني لYم يYلتحقوا بYاملYدارس ،وآخYرون انYقطعوا عYن
الYذهYاب إلYيها ،وتYتمثل أهYم االنحYرافYات بYني عYينة الYدراسYة فYي السYرقYة ،تYليها املYشاجYرة ،ثYم اجلYرائYم اجلنسYية )ص
.(72

انحراف األحداث في لبنان
تشYYير الYYدكYYتورة متYYاضYر حYYسون ) (1995:56إلYYى الYYدراسYYة الYYتي قYYام بYYها الYYدكYYتور مYYصطفى الYYعوجYYي عYYام
 1965في لبنان ،والتي شملت  1338حدثا منحرفا ،وقد توصلت إلى النتائج التالية:
بYلغت نسYبة انحYراف األحYداث الYذيYن كYانYوا يYنتمون ألسYر طYبيعية  %75مYن اجملYموع الYكلي ،أمYا املYنتمون ألسYر
مYفككة فYقد بYلغت نسYبتهم  %25مYن اجملYموع الYكلي ،كYما بYينت الYدراسYة أن املسYتوى االقYتصادي لهYذه الYفئات كYانYت
أعYالهYا فYئة الYفقر والYعوز حYيث بYلغت نسYبتهم  ،%56تYليها الYفئة ذات الYدخYل املYتوسYط حYيث بYلغت نسYبتهم ،%42
بينما وصلت نسبة الطبقة الغنية من أسر األحداث إلى .%2
وعYن الYعالقYة بYني الوضYع االقYتصادي ونوع االنحYراف تYبني لYلدكYتور الYعوجYي أن نسYبة مYن ارتYكب جرميYة السYرقYة كYانYت
أوضYاعYهم االقYتصاديYة ،تYقريYبا تYتراوح بYني ) (44%لYفئة مYن هYم فYي حYالYة الYعوز والYفقر ،بYينما تYصل نسYبة مYن هYم فYي
حالة ميسورة من العيش إلى  %3تقريبا.
كYما تشYير الYدكYتورة متYاضر حYسون أيYضا إلYى دراسYة قYام بYها الYدكYتور مYصطفى حYجازي عYام  1975عYن انحYراف
األحYداث فYي لYبنان ،حYيث تYبني أن عYدد األحYداث املنحYرفYني وقYتها قYد أخYذ فYي الYتزايYد بوتYيرة مYتسارعYة ،وخYاصYة فYي
الYسنوات األخYيرة الYتي سYبقت تYلك الYدراسYة .واتYسمت تYلك االنحYرافYات بYالYتصلب والYتمرس ،وارتYفاع درجYة الYعدوانYية،
وخYاصYة بYالنسYبة لYبعض اجملYموعYات الYذيYن اتخYذ جYنوحYهم شYكل االحYتراف والYتنظيم وتقسYيم مYناطYق الYنفوذ والYسعي
احلYثيث لYلنشاط اجلYانYح املربYح .ولYم تYقتصر أهYداف تYلك الYنشاطYات عYلى سYد الYعوز واحلYاجYة املYاديYة ،بYل تYطور ذلYك إلYى
هYدف حتYقيق رفYاهYية االسYتهالك والرغYبة فYي الYلهو ،ويYتساوى فYي ذلYك كYل مYن أولYئك األحYداث الYذيYن يYنتمون إلYى األسر
الفقيرة وأولئك الذين ينتمون إلى األسر املتوسطة واملوسرة.
ويرجع الدكتور حجازي انحراف أولئك األحداث إلى عوامل اجتماعية نوجز أهمها فيما يلي:
 افتقاد بعض األطفال للرعاية واحلماية والتوجيه ،وعدم توفير التعليم اإللزامي وإمكانات النمو السليم. أدت هجYرة أسر األحYداث املنحYرفYني مYن الريYف والYتكدس فYي األحYياء الYهامشYية احملYيطة بYالYعاصYمة بYيروت إلYىخYلق أوضYاع معيشYية يYصعب فYيها متYاسYك األسرة واالهYتمام بYاألبYناء وحYمايYتهم مYن االنحYراف ،هYذا بYاإلضYافYة إلYى
العيش في مستوى اقتصادي متدنٍ ،وندرة الفرص في القيام باألعمال املشروعة.
 جYاذبYية وسYائYل الYلهو واملYظاهر ،ومYا يYتطلبه هYذا الYنمط مYن احلYياة مYن نYفقات بYاهYظة ،بYالYتزامYن مYع الYتساهYل فYيالقيم السلوكية ،وتوجيه ذلك لصالح األهداف النفعية للفئات املتنفذة.
ويYذهYب الYدكYتور حYجازي إلYى أن الYعوامYل األسريYة الYتي سYاهYمت فYي دفYع بYعض األحYداث إلYى االنحYراف فYي لYبنان
تتمثل فيما يلي:

 التفكك األسري ،املتمثل في الطالق والهجر وتعدد الزوجات والوفاة. املYشكالت األسريYة ،وتYتمثل فYي انYعدام خYطط موحYدة بYني الوالYديYن فYي طريYقة تربYيتهم ألبYنائYهم ،أضYف إلYى ذلYكغYياب السYلطة الYوالYديYة ،واألزمYات الYزوجYية وانYعكاسYها عYلى األبYناء ،وتYعرضYهم لYلنبذ أو اإلهYمال أو الYتدلYيل
املفرط.
 جهYل األبYويYن وعYدم اإلحYساس بYاملسYئولYية جتYاه األبYناء ،أو كYثرة الYتناسYل مYع التسYيب وعYدم االكYتراث مبسYتقبلاألبناء أو مصيرهم.
 االضطراب النفسي االجتماعي الصريح ألحد األبوين أو كليهما ،كاإلدمان والفسق واألنانية املفرطة. الYعوز وتYرك األبYناء املYنزل بYحثا عYن الYقوت ،ومYا يYترتYب عYليه مYن إيYذاء لYهم والYتحاقYهم بYأعYمال هYامشYية غYيرمنتجة ،رمبا أدت بهم إلى تكسب غير مشروع.
وعYن نYفس الYدراسYة الYتي أجراهYا حYجازي ،يشYير الYتير ) (1990 :73إلYى مYا توصYلت إلYيه عYن نوع االنحYرافYات
التي ارتكبها األحداث ،وبعض اخلصائص التي يتصفون بها ،وكانت كالتالي:
(1متYثل السYرقYة اجملYال األكYثر انYتشارًا بYني األفYعال املنحYرفYة الYتي يرتYكبها الYصغار ،تYليها املYشاجرات ،ثYم مYخالYفات
املرور.
(2أكثر من نصف األحداث اجلانحني لم يكونوا جتاوزوا سن العاشرة.
(3رغYم الYتحاق غYالYبية األحYداث بYاملYدارس ،إال أنYهم كYانYوا يYتصفون بYعدم الYتكيف املYدرسYي ،وكYانYوا يYكثرون مYن
التغيب أو االنقطاع والرسوب.
(4لYم يYكن غYالYبية األحYداث يYزاولYون أعYماال اقYتصاديYة ،ومYن أتYيح لYه فYرصYة الYعمل مYارس أعYماال ذات مYداخYيل
منخفضة ،كما أخذ عمل احلدث طابع التذبذب بني العمل واالنقطاع في فترات متعددة.
(5كYان أغYلب األحYداث يYنتمون إلYى أسر يYعيش فYيها الوالYدان مYعًا ،ولYم تYتجاوز نسYبة األحYداث الYذيYن جYاءوا مYن
أسر مفككة خمس اجملموع الكلي لألحداث في السنوات التي شملتها الدراسة.
(6كانت الغالبية من األحداث يقيمون في املدينة ،بينما تصل نسبة الذين يقيمون في الريف إلى أدنى مستوى.
(7كانت الغالبية من األحداث ينتسبون إلى أسر فقيرة وذات حجم كبير.
 (8كان غالبية اآلباء ميارسون مهنًا ذات دخل محدود ،ومعظمهم أميون ،وجزء منهم ليس له عمل دائم.
وإذا مYYا نYYظرنYYا إلYYى نYYتائYYج كYYل مYYن هYYاتYYني الYYدراسYYتني »الYYدكYYتور الYYعوجYYي ) (1965والYYدكYYتور حYYجازي
) ،«(1975فYYإنYYنا سنجYYد فYYي األولYYى أن غYYالYYبية أسYر األحYYداث كYYانYوا يYYنتمون إلYYى احلYYالYYة املYYتوسYYطة مYYن الYYناحYYية
االقYتصاديYة ،وأن الYذيYن كYانوا يYنتمون إلYى األسر املوسرة كYانوا يYشكلون أدنYى نسYبة بYني مجYموع املنحYرفYني ،بYينما فYي
الدراسة الثانية جند أن عامل العوز كان من أهم أسباب انحراف األحداث في لبنان.

انحراف األحداث في الجمهورية العربية السورية
قYYدم الYYباحYYث شYYفيق الYYقائYYد رسYYالYYة مYYاجسYYتير فYYي جYYامYYعة دمYYشق عYYام  1981بYYعنوان  » :جYYنوح األحYYداث فYYي
اجلمهورية العربية السورية  -دراسة ميدانية« ،وكان تهدف إلى ثالثة أهداف ،هي:
أوال :الYتوصYل عYلميا إلYى مYعرفYة أشYكال انحYراف األحYداث فYي اجملYتمع الYسوري ،والYسمات الYعامYة الYتي يYتصف بYها
احلدث.
ثانيا :محاولة الكشف عن العوامل األساسية التي أدت بهم إلى االنحراف.
ثالثا :معرفة كيفية تعامل اجملتمع مع مسألة جنوح األحداث واإلجراءات التي يتخذها في مواجهة انحرافهم.
وقYد اعYتمد الYباحYث فYي دراسYته املYيدانYية عYلى املYقابYلة شYبه املYقننة ،وقYد روعYي فYي اسYتبيان املYقابYلة أن يYكون شYامYال
كYل الYنقاط املراد مYعرفYتها ،واحلرص عYلى الYدقYة الYعلمية فYي تYصميمه ،وكYانYت عYينة الYدراسYة ممYثلة لYألحYداث اجلYانYحني

املودعYني فYي بYعض مراكز اإلصYالح والYذيYن متYت مYقارنYتهم بYعدد ممYاثYل مYن طYلبة املYدارس األسويYاء .كYما اعYتمدت الYدراسYة
عYلى مYقابYلة املسYئولYني فYي املراكز اإلصYالحYية وكYذلYك االطYالع عYلى الYسجالت اخلYاصYة بYاألحYداث فYي تYلك املراكز ،كYما
اعتمدت على األدبيات التي كتبت حول هذه الظاهرة واملتاحة لدى تلك املراكز.
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة كالتالي:

 مكان اإلقامةبYYينت الYYنتائYYج أن  %76.3مYYن األحYYداث اجلYYانYYحني يYYقيمون فYYي املYYدن الYYسوريYYة املYركYزيYYة مYYثل مYYديYYنتي دمYYشق
) (44.7%وحYلب ) ،(20.3%بYينما بYلغت نسYبة املYقيمني فYي الYريYف  .%23.7وهYنا يYتضح أن ظYاهYرة اجلYنوح
أكYثر ارتYباطYا بYاملYديYنة مYنها بYالريYف ،ويرى الYباحYث أن هYذه الYنتيجة أكYدتYها أيYضا دراسYة االحتYاد الYنسائYي الYعام ووزارة
الشYئون االجYتماعYية والYعمل فYي سوريYة ،والYتي توصYلت إلYى أن جYنوح األحYداث أكYثر انYتشارا فYي املYدن الYسوريYة مYنه فYي
الريYف الYسوري .ويرى الYباحYث أن هYذه الYنتيجة تYتماشYى مYع تYلك الYتي توصYلت إلYيها دراسYة املركYز الYقومYي لYلبحوث
االجYتماعYية واجلYنائYية فYي الYقاهرة ،حYيث أشYارت إلYى أن جYنوح األحYداث أكYثر انYتشارا فYي املYدن املYصريYة مYن انYتشاره
في الريف املصري.
ووفYقا لYذلYك يسYتنتج الYباحYث أن الYعوامYل املؤديYة إلYى ارتYفاع نسYبة االنحYراف فYي املYدن عYنها فYي الريYف ،يYعود إلYى
كYون احلYياة فYي املYديYنة أكYثر صYعوبYة وتYعقيدا مYن احلYياة فYي الYريYف ،وخYاصYة فYيما يYتعلق مYنها بYنمط اإلنYفاق ،ووجYود
املYغريYات الYتي تYشجع األبYناء عYلى االنحYراف .كYذلYك فYإن مYسألYة الروابYط األسريYة والYتواصYل األسري تYكون أقوى فYي
األريYاف عYنها فYي املYدن ،حYيث لوحYظ أن مYعدل الYطالق والهجYر فYي املYدن أعYلى مYنه فYي الريYف ،كYما أن الYقيم الريYفية
تYقتضي الYتواصYل الYدائYم بYني األسر ،هYذا إلYى جYانYب أن وجود األسر املYمتدة مYا زال قYائYما فYي الريYف بYينما يYندر ذلYك فYي
املدن )شفيق القائد .(1981

 أشكال اجلنوحوعYن نوع االنحYراف ،بYينت الYدراسYة إلYى أن جرائYم السYرقYة قYد بYلغت املرتYبة األولYى حYيث وصYلت نسYبتها %57.6
مYن مجYموع جYرائYم األحYداث املYودعYني فYي مYعاهYد اإلصYالح .بYينما شYكلت اجلYرائYم الYواقYعة عYلى حYياة وسYالمYة اإلنYسان
 ،%21.2وبYلغت نسYبة اجلYرائYم اجلنسYية كYالYلواط واالغYتصاب والYدعYارة  ،%12.1وشYكلت بYقية اجلYرائYم ،%9.1
وهYي تYتمثل فYي حYيازة األسYلحة والYذخYيرة بYصورة غYير شرعYية ،وحYيازة اخملYدرات ،والتهYريYب ،ومبYقارنYته لYلنتائYج الYتي
توصYل لYها بYتلك الYتي توصYلت لYها كYل مYن دراسYة وزارة الشYئون االجYتماعYية والYعمل فYي سوريYة ودراسYة أحYمد كريYز،
وجYد الYباحYث أن جرائYم السYرقYة فYي كYل الYدراسYات جYاءت فYي املرتYبة األولYى بYالنسYبة للجYرائYم األخرى ،حYيث بYلغت النسYبة
في كل منهما ) (46%و) (57.4%على التوالي من مجموع جرائم األحداث اجلانحني.

 االشتراك مع آخرين في ارتكاب السلوك اجلانحبYينت الYدراسYة أن ) (47.2%مYن األحYداث اجلYانYحني موضوع الYدراسYة قYد ارتYكبوا جرائYمهم بYاالشYتراك مYع آخريYن،
أحYYداثYYا وراشYYديYYن ،بYYلغت نسYYبة الYYفئة األولYYى ) ،(36.6%بYYينما بYYلغت نسYYبة الYYفئة األخYYيرة ) ،(10.6%وقYYد
أوضYحت دراسYة أحYمد كYريYز أن نYصف عYينة األحYداث اجلYانYحني الYتي درسYها اشYتركYوا مYع أحYداث مYثلهم فYي ارتYكاب
جرائمهم ،بينما ) (13.3%منها اشتركوا مع راشدين.
وفYي دراسYة مYيدانYية أخرى أجراهYا الYدكYتور محYمد ضو عYام 1981م ،اعYتمدت عYلى املYسح االجYتماعYي والتحYليل
اإلحYصائYي ،وكYانYت الYعينة مYكونYة مYن ) (292مYن األحYداث الYذكور املوقوفYني فYي قYسم األحYداث الYتابYع لYسجن حYلب
املركزي ،واألحYداث اإلنYاث املوقوفYات فYي مركز املYالحYظة اخلYاصYة برعYايYة اإلنYاث فYي مYديYنة حYلب ،وذلYك فYي الYفترة مYن
 1/9/2001إلYى  .1/9/2002وكYانYت نسYبة الYذكYور مYنهم  %66و %34إنYاث ،وتYتراوح أعYمار اجلYميع
بني .18-15
وقYد هYدفYت الYدراسYة إلYى مYعرفYة حجYم الYظاهرة فYي حYلب ،واألسYباب والYدوافYع وراء انحYراف األحYداث ،وذلYك لYيتسنى
للباحث وضع سياسات مناسبة لعالج املشكلة.
وقد حلل الباحث البيانات اإلحصائية في ضوء النظريات االجتماعية والنفسية ،وكانت النتائج كالتالي:

 -العامل األسري في انحراف األحداث

لYعبت األسرة الYدور األكYبر فYي انحYراف األحYداث ،حYيث بYلغت نسYبة األحYداث املنحYرفYني نYتيجة الYتفكك األسري )هYنا
بسYبب الYطالق أو وفYاة أحYد الYوالYديYن(  48%مYن اجملYموع الYكلي لYعينة الYذكYور ،و %64مYن اجملYموع الYكلي لYعينة
اإلناث.
أمYا بYخصوص الYعالقYة بYني حجYم األسYرة وانحYراف األبYناء فYقد بYلغت النسYبة  %46مYن مجYموع الYذكYور ،و%72
مYن مجYموع اإلنYاث عYند األسر الYكبيرة احلجYم ،أي الYتي يزيYد عYدد أفرادهYا عYلى ثYمانYية .ويفسYر ذلYك بYأن األسرة ذات
الYعدد الYكبير مYن األبYناء ال جتYد وقYتا كYافYيا لYرعYايYتهم ،ممYا يYجعل الYشارع ورفYاق الYسوء مYلجأ هYؤالء األبYناء ملYمارسYة
نشاطاتهم وتفريغ طاقاتهم.

 -العامل املدرسي في انحراف األحداث

وعYن الYعامYل املYدرسYي لYالنحYراف ،يYتفق الYباحYث إلYى الYفكرة الYتي تشYير إلYيها مYا اطYلع عYليه مYن أدبYيات فYي الYعلوم
االجYتماعYية والYتي ترى أن املYدرسYة هYي الوسYيط الYثانYي بYعد األسرة فYي تنشYئة األبYناء ،فYعليها تYقع مسYئولYية مYهمة فYي
تYشكيل شYخصيتهم وتYكويYن اجتYاهYاتYهم وعYالقYتهم بYاجملYتمع ،وفYيها أيYضا ميYكن االكYتشاف املYبكر النحYرافYات احلYدث
والYعمل عYلى تYصحيح مYساره .وهو إذ يؤكYد عYلى مYا ذكرتYه هYذه األدبYيات ،فYإنYه يشYير إلYى مYا توصYلت إلYيه دراسYته مYن
نYتائYج ،حYيث كYانYت مYطابYقة لهYذه األدبYيات .فYقد بYينت الYدراسYة ارتYفاع نسYبة األمYية بYني أفراد الYعينة املYدروسYة ،حYيث
بYلغت  %69مYن مجYموعYة الYذكور و %74مYن مجYموعYة اإلنYاث ،كYما كYانYت نسYبة الYذيYن يحYملون الYشهادة االبYتدائYية
 %22من الذكور و %14من اإلناث ،ونسبة من يحملون الشهادة اإلعدادية  %9من الذكور و %7من اإلناث.

 -العامل الوراثي في انحراف األحداث

يYذكYر الYباحYث أن بYعض الYدراسYات فYي عYلوم الYطب النفسYي والYعلوم النفسYية واالجYتماعYية تYؤكYد وجYود عYالقYة بYني
عYامYل الوراثYة وانحYرافYات السYلوك ،وتYثبت وجود اسYتعدادات كYامYنة وجYاهزة لYلظهور لYدى الYفرد ،وذلYك عYندمYا تYتوافر
الYظروف احملرضYة والسYلبية مYن تربويYة وسYيكولوجYية وبYيئية .كYما ترى بYعض الYدراسYات الYعلمية أن الYتكويYن اإلنYسانYي
والتركيب اجلسمي له عالقة بنوعية السلوك والتصرف البشري.
وفYي ضوء تYلك املYعطيات أكYدت الYدراسYة وجود عYالقYة بYني انحYراف األحYداث ووجود سوابYق النحYراف أسرهYم ،وقYد
بYلغت النسYبة  %28عYند الYذكور و %23عYند اإلنYاث .ويYذهYب الYباحYث إلYى أن هYذا ال يYعني وجود حYتمية بYيولوجYية
في االنحراف السلوكي ،أو أن ذلك السلوك أمر يتعذر إصالحه.

 العامل االقتصادي في انحراف األحداثإن عجYز األسرة عYن تYلبية احYتياجYات احلYدث ومYتطلباتYه قYد تؤدي إلYى جلYوئYه ألسYالYيب غYير مشYروعYة لYلحصول عYلى
املYال ،وفYي هYذه الYدراسYة احYتلت السYرقYة املرتYبة األولYى بYني مYظاهر االنحYراف ،وخYاصYة عYند الYذكور ،فYقد بYلغت النسYبة
 ،%46بYYينما بYYلغت نسYYبتا الYYتسول وحYYاالت التشYYرد عYYند اإلنYYاث  %12و % 42عYYلى الYYتوالYYي .وكYYانYYت احلYYالYYة
االقتصادية السيئة ألسر األحداث املنحرفني قد بلغت نسبتها  %51عند الذكور و %72عند اإلناث.

 العامل البيئي أو السكني لالنحرافويYقصد بYه الYبيئة املYكانYية أو احلYي الYذي يYقيم فYيه احلYدث ،حYيث يYتم الYتفاعYل مYع األفYراد الYذيYن يYقطنونYه ،ويYتسم
املYكان الYسكني بYنمط مYعني مYن الYقيم واملYواقYف واالجتYاهYات واملYعايYير السYلوكYية ،والYذي بYدوره يYساهYم فYي تYشكيل
سلوكيات األحداث سلبا أو إيجابا ،كما يتأثرون بطبيعة احلي من حيث املستوى االقتصادي واالجتماعي.
وفYي ضYوء هYذه املYعطيات تYوصYلت الYدراسYة إلYى أهYمية دور الYعامYل الYبيئي أو الYسكني فYي انحYراف األحYداث فYي
حYلب ،حYيث تYبني أن نسYبة أفراد الYعينة املYدروسYة الYذيYن يYقطنون فYي أحYياء مYكتظة بYالYسكان وتYبعد عYن وسYط املYديYنة قYد
بلغت ) (65%بالنسبة للذكور و) (32%بالنسبة لإلناث.

 وسائل اإلعالم كعامل من عوامل االنحرافيYساهYم اإلعYالم عYمومYا فYي تYكويYن الYفكر السYياسYي والYدعYايYة لYلشخصيات واألفYكار ،وحتYديYدا يYساهYم اإلعYالم
املYصور كYالYتليفزيون والسYينما والYفيديو واجملYالت فYي اسYتثارة الشYباب لYلعنف واجلYنس .ومYا يYزيYد األمر سوءا اهYتمام
الYصحافYة بYتتبع اجلYرائYم ونشYر تYفاصYيلها ،ممYا يYترك تYأثYيراتYه عYلى عYقول األبYناء ويتسYبب فYي إغرائYهم بYارتYكاب الرذيYلة
والسلوكيات االنحرافية.

وقYد تYوصYلت هYذه الYدراسYة إلYى أن لYوسYائYل اإلعYالم عYالقYة بYانحYراف األحYداث ،فYقد تYبني أن ) (8%مYن األحYداث
املنحYرفYني كYانوا يYعملون فYي ترويYج األقراص املYدمYجة الYتي حتYتوي أفYالمYا جنسYية .ومYن بYني أفراد الYعينة ممYن كYان يYقضي
أوقYاتYا طويYلة ملYشاهYدة وسYائYل إعYالم غYير الئYقة بYلغت لYديYهم نسYبة اجلYرائYم اجلنسYية كYاالغYتصاب والYلواط ) (17%مYن
مجYمل االنحYرافYات الYتي ارتYكبها أفراد الYعينة ،بYينما بYلغت جرائYم املYشاجرة واإليYذاء بYينهم نسYبة ) (19%مYن مجYمل
االنحرافات.
وقYYد تYوصYYلت الYYدراسYYة أيYYضا إلYYى الYYعالقYYة بYYني مYYشاهYYدة الYYفتيات املسYYلسالت الYYتليفزيYونYYية وشYYدة تYYأثYYيرهYYا عYYلى
الYعالقYات الYعاطYفية ،حYيث بYلغت نسYبة الYلواتYي كYن يYشاهYدن هYذه املسYلسالت وهربYن مYع رجYل بYقصد الزواج دون موافYقة
األهل ).(27%
وفYي دراسYة مYيدانYية أجYراهYا الYدكYتور ولYيد حYيدر حYول جYناح األحYداث فYي سYوريYا ،أظهYرت نYتائYجها أن أكYثر مYن
نYصف احلYاالت املYدروسYة مYن األحYداث املنحYرفYني كYانوا يYتوزعون بYني أكYبر مYحافYظتني فYي سوريYا ،وهYما دمYشق وحYلب،
وبYلغت نسYبة األحYداث فYي املYناطYق احلYضريYة ) ،(75%بYينما كYانYت النسYبة فYي الريYف حوالYي ) ،(25%وشYكلت نسYبة
اإلنYاث مYن أفراد الYعينة حوالYي) (20%مYن اجملYموع الYكلي لYألحYداث ،وبYلغت نسYبتهم ضYمن الYفئة الYعمريYة مYن -15
18سنة ).(64%
وبYينت الYدراسYة أن لYلعامYل االقYتصادي دورا كYبيرا لYالنحYراف بYني مجYموع الYعينة ،حYيث بYلغت نسYبة الYذيYن كYانYوا
يYYنتمون إلYYى الYYطبقة الYYفقيرة بYYاجملYYتمع ) ،(73%يYYليه الYYعامYYل األسYري حYYيث بYYلغت نسYYبة األحYYداث املYYنتمني لYYألسYر
املفككة )طالق-وفاة-هجر-تعدد زوجات( ) (55%من بني مجموع عينة الذكور ،بينما ينتمي
) (% 67مYYن الYYفتيات اجلYYانYYحات إلYYى أسYر مYYفككة لYYنفس تYYلك األسYYباب ،وكYYان ) (72%مYYن مجYYموع األحYYداث
ينتمون إلى أسر كثيرة األطفال.
كYما اتYضح وجود تYناسYب عكسYي بYني ارتYفاع ثYقافYة األبويYن أو تYعليمهم وانحYراف األبYناء ،فYقد اتYضح أن )(75%
مYن آبYاء األحYداث عYامYة كYانوا مYن األمYيني ،أو مYن املYلمني بYالYقراءة والYكتابYة دون احلYصول عYلى أي شYهادة تYعليمية ،أمYا
األمهات فقد بلغت نسبة األمية بينهن ) ،(80%وبلغت نسبة الالتي كن ملمات بالقراءة والكتابة ).(20%
 بلغت نسبة األمية بني اجلانحني  ،%57وبلغت نسبة من يحمل الشهادة اإلعدادية ).(43%  % 57من اجلانحني كانوا يعيشون في أسرة يسود اخلصام الدائم أو املتقطع فيها بني والديهم.  67%مYن األحYداث سYبق وتركوا مYنازلYهم وأقYاموا خYارجYها قYبل ارتYكاب أفYعالYهم االنحYرافYية ،و %69مYن هؤالءقد تكرر هروبهم أكثر من مرة.
  21%من األحداث اجلانحني من أصحاب السوابق أو السلوك اخللقي املنحل.  85%من اجلانحني كانوا قد تركوا مدارسهم قبل ممارستهم للفعل اجلانح.  70%منهم ارتكبوا أفعالهم مع رفاق لهم. إن اجلYرائYم الرئYيسة املYميزة لYظاهرة اجلYنوح فYي اجملYتمع الYسوري هYي :اجلYرائYم الواقYعة عYلى األموال )سرقYة ،نشYل(على األشخاص )قتل ،اعتداء( ،وعلى األخالق )لواط ،أفعال منافية للحشمة(.
  82%من األحداث اجلانحني كانوا يقضون جزءا كبيرا من وقتهم في الشارع. 73% -كانوا يقضون وقتا كبيرا في السينما.

دراسة العقيد أحمد محمد كريز
تشYير دراسYة الYعقيد أحYمد محYمد كريز )الرعYايYة االجYتماعYية لYألحYداث اجلYانYحني فYي اجلYمهوريYة الYعربYية الYسوريYة(
إلى النتائج اآلتية:
  17%مYن األحYداث كYانYوا مYصابYني بYأمYراض وعYاهYات ،ويYرى ولYيد حYيدر أن هYذه الYنتائYج تYبدو طYبيعية إذا مYاقيسYت بYاحلYالYة الYصحية لYألحYداث األسYويYاء مYن نYفس املسYتوى االقYتصادي؛ ألن األمYراض والYعاهYات مYرتYبطة إلYى حYد
كYبير بYاملسYتوى االقYتصادي املYنخفض لYألسYر الYتي جYاء مYنها احلYدث ،أي أن هYذه الYعوامYل لYم تYلعب دورا رئYيسا فYي
انحYراف األحYداث ،بYل كYانYت مYن الYعوامYل املYساعYدة ،وهYي إن دلYت عYلى شYيء فYإمنYا تYدل عYلى احلYالYة الYصحية السYيئة

التي تالزمهم بسبب حرمانهم من احلاجات األساسية للجسم أو النفس أو العقل.
ويرى الYعقيد كريYز أن هYذا احلرمYان هو انYعكاس لYلعامYل االقYتصادي وبYخاصYة الYفقر ،وقYد تYبني أن الYفقر هو الYسمة
الYYغالYYبة فYYي أسYر األحYYداث؛ إذ وجYYد الYYبحث أن ) (27.3%مYYن األحYYداث املنحYYرفYYني كYYان عYYامYYل الYYفقر هYو الYYدافYYع
النحرافهم.
وأوضYحت الYدراسYة أيYضا ارتYباط املسYتوى االقYتصادي املYنخفض بYالYسكن فYي بYيوت غYير صYاحلYة ،حYيث وجYد أن أكYثر
مYن  %60مYن األحYداث يYقيمون فYي مYساكYن ضYيقة وغYير صYاحلYة ،فYالYفقر مرتYبط بYازدحYام الYسكن ،ونسYبة كYبيرة مYن
األسر تقطن في غرفة واحدة ،وقد يبلغ عدد أفرادها أكثر من  8أشخاص.
وقYد تYبني أيYضا أن غYالYبية املYساكYن الYفقيرة والYقدميYة تYقع فYي األحYياء املYزدحYمة واملYتطرفYة ،حYيث يYتعرض األطYفال
لقضاء أوقات فراغهم خارج املسكن محرومني من النوادي واحلدائق العامة.
وتYبني أيYضا أن الهجYرة مYن الYريYف إلYى املYديYنة ومYن احملYافYظات الYصغيرة إلYى احملYافYظات الYكبيرة لYها صYلة وثYيقة
بانحراف األحداث.
أمYا عYن أثYر الYعوامYل االجYتماعYية واألسYريYة فYقد أبYرز الYبحث أهYمية الYعوامYل االجYتماعYية فYي دفYع احلYدث ملYمارسYة
السلوك املنحرف )حسون ،متاضر .(65

انحراف األحداث في األردن
يشYير الYعمري إلYى دراسYة اسYتطالعYية أجYراهYا مYحيي الYديYن تYوق عYام  1978حYول ظYاهYرة انحYراف األحYداث فYي
األردن ،وكYان الهYدف مYنها الYتعرف عYلى حجYم الYظاهYرة واجتYاهYاتYها وأمنYاطYها ،وكYذلYك الYواقYع االجYتماعYي لYألحYداث
املنحYرفYني ،وبYيئتهم احملYلية واآلراء واالجتYاهYات نYحوهYم ،وذلYك مYن أجYل املYساعYدة فYي رسYم سYياسYات واضYحة لYلتعامYل
مع هذه املشكلة ،ولتخطيط البرامج الوقائية والعالجية للحد من انتشارها.
وكYانYت الYدراسYة تYتكون مYن ثYالث عYينات :تYختص الYعينة األولYى بYدراسYة األحYوال الYشخصية لYألحYداث املنحYرفYني
الYذيYن حYكم عYليهم بYالYوضYع حتYت إشYراف املYراقYبة السYلوكYية ،ويYبلغ عYددهYا ) 208حYالYة( ،وتYتضمن الYعينة الYثانYية
) 104أفراد( ،وهYذه الYفئة متYثل األبYناء غYير املنحYرفYني فYي الواقYع احملYلي لYألحYداث املنحYرفYني ،أمYا الYعينة األخYيرة فYقد
اختصت بدراسة االجتاهات واآلراء نحو األحداث وسبب انحرافهم ،وذلك من نفس الواقع احمللي لألحداث.
***
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .1مYعظم اجلYانYحني جYاؤوا مYن عYائYالت مYتدنYية الYدخYل ،وكYان عYدد أفرادهYا كYبيرا ،وكYانYت تYعيش فYي أحYياء سYكنية
تتميز باالزدحام وتدني مستوى اخلدمات بشكل عام.
 .2رغYم أن مYعظم األحYداث املنحYرفYني أتYوا مYن أسYر طYبيعية يYوجYد فYيها األم واألب ،إال أن حYياة أفYرادهYا كYانYت
تفتقر إلى التفاهم وتتسم بضعف العالقات االجتماعية.
.3كYان املسYتوى الYتعليمي والYثقافYي ألسر اجلYانYحني مYتدنYيا ،وكYذلYك كYان املسYتوى الYتعليمي للحYدث نYفسه مYتدنYيا
أيYضا ،كYما أظهYرت الYدراسYة وجود عYالقYة بYني سوء املYعامYلة مYن قYبل املYدرسYني وتسYرب األحYداث مYن املYدرسYة أو
تكرار غيابهم عنها.
.4كYانYت نسYبة قYليلة مYن عYينة األحYداث املنحYرفYني ال يYذهYبون إلYى املYدرسYة ،ويYعملون فYي مYهن بسYيطة أو يYقومون
بYأعYمال مYختلفة قYد تYصل إلYى درجYة ممYارسYة نYوع مYن االسYتجداء ،وكYثيرا مYا كYان اآلبYاء يYدفYعون أبYناءهYم إلYى
سلوك هذه السبل ).(2002:123- 134

انحراف األحداث في اليمن
حتYYYYYYYYت عYYYYYYYYنوان » اجلYYYYYYYYنوح عYYYYYYYYاقYYYYYYYYبة األحYYYYYYYYداث الYYYYYYYYيمنيني« نشYYYYYYYYر املYYYYYYYوقYYYYYYYYع اإللYYYYYYYYكترونYYYYYYYYي – دار
احلYياة ،www.daralhayat.com:بYتاريYخ اخلYميس  2010 -2-4تYلخيص عYلي سYالYم لYدراسYة عYن انحYراف
األحYداث فYي الYيمن ،أعYدهYا فYريYق مYن الYباحYثني فYي » املYركYز الYيمني لYلدراسYات االجYتماعYية وبYحوث الYعمل« بYرئYاسYة

عYفاف الYعيمي ،وتYناولYت عYينة يYبلغ عYددهYا  181حYدثYا ) 155مYن الYذكYور  26مYن اإلنYاث ،محتجYزيYن فYي دور
الرعاية االجتماعية التي تغطي سبع مدن مينية.
وإلYى جYانYب الYتركYيز عYلى هYؤالء األحYداث ،قYام الYباحYثون بYاملYقابYالت الYشخصية مYع  61أسYرة مYن أسYر األحYداث،
باإلضافة إلى مقابالت مع عدد من العاملني في الشرطة والنيابة ومحاكم األحداث ودور الرعاية.
وتوصYلت الYدراسYة إلYى نYتائYج مYؤداهYا أن أسYباب املYشكلة تYكمن فYي انYتشار الYفقر ،والهجYرة مYن الريYف إلYى املYديYنة
بYحثا عYن عYمل ،موضYحة أن العجYز املYادي دفYع بYكثير مYن األطYفال إلYى سوق الYعمل أو إلYى الYشارع ،بYلغ عYدد األحYداث
الYYعامYYلني  ،%67.4وبYYعض األسYر كYYانYYت تYYفرض عYYلى بYYناتYYها اخلYروج إلYYى الYYتسول وممYYارسYYة الYرذيYYلة نYYتيجة الYYفقر،
والهجYرة الYداخYلية ومYا يYصاحYبها مYن ظYروف سYكنية سYيئة ،وعYادة مYا يYكون رب األسYرة عYاطYال عYن الYعمل ،وتYبني أن
 %37من أسر األطفال ال يزيد دخلها عن  20ألف ريال ميني ،أي ما يعادل  100دوالر.
هYذا بYاإلضYافYة إلYى شYيوع األمYية فYي أوسYاط اآلبYاء والYعنف املYدرسYي وعYقم املYنهج الYتعليمي وخYلو املYدرسYة مYن
األنشYطة الYترفيهYية ،فYالYتعليم لYم ميYثل أسYاسYا فYي الYعقل الYيمني اجلYمعي أو قYيمة اقYتصاديYة سYريYعة ،وبYلغت نسYبة
األحداث الذين لم يلتحقوا باملدرسة أو الذين تسربوا منها  %53من مجموع العينة.
وبYينت الYدراسYة أن الYعنف الYبدنYي كYان مYن أهYم أسYباب الهYروب مYن املYدرسYة ،وخYاصYة لYدى الYذكور ،تYليه عYدم الرغYبة
فYي املYدرسYة ،ثYم مYصاحYبة أصYدقYاء الYسوء .أمYا سYبب هروب اإلنYاث مYن املYدرسYة فYاألغYلبية يYعود إلYى عYدم الرغYبة فYي
الدراسة ،ثم بسبب العنف املدرسي.
وعYYمومYYا جYYاء الYYعقاب الYYبدنYYي فYYي مYYقدمYYة األسYYالYYيب الYYتي تYYتعامYYل بYYها أسYر األحYYداث املنحYYرفYYني عYYند ارتYYكابYYهم
اخملYالYفات ،يYليه الYتوجYيه واإلرشYاد ،يYليه الYتعنيف الYلفظي ،يYليه احلYبس فYي الYبيت ،وكYان عYقاب الYطرد مYن املYنزل أقYل
وسائل العقاب املستخدمة.
أمYا عYن األسYباب األسYريYة لYالنحYراف فYتمثلت فYي الYتفكك والYشجار املYتكرر بYني الYوالYديYن ،وكYذلYك الYشجار مYع
اجلYيران ،وتYعاطYي األب للخYمر أو اخملYدرات ،ودخYول أحYد الYوالYديYن الYسجن .وقYد بYلغت نسYبة الYذيYن لYم يYعيشوا مYع
الوالدين  ،%41.4بلغ سبب الطالق منها  %45.3ووفاة الوالدين أو أحدهما .%37.4
وكYانYت أكYثر االنحYرافYات شYيوعYا هYي :السYرقYات واإليYذاء املYتعمد والشYذوذ واالغYتصاب والYقتل والهYروب مYن املYنزل
والزنا.
وتشير الدراسة إلى أن اليمن هي من الدول التي سجلت فيها حاالت إعدام أطفال في السنوات األخيرة.
وفYي دراسYة أخرى ،تشYير الYباحYثة سوسYن اجلYوفYي حتYت عYنوان » :جرائYم األحYداث فYي الYيمن« عYلى موقYع مYأرب سYبأ
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إلYYى مYYشكلة انحYYراف األحYYداث مYYن خYYالل عYYرض بYYعض حYYاالت املنحYYرفYYني ،بYYعضهم مYYودعYYون فYYي دار الYYتوجYYيه
االجYتماعYي لYألحYداث ،والYذي يYضم عYدد  261حYدثYا فYي وقYت الYدراسYة ،نYعرض بYعض مYا عرضYته الYباحYثة ،لYنصل إلYى
اسYتنتاجYات تؤكYد عYمليا مYا كYشفته الYدراسYات اإلحYصائYية واملYسحية الYتي تYعرضYنا لYها فYي هYذا الYفصل عYن أهYم أسYباب
وعوامYل هYذه الYظاهرة فYي الYيمن وأهYم مYالمYحها ،وسنسYتخدم هYنا أسYماء مYغايرة لYألسYماء الYتي اسYتخدمYتها الYباحYثة،
وذلك للتأكد من سرية املعلومات واحلرص على اخلصوصية للمبحوثني:
احلYالYة األولYى :تظهYر عYلى »سYيف«  -الYذي يYبلغ  13عYامYا  -عYالمYات الYشحوب الواضYحة ،وقYد أودع فYي الYدار
احYترازيYا .ويYذكYر سYيف مYتأملYا أنYه مYر مبYرحYلة صYعبة بYعد وفYاة والYده وزواج والYدتYه بYرجYل آخYر ،فYلجأ إلYى إدمYان شYم
»الشYلك« وتخYزيYن »الYقات« .وكYان ترتYيبه الYثالYث بYني إخوتYه وهو أصYغرهYم ،ويYذكر أنYه لYم يYلتق بYهم مYنذ فYترة طويYلة،
وهYو يYشعر بYالفخYر ألنYه كYان يYعتمد عYلى نYفسه فYي كسYب قYوتYه ،حYيث كYان يYعمل فYي أحYد مYحالت الYتطريYز ،وكYان
يتقاضى مبلغ تسعة آالف ريال ميني ،وهو يتحدث صراحة عن احترافه لشم الشلك وتخزين القات وشرب السجائر.
احلالة الثانية» :سعيد« في العاشرة من عمره ويقضي أوقاتا طويلة في الشارع مع أطفال احلارة ويقول:
» أحYب لYعبة كرة الYقدم فYي الYشارع؛ ألن جYدتYي متYنعنا مYن الYلعب فYي الYبيت« .ولوحYظ أنYه يYكرر كYثيرا اسYم جYدتYه،
وعYندمYا سYئل عYن والYدتYه ،أجYاب » :أمYي فYي بYيت جYدي الYثانYي مYختلفة مYع أبYي مYنذ عYامYني« ،ويYقول بYبراءة عYن ترك
أمه له وإلخوته:

» ماذا نفعل ...هي مصممة تسير وتتركنا«.
عYمة سYعيد قYالYت » :بYدأ ينخYرط مYع أطYفال آخريYن ،ودخYل مYعهم فYي قYضايYا وصYلت إلYى درجYة طYلب نYيابYة األحYداث
لوالYده بYعد تYصرفYات عYدوانYية كYان يYقوم بYها مYع هؤالء األطYفال« .وتYضيف الYعمة » :هYناك سYلوكYيات خYاطYئة وتYصرفYات
توحYي لYي بYبدايYة انحYراف زادت عYقب خروج أمYه ..لYقد أصYبح عYنيدا جYدا؛ ألنYه الYطفل األكYبر وكYان مYدلYال ،وغYياب أمYه
أثر كثيرا على نفسيته وجتاوبه مع بقية أفراد األسرة«.
فYفي احلYالYة األولYى ،يYالحYظ أن سYبب انحYراف سYيف افYتقاده لYلحنان األسري )وفYاة والYده وزواج أمYه برجYل آخر( ومYا
مييز االنحراف هنا نوعه الذي يتمثل في شم الشلك وتخزين القات وشرب السجائر رغم صغر سن احلدث.
أمYا فYي احلYالYة الYثانYية فYيتضح مYيول سYعيد لYالنحYراف ،بYدأهYا بYالYعدوانYية ،وميYكن إرجYاع سYببها إلYى تYغير الYظروف
األسYريYة بYعد األم وافYتقاده حYالYة الYتدلYيل الYتي اعYتادهYا ،ثYم جلYوئYه لYلشارع حYيث يYكون الYرفYاق ،والYذيYن رمبYا يYكونYون
مصدرا لالنحراف ،وذلك لعدم استطاعته لعب الكرة في املنزل كما يقول.
مYYن خYYالل عYرض احلYYالYYتني الYYسابYYقتني تYYبدو عYوامYYل الYYتفكك األسYري واضYYحة ،وافYYتقاد احلYYدث لYYلعطف والYرعYYايYYة
األسرية.

انحراف األحداث في الدول الخليجية
دخYلت الYدراسYات اخلYليجية النحYراف األحYداث مYتأخYرة مYقارنYة بYالYدول الYعربYية األخYرى ،وقYد زادت أهYميتها نYظرا
لYلتطورات االجYتماعYية واالقYتصاديYة والYثقافYية الYتي شهYدتYها املYنطقة نYتيجة اسYتخراج الYنفط ومYا تYبعه مYن نYتائYج
دميوغرافYية أدت إلYى خYلل الYتركYيبة الYسكانYية الYتي أخYذت تYتزايYد مبرور الزمYن لYغير صYالYح الYسكان األصYليني لYلمنطقة،
والYتي صYاحYبها كYثير مYن الYظواهYر الجYتماعYية السYلبية ،وتYعتبر ظYاهYرة انحYراف األحYداث واحYدة مYنها .ونYتيجة لYذلYك
اهYتم الYباحYثون فYي هYذه املYنطقة بYدراسYتها ،وفYيما يYلي نشYير إلYى بYعض هYذه الYدراسYات الYتي أجريYت فYي سYنوات مYختلفة
لنعطي نبذة عن هذه الظاهرة في منطقة اخلليج:
تشYير الYدكYتورة متYاضYر حYسون )ص (56إلYى دراسYة قYام بYها عYبد الYله غYلوم حسYني لYظاهYرة انحYراف األحYداث فYي
الYدول الYعربYية اخلYليجية سYنة  1981عYلى عYينة مYن األحYداث املنحYرفYني بYلغ عYددهYم  3500حYدث ،وذكر أن %7
مYن هYذا الYعدد كYانYوا متشYرديYن ،وأرجYع الYعوامYل الYرئYيسة النحYرافYاتYهم إلYى الYتفكك الYعائYلي ،وافYتقاد اجلYو األسYري
السليم ،وفشل األسرة في تنشئتهم التنشئة السوية.
وفYي دراسYة أخرى أجراهYا »خYلف أحYمد خYلف« حول رعYايYة اجلYانYحني فYي الYدول الYعربYية اخلYليجية بهYدف مYعرفYة أمنYاط
االنحYرافYات الYسائYدة ومسYتوى كYل منYط مYنها ،وتشYير الYدكYتورة متYاضYر حYسون )ص (58-57إلYى مYا تYوصYلت إلYيه
تلك الدراسة من نتائج ،وكانت كالتالي:
 احYتلت السYرقYة املYرتYبة األولYى ،حYيث وصYلت نسYبتها إلYى  %30مYن مجYموع االنحYرافYات ،وتYبلغ نسYبة اإلنYاثفيها  %0.7فقط.
 شYكل االنحYراف اخلYلقي املرتYبة الYثانYية وذلYك بنسYبة  %16.5مYن اجملYموع الYكلي ،وكYانYت نسYبة اإلنYاث مYن هYذهالفئة .%12.5
 أمYا اخملYالYفات املروريYة فYقد اقYتصرت عYلى املYملكة الYعربYية الYسعوديYة واإلمYارات الYعربYية املتحYدة وبYلغت نسYبتها %12.25مYن مجYموع االنحYرافYات ،مYع فYارق واضYح بYني الYبلديYن حYيث وصYلت نسYبة اخملYالYفني فYي األولYى
 %83.4مYن مجYموع مرتYكبي هYذه اخملYالYفات ،واقYتصرت عYلى الYذكور دون اإلنYاث ،وذلYك نYظرا ألن املرأة فYي
اململكة العربية السعودية ال متلك حق قيادة السيارة.
 احYتل تYعاطYي اخلYمر واخملYدرات املرتYبة الرابYعة وذلYك بنسYبة  %10.6مYن اجملYموع الYكلي لYألحYداث املنحYرفYني فYيهذه الدراسة ،وتبلغ نسبة اإلناث فيها  %4.5من هذه الفئة.
 يYYأتYYي بYYعد ذلYYك أنYYواع أخYYرى مYYن االنحYYراف مYYنها االعYYتداء عYYلى األشYYخاص والYYتزويYYر حYYيث بYYلغت النسYYبة) (7.7%لYدى الYذكور و) (11.4%لYدى اإلنYاث .بYينما بYلغت نسYبة االعYتداء عYلى ممYتلكات الYغير %4.5

وكYلهم مYن الYذكور ،وتYال ذلYك الهYروب مYن املYدرسYة بنسYبة) (2.5%وبYلغت نسYبة التشYرد  ،%1.8وجYاء أخYيرا
التمرد على األسرة بنسبة .%0.6

انحراف األحداث في اململكة العربية السعودية
فYي دراسYة مYيدانYية عYلى بYعض املودَعYني بYدور املYالحYظة االجYتماعYية بYاملYملكة الYعربYية الYسعوديYة يYناقYش صYالYح محYمد
الYYعمري ) (2003مYYشكلة الYYعود إلYYى االنحYYراف فYYي ضYوء بYYعض الYYعوامYYل االجYYتماعYYية ،ويYرى أن هYYذه الYYعوامYYل
متداخلة ومتكاملة ،وال ميكن الفصل بينها ،ولكن هناك بعض العوامل التي لها تأثير وارتباط أكثر من غيرها.
ويسYتخلص الYعمري مYن الYدراسYات الYسابYقة ألسYباب وعYوامYل انحYراف األحYداث أنYه ال ميYكن إرجYاع سYبب انحYراف
األحداث إلى عامل واحد ،وإمنا هناك عدة عوامل وأسباب تكمن وراء االنحراف.
ورغYم أن ظYاهرة انحYراف األحYداث فYي املYملكة الYعربYية الYسعوديYة  -ومYن خYالل مYا توصYل إلYيه مYن نYتائYج  -لYم تYبلغ
درجYتها كYتلك الYتي هYي عYليها فYي مYجتمعات أخYرى ،وال تYشكل نYفس اخلYطورة أو نYوعYية األفYعال اجلYانYحة عYلى حYد
قولYه ،إال أنYه يرى أن دراسYته سYتسهم مYع غYيرهYا مYن الYدراسYات فYي احلYد مYن تYفاقYم الYظاهرة ،كYما سYتساعYد املشYتغلني
في مجال رعاية األحداث على تبني أفضل األساليب الوقائية والعالجية.
وفYي دراسYته هYذه يYلقي الYعمري الYضوء عYلى أهYم الYعوامYل األسYريYة والYبيئية واملYدرسYية وجYماعYة الYرفYاق وأوقYات
الYفراغ ،بYاعYتبار أن لهYذه الYعوامYل تYأثYيرا فYي انحYراف احلYدث والYعودة النحYرافYه مرة أو مرات أخرى .كYذلYك حYاول الYباحYث
حتYديYد أي هYذه الYعوامYل كYان أكYثر تYأثYيرا عYلى انحYراف احلYدث .كYما هYدفYت دراسYته إلYى حتYديYد دور الرعYايYة االجYتماعYية
داخYل املؤسYسة اإلصYالحYية سYلبا أو إيYجابYا ،وعYالقYة ذلYك بYإمYكانYية عودة احلYدث إلYى ارتYكاب السYلوك املنحYرف ،وكYذلYك
الكشف عن مدى جناح هذه املؤسسة وكفاءتها في سياسات املتابعة أو الرعاية الالحقة للحدث بعد خروجه منها.
وتوصل إلى النتائج التالية:
ملYا كYان هYدف الYدراسYة هو الYتعرف عYلى الYعوامYل االجYتماعYية – األسرة ،املYدرسYة ،جYماعYة الرفYاق ،وقYت الYفراغ -الYتي
تYساهYم فYي عودة احلYدث لYالنحYراف وأيYها أكYثر تYأثYيرا ،فYقد تYبني فYي ضوء نYتائYج الYدراسYة املYيدانYية أن كYال مYن الYعوامYل
الYسابYقة سYاهYمت إلYى حYد كYبير فYي عودة احلYدث لYالنحYراف ،فYقد تYبني لYه أن النسYبة األكYبر مYن األحYداث كYانوا ينحYدرون
مYن أسر مYفككة .كYما تYبني أن أغYلبية األحYداث كYانوا يYعانون مYن مYشكالت مYتعددة فYي حYياتYهم املYدرسYية أدت بYطرق
مYباشYرة أو غYير مYباشYرة إلYى عYودة احلYدث لYالنحYراف .كYذلYك بYينت الYدراسYة وجYود عYالقYة قYويYة بYني عYودة احلYدث إلYى
أصYYدقYYائYYه الYYسابYYقني والYYعود إلYYى االنحYYراف .أمYYا بYYالنسYYبة لYوقYYت الYYفراغ فYYقد أثYYبتت الYYدراسYYة وجYود نسYYبة كYYبيرة مYYن
األحYداث الYعائYديYن لYالنحYراف ممYن كYان لYديYهم وقYت فراغ كYبير بYعد اإلفراج عYنهم فYي املرة األولYى ،عYلما بYأن قYضاء ذلYك
الوقت كان مع شلة األصدقاء ،وكانوا يقضونه في أماكن غير مالئمة لتكوين أنشطة ترويحية.
إال أن الباحث ال يجد مبررا للقلق من هذه الظاهرة في اململكة العربية السعودية أو مشكلة العود إليه ،فهو يعتقد أن ما
توصل إليه من نتائج عن انحراف األحداث في اململكة العربية السعودية لم تكن بتلك الدرجة التي ميكن أن تشكل خطرا
في اجملتمع السعودي ،وهذا ما يفسر عدم وضوح هذه الظاهرة في اجملتمع على حد تعبيره.
وفYي دراسYة لYلدكYتور عYلي سYليمان احلYناكYي ) (2002يYناقYش فYيها مYشكلة عود األحYداث لYالنحYراف فYي املYملكة
الYعربYية الYسعوديYة .اعYتبر مYشكلة االنحYراف ظYاهرة إنYسانYية متYس الYشخصية كYكل فYي تYفاعYلها مYع بYيئتها االجYتماعYية،
ويرى وجوب تفسYير هYذه املYشكلة فYي ضوء مجYموعYة الYعوامYل واألسYباب ،مYع ضرورة إبراز األهYمية النسYبية لYكل واحYد
مYن تYلك الYعوامYل واألسYباب .فYهو يYرى أنYه ال بYد للتفسYير الYعلمي الYصحيح أن يYعتمد عYلى فYهم املYشكلة مYن كYافYة
جYوانYبها ،وعYدم االقYتصار على التفسYير األحYادي لYلعامYل املسYبب لYالنحYراف ،وإمنYا األخYذ بYعدة عYوامYل .وبYذلYك ميYكنه
االسYتعانYة بYنتائYج هYذه الYدراسYة لYوضYع بYعض الYتوصYيات وآلYيات تYنفيذهYا لYتشمل كYال مYن احلYدث وأسYرتYه كYمحاولYة
لتقليل ظاهرة العود والوقاية منها.
وقYد اعYتمدت الYدراسYة عYلى مYنهج املYسح االجYتماعYي بYالYعينة الYعمديYة لYعدد مYن األحYداث الYعائYديYن ،ومجYموعYهم
 72واملYودعYون فYي ثYالثYة مYن دور املYالحYظة فYي كYل مYن الYريYاض ) 37حYدثYا( وجYدة ) 20حYدثYا( والYدمYام )15
حYدثYا( .كYما اعYتمدت عYلى أداتYي املYقابYلة املYباشYرة واالسYتمارة نYصف املYقننة ،وذلYك جلYمع املYادة عYن املسYئولYني واألسYر
واألحداث العائدين لالنحراف .وكانت النتائج للمبحوثني في املدن الثالث )الرياض ،جدة ،الدمام( كالتالي:

أوال :الواقع االجتماعي
 تYتصف أسYر األحYداث الYعائYديYن لYالنحYراف بYكبر احلجYم )فYي املYتوسYط تYتكون األسYرة مYن  7أفYراد( ،ويYدل ذلYكعلى زيادة اإلجناب ،والذي يؤثر بالتالي على مستوى رعاية األبناء مما يؤدي إلى انحرافهم.
 ضYعف مسYتوى الYتماسYك األسYري لYدى مYجتمع الYدراسYة فYي املYدن الYثالث املYذكYورة آنYفا ،إال أنYها كYانYت أكYثروضوحا في مدينة جدة.
 ضعف العالقة بني الوالدين ،وتتمثل في انعدام االنسجام والدفء ،وكثرة الشجار ،وعدم التفاهم. سوء الYعالقYة بYني األبYناء وأسرهYم ،حYيث كYانYت تYتم ممYارسYة أسYالYيب غYير تربويYة ،مYثل انYخفاض مسYتوى الرقYابYة،واإلهمال ،والتفرقة بني اإلخوة ،واللجوء إلى القسوة املفرطة في التعامل مع األبناء.
 افYتقار األحYداث الYعائYديYن لYالنحYراف إلYى الYعالقYات األسYريYة الYسويYة ،فYعالقYة احلYدث بYإخYوتYه عYالقYة مYتقطعة،ويشوبها الفتور ،وتصل أحيانا إلى درجة الكراهية والعداوة.
 بYYاإلضYYافYYة إلYYى مYYا سYYبق فYYإن الYYنتائYYج تشYYير إلYYى انYYخفاض مسYYتوى الYYتواصYYل بYYني األسYر واألحYYداث الYYعائYYديYYنلالنحراف واملودعني في دور املالحظة ،مما يفسر االنتكاس وتكرار عودة احلدث لالنحراف.
وبYذلYك تYتأكYد الYعالقYة بYني االنحYراف والYواقYع االجYتماعYي لYألسYرة املYتمثل فYي انYعدام كYل مYن الYتماسYك األسYري
والتفاعل السليم بني أفراد األسرة والرعاية األسرية.
وقYد قYام الYدكYتور عYبد الYله نYاصYر السYدحYان )1994م1415 -هجYريYة( بYدراسYة مYيدانYية فYي املYملكة الYعربYية
السعودية حول قضاء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحداث .وقد مت اختيار عينات الدراسة كالتالي:
أوال؛ عYينة عYشوائYية قوامYها ) 100حYدث منحYرف( مودعون فYي دار املYالحYظة االجYتماعYية بYالريYاض .ثYانYيا؛ عYينة
عYشوائYية مYن األحYداث األسYويYاء والYبالYغ عYددهYم ) 100تYلميذ( مYوزعYون عYلى سYت مYدارس :ثYالثYة مYنها مYتوسYطة
وثالثة ثانوية ،اختيرت لتغطي كل مناطق مدينة الرياض.
وكان للدراسة عدة أهداف هي:
أوال؛ إلYقاء الYضوء عYلى عYدد مYن اجلYوانYب الYتي تYتعلق بYقضاء وقYت الYفراغ وتYؤدي إلYى االنحYراف ،وتYتمثل هYذه
اجلYوانYب فYي عYدة أمور مYنها؛ املYدة الزمYنية لوقYت الYفراغ الYتي ميYتلكها احلYدث ،وسYائYل الYترفYيه املYصاحYبة ،مYكان قYضاء
وقYت الYفراغ ،األفراد الYذيYن يYقضي احلYدث مYعهم وقYت الYفراغ ،نوعYية األنشYطة الYتي ميYارسYها احلYدث فYي وقYت فراغYه،
مYدى تYقديYر احلYدث أهYمية الYوقYت ،مYدى ارتYباط انحYراف احلYدث مبYا يYتلقاه مYن وسYائYل اإلعYالم املYرئYية ،عYدم مYشاركYة
احلدث في األنشطة الصيفية.
ثYYانYYيا؛ الYYكشف عYYن بYYعض جYوانYYب قYYضاء وقYYت الYYفراغ لYYدى األحYYداث فYYي املYYملكة الYYعربYYية الYYسعوديYYة ،وتYYقدميYYها
لYلجهات املشYرفYة عYلى هYذه الYفئة لYكي يYضعوا خYططا وبYرامYج مYناسYبة تYساعYد األحYداث عYلى اسYتغالل وقYت فYراغYهم
بطريقة سليمة.
ثYالYثا؛ مYحاولYة فYهم هYذه الYظاهرة فYهما عYلميا للخYروج بYتوصYيات واقYتراحYات لYلطريYقة املYثلى لYقضاء األحYداث أوقYات
فراغهم.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 أن الYغالYبية الYعظمى مYن األحYداث اجلYانYحني كYانوا فYي سYنوات املراهYقة ،حYيث بYلغت نسYبة مYن هYم فYي الYعمر مYن).99% (18-13
 أن أكثر من ثلث األحداث املنحرفني كانوا قد تركوا الدراسة قبل ارتكابهم اجلنحة. أن املستوى التعليمي لدى األحداث املنحرفني كان منخفضا قياسا لعمرهم الزمني. -ارتفعت نسبة غياب األحداث املنحرفني عن الدراسة مقارنة بالنسبة بني األحداث األسوياء.

 أن الغالبية العظمى من األحداث املنحرفني ارتكبوا االنحراف مبشاركة آخرين معظمهم من أصدقاء احلدث. لم تتوصل الدراسة إلى وجود فروق فيما يخص حجم األسرة بني فئة األحداث املنحرفني واألحداث األسوياء. أن املستوى التعليمي لدى آباء األحداث املنحرفني كان منخفضا مقارنة بآباء األحداث األسوياء. أن الدخل الشهري ألسر األحداث املنحرفني كان منخفضا مقارنة بدخل أسر األحداث األسوياء. أن األحYياء الYسكنية لYألحYداث املنحYرفYني كYانYت أقYل رقYيا مYن تYلك الYتي يYقطنها األحYداث األسYويYاء ،كYما أناملYساكYن الYتي يYسكنها األحYداث املنحYرفYون كYانYت أقYل كYفاءة وأصYغر مYساحYة مYن تYلك الYتي يYسكنها األحYداث
األسوياء.
 اكYتشفت الYدراسYة وجود فروق فYي نوع املYطبوعYات الYتي كYان يYقرأهYا األحYداث املنحYرفون عYن تYلك الYتي كYان يYقرأهYااألحYداث األسYويYاء ،فYبينما يYغلب عYلى قYراءة الYفئة األولYى سYمة اإلثYارة ،فYإن قYراءة الYفئة الYثانYية كYانYت تYتميز
بالطابع الديني والعلمي.
 اتصف األحداث املنحرفون بتدني املستوى الديني لديهم قياسا على األحداث األسوياء. بYينت الYدراسYة وجود حYالYة مYن عYدم الYشعور بYالرضYا عYن كYيفية قYضاء وقYت الYفراغ عYند األحYداث األسويYاء أكYثرمنها عند األحداث املنحرفني ،كما اختلفت البواعث لعدم الرضاء بني الفئتني.
وبYصفة عYامYة ،توصYلت الYدراسYة إلYى وجود عYالقYة طرديYة بYني طول وقYت الYفراغ واالنحYراف ،بYينما بYينت وجود عYالقYة
عكسYية بYني كYمية وسYائYل الYترفYيه املYتوفرة للحYدث فYي املYنزل واالنحYراف ،مبYعنى أنYه كYلما قYلت وسYائYل الYترفYيه املYتوفرة
في منزل احلدث زادت نسبة إمكانية انحرافه.

انح ••راف األح ••داث ف•ي ال••كوي••ت
فYي بYحثها عYن انحYراف األحYداث الYذكور فYي الوطYن الYعربYي ،تشYير الYدكYتورة متYاضر حYسون )ص  (60-59إلYى
دراسYة الYدكYتور عYدنYان الYدوري ) (1970بYعنوان» :أثYر بYرامYج الYعنف واجلYرميYة عYلى الYناشYئة فYي الYكويYت« ،والYتي
تناولت تالميذ املدرسة املتوسطة البالغ عددهم ) (1005من كال اجلنسني ،وتوصلت الدراسة للتالي:
 أن تYقليد األطYفال لYبطل الYشاشYة كYان إيYجابYيا ،حYيث كYان ) 360 (674مYن الYذكYور و 314مYن اإلنYاثمييلون إلى تقليد بطل الشاشة.
 أنYه كYلما زاد عYمر الYطفل ازداد مYيله إلYى الYتقليد ،وكYانYت النسYبة أعYلى بYني األطYفال الYذيYن تYزيYد أعYمارهYم عYلىالYثالYثة عشYرة ،وكYان عYددهYم ) 361طYفال( و) 137طYفال( قYلت أعYمارهYم عYن الYثانYية عشYرة ،بYينما كYان )65
طفال( تقل أعمارهم عن احلادية عشرة.
 أن الYغالYبية الYعظمى مYن األطYفال ) 661طYفال( لYم يجYدوا ممYانYعة مYن األهYل مYن مYشاهYدة أي بYرنYامYج ،بYينما) 342طفال( قد واجهوا من ذويهم بعض املنع في مشاهدة بعض البرامج.
 أن الYغالYبية الYعظمى مYن األطYفال ) 607طYفال( كYانYوا يYشاهYدون الYرسYوم املتحYركYة مYقابYل ) 177طYفال( لYميكونوا يشاهدون هذه البرامج.
فYي الYكويYت أيYضا يشYير الYدكYتور مYصطفى عYمر الYتير ) (1990 :74 -73إلYى دراسYة مYسحية قYدمYتها الYباحYثة
ملي الرفاعي عن األحداث الذين وسموا باجلنوح خالل السنوات من  1966إلى  ،1972وجاءت بالنتائج التالية:
.1أن جنوح األحداث مشكلة خاصة بالذكور ،وال يساهم اإلناث فيها بنصيب.
.2أن غYالYبية األحYداث املنحYرفYني كYانYت تYنتمي إلYى أسر كYبيرة احلجYم وذات دخYل محYدود ،وكYانYت تYسود األمYية بYني
اآلباء واألمهات.
.3لYم يYكن احلYدث مYتكيفا فYي املYدرسYة ،وكYان األحYداث الYذكYور الYذيYن يهYربYون مYن املYدارس يYخالYطون الYكبار مYن
الYذكور أيYضا ،وذلYك نYظرًا الرتYفاع نسYبة الYذكور فYي املرحYلة الYعمريYة ) ،(45 – 15بYفعل ارتYفاع مYعدالت الهجYرة

إلى الكويت ،وارتفاع معدالت العمالة األجنبية.
.4سYاهYم عYامYل الYتفكك األسري فYي حYدوث االنحYراف لYلعينة املYدروسYة ،ويYتمثل الYتفكك فYي وجود نسYبة كYبيرة مYن
حاالت الطالق وتعدد الزوجات وتغيب أحد الزوجني عن اإلقامة في منزل األسرة بني أفراد هذه الفئة.
اعتمد الدكتور صالح عبد املتعال ) - (1980فYي دراسته عYن حجم اجلYرميYة واجتاهاتها فYي الكويت  -على بيانات
إحصائية رسمية فYي الفترة مYن  1970إلى  ،1974باملقارنة بYني املنحرفني مYن األحداث املواطنني والوافدين ،وجد أن
نسبة املنحرفني مYن املواطنني كYانYت أقل مYن نظرائهم الوافدين ،حيث بلغت  %33مYن اجملموع الكلي ،بينما بلغت نسبة
الوافدين  ،%67مثل الوافدون العرب نسبة .%81.1

انح ••راف األح ••داث ف•ي البح••ري••ن
ومYن الYدراسYات الYتي عرضYتها الYدكYتورة متYاضر حYسون )ص  (61-60دراسYة لYلدكYتورة هYالYة الYعمران )(1983
حول آثYار وسYائYل اإلعYالم فYي الYدول الYعربYية اخلYليجية وعYالقYتها بYظاهرة انحYراف األحYداث فYي البحYريYن والYتي توصYلت
إلى النتائج التالية:
 ال تأثير للتلفزيون مبفرده ما لم تواكبه ظروف نفسية واجتماعية وثقافية مساعدة. تزداد خYطورة الYتلفزيون عYلى الYطفل عYندمYا ال تYكون لYديYه خYلفية أو خYبرة سYابYقة فYيؤدي بYه ذلYك إلYى تYصديYق كYلما يعرض على الشاشة.
 -شكل اعتماد األحداث على التلفزيون كبديل للعالقات األسرية ،عامال قويا النحرافاتهم.

انح ••راف األح ••داث ف•ي اإلم ••ارات ال••عرب••ية المتح ••دة
نYتيجة إلفYرازات مYعطيات الYواقYع اجلYديYد عYرفYت دولYة اإلمYارات الYعربYية املتحYدة هYذه الYظاهYرة ،وبYالYتالYي جYذبYت
اهYتمام املسYئولYني والYباحYثني بYاعYتبارهYا مYشكلة تهYدد طYمأنYينة هYذا الYوطYن وسYالمYة بYنيته .وعYقدت الYندوات وأجYريYت
الدراسات امليدانية واألكادميية ،كان منها ما يلي:
فYي ورقYه لYلدكYتور جنYيب الYكيالنYي قYدمYها فYي نYدوة تYناولYت مYشكلة انحYراف األحYداث فYي دولYة اإلمYارات الYعربYية
املتحYدة )عYقدت فYي دبYي بYتاريYخ  (1991-3-12ركYز فYيها عYلى أهYمية الYصحة النفسYية لYألبYناء ،ويYقول :إن
الYصحة النفسYية مكتسYبة ،تزيYد وتYنقص ،وتYتعرض لYطفرات أو أزمYات طYبقا لYلعوامYل الYداخYلية واخلYارجYية اخملYتلفة الYتي
تYؤثYر عYYلى الYYفرد ،وإذا مYYا أردنYYا حYYمايYYة الYYطفل مYYن االنحYYراف ،فYYال بYYد أن حتYYظى هYYذه الشYYريYYحة الYYعمريYYة بYYالYرعYYايYYة
والYتوجYيه .وهYنا يYتوجYب عYلى اجلYهات املسYئولYة  -الرسYمية مYنها وغYير الرسYمية  -بYذل قYصارى جهYدهYا واالهYتمام الYبالYغ
بYصحة األبYناء جسYديYا ونفسYيا .فYكثيرا مYا تYكون االنحYرافYات السYلوكYية نYتيجة خYلل فYي الYصحة النفسYية ،فYال ميYكن
بالتالي فصل الصحة البدنية عن الصحة النفسية ،فكالهما متالزمان.
إن أقYوال وأفYعال الYفرد وسYلوكYياتYه ال حتYدث مYن فYراغ ،بYل حتYدث نYتيجة لYعملية داخYلية تYصبغ تYلك السYلوكYيات
بYصبغتها كYما يYرى ،ووفYقا لYقرار مYنظمة الYصحة الYعاملYية فYإن سYالمYة الYفرد ال تYعني خYلو اجلYسم مYن العجYز أو املYرض،
وإمنا تعني سالمته البدنية والنفسية واالجتماعية.
ويYعرف الYكيالنYي الYصحة النفسYية بYأنYها » :حYالYة نفسYية يYشعر فYيها اإلنYسان بYاألمYن والYطمأنYينة والرضYا عYن الYنفس
وعYن الYناس ،وبYذلYك يYتوافYق الYفرد مYع نYفسه ومYع مYجتمعه ،ويYحقق قYدرا مYقبوال مYن الYتوفYيق فYي مYحيط الYعمل واألسرة
ومYع مYن لYه عYالقYة بYهم ،كYما يYحقق بYداخYله نوعYا مYن الYتوازن والYتكيف مYع مYجتمعه دون انحYرافYات أو أخYطاء كYبيرة أو
توترات شديدة.

وعYYن خYYطورة ظYYاهYرة انحYYراف األحYYداث وتYYفاقYYمها فYYي اإلمYYارات الYYعربYYية املتحYYدة ،تYوصYYل الYYدكYYتور نYYاصYYر ثYYابYYت
) (1989فYي دراسYته » اخملYدرات واسYتنشاق الYغراء فYي اإلمYارات الYعربYية املتحYدة« إلYى أن هYذه املYشكلة قYد أخYذت
تYتفاقYم مYن حYيث احلجYم والYنوع .وكYان حجYم الYعينة يYبلغ ) 425حYدثYا(  78.1%مYنهم مYن املواطYنني ،تYليهم نسYبة
الYYوافYYديYYن والYYتي بYYلغت  ،%11.5ثYYم أولYYئك الYYذيYYن مYYنحوا جنسYYية اإلمYYارات الYYعربYYية املتحYYدة ،وبYYلغت نسYYبتهم
 .%10.4وبYخالف ثYالث فYتيات ،كYانYت كYل فYئة الYدراسYة مYن الYذكYور .وكYانYت أغYلبية اجلYانYحني هYم مYن الYتالمYيذ،
ولYكن كYان هYناك الYبعض مYن املوظYفني ،وقYليل مYن الYعاطYلني عYن الYعمل ،وعYدد قYليل مYن الYعمال األجYانYب .أمYا بYالنسYبة
لYنوع االنحYراف فYقد أتYت السYرقYة فYي املرتYبة األولYى بYني أنواع االنحYراف ،يYليها اإليYذاء ،ثYم الYلواط واخملYدرات ،وأخYيرا
اإلخالل باآلداب العامة واألمن العام.
ويرجYع الYدكYتور ثYابYت أسYباب هYذه الYظاهرة إلYى الYتغيرات السYريYعة الYتي طرأت عYلى اجملYتمع اإلمYاراتYي ومYا رافYقها
مYن تYيارات ثYقافYية وافYدة نYتيجة تYدفYق املYهاجريYن لYلبالد الYذيYن رمبYا نYقلوا عYدة أمنYاط انحYرافYية لYلبالد مYنها شYم الYغراء
مثال.
ومYن الYدراسYات املYهمة الYتي تYناولYت اجلYرميYة فYي اإلمYارات الYعربYية املتحYدة تYلك الYتي قYام بYها الYدكYتور سYاري عYام
 ،1983بعنوان» :أخبار اجلرمية في صحف اإلمارات العربية املتحدة« .وقد استخدم في دراسته جلمع املادة أداة حتليل
املضمون لثالث جرائد محلية )اخلليج ،االحتاد ،البيان( في الفترة من بداية عام  1980إلى نهاية عام  .1982وقد
افترض أن مجتمع اإلمارات العربية املتحدة  -كغيره من مجتمعات خليجية أخرى  -يعتبر »مركز جذب للعمالة الوافدة«
وربط االرتفاع املتزايد ملعدل اجلرمية وانحراف األحداث في املنطقة بالتدفق الضخم للوافدين.
ويYذهYب سYاري إلYى أن االجتYاهYات الYسائYدة الYتي اتYسمت بYها اجلYرائYد احملYلية فYي نشYر أخYبار اجلYرميYة والYعقوبYات ضYدهYا
كYالYسجن والYترحYيل ،يYعكس واقYع خYطورة اجلYرميYة وصYلتها بYالYعالYم اخلYارجYي .وفYى دراسYته يشYرح سYاري املYالمYح األسYاسYية
للجرمية واالنحراف كما عكستها تلك الصحف ،وتتمثل في التالي:
أوال :إن اخYتالط الYقيم واملYعايYير األخYالقYية لYلمجتمع بYتلك الYقيم واملYعايYير الYوافYدة عYليه تYؤدي إلYى حYد كYبير إلYى
تفسخ نظام العالقات االجتماعية القائم ،وهذا يفسر وجود األمناط اخملتلفة للجرمية واجلنوح في الدولة.
ثYانYيا :إن االخYتالفYات الYكبيرة لYلخصائYص الYسكانYية والYثقافYية اخملYتلفة بYني الوافYديYن األجYانYب بYعضهم الYبعض وبYني
اخلYصائYص الYتي متYيز املYواطYنني عYنهم تYعد تهYديYدا قYويYا لYلثقافYة الYعربYية ،وبYالYتالYي هYويYة مYجتمع اإلمYارات الYعربYية
املتحدة.
ثYالYثا :أن شYيوع حYالYة الYالمYباالة الYتي تYنتهجها دولYة اإلمYارات الYعربYية املتحYدة جتYاه هYذه املYشكلة قYد حترم اجملYتمع
مستقبال من إيجاد حل مناسب لها.
هYذه الYصحف تشYير إلYى أن ارتYفاع نسYبة اجلYرميYة فYي مYناطYق الYوافYديYن رمبYا يYدل عYلى أنYه ال يYزال هYناك الYكثير ممYا
يYحتاج أن يYكشف عYنه ،وجتYمع الYصحف املYدروسYة عYلى أن مYا كYشف عYنه حYتى اآلن مYن جرائYم ال يزيYد عYن »قYطرة مYاء
في محيط« .وهناك العديد من اجلرائم التي سجلت »ضد مجهول« ألن مرتكبيها قد فروا من الدولة.
وتوصYل الYباحYث فYي دراسYته إلYى أنYه ال يوجYد دلYيل قYاطYع ميYكن أن يYثبت حYقيقة اجتYاه اجلYرميYة واالنحYراف أو هويYتها
كYما صYورتYها اجلYرائYد احملYلية .وبYالYرغYم مYن أن تYلك الYصحف قYد صYورت اجلYرميYة عYلى أنYها مYشكلة اجYتماعYية عYصيبة
مYصدرهYا الوافYدون ،فYإنYه يYؤكYد عYلى أنYها مجYرد واحYدة مYن مYشكالت اجYتماعYية أخرى يشهYدهYا اجملYتمع ،وذلYك يYحتم
تفسيرها ضمن سياقها االجتماعي والسياسي والثقافي.
وفYي دراسYة إحYصائYية حتYليلية جYمعت بYيانYاتYها عYن الYفترة مYن  1984إلYى  ،1988تYوصYل مYراد )(1991
فYYي دراسYYته » انحYYراف األحYYداث فYYي اإلمYYارات الYYعربYYية املتحYYدة مYYن وجYYهة نYYظر الشYYرطYYة« إلYYى أن مYYشكلة انحYYراف
األحYداث فYي اإلمYارات الYعربYية املتحYدة قYد تYزامYنت مYع اكYتشاف الYبترول بYها .يYرى مYراد أن اإلحYصائYيات الYرسYمية -
الYتي دائYما يYنظر إلYيها عYلى أنYها رمبYا تYكون مYتحيزة وكYثيرا مYا تYفتقد الYدقYة  -ال ميYكن أن تYعبر متYامYا عYن حYقيقة حجYم
ونوع االنحYراف .ورغYم ذلYك فYإنYه ميYكن الYقول بYأن هYذه اإلحYصائYيات قYد تYعطي إلYى حYد مYا مYؤشرا عYن هYذه املYتغيرات.
ووفYقا لهYذه املYعطيات لYقد كYشفت الYدراسYة عYدم وجYود تYغييرات فYي مYعدل الYزيYادة فYي هYذه املYشكلة خYالل الYسنوات
اخلاضعة للدراسة ،على الرغم من أن األعداد الكلية جملموع األحداث قد تضاعفت فيها.
فYفي الYشارقYة وعجYمان كYان مYعدل الYزيYادة قYد تYضاعYف إحYدى عشYرة مرة ،وسYبع مرات عYلى الYتوالYي ،وهو يرى أن

ارتYفاع املYعدل فYي هYاتYني اإلمYارتYني يYعود إلYى إنYشاء مYؤسYسة لYرعYايYة األحYداث اجلYانYحني فYي الYشارقYة فYي ،1982
والYتي شYجعت السYلطات عYلى االعYتراف بYاألحYداث املنحYرفYني بYدال مYن إخYالء سYبيلهم ،كYما كYان احلYال فYي الYسابYق،
وأدت هذه السياسة لالحتفاظ بسجالت رسمية ،وازداد تسجيل املزيد من االنتهاكات ومرتكبيها.
أمYا فYي أبو ظYبي ودبYي فYقد ازداد انحYراف األحYداث مبYعدل مرة ونYصف ،اتYساقYا مYع نسYبة الزيYادة الYسكانYية كYكل فYي
هYاتYني اإلمYارتYني خYالل نYفس الYفترة .وكYانYت نسYبة الYتغير فYي مYعدل انحYراف األحYداث فYي كYل مYن رأس اخلYيمة والYفجيرة
ثYابYتا خYالل الYفترة املYدروسYة ،ورمبYا كYان ذلYك راجYعا إلYى حYقيقة أنYه فYي هYاتYني اإلمYارتYني عYدد األجYانYب مYنخفض مYقارنYة
باإلمارات األخرى ،مما جعل الناس هناك أقل تعرضا للتأثيرات الثقافية اخملتلفة لألجانب.
ومبYقارنYته نسYبة االنحYراف بYني املواطYنني والوافYديYن ،توصYل الYباحYث إلYى أن عYدد اجلYانYحني مYن املواطYنني كYان يYفوق
كYثيرا نسYبة اجلYانYحني مYن الوافYديYن ،وفYي مYقارنYته بYني كYل اجلنسYيات توصYل الYباحYث إلYى أن الYعدد األكYبر مYن األحYداث
املنحYرفYني كYان مYن مYواطYني اإلمYارات ،يYليهم اإليYرانYيون ،فYالYباكسYتانYيون ثYم مYن اجلنسYيات الYعربYية الفلسYطينيون
حتYديYدا .أمYا عYن نوع اجلYرميYة ،فYقد احYتلت السYرقYة املرتYبة األولYى ،تYالهYا اسYتنشاق الYغراء ،ثYم اخملYدرات ،وأخYيرا جYنح
التسول ،التي اقتصرت على األحداث األجانب وخاصة اإليرانيني.
وجود هYذه الYظاهرة وتYفاقYمها فYي املYنطقة لYم يYكن غYائYبا عYن اهYتمام املسYئولYني بYها ،فYعقدت نYدوات ومؤمترات بYشكل
مسYتمر ،وكYان الYتركYيز غYالYبا يYعكس تYوجYس الYباحYثني مYن دور املYهاجYريYن مYتعددي اجلنسYيات والYثقافYات فYي املYنطقة
على تفاقم هذه املشكلة نتيجة الصراع الثقافي.
وفYى نYدوة حول »حYمايYة األحYداث مYن االنحYراف فYي دول اخلYليج الYعربYي« ،عYقدت فYي البحYريYن مYن  17إلYى 24
مYايYو  ،1983نYاقشYت ورقYة اإلمYارات الYعربYية املتحYدة تYفاقYم هYذه الYظاهYرة حYيث وصYلت نسYبتها بYني املYواطYنني إلYى
 %73.15في .1982
وتYرجYع الYدراسYة سYبب هYذه الYظاهYرة  -الYتي لYم يYكن اجملYتمع يYعانYي مYن حYدتYها سYابYقا  -إلYى تYغلغل األجYانYب فYي
مYجتمع اإلمYارات الYعربYية املتحYدة ،وبYالتحYديYد الYعمال اآلسYيويYني )غYير الYعرب( الYذيYن يYأتون إلYى الYدولYة ،حYامYلني بYذور
اجلYرميYة مYن بYالدهYم عYلى حYد تYعبير تYلك الYبحوث ،ولYم تYختلف اآلراء الYتي توصYلت لYها بYقية دول اخلYليج فYي هYذا املYؤمتر
عن هذه الفرضيات.
إال أنYه مYصداقYا لYلحقيقة البYد لYإلشYارة إلYى أن تYلك الYدراسYات قYد اعYتمدت عYلى اإلحYصائYيات اجلYنائYية الYرسYمية
وحYدهYا ،الYتي قYد ال تخYلو مYن بYعض املYغالYطات نYظرا لYعدم الYدقYة الYتامYة عYند رصYدهYا ،وكYذلYك نYتيجة الحYتمالYية وجود
حتYYيز ضYYد األجYYانYYب كYYما سYYيتم شYYرحYYه الحYYقا ،دون الYYتحقق مYYن هYYذه الYYفرضYYيات اعYYتمادا عYYلى دراسYYات مYYيدانYYية
مYتخصصة .وقYد أدت إسYهامYات هYذه الYندوات واملYؤمترات فYي مYجال انحYراف األحYداث واجلYرميYة إلYى اهYتمام غYيرهYم مYن
الباحثني وخاصة األكادمييني منهم ،حيث مت تناول هذه الظاهرة بتعمق أكبر من عدة وجوه ،ومبنهجية أشمل.
وكYان ارتYفاع نسYبة الوافYديYن األجYانYب مYقارنYة بنسYبة املواطYنني لYعدد الYسكان فYي بYعض الYدول اخلYليجية مYن األمور
املYهمة الYتي جYذبYت اهYتمام الYباحYثني لYدراسYة الYعالقYة بYني املYهاجريYن وانحYراف األحYداث .وال شYك أن أطYفال املYهاجريYن هYم
أشYد الYفئات عرضYة لYلصراعYات النفسYية وبYالYتالYي لYسوء الYتكيف ،وحYيث إن مYجتمع اإلمYارات يYتصف بYارتYفاع نسYبة
املهاجرين لديه فإنه يكون عرضة لشيوع ظاهرة انحراف األحداث سواء كنتيجة لسوء التكيف أو االقتباس.
وفYي دراسYة بYعنوان » الYعالقYة بYني انحYراف األحYداث واملYهاجYريYن فYي مYجتمع اإلمYارات الYعربYية املتحYدة« ،قYدمYتها
مهYرة سYالYم الYقاسYمي ) (1993لYنيل درجYة املYاجسYتير مYن جYامYعة ويYلز -سوانYزي ،هYدفYت الYدراسYة فYي األسYاس إلYى
إلYقاء الYضوء عYلى حجYم الYظاهرة فYي اإلمYارات الYعربYية املتحYدة وعYالقYتها بYاملYهاجريYن فYي الYبالد .كYما هYدفYت إلYى اخYتبار
مYYدى إمYYكانYYية تYYطبيق نYYظريYYة الYYصراع الYYثقافYYي لYYثورسYYتني سYYيلني  Sellin T.فYYي مYYجتمع اإلمYYارات ،ونYYتيجة لهYYذه
الYتغيرات الYثقافYية واالجYتماعYية كYان اخYتيار هYذه الYنظريYة الYتي تYرى أن تYواجYد أشYكال مYختلفة مYن املYعايYير والYقيم
الYثقافYية جملYموعYات مYتعددة مYن املYهاجريYن واخYتالط بYعضها بYبعض فYي اجملYتمعات اجلYديYدة يYؤدي إلYى الYصراع وسوء
التكيف والذي يؤدي بالتالي إلى اجلرمية.
وقYد تYطلب تYطبيق هYذه الYنظريYة عYلى مYجتمع اإلمYارات الYعربYية املتحYدة بYعض الYتعديYالت ،وذلYك لYكي يYتالءم مYع
الYواقYع االجYتماعYي فYي هYذا اجملYتمع .وطYبقا لهYذه الYتعديYالت افYترضYت هYذه الYدراسYة أن الYصراع الYثقافYي فYي مYجتمع

اإلمYYارات الYYعربYYية املتحYYدة يYYتمثل بYYوضYYوح أو ضYYمنيا فYYي الYYتناقYYض والYYتضاد بYYني مYYكونYYات احلYYياة املعيشYYية بYYني
اجملYموعYات الYسكانYية اخملYتلفة ،والYذي بYدوره قYد يؤدي إلYى االنحYراف أو اجلYرميYة .واتخYذت الYدراسYة اخلYطوات املYنهجية
التالية:
 .1جلYأت الYدراسYة فYي الYبدء إلYى دراسYة بYنيويYة حتYليلية تYاريYخية لYلبناء االجYتماعYي لYدولYة اإلمYارات الYعربYية املتحYدة،
كمدخل ملعرفة تأثيرات التغيرات االجتماعية ،التي تعتبر اجلرمية واالنحراف إحدى إفرازاتها.
 .2إللYقاء الYضوء عYلى الYعوامYل االجYتماعYية والنفسYية الYتي يYعيش احلYدث فYيها ،اعYتمدت الYدراسYة جلYمع املYادة عYلى
املYقابYلة املYباشرة مYع األحYداث والYعامYلني فYي مؤسYسة الرعYايYة االجYتماعYية لYألحYداث فYي الYشارقYة ،وفYي الYقسم اخلYاص
باألحداث املوقوفني في سجن دبي.
 .3كYما اسYتفادت الYدراسYة مYن الYسجالت اإلحYصائYية لYألحYداث ،واخلYاصYة بYتلك املYؤسYسات لYعدة سYنوات ،وذلYك
ملYعرفYة االجتYاه الYعام ونسYبة الYزيYادة والYنقصان فYي حجYم األحYداث املYوقYوفYني فYي هYاتYني املYؤسسYتني ،واملYقارنYة بYني
الفئات اخملتلفة منهم طبقا للمرجعية االجتماعية واإلثنية والثقافية والنوع وغير ذلك.
 .4وملYعرفYة حجYم واجتYاه ومYعدل االنحYراف لYكل فYئة مYن األحYداث طYبقا للجنسYية والYديYن ،وتوزيYعهم فYي كYل إمYارات
الدولة ،اعتمدت الدراسة على:
ا .سجالت اإلحصائيات اجلنائية الرسمية.
ب .بيانات التعداد السكاني للسنوات 1975 :و1980و .1985
ج .ولYلمقارنYة بYني املواطYنني واملYهاجريYن حسYب مYعدل االنحYراف لYكل ألYف مYن تYعداد الYسكان لYكل فYئة فYي الYسنوات
املذكورة.
وقYد مت اخYتيار دراسYة األحYداث املYودعYني فYي مYؤسسYتني لYرعYايYة األحYداث مYن أصYل ثYالثYة أنYشأتYهم وزارة الشYئون
االجYتماعYية بYدولYة اإلمYارات الYعربYية املتحYدة ،واملYؤسسYتان هYما :وحYدة الYرعYايYة االجYتماعYية الYشامYلة لYألحYداث فYي
الYشارقYة ،والYتي تYضم األحYداث املYقبوض عYليهم مYن جYميع إمYارات الYدولYة مYا عYدا دبYي وأبYو ظYبي .واملYؤسYسة الYثانYية
الYتي متYت دراسYة األحYداث املنحYرفYني فYيها هو سYجن دبYي املركYزي الYذي يYضم أولYئك الYذيYن يرتYكبون اجلYرائYم مYن الYكبار
أيYضا ،إال أن الYصغار مYنهم فYي هYذه املYؤسYسة يYتلقون رعYايYة خYاصYة تYالئYم وضYعهم وسYنهم ،كYما أن فYئة اإلنYاث  -ومYع
حYقيقة نYدرة االنحYراف لYديYهن مYقارنYة بYالYذكور  -إن وجYدت حYاالت وإن كYانYت نYادرة مYن هYذه الYفئة فYال يYعلن عYنها إمنYا
تسوى قضاياهن بالتفاهم مع أسرهن.
وقYد تYكونYت عYينة الYدراسYة املYيدانYية مYن مجYموع كYل األحYداث الYذكور والYبالYغ عYددهYم  142الYذيYن متYت مYقابYلتهم
عYلى فYترات مYتقطعة ،وتYصادف إيYقافYهم فYي تYلك املYؤسسYتني أثYناء الYدراسYة املYيدانYية فYي الYفترة مYن يYونYيو 1989
إلى يونيو  ،1990وقد مت إيداعهم طبقا لقانون األحداث املنحرفني في تشريع اإلمارات العربية املتحدة).(1
وتYتكون عYينة الYدراسYة مYن مجYموعYتني رئيسYيتني :مYواطYنني ووافYديYن .ولYكل مYن هYاتYني اجملYموعYتني مجYموعYات
فرعYية ،فYاملواطYنون يYنقسمون إلYى فYئات هYي :املواطYنون األصYليون هYم عرب خYالYصون ،واملواطYنون املYتجنسون ،عYادة مYن
) (1ص•در أول ق•ان•ون ل•ألح•داث ف•ي اإلم•ارات ال•عرب•ية المتح•دة ف•ي أب•ري•ل ع•ام  .1976وت•طبق إج•راءات•ه اإلص•الح•ية ع•لى األح•داث
المنح••رف••ين واألح••داث ال••معرض••ين ل••النح••راف .ف••طبقا له••ذا ال••قان••ون الح••دث المنح••رف ه••و أي ش••خص ،ذك••ر أو أن••ثى ،ل••م ي••تعد
ع•مره ث•مان•ية عش•ر ع•ام•ا ف•ي وق•ت ارت•كاب•ه للج•رم .ك•ما ي•طبق ال•قان•ون أي•ضا ع•لى ح•االت م•ن التش•رد ،ف•الح•دث ي•عتبر متش•ردا
في أي من الحاالت التالية:
 .1إذا ما وجد متسوال أو يبيع سلعا تافهة ،يقوم بعمل ال يعود بدخل مناسب.
 .2إذا وج••د ض••ال••عا ف••ي ال••دع••ارة ،اإلغ••واء ،األع••مال امل••ناف••ية ل••آلداب ،ل••عب ال••قمار ،ت••عاط••ي املخ••درات أو م••ا ش••اب••هها ،أو
يخدم من هم ضالعون في مثل هذه املمارسات.
 .3من لم يكن لديه سكن ثابت ويقضى الليل متسكعا في الطرقات ،أو في أي مكان آخر غير مالئم.
 .4م•ن ك•ان سي Œالس•لوك م•ارق•ا ع•ن س•لطة وال•دي•ه أو أح•ده•ما ،ن•تيجة ل•لوف•اة أو العج•ز أو التخ•لي ع•ن الس•لطة .وق•د ح•دد
ه••ذا ال••قان••ون الح••د األدن••ى للح••دث بس••بع س••نوات ،الب••د م••ن ت••أك••يده••ا ب••وث••يقة رس••مية ،وف••ى ح••ال••ة ع••دم ت••وف••ر م••ثل ه••ذه
الوثيقة ،تطلب املحكمة فحصا طبيا.

أبYناء وافYديYن عرب أو أجYانYب جتYنسوا ،وهYناك فYئة غYالYبيتهم مYن أصYول أجYنبية كYالYبلوش مYثال ،وأفرادهYا ال يزالون بYدون
جنسYية ويYعرفون بYفئة الYبدون .وكYذلYك يYنقسم الوافYدون أيYضا إلYى مجYموعYتني هYما :وافYدون عرب ويYتكونون مYن عYدة
جنسيات عربية ،ووافدون أجانب وينقسمون إلى عدة جنسيات أجنبية.
وكانت النتيجة كالتالي:
وفYYق املYYعطيات اجملYYتمعية الYYبنيويYYة الYYتاريYYخية ،لYYقد كYYشفت الYYدراسYYة عYYن وجYود لYYلصراع الYYثقافYYي لYYدى األحYYداث
املنحرفني يتمثل في نوعني:
أحYدهYما :ميYكن اعYتباره صYراعYا خYارجYيا يYتمثل فYي تYواجYد عYدة ثYقافYات إثYنية مYتغايYرة ثYقافYيا فYي مYجتمع واحYد-
مYجتمع اإلمYارات الYعربYية املتحYدة -واآلخر :صYراع داخYلي يYتمثل فYي وجود أنواع مYن مYشاعر اإلحYباط والYقلق واحلرمYان
بYني صYغار املYهاجريYن ،والYتي كYان لYها تYأثYير عYلى تYكيف هؤالء الYصغار وانYدمYاجYهم مYع غYيرهYم مYن أفراد اجملYتمع ،والYذي
شYكل مYعانYاة نفسYية لYهم إلدراكYهم صYعوبYة حتYقيق املYساواة مYع الYغير فYي نYفس اجملYتمع مYن حYيث احلYقوق والYواجYبات.
وبهYذه احلYالYة ،فYإن مYكونYات الYصراع الYثقافYي الYناجتYة هYي :الYعنصريYة والYتفكك االجYتماعYي ،وسوء الYتكيف ،وقYد يYجعل
هذا الصراع األحداث من اجملموعات السكانية عرضة لالنحراف أيضا ،وذلك عن طريق محاكاة الفئة األولى.
وفYي دراسYة أخYرى مYشابYهة لYنيل درجYة الYدكYتوراه بYعنوان » :جYناح األطYفال فYي اإلمYارات الYعربYية املتحYدة ودور
الشYرطYة فYي مواجهYتها« يYناقYش الYباحYث طYارق أحYمد الYهاشYمي ) (2006الYعوامYل املYتعددة النحYراف األحYداث فYي
دولYة اإلمYارات الYعربYية املتحYدة .ويYذهYب الYهاشYمي إلYى أن إنYتاج الYنفط وقYيام الYدولYة )االسYتقالل( قYد أديYا إلYى تYغير
أوجYه احلYياة االجYتماعYية فYي اإلمYارات الYعربYية املتحYدة بYطريYقة مYتسارعYة ،فYبينما كYان االعYتماد االقYتصادي فYي الYبالد
يYقتصر عYلى بYعض األنشYطة الYتقليديYة ،مYنها مYثال صYيد الYسمك والYغوص السYتخراج الYلؤلYؤ ،وكYذلYك بYعض احلYرف
واجملYاالت االقYتصاديYة البسYيطة ،أصYبح فYيما بYعد يYتسع مYجالYه لYيشمل الYنواحYي الYعمرانYية والYثقافYية والYعلمية بYكل
أبYYعادهYYا وصYYورهYYا اخملYYتلفة ،والYYتي خYYلفت بYYدورهYYا آثYYارا عYYميقة تYركYYت بYYصماتYYها عYYلى كYYل أنYYساق اجملYYتمع مYYاديYYا
ومعنويا.
ويYعتبر الوضYع الYدميوغرافYي مYن أكYثر اجملYاالت تYأثرا ،حYيث كYان مYن مYتطلبات هYذه الYطفرة جYذب أعYداد كYبيرة مYن
املYهاجريYن مYتعددي اجلنسYيات جYاءوا إلYى الYبالد مYصحوبYني بYأمنYاط ثYقافYية واجYتماعYية ومYهنية مYتغايرة فYيما بYينها ،كYما
يYختلف جYميعها اخYتالفYا كYبيرا عYن األمنYاط االجYتماعYية والYثقافYية جملYتمع اإلمYارات ،وال شYك أن مYن شYأن هYذا الYتغير
الهYيكلي لYلمجتمع أن تظهYر فYئات جYديYدة ،وكYانYت اجلYرميYة وانحYراف األحYداث مYن الYتغيرات السYلبية واخلYطيرة الYتي
أفرزتها تلك الظروف.
اعYتمدت الYدراسYة عYلى اجلYانYب الYنظري كYإطYار عYام فYي حتYديYد أسYباب االنحYراف لYدى األطYفال ،والYبحث التحYليلي
عYن طYريYق جYمع املYادة الYعلمية ،ورصYد الYظواهYر اإلجYرامYية الYتي تYرتYكب ،ودور الشYرطYة فYي مYواجYهة االنحYراف ،وذلYك
مYقارنYة بYبعض الYدول الYعربYية ،والYغرض مYن ذلYك بYيان أوجYه الYتطابYق والYتبايYن فYي املYسألYة املYعروضYة بYقدر اإلمYكان،
لتبيان وتغطية أي نقص في التشريعات واملطالبة باألخذ بها.
حYاول الYباحYث اسYتعراض عYوامYل االنحYراف ومYنهج الشYرطYة فYي الYوقYايYة مYنها مبYقارنYة بYبعض التشYريYعات الYعربYية
وخYصوصYا التشYريYع املYصري الYذي يYعتبر مYن أهYم مYصادر التشYريYع اإلمYاراتYي ،وتYوصYلت الYدراسYة إلYى نYتائYج مYؤداهYا
اإلقYرار بخYYطورة ظYYاهYرة انحYYراف األحYYداث فYYي اإلمYYارات الYYعربYYية املتحYYدة ،ومYYا تYYشمله هYYذه الYYظاهYرة مYYن سYYلوكYYيات
انحYرافYية ،ال تYقتصر أضرارهYا الYصحية والنفسYية عYلى األحYداث فYقط ،بYل تYتعداه إلYى األضرار املYاديYة واملYعنويYة املYتعلقة
برفاهية اجملتمع وأمنه في حاضره ومستقبله.
وأكYYدت الYYدراسYYة وجYود عYوامYYل مYYتعددة النحYYراف األحYYداث  ،بYYعضها ذاتYYية :بYYيولYوجYYية أوسYYيكولYوجYYية وأخYرى
موضوعYية :تYتعلق بYالYبيئة الYتي يYعيش فYيها الYفرد .وأوصYت الYدراسYة بYإنYشاء شرطYة خYاصYة بYاألحYداث فYي دولYة اإلمYارات
الYعربYية املتحYدة ،وبYينت أهYمية الرعYايYة الYالحYقة فYي مYساعYدة الYطفل بYعد الYعالج والتهYذيYب فYي املؤسYسات اإلصYالحYية،
وعYند خروجYه البYد مYن مYساعYدتYه فYي إيYجاد مYسكن مYناسYب ،وتYزويYد الYطفل املYفرج عYنه مبYبلغ مYن املYال ،وذلYك إلعYانYته
عYلى مYواجYهة مYطالYب احلYياة ،أو احلYصول عYلى الYعمل الYذي يYعينه عYلى االعYتماد عYلى نYفسه واالبYتعاد عYن التشYرد
والبطالة والسرقة والنشل.

اخلالصة:
ملYعرفYة مYالمYح ظYاهرة انحYراف األحYداث فYي الوطYن الYعربYي ،كYان البYد مYن الرجوع إلYى مYا يحYدث فYي هYذه اجملYتمعات
مYن خYالل بYعض الYدراسYات الYتي تYناولYت هYذه الYظاهرة فYي هYذه اجملYتمعات ،فYمن واقYع مYا توصYلت إلYيه هYذه الYدراسYات
الYعديYدة فYي أقYطار عYربYية مYتعددة ،يYتضح أن هYناك أمنYاطYا مYن انحYرافYات األحYداث فYي الYوطYن الYعربYي تYكاد تYكون
األكYثر شYيوعYا وانYتشارا عYن غYيرهYا ،وأهYم هYذه االنحYرافYات السYرقYة وتYعاطYي اخملYدرات وتYكويYن الYعصابYات والYعدوانYية.
ولYكن توجYد بYعض االنحYرافYات الYتي تYكون أكYثر وضوحYا فYي قYطر عربYي عYن غYيره مYن األقYطار الYعربYية .فYمثال مYشكلة
اخملYالYفات املروريYة أكYثر شYيوعYا فYي كYل مYن الYسعوديYة بYالنسYبة لYلذكور وفYي اإلمYارات بYالنسYبة لYلذكور واإلنYاث .كYما أن
شYم الYبنزيYن والYغراء مYن األنواع األكYثر شYيوعYا لYالنحYراف فYي دول اخلYليج ،بYينما يشYتهر أحYداث الYيمن بتخYزيYن الYقات
وشم الشيلك.
أمYا عYن الYعوامYل املسYببة لYالنحYراف فYقد جYاء الYتفكك األسري فYي املرتYبة األولYى فYي مYعظم الYدراسYات ،ويرتYبط هYذا
السYبب ارتYباطYا مYلحوظYا بYعوامYل أخرى مYثل الYتأخر الYدراسYي ورفYاق الYسوء ،فYكثيرا مYا يYفتقد احلYدث احلYنان والرعYايYة
األسYريYة فYيؤثYر ذلYك عYلى فشYله الYدراسYي ،ويYؤدي إحYباطYه إلYى سYوء الYتكيف األسYري ،فYيلجأ إلYى الYبحث عYن هYذا
التكيف مع األصدقاء ،وهناك يكون عرضة القتباس السلوكيات االنحرافية.
ولYكن الYتفكك األسYري فYي الYوطYن الYعربYي  -بYاإلضYافYة إلYى الYسمات الYعامYة والYتي سYتذكYر فYي فYصل الحYق  -لYه
سYماتYه املYميزة فYي كYل قYطر عربYي .فYبينما يYشكل كYبر حجYم األسرة والYسكن املYكتظ وتYدنYي الYعامYل االقYتصادي والYبطالYة
لYدى رب األسرة فYي الYغالYب الYسمة األسYاسYية لهYذا الYتفكك فYي األقYطار الYعربYية األكYثر فYقرا ،فYإن اإلدمYان عYلى اخلYمر أو
تYعاطYي اخملYدرات أو تYطلعات أولYياء األمYور لYتحقيق الYرفYاهYية الYتي يYلجأ لYها بYطرق غYير شYرعYية ،وتYعدد الYزوجYات
وخاصة من أجنبيات متيز تلك األقطار التي تكون أكثر ثراء من شقيقاتها.
غYير أنYه لYيس مYن الYضروري أن يYكون الYتصدع األسYري عYامYال حYتميا لYالنحYراف ،فYيمكن أن يYعوض أحYد األبYويYن
األبYناء فYقدانYه ألحYدهYما سواء نYتيجة وفYاة أو طYالق ،كYذلYك ميYكن أن يYلعب األقYارب نYفس الYدور لYتعويYض االبYن عYن هYذا
احلرمYان ،ولYذلYك جنYد فYي اجملYتمعات الYتقليديYة كYالريYف مYثال  -حYيث وجود األسر املYمتدة  -تYقل نسYبة االنحYراف عYنها
فYي املYدن .مYن نYاحYية أخرى يYؤدي تخYلف األسرة وجهYلها إلYى انحYراف احلYدث .لYذلYك جنYد مYن خYالل هYذه الYدراسYات أن
تخلف األسرة كسبب لالنحراف يكون أكثر وضوحا في األقطار العربية األكثر فقرا عن غيرها.
كYذلYك تYكون مYساهYمة وقYت الYفراغ فYي االنحYراف أعYلى نسYبة فYي تYلك الYدول األقYل ثروة نYتيجة لYعدم توفر مؤسYسات
اجتماعية ترفيهية مناسبة يقضي فيها األبناء أوقات فراغهم.
ويYعتبر عYامYال الهجYرة واملYهاجريYن أيYضا مYن الYعوامYل الYتي متYيز هYذه الYظاهرة بYني األقYطار الYعربYية ،فYفي جYمهوريYة
مYصر الYعربYية واجلYمهوريYة الYعربYية الYسوريYة مYثال تYشكل الهجYرة مYن الYريYف إلYى املYدن عYامYال مYن عYوامYل االنحYراف،
وذلYك نYتيجة االنYفتاح فYي املYدن وإمYكانYية تYعرض احلYدث لYإلغراءات وأنواع السYلوكYيات االنحYرافYية ،بYينما يYعيش فYي
الريف في جو أسري يسوده الترابط األسري والقيم االجتماعية التي لم تتأثر بسلبيات املدنية.
أمYا فYي دول أخرى  -كYدول اخلYليج مYثال حYيث الYندرة الYسكانYية وتYتصف بخYلل سYكانYي يYفوق فYيه املYهاجرون األجYانYب
عYدد سYكان تYلك الYدول بYدرجYة كYبيرة وبYثقافYات مYتعددة  -تYكون أكYثر عYرضYة لYلصراع الYثقافYي والنYتقال االنحYرافYات
الYوافYدة إلYى تYلك الYبلدان ،مYع الYعلم أن الYدراسYات قYد بYينت أن مYعدل االنحYراف لYدى املYواطYنني يYفوق ذلYك الYذي لYدى
الوافدين.

الفصل الثاني
املفاهيم واملصطلحات

تYشكل املYفاهYيم ) (ConceptsأهYمية بYالYغة فYي الYبحوث الYعلمية االجYتماعYية ،فهYي مYن الرموز
املهمة للغة ،وإذا كانت اللغة أداة أساسية للفكر والتواصل فإن أهمية املفاهيم تكمن في
كYونYها األسYاس الYذي يYربYط بYني ذلYك الYفكر وهYذا الYتواصYل Nachmias and Nachamias
) (1985:27فهYي الYوسYيلة الYرمYزيYة الYتي تYتيح لYإلنYسان الYتعبير عYن املYعانYي الYتي يYنقلها لYغيره،
كYما أنYها تYعبر عYن الYصفات اجملردة والوقYائYع واحلوادث الYتي مYنها مYا يYدرك بYاحلواس ومYنها مYا ال يYقع
فYي دائرة احلواس ،لYذا تYختلف دالالتYها مYن مYكان إلYى غYيره ومYن زمYن آلخر ،ممYا يYشكل صYعوبYة فYي
دقة حتديد املصطلح )أبو النصر ،محمد زكي .(2008:24
ولYلمفاهYيم وظYيفة تYساعYد عYلى فYهم الYظواهر االجYتماعYية وتYكويYن األفYكار عYنها ،ومYن شYأن هYذه
األفكار متكني
الYباحYث مYن حتYديYد تصورات عYامYة عYن الواقYع موضوع الدراسة ،ويؤدي ذلYك بYالYتالYي إلYى بناء الYنظريYة
وم YYن ث YYم التفسYYير والYYتنبؤ ) ،(Nachmias and Nachamias 1985: 29ويYYحتوي ه YYذا
الكتاب على عدد من املفاهيم ،مت احلرص على تعريف كل منها من وجهات نظر عدة  -قد تتفق فيما
بينها وقد تختلف  -ملنظرين وباحثني في مجال البحوث اجلنائية وانحراف األحداث.

الجريمة
يرى كYثير مYن الYباحYثني أن مYفهوم اجلYرميYة يYعبر عYن االنYتهاكYات الYتي يYقوم بYها الYكبار ،بYينما يYعبر مبYفهوم االنحYراف
عYن نYفس األفYعال ولYكن الYتي ترتYكب مYن قYبل الYصغار أو جرائYم الYكبار الYتي هYي ذات طYبيعة أقYل خYطورة )1982 :
 .(2 PrinsبYYينما »اجلYYنوح«  devianceتسYYتعمل أحYYيانYYا لYYتعبر عYYن كYYل مYYن اجلYYرميYYة واالنحYYراف )1982 : 5
 .(Prinsوفيما يلي نلقي الضوء على بعض هذه املفاهيم:
يYشار إلYى »اجلYرميYة« فYي مYعناهYا الYقانYونYي عYلى أنYها ذلYك الYفعل الYذي يYقوم بYه الYفرد الYراشYد والYذي يYعاقYب عYليه
مبوجYب الYقانون اجلYنائYي ،غYير أن هYذا املYفهوم واسYع جYدا وفYضفاض ،حYيث إنYه ميYكن أن يYعبر عYن أفYعال بYالYغة اخلYطورة
كYالYقتل مYثال ،كYما يYعبر عYن تYلك األفYعال البسYيطة ،مYثل انYتهاك قYواعYد املYرور أو انYتهاك قYواعYد األغYذيYة والYعقاقYير
).(1982 : 5 Prins
واجلرمية باعتبارها انتهاكا للقانون في أي زمن وأية ثقافة يحددها النظام اجلزائي.
فعلى سبيل املثال كان قتل البنت حديثة الوالدة قبل ظهور اإلسالم مسموحا بYه فYي اجملتمعات العربية ،ولكنه فيما
بعد أصبح جرميYة يYعاقYب عليها الشرع والقانون ،وكYذلYك بالنسبة لعملية اإلجهاض ،حيث إنه يعتبر أمرا غير مشروع فYي
بعض اجملتمعات ،مثل مصر على سبيل املثال ،ولكنه مسموح به في أجزاء أخرى من العالم )بشرط أن يكون هذا برغبة
األم( )املغربي والليثي .(110-103: 1967
وبYالنسYبة لYدور كYامي  DurkheimتYعتبر اجلYرميYة انYتهاكYا لYلضمير اجلYمعي لYلمجتمع نYاجتYا عYن غYياب املYعايYير ،إال
أن دور كYامي يYنظر للجYرميYة عYلى أنYها طYبيعية ألنYها تYوجYد فYي كYل مYجتمع بشYري ،بYل وهYي أيYضا نYافYعة ألنYها تYكون
سببا في فرض القانون واستمرار التحسينات عليه ).(1982 : 99 - 101 Durkheim
ويYYعرف »تYYابYYان  «TapanاالنحYYراف بYYأنYYه أي فYYعل أو نYوع مYYن السYYلوك أو مYوقYYف ميYYكن أن يYYعرض أمYره عYYلى
احملاكم ويصدر فيه حكم قضائي.
وطYبقا لـ كYيوتYلت  ،QuetletفYإن اجلYرميYة ظYاهرة اجYتماعYية تسYتمد أسYبابYها مYن اجملYتمع .ويراهYا فYيكارو Vicaro
عYلى أنYها تYعبر عYن عYدم قYدرة الYفرد عYلى الYتكيف مYع بYيئته االجYتماعYية ،بYينما يراهYا تYاد  TadمYن جYهة أخرى عYلى
أنها ظاهرة اجتماعية تنمو وتزدهر نتيجة للتقليد ،أي االقتداء بالغير )علي .(1982:59
ويرى إريYك جود  Erich GoodeأنYه فYي كYل أنYحاء الYعالYم توجYد قواعYد حتYدد سYلوك اإلنYسان ،فYمن السYلوكYيات

مYا يYعتبر حYسنا ومYقبوال وفYيه تYطابYق مYع الYقواعYد املYنظمة لYلمجتمع ،بYينما تYوجYد سYلوكYيات أخYرى تYعتبر سYيئة وغYير
مYقبولYة ،وبYذلYك فهYي تYنتهك قYواعYد ومYعايYير اجملYتمع ،والYنوع األخYير مYن السYلوك مYدان ،ويYنظر لYه اجملYتمع بسYلبية،
ويعرف على أنه انحراف أو جرمية ،كما يعرف مرتكبوه كمنحرفني أو مجرمني ).(1984 : 3
ويYعرف  Cyrill BurtاالنحYراف بYأنYه» :اإلفراط فYي الYتعبير عYن قوة الYغرائYز وشYدة انYفعالYها لYدى بYعض األفراد«
وترى بYعض االجتYاهYات املYعاصYرة فYي عYلم الYنفس أن السYلوك املنحYرف هو مبYثابYة عYدم الYتكيف مYع اجملYتمع« .أمYا جYابريYل
رميYون فYيعرفYه بYأنYه تYلك احلYالYة الYتي يYكون فYيها الYشخص فYي صYراع ينتهYي إلYى عجYزه عYن الYتكيف وفYقا ملYقتضيات
البيئة االجتماعية )علي .(1984:61
ويYؤكYد ووكر  Walkerأن علماء االجتماع فYي استخدامهم ملفهوم اجلناح كإشارة إلى كYل أنواع السلوك التي تعتبر»
متجاوزة حلYدود احلYالYة الYسويYة« ) (beyond the limits of normalityفYهم يعتمدون بYذلYك عYلى االستخدام
اإلحصائي لهذا املفهوم )من حيث القيمة العددية( .إال أنه حينئذ قد مت إدراك أن هذه العبارة تفتقر إلى املوضوعية ،حيث إن
اجملتمعات اإلنYسانYية تشYتمل عYلى كYم هYائYل مYن السYلوكYيات املتعددة ،والYتي ميYكن إدراجها فYي »فYئة سYوء التصرف«،
 ،misconductلذا ال ميكن اعتبار ذلك انحرافا مهما بلغ حجمه إحصائيا ).(1984 : 3
عYYلى أي حYYال ،فYYإن ووكYر يYرى أيYYضا أن عYYلماء االجYYتماع عYYندمYYا يYYعتبرون الYYشخص منحYYرفYYا فYYهم يYYنظرون إلYYى
الYعواقYب االجYتماعYية )مYن حYيث درجYة الYضرر الYذي يحYدثYه الYفرد( ،أكYثر مYن نYظرتYهم إلYى الYتكرارات اإلحYصائYية
لYلتصرفYات الYتي يYقوم بYها ،وبYعكس مYصطلحي االنحYراف واجلYرميYة فYإن مYصطلح اجلYناح غYير مYتداول عYند عYامYة الYناس
).(1987 : 3
بYناء عYلى مYا سYبق يYتطرق هYذا الYفصل إلYى تYعريYف مYفهومYي احلYدث املنحYرف واالنحYراف مYن املYنظور االجYتماعYي
والنفسي والقانوني.

معنى الحدث املنحرف
مYYثل أي مYYفهوم آخYYر مYYن املYYفاهYYيم االجYYتماعYYية تYYختلف تYYعريYYفات احلYYدث املنحYYرف بYYاخYYتالف املYYنطلق الYYفكري
والYتخصصي ملYن يYعرّفYه .فYلغويYا تYعني كYلمة حYدث :صYغير الYسن )عيسYى وآخرون د .ت  .(49:و»يYقال :غYالم ،أي
حYدث ،وغYلمان أي أحYداث ،وقYد يYقال :رجYل حYدث أي شYاب .ومYنه احلYداثYة أي صYغير الYسن ،أي حYداثYة العهYد بYاحلYياة،
واحلYYدث لYYفظا يYYعني كYYذلYYك الYYطفل ،أو الYولYYد ذكYرا كYYان أم أنYYثى« )احلسYYيني ،عYYمر الYYفاروق  .(1995:36أمYYا
تYعريYفه مYن املYنظور االجYتماعYي والنفسYي هو الYصغير مYنذ والدتYه وحYتى يYنضج اجYتماعYيا ونفسYيا مYع اكYتمال عYناصYر
الYرشYد املYتمثلة فYي اإلدراك الYتام ،أي مYعرفYة اإلنYسان لYطبيعة وصYفة عYمله والYقدرة عYلى تYكييف سYلوكYه وتYصرفYاتYه،
طبقا ملا يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع )نشأت ،أكرم .(1984:104
وعYYلى أسYYاس هYYذا الYYتعريYYف بYYنيت مYYفاهYYيم مYYختلفة ملYYعنى احلYYدث املنحYYرف ،نسYYتعرض فYYيما يYYلي شYرحYYها وفYYقا
للمنظورات اخملتلفة لكل مجال من اجملاالت املتخصصة القانونية واالجتماعية والنفسية:

الحدث املنحرف واالنحراف من وجهة النظر القانونية
احلYدث املنحYرف طYبقا لYبعض التشYريYعات هYو ]غYير الYقادر عYلى إتYيان اجلYرميYة[ حYيث إنYه ال يYدرك مYدى املسYئولYية
في سلوكه املنحرف ،وتعرفه اجلمعية الوطنية االجتماعية في الواليات املتحدة األمريكية بأنه:
.1من يخالف أي قانون من قوانني الدولة.
.2اخلارج من سلطة والديه أو أسرته.
.3من تكرر هروبه من البيت أو املدرسة.
كYما يYعرف مYكتب الشYئون االجYتماعYية الYتابYع لYألمم املتحYدة املنحYرف بYأنYه )شYخص فYي حYدود سYن مYعينة ،ميYثل أمYام
هYيئة قYضائYية أو أيYة سYلطة أخرى مYختصة ،بسYبب ارتYكابYه جرميYة جYنائYية لYيتلقى رعYايYة مYن شYأنYها أن تيسYر لYه تYكيفه
االجتماعي )علي .(1984:60-61

وتYتفاوت تشYريYعات الYدول فYي تYعريYفها للحYدث تYبعا لYتفاوتYها فYي سYن الYتمييز وبYلوغ سYن الرشYد ،إال أنYه غYالYبا مYا
يحYدد ذلYك الYسن بYني الYسابYعة والYثامYنة عشYرة ،فYفي دولYة اإلمYارات الYعربYية املتحYدة يYعرف الYقانون احلYدث بYأنYه الYذكر أو
األنYثى الYذي بYلغ الYسابYعة مYن عYمره ولYم يYتم الYثامYنة عشYر ،ويYعتبر منحYرفYا إذا أتYى بYأفYعال لو ارتYكبها الYبالYغ يYعاقYب
عليها).(Alqassimi, Mahra 1993

تعريف الحدث املنحرف طبقا للشريعة اإلسالمية
كYثيرا مYا تYتأثر التشYريYعات الYعربYية واإلسYالمYية فYي حتYديYد سYن احلYدث بYالشYريYعة اإلسYالمYية إلYى حYد كYبير ،وقYد حYدد
مYعظم املشYرعون فYي الYدول الYعربYية سYن احلYدث بسYبع سYنوات كحYد أدنYى  ،وهYي الYسن الYتي يYفترض فYيها عYدم خYضوع
احلYدث لYلتأديYب أو الYعقوبYة ،أمYا احلYد األقYصى لYسن احلYدث فYقد اخYتلفت الYدول اإلسYالمYية فYي حتYديYده ،فYهو يYتراوح مYا
بYني  18-15وقYد تYصل فYي بYعض الYدول إلYى  20سYنة .وأهYم الYدول الYتي تYعتمد عYلى الشYريYعة اإلسYالمYية فYي حتYديYد
سYن احلYدث واملسYئولYية اجلYنائYية هYي املYملكة الYعربYية الYسعوديYة ،والYتي قYسم فYيها الYفقهاء مراحYل الYنمو لYالبYن مYنذ والدتYه
وحتى بلوغه إلى ثالث مراحل رئيسية ورتبوا على أساسها املسئولية اجلنائية:
 .1مرحYلة انYعدام اإلدراك :ويYسمى فYيها الYصغير بYالYصبي غYير املYميز ،وتYبدأ هYذه املرحYلة مYن سYن الوالدة وتنتهYي
ببلوغه سن السابعة ،وهو في هذه املرحلة ال يعاقب جنائيا وال تأديبيا.
 .2مYرحYYلة اإلدراك الYYضعيف :ويYYسمى الYYصبي فYYيها بYYالYYصبي املYYميز ،وتYYبدأ هYYذه املYرحYYلة مYYنذ بYYلوغ الYYصبي سYYن
الYسابYعة وتنتهYي بYالYبلوغ ،وفYي هYذه املYرحYلة ال يYعاقYب جYنائYيا ،وإمنYا يYحاسYب تYأديYبيا فYقط ،ولYم حتYدد الYعقوبYات
التأديبية ،بل تركتها الشريعة لولي األمر يحددها على الوجه الذي يراه مناسبا.
 .3مرحYلة اإلدراك الYتام :ويYسمى احلYدث هYنا بYالYبالYغ الراشYد ،وتYبدأ هYذه املرحYلة مYن سYن الرشYد أو الYبلوغ ،ويYكون
احل YYدث ف YYي ه YYذه امل YYرح YYلة مس YYئوال ج YYنائ YYيا ع YYن ج YYرم YYه )احل YYناك YYي :2006:19 ،الس YYدح YYان ،ع YYبد ال YYله
.(1994:26

الحدث املنحرف واالنحراف في العلوم االجتماعية
واعYتمادا عYلى الYتوصYيف الYقانونYي لYسن احلYدث ،تYعتبر كYثير مYن الYعلوم االجYتماعYية انحYراف األحYداث ضربYا مYن
أنYواع السYلوك الYذي يYقترن بYصغر الYسن ،وفYى كYثير مYن الYدراسYات االجYتماعYية تسYتخدم كYلمة جYناح كYمرادف لYكلمة
انحYراف ،إال أن املYفهوم االجYتماعYي لYالنحYراف يYتسع لYيشمل احلYدث اجلYانYح جYنوح احلYدث وغYيره مYن أمنYاط السYلوك غYير
السوي الذي ال يصل إلى مستوى اجلناح .وهكذا يكون االنحراف في مضمونه ما يلي:
 .1أطفال مشكلون :وهم الذين يأتون بأفعال كالكذب والعناد والتحطيم والهروب من املدرسة.
 .2أطYفال يYعانون مYن اضYطرابYات نفسYية تؤدي إلYى حYاالت غYير سويYة كYحاالت الYتبول الYالإرادي وحYاالت الشYذوذ
اجلنسي.
 .3أطYYفال مYYهملون :نYYتيجة الYYقصور فYYي األداء الYوظYYيفي لYYألسYرة ،وهYYذا يYYؤدي إلYYى االنYYحالل اخلYYلقي للحYYدث،
واالنYضمام إلYى عYصابYة يجYد فYي ظYلها أسYباب الYتعبير عYن الYذات وإشYباع حYاجYاتYه مYن الYعطف والYتقديYر الYذي
يYYفتقده فYYي مYYحيط أسYرتYYه ،ورمبYYا مYYن بYYني أفYYعال هYYذه الYYفئة مYYا ال ميYYكن اعYYتباره جYرائYYم ،إال أنYYهم ميYرون مبYرحYYلة
التخصيب للجرمية.
 .4أطYفال جYانYحون )منحYرفون( :وهYم الYذيYن يYأتون بYأفYعال يYعاقYب عYليها الYقانون ،وهYذه الYفئة يYطلق عYليها اجلYانYحون
ألنهم يرتكبون أفعاال لو ارتكبها الكبار ألحدثت عقابا )عيسى وآخرون د.ت .(49:51
وإلYى جYانYب ذلYك يتحYدث الYدكYتور عYبد السYتار إبYراهYيم ) (1982عYن أهYم منYطني لالنحراف :أحYدهYما يYعرف بـ»
اجلناح االجتماعي الكاذب  ،«Pseudo-Social Delinquencyوهو ذلك الفعل الالئق الذي يسلكه احلدث نحو
أعضاء عصابته ،بينما يكون سلوكه ملن هم خارج تلك العصابة غير الئق ،وقد عرف هذا النمط من خالل دراسة ميدانية
لعينة مYن األحداث بلغت  500طYفل فYي والية النيوي ،وقYد تYبني أن هؤالء األطفال أسويYاء مYن الYناحYية السيكولوجية،

ولكن وجد أن لديهم قدرا عاليا من الكراهية جتاه السلطة .كذلك اتضح أن هذه الفئة ترفض سلوك اجملتمع اخلارجي الذي
ال تنتمي إليه عصابتهم ،أما مYن حيث إطارهم الثقافي فقد تبني أنهم قYدموا مYن الطبقة العاملة فYي منازل كYانYت تسيء
معاملتهم )ص .(39
أمYYا الYYنمط الYYثانYYي لYYالنحYYراف فYYيعرف بـ »الYYنمط السYYيكوبYYاثYYي  ،«PsychopathyوهYYم أكYYثر الYYفئات تYYنوعYYا
واخYتالفYا فYيما بYينهم ،كYما أنYهم يYختلفون عYن الYنمط الYسابYق مYن حYيث الYزيYادة فYي اضYطراب الYشخصية ،وهYم كYذلYك
أكYثر مYيال خلرق الYقانون ،كYما يYتصفون بYعدم حتYمل املسYئولYية ،وال ميYكن االعYتماد عYليهم ،وهYم يYشعرون بYالYذنYب وضYآلYة
ضYبط الYذات .ويYرجYع السYبب إلYى حYد مYا إلYى عYوامYل عYصبية فYطريYة ،بYاإلضYافYة إلYى عYوامYل تYتعلق بYخبرات الYطفولYة
)نفس املرجع ص .(93
ممYا سYبق نرى أن مYشكلة االنحYراف مرتYبطة ارتYباطYا وثYيقا مبYشكلة الYتكيف ،وفYى هYذه احلYالYة ميYكن الYقول بYأن احلYدث
املنحYرف هو الYشخص الYذي لYم يYبلغ سYن الYثامYنة عشYرة وال يYقل عYمره عYن الYسابYعة وفYقا ملYعظم التشYريYعات الYعربYية ،وهو
الYذي يYقوم بYتكرار أفYعال تYتنافYى مYع املYعايYير االجYتماعYية ،بYحيث مYع هYذا الYتكرار يYصبح إصYالحYه أمYرا فYي غYايYة
الYصعوبYة ،فYهو بYذلYك يYكون غYير مYتكيف اجYتماعYيا ،ويYكون لYديYه اسYتعداد ألن يYصبح مجYرمYا عYندمYا يYكبر ،وفYى هYذه
احلYالYة البYد مYن تYضافر جYهود املؤسYسات الYتربويYة إلصYالحYه ،أمYا إذا أتYى الYصغير بسYلوك ضYد املYعايYير اجملYتمعية دون
أن يYدرك مYدى اخلYطأ الYذي يYقع فYيه ،فYهنا يYجب أن ال يYعتبر االبYن منحYرفYا ،حYيث ميYكن تYعديYل سYلوكYه بYطريYقة أسهYل
من املنحرف الذي يدرك ما يفعل.
وميYكن الYقول بYأن خYطورة االنحYراف تYقاس بYتكرار نYفس اخلYطأ الYذي يYقع فYيه الYصغير أكYثر مYنها الYقيام بYعدة أفYعال
مجرّمة.

الفصل الثالث
السلوكيات املنحرفة األكثر شيوعًا
لدى األحداث في الوطن العربي

كYشفت الYدراسYات الYسابYقة الYتي تYناولYت مYشكلة انحYراف األحYداث فYي عYدة أقYطار عربYية مجYموعYة
مYن االنحYرافYات السYلوكYية الYتي يYرتYكبها األحYداث فYي تYلك األقYطار ،ويYتناول هYذا الYفصل مYناقYشة
أنواع االنحرافات واجلرائم األكثر شيوعا منها ،مع إسداء بعض النصائح ملكافحة كل منها.

) (1السرقة
أثYبتت الYدراسYات اآلنYفة الYذكYر أن السYرقYة هYي األكYثر شYيوعYا بYني االنحYرافYات لYدى األحYداث فYي
الوطYن الYعربYي ،ومYن املYعلوم أيYضا أنYها عYاملYية جترمYها كYل التشYريYعات الYقانونYية فYي الYعالYم .وتYعتبر
السYYرقYYة عYYند األطYYفال مYYن املYYشكالت االجYYتماعYYية اخلYYطيرة ،والYYتي تسYYتدعYYي اهYYتمام األسYر ملYYعرفYYة
أسYبابYها وعYالجYها ،ويYؤدي عYدم مYعاجلYة الYطفل مYنها إلYى تYأصYلها وتYفاقYمها مسYتقبال ،يYصعب عYلى
الYفرد التخYلص مYنها بYسهولYة ،حYيث تYتطور لYتدفYع بYاحلYدث إلYى ارتYكاب أخYطاء جسYيمة ضYد اجملYتمع،
وتسYيء إلYى صYورتYه عYند اآلخYريYن وعYالقYته االجYتماعYية بYهم )الYزعYبي ،أحYمد .(2001:182
ويYعرف الYدكYتور يYحيى حYسن شريYف ) (1998السYرقYة عYلى أنYها »االسYتيالء بYطريYقة غYير قYانونYية
على األشياء التي ميتلكها آخرون« )ص .(95
والسYرقYة البسYيطة يYكثر شYيوعYها عYند األطYفال فYي مرحYلتي الYطفولYة املYبكرة والوسYطى ،وتزداد درجYتها بYني اخلYامYسة
والYسادسYة مYن الYعمر ،ثYم متYيل إلYى الYتناقYص نYتيجة لYنمو الYضمير عYند الYطفل وابYتعاده تYدريYجيا عYن الYتمركYز حYول
الYذات .وقYد تYكون السYرقYة نوعYا مYن االنYصياع الYتلقائYي لYدافYع أو رغYبة مYؤقYتة ،وقYد يYجاري احلYدث غYيره الرتYكابYها،
كYما أنYها قYد تYكون اضYطرابYا نفسYيا يYصدر مYن طYفل عYصابYي ،وإذا مYا اسYتمرت حYتى بYعد الYعاشرة مYن الYعمر فYإنYها تYدل
عYYلى وجYود اضYYطراب انYYفعالYYي خYYطير عYYند الYYطفل يسYYتدعYYي مYYساعYYدة مYYتخصصة فYوريYYة ،وهYYي أيYYضا كYYغيرهYYا مYYن
االنحYرافYات غYالYبا مYا تYكون صYفة مكتسYبة يYقتبسها الYطفل نYتيجة ملYعايشYته مYع مYن يYرتYكبها مYن اآلخYريYن )الYزعYبي،
أحمد .(2001:183
وللسرقة عند األحداث أنواع متعددة:
• السYرقYة الYعارضYة :والYتي يYتعرض فYيها الYشخص لYإلغراء أو التحYريYض ،وقYد تYتكرر سرقYة احلYدث ولYكن يYتوقYف
عن هذا الفعل فيما بعد.
• السرقة املعتادة :وعادة ما تكون مدبرة ومقصودة ويتكرر حدوثها وهذا النوع من السرقة يصعب تركها.
• السرقة للحاجة :وحتدث نتيجة حرمان احلدث المتالكها.
• السYرقYة لYلمباهYاة :يYقوم بYها احلYدث جملرد الYتباهYي والYتفاخر أمYام األقران سواء كYان ذلYك ملYا يYحوز عYليه مYن خYاللYها
أو املباهاة باملقدرة على الفعل املنحرف ويعتبره احلدث نوعا من »الشطارة«.
• السرقة الفردية :ويقوم احلدث مبفرده دون مشاركة الغير.
• السYرقYة اجلYماعYية :وهYذا الYنوع مYن السYرقYة يشYترك فYيها أكYثر مYن فرد ،وأحYيانYا يYكون لYلسارق دور مYكلف بYه مYن
قبل عصابته.
• السرقة بدافع التعويض الرمزي :منها مثال االفتقاد للحب واالهتمام من الوالدين .
• السYرقYة بYدافYع االنYتقام :وهYي حYيلة ال شYعوريYة يYقوم بYها احلYدث لYينتقم مYن الوالYديYن أو مYن ميYثل السYلطة )سري،
إجالل .(8-2003:176

الس••رق••ة ف•ي التش••ري••ع اإلس••الم••ي
تYعني السYرقYة فYي مYفهوم الYفقه اإلسYالمYي »أخYذ الشYيء فYي خYفية« ،أمYا الYسارق فYهو مYن »جYاء مسYتترًا إلYى حرز
فYأخYذ مYنه مYا لYيس لYه« .وللسYرقYة فYي الYديYن عYقوبYة تYصل إلYى قYطع الYيد ،وهYي مYن ضYمن مYا يYعرف بYاحلYدود ،ولYكن هYذه
الYعقوبYة مشYروطYة ،فYمن وجهة نYظر اإلسالم ال يطبق احلYد عYلى السYرقYة إال إذا »تضمنت أخYذ مYال الغير شريYطة أن يكون
هذا األخذ عYن طريYق االختفاء واالستتار ،وشريطة أن يكون املال الذي أخذ منه ماال محرزًا أي محفوظًا فYي مكان مغلق
مقفال عليه« والسارق من وجهة نظر هذا التعريف هو من ينقب الدور ،ويهتك احلرز ،ويكسر القفل .علما بأن حد السرقة
ال يYطبق إال بشYروط وهYي أن يYكون الYسارق شYخص بYالYغ وعYاقYل ومYكلف ومYعنى هYذا أنYه ال حYد عYلى مYجنون وال عYلى
صYغير ألنYهما غYير مكلفني ،ويؤدب الصغير إذا سرق .كYذلYك مYن الشروط أيYضا لتطبيق احلYد عYلى السارق أن ال يYكون
مجبرا على السرقة )الهمشري ،محمد علي وآخرون .(1996 :26
هYذا عYن السYرقYة بوجYه عYام ،غYير أنYه ال ميYكن الYنظر لهYذا األمر بYالنسYبة لYلصغار ،وإمنYا يYجب أن يYقاس اجلYرم بYالنسYبة
لYسنهم الYذي يحYدد التشYريYع الYتكليف جتYاهYه ،وهYذا مYا يYحتم توضYيحه لYلتعامYل مYعه ،فYليس مYن الYالئYق أن نYطلق عYلى
مYا يسYتولYي عYليه الYطفل دون وجYه حYق مYن أشYياء عYلى أنYه سرقYة ،فYقد يحYدث مYثال أن يYكتشف الوالYدان عYند عودتYهما
إلYى املYنزل أن فYي يYد ابYنهما لYعبة لYم يYدفYعا ثYمنها وقYد أخYذهYا الYطفل دون أن يYنتبها إلYى ذلYك ،وهYذا الYطفل ال ميYكن أن
يYطلق عYليه أنYه سYارق؛ ألنYه غYير عYاقYل وغYير مYكلف ،وألن الYفعل الYذي قYام بYه لYم يYكن مYبنيا عYلى الYقصد والYنية ،ورغYم
ذلYك يYجب أن يYبدي الوالYدان أمYام ابYنهما احلزن والYقلق ويYنبهانYه إلYى أن هYذه الYلعبة ليسYت مYن حYقه ،وعYليهم جYميعا أن
يعودوا إلى احملل إلرجاعها أو دفع قيمتها )الهمشري .(1996 :29

ك••يف ت••عال••ج الس••رق••ة ع••ند األط ••فال؟
يYYقدم الYYدكYYتور الهمشYYري ) (1996:50نYYصائYYح وإرشYYادات مYYفيدة إلYYى اآلبYYاء واملYربYYني حلYYمايYYة األطYYفال مYYن
االنحراف إلى السرقة نوجزها فيما يلي:
 .1أشYبع حYاجYات طYفلك إلYى احملYبة والYعطف حYتى ال يجYد حرجًYا فYي الYبوح لYك بYكل مYا يYختلج فYي صYدره ،ولYيعبر
عYن سYائر رغYباتYه دون أي خوف ،وعYامYله برفYق واسYتجب إلYى طYلباتYه املYعقولYة املYمكنة ،واعYتذر عYن إجYابYة مYا تعجYز
عن حتقيقه ،وكن صريحًا وصادقًا في اعتذارك عن عدم إجابة بعض تلك الرغبات.
 .2احYترم حYق طYفلك فYي متYلك األشYياء املYناسYبة لYنموه مYن الYلعب واألدوات ،وأعYطه الYفرصYة لYلمشاركYة فYي اخYتيار
الYلعب وشرائYها ،ودربYه عYلى احملYافYظة عYليها وصYيانYتها ،واجYعله يYعتز مبYلكيتها دون زهو أو خYيالء ،واسYمح لYه أن
يشYرك غYيره مYن األطYفال فYي الYلعب بYها مYع حرصYه عYلى اسYتعادتYها ،واسYمح لYه بYأن يتخYلص مYن الزائYد مYنها ممYا كYان
يسYتخدمYه فYي مراحYل منوه الYسابYقة بYإهYدائYه إلYى غYيره مYن األطYفال احملYتاجYني الYذيYن ال تYتوفر لYهم السYبل للشYراء،
وخصص له مكانا خاصًّا يحتفظ فيه بلعبه وأدواته.
 .3أحت الYYفرصYYة لYYطفلك السYYتخدام الYYنقود بYYتخصيص مYYصروف جYYيب يYYومYYي مYYناسYYب لYYه يYYتصرف فYYيه بحYYريYYة
السYتكمال مYا قYد يYنقصه ومYا قYد يYحتاج إلYيه خYالل الYيوم مYن أدوات مYدرسYية أو حYلوى أو دفYع اشYتراكYات مYالYية
تYطلبها املYدرسYة لYتزيYني الYفصل أو إقYامYة احYتفال ريYاضYي أو مYعرض مYدرسYي ،وراقYب اسYتخدامYه لYنقوده اخلYاصYة مYع
ترشYيد ذلYك االسYتخدام برفYق ،ودون أن يYشعر بYعبء الYتدخYل الYدائYم فYي شؤونYه اخلYاصYة ،واسYمح لYه بYأن يYتصدق أو
يحسن إلى احملتاجني من تلك النقود.
 .4ضYع فYي اعYتبارك أن طYفلك يYعيش فYي مYجتمع صYغير يYضم أطYفاال آخYريYن مYثله ،ويYنبغي أن يYتوفYر لYه فYي
مYلبسه ومظهYره وأدواتYه ولYعبه ونYشاطYاتYه اخملYتلفة مYا يYتوفYر لYغيره مYن األطYفال ،حYتى ال يYكون شYعوره بYالYنقص
دافعًا له لسلوك أساليب غير سليمة.

 .5ال يYنبغي أن يYشعر الYطفل بYأنYه طYفل مYدلYل بYتصرف وفYق هواه ،وال يYصح أن يYغرقYه سYائر أفراد األسرة مبYبادراتYهم
الYطوعYية لYالسYتجابYة لرغYباتYه ،ألن فYي ذلYك إسYاءة لYلقيم الYتي تربYيه عYليها ،ويYنبغي أن يYكون كYل مYا يYقدم لYلطفل
مبYوافYقة أبYويYه وحتYت إشYرافYهما وتYوجYيههما ومYحاسYبتهما لYلطفل بYرفYق وإرشYاد ونYصح حYول صYرف الYنقود وادخYار
الفائض منها.
 .6يYنبغي أن يYشعر الYطفل دومYا بYانYتمائYه الYكامYل إلYى األسYرة ،فYهو أحYد أفYرادهYا ،ويتحYمل عYلى قYدر نYضجه
مسYئولYية فYي احلYفاظ عYلى صYاحلYها وممYتلكاتYها ،لYذلYك ال يYنبغي أن يYشعر الYطفل بYأنYه ال يسYتطيع فYتح األدراج أو
اخلزانYات ،بYل عYلى الYعكس مYن ذلYك يYنبغي أن يYكلف بYإحYضار أشYياء مYعينة مYن الYدرج أو اخلزانYة ،مYع توجYيهه إلYى
احلرص على األشياء احملفوظة حتى ال تتبعثر أو تضيع ،ألنها ملك األسرة وسوف حتتاج إليها في وقت ما.
 .7يYنبغي أن يYعامYل سYائر اإلخوة فYي األسرة عYلى قYدم املYساواة ،فYال ميYيز أحYد األبYناء عYلى غYيره إخوتYه ،حYتى ال
يYتولYد الYشعور بYالYغنب أو احلYقد ،ممYا قYد يYدفYع مYن يYحس بYالYظلم مYن األبYناء إلYى االنYتقام مYن ممYتلكات الYطفل املYميَّز
أو ممتلكات األبوين نفسيهما.
 .8ميYكن أن تYرصYد األسYرة حYوافYز تYشجيعية يYحصل عYليها األبYناء إذا قYام أيYهم بYعمل يYعود عYلى األسYرة بYاخلYير،
وقYد يYكون هYذا الYعمل :خYدمYة ترتYبط بYنظافYة املYنزل ،أو إصYالح أحYد األجهYزة املYنزلYية ،كYما قYد تYكون مYعاونYة قYدمYت
مYن أحYد األبYناء إلYى أخ مYن إخوتYه ،أو عYمال مYن أعYمال الYبر واخلYير واإلحYسان قYام بYه ...الYخ ،بYذلYك يYتعلم األبYناء
أن العمل سبيل لتنمية الثروة.
 .9يYنبغي أن تراقYب األسرة مYقتنيات الYطفل اخلYاصYة ،فYإذا مYا طرأت عYليها أيYة زيYادة أو نYقص حرصYت األسرة عYلى
الYتعرف عYلى مYصدر الYزيYادة أو سYبب الYنقص ،مYع تYوجYيه الYطفل إلYى رد مYا لYيس لYه إلYى صYاحYبه ،واسYتعادة مYا
نقص من مقتنياته اخلاصة ،واحلرص على ماله وعلى مال الغير على حد سواء.
 -10ال بYد أن حترص كYل مYن األسرة واملYدرسYة عYلى توجYيه الYطفل إلYى احلYفاظ عYلى املYال الYعام ،مYتمثال فYي الYطريYق
الYعام واحلYدائYق الYعامYة وأعYمدة اإلنYارة والYهواتYف اخلYاصYة بYالYعملة املوجودة فYي الYطريYق الYعام وصYناديYق الYبريYد ..إلYخ.
كYما يYجب أن حتYرص األسYرة عYلى أن تYضرب املYثل لYلطفل ،بYأن تYشعره بYأنYها مYلتزمYة بسYداد الYرسYوم املسYتحقة نYظير
اسYتخدام الYتيار الكهYربYائYي واملYياه ورسوم الYنظافYة ،فYكلها حYقوق عYامYة لYلمجتمع يYسهم املواطYنون فYي تYكلفتها وإدارتYها
حرصا على الصالح العام.
.11مYن الYضروري جYدا الYبعد الYتام عYن الYعقاب الYبدنYي املYبرح لYكي يكتسYب الYطفل سYالمYة الYبناء النفسYي لYلطفل،
وتYدوم الYثقة والYصراحYة بYينه وبYني املربYي ،وحYتى ال يYلجأ إلYى األسYالYيب املَYرَضYية فYي السYلوك لYكي يرضYي السYلطة،
ومن
تلك األساليب الكذب والغش والتزوير وهي تؤدي إلى االنحراف والسرقة) .ص (53-30

) (2مشكلة اإلدمان )املسكرات واملخدرات(
اإلدمYان عYمومYا يYعني اسYتخدام »كYل مYادة طYبيعية أو مسYتحضرة فYي املYعامYل ،مYن شYأنYها إذا اسYتخدمYت فYي غYير
األغراض الطبية والصناعية املوجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود« )سالم ،زينب .(2007:125
ويYضر اإلدمYان الYصحة اجلYسمية والنفسYية واالجYتماعYية لYلفرد واجلYماعYة عYلى الYسواء ،ولYيس هYناك أي قYدر مYن
األمYان فYي تYعاطYي أي نوع مYن اخملYدرات بYدون اسYتشارة الYطبيب ،وميYكن لYإلدمYان أن يحYدث نYتيجة لYالسYتعداد النفسYي
لYYدى الYYشخص ،أو كYYنتيجة لYYلتغيرات الفسYYيولYوجYYية والYYبيولYوجYYية والYYكيميائYYية فYYي جYYسم اإلنYYسان وجYYهازه الYYعصبي
خYاصYة ،حYيث يYضطر الYفرد إلYى اسYتمرار الYتعاطYي ،فيحYدث اإلدمYان )نYفس املYرجYع ص  ،(127سYواء كYانYت تYلك
مسكرات أو مخدرات .وفيما يلي إلقاء الضوء على أهم أنواعها:

أوال :ال ••مسكرات
تYعتبر املYسكرات آفYة مYن آفYات الYعصر ابYتلي بYها بYعض الشYباب وأعYضاء مYن أفYراد اجملYتمع مYن جYميع الYفئات
الYعمريYة ،ومYن أمYثلتها الYكحول املYثيلي ،ومYن ضYمنها املYثيل )السYبرتYو( وهYو شYديYد اخلYطورة ،إذ يYؤثYر تYأثYيرا شYديYدا
عYلى أطYراف األعYصاب ،ويYؤدي إلYى الYتهابYاتYها اخملYتلفة ،ويYشعر املYدمYن بYآالم شYديYدة فYي األعYصاب ،وتYصيب هYذه
األنواع شبكية العني وفقدان البصر.
أمYا اإلثYيل فYله أنYواع مYختلفة ومYع اخYتالف فYي الYتركYيز ،وكYلها لYها تYأثYيرات ضYارة عYلى الYكبد واجلYهاز الYعصبي
واجلهاز التناسلي )سالم ،زينب .(2007:129

ثانيا :أنواع اخملدرات
تYنقسم اخملYدرات إلYى مخYدرات طYبيعية ومخYدرات تخYليقية ،واألولYى تؤخYذ مYن بYعض الYنباتYات كYاخلYشخاش والYقات
وشجYرة احلشYيش والYكوكYايYني ،أمYا اخملYدرات التخYليقية فYتحضر بYطريYقة كYيميائYية ،ومYن أمYثلتها :املواد املYنومYة ،واملواد
املدلفة واملواد املنبهة واملواد املهلوسة .وفيما يلي بعض األمثلة لكل نوع من هذه اخملدرات:

األفيون ومشتقاته
وهو عYبارة عYن عYصارة مسYتخرجYة مYن ثYمرة نYبات اخلYشخاش ،وتYكمن خواصYه الYطبية واملسYببة لYإلدمYان فYي مYكونYني
أسYاسYيني :املورفYني والYكوكYايYني ،وهو املYادة اخلYام لYإلنYتاج غYير املشYروع للهYيرويYن ،ويYعتبر الهYيرويYن مYن أخYطر اخملYدرات
فYي الYعالYم ،ويYؤدي تYعاطYيه ملYدة أسYبوع إلYى اإلدمYان ،ويسYبب إدمYانYه مYشكالت صYحية وأخYالقYية جYمة ،مYثل :فYقدان
الشهYية -الYضعف اجلنسYي -اضYطرابYات الYدورة الشهYريYة عYند الYنساء -تYقيح فYي اجلYلد -تYسمم فYي الYدم – الYتهاب
الYكبد -والYتسمم والYوفYاة أو االنYتحار – ارتYكاب جYرائYم السYرقYة لYلحصول عYلى املYال الYالزم لشYراء اخملYدر -وامYتهان
الدعارة لدى الفتيات -والكسل واإلهمال.
وتظهر على املدمن على هذا اخملدر األعراض التالية:
• الرغبة الشديدة للحصول على هذا اخملدر.
• القلق.
• كثرة إفراز العرق.
• التثاؤب.
• إفرازات كثيرة من األنف والعني.
• انكماش اجللد ،الشعور بالسخونة والبرودة ،سرعة التنفس ،اإلسهال ،ارتفاع السكر في الدم.

الكوكايني
يسYتخرج الYكوكYايYني مYن أوراق شجYرة الYكوكYا بYعملية كYيميائYية ،وهو عYقار مYنبه ومYثير لYلشعور بYالYنشوة والهYلوسYة،
ويثير أوهاما خيالية وهالوس سمعية وبصرية وحسية ،قد يسهل للمجرم ارتكاب جرائم خطيرة ضد اجملتمع.

احلشيش
احلشYيش هو الYقنب الYهندي ،ويYطلق عYليه أحYيانYا مYارجوانYا ،ويYدخYن احلشYيش أحYيانYا مYع الYتبغ ،ويؤدي تYعاطYيه إلYى
اإلحYساس بYاملرح والYنشوة وتYغيرات فYي اإلحYساس بYالزمYان واملYكان وضYعف الYقدرة والYذاكرة ،وزيYادة احلYساسYية الYبصريYة
والYتهاب امللتحYمة والYتهاب الYشعب الYهوائYية ،وعYندمYا يYتعاطYى املYدمYن جYرعYات كYبيرة مYن احلشYيش يYصاب بYتخيالت
وأوهYام وتYشوش وتYدهور فYي الYشخصية وهYلوسYات تشYبه الYذهYان تYتسم بYالYعدوانYية واخلوف .وقYد يYؤدي االسYتمرار فYي
تYعاطYي احلشYيش إلYى إضYعاف الYوظYائYف احلYركYية النفسYية ،ويYحتوي عYلى مYواد ضYارة مسYببة للسYرطYان وتYلف اجلYهاز
التنفسي.

املهدئات

للمهYدئYات آثYار نفسYية ضYارة تYتمثل فYي خYلل اجلYهاز الYعصبي ،وخYاصYة عYندمYا تYؤخYذ بYطريYقة مسYتمرة وبجYرعYات
كYبيرة ،ويYنشأ الYتعود عYليها بYسهولYة .ويسYبب االنYقطاع الYفجائYي عYنها األرق والYقلق وتYقلص الYعضالت والوهYن والYدوار
والYغثيان والYقيء وتYشوه اإلدراك الYبصري وتYشنجات صYرعYية ونوبYات هYذيYان ،وأحYيانYا حYالYة ذهYان ،مYع سYلوك خYيالئYي
وهلوسات ،ورمبا يؤدي إلى الوفاة.

املنبهات
يYعتبر األمYفيتامYني مYن أهYم املYنبهات ،وهو أول املركYبات فYي سYلسلة املؤثرات الYعقلية والنفسYية ،وتYقترب فYي تYأثYيرهYا
مYن الYكوكYايYني ،فهYي قYادرة عYلى إنYعاش املYزاج وتYبديYد الYتعب واإلحYساس بYاجلYوع ،غYير أنYها ذات قYدرة كYبيرة عYلى
إحYداث اإلدمYان النفسYي بسYرعYة ،وقYد حتYدث ذهYانYا تYسمميا بYعد أسYابYيع مYن االسYتعمال املسYتمر لYها ،ويYؤدي الYتسمم
بهYذا الYعقار إلYى تYغيرات عYميقة فYي السYلوك ،وحYاالت ذهYان وهYلوسYة سYمعية وبYصريYة وحسYية ،قYد تYصاحYبها مYشاعر
اخلوف والسYلوك الYعدوانYي وارتYكاب اجلYرائYم اخلYطرة ،وتYكون شYديYدة الYضرر عYلى سYائYقي السYيارات ،حYيث تسYبب مYشاعر
التهيج والنوبات املفاجئة تعرض السائق للحوادث.

املهلوسات
وهYي مجYموعYات مYتنوعYة أهYمها األنYدولYكيالمYيات والYفينيليتيالمYينات ترامYيد وحYامYض الليسYيوجYيك )ل.س.د(،
وحتYدث هYذه الYعقاقYير تYغيرات ذهYنية عYميقة ،مYثل الYنشوة والYقلق وتYشوه اإلدراك احلسYي والهYلوسYة الYبصريYة والYسمعية
الشديدة واألوهام وانفعاالت تتسم بجنون الشك واالكتئاب ،ويؤدي تعاطي هذه العقاقير إلى إدمان نفسي.

القات

وهYYو نYYبات يYYنمو فYYي الYYيمن والYYصومYYال واحلYYبشة ،وميYYضغ املYYتعاطYYي أوراق الYYنبات ويYYضعها بYYني اخلYYد والYYفكني
لالستحالب ،ويحتوي هذا النبات على مادة فعالة تؤدي إلى نشاط يصاحبه خمول مع إحساس بحالة تشبه احللم.

التبغ

الYتبغ هو نYبات لYلتدخYني تYصنع مYنه الYسجائر ،وعYند احYتراقYه يYتحول إلYى أكسYيد الYكربون داخYل اجلYسم ،ويYقلل قYدرة
كرات الYدم احلYمراء عYلى نYقل األكYسجني إلYى األنYسجة ،كYما يYحتوي الYدخYان عYلى الYقطران الYذي يسYبب سرطYان الرئYة،
وحتتوي السجائر على أعلى تركيز من القطران ،يليها السيجار ثم دخان الغليون والنارجيلة.

املذيبات

ويYقصد بYها قYائYمة مYن املYواد الYتي أدت إلYى إدمYان الYبعض عYلى اسYتنشاقYها ،وأهYمها :الYبنزيYن-الYصمغ -طYالء
األظYافر -األسYيتون -والYسائYل الYذي يسYتخدم فYي تYعبئة الوالعYات .ويؤدي اسYتنشاق هYذه املواد إلYى أضرار بYالYغة عYلى
املYخ والYكبد والرئYتني ،ويYلجأ املYتعاطYي عYلى اسYتنشاقYها لYيشعر بYاالسYترخYاء والYدوخYة ،وفYي بYعض األحYيان تYؤدي إلYى
الهYلوسYة ،ولYسهولYة احلYصول عYليها ،تYعتبر هYذه الYظاهرة أكYثر انYتشارا بYني األحYداث واملراهYقني .وهYناك مYن املواد الYتي
تسYبب اإلدمYان اخلYفيف ،ولYكن ال تYندرج فYي قYائYمة االنحYرافYات السYلوكYية ،وال يYتعدى تYأثYيرهYا األضYرار الYصحية
كاألرق والتوتر وهي مثل :الشاي والقهوة والكاكاو.

مواد جديدة مبتكرة

وهYناك مواد جYديYدة مYن اخملYدرات واملYؤثرات الYعقلية الYتي مت ابYتكارهYا أخYيرا وتYشكل خYطرا كYبيرا تYفوق فYيه تYلك
التي عرفت سابقا ،مما يثير القلق على مستقبل األفراد وخاصة الناشئة )سالم ،زينب .(2007:130- 35
وقYد انتشYرت احلYبوب املنشYطة لYدى املYراهYقني عYلى نYطاق واسYع فYي أوروبYا والYواليYات األمYريYكية املتحYدة فYي أواخYر
السYتينيات ،حYيث كYانYت الYوصYفات الYطبية مYثل الYفالYيوم والYليبروم تسYتخدم بYكثرة لYعالج اإلثYارة والتهYيج فYي تYلك
اجملYتمعات ،وممYا زاد ذلYك سYوءا نسYبة االرتYفاع السYريYع فYي اسYتخدام املYراهYق األوروبYي واألمYريYكي ألنYواع مYختلفة مYن
اخملYدرات مYثل املYارجYونYا وحYبوب الهYلوسYة ،وارتYبط تYعاطYي هYذه اخملYدرات واملنشYطات بحYركYة الهYيبز ،وكYان بYعض
الشYباب يYرون أن يسYتخدمYوا هYذه األشYياء كYتعبير لتحYدي مYباشYر لYلقيم الYرئيسYية فYي اجملYتمع ،كYما يYعبر عYن الYضيق
وعYدم االرتYياح وإحYساس الشYباب بYاالغYتراب ،وعYادة مYا يYكون هؤالء الشYباب قYلقني اجYتماعYيا ومYضطربYني نفسYيا ،ممYا
زاد من انتشار الهيروين والكوكايني وغيرها من العقاقير اخملدرة )األشول ،عادل .(2008:555
وتYطالYعنا الYصحف الYيومYية ووسYائYل االتYصال واإلعYالم اخملYتلفة فYي اآلونYة األخYيرة بYظهور مYشكلة تYعاطYي اخملYدرات

فYي وطYننا الYعربYي ،والYتي أصYبحت مYعدالتYها تYتزايYد عYامYا بYعد عYام .وقYد كYان االعYتقاد فYي املYاضYي أن هYذه الYظاهYرة
يYقتصر حYدوثYها عYلى الYطبقات الYدنYيا فYي اجملYتمع ،أي الYطبقات الYعامYلة وغYير املYثقفة ،فYأصYبحت الYيوم ظYاهرة عYامYة
تYYشمل كYYل فYYئات اجملYYتمع مبYYا فYYيهم الYYنساء واألطYYفال وخYYاصYYة الشYYباب .فYYعرفYYت طYريYYقها إلYYى املYYدارس واجلYYامYYعات.
واألخYطر مYن ذلYك أن ممYارسYة الYتعاطYي لهYذا االنحYراف تYأخYذ أحYيانYا الYشكل الYعلني ،ومYعنى ذلYك أن أخYطارهYا تYتفاقYم
لتسيء ليس للمجتمع فقط وإمنا للدولة والقانون.
وكYغيرهYا مYن االنحYرافYات واجلYرائYم تYنتقل هYذه اآلفYة إلYى األبYناء عYن طريYق الYتقليد ،وهYذا يسYتدعYي إعYطاء الYصغار
مزيYدا مYن االهYتمام والرعYايYة مYن قYبل األهYل ،وكYثيرا مYا تؤدي املYعامYلة احلYسنة وكسYب ثYقة األبYناء مYن قِYبل أُسرهYم ،إلYى
صYمام أمYان لYهم مYن الYلجوء إلYى األقYران الYذيYن يYبحث االبYن لYديYهم عYن األمYان الYذي يYفتقده فYي أسYرتYه نYتيجة سYوء
التكيف ،فيقتبس منهم عادة هذه اآلفة.
***

)ث••ان••يا( م••شاع••ر ال ••ضياع ع••ند الش ••باب
إن خYطورة هYذه املYشكلة بYدأت تظهYر تYدريYجيا ،وهYي أيYضا ظYاهرة عYاملYية ،ويرجYع لYها السYبب لوجود بYعض الYتيارات
الYفكريYة املYعاديYة لYلمجتمع ،والYتي كYانYت تؤدي إلYى اعYتناق أنواع مYعينة مYن السYلوك السYلبي أو التخYريYبي فYي اجملYتمع،
وتYعبر جYماعYات )الهYيبز( و)الوجوديYني( وغYيرهYا فYي أمريYكا وأوربYا عYن بYعض هYذه األمنYاط السYلوكYية .وإذا مYا حYللنا
أسYباب حYالYة الYضياع لYدى الشYباب فYي مYجتمعاتYنا الYعربYية ،فYإنYنا سنجYد أن الYشاب أصYبح فريYسة احلYيرة بYني منYطني مYن
احلYياة :منYط تYقليدي مYتوارث عYن اآلبYاء واألجYداد ،وآخر حYديYث غربYي مYدعوم بوسYائYل اإلعYالم اجلYاذبYة لYعقول الشYباب
ومYيولYهم ،وذلYك ملYا متYتلكه هYذه الوسYائYل مYن فYنون اإلبYداع وتYطور الYتقنية ،هYذا إلYى جYانYب احYتكاكYه بYالYثقافYات األجYنبية،
سواء كYان عYن طريYق الYسفر أو االطYالع عYلى تYلك الYثقافYات بشYتى الوسYائYل سواء كYانYت تYعليمية )عYن طريYق الYتعليم
األجYنبي( أو عYن طريYق املYطالYعة احلرة مYثل الYكتب واإلنYترنYت وغYيرهYا .هYكذا يYصبح الYشاب حYائرا بYني ثYقافYتني يعجYز عYن
الYتأقYلم مYع أي مYنهما ،ونYتيجة لYذلYك قYد يYكون عرضYة ملYشكالت الYضياع .وال يYعتبر الYدكYتور عYاطYف غYيث هYذه احلYالYة
ظYاهرة انحYرافYية ،ولYكنها مYشكلة قYد تؤدي إلYى سYلوكYيات سYلبية حYيث يجYد الYشاب نYفسه واقYعا فYيها )غYيث ،عYاطYف
.(1988

)ث••ال••ثا( الس ••لوك ال••عدوان••ي وال ••عنف
كYل طYفل يYولYد يYكون مYزودا بYالYقدرة الYتلقائYية عYلى تYطور الYنمو والYنضج واكYتساب الYشعور بشYتى االنYفعاالت :
كYالYبغض واحلYب والYنفور واملYيل والYغضب واحلYلم ،وكYل هYذه االنYفعاالت تYشكل جYزءا ال يتجYزأ مYن الYطبيعة البشYريYة.
ومYYن خYYصائYYص الYYشخصية الYYسويYYة أن تYYكون مYزودة بهYYذه االنYYفعاالت ،ولYYكن بYYاحلجYYم املYYالئYYم وفYYي الYوقYYت املYYناسYYب
)مYنصور ،عYبد اجملYيد سYيد والشYربYيني ،زكريYا  .(2003:174أمYا إذا زادت هYذه االنYفعاالت عYن حYدهYا الYطبيعي،
يصبح ذلك سلوكا غير سوي ومنه العدوانية.
وتYتسم الYعدوانYية بYالYعنف ،وتYختلف اآلراء حYول كYونYها مكتسYبة ومYتعلمة أم هYي فYطريYة مYوروثYة ،فYبينما يYذهYب
الYبعض إلYى أن الYطفل يولYد وهو مزود بYحاجYة إلYى الYبغض والYعدوان ،وبYاملYقابYل بYاحلYب والYعطف ،يرى آخرون أن كYل هYذه
اخلYصائYص مكتسYبة ،فYالYطفل يYتعلم الYبغض والYكراهYية مYن خYالل اخلYبرات املؤملYة ،بYينما يYتعلم احلYب والYعطف مYن خYالل
اخلبرات السارة )منصور ،عبد اجمليد سيد والشربيني ،زكريا .(2003:174
وسYواء كYYانYYت الYYعدوانYYية وراثYYية أم مكتسYYبة ،فهYYي مYYن االنYYفعاالت الYYتي تYYشكل خYYاصYYية اإلنYYسان ،كYYما أن لYYها
تYأثYيرهYا املYباشYر عYلى سYائYر االنYفعاالت األخYرى .وتYختلف مYراتYب الYعدوانYية عYند األطYفال بYاخYتالف مYراحYل أعYمارهYم،
فYاحلYنق والYغضب عYند طYفل الYثانYية مYن الYعمر يYختلف عYن ذلYك الYذي يYبديYه الYصبي فYي عYقده الYثانYي ،وذلYك نYتيجة تYعود
الYطفل مYع مرور الزمYن عYلى الYتحكم فYي الYنزعYات الYعدوانYية والYتعبير عYنها بYأسYالYيب أكYثر نYضجا .ومYن األمور املسYلم
بYها أن الYطفل يسYتشعر بYعض الYغضب والYغيظ مYن وقYت إلYى آخYر ،وقYد يYوجYه غYضبه إلYى ذويYه كYاإلخYوة واآلبYاء ،أو

املعلمني أو األقران أو غيرهم )منصور ،عبد اجمليد سيد والشربيني ،زكريا .(2003:175
ومYهما تYعددت تفسYيرات السYلوك الYعدوانYي فYإن سYيجمونYد فرويYد هو أول مYن قYدم تفسYيرا لYها ولYلدوافYع احملركYة
لYها .فYقد ذكر أن لYإلنYسان غريزتYني تسYيطران عYليه :إحYداهYما :غريزة احلYياة ،وهYي الYتي لYها الYفضل فYي احملYافYظة عYلى
حYياة الYفرد وتYكاثر اجلYنس .أمYا الYثانYية :فهYي غريزة املوت ،ويYعبر عYنها بYالYعدوان ،وهYي أقYل وضوحًYا بYاملYقارنYة بYغريزة
احلYياة ،فYعندمYا يYشعر الYفرد بتهYديYد خYارجYي تYنتبه غYريYزتYه الYعدوانYية فتجYمع طYاقYتها ويYغضب الYفرد ،ويYختل تYوازنYه
الYداخYلي ،ويتهYيأ لYلعدوان ألي إثYارة خYارجYية بسYيطة ،وقYد يYعتدي بYدون إثYارة خYارجYية حYتى يYفرغ طYاقYته الYعدوانYية،
ويخفف توتره النفسي ،ويعود إلى اتزانه الداخلي )ناصيف.(1986 ،
وفYي نYظريYة التحYليل النفسYي ،ربYط فYرويYد بYني الYعدوان واملYراحYل اخملYتلفة لYلتطور النفسYي لYلطفل ،فYهو يYرى أن
الYطفل فYي نYهايYة املYرحYلة الYفمية ومYع ظYهور األسYنان تYتحول الYطاقYة الYعدوانYية لYديYه إلYى تYعذيYب »املYوضYوع الYلبيدي
املشبع« وهو األم من خالل ميله إلى عض ثدي أمه أثناء الرضاعة.
بYينما فYي املYرحYلة الشYرجYية ،وبYعد متYايYز املYوضYوع الYلبيدي وتYعرف الYطفل عYلى وسYائYل الYتدمYير )بYول ،بYراز( تYتمايYز
غYرائYزه ،ويYتعرف عYلى أسYلوب يYناسYب احلYب والYكراهYية ،فتظهYر الYساديYة واملYازوخYية مYعبرة عYن غYريYزة املYوت .وتYندرج
الYعدوانYية فYي املرحYلة األوديYبية ،حYيث املYنافYسة بYني الYطفل والوالYد مYن نYفس اجلYنس عYلى االسYتئثار بYاألم ،فYيوجYه الYطفل
عدوانه إلى األب.
وبYذلYك يربYط فرويYد بYني الYغريزة اجلنسYية والYعدوان وخYاصYة فYي املراحYل املYبكرة لYلطفولYة ،حYيث يYقول :إن جYميع صYور
العدوان ذات مصدر جنسي موجه نحو السيطرة على دفعات اجلنس )الظاهر ،قحطان .(2004:123
والسYلوك الYعدوانYي عYمومYا لYدى األطYفال مYن أهYم مسYببات اإلزعYاج لYدى الوالYديYن ،كYما تؤكYد الYدراسYات وجود عYالقYة
بYني السYلوك الYعدوانYي لYألطYفال ومYا يYالقونYه مYن اهYتمام ورعYايYة فYي األسرة ،فYفي دراسYة لعشYريYن طYفال تYتراوح أعYمارهYم
بYYني الYرابYYعة والYYسادسYYة فYYي دور احلYYضانYYة أجYراهYYا كYورنYر ) ،Korner (1949تYYبني أن األطYYفال الYYذيYYن يYYتمتعون
بYكفايYتهم مYن مYحبة الYوالYديYن وعYطفهما كYانYوا يYعبرون عYن عYدوانYهم فYي مYواقYف الYلعب بYقوة ،أمYا فYي مYواقYف احلYياة
األخرى فYكان تYعبيرهYم الYعدوانYي أكYثر واقYعية ،وقYد فسYرت الYنتيجة بYأن هYؤالء األطYفال قYد عYمدوا إلYى كYبت عYدوانYهم
إزاء مYواقYف احلYياة احYتفاظYا مبYحبة والYديYهم ،إال أنYهم وجYدوا الYتعبير عYن هYذه املYيول الYعدوانYية وتYفريYغها فYي مYواقYف
اللعب )األشول ،عادل .(2008:476
أمYا األطYفال الYذيYن حرموا مYن مYحبة والYديYهم وعYطفهم فYقد جYاءت الYنتيجة بYعكس اجملYموعYة األولYى ،حYيث كYانوا ذوي
مYيول عYدوانYية قويYة إزاء مواقYف احلYياة ،ومYيول عYدوانYية ضYعيفة إزاء مواقYف الYلعب ،وهYناك أيYضا مYن كYان ذوي مYيول
عYدوانYية إزاء جYميع املYواقYف .ويYدل ذلYك عYلى أن مYا يYتعرض لYه األطYفال مYن حYرمYان وإعYاقYة أدى إلYى وجYود الYعدوان
لديهم في استجاباتهم خملتلف املواقف على السواء تعبيرا عن سخطهم )األشول ،عادل .(2008:476
وتYYشكل سYYنوات املYراهYYقة فYYترة اضYYطراب وأزمYYات عYYلى املسYYتوى الYYعقلي واجلYYسمي ،كYYما يYYتعرض املYراهYYق إلYYى
اضYطراب الYهويYة وأزمYتها ،فYبمرور اجلYانYح املراهYق بهYذه األزمYات قYد يYتعرض إلYى الYعنف بجYميع أشYكالYه مYن اآلخريYن،
ورمبYا يYؤدي ذلYك إلYى قYيام املYراهYق نYفسه بسYلوك عYدائYي جتYاه اآلخYريYن )مYيزاب ،نYاصYر  .(2005:107وإذا مYا
تركت مشكلة السلوك العدواني عند الطفل بدون معاجلة ،قد تتفاقم وتتطور مستقبال إلى جرمية العنف.
ويYعرف الYدكYتور محYمود سYعيد اخلYولYي جYرميYة الYعنف بYأنYها تYتمثل فYي» إقYدام شYخص أو مجYموعYة مYن األشYخاص
عYلى ارتYكاب أفYعال أو الYقيام مبYمارسYات مYن شYأنYها إحلYاق األذى الYبدنYي بYاآلخYريYن أو الYنيل مYن حYريYتهم أو اإلضYرار
مبمتلكاتهم« ).(2008:27
ويعاني الوطن العربي من ظاهرة جرائم العنف بطريقة تثقل كاهل الدول العربية اقتصاديا.
فYفي تYقرير »لYلمركز الYعربYي ملYكافYحة اجلYرميYة« أظهYرت املYقارنYة بYني عYامYي  1993و 1996عYن جرائYم الYعنف فYي
الYدول الYعربYية أن مجYموع هYذه اجلYرائYم خYالل ثYالث سYنوات فYي الYدول الYعربYية قYد بYلغ عYام (390388) 1993
جرميYة ثYم ارتYفع لYيصل إلYى ) (569980جرميYة عYام  ،1996أي بزيYادة قYدرهYا  %46مYن إجYمالYي جرائYم الYعنف أو
اجلرائم ضد اإلنسان الواقعة بالدول العربية ،مما يشير إلى ارتفاع كبير في جرائم العنف في الدول العربية.
كYما يشYير الYتقريYر أيYضا لYنفس املYركYز إلYى مجYموع اجلYرائYم ضYد األشYخاص الYتي حYدثYت فYي  14دولYة عYربYية هYي
األردن ،اإلمYارات ،اجلYزائر ،الYسعوديYة ،عYمان ،قYطر ،لYبنان ،لYيبيا ،مYصر ،وقYد بYلغ الYعدد  ،47178وال شYك أن هYذه

األرقYYام تشYYير إلYYى ضYYخامYYة جYرائYYم الYYعنف بYYشكل عYYام .وإذا مYYا اسYYتخدم مYؤشYر األمم املتحYYدة لYYقياس تYYكلفة اجلYYرميYYة
) ،(P.D.GوهYو ذلYك املYؤشYر الYذي يYربYط تYكلفة اجلYرميYة بYنصيب الYفرد مYن الYدخYل الYقومYي ،فYإنYنا جنYد أنYه يشYير إلYى
ارتYفاع تYكلفة اجلYرميYة فYي الYدول الYعربYية مYقارنYة بYغيرهYا مYن الYدول املYتقدمYة .وهYذا أمYر طYبيعي ،حYيث تYخصص الYدول
املتقدمة والغنية مبالغ كبيرة ملواجهة اجلرمية.
وقYد أظهYرت الYنتائYج اإلحYصائYية لYلمركYز تYوزيYع تYكلفة جYرائYم الYعنف واخلYطر فYي الYوطYن الYعربYي ،فYأظهYرت الYتبايYن
بYينها حYيث بYلغت الYتكلفة فYي الYسودان أعYالهYا ،ثYم الYيمن ولYبنان مبYتوسYط أعYلى عYن بYقية الYدول الYعربYية الYتي سجYلت
فيها نسبة جرمية العنف دون املتوسط )اخلولي ،محمود .(2008:30

)راب••عا( ت••كوي••ن ال••عصاب••ات
يYتضح مYن الYدراسYات املYيدانYية الYتي أجريYت فYي عYدة أقYطار عربYية وجود بYدايYة لYتكويYن عYصابYات فYي املYنطقة ،وإن
كYانYت صYغيرة احلجYم إال أنYها تهYدد بYأخYطار جسYيمة فYي اجملYتمع؛ ألنYها ال تYشكل فYقط أضرارا مYاديYة وأمYنية بYارتYكابYها
للجYرائYم واالنحYرافYات فYي اجملYتمع ،بYل إنYها تYشكل أيYضا خYطورة عYلى اجYتذابYها ألفراد جYدد مYن أبYناء اجملYتمع ،فYمن
أيYن أتYت هYذه الYعصابYات وكYيف تYكونYت؟ إن إلYقاء الYضوء عYلى كYيفية تYكون الYعصابYات الYعاملYية قYد يYساهYم فYي جتYنب
تYفاقYم هYذه الYظاهYرة فYي املYنطقة ،وذلYك مبYعاجلYتها فYي الYوقYت املYناسYب ،ومYنعها مYن الYتشعب واالقYتباس عYن طYريYق
التواصل واالقتباس وخاصة في زمن أصبح فيه التواصل العاملي أمرا ميسورا.
يYعطي الYدكYتور غYيث أمYثلة حلYدوث بYعض الYعصابYات فYي أوروبYا وأمريYكا )مYثل املYافYيا واجلYانز( ،ويرى أنYهم كYلهم
بYدءوا حYياتYهم كYأحYداث منحYرفYني .ويYقول» :لYعلمكم )فYي تYلك الYدول( عYندمYا تنتشYر الYظاهYرة فYإنYه يYكون لYألحYداث
املنحYرفYني مYدرسYة لYها عYميد وهYيئة تYدريYس مYتخصصون ...وفYيها فYصول ،يYدخYل احلYدث سYنة أولYى ،ويYتدرج فYي املراحYل
بYعد جنYاحYه حYتى يتخYرج منحYرفYا مYؤهYال لYيعمل كYل مYا تYتصوره مYن جYرائYم ،وحYتى يYحولYوا سYلوك احلYدث املنحYرف مYن
السYلوك الYسوي الYطبيعي ...كYانYوا يYجعلون هYذا احلYدث ميYر بYعدة مYراحYل ...كYانYوا يYدفYعونYهم إلYى تYعاطYي اخملYدرات
واخلYمور حYتى يYنهار خYط الYتفكير الYطبيعي وخYط املسYلك الYصحي ،وحYتى يYفصلوا بYني مYرحYلتني مYن السYلوك الYسوي
والسYلوك املنحYرف ،فYكانوا يYسقون األوالد سYبرتو بYالYقوة وبYالYضرب وبYاإليYالم الشYديYد ،فيشYرب مرة واثYنتني ،ويYتركونYه
بYالYليالYي فYي حYالYة إعYياء كYامYل ،ثYم يYكررون مYعه التجYربYة ،هYذه هYي امYتحانYات الYقبول إلدخYالYه املYدرسYة .األمر الYثانYي:
وحYتى يYتحول السYلوك مYن بYقايYا حYالYة الYصحة إلYى املYرض الYكامYل واالنحYراف الYكامYل ،يهYددون آدمYيته ،مبYعنى أن
ميYارس مYعه األوالد الYكبار اجلYنس ملYدة مYعينة حYتى يYنهار متYامYا ،فYيغيب عYن وعYيه ،وتنتهYي آدمYيته فYيصبح مYثل اخلYامت
تYراجYع فYي هYيئة الYتدريYس وعYميد املYدرسYة ،ثYم تYبدأ املYرحYلة الYثالYثة مYن تنشYئته انحYرافYيا ،وهYي تYعليمه بYعض املYهن
االنحYرافYية البسYيطة ،مYثل النشYل فYي الYطرقYات وفYي املYواصYالت الYعامYة ،ويYتدرج مYن أبسYط أنYواع السYرقYات إلYى
ارتYكاب اجلYرائYم عYند الYلزوم ،وبYعد تخYرجYه مYن هYذه املYدرسYة يYصبح قYادرا عYلى أن يYقرن السYرقYة بحYمل السYالح ،وهYنا
السYبب الYذي مYن أجYله أصYبحت املYافYيا والYعصابYات فYي الYعالYم تسYتخدم هYؤالء املنحYرفYني بYعد وصYولYهم سYنا مYعينة فYي
عمليات إجرامية أصبحت تدار اآلن إدارة علمية على أعلى مستوى )غيث ،محمد عاطف .(1988:185
تYلك هYي أهYم أنYواع االنحYراف الYشائYعة فYي املYنطقة الYعربYية كYما تYبينها الYدراسYات آنYفة الYذكYر ،وإن كYانYت مYعظم
خYصائYصها عYاملYية ،إال أن اتYساع انYتشارهYا يYعبر عYن خYلل أصYاب اجملYتمع مؤخرا ،فYكيف نYشأت هYذه الYظاهرة ومYا هYي
أسبابها؟

الفصل الرابع
ملاذا ينحرف الحدث ؟

عوامل وأسباب انحراف األحداث
عYند اإلجYابYة عYلى هYذا الYسؤال ،ال بYد مYن الYتفريYق بYني مYعنى كYل مYن الYعامYل والسYبب .فYكثيرا مYا
ترجYع الYعلوم االجYتماعYية احلYديYثة مYشكلة انحYراف األحYداث إلYى عوامYل مYتعددة ومYتداخYلة ،وترى أنYه
ال ميYكن اعYتبار عYامYل واحYد أو عYدد مYن الYعوامYل اخملYتلفة كسYبب مYباشر النحYراف احلYدث ،وإمنYا هYناك
بYعض الYعوامYل يYكون لYها دور أكYبر فYي االنحYراف عYن غYيرهYا ،كYما تYتضافYر مجYموعYة مYن الYعوامYل
لتشكل سببا لالنحراف.
ويYعطي عYبد الرحYمن الYعيسوي مYثاال يفسYر مYن خYاللYه تYداخYل كYل مYن الYعامYل والسYبب إلحYداث
هYذه املYشكلة ،حYيث يYذهYب إلYى أنYه مYن الYنادر أن يرجYع حYدوث أي ظYاهرة مYن الYظواهر االجYتماعYية إلYى
عYامYل واحYد ،وإمنYا يرجYع ذلYك نYتيجة تYضافر عYدة عوامYل حلYدوثYه ،فYمثال ميYكن أن نفسYر سYبب انYفجار
الYبارود إلYى عYدة عوامYل ،مYنها مYثال :تYعرضYه ملرور شرارة مشYتعلة وجYفاف الYبارود ،ووجود قYدر مYن
الYYهواء ،ومتYYدد الYYغازات الYYتي حتYYدث نYYتيجة الحYYتراق الYYبارود ،ولYYكن ميYYكن أيYYضا تفسYYير حYYدوث
االشYتعال إلYى واحYد مYن أهYم هYذه الYعوامYل وهYي الشYرارة املشYتعلة ،وهYذا يYنطبق متYامYا عYلى السYلوك
اإلنYYسانYYي ،فYYانحYYراف احلYYدث مYYثال ميYYكن إرجYYاعYYه إلYYى عYYدة عYوامYYل :مسYYتوى ذكYYائYYه واسYYتعداداتYYه
اجلYسمية والYعقلية وظروفYه األسريYة ونوع جYماعYة األقران وفشYله فYي الYدراسYة وغYيرهYا ،وهYكذا ميYكن أن
يYرجYع االنحYراف إلYى مجYموعYة عYوامYل؛ مYنها ذاتYية تYتعلق بYالYفرد ،وأخYرى خYارجYية تYتعلق بYالYبيئة
االجتماعية التي حتيط به ).(2004: 52
وهYنا ال بYد أن نYبذل جهYدا أكYثر ملYعرفYة كYيف يYتأثر الYفرد بهYذه الYعوامYل ،وأي الYعوامYل هYي أشYد تYأثYيرا عYلى انحYرافYه
دون غYيرهYا .ويYذهYب مYنير الYعصرة إلYى أنYه ميYكن الYقول بYأن إدمYان األب أو الهYروب مYن املYدرسYة أو سYمعة األم السYيئة،
كYلها عYوامYل ميYكن أن تYؤدي إلYى انحYراف احلYدث ،ولYكن هYل كYل مYن يYتعرض لهYذه الYعوامYل البYد لYه أن ينحYرف؟ قYد
يYنشأ شYخصان مYثال فYي ظروف مYتشابYهة ،ولYكن يسYلك كYل مYنهما سYلوكYا مYغايرا ،فYبينما يYكون أحYدهYما منحYرفYا قYد
يYكون اآلخر غYير ذلYك ،ورمبYا يYكون بYعكس أخYيه ذا خYلق عYال ) ،(1974:222وهYنا تYكمن صYعوبYة مYعرفYة أسYباب
انحراف األحداث.
ورغYYم أن ولYYيامYYز  WilliamsيYYذهYYب إلYYى أن مYYسألYYة »السYYببية« أصYYبحت مYYن األمYYور الYYتي جتYYاوزهYYا الYYزمYYن
) (1981 : 5إال أن س YYيلني  Sellinي YYعتقد أن ال YYعلوم االج YYتماع YYية ق YYد تخ YYلت ع YYن ف YYكرة الس YYببية ب YYاس YYتثناء
اسYتخدامYها لYإلشYارة إلYى االرتYباط بYني مYتغيريYن ،مبYعنى أن يYكون أحYدهYما سYببا حلYدوث اآلخر ،وهYذا ميYكن إثYباتYه فYقط
من خالل التجارب اإلمبريقية )امليدانية( ). (1970: 3
أمYا مYنير الYعصرة ،فYإنYه يYرى أن وجYود أي خYلل فYي بYيئة الYطفل قYد يYساهYم فYي حYدوث االنحYراف ،ولYكن لYيس أي
مYنها سYببا مYباشYرا لYالنحYراف ،فYالYطالق أو الYوفYاة أو انحYراف أحYد األبYويYن أو كYليهما ،كYلها عYوامYل قYد تYؤدي إلYى
انحYراف احلYدث ،ولYكنها ليسYت السYبب املYباشر ،فYالسYبب املYباشر هو افYتقاره لYلرعYايYة املYناسYبة ،وعYندمYا يYتولYى رعYايYة
االبYن بYعض أقربYاء الوالYديYن يYتم تYعويYض االبYن بYالرعYايYة املYناسYبة ،وميYكنه بYذلYك جتYنب االنحYراف ،هYكذا ميYكن أن نYفرق
بYYYYني الYYYYعامYYYYل والسYYYYبب ».فYYYYالسYYYYبب إذا هYY Yو الYYYYقوة الYYYYدافYYYYعة لYYYYالنحYYYYراف ،والYYYYذي يYYYYتكون مYYYYن مجYYYYموعYYYYة
عوامل« ).(1974:74
ويشYير الYدكYتور سري إلYى أن لYالنحYراف أسYبابYا وعوامYل مYتعددة ،حYيويYة ونفسYية واجYتماعYية ،ميYكن أن تYتضافر مYعا
لتؤدي إلى جناح األحداث )سري  ،(2003:187-188نوجزها فيما يلي:
عوامل حيوية وأهمها:
• تعرض احلدث الضطرابات في بنيته أو مزاجه .
• اإلصابة بعاهات وعيوب وتشوهات جسمية.

عوامل نفسية ،وأهمها:
• ضعف واضطراب في مكونات الشخصية :الهو واألنا واألعلى.
• انخفاض نسبة الذكاء ،أو الضعف العقلي.
• اإلحYباط الشYديYد ،وإعYاقYة الYرغYبات األسYاسYية ،والYشعور بYخيبة األمYل ،واحملYاوالت غYير املYوفYقة لYلتغلب عYلى
عوامل اإلحباط.
• الصراع النفسي بني الفرد ونفسه ،وبني الفرد واجلماعة ،وبني اخلير والشر ،وبني الدوافع والضوابط.
• احلرمان ،وعدم إشباع احلاجات األساسية.
• التمركز حول الذات بشكل مفرد.
• مYفهوم الYذات الYسالYب ،ومYحاولYة تYدعYيم الYذات وتYأكYيدهYا عYن طريYق أسYلوب املYقامرة وجYذب انYتباه اآلخريYن بYطريYقة
غير سليمة.
• الYتوتYر والYشعور بYالYغيرة والYنقص عYن اإلخYوة الYذيYن يYفضلهم الYوالYدان ،والYتنفيس بYأسYلوب غYير سYوي فYي شYكل
انتقام.
عوامل اجتماعية ،أهمها:
• تعرض احلدث للتنشئة االجتماعية اخلاطئة في األسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم وجماعة الرفاق.
• أسYالYيب الYتربYية اخلYاطYئة :حYيث التسYلط والYصرامYة الشYديYدة ،واإلرغYام عYلى الYنظام ،وتYقييد حريYة الYفرد ،والYتدخYل
في حياته العامة واخلاصة ،ومن األساليب اخلاطئة أيضًا احلماية الزائدة واللني الزائد والتذبذب في املعاملة.
• التطرف في الضبط الوالدي سواء بالزيادة أو النقصان.
• زيYادة حجYم األسرة أكYثر مYن الYالزم ،ممYا يYقلل الYتأثYير اإليYجابYي لYلوالYديYن فYي عYملية التنشYئة االجYتماعYية وتYأثYيرهYا
في سلوك األوالد ،ومما يترك الفرصة للتأثير األكبر من جانب الرفاق وخاصة رفاق السوء اجلانحني.
• سYوء الYYتوافYYق األسYرى :حYYيث الYYصراع األسYري وتYYفكك األسYرة أو تYYصدعYYها أو انهYYيارهYYا ،بسYYبب االنYYفصال أو
الطالق أو غياب أحد الوالدين أو وفاته.
• سوء الYتوافYق الYدراسYي :حYيث تYكون املYشكالت السYلوكYية فYي املYدرسYة سYببا مYن أسYباب االنحYرافYات ،مYثل الهYروب
مYن املYدرسYة ،كYذلYك إهYمال األنشYطة الYتربYويYة ،وقYسوة املYعلمني ،وروتYينية املYناهYج ،ممYا قYد يYؤدي بYبعض الYذيYن
لديهم استعداد لالنحراف إلى اجلناح.
• الفقر ،وانخفاض املستوى االجتماعي ـ االقتصادي.
• التعرض لوسائل اإلعالم اخلاطئة التي تعرض مناذج غير مراقبة للسلوك اجلانح.
• مYYشاهYYدة األفYYالم الYYتي تYYعرض السYYلوك اجلYYانYYح والYYعنف واجلYYرميYYة ،حYYيث يحYYدث الYYتعلم االجYYتماعYYي Social
 Learningوالتوحد مع شخصيات الفيلم ،وتقليد أحداث الفيلم.
• االنYضمام إلYى جYماعYة رفYاق سوء جYانYحة ،يYتم مYن خYاللYها وبYتشجيع مYنها تYعلم السYلوك اجلYانYح ،وخYاصYة الYعدوان
الذي يرتبط بصفة خاصة بجناح األحداث.
• قصور التربية الدينية ،والتربية اخللقية ،والتربية االجتماعية والتربية املهنية.
• االغتراب االجتماعي ،واالنغالق النفسي االجتماعي.
ولهYذه األسYباب تYأتYي أهYمية دور كYل مYن األسرة واملYدرسYة وجYماعYة الرفYاق ،لYكونYها مؤسYسات رسYمية وغYير رسYمية
تYرتYبط بYحياة احلYدث ارتYباطYا وثYيقا ،مYنذ الYوالدة وحYتى مYرحYلة الشYباب .وذلYك مYصداقYا ملYا يYؤكYده عYلماء االجYتماع
والYتربYية عYلى أن »الYفرد ال يYولYد إنYسانYا اجYتماعYيا ،وأن عYلى اجملYتمع أن يYأخYذ فYي صYقله وتYعليمه ،وتYسمى تYلك
العملية التي يتم بها تكيف الفرد مع بيئته االجتماعية بعملية التنشئة االجتماعية « )العمري .(2002:75

وفيما يلي نناقش كيف تساهم هذه املؤسسات كل على حدة في انحراف احلدث:

أوال؛ دور األس••رة ف•ي انح ••راف الح••دث
ال شYك أن لYألسرة دورا مYؤثرا فYي تYشكيل سYلوك الYطفل سYلبا أو إيYجابYا ،فهYي املYؤسYسة األولYى الYتي تYتولYى تنشYئة
الYطفل ،وهYي الوحYدة الYبيولوجYية والنفسYية واالجYتماعYية الYتي يYتفاعYل الYطفل مYع أعYضائYها ،والYتي تYسهم بYالYقدر األكYبر
فYي اإلشYراف عYلى منYوه وتYكويYن شYخصيته وتYوجYيه سYلوكYه واجتYاهYاتYه ،فYالYفرد مYنذ بYدايYة حYياتYه األولYى تYتواله عYدة
مؤسYسات اجYتماعYية مYختلفة ،بYدءًا بYاألسرة ثYم املYدرسYة والرفYاق ،والYبيئة املYهنية ،والYنادي االجYتماعYي الريYاضYي الYديYني
وغYيرهYا .إال أن دور األسرة يYبقى فYي غYايYة الYتفرد واخلYصوصYية ،وهو األكYثر خYطورة عYلى تYكويYن شYخصيته ،فYالYسنوات
األولى من حياة الفرد هي املرحلة احلاسمة التي تتكون فيها اجتاهاته )ميزاب ،ناصر .(2005 :111
وقYد يYصبح األبYناء عرضYة للتنشYئة اخلYاطYئة مYن قYبل اآلبYاء ،ويYكون ذلYك نYتيجة فشYل األبويYن فYي رعYايYتهم وتوجYيههم
نYحو الYصواب ،وهYنا يYكون احلYذر فYي مYعامYلة اآلبYاء لYألبYناء فYي غYايYة األهYمية .فYهناك مYن اآلبYاء مYن يYرتYكب أخYطاء
شYYائYYعة فYYي تYYعامYYلهم مYYع األبYYناء ،مYYثل حYرمYYانYYهم مYYن الYYعاطYYفة ،والYYتعامYYل بسYYلبية وعYYدم اكYYتراث مبYYا يYYعترضYYهم مYYن
مYYشكالت ،وعYYدم تYYلقينهم مYYعايYYير الYYضبط االجYYتماعYYي واألخYYالقYYي فYYي سYYلوكYYهم الYYيومYYي .وبYYالYYعكس ،مYYن األخYYطاء
الYشائYعة أيYضا ،مYبالYغة اآلبYاء فYي توجYيه األبYناء واالسYتمرار فYي نYقد تYصرفYاتYهم ،والYتركYيز عYلى اجلYوانYب السYلبية فYي
سYلوكYهم ،كYل ذلYك يYعتبر عYيوبًYا وأخYطاء فYي األسYلوب الYتربوي تYؤدي إلYى اكYتساب األبYناء سYلوكYيات غYير سويYة مYن
الناحية النفسية ،ينعكس على ثقتهم في أنفسهم وشكوكهم في اآلخرين )العمر ،معن خليل .(2004:40
وال يYقتصر دور األسرة فYي تنشYئة األبYناء سYلبا أو إيYجابYا عYلى األبويYن فYقط ،بYل يYساهYم فYي ذلYك كYل أفرادهYا الYذيYن
يYجتمع بYهم احلYدث ،ويYقيمون مYعه فYي مYسكن واحYد .وميYكن أن تYتكون »الYبنية األسريYة« إلYى جYانYب الوالYديYن مYن اإلخوة
واألخوات ،وقYد تYشمل أيYضا اجلYدة واجلYد ،وهYذا الYنوع مYن األسر يYعرف بـ»األسرة املYمتدة« ،وتYتميز مYجتمعاتYنا الYعربYية
واإلسYالمYية بهYذا الYنوع مYن األسر ،وهYذه الYبنية األسريYة يYسود فYيها نوع مYن احلراك الYداخYلي ،يYتمثل فYي مجYموعYة مYن
الYعالقYات والYتفاعYل بYني أفرادهYا ،مYكونYا نYسقا اجYتماعYيا قYد يYكون عرضYة للخYلل والYتفسخ ،شYأنYه فYي ذلYك شYأن الYكثير
مYن األنYساق االجYتماعYية األخYرى ،فYيفقد صYفة الYتواصYل الYسائYد بYني أفYراد األسYرة ويهYددهYا بYاالنYقطاع واالنYكماش،
فيصبح أفراد األسرة الواحدة عرضة للضياع أو التهديد به )ميزاب ،ناصر .(2005:114
وإن كYان تواجYد األسرة أو مYن يحYل محYلها مYن األسYاسYيات الYضروريYة لYبقاء الYطفل واسYتمراره فYي احلYياة ،فYإن ذلYك
ال ميYكن أن يYكون كYافYيا إلكYسابYه الYتكيف االجYتماعYي ،حYيث إن إدراك الYطفل لYبيئته االجYتماعYية وفYهمه لYها ،وفYهم
بYيئته ملYتطلباتYه واحYتياجYاتYه ،ميYكن لYه أن يYدعYم السYلوك اإليYجابYي لYدى األبYناء ،ذلYك الYذي اكتسYبوه مYن املYنزل ،وبYالYتالYي
يYنقله إلYى اجلYماعYة الYتي يYتفاعYل مYعها فYي تYلك الYبيئة ،وهYنا يYكون تYأثYير األسYرة لYيس مYقتصرا عYلى إصYالح أبYنائYها
فYقط ،وإمنYا تYساهYم فYي بYناء مYجتمع سوي ،كYما تYنعكس سYلبيات الYتربYية عYلى ذلYك اجملYتمع أيYضا سYلبا )مYيزاب ،نYاصYر
.(2005:113
ويعتبر التفكك األسري من أخطر العوامل األسرية لالنحراف ،وله أشكال متعددة ،ونوضحها فيمايلي:
التفكك األسري )(Family Disorganization

تعريف التفكك األسري
اخYتلفت الYتعريYفات لهYذا املYصطلح ،فYيعرف أحYيانYا عYلى أنYه فYقد أحYد الYوالYديYن أو كYليهما ،ويYتم بYالYطالق ،أو
الهجYر ،أو تYعدد الYزوجYات ،أو غYياب رب الYعائYلة مYدة طويYلة .ويشYير لYه آخرون بYأنYه » تYصدع األسرة « الYذي يحYدث
فYي حYالYة تYعدد الYزوجYات ،أو وفYاة أحYد الYوالYديYن أو كYليهما أو الYطالق .بYينما يYعرفYه فYريYق ثYالYث عYلى أنYه تYعبير »
الYبيوت احملYطمة « الYتي يخYربYها الYطالق أو الYفراق أو موت أحYد الوالYديYن أو كYليهما« .وهYناك مYن يYطلق عYليه تYعبير»
األسYرة احملYYطمة « الYYتي تYYتم بYYالYYطالق أو املYYشاجYرة املسYYتمرة ،أو الYوفYYاة ،أو سYYجن أحYYد الYوالYYديYYن ،أو غYYيابYYه بYYصورة
مسYتمرة .وفYريYق آخYر يYطلق عYليه » الYعائYلة املYتداعYية « الYتي حتYدث بYفقد أحYد الYوالYديYن أو كYليهما بسYبب الYوفYاة أو

الطالق ،وهناك من يطلق عليه تعبير » التفكك العائلي « )الياسني ،جعفر عبد األمير.(1981
وإن تYنوعYت هYذه املYفاهYيم ،إال أنYها ال تخYرج عYن كونYها جYميعا تشYترك فYي مYعنى واحYد ،وهو وجود خYلل مYؤثر فYي
الYكيان األسYري ،وميYكن تفسYير تYعدد املYفاهYيم بYكون املYوضYوع قYد تYناولYته دراسYات أجYنبية ،أدت تYرجYمتها إلYى ذلYك
التنوع في األلفاظ ،ومعظم تلك املصطلحات األجنبية جاءت كالتالي:
)The Broken Home), (The Broken Family), (Family Disorganization

وكذلك تعددت مظاهر التفكك األسري :فقد حدده البعض باملوت والطالق والهجر ،ويضيف البعض اآلخر ذلك الغياب
الطويل ألي من الوالدين .وهناك من يشير للتفكك األسري في خصائص تسم األسرة ،مثل الفقر املزمن وانشغال اآلباء كثيرا
فYي أعمالهم ولهوهم ،أو كونهم مYن مرتكبي الرذيلة وعدم قدرة العائلة املهاجرة على التكيف لتعقيدات احلياة احلديثة ،ممYا
يفقدهم السيطرة على أبنائهم ،وقلة خبرة اآلباء في تربية األبناء وانشغال الوالدين كليا عن البيت )نفس املرجع ص .(23
وكYذلYك يرى مYيزاب أن األسرة املYفككة هYي الYتي يYعتبر أحYد أفرادهYا غYائYبًا .ولYلغياب أشYكال مYتعددة ،مYنه مYا يYكون
نYتيجة لYلوفYاة ،ومYنها بسYبب الYطالق ،أو كYنتيجة لYصراع مؤقYت ،أو لYتغيير الYعمل ،أو لYلذهYاب للخYدمYة الYعسكريYة ،أو
بYدخYول املسYتشفى ملYدة طYويYلة ،أو لYدخYول الYسجن ...إلYخ .ويYشمل الYغياب أحYد الYوالYديYن أو كYليهما ،ويYكون كYليا أو
جزئيًا ،إراديًا أو غير إرادي ،قابال للعودة أو غير قابل لها )ميزاب ،ناصر .(116 :2005
وبناء على ما سبق ميكن التحدث عن عدة تقسيمات للتفكك األسري:

أوال؛ درجات التفكك األسري
 .1الYتفكك اجلYزئYي :ويYتم فYي حYاالت االنYفصال والهجYر املYتقطع ،حYيث يYعاود الYزوج والYزوجYة حYياتYهم وعYالقYاتYهم
الYعائYلية ،غYير أنYه قYد ال تسYتقيم احلYياة الزوجYية فYي مYثل تYلك احلYاالت ،ورمبYا تYكون عرضYة لYالنYفصال أو الهجYر مرة
أخرى.
 .2الYتفكك الYكلي :ويYتم بYانYتهاء الYعالقYات الزوجYية بYالYطالق ،أو حتYطيم حYياة الYعائYلة بYقتل أو انYتحار أحYد الزوجYني
أو كليهما )الياسني ،جعفر عبد األمير.(1981

ثانيا؛ التفكك األسري من الناحية الشكلية
 .1التفكك من الناحية القانونية  :ويحدث بانفصام الروابط العائلية عن طريق الطالق أو الهجر.
 .2الYتفكك مYن الYناحYية االجYتماعYية  :ويشYتمل عYلى الYشقاق فYي الYعائYلة والYصراع فYيها حYتى لYو لYم يYؤد هYذا
الشقاق والصراع إلى انفصام روابط العائلة )نفس املرجع ص .(25
وهناك تصنيف آخر للتفكك وهو أكثر شموال ،مثل:
-1الYتفكك املYادي :ويYسمى أيYضا الYتفكك الYفيزيYقي ) ،(PhysicallyويحYدث فYي حYالYة وفYاة أحYد الوالYديYن أو
كليهما أو الطالق أو الهجر ،وميكن إضافة تعدد الزوجات ،أو الغياب لفترة طويلة.
 .2الYتفكك النفسYي :ويحYدث فYي الYعائYلة الYتي يYسودهYا جو املYنازعYات املسYتمرة بYني أفرادهYا وخYاصYة بYني الوالYديYن،
حYتى ولYو كYان جYميع أفYرادهYا يYعيشون حتYت سYقف واحYد ،وكYذلYك عYندمYا تYفتقر األسYرة الحYترام حYقوق اآلخYريYن ،كYما
يYYشكل اإلدمYYان عYYلى املYYسكرات أو اخملYYدرات أو لYYعب الYYقمار بYYعدا آخYر فYYي الYYتفكك النفسYYي )الYYياسYYني ،جYYعفر عYYبد
األمير .(1981

دور التفكك األسري في انحراف األحداث
يYشكل األبYناء  -أطYفال ومراهYقون  -حYلقة الوصYل بYني عYناصYر الYنسق األسرى ،لYذلYك فYإن أي خYلل فYي هYذا الYنسق
يYنعكس سYلبا عYلى شYخصياتYهم ،ويYؤدي إلYى اضYطرابYات نفسYية يYنتج عYنها سYلوكYيات خYطيرة مYنها انحYراف األحYداث
)مYYيزاب ،نYYاصYYر  .(2005:115ويYYعتبر الYYطالق أهYYم سYYمة مYYن سYYمات اخلYYلل الYYذي يYYصيب األسYرة ،ولYYه عYواقYYب
وخيمة على األبناء واألسرة.
فYالYطالق يYشكل صYدمYة قYويYة لYألبYناء ،وخYاصYة فYي الYسنة األولYى ،حYيث يYكون وقYعه عYليهم مYؤملYا مYن الYناحYية
النفسYية ،كYذلYك يYفتقدون الرعYايYة األبويYة ،وتYتدهور صYحتهم وتهYبط مYعنويYاتYهم ،وقYد يYلجئون لYلبكاء والYيأس أو لYلتمرد
والYعصيان )عYمر ،مYعن خYليل  .(2000: 233وجYدير بYالYذكر أن الYطالق يYترك أثرا سYيئا عYلى اعYتبار الYذات عYند

األبYناء ،ويزداد تYدنYي اعYتبار الYذات عYمقا عYند أبYناء املYطلقني عYندمYا تYكون األم صYغيرة الYسن ،وذلYك بسYبب قYلة خYبرتYها
فYYي احلYYياة األسYريYYة والYYعامYYة ،بYYحيث تYواجYYه مYYشكالت حYYياتYYية وعYYالئYYقية عYYديYYدة ال تسYYتطيع مYYعاجلYYتها بYYشكل بYYناء
وإيYجابYي ،إمنYا بYتوتYر وهYموم وتYصلب وسYلبية ،ممYا يYنعكس بYشكل مYباشYر عYلى أبYنائYها فYيفتقدون الYسعادة والYهناء
األسري ،وأكYثر مYن ذلYك قYد يؤثر الYطالق عYلى عYالقYتهم بYأجYدادهYم ،ويYحتمل أن تYكون مسYتمرة وقويYة مYع جYدهYم وجYدتYهم
ألمYهم ،عYلى عYكس عYالقYتهم بجYدهYم وجYدتYهم ألبYيهم الYتي تYكون ضYعيفة ومYتقطعة ،ومرد ذلYك إلYى قوة تYأثYير األم عYلى
عالقتهم بأهلها )عمر ،معن خليل .(:2000 234
وعYندمYا يYفتقد األبYناء الYسند االقYتصادي املYناسYب بسYبب فYقدانYهم لYألب يYكونYون عYرضYة لYلقلق والYصراع النفسYي،
ويYYنعكس متYزق النسYYيج األسYري عYYلى حYYياتYYهم االجYYتماعYYية والYYدراسYYية ،ويYYكون تYYأثYر األبYYناء األكYYبر سYYنا أكYYثر تYYأثYرا
بYالYتفكك األسYري مYن األبYناء الYذيYن لYم يYتجاوزوا اخلYامYسة ،ألن إدراكYهم لYألمYور يYكون أكYثر فYهمًا ،وإن تYفاعYلهم مYع
أبويYهم يYتزايYد مYع تYقدم عYمرهYم ،فYاالبYن أو الYبنت الYتي عYمرهYا خYمسة عشYر عYامًYا تYدرك وتYفهم أسYباب الYنزاع والYشجار
والYYشقاق بYYني والYYديYYها ،ومYYع تYYكرار هYYذه األحYYداث الYYنزاعYYية يهYYرب األبYYناء مYYنها لYYيلجؤوا إلYYى اسYYتخدام اخملYYدرات
واملYسكرات كYمالذ لYالبYتعاد عYن الYزلYزال الYذي أصYاب أسYرهYم ،وهYذا بYدوره يYؤدي إلYى تYكرار تسYربYهم مYن املYدرسYة،
وينخفض حتصيلهم الدراسي )عمر ،معن خليل .(: 234 2000
وجYدير بYالYذكر أن الYطالق يYكون أقYل وطYأة عYلى حYياة األبYناء عYندمYا يYتم بهYدوء وبYالYتفاهYم بYني األبويYن ،وإشYعارهYم أن
هذا األمر لن يغير من األمر شيئا من كونهما أبوين ستستمر عاطفتهما عطاء لألبناء.
وفYي دراسYة أجراهYا بورقYنيون ) (1985فYي فرنYسا ،جYاء فYيها » أن الYطالق  -كYشكل مYن أشYكال تYفكك األسرة
األكYثر انYتشارا  -لYيس هو السYبب فYي ظYهور كYثير مYن االضYطرابYات عYلى الYطفل أو املراهYق ،لYكن مYا يسYبق الYطالق ومYا
يYتبعه مYن صYراعYات بYني الوالYديYن هو املسYبب لYالضYطرابYات لYدى الYطفل ،أمYا إذا مت دون صYراع بYني الوالYديYن ،فYهو مجYرد
فترة قلق ال تترك آثارها على املدى املتوسط واملدى الطويل« )ميزاب ،ناصر (121 :2005
وكYنتيجة لYلنزاعYات املسYتمرة بYني األبويYن يYنتاب األبYناء شYعور بYاحلزن واأللYم والYضياع ،ويYكون املراهYق أكYثر تYأثرا،
فيظهYر لYديYه نوع مYن عYدم الYتعلق أو االبYتعاد عYاطYفيا عYن أسرتYه ،ويYكون أكYثر مYيال إلYى جYماعYة الرفYاق ،حYيث ميYارس
مYختلف األعYمال االجYتماعYية )نYفس املرجYع ص  ،(123ويجYد مYع هYذه اجلYماعYة تYكيفه ،كYما تYكون قYدوة لYه فYي سوء
السYلوك أو حYسنه ،وعYندمYا يYتزامYن االنYفصال مYع عYملية املYراهYقة  -حYيث تظهYر مYشكلة الYهويYة بسYبب غYياب أحYد
الوالYديYن )اضYطراب الYهويYة(  -يYصبح املراهYق فYي حYال يYشعر فYيها بYتدنYي قYيمة والYديYه وكYل الYكبار ،ويYفتقد بYذلYك املYثل
األعلى فيهم ،فيصبح ناقدًا لهم )ميزاب ،ناصر (123 :2005
و يشYير كYيلي الرسYتني إلYى أن » ظYهور االضYطرابYات الYعاطYفية والYنفس جYسمية والسYلوكYية عYادة مYا تYكون مرتYبطة
بYصراعYات الوالYديYن أكYثر مYنها ارتYباطYا بYالYطالق نYفسه ،ذلYك أن االنYفصال ميYثل تYغييرا مYهما فYي حYياة املراهYق ،ممYا يؤدي
إلYى سYقوط عYاملYه املYبني عYلى األمYن واالسYتقرار ،وهYذا مYا يYؤدي إلYى ظYهور عYدة اضYطرابYات تYتمثل فYي االضYطرابYات
الYنفس جYسمية واالضYطرابYات الYعاطYفية واالضYطرابYات السYلوكYية .ويYضيف أن املYنفصلني مYن اآلبYاء قYد يYتصرفYان مYع
األبناء بطرق غير سليمة ،وعليهما جتنب ذلك ،ومن هذه التصرفات ما يلي:
 استعمال الطفل أو املراهق كوكيل سر أحد الوالدين ،فيطلعه على املصاعب التي ميكن أن تنجم عن الطالق. إظهار الطرف اآلخر في صورة غير الئقة في عني الطفل أو املراهق. الYبحث عYن كYيفية إخYفاء قYصور)الوالYد  /الوالYدة( عYن طريYق إظYهاره أمYام الYطفل )بYأنYه /بYأنYها( مYتسامYح ويظهYرحماية زائدة بالطفل.
 إظYهار الYعنف والYرفYض أو الYتلويYح بYه جتYاه الYطفل أو املYراهYق ..ذلYك ألنYه مYتهم بYأنYه قYريYب مYن الYطرف اآلخYر أومتعاون معه.
 الطلب من الطفل أو املراهق أن يتحمل مسئوليات تتجاوز عمره محل الطرف الغائب. ترك الطفل أو املراهق وعدم مقاسمته العيش اليومي ،ألن الوالدين كل منهما مهتم بأموره اخلاصة. اسYتخدام كYل مYن الوالYديYن الYطفل أو املراهYق كYناقYل لYتبادل رسYائYل عYنف بYينهما أو لYلحصول عYلى مYعلومYات عYنكل منهما لآلخر.

 اعتبار الطفل أو املراهق كملكية ،مما يؤدي إلى البحث عن اكتسابه وإبعاده عن الطرف اآلخر. ينظر إلى الطفل أو املراهق مباشرة على أنه سبب مشكالت الوالدين )ميزاب ،ناصر .(123 :2005وجYديYر بYالYذكYر أن الYقسوة وصYالبYة الYتعالYيم األسYريYة تسYبب للحYدث مYشاعYر االنYفعال والYتخاذل ،وتسYلب إرادتYه
فYيصبح عYاجYزا عYن مواجYهة مواقYف احلYياة ،ويYكون عرضYة لYالنYقياد األعYمى ألولYئك الYذيYن يسYتغلونYه لYلقيام مبYغامرات
ضYYد اجملYYتمع ،وقYYد يYYدفYYعه خجYYله إلYYى الشYYذوذ اجلنسYYي ،وفYYي بYYعض األحYYيان قYYد يسYYبب الYYبؤس والYYتفكك األسYري
واالضطرابات العاطفية والرغبة في الهدم ،مما قد يسبب أنواعا من الكبت ،ويقول شازال جان:
» فYإذا أردنYا أن نوضYح الYناحYية اإلجرامYية لYالضYطرابYات الYعاطYفية والYكبت ،نربYطها بYاإلحYساس الYعميق بYاالضYطهاد
نYتيجة ملYا يYالحYظه احلYدث مYن فروق بYني حYالYته اخلYاصYة وحYاالت رفYاقYه مYن األحYداث اآلخريYن ،فYيعتقد أن والYديYه يYظلمونYه
وميتد إحساسه بالظلم إلى اجملتمع كله ،إال إذا حتقق من وجود الفروق االجتماعية.
عYندئYذ يYبرر موقYف والYديYه مYنه ،وفYي احلYالYتني يYدير ظهYره لYلمجتمع ومYبادئYه ومؤسYساتYه نYتيجة لYلشعور بYاالضYطهاد،
ويعجYز عYن مYجاراتYه إزاء رغYبته الYعارمYة لYيصبح بYطال أو قYائYدا ،وكYثيرا مYا يYصر احلYدث عYلى عYناده حYتى لYو مYنحه
اجملYتمع فYرصYة لYعالجYه ممYا عYانYاه ،وذلYك وفYاء مYنه لYذاتYه اجلYديYدة ،ولYلصورة الYتي رسYمها لYنفسه ،ولYألسYطورة الYتي
ابتدعها لشخصيته ،وإمنا يشعر بأهميته ويضخم ذاته بعد أن أحس بأنه متمرد دنيء من قبل «).(1970:30
ويYذهYب شYازار أنYه ميYكن أن تYساهYم األسرة إلYى درجYة كYبيرة فYي انحYراف احلYدث ،فYاالضYطرابYات األسريYة وكYبت رغYباتYه
وخYلق الYشعور بYالYنقص عYنده ،وكYذلYك تYأجYج عYطف األبويYن جتYاهYه وضYعف الYتوجYيه والسYيطرة األسريYة عYليه ،كYل ذلYك
يYدفYع بYاحلYدث إلYى التهYيب مYن بYذل اجلهYد ملواجYهة أي موقYف جYديYد قYد يYتعرض لYه ،وهYنا تYكمن أهYمية قYدرة احلYدث عYلى
الYتكيف والYتطور ،ومYدى مYا يكتسYبه مYن جتYارب ذاتYية ومتYاسYك شYخصية احلYدث واكYتسابYه أسYالYيب ضYبط الYنفس عYند
التعرض الجتاهات غير صحيحة )شازار ،جان .(1970 :31

ث••ان••يا؛ ال••دور ال••مدرس••ي ف•ي انح ••راف األح ••داث
املYدرسYة هYي املYؤسYسة الYتربYويYة الYثانYية بYعد األسYرة ،وعYليها تYقع مYسؤولYية حYمايYة األبYناء مYن االنحYراف ،وذلYك ملYا
لYديYها مYن وسYائYل وقYائYية إذا مYا اسYتخدمYت بYطريYقة فYاعYلة سYتؤتYي أكYلها وسYتصنع جYيال واعYيا وقويYا ،عYصيا عYلى كYل
املغريات ومحصنا ضد املوبقات اجملتمعية.
وكYما هو احلYال بYالنسYبة لYألسرة ،فYإن املYدرسYة تYساهYم فYي عYمليتي الYتوافYق النفسYي والYتكيف االجYتماعYي لYلطالب،
وال يYقتصر دورهYا فYقط عYلى منYوهYم الYدراسYي ،فYاملYدرسYة تسYتطيع أن تYنمي الYقوى الYعقلية لYلطالب ،وتYساعYدهYم فYي
الYتغلب عYلى املYشكالت الYتي تهYدد شYخصيتهم فYور بYدء ظYهورهYا ،واملYشكالت الYتي ميYكن أن يYتعرض لYها الYتالمYيذ
مYتنوعYة ،مYنها مYشكالت اقYتصاديYة أو صYحية أو مYشكالت الYتأخر الYدراسYي أو املYشكالت السYلوكYية وغYيرهYا )اجلYميلي،
خيري .(1998:249
ولYلمدرسYة أهYمية كYبيرة فYي تYكويYن الYشخصية السYليمة لYلتالمYيذ ،وإكYسابYهم املYعرفYة الYعلمية والYتربويYة الYالئYقة ،كYما
أن لYها أثرا فYاعYال فYي تYقرير اجتYاهYاتYهم الYفكريYة وعYالقYتهم بYاجملYتمع ،ومYن هYنا فYإن دور املYدرسYة ال يYقتصر عYلى تYلقي
املYواد الYYتعليمية فYYقط ،وإمنYYا هYYي نسYYيج مYYعقد مYYن الYYعالقYYات خYYاصYYة لYYلطفل الYYصغير ،فYYفي املYYدرسYYة تYYتوسYYع الYYدائYرة
االجYتماعYية لYلطفل ،حYيث يYلتقي بYأطYفال جYدد وجYماعYات جYديYدة ،فيكتسYب املزيYد مYن املYعايYير االجYتماعYية ،كYما يYتعلم
أدوارا جYديYدة ،فYهو يYتعلم احلYقوق والواجYبات وضYبط االنYفعاالت والYتوفYيق بYني حYاجYته وحYاجYات الYغير ،ويYتعلم الYتعاون،
ويYتعلم االنYضباط السYلوكYي ،فYالYطفل يYتعلم كYل ذلYك مYن خYالل مYا يYتلقاه مYن عYلوم مYعرفYية ومYا يكتسYبه مYن مYخالYطة
رفاقه في املدرسة )السدحان ،عبد الله ناصر .(1994
فYفي املYدرسYة يYقضي األبYناء أطول األوقYات مYن يومYهم ،ويYلتقون فYيها بYأعYداد كYبيرة مYن الزمYالء ،يYتولYى مسYئولYية
تYعليمهم وتهYذيYبهم األسYاتYذة واملYسؤولون كYاملYدراء واألخYصائYيني النفسYيني واالجYتماعYيني وغYيرهYم ،ولYكل مYن هؤالء دور
ميكن أن يؤديه حلماية التالميذ من االنحراف ،إذا ما قام مبا ينبغي عليه من واجب جتاه العملية التربوية والتعليمية.
ونYظرا ملYا تYقوم بYه املYدرسYة مYن دور مYلموس فYي بYناء الYشخصية السYليمة لYلطالYب ،فYإن أي قYصور فYي أدائYها ميYكن أن

يYفتح ثYغرة فYي جYدار هYذه الYشخصية وتYكون عYرضYة للخYلل ،وهYنا تYبرز عYدة أمYور قYد تسYيء لYلدور املYتوقYع لYلمدرسYة
ويتحYمل مYسؤولYيتها كYل مYن واضYعي املYناهYج الYدراسYية واملYدرس واملYدير واألخYصائYي االجYتماعYي ،وكYذلYك مYصممو مYبنى
املدرسة وما حتتويه من فصول وأماكن ترفيهية بها وغير ذلك.
وميYكن الYقول بYدايYة بYأن إعYداد الYتلميذ اجYتماعYيا وتوجYيهه وتYكويYنه عYلميا ال يYتسنى إال إذا كYانYت الYبرامYج الYدراسYية
ذات مYنهجية عYلمية مYدروسYة ويYتوالهYا مYتخصصون أكYفاء ،ألن أي خYلل فYي أي مYكون مYن هYذه املYكونYات سYيؤدي إلYى
فشYل الYعملية الYتربYويYة ،ثYم إلYى تسYرب الYتلميذ مYن املYدرسYة والYذي هYو مYن أهYم مYظاهYر االنحYراف ،وميYكن تYلخيص
أسباب التسرب فيما يلي:
جهYل بYعض املYدرسYني بنفسYية الYتلميذ ومراحYل منوه الYعقلي وخYلفيته االجYتماعYية والYثقافYية واالقYتصاديYة ،فYيتصرفون
مYعه أحYيانYا بYطرق غYير تربويYة ،فYيعرضونYه لYإلهYانYة كYالYضرب والYتأنYيب والشYتم لYعدم قYيامYه بYبعض الواجYبات أو عYدم
إحضار بعض األدوات.
عYدم تYناسYب املYناهYج املYقررة مYع الYقدرات الYعقلية لYلتلميذ ،ممYا يYؤدي إلYى نYفور الYتلميذ وجلYوئYه إلYى الYشارع نYتيجة
لعجزه عن مسايرة أقرانه في التحصيل الدراسي.
قYصور املYدرسYة فYي الرعYايYة والYتوجYيه الYتربوي ،وعYدم اتYخاذهYا احلYيطة واحلYذر لYلحيلولYة دون انحYراف الYتالمYيذ ،ومYن
املYعلوم أن املYدرسYة تYضم منYاذج مYختلفة مYن الYتالمYيذ ،ممYا يYعرضYهم لYعدوى الYتقليد فYيما بYينهم لسYلوكYيات انحYرافYية مYثل
التدخني واإلهمال الدراسي والتحريض على التسرب )بلحسن ،زوانتي .(2004:99
ونYتيجة خلYضوع الYطفل جلYدول زمYني مYدرسYي وفرض واجYبات مYدرسYية عYليه  -تYلك الYتي يYتطلبها املYنهج الYدراسYي
والYتي لYم يYعتد عYليها فYي املYنزل مYن قYبل  -قYد يؤدي ذلYك إلYى إحYساس الYطفل بYالYتوتر النفسYي ،ولYتخفيف حYدة الYتوتر
أو ملYعاجلYة الفشYل أو اخملYاوف الYتي تYنتابYه يYلجأ الYطفل بYالYتالYي إلYى اسYتخدامYه احلYيل الYعقلية الYدفYاعYية أو الهYروبYية،
مYثل الYعدوان أو الYتبرير أو اإلسYقاط...إلYخ .كYما أنYه قYد يYؤدي اإلحYباط كYنتيجة لYلرسوب فYي مYادة دراسYية إلYى صYور
مYن السYلوك غYير املرغوب فYيه ،مYثل املYشاغYبة أو الهYروب أو الYتبول الYالإرادي ،وكYلها اسYتجابYات ألسYباب عYديYدة مYنها
اخلYوف والفشYل وعYدم الYشعور بYاألمYان ،وهYنا تYكمن مYسؤولYية الهYيئة الYتعليمية والYتي يYتوجYب عYليها فYهم ديYنامYيات
السلوك في كل موقف من املواقف التي يتعرض لها التلميذ )شفيق ،محمد .(2000:145
وكYثيرا مYا يYعانYي تYالمYيذ املYدارس مYن الYضغوط النفسYية نYتيجة املYناهYج غYير املرنYة الYتي تYدرس جلYميع الYتالمYيذ بYنفس
الYطريYقة دون مYراعYاة الYفروق الYفرديYة بYينهم ،ودون الYنظر إلYى مYيولYهم واسYتعداداتYهم ،وبYالYتالYي يYصبح املYنهج وطYريYقة
الYتدريYس عYبئا عYلى بYعض الYتالمYيذ ،وفYي هYذه احلYالYة تزيYد طYموحYات الوالYديYن املYتعلقة مبسYتقبل االبYن الYطني بYلة ،حYيث
يYعيش الوالYدان قYلقا شYديYدا يYتعلق مبسYتقبل ابYنهما ،ويYنتقل هYذا الYقلق إلYى االبYن ألنYه يYعيش صYراعYات بYني عYدم قYدرتYه
عYلى حتYقيق هYذه الYطموحYات وإمYكانYياتYه ،ومYن املYعروف أن الYهوة الYسحيقة بYني مسYتوى الYطموح ومسYتوى اإلمYكانYيات
تعد سببا من أسباب نشأة االضطرابات والضغوط النفسية )عوض ،رئيفة رجب .(2001:19
وفYي فYترة املراهYقة ترتYبط مواقYف الYضغط املسYتمرة أو املYتتابYعة دائYما بYاملYشكالت الYصحية والنفسYية لYلمراهYقني ،مYثل
الYتوتر واإلحYباط والسYلوك اجلYانYح والYيأس ،وإلYى جYانYب حYدوث عوامYل اإلحYباط الYيومYية أو مواقYف الYضغوط املYتتابYعة
واملYتزامYنة مYع الYتغيرات اإلمنYائYية لYفترة املراهYقة فYإن اسYتجابYة املراهYق السYلبية تYبدأ فYي الYظهور وتYتفاقYم مYع تYتابYع املواقYف
الضاغطة )نفس املرجع ص .(17
وعYندمYا يسYتمر تYعرض املYراهYق لYلمواقYف الYبيئية الYضاغYطة يYنعكس ذلYك عYلى جYميع جYوانYب شYخصيته ،ويYتعامYل
مYعظم املYراهYقني مYع املYواقYف الYضاغYطة الYتي تYواجYههم بYاسYتجابYات ممYاثYلة فYي املYواقYف املYشابYهة ،بYغض الYنظر عYما إذا
كYانYت تYلك املYواقYف مYالئYمة أو غYير مYالئYمة .ولهYذا فYإن مYعرفYته وإدراكYه ملYهارات وأسYالYيب املYواجYهة فYي الYتعامYل مYع
الYضغوط تYساعYده فYي الYتعامYل الYناجYح لYصور أكYثر عYمومYية مYن الYضغوط ،وتYسهم إيYجابYيا فYي حتYسن صYورة الYذات
وزيYادتYها لYدى املراهYق )نYفس املرجYع ص  .(18ومYن أمYثال تYلك الYضغوط النفسYية املYعامYلة غYير الYالئYقة مYن املYدرس أو
املYدير لYلتلميذ فYي حYالYة ارتYكابYه خلYطأ مYا ،فYكثيرا مYا تؤدي االنYتقادات غYير املYبررة أو املYبالYغ فYيها لYلتلميذ إلYى إحYساسYه
بالذنب الذي يصيبه باإلحباط ويؤثر على احترامه لذاته.
ويYأتYي هYنا الYدور الYفعال الYذي ميYكن لYألخYصائYي االجYتماعYي فYي املYدرسYة أن يYقوم بYه فYي حYل أي مYشكلة ميYكن أن
يYYتعرض لYYها الYYتلميذ ،وذلYYك بYYالYYتعرف عYYلى األسYYباب املYؤديYYة لYYلمشكالت الYYتي تYYدفYYع الYYتلميذ لYYلقيام بسYYلوك مYYعني
ومYحاولYة تYذلYيلها بYاألسYالYيب املYناسYبة ،كYما عYلى األخYصائYي االجYتماعYي الYعمل عYلى تYنظيم احلYياة االجYتماعYية بYاملYدرسYة،

والYذي مYن شYأنYه أن يؤدي إلYى تYنمية قYدرات الYطالYب الYعقلية والوجYدانYية واجلYسمية ،وال يYتم ذلYك إال مYن خYالل حتYقيق
الYتعاون بYني هYيئة الYتدريYس والYطالب وتYنظيم جYماعYات الYنشاط املYدرسYي ،وتYوجYيه الYطالب لYالنYدمYاج فYي الYنشاط
املناسب ،واإلحساس بالوالء للجماعات واجملتمع )اجلميلي ،خيري .(1998:249
ومYYن األمYور املYYهمة أيYYضا مYYا يYYقوم بYYه األخYYصائYYي االجYYتماعYYي مYYن اتYYصال مبYYصادر اخلYYدمYYات األخYرى فYYي اجملYYتمع
اخلYارجYي ،مYن أجYل املYساهYمة فYي اخلYدمYات الYطالبYية ،والYذي ميYكن أن يYكون لYه األثYر الYفعال كYأسYلوب مYن األسYالYيب
الوقYائYية فYي مYجال املYدرسYة .ومYن هYذه األسYالYيب االتYصال مبYكاتYب اخلYدمYة االجYتماعYية املYدرسYية والYعيادات النفسYية،
وذلYك لYتحقيق أكYبر قYدر ممYكن مYن املYساعYدة لYلتالمYيذ ،وهYذا مYن شYأنYه أن يYجنبهم الYتعرض لYلمشكالت قYبل وقYوعYها
)نفس املرجع ص .(295
وال يYقتصر األمر عYلى ذلYك ،فYإن تYشكيل مYجالYس اآلبYاء كحYلقة اتYصال بYني املYدرسYة وأولYياء أمور الYتالمYيذ الYذيYن
ميYثلون اجملYلس ،يYسهم فYي حYل مYشكالت الYطالب ،هYذا بYاإلضYافYة جلYعل املYدرسYة مركز إشYعاع خلYدمYة الYبيئة احملYلية فYي
إقYامYة الYندوات فYي املYناسYبات اخملYتلفة أو عYمل نYادي صYيفي أو إقYامYة الرحYالت واملYعسكرات وبرامYج خYدمYة الYبيئة )نYفس
املرجع ونفس الصفحة(.
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يYعتبر عYامYل الYصحبة أو جYماعYة األصYدقYاء مYن أشYد الYعوامYل تYأثYيرا عYلى اكYتساب احلYدث أمنYاطYا سYلوكYية ،وطYبقا
لYطبيعة هYذه اجلYماعYة تYتشكل شYخصيته .فYمن هYذه اجلYماعYات مYا يYكون سYلوكYها مYتسقا مYع املYعايYير اجملYتمعية ،ومYنها
مYا تYكون ذات سYلوكYيات منحYرفYة ،وفYي فYترات مYعينة مYن حYياتYه تكتسYب جYماعYات الYصحبة لYدى احلYدث مYنزلYة بYالYغة
األهYمية تYفوق تYلك الYتي يYشعر بYها جتYاه أسYرتYه ،لYذلYك فYإن تYأثYير هYذه الYصحبة عYليه سYلبا أو إيYجابYا يYكون كYبيرا
)الشرقاوي ،أنور .(1986:202
وجلYماعYة األصYدقYاء مYعايYير خYاصYة متYتلك قوة الYتأثYير عYلى سYلوك احلYدث ،فYيقتبس عYنها أسYالYيب احلYياة فYي املYلبس
وقYص الYشعر وطريYقة الYتعبير وغYيرهYا ،إال أن قوة تYأثYير اجلYماعYة عYلى انYتماء احلYدث إلYيها يYتوقYف عYلى مYدى مYا تYتمتع
بYه مYن قوة مرجYعيتها ،والوظYيفة الYتي تYقوم بYها ،وأهYم وظYيفة لهYذه اجلYماعYة تYكمن فYي مYساعYدة أعYضائYها عYلى الYتعامYل
مع االنفعاالت واملشاعر املقلقة للحدث.
وتYلعب عوامYل الYسن واجلYنس واملسYتوى الYتعليمي والYثقافYة دورا فYي قوة انYتماء احلYدث إلYيها ،وتزداد أهYمية مYعايYير
اجلماعة ومتسك احلدث بها كلما كبر في السن )احلناكي ،علي سليمان .(2006:32
وكYثيرا مYا يYختار احلYدث رفYاقYه مYن بYني زمYالئYه فYي املYدرسYة أو الYعمل أو مYن اجلYيران ،وهYو يYفضل تYلك اجملYموعYة
الYتي تYتقارب مYعه فYي الYسن وتYتفق مYع مYيولYه واجتYاهYاتYه ،ومYن خYالل هYذه الYصحبة تتحYدد نوعYية سYلوك احلYدث .فYإذا
كYانYت مجYموعYة األقران حYسني السYيرة والسYلوك تYكون عYامYل بYناء وثراء لYشخصيته ،ذلYك أن قوتYهم تتحYد فYي مYقاومYة
أي إغراء لYالنحYراف ،أمYا إذا كYانYت هYذه اجملYموعYة سYيئة السYيرة والسYلوك ،تYكون عYامYل خراب وهYدم لYشخصيته ،حYيث
يYتطبع بYطباعYهم ويYصبح جزءا مYنهم ،ويYصعب عYليه االبYتعاد عYنهم ،خYاصYة إذا تYصادف ذلYك مYع خYلل مYادي أو مYعنوي
في األسرة ،فإن احلدث يعوض ذلك بتقوية روابطه بتلك اجلماعة )بلحسن ،زوانتي .(2004:100
وتشYير نYتائYج دراسYات سYوسYيولYوجYية ونفسYية عYديYدة الYتي تYناولYت ظYاهYرة إدمYان اخملYدرات إلYى أن الشYباب الYذيYن
أدمYنوا اخملYدرات كYان وراءهYم الYصحبة الرديYئة مYن األصYدقYاء ،وكYانYت مYجاراة تYلك الYصحبة وتYقليدهYا هYي السYبب املYباشر
لYلتعاطYي واإلدمYان ،فYالرغYبة فYي الYتقليد واإلغواء تYدفYع الYكثير مYن الشYباب إلYى الYتعاطYي ،إمYا بYدافYع حYب االسYتطالع
أو اجملاراة أو املباهاة والتفاخر باجلرأة والرجولة املبكرة )سالم ،زينب .(2007:145
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ألوقYات الYفراغ إيYجابYيات كYما لYه سYلبيات ،ويYعتمد ذلYك عYلى كYيفية اسYتغاللYه واالسYتفادة مYنه ،بYحيث ميYكن أن
يYتحقق فYيه  -مYن خYالل األنشYطة الYتي يYقوم بYها الYفرد فYي وقYت فراغYه  -إشYباع احلYاجYات الYضروريYة لYتمتع الYفرد بYحياة
صحية بدنيا ونفسيا ،ويتمثل أهمها فيما يلي:
 .1إشباع احلاجات اجلسمية :فتتم إزالة التوترات العضلية وتنشيط الدورة الدموية.
 .2إشYباع احلYاجYات االجYتماعYية :وذلYك بYاالنYغماس فYي الYعمل االجYتماعYي والYتعامYل بYروح اجلYماعYة فYي أنشYطة
متعددة متأل وقت فراغ الفرد وتخلصه من االنطواء.
 .3إشYباع احلYاجYات الYعلمية والYعقلية :والYتي بYها يكسYب الYفرد مزيYدا مYن اخلYبرة واملYعرفYة واملYهارة ،وتفجYر طYاقYاتYه
الكامنة ،وتصقل اإلبداع لديه ،وكل ذلك قد يساعده في تأمني مستقبله املهني.
 .4إشYباع احلYاجYات االنYفعالYية :تYلك الYتي تYتعلق بYالYدوافYع الYال شYعوريYة أو الYدوافYع املYكبوتYة الYتي قYد تYدفYع الYفرد
إلى االنحراف إذا لم يتم إشباعها بطرق سليمة )السدحان ،عبد الله ناصر .(1994:99
وجYدير بYالYذكر أنYه لYيس فYقط مبYلء أوقYات الYفراغ بYإشYباع هYذه احلYاجYات تYتم الYفائYدة لYلفرد ،وإمنYا تYعتمد طYبيعة إشYباع
هYذه احلYاجYات عYلى نYية الYفرد وهوايYته ،سYلبا أو إيYجابYا .فYمثال ميYكن أن يYقضي الYفرد أوقYات فراغYه فYي الYقراءة املYفيدة
الYبناءة ولYعب الYكرة والرسYم والYعمل الYيدوي إجYماال ،وهYذا أمر حYسن ،وميYكن أن يYقضي وقYت فراغYه بYطريYقة يYكون فYيه
اإلنYتاج مYعدومYا ،مYثل :مYشاهYدة الYتلفزيون والYفيديو لYبرامYج غYير مYهمة أو تYافYهة ،وهYذا يYعتبر مYضيعة لYلوقYت )نYفس
املرجع ص .(100
والشYك أنYه مYن املYهم أن يجYد اإلنYسان فYي حYياتYه الYيومYية مYكانYا يYقضي فYيه وقYت الYفراغ ،لYكي يYعود لYلعمل وهYو
متجYدد الYنشاط ،مYتخفف مYن الYتوتر والYقلق الYناجت عYن مYشكالت الYعمل واملYنزل أو غYير ذلYك .وأسهYل وسYيلة لYذلYك كYي
تYؤدى الوظYيفة االجYتماعYية أجهYزة الYثقافYة واإلعYالم اخملYتلفة ،مYع الYعلم بYأن هYذه األجهYزة قYد تYكون ذات برامYج هYادفYة
تYخفف مYشكالت احلYياة وتبسYطها وتخYلصها مYن الYنواحYي االنYفعالYية الزائYدة ،ومYن الYصراعYات الYتي تسYتنفد جزءا كYبيرا
مYن طYاقYاتYه ،ومYن نYاحYية أخYرى ،قYد تYكون بYرامYج لYهو رخYيص تيسYر لYلناظYر لYها أو املسYتمع طYرق االنحYراف وكYيفية
الوصول إليها )اجلميلي ،خيري .(1998:265
ويYعتبر كYل مYن الYتلفزيYون والسYينما واإلذاعYة والYصحف واإلنYترنYت مYن الYوسYائYل الYضروريYة لYلحياة االجYتماعYية
بYYالنسYYبة لYYكثير مYYن الYYناس ،خYYاصYYة فYYي عYYصرنYYا احلYYديYYث الYYذي يYYتميز بYYالYYطفرة الYYتكنولYوجYYية فYYي اجملYYال اإلعYYالمYYي
والYترفيهYي .وكYل هYذه الوسYائYل تهYدف إلYى نYقل املYعلومYات إلYى املYتلقي فYي إطYار موجYه ومخYطط وهYادف ،وهYي تYختلف
فYي تYأثYيرهYا مYن حYيث طYبيعتها مYن جYهة ،ومYن حYيث طYبيعة املYتلقي مYن جYهة أخYرى .فYالYصحف تYعتمد عYلى الYكتابYة
والYصورة اجلYامYدة ،واإلذاعYة تYعتمد عYلى الYصوت ،والYتلفزيYون يYعتمد عYلى الYصورة والYصوت ،أمYا اإلنYترنYت فYيكون
أكYثر شYموال حYيث يYعتمد عYلى الYكل :الYكتابYة والYصوت والYصورة .وطYبقا لهYذه املYميزات لYكل وسYيلة عYن األخرى يYكون
فYارق الYتأثYير ،مبYعنى أن اإلذاعYة تYكون أكYثر تYأثYيرا مYن الYصحف ،والYتلفزيون أكYثر تYأثYيرا مYن اإلذاعYة ،واإلنYترنYت أكYثر
تYYأثYYيرا مYYنهم جYYميعا ،كYYما أن نسYYبة الYYتأثYYير تYYكون أقYYوى عYYلى الYYصغار بYYاملYYقارنYYة بYYالYYكبار )زوانYYتي ،بYYلحسن
.(2004:114
وتYكمن اخلYطورة هYنا فYي توجYيه رسYائYل إعYالمYية مYشوهYة مYن خYالل هYذه الوسYائYل املYتكاثرة  -مYنها مYا يحYمل أجYندات
أجYنبية  -جلYمهور عYربYي واسYع تYسوده حYالYة الYالوعYي واألمYية ،ومYا ظYاهYرة انYتشار اإلرهYاب الYتي تYعيشها مYنطقتنا
العربية في الوقت احلاضر إال إحدى إفرازات هذا االختراق اإلعالمي.
وإذا مYا تYناولYنا هYذه الوسYائYل اإلعYالمYية كYل عYلى حYدة وتYأثYيرهYا عYلى انحYراف األحYداث ،ميYكن الYقول أوال :إن املYقروء
مYنها يYساهYم وإن بYطريYق غYير مYباشر فYي انYتشار االنحYراف .مYثال :إن مYا تنشYره الYصحافYة عYن بYعض اجلYرائYم بYتفصيالتYها
الYدقYيقة فهYي بYذلYك  -وبYطريYقة غYير مYباشرة  -ميYكن أن تؤثر عYلى الYصغار الYذيYن يYقرءون هYذه اجلYرائYد ،فYيعمد الYبعض
مYنهم إلYى تYقليد بYعض املYواقYف املYشابYهة مYن اجلYرائYم ،كYذلYك هYو احلYال بYالنسYبة لYبعض الYكتب غYير اجلYيدة ،الYتي متYثل
الYبطوالت الYفرديYة أو الوصYول إلYى الYنجاح والYثروة بYطرق بYعيدة عYن الواقYع وغYير مشYروعYة ،فYيؤدي ذلYك إلYى سوء فYهم

الشYYباب لYYلحقائYYق ،ورمبYYا تخYYلق مYواقYYف لYYلصراع بYYني قYYيم اجملYYتمع وبYYني هYYذه الYYبطوالت الYYفرديYYة )اجلYYميلي ،خYYيري
.(1998:265
كYذلYك تYلعب وسYائYل اإلعYالم املYرئYية  -وخYاصYة الYترفيهYية مYنها كYالسYينما والYتلفزيYون والYفيديYو  -دورا مYهما فYي
الYتأثYير عYلى توجYه املYتلقي وسYلوكYه ،ويYكون تYأثYيرهYا عYلى الYصغار أكYبر ،ولYعل أهYمها السYينما ،فYالYصورة السYينمائYية
تYكون قويYة اإليYحاء عYلى احلYدث ،فهYي ومYا يرافYقها مYن إظYالم وعزلYة وإضYاءة الYشاشYة وإيYقاع موسYيقي يرافYق الYعرض،
تYفرض نYفسها عYلى احلYدث بشYدة ،فYيصبح احلYدث أشYبه بYاملYنوم مYغناطيسYيا ،وفYيما بYعد يYسعى إلYى ترجYمة مYا شYاهYده
عYYلى الYYشاشYYة مYYن صYYور إلYYى أفYYعال إجYرامYYية إذا مYYا احYYتوتYYها الYYشاشYYة كYYالYYعنف والسYYرقYYة واجلYYنس )شYYازال ،جYYاك
 .(1970:18وهYكذا تYلعب السYينما دورا مYهما فYي تYكويYن شYخصية احلYدث عYن طYريYق الYتمثل والYتقمص )نYفس
املرجع ص.(51
أمYا اإلذاعYة فYقد أصYبحت شYائYعة فYي مYعظم قYطاعYات اجملYتمع ،ومYن سYماتYها أنYها عYندمYا تشYتمل عYلى متYثيليات
تYتعلق بYبعض املواقYف اإلجرامYية وتYصور دهYاء وذكYاء اجملرمYني ،فYإنYها بYذلYك تYسمح بYتأثYيرهYا عYلى اخلYيال أن يYتقمص
األبناء سلوكيات هذه الشخصيات اإلجرامية )اجلميلي ،خيري .(1998:272
وتYضاهYي بYل قYد تYفوق أضYرار اإلنYترنYت وكYذلYك بYقية الYوسYائYل اإللYكترونYية احلYديYثة جYميع وسYائYل االتYصال سYابYقة
الذكر في تأثيرها على سلوكيات األطفال ،وخاصة االنحراف )مختار ،زينب .(2012
وعYلى الYعموم ،فYإن وسYائYل االتYصال واإلعYالم سYالح ذو حYديYن ،فYيها مYا هو نYافYع وفYيها مYا هو ضYار ،فهYي مYن نYاحYية
تYقدم الYثقافYة والYعلوم املYعرفYية واإلخYباريYة ،ومYن نYاحYية أخرى تYقدم مYا مYن شYأنYه أن يYشوه الYفكر ويYدمر األخYالق ،وهYذا
يYتطلب توعYية األبYناء بYانYتقاء مYا هو إيYجابYي مYنها وترك مYا هو سYلبي ،كYذلYك فYإن قYضاء أوقYات الYفراغ ضرورة مYلحة
لبناء شخصية األبناء بشرط أن يُختار منها ما يناسب طبيعة سنهم ويتواءم مع القيم اجملتمعية.
فYيما سYبق ألYقينا الYضوء عYلى أهYم الYعوامYل املYؤديYة النحYراف األحYداث فYي مYنطقتنا الYعربYية ،والYتي كYشفتها عYدة
دراسYات بYحثية أجYريYت فYي دول عYربYية مYتعددة ،وفYي ضYوء هYذه الYعوامYل ميYكننا الYتعرف عYلى مYدى إمYكانYية تYطبيق
النظريات العلمية الغربية في تفسير االنحراف واجلرمية في الوطن العربي.

الفصل الخامس
النظريات العلمية املفسرة للسلوك
االنحرافي  -اإلجرامي

مرت التفسYيرات املYتعلقة بYالسYلوك اإلنYسانYي  -ومYن بYينها السYلوك االنحYرافYي اإلجرامYي  -مبراحYل
عYYدة .وكYYانYYت كYYل مYرحYYلة انYYعكاسYYا لYYتطور الYYتفكير اإلنYYسانYYي عYYلى وجYYه الYYعموم ،ويYYتميز السYYلوك
اإلنYسانYي بYالYتشابYك والYتعقيد ،ويؤدي ذلYك بYالنسYبة لYلباحYثني فYي الYعلوم االجYتماعYية والنفسYية إلYى
صYYعوبYYة فYYهم الYYعوامYYل واملسYYببات ملYYشكالت السYYلوك وتفسYYيرهYYا فYYي ضYوء تYYلك الYYتعقيدات فYYهما
موضوعيا.
ويرى الYدكYتور سYمير نYعيم أن الYعلوم االجYتماعYية مYا هYي إال »مYنتج اجYتماعYي« ،تYتأثر بYاجملYتمع
الYذي تYتواجYد فYيه وبYقيمه الYسائYدة ،ممYا يYبعد هYذه الYعلوم إلYى حYد كYبير عYن صYفة احلYياديYة ،الYتي البYد
لYلباحYث أن يتحYلى بYها ) .(1985:121لYذا يرى نYعيم أن أي مYشكلة اجYتماعYية يYجب أن تYدرس
فYي ضYوء مYعطيات الYبناء االجYتماعYي ونYظمه اخملYتلفة االجYتماعYية والسYياسYية واالقYتصاديYة ،وذلYك
ضمن سياقه الزمني )نفس املرجع ص .(128
وإذا مYا تYتبعنا مYشكلة اجلYرميYة واالنحYراف عYبر الYتاريYخ لYوجYدنYا مYدى تYأثYر الYنظرة إلYى عYوامYلها
وأسYبابYها بYالYظروف الYسائYدة فYي اجملYتمعات املYعنية وفYي كYل مرحYلة مYن تYلك املراحYل الYتاريYخية .فYقدميYا
اعYتمدت الYقبائYل الYبدائYية فYي تفسYيرهYا لYالنحYراف واجلYرميYة عYلى تYصور كYلي لYلكون احملYيط ،قYائYم عYلى
االعYYتقاد بYYأنYYه تYYتحكم فYYيه قYYوى خYYفية شYYريYYرة ) ،(Witch-SpiritsتهYYدف إلYYى إحلYYاق األذى
بYاإلنYسان ،وتYأمYره بYاتYباع سYلوك شYريYر وارتYكاب اجلYرائYم ،ولYلتصدي ملYثل هYذه الYقوى الشYريYرة يYتحتم
عYلى اإلنYسان أن يYقوم بYأعYمال طYقوسYية مYعينة تYدخYل ضYمن املYعتقدات الYديYنية الYبدائYية )طYالYب ،حYسن
.(1997:58
وعYYند قYYدمYYاء اإلغYYريYYق كYYان االعYYتقاد الYYسائYYد فYYي املYYرحYYلة األولYYى مYYن الYYتفكير اإلغYYريYYقي يYYعتمد عYYلى الYYنظرة
املYيتافYيزيYقية أو الYفكر األسYطوري الYبعيد عYن املYنطق والYتفكير الYعلمي ،فYكانYت الYظواهر الYطبيعية تفسYر فYي ضوء قوى
فوق طYبيعية )إلهYية( خYارقYة تYفوق قYدرة اإلنYسان ،فYطبقا لهYذا الرأي كYانوا يYعتقدون أن الYطبيعة كYانYت مYحكومYة بYقوى
غYيبية ،وكYل مYا يحYدث فYي األرض هو نYتيجة لهYذه الYقوى ،ومYنها اجلYرميYة ،فYاجملرم عYلى هYذا األسYاس مYا هو إال شYخص
سيئ احلظ تعيس ،أصابته اللعنة الربانية.
واسYتمر هYذا االعYتقاد الYالهوتYي فYي تفسYير اجلYرميYة حYتى فYترة مYتقدمYة مYن الYتفكير الYيونYانYي ،ولYكنه اخYتلط بYالYتفكير
املYنطقي ،فنجYد مYثال أفYالطYون  PlatoنYفسه عYندمYا يYتطرق للجYرميYة يYتكلم عYن الشYيطان ودخYولYه جلYسم الYفرد وأمYره
بYاجلYرميYة ،ولYكي يتخYلص الYفرد مYن الYعمل اإلجرامYي مYا عYليه إال أن يتخYلص مYن الشYيطان بYداخYله ،عYلما بYأن أفYالطون
ومYن بYعده أرسYطو قYد قYامYا مبYحاربYة األفYكار اخلYرافYية وغYير الYعقالنYية واجلهYل بYصفة عYامYة ،وخYاصYة مYا قYامYا بYه مYن
محاربة األفكار السفسطائية التي تشكك في القيم وتدعو إلى نسبية احلقيقة والفضيلة )نفس املرجع ص.(59
وكYYان سYYقراط مYYن ضYYمن فYYالسYYفة املYرحYYلة الهYYيلينية ،وقYYد تYYعرض ملYوضYوع اجلYYرميYYة ،وذلYYك فYYي سYYياق احلYYديYYث عYYن
الفضيلة والرذيلة ،فربط بينها وبني اجلهل والعلم ،ويفسر أبوحسان رأي سقراط في اجلرمية حيث يقول:
» الYفرد يسYلك مسYلك اجلYرميYة نYظرا جلهYله ،ولYيس عYن عYمد أو قYصد ،ولو عرف طريYق الYفضيلة الجتYه إلYيها ،وحسYب
رأيه فإن العلم هو أساس الفضيلة وأساس قمع اجلرمية ومحاربتها«.
أمYا فYي كYتابYه » الYقوانYني« ،فYقد عYالYج أفYالطYون  -كYما يYضيف أبYوحYسان  -االنحYراف ،حYيث رأى أن السYلوك
اإلجرامYي ال يرجYع إلYى سYبب طYبيعي فYي اإلنYسان ،ولYكنه يرجYع إلYى تYأثYير األرواح الشYريرة تYارة ،وتYارة أخرى إلYى اتYباع
مسالك الشيطان الذي بداخله.
أمYا تفسYيرات الYقرون الYوسYطى للجYرميYة فYكانYت انYعكاسYا لYلفكر الYسائYد فYي أوربYا آنYذاك ،فYقد كYانYت الYكنيسة
الYكاثYولYيكية متYارس سYيطرة كYامYلة عYلى احلYياة االجYتماعYية واالقYتصاديYة والYثقافYية ،وكYان نYظام اإلقYطاع فYي الYقرون
الوسYطى هو الYسائYد فYي أوروبYا ،وفYي ظروف كهYذه تYأثر الYفكر ،فYأصYابYه االنYكماش واالنYحصار ،وأصYبح بYعيدا عYن الYعلم

واملYنطق السYليم ،وعرفYت الYقرون الوسYطى فYي أوروبYا» ،بYعصر الYظالم« ،وسYادهYا » خYليط هYجني مYن األفYكار الYالهوتYية
الكنسية والفكر اإلغريقي غير املنقح«.
وانYسحب هYذا الYنوع مYن الYتفكير عYلى الYظاهYرة اإلجYرامYية وتفسYيراتYها ،فYوفYقا لYلتعالYيم الكنسYية فYإن اجلYرميYة هYي
انYتهاك لYلقانون اإللهYي ،وبهYذا املYفهوم تYكون اجلYرميYة انYتهاكYا لYلقانون الكنسYي قYبل أن تYكون انYتهاكYا لYلقانون اإلنYسانYي،
وهYي حتYدث نYتيجة لYتأثYير األرواح الشYريYرة واتYباعYا ملسYلكها ومسYلك الشYيطان واجلYن ،وعYلى هYذا األسYاس أيYضا تYتم
مYعاجلYة اجلYرميYة ،حYيث يYكون الYعقاب مYزيYجا مYن الYطرق الYقانYونYية والYالهYوتYية ،ومYن أمYثلة الYعقاب الYقيام بحYلقات
اسYتخراج اجلYن وحرق بYعض املYذنYبني ،وإلYى جYانYب التفسYيرات الYالهوتYية )الكنسYية( واخلرافYية ،وجYدت أيYضا تفسYيرات
قYد تYتصف بYنوع مYن الYعقالنYية ،وهYي أن السYلوك اإلجرامYي كYان يفسYر عYلى أسYاس ضYعف خYلقي وأخYالقYي لYدى األفراد
)نفس املرجع ص.(61
وإذا مYا انYتقلنا إلYى الواقYع االجYتماعYي الYذي سYاد أوربYا فYي الYقرن الYثامYن عشYر ،سنجYد أن تفسYير اجلYرميYة كYان تYعبيرا
لYلفكر الYسائYد فYي تYلك الYفترة ومYا كYان يYعتري ذلYك الواقYع مYن مYشكالت ،فYقد كYان مؤرخو الYثورة الYصناعYية فYي الYقرن
الYثامYن عشYر يYعتبرون ظYاهرة انحYراف األحYداث مYشكلة اجYتماعYية  -صYاحYبت مYع غYيرهYا مYن املYشكالت  -حتول اجملYتمع
الYتقليدي نYحو الYصناعYة وسYكنى املYدن ،فYقد لوحYظ وقYتها فYي تYلك املYدن ارتYكاب صYغار الYسن ألعYمال مYنافYية لYآلداب
وتكوين عصابات مهمتها السرقة وإثارة الشغب.
وبYالYعكس مYن ذلYك ،فYقد كYانYت احلYياة فYي الYقرى فYي نYفس تYلك الYفترة تYتميز بYاالسYتقرار وبYتماسYك أفراد اجملYتمع،
وسYيادة الYعالقYات األولYية املYبنية عYلى املYعرفYة الYتامYة بYني أفراد اجملYتمع بYعضهم بYعضا ،حYيث كYان كYبار الYسن يYقومون
بYاملسYئولYية اجلYماعYية جتYاه تربYية األبYناء وتYعليمهم أمنYاط السYلوك املYتعارف عYليها اجYتماعYيا ،لYذلYك كYانYت نسYبة انحYراف
األحداث منخفضة نسبيا في تلك اجملتمعات التقليدية.
وعYند بYدء الYصناعYة وتركزهYا فYي املYديYنة واحYتياجYها إلYى أعYداد كYبيرة مYن األيYدي الYعامYلة ،انYتقل سYكان الYقرى الYذيYن
كYانوا يYعملون فYي الYفالحYة أو الYصيد أو غYيرهYا مYن احلرف البسYيطة ،إلYى املYدن لYلعمل فYي الYصناعYة ،ورغYم حتYسن دخYلهم
 حYيث كYانYوا يYتقاضYون فYي املYدن أجYورا عYالYية مYقارنYة بYتلك الYتي كYانYوا يYحصلون عYليها فYي الYقريYة  -إال أن ظYروفالYعمل فYي تYلك املYصانYع لYم تYكن جYيدة ،فYقد كYانYت تسYتعني بYالYنساء واألطYفال ،وكYانYت سYاعYات الYعمل طويYلة والYظروف
صYعبة ،وكYانYت مYناطYق الYسكن فYقيرة ومYكتظة بYآالف املYهاجYريYن ،ممYا حYرم الYصغار مYن مYتابYعة الYكبار لYهم )الYتير،
مYصطفى عYمر  (1990 :64ومبYقارنYة مYا كYان يحYدث فYي الYدول األوربYية فYي تYلك األزمYنة مبYا يحYدث اآلن فYي املYنطقة
الYعربYية ،سنجYد تYطابYقا لYلنتائYج بYني هYذه اجملYتمعات ،هYذا مYا تYوصYلت لYه نYتائYج الYدراسYات الYتي أجYريYت فYي املYنطقة
العربية ،والتي ذكرناها في فصل سابق من هذه الكتاب.
كYYذلYYك شهYYد الYYقرنYYان الYYثامYYن عشYYر والYYتاسYYع عشYYر االضYYطرابYYات والYYفوضYYى فYYي أوربYYا ،نYYتيجة حلYYاالت الYYعصيان
والYثورات ،ممYا أدى إلYى بزوغ فجYر الYعلوم االجYتماعYية ،والYتي كYان املYأمول مYنها أن تYكتشف قوانYني توضYع مYن خYاللYها
أسYس عYملية للسYالم االجYتماعYي ،غYير أن هYذه الYعلوم لYم تYكن عYلى وتYيرة واحYدة ،فYتشعبت التفسYيرات لYديYها ،وتYفاوت
كل منها في الرؤية للمشكالت االجتماعية.
فYفي الYبدايYة كYانYت املYذاهYب الYفكريYة لYعلماء اجلYرميYة مYحافYظة ،ورفYضوا كYل األفYكار اجلYديYدة والYتغيير ،مYفضلني
الYترتYيبات االجYتماعYية الYسائYدة ،كYقاعYدة لYلنظام االجYتماعYي ،وكYقواعYد مYنظمة لYلناس فYي اجملYتمع ،فYكانYت اجلYرميYة
بYالنسYبة لYهم متYثل انYتهاكYا لYالنYسجام الYطبيعي فYي اجملYتمع ،كYما كYانYت تYعتبر تهYديYدا لوجوده ،أكYثر مYن كونYها رد فYعل
لYYلظروف اجملYYتمعية الYYسائYYدة ) ،(1979 :4 QuinnyوعYYلى هYYذا األسYYاس دعYYوا إلYYى أن يYYكون الYYتعامYYل مYYعها
بالدرجة التي تتناسب مع مدى خطورة اجلرمية من وجهة نظرهم ،دون أن يتحملوا البحث عن أسبابها.
وفYى ثYالثYينيات وأربYعينيات الYقرن العشYريYن ،كYانYت نYظرة عYلماء االجYتماع لYالنحYراف مYختلفة عYما سYبق ،حYيث
أصYبح االنحYراف يYعتبر مرضYا أو قYصورا )بYاثولوجYيا( يYعانYي مYنه احلYدث ويYجب عYالجYه ،أكYثر مYن كونYه وصYمة أخYالقYية
تYYصم احلYYدث الYYذي يYYجب نYYبذه ،غYYير أن هYYذا الYYرأي بYYعد ذلYYك أصYYبح يYYنظر إلYYيه بYYنوع مYYن الYYتحفظ )1979 :3
 .(Walkerوهو األمر الذي توصل له العلماء فيما بعد ،نتيجة تقدم البحوث امليدانية.

وبYنهايYة الYقرن العشYريYن ،بYدأت تYطورات جYديYدة فYي الYعلوم السYلوكYية ،حYيث مت الYتركYيز عYلى تYأثYير الYظروف
االجYتماعYية عYلى السYلوك البشYري ،والYنظرة لYإلنYسان عYلى أنYه وحYدة سYايYكو -بYيولYوجYية ،تYعيش فYي بYيئة اجYتماعYية
)إسYماعYيل ،سYيد عYزت  .(1984:4وهYذا يYعني ضYرورة أن يفسYر االنحYراف فYي ضYوء تYكامYل الYعوامYل النفسYية
والYبيولوجYية واالجYتماعYية ،ورغYم ذلYك مYا زالYت هYناك الYكثير مYن التفسYيرات الYتي تYختلف فYيما بYينها ،طYبقا الخYتالف
األنسقة الزمانية واملكانية ملنظريها ،وكذلك وفق االختالفات األيديولوجية والفكرية بينهم.
ورمبYا يYكون مYن املYفيد هYنا الرجوع إلYى األدبYيات الYنظريYة ملYعرفYة مYدى تYأثYير الYنظام االجYتماعYي وفYق السYياق الزمYني
على منظري هذه األدبيات.
وفYي دراسYتها للسYلوك اإلجرامYي واالنحYراف اسYتمدت الYدراسYات الYعربYية الYتي أجريYت فYي إطYار الYنظريYات الYغربYية
فYروضYها ،وفسYرت نYتائYجها بYناء عYلى مYا تYقول بYه تYلك الYنظريYات ،ظYنا مYنها أن تYلك التفسYيرات تYنطبق عYلى كYل
مYجتمع وفYي كYل زمYان ،وهYي بهYذا غYير مYناسYبة لتفسYير السYلوك فYي مYجتمعاتYنا الYعربYية ،وفYي الواقYع فYإن الYنظريYات
الYعلمية مYا هYي بYالYضرورة إال انYعكاس لYطبيعة وظروف وتYاريYخ ذلYك اجملYتمع الYذي نYشأت فYيه ،ومYن الYصعب أن تفسYر
السلوك في مجتمع آخر يختلف عنه جذريا في تاريخه وظروفه وثقافته ونظامه االجتماعي.
وهYذا ال يYعني عYلى أي حYال أن اسYتخدام الYنظريYات الYغربYية عYدميYة الYقيمة متYامYا ،ولYكن مYن املYهم أن نYعلم أن فYي
تYطبيقنا لهYذه الYنظريYات لتفسYير السYلوك اإلجرامYي فYي مYجتمعاتYنا الYعربYية أن نYضع فYي االعYتبار طYبيعة الYظروف الYتي
حتYكمت فYي نYشأتYها ،وطYبيعة اجملYتمعات الYتي نYشأت فYيها ،ثYم تYطويYعها بYطريYقة تYتناسYب مYع الواقYع الYذي يراد دراسYة
اجلرمية واالنحراف فيه)نعيم ،سمير .(1985:120
عYلى وجYه الYعموم ،ميYكن تقسYيم الYتفكير الYعلمي الYغربYي فYي تفسYير اجلYرميYة واجلYنوح إلYى مجYموعYتني أسYاسYيتني:
اجملYYموعYYة األولYYى :التفسYYيرات الYYذاتYYية ،وهYYي تYYلك الYYتي تYربYYط أسYYباب اجلYYرميYYة واجلYYنوح بYYاخلYYصائYYص الYYذاتYYية لYYلفرد،
اجملYموعYة الYثانYية :التفسYيرات املوضوعYية ،وهYي تYلك الYتي ترجYع حYدوث اجلYرميYة واجلYنوح إلYى أسYباب اجYتماعYية ،ولYكل
مYن هYاتYني اجملYموعYتني نYظريYات تYختلف فYيما بYينهما طYبقا لوجYهات نYظر كYل مYن جYاء بYها ،وفYي الYفصل الYتالYي نYتناول
أهم النظريات من كل مجموعة.

الفصل السادس
التفسيرات الذاتية )الفردية(
لالنحراف والجريمة

ميYكن تقسYيم الYنظريYات الYذاتYية إلYى مجYموعYتني  ،أولYها :الYنظريYات الYكالسYيكية الYبيولوجYية الYتي
تYربYط أسYباب اجلYرميYة واجلYنوح بYاملYميزات الYفيزيYقية ،كYبنية اجلYسم والYتكويYن اجلYيني لYلفرد وغYيرهYا،
وه YYناك ال YYنظري YYات النفس YYية ) (psycologyوال YYطب نفس YYية ) (psychiatryال YYتي ت YYرى أن
املنحYرفYني يYعانYون مYن شYخصيات غYير سYويYة مYزمYنة أو مYن نYشأة مYختلة )Seigel and Joseph
.(Senna 1981:69-82
وقYYبل الYYبدء فYYي التحYYدث عYYن الYYنظريYYة الYYبيولYYوجYYية ،مYYن املYYفيد أن نشYYير إلYYى فYYكرة »اإلرادة
احلYرة« )الYنظريYة الYكالسYيكية الYقدميYة( فYي عYلم اإلجYرام ،والYتي نYادى بYها )جYيرمYي بYنتام Jermy
 ،(BenthamوهYذه األفYكار هYي الYتي مهYدت الYطريYق لYبزوغ الYنظريYات الYبيولYوجYية )الYكالسYيكية
احلديثة( التي ترفض فكرة اإلرادة احلرة وتربط أسباب اجلنوح واجلرمية بالسمات الطبيعية.
وكYانYت املYدرسYة الYكالسYيكية الYقدميYة قYائYمة عYلى مYبدأ الYلذة السYيكولYوجYية )(Hedonism
وعYلى اإلرادة املYطلقة لYلفرد ،مبYعنى »أن الYطبيعة قYد وضYعت اإلنYسان حتYت قYوتYني أسYاسYيتني ،هYما
الYلذة واأللYم ،وهYاتYان الYقوتYان هYما الYلتان حتYددان كYل تYصرفYات اإلنYسان ،فYكل شYخص يYسعى إلYى
احلYصول عYلى أكYبر قYدر مYن الYلذة وإلYى جتYنب األلYم .وملYا كYان يYفترض أن اإلنYسان ميYلك مYطلق احلريYة
فYي االخYتيار وفYي الYتصرف فYإنYه يYكون مسYئوال عYن كYل الYتصرفYات الYتي تYصدر عYنه مYهما كYانYت
الYظروف الYتي حتYيط بYه« .واملYفترض فYي هYذه احلYالYة أن اإلنYسان يYقوم بجYرميYته مYن أجYل احلYصول عYلى
الYلذة ،لYذلYك ال بYد أن تYكون الYعقوبYة )األلYم( مYساويYة لYلذة الYتي يYحصل عYليها نYتيجة جرميYته )نYعيم،
سمير .(1985:136
وميYكن الYقول إن املYدرسYة الYكالسYيكية الYقائYمة عYلى مYبدأ »الYلذة السYيكولYوجYية« وعYلى حYريYة اإلرادة املYطلقة لYلفرد
هYي إحYدى ثYمار عYصر الYتنويYر فYي أوروبYا ،وهYي أول مYن فسYر اجلYرميYة بYعيدا عYن التفسYيرات الYديYنية .ولYم تسYلم هYذه
املYدرسYة مبYبدأ احلYتمية الYعلمية الYذي سYاد الYتفكير الYعلمي بYعد ذلYك ،والYذي بYدأه فYي مYيدان عYلم اجلYرميYة الYعالYم اإليYطالYي
المبروزو ،مؤسس املدرسة الوضعية  positivisimفي علم اإلجرام )نفس املرجع ونفس الصفحة(.

) (1النظريات البيولوجية
) (1-1ال••نظري••ات األن••ثروب••ول••جية ال••فيزي••قية
يYYعتبر سYYيزار لYومYYبروزو ) Cesare Lombroso (1909-1835الYYطبيب االيYYطالYYي هYو املYYؤسYYس األول
لYلنظريYة الYعلمية احلYديYثة املفسYرة للسYلوك اإلجYرامYي ،وذلYك فYي الYقرن الYتاسYع عشYر ،وتYرتYكز هYذه الYنظريYة عYلى مYبدأ
أسYاسYه أن بYعض األفYراد يYولYدون ولYديYهم اسYتعداد فYطري قYوي للسYلوك اإلجYرامYي ،وأن اجملYرم هYو نYوع مYن األفYراد لYم
يYتطور عYلى نYحو يYجعله واحYدا مYن البشYر الYطبيعيني ،وإمنYا هو يYنتمي إلYى صYنف مYن البشYر الYذي يرتYد إلYى مرحYلة بYدائYية
فYي سYلم الYتطور ،والYذي فYي تYكويYنه يشYبه الYقردة ) .(Giddens 1989:124ويYتضح مYن ذلYك أن لYومYبروزو قYد
تYأثر مبYا جYاء مYن آراء فYي كتاب ل »تشارلز داروين« املسمى أصل اإلنسان  ،« The Descent of ManوهYي مYن
النظريات التي تسلم بحتمية العوامل الوراثية في نشأة السلوك اإلجرامي )هارون ،أحمد .(2009:136
وقYد كYان المYبروزو مYتخصصا فYي الYطب الشYرعYي والYطب النفسYي ،وخYدم فYي اجلYيش اإليYطالYي كYطبيب ،وأثYناء
خYدمYته فYي اجلYيش الحYظ أن اجلYنود األشYرار واجملYرمYني وأصYحاب املYشكالت لYهم خYصائYص فYيزيYقية متYيزهYم عYن اجلYنود
املYطيعني لYلقوانYني ،كYما الحYظ أيYضا أن كYثيرا مYن اجلYنود كYانوا يYقومون بYنقش وشYم  TatooعYلى أذرعYهم وصYدورهYم

وأجYزاء أخYرى مYن أجYسامYهم ،إال أن اجلYنود اجملYرمYني كYانYوا ميYيلون إلYى أن يYكون الYوشYم عYلى أجYسادهYم قYبيحا وغYير
مهYذب ،أمYا اجلYنود األسYويYاء فYكانYوا يYرسYمون صYورا بسYيطة ومهYذبYة .واسYتخلص مYن ذلYك أن الYنقش الYذي يYنقشه
الYYشخص عYYلى جYYسمه قYYد يYYدل عYYلى طYYبيعته .وقYYد دعYYا ذلYYك لYومYYبروزو إلYYى افYYتراض عYYالقYYة بYYني السYYلوك اإلجYرامYYي
واخلصائص النفسية والفيزيقية للفرد )نعيم ،سمير .(1985:148
وأدت هYذه الYفكرة إلYى قYيام لومYبروزو بYدراسYة مسYتفيضة فYي الYسجون اإليYطالYية عYلى اجملرمYني ،وفYي أثYناء دراسYته
هYذه قYام بتشYريYح جYثة أحYد عYتاة اجملرمYني بYعد وفYاتYه ووجYد أن مYخ هYذا اجملرم غYير طYبيعي مYن نYاحYية تYكويYنه ،وأنYه يشYبه
تYكويYن الYقردة ،ومYن هYنا نYشأت فYكرة الYردة ) ،(atavisأو الYعودة إلYى خYصائYص احلYيوانYات قYبل اإلنYسانYية .وبهYذه
الYفرضYية بYدأ لومYبروزو يجYري بYحوثYه ودراسYاتYه مYحاوال أن يYثبت أن اجملرم لYيس سوى إنYسان موصYوم بوصYمات االنYحالل
أو التدهور ) ،(stigmata of degeneracyأو أنه من أشباه القردة )نعيم ،سمير.(1985:149
ورغYم أن لومYبروزو قYد اعYترف فYي آخر األمر بYأهYمية تYأثYير الYتعلم االجYتماعYي عYلى تYطور السYلوك اإلجرامYي ،إال أنYه
كYان يYنظر إلYى مYعظم اجملYرمYني عYلى أنYهم منحYطون أو مYختلون بYيولYوجYيا ) .(Giddens 1989:124فYهو عYلى
سYبيل املYثال قYد ادعYى وجود ثYالثYة أنواع مYن اجملرمYني (1) :مجYرمYني بYالوالدة (2) .مجYرمYني مYخبولYني (3) .أشYباه
اجملرمYني .الYنوع األول مYن اجملرمYني» :اجملرم بYالوالدة« يYعتبر لومYبروزو أنYه »ارتYداد سYلفي إلYى مسYتوى بشYري أدنYى أو
أكYثر بYدائYية« ،وهYذا الYنوع فYي نYظره يYشكل الYغالYبية الYعظمى مYن اجملYرمYني ،والYنوع الYثانYي» :اجملYرم اخملYبول« وهYذا
الYYنوع يYYعتبره المYYبروزو مYريYYضا عYYقليا ونفسYYيا .والYYنوع األخYYير :أشYYباه اجملYرمYYني ،يYYكونYون مYYيالYYني الرتYYكاب اجلYYرائYYم
والسلوك السيئ في ظروف معينة ).(Vold and Bernard 1986:270
وخرج المبروزو من هذه الدراسات في كتابه »الشخص اجملرم  « Criminal ManبYأن أهYم اخلYصائYص الYتي يYتميز
بYYها مYYن أسYYماه بYYاجملYرم بYYاملYYيالد ) (Born CriminalهYYي :اخYYتالف حجYYم وشYYكل الYرأس عYYن الYYنمط الYYشائYYع فYYي
الYعنصر واملYنطقة الYتي يYنتمي إلYيها اجملرم ،عYدم انYتظام وتYشابYه نYصفي الوجYه  ،Assymetry of the FaceكYبر
زائYد فYي الYفكني وعYظام الوجYنتني ،تYشوهYات فYي الYعينني ،كYبر زائYد أو صYغر غYير عYادي فYي حجYم األذنYني أو بروزهYما
مYن الرأس بYشكل ميYاثYل أذنYي الYشمبانزي ،الYتواء األنYف أو اعوجYاجYه أو أنYف أفYطس أو مYشابهYته لYلمنقار أو وجود بروز
فيه ،جبهة متراجعة للخلف ،زيادة سمك عظام اجلمجمة ،الخ )نعيم ،سمير 1985؛ .(Lombroso 1968
إال أن لومYبروزو مYن خYالل دراسYته تYبني لYه أن هYناك بYعض االنحYرافYات واجلYرائYم يYتصف بYها كYل اجملرمYني مYن مYختلف
األنواع الYثالثYة الYتي صYنفها ،والYتي ال ميYكن اقYتصار تفسYيرهYا عYلى الYعوامYل الYبيولوجYية وحYدهYا )Recless,W.C
 .(1940:164ومYن ثYم أقر بوجود عوامYل طYبيعية وبYيئية لتفسYير اجلYرميYة ،فYفي كYتابYه »اجلYرميYة :أسYبابYها وعYالجYاتYها
 ،«Crime: its causes and remediesقYYام بشYYرح تYYأثYYير املYYناخ ،الYYكثافYYة الYYسكانYYية ،الYYعنصر البشYYري،
اجملYاعYات ،وعYدة عوامYل أخرى عYلى حYدوث اجلYرميYة ) .(Lombroso,C 1968وقYد تYعرضYت نYظريYة لومYبروزو إلYى
نYقد كYثير مYن الYعلماء ،واعYتبروا مYالحYظاتYه عYشوائYية ال تYرقYى إلYى مسYتوى املYنهج الYعلمي الYدقYيق .كYما نسYبوا إلYيه
جهله مبفهوم الوراثة وقوانينها اخملتلفة ،وافتقار دراسته لإلحصائيات الدقيقة للجرمية)هارون ،أحمد .(2009
ومYن نYاحYيته فYقد انYتقد »تYشارلز جورجن« نYظريYة لومYبروزو فYيما يYتعلق بYالYتكويYن الYفيزيYقي االرتYدادي .فYفي دراسYته
»املYدانون اإلجنYليز  ،« English ConvictsقYام جورجن بYفحص ثYالثYة آالف سYجني إجنYليزي ،وقYد اسYتخدم املYقايYيس
األنYثروبولوجYية الYدقYيقة ومYا أتYيح لYه مYن أسYالYيب إحYصائYية حYديYثة ،وقYارن بYني تYلك اجملYموعYة مYن اجملرمYني الYسجناء
ومجYموعYة أخYرى مYن غYير اجملYرمYني ،اعYتمادا عYلى  37صYفة جYسمية ،مبYا فYيها الYصفات الYتي اعYتمدهYا لYومYبروزو،
وتYوصYYل إلYYى نYYتيجة أنYYه ال تYوجYYد فYروق ذات داللYYة بYYني اجملYYموعYYتني مYYن الYYناحYYية الYYبيولYوجYYية )Recless,W.C
 1940:164وهYارون ،أحYمد  .(2009:139إال أن هYوتYون  ،Hootonالذي انتقد مYعارضYة جورجن لYفرضYيات
لومبروزو قYد دلYل عYلى أن نYتائYجه هو شخصيا أكدت آراء لومبروزو .ومYن نYاحYية أخرى ،فYقد كYان أغلب علماء اجلYرميYة مYن
مؤيYدي وجهة النظر البيئية يتفقون مYع جورجن ،وينتقدون كYال مYن لومبروزو وهوتون للعديد مYن املYآخYذ فYي إجراءات اختيار
الYYعينات الYYتي اسYYتخدمYYاهYYا فYYي دراسYتيهما ،والYYتي جYYعلت نYYتائYYجهما غYYير مYYقبولYYة )Rosenquist, C. and
.(Megargee,E. 1969:12
اعتمادا على ما سبق ،ميYكن الYقول بYأن اخلYصائYص الYفيزيYقية الYعضويYة ال ميYكن أن تفسYر عYلى أنYها دلYيل عYلى
جرائYم الYفرد أو سYبب جلYرميYته ،وفYي حYالYة وجود بYعض الYفروق السYطحية بYني اجملرمYني وغYير اجملرمYني ،مYثل ضYعف الYصحة
أو انYخفاض الوزن أو اإلصYابYة بYبعض األمراض ،فYإن كYل ذلYك يرجYع إلYى رداءة الYظروف االجYتماعYية واالقYتصاديYة الYتي
يعيشها اجملرمون )هارون ،أحمد .(2009:139

) (2-1نoظريoة األنooماط الooجسمية
وكYما هو احلYال بYالنسYبة لYلنظريYات األنYثروبولوجYية الYفيزيYقية ،فYإن »نYظريYات األمنYاط اجلYسمية« تYعتمد عYلى افYتراض
أن اخلYصائYص اجلYسمية لYألفراد تYنعكس عYلى سYلوكYهم وتYكويYنهم النفسYي وأمزجYتهم سYلبا أو إيYجابYا ،مبYعنى أن أي نYقص
أو امYتياز تYكويYني جYسمي يYقابYله بYالYضرورة نYقص أو امYتياز عYقلي أو مYزاجYي أو سYلوكYي ،وبYخالف الYنظريYة الYفيزيYقية
األنYثروبYولYوجYية أيYضا فYإن هYذه الYنظريYة ال تYرجYع االخYتالفYات بYني الYناس إلYى أصYول حYيوانYية أو بYدائYية وال تYعتبرهYا
وصYمات ،وإمنYا هYذه الYنظريYة ترجYع االخYتالفYات بYني األفراد إلYى ظروف وطYبيعة تYكويYن الYفرد بYاعYتباره مYنتميا إلYى فYئة
معينة من الناس دون غيرهم )نعيم ،سمير .(1985:155
وإلثYبات الYعالقYة بYني بYنية اجلYسم ومYزاج الYفرد واسYتعداده النفسYي ومنYط سYلوكYه ،فYقد أجYريYت دراسYات عYديYدة لYعل
أهYمها دراسYات »ولYيم شYيلدون« الYذي اسYتمد أفYكاره واسYتنتاجYاتYه مYن بYحوث و»حYقائYق عYلم احلYياة« ،وترتYكز دراسYاتYه
عYلى فYكرة وجود » عYالقYة بYني تركYيبة اجلYسم والYشخصية ،ويشYرح شYيلدون ثYالثYة أمنYاط جYسمية ،تYتمثل فYي» :الYنمط
الYYYYYعريYYYYYض الYYYYYعضلي  ،«Mesomorphو»الYYYYYنمط الYYYYYنحيف  ،« Ectimorphو»الYYYYYنمط الفخYYYYYم الYYYYYبديYYYYYن
 .«EndomorphولYكل منYط مYن هYذه األمنYاط سYمات سYلوكYية خYاصYة ،حYيث يYتسم الYنمط األول بYاملYغامرة والYعدوان،
ويYتسم الYنمط الYثانYي بYالYتحفظ واالنYطواء ،ويYتسم الYنمط الYثالYث بYاالنYبساطYية والرغYبة فYي مYخالYطة اآلخريYن )هYارون،
أحمد .(2009:140
وقYد أجرى شYلدون دراسYة تYعتمد عYلى الYتركYيبة الYبدنYية لYعينة تYتكون مYن أربYعمائYة مYن الYذكور فYي إحYدى مؤسYسات
الYتأهYيل ،واسYتنتج أن »الYنمط الYعريYض الYعضلي« أكYثر شYيوعYا عYند فYئة اجلYانYحني ،وانتهYى إلYى تYقريYر مYفاده وجYود
فروق في البنية بني الذكور اجلانحني وغير اجلانحني)هارون ،أحمد .(2009:140
وقYريYYبا مYYن هYYذه الYYنظريYYة ،قYYام كYYل مYYن شYYلدون جYYلوك وزوجYYته إلYYيانYور جYYلوك  -ويYYشار إلYYيهما فYYي أمYريYYكا ب
) - (GluecksبYدراسYتهما الYتي تYفترض »أن بYناء اجلYسم يYلعب دورا مYهما فYي إحYداث السYلوك اجلYانYح« ،كYما تؤكYد
هذه النظرية على أهمية عامل الوراثة كمسبب لالنحراف ،وتوصال إلى النتائج التالية:
)ا( وجود عالقة بني االختالفات في منط البناء الفيزيقي وظهور سمات معينة لالنحراف.
)ب (أي اختالفات في أمناط البناء الفيزيقي تؤدي إلى اختالفات في االستجابة للضغوط البيئية.
)ج( أن االخYتالفYات فYي وجود سYمات مYعينة بYني األمنYاط الYفيزيYقية لYألحYداث املنحYرفYني  -بYاإلضYافYة إلYى الYتبايYنات
فYي ردود أفYعالYهم مYع الYبيئة احملYيطة  -تYعكس االخYتالفYات فYيما بYينهم فYي أسYباب اجلYنوحGluecks) .
.(1974
وقYد وجهYت كYثير مYن االنYتقادات لYلنتائYج الYتي توصYلت إلYيها تYلك الYدراسYات ،بYاعYتبار أنYها لYم ترتYكز عYلى أسYاس
نYظري موثوق بYه ،كYما أنYها فشYلت فYي أن تYفرق بYني الYعوامYل الYذاتYية الYفطريYة والYعوامYل املوضوعYية االجYتماعYية املسYببة
لالنحراف واجلرمية ).(Hurwitz,S. and Christiansen,K. 1983:78

 (3-1) Biochemicalاالتooجاه الoبيوكoيميائoي فoي تooفسير االنحooراف والجoريoمة
ضYمن الYنظريYات الYبيولوجYية الYعضويYة لتفسYير اجلYرميYة واالنحYراف ،يYأتYي هYذا االجتYاه ليشYير إلYى تYأثYير وظYائYف الYغدد
الYصماء وإفYرازاتYها الهYرمYونYية عYلى الYطبيعة النفسYية والسYلوكYية لYلفرد ،ويYذهYب املYؤيYدون لهYذا االجتYاه إلYى أن اجلYرميYة
حتYدث نYتيجة اضYطراب انYفعالYي سYببه خYلل فYي الYغدد ،ومYثال لYذلYك ،أن األفYراد ذوي اإلفYراز الYدرقYي الYزائYد نYادرا مYا
يYكونYون مYن اجملYرمYني ،بYينما مYن هYم مYن ذوي اإلفYراز الYزائYد فYي الYغدد اجلنسYية أو الYكظريYة غYالYبا مYا يYكونYون مYن
أصYYYحاب اإلج YYرام الYYYعنيف كYYYالYYYقتل وقYYYطع الYYYطريYYYق وهYYYتك األع YYراض واالنحYYYرافYYYات اجلنسYYYية )هYYYارون ،أحYYYمد
 : 2009:141منصور ،عبد اجمليد والشربيني ،زكريا .(2003:75

وحول هYذا املوضوع أجريYت عYدة دراسYات عYلى عYينات كYبيرة مYن اجملرمYني املودعYني فYي الYسجون واملؤسYسات الYعقابYية
واإلصYالحYية ،والYذيYن يYعانون مYن اضYطرابYات فYي الYغدد الYصماء ،وتوصYلت بYعض هYذه الYدراسYات إلYى نYتائYج مؤداهYا أن
االضYطرابYات الYغدديYة للمنحYرفYني تؤدي بYهم إلYى حYالYة مYن عYدم االسYتقرار الYعاطYفي .فYبعض اجملرمYني الYقتلة يYعانون مYن
اضYطرابYات فYي الYغدد وفYي خYاليYا ومراكز عYصبية مYختلفة ،وال يهYدأ توترهYم إال بYارتYكاب الYعمل اإلجرامYي .ومYع ذلYك
هYناك مYن األفYراد األسYويYاء مYن يYعانYي مYن االضYطرابYات فYي الYغدد ،ممYا يYجعلنا ال نYعتمد بYصفة قYاطYعة عYلى تفسYير
اجلرمية في ضوء االضطرابات الغددية )منصور ،عبد اجمليد والشربيني ،زكريا .(2003:75
وكYخالصYة عYامYة ،فYإن الYنظريYات الYبيولوجYية والYتكويYنية يجYمعها قYاسYم مشYترك ،هو أن أسYباب اجلYرميYة واالنحYراف
ميYكن أن تفسYر فYي ضوء سYمات بYيولوجYية وتYكويYنية تYتعلق بYطبيعة الYفرد أكYثر مYن كونYها انYعكاسYات لYظروف اجملYتمع
الYذي يYعيش فYيه الYفرد ،وهYي بYذلYك رمبYا تYعكس نوعYا مYن الYظلم االجYتماعYي لYتجاهYلها مYا يYلحق بYفئة مYعينة مYن الYناس
مYن غYنب وخYاصYة فYي الYغرب عYمومYا وفYي املرحYلة الزمYنية الYتي ظهYرت فYيها هYذه الYنظريYات ،حYيث كYانYت الYعنصريYة تYعتبر
أبرز مظاهر اجملتمع الغربي.
وحYتى لو أنYه صYادف وجود مYشكالت سYلوكYية لYفئة مYن األفراد تYتصف بYتلك الYصفات الYبيولوجYية املYذكورة ،ال ميYكن
أن يYقتصر تفسYير حYدوث اجلYرميYة عYلى وجYود تYلك الYصفات وحYدهYا بYقدر مYا يفسYر ذلYك مYا يYصاحYب هYؤالء األفYراد مYن
عوامل اجتماعية أو نفسية أخرى قد تكون مسببة لالنحراف واجلرمية.
وإذا مYا حYاولYنا تYطبيق هYذه الYنظريYة عYلى مYجتمعاتYنا الYعربYية ،سنجYدهYا قYاصYرة عYن تفسYير سYلوك مYجتمع يYديYن
مYعظمه بYالYديYن اإلسYالمYي الYذي ال يYفرق بYني عYنصر وآخر إال عYلى أسYاس قYيمي ،وهو اجملYتمع الYذي تYلعب فYيه الYعوامYل
االجYتماعYية والنفسYية دورا أكYثر كمسYببات السYلوك ،مYن تYلك الYتي تYصم أفYرادا مYعينني عYلى أسYاس الYعرق والYلون
والشكل وغيره.

) (2منظور الطب النفسي وعلم النفس للجريمة واالنحراف
فYYي تفسYYيراتYYهم لYYالنحYYراف واجلYYرميYYة يجYYمع الYYعلماء فYYي الYYطب النفسYYي والYYعلماء النفسYYيون عYYلى أنYYه فYYي مYYعظم
احلYاالت ،تYعود األسYباب إلYى عوامYل ذاتYية شYخصية لYلفرد ،وأنYه ملYعرفYة هYذا السYلوك ال بYد مYن األخYذ فYي االعYتبار ردود
فعل الفرد جتاه الضغوط البيئية التي يتعرض لها.
وقYد كYان لYتطور عYلم احلYياة وعYلم الYوراثYة انYعكاسYات فYي مYحاولYة تفسYير السYلوك اإلجYرامYي بYأسYباب بYيولYوجYية
وتYكويYنية ،وحYاول الYطب الYعقلي فYي الYقرن الYتاسYع عشYر وحYتى أوائYل الYقرن العشYريYن تفسYير املرض الYعقلي عYلى أسYاس
الوراثYة واألسYباب الفسYيولوجYية فYقط .كYما كYان اقYتصار هYذه التفسYيرات عYلى عYلم األعYصاب والYطب دون غYيرهYما ،ممYا
أدى إلى الفشل في العالج ،ويندرج ذلك أيضا على اجملرمني)نعيم ،سمير .(1985:177
فYYفي الYYبدء ،أخYYذت الYYدراسYYات الYYسايYYكاتYريYYة )الYYطب النفسYYي( واحملYYاوالت الYرائYYدة مYYنها فYYي تفسYYيرهYYا النحYYراف
األحYداث بYربYط االضYطرابYات اجلسYديYة بYبعض االضYطرابYات النفسYية والYعقلية والYعاطYفية ،فYأجYريYت الYدراسYات عYلى
مYالمYح الYبنية اجلYثمانYية ،كوزن اجلYسم ،وطول الYقامYة ،وحجYم اجلYمجمة ،ونسYبة الYذكYاء ،وعYالقYة هYذه الYصفات الYبيولوجYية
بنمو وتطور املنحرف )ميزاب ،ناصر .(2005:161
ومYYن أمYYثلة هYYذه التفسYYيرات كYYما يYYدعYYي جYودارد  Goddardأن كYYال مYYن الYYضعف الYYعقلي واملسYYتوى املYYنخفض
لYلذكYاء وعYالقYاتYهما بYاجلYرميYة قYد درسYت مYن قYبل الYعديYد مYن الYعلماء ،واسYتنتج أن  %50مYن اجملرمYني كYانوا مYختلني
عقليا أو من ذوي مستوى الذكاء املنخفض ).(Fox 1976:167-202
كYما يشYير كYل مYن عYبد اجملYيد مYنصور وزكريYا الشYربYيني ) (2003إلYى وجود دراسYات ربYطت بYني الYضعف الYعقلي
والسYلوك اإلجYرامYي ،ولYكن هYذه الYدراسYات تYرى إمYكانYية حYدوث ذلYك فYقط عYندمYا يجYد الYفرد الYبيئة املYالئYمة لYتنمية
مYيولYه اإلجرامYية ،وفYي هYذا السYياق ميYكن الYقول بYأن ضYعاف الYعقول ال ميYتلكون الYقدرة الYكافYية عYلى مYقاومYة تYأثYير رجYال
الYعصابYات واجملYرمYني الYذيYن يYتصيدونYهم ويYقومYون بYإغYرائYهم لYلقيام بYارتYكاب اجلYرائYم نYيابYة عYنهم لYتحقيق غYايYتهم
اإلجرامية )ص .(80
إال أن نYYظريYYة التحYYليل النفسYYي لسYYيجمونYYد فYYرويYYد ) ،(1939-1856والYYتي تYYزامYYنت مYYع تYYطور الYYعلوم
االجYتماعYية وخYاصYة عYلم الYنفس ،كYان لYها كYبير األثYر عYلى تفسYيرات الYطب النفسYي لYلمرض الYعقلي ،فYأصYبحت هYذه

التفسYيرات أكYثر ديYنامYيكية ،فYأدخYل الYعالج النفسYي  PsychotherapyملYرضYى الYعقل ،وأدى هYذا الYتطور فYي
مYيدان الYطب النفسYي إلYى ظYهور تفسYيرات طYبية نفسYية ،أو مبYعنى آخYر تفسYيرات سYيكولYوجYية ديYنامYيكية للسYلوك
اإلجرامي )نعيم ،سمير .(1985:178
ثYم أصYبح التحYليل النفسYي هYو املYنهج لYلعالج فYي الYطب النفسYي عYند فYرويYد ،وخYاصYة مYرض الYعصاب ،ويحYدث
الYعصاب  -طYبقا لهYذه الYنظريYة  -نYتيجة صYراع داخYلي بYني طرفYني :الYدوافYع الYغريزيYة واألنYا ،وذلYك عYندمYا لYم تYكن ألحYد
الYطرفYني الYغلبة عYلى اآلخYر ،فYيؤدي ذلYك إلYى تYواري الYرغYبة الYغريYزيYة املYتعارضYة مYع مYتطلبات »األنYا« فYي الYالشYعور
 unconsciousبYفعل عYملية الYكبت  ،inhibitionإال أن عYملية الYكبت هYذه لYلرغYبة الYغريYزيYة قYد ال تYنجح ،إمنYا
هYي فYقط تسYتطيع أن تYغيب عYن الYشعور مYؤقYتا ،ثYم تYعود إلYى الYظهور فYي الYشعور بYصورة مُYقنعة .وبYاخYتصار يتخYذ
مرض الYعصاب فYي تYكويYنه اخلYطوات الYتالYية :صYراع داخYلي – كYبت غYير نYاجYح  -عودة املYكبوت .وهYكذا جYاءت مYعظم
إسYهامYات التحYليل النفسYي عYلى السYلوك اإلجرامYي بYطريYقة غYير مYباشرة بوصYفه مجYموعYة أو سYلسلة مYن االضYطرابYات
النفسية تفصح عن نفسها بشكل مضاد للمجتمع )نعيم ،سمير .(1985:180
كYما درج طYب األمراض الYعقلية فYيما بYعد فYي تفسYيره للجYرميYة عYلى أنYها نYتيجة الYصراع النفسYي الYذي يYتعرض لYه
الYYفرد فYYي الYYبيئة الYYتي يYYعيش فYYيها ،ومYYا يحYYدث مYYن اخYYتالل بYYعض عYYناصYYر التنشYYئة االجYYتماعYYية فYYيها )مYYنصور،
والشربيني.(2003 :80
أمYا عYلماء الYنفس فYيرجYعون سYبب السYلوك املنحYرف إلYى اخلYلل أو االضYطراب فYي الYتكويYن النفسYي لYلشخصية،
ويظهYر ذلYك جYليا فYي مYظاهر سYلوك املنحYرف تYبعا لYظروف وعوامYل تYكويYن كYل شYخصية وتYأثرهYا بYالYعوامYل االجYتماعYية
احملددة لعالقة الفرد بغيره )هارون ،أحمد .(2009:142
ويYعتقد الYدكYتور سYمير نYعيم أنYه قYد يؤدي اإلحYباط املYفاجYئ أو املYشكالت الYعاطYفية أو أي مYن األزمYات اخلYطيرة إلYى
االضYطرابYات النفسYية الYتي كYثيرا مYا تؤدي بYالYتالYي إلYى انحYرافYات سYلوكYية أو إجرامYية ،ولYكن تYلك اآلثYار تYعتمد بYدرجYة
كبيرة على مدى ردود أفعال الفرد وتصوره عما يشعر به اآلخرون واجملتمع جتاهه
). (1985 :182-6
إن فشYل الYفرد فYي تYنظيم عYالقYته بYاآلخYريYن وعجYزه عYن إشYباع دوافYعه وفYق األطYر الYقيمية واملYعياريYة لYلمجتمع،
وعجYزه مYن مYحاولYة الYتوفYيق بYني تYطلعاتYه وإمYكانYياتYه ،كYل ذلYك يؤدي إلYى سوء الYتوافYق وعYدم الYتكيف مYع اجملYتمع،
وفYي حYالYة فشYله فYي إعYادة الYتوازن بYني مYا يYريYد وبYني اسYتطاعYته لYتحقيق مYا يYريYده قYد يYلجأ الYفرد إلYى االنحYراف،
فYباسYتطاعYة اإلنYسان الYسوي الYتوافYق والYتكيف مYع الYضغوط االجYتماعYية ،وذلYك عYن طريYق تYعديYل سYلوكYه ،حYيث يYتعلم
ويكتسYب الYقيم واملYعتقدات واملYعارف واملYعلومYات ،وبYذلYك يسYتطيع أن يYتعايYش مYع اآلخYريYن ويYتفاعYل مYعهم تYفاعYال
سويا )منصور ،والشربيني .(2003 :93
وميYكن الYقول أنYه قYد تYتآزر مجYموعYة مYختلفة مYن الYعوامYل إلحYداث سوء الYتوافYق لYدى الYفرد ،مYنها :عوامYل جYسمية
عYضويYة ،مYثل اخYتالل اإلفYراز الYغددي ،أو اخYتالل اجلYهاز الYعصبي ،أو إصYابYة احلYواس ،أو اخYتالل األجهYزة الYعضلية،
كYصالبYة املYفاصYل ،كYل ذلYك قYد يYفضي إلYى السYلوك االنحYرافYي .إضYافYة إلYى عوامYل عYقلية مYثل انYخفاض نسYبة الYذكYاء
املYعوق لYلتحصيل الYدراسYي ،أو اإلصYابYة بYاألمYراض النفسYية أو الYعقلية ،كYذلYك تYساهYم الYعوامYل االجYتماعYية لYسوء
الYتوافYق الYذي ميYكن أن يؤدي لYالنحYراف واجلYرميYة ،مYنها فشYل الYتربYية فYي غرس الYقيم احلYميدة وتYعزيز االنYتماء لYلعقيدة
لYدى األبYناء ،ممYا يYجعلهم عYاجYزيYن عYن الYتعامYل الYسوي مYع اآلخYريYن ،وهYذا يYؤدي بYهم إلYى اضYطراب السYلوك واجلYنوح
)منصور ،عبد اجمليد والشربيني ،زكريا .(2003 :93
وبYصفة عYامYة ميYكن تفسYير اجلYرميYة مYن وجYهة نYظر املYتخصصني فYي األمراض النفسYية والYعقلية فYي ضوء ثYالثYة أنواع
مختلفة من العوامل:
.1عYوامYYل بYYنيويYYة تYرتYYبط بYYاجلYYرميYYة ،والYYقصور الYYعقلي والYYذكYYائYYي ،أو أي اضYYطراب نفسYYي عتهYYي قYYد يYؤثYر فYYي
الشخصية.
.2عYوامYل ارتYقائYية تYربYط سYلوك الYفرد بYعملية منYوه السYيكولYوجYي الYبيولYوجYي واالجYتماعYي طYوال حYياتYه ،مYن املYولYد
حتى الشيخوخة.
.3عوامYل مYترسYبة قYد حتYدث فYجأة أثYناء حYياة الYفرد ،مؤثرة بYشكل خYطير فYي مYعنويYاتYه ،أو سواءه أو توافYقه ،والYتي

يعتقد البعض أنها السبب في إجرامه )نعيم ،سمير .(1985
ورغYم مYا آلYت إلYيه التفسYيرات الYذاتYية لYالنحYراف واجلYرميYة مYن جنYاحYات ،إال أنYها مYا زالYت قYاصYرة فYي إعYطاء تYصور
شYامYل لYكل مYا يحYدث فYي الواقYع مYن جرائYم ،فYهناك أشYخاص ال يYعانون مYن الYنواقYص الYذاتYية  -كYاألمراض النفسYية أو
الYعقلية -ومYع ذلYك يرتYكبون أفYعاال مYضادة لYلمجتمع والYقانون ،وهYذا مYا دعYا عYلماء االجYتماع لYلنظر إلYى أهYمية دراسYة
العوامل االجتماعية كمسببات لالنحراف واجلرمية.

الفصل السابع
التفسيرات املوضوعية )االجتماعية(
لالنحراف والجريمة

يفسYر املYنظور املYوضYوعYي حYدوث االنحYراف واجلYرميYة فYي ضYوء املسYببات االجYتماعYية والYثقافYية،
واعYتبار الYفرد مYا هو إال نYتاج اجYتماعYي يYتأثر مبYا يYحيط بYه مYن الYظروف الYبيئية الYتي يYعيش فYيها،
وإن اخYتلف عYلماء االجYتماع فYيما بYينهم فYي بYعض األمYور كYما سYيتضح فYي هYذا الYفصل ،إال أنYهم
يجمع بينهم عامل مشترك هو أن السلوك اإلنساني معطى اجتماعي.

أوال؛ نظرية الصراع الثقافي
The Theory of Culture Conflict

يYYعتبر سYYيلني هYو أول مYYن أسYYس نYYظريYYة »الYYصراع الYYثقافYYي« ،وتYرتYYكز هYYذه الYYنظريYYة عYYلى فYYكرة
مYؤداهYا أن الYصراع الYثقافYي يحYدث لYوجYود ثYقافYات مYتعددة فYي اجملYتمع ،بYعضها يYسمح بسYلوك مYا
والYبعض اآلخYر ميYنعه ،ومYن هYنا تYكون مYعدالت اجلYرميYة واالنحYراف مYا هYي إال انYعكاسYات لYلتبايYن
الYثقافYي والYقيمي بYني اجلYماعYات األولYية الYتي يYنتمي إلYيها أفYراد تYلك اجلYماعYات البشYريYة ،والYتي
يYتحتم عYلى كYل فرد أن يYلتزم فYيها بYاملYعايYير السYلوكYية الYتي حتYددهYا اجلYماعYة وذلYك مYقابYل انYتمائYه
لYها ،وكYلما تYعددت تYلك اجلYماعYات )مYثال :جYماعYة األسرة ،جYماعYة املYدرسYة ،جYماعYة الYعمل ،جYماعYة
اللهو ،إلى آخره( التي ينتمي إليها الفرد
ازدادت املYعايYير الYتي يYطالYب الYفرد بYااللYتزام بYها .ويؤدي بYالYتالYي هYذا الYتبايYن فYي املYعايYير إلYى انYعدام فرص االنYسجام
بYني املYعايYير السYلوكYية لYتلك اجلYماعYات ،فيحYدث صYراع داخYلي لYديYه يYجعله يتخYلى عYن بYعض تYلك املYعايYير ،ويYؤدي
ذلYك بYالYتالYي إلYى االنحYراف فYي نYظر اجلYماعYة الYتي تخYلى عYن مYعايYيرهYا )مYيزاب ،نYاصYر  :2005:148هYالل،
ناجي .(2002:262
إال أنYه ال بYد مYن الوضYع فYي االعYتبار  -كYما يYذهYب سYيلني نYفسه  -أن مYفهوم »الYصراع الYثقافYي« وأسYبابYه مYا زاال
يYYشملهما الYYغموض ) ،(Sellin,T. 1938:58لYYذلYYك جنYYد اخYYتالفYYات بYYني الYYباحYYثني فYYي الYYعلوم االجYYتماعYYية حYول
تفسYYيراتYYهم لهYYذا املYYوضYYوع ،فYYهناك مYYن يYYعتبر الYYصراع الYYثقافYYي نYYتيجة »عYYملية الYYنمو الYYثقافYYي  -عYYملية الYYنمو
احلYضاري« .بYينما يYرى آخYرون أنYه صYراعYات عYقلية أو تYصادم بYني الYقواعYد الYقانYونYية ،إال أن أغYلب الYباحYثني الYذيYن
يربYطون بYني انحYراف األحYداث والYصراع الYثقافYي يرون أن هYذا الYصراع يحYدث نYتيجة النYتقال املYعايYير السYلوكYية لYلمناطYق
ال YYثقاف YYية أو م YYناط YYق ال YYثقاف YYات ال YYفرع YYية إل YYى أخ YYرى ،أو اح YYتكاك ه YYذه امل YYناط YYق ب YYعضها ب YYبعض)Sellin,T.
.(1970:186
غYير أنYه ميYكن الYتمييز بYني نYوعYني مYن الYصراعYات ،أحYدهYما :ذلYك الYذي يحYدث بYني املYعايYير الYقانYونYية واملYعايYير
الYثقافYية نYتيجة عYمليات الYنمو اجملYتمعية ،وآخر هو ذلYك الYصراع الYذي يحYدث بYني تYلك املYعايYير نYتيجة الهجYرة ،فYالYنوع
األول ميكن تعريفه بالصراع املعياري ،بينما اآلخر ميكن أن يعرف بالصراع الثقافي ).(Cressey, 1968:51
وتYذهYب الYدكYتورة فYوزيYة عYبد السYتار إلYى أن مYضمون الYصراع الYثقافYي  -والYذي يYعني الYتعارض والYتضارب بYني
ثYYقافYYات مYYعينة تYYتعلق خYYصوصYYا بYYقيم ومYYبادئ مYYعينة تYYسود فYYي إحYYدى اجلYYماعYYات مYYع قYYيم ومYYبادئ أخYرى  -يتخYYذ
مظهرين ،مظهرا داخليا ،ومظهرا خارجيا:
ويYتمثل املظهYر الYداخYلي فYي تYعارض الYثقافYات واألفYكار الYسائYدة لYدى مجYموعYات تYعيش فYي مYجتمع حYضاري
واحYد ،مYثل :جYماعYة األسرة وجYماعYة الYنادي وجYماعYة الYعمل ،وقYد تYسود فYي كYل مYن هYذه اجلYماعYات مYبادئ تYختلف عYن
تYلك الYتي تYسود فYي األخYرى ،وتYتعارض مYعها فYي االجتYاه ،فYينساق الYفرد إلYى السYلوك الYذي يYرضYي إحYداهYا ،ورمبYا
يYكون هYذا السYلوك غYير مشYروع .ولYعل أهYم أخYطر الYصراعYات الYداخYلية هو ذلYك الYذي ينشYب بYني مYبادئ فرعYية تYسود
فYي جYماعYة صYغيرة فYيترتYب عYليه إتYيان السYلوك اخملYالYف لYلقانYون .مYثال لYذلYك جYرائYم الYثأر الYتي تYرتYكب فYي بYعض
املYناطYق اسYتنادا إلYى مYبادئ سYائYدة فYيها ال تYقبل هYذا السYلوك اإلجYرامYي فحسYب ،وإمنYا تYعتبره واجYبا عYلى أبYناء هYذه
املنطقة )عبد الستار ،فوزية .(1985:50

ويتمثل الصراع اخلارجي في ثالثة مظاهر:
أوال :االسYتعمار :ومYن سYماتYه فرض املYبادئ والYقواعYد السYلوكYية املتمشYية مYع مYبادئ املسYتعمر عYلى أفراد اجملYتمع
احلYضاري الYذي يسYيطرون عYليه ،ممYا يYترتYب عYليه أن السYلوك املYتفق مYع الYقانون  -والYذي كYان سYائYدا قYبل فرض مYبادئ
املستعمر  -قد يصبح سلوكا إجراميا.
ثYانYيا؛ الهجYرة :حYيث تYنتقل بواسYطتها ثYقافYات ومYبادئ املYهاجريYن وحYضارتYهم وسYلوكYهم إلYى املYنطقة الYتي يYهاجرون
إلYيها ،وقYد يYكون مYن بYني هYذا السYلوك مYا هYو غYير مشYروع وفYقا لYقانYون الYدولYة الYتي هYاجYروا إلYيها ،نYتيجة اخYتالف
املبادئ السائدة في ظل كل من الثقافتني )عبد الستار ،فوزية .(1985 :
وهYنا يYعتقد سYيلني أنYه عYند دراسYة اجلYرميYة واالنحYراف يYجب عYدم االقYتصار عYلى األفراد الYذيYن ارتYكبوا اجلYرم فYقط،
بYل ال بYد مYن االهYتمام أيYضا بYدراسYة مYعايYير السYلوك خملYتلف اجلYماعYات فYي اجملYتمع ،وكYيف تYتصادم مYع بYعضها
الYبعض .ويYؤكYد سYيلني أن حYالYة كهYذه فYي مYجتمع مYا هYي الYتي تYولYد الYصراع الYثقافYي ،وبYالYتالYي تYؤدي للجYرميYة أو
االنحراف.
وبهYذا اخلYصوص يYؤكYد سYيلني ) (1938أن تYأثYير الYصراع الYثقافYي عYلى السYلوك االنحYرافYي ميYكن أن يحYدث
نYتيجة حلYالYتني :إمYا أن يYكون هYذا السYلوك نYتيجة لYصراع نYابYع مYن داخYل الYفرد )عYقلي أو نفسYي( ،أو أن يYكون الYصراع
نYتيجة انYتقال جYماعYة ذات مYعايYير مYختلفة مYن السYلوك إلYى اجملYتمع اخملYتلف ثYقافYيا ،وهYو اجملYتمع الYذي ظهYر فYيه
السYلوك املنحYرف ،ورغYم ذلYك فYإن الYرأي األكYثر رجYاحYة بYني الYباحYثني هYو أنYه عYندمYا تYهاجYر جYماعYة إلYى مYجتمع آخYر
بYاملYعايYير السYلوكYية الYتي اعYتادت عYليها ،سYتواجYه مYشكالت فYي بYلد املهجYر ،حYيث وجYود اخYتالف الYثقافYة واملYعايYير
السYلوكYية عYن الYثقافYة الYتي اعYتادت عYليها ،حYيث تYصبح إمYكانYية انYتهاك الYقواعYد السYلوكYية قYانYونYيا أكYثر حYدوثYا،
وذلك لعدم تعود املهاجر على ثقافة مجتمع املهجر.
ويYذهYب شYوهYمان ) (Shohman (1970:199-207إلYى أنYه بYتتبع دراسYات مYتعددة اتYضح أن مYعدالت
اجلYنوح واجلYرميYة بYني الوافYديYن األحYداث كYانYت أعYلى مYن مYعدالتYها بYني الYسكان املواطYنني والوافYديYن األقYدم اسYتقرارا فYي
تYلك اجملYتمعات املYدروسYة .ويYعتقد أن السYبب يYعود إلYى أن الوافYديYن قYد يYكونون غYير مYتكيفني مYع أوضYاعYهم اجلYديYدة،
نظرا لعدم فهمهم للقواعد واملعايير السلوكية لبلد املهجر.
أمYا املظهYر الYثالYث لYلصراع الYثقافYي كYما تYذهYب الYدكYتورة فYوزيYة عYبد السYتار ) ، (1985فYيتمثل فYي االتYصال
املباشر بني مواطني الدول املتجاورة في مناطق احلدود ،فيؤدي ذلك إلى تعارض سلوك األفراد املنتمني إليهما .
ومYن جYهة أخرى ،تهYتم هYذه الYنظريYة أيYضا مبYقارنYة اجملYتمعات املYتحضرة بYاجملYتمعات الYبدائYية والريYفية ،ومYدى تYأثYير
كYYل مYYنها عYYلى األفYراد الYYذيYYن يYYقطنون تYYلك اجملYYتمعات واملYYؤثYرات الYYتي حتYYيط بYYالYYفرد فYYيها .وتYرى أن احلYYياة فYYي
اجملYتمعات الYبدائYية والYريYفية تYتميز بYالYثبات واالنYسجام ،ويYعيش الYفرد فYيها بYني ذويYه وعشYيرتYه فYي بYيئة يYسودهYا
األمYان الYكامYل مYطمئنا عYلى حYياتYه ومسYتقبله ،حYيث تYعنى اجلYماعYة بYكافYة مYشكالتYه واحYتياجYاتYه وكYل مYا يYتعلق بYها،
كYاملYرض والYكوارث والشYيخوخYة وغYير ذلYك .ويYعيش أفYراد تYلك اجملYتمعات وفYق نYظام اجYتماعYي يYقوم عYلى الYتعاون
والYتكافYل بYني األفراد وعYلى االكYتفاء الYذاتYي ،وهYم بYذلYك ال يYلجؤون إلYى جYماعYات خYارجYية لسYد احYتياجYاتYهم ويYعيشون
فYي عYزلYة عYن اجملYتمعات األخYرى ،ويYؤدي ذلYك إلYى وجYود نYوع مYن االنYسجام والYترابYط بYني األفYراد وإجYماعYهم عYلى
االمYتثال ألمنYاط مYعينة مYن السYلوك ،وهYذا مYا يفسYر انYخفاض نسYبة اجلYرائYم مYقارنYة بYاجملYتمعات املYتقدمYة طYبقا لهYذه
النظرية.
إال أن هYYذا الYYترابYYط واالنYYسجام واإلحYYساس بYYاالسYYتقرار واألمYYان يYYكون حYYيث األمنYYاط السYYلوكYYية مYYقننة وواضYYحة،
والYذي نراه فYي اجملYتمعات الYبدائYية والريYفية ال جنYده فYي اجملYتمعات املYتحضرة ،حYيث يYعيش األفراد فYيها عYكس ذلYك،
فYالYفرد يYواجYه أشYكاال مYتبايYنة مYن السYلوك فYي بYيئتيه الYداخYلية واخلYارجYية .فYهو عYضو فYي أسYرتYه والYتي لYها أسYلوب
مYعني مYن السYلوك ،كYما أنYه عYضو فYي نYاد أو مYدرسYة أو غYير ذلYك ،وقYد يYكون لYكل جYماعYة مYن هYذه اجلYماعYات أمنYاط
مYتعددة ومYتبايYنة مYن السYلوك ،وهYذا الYتبايYن يYؤدي إلYى الYصراع الYذي قYد يYؤدي بYالYتالYي إلYى االنحYراف )مYنصور
والشربيني . (2003 :58-60

ثانيا؛ نظرية املخالطة املفارقة
Differential Association
ونYظريYة اخملYالYطة املYفارقYة أو التجYمع الYتفاضYلي ،كYما يYطلق عYليها بYعض الYباحYثني ،أو نYظريYة » اخYتالط التجYمعات
املYتبايYنة« كYما يYذهYب الYدكYتور مYنصور الشYربYيني ) ، (2003ظهYرت فYي الYثالثYينيات مYن الYقرن املYاضYي ل » إيYدويYن
سوذرالنYد  ،Edwin SutherlindوترتYكز هYذه الYنظريYة عYلى فYكرة مؤداهYا أن سYبب االنحYرافYات السYلوكYية لYألحYداث
ال يرجYع فYي الYدرجYة األولYى إلYى الYصراع الYثقافYي ،وال لYنقص فYي اإلمYكانYيات ،وإمنYا يرجYع إلYى عYملية الYتعلم )مYيزاب
 .(2005 :149كYما تYقوم هYذه الYنظريYة عYلى مYبدأ أن اجلYنوح لYيس مYوروثYا ،ولYكنه مYتعلم مYن خYالل الYتفاعYل،
الYذي غYالYبا مYا يYكون شYفويYا ،مYع مجYموعYات شYخصية حYميمة الYصالت ،والYذي يشYتمل أيYضا عYلى »اتYصال اإلميYاءة«.
وأن عYYمليات الYYتعلم لYYها بYYعدان :األول :تYYقنيات ارتYYكاب اجلYYرميYYة ،الYYتي تYYتراوح بYYني الYYتعقيد والYYبساطYYة ،والYYثانYYي:
االجتاهات املعينة للدوافع ،احلوافز ،العقالنية والتوجهات.
ويYصبح الYشخص جYانYحا عYندمYا يYكون مYياال القYتباس الYكلمات الYلفظية الYتي تYشجع عYلى انYتهاك الYقانون أكYثر مYن
تYلك األلYفاظ الYتي تYرفYض انYتهاكYها .مبYعنى أنYه لYيس مYن الYضروري أن يYكون االخYتالط مYع مYن هYم منحYرفYون لYكي
يYقتبس الYفرد مYنهم االنحYراف ،وإمنYا يYكفي أن يسYتمع الYشخص إلYى عYبارات ممYن يYختلط مYعهم ،تYتكلم مبYفردات لYغويYة
منحYرفYة ،حYتى لو حYدث ذلYك مYن أفراد غYير منحYرفYني ،وعYملية االخYتالط هYذه تYتبايYن فYي قوتYها مYن حYيث الYتكرار واملYدة
واألولYويYYات ) .(Sutherland, E. 1960:74-80وكYYلما زادت فYYترة اخYYتالط الYYفرد بهYYذه الYYفئة ،كYYلما كYYانYYت
درجYة تYأثYره بYاالنحYراف أقYوى ،كYما أن الYضغوط االجYتماعYية الYتي يYتعرض لYها الYفرد فYي مYجتمعه وتYضارب وتYبايYن
أمنYاط السYلوك الYسائYدة بYني اجلYماعYات املYكونYة لهYذا اجملYتمع ،ال ميYكن إهYمال دورهYا فYي املYساهYمة فYي السYلوك االنحYرافYي
) منصور  ،عبد اجمليد والشربيني  ،زكريا .(2003:62
وتYرى هYذه الYنظريYة أيYضا أنYه كYثيرا مYا يYتم تYعلم السYلوك اجلYانYح مYن اجلYماعYات الYضيقة )األسYرة واألنYداد( وذلYك
عYYن طYريYYق الYYقدوة واالقYYتباس ،ويYYبدأ الYYفرد بYYالYYتدريYYب عYYلى كYYيفية تYYعلم تYYقنيات ارتYYكاب اجلYYنوح ،وقYYد تYYكون هYYذه
الYYتقنيات مبسYYطة أو مYYعقدة ،وكYYذلYYك يYYتعلم كYYيفية تYوجYYيه الYYدوافYYع واملYYيول والYYتفكير واالجتYYاهYYات نYYحو االنحYYراف
)مYيزاب ،نYاصYر  .(2005 :149ويYتم ذلYك  -كYما يYذهYب سوذرالنYد  -مYن خYالل عYمليات ذات مراحYل مYتتابYعة،
حيث تؤدي كل مرحلة إلى املرحلة التي تليها ،وهي:
 أن تعلم السلوك اإلجرامي يتم خاصة داخل جماعة صغيرة تربط بني أفرادها روابط شخصية متينة. أن عYملية الYتعلم تYتكون مYن عYنصريYن :األول فYن ارتYكاب اجلYرميYة ،والYثانYي تYوجYيه املYيول وتYبريYر الYتصرفYاتاخلاصة بهذا السلوك.
 يYصبح الYشخص مجYرمًYا عYندمYا تYتغلب عYوامYل مYخالYفة الYنصوص الYقانYونYية عYلى عYوامYل احYترام هYذه الYنصوص)ميزاب ،ناصر.(2005:150
ويYرى سYوذرالنYد أن هYذه املYراحYل ميYر بYها كYل أفYراد اجملYتمع مجYرمYني وغYير مجYرمYني ،ولYكن يYصبح الYشخص مجYرمًYا
عYندمYا يYفتقد وجYود منYاذج سYويYة بYدال مYن الYنماذج االنحYرافYية ،وبYعبارة أخYرى كYل فYرد يتشYبع بYثقافYة الYوسYط احملYيط،
ونYتيجة لYذلYك يYعتبر اجلYرميYة عYلى أنYها مYتأصYلة فYي الYتنظيم االجYتماعYي ،وهYي بYذلYك تYعبر عYن طYبيعة هYذا الYتنظيم فYي
نظره )نفس املرجع ونفس الصفحة(.
ومYYن االنYYتقادات الYYتي وجهYYت لهYYذه الYYنظريYYة أن سYوذرالنYYد  SutherlandقYYد حYYاول تفسYYير أنYواع مYYختلفة مYYن
االنحYرافYات السYلوكYية بYصورة مYوسYعة ،ولYكنها بYنظريYة واحYدة ،وفYي غYايYة التبسYيط وهYي مYن الYعمومYية والYتعبيرات
الفضفاضة التي يصعب قبولها أو رفضها )ويليامز .(Williams 1982:140
إضYافYةً لYذلYك يYنتقد الYدكYتور سYمير نYعيم هYذه الYنظريYة ،وكYذلYك نYظريYة الYصراع الYثقافYي؛ لYكونYهما تYبحثان عYن سؤال
»كYيف يYتم تYعلم السYلوك املنحYرف ،ولYيس :ملYاذا يYصبح املنحYرف منحYرفYا« .ويYعتبر هYذه التفسYير قYاصYرا ،وفYيه تهYرب
مYن مYحاولYة الYتوصYل لYألسYباب احلYقيقية لYلمشكلة والYتي تYكمن فYي الYنظام االجYتماعYي واالقYتصادي .بYينما هYم يرون أن
اجلYرميYة تنتشYر فYي أمYاكYن مYعينة أو بYني جYماعYة مYعينة ،أي أن السYلوك اإلجرامYي ينتشYر بYني الYزنوج وبYني الYفقراء؛ ألن
ثقافتهم إجرامية ،وهذا التفسير ال يعدو كونه تفسيرا عنصريا طبقيا على حد قوله ).(1985:163

لYYكن الYYدكYYتور سYYمير نYYعيم وجYYد اإلجYYابYYة الYYشافYYية عYYند دراسYYته عYYن مYYشكلة انحYYراف األحYYداث فYYي كYYالYYيفورنYYيا
بالواليات املتحدة ،من خالل إجراء مقابلة مع صبي زجني فقير الذي قال:
»هYل تYعرف كYل أولYئك الYناس الYبيض األثYريYاء الYذيYن يYسكنون الYقصور الYفاخYرة عYلى روابYي املYديYنة؟ إنYهم يYحيون
حYياة كYلها راحYة ونYعيم ،فYلديYهم الYنقود ولYديYهم املYالبYس .والYولYد األبYيض الYذي فYي مYثل سYني هYناك يYحصل عYلى كYل
شYيء يريYده ،فYلديYه حYمام للسYباحYة ،ولYديYه عربYة فYاخرة ،وحYني يYنجح فYي االمYتحان تشYتري لYه أمYه شYيئا فYاخرا ،أمYا األخ
)أي الزجنYي مYثله( فYما الYذي لYديYه؟ ليسYت هYناك وسYيلة أخرى أمYامYه يYحصل بYها عYلى أي شYيء يريYده سوى أن يYنتزعYه
انYتزاعYا بYالYقوة ،يYعني يسYرق أو يسYطو عYلى مYنازل األغYنياء ،أو يYقطع الYطريYق ،أو يYعمل قوادا .وبYينما يYحصل الولYد
األبYيض الYذي يYعيش هYناك عYلى مYصروف أسYبوعYي فYإن املYصروف الYوحYيد الYذي ميYكن أن يYحصل عYليه الYزجنYي مYن
أمثالنا هو ما يسرقه ،ورمبا يضطر إلى القتل من أجله« )نفس املرجع ص .(264

ثالثا؛ نظرية الالمساواة االجتماعية )الالمعيارية(
ظهYرت هYذه الYنظريYة فYي مYطلع الYثالثYينيات عYلى يYد عYلماء االجYتماع األمريYكان ،الYذيYن اهYتموا بYحالYة »الYالمYساواة
االجYتماعYية« الYتي كYانYت سYائYدة فYي اجملYتمع األمريYكي ،وكYان روبرت مYيرتون  ،« Robert MertonمYن أهYم هؤالء
الYعلماء )مYيزاب ،نYاصYر  .(2005 :151ويYعتقد مYيرتون أن مYعدالت ارتYفاع اجلYرميYة فYي اجملYتمع األمريYكي مYا هو
إال انYعكاس لYلموقYف الYسائYد الYذي ميجYد فYيه اجملYتمع هYدف الYنجاح الYفردي ،مYثل جتYميع الYثروة واملYمتلكات ،وفYي نYفس
الوقYت يYقف عYائYقا أمYام جزء مYن أفراد اجملYتمع عYن حتYقيق نYفس الهYدف .وهYذا املوقYف يYجعل مYن هؤالء األفراد يسYلكون
سلوكا مخالفا ملعايير اجملتمع الذي يوصد الباب أمام حتقيق أهدافهم )نعيم ،سمير .(1985:267
وبYحالYة الالمساواة فYي إتYاحYة الفرص لYلوصYول ألهدافهم بYني األفراد فYي اجملتمع األمريكي يYضع مYيرتون هYذه النظرية
حتت مفهوم الالمعيارية الذي قال به دور كامي ،فاجملتمع في رأي ميرتون ميارس ضغوطًا دائمة على أفراده لرفع مستوى
طموحاتهم ،وفي الوقت نفسه يؤكد خطأ وعيب التخلي عن هذا الطموح ،وهو ما يؤدي إلى انتشار أنواع من السلوك غير
املقبول اجتماعيا )ميزاب .(2005 :151
وقYد كYان دوركYامي  ،Durkheimهو أول مYن حتYدث عYن الYالمYعياريYة )انYعدام املYعايYير األخYالقYية( ،وتYفترض هYذه
الYنظريYة أن انYعدام املYعايYير األخYالقYية فYي اجملYتمعات احلYديYثة هYي الYتي تؤدي إلYى انYتهاك األخYالق ،وذلYك ألن املYعايYير
الYتي كYانYت سYائYدة فYي اجملYتمع الYتقليدي قYد مت جتYاهYلها ،وفYي نYفس الYوقYت لYم تسYتبدل بYأخYرى جYديYدة .وهYنا يYصبح
االنحYراف أو كYل مYا هYو الأخYالقYي فYي اجملYتمع األمYريYكي ،مYا هYو إال نYتيجة غYياب مYعايYير واضYحة حتYدد سYلوكYيات
األفراد ،ومتيز بني كل ما هو سوي منها وما هو غير سوي في احلياة االجتماعية .وطبقا
لـ »دوركYامي« ،فYإن وضYعا كهYذا مYن شYأنYه أن يYؤدي بYالYناس إلYى الYشعور بYاالرتYباك واحلYيرة والYقلق ،وبYالYتالYي ميYكن
اع YY Yتباره أح YY Yد ال YY Yعوام YY Yل االج YY Yتماع YY Yية ال YY Yتي تYYYYزي YY Yد م YY Yن اح YY Yتمال م YY Yيل األفYYYYراد ألن ي YY Yلجؤوا ل YY Yالن YY Yتحار
).(Thompson1985:91-115
مبYعنى آخYر ،فYإن هYذه الYنظريYة  -والYتي تYعرف بـ»األنYومYي«  AnomieعYند دوركYامي  -تYرجYع انYتشار االنحYراف
واجلYرميYة فYي اجملYتمع إلYى وجYود حYالYة الYالمYعياريYة )غYياب املYبادئ األخYالقYية( ،مYتمثال فYي اخYتالل السYلوك وفYقدان
الYنظام االجYتماعYي واضYطراب الYقيم املYنظمة لYلحياة .ويYعتقد دوركYامي وجود عYدة عوامYل تؤدي إلYى حYالYة األنومYي هYذه،
وهYي :فYقدان السYيطرة نYتيجة غYياب اإلرادة عYلى الYتأثYير فYي احملYيط االجYتماعYي ،وفYقدان املYعنى ،وغYياب الهYدف
املYوجYه لYلحياة ،وفYقدان املYعايYير الYواضYحة لYلحياة الYتي تYوجYه سYلوك الYفرد ،إضYافYة إلYى االغYتراب االجYتماعYي ،أي
االنYفصال عYن األهYداف احملYددة ثYقافYيا ،واالغYتراب النفسYي املYتمثل فYي انYفصال الYشخص عYن ذاتYه احلYقيقية ،ممYا يؤدي
إلى االنسحاب والعصيان )التويجري ،أسماء عبد الله .(2011:47
ثYم جYاء روبYرت مYيرتYون  Robert MertonبYعد ذلYك لYيطور فYكرة دوركYامي  DurkheimعYن الYالمYعياريYة،
فYأشYار فYي نYظريYته إلYى السYلوك املنحYرف كYكل بYدال مYن اقYتصارهYا عYلى مYشكلة االنYتحار ،وأرجYع انحYراف السYلوك إلYى
»انYعدام الYتوازن فYي الYعالقYة بYني الYوسYائYل والهYدف« ،مبYعنى وجYود هYدف ثYقافYي عYام لYلنجاح املYادي ،مYع وجYود تYوزيYع
غYير مYتساو لYلوسYائYل املYسموح بYاتYباعYها لYلوصYول لهYذا الهYدف ،وفYي غYياب مYعايYير عYادلYة حتYدد سYلوك الYناس بYطريYقة
متساوية يتم تبني حلول بديلة أحيانا تكون غير شرعية ).(Giddens 1989:127
وكانت رؤية ميرتون عن اجملتمع األمريكي كالتالي:

»إن املYغاالة فYي والYتركYيز عYلى أهYمية تراكYم الYثروة كرمYز لYلنجاح فYي مYجتمعنا يYؤثر سYلبا عYلى إمYكانYية السYيطرة
الYفعالYة لYوضYع أسYالYيب مYنظمة مYؤسسYيا لYكيفية اكYتساب الYثروة .وعYندمYا يYختل الYتوازن بYني ثYقافYة هYدف مYا ودرجYة
الYضوابYط املYؤسسYية لYلوصYول إلYى الهYدف ،يYؤدي ذلYك إلYى الYكثير مYن املYوبYقات ،مYثل االحYتيال والYفساد والYرذيYلة
واجلرمية وغيرها« ).(Merton1970: 241
وكYما يشYير مYيرتYون ،فYإن كYل أصYناف السYلوك املنحYرف الYتي حتYدث نYتيجة حتYديYد طYبيعة الYوسYائYل املYتاحYة لYبعض
األفYراد دون غYYيرهYYم لYYتحقيق األهYYداف الYYتي ميجYYدهYYا اجملYYتمع ،يYYصبح الYوضYYع فYYي مYYثل هYYذه احلYYالYYة مجYYرد »أعYراض
لYYلفصام« بYYني الYYطموحYYات املYوصYYوفYYة ثYYقافYYيا واألسYYالYYيب املYYقررة اجYYتماعYYيا لYYلوصYYول إلYYى هYYذه األهYYداف )Clinard
.(1963:15-16
وجYدير بYالYذكر أن املYعايYير الYتي حتYدد السYلوك املنحYرف تYختلف مYن زمYن آلخر ومYن ثYقافYة ألخرى .وبYناء عYليه يرى
مYYيرتYون أن لYYكل بYYنية اجYYتماعYYية ،عYYنصريYYن أسYYاسYYني ،هYYما األهYYداف واملYYعايYYير ،وبYYينما تYYكمن األهYYداف فYYي اآلمYYال
املشYروعYة الYتي يحYددهYا اجملYتمع ألفYراده ،فYإن املYعايYير متYثل مجYموعYة الYقواعYد الYتي حتYكم السYلوك ،وتYضبط وسYائYل
الوصYول إلYى األهYداف مYن خYالل قYنوات عYديYدة ،وهYنا توجYد طرق مسYتحسنة أو مYقبولYة ،كYما توجYد طرق أخرى مسYتهجنة
أو غYير مYقبولYة .وعYندمYا يYعطي اجملYتمع لYألهYداف وزنYا مYبالYغًا فYيه عYلى حYساب املYعايYير ،تزداد الYطرق املؤديYة إلYى تYلك
الYغايYات ،ويسYلك األفراد الYطرق الYناجYحة والسYريYعة الYتي توصYلهم إلYى أهYدافYهم ،ولYكن يYكون ذلYك عYلى حYساب السYبل
املشYروعYة الYتي يYتم إهYمالYها؛ ألنYها ال حتYقق الهYدف املYطلوب بYنفس السYرعYة وبYنفس الYدرجYة ،وبYالYتالYي يYنتج عYن ذلYك
انYتشار الYنشاطYات اجلYانYحة لYلوصYول إلYى الهYدف بYاسYتعمال أي وسYيلة ،حYتى ولو كYانYت تYتعارض مYع املYعايYير األخYالقYية
)ميزاب ،ناصر .(2005 :152
وهYذا يYعني أن الYبناء االجYتماعYي فYي اجملYتمع الYكبير ميYارس ضYغوطًYا عYلى بYعض األشYخاص تYدفYعهم إلYى السYلوك
غYير الYسوي ،وأن السYلوك اجلYناحYي مYا هو إال نYتيجة لYلتناقYض بYني األهYداف احملYددة ثYقافYيا والوسYائYل الYتي تYقرهYا الYنظم
االجYتماعYية لYتحقيق تYلك األهYداف ،ويYقول روبرت مYيرتون) » :(1957إن اجملYتمع األمريYكي يYضع الYنجاح كهYدف
لYكل فرد ،ويركز بYشكل أكYبر عYلى الهYدف ولYيس عYلى الوسYائYل املشYروعYة لYتحقيقه ،وبYالYتالYي فYإن كYثيرًا مYن الYناس غYير
الYقادريYن عYلى حتYقيق أهYداف الYنجاح املYادي عYن طريYق الوسYائYل املشYروعYة ،يYلجؤون إلYى وسYائYل أخرى انحYرافYية لYتحقيق
تYلك املYكاسYب ،ويYنطبق ذلYك بYصفة خYاصYة عYلى ذوي الYدخYل احملYدود املYزوديYن ثYقافYيًا بYتطلعات الYنجاح ،بYينما هYم
محرومون من الفرص املتساوية لتحقيق تلك التطلعات) «....ميزاب.(2005 : 153 ،
وبYذلYك جنYد أن السYلوك املنحYرف عYند مYيرتون إذًا » هو نYتيجة لYألوضYاع االجYتماعYية املYتناقYضة الYتي تYدعو مYن جYهة
إلYى املYبادرة واسYتغالل الYفرص الYسانYحة ،ومYن جYهة أخYرى ال تYوفYر الYوسYائYل الYكافYية للجYميع بYاملسYتوى نYفسه لYتحقيق
اآلمYال املشYروعYة ،خYاصYة األمYر الYذي يسYبب لYلفرد صYراعYا نفسYيا ويYشعره بYالYغنب وعYدم تYوازن حYيال هYذه االزدواجYية
املتناقضة ،مما يسقطه في االنحراف )ميزاب ،ناصر .(2005 : 153
وعYندمYا يجYد األفراد أنYفسهم غYير قYادريYن عYلى حتYقيق أهYدافYهم املشYروعYة بYالوسYائYل املشYروعYة ،يYلجؤون إلYى الYبحث
عYن وسYائYل جYديYدة غYير مشYروعYة يYحققون مYن خYاللYها أهYدافYهم ،وهYذا فYي حYد ذاتYه يYشكل السYلوك االنحYرافYي عYلى
شكل واسع )التويجري ،أسماء عبد الله .(2011:48
ويشYرح مYيرتون طريYقة تYكيف األفراد فYي ضوء عYالقYتهم بYني األهYداف الYثقافYية الYتي يYحبذهYا اجملYتمع والوسYائYل أو
الYطرق املYتاحYة لYلوصYول إلYيها ،وذلYك مYن خYالل وضYع » تYايYبولوجYي« يYتكون مYن خYمسة أمنYاط لYلتكيف ،كYما هو مYبني
في النموذج التالي:
الوسائل

أنماط التكيف Mode
of Adaptation

األهداف Culture
Goals

االمتثالي Conformity

+

+

االبتكاري Innovation

+

-

اﻟﻄﻘﻮﺳﻲRitualism

-

+

Institutional
Means

الهروبي Retreatism

-

-

املتمرد Rebellion

+

+

دالئل اإلشارات في النموذج أعاله:
) = (+املوافقة = (-)،الرفض = (+) ،الرفض ومحاولة التغيير في آن واحد.
انظر.Vold,G. and Bernard, Th. 1986:190 :
وملزيد من معرفة هذه النظرية ال بد من شرح دالئل أمناط التكيف عند ميرتون ،وهي كالتالي:
الYنمط األول :االمYتثالYي :ويYقصد بYه قYبول الYفرد لYألهYداف الYتي حتYددهYا ثYقافYة اجملYتمع ،مYع قYبولYه لYلوسYائYل املشYروعYة
اجYتماعYيا لYتحقيق هYذه األهYداف ،وهYذا الYنمط هو أكYثر أشYكال السYلوك قYبوال فYي مYعظم اجملYتمعات فYي الYعالYم ،كYما
أنYه ميYثل الYقوة الYكامYنة وراء اسYتقرار تYلك اجملYتمعات وانYخفاض نسYبة االنحYراف فYيها ،ومYع غYياب االنYسجام والYقبول
بYني األهYداف والYوسYائYل ،يYشعر أفYراد اجملYتمع بYالYضغط )األنYومYي( الYذي يYحاولYون التخYلص مYنه بYالYلجوء إلYى أحYد
األمناط األربعة األخرى ،وهي:
الYنمط الYثانYي :االبYتكاري :والYذي يYعني قYبول الYفرد األهYداف الYتي حتYددهYا ثYقافYة اجملYتمع ،وفYي نYفس الوقYت يرفYض
الوسائل املشروعة لتحقيقها.
الYنمط الYثالYث :الYطقوسYي :وميYثل قYبول األفYراد الYوسYائYل املشYروعYة لYتحقيق الهYدف ،ولYكن دون وجYود أي نYوع مYن
األهداف.
الYنمط الYرابYع :االنYسحابYي :ويYعني رفYض كYل مYن األهYداف والYوسYائYل الYتي يYقرهYا اجملYتمع ،ومYن هYذه الYفئة يYأتYي
مدمنو اخملدرات.
النمط اخلامس :العصيان والتمرد :ويعني رفض كل من األهداف والوسائل املشروعة لتحقيقها.
ويYختلف السYلوك اإلجرامYي طYبقا لهYذه الYنظريYة بYاخYتالف نوع الYتكيف لYدى الYفرد ،فYفي حYني تنتشYر جرائYم السYرقYة
بYني االبYتكاريYني ،فYإن إدمYان اخملYدرات يYكون أكYثر انYتشارا لYدى االنYسحابYيني ،بYينما تشYيع جرائYم تخYريYب املYمتلكات
ونشر الفوضى االجتماعية لدى الثوار العصاة.
والYنقطة اجلYوهريYة فYي هYذه الYنظريYة هYي أن السYبب الرئيسYي لهYذه االنحYرافYات واجلYرائYم يYكمن فYي وجود خYلل بYنائYي
فYي اجملYتمع ،وهYي رد فYعل فردي أو جYماعYي نYاجYم عYن طYبيعة الYظروف االجYتماعYية والYثقافYية الYسائYدة ،وعYندمYا يYنشأ
األفYراد فYي جYو مYالئYم يYسوده الYوفYاق ،وجتYمع بYينهم قYيم وأهYداف مشYتركYة تYقل الYضغوط عYليهم ،ويسYلكون طYرقYا
سYليمة ،تYؤدي إلYى تYناقYص فYرص االنحYراف واجلYرائYم فYي اجملYتمع ،وبYعكس ذلYك ،عYندمYا يYتعذر انYدمYاج األفYراد فYي
مYجتمعهم وتYقل فرصYهم فYي حتYقيق أهYدافYهم ،هYنا يYصبح وقوعYهم فYي االنحYراف واجلYرميYة أكYثر احYتماال .وبYاخYتصار فYإن
وجود أي خYلل فYي الYبناء االجYتماعYي يؤدي إلYى وجود أشYخاص غYير مYتكيفني كYليا مYع اجملYتمع ،وتYلك هYي الYفئة الYتي
جتعل نسبة اجلرمية أو االنحراف مرتفعة في اجملتمع )التويجري ،أسماء عبد الله .(2011:50

رابعا؛ املنظور اإلسالمي لالنحراف والجريمة
يYعتمد التفسYير اإلسYالمYي لYالنحYراف واجلYرميYة عYلى مYا أتYى بYه الYقرآن والYسنة الYنبويYة ،ويسYتند التفسYير اإلسYالمYي
إلYى احلYديYث الشYريYف الYذي مYفاده » :مYا مYن مولود إال ويولYد عYلى الYفطرة« )صYحيح الYبخاري عYن أبYي هريرة( ،ويYدل
ذلYك عYلى أنYه لYيس هYناك مجYرم بYالYوالدة أو بYالYفطرة ،وإمنYا السYلوك االنحYرافYي يكتسYب مYن خYالل الYتربYية والYتعلم
والYتقليد ،كYما يسYتند املYفهوم اإلسYالمYي لYالنحYراف واجلYرميYة إلYى حYقيقة أن هYذا السYلوك هو خروج عYلى الYفطرة السYليمة
واملألوف من السلوك اإلنساني السوي ،أي أن اجلرمية سلوك شاذ )املشهداني ،عبد الرازق .(2005:150
كYما يYذهYب التفسYير اإلسYالمYي لYالنحYراف واجلYرميYة إلYى أن الYعقل اإلنYسانYي  -ويYقصد بYه هYنا الYنفس -هYو مخYزن
الYطاقYات والYدوافYع الYتي تYشايYع اخلYير أو الشYر .والYعقل دائYما فYي حYاجYة للتهYذيYب حYتى يYحقق الYسمو األخYالقYي والYنقاء.

وهم يؤمنون أيضا بأن الله قد أمد اإلنسان بالعقل وحرية االختيار ليمكنه من أن مييز
بني اخلير والشر ،ولذلك فأيا ما يفعله اإلنسان فإنه يفعله بكامل إرادته
)الكيالني .(1991
واستمد العلماء املسلمون هذه األفكار من آي الذكر احلكيم في سورة الشمس:
)وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا .فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا .وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا(
وهYكذا طYبقا لهYذه اآليYات الYكرميYة ،فYإن اإلنYسان لYه طYبيعة مزدوجYة ،وميYكنه أن يYختار بYني أن يYكون خYيِّرا أو أن يYتجه
نYحو الشYر .وهYم يYؤمYنون بYأن اإلنYسان ميYلك الYقدرة عYلى أن يYلتزم بYالYقيم االجYتماعYية الYتي تYقيد رغYباتYه وجYشعه وأن
يYسمو بYنفسه ،حYيث إن الYنفس قYابYلة لYلتعلم والتهYذيYب ،وبYذلYك ميYكن أن يYتحقق السYلم الYداخYلي واخلYارجYي فYي إطYار مYن
اإلميYان .فYاإلسYالم يYبني طYبيعة اإلنYسان الYتي متYكنه مYن أن يYتكيف مYع الYبيئة احملYيطة ألنYه مسYئول عYن االخYتيار احلYر
وقYادر عYليه .إن حتYقيق الYتكيف االجYتماعYي ضYروري ملYقاومYة املYوبYقات السYلوكYية واألخYالقYية الYتي يYرفYضها اإلسYالم،
مYثل احلسYد والYضغينة والYعدوان .كYذلYك يYدعو اإلسYالم أفراد اجملYتمع إلYى الYعمل لYصالYح اجلYماعYة االجYتماعYية األكYبر.
وهYو ال يYYفترض أن يYYكون تYYكيف الYYفرد فYYي اجملYYتمع آلYYيا ،وإمنYYا يYYكون نYYابYYعا مYYن إميYYان الYYفرد بتشYYديYYد اإلسYYالم عYYلى
الYفضيلة ،وكYبح توجYهاتYه اخلYاطYئة نYحو نYفسه واآلخريYن .وهYنا ميYكننا الYقول بYأن نزوات ورغYبات الYفرد مYا هYي إال أعراض
مرضYية ،حتYتاج إلYى صYقل وتهYذيYب حYاجYات الYفرد وتYنظيمها وفYقا ملرضYاة الYله سYبحانYه وتYعالYى ،وبYذلYك تYسمو الYنفس
وينعم الفرد بالصحة النفسية )الكيالني .(1991
ويYYقول الYYلواء عYYبد الYرزاق املشهYYدانYYي ) :(2005:51إن الYYباحYYثني فYYي عYYلم اإلجYرام يYرون أن تفسYYير اإلسYYالم
ألسYباب االنحYراف واجلYرميYة ال يYقتصر عYلى عYامYل واحYد ،وإمنYا يYعزوه إلYى جYملة مYن األسYباب والYعوامYل .فYاإلسYالم قYد
وضYع مYبادئ واضYحة وثYابYتة لتفسYير السYلوك االنحYرافYي واإلجرامYي مYتقدمYا بYذلYك بYأكYثر مYن عشYرة قرون عYلى نYظريYات
التفسير التكاملي للظاهرة ،كما سنبني فيما يلي.

خامسا؛ املنظور التكاملي لتفسير االنحراف والجريمة
إن تYعقد ظYاهYرة السYلوك االنحYرافYي واإلجYرامYي وتYعدد الYعوامYل املسYببة حلYدوثYها جYعل مYن الYصعوبYة مبYكان األخYذ
بYالYنظريYات األحYاديYة اجلYانYب لتفسYير السYلوك االنحYرافYي ،الYذاتYية مYنها واالجYتماعYية ،وذلYك ملYا شYابYها مYن أخYطاء ،مYن
حYيث الYتركYيز عYلى جYانYب مYن الYظاهYرة وإغYفال اجلYوانYب األخYرى .ولYتفادي هYذا الYقصور فYي هYذيYن املYنظوريYن لتفسYير
السلوك االنحرافي ،جاء االجتاه التكاملي ليسد الفجوة في تلك التفسيرات ذاتية كانت أو اجتماعية.
ويYذهYب االجتYاه الYتكامYلي إلYى اجلYمع بYني الYعوامYل اخملYتلفة للسYلوك االنحYرافYي ،والYتي اعYتمدتYها تYلك الYنظريYات،
ويرتكز االجتاه التكاملي في تفسير السلوك االنحرافي واإلجرامي على ثالث مسلمات رئيسية:
 .1الشمولية .مبعنى أن اجلرمية ال ترتبط بالفرد أو الفاعل فقط ،وإمنا تتعداه لتشمل بيئته أيضا.
 .2ال يYرتYYبط هYYذا االجتYYاه بYYاخYYتصاص مYYعني ،بYYل يYYحاول اجلYYمع بYYني جYYميع االخYYتصاصYYات الYYتي تYYعالYYج السYYلوك
املنحرف.
 .3يعتمد االجتاه على تعدد العوامل ،ويرفض تفسير االنحراف واجلرمية في ضوء عامل واحد.
وقYد حYاولYت نYظريYات االجتYاه الYتكامYلي الربYط بYني الYعوامYل الYذاتYية واالجYتماعYية والYثقافYية فYي صYورتYها الYتفاعYلية
الYديYنامYكية مYع األوضYاع االجYتماعYية ،أي فYي ضوء مجYموعYة مYن الYعوامYل املYتضافرة للجYرميYة وارتYباطYها بYالYتطور الYفعلي
لYلشخصية ،مYع الYتأكYيد عYلى األبYعاد األسYاسYية لYلعمل اإلجرامYي واملYتمثلة فYي اجلYوانYب الYثقافYية ومYا تYتضمنه مYن قYيم
ومYYعايYYير ومYYعان ،وكYYذلYYك اجلYYوانYYب االجYYتماعYYية الYYتي تشYYتمل عYYلى الYYنظم واجلYYماعYYات واألوضYYاع واألدوار والYYبناء
االجYتماعYي ،واجلYانYب الYشخصي الYذي يYتمثل فYي الYدوافYع واالسYتعداد واملYيول والرغYبات والYتطلعات واإلمYكانYيات الYتي
تYYترجYYم االجتYYاهYYات وصYYور السYYلوك اخملYYتلفة ،وهYYي بYYذلYYك تYYنظر لYYإلنYYسان عYYلى أنYYه وحYYدة عYYضويYYة نفسYYية اجYYتماعYYية
)املشهداني ،عبد الرازق .(2005:150
وهنا ميكن أن نطرح تساؤال مؤداه :كيف ميكن تفسير ظاهرة االنحراف واجلرمية في ضوء االجتاه التكاملي؟

ولYإلجYابYة عYلى هYذا الYتساؤل يYضع كYل مYن الYدكYتور عYبد اجملYيد مYنصور والYدكYتور زكريYا الشYربYيني ) (2003عYدة
اعتبارات لتفسير هذه الظاهرة في ضوء االجتاه التكاملي تتمثل في اآلتي:
 .1ال بYد مYن التخYلي عYن فYكرة أن الYظاهرة اإلجرامYية ميYكن تفسYيرهYا فYي ضوء عYامYل واحYد أو سYبب واحYد ،فYإن هYذه
الYفكرة األحYاديYة اجلYانYب فYي التفسYير سYتكون قYاصYرة عYن تYقدمي تفسYير صYحيح وعYلمي لYلظاهYرة اإلجYرامYية .إن
تفسYير هYذه الYظاهرة يYجب أن يسYتند عYلى فYكرة تYعدد الYعوامYل .وال تYقتصر طYبيعة الYظاهرة اإلجرامYية عYلى حYالYة
الYفرد الYذاتYية فYقط ،فرغYم اسYتحالYة جتYاهYل اجلYوانYب الYداخYلية الYتي تYتحكم فYي السYلوك اإلجرامYي لYلفرد وتYصرفYاتYه،
البYد أيYضا مYن االعYتراف بYدور الYبيئة االجYتماعYية الYتي يYعيش فYيها الYفرد وتYأثYيرهYا عYلى سYلوكYه .فYالYفرد داخYل
جماعته يؤثر فيها ويتأثر بها ،كما أن لهذا احمليط االجتماعي دورا في تشكيل تكوينه النفسي.
 .2أن ظYاهرة السYلوك االنحYرافYي واإلجرامYي فYي ضوء االجتYاه الYتكامYلي ال بYد مYن دراسYتها مYن وجYهة نYظر الYعلوم
اخملYتلفة ،كYعلم االجYتماع وعYلم الYنفس وعYلم الYبيولYوجYيا وعYلم األمYراض النفسYية والYعقلية وجYميع الYعلوم األخYرى
الYتي تYتصل بYاملYشكلة ،كYذلYك ميYكن أن يYقوم بYالYدراسYة أنYاس مYن مYختلف الYتخصصات ،فYمثال إذا كYان الYباحYث
االجYتماعYي مهYتما بYالسYلوك الYفردي اإلجرامYي ،مYن حYيث تYأثYيره فYي اجلYماعYة ،فYإنYه يYتعني عYلى بYاحYث فYي عYلم آخر
أن يYYتولYYى الYYفرد ذاتYYه وشYYخصيته والYYعوامYYل النفسYYية والYYداخYYلية الYYتي عYYن طYريYYقها يخYYرج السYYلوك إلYYى احملYYيط
اخلارجي.
 .3البYYد مYYن الYYتعاون وتYYبادل املYYعرفYYة الYYعلمية بYYني الYYباحYYث املYYيدانYYي والYYباحYYث الYYنظري ،مبYYعنى أن يYYكون الYYباحYYث
املYيدانYي مYلما بYالYنظريYة الYعامYة الYتي صYاغYها الYباحYث الYنظري ،كYما يYجب أن يYكون األخYير مYلما بجYميع الYنتائYج الYتي
توصل إليها الباحث امليداني )ص .(110-109
وهYYكذا نYرى أن االجتYYاه الYYتكامYYلي فYYي تفسYYير ظYYاهYرة السYYلوك االنحYYرافYYي واإلجYرامYYي يYYعتمد عYYلى مجYYموعYYة مYYن
الYYعوامYYل واألسYYباب ،ومYYن جYوانYYب وتYYخصصات عYYلمية عYYدة ،وميYYكن أن يYYقوم بYYها أكYYثر مYYن بYYاحYYث مYYن تYYخصصات
مختلفة.

الخاتمـــة
فYي خYتام هYذا الYكتاب يYتضح لYنا أهYمية دراسYة مYشكلة انحYراف األحYداث ومYا حتYمله مYن مYخاطYر
تYتعلق بYأهYم شYريYحة سYكانYية فYي الYوطYن الYعربYي .وهYي الشYريYحة الYتي ميYكن أن تYشكل الYدعYامYة
األسYاسYية لYرفYاهYية وأمYن املسYتقبل الYعربYي .وهYنا تYأتYي أهYمية االطYالع عYلى أهYم مYا أنYتجه الYفكر
اإلنYسانYي بجYميع تYخصصاتYه ،لYتشخيص هYذه الYظاهYرة وعYالجYها ،وحتYديYد الYعوامYل واألسYباب الYتي
تYؤدي إلYيها فYي الYوطYن الYعربYي بYصفة خYاصYة والYعالYم بYصفة عYامYة ،مYع الYوضYع فYي االعYتبار مYدى
انطباقها على خصوصية مجتمعنا العربي ،واختيار األجزاء املناسبة منها.
وإذا كYYانYYت ظYYاهYرة االنحYYراف تYYشكل مYYشكلة عYYاملYYية تYYتقاسYYم سYYماتYYها كYYل اجملYYتمعات مبYYا فYYيها
مYجتمعاتYنا الYعربYية ،إال أن هYناك بYعض اخلYصوصYيات  -يYتسع مYداهYا بYني مYجتمع وآخر أو يYضيق -
هYي الYتي متYيز مYجتمعا عYن آخر ،وهYنا يYجب أن ال يYغيب عYن بYالYنا أنYه إذا كYانYت سرعYة انYتشار وتYعدد
أمنYاط هYذه الYظاهYرة هYي مYا ميYيزهYا فYي هYذه احلYقبة مYن الYتاريYخ ،إال أنYه ال ميYكن جتYاهYل جYدة أسYباب
سYهولYة هYذا االنYتشار .فهYذه الYتطورات الYتكنولYوجYية احلYديYثة )وسYائYل االتYصال واملYواصYالت( الYتي
سهYلت الYتقارب واالخYتالط بYني شYعوب الYعالYم أدت إلYى سYهولYة االقYتباس لYكل مYا هو صYالYح وكYل مYا
هYو طYالYح ،وهYذا يسYتدعYي الYقيام بYالYفرز بYني الYضديYن واالنYتقاء احلYذر والYواعYي ملYعطيات هYذه الYقوى
الوافدة.
ويYشعر الYفرد فYي وسYط هYذا اخلYضم الYواسYع مYن الYصراعYات بYالYتناقYضات بYني مYا يYبتغيه ومYا يسYتطيع أن يYحققه
بYالYفعل كYما لYو كYان فYي دوامYة ،وتYنتابYه الYبلبلة واالضYطرابYات ،ويYشعر بYالYضياع ،وهYنا كYثيرا مYا يحYدث  -كYرد فYعل
ملYثل هYذا الYشعور  -أن يYنساق فYي طريYق االنحYراف ويYتبع أسYالYيب مYلتويYة غYير مشYروعYة ،بYينما لو وجYد هؤالء الشYباب
مYYجاالت مYYنظمة عYYلى أسYYس سYYليمة ،ولYو أحYYيطوا بYرعYYايYYة عYYقول مYYفكرة واعYYية خملYYتلف األزمYYات والYYصراعYYات الYYتي
تواجYههم ألمYكن جتYنب وقوعYهم فYي طريYق االنحYراف واجلYرميYة ،وألمYكن اسYتغالل كYل مYا لYديYهم مYن طYاقYات وإمYكانYات
في مجاالت منتجة.
ورمبYا يYكون مYن املYفيد أن أشYير إلYى مYا تYوصYل إلYيه الYدكYتور جYليل وديYع شYكور ) (1998مYن حYلول ومYعاجلYة
لYلمشكالت الYتي تYعترض الYطفل الYعربYي ،وقYد بYدأهYا مبYا أدلYت بYه السYيدة مYنى الهYراوي  -حرم الرئYيس الYلبنانYي آنYذاك
 عYند رعYايYتها لYلمؤمتر الرابYع لYالحتYاد الYلبنانYي لرعYايYة الYطفل ،حتYت عYنوان »سوء مYعامYلة األطYفال« ،حYيث قYالYت » :إنالYبلد الYذي يYرعYى أطYفالYه هYو بYلد يYعرف كYيف يYبني مسYتقبله« .وقYد أشYارت فYي كYلمتها إلYى أهYمية تYكاتYف اجلYهود
األسريYة واملؤسسYية الرسYمية وغYير الرسYمية لتحYمل املYسؤولYية جتYاه الرعYايYة املYناسYبة لYألطYفال ،وإعYدادهYم إعYدادا سYليما
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وال شYك أن أهYم مYن يYتولYى هYذه الرعYايYة هYي األسرة بYصفتها الYبيئة األولYى الYتي حتYتضن الYطفل ،وأن مYا توفره لYه مYن
حYب ورعYايYة واهYتمام فYي جو أسري تYسوده احملYبة والود والوفYاق يYترك بYصماتYه فYي حYياة الYطفل املسYتقبلية .ثYم يYأتYي
دور املYدرسYة مبYا تYقدمYه لYلطفل مYن أسYس تYعليمية تربويYة سYليمة يYكمل دور األسرة فYي أداء الرسYالYة الYتربويYة السYليمة.
وال ميYكن جتYاهYل دور اجملYتمع املYدنYي مYن نشYر الوعYي الYتربوي والYتعليمي لهYذه اجلYهات .وال يYقل بYعد ذلYك دور الYدولYة
عYن هYذه املYؤسYسات فYي رعYايYة الYنشء ،وذلYك بYإقYامYة مYؤسYسات إرشYاديYة مYتخصصة حلYمايYة األبYناء مYن االنحYراف،
ومؤسسات أخرى تأهيلية وعالجية ،تنتشل األحداث مما انتابهم من انحرافات.
وال بYد مYن اإلشYارة بهYذا اخلYصوص إلYى مYا ذكره الYدكYتور جYليل شYكور) (1998:129عYن أهYم املYقترحYات الYتي
توصYلت إلYيها الYندوة الوطYنية الYعلمية حول جYناح األحYداث فYي الYيمن املYنعقدة فYي الYفترة بYني  24و 26كYانون األول /
ديYYسمبر عYYام  .1991وقYYد شYYارك فYYي الYYندوة مجYYموعYYة مYYن املYYتخصصني فYYي عYYلم الYYنفس والYYطب النفسYYي ،وطYYب
األطYفال والYعلوم الYتربويYة واالجYتماعYية فYي جYامYعتي صYنعاء وعYدن ،وانتهYت الYندوة بYتوصYيات أقYتبس بYعضا مYنها عYلى
أمل أن تطبق في كل بلد عربي ،وهي كما يلي:

أوال :على الصعيد القانوني
 إصدار قانون لألحداث تتم مناقشته جيدا مع اجلهات املتخصصة قبل تطبيقه. إنYشاء مYحاكYم مYتخصصة لYألحYداث اجلYانYحني حتYت إشYراف ذوي االخYتصاصYات الYعلمية كYعلم الYنفس واالجYتماعوالقانون وغيرها.
 تشكيل شرطة خاصة باألحداث. -املنع التام من إيداع األحداث مع الكبار في السجون.

ثانيا؛ على الصعيد التربوي
 إعداد وتأهيل باحثني نفسيني واجتماعيني لتوجيه األحداث ورعايتهم في املدارس ودور الرعاية االجتماعية. إعYYطاء األهYYمية لYYلتربYYية الYYديYYنية ،ومYYا حتYYتويYYه مYYن قYYيم إنYYسانYYية ،والYYتي مYYن شYYأنYYها أن تكسYYب احلYYدث »قYوةالذات« ،ويتجنب بالتالي الدوافع السلبية التي ميكن أن تؤدي به لالنحراف.
 تYYطويYر مYYناهYYج الYYتعليم مبYYا يYYعزز الYYقيم األخYYالقYYية والسYYلوك احلYYسن ،ويYYنمي الYYقدرات الYYعقلية واإلبYYداعYYية عYYنداحلدث.
 -جترمي العقاب اجلسدي واملبالغة في القسوة ،ونصح األسرة وتوعيتها بعواقب ذلك السلوك.

ثالثا؛ على صعيد الصحة النفسية
 ضرورة االهتمام بالبحوث العلمية في مجال الصحة النفسية وأسباب ظاهرة انحراف األحداث وعالجها. تشجيع إنشاء العيادات النفسية وتكثيف التوعية اجلماهيرية بأهمية زيارتها عند احلاجة. -االهتمام بإنشاء أقسام خاصة بالطفل في مؤسسات الصحة النفسية والعصبية.

رابعا؛ على الصعيد االجتماعي
 ضرورة إنشاء قرية منوذجية لإليواء.إتYاحYة الYفرصYة لYلجانYحني فYي هYذه املYراكYز إلكYمال دراسYتهم أو بYااللYتحاق مبYراكYز الYتأهYيل والYتدريYب املYهني كYييعودوا إلى اجملتمع كقوى مفيدة ومنتجة.
بYناء احلYدائYق واملYالهYي وتYنظيم املYعسكرات الYصيفية لYشغل أوقYات الYفراغ مبYا مYن شYأنYه قYضاء الYوقYت فYي االجتYاهاإليجابي بعيدا عن اجلماعات واألماكن املشبوهة.
وأخYيرا ،فYإن املYصلحة الYعربYية عYمومYا تYقتضي أن نهYتم بهYذه الYفئة كYكتلة واحYدة فYي كYل الYبالد الYعربYية ،وذلYك
بYالYتعاون الYبناء بYني هYذه الYدول لYيس فYقط عYلى مسYتوى عYقد املYؤمتYرات واالجYتماعYات ملYناقYشة هYذه املYشكلة ،وإمنYا
بYاملYساهYمة الYفعلية لYلتصدي لYها والYتطبيق الYفعلي ملYا تYتمخض عYنه هYذه املYؤمتYرات مYن تYوصYيات ،كYما يYجب أن نYولYي
االهYتمام بYالYطفل الYعربYي فYي كYل مYكان ،مYثال بYأن نهYتم بYالYطفل الYذي يYعانYي مYن مYشكلة فYي طYنجة بYاملYغرب بYنفس
القدر الذي نهتم بطفل تنتابه نفس املعاناة في إمارة رأس اخليمة باإلمارات العربية املتحدة ،وهكذا.
وبYالYتالYي أن يYبذل الYعرب بYسخاء ،كYل مYن موقYعه ،ومبYا هو مYتاح لYديYه ،بYاخلYبرة أو بYاملYال لYالهYتمام مبYشكلة انحYراف
األحYداث فYي الوطYن الYعربYي .وأثYق بYأنYنا قYادرون عYلى ذلYك ،وأثYق أيYضا أن ذلYك سYيعود بYاملYصلحة الYعامYة عYلى اجلYميع،
واملصلحة العليا للوطن العربي ككل.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أوال وأخيرا التوفيق والهداية.
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