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  من ھذا اإلنجاز المتواضع، أتقدم بكل آیات التقدیر و العرفان إلى انتھائيبمناسبة 
الذین شجعوني كثیرا على وضع اللمسات األولى  االجتماععلم  قسم األساتذة الكرام و موظفي 

  .لھذا البحث
  

خاص على المجھودات تقدیرا و عرفانا  "بوودن عبد العزیز "الدكتورلألستاذ  تقدم أكما
و النصائح الراشدة إلتمام و إنھاء ھذا العمل و على صبره  المتواصلة الكبیرة و التشجیعات

  .مساندا للعلم و ایعیسعني إال القول لھ  دمت را الالطویل و سعة قلبھ و تفھمھ للظروف، و 
  

، كما ال یسعني إال  ئلناإلتمام رسابذلھا من أجلنا یعلى المجھودات التي القسم كما ال أنسى مدیر 
للجنة المناقشة على العناء الذي بذل من أجل أن أناقش رسالتي في أحسن أن أتقدم بالشكر الحار 

  .الظروف
  

  و على رأسھم  –علي منجلي  -إلى موظفي دیوان الترقیة و التسییر العقاري للمدینة الجدیدة
الجدیدة و إلى كل المھندسین و  عمال بلدیة الخروب و ملحق البلدیة بالمدینة. " غالم "

  . التقنیین
   

  .المتواضعإلى كل من ساھم معي من قریب أو بعید إلتمام ھذا اإلنجاز و ختاما 
  

  :إلى كل ھؤالء أقدم أعز و أطیب  تشكراتي القلبیة و كما یقول أحد العارفین باهللا
  

    ". كل ما یخرج من القلب ال بد أن یذھب إلى القلب" 



  
  
  
  
  

كیف أثبت على قناعتي، و كیف أعمل  وم یوم اآلالم،اإلى الذي علمني كیف أواجھ الصعاب، و كیف أصبر یوم المحن، و كیف أق...
  .حتى أنجح، و كیف أعیش إنسانا بكل معلم اإلنسانیة، و بكل نظرة حضاریة تثبت الذات و تعزز الشخصیة و تحترم األخالق

  .اختلطت األمر علي أرشدني عندمانصحني و  ا ضاقت بي الدنیا، إلى والدي الذي ساعدني عندم
    إبراھیمأبي  إلى

  
ا، و دفء أحتمي بھ كلما شعرت إلى التي تعبت من أجلي، وجعلتني أمل تعیش من أجلھ، و ثمرة تجتھد بكل قواھا لترعاھ...

  .و حنان ألجأ إلیھ عند كل مكروه باالغتراب
  جمیــلةإلى أمي التي لم تلدني 

   
ھذا العمل، فتحملت عني مسؤولیات كثیرة، إلى من ھیأت لي الظروف  زإلى من عانت من أجلي، و ضحت و تحملت عناء إنجا...

  ...ھذا العمل، إلى التي اعتبرت نجاحي نجاحھا، و حلمي حلمھا، إلى من لم تقل لي یوما آه إلتمامالمالئمة 
  .إلیھا فقط أقول ألف ألف شكـــر .و كانت أقرب الناس لي إلى والدتي التي أنجبتني

  زلیخـــةإلى أمي 
  

إلى الذي عایش مدة ھذا االنجاز و لم یتضایق من بعض التصرفات، و الذي شجعني و ساعدني بكل ما یملك ألحقق ھذه األمنیة التي 
  .كان یعیشھا و كأنھا من أمانیھ

  جمــــالإلى زوجي 
  

الذین قاسموني صعاب إنجاز ھذا العمل و  زین الدین، أسامة تقي الدینأمیمة، أمجد صالح الدین، أحمد  إلى أبنائي 
  .اعتبروا نجاحي شرفا لھم بكل ما یحملون من براءة و أمل

  
إلى كل الذین كانوا أكثر الناس ارتباطا بي دون الحاجة النتظار مقابل، أعزوني بكل ما تكمل معاني األخوة من معنى، و ساعدوني 

دون شكوى، و یفرحون لسعادتي بكل معنى و  للمساعدة دون تردد و من دون طلب، إلى من كانوا یعیشون آالمي عندما كنت بحاجة
  یسعدوا دون طلب مني، إلى من أحترمھم و أقدرھم من أعماقي قلبي إلى إخوتي و عائالتھم

  .وداد، كریم عبد الحمید،خلیل، یوغرطة، محمد، بریزة، سھام، ھدى، سمیرة، سلیمة،
  

   .خمراني الیاس و كان لي نعم األخ و الصدیق لرابطة دم، فاحتواني و أبنائي الحاجةالذي كان أشد الناس قربا مني دون  إلى
  

  .صوریة، فرید، رشید، فارس، نجوى، سھیلة"، و إخواني و عائالتھم ءفاطمة الزھرا، أمي إبراھیمأبي "إلى عائلتي الثانیة 
  
  ."قماس زینب" إلى الصدیقة الغالیة 

  
العمل زمالئي في  االضاد و لغتھ و حضارتھ، إلى من ساعدني من قریب أو بعید النجاز ھذ رفكل الذین یناضلون من أجل ح ىإل’

  ومدیر المركزعبداهللا شالط ".إبراھیمعریفي "العمل و على رأسھم مدیر المؤسسة 
  

  .  آمیـــــــــن...جعلھ لي و ألھلي فاتحة خیرأھدي ھذا البحث المتواضع سائلة المولى عز و جل أن ال یحرمني أجره و ی
  
  



  
  
   

تعتبر ظاھرة العنف مشكلة خطیرة تواجھ الكثیر من المجتمعات في العالم ككل، و تعد فئة الشباب األشد        
  .تضررا و تورطا في ھذه الظاھرة، إذ أن الشباب ھم ثروة المجتمع و ذخره

أو و یتمیز ھؤالء الشباب بالتسرع في العدید من األمور و ال ینحصر العنف عند مجموعة معینة 
مجموعات بل قد یمس جمیع الشباب النتقال ھذا المرض عن طریق العدوى، كان ھذا المرض داخل أوطانھم 

  .أو خارجھ و ذلك ألن الشباب تتوفر لدیھم میزة التقلید و المحاكاة 
و العنف فوق أنھ أسلوب بدائي غیر متحضر، یشكل في كثیر من األحیان جریمة یعاقب علیھا المجتمع و "

  .)1("في كیان المجتمع و ینال من وحدتھ و تماسكھ و استقراره و أمنھ خرجرائم ینككل ال
و من ثم یجب البحث عن أسبابھ بغیة . اجتماعیا أكثر منھ جریمة افالعنف مرضا اجتماعیا أو اضطراب

  .معالجتھ
دى الشخص الذي فالعنف عبارة عن ناقوس خطر یھدد كیان المجتمع ، و لفھم ھذه الظاھرة یجب فھم دوافعھا ل

  .یلجأ للعنف 
  .و من ثم البد للباحث االجتماعي أن یتعرف جیدا على الواقع االجتماعي الذي یحدث فیھ العنف

و بطبیعة الحال یتخذ العنف أشكاال متعددة تظھر في المدرسة و في الجامعة و في السجون و في الحیاة "
  )2("و الدینیةالعامة  و في األندیة الریاضیة و األحزاب السیاسیة 

و التمرد و اإلضراب و الضرب و االعتداء  النھبو قد ینجم عن العنف عدة جرائم منھا القتل و السرقة و 
  و تحطیم الممتلكات 

 ةأما في بالدنا فإن ظاھرة العنف معقدة جدا ألنھ قبل التطرق ألي شكل من أشكال العنف البد من دراس       
لذلك فقضیة العنف تحتاج لكثیر من الدراسات النفسیة، االجتماعیة و األمنیة  .الحالة السیكولوجیة لمرتكبیھ
  .القانونیة لفھمھا فھما صحیحا

فظاھرة العنف لیست من مھمة الشرطة فقط بل ھي قضیة المجتمع ككل ذلك أن المؤسسات االجتماعیة و    
  .و تطوره في الشخص المنحرفبعاد المجتمع عن كل أنواع العنف و التطرف ا األفراد شركاء في مھمة

فالمؤسسات التربویة یجب أن تتصدى لقضایا العنف باعتبارھا قضایا تربویة، كما یجب أن تتولى أجھزة "
اإلعالم دور الحفاظ على المواطنة الصالحة، و للدین دورة في الوعظ و اإلرشاد من خالل غرس مبادئ الدین 

  .االعتدالاإلسالمي التي تقوم على التوسط و الرفق و 
لھذا یأتي ھذا البحث إللقاء الضوء على بعض أشكال العنف في مدینة قسنطینة بصفة عامة و المدینة    

و قد جاء ھذا البحث متضمنا . مع حصر أسبابھا و النتائج المترتبة عنھا خاصةبصفة  –علي منجلي  –الجدیدة 
  .فصول إضافة إلى مقدمة و خاتمة) 06(ستة 
  

ببن  اء إش  كالیة الدراس  ة، حی  ث تتض  من التعری  ف بمش  كلة البح  ث، ث  م تحدی  د اإلش  كالیة و     خ  اص الفص  ل األول
كم ا   الدراسة ضفرو ،صیاغة تساؤالت الدراسة، أھمیة الموضوع و أسباب اختیاره، ثم تحدید أھداف الدراسة

   .نیةقمنا بتحدید فرضیة عامة انطلقنا فیھا من أن العنف یتخذ أشكاال كثیرة داخل المجمعات السك
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   153اإلسكندریة ص  –دار المعرفة الجامعیة  –النحراف سیكولوجیة الجریمة و ا–عبد الرحمن العیسوي ) 1(
  154ص  مرجع سابق) 2(

  أ



  
تناولت أن العنف الرمزي یعد أحد  ثو قد انبثقت بعض الفرضیات الجزئیة من الفرضیة العامة حیالجدیدة، 

مجمعات للعنف اللفظي مجاال أخرا لالنتشار داخل الأشكال العنف داخل ھذه المجمعات السكنیة الجدیدة، 
  أشكال العنف حالیا كما أن العنف بالوسائل المادیة من أخطرالسكنیة الجدیدة،

  .و في آخر الفصل تعرضنا لبعض الدراسات السابقة للموضوع مجال البحث
  

فقد حاولنا من خاللھ التطرق إلى موضوع العنف من خالل تعریف العنف من الناحیة  الفصل الثانيأما        
كما تم التطرق إلى التعریف اإلعالمي . طالحیة، كما تم تعریفھ من الناحیة التاریخیة و القانونیةاللغویة و االص

كما تم التطرق إلى . للعنف، التعریف االقتصادي، التعریف البیولوجي، االجتماعي و النفسي، ھذا من جھة
االستخدام الفعلي للقوة التعریفات الخاصة بالعنف لدى بعض العلماء من خالل ثالث اتجاھات تدور حول 

المادیة، و االستخدام الفعلي للقوة المادیة أو التھدید باستخدامھا و أخیرا العنف كأوضاع ھیكلیة بنائیة، و بعدھا 
  .خلصنا إلى التعریف اإلجرائي

كما تناولنا بعض المفاھیم المرتبطة بالعنف، كالقوة، العدوان، الجریمة، االنحراف، اإلساءة، اإلرھاب، 
  .لبلطجة و الغضبا

و حتى نضع ألنفسنا الخلفیة النظریة لمقاربة الموضوع و محاولة فھمھ من خالل المشكلة البحثیة التي بعدھا 
  .النفسیة، االجتماعیة و االقتصادیة: ، تطرقنا إلى مختلف النظریات المفسرة لظاھرة العنفاطارحناھ

باإلضافة إلى ھذا فقد تم حصر جملة من األسباب الكامنة وراء انتشار ظاھرة العنف من خالل التطرق إلى 
األسباب االقتصادیة . األسباب االجتماعیة و التي تتضمن عوامل تربویة و الحرمان النسبي، الثقافة و المجتمع

و ننھي الفصل . شكال الشائعة للعنفو األسباب النفسیة، ثم عرضنا مختلف التقسیمات لنتعرض بعدھا لأل
  .باستعراض حالة العنف في الجزائر

       
انصب اھتمامنا على دراسة المدینة من خالل تعریفھا االصطالحي و من خالل  فصلنا الثالثفي        

ا، تنظیمھا و وظیفتھا و صفاتھا االجتماعیة، بعدھا تطرقنا إلى أنواع المدن و تقسیمھا من حیث عدد سكانھ
و بعدھا تم التطرق إلى ظھور معاییر الحیاة . تطورھا التاریخي، درجة تقدمھا و من حیث المھن الغالبة فیھا

و الذي  Model citiesالحضریة و مظاھر النشاط بالمدینة و التي تتطلب نموذج المدن أو النموذج المدیني 
یع منظم الستخدام األرض في مجال یتطلب تقسیم مجتمع المدینة إلى مناطق متجانسة و ذلك لخلق توز

و الحدیث عن المدینة یقودنا إلى تحدید شروط نجاح مشروع المدینة الحدیثة و التي تتلخص . حضري معین
كما یستلزم . في الجانب االقتصادي، االیكولوجي، الجانب االجتماعي و الفني، جانب الدیمقراطیة و المشاركة

نشاء المدینة و الذي یعیش أزمتھا في إطار العصریة من خالل أزمة التعریف بالمدینة إدراج بعض صفات إ
.  المدینة المعاصرة و مشكالت المدینة، التخطیط الحضري، الحتمیة االیكولوجیة و المدخل السوسیو ثقافي

  .بعدھا تم ربط المدینة بظاھرة العنف من خالل المدینة و العنف الحضري
و ھي مدینة قسنطینة من خالل نشأتھا التاریخیة و ما صاحبھ من تزاید في  كما تطرقنا إلى مجال دراستنا العام

عدد سكانھا بدءا بالعھد النومیدي إلى عھد ما قبل االستقالل و مرورا إلى مراحل التوسع العمراني في نفس 
ي و اإلقلیمي و تحدید البیئة الطبیعیة لمدینة قسنطینة و تحدید موقعھا الفلك الى الحقبة التاریخیة لنخلص بعدھا

من  –علي منجلي  –اإلداري، لنخلص في نھایة الفصل إلى التطرق إلى مجال الدراسة و ھي المدینة الجدیدة 
خالل موقعھا اإلداري، و موقعھا ضمن المجتمع الحضري، اإلطار القانوني للمدینة، وضعیتھا اإلداریة ثم 

قلة األراضي الصالحة في مؤدیة لظھورھا و التي تتمثل تطرقنا إلى دوافع ظھور المدینة الجدیدة و العوامل ال
  . للتعمیر، نمو دیموغرافي كبیر، توسع عمراني سریع

  
  
  

  ب



  
من خالل  –علي منجلي  –ر الفصل تم التطرق إلى البنیة العمرانیة و التنظیم المجالي للمدینة الجدیدة خو في آ

علي  –و أخیرا المركز الحضري للمدینة الجدیدة  تقسیم المدینة إلى وحدات جوار، و تقسیمھا إلى أحیاء،
  .- منجلي 

  
لیبین اإلطار المنھجي للدراسة بالتعرض إلى المنھج المستخدم و األدوات المتبعة و  الفصل الرابعو جاء        

ي عل –حیث تناولنا فیھ تحدید مجال الدراسة و المتمثل في المدینة الجدیدة . أسلوب التحلیل في دراستنا ھذه
أما المجال الزمني للدراسة فھو یمتد بین . ، إضافة إلى المجال البشري و المتمثل في سكان ھذه المدینة- منجلي 

 2006إلى جوان  2006أما المرحلة الثانیة من الدراسة فامتدت من ماي . 2005و جوان  2005شھر جانفي 
 ض، و استعرا. ات و المتابعات المیدانیةعلى فترات متباینة حسب الظروف و الحاجة إلى التدقیق في البیان

، ،  المقابلة  المنھج المستخدم و المتمثل في المنھج الوصفي عبر أدوات بحثیة و ھي المالحظة،االستمارة
  ..السجالت و الوثائق

  عائلة100المتكونة من ثم قمنا بتحدید عینة البحث 
  

لمتحصل علیھا میدانیا، حیث قمنا بتبویبھا في شكل فقد قمنا فیھ بجمع المعلومات ا الفصل الخامسأما        
  .جداول أو نسب مئویة ثم التعلیق علیھا في ضوء الفروض الجزئیة لھذه الدراسة و مناقشتھا

و ھكذا باعتمادنا على الجانبین الكمي و الكیفي لتحلیل البیانات المتحصل علیھا تمكنا من الوصول على   
نف یتخذ أشكاال كثیرة داخل المجمعات السكنیة الجدیدة، إذ یعد العنف الرمزي النتائج التي أوضحت لنا أن الع

أحد أشكال العنف المنتشرة داخل ھذه المجمعات السكنیة، حیث یتخذ العنف اللفظي مجاال آخرا لالنتشار، كما 
  .أن العنف بالوسائل المادیة أخطر أشكال العنف حالیا

  
لنتائج الدراسة التي خلصنا إلیھا على ضوء الفروض و الدراسات و  حامال األخیرو  الفصل السادس       

ا و فتحت ھى موقعھا الراھن من النظریات الحضریة و القضایا التي تثیرال، لیعرج بعدھا السابقة البحوث
  .بخصوصھا آفاقا جدیدة للبحث و الدراسة العلمیة

جة العامة للدراسة ثم انشغاالت أخرى لھا و انتھى البحث بخاتمة أعدنا فیھا طرح موضوع البحث و النتی
          . عالقة بموضوع البحث حتى نحیط بھ من كل جوانبھ
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   الفصــل التمھیــــــدي

  
  
  

  مبــررات اختیــار الموضــوع: أوال

 ـــــةــــاإلشكالیـــــــــــ: ثانیا                      

  أھـــداف الدراســـــــــة  : الثاث                            

  فـــروض الدراســـــــة: رابعا                            

  السابقـــــة الدراسات: خامسا                      
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  :تمھیــــــــد  
یعتبر موضوع العنف من المواضیع الھامة التي تحضى بالكثیر من االھتمام لدى الباحثین في         

    .القتصادیة، االجتماعیة و النفسیةذ یعد ظاھرة مركبة لھا جوانبھا السیاسیة، اإ .اختصاصات مختلفة
ظاھرة عامة تعرفھا المجتمعات بدرجات متفاوتة و أشكال متعددة، بینما تكون األسباب فیھ  ھيو 

  .متداخلة و متنوعة تختلف باختالف المجتمعات، الثقافات و المراحل التاریخیة
  ارسھ شخص ضد نفسھ أو ضد آخرین، أو تمارسھ جماعة ضد جماعة أخرى، و العنف قد یم       

  .و قد تمارسھ المؤسسات الرسمیة و غیر الرسمیة فیما بینھا
لكن ما نالحظھ أن العنف لیس ولید الساعة بل ھو قدیم قدم التاریخ، لكن في الوقت الحالي أخذ 

  .اتجاھات تتماشى و العصر، حیث یقال أن العنف أصبح موضة
من خالل حصر أشكال العنف  ف نحاول أن نطرح المشكلة البحثیةففي ھذا الفصل سو       

الموجودة بالمدینة الجزائریــــة عموما و مدینة قسنطینة خصوصا و معرفة األسباب الكامنة وراء 
  .ذلك

  
  :ررات اختیــار الموضــوعــمب: أوال

  
 :وعیةأھمیة و أسباب اختیار الموضوع الذاتیة و الموض - 1
 
         - علي منجلي –حصر أشكال العنف الموجودة بمدینة قسنطینة و المدینة الجدیدة .       1.

 خصوصا            
 .أھمیة الموضوع تقتضي الدراسة و المعالجة.  2
 .انتشار ظاھرة العنف في الوسط الحضري. 3
 .إحساسنا بخطورة المشكلة و ما ینجم عنھا من مشاكل وخیمة. 4
 .الرغبة الذاتیة في دراسة ھذا الموضوع .5
تخصصنا العلمي السابق أثناء التدرج في مجال علم االجتماع التربوي الثقافي حتى . 6

 .نتمكن من الوصول إلى نتائج ھامة و مفیدة للمجتمع
 .نقص الدراسات الوطنیة الخاصة بھذا الموضوع.7

 
 :ةـــــوع للدراســة الموضـــقابلی - 2

 
وضوع العنف من المواضیع الشائكة التي یعاني منھا المجتمع الجزائري بصفة خــــاصة إن م        

  و دول العـــالم بصفة عامـــة،
ألن مجتمعا . لى االستقرار العام و حفظ النظاملذلك و انطالقا من إستراتیجیة كل الدول الحفاظ ع

، إال أن كل مجتمع یكون عنیفا "الالمجتمع"یر إنھ بعاتیختزلھ العنف ھو إلى حد ما تناقض في ال
  .)1(بمقدار ما ال تكون القوة موضوعا لممارسة منتظمة و شرعیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،1986دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر،  1سلیم حداد، ط/ ة دترجم -المعجم النقدي لعلم االجتماع - وبور یكو ف  نبو دور) 1(

 .399ص
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حیث  ،لذلك نجد الباحثین یحاولون دراسة ھذه الظاھرة و الوقوف على أسبابھا من خالل دراسات
، نشر 208فكان مجموعھا ...بحصر بیولوجي لألعمال التي كتبت حول العنف سمیحة نصرقامت 
 ... ،...أو افتراضات و جلھا مقاالت تطرح أفكار نظریة %88.94عمال في مصر بنسبة  185منھا 

  .)1(عمال النظریةا بالمقارنة باألو بالتالي فاألعمال قلیلة نسبی
  

 :حاجـة المجتمـع الجزائـري إلى دراسـات حول ظاھـرة العنـف - 3
 
العنف سلوك إنساني صاحب البشر خالل مختلف العصور، إال أن ظاھرة العنف لم تكن بنفس         

  .الحجم، إذ تطورت بتطور العصور
و الجزائر كغیرھا من األمم كان ماضیھا و حاضرھا حافال بالعنف و المقاومة التي بدأت مع         

االستعمار الفرنسي، لیتطور في العشریة األخیرة من القرن العشرین داخل المجتمع الجزائري في 
ألسلوب صراعات متعددة من أجل السلطة و تحسین مستوى المعیشة و غیرھا، و أصبح العنف ھو ا

البارز في المعاملة بین األفراد، و علیھ أصبح من الضروري مواجھة كل بوادر العنف بحكمة و 
بأسلوب علمي معتمدین في ذلك على طرق أمنیة مدعمة بدراسات و قوانین تحاول الحد من ھذه 

  .  الظاھرة داخل المجتمع الجزائري
  

  :اإلشكــــالیــــة - ثــانیا
  

عات الحضریة الكثیر من الظواھر المرضیة التي تؤثر سلبا على التوازن تعرف المجتم        
االجتماعي، و من ھذه الظواھر نخص بالذكر ظاھرة العنف الحضري التي تشكل خطرا یھدد كیان 
المجتمعات، كونھا ظاھرة متجدرة عبر التاریخ، إذ كانت بدایتھ فكرة و لذلك ھناك من یقول أن العنف 

خ بل ھو التاریخ نفسھ، ألن اإلنسان كائن یستطیع التمییز بین الشر و الخیر اللذان لیس بصانع للتاری
یكوناه، و العنف ینتمي إلى جزء الشر الذي فیھ، و من ثم فأول تاریخ للعنف مع أول وجود لإلنسان، 

، و كیف ھوموسأخاه التوأم  رومولوس،و قتل قابیلعلى ید  ھابیلإذ الروایات تتحدث عن مقتل 
إن . "عت اإلمبراطوریات و كیف انھارت، كل ھذا عنفا حدد مسار التاریخ الذي نحن جزءا منھتوس

  .)2("الصراعات الطائفیة و حروب التقسیم الحضاري ھي مادة التاریخ
و یتخذ العنف صورة جماعیة أو فردیة كاستجابة سلبیة نحو موقف معین، یتخذھا الفرد بدافع         

  .تماعي الذي یعتبره بعد ذلك ضد إرادتھ الشخصیةالتحرر من القید االج
و لقد كانت ھذه الظاھرة و ال زالت مصدر قلق و إزعاج بالنسبة لكل المھتمین بدراسة مشاكل   

المدینة، إذ أن معظم المشكالت المالزمة للمدن ناجمة عن بروز نتوءات داخل الحیاة الحضریة، تؤثر 
ة، و تعمل على تفشي عدة ظواھر سلبیة بالمدینة من جھة ثانیة، سلبا على الشكل العام للمدینة من جھ

وذلك على اعتبار المدینة مجاال یتمیز بكبر الحجم و الكثافة العالیة و الالتجانس بین األفراد، و "
  .)3("ھذه الخصائص الثالث ترتبط بطبیعة الحیاة داخل المدینة و بشخصیة أفرادھا

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .. 25، ص2006و مكتبة اإلسراء، ، دار 1ط  -نطاقات و تفاعل -في مواقف الحیاة الیومیة العنف - الخولي إبراھیم محمود سعید)1(
   .1ص. العنف أكثر شمولیة)2(
  .117-115  ص ص .1980وكالة المطبوعات، الكویت  - االتجاھات المعاصرة في الدراسات الحضریة -القطب و أبوعیاش)3(
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   و ظاھرة العنف لیست ظاھرة حدیثة، فھو قدیم قدم التاریخ، إذ ارتبط باإلنسان منذ بدأ الخلیقة،      

  .و قد اتخذ عدة صور تمثلت في الصراعات و الحروب و المجابھات
. الظلم و النزعة إلى اإلذالل على ةأما العنف في القرن الحالي، فقد اتخذ طابعا جدیدا یتمیز بالقدر

من كونھ جریمة، لذلك  رفوجھة النظر الحدیثة تعتبر العنف مرضا اجتماعیا أو اضطربا اجتماعیا أكث
و لفھم ھذه . البد من معرفة أسبابھ لمعالجتھ، فظاھرة العنف عبارة عن إنذار خطر على المجتمع

لذي یلجأ للعنف، و كذلك دوافعھا الظاھرة یجب معرفة دوافعھا الكامنة في شخصیة الفرد ا
  .االجتماعیة

إن االھتمام بالعنف اتسع إلى حد كبیر منذ بضع سنوات ألنھ مس جمیع دول العالم، إذ أصبح     
الشغل الشاغل للباحثین و الدارسین في ھذا المجال، و بالتالي اتسعت معھ المؤلفات التي تعالج ھذه 

انة القاطعة لتصرف یمیل إلى تدمیر الجانب اإلنساني لممارسیھ، الظاھرة و التي ال ھدف لھا إال اإلد
و السؤال الذي یطرح نفسھ ھل العنف إال حادث طارئ عن طریق التطور أم أنھ ینغرس في بنیة 

  .الكائن البشري ذاتھا؟
و بما أن العنف فوق أنھ أسلوب بدائي غیر متحضر، فھو جریمة یعاقب علیھا المجتمع، و مثلھ مثل    
  .ر في كیان المجتمع و ینال من وحدتھ و تماسكھ و استقراره و أمنھخاقي الجرائم، فھو ینب
مفصلة لتوضح االنتھاكات  2006و سنة  2005و قد جاءت في تقاریر منظمة العفو الدولیة لعام    

طي التي تعرض لھا عامة الناس من الرجال و النساء و األطفال في كل بقعة من بقاع العالم، حیث یغ
بلد، و یلقي الضوء على تقاعس  149حوالي  2005التقریر السنوي لمنظمة العفو الدولیة لعام 

الحكومات المحلیة و المنظمات الدولیة في التصدي لالعتداءات التي تمس حقوق اإلنسان، كما یؤكد 
غیرات ن ثمة فرص لتأعلى المزید من الحاسبة على المستوى الدولي، رغم ھذا فقد أكد التقریر ب

بفضل جھود دعاة حقوق اإلنسان و ھیئات المجتمع المدني التي تؤكد  2004الحت خالل عام  ةإیجابی
  .خصوصا على استئصال العنف ضد األطفال و المرأة

فقد أكد على أن ھناك محاوالت ناجحة  2006أما التقریر السنوي لمنظمة العفو الدولیة للعام    
ن ھناك العدید من أرواح المالیین تعرضت للخطر من جراء إنكار للقضاء على ھذه الظاھرة، غیر أ

الحقوق األساسیة لألفراد، و ذلك لما تعرضوا لھ من اعتداءات فردیة أو جماعیة، فضال عن الجوع و 
  . األمراض و الكوارث الطبیعیة

م، مما یتطلب بلدا و إقلیما في مختلف أنحاء العال 150و یوثق التقریر انتھاكات لحقوق اإلنسان في 
و الجدیر بالذكر ما تقوم بھ حركات . تدخل سریع للمجتمع الدولي و تحمل الحكومات مسؤولیاتھا

  .حقوق اإلنسان من مبادرات محلیة أو دولیة من أجل الحریة و العدالة االجتماعیة لجمیع الناس
لى اخي بإمكانھ أن یتحول أما في بالدنا فإن قضیة العنف معقدة و متشعبة، إذ یخضع لعمق تاری        

مفجر في بعض اللحظات التاریخیة، و ذلك بسبب ما یعرفھ المجتمع من أزمة اقتصادیة و غیاب 
ن التي ال یمكنھا أن تفسر اللجوء إلى العنف من أجل تجاوز األزمة، و ذلك أل والعدالة االجتماعیة، 

ك یجب االعتماد على الجانب ظاھرة العنف لیست مرتبطة بالفرد فقط، بل بالمجتمع كلھ، لذل
  .االقتصادي فقط  بل یجب الغوص في الجوانب األخرى

و كما في دول العالم تتعرض فئة النساء و األطفال أكثر من غیرھا لظاھرة العنف، و قد سلطت 
غتصاب و الجزائریة عن حمایة النساء من اإلمنظمة العفو الدولیة الضوء على تقاعس الحكومات 

  .یز القانوني و االقتصاديالضرب و التمی
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 صحیث بین التقریر الذي قدمتھ لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمیز ضد المرأة ، أنھ ال توجد فر 

و ھذا أدى بالجزائر للمثول أمام اللجنة للنظر في . على العدل أو عدم التعرض لالعتداءاتالحصول 
  .2005كانون الثاني /ینایر 11تنفیذھا التفاقیة القضاء على جمیع أشكال العنف ضد المرأة في 

وث من أجل ھذا و ذاك فإن ظاھرة العنف في بالدنا تحتاج إلى الكثیر من الدراسات و البح         
المیدانیة و النفسیة و التربویة و االجتماعیة و األمنیة للحد من ھذه الظاھرة الخطیرة و التي تھدد 

  .كیانھ
طلق علیھا التجمعات السكنیة أو المدینة الجدیدة إلى غیرھا من فالمناطق الحضریة الجدیدة أو ما ی

السكاني أو التوسع السكاني  التسمیات التي أطلقت على تلك الناطق، و التي ظھرت نتیجة التزاید
للعائالت كانت تعیش داخل أحیاء قصدیریة، أو سكنات ضیقة، أو عاشت سكنات مھددة باالنھیار، أو 

  .أصحاب الدخل المتوسط الذین یعیشون ظروف اجتماعیة صعبة
ى و تتمیز ھذه المناطق بتجمع أعداد ھائلة من السكان یختلفون من حیث الثقافات الفرعیة و المستو

االجتماعي، و المستوى التعلیمي، األمر الذي یؤدي إلى حدوث عدة مشاكل اجتماعیة و االقتصادي  
  .تؤثر سلبا على الحیاة الحضریة

إن االنفجار الدیموغرافي و تجزئة العائلة الممتدة إلى العدید من األسر النوویة فرضت على         
بتشجیــع المؤسســات المـالیة على الترقیة العقـاریة  الدول أن تعید النظر في سیاسة اإلسكان، فقامت

العـامة و الخـاصة، فظھر بما یسمى بالسكن االجتماعــي و السكن التساھمي و البیع عن طریق 
  .اإلیجار

فالفرد یخضع بطبیعة الحال و باستمرار لضغط المجتمع الذي یمارس علیھ اإلكراه و یطالبھ        
  . ن ھذه المعاییر و القیم و القوانین یعد انحرافاعالخروج  بالرضوخ لمعاییره، أما

و تعد المدن الجدیدة بما تتمیز بھ من ازدحام للسكان و اختالف الثقافات الفرعیة، و تمیز أفرادھا 
ھذا ما نالحظھ عند مرورنا بتلك المناطق لنالحظ ظواھر ال تمد بالحیاة الحضریة في و بالالمباالة،  

  . شيء
و یھتم الباحثون في علم االجتماع بمسألة التنقل االجتماعي لما یسببھ من آثار مباشرة على         

  .الحیاة االجتماعیة لألفراد، حیث یقاس التنقل بمعدل نسبة تغییر محل اإلقامة خالل عام واحد
انتقل  فعندما ینتقل فرد أو جماعة من محلھ األصلي إلى مكان جدید، فإنھ یسبب مشاكل للمجتمع الذي

التي تنعكس أیضا على ذاتھ، حیث تنھار عالقتھ القدیمة لیكون عالقات جدیدة  و ذلك بھدف  وإلیھ، 
التكیف و التوافق االجتماعي، األمر الذي یؤدي إلى ظھور مشاكل التفكك و المرتبطة غالبا بعملیة 

  .التنقل االجتماعي في المدن الجدیدة
األحیاء الجدیدة من أكثر الظواھر السلبیة التي تعاني منھا  و تعد ظاھرة العنف الحضري في       

المدینة، إذ أشار معظم محللي ظاھرة العنف الحضري إلى اإلمكانیات الثوریة لفقراء الحضر و ھذا 
أن العنف عبارة عن سلوك عدواني بین طرفین "ما یحدثھ من انقالبات سیاسیة أو إجرامیة، و ذلك 

إلى تحقیق مكاسب معینة أو تغییر وضع اجتماعي معین، و العنف ھو متصارعین یھدف كل منھما 
كما ھو واضح فان من یستخدم العنف یكون غالبا الطرف األضعف الذي . وسیلة ال یقرھا القانون

  .)1("یواجھھ طرفا آخرا یملك السلطة
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .100ص، 1992معرفة الجامعیة، اإلسكندریة دار ال -األسباب و العالج - ظاھرة التطرف - محمد أحمد بیومي )1(
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لذلك تسعى األنظمة السیاسیة تجنب عدم إثارة سكان ھذه األحیاء حتى ال تتمرد ھذه الشرائح لضمان 
  .استقرار األوضاع

           ینة الزالت تعاني من مشاكل فسكان ھذه المناطق رغم انتقالھم إلى سكنات جدیدة إال أن المد
  :و صعوبات تتمثل فبما یلي

  .أي رابط اھذه المدینة شبیھة بالمحتشد یضم مجموعة كبیرة من السكان ال تربطھم بھ •
أي خلق . مشاكل التنقل و ربط األحیاء فیما بینھا، و بین المدینة و باقي المناطق المجاورة •

 .أحیاء سكنیة شاملة و متكاملة
 .یر المرافق العامة و التجھیزات الخاصة و استعمالھا على أكمل وجھتوف •
       غیاب الدور المعماري للعقل المعماري إذ شیدت مئات اآلالف من العمارات ال تتماشى  •

 .و تطلعات المواطن الجزائري إلى المستقبل
 .بل أن تولدسم ألنھا قد تجاوزت الزمن قنتشار أحیاء جدیدة لیس لھا من الجدة إال اإلإ •
 .نتشار أسواق فوضویة ال تخضع ألي نظام أو تھیئة مسبقةإ •
بناء المدن على شكل وحدات سكانیة ال تربطھا مالمح عمرانیة بغیرھا، فأحیاء المدینة الجدیدة  •

عي الخصوصیة الوطنیة الجزائریة مما دفع باإلنسان إلى اھجین من نماذج أوروبیة ال تر
 .لداخل ما أنتج مدینة خالیة من المالمح الثقافیة الجمالیةتغییر السكن من الخارج و ا

  األسرة و یتخذ العنف داخل المدن الجدیدة أشكاال متعددة تظھر في المدرسة و في الشارع و في     
و في األندیة الریاضیة و األحزاب و الدینیة، و قد یؤدي العنف إلى جرائم كثیرة منھا القتل و السرقة 

مرد اللفظي و اإلضراب و العصیان و الضرب و االعتداء و التدمیر و التحطیم و إتالف النھب و التو 
  . الممتلكات

و قضیة العنف ھي قضیة المجتمع بأسره و ال یمكن النظر إلیھا على أنھا من مھام رجال األمن      
و تطوره و  تھنشأولون عن ؤالمختلفة و الجماعات المحلیة مس اإلجتماعیة  وحدھم ذلك أن المؤسسات

األسرة، المدرسة، وسائل اإلعالم، المسجد و الجمعیات ألنھا : دفع شروره، و من ھذه المؤسسات
  .اعتدالھو تساھم في ضبط سلوك الفرد  

نف و و لعالج موجات العنف التي تمس الشباب بصفة خاصة، یتطلب معرفة أسباب ظاھرة الع     
الفعالة لمشكلة العنف في الوسط الحضري تحتاج إلى التشخیص ن المعالجة الدوافع الكامنة وراءھا، أل

 %24.5وزت النسبة االجید لتحدید كم و كیف المشكلة و من األسباب الغالبة مشكل البطالة، حیث تج
عامال  262بمدینة قسنطینة، حیث قدر عدد العمال الغیر مصرح بھم في مصالح الضمان االجتماعي 

مقارنة بالنتائج الخاصة  %33عامال، أي بنسبة  786من بین  2007خالل الثالثي األول من سنة 
عامال غیر مصرح بھم في القطاع الخاص من بین  1313و التي بلغت  2006و  2005بسنتي 
  .)1(عامال 2692

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 9ص.2776، العدد 2007أفریل  11علجیة عیش، جریدة الخبر، األربعاء  )1(
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  .عدم االستقرار السیاسي •
 .نمو مھن الخدمات •
 .ظھور القطاع غیر الرسمي •
 .مشاكل أسریة •
 .أسالیب التنشئة االجتماعیة الخاطئة •
 .التسرب المدرسي •
 .الفراغ و الفقر •

  
ي خضم ھذا ھذه المشاكل و غبرھا تساھم في خلق انقسامات داخل النسیج الحضري، و ف        

الموقف یصبح  العنف أمرا طبیعیا و مألوفا، إذ اعتبر سكان ھذه المناطق ظاھرة انتقالیة سویت 
وضعیتھم السكنیة لكن لم تسوى وضعیتھم االقتصادیة و االجتماعیة، فیلجأ سكان ھذه المناطق إلى 

ھة ثانیة، و سلك سلوكات غیر سویة داخل ھذه المناطق من جھة، أو داخل المجال الحضري من ج
ذلك نتیجة تدھور األحوال المعیشیة المتمثلة في انخفاض األجور، اتساع دائرة الفقر، الحرمان و 

  .الھامشیة
فتھمیش ھذه الشریحة من المجتمع على وجھ الخصوص و تجمعھم في مدینة ال تتوفر على         

إذ خلق نوع من العداء  شروط و ضروریات المدینة و شعورھم أنھم زائدون أحدث نتائج كبیرة،
للعاطلین عن العمل و  ةللدولة و رفض النظم االجتماعیة و المشاركة في الحركات الجماھیری

المطالبین بتسویة وضعیتھم االجتماعیة، فانتقلت ھذه الفئات من مجرد التھدید اللفظي إلى القتل و 
اب من جھة، و الجماعات كما أصبحت وسیلة استغالل من طرف بعض الجماعات و األحز. التخریب

  .اإلرھابیة من جھة ثانیة
  

من خالل  - و علیھ سنحاول في دراستنا ھذه التعرف على أشكال العنف في مدینة قسنطینة         
و معرفة األسباب الحقیقیة الكامنة وراء ھذه الظاھرة  –علي منجلي  –سكان المدینة الجدیدة 

  .اید انتشارھا داخل المدن الجدیدة الحضریة، و ھل فعال أن ظاھرة العنف یتز
أشكال العنف في مدینة قسنطینة، دراسة نظریة میدانیة  –و قد جاءت ھذه الدراسة تحت عنوان 

  - منجلي - بالمدینة الجدیدة علي
  

  :أھداف الدراســـــــــــة - ثــالثا
  

  :و من خالل ما سبق سطرنا األھداف التالیة      
 ي شكل من أشكال العنف األكثر انتشارا حصر ھذه الظاھرة و معرفة أ .1
 .و مدى انتشارھا –علي منجلي  –الكشف عن حجم الظاھرة في مدینة  .2
 .محاولة وصف الظاھرة و الكشف عن األسباب الحقیقیة المؤدیة لھا .3
 .تزوید الدارسین بحیثیات الموضوع .4
 .توسیع معلوماتنا في مجال تخصصنا.5
 .لظاھرةإیجاد حلول مناسبة لھذه ا .6
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 :ةـــــــم التجربـــــــبحك -1     
 

فیھا سنة، مارست العمل ) 11(لقد كان لي مع المیدان، خبرة مھنیة تقارب إحدى عشرة         
كمستشارة رئیسیة للتوجیھ المدرسي و المھني، كلفت بھا خاللھا من إیجاد حلول لظاھرة العنف 

السلوك العدواني : المدرسي التي تعرفھا جل مؤسساتنا التربویة، و قمت خاللھا بإنجاز دراسة حول
  .لدى تالمیذ التعلیم التقني

و انطالقا من ھذا ارتأیت الغوص أكثر في موضوع العنف في إطار تخصصنا في علم         
  .ھذه الظاھرة في المدینة الحدیثة أشكال االجتماع الحضري لمعرفة 

نأمل أن تكون ھذه األطروحة ثمرة لجھد متواضع نحاول من خاللھ البحث في ظاھرة العنف في        
  .أشكالھ حتى یتسنى لنا جمیعا التدخل للحد من ھذه الظاھرة الخطیرة المدینة الجدیدة و معرفة أسبابھ و

  
   :نــق ھدفیــي لتحقیــالسع - 2
 
دراسة أشكال العنف بالمدن الجدیدة و معرفة األسباب الكامنة وراء ھذه الظاھرة و ھل سیاسة /  أ

یرة، أم سیاسة اإلسكان بالمدن الجدیدة ھدفھا حل أزمة السكن و تخفیف العبء على المدن الكب
    .تھمیش لفئات معینة من المجتمع

            و یتمثل في تعریف العنف من جوانبھ المختلفة االجتماعیة، القانونیة، النفسیة، : الھدف النظري/ ب   
نتطرق إلى البیولوجیة، مع التطرق إلى النظریات المرتبطة بھذا المفھوم و أشكالھ المختلفة بعد أن 

  .ة و تطورھانشأة المدین
  

  :فـــــروض الدراســــــة - ـارابعــــ
 

الفرض في البحوث االجتماعیة تعمیم عن عالقة بین مفھومین اجتماعیین أو أكثر، یبدأ "          
الباحث في وضعھ في البحوث البرھانیة التي یرید فیھا تحري صحتھ أو خطئھ، فیصبح بعد ذلك 

  .)1("تماعیة مدعمةقانونا اجتماعیا ثابتا أو نظریة اج
فالفروض تعتبر أھم مرحلة من مراحل البحث العلمي، إذ أنھا تساعد الباحث على أن یتجھ          

أن تكون متماشیة و متطلبات  مباشرة إلى الحقائق التي یرید الكشف عنھا، و الفروض یشترط فیھا 
بقتھا كد من صحتھا ومدى مطایمكن اختبارھا،والتأ مبدئیة تعتبر بمثابة حلول  توالفرضیاالبحث 

.                                                                                                    ا من خالل الدراسة المیدانیةلیتم التحقق منھا میدانیللواقع ااألمبریقي 
ـ لمدینة الجدیدة ـ علي منجلي مشكلة البحث تدور حول أشكال العنف في مدینة قسنطینة ـا نوبما أ

نموذجا، حاولنا صیاغة الفرضیات لتحدید أشكال العنف المنتشرة بھذا الوسط وتعمیمھ على مدینة 
قسنطینةـ باعتبار أن سكان ـ علي منجلي ـ ھم في األصل من مدینة قسنطینة ـ و معرفة العوامل 

  . دط الحضري الجدیالمؤدیة الستفحال ھذه الظاھرة في ھذا الوس
  :و لقد حددنا الفرضیة العامة على النحو اآلتي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .103ص – 1982بیروت  –دار النھضة العربیة  –نسق منھجي جدید  –تصمیم البحوث االجتماعیة  – الساعاتي حسن) 1(
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  . المجمعات السكنیة الجدیدةیتخذ العنف أشكاال كثیرة داخل * 
  

 جزئیة فروضیة العامة ثالث و تندرج تحت ھذه الفرض -
  .یعد العنف الرمزي أحد أشكال العنف داخل ھذه المجمعات السكنیة الجدیدة -
  .للعنف اللفظي مجاال آخرا لالنتشار داخل المجمعات السكنیة الجدیدة -
 .ن العنف بالوسائل المادیة أخطر أشكال العنف حالیاإ -
  
  :السابقـــــة الدراســـــــــات - اـــــخامس

من خالل ھذا العنصر سنتطرق الى بعض الدراسات التي تساھم بقدر كبیر في اثراء البحث ،         
لضاھرة نظرا لضعف المكتبات بالدراسات المعالجة  منھا رغم أننا لم نتحصل سوى على بعض

  : ومن أھمھا. العنف 
 

 )1( :یـــن و االنحــرافاتجاھــــات األبو. 1

      
الدراسة إلى التعرف على االتجاھات الوالدیة كما یراھا المراھق و التي قد تكون  تھدف ھذه        

وضع جملة من  الھدفالسبب في ظھور بعض أنماط السلوك المنحرف لدیھم، و للوصول إلى ھذا 
  .الفروض لإلجابة علیھا میدانیا و ذاك كما یلي

دالة بین متوسط درجات إدراك المراھقین المنحرفین و متوسط درجات إدراك توجد فروض  - 1
المراھقین األسویاء لالتجاھات الوالدیة المتمثلة في االتجاه نحو الدیموقراطیة، التسامح، 

  .و النبذ الدكتاتوریة
توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسط درجات إدراك المراھقین المنحرفین و متوسط إدراك  - 2

الوالدیة، كما تقیسھا األداة المستخدمة في الدراسة و تتمثل اھقات المنحرفات لالتجاھات المر
 .، الدكتاتوریة و النبذفي االتجاه نحو الدیموقراطیة، التسامح

توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسط درجات إدراك المراھقین المنحرفین و متوسط إدراك   - 3
االقتصادیة المختلفة و االتجاھات الوالدیة  –الجتماعیة المراھقات المنحرفات في المستویات ا

 .، التسامح، الدكتاتوریة و النبذالدیمقراطیةالمختلفة و المتمثلة نحو 
و المراھقات المنحرفات بتباین  نتتبین االتجاھات الوالدیة كما یدركھا المراھقون المنحرفو - 4

االتجاه نحو : لالتجاھات الوالدیة التالیةالمستویات الثقافیة لألسرة التي ینتمي إلیھا بالنسبة 
 .، التسامح، الدكتاتوریة و النبذالدیمقراطیة

تتباین االتجاھات الوالدیة كما یدركھا المراھقون المنحرفون و المراھقات المنحرفات، تباین  - 5
ح، اتجاه نحو الدیمقراطیة، التسام: ترتیب المراھق أو المراھقة بین إخوتھ في االتجاھات التالیة

 .الدكتاتوریة و النبذ
عینة من األحداث تتألف من مجموعتین، األولى تمثل المنحرفین و المنحرفات المتواجدین في 

    . حدثا منحرفا للجنسین 147مراكز إعادة التربیة لألحداث بقسنطینة و سطیف، یبلغ عددھا 
  .سویا 147عددھا ) سنة 18 – 13(و الثانیة تمثل األسویاء في نفس المرحلة العمریة من 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة  –معھد علم االجتماع  –رسالة ماجستیر  –ثارھا على انحراف المراھقین في الجزائر االتجاھات الوالدیة و آ –عباس بوفریوة )1(
  .88قسنطینة، الجزائر، ص 
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 c  الفصل التمھیدي ------------------------- ----------------------------------------------------------------------الفصل األول d  
  
  

  :ـــائجأھــــــم النتــــــ
  

إن إدراك األسویاء لالتجاھات الوالدیة الدیمقراطیة أعلى من إدراك المنحرفین لھذه  .1
إدراك  االتجاھات، و كان الفرق في اإلدراك داال إحصائیا، أن ھناك فروقا دالة إحصائیا بین
 .سویاءاألبناء األسویاء، و إدراك األبناء المنحرفین لالتجاھات الوالدیة نحو التسامح لصالح األ

ھناك فروقا دالة إحصائیا بین إدراك األسویاء، و إدراك المنحرفین لالتجاھات الوالدیة  .2
الدكتاتوریة، و ھناك فروقا بین شعور المراھقین المنحرفین و المراھقین األسویاء نحو 

  .الوالدین، إذ كان الشعور بالنبذ أعلى لدى المراھقین المنحرفین
إدراك المنحرفین و األسویاء الذكور، و إدراك المنحرفات و اك فروق دالة إحصائیا بین نھ .3

 بدیمقراطیة، مما یعني أن الفتى الجزائري یعامل الدیمقراطیةالسویات لالتجاھات الوالدیة 
أكثر من الفتاة من الوالدین، و أن ھناك فروق دالة بین إدراك الذكور و إدراك اإلناث 

ح الذكور، و إن كانت ال توجد فروق بین الذكور و في صال التسامحلالتجاھات الوالدیة نحو 
أن الوالدین أكثر تسامحا مع األبناء المنحرفین من  اتضحاإلناث األسویاء فیما یتعلق بالتسامح، 

البنات المنحرفات، كما لوحظ أن ھناك فروق دالة إحصائیا بین إدراك الذكور و إدراك اإلناث 
 سواءالفتیات بدرجة أعلى من النبذ من قبل أولیائھن  عرتشلالتجاھات الوالدیة نحو النبذ، إذ 

 .بین السویات و المنحرفات، و ھذا ما یفسر مدى تفضیل األسرة للذكور على األنثى
تتباین االتجاھات الوالدیة نحو النبذ كما یدركھا المراھقون المنحرفون بتباین انتماءاتھم  .4

 . الطبقات االجتماعیة المتوسطة االجتماعیة االقتصادیة، خاصة بین الذكور أبناء
 انتماءاتھمللمراھقین المنحرفین ذكورا و إناثا بتباین  الدیمقراطیةین االتجاھات الوالدیة ال تتبا .5

 .االجتماعیة االقتصادیة
و )  %25.14(ذات مستوى ثقافي متوسط  ألسر المنتميكانت نسبة المراھقین المنحرفین  .6

 .خفضالباقي من أسر ذات مستوى ثقافي من
لیس للترتیب األسري أثر على تباین إدراك المراھقین المنحرفین لالتجاھات الوالدیة  .7

 .الدیمقراطیة
لیس للترتیب األسري للمراھق بین إخوتھ أثر على إدراكھ االتجاھات الوالدیة المتسامحة أو  .8

 .الدكتاتوریة
اكھا لالتجاھات الوالدیة ھناك فروق دالة إحصائیا بین ترتیب المراھقة بین إخوتھا، و بین إدر .9

 . الدكتاتوریة خاصة بین المنحرفات اللواتي ترتیبھن الثاني و األخیر
  

 : أبنـاء یعتــدون على آبائھــم .2
  

  أوت 29من /   75صحفیة بجریدة الخبر عدد  –رفیقة . م –أجریت ھذه الدراسة من طرف         
استقراء األحداث من خالل اإلطالع على ة على طریقة یفاعتمدت الصحوقد . 2005سبتمبر 11إلى 

  .المصادر الموجودة بالمحاكم أو دور الشرطة أو مقابلة المسئولین
إن جمیع الدیانات السماویة أمرتنا بالرفق بالوالدین و اإلحساس إلیھما، حتى أن دیننا الحنیف         

عة تحدث في حق الوالدین من لھما، ما باك بأن نسمع عن جرائم بش" أف " حرم علینا حتى قول كلمة 
طرف فلذة أكبادھم ، حیث من الغریب أن نسمع داخل المحاكم عن جرائم بشعة مثل قضایا القتل و 

  .الضرب و الجرح العمدي یرتكبھا أبناء على الوالدین الشرعیین 
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c  الفصل التمھیدي -------- --------------------- -------------------- ------------------ -----------------------------الفصل األول d  
  
  

  : جدول یبین مظاھر العنف في المجتمع الجزائري
  

نــــــوع   الوالیــــــــــــة  الرقم
  الجریمـــــــــــــــة

  الحكــــــــــــــــــم  السبــــــــــــــــب

ات سجن سنو 10  دفاع عن الشــــرف  لوالدتھ االبنقتل   المدیــــــــة  1
  نافذة

أربع اعتداءات من طرف   تیـــــــارت  2
األبناء على آبائھم و 

  أمھاتھم

  بسبب المخدرات 
  و األقراص المھلوسة

  و الخالفات العائلیة 

ما ینص علیھ 
  القانون

برج   3
  بوعریریج

ما ینص علیھ   خالف عائلـي  ضرب االبن لوالده
  القانون

ثالث أبناء یقومون   سكیكــــــــدة  4
  ضرب والدھمب

ما ینص علیھ   
  القانون

الجزائر   5
  العاصمة

  خالف عائلي -   قتل شاب لوالدتھ خنقا
  تعاطي للمسكرات - 

ما ینص علیھ 
  القانون

        
 –و مما تقدم نالحظ مدى بشاعة االعتداءات التي تحدث في حق الوالدین من طرف أبنائھم         

ا ال ساوي فظاعة الفعل المرتكب من طرف األبناء بسبب أمور نكاد نقول أنھ - فلذات أكبادھم
محام معتمد لدى  - إیزة سمیر" الشرعیین على األصول ، و حسب ما جاء في حدیث األستاذ 

من قانون العقوبات المعدلة باألمر  267أن التطرق إلى ھذا الموضوع ورد ضمن المادة "  -المجلس
فیھا المشرع الجزائري على انھ كل من أحدث و التي نص  1975جویلیة  17المؤرخ في  7547رقم 

  :عمدا جرحا أو ضربا  للوالدین الشرعیین أو غیرھما من أصولھ الشرعیین یعاقب بما یلي 
لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض  اسنوات إذ 10إلى  05الحبس من : ىـالحالـــة األولــ   -    
  .               عجز كلي عن العملأو 

 سنوات إذا نشأ عجز كلي عن 10إلى  05للحبس المؤقت من  ىالحد األقص :ة الثانیــــةالحالـــ - 
 .     یوما  15العمل لمدة تزید عن 

سنة إذا انشأ عن الضرب أو الجرح فقدان إحدى  20إلى  10الحبس من : الحالـــة الثالثــــة - 
 .العینین أو أیة عاھة

دى الضرب أو الجرح إلى الوفاة دون القصد إلى السجن المؤبد إذا أ :الحالــة الرابعـــة - 
  ).1(إحداثھا

و علیھ نلحظ مدى رداعة القانون للتصدي لمثل ھذه الجرائم القمعیة و التي تكون في مضمونھا     
أحذركم من المصائب الكبرى قالوا ما ھي ) : " ص(بعیدة كل البعد عن دیننا الحنیف فقد قال الرسول 

  " .ھي عقوق الوالدین :  یا رسول اهللا قال 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    75العدد  11/09/2005إلى  08/ 29، جریدة الخبر من  -أبناء یعتدون على آبائھم  - م .رفیقة  )1(
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c  الفصل التمھیدي --------- ------------------------------------ --- ------------------ -----------------------------الفصل األول d  
  
  

ضافة إلى محتوى ائھم ألن ھناك باإلـو مھما یكن سبب الجریمة فلیس من حق األبناء تأدیب أب    
الشریعة اإلسالمیة التي تحثنا دائما على طاعة الوالدین، ھناك قانون و عدالة تعمل جاھدة على حفظ 
النظام و فض الخالفات  ومعاقبة كل مذنب حتى ال تحدث الفوضى و یصبح كل واحد منا ھو القاضي 

  .  و ھو الجالد 
 

 العدوان والتسلط لدى الشباب العربيدراسة میدانیة لسلوك :*ةــــالثــة الثــالدراس .3
 

ھي دراسة میدانیة أجریت على أفراد المجتمع اللبناني حیث وضعت مقاییس لنزاعات بعض         
  .سمات الشخصیة كاالنبساط و االنطواء و الكذب للذكور و اإلناث معا

دواني، كما أنھ یشیر حیث أنھ عبارة عن فعل ع: و تنطلق ھذه الدراسة بتحدید مفھوم العدوان        
و ھو نتیجة شعور . إلى استخدام القوة و العنف، باإلضافة إلى أنھ محاولة لتدمیر الغیر أو ممتلكاتھ

فھو فروید أما . Adlerآدلر و الفشل في تحقیق حاجاتھ و رغباتھ حسب عالم النفس   باإلحباطالفرد 
  .سلوك واع ناجم عن غریزة الموت

  
    :أنــواع العــدوان

   
  :للعدوان عدة أنواع منھا       
و ھو موجھ مباشرة إلى الشخص أو الشيء الذي : Direct Agressionالعدوان المباشر  •

  .تسبب عنھ الفشل
و یتجھ العدوان فیھ إلى شخص أو شيء لم یتسبب في العدوان : Displocedالعدوان المستبدل  •

 .اومةو ذلك خوفا منھ، فینتقل العدوان إلى موضوع آخر أقل مق
  :ضافة إلىباإل

 .العدوان الصریح •
 .العدوان الخفي •
 .یتجھ فیھ الشخص إلى المجتمع ككل دون أي ذنب لھم :العدوان العام •

  
  :ةـــــداف الدراســـأھ
  
  :تھدف ھذه الدراسة لتحقیق أھداف نوضحھا كما یلي        

 .عند اإلنسان دراسة ظاھرة العدوان و ارتباطھا ببعض متغیرات الشخصیة .1
 .الوقوف على النظریات التي وضعت بغیة تفسیرھا .2
وضع مقاییس عربیة لقیاس نزاعات العدوان السلوكي، الفكري، العقلي، الرمزي و المادي  .3

 .عند الشباب العربي
 .التعرف على مدى انتشار نزاعات العدوان عند الشباب العربي من كال الجنسین .4
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ، 1992دار النھضة العربیة، بیروت،  -دراسة في تفسیر الجریمة و الوقایة منھا - عبد الرحمن عیسوي، مبحث الجریمة*

  .  145/150ص ص    
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 .التعرف على خط سیر النمو في ھذه النزاعات .5
  .النزاعات معرفة أثر عامل النسي و النضج العقلي و النفسي و االجتماعي في ھذه .6
 .معرفة أثر عامل الجنس في النزاعات العدوانیة .7
 .عالقة العدوان ببعض المتغیرات االجتماعیة و األسریة  و الشخصیة .8
 
           مقاییس للعدوان و السیطرة لدى األطفال ) 04(و لتحقیق ھذه األھداف، صمم الباحث أربعة        

  .و المراھقین و الشباب من الجنسین
  

  :الختبــاروصف ا
  

        تحدید سمات الشخص العدواني ) و الثانوي اإلعدادياالبتدائي، (طلب الباحث من الطالب        
  .طالبا و طالبة 150عددھم و صفاتھ و عالقاتھ مع اآلخرین، بلغ 

  .عبارة 26و باالعتماد على المعلومات النظریة وضع اختبار یضم 
  

  :عینة الدراســة
  

 18 – 11أنثى تتراوح أعمارھم ما بین  205ذكرا و  142تلمیذ منھم  347ختبار على طبق اال       
  .سنة من الطبقات العلیة و المتوسطة في المجتمع اللبناني

  
    :ارــق االختبــة تطبیــطریق

 
    الخلفیة من العامة و النظام و االحترام و حب السلم  اإلیجابیةتناولت العبارات الجوانب         

. و السالم و النزاعات الودیة، إلى جانب النزاعات العدوانیة سواءا كان ھذا فیزیقیا أو مادیا أو مقایضا
الصور ال تحتوي ( لإلناث ) ب(للذكور و الصورة  )أ(، الصورة )ب(و  )أ(و قد أعدت صورتین 

  ).على عبارة فلسفیة بل على مواقف محسبة للكذب أو السب
  

    :أھــم النتـــــائج
 

 :ثاــاإلند ـر منھ عنـدوان أكثـور إلى العـل الذكـمی .1
  
 .أثر عامل السن •
الذكور، و أن اإلناث أقل عدوانا من كل من اإلناث و  عندالصغار أقل عدوانیة من الكبار  •

 .الذكور في كل األعمار
 .ناثسنة لإل 18و  17سنة بالنسبة للذكور، و أكثرھا عدوانا بین  13أكثر السنوات عدوانا ھي  •
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c  الفصل التمھیدي --------------------------------------------- --- ------------------ -----------------------------الفصل األول d  

  
  

 :ةـــات العدوانیـرة على النزاعـم األسـر حجـأث .2
 

  .وجد أن أبناء األسرة الصغیرة نسبیا أكثر عدوانا من أبناء األسرة الكبیرة
  

 :اـة و قصرھـول القامـدوان بالوزن و طـة العـعالق .3
 
  .نا من قصار القامةاطوال القامة أكثر عدو - 
   . الوزن الكبیر أكثر عدوانا من خفیفي الوزن أصحاب - 

  
   :عناوین لدراسات أخرىـ  4
  

ي العنف ف التي اضطلعنا علیھا مما جاء في كتاب محمود سعید الخولي ـ فیما یخص الدراسات       
دلیل على أن ھناك محاوالت لدراسة ظاھرة العنف من كل . الحیاة الیومیة ـنطاقات وتفاعل    مواقف

العنف في الحیاة الیومیة في  :ھؤالءومن بین المناسبة لھا  لجوانبھا للوقوف على أسبابھا وإیجاد الحلو
    المرأة لعنف ضدانحو ظاھرة ألحمد زاید وآخرون؛اتجاھات الشباب المجتمعي  لمصريا المجتمع

التقریر العالمي حول العنف  ،لمحمد سید فھمي مواجھتھا يخدمة االجتماعیة فالدور المقترح لل و
كما االغتراب والتطرف نحو العنف لمحمد  خضر عبد المختار .  والصحة لمنظمة الصحة العالمیة

مقاالت صادرة  و؛ أدیةفرھا في محاوالت لتتمحور ج نشرت في االنترنیت المحاوالتأن ھناك بعض 
حول عدم حمایة النساء من 2006و 2005العفو الدولیة لعام  ةتقریر منظم:مثل  عالمیة عن ھیئات

  العنف في الجزائر ،علینا قراءة العنف في الجزائر بعیدا عن التأثیرات السیاسیة 
مثل كتاب  امعیینألساتذة ج و المداخالت في ملتقیات المنشورات ما بالجزائر فھناك بعض أ       

المداخالت  .توھامي  إبراھیمقیرة ؛ إسماعیلعبد الحمید دلیمي ؛التھمیش و العنف الحضري لألساتذة 
باإلضافة إلى ماتم عرضھ .  2003المشارك بھا في ـ العنف و المجتمع ـ منشورات جامعة قسنطینة 
؛ مفھوم العنف في  19/05/2004/ في الندوة الدراسیة حول ظاھرة العنف بمعھد عام االجتماع لیوم 

ستاذ معاش یوسف ،مداخلة بن صویلح لیلیا ـ العنف والمرأة ـتصوره و الوسط الجزائري لأل
  .ـ  Email العنف الرمزي عبراألنترنیت مقاوسي صلیحة ـ انعكاساتھ ـ 

زي مسألة العنف الرم،العنف في التجمعات السكنیة الجدیدة لألستاذ الدكتور عبد العزیز بووذن 
 .لألستاذ إدریس بولكعیبات ،أصل العنف في المشاكل الحضریة لألستاذ عبد الحمید دلیمي 

مساھمة في دراسة السلوك العدواني : المذكرات الجامعیة مثلا ھناك بعض ضافة إلى ھذاإلب       
  .لفضال نادیة تخصص علم النفس العیادي  ةعند الطفل ضحیة مشاھد عنیف
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  :صـــــــةخال
  
إن دراسة أشكال العنف في مدینة قسنطینة موضوعا جد حساس لم یتم التطرق إلیھ من قبل ال          

على مستوى معھد علم االجتماع، و ال على مستوى البحوث الجامعیة، لذلك اخترناه لیكون موضوع 
  .بحثنا

رمي إلى و جاء ھذا الفصل لتعریف و صیاغة مشكلة البحث و تحدید األسباب و األھداف التي ت
و علیھ تأتي ھذه المحاولة إلثراء ساحة الدراسات . الوصول إلیھا من خالل ھذه الدراسة

السوسیولوجیة بالتطرق إلى ظاھرة ھامة تعاني منھا مدینة قسنطینة بالدرجة األولى و الجزائر بصفة 
ك بغیة عامة، أال و ھي ظاھرة العنف الحضري و التي یجب أن تحضى باالھتمام و الدراسة و ذل

  .  القضاء على بعض الظواھر السلبیة المرتبطة بھا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



 

 
 
 

 
 
 

  األبعــــاد النظریــــة للعنـــــف
  
  

  .تعریـــــف العنف: أوال               

  .من وجھة نظر بعض العلمــاء تعریـف العنف: ثانیــا      

  .التعریف اإلجرائـــي: ثالثـــا                

  ..مفاھیــــم مرتبطة بالعنف: رابعــا               

  .النظریات المفسرة للعنف: خامسا               

  .تقسیمات العنف: سادسا               

  .أشكال العنف: سابعا               

  .أسباب العنف: ثامنا                

  .حالة العنف بالجزائر: تاسعا                
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  

  
  :تمھیـــــــــد

  
، اإلجتماعیة و النفسیة، و ھو ظاھرة االقتصادیةیعتبر العنف ظاھرة مركبة لھا جوانبھا السیاسیة،    

ف المجتمعات بدرجات متفاوتة و أشكال متعددة بینما تكون األسباب متداخلة و متنوعة تختل عامة تعرفھا
  .المراحل التاریخیة و  باختالف المجتمعات ، الثقافات 

فالعنف قد یمارسھ شخص ضد نفسھ أو ضد اآلخرین أو تمارسھ جماعة ضد جماعة أخرى ، و قد     
لیس ولید الساعة بل ھو قدیم  العنفیة الداخلة و الخارجیة و تمارسھ المؤسسات الرسمیة و الغیر الرسم

منحى آخر خطیر و اتجاھھ ألنماط مختلفة في الوقت الحالي أخذ  العنفقدم التاریخ لكن ما نالحظھ أن 
  حیث یقال أن العنف أصبح موضة

ن إلى موضوع العنف من مختلف جوانبھ من خالل تعریفھ م و لھذا یستوجب علینا التطرق    
ض التعاریف لبعض العلماء و من ثم سنعطي بعض عمع التطرق لب االصطالحيو الجانب اللغوي  

   .المفاھیم التي تربط ارتباطا بمفھوم العنف
مع التطرق إلى أھم التقسیمات المفسرة  للعنف،كما سنحاول أن نتطرق إلى أھم النظریات المفسرة     

كامنة وراء انتشار ظاھرة العنف في الوسط الحضري لنختمھا إضافة إلى أھم األسباب ال ،لظاھرة العنف
  .بالتطرق إلى حالة العنف في الجزائر

  
      :تعریـــف العنــــــف - أوال

                                                                                                                             
ة واحدة و تجمع أغلب الدراسات و البحوث على أنھ ال یوجد من الناحیة المفھمیة قاعدة تعریفی        

محددة لمفھوم العنف  بل تختلف التعاریف حسب اختالف و تشعب المیادین التي یحتویھا، و اختالف و 
الباحثین باختالف و تنوع تخصصاتھم و خلفیاتھم الفكریة و المنھجیة، فكل واحد من  مقارباتتنوع 

الخاصة بھ في وضع التعریف  علماء النفس، علماء اإلجتماع، علماء السیاسة، علماء الجریمة لھ طریقتھ
الخاص بالعنف حسب األھداف التي یرید الوصول إلیھا في دراستھ، و كذا الظروف المحیطة بھ ، و 

  .التي تؤثر تأثیرا كبیرا علیھ 
إجتماعیة ، تمیز - وعلیھ ال یوجد تعریف واحد لمفھوم العنف ، ألنھ في حقیقة األمر ظاھرة نفسیة    

  :ریة ، و تمس مختلف الفئات العمریة لذلك فیمكن تحدید مفھوم العنفبھا كل المجتمعات البش
  
  I - العنـــف لغــــــــــة: 
  

إن اهللا رفیق یحب الرفق، و :" و في الحدیث الشریف  - ضد الرفق –العنف ھو الشدة و القساوة    
  .)1(" یعطي على العنف یعطي على الرفق ما ال

  .)2(المھ بشدة: فنقول َعُنَف غیره    
  
  

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    300ص  ، تقدیم الجیالني بلحاج یحیى ،بلحسن البلیش ،تألیف علي بن ھادیة -الفبائيمعجم عربي مدرسي  -القاموس الجدید للطالب)1(
 .  2002مارس  ، 1طبعة  ،دار الرسالة ،إعداد عبد الحكیم خالف  ،عربي -معجم السبیل عربي)2(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل---------- -----------------------------------------------------------------------الفصل الثانيd  
  
  

  . أخذه بقسوة و لم یرفق بھ : ْعُنْف، ُعْنًفا و عانفھ بھ ، و علیھ و عُنَف، ُیعنُِّف، ُأ
الذي ال یحسن الركوب لیس لھ رفق بركوب الخیل، و اعتنف الشئ : كالعنیف ، و العنیف : أما اَألْعَنْف

  كرھھ، 
  و التقریح و اللوم  التوبیخ: و التعِنیْف
  .)1(العین و النون و الفاء أصل صحیح یدل على خالف الرفق: و العنف 

    و مما تقدم أن المعنى اللغوي لكلمة عنف تشید إلى مفاھیم متعددة كالخرق باألمر، القسوة، قلة الرفق 
  .و الشدة

  
  II - العنــــف اصطالحــــــــــــا:  
  

  :اریخیــةمن الناحیــة الت - 1       
  

و ھو إسم المفعول "  Latus "و تعني القوة و"  VIS" كلمة العنف مشتقة من الكلمة الالتینیة     
  "  Ferro"لكلمة 

  .تعني إذن حمل القوة اتجاه شئ أو شخص "   Violence" و التي تعني یحمل ، فكلمة عنف 
عمال العنف التي شھدھا البشر إذ و العنف مرتبط بوجود اإلنسان، حیث نجد أن التاریخ حافل بأ    
   فولتیریقول 

  .)2(" كذلك على أن التاریخ لیس أكثر من صورة للجرائم و المحن اإلنسانیة" 
أنھ قلما تتمتع وقائع بمثل ما یتمتع بھ العنف من التصاق " و آخرون  فیلیب برنوكما أكد ھذا القول  

یكون أقدم رفیق عرفھ اإلنسان، و من المرجع أن  مخزن باألحداث الراھنة، ال ألنھ ظاھرة حدیثة، فقد
اإلنسان البدائي، حینما أتاحت لھ أولى ومضات العقل أن یصنع بعض األسلحة البدائیة للدفاع عن 

  .)3("نفسھ ، استعملھا أیضا لیفتك بأمثالھ
ل بین الطوائف و الدامیة و العنیفة من اإلقتتا ثاإلسالمیة نجد الكثیر من األحدا ةأما في تاریخ األم    
رضي اهللا  – عليإلى انفجار العنف ضد " عثمان بن عفان " ابتداءا من مقتل الخلیفة الراشد . الفئات
أن المصدر األساسي للعنف في تاریخ البشریة كان محاولة التسلط، و  "محمد نجیب  و یؤكد   –عنھ 

أخرى یرتبط بعنف و عنف آخر فھذا التسلط بفرض قوة على قوة ... التي جاءت في أشكال متعددة 
  .)4("مضاد، و بذلك فإن التسلط من أجل السیطرة ھو أصل العنف و مصدره

  ".عصر العنف " ھذا و ال زال القرن الحالي یعرف الكثیر من حوادث العنف لذلك فقد سمي 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النشر  دارالھدى للطباعة و  - العنف و المجتمع مداخل معرفیة متعددة  -دراسة نقدیة - العنف المفھوم و األبعاد - إبراھیم بلعادي  )1(

 .13ص  ، 2003 ،ین ملیلةع     
 . 15ص  ،2006،  دار و مكتبة اإلسراء، 1ط -تنطاقات و تفاعال - في مواقف الحیاة الیومیة العنف -محمود سعید ابراھیم الخولي )2(
  .16 ص سابقمرجع  )3(
 .19مرجع سابق ص  )4(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل----------------------- --------------------------------------- -------------------الفصل الثانيd  
  

  
  :القانونـــــــــي التعریـــف -2       

  
ھو القوة المادیة و اإلرغام أو اإلكراه البدني ، و استعمال بغیر حق و یشیر اللفظ إلى كل ما ھو    

 القانون یغفل على صاحب السلوك ة و ھو الفعل الممنوع قانونا فالظبالغ الغلو شدید و غیر عادي  
  .رحمھمع یعلى معاقبتھ و ال المجتیحث العنیف 

اإلستخدام " العنف على أنھ " اإلرھاب و العنف السیاسي" في كنابھ  أحمد جالل عز الدین كما عرف 
ا اإلنساني للقوة بغرض إرغام الغیر و إخافتھ و إرعابھ ، أو الموجھ إلى األشیاء بتدمیرھا أو إفسادھ

و في  ،)1("دائما غیر مشروع و یشكل في األصل جریمة أو اإلستیالء علیھا  ذلك اإلستخدام الذي یكون
 جانب من الفقھ أن العنف ھو"یرى أن "  دراسة قانونیة –العنف و الشرعیة في مصر " كتابھ 

  . )2("تلكاتو اإلتالف بالمم االستخدام الفعلي للقوة أو التھدید إللحاق األذى و الضرر باألشخاص
و تكون نتائجھ إما البدنیة الوسیط لممارسة العنف كسالح مثال فالعنف یتصف باإلجبار و القسوة بقوتھ 

كما یعتبر العنف من وجھة النظر القانونیة إستخدام القوة ضد . إلخ...بضرب مبرح و تخریب و قتل 
  .القانون
عریفات القانونیة تغفل الظروف البیئیة و و مما تقدم نجد حسب رأي علماء اإلجتماع أن معظم الت   
  .معیة المحتمة لظھور و انتشار العنفتالمج
  

  :التعریـــــف اإلعالمــــي  -3          
  

تھدید واضح باستخدام القوة الجسدیة ، أو " العنف اإلعالمي على أنھ آمال كمال عرفت          
المشاھد التي تصور ذلك األذى جسدیا على  اإلستخدام الفعلي لھذه القوة كما یشمل العنف بعض

شخص أو مجموعة من األشخاص ، و الذي یحدث كنتیجة لوسائل عنف قد تكون غیر معروضة على 
  .)3(" الشاشة
و مما تقدم نالحظ أن ھناك ثالثة أنواع أساسیة من مشاھد العنف تشمل، التھدید، السلوك العنیف           

  .ف و عن لم تظھر على الشاشةو النتائج الضارة لحادثة عن
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 .37ص  ابقمرجع س )1(
 .38مرجع سابق ص  ) 2(
 .39مرجع سابق ص  )3(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------- ------------------------------------------------------------الفصل الثانيd  
  
  

  :التعریــــف اإلقتصــادي -4           
  

محصلة الفجوة غیر المحتملة بین رضا الناس لحاجیاتھم عنف بأنھ یركز التعریف اإلقتصادي لل    
ن الناحیة مالمتوقعة و بین رضا ھم لحاجیاتھم الفعلیة أو بمعنى آخر ھو الفرق بین الواقع و المتوقع 

  .)1(االقتصادیة
العنف استخدام القوة الفیزیقیة بقصد اإلیذاء، و األضرار المرتبطة "  سامیة قدريكما عرفت    

، و استخدام الطاقة الجسدیة و رفض اآلخرین بصورة نبالحرمان من الحقوق عن الھجوم و العدوا
  .)2(" مختلفة

   
  :التعریـــــف البیولوجــي -5           

  
تتم الوراثة عن طریق الخالیا العضویة للجینات ، و التي تمارس تأثیرھا على المستوى البیولوجي    

على نفي تأثیر  Crookكروك ھنا و یتفق اختصاصیین و منھم . و النفسي كما على المستوى  الذھني
التحوالت الجینیة في السلوك العدواني ، كما یمكن أن للفعل العدواني أن یولد من خالل نماذج من 

  .التحریض تبدو و كأنھ سمة وراثیة 
و اإلنفعاالت و القوى و ھناك بعض العوامل الفطریة التي توجھ السلوك العدواني مثل رد الفعل    

ھذا و نجد أن بعض السالالت ذات النوع الواحد یمكن أن تظھر تباینا . الفیزیائیة و النشاط الھرموني 
نف و قد أكد باحثون في نیویورك أن ھناك جینات لھا عالقة بالع ھذا.العدوانيكبیرا في مستوى سلوكھا 

  .و العدوانیة و اإلجرام
وجود إصابات في الدماغ أو إصابات أثناء الوالدة لدى : " ولوجي على أنھ ھذا و تم تعریف العنف البی

  )3(." من نوبات العنف االنفجاري أو الھجومي أو التدمیري المرضى الذین یعانون
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  40مرجع سابق ص) 1(

 40مرجع سابق ص )2(
 41مرجع سابق ص) 3(
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 c  ظاھرة العنف تعریف بعاد النظریة لاأل--------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd     
  
    
  :ـيــالتعریـــــف النفســـــ -6            
 

و تھمیشا لھ و إلغاء دوره و یعرف بعضھم العنف على أنھ  االستبدادیعتبر العنف شكال من أشكال         
و مدمرة تحدث أذى فعل یبالغ في السلوك العدائي أو العدواني  یترتب علیھ إرسال مؤثرات مقلقة أ" 

ھذا و قد أولى الكثیر من علماء النفس اھتمامھم بالعوامل  )1("نفسیا أو فیزیقیا أو مادیا في الموضوع
التي تحدد صیغ تعامل األفراد مع بعضھم البعض و قد اتجھ ھذا االھتمام أساسا للكشف عن محدودات 

  . تماسك أعضاء الجماعة أو تفككھم 
اإلنسان في مسعاه إلشباع " تشیر إلى أن  K.Horney 1945ارین ھورني كفھذه السیكولوجیة     

فھو إما أن : حاجاتھ ضمن عالقاتھ اإلنسانیة، ال یخرج عن االتجاھات الثالثة في تحركھ اتجاه اآلخرین
یتحرك نحوھم ندفعھ الحاجة إلى الحب و االنتماء أو یتحرك بعیدا عنھم تدفعھ الحاجة إلى االستقالل و 

    )2(."فاء الذاتي ، أو یتحرك ضدھم تدفعھ الحاجة إلى االستقالل و االكتفاء الذاتياالكت
   

  :التعریــــف اإلجتماعـــي - 7       
    
عالم بمختلف أنواعھا ة عیانیة و موضوعا ھاما لوسائل اإلعبارة عن ظاھر االجتماعيالعنف   

  .تعالجھ بطریقة تھز المشاعر و األحاسیس
بدءا  اجتماعيطار إالمادیة و المعنویة التي تحدث داخل  االختراقاتحول  ف تتمحورالعنو ظاھرة 
انتقاال إلى المحیط الذي یصبح مھددا بالتفكك و نشر الشك و الحذر بین ألشخاص، فتمس قیم  باألسرة و

  .فیھ االستقرارث عدم دو معاییر مجتمع فیح
، ألنھ المجتمعتشار الظواھر السلبیة التي تھدد كیان فالعنف اإلجتماعي في تزاید مستمر نظرا الن       

یتمثل في لب في استخدام القوة أما التعریف اللغوي حسب المعجم العربي األساسي العنف ایتمثل في الغ
    )3( .استخدام القوة استخداما غیر مشروع أو غیر مطابق للقانون

البدنیة ضد الذات أو اآلخرین، أو ھو التعبیر الصریح عن القوة  "جورج جینر أما اصطالحا فحسب
  )4( ."أو إیالمھا أو جرحھا و قتل النفس رغبة شخص على أساس إیذائھ بالضرر دالفعل ضإجبار 

  
و مما تقدم من التعریفین اللغوي و االصطالحي فإن العنف یھدد كیان اإلنسان و یلحق الضرر       

رھم، مما یسبب ردود أفعال تتصف بالحیطة و باآلخرین، حیث یمس قیمھم و معایی الجسدي المادي
  .الحذر
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 . 42مرجع سابق  ص  )1(
ص    مرجع سابق،  العنف و المجتمع،  -أبعاد السلوك العدواني و أزمة الحریة لدى الشباب الجامعي -بشیر معمریة، ابراھیم ماصي )2(

332. 
، ص 2001، أعمال الملتقى الدولي األول، جامعة بسكرة –العنف و المجتمع  -المظاھر و التواتر –العنف اإلجتماعي  -علي بوعناقة)3(

86. 
     .86ص   مرجع سابق )4(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل----------------------------------------- --- -------------------------------------الفصل الثانيd  
  

  
  :تعریف العنــف من وجھة نظــر بعض العلمــاء - اثانیـــ    
  
تماعیة یتمیز بھا السلوك اإلنساني، و قد ظھرت أبحاث كثیرة قصد تسلیط إن العنف ظاھرة إج        

  .اختلف العلماء في تفسیر الظاھرة أو القصد الذي ترمي إلیھ  والضوء علیھا، 
  :خاصةلذلك ظھرت ثالث اتجاھات مختلفة كل واحد منھا ینظر للعنف من وجھة نظر 

  
  :األول االتجـــــاه – 1  
   

 " بأنھ  Violenceالعنف جورج جرنبر االستخدام الفعلي للقوة المادیة و یعرف العنف ھو         
التعبیر الصریح عن القوة البدنیة ضد الذات أو اآلخرین أو ھو إجبار الفعل ضد رغبة شخص على 

  )1(."أساس إیذائھ بالضرر و قتل النفس أو إیالمھا أو جرحھا
ستخدام غیر الشرعي للقوة أو التھدید باستخدامھا إللحاق اال" بأنھ  ول زوكناغبسانداكما یعرفھ        

     )2(."األذى و الضرر باآلخرین
استخدام وسائل القھر و القوة أو التھدید باستخدامھا إللحاق األذى و " بأنھ دینستین و یعرفھ        

  )3( ."تماعیااجالضرر باألشخاص و الممتلكات و ذلك من أجل تحقیق أھداف غیر قانونیة أو مرفوضة 
ھو القوة التي تھاجم مباشرة شخص اآلخرین و خیراتھم "  J.Freundفرویند  .جكما یعرفھ        

   )4( ." بقصد السیطرة علیھم بواسطة الموت و التدمیر و اإلخضاع و الھزیمة )جماعاتو  أفراد(
  

لمادیة إللحاق األذى و إن ھذه التعریفات قد ركزت على أن العنف ھو االستخدام الفعلي للقوة ا   
الضرر باألشخاص و إتالف الممتلكات ، أي أنھا تركز على الجانب المادي للعنف و المتمثل في 

  ).، السرقة و الشغبالعنف الجسدي، تخریب( المساس باآلخرین و ممتلكاتھم نعني جرائم العنف عموما 
  
  :اإلتجـــاه الثانـــــي - 2
  

أكثر توسعا من  االتجاهیعد ھذا  .باستخدامھالفعلي للقوة المادیة أو التھدید العنف ھو االستخدام ا        
التھدید باستخدام القوة  االتجاهو یستخدم ھذا  المادیة،األول الذي یعتمد على استعمال القوة  االتجاه
  :و من أمثلة التعریفات  .لھاأو االستخدام الفعلي  المادیة،
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  .155ص  ، 1999 ، ھرةالقا ، دار غریب  -االغتراب و التطرف نحو العنف - محمد خضر عبد المختار ) 1(
 دار الھدى للطباعة و النشر  ، دراسات جامعیة -العنف و المجتمع -دراسة نقدیة -المفھوم و األبعاد: العنف   - إبراھیم بلعادي)2(

  . 14ص  ، 2003 ،عین ملیلة  ،و التوزیع    
  .14 ص سابقمرجع )3(
  .14 سابق صمرجع )4(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل----------------------------------------------- ------------------- ---------------الفصل الثانيd  
  
  

  :GARVERتعریـــف قارفـــر   -     
 

العنف یحدث كلما لجأ شخص أو جماعة لھم قوتھم إلى وسائط ضغط بقصد إرغام اآلخرین مادیا " 
  )1( ." ام بأعمال ما كانوا لوال ذلك قاموا بھاعلى اتخاذ مواقف ال یریدونھا أو على القی

  
    :Lafonتعریـــف الفــــو   -    
  
و یركز في تعریفھ  ."على أنھ ضغط معنوي یرتكز على القوة التي تحفز لالنطالق بعنف" عرفھ        

للعنف على العنف الجسدي و جمیع أشكال الضغط و السیطرة و االستغالل شریطة أن تصل إلى حد 
  .س األفراد أو الجماعات جسدیام
  

و من خالل التعاریف السابقة نجد تشابھ بین االتجاھین من حیث استخدام القوة المادیة، إذ یستعمل         
الجسدي، و  االعتداء (فالشخص العنیف یستعمل القوة المادیة . التھدید المعنوي و الضغط على اآلخرین
إللحاق األذى باآلخرین، فیفقد السیطرة  )معا قوال و فعال االثنیننا أحیانا یستعمل العنف اللفظي، و أحیا

  .القوةط بألفاظ بذیئة و جارحة و التي تدفعھ إلى استعمال تلفعلى نفسھ، ھذا مل یجعلھ ی
 
  :اإلتجــــــاه الثالـــــــث - 3
  
  :العنــف كأوضــاع ھیكلیـــة بنائیـــة -    
  
...) اقتصادیة، إجتماعیة و سیاسیة ( وجود اختالفات و تناقضات ھیكلیة االتجاهیرى أصحاب ھذا         

في المجتمع حیث تؤدي بالضرورة إلى غیاب التكامل اإلجتماعي ، و عدم إشباع الحاجات األساسیة 
أن وضعیة "  Edward HAzarane نراإدوارد عازا حسبو ..) .المأكلالصحة و  كالتعلیم،( للفرد 

. التكوین الثقافي للمجتمعات و تي تؤدي إلى وجود الصراعات اإلجتماعیة  العنف الھیكلي ھي ال
و ھي إال امتداد إلى تلك اإلختالالت   فالسلوكیات الالسویة و الممارسات الظاھرة و الملموسة ما

التناقضات التي تحصر كیان البنى اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة  و من ثمة ھناك عالقة 
فظھور اإلختالالت في الھیاكل یزید من ظھور ھذه . بین العنف السلوكي و العنف الھیكلي  ةوثیق

  .السلوكات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17ص  مرجع سابق)1(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
  
  

  : التعریــــف اإلجرائـــــي - اــثالث   
  
المباشر مع اآلخرین، للوصول إلى  االتصالعملیة  خالل نمكتسبة م إجتماعیةالعنف ظاھرة        

أھداف و مطامح نفسیة و مادیة غیر مشروعة، تقوم بھا بعض الفئات الشابة التي تعاني من فقدان 
عملیة  ، بیئیة، ثقافیة، اقتصادیة و اجتماعیة، تساھم فیھاذاتیةاإلجتماعي بسبب عوامل  االنتماء

  .التنشئة اإلجتماعیة للفرد، تستھدف فئة خاصة من المجتمع ھي النساء
و یتخذ العنف أشكاال متعددة منھا الكتابات و الرموز الحائطیة، التلفظ بألفاظ بذیئة و السرقة        

 رباستخدام التھدید، حیث تتحول ھذه األشكال في الغالب إلى مھن یمارسونھا تتعارض مع قیم و معایی
   .تذمر و الالمباالةالذي یتصف إزاء ھذه الظاھرة بالالمجتمع 

  
  :مفاھیــم مرتبطـــة بالعنـــف - اـــرابع    
  

  :القـــــوةالعنـــف و  -1     
  

إذ یقابل فرویند . ج من التعریفات السابقة نالحظ عالقة العنف بالقوة حیث في ھذا اإلطار نجد     
 تنظم بأشكال ، أي التي تمارس بصورة عامة في احترام القوانین و تقالید التي تضبط و"العنف بالقوة  

إن جیشا منظما ھو ...غریزي و عاطفي من ذات الطبیعة " و یضیف واصفا العنف بأنھ  )1("الشرعیة
   )2( ." ة ھي الصورة النموذجیة للعنفخبالصورة النموذجیة للقوة و إن جماھیر ثائرة و صا

كما أن استعمال القوة و ذلك  عنیف،ذي یتحكم في جیشھ و بلده ھو حاكم قوي و لیس فالحاكم ال        
بالمحافظة على تطبیق القانون و التصدي للمنحرفین و معاقبتھم ال یعد أمرا عنیفا بقدر ما یعد تصدي 

   .للعنف و حمایة الضعفاء و الشیوخ و النساء أولئك الذین یمارس ضدھم العنف
  .رة عن شئ لھ وسائلھ و أھدافھ و قواعده الخاصة ، أما العنف فال یمكن التنبؤ بھفالقوة عبا       
كما یمكن التمییز بین العنف و القوة من حیث قیام المجتمعات و التي تنص دساتیرھا و قوانینھا        

  .العنفعلى استعمال القوة لوقف انتشار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15ص  مرجع سابق )1(
  . 15مرجع سابق ص  )2(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------------------------------------------- ------------------------------الفصل الثانيd  
  
  

  :العنــف و العــــدوان -2    
  

فیعرفھ   E-R-Hell gand، أما )1(" العدوان عند اإلنسان ھو محاولة تدمیر الغیر و ممتلكاتھ"     
عن  مااوم بھ الفرد إللحاق األذى بشخص آخر نشاط ھدام أو تخریبي من أي نوع أو أنھ نشاط یق" 

  )2( ."طریق الجرح الجسدي الحقیقي أو عن طریق سلوك االستھزاء و السخریة و الضحك 
سلوك یھدف إحداث جروح " أنھ  HD GRAHAM  و  T.R.GURRكما یعرفھ العالمان  

  )3( ."اعث و المقاصدلألشخاص أو إتالف الممتلكات سواء كان جماعیا أو فردیا مھما اختلفت البو
و علیھ نستخلص مما تقدم أن ھناك تطابق بین مفھومي العنف و العدوان في استعمال القوة و    
ادي أو بدني و خص فرد ضد فرد أو میر و التخریب أو التھدیم ، سواء أكان لفظي أو غعلى ال االعتداء

  . جماعة ضد جماعة
، و عنف Aggression ین ففي اللغة الفرنسیة عدوان معناھا أما الموقف الثاني فیمیز بین المفھوم      

فالعدوان ھو تعبیر أكثر حیادا من العنف ، فمفھوم العنف مفھوم سیاسي و "  Violenceمعناھا 
سوسیولوجي ، أما العدوانیة فھي مواقف تربط بیولوجیة و سیكولوجیة الفرد إذ غالبا ما تكون خفیة 

  ".أي تصرف أو أي معنىفي أعماق النفس ، و یكشفھا  
  

  :العنــــف و الجریمــــــة – 3
  
ھي مشروع عمل یقوم بھا أفراد أو جماعات مستخدمین العنف و الفساد لتحقیق أھدافھم، و قد تمتد    

  .لتشمل الرذیلة  و االبتزاز و غیرھا 
عات اإلنسانیة و الجریمة ظاھرة من الظواھر المرتبطة باالجتماع اإلنساني فحیثما وجدت التجم   

  .وجدت الجریمة ، كما یتأثر حجم الجریمة و نوعھا بحجم المجتمع و نوعھ
و ھناك من یرى أن الجریمة أمرا طبیعیا في كل المجتمعات توافق اإلنسان حیثما كان ، و ھي سببا    

بطرقي و " الذي یبرر رأیھ بقولھ إمیل دور كایم من أسباب تطور المجتمع، و من المؤیدین لھذا الكالم 
التقدم یحتاج إلى الحریة و كل مجتمع یسعى للتطور ال یمكن لھ أن یصل إلى غایتھ إال عندما یوفر 

  )4( ."ألفراده نوعا من الحریة
بین إعطاء الحریة لألفراد و كیفیة التعامل معھا ، فبعضھم یفھمھا فھما خاطئا  دور كایمو كما یربط   

  .و قد یصل ضد ارتكاب الجریمة
و مع ما تشكلھ من أھمیة في حیاة المجتمع  االجتماعیةتتمیز الجریمة بخصائص وصفات الظاھرة و   

  .إال أنھا یجب أن تقف عند حد معین و إال ستصبح تدمیریة لتطور المجتمع و تقدمھ
  
  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار الھدى للطباعة و النشر  ، دراسات جامعیة -العنف و المجتمع -- التمییز بین مفھوم العنف و مفھوم العدوان -  مراد بوقطایة1(

  .28 ص ، 2003 ،ین ملیلةع ،و التوزیع        
  . 29مرجع سابق ص )2(
 .29مرجع سابق ص ) 3(
  .386ص  ، 2002 ،اإلسكندریة، الوفاء لدنیا الطباعة و النشر دار -االجتماعیةالمشكالت  -السید عوض علي ، جبارة عطیة جبارة )4( 
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------------------ ------------------ ---------------------------------------الفصل الثانيd  
  
  

  :اإلنحــــــراف العنـــــف و  -4     
  

قابلھا یھو الخروج على المعاییر اإلجتماعیة المتفق علیھا داخل المجتمع و التي  االنحراف     
سباب و ما یترتب علیھ من نتائج بھا لما تقف علیھ من أ االھتمامالعقاب، و ھو ظاھرة إجتماعیة تستدعي 

نموذج من الفعل الذي یخرج تماما عن مجموعة المعاییر التي وضعت " بأنھ عاطف غیث ، و یعرفھ 
  )1( ." لألشخاص في مراكزھم اإلجتماعیة

مجموع المخالفات المرتكبة " اإلنحراف بأنھ  (Tappan)تابان أما من الناحیة القانونیة یعرف       
ا و المتابعة و المعاقب علیھا، و ال یعتبر جانحا أو مجرما إال من اعترفت لھ بذلك و المشھر بھ

   )2( ." المحكمة، فالجریمة فعل إرادي یخالف القانون بدون عذر یعاقب علیھ
بقدر ما یھم الوقوف على  االنحرافو في بحثنا ھذا نحن لسنا بصدد التمییز بین معنى العنف و     

قد ضرب مثال  "میرتون "العلماء لھذا المصطلح من الناحیة اإلجتماعیة و نجد المعنى الذي أعطاه 
فضل الغنى و األموال بالطرق الشرعیة، غیر أن ھناك فئة من الطبقة الدنیا، یبالمجتمع األمریكي الذي 

ال یمكنھا الوصول إلى ذلك إال من خالل طرق غیر مشروعة، و علیھ فیكون بذلك قد تجاوز الطرق 
فإن التقدم  إیدیولوجیة للطبقة المفتوحة، برغم ما لدینا من"وعة أخالقیا و قانونیا و یستدل بقولھ المشر

ال بقدر ضئیل من التعلیم و عسیرا بالنسبة لمن یتسلحوا إبل نحو ھدف النجاح یعتبر نادرا نسبیا 
  )3( ."و لم یحصلوا إال موارد اقتصادیة محدودة للغایة الرسمي،

  
  :اإلســـاءة العنــــف و - 5
  

كان یعتقد فیما سبق أن مصطلح العنف مرادف لمصطلح اإلساءة، أما حالیا فقد اعتبرا مستقلین و         
اإلساءة صورة متنوعة من اإلیذاء البدني أو " جیلیس و كورنیل ذلك حسب ما جاء في تعریف كل من 

خر على إتیان أو االمتناع عن الجنسي، أو اللفظي أو النفسي التي یمارسھا طرف في إجبار طرف آ
  )4( . "...مھما تتضمن بعض الجوانب البدنیة أو النفسیة أو إھمال رعایة طرف موكل. أفعال معینة

  
  : العنـــف و اإلرھـــــــاب -6    

  
فاإلرھاب عبارة عن عنف منظم یحدث عندما تمیل  یعد كل من العنف و اإلرھاب صورة لآلخر         

  )5( .ةم إلى استخدام العنف كوسیلة لتحقیق أھداف سیاسیجماعة أو تنظی
فاإلرھاب عبارة عن استخدام عنف غیر عادي من أجل أھداف و غایات سیاسیة الذي یكون فیھ         

  .التأثیر في الغالب رمزي أكثر منھ مادي
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دراسة میدانیة بمركز إعادة التربیة بوالیة قسنطینة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، - عالقة األسرة بانحراف المراھق –بلمولد جمانة )1(

 .59، ص 2005معھد علم النفس، 
 .55مرجع سابق ص )2(
  .63مرجع سابق ص )3(
  .121مرجع سابق ص  )4(
     122مرجع سابق ،  ص  ،العنف في مواقف الحیاة الیومیةمحمود سعید ابراھیم الخولي، 5(
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c ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- لفصل الثاني اd  
  
  

إلرھابي، و علیھ اعن اإلرھاب في كون أن اإلنسان العنیف في أفعالھ الممارسة أخف من  یختلف فالعنف
ن لیس بالضرورة كل عنیف إرھابي، و ذلك ألن اإلنسان العنیف یمكن القول أن كل إرھابي عنیف، لك

اإلرھابي فھو یطول أشخاص آخرین أبریاء، ھذا و  أمارر و األذى باألشخاص الذي یعنیھم، یلحق الض
دا من السمات التي یتمیز بھا اإلرھابي عن غیره من األشخاص یمكن إیجازھا فیما دعھوروتیز یضع 
  : یلي

  .بالسیاسةوثیق الصلة تماما  •
 .یجیة و التكتیك من ناحیة و المبادئ من ناحیة أخرىتعدم التمییز بین اإلسترا •
 .اعتبار السیاسة مسألة مبدأ •
 .التنازل عن حیاتھ الخاصة في سبیل تحقیق تضحیة علیا •
 . صغیر السن •
 .ینتمي إلى طبقة وسطى •
  )1(.یؤدي واجباتھ على أساس أنھا مھمتھ األساسیة في الحیاة •

  
  :العنـــف و البلطجـــــة - 7      

  
 - حالة خطرة –ینتج عنھ خطورة شدیدة  االرتزاقالبلطجة سلوك إجرامي یمكن أن یھدف إلى           

   )2( .یكون لھا تأثیر سلبي على األمن السیاسي و اإلقتصادي و اإلجتماعي
لألشخاص و الرغبة في تثیر البلطجة شرخا في كیان المجتمع من حیث إیذائھ و ذلك بدافع الكراھیة 

شحنات الغضب الكامن في النفوس  الشعبیة، و ھي عبارة عن تفریغ طاستھدافھم و خاصة في األوسا
  .یقھر بوسائل الحرب المعروفة اتجاه عدو ال

و ظاھرة البلطجة عبارة عن صورة من صور العنف الیومي التي یتم جھارا و الذي یقترن بفجور          
  .درجة معینة من الخطورة اإلجرامیة البلطجي الذي بلغ

و یختلف العنف و البلطجة من حیث األھداف و النتائج حیث یبدأ العنف بالضرب و اإلعتداءات األخرى 
 و نتشار یمارسا أفراد قالئل من ذوي السوابق العدلیة أوقتل، في حین نجد البلطجة قلیلة اإلو ینتھي بال

  .قتصادیةاالخطیرین منھم و ذلك من أجل دوافع 
   

  :العنـــــف و الغضــــــب - 8
      
یعتبر العنف تعبیرا مباشرا عن الغضب، فإذا اعتبرنا أن الغضب یمثل مشكلة بین طرفین أحدھما     

اآلخر عن مشاعر غضبھ في شكل عنف و یتوسط  ریقوم بقمع مشاعر الغضب بداخلھ، في حین یعب
  .ھذین الضبط المعتدل لمشاعر الغضب

لھ ھدف نوعي و ھو عبارة عن رد فعل لموجة القلق و الغضب التي تصیب األشخاص مبكرا فالعنف 
  .في تخصصاتھم المھنیة

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 123ـ122 ص مرجع سابق، ص )1(

  .128مرجع سابق ص  )2(
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c األبعاد النظریة لتعریف ظاھرة العنف --------------- ------ ------------------------------------------------------------الفصل الثانيd  
  
  

موقف اإلحباط و الفشل و الصراع تتولد عنده وساوس، تثیر فیھ  ينسان فعندما یغضب اإل (       
  )1(.)العداوة و الخصوصیة و تدفعھ للعدوان و االنتقام

آلخر أو القبض على  صففي حالة الغضب الشدید یتدفق الدم إلى الیدین فیقبل الشخص على ضرب شخ
األدرینالین التي تولد طاقة قویة التي  سالح فتتسارع نبضات القلب حیث یصاحبھا زیادة إفراز ھرمون

  .من شانھ الشخص یقوم بفعل عنیف
  

   :النظریــات المفســــرة للعنـــــــــف  - اخامســـ
  

تنصرف األطر التصوریة في تفسیر العنف إلى البحث عن الظروف المحیطة بالعنف، و األسالیب        
  .الدافعة إلیھ 

سات حدیثة نسبیا لم تستطع أن تطور حتى اآلن میدانا مستقال لھ أن دراسات العنف جلھا درا او بم
نظریات مستقلة فالواقع أن جل النظریات المفسرة للعنف مشتقة من نظریات و أطر تصوریة تطورت 

  .في علوم اإلجتماع و النفس و السیاسة و علم البیولوجیا
لنسبیة التي تقوم على نظریات رغم ھذا فقد تحول موضوع العنف إلى مجال خصب للدراسات ا      

و أن طبیعة الموضوع الذي یتم التركیز علیھ في الدراسات یفرض میال نحو  لوم عدیدة،مستمدة من ع
  .دخال متكامال یعتمد على علوم مختلفة مإطار تصوري معین ، و 

النفسیة، ( انیة و قضیة العنف جد معقدة تحتاج في بالدنا إلى الكثیر من الدراسات و البحوث المید      
قوم باستعراض النظریات التي وضعت نلذلك  )التربویة و اإلجتماعیة و األمنیة و القضائیة و القانونیة

لتفسیر سلوك العنف، حیث یرتكز اإلطار التفسیري للدراسة على مجموعة من النظریات التي تحمل 
  .على تخفیف مستھدفات البحث

  
I - ةات النفسیــــــــــــالنظریـــ:  
  

  : ھناك عدة نظریات تفسیریة لظاھرة العنف من بینھا       
  

  :النظریــــة العضویـــــة -   1
  
اإلنسان كائن بیولوجي مكون من تركیب ( منطلق ھذه النظریة من مصطلح الحتمیة البیولوجیة       

 البیولوجیونحیث أكد  .)حیوي محدد من طرف مجموعة من الوظائف المتكاملة تجعل منھ وحده كلیة
، و قد اعتدوا في ذلك على دراستھ الطبع من خالل أنھ ھناك عالقة بین العنف و الجانب البیولوجي

  .وظائف اإلنسان 
ب في سلك اإلنسان للسلوك العنیف للوراثة و من مؤیدي  ھذا الرأي العالم اإلیطالي بھذا و قد أرجع الس
أن  :حثھ حول ظاھرة العنف و الجریمةالذي انتھى في بCesar Lombrozoسیزار لومبروزو 

  :اإلنسان الذي یتمیز بالعنف و القوة ھو إنسان شاذ من الناحیتین العضویة و النفسیة 
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل----------------------------------- ------------------------------------------الفصل الثانيd  
  
  

  : ــــــة العضویـــــةالناحیـ -1- 1
  
ة و بھالشخص العنیف لھ جمجمة غیر منتظمة و ضیق في تجویف عظم الرأس ، و ضیق الج        

  .ضخامة الفكین
  

                                                      :الناحیــــــة النفسیــــــــة -2- 1
  
جة لكثرة الوشمات على أجسامھم لھ قلب یتمیز الشخص العنیف بضعف اإلحساس باأللم نتی        

  )1( .قاسي و شعور ال أخالقي
، بل الحتمیة الجبریة نظرا ألن الشخص االختیاركما یرى أن أساس المسؤولیة الجنائیة لیس حریة        

العنیف یندفع نحو الجریمة بسبب التكوین البیولوجي، و علیھ فیجب أن یتمثل رد الفعل اإلجتماعي في 
  .وقائیة تحمي المجتمع من خطورة ھؤالء المجرمین دابیرت

، و تحل التدابیر محل العقوبة، و المسؤولیة اإلجتماعیة محل االختیاریجب أن تحل الجبریة محل حریة  مو مما تقد
ة و اعتبرت ھذه النظریة العقوبة للدفاع اإلجتماعي، و منھ یمكن القول أن ھذه النظریة اعتبرت العنف ظاھرالجنائیة، 

  .طبیعیة باعتمادھا على السمات العضویة و النفسیة لألشخاص
یعتبر مؤسس علم اإلجرام العلمي الذي یقوم على مالحظة الوقائع  و لومبروزو ھذا و رغم أن         

تقدیم الفروض التي تفسرھا، و التأكد من صحة ھذه الفروض  بواسطة التجربة، غیر أن المنھج الذي 
  :ة انتقادات منھااتبعھ وجھت إلیھ عد

اھتمامھ بالجانب التكویني للفرد و إھمالھ للعوامل البیئیة و اإلجتماعیة المحیطة بھ لما لھا من  •
  .أثر كبیر على سلوك األفراد

لفكرة حریة االختیار و المناداة بفكرة الحتمیة، أمرا ال یمكن التسلیم بھ، لومبروزو إنكار  •
 .اإلنسان مسیر و ال یمكن تغییر مصیره جزم بأنالدعوة صحیحة إلى  رألنھ یعتب

رغم ھذا ال یمكننا أن ننكر مدى أھمیة ھذه النظریة في دراسة الشخص العنیف دراسة علمیة باستخدام 
  .المسح اإلجتماعي في البحث لمعرفة األسباب الحقیقة الكامنة وراء أعمال العنف الذي یرتكبھا الشخص

مل الوراثیة سواء كانت نفسیة أو فسیولوجیة في معرفة أسباب كما ال یمكن أن ننكر مدى أھمیة العوا
  .العنف  و التي تتداخل مع عوامل أخرى متداخلة مع بعضھا البعض

في نظریتھ على العوامل البیولوجیة جعل اھتمامھ ینحصر في الجانب التكویني لومبروزو إن تأكید         
  .عیة المحیطة بالفردللفرد و إھمالھ لدور العوامل البیئیة و اإلجتما

فالظروف اإلجتماعیة التي یعیشھا الفرد سواء كانت داخل األسرة أو خارجھا تؤثر علیھ بطریقة مباشرة 
  .لما لھذه األخیرة ألھمیة في تقویم سلوكھ

كما أن تأكید ھذه النظریة على فكرة الحتمیة ، یرجع للعوامل البیولوجیة الموروثة و التي تجعل         
رد الذي یمارس العنف مدفوعا إلى ارتكابھ بحكم تلك العوامل  مما یفقده حریة االختیار، غیر أنھ من الف

ال یمكن التسلیم بھذا األمر نتیجة وجود عدة عوامل  تتحكم في سلوك األفراد كالتنشئة اإلجتماعیة و 
  .المحیط األسري و اإلجتماعي للفرد
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.11، ص 1989ائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجز –الموجز في علم اإلجرام و العقاب  -إسحاق إبراھیم منصور )1(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
      
  

إلى العنف بسبب ظروفھم  یلجؤونو الذین ال تالئم مجتمع الدراسة غیر أن ھذه النظریة         
غیر أنھ ال یمكن إنكار العوامل ، اإلقتصادیة التي تؤثر علیھم فتدفعھم لممارسة ھذا السلوكاإلجتماعیة و 

   .الوراثیة رغم عدم بروزه في مجتمع الدراسة
  

  :اإلحباطیـــــــــةالنظریـــــــة  -2    
  

ي تساعد الفرد و تقوم ھذه النظریة على أن البیئة الت .البیئة تسبب اإلحباط و تدفع بالفرد نحو العنف    
  .على تحقیق ذاتھ و النجاح فیھا تدفعھ نحو العنف

و تقوم ھذه النظریة على أن كل عنف یسبق بموقف إحباط لیؤدي بالفرد بعد ذلك إلى سلك سلوك 
   .عدواني

فالعنف . دم إشباع الفرد لرغباتھ یؤدي إلى ظھور اإلحباط، و في ھذه الحالة یبدأ یتفاعل مع العنفعف
  .ذه النظریة یبدأ منذ الطفولة في إطار عملیة التربیة و التوصیة التي ترافقھد ھاحسب رو

الذي یدعو لإلحباط، مما یؤدي إلى المزید من العنف، و بذلك ینشأ  بتیؤدي العنف إلى المزید من الك
   )1(.الصراع المستمر

ما یحصل علیھ فعال، و من العوامل التي تؤدي إلى العنف، اتساع الفجوة بین ما یتوقعھ المواطن و و 
  .المجتمع وانعدام الحریة داخل األسرة، مؤسسات العمل 

سببھا اإلحباط  1977أن أحداث العنف التي حدثت في فترة محمود أبو اللیل و تؤكد دراسة     
الذین أشارا إلى أحداث العنف التي " ألبورت و نورمان مایر"اإلقتصادي، مستشھدا بآراء كل من 

   )2(.تمھید السبیل إلرضاء ھذه الدوافعماعات أحبطت دوافعھم فاتخذوا خطوات جماعیة لتمارس إنھا ج
و یكثر العنف في المناطق المتخلفة من المدینة بسبب الفقر و نقص الفرص المتاحة، إذ یلجأ سكان         

یعون الحصول ھذه المناطق إلى الحصول على متطلبات الحیاة مثل باقي سكان المدینة غیر أنھم ال یستط
  .و یظھر بینھم سلوك العنف و العدوان ،فیصابون باإلحباط، علیھا بطرق شرعیة

  :ھذا ویرى علماء النفس أن ھناك عقبتین رئیستین یمنعان تحقیق فھم صحیح للعنف ھما   
االعتقاد بوحدة الثبات الطبیعیة اإلنسانیة، و ھو عامل یصنع االنتباه إلى دور العوامل  :أوال
  .ماعیة و اإلقتصادیة  و السیاسیة و الثقافیة في تشكیل ظاھرة العنفاإلجت

  .االعتقاد في التخلص من العنف لھ عالقة بإزالة الظروف أو األوضاع المسببة فیھ : ثانیـــــا
و علیھ نجد أن علماء النفس یربطون بین الغریزة اإلنسانیة و األوضاع و الظروف التي تعمل على     

  .أوضاعھ ظھور العنف و
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 ،دار غریب  للطباعة و النشر و التوزیع –) دراسة نفسیة إجتماعیة(ب و التطرف نحو العنف االغترا –محمد خضر عبد المختار  )1(

  .79ص  ،1999 ،القاھرة
  .81مرجع سابق ص ) 2(
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 c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل-------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
    

      
ما ھي إال تصرفات تجسد فالتصرفات التي تصدر عن الشخص العنیف كالسرقة و التخریب،         

حالة من اإلحباط، یتولد من خاللھا ألما معنویا یدفع بالشخص للبحث عن حل تعویضي تجعل من السرقة 
 خص الممارس للعنفإذ یتحول إلى سلوك یتباھى بھ الشإلى مستوى أعلى من مجرد سلوك عابر، مثال 

كأسلوب ة على احترام القانون، إذ یبقى العیش على مبدأ اللذة القائمرغم استنكار المؤسسات اإلجتماعیة 
  .لتحقیق الذات، فیصبح العنف األسلوب الوحید لمجابھة صعوبات الحیاة

ى الجانب التي ركزت عل دیبویستو من رواد ھذه النظریة المدرسة البلجیكیة التي من أھم روادھا 
و أن األفعال التي تصدر عن الشخص العنیف  دیبویستالذاتي للعنف، و أھملت البعد اإلجتماعي فحسب 

خاصة السرقة إما أن تكون من أجل إثبات الذات و تطویر الشخصیة للسیطرة على الواقع، أو تكون 
  .نتیجة صراع داخلي ناجم عن قوى داخلیة ال واعیة

إلى الوسط اإلجتماعي، مما یؤدي بالفرد  االنتماءان إال تصرفات تعبر عن فقدغیر أن ھذه األفعال ما ي 
  .إلى التمرد على  قیم و معاییر المجتمع

أنھا تمدنا في تفسیر أسباب العنف  في المناطق المتخلفة التي وجھت لھذه النظریة  االنتقاداتو من        
ھذه النظریة  أھملتكما .عض أعضاء الطبقة العلیافي المدینة لكنھا تفشل في تفسیر أسباب العنف لدى ب

حیث تعد التنشئة اإلجتماعیة ،  العنفالجانب اإلجتماعي و اإلقتصادي التي تدفع بالفرد إلى ممارسة 
و الدینیة للمجتمع و و تقبلھ للقیم الخلقیة  مع الوسط اإلجتماعيلألسرة العامل األساسي في تكیف الفرد 

  .بھا االلتزام
تصادي دورا ھاما في ارتكاب العنف، و ذلك نظرا لحاجة الفرد للمال إلشباع العامل اإلق كما یلعب
و ھذا ما تم التوصل إلیھ في نتائج الدراسة المیدانیة، و . ریقة سھلة للكسب و تلبیة حاجیاتھرغباتھ كط

افة إلى باإلضنظرا لمشكل البطالة التي یعاني منھ معظم شبابنا و صعوبة الحصول على عمل، ذلك 
  .الفراغ الذي یعانیھ ھؤالء من جھة و غیاب رعایة األسرة من جھة ثانیة

حیث أن ھذه النظریة تتالءم إلى حد كبیر مع ما تم التوصل إلیھ من نتائج میدانیة، ذلك أن ممارسة 
  .باب نفسیة و لیست إجتماعیة أو اقتصادیة فقطسالعنف قد یعود إلى أ

  
  :ــــــــــة تیـاالنظـــریة الظاھر -  3  
  

فالعنف ...تنطلق ھذه النظریة من دراسة التجربة الذاتیة لإلنسان في تفاعلھ العالئقي مع اآلخرین        
نتاج مأزق عالئقي أما التدمیر و القتل فھو كارثة عالئقیة تصیب الذات في نفس الوقت الذي تنصب فیھ 

  )1(. على اآلخر و تبیده
  .قة المعاشة و ما یصاحبھا من تجربة وجدانیةفالظاھرتیة تدرس العال       

و تقوم ھذه المدرسة في دراستھا للعنف من خالل التحوالت الذاتیة التي تتم عند المعتدى، و عالقتھ 
كما قد یتصور البعض العنف الذي نراه مجسدا في كارثة . فلیس ھناك عنف مجاني أو فجائي .باآلخر

یقضي على العواطف النبیلة لیفجر مكانھا العنف  .عالئقیااخلیا و عالئقیة، ھو ولید عملیة تغیر بطئ د
عن اعتبار مسألة ما، إال  زجعمشاعر الغربة و االضطھاد مما یؤدي إلى بروز التقوقع على الذات و ال

  .من وجھة نظر ذاتیة، الوجھ اآلخر لذلك ھو فقدان اآلخرین العتبارھم 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  یر في علم النفس العیادي، جامعة مذكرة ماجست –مساھمة في دراسة السلوك العدواني عند الطفل ضحیة مشاھد عنیفة  - فضال نادیة )1(

   .19، ص 2004/2005قسنطینة ، 
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ا و بین الخارج، أو في الجماعة تتركز كل العواطف اإلیجابیة في الذات بعد أن كانت موزعة بینھ
  .المرجعیة و بعد أن كانت موزعة بینھا وبین بقیة الجماعات

یرافق فك االرتباط العاطفي سحب كل التوظیف العاطفي من اآلخر، و إرجاعھ إلى الذات فتتضخم 
  .أھمیتھا على حساب الخارج الذي  تنخفض و تضعف قیمتھ

علیھ، حیث ینفتح  ىنوعا من العداء بین التحضر المعتدي و المعتدإن فك االرتباط العاطفي یخلق         
تدمیري یمس اآلخر ال بد من جعل األمر  لا العنف في فعذھ جسدتی حتىو  .باب العنف على مصراعیھ

  .توضع المسؤولیة على الضحیةو  ، یصبح فیھا المعتدي محمیا مشروعا
حیة المقبلة، حیث ضو إلى اآلخر الذي یشكل العملیة التشریع تتضمن تحوالت في النظر إلى الذات 

لحق بھ من الضحیة من  ایعیش المعتدي المقبل وضعھ تحت شعار العنف المفروض و ذلك بالنظر إلى م
  .ظلم، و ھنا یتحرك إلظھار الحق و إزالة الظلم بدفاعھ عن نفسھ و استرجاع كرامتھ التي أھینت

لیتكیف مع الوسط  الصحیحةلتي تعمل على تنشئة الفرد التنشئة فالمسؤولیة ھنا تقع على األسرة ا        
و علیھ یجب . انعدمت ھذه التنشئة فإنھ یقع ضحیة إدانة المجتمع لھأما إذا اإلجتماعي الذي یعیش فیھ، 

  .الذي یساھم في تكوین شخصیتھ و التكیف مع مجتمعھ "  أناه " لھ عن طریق إثارة  االعتبارإعادة 
النفسیة الناجمة عن اإلختالالت الوظیفیة التي تصیب  االضطراباتزت ھذه النظریة على فقد رك        

الذي یتحكم في قدرة الشخص أو عدمھا على مجابھة متطلبات الحیاة و توطید عالقاتھ بالواقع " األنا " 
جتماعي حتى ال بعملیة التنشئة اإلجتماعیة التي تساھم في عملیة التكیف اإل اھتمامھاالذي یعیش فیھ، مع 

 االنتماءیتجھ أي شخص ضد قیم و معاییر المجتمع الذي قد یشعره بالنبذ و الخروج عن دائرة 
  .عالم معادي للمجتمعاإلجتماعي لیقع فریسة 

حیث تتماشى فتكامل العوامل النفسیة و اإلجتماعیة في ھذه النظریة یجعلھا أكثر شمولیة و واقعیة،         
یف األفراد الممارسین للعنف مع واقعھم اإلجتماعي كلنا إلیھ في دراستنا من عدم تمع ما توص نتائجھا 

الضطرابات  عرضة  مفي تنشئة األطفال و خاصة أثناء مرحلة المراھقة مما یجعلھ لغیاب دور األسرة 
. رامھاأحكام المجتمع و قوانینھ و مراعاة حریة اآلخرین و احت منفسیة التي تمنعھم من االنضباط و احترا

ھدد ذاتھ و تكما تمكنھ من التكیف إجتماعیا و تقیھ أسباب التمرد و من ثم الوقوع فریسة لتصرفات قد 
  .كیانھ

  
II - اإلجتماعیــــــــة اتالنظریــــــــ : 
  
  :نظریــــــة التعلــــم اإلجتماعــــــــــي -1    

  
ؤكد على أن العدوان یمكن تعلمھ من ترفض ھذه النظریة فكرة أن اإلحباط یؤدي للعدوان و ت        

  .خالل المالحظة و التقلید
ھذا و یھتم أنصار ھذه النظریة بتفسیر عملیة تعلم سلوك العنف عن طریق التقلید و المحاكاة، حیث 

و نحن نالحظ سلوك سلوك للفرد یتم من خالل التعلم و ذلك عن طریق القدوة حیث  یؤكدون على أن كل
  .إنجاز السلوك الجدید تعلم كیفیةناآلخرین 

أو التعلم االنتقالي   Mode Ling ةذجف سلوك اجتماعي یتم عن طریق النمفالسلوك العنی        
Vicarious و التعلم من خالل المالحظة یمكن الفرد . و ما یترتب عن ھذا السلوك من ثواب أو عقاب

  .من تعلم العنف أو السلوك العنیف من خالل مالحظة العنف
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فاكتساب سلوك العنف عن طریق التعلم یؤكد أنھ لیس فطریا، و معنى ھذا أن الفرد الذي لم یتدرب     
  .اعلى الجریمة ال یمكن أن یرتكبھ
تربطھم بالشخص عملیة اتصال مباشرة تتمیز بأشخاص آخرین  االتصالكما یكتسب ھذا الفعل من خالل 

  . عن طریق اإلشارة االتصالبأنھا لفظیة في معظم جوانبھا، و في نفس الوقت الذي تنطوي فیھ على 
ى عالقات تقوم عل كما تحدث عملیة التعلم للسلوك العنیف غالبا في داخل الجماعات التي تربط أفرادھا

   .غیر شخصیة لیس لھا دور في عملیة تعلم السلوك العنیف ھیئات االتصالالمودة، و معنى ھذا أن 
  :ھذا و نجد أن عملیة تعلم السلوك العنیف تتضمن شیئین ھامین ھما       
  .الوسائل الفنیة الرتكاب الجریمة  -  أ
مالئمة أو غیر  القانونیة باعتبارھتوجیھ محددات للدوافع و الحوافز من تعریفات القواعد ا  -  ب

 )1( .مالئمة
اعتماد الفرد مفاھیم تجعل مسألة مخالفة القانون مسألة مالئمة، ھذه المفاھیم التي تفوق تلك التي        

". دسوذرالن" الذي جاء بھ   "ة الفارقة طالمخال" و ھذا ھو مبدأ  .تعتبر مسألة مخالفة القانون غیر مالئم
  .ةالكثافت تتفاوت من عدة نواحي كالتكرار و األولویة و اطفھذه المخال

بنماذج إجرامیة و غیر إجرامیة، إذا فتعلم  االختالطعملیة تعلم السلوك العنیف یتم من خالل  كما أن
العنیف ال یتم من خالل عملیة التقلید فقط فإذا كان السلوك العنیف یمثل تعبیرا عن بعض  السلوك

تفسیر بعض الباحثین للعنف عن طریق اللجوء إلى الدوافع و القیم و المبادئ ، فإن مالقیالحاجات و 
ألنھا تفسر السلوك القانوني  ئأمر یعتبر خاط. العامة، كمبدأ جمع المال، و اكتساب مكانة  إجتماعیة

  .بنفس األسلوب الذي تفسر بھ السلوك العنیف
لجانب اإلرادة الحرة لألفراد، إذ یكمن وراء  الموجھة لھذه النظریة إھمالھا االنتقاداتو من         

بالنماذج العنیفة نتیجة لعدم قدرة الشخص على التحكم في أفعالھ، و في ارتباطھ  االرتباطإدعائھا بأن 
تصورا واضحا لتحول الشخص إلى فرد عنیف، إذ اكتفت بتفسیر أن مسألة  كما لم تضع .باآلخرین

جرامیة غافلة تفسر مصدر الجریمة، غیر أنھا لم تفسر سبب العنف راجعة الرتباط الشخص بنماذج إ
یمارسون  ناألشخاص الذیعدم تورط بعض األفراد الذین یجرون اتصاالت واسعة بعوامل العنف و 

  .العنف
إذ ال یكفي أن نعرف كیف یتدرب الفرد " سوذرالند" مما جاء بھ  تعقیداو مسألة التعلم ھذه أكثر          

نف ضمن جماعة، بل یجب أن نتعرف على ھذه الجماعات و أسباب ظھورھا و على ممارسة الع
  .ممارستھا للعنف

إن النتائج التي توصلت إلیھا ھذه النظریة من خالل تركیزھا في تعلم السلوك العنیف على ظاھرة          
س فطریا ألن المالحظة و المحاكاة بنماذج إجرامیة أو غیر إجرامیة، و اعتبار أن السلوك العنیف لی

و لحي، جماعة الرفاق، أو رفاق ا اسمو التي یطلق علیھا  الجماعاتیكون مباشر مع تلك   االتصال
ة خارج نطاق األسرة التي تتمیز غالبا بعدم اھتمامھا و رغیرھا من التسمیات أین یشعر الفرد بالحی

  .متابعتھا لما یحدث ألبنائھا خارج حدود المنزل
ال الذي یشعر بھ الفرد من طرف األسرة و المجتمع و صعوبة تكیفھ مع أفراد فبسبب اإلھم         

و مواكبتھ لتطوره یلجأ إلى مجموعة تعوض شعوره باإلحباط، و ھذا ما نجده في الجماعات المجتمع 
  .التي تتعاطى المخدرات و الخمور، أو السرقات الجماعیة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للقصر  -التربیة بیال جنوح األحداث في مدینة نواكشوط، دراسة میدانیة بمركز إعادة –مذكرة ماجستیر –مباركة بنت احمد محمود  )1(
              .19/20، ص ص  1999/2000معھد علم اإلجتماع   - الجانحین،علم اإلجتماع التنمیة
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  :اإلجتماعیــــــــة النظریـــــــة -2 
 

تعارض مع ما ینص علیھ القانون و الذي یؤكد على تالعنف اإلجتماعي ھو مجموع األفعال التي         
فالعنف ضد إرادة القانون و المجتمع حیث یعمل على تخریب الممتلكات . الحفاظ على النظام العام

  .على األشخاص االعتداءالعمومیة و 
العنف ظاھرة تفكك النظام اإلجتماعي الذي لن تكون لھ القدرة على التحكم في أن " Person "كما یؤكد

  .الضغوط الداخلیة و  الخارجیة أي الضغوط الثقافیة أو اإلجتماعیة 
فعالم اإلجتماع یالحظ أن ھناك اختالفات في المجتمعات و الثقافات خاصة ما یعتبر عنف في         

حیث ظاھرة الختان في المجتمعات اإلسالمیة تعتبر  .ذلك في مجتمع آخرمجتمع أو ثقافة ما قد ال یعتبر ك
سنة حمیدة، عند الغرب یعتبر جرح نرجسي و ھذا ما جعل علماء اإلجتماع یركزون على دراسة العنف 
من ناحیة النظم و المعاییر اإلجتماعیة، معناه أن لكل مجتمع نظم و معاییر تحدد ما ھو عنیف و ما ھو 

و رغم ھذا فھناك عناصر أساسیة مشتركة بین المجتمعات و ھي الحاجة إلى االستقرار و  .غیر عنیف
  .التماسك الداخلي 

  :  و بما أن العنف یختلف من مجتمع آلخر فإنھ یصطدم بممارسات األفراد مثل        
  :اإلكــــراه اإلجتماعـــــــــــي -أ          

  
إلجتماعیة لألفراد حیث یقوم كل مجتمع بممارسة اإلكراه على یعد اإلكراه أول خصائص الحیاة ا    
من خالل تصرفاتھم و أعمالھم الخارجیة، و علیھ فالمجتمع ھو الذي یقوم بفرز األشخاص  هأفراد

  .الممارسین للعنف من خالل مقاومة القانون العام 
  

  :ةالمعاییــــر اإلجتماعیـــة و الفئــات اإلجتماعیــــــ -ب          
  

القبلي و یقصد بھ الضغط العقلي القائم في المجتمعات الحدیثة فإن الضغط یتحملھ أفراد المجتمع     
عن طواعیة حیث یرى أن بعض المعاییر اإلجتماعیة تنطوي على عنف و التي ال یتقبلھا أفراد المجتمع 

  .المتحضر
" و من أھم روادھا. الذي توجد فیھ و ترى ھذه النظریة أن الجریمة ولیدة الوسط اإلجتماعي         

فمن ناحیة یرى أن الجریمة " وجاءت أفكاره كرد فعل للنظریة العضویة "... Laccassagne الكساني
   )1( ."ظاھرة شاذة في المجتمع، و رغم ذلك فكل مجتمع یفرز المجرمین الذین یستحقھم 

للعنف ال قیمة لھ إال  الممارس، و أن الشخص التي ینمو فیھا العنف البیئةفالوسط اإلجتماعي ھو          
  .إذا وجد البیئة المساھمة في نموه

فالعوامل الفردیة ال تساھم وحدھا في دفع الشخص إلى ممارسة العنف بل البیئة الطبیعیة و الثقافیة          
توفیر المناخ و القضاء على ظاھرة العنف یتطلب . و اإلجتماعیة تلعب دورا ھاما في تغییر سلوك الفرد

المناسب الذي یجعل البیئة اإلجتماعیة أقل صالحیة لتقبل الممارسات العنیفة و ھذا بتكثیف التضامن 
اإلجتماعي بین أفراد المجتمع و تسھیل لھ متطلبات الحیاة و خاصة منھا المادیة حتى ال یكون دافعا ألن 

عون قائم على التقلید، و قد أدرجوا للتقلید  یتخذ من العنف مھنة لھ، و ھذا من خالل ما یقدمھ الشارع من
  :ثالث مبادئ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43، ص 1994، دار الفكر العربي، القاھرة، 2ط   - أصول علم اإلجرام - أبو العال عقیدة محمد )1(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------- ------------------------------------------الفصل الثانيd  
  
  

  .كلما زاد التقارب بین األفراد كلما زاد التقلید  -  أ
 .یكثر التقلید بین الطبقات سواء كانت حاكمة و محكومة أو غنیة و فقیرة  -  ب
 .یحدث التقلید للظواھر الحدیثة التي تطرد القدیمة  -  ت

ذه النظریة في إظھار أھمیة الوسط اإلجتماعي في خلق السلوكات العنیفة، إال و رغم ما قدمتھ ھ
  :منھا انتقاداتأنھا القت عدة 

 .اعترافھا بأن المسؤولیة الجنائیة أساسھا الحریة الفردیة و لیست الحتمیة - 
 .ممارسة العنف یخص فئة معینة من أفراد المجتمع دون غیرھم ممن یعیشون في نفس الظروف - 
یبقى العنف سلوكا شاذ ضار بالنسبة لصاحبھ بالدرجة األولى، یخضع فیھ ھذا األخیر لعوامل ھذا و  - 

 .إجتماعیة و وراثیة تجعل منھ شخصا عدائیا و معادیا للمجتمع
تعتبر ھذه النظریة أن الوسط اإلجتماعي و ما یتوفر فیھ من بیئة طبیعیة و ثقافیة و إجتماعیة من أھم  - 

تشار ظاھرة العنف، ألنھا تساھم في اتخاذ بعض األشخاص للعنف كحرفة أو العوامل المساھمة في ان
 .مھنة لھم، و ذلك لعدم قدرتھم على تحمل ضغوطات المجتمع

فالفرد الممارس للعنف في مجتمعنا و نتیجة لظروف إجتماعیة ، اقتصادیة و سیاسیة یلجأ إلى        
  .عصابات إلى ولممارسة العنف الذي یجد صدا لھ ضمن جماعات قد تتح

  
  :الفرعیــة اتنظریــــة الثقافــــ -3    
  

أجریت على سلوك العنف اإلجرامي لدى فئات  وثیج قامت ھذه النظریة من خالل دراسات و   
 أسلوب باألحیاء الفقیرة، مستعملة العنف كأداة لتحقیق أھدافھا ، بحیث یتحول العنف لدیھا إلى نتقط
  )1(. ثقافةتنظمھ قواعد خاصة لل حیاة

نظریة عن الثقافة الفرعیة للعنف عام "  Marvin Wolfgangمارفن وولفجونج "و قدم    
كما یذھب . نحو العنف یختلف من جماعة إلى أخرى داخل المجتمع الواحد االتجاهحیث یرى أن  ،1967

حیث  مریكي،األإلى أن ھناك ثقافة فرعیة للعنف تظھر بشكل واضح داخل الطبقات الفقیرة بالمجتمع 
تشجع على ظھور سلوك العنف في كثیر من  االتجاھاتتتمیز بإیجابیتھا نحو العنف، و أن ھذه 

  .مع اعتماد أسلوب الخشونة خاصة عند الذكور ،الظروف
و تركز ھذه النظریة على أن سلوك العنف یعد نتیجة مباشرة لتبني قیم الثقافة الخاصة للعنف، و أن 

فون بشكل أكثر عنفا من اآلخرین لخضوعھم لمعاییر و اتجاھات و قیم ھذه أعضاء ثقافة العنف یتصر
داخل الجماعة باإلضافة  ةو یرجع ذلك إلى أنھم یحتلون وضعا مھمال من الناحیة الموضوعی. " الثقافة

إلى أن شخصیاتھم تنفرد بخصائص معینة، و في ھذا الصدد یمكن أن نعزز الظروف األسریة 
و من ثم فھم یكونون أكثر عرضة للسلوك اإلنحرافي أو انتھاك المعاییر معیاریة،للضغوط الال الستھداف

  )2( ."النظامیة الذي یكفأ في بعض الحاالت من خالل إنجاز األھداف و تلك مكافأة إجتماعیة بال شك
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .103ص  ،2006،  دار و مكتبة اإلسراء، 1ط -تنطاقات و تفاعال -في مواقف الحیاة الیومیة العنف - محمود سعید ابراھیم الخولي)1(
 ..250، ص 1988دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،  -االنحراف و المجتمع -سامیة محمد جابر)2(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
  
     

دى تأثیره إلى أفراد آخرین ممن ھم على صلة فالسلوك العنیف ال یؤثر على ممارسیھ فقط بل یتع   
  .وثیقة بھؤالء األشخاص

ھذا و قد یمس العنف بصفة خاصة الفئات الشابة و ذلك لتبریر القول في انتشار العنف بین الطبقات    
العاملة و الفقیرة منھا، و في أوساط سكان المدن الكبرى، و تتجاھل ھذه النظریة سبب  ارتكاب ھذه 

ال العنف بل تؤكد على ھذه الفئات بالضبط بحكم ثقافتھا الفرعیة ، و ھي بذلك تختلف مع فعالفئات أل
قا من البنیة اإلجتماعیة النظریة العضویة، حیث ترفض التفسیر النفسي لتؤكد على البعد اإلجتماعي انطال

  .دد سلوك األفرادالتي تح
   : عنصرین أساسین ھما"  تونروبرت میر" و لفھم البنیة اإلجتماعیة ألي مجتمع یحدد   

  :األھـــــــــداف -أ             
  

ثل إرثا مخالل مراحل تاریخیة معینة و أصبحت ت تتشكل تاھتمامافلكل مجتمع أھداف و         
حضاریا و عن طریقھا تظھر آمال أفراد المجتمع كما یظھر منظار ترتیب القیم اإلجتماعیة حسب 

  .األھمیة
  

  :المعاییــــــــــر -ب           
  

تضبط وسائل و طرق الوصول إلى األھداف ألنھا تمثل قواعد ضبط السلوك، و من خاللھا ترتب        
عن األطر اإلجتماعیة المتعارف علیھا، أما العالقة  المعاییر كیفیات الوصول إلى األھداف دون الخروج

  )1(. بین األھداف و المعاییر فلیست متوازیة
و في حالة غیاب تكامل البیئة اإلجتماعیة، و قصرھا في أداء وظائفھا، یتم التأكید على األھداف ،           

  .و عندھا تكون جمیع السبل كافیة للوصول إلى األھداف
أما عندما تحدث في مجتمع نغیب فیھ المعاییر و الوسائل المشروعة و یظھر مكانھا الوسائل و األسالیب 

  .ھداف المرجوةغیر الشریفة لبلوغ األ
حیث یصبح السلوك المنحرف رد فعل على تلك البنیة اإلجتماعیة السائدة و التأثیر بھذه الوضعیة ال " 

یصدق على جمیع أفراد المجتمع بل یرتبط مع األدوار المنوطة باألفراد في مختلف الوضعیات 
  )2(. "اإلجتماعیة و ظروف كل مجتمع

، و ةھا على األنشطة غیر المشروعة  و إبعاد العوامل الشخصیلكن ما یعاب على ھذه النظریة تركیز
غیر أن ھذه الظاھرة تجاوزت التفسیرات التي .ھذا راجع إلى تفسیر الظاھرة من الجانب السوسیولوجي

رجع اإلشكال القائم بین یتؤكد على أن ھناك عوامل تظھر و تغیب بظھور و غیاب الظاھرة، و بذلك 
  .یاءانحراف الفقراء و األغن

و رغم أن ھذه النظریة خصت المجتمع األمریكي غیر أن بعض فرضیاتھا تتماشى مع بلدان العالم         
الثالث فیما یخص ظاھرة الكسب السریع الذي یقوم على أسلوب غیر مشروع و خاصة إذا كان ھناك 

  .خلل في البنیة اإلجتماعیة 
  
    
  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85، ص 1969مطبعة دار التألیف ، مصر،  –یة للسلوك اإلجتماعي مالدراسات العل –سمیر نعیم أحمد )1(
  .92مرجع سابق ص  )2(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
  

        
اییر یلعب دورا في تقلیل شرعیة المع يكما أنھا اھتمت بالعالقة بین الالمعیاریة و السلوك العنیف الذ

  .النظامیة
و التي  معاییر المجتمع كما تؤكد ھذه النظریة على أھمیة البنیة اإلجتماعیة في تكیف األفراد وفق         

  . تقوم بضبط األھداف
كما تظھر  .ھذا و تبرز أھمیة نتائج ھذه النظریة في ضبط المعاییر اإلجتماعیة للسلوك اإلنساني       
سرة في تعلیم أبنائھا القیم و المعاییر التي تضبط أھدافھ و طموحاتھ و خالل دور األ األھمیة منھذه 

و من ثم یطھر جلیا دور القیم و . تعلمھ سبل الوصول إلیھا من خالل الطرق و األسالیب المشروعة
  .المعاییر في ضبط سلوك الفرد

ر یتكیف أبناؤھا مع النظام كما أن الفرد الذي ینشأ في أسرة متماسكة تحافظ على القیم و المعایی        
و ال تحترم القیم و المعاییر العامة فإنھم و في أسرة مفككة ینشئون عكس األبناء الذین  العام للمجتمع،

    .بحكم التقلید یمیلون إلى ارتكاب أعمال العنف
  

  : Prone Ness–Violenceنظریــــــة استھــداف العنــف  -4    
 
وجد  تشعر،أو دمى ال  Toolsشخاص الذین یعتبرون غیرھم آالت أو أدوات ھناك الكثیر من األ        

كما  .الفرححساس باأللم و االو علیھ فھؤالء األشخاص یفتقدون  الشخصیة، مھؤالء فقط لخدمة مصالحھ
أنھ عرضة للنقد و سریع التأثر بھ، كما انھ یتوھم أن  لإلھانة أيأن ھناك الشخص الذي یشعر أنھ قابل 

و علیھ فكال الشخصین من نوع واحد إذ تعتبر العالقات  .ع یقوم باضطھاده و یلغي حقوقھالمجتم
فمثل ھؤالء األشخاص ال ینظرون إلى  . تعتمد على القوة  Humain Relationships اإلنسانیة 

األشیاء من وجھة نظر اآلخرین بل من وجھة نظرھم فقط، و من ثم تختفي أحاسیس المواطنة و الشعور 
قید و تبرز في مكانھا األنا و إثبات الوجود، و ذلك من خالل أسالیب غیر أخالقیة و لو كانت على بال

حساب حقوق اآلخرین، كما تبرز مشاعر الحقد و الضجر و الیأس من كل أفراد المجتمع، و التسرع و 
حیث یتوھمون أن  " .االندفاع، إذ یعتبرون أن السلوك العدواني ھو الوسیلة الوحیدة للدفاع عن حقوقھم

 Humain البشر أعمالھم من قبیل الدفاع عن النفس ألنھم یتوھمون أنھم یعیشون في وسط غایة من
jungle   أو في وسط مجتمع تحكمھ قوانین الغابة، فال غرابة أن یحكم سلوكھم قانون الغابة أو مبادئ

علي و على " و "  بعدي الطوفان"و  " الغایة تبرر الوسیلة "و "  إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب" مثل 
   )1(."یا روح ما بعدك روح" و "  الناس ال تحترم إال الشخص القوي" و "  أعدائي
لكن عند دراستنا للمواضیع اإلنسانیة، ال بد من مراعاة الفروق الفردیة بین جمیع الناس سواء كانوا        
 .سرقة تحدث نتیجة الحاجة و لیس للفت انتباه اآلخرینأو منحرفین، إذ أنھ كثیر من جرائم ال كانوا أسویاء

 Feebleر الفرد بالضغط علیھ، كما أن الضعف العضلي عوكما أن بعض الجرائم تحدث عند ش
mindedness   مختلفة، إذ یتمیزون باإلستجادة القد یؤدي إلى تورط بعض األفراد في جرائم العنف

، Reciprocityو مبدأ المبادلة  Equalityدأ المساواة الشدیدة و إغفال العدید من األمور مثل مب
  .فالمنحرف ھنا ال یسعى إال لتحقیق ذاتھ و تلبیة حاجیاتھ و رغباتھ على حساب حقوق و مشاعر اآلخرین

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .156دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ص  - عبد الرحمن العیسوي سیكولوجیة الجریمة و االنحراف )1(
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  :نظریــــة العنـــف البنیــــوي من وجھة نظـــر غالتونغ - 5
  
 sociale(غالتونغ  مباشر أو كما سماه الغیر هعبدبالعنف البنیوي ھو دراسة العنف من    

suncturelle ( .  
تكافؤ السلطة و عدم تكافؤ  من النظام، فأساسھ عدم یرى غالتونغ أن العنف البنیوي مصدره   
 لعنف علىفقد ركز  )  l’injustice sociale( ، فالعنف البنیوي مرتبط بالالعدالة اإلجتماعیة صالفر

  .المادي و العنف البنیوي
إذا كان عنف ضروري أو : لكن أھمھا ،یة التالیة على عدة مظاھرلو تقوم ھذه النظریة على الجد   
  :ي إلنھاء عنف آخر و یمیز الباحث بین أربع مصادراتكاف

  
  .العنف البنیوي كافي إلنھاء العنف المادي            الصالحیة محدودة            المدى قصیر * 
  

  .العنف البنیوي ضروري إلنھاء العنف المادي            رفض المصادرة لھا * 
  

  .على المدى القصیر          البنیوي            صالحیة محدودة العنف المادي          العنف * 
  
  

  .العنف البنیوي            رفض المصادرة الثوریة                العنف المادي * 
  
  
حتى إن كان العنف المادي ضروري في أیامنا " سواء على أساس نظري أو إمبریقي  و نستدل بقولھ  

مبریقیة، أو النظریة، أو االثنین معا ، فإن ذلك سبب إضافي إلجراء بحث ھذه من وجھة النظریة اإل
   )1(" شامل حول شروط إزالة ھذه الضرورة

  " و تعمق غالتونغ في دراستھ للعنف البنیوي من خالل النظریة البنیویة اإلمبریالیة        
  :و یبني نظریتھ على أساسین 

  لحیاة لكل الدولفي مظاھر ا (L’Inégalité)الالمساواة  - 
  .مقاومة الالمساواة للتغیر  - 

 Etats)دول محیط و (Etats Centre)إن العالم ینقسم إلى دول مركز " و یواصل قولھ     
périphérie)  و من ھنا فاھتمامنا سیتجھ نحو اآللیة التي ستخدم كأساس في ھذا التمییز و بصفة  ،

  )2(".ل المحیطخاصة المركز في دول المركز  و المحیط في دو
حیث أن كل نظریة لتحریره "  العنف البنیوي" أي كیف نواجھ الالمساواة باعتبارھا تعبیر عن    

و على أساس نموذج یتكون من . یجب أن تتضمن نظریا و واقعیا أفكارا مالئمة لنظام اإلمبریالیة 
  .دولتین

ة المحیط و تتضمن ھذه العالقة ھي عالقة بین دولة المركز و دول "و اإلمبریالیة حسب الباحث  
   )3(". أنماطا مختلفة من المصالح

  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .137مرجع سابق، ص  -العنف و المجتمع  -العنف التربوي من وجھة نظر غالتونغ -عبد الرحمن برقوق) 1(
  .137مرجع سابق ص ) 2(
  .138مرجع سابق ص ) 3(

 على

 كافي
 
 إلنھاء

 على لھا

 ضروري
    
 إلنھاء
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c  ظاھرة العنف تعریف لاألبعاد النظریة ------------------------------------------------------------------------------ الفصل الثانيd  
  
  

  :ونقصد بأنماط المصالح ما یلي     
  .انسجام المصالح بین المركز في دولة المركز و المركز في دولة المحیط  - 
  .تضارب المصالح في دولة المحیط أكثر منھا في دولة المركز  - 
  )1(.تضارب المصالح بین دول المركز و دول المحیط في دولة المحیط - 

: نجد أن الباحث یقسم اإلمبریالیة . دل بین دول المركز و دول المحیطو انطالقا من ھذا التبا         
  .االتصالیة و الثقافیة  - العسكریة - السیاسیة - اإلقتصادیة

و في ھذا . أنھ رغم إعادة توزیع الملكیة بین الطبقات ال یكفي، بل یجب تغییر البنیةغالتونغ و یؤكد 
ة اإلمبریالیة مظاھر دولیة و أخرى داخلیة، و بالتالي كالتغییر یجب أن یحدث على للبنی": السیاق یقول 

  )2("  المستوى الدولي و المستوى الداخلي
  . یربط بین العنف البنیوي و الالعدالة االجتماعیة غالتونغ ومما تقدم نجد أن          

  
III - نظریــــة علمـــاء اإلقتصــــــــاد:  

  
ض الدارسین لظاھرة العنف بالربط بینھا و بین العوامل اإلقتصادیة كالجوع و الفقر و یقوم بع       

  .انخفاض الدخل و التطلعات من جھة أخرى
"  Diverece" نذة لھا و على سبیل الماثل فقد كشفت دراسات فكما ظھرت بعض الدراسات الم       

ن المحكوم علیھم من أبناء الطبقة الفقیرة الباحث اإلیطالي في أواخر القرن الماضي على أن المجرمی
من مجموع المحكوم علیھم، في حین أن نسبة أبناء ھذه الطبقة إلى كل الطبقات  %90یصل عددھم إلى 

في علم اإلجتماع تمیل إلى دعم ذلك الفرض " شیكاقو"فقط، كذلك فإن أبحاث مدرسة   %60ال تتعدى 
بین أكثر أبناء الطبقات الدنیا أو الفقیرة أو المحرومة داخل  الذاھب إلى أن االنحراف و اإلجرام یشیعان

المجتمع، و یقول آخر بأنھم یجعلون من االنحراف ظاھرة مرتبطة بالفقر  و األحیاء المختلفة التي 
   )3(. یسكنھا أبناء الطبقات الدنیا

تي من خالل المنافسة جرائم الممتلكات إلى الفقر الذي یأ" بونجر" كما أرجع العالم الھولندي       
اإلقتصادیة الفاشلة، و ذلك  داخل المجتمع الرأسمالي، و من ثم لوضع حد لھذه الجرائم یجب إعادة تنظیم 
وسائل اإلنتاج و ضمور الطبقیة، حیث یؤكد ھذا األخیر على أن البیئة سبب في ظھور األنانیة التي 

نظام اإلقتصادي الذي یقوم على التبادل، الذي یقوم التي أساسھا ال ةھذه األنانی. سان مجرمانتجعل من اإل
حیث یسعى كل فرد إلى تحقیق . بإضعاف الروابط بین أفراد المجتمع نتیجة عزلھم عن بعضھم البعض

اللصوص، ) إلھ (االقتصاد و التجارة ھو في نفس الوقت ) إلھ ( إن " مصالحھ الخاصة و یقول بونجر
 ھیشبھان بعضھما البعض من حیث أن كال منھما یھتم بمصالح وعلى ذلك یقول أن التاجر و السارق

  )4(."الخاصة
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .138مرجع سابق ص  )1(
  .138مرجع سابق ص  )2(
 .245، ص 1983الدراسة العلمیة للسلوك اإلجرامي دار الشروق، جدة،  ،نبیل محمد السمالوطي)3(
  .71مرجع سابق، ص سیكولوجیة الجریمة واالنحراف ، ،عبد الرحمن العیسوي)4(
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تساھم  اقتصادیةفالفقر لیس في حد ذاتھ عامال مباشرا للعنف بل سبب في ظھور حاالت إجتماعیة و       
یضطر الشباب للعمل في ظھور الظاھرة و خاصة داخل المدن أین تكثر المغریات، و نتیجة للفقر 

بأبخس األثمان، فیقعون فریسة لالستغالل من طرف عصابات تتاجر في الرذائل و المخدرات، لیجدوا 
كما قد یساھم الفقر في تدفق مشاعر السخط على المجتمع، و . أنفسھم ضحایا نظرا لغیاب القیم الخلقیة

  .فكار الردیئةاألتبنى 
المطامح الواسعة في االنحراف و ذلك إذا ما حاولوا تحقیقھا  كما قد یساھم الفقر لبعض األشخاص ذوي

الذي یصاحبھ  يبكل األسالیب حتى الغیر مشروعة منھا، و ھذا دلیل على وجود خلل في البناء اإلجتماع
  .خلل في النظام اإلقتصادي

فیة من طرف غیاب الرعایة الكا سببا في بروز ظاھرة العنف، إذ أن أن الفقر وحده لیس نجد كما       
األسرة عامل أساسي في حدوث ذلك، و من ثم فتحسین المستوى اإلقتصادي لألسرة قد یساھم في تخفیف 

  .حدة التوتر لدى األفراد جراء ما یعانونھ من صراع داخلي
كرون ھذا نفالفقر وحده ال یؤدي إلى ممارسة العنف ألن ھناك كثیر من الفقراء الشرفاء الذین یست       
ألنھ كیف نفسر انتشار  ،و علیھ فالبعد اإلقتصادي لیس العامل الوحید لحدوث االضطراب . السلوك

بشكل أدى إلى بروز تنظیمات   أشكال العنف  في الدول الغربیة مثل الوالیات المتحدة و الدول األوروبیة
إضافتھا إلى  و علیھ فالواقع اإلقتصادي ھو أحد العوامل المتعددة التي یمكن. منظمة لممارس العنف

  . غیرھا من العوامل
إذ تتدخل عدة عوامل أخرى كالتنشئة اإلجتماعیة ، القیم الدینیة، مبادئ الشخص و طموحاتھ و        

  .الثقافة الفرعیة
للمحافظة على  او علیھ فالفقر لیس العامل الوحید في ظھور حوادث العنف، إذ یكون عند البعض دافع 

  .القیم و المبادئ
أن النمو اإلقتصادي ال یمنع أنواعا معینة " "  Lopez Rey مانویل لوبیرزا" و یرى الدكتور         

كما انھ في نفس الوقت یؤدي إلى  أنواع أخرى كالبطالة في الدول الرأسمالیة و التي . من الجرائم
  )1(."غالبا ما تدفع إلى االنحراف

ل اإلقتصادیة و العنف لدى الطبقات الفقیرة و ذلك إن ھذه النظریة  تسعى إلى الربط بین العوام       
راجعا إلى المستوى المعیشي و متطلبات الحیاة التي یسعى أفراد ھذه الطبقات إلى إشباع رغباتھم عن 

و ھذا . إلخ...طریق أسالیب غیر مشروعة تصل حد التعدي على الغیر و ممتلكات الغیر مثل السرقة
طر بعض األفراد ذوي الدخل الضعیف إلى التعدي على الغیر یتطابق مع موضوع دراستنا حیث یض

  .لتحقیق مآربھم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85مرجع سابق ص  )1(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
  
  

  :تقسیمــــــــات العنـــــــــــف: اعــبسا 
  
  :منھا  ھناك عدة تقسیمات للعنف نذكر   
  

 I - التقسیـــــم األول:  
  
  :العنـــــف الفــــردي - 1      
  

ن العنف الفردي یتناول الفرد العنیف و یخصھ بالدراسة فیما یواجھھ باعتباره حالة خاصة بھ إ       
و یتمیز مرتكب العنف الفردي بصفات معینة تجعلھ یمیل إلى العنف متى سمحت لھ الظروف، و  .وحده

المتطرفین، المتسلطین، األشخاص الذین یمیلون إلى تحقیق حاجیاتھم من خالل   :الء إلىینقسم ھؤ
  .الفزعارة ثممارستھم للعنف و إ

فھو على وعي بأسباب عنفھ و یخطط  عنیف،ل عففي ھذا النوع من العنف ندرس الفرد القائم بف       
فئة شاذة عن  ونیمثلمثل ھذا.نفھعمیزاتھ األساسیة ھي  فریدا،و بھذا یصبح شخصا  عنفھ،أھداف 

  :فئاتو یمكن تقیم العنف الفردي إلى ثالث  .نظامھالمجتمع و عن 
  

  :الفئـــــة األولــــى - أ         
  

حیث أن  ھم ضمن فئة تسمى المتطرفین،، ویصبح العنف جزءا أساسیا من سلوكھم لتحقیق غایاتھم   
  )1(. ھو الخروج عن المألوف أو ما ھو متفق علیھف المجتمعات،ظاھرة عامة توجد في كل  :التطرف

  
  :الفئــــة الثانیــــــــة -ب   
  

ھم األشخاص ذوي السلوك العنیف حیث تتصف بأنھا تستخدم العنف لتعزیز ذات الفرد أمام نفسھ     
قد یقتصر  و أمام اآلخرین  و تتماثل أھداف ھذه الفئة مع الفئة السابقة من االنتحاریین، و إذ كان األمر

عنف ھذه الفئة یتمثل . على السلوك العنیف  الذي یأخذ شكال متطرفا دون اللجوء إلى عملیات انتحاریة
حیث یكون  .في الحفاظ على الدور الذي ألصقھ المجتمع بالفرد، كما قد یخدم في الدفاع عن صورة الذات

و ھناك نوع من  ،تھ عن ذاتھالعنف صیغة عقابیة توجد ضد من یشعر المرء بأنھم أساءوا إلى صور
یبین تقسیم الذات المنخفض و یبین العنف، حیث یتم استخدام العنف إلظھار أو  ةالعالقة التعارضی
  .عرض قیمة المرء

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .118، ص 1967، منشورات ذات سالسل، الكویت، 1ط  –سیكولوجیة اإلرھاب و جرائم العنف  –عزت سید إسماعیل  )1(
  . 125-118ص ص  مرجع سابق2(
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  :الفئــــة الثالثــــــــة -جـ 

و تتضمن ذوي الشخصیة العنیفة أولئك الذین یدركون أنفسھم و حاجاتھم و مطالبھم باعتبار    
ون اللذة من ممارسة العنف و إثارة لعنف حیث یشتقو ھذه الفئة تمارس االمطالب و احتیاجات اآلخرین، 

الفزع لدى أفراد آخرین، ھذا و قد یعمد آخرون الستخدام العنف الستغالل اآلخرین، و جعلھم أدوات 
مطبقة تحت أوامرھم بغرض تحقیق حالة من المتعة و الرضا ألنھم في كال الموقفین نجد أن تلك 

لدى ھذه الفئة الثالثة بأن الغیر قد وجد إلشباع حاجاتھم، و أن  الصورة السلوكیة تكشف عن افتراض یقوم
شكل ضمني أو بع ھذه الفئة ھدفا آخر سواء بعدم اإلشباع یتطلب تبني العنف كوسیلة عقابیة، و قد تش

  )2( .بشكل مباشر حیث یفید السلوك العنیف في التخفیف من ضغوط داخلیة متراكمة
  
  :العنــــف الجماعـــــــي -2  
  
یتمثل العنف الجماعي في أعمال العنف و الرعب التي تستھدف القتل و التدمیر و التخریب    

الجماعي، كما یحدث في حالة المظاھرات الصاخبة أو حاالت العصیان و التمرد الجماعي، و مثل ھذا 
  .العمل العنیف یتطلب جھودا جماعیة أیضا للتصدي لھ و تعبئة كل قوى الطوارئ في المجتمع

و النفسیة و  االجتماعیةفي العنف الجماعي تنمو الدافعیة إلیھ من خالل تفاعل العدید من العوامل    
و العقائدیة، و أن ھذه العوامل  عادة ما تكون بارزة  في أذھان المشتركین في العنف و  االقتصادیة

  .ھیسعون للتعبیر عن
وحات و مطالب لم یتم إشباعھا و یتضمن إن العنف الجماعي یمیل إلى الحدوث كرد فعل ضد طم"   

و خالل  )1(. " ھذا العنف االنتقام من الحال دون االستجابة لھذه الطموحات و المطالب و لرموزھم
العنف الجماعي تنكشف نتائج اإلحباط و عدم إشباع الحاجات مثل مشاعر العداء و الكراھیة و قلة 

  .الھویةالحیرة و فقدان 
تستثیر  االجتماعیةنف الجماعي ال ینشأ من فراغ، إنما توجد جوانب من البیئة و في الواقع فالع   

غالبا ما تكون محبطة، حیث  االجتماعیةحدوثھ و تؤثر في كل من صیغھ و اتجاھھ حیث ھذه األحداث 
  . أن اإلحباط یعمل على تسھیل حدوث العنف 

وثیقا بمعدالت حدوث العنف الجماعي، و  ارتباطا االقتصادیةو  االجتماعیةو ترتبط المتغیرات        
، اجتماعیاھذه المتغیرات ھي الفقر بعناصره المختلفة و المتمثلة في الجھل و البطالة و المكانة الدنیا 

و ھناك دراسات  )2(.االقتصاديو  االجتماعيیر تلك العناصر اإلحباط لدى من ھم أسفل السلم ثحیث ت
  :یة و دوافع العنف الجماعي كشفت عن وجود العوامل اآلتیة حول تحلیل دوافع االضطرابات المدن

  .المدنیةإحباط اآلمال الناتج عن النضال و الصراع من أجل الحقوق     - أ
  .امتالء المناخ بعناصر قبول العنف و تشجیعھ  - ب
  .الشعور باإلحباط من جراء الفشل في تغییر أو تحریك النظام العام - جـ
و خاصة لدى الشباب، و الشعور باحترام الذات و الشعور باالعتزاز القومي أو وجود مزاج جدید ،   - د

  .الساللي
   )3(.فقدان الھویة حیث یجد المریض ذاتھ من خالل أعمال العنف إذا فشل في إیجادھا بطریقة أخرى - ھـ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .43مذكرة ماجستیر، مرجع سابق، ص  –مساھمة في دراسة السلوك العدواني عند الطفل ضحیة مشاھد عنیفة  - فضال نادیة )1(
  .44ص  مرجع سابق )2(
  158-157، ص ص 1992دار النھضة العربیة للطباعة و النشر،بیروت، –في الصحة النفسیة و العقلیة -عبد الرحمن العیسوي )3(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
  
  

لة على العنف الجماعي اإلرھاب الذي لدیھ  مفھوم دینامیكي متطور و تختلف صوره و و من أمث      
كلمة تشیر إلى نوع " أشكالھ و دوافعھ باختالف األماكن و الفترات الزمنیة و یعرف اإلرھاب على أنھ 

جھ خاص من االستبداد غیر مقید بقانون أو قاعدة و ال یعیر اھتماما بمسألة أمن الضحایا، و ھو یو
  )1(".ھدف خلق جو من الرعب و شل فاعلیھ و مقاومة الضحایابضرباتھ إلى أھدافھ المقصودة 

  
II - التقسیــــــم الثانــــــــــــــي:  

  :یصنف العنف حسب ما ھو فطري و مكتسب إلى صنفین ھما        
  

  :العنـــــف الفطــــــري  - 1      
  

لوك العنیف ھو فطري یولد مع اإلنسان، و من مؤیدي ھذه و إذ ترى  بعض النظریات أن الس       
  .الفكرة

  
  ):Lambrozo( المجــــرم بالــــــــــوالدة-1-1           

  
و الذي یؤكد على صفة المجرم بالوراثة، حیث أن ھناك مجرمین من لدیھم صفات متوحشة تجعل        

أن تلك الصفات الجسمیة "  Lambrozoلومبروزو "الناظر إلیھم یشعر بالرھبة و الخوف، إذ یرى 
العنف " تحول دون توافقھم اإلجتماعي األمر الذي یؤدي بھم إلى أن یكونوا أشخاصا بدائیین و علیھ 

سلوك فطري  عند بعض األشخاص إذ أنھم یولدون بخصائص شخصیة معینة تتضمن میوالت إجرامیة 
   )2(". و عدوانیة

  
  :(Fend S)ـــــــــــزة العـــــــدوان غریــ  -1-2           
  

الحب : و مضمونھا أن العنف غریزة فطریة في اإلنسان ، فقد افترض أن لإلنسان غریزتین ھما         
أو الجنس و غریزة العدوان، و كالھما تھدف إلى اإلشباع الذاتي، و من ھنا فالعنف سلوك غریزي في 

  . لكامنة بداخلھ و التي تتجسد في ارتكابھ للجریمةاإلنسان ھدفھ إخراج صفة العدوانیة ا
  
  :العنـــــــــف المكتســــــــــب  -2       

  
عندما یولد اإلنسان فإنھ یرث االستعدادات الكامنة في محیطھ، و أثناء مراحل النمو یقوم باكتساب         

كما یقوم العنف أیضا . تھ الفاشلةمجموعة من السلوكیات من بینھا العنف، و الذي یتخذه كرد فعل لتربی
و التي تقوم ) تعلم العنف عن طریق المالحظة( على التقلید و المحاكاة لكل عناصر البیئة المحیطة بھ 

و . على أن األطفال مثال یتعلمون السلوكات العنیفة من خالل الرسوم المتحركة و األفالم التلفزیونیة
، میز بین أربعة أشكال السید یاسینالعربي قام بھا حسب دراسات أجریت حول العنف في الوطن 

  :للعنف طبقا للقوى الممارسة و ھي 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .44مذكرة ماجستیر، مرجع سابق ، ص  –مساھمة في دراسة السلوك العدواني عند الطفل ضحیة مشاھد عنیفة  - فضال نادیة) 1(
  . 185- 183، دار الكتاب الحدیث، الكویت، ص ص 2ط  –علم النفس اإلجتماعي  - فؤاد السید البھى) 2(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------------------------------------------------------------- --------------الفصل الثانيd  
  
  

  :العنــــــــف الطبقــــــــــــــي -أ     
  

  .لةغو ھو العنف الذي تمارسھ الطبقات الضعیفة أو المست    
  
  :العنـــــف السیاســـــــــــي -ب
  

ف الذي تمارسھ الدولة ضد الجماعات السیاسیة أو العكس، العنف الذي تمارسھ ھذه و ھو العن    
  .الجماعات ضد الدولة

  
  :العنــــف اإلجتمــــــــاعي أو الثقافــــي -جـ
  
و ھو العنف الذي تمارسھ الجماعات المتطرفة ضد الدولة من جھة و المجتمع المدني من جھة ثانیة   

.  
  :صـــــــادي العنــــــف اإلقت -د
  
  )1( .و ھو العنف الذي تمارسھ بعض الجماعات لتحطیم ممتلكات العامة و الخاصة  
    
III -  التقسیـــــــم الثالــــــــث:  

  
  :العنـــــف المقنــــع - 1      

  
یحدث ھذا النوع من العنف مع ازدیاد حدة القمع لكثرة الضغوط المفروضة على األفراد من الداخل و    

  .و ازدیاد إحساس اإلنسان بالعجز عن مجابھتھ من جھة ثانیة  جھة،الخارج من 
  : و نجد نوعین من ھذا العنف ھما 

  
  :عنـــــف داخلــــــــــي -1-1            

  
أي عنف ،ب اإلنسان في جسمھ كالحرق و التعذیب صیو تتمثل في تلك السلوكیات العنیفة التي ت   
  .لرضوخ و التدمیر الذاتي یتخذ سلوك ا ذاتعلى ال

  
  :عنــــف خارجــــــــي -2- 1            
  

و ھو عنف موجھ نحو الغیر و ذلك من خالل اإلعتداء بالضرب على اآلخرین، و إحداث الشغب     
   )2( .ات على اآلخرینھو التخریب و العدوان اللفظي بالشتم و التشب

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 37ص  1984لبنان –معھد اإلنماء العربي  –سیكولوجیة اإلنسان المقھور -مصطفى حجازي) 1(
 .20ص1992جامعة الجزائر مدكرة ماجستیر ـ -عالقة الرفض األبوي بالتكیف النفسي اإلجتماعي للمراھق - دین جابرنصر ال )2(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
  
  

 :سلـــــوك الجانــــحال –ف الرمـــــزي العنـــــ -2       
  

و ھو یتجسد في تصرف األشخاص . السلوك الجانح ھو اإلعتداء على القانون، و یكون دوما مادیا     
ن فیھ من عدوانیة قابلة لالنفجار، و مكالضطراب بنیة ذلك المجتمع و ما یالخارجین عن القانون كداللة 

  .زعزعة ذلك المجتمع في أیة لحظة 
فكلما زادت التصرفات الجانحة كلما أدى ذلك إلى انفجار العنف داخل المجتمعات التي تعاني من     
  .فداللة السلوك الجانح الرمزیة تعتبر كمؤشر للعدوانیة الكامنة في شبكة العالقات اإلجتماعیة . مأزق
ضد  الملكیة،رائم ضد بل نوعھ و شدتھ مثل ج المجتمع،إن حجم االنحراف لیس ھو فقط على أزمة    

  :ح راجع لعدة أسباب منھا نفالسلوك الجا. األشخاص التي تكون متفاوتة في عنفھا و دمویتھا
  

  .مثل البطالة، غیاب الكفاءة المھنیة: أسباب اقتصادیة - 
  

مثل انعدام فاعلیة الضوابط الخلقیة الداخلیة، فلیس ھناك أخالق بین الفئات : أسباب اجتماعیة - 
فإحساس اإلنسان بأنھ یواجھ مصیره لوحده دون  .ھناك فقط خوف من السلطة و بطشھا المقھورة، بل

 .ضمان لمستقبلھ یضعھ في وحدة و التعرض للخطر بشكل عنیف یؤدي بھ إلى االنھیار 
 

ال یوجد مفھوم مضبوط للقانون في العالم المتخلف كما ال یوجد احترام للعالقات  :أسباب قانونیة - 
 . رق القانون معناه االعتداء على اآلخرین و على عالقات المواطنةاإلنسانیة، ألن خ

 . كما یتمثل العنف الرمزي في عملیة االحتقار أو التجاھل       
  

  :العنــــف اإلضطھــــــادي - 3
  

لضغوط على الفرد تقید حریتھ و تؤدي باالعنف االضطھادي من أخطر أنواع العنف كونھ یمتاز     
یث یستھدف بالدرجة األولى القدرات العقلیة للفرد بحیث یعرقل وظیفتھ و یشوه إدراكھ، ح. إلى اإلحباط

  .إلى كبت الحریات و خنق األصوات ةو یغیر مجرى تفكیره، باإلضاف
فالعنف االضطھادي أو المتعصب ال یعرف سوى التدمیر وسیلة إلى تحقیق اآلمال و األھداف     

  )1(.بشكل وھمي
  
IV -  الرابــــــــــــعالتقسیــــم:  

   
    :ھماھناك نوعان من العنف    
  

  :العنــــــف اللفظـــــــي -1      
و ھو العنف الذي یقوم على عبارات الشتم و القذف و التھدید، و یحصل ھذا عندما یتعرض     

  .الشخص الستفزاز من طرف شخص آخر و قد یتطور العنف اللفظي إلى عنف جسدي
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ188ص  1984ن لبنا–معھد اإلنماء العربي  –سیكولوجیة اإلنسان المقھور -مصطفى حجازي ) 1(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
  
  

  :العنــــــف الجســـــدي -2     
  
د آثار على الجسد و یستعمل في اإلعتداءات على اآلخرین أسالیب كالضرب، الشجار، مما یول        

  . كالجروح و الكسور، و قد یصل األمر إلى الموت 
العنف : إلى عدة أنواع " االقتراب و التطرف نحو العنف " في كتابھ  محمد خضركما أشار        
  )1( .، العنف االنفعالي و العنف الالعقالنييالعقالن

 

الجماھیري، العنف الفردي، العنف  العنف: العنف على النحو التالي"  أحمد زاید" كما قسم    
   )2( .و العنف غیر المشروع يالمشروع، العنف التعبیري، العنف الو سیل

العنف الداخلي مثل العنف ضد المرأة، : أنماط العنف نحو ثالثة و ھي " محمد العدوي  "و قسم    
ت و العنف ضد ، عنف الدولة ضد سكان العشوائیانالسكاالعنف ضد األطفال و المشاجرات بین 

   )3(.المجتمع و الدولة
ادي و السیاسي و العنف في مجال قتصالعنف إلى العنف اال " مارینا كامارجوأبلو" كما قسمت   

  .التعایش األخالقي 
العنف إلى العنف المادي مثل الضرب و عنف معنوي كالسب و " محمد سید فھمي " كما قسم    

   )4( .اإلھانة و التجریح و السخریة
العنف : العنف إلى ثالث مجموعات بحسب مفترضي العنف" منظمة الصحة العالمیة " و قسمت   

  )5(. الموجود للذات،  و العنف بین األشخاص و العنف الجماعي
  ):أنظر المخطط( كما قسم كل صنف إلى مجموعة من الزمر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1992 القاھرة،اجتماعیة، دار الطباعة للنشر و التوزیع، -دراسة نفسیة - اإلغتراب و التطرف نحو العنف-محمد خضر عبد المختار )1(

  65ص 
  50ت،ص نطاقات و تفاعال - في مواقف الحیاة الیومیة العنف -محمود سعید ابراھیم الخولي )2(
  .50ص مرجع سابق  )3(
   .50مرجع سابق ص  )4(
  50مرجع سابق ص  )5(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------ ---------------------------------------------------------------------------الفصل الثانيd  
  
  

  
  

  العنـــــــــــــــف
  

  
  

 
  العنـف الموجھ                              العنف بین                                       العنــــــف

  المجتمعي                                   للــــذات                                  األشخاص                       
  
  
  
  

   سلــــــوك                           انتھـــــاك        العنف         األفراد                  ال عالقة        ال عالقة                
  لــذات         العائلي         ذات صلة             بین األفراد     بین األفرادانتحـــاري                            ا          

  بالضحیة               ال یعرفون        یعرفون                                                                                     
  بعضھم          بعضھم                                                                                                                  

  

 وأ
ت اإلنتحار التظاھریة 

 محاوال

األفك
ــــ

اراإلنتحاری
ةـ

 

اإلنتحــــ
را

 
التـــ
ـــ

ــام
 

 التشویــھ

صایة الذاتیة المدروسة
 الو
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c  ف ظاھرة العنتعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
 

  
العنف الرسمي و الحكومي، و العنف : العنف نحو التالي " سید جاب اهللا السید "كما قسم السید         

الشعبي أو الغیر رسمي، و العنف الشعبي أو الغیر رسمي، و العنف الموجھ من بعض عناصر أو 
بعض القوى أو  ضحیة النخبة الحاكمة إلى بعض عناصرھا أو أجنحتھا األخرى، و العنف الموجھ من

   )1(.جماعات ضد جماعات أخرى داخل المجتمع نتیجة ألسباب سیاسیة أو اقتصادیة أو إجتماعیة أو دینیة
  :قسم العنف نحو أربعة أنواع ھي كالتالي" علي لیلى " أما 

  
یتمیز ھذا النمط بانتقاده لدوره في تصریف بعض التوترات كما ھو و: العنف الالعقالني غیر مسؤول - أ
  .لحال في العنف االنفعالي أو العاطفي ا

ا محدودة و واضحة فھو ةو یفتقد ھذا النمط أیضا امتالك أیة أھداف موضوعی : العنــــف المتمـــدي -ب
  .نوع من تجسید الفراغ أو الوھم أو على األقل تجسید واقعیا لتوترات معنویة

إطارا واضحا یحتوي بداخلھ وجا و فاعلیة و ھو أكثر العنف نض :العنــف العقالنــي أو الرشیــد -جـ
  )2(.على األھداف المحددة تحدیدا موضوعیا

  : العنف إلى " سامیة قدري" كما قسمت      
  

  .و یتمثل في الضرب: العنف الجسدي - 1
  
مثل حرمان الطفل من أسرتھ ، و تعلمھ للتدخین و إدمان المخدرات من محیط : العنف اإلجتماعي - 2

  .العمل
  
  .و یتمثل األخطاء القانونیة مثل تحدید الطفل قي بعض الحرف: عنف القانونيال - 3
  
  )3(.وھي األخطار التي یتعرض لھا الطفل أثناء العمل :العنف الصحي- 4

  
  .و ھذا النوع األخیر من العنف لھ وجھان محددان اتفق العلماء على تسمیتھ بالجسدي و النفسي

  
  :مثلو ھو مباشر : العنف الجسدي:أوال

  .الضرب  -  أ
 .الحرمان من األكل  -  ب
 .التحرش الجنسي  -  ت
 .تشغیل األطفال في األعمال الشاقة  -  ث
 

  :و ھو مباشر أو غیر مباشر مثل  :العنــف النفســــــــي :ثانیــا 
  التھدید مثل اإلذالل ، الشتم  -  أ
  .الجنسي االعتداءالتحرش الجنسي أو   -  ب

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .53ـ52صمرجع سابق ص  ) )1(
  53 مرجع سابق ص )2(
57 ص مرجع سابق )3(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------------------------------------------------ ---------------------------الفصل الثانيd  
  

  
  :أشكـــال العنــــــــف: ثامنــــا

  
و العنف البدني الذي  ،ظي المتمثل في السب و الشتملفلا إن للعنف مستویات مختلفة تبدأ بالعنف   

ن حصر أشكال العنف ألن الحیاة بھا من جدید في مظاھر و علیھ ال یمك.یمثل الضرب و المشاجرة 
" السلوك العنیف ما یختلف باختالف الظروف التاریخیة في كل زمان و مكان وثقافة  معینة، فقد ذكر 

  . ل األعداد تبدوال متناھیةأن العنف لھ ألف وجھ، و إن أشكال العنف مث "جون لوي
ضحة مثل دمار األشیاء المادیة، و ھناك أشكال غیر مرئیة من كما نقیس العنف و نصنفھ وفقا آلثاره الوا

   .العنف، مثل العنف غیر الجسدي من التھدید و اإلرھاب، أو السب و اإلھانة و إھدار الكرامة اإلنسانیة
I - العنـــف األســـــري:  
  

 اثنانسرة حیث ال یختلف األ: تھ بعدة بیئات مختلفة یتأثر بھا، و من أھمھا دیتأثر اإلنسان منذ وال        
حضنھ،  و من تي تال والبیئة في خطورة الدور الذي تلعبھ في تربیة الطفل و تنشئتھ، فھي المكان األول

ھنا أكد العلماء على أھمیة األسرة و دورھا الكبیر في تنشئة األجیال على أسس سلیمة، و بث روح 
مریام " قد حددت الباحثة اإلجتماعیة الدكتورة المسؤولیة بداخلھ للقیام بدوره داخل مجتمعھ ، ھذا و 

تمارس تنشئتھا للطفل بدون خطر على سلوكھ  أنوصفا دقیقا لألسرة المثالیة التي یمكنھا " فانوارترز 
، مھم بشكل مناسب دون أن تقلقھم، و تضمن لھم الصحة و الحیویةعحیث یجب أن تأوي الصغار و تط

المختلفة  لالنفعاالت االستجابةنماذج السلوك اإلجتماعي، و طرق  بعد ذلك علیھا أن تعلمھم كیف یحترم
كالغضب و الخوف و الحب، كما أن من واجبات األسرة أن تعوده على الحیاة مع بني جنسھ في جو من 

الذاتیة في الوقت المناسب و  االستقاللیةالشفقة و العطف، و أھم سمة یجب أن تغرسھا في الطفل ھي 
  .مسؤولیاتھ حتى یستطیع التعود على لذة الكفاح و العمل خارج المنزلالتعود على تحمل 

غیر أن واجبات األسرة المثالیة قد ال نجدھا في مجتمعات الیوم، و التي فرض علیھا التطور        
نظرة جدیدة في طرق رعایة الطفل، حیث تسبب ھذا التطور في بروز مشاكل كانت في السابق تحتل 

قم و تعطي أبعادا خطیرة كمشكلة تسیب الطفل و إھمالھ و القسوة علیھ و حرمانھ من مكانا أضیق لتتفا
جدیدة كالضغط اإلقتصادي الذي أدى بالمرأة إلى  أدنى حقوقھ مثل اللھو و المرح، و خلق مشكالت

الخروج للعمل لكسب الرزق و مساعدة الزوج في إعالة العائلة، و بالتالي التخلي عن مسؤولیاتھا في 
ألسرة الموجھ داخل ا بالعبء للمؤسسات التربویة،أوغیاب دور األ بیة األوالد و متابعتھم و تحمیلتر

  .في أعمالھ، و قیام األم لھذا الدور  انھماكھلكثرة انشغاالتھ و 
و قد أكد علماء اإلجتماع على أن انھیار األسرة عامال مھم في عنف األطفال، و یمكن التمییز بین   

  .المادي و االنھیار الخلقي  االنھیارالعاطفي ،  االنھیار: من اإلنھیار و ھي ثالثة أنواع 
تمیز البیت المنھار عاطفیا بأنھ ذلك البیت الذي یسیر فیھ األب على الطریقة القدیمة مستعمال ی  

ي ذلك القسوة في تربیة أبنائھ، فتتخذ األم و األوالد موقفا سلبیا منھ لدكتاتوریتھ داخل البیت مھمال ف
  .الطفل الذي یشعر بالعداء و القلق و الحرمان، فتبدأ تنغرس بداخلھ بوادر الخروج عن قواعد المجتمع 

نھ یتعذر اأن الحدث إذا تعذر علیھ إقامة عالقات عاطفیة مع والدیھ، ف االختباراتو قد أثبتت بعض "   
ترجع في  االنحرافاتأن  ختباراتاال، كما أثبتت بعض عالقات إجتماعیة مع غیره بعد ذلكعلیھ إقامة 

أساسھا على وجھ العموم إلى عدم إشباع حاجات الحدث النفسیة في مرحلتھ األولى، و من ذلك ما أسفرت 
الوالدین لحاجات الطفل رقة قد تولدت لدى بعض األطفال من عدم إشباع سعنھ بعض الدراسات من أن ال

   )1(".من الحب 
  ـ------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1992، الجزائر ،تاب المؤسسة الوطنیة للك ،جنوح األحداث في التشریع الجزائري  –محمد عبد القادر قواسمیة  )1(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
  
  
 أولحب األبوین للطفل من  أن، " Mary Buel Soylesماري بیوال سایلس " و تعتبر العالمة   

الظاھر و الخافي بین األبوین داخل البیت یسبب لألطفال  عازن، ووجود النشروط شعوره باألم
  .النفسي االضطراب

  :و حسب ما جاء في تقریر ھیئة األمم المتحدة أن حاجات الطفل النفسیة یمكن إدراجھا فیما یلي 
  .صالتھ العاطفیة بالوالدین - 1
  .شعوره باألمن - 2
  .لیھمإحساسھ باالعتماد على الذین ینتمي إ - 3
  .نمو شخصیة الطفل بصفة سویة - 4
  .تحملھ لمسؤولیات تتناسب و قدراتھ العقلیة و الجسدیة  - 5
  .مراقبتھ بصفة سریة من أحد المقربین لدیھ -6
كما یعد وفاة أحد الوالدین أو كلیھما أو الطالق أو الھجرة من أھم أسباب انھیار األسرة من الجانب       

  .المادي و الخلقي
  

 اجتماعیةاألسرة ھي الخلیة األولى التي ینمو فیھا الطفل و ھي عبارة عن جماعة : ــــــرةاألس*
بیولوجیة تتكون من رجل و امرأة و أطفال، و ھي تقوم بتھیئة المناخ اإلجتماعي و الثقافي المالئم 

و التي "  Nuclear Family" لألبناء، و یختلف بناء األسرة من مجتمع آلخر، فھناك األسرة النواة 
تتكون من األب و األم و األطفال غیر المتزوجین،  و األسرة المركبة التي تتكون من أسرتین نوویتین 

التي "  Extended Family "، و ھناك األسرة الممتدة  "Compound Family "لنفس الزوج 
دراستنا ھذه ھي تتكون من ثالثة أجیال على األقل و غیرھا من أنواع األسر، لكن ما یھمنا نحن في 

  .األسرة النوویة و ما تعاني منھ من مشاكل سوسیوتربویة
لھ بناء معین، و یؤدي كل عنصر من  System فاألسرة باعتبارھا جماعة اجتماعیة تعتبر نسقا 

عناصره وظیفة معینة، یتجمعون و یتفرقون في آن واحد ألسباب یستلزم علینا بحثھا، و ما ینجر عنھ من 
  .ر سلبا على أعضاء ھذه الجماعةنتائج قد تؤث

فاألسرة ھي البیئة االجتماعیة التي تحافظ على النوع اإلنساني من خالل تنظیم السلوك الجنسي و 
اإلنجاب، كما تتحكم في سلوك أفراد األسرة من حیث التلقین و اإلجباریة في التطبیق للمحافظة على 

  .المجتمعالسلوك العام داخل 
فة سیكولوجیة و نفسیة تتمثل في توفیر االستقرار و األمن و الحمایة لكافة تتولى األسرة وظی   

وبما أن األطفال شرط من شروط قیام األسرة، فتعتبر عملیة تنشئتھم تنشئة اجتماعیة شرط  )1(.أعضائھا
من شروط تكون األسرة، إذ یتولى األبوان رعایتھم و تربیتھم تربیة سلیمة منذ التنشئة األولى كما 

ولى تلقینھم الخبرات الثقافیة حتى یستطیعون مسایرة المجتمع مع مراعاة التجدیدات التي تحدث حتى تت
ال یقع ھؤالء الصغار فریسة التضارب یبن القدیم و الجدید التي قد تؤدي إلى صراعات اجتماعیة تمس 

  .  المجتمع ككل
  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .192ص  ،2003 ،اإلسكندریة ،دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر – االجتماعیةالمشكالت  –السید عوض علي –جبارة عطیة جبارة ) 1(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------------------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
  

   
فاألسرة تقوم بوضع أفرادھا في منازلھم و أدوارھم  التي یستطیعون من خاللھا اإلندماج في   

فھي تحافظ علیھم و تھیئھم للعمل اإلجتماعي من خالل شعورھم . ي نشاطاتھالمجتمع و المساھمة ف
فمن خالل ھذه الوظائف المھمة . باالنتماء، و إبعادھم عن أي انحالل من خالل أدوات الضبط اإلجتماعي

لألسر ، ركز العدید من العلماء على دراسة العالقة بین التوتر و التفكك األسري و العنف، باعتبار أن 
  .لتفكك مظاھره متعددة تظھر من خالل مؤشرات عدیدةا

  
     II - مـــزي في ضـــوء الكتابــات الحائطیـــةرالعنــف ال:  

  
 لبوجود اإلنسان، لكن مصدره ال ینحصر في عامل واحد ب ارتبطتعنف ظاھرة إجتماعیة لیعد ا      

ھرة للعیان و التي ال نستطیع بذل أي جھد تتعدد عواملھ و أسبابھ، و تظھر تجلیاتھ في تلك السلوكات الظا
  .لمالحظاتھا

الدراسة لدراسة جانب من ظاھرة العنف و التي ال نستطیع تجاھلھا و التي  ھذهو علیھ جاءت       
أضحت تشكل محك كبیر في مجرى الحیاة اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و السیاسیة للبالد و ھو جانب لم 

ل في التعبیرات الحائطیة التي قد تكون كتابات أو رسومات یعبر فیھا ینل حظھ من الدراسة و المتمث
  .فاعلوھا عن آرائھم و عنفھم مفضلین التخفي عن الظھور معتمدین على تعبیراتھم الرمزیة

و ھدف ھذه الدراسة الكشف عن مظاھر العنف الرمزي من خالل ھذه التعابیر التي تھدد البناء      
بما توصي بھ دالالت  تتخذ من الكتابة الحائطیة فضاءا فإنھ یلحق الضرراإلجتماعي و التي و إن 

، فإنھا قد تصل حد المساس رموز من إتالف المرافق المستخدمةالرموز، إضافة إلى ما تسببھ ھذه ال
  .بالحیاء العام 

ن م -اھرطجابر نصر الدین و األستاذ إبراھیمي اللذلك جاءت ھذه الدراسة من طرف الدكتور      
ھذا .المیدانھو التطرق لظاھرة العنف الرمزي من خالل المعاینة في  ھدفھا -2002جامعة بسكرة سنة 

  :مفادهوقد وصفا الباحثان خطة لعالجھ وصاغا سؤال رئیسي تنحصر تحتھ فرضیات جزئیة 
إجتماعیة التي تعبر عنھا مظاھر العنف الرمزي التي تتضمنھا الكتابات - ماھي الدالالت السیكو •

 لحائطیة ؟ا
ما ھي مواضیع العنف الرمزي في الكتابات الحائطیة داخل الجامعة و اإلقامات الجامعیة و ماھي  •

  ؟ةدالالتھا السیكو إجتماعی
إجتماعیة لمواضیع العنف الرمزي للكتابات الحائطیة لمحیط مؤسسات - ما ھي الدالالت السیكو •

 التعلیم الثانوي اإلجمالي ؟
 )1(تماعیة لمواضیع العنف الرمزي للكتابات الحائطیة باألحیاء السكنیة ؟إج- ماھي الدالالت السیكو •

و قد اعتمدت الدراسة في عینة البحث على صور تم معاینتھا و التقاطھا بطریقة عشوائیة        
خاللھا صور للكتابات الحائطیة الموجودة  التقطواباالستعانة بعدد من الطلبة زودوا بآالت للتصویر، 

واب و الجدران الظاھرة منھا و الخفیة، و استغرقت ھذه العملیة مدة ثالثي كامل على فترات على األب
  .متقطعة، سجلت خاللھا مالحظات عدة 

  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 .299ص    مرجع سابق،  –العنف و المجتمع  –العنف الرمزي في ضوء الكتابات الحائطیة  –جابر نصر الدین و  إبراھیمي الطاھر  ) 1(
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ھذه الدراسة، أو إشراك  تمامإولوجي كدلیل ضافة إلى التصور الفینولو قد استخدم الباحثان باإل  
 Gadبعض األفراد للتعلیق على ھذه الرموز و الرسومات و الكلمات، ھذا و یسلم الباحثان بأطروحة 

.amer في مفھوم انصھار اآلفاق المعرفیة، و ھو مفھوم یدل على أحمد زاید و التي یشرحھا  جاد مر
اللغة الحواریة بین المفسر و بین النصوص التي یفسرھا حیث یتحول النص إلى كائن وجودي لھ أفقھ 

إلى محاور للنص من خالل فھمھ المسبق و ما لدیھ من معرفة نظریة و ما لدیھ  المفسرالخاص و یتحول 
من اھتمامات و تحیزات و ھي المعرفة و االھتمامات و التحیزات التي تشكل البناء القبلي للفھم أي البناء 

  )1(.المعرفي و اإلیدیولوجي الذي تنطلق منھ عملیة الفھم ذاتھا
  :و من خالل ھذه الدراسة توصال الباحثان إلى ما یلي 

  
  :العنـــف الرمــزي في الوســط الجامعــــي - أ

  
یعد اللجوء إلى الكتابات الحائطیة نوع من اإلشھار الالمشروع إجتماعیا لما تسببھ من فساد    

للمرافق و أذى للرأي العام ، حیث تتحول تلك الكتابات إلى حوار بین أطراف متصارعین كل طرف 
  .یحاول أن یوصل رأیھ بكلمة أو برسمة بذیئة و عنیفة

التي تم رصدھا تبین مدى حدة الصراع الذي انتقل على دورات و من خالل تلك الكتابات الحائطیة    
المیاه و جدران و أبواب األحیاء و بعض المرافق البیداغوجیة بما فیھا السبورات ، و مھما كانت ھذه 

یبین مواضع رموز الكتابة  - 01- الكتابات نظیفة المعنى أوردیئة فھي رمز للعنف و الجدول رقم 
  )2(. معة و األحیاء الجامعیةالحائطیة في مرافق الجا

  
  النسبة المئویـــــــــــة  التكــــــــــــرارات  المواضیـــــــــــــــــــــــع

 %43.75  07  مواضیع تتعلق بإتالف و تخریب المرافق العامة
  %18.75  03  )رمز الموت ( صورة جمجمة 

  %12.50  02  الشغب و العنف في المجال الریاضي
  %12.50  02  یاة السیاسیةمواضیع عن الح
  %12.50  02  عواطف غرامیة
  %100  16  المجمـــــــــوع

  
و مما تقدم نالحظ أن تلك العبارات بعضھا عبارة عن إتالف فعلي یتجسد في الغالب تمرد على    

أن التمرد ھو " في كاموا وقریب من المعنى الذي ذھب إلیھ . اللوائح الجامعیة و األعراف اإلجتماعیة
  )3(".  جرد حركة ال نتیجة لھا في الواقع أي أنھ احتجاج غامض ال ینطوي على نظام أو مذھبم
  .كما قد تصل حد المحافظة على النظافة العامة للمرافق 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .307مرجع سابق ص ) 1(
  .308مرجع سابق ص ) 2(
 .309مرجع سابق ص ) 3(
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سلوكات غیر سویة مثل ما نشاھده من  %43.75عموما لقد احتلت النظافة المرتبة األولى بنسبة     

  :إتالفات مردھا إلى 
  .عدم استغالل النشاط الداخلي - 
 .عدم مقدرة المتخلف عقلیا من استغالل نشاطھ - 
 .شدة الحركة - 
 .ضاغطةاالنتقام نتیجة كراھیة السلطة ال - 
 .غیاب االستقرار األسري - 
 .االعتداءالمیل إلى  - 
 .)وسائل اإلعالم - المدرسة - األسرة( فشل مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة في القیام بدورھا  - 

صورا تمس الحس العام من خالل قیم و أفكار دخیلة على الوسط اإلجتماعي و غیرھا من تلك  ھناك أنكما   
  .التعبیرات

  
  :ــزي في الوســـط الثانـــويالعنـــف الرمـ -ب
  

نحو االستقاللیة، ھذا  إذا  عترتبط المرحلة الثانویة عند الطالب بالمراھقة التي تصل فیھا حد النزو       
لعبت وسائل التنشئة اإلجتماعیة دورھا، جاءت النتائج في مخرجان و فق األھداف المنشودة، و العكس 

د وجد ھؤالء تلك الكتابات و الرموز منفس لھم مما قد تسبب ضرر ھذا و ق. إذا فشلت في أداء أدوارھا 
  .معنوي أو مادي 

  )1(یبین مواضیع رموز  الكتابة الحائطیة في مؤسسات التعلیم الثانوي و اإلكمالي  - 02 –رقم و الجدول 
  

  النسبة المئویـــــــــــة  التكــــــــــــرارات  المواضیـــــــــــــــــــــــع
 %33.33  02  یع غرامیةمواض

  %16.66  01  التذمر من الوضع و الرغبة في الھجرة
 %16.66  01  مواضیع سیاسیة

 %16.66  01  رمز الموت
 %16.66  01  غیرة و كراھیة
  %100  06  المجمـــــــــوع

  
و من خالل ھذه النتائج تبین مدى مقدرة مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة الرسمیة و الالرسمیة على    

و المدرسة أھم مؤسسة یمكنھا مواجھة مظاھر العنف من خالل  .شجیع العنف لدى الشباب و المراھقینت
من الضیاع  و الجنوح إلى العنف الممارس في إطار رموز المراھقین  قیامھا بدورھا الحضاري و حمایة

نف إلى الزمالء و و كتابات على الجدران و األبواب و غیرھا و ما تحملھ من ألفاظ فاحشة، قد یصل الع
  .المعلمین 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .314مرجع سابق، ص  –العنف و المجتمع  –العنف الرمزي في ضوء الكتابات الحائطیة  –إبراھیمي الطاھر   جابر نصر الدین و  )1(
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تبعد الطفل عن استغالل  عنف،و ما یقدمھ من أفالم  –التلفزیون  –تأتي بعدھا وسائل اإلعالم   

  .المطالعة و ممارسة الریاضة إلى ارتكاب جرائم العنف كالقتل و السرقةو نشاطھ في القراءة  
من الوسائل اإلعالمیة و ساھمت السینما بـ  ئأن المراھقین یتعلمون السلوك السی ةو خلصت دراس  
   )1( . % 02و الرادیو بـ  % 17، الفیدیو بـ %20، التلفزیون بـ % 70

  .و ھكذا تزداد المدرسة في التصدي للعنف من خالل بناء شخصیة سویة داخل التلمیذ
و علیھ یكون العنف الرمزي  في المدارس و ما حدث بھا امتداد لما عصف بالبالد من موجات       

  .إرھاب و التي تركت آثارھا على سیكولوجیة الطفل 
  
     III -  لعنـــــف في الشـــــارعا:  
  

یعد الشارع وسیطا تربویا ھاما، إذ یستقبل روادا كثیرین في كل لحظة، صغارا و كبارا، یكتسبون     
من خاللھ العدید من القیم و االتجاھات المنظمة للسلوك العام في الشارع مما یساھم في عملیة التطبیع و 

  .الضبط اإلجتماعي لألفراد
و نظرا لخطورة المشكلة فقد ظھر بما یسمى بثقافة الشارع و ھي ثقافة تتعارض مع الثقافة السائدة    

  .في المجتمع
فالصغار الذین . فالشارع و المجتمع یؤثران على السكان و منھم األطفال الذین یعیشون داخل المدینة

بیئة ( لتعامل مع الوسط الخارجي یعكس سلوكھم القیم السائدة في المنزل یجب أن یكونوا قادرین على ا
و الذي یعتبر غیر رسمي یحكم ) قانون الشارع( حیث أن ثقافة الشارع كونت ما یسمى بـ) الشارع

  .السلوك العام بین األشخاص، بما في ذلك سلوك العنف
حول العنف في الشارع في المجتمع المصري "  ھند طھ و آخرون" و في دراسة مصریة قامت بھا   
  : ي تدور حول و الت
  من وجھة نظرك ھل یوجد عنف في الشارع المصري أم ال یوجد ؟ - 1
ھل ترى أن العنف في الشارع أصبح یمثل ظاھرة منتشرة في المجتمع المصري، أم أنھ ما زال  - 2

  .مقصورا على حاالت محدودة؟
  )2(في رأیك ما المقصود بالعنف في الشارع ؟ - 3

في الشارع  امن المجیبین على السؤال أنھ یوجد عنف %98.82ول أكد بالنسبة لإلجابة على السؤال األ
  .المصري، بالمقابل لم یجب سوى فرد واحد أنھ ال یوجد عنف في الشارع، و ھو صحفي مستقل

من أفراد العینة أن العنف أصبح یمثل  %64.29أما فیما یتعلق بالسؤال الثاني فقد أشار حوالي        
منھم أقروا بأن ھذه الظاھرة ال تزال  %32.14جتمع المصري، بالمقابل نجد ظاھرة منتشرة في الم

محصورة في فئة معینة في المجتمع المصري في حین ذكر ثالثة أفراد فقط أن العنف في الشارع یقع في 
  .موضع بین الظاھرة المنتشرة و الحاالت المحدودة

العینة أن أكثر المظاھر السلوكیة التي تندرج تحت إطار العنف في  أما اإلجابة على السؤال الثالث  فقد أقر أفراد       
حوادث ( %73.8بنسبة ) المعاكسات الجارحة (  %77.38و ذلك بنسبة )  استخدام القوة أثناء السیاقة ( الشارع ھي 

  ).سب و ضرب أثناء البیع و الشراء (  %72.62بنسبة ) السیارات جراء السرعة المفرطة 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .319ص  مرجع سابق) 1(
   .70ص  ،مرجع سابق الحیاة الیومیة نطاقات وتفاعالت ،العنف في مواقف ،محمد سعید الخولي ) ) 2(
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ادة ثانویة من ت على مدراستھ في إطار نفس الموضوع و ھي دراسة اعتمد"  كامبل" كما قدم         

  )1(.ة حول  العنف في الشوارع الفقیرة في ضواحي المدینةثنوغرافیدراسات نفسیة و أ
و على مجموع  الشارع،حیث أكدت ھذه الدراسة على أن مواقف العنف في الشارع تعتمد على ثقافة 

  .القواعد المتفق علیھا في تبادل الحوار و التفاعل
ھا السود و المھاجرین و یسیطر علیھا الذكور الذین یقضون جل وقتھم في فھذه الشوارع یسكن       

الشارع ، كما یتلقى األطفال الصغار تنشئتھم في الشوارع بدیال لھم عن حیاة الفقر و البطالة التي یعانون 
بین للتسلیة و الستظھار الذات، و مسرحا للمناقشات كما تقوم التفاعالت الشارع مجاال   منھا، إذ یصبح

     .خالل أحادیثھم المتبادلة الذكور على استعراض القوة الجنسیة من
  
 IV - عنـــف الطریــــق:  

  
إزداد انتشار السلوك العنیف في كثیر من مجتمعات العالم بما فیھا المجتمعات العربیة و التي        

ونبذ العنف باعتباره سلوكا امتازت بالھدوء و االستقرار و القیم التي تقوم على السلم و حسن الجوار 
  .غیر حضاریا

فالفرد یلجأ إلى العنف إذا ما ترضت حیاتھ للخطر أو للخبرات الصدمیة، و ھذا التفسیر ینطبق        
على كل مرتكبي جرائم العنف، أما أن یسبب الشخص في إیذاء نفسھ و غیره سواء بسبب أو آخر فھذا ما 

أن ما تحصده حوادث  1999ھا منظمة الصحة العالمیة سنة حیث أكدت دراسة أجرت. ال یمكن تصوره
ملیون  15ملیون قتیل عبر العالم باإلضافة أنھا وراء إصابة  1.2الطرقات من أرواح یزید عن 

  )2(...من مجموع ما ینفق على الصحة %20تكلف ...شخص
سباب الوفیات في لیصبح عنف الطریق ثالث أ 2020كما یتوقع أن یزداد عدد وفیات الطریق إلى سنة 

  .العالم
أي ما ...جریح 18508قتیل و  4000أزید من  2002أما في الجزائر فقد قدر عدد الوفیات سنة        
  )3(.أضعاف ما یسجل في فرنسا 10ضعفا ما یسجل في إیطالیا و  12یعادل 

  
  :أسبـــاب ھـــذه الحـــوادث

  العامل البشري - 
  عدم احترام قوانین المرور - 
  العدوانیة - 
  
  :عنــــــف الطریـــــــــق - 1       
یعتبر عنف الطریق من أھم المشكالت التي تواجھھا الدول، و التي تؤثر على السالمة العامة   

  .لألشخاص سواء كانوا راكبین أو راجلین 
كذلك فقد قام العلماء بدراسة المشكلة رغم أن ھذه القضیة مطروحة منذ أمد بعید حیث صادفت ظھور 

  .كبات، حیث یتمادى بعض السائقین في االعتداء على غیرھمالمر
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71ص  مرجع سابق) 1(
  .468ص مرجع سابق ،  –العنف و المجتمع  –السیاقة العدوانیة و عنف الطریق  –جبالي نور الدین  ) 2(
 .468مرجع سابق ص  ) 3(
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و ما ھو موجود ال یكاد یتعدى  ،رغم خطورة ھذا المشكل إال أنھ لم یحظى بالدراسة العمیقةو   

مقاالت صحفیة ینقصھا العمق و التحلیل، باستثناء بعض الدراسات التي تناولت جانبا من ھذا الموضوع 
 - و دراسة ، 1975مصر سنة  –السیكولوجیة السائق  - مثل دراسة مركز البحوث الجنائیة و اإلجتماعیة 

 - النفسي و انعكاساتھا على االستھداف لحوادث المرور قالعالقة بین العدوان و التواف – سالم المطیري
سنة  - مصدر الضبط و التورط في حوادث السیر  -عبد الواحد كامل  –أو دراسة  .بالكویت 1990سنة 

  .2002سنة  - ات النفسیة حول عالقة حوادث السیر بتشوه الدفاع –محمد النابلسي  –، دراسة 1993
  

  :تعریـــف السیاقـــة العدوانیـــة أو عنـــف الطریــق -2        
  

سلوك متعمد یھدف بھ السائق إحداث ضرر نفسي أو بدني ):" Hauber )1980ھوبریعرفھ      
ا كم )1( .أن السائق یتوقع من سلوكھ إحداث الضرر النفسي أو البدني بالضحیة أي  "بالطرف اآلخر

 )1999( Hennesyھینزي و یعرفھ  )2("بأنھا السیاقة تحت تأثیر انفعال فاسد "Nahelناھل یعرفھ 
و استعمال  )3(" یعرض للخطر أو یكاد األشخاص أو الممتلكات) صادر من السائقین (على انھ سلوك "

  :اتجاھین  قلخعنف الطریق كمرادف للسیاقة العدوانیة 
  

نف الطریق سلوكا عدوانیا شدید في الدرجة ناتج عن فقد السیطرة على یرى أن ع: االتجــــاه األول - 
 .االنفعاالت السالبة أثناء القیادة مما یجعل السائق یستخدم مركبتھ كسالح لفتك الطرف اآلخر

  
یرى التفریق بین المفھومین فالسیاقة العدوانیة أقل درجة ألن مسرحھا عدم احترام : اإلتجــــاه الثاني - 

 )4(.رور بینما عنف الطریق ھو خرق للقانون العامقانون الم
 

  :أشكــال السیاقـــــــة العدوانیــــة -3        
  

  : للسیاقة العدوانیة أو عنف الطریق عدة أشكال یمكن إیجازھا فیما یلي    
 . Tailgatingااللتصاق بالمركبة السابقة  - 
  . Compétitive drivyالسیاقة التنافسیة  - 
  .واء الكاشفة عند التقابلاستعمال األض - 
  .السب و الشتم و اإلیماء بحركات غیر الئقة - 
  .عرقلة المرور - 
  .اإلفراط في السرعة - 
  .عدم التنبیھ عند االنعطاف - 
 .عدم احترام إشارات المرور - 
  .السیاقة البطیئة - 
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .470مرجع سابق ص ) 1(
 .470مرجع سابق ص )2(
 .470مرجع سابق ص )3(
   .470مرجع سابق ص )4(



 57
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  .استعمال آلة التنبیھ بغرض إزعاج اآلخرین - 
  .المجاوزة على الیمین - 
  .الھجوم الجسدي - 
  .المالحقة - 
    

  :أسبــــاب السیاقـــة العدوانیـــــــــة - 4       
  
  :منھاو   :بیئیــــــــةأسبـــاب  -1- 4
  . االزدحام – الحرارة- الضوضاء  - یق الطروضعیة  - 
  
  :ومنھا :أسبـــاب نفسیـــــة -2- 4
  

على السائقین في بریطانیا وجد أن السیاقة  1968سنة  PARRYحسب دراسة :  السن و الجنس - أ   
  .سنة و تقل عند اإلناث 35و  17العدوانیة تكثر عند الذكور بین 

  
بین أن سلوك السائق الذي ت 1995سنة  Ellisonetalحسب دراسة  : Anonymityالغفلیـــة  –ب   

  .یقود عربة مكشوفة أقل عدوانیة من السائق الذي یقود عربة غیر مكشوفة
  
یقف أسلوب الحیاة و الذي یتمیز بسلوك المخاطرة االندفاعیة، العدوان :  أسلــــــوب الحیــــــاة -ج  

سیبلغ إلى ھدفھ متناسي أن اإلفراط في السرعة قد  المفتوح، حیث یعتقد السائق أن بإفراطھ في السرعة
  .یسبب عواقب وخیمة علیھ و على اآلخرین

  
  :أسبــــاب إجتماعیـــــة -3- 4

عد السلوك العدواني سلوكا متوارثا عبر األجیال من خالل مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة حیث ی   
ر معھ طوال الحیاة، و في دراسة أجراھا یستمد الطفل بسلوكاتھ من خالل المالحظة و ھو راكبا لتستم

جریمة قتل ( وجد أن ھناك عالقة موجبة بین حوادث الطرقات و حوادث القتل "  Whitlockویتلوك 
  )1(.")أو انتحار 

  
  :ممیـــزات السائـــق العنیـــــــف -4- 4

  : یتفق أغلب الدارسین على أن السائق العنیف یتمیز بـ 
 - عدواني - مغامر –لھ مستوى دراسي متوسط أو دون ذلك  - الجنس ذكر -  سنة 35و  18عمره بین 

  .معقل لتصرفھ العدواني –حیزي - إنفعالي
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .475مرجع سابق ص ) 1(
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  :خاتمـــــــــــــــة
  

العالم بصفة عامة یجب علینا إتباع السلوك الحضاري في كل  نظرا لخطورة ھذه الظاھرة في       
تصرفاتنا و خاصة و نحن داخل السیارة حتى ال نتسبب في إیذاء أنفسنا و إیذاء غیرنا، كما یجب أن 

وا القانون في تطبیقھ ذتلعب وسائل اإلعالم دورھا لتبین مدى خطورة السیاقة العدوانیة، و أال یتخاذل منف
  .لھ  على المخالفین

  
V- العنــــف السیاســــــي:  
  
وصلت إلى حد حروب  دامیة و حاالت استنزاف و ظاھرة تسارعت وتیرتھا  والعنف السیاسي ھ   

الدولة، و شھدت المجتمعات مختلف أنواع العنف السیاسي، اغتیاالت، إضرابات، و   لقوى المجتمع
م التاریخ، مارستھا قوى سیاسیة و إجتماعیة ھذا و تعد ظاھرة العنف السیاسي قدیمة قد... انتفاضات

  .حكومة أو معارضة، أو داخل البناء السیاسي
و ظاھرة العنف السیاسي من أخطر ظواھر العنف في العالم ، فھي تھدد حیاة األفراد و ممتلكاتھم ،   

  .كما تھدد األمن اإلجتماعي 
  
  : مفھــــوم العنــــــــف السیاســــي  -1  
  

  :عنف السیاسي یجب التطرق إلى ثالثة اتجاھات لتعریف ال
  

أو  ،العنف ھو االستخدام الفعلي للقوة المادیة إللحاق الضرر و األذى بالذات: اإلتجـــاه األول - 
 .و تخریب الممتلكات، و علیھ فالسلوك العنیف یتضمن معنى اإلرغام  ،باألشخاص اآلخرین

  
  .م الفعلي للقوة المادیة أو التھدید باستخدامھا العنف ھو االستخدا:  اإلتجـــاه الثانــــي - 

  
العنف ھو عبارة عن مجموعة من اإلختالالت و التناقضات الكامنة في الھیاكل  : اإلتجـــاه الثالــــث - 

اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و السیاسیة للمجتمع، و علیھ فالعنف ھو سلوك فعلي أو قولي یتضمن 
خدامھا إللحاق األذى بالذات أو باآلخرین و إتالف الممتلكات لتحقیق استخداما للقوة أو تھدیدا باست

 )1(.و عندما تكون دوافع العنف أو أھدافھ سیاسیة فإنھ یصبح سیاسیا .أھداف
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 597ص  –العنف و المجتمع  –العنف السیاسي و عالقتھ بالتحول الدیمقراطي  –بخوش مصطفى / أ) 1(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل--------------------- --------------------------------------------------------- الفصل الثانيd  
  
  

 :أشكــال العنف السیاســــــــــي  - 2
  

  :للعنف السیاسي شكالن ھما         
  :العنـــف الحكومـــــي -1- 2
  

و ھو العنف الذي یوجھھ النظام إلى المواطنین أو إلى جماعات و عناصر معینة و ذلك لضمان    
و تقلیص دور القوى المعارضة و المناوئة لھ، و یمارس النظام العنف من خالل أجھزتھ استمراره 

   إلخ   ...القھریة كالجیش و البولیس  و المخابرات
  :العنـــف الشعبـــــــي -2- 2

و ھو العنف الموجھ من المواطنین إلى النظام، و ھناك نوعان من العنف الشعبي تمارسھ أجنحة    
ھا البعض، أو قوى و جماعات ضد قوى و جماعات ألسباب سیاسیة أو اقتصادیة أو السلطة ضد بعض
  .إجتماعیة أو دینیة

 :أسبـــاب العنـــف السیاســــــــي- 3
تقوم على عدة عوامل و أسباب متداخلة فیما  ،إن العنف السیاسي ظاھرة مركبة متعددة المتغیرات   

اسیتھا أو تغییر أسالیبھا، و ھذه العوامل یمكن حصرھا فیما بینھا تؤثر على السلطة الحاكمة لتعدیل سی
  :یلي 

  :المجموعــــة السیاسیــــــــة -3-1
  )1(.استبداد النظام السیاسي و دكتاتوریتھ الحكم و عدم وجود مشاركة شعبیة - 
  .حرمان القوى السیاسیة لحریة التعبیر - 
  .لسلطةافتقاد المؤسسات الشرعیة المساندة للجماعات السیاسیة ل - 
  .إتباع الدولة لسیاسة التعذیب و السجن و اإلعدام - 
  .غیاب حریة التعبیر و الیأس من تغییر السلطة - 
  .انعدام الحوار الوطني لمناقشة القضایا األساسیة للبالد - 
  
  :المجموعــــة االقتصادیــــــة -3-2
  .غیاب العدالة اإلقتصادیة و ظھور الطبقیة - 
  .الحیاة من عمل و سكن و تعلیم و غیرھافشل الدولة في توفیر ضروریات  - 
 .التنمیةاستحواذ المقربین للسلطة على الثروة و فشل  - 
  :المجموعــــة الفكریـــــــــــة -3- 3
  
  .عدم رضا الجماعات السیاسیة بسبب عدم شرعیة السلطة - 
  )2( .األزمة الحضاریة أو أزمة الھویة - 
  .عدم استقاللیة النظام السیاسي لتبعیة الخارج - 
 .دم الحفاظ على االستقالل السیاسي و اإلقتصادي و الثقافي للبالدع - 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .613ص  ،مرجع سابق،العنف و المجتمع –العنف السیاسي و أزمة الدولة الحدیثة  –فوزي نور الدین  )1(
  .614مرجع سابق ص  )2(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------------------------------------------------------------------------ الفصل الثانيd  
  
  

   :وعــــة اإلجتماعیـــــةالمجم -3-4
  
  .ظھور المھمشین في البالد و سخطھم  - 
  .انتشار ثقافة االستھالك -
  )1(.عجز الدولة عن استیعاب و احتواء القوى اإلجتماعیة الجدیدة - 
 .عدم وجود مشروع وطني أو قومي یحقق أھداف المواطنین -

  
  :العربـــيأسالیـــب مواجھـــة العنـــف السیاســـي في الوطــن  - 4      

  
  :اتبعت الدولة العربیة عدة سیاسات لمجابھة العنف السیاسي و التي یمكن تلخیصھا فیما یلي       

  ).عنف الدولة اتجاه الجماعات المواجھة للسلطة( استخدام العنف المضاد  - 
  . إتباع أسلوب التعددیة السیاسیة - 
  .سن مجموعة من القوانین لمواجھة الطوارئ  - 

ى الواقع نجد فشل ھذه األسالیب في إیجاد الحلول بل بالعكس فقد زادت حدة العنف لكن بالرجوع إل
  .السیاسي

و علیھ فإن محاولة لمواجھة العنف السیاسي ال بد من إصالح اإلختالالت الموجودة باألنظمة       
  :السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة و الفكري و اعتماد سیاسة تقوم على 

  .لجواز و قبول الرأي المخالفالمرونة في ا - 
  .تدعیم مؤسسات المجتمع المدني و إعطائھا مكانة الئقة - 
  . تقویة السیاسیة البسیطة - 
  .حل أزمة الشرعیة للحیاة السیاسیة  - 
  .تطویر القدرة التوزیعیة للنظام السیاسي ، حتى یضمن توزیع أكثر للثروات - 
  . تدعیم قیم الحوار للقنوات الرسمیة - 

القول أنھ ال توجد أي دولة ال تعاني من أزمات داخلیة، لكن طریقة التعامل مع ھذه  و علیھ یمكننا 
  .األزمة و عالقة السلطة بالشعب ھي التي تتحكم في انعكاسات ھذه األزمات على المجتمع

فاإلحساس بالمشاركة في السلطة من طرف الشعب یخفف من حدة األزمة حیث یطغى الشعور 
  .ألفرادبالمسؤولیة على جمیع ا

و علیھ فتداول السلطة أمر حتمي ألن تشبثھا بید جماعة معینة و عدم تحسین األوضاع و الشعور  
  .باالغتراب السیاسي من شأنھ أن یدفع نحو ممارسة العنف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .614مرجع سابق ص )1(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------------------------------------------------------------------------ الفصل الثانيd  
  
  

  :ـاب العنــــــــفــــــــأسب - اــــتاسع
  

و فیما یلي  وراءھا،یعد العنف ظاھرة واقعیة ال بد من دراستھا و معرفة أسبابھا و الدوافع الكامنة        
  :الظاھرةنقدم جملة من األسباب العامة التي تساعد على ظھور ھذه 

  
   I - ةـــاب اإلجتماعیـــاألسب :  
  

إلجتماعیة المؤدیة لظاھرة العنف و التي یمكن حصرھا في التربیة و التنشئة األسباب ا ىتتعد       
  ...اإلجتماعیة، و سائل اإلعالم و غیرھا

  
  :ةـــــاب التربویــاألسب - 1      

  
كما تساھم عدة عوامل . في حیاتھ األولى بأسرتھ من جھة و بمجتمعھ من جھة أخرىالفرد یتأثر        

و تعد ھذه الوسائل العامل األساسي ...جتماعیة كاألسرة و المدرسة، جماعة الرفاق في عملیة التنشئة اإل
  .اجتماعيفي نقل حیاة الطفل من الناحیة البیولوجیة إلى إنسان 

فالتنشئة اإلجتماعیة ھي عملیة التعلم اإلجتماعي، فالفرد یكتسب صفاتھ عن طریق التدریب        
و مع التطور التكنولوجي و . عرفھا الطفل لتكوین عاداتھ اإلجتماعیةالمستمر تبعا لمراحل النمو التي ی

و یمكن تناول التنشئة اإلجتماعیة من . المختلفة االتصالالتفتح أكثر على العالم الخارجي بواسطة وسائل 
  :خالل جانبین ھامین ھما 

  العنف یولد العنف:  ةالوالدیالقسوة   -  أ
 .مشاھدة نماذج العنف بالتلفزیون  -  ب

 
  : القســـوة الوالدیة -1- 1

رة الخلیة األساسیة التي یبنى علیھا المجتمع، كما تقوم بعدة وظائف أھمھا الوظیفة النفسیة ستعد األ       
   .و الوظیفة العاطفیة

  
  :تتمثل في  : الوظیفــــة النفسیــــــة*    
  .اإلستقرار و األمن - 1
  .حمایة كافة أعضائھا - 2
  
  : تتمثل في  : ـــــــةالوظیفـــة العاطفی*   
  .التفاعل العمیق بین الزوجین - 1
  .التفاعل العمیق بین اآلباء و األبناء  - 2
  

ر ال تقوم على ھذه الوظائف بل تعتمد على مبدأ القسوة و العنف في تربیة سلكن ھناك بعض األ   
  .لكا لھمماألبناء باعتبار أن ھؤالء 

  . بول تساعد الطفل على أن ینمو شخصا یحب غیره و یثق بھمالمشبعة بالق االتجاھاتفالعالقات و    
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------------------------------------------------------------------------ الفصل الثانيd  
  
  

سلط و اإلھمال، و تفضیل الذكر یة الزائدة أو التماالسیئة نحو الطفل مثل الح االتجاھاتأما العالقات و 
  .على األنثى تؤثر على النمو النفسي للطفل 

یل و التنافس السلبي تؤدي إلى النمو السلیم ضكذلك أن العالقات المحبة بین اإلخوة و الخالیة من التف
    )1(.للطفل كذلك الخالفات بین اإلخوة و تحیز الوالدین إلى الكراھیة

على للطفل، فصورتھما تنعكس على شخصیة اإلبن و تقوم بتشكیل سلوكھ و ن ھما المثل األافالوالد  
  .توجیھاتھ

فالعقاب الشدید الذي یمارس على الطفل، و كذا الخالفات الدائمة بین الزوجین تجعل األطفال یسلكون 
  .السلوك العنیف

    
أن یعوق من عملیة  و مما ال شك فیھ أن اإلصراف في استخدام العقاب لدى األطفال من شأنھ        

تكوین األنا األعلى عند الطفل أو ما یعرف بمفھوم الضمیر و جھاز القمع و یجعل من الطفل إنسانا یفتقر 
إلى الرقابة الذاتیة و یخشى العقاب العاجل یرھب بالسلطة طالما كانت حاضرة أمامھ و ال یأبھ بھا إذا 

  )2(.كانت غائبة عنھ
  .شیة و عنف في طفولتھ یسعى إلى االنتقام و ارتكاب جرائم عنف في كبرهفالطفل الذي یعامل بوح       
أخیرا إن المغاالت في القسوة و العقاب لألطفال یعتبر بؤرة االضطراب السلوكي و كذلك اإلفراط   

  )3(.في التدلیل و اللین مع األطفال یجعلھم غیر قادرین على تحمل المسؤولیة
  
  :وسائـــل اإلعـــالم -2- 1
  

إن تفاقم ظاھرة العنف عند الشباب راجع إلى وسائل اإلعالم و خاصة التلفزیون الذي یلعب دورا    
  .ھاما في كشف العملیات العنیفة في شتى أنحاء العالم

فالتلفزیون ھو الوسیلة الترفیھیة الوحیدة التي ال یخلو منھا بیت حیث منذ صغره یبدأ الطفل في    
ھ األخیرة تترك أثرا سحریا في العین التي تلتقطھا، و علیھ یكون إدراك الصوت و الصورة، ھات

  .الشخص عرضة لمشاھد العنف دون تحریض مباشر 
حادة یكون أساسھا السلوك  اجتماعیةفاإلصراف في بث مشاھد العنف یولد اضطرابات نفسیة و    

مھددة أكثر مما یوجد في العنیف فحسب دراسات أن ھواة األفالم  البولیسیة ینتھي بھم األمر بنظرة 
  .الواقع
ھذا فیما یخص األفالم الدرامیة، و التي یمكن أن یدرك الشباب أنھا مجرد أفالم ال غیر، ماذا عن    

الحروب و الكوارث الطبیعیة و التي تحصد آالف الیتامى و المشوھین و التي ال یكف الحدیث في 
  )4(.أسبوعھا الموالي

إن مشاھد العنف قد تظھر في سلوك األطفال مباشرة لكنھا ال تدوم طویال، كما أن من جھة التأثیر ف   
أما آخرون فیرون أن ھذه السلوكات العنیفة قد ال تظھر مباشرة، بل تنتظر عوامل داخلیة و خارجیة 

  .لتظھر في سلوكات المراھقین
  

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .152-151ص ص  ،1982 ،الجزائر ،معیة ادیوان المطبوعات الج –محاضرات في علم النفس اإلجتماعي  –ي الدین مختار حم   )1(
، القاھرة، زیعودار غریب للطباعة و النشر و الت - إجتماعیة- دراسة نفسیة  -اإلغتراب و التطرف نحو العنف -خضر عبد المختار محمد ) 2(

   . 68-67ص ص  ،1999
  .70سابق ص  مرجع) 3(
   .12ص  ،2003أكتوبر  ،483العدد  –لعنف في وسائل اإلعالم ا -مجلة الجیش) 4(
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل---------------------------------------------------------------- --------------الفصل الثانيd  
  

  
  : Deprisation relativeــي بالحرمــان النسـ -2       

  
الذي یعتبر مفھوم الحرمان النسبي من المفاھیم المھمة لتفسیر "  GURR" تزعم ھذا اإلتجاه ی    

ف حیث أن ھناك فروقا واضحا بین التوقعات التي البد أن تكون و بین خیبة اآلمال نتیجة ظواھر العن
   )1(.للتوقعات

فالحرمان النسبي تباین ملموس بین توقعات الناس لظروف الحیاة التي یعتبر الناس أن لھم حقا فیھا     
  .و األمور التي یظنون أنھم قادرین على بلوغھا

تفاوت وفقا لحدة الحرمان النسبي الذي یعانیھ یفإن العنف اإلجتماعي "  GURR" و طبقا لنظریة    
  .أفراد المجتمع

  : و یمكن تقسیم الحرمان اإلجتماعي إلى نمطین   
  .الحرمان طویل األجل - أ

  .الفترة القصیرة -ب
  

الحقیقي من  مدى العنف، فالحرمان بنوعیھ ال بد أن یحدث تأثیره اتساعفالفرق بینھما مسؤوال عن        
خلف حالة من عدم الرضا لدى األفراد، و من ثمة ظھور الحركات اإلجتماعیة ال بد من وعي ذاتي لدى 

الذین وقع علیھم الحرمان، و في غیبة مثل ھذا الوعي النسبي یدفع من یعاني من ھذا الحرمان إلى 
  .لمراد تغییرهمحاولة تغییره و یجعلھ یدرك مختلف أبعاد متغیرات الواقع اإلجتماعي ا

و مما ال شك فیھ أن اإلحساس بالظلم في أي مجتمع، و اإلحساس بعدم المساواة اإلجتماعیة بین    
  .الطبقات العاملة،  و التي ال تعمل و تحصل على ما ترید و سیطرة المال على السوق

و  یمكن مشكلة العنف من حرمان أو عدم تساوي المستویات اإلقتصادیة J.Hearmو تقول   
اإلجتماعیة على الرغم من اختالف الرأي حول األسباب و على الرغم من أن نظریة الحرمان النسبي 

   )2(.تساھم بشكل عام في العنف
  :كما أن ھناك ثالث آراء حول توضیح أسباب العنف

  
الحرمان النسبي ینجم  من خالل توقع بعض األفراد أال تسوء حالتھم في حین تتحسن أحوال   -  أ

ون سبب مشروع، و إذا حدث العكس فإن اإلحساس بالحرمان مع الظلم یولدان غضبا اآلخرین د
 .و سخطا و تھیئ رفض النظام القائم و تحدیھ و محاولة إقناعھ و لو بالعنف 

 
أن یقیس مفھوم الحرمان النسبي من خالل أشكال متعددة مثل التعصب و االنقسامات "  GURR" كما حاول   - ب

 .رض التعلیمیة، و االعتماد على رأس المال األجنبيالدینیة، و انعدام الف
 
السیكولوجیة و األوضاع اإلجتماعیة لتفسیر القوى المحركة للعنف و ذلك  بین العوامل "  GURR" كما ربط  -جـ

  .من خالل مفاھیم السخط و اإلحباط
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .74ص  مرجع سابق، االغتراب والتطرف نحو العنف،محمد خضر عبد المختار، )1(
  .75-74ص ص  مرجع سابق )2(
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   : الثقافـــــــــة و المجتمــــــع - 3      
      

تنحصر ھذه األسباب في الھامشیة، و یعرف الفرد الھامشي بالشخص الذي ینتقل من وسط ثقافي         
خر إذ ال بد أن یستغرق  وقتا طویال حتى یتكیف مع الوسط الجدید، و یصبح خاللھا الفرد إلى وسط آ

  ".الرجل الذي یعیش على الھامش" دھذا الفرمتأرجحا بین ثقافتین، و یسمى علماء اإلجتماع  
عددا من المؤشرات التي تعبر عن الھامشیة اإلجتماعیة باعتبارھا  "محمد دسوقي  "و یلخص         
  :طار لتفسیر التطرف منھاإ

  .اإلنسان الھامشي ھو إنسان ال ینتمي للمجتمع الذي یعیشھ - 1
  .الھامشیة التي تؤدي إلى خلق عددا من السیمات المضادة للمجتمع - 2
یلي اإلنسان الھامشي للتطرف كمحاولة للتعبیر عن ھامشیة و عن فقدان الدور في  - 3

    .المجتمع 
تصارع ثقافات  أنلفرد ھامشیا، یشعر بشعور األقلیة، كما فالظروف اإلجتماعیة التي تصنع ا   

  .متسلطا  –متطرفا  –متصلبا  –المدینة یجعل الشخص غیر آمنا 
إلى ھذه إذا ما وجدت شخصا مضطربا نفسیا فإنھ یكون أكثر استعدادا للعنف إضافة فھذه الظروف 

، قلة التوجیھ و الرعایة، انعدام الحب راباالغتاألسباب نجد التفكك العائلي، الطالق، وفاة أحد الوالدین، 
  .و العاطفة

كل ھذه األسباب و غیرھا تؤدي إلى بروز ظاھرة العنف سواء عنف اإلنسان ضد نفسھ أو ضد    
  .اآلخرین

  
II -  األسبـــــاب اإلقتصادیــــــــــــة:  
  
ي تنجم عنھا إصابة بعض تؤدي ظواھر العنف على مسرح الحیاة تدني األحوال اإلقتصادیة و الت       

فھذا األخیر لیس سببا في ظھور العنف بقدر ما . من المجتمع كرد فعل للفقر االنتقاماألفراد بالیأس و 
  :باتجاھین ھما  االستداللیصاحبھ من صرافات و ضغوط نفسیة تؤثر على الفرد و علیھ یمكن 

  
ا دورا في ظھور ارتباك قواعد العنف في الفقر و البناء اإلقتصادي لھم: اإلتجـــــــــــــاه األول -

 .المجتمع
  

لیس الفقر سببا في حدوث اإلضطربات داخل المجتمع بل الرغبة في تحقیق  :اإلتجـــــــــــاه الثاني -
  .الثراء ھو الذي یولد العنف 

    
، تعتبر )Raymand et Chembers )1976 شمبرز -ریموند و من خالل نتائج دراستھ        
ات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة مرتبطة بالعجز و الالمعیاریة و التبلد السیاسي مما یؤدي إلى المتغیر

  .االتجاه نحو العنف
و تعمل البیئة اإلقتصادیة بالمجتمع على تشكیل " أن اإلنسان حیوان إقتصادي "  ماركسو حسب        

  .صادي شخصیة أعضائھ، في نفس الوقت تؤثر على البناء االجتماعي و االقت
من استقرار بناء البنیة االجتماعیة، أو تحول في  إذ یمكن أن تكون قوة دافعة تساعد على المزید        

  .ظروف خاصة لتصیر قوة تفجیر تعمل على تحطیم البنیة االجتماعیة
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ار للفساد، و االقتصادي في السبعینات و ما خلفتھ من انتش االنفتاحكما أن اآلثار السلبیة لسیاسة    
التي شاھدھا المجتمع خالل العشریة  اإلختالالتو انھیار النسق القیمي إلى آخر  البطالة المجتمعیة، 

  )1(.األخیرة
إلى أن البناء االقتصادي یسبب نمو عالقات إجتماعیة معینة، مما تنتج " كوھان  "ھذا و یشیر   

تنظیمات طبقیة خاصة، و في كل مجتمع  ثمة طبقتان رئیسیتان، طبقة حاكمة مشتغلة و أخرى محكومة 
مستقلة، و أفراد ھذه الطبقة یغتربون عن القیم السائدة أو طریقة إنتاج األشیاء و ھم یشكلون أخیرا 

  )2( .ماعة ضخمة یجمعھم معا الوعي الطبقي المشتركج
و كما أن السلوك اإلقتصادي ظل یعتبر سلوكا إنسانیا، و من ثم خاضعا للقیم األخالقیة اإلنسانیة،   

حیث أصبح السلوك اإلقتصادي منفصال عن النظام األخالقي و القیم اإلنسانیة و الحق أن اآللة 
  .مستقلة عن احتیاجات اإلنسان و إیرادات البشر اإلقتصادیة اعتبرت كیانا بذاتھا

  .إن العالقات اإلقتصادیة تقرر األشكال و الوسائل المختلفة للعنف السیاسي
إن للبطالة آثار سیاسیة على البلدان التي تعاني منھا أي  انتشارھا یؤدي إلى خلق تكتالت و ضغط   

على أمن الدولة و المشكلة أصعب و أضخم عندما عن النظام السیاسي القائم في الدولة مما یولد ضغطا 
إلى أیة جماعة  االنضمامیواجھ ھؤالء األفراد مشاكل السكن و المعیشة في العواصم مما یورطھم في 

  .تحتضن ھؤالء األفراد 
  
 III - األسبـــــاب النفسیـــــــــة:  
  

ل ترجع جذورھا إلى اإلنسان باعتباره بالرغم من تعدد العوامل المؤدیة للعنف، إال أن ھذه العوام       
فالشخصیة . ثقافیة – اقتصادیة –إجتماعیة  –نفسیة  –محصلة للمؤثرات المختلفة سواء كانت سیاسیة 
و ھي حجز الزاویة و الجذور األولى التي من خاللھا  من المواضیع المھمة التي اھتمت بھا النظریات،
ظروف المحیطة، أو تتجھ نحو العنف، و التمرد نتیجة یمكن أن تتوافق مع ھذا الواقع و في ظل ال
التبلد لمواجھة مشاعر  تعاني من مشاعر اإلنسحابیة و ولمشاعر اإلحباط المتتالیة من ھذا الواقع، أ

اإلحباط الموجودة و المعرقلة للبناء النفسي، و یمكن إجمال أن الشخصیة تواجھ خیارات ثالثة لمواجھة 
     :أة للعنفالظروف و العوامل المھی

  .الشخصیةقع رغم الظروف المحیطة و یرجع ھذا لبناء االتوافق مع الو - 1
العنف و التمرد على ھذا الواقع نتیجة لعدم التوافق و مشاعر اإلحباط المتتالیة من العوامل المھیأة  - 2
 .للعنف
 .و الطریق الملكي إلى مشاعر األنااإلنسحابیة و التبلد و ھ - 3

  
یتمثل في مجموعة من المیول القویة التي تفعل " ف حسب قاموس علم النفس إن السلوك العنی       

و شخصیة اإلنسان لمجرم تتصف باالنطواء و الالمباالة . بطریقة مضادة لقوانین المجتمع و لعاداتھ
العاطفیة، بالعدوانیة و العنف، باألنانیة و سرعة السقوط في الرذیلة و سھولة اختراع القصص 

  . )3( "التبریریة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .90، ص مرجع سابقالعنف ،  االغتراب والتطرف نحو -محمد خضر عبد المختار) 1(
    .39ص مذكرة ماجستیر  –مساھمة في دراسة السلوك العدواني عند الطفل ضحیة مشاھد عنیفة  - فضال نادیة )2(

)3(  Nobert Sillomy- Dictionnaire de psychologie- Paris- Bordas 1980 
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خالصة القول أن حدة العنف ھي إرتكاب الجریمة سواء اإلعتداء على األشخاص، على و          
فالظاھرة اإلجرامیة تتضمن سلوكا عنیفا ، و أن العوامل الداخلیة و الخارجیة . العرض، على المال 

، و تؤدي بذلك إلى ارتكاب الجرائم في ظل الظروف اإلجتماعیة القاسیة التي العنیفالسلوك تتحكم في 
  .تحیط بالبیئة التي تعیش بھا 

 
  :حالــــة العنــــف في الجزائـــــر - عاشــــرا

  
و عبد الكریم  .ملصاحبھ "  ائر من منظور التحلیل النفسيزحالة العنف في الج" من خالل مقال   

لمجموعة من الموثقین یتناول السلوك العنیف عامة و ما " عنف رضا و ذاكرة " من كتاب  المستمد
  .حدث في الجزائر خالل التسعینات خاصة

حیث خلف العنف أزید من مئة ألف قتیل و أكثر من ملیوني ضحیة، و ما یفوق العشرین ملیار       
  .دوالر من الخسائر

" قوانین السدیم...العنف في الجزائر "كتابھ المنعون   فيي عبد الرحمن موساوأما األستاذ       
الصادر عن منشورات البرزخ، فقد اعتبر أن العنف عبارة عن ظاھرة كونیة ، و ال یطھر في مجتمع 

یمكن  ...دون آخر و ال یمكن تحدید بروز اعنف في أي مجتمع من المجتمعات بلحظة تاریخیة معینة
یفسران لوحدھما أسباب العنف في محمد بوضیاف و اغتیال الرئیس  تخابياالنالقول أن توقیف المسار 

  )1(.الجزائر
فالعنف لھ بعد تاریخي یمكن أن یتفجر في أي لحظة فإذا اعتبرنا ان األزمة اإلقتصادیة، و غیاب       

العنف و  عوامل تأزم أي مجتمع  لكنھا ال تؤدي بالضرورة إلى خلق. العدالة اإلجتماعیة، انتشار الرشوة
  .ذلك بغیة تجاوز ھذه األزمة 

االعتماد على التفسیرات اإلقتصادیة لدراسة ھذه أنھ ال یجب  عبد الرحمن موساويكما أكد األستاذ 
  )2(.لفھم مسار العنف و مختلف أطواره للبعد الثقافي االلتفاتالظاھرة، بل یجب 

اب العنف في الجزائر منھا التفسیرات تلف التفسیرات التي تناولت أسبخكما تناول الباحث م       
اإلستعماریة التي تعتبر الفرد الجزائري عنیف بطبعھ و ذلك حسب ما جاء في دراسة قام بھا البروفسور 

أن التركیبة النفسیة الجزائریة للجزائري تجعلھ میاال للعنف و أن سكان شمال . 1918عام  أنطوان بورو
   )3(.القیام بالواجبات الحضاریة و األخالقیة إفریقیا بمثابة رعاع غیر قادرین على

جاء " اإلندفاع اإلجرامي لدى األندیجان الجزائري " بعنوان  1932كما نشر ھذا األخیر كتابا عام        
  .فیھ أن الفرد الجزائري ال یملك قشرة دماغیة و مخیة فھو بذلك إنسان غیر سوي

  .وساط المثقفین الفرنسیین إلى یومنا ھذاو لقد ظلت ھذه النظریة العنصریة منتشرة في أ
اف أجنبیة، و كون أن األزمة الحضاریة ركما ینفي موساوي كون أن العنف في الجزائر سببھ أط        

  .و أزمة التنمیة تحصران أسباب العنف في انحرافات التاریخ فقط
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كز الثقافي بالمرعن محاضرة عبد الرحمن موساوي  - علینا قراءة العنف في الجزائر بعیدا عن التأثیرات السیاسیة –حمید عبد القادر ) 1(

  www.google.fr.1، ص  16/01/2007الفرنسي، الجزائر،       
  .1مرجع سابق، ص ) 2(
 .1مرجع سابق، ص ) 3(

http://www.google.fr
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   I - زایـــد ظاھـــرة العنــف في الجزائــرسبـــاب تأ:  
  

   :أسبـــاب سیاسیـــــة – 1     
  

   .إعتماد الدیمقراطیة كمبدأ للوصول إلى السلطة دون تحضیر كاف للحكام و المحكومین   -أ     
و نقصد بھ اإلیمان بمبادئ العدالة و الوطنیة، لكن عند التطبیق نعتمد على : التناقض القیمي   - ب
     سوبیة و المح

  .العواطف الشخصیة      
عدم تقبل طروحات اآلخرین في إیجاد الحلول و سیطرة قرارات الجماعات الالرسمیة في  –ج 

  .التخطیط و التنفیذ
   .اعتماد العنف السیاسي لغة للحوار في القضایا السیاسیة  - د 

  .نانعدام الثقة بین الرؤساء و المرؤوسی - ھـ 
  

  :تماعیــــةأسبــــاب إج - 2   
  

امتد العنف إلى المجتمع الجزائري من خالل مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة بدایة من األسرة فأثر    
من طرف آبائھم، مما أدى إلى ...) العنف الجسدي مثل الضرب و الحرق ( ذلك في تربیة األطفال 

  .ناقم على المجتمع، یتعاطى الكحول و المخدرات  ،ظھور جیل مریض، منحرف
ناھیك عما نشاھده في الشوارع من أطفال یمارسون العنف اللفظي من خالل ألفاظ و سلوكات تمس   

في المساجد تلك األماكن  العنف حتىد بل قد نشاھد مظاھر حنقف عند ال أنو ال یمكننا  .بالحیاء العام
  .المقدسة و التي أصبحت فسحة لمجالس الفتن

  
  :ــــةـــأسبـــاب نفسیــ -3   
  

تركت األسباب السالفة الذكر أثرا على نفسیة المجتمع الجزائري فتولد مشاعر القلق و تمت    
العدوانیة، و ماتت في نفوسنا مشاعر األخوة و الرحمة و التسامح، و سیطر العنف على سلوك كل فرد 

  .من المجتمع الجزائري الذي كان یضرب فیھ المثل في البطوالت 
  

  :ــــةالحلــــول المقترحـــ* 
  

  : لتفادي ظاھرة العنف بالمجتمع الجزائري یمكن تلخیصھا فیما یلي 
  .تفادي األسباب السالفة الذكر - 1
 .عن العنف و العنف المضاد االبتعاد - 2
 ).البحث عن التغییر و الوجود(التحرر من العقم الفكري  - 3
 .التحرر من العنف یحرر من الخوف - 4
  .إكراه في الدیناإلیمان بال  - 5
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c ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------------------------------------------------------------------------ اني الفصل الثd  
  

  
 II - حصائیـــات حــول مستـــوى الجریمــة بالجزائـــرإ:  

        
امة و الشباب بصفة بصفة ع عتعتبر ظاھرة العنف من الظواھر الخطیرة التي تھدد كیان المجتم       
و .و بما أن العنف أسلوب بدائي فھو جریمة یعاقب علیھا القانون. نظرا التسام ھذه الفئة بالتسرع .خاصة

  .ككل الجرائم فھو ینخر في كیان المجتمع و ینال من وحدتھ و تماسكھ و استقراره و أمنھ
  .من جریدة الحوارو في ھذا اإلطار سنعرض بعض ما توفر لدینا من اإلحصائیات        

مرأة إ 228رجال و  12462للدرك الوطني عن توقیف  2007فقد كشف تقریر الثالثي األول لسنة 
  .قاصرا 640بسبب ارتكاب جنح و جرائم مختلفة منھم 

ضع وشخصا، و  7784جریمة تم توقیف على إثرھا حالة  6833ھذا و قد أحصت مصالح الدرك 
  .شخصا 1535اح شخص رھن الحبس فیما أطلق سر 6276

  
  :یمثل إحصائیات خاصة بالجرائم و الجنح –30-الجدول رقم و 
  

  اإلجـــرام المتخـــذ  عدد الحـــاالت  نـــوع الجریمـــة
    2828  ضد الممتلكات
    2163  ضد األشخاص

    67  ضد اإلقتصاد الوطني
    4446  تخریب الممتلكات

    2224  السرقة
    1418  الضرب و الجرح العمدي

 59شخصا، سجن  676ایقاف   575  ة السیاراتسرق
  سیارة 587شخصا و مصادرة 

    104  القتل العمدي
    25  جرائم الدعارة

    31  اإلختطاف
تزویر األوراق النقدیة و قیمتھا 

  )د ج  1157600(
 52شخصا، وضع  86ایقاف   66

شخصا رھن الحبس و استفاد 
  الباقي من اإلفراج

    القصرو النساء  - جریدة الحوار: المصدر                                                                                                     
     2775د العد–المجرمون في ارتفاع                                                                                                                        
        5، ص 2007أفریل  11 ءاألربعا                                                                                                                       

  .معالجة شخصیة+                                                                                                                       
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------------------------------------------------------------------------ الفصل الثانيd  
  
  

  :ن من حیث الجنسیتصنیف المجرم -40 –الجدول رقم 
  

  النسبــــة المئویـــــة  د الحـــــاالتعـــــــــد  الجنـــــــــــــس
 %1.8  228  أنــــثى
  .98%2  12462  ذكـــــر

  %100  12690  المجمـــــــــوع
  .ابقمرجع س –جریدة الحوار : المصدر                                                                                                                     

  
  :ن من حیث السنیتصنیف المجرم –05 –الجدول رقم 

  
  النسبــــة المئویـــــة  عـــــــــدد الحـــــاالت  الفئـــــــــــــــات

  %5.04  640  سنة 18أقل من 
  %46.36  5884  29ــــــــ      8

 %30.98  3921  40ــــــــ    29
 17.69%  2245  سنة 40أكثر من 

  100%  12690  المجمـــــــــوع
  .مرجع سابق –جریدة الحوار : المصدر                                                                                                                        

  
  :یمثل تصنیف المجرمین من حیث الوظیفة – 06- الجدول رقم 

  
  النسبــــة المئویـــــة  ــــاالتعـــــــــدد الحـ  الوظیفـــــــــة

 96.87%  9263  البطالون
  3.12%  299  الطلبة

  100%  9562  المجمـــــــــوع
  .مرجع سابق -جریدة الحوار: المصدر                                                                                                        

  
  

  .شخصا من البراءة 4337شخصا و استفاد  8353اف التقریر إلى أنھ تم سجن ھذا و أض       
أطفال :" تحت عنوان لكمال حفاصة  13ص  2007أفریل  10كما جاء في نفس الجریدة لیوم الثالثاء 

  ."الشوارع في الجزائر
  .قضیة  1400إثبات النسب لدینا حوالي  - 
ل الثالثي الثاني الممتد من جانفي إلى ماي قاصرا خال 2000عدد حاالت العنف الجسدي و الجنسي  - 

2006.  
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------------------------------------------------------------------------ الفصل الثانيd  
  
  

الذي نعیشھ و خاصة ة الواقع +رخطوجریدة من أرقام مخیفة دلیل على جاء  في ھذه المما ھذا و        
أطفال الشوارع الذین من الجنسي على األطفال و المتاجرة بھم و جلھم  االعتداءفیما یخص ظاھرة 

یطلق علیھم ھؤالء األطفال و أصبحوا سلعة و مصدر رزق بعض العصابات تحقق بھم أرباحا طائلة 
   .–اللقطاء  – اسم
 - جریدة الحوار – نجیال جدیدا من المزطولیأن ننتج  قبل –و في تقریر آخر  تحت عنوان        

     .19، ص  2007أفریل 10الصادرة یوم الثالثاء  
خلیة استقبال و  185مركز لعالج المدمنین عبر الوطن و  53وجود - :أشار ھذا التقریر إلى ما یلي        

  .توجیھ على مستوى القطاعات الصحیة
  

  :السنوات یوضح قضایا المخدرات عبر -07الجدول رقم و 
  

  اإلجـــراء المتخـــــذ  الكمیــة المضبوطــة  عــــدد القضایــــــــا  السنــــــــــوات
متورطا  5858توقیف   كغ من القنب2148.379  /  2002

مغربیا  22جزائریا و 
  أجنبیا 54و 

2003  5161  /    
حیازة و  2800  2004

  استھالك
  

كغ من الحشیش  4409
 كغ من 1688.935المعالج 
  القنب

  

قضایا تھریب  10  2006
قضیة  1400دولي 
  تھریب

قرصا من  27838.6
  المؤثرات العقلیة

كغ من راتنج  2310.429
  القنب

  

   قبل أن ننتج جیال - جریدة الحوار: المصدر                                                                                                     
   2776العدد –جدیدا من المزطولین                                                                                                                        

  19، ص 2007أفریل  10الثالثاء                                                                                                                       
  .معالجة شخصیة+                                                                                                                       
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل------------ ------------------------------------------------------------------الفصل الثانيd  
  
  

  : 2006سنة یمثل الجرائم المرتكبة  – 80- الجدول رقم 
  

  اإلجـــراء المتخـــــذ  عـــــــدد القضایــــــا  نـــــــوع الجریمــــــة
ورقة نقدیة  20084استرجاع   شخص 431تورط فیھا  403  تزویر العملة

  وطنیة
    شخصا 650تورط فیھا  335  االحتیال جرائم النصب و

    23867  جرائم المساس باألمالك
    38099  باألشخاص  سجرائم المسا

محضرا و ھدم  29888إنجاز   24376  مخالفة ضد البیئة
  بنایة 4631

  .19، ص ، مرجع سابق ریدة الحوار ج: المصدر                                                                                            
  
  

  :یمثل حصیلة وطنیة مقارنة لحوادث المرور -09-و الجدول رقم 
  

  السنـــــة          
  الحــوادث

  الفــــارق الحاصـــل  الفـــارق  2006  2005

 %16.71  5773  34529  20756  حوادث
  %15.53  7928  51048  43120  الجرحى
  %21.77  757  3477  2720  القتلى

  مدیریة النقل لوالیة میلة : المصدر                                                                                                             
  

ببریطانیا و أول حادث  1896حیث أن أول حادث مرور أدى إلى إصابة شخص بجروح عام        
 43227سجل  2003و خالل سنة . 1899سنة  ةیات المتحدة األمریكیمرور أدى إلى وفاة كان بالوال

ملیار  65كما سبب في خسارة مالیة قدرت بـ . قتیل 4343جریح و  63699حادث مرور تسبب في 
   .كلم 1200وحدة سكنیة أو طریق عادي طولھ  65000ما یكفي لبناء . دینار جزائري

  



 72

c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل----------------------------------------------------- ------------------------- الفصل الثانيd  
  
  

III -  5200تقریـــر منظمـــة العفــو الدولیــة لعام:*  
  
لجمیع الناس من الرجال و األطفال و النساء بتعرض الحقوق اإلنسانیة  2004تمیزت سنة        

عالم، حیث ظلت المصالح اإلقتصادیة و صور النفاق السیاسي و مختلف لإلستھالكات في كل بقع ال
  .الجوانب اإلجتماعیة تشعل نیران النزاعات في كل أنحاء العالم 

الحرب على اإلرھاب لإلنتقاص  من المبادئ العالمیة لحقوق اإلنسان أكثر من ھذا و قد جاءت        
یقابل نوعھن ن من النساء تعانین من العنف بسبب كما ظل مصیر مالیی .مواجھتھا لإلرھاب العالمي

ھمال الكامل تقریبا ھو مصیر الحقوق اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و الثقافیة إلبالتجاھل، بینما كان ا
  .للجماعات المھمشة
جاء ما م رغ .بمزید من المحاسبة على المستوى الدوليدولة یطالب فیھا  149لتغطیة و جاء ھذا التقریر 

ة و ذلك بفضل دعاة حقوق اإلنسان، و نفراجات خالل ھذه السنیر أن ھذا التقریر یؤكد وجود اسالفا غ
، و إخضاع الكثیر من الشركات و المؤسسات لمزید من ةالمتحدھیئات المجتمع المدني التي تنادي األمم 

ف الممارس على المحاسبة، تعزیز العدالة الدولیة، تشدید الرقابة على تجارة األسلحة، و محاربة العن
  )1(.المرأة

 
IV - عــدم حمایـــة النســـاء من العنــف في الجزائـــر: 
  
كانون /ینایر 10جاء في تقریر منظمة العفو الدولیة الذي قدمتھ إلى األمم المتحدة الصادرة في         
التمییز  أن الدولة الجزائریة  متقاعسة في حمایة النساء من الضرب و اإلغتصاب و 2005الثاني 

القانوني و اإلقتصادي و خاصة فیما یخص إختفاء اآلالف من النساء خالل األزمة التي حدثت بالجزائر 
  ...في التسعینات و عدم تقدیم المسؤولین عنھا إلى العدالة 

 النساء الالئي مر من أزواجھن و اة القاسیة التي تعانین منھا آالفھذا من جھة و من جھة ثانیة الحی       
  .آبائھن
كما تبین منظمة العفو الدولیة أن غیاب العدل سھل ارتكاب العنف ضد النساء و استنادا إلى        

الجزائریات الناجیات من العنف، و مع مجموعة من المنظمات  ءالمقابالت التي أجرتھا المنظمة مع النسا
  :و النشطاء داخل الجزائر و خارجھا تتضمن المالحظات التالیة

لت النصوص القائمة على التمییز في قانون العائلة ممارسة العنف ضد المرأة،و أضفت الشرعیة سھ    - 
 االنتشارالتمییز عملیا، و جعلت من الصعب على المرأة التعامل مع العواقب المترتبة على  على 

  .واسع النطاق النتھاكات حقوق اإلنسان
مرأة و منھا اإلغتصاب و عدم تقدیم المسؤولین عن انعدام التحقیقات في أشكال العنف الجنسي ضد ال    - 

  .ارتكابھا للعدالة
ب المقدم للشرطة و القضاة و الموظفین المكلفین بقضایا العنف الجنسي أو العنف یعدم  كفایة التدر   - 

 .العائلي
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ara.amnesty.org 1العفو الدولیة ، ص  ةتقریر منظم*
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c  ظاھرة العنف تعریف األبعاد النظریة ل- -------------------------------------------------------------------------الفصل الثانيd  
  
  
  .اختفاء قریب ذكر یسبب عدم حصول المرأة على المعاشات و المخدرات و األمالك   - 
وجود قوانین قائمة على التمییز مثل الواجب القانوني في طاعة الزوج، و حق الزوج في التطلیق من    - 

 ر سكنجانب واحد بدون أن یترتب علیھ واجب دفع نفقة أو توفی
كما أكدت المنظمة عن فشل الحكومة الجزائریة في ایجاد سیاسة تساھم في حمایة النساء من العنف، 
ھذا و قد أبدت الجزائر تحفظات على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، األمر 

  )1(.الذي شكل عائقا خطیرا في وجھ ضمان الحقوق األساسیة للنساء و یجب سحبھا

  

  :ةـــــــخالص
  

من خالل ھذا الفصل حاولنا تناول مفھوم العنف انطالقا من بعض التعاریف  لغة و اصطالحا،         
زیادة على تناولنا لبعض التعاریف لدى بعض العلماء، ثم تطرقنا إلى بعض المفاھیم المرتبطة بمفھوم 

  . المقاربات النظریة لظاھرة العنفالعنف حتى نزیل اللبس في استخدامھا، كما تم التعرض إلى بعض 
كما أننا أشرنا إلى بعض النظریات المفسرة لظاھرة العنف، األمر الذي استوجب منا التطرق إلى         

  .بعض تقسیمات العنف، وكذا أشكال العنف
 و خلصنا ختاما إلى تحدید أسباب العنف مع التركیز على حالة العنف في الجزائر لتأكید مدى        

أھمیة و خطورة ھذه الظاھرة على الصعید العالمي و الوطني األمر الذي یستدعي تكثیف الدراسات و 
البحوث في ھذا المجال ألن العالم حالیا أصبح أكثر عنفا حیث أصبح العنف أداة و وسیلة لتحقیق أھداف 

 .ما فردیة و جماعیة عن طریق القوة و اإلكراه و االعتداء 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ara.amnesty.org 2العفو الدولیة ، ص  ةتقریر منظم )1( 
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  :تمھیـــــــد
  

یحظى موضوع دراسة المدینة بأھمیة بالغة في مجال علم اإلجتماع الحضري، لما تتضمنھ ھذه        
، رغم أنھا لیست ظاھرة حضاریة، غیر أن النمو الذي تعرفھ المدن  إجتماعیة عدیدةخیرة من ظواھر األ

  . االھتمامالذي یتطلب الدراسة و  الحدیثھو الشئ 
موقع المدینة في إطار النمو اإلجتماعي، و ھل المدن  اتضاحإلیھ في دراستنا ھذه ھو سعى و ما ن      

 ةھامشیعبارة عن ظواھر  معنھا في الحیاة اإلجتماعیة، أ ءاالستغناعبارة عن تكوینات أساسیة ال یمكن 
  .ضمن ھذا النمو المتمثل في تراكم عدد المتناھي من جزیئات إجتماعیة  صغیرة

بدءا من العھد و مدینة قسنطینة باعتبارھا المجال العام لدراستنا عرفت توسعا عمرانیا عبر التاریخ       
  .األمر الذي أكسبھا ثقال سكانیا و سیاسیاالتركي و استمر إلى یومنا الحالي 

مبرزین أھم المراحل  حالتوضیو نحن في ھذا الفصل نحاول أن نتناول ھذا الموضوع بشئ من       
  - علي منجلي –مدینة  التاریخیة التي مرت بھا مدینة قسنطینة لنخلص إلى دراستھ بشئ من التفصیل

  . النموذج
   .حیاةة قریط كونھاباإلضافة إلى  اجتماعيھا تنظیم تعریف المدینة من حیث كون      
عمال التي تؤدیھا المدن من حیث عدد السكان و تطورھا التاریخي و األ تقسیم م التطرق إلىتكما 

  .باإلضافة إلى ھذا قیاس درجة تقدمھا و المھن الغالبة فیھا
یاة الحضاریة و مظاھر حییر الكما تم معالجة بعض القضایا المرتبطة بالمدینة مثل ظھور معا       

ذج المدني باإلضافة إلى صفات والنشاط فیھا و الشروط الواجبة لنجاح مشروع المدینة الجدیدة و النم
   .المدینة و األزمة التي تعاني منھا المدینة إنسان

  .كما تطرقنا بشئ من التفصیل إلى مدینة قسنطینة من حیث نمو السكان و تطور العمران
من جوانب مختلفة لھا عالقة وطیدة بموضوع  –علي منجلي  –ھینا الفصل بالتعرض إلى مدینة و أن     

.بحثنا ھذا
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  :ـــــــــــةتعریـــــــــف المدین - أوال
  

یختلف تحدید مفھوم المدینة بین البلدان، فالموقع الحضري في الوالیات المتحدة ھو بصفة  رسمیة،    
لمتحضرة ھي مدینة ال یقل عدد اساكن، ثم و أن المنطقة  2500أیة مجموعة تتشكل على األقل من 

  . )1(نسمة 50.000سكانھا عن 
ة الحضریة حسب األصول العرفیة للسكان، أما في البرازیل فإن أما في جنوب إفریقیا فتحدد المنطق   

  .الحضریةالسیاسیة للمناطق  ة لوظیفلالمدینة ھي العاصمة نظرا 
و ھناك طریقة ثالثة لتعریف المدینة یقوم على بنیتھا اإلجتماعیة و الوظائف التي تؤدیھا، و علیھ    

 اجتماعيكحجم محدد جغرافیا لتنظیم  ةد السوسیولوجیفعلماء اإلجتماع ركزوا في تعریفاتھم على التقالی
  : ما یتوفر على بعض الصفات 

  .و نسبیا و إستطانھم كثیفا و متنوعا كبیرا أن یكون عدد السكان - 1
متخصصین  مساعي غیر زراعیة و بعضھم یكونون أن ینخرط بعض الناس على األقل في - 2

  .مكتوبةباإلضافة إلى وجود لغة 
  .لھا على األقل سلطة معدلة جزئیاتؤدي وظیفة السوق و  - 3
  .تبرر بعض التفاعالت بین األفراد لیس بالنظر إلیھم كأفراد بل باألدوار التي یؤدونھا  - 4
 .)2(وجود رابطة إجتماعیة تتعدى العائلة و القرابة متمثلة في القانون و التقالید  - 5
عرفوا المدینة من خالل تنظیمھا و  إن تعریف المدینة المعروض ال یعد كافیا، إذ أن علماء اإلجتماع     

  : وظیفتھا و صفاتھا اإلجتماعیة
  
  :المدینـــة كتنظیـــم إجتماعــــــي - 1
  

على الوظائف التي یقوم بھا یبر، و دور كایم و ھنري ماین فماكس لقد أكد بعض العلماء من أمثال    
و  )3( اقتصادیةیة و قانونیة و اعؤدي وظائف إجمتأن المدینة  قیبرو أنواع تنظیمھا، فحسب المدینة 

( قیرت وفي التنظیم الرسمي و السلطة و النفوذ یرى  لوحفیبر باستخدام المفاھیم التي یستعملھا 
  .لبنىایمكن تحلیل الحراك الحضري و أشكال  ) 1946/1958(میلز
قدمان فروقا بین ا لعلم اإلجتماع المدینة فإنھما یمفمن خالل دراستھفیبر مثلھ مثل  دور كایمأما    

أشكال التنظیم اإلجتماعي التقلیدیة و األشكال األكثر تعقیدا في المجتمعات األوروبیة الغربیة 
  .  )4(المتحضرة

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6ص ،  2004 ،قسنطینة –منشورات جامعة منتوري  –السیاسات الحضریة  –عبد الحمید دلیمي   )1(
  .6 صسابق مرجع  )2(
  .7مرجع سابق ص  )3(
  .7مرجع سابق ص  )4(
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فتقسیم العمل یخلق تبعیة متبادلة من السكان و ھو شكل من أشكال التضامن العضوي في حین نجد        
  .الذي یحكمھ الضمیر الجمعي في المجتمعات التقلیدیة فإن التنظیم اإلجتماعي یقوم على التضامن اآللي

كما أن البنیة اإلجتماعیة یمكن . على أن المجتمعات الحضریة متكاملة وظیفیادور كایم كما  یؤكد   
  .أن تبرز في األسلوب الذین یتمركزون فیھ في المجاالت الجغرافیة

ظیفي، ھذا یرى بأن المدینة عبارة عن تنظیم و دوركایم و فیبر مثلھ   maine 1870ماین أما   
التنظیم الحضري یقوم على أساس العقد اإلجتماعي الذي یسمح للناس بالعیش متقاربین جغرافیا و 

  .یكونون في تفاعل مع األفراد الذین ال یعرفونھم 
  
  
  :المدینــــة كطریقــــة حیـــاة - 2
  

في، حیث أن اعتبر بعض علماء اإلجتماع بأن تنظیم الحیاة الحضاریة یختلف عن النموذج الری  
األشكال التنظیمیة للمدینة تختلف في أسالیبھا عن الریف ، األمر الذي سبب ألفرادھا إضطرابات 

نتائج سلبیة "  المدینة كطریقة حیاة" لویس ویرث عصبیة جد مؤثرة، و لقد ظھر ذلك جلیا في أعمال 
  .ماط التنظیم فیھا الناجم عن تعقید أن االضطرابو  االنحرافعلى الفرد تتمثل في الغالب في 
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  :أنـــــــواع المــــــــدن - ثانیـــا
  
ضھا مظھري و البعض اآلخر أساسي فلكل تختلف المدن عن بعضھا البعض من عدة زوایا، فبع        

مدینة شخصیتھا المستقلة نتیجة لتاریخھا و تطورھا اإلقتصادي و السیاسي و اإلجتماعي و العمراني كما 
  : ھذا وقد قام العلماء بمجھودات لتقسیم المدن و ھي . یمكن أن نحدد مجموعات لمدن متشابھة

  
  :السكـــان دتقسیـــــــم المـــدن من حیـــث عـــد -1
  

یعد ھذا التقسیم أسھل أنواع التقسیمات، حیث یربطھ علماء اإلجتماع بتعقد الحیاة في المدینة، فیجد     
في مجتمعات في مجتمعات تمتاز بشدة تعقدھا، بینما تعیش األقلیة  رضأن النسبة الكبرى من سكان الح
  .أقرب إلى القرى منھا إلى المدن 

 ربع فئات، و ھو أشھر تقسیم لدى المشتغلین بالمسائل اإلجتماعیة، و ھذا الو تقسم المدینة إلى أ   
  .مات أخرى للمدینةینفي وجود تقسی

  
  :يتاریــختقسیـــــــم المـــدن من حیـــث تطورھـــا ال - 2
  

تركت المراحل التاریخیة أثرھا في المدن من حیث بناءاتھا و أنماطھا المعماریة و ھذا یتجلى في   
المدن و ما یوجد منھا من آثار مثل الفتح العربي في الجزء القدیم و الوجود األوربي في الجزء  معظم
  .الجدید

  .و مما ال شك فیھ أن ھذا النوع من التقسیم لھ أھمیتھ في تتبع الحضارات التي مرت بھا كل مدینة
  
  :تقسیـــــــم المـــدن من حیـــث األعمـــال التي تؤدیھــا - 3
  
تختلف المدن من حیث األعمال التي تؤدیھا، فمدینة كالمحلة الكبرى مثال تعتبر صناعیة بینما تعتبر        

" و یستعمل . مدینة طنطا تجاریة و دینیة، و مدینة الغردقة مدینة بھا مناجم و اإلسكندریة مدینة سیاحیة
  :تقسیما سداسیا للمدن من حیث األعمال التي تؤدیھا " ست و ھالبرت یج

  دن صناعیةم - 
 مدن تجاریة - 
 مدن سیاسیة - 
 مدن ثقافیة - 
 مدن صحیة و ترویجیة  - 
 )1(مدن متعددة األغراض  - 
و یعتبر ھذا التقسیم بعید كل البعد عن الدقة في الدراسة اإلجتماعیة، فھذا التقسیم یفید في الوصف        

  .االختصاصاتذلك أن كل المدن تعتبر متعددة 
       

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .31ص  ،1981 ،بیروت ،دار النھضة العربیة  –مجتمع المدینة  - عبد المنعم شوفي )1(
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قسم المدن إلى تسعة أنواع بناء على دراسة ألنواع العمل التي یقوم بھا األھالي في كل  ھاریسأما        
  :مدینة 

  عیةمدن صنا - 
 مدن تجاریة بالقطاعي - 
 مدن تجاریة بالجملة - 
 مراكز للمواصالت - 
 )مناجم(مدن استخراجیة  - 
 مدن جامعیة - 
 یةحمدن تروی - 
 مدن سیاسیة - 
  )1(مدن متعددة األغراض - 

  .لم یضف شیئا عما جاء في التقسیم األولھاریس و المالحظ أن         
الموجودة بھا  االرتباطاتل دراسة كما قام علماء آخرون بتقسیمات أخرى كشفت من خال        

فمثال توصلوا إلى أن المدن الصناعیة بھا  .معلومات كثیرة عن المدن في الوالیات المتحدة األمریكیة
نسبة كبیرة من األجانب المتجنسین و من السیدات العامالت، بینما تمتاز الضواحي السكنیة بزیادة عدد 

كما تمتاز ...رجال و كثرة العزاب من النساء و كثرة المسنین و بقلة العزاب من ال. النساء عن الرجال
  .)2(یة بارتفاع نسبة األرامل من الرجال و النساءحالمدن التروی

  
  :تقسیـــــــم المـــدن من حیـــث درجـــة تقدمھـــــا - 4
 

الخدمات إلى قدمھا لسكانھا، فقد قسم تبتقسیم المدن من حیث جملة الخدمات التي  قورندیكلقد قام    
. ثم تسھیالت عامة و نثریات االقتصاد،و  الصحة و التعلیم و الترویح: نقطة تقع في ستة أقسام عامة 38

و قد قام ھذا األخیر بدراسة مفادھا أن ھناك عالقة بین التقدم و التأخر، فمثال المدینة التي بھا أعلى نسبة 
كما . ي أفضل من غیرھم و العكس صحیححترویمن التعلیم یتمتع سكانھا بمستوى اقتصادي و صحي و 

أن المدن التي یعیش بھا سكان طیبون یكسبون أموالھم من خالل أعمالھم تكون أشد تقدما  قورندیك وجد 
  .من باقي المدن

و رغم أنھ ال یمكن تطبیق ھذه النتائج على كل المدن، إال أننا نستخلص من ھذه الدراسات العلمیة       
  .لمھمة في التخطیط العمراني و اإلجتماعي و اإلقتصادي للمدنبعض الحقائق ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .31ص  ،1981 ،بیروت ،دار النھضة العربیة  –مجتمع المدینة  - يعبد المنعم شوق )1(
 .32مرجع سابق ص )2(
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  :ـــــــم المـــدن من حیـــث المھــن الغالبـــة فیھاتقسی - 5
  

كما یمكننا أیضا تقسیم المدن من حیث المھن الموجودة بھا و التي یمارسھا سكانھا و التي یمكن    
  :حصرھا فیما یلي

  .فئة المھنیین كاألطباء و المدرسین و االجتماعیین و المھندسین - 
 .یین أو مدیري شركات أو مدیري ھیئات إجتماعیةفئة المدیرین سواء كانوا مدیرین حكوم - 
 .فئة أنصاف المھنیین كخریجي المدارس و المعاھد المتوسطة - 
 .فئة الكتبة - 
 .فئة صغار التجار و الباعة - 
 .فئة العمال المھرة كالبرادین و المیكانیكیین - 
 .فئة أصحاب الورش كالسمكریة و الكھربائیة و النجارین - 
 .حمالینفئة العمال غیر المھرة كال - 
 .)1(فئة الخدم و الجرسونات - 

و ھذا یسھل لرجال  .تأخرھاو ما نالحظھ من ھذا التقسیم أن التقسیم المھني یرتبط بتقدم المدن أو   
فإذا ما أدخلوا صناعة  تنفیذھا،التخطیط معرفة مدة تأثیر إدخال نوع معین من الصناعة أو التجارة قبل 

  ...ى المدینة و اقتصادیاتھابھا عمال غبر مھرة أثر ذلك على مستو
  

  :مفاھیـــم مرتبطـــة بالمدینـــــة - ثالثـــا
  :ظھـــور معاییـــر الحیـــاة الحضریــــة - 1

 االتجاھاتلعب الوسط الحضري دورا ھاما في بلورة اتجاھات و معاییر حضریة لألسرة، و أول    
حیث ).نوویة ( ممتدة إلى أسرة زوجیة الحضریة لألسرة الجزائریة الجدیدة تقلیص حجمھا من أسرة 

 فقط،حجم األسرة  سأصبح ھدف كل زوجین العیش في سكن مستقل عن األولیاء و لم یكن التغیر قد م
  .حیاتھابل شمل حتى بعض العادات و القیم و أسلوب 

فبروز ). 1(منسببا في اختفاء األنماط القدیمة للتعاون و التضا ةفكان التغیر األسري و المیل إلى الفردانی
عادات و قیم و سلوكات إجتماعیة أعطى مفھوما جدیدا لألسرة الجزائریة التي انتقلت إلى الوسط 

  .الحضري الجدید فاختفت القیم التي كانت بارزة منھا سیطرة رب العائلة، قوة الروابط األسریة و القرابة
كانت علیھ، دون أن یصیبھا تغییر،  ال تبقى على الحال الذي بحت األسرة عنصرا نشیطا فعاال، فھيفأص

  .)2(بل تنتقل من شكل آلخر بقدر ما یتطور المجتمع 
خیر فكان كل تحول و تغیر یظھر على مستوى المجتمع تمتد آثاره إلى بناء األسرة، و یؤثر ھذا األ    

اني، فظھور و بدوره في بناء المجتمع، إذ كان التبادل واضحا، كل تغییر في البناء الواحد یؤثر في الث
و كان لھذا . تفشي ظاھرة الطالق و عدم التفاھم، و غیاب السلطة األبویة یؤدي إلى انحراف الشاب

التغییر الواضح عدم خضوع الفرد لألسرة وحدھا، حیث لم تعد األسرة ھي المسؤولة الوحیدة عن ضبط 
خاصة و مسؤولیتھ على سلوك الفرد، إذ ظھرت ضوابط رسمیة قانونیة، كما اكتسب الفرد حریتھ ال

باألفكار  االعتقادنفسھ، فلم یعد ذلك الفرد المقید بضوابط األسرة، بل أصبح حرا غیر مجبر على 
  .الموروثة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
)1( Benkhelil.R- Définition et reproduction Socio- Démographique- réflexion sur les structures familiales, 

INEAP, Mai 1982, P1. 
  ، 1980نوفمبر،  1مجلة فكریة اقتصادیة اجتماعیة، العدد -بیةاألمومة أو األسرة عند العرب في دراسات عر -فرح اهللا صالح ذیب )2(

  .121ص       
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  :مظاھــــر النشـــاط في المدینــــــة  - 2
  

  :بالمدینة تعتمد على الحركة، حیث یكثر بھا النشاط و السرعة  الحیاة 
الحیاة سریعة بالمدینة، فالناس یتسارعون بالشوارع و الطرقات تعج بالسیارات، و یومیا  )1

و ھذا ما  .یضطر بعضھم إلى التنقل مرتین أو أكثر بسبب عملھم في مناطق بعیدة عن سكناھم
  .توقف لیال و نھارایؤثر على المواصالت التي ال تكاد  ت

تكثر بالمدینة التخصصات، إذ نالحظ الباعة و التجار و المدراء و المھندسین، و یؤدي ھذا  )2
من و كل التخصص إلى وجود مھن متعددة منھا مھن خاصة بالمتعلمین و أخرى خاصة باأل

  .علیھا االستغناءالمدینة  تخصص أو مھنة ال یمكن ألھل
واحدة  النھاریة،مثل األندیة و المسارح منھا اللیلیة و األخرى  یوجد بالمدینة مرافق للتسلیة )3

  .خاصة بالصغار و أخرى خاصة بالكبار
عمارات تبنى و أرصفة تعبد و طرقات  ،تتصف المدینة بحركاتھا العمرانیة التي ال تكاد تقف )4

  .ترصف
  
  :شـــروط نجـــاح مشـــروع المدینـــة الجدیـــدة - 3
  

  :ناء مدینة جدیدة یجب أن تتوفر فیھ عدة شروط و ھيلوضع مشروع ب       
  

 :الجانــب االقتصـــادي -1- 3
 
وضع مشروع المدینة یتطلب مراعاة بعض جوانب الحیاة االجتماعیة و االقتصادیة، كالقضاء على        

  .   مشكل البطالة، و تھیئة المناطق العمرانیة و توفیر المرافق الضروریة للحیاة
شيء ھو مشروع اقتصادي حیث یكون رئیس بلدیتھا بمثابة رئیس مؤسسة یعمل على  فالمدینة قبل كل

  .تنشیط مختلف الفاعلین بھا و تشجیع الشركات على المساھمة في تنمیتھا
كما ال یقف عمل مكاتب الدراسات و المھنیون المختصون و المعماریون و المستشارون عند حدود       

باإلضافة إلى كل ھذا یضاف . صل حد مراقبتھا تحت وصایة البلدیةوضع المشاریع و تنفیذھا، بل ی
  .المجتمع المدني المتمثل في الغرف التجاریة و الجمعیات

  
 :الجانــب االیكولوجـــي -2- 3
 

قبل وضع مشروع مدینة یجب تحدید صفة المدینة التي نریدھا، فھل نھدف إلى خلق مدینة         
التي نحن  –علي منجلي  –سیاحیة أو مدینة للنوم كالمدینة الجدیدة صناعیة أو مدینة ثقافیة أو مدینة 

و على ھذا األساس یمكن برمجة تواجد المنشآت الصناعیة وسط الفضاءات العمرانیة و . بصدد دراستھا
  .)1(دراسة إمكانیات توفیر حمایة كاملة للمواطن من مخلفاتھا في حالة اختیارنا لنمط المدینة الصناعیة

  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشورات جامع  - فعالیات الملتقى الوطني حول أزمة المدینة الجزائریة –ة المدینة و االتصال و رھان التنمیة الدائم –ابن زروق جمال   )1(
  .124ص ،  2004منتوري قسنطینة، الجزائر ، 
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حیث سیتطلب علینا خلق فضاءات خضراء و أخرى  لقنا مدینة سیاحیة فسیختلف األمر،ذا خإ اأم       
  .مخصصة للراحة و السكن و الترفیھ

  .فإن األمر سیدور حول إنشاء مؤسسات علمیة .ا مدینة تكنولوجیة فسیتغیر األمرأما إذا أردناھ       
  

  :لجانـــب االجتماعـــي و الفنـــيا -3- 3
 
لمدینة ھو مشروع إلقلیم فیزیقي، واقعي، اجتماعي، و ھو تمثیل رمزي وإسقاط عقلي مشروع ا"       

  .)1("للمستقبل عبر التمثیل الخیالي
اعیة میقوم المھندسون و المعماریون بخلق مشاریع یبرزون فیھا حلم جماعي أو قیمة فنیة اجتو        

  .وظائف المدینة و معاییر المجتمع و ذلك بغیة تحقیق على قیممحافظین فیھا 
و من خالل ما تم ذكره فیجب أن یتضمن مشروع خلق مدینة جدیدة أھداف خاصة، حتى لو كان         

المدینة كنسق اجتماعي، و یعبر عن الواقع  نالمجال الفیزیقي ضیق، كما یجب أن یكون معبرا ع
قة لى التمثیالت االجتماعیة و العالالفردیة و الجماعیة، إضافة إ تایة و السلوكاالجتماعي و األبعاد الثقاف

  . )2(بین و الفضاء الذي یعیش فیھ
  

 :جانـــب الدیمقراطیـــة و المشاركـــة -3-4     
 

لضمان نجاح أي مشروع یجب أن تتوفر كل المعلومات الخاصة بتنفیذه، و خاصة مشروع المدینة        
  :الذي یجب أن تتوفر فیھ

  .مھور المستھدفسھولة نقل المعلومات إلى الج •
 فتح باب االستشارة ألكبر عدد ممكن من الجمھور •

لكن ما شاھدناه في فترة . فمشروع المدینة و التنمیة یجب أن یتضمن عالقة تبادل بین السلطة و المواطن
  .الثمانینات و التسعینات تأخر إنجاز المشاریع مع غیاب العدالة في التوزیع

فإن الكثیر من االنشغاالت التي یحملھا المواطن  1996مارس ففي تقریر لوساطة الجمھوریة في "
و تتمثل ). 3"(فیما یخص اإلسكان، بینت ضعف ھذه المشاریع و عجزھا عن تحقیق القفزة النوعیة

  :ھذه االنشغاالت في
غیاب عدالة توزیع العوائد المالیة من المدن و القرى و ھذا ما زاد من ظاھرة النزوح  •

  .سكن و العملالریفي بحثا عن الم
نقص المساحات  وعدم االھتمام ببناء مرافق عمومیة و إیصال شبكات توزیع المیاه،  •

  .الخضراء داخل التجمعات السكانیة الجدیدة و القدیمة خلق منھا مدنا دون روح
التوزیع الغیر عادل للشقق و اكتظاظ ھذه األخیرة بالسكان ساھم في قسط كبیر في بروز  •

  .آفات اجتماعیة
م وضع أھداف بعیدة المدى للمدینة المشروع األمر الذي خلق عوائق و مشاكل بعد عد •

  .سنوات من تشییدھا لم تكن في الحسبان
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .124مرجع سابق ص) 1(
  .124ص مرجع سابق )2(
  .125مرجع سابق ص) 3(
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  )Model cities ()1نموذج المدن (المدینــي وذج ــنمال - 4
  

  :مایلي  Model citiesمن االعتبارات الواجب مراعاتھا لتحدید مجال نموذج المدن        
  .استخدام كل الشروط المناسبة لحل مشكالت منطقة معینة •
الجتماعیة في مشاركة السكان في إعداد البرامج و تنفیذھا و لذلك یعالج الباحثون المشكالت ا •

  .الثقافي –البنائي  –إطارھا 
و على ھذا السیاق یمكننا تحدید بعض االتجاھات التي قد تساھم في تفعیل المخططات التي تعمل         

  :على تحسین المردود
  .تتكون المدینة من أنظمة فرعیة/ أ    
  .ترتبط األزمة الحضریة بظروف المجتمع البنائیة/ ب   
  .ئف المدینة یؤدي إلى تغیر التكنولوجیا و ما یتوقعھ األفرادتغیر وظا/ ج   

تعتبر المدینة نظام دینامیكي، حیث تتعرض العالقات بین أجزائھا من جھة، و عالقاتھا بباقي / د    
  .األنظمة عرضة للتغییر

  .غیاب تأثیر البرامج التدریجیة ذات النطاق الضیق/ ھـ   
  .ف و إمكانیة قیاسھا یعمل على ضمان نجاح ھذه البرامجالتجدید اإلجرائي لألھدا/ و    

 Sociologies as aو من ھذا المنطلق ما جاءت بھ النظریة البنائیة للسوسیولوجیا كعلم        
Science  و في تناولھا من جھة نظرا للنظام االجتماعي.  

  
  :تقسیــم مجتمـــع المدینـــة إلى مناطـــق متجانســــة - 5
    

یعد تقسیم المدن عملیة تخطیطیة قدیمة، تتحكم فیھا أسالیب استخدام األرض، الكثافة و نوع         
  .و لقد تطورت ھذه الوسیلة في نھایة القرن التاسع عشر. البنایات
أما إذا تمعنا النظر في التخطیط الحضري المعاصر، نالحظ أن تقسیم المدینة راجع لخلق توزیع         

یمكن . "األرض في مجال حضري معین و ذلك من أجل تحدید أنماط ھذا االستخداممنظم الستخدام 
  :تفسیر ھذه األنماط إلى أربعة أنواع تستعمل على نطاق واسع ھي

  .منطقة اإلقامة السكنیة .1
 .المنطقة التجاریة .2
 .المنطقة الصناعیة .3
 )2(".المنطقة العامة .4

  .رعیة لخلق التوازن الحضريكما یمكن تقسیم كل نمط من ھذه األنماط إلى أجزاء ف
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
و   دار الھدى للطباعة و النشر  ،جامعة قسنطینة –مخبر اإلنسان و المدینة  –مستقبل الفقراء في البلدان العربیة  أي - إسماعیل قیرة  )2(

  .177ص عین ملیلة  ،التوزیع
  175مرجع سابق ص) 2(
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و من ثم یمكن أن نخلص إلى أن تقسیم المناطق باعتبارھا عملیة سیاسیة تعتمد على الشروط        
  .المحلیة، و كتقنیة جبریة لمراقبة نوع البیئة من جھة و تحدید أماكن الفقراء من جھة ثانیة

یفي، و ھنا تبرز أھمیة تطبیق النظریة ھذا كما یمكن دراستھا وفق التصور البنائي الوظ      
  .و خطوات البحث االجتماعي في دراسة المشكالت الحضریة لوضع خطط مستقبلیة ةالسوسیولوجی

إن فھم مشكالت المدینة فھما صحیحا، یساھم في تطبیق مالئم للتخطیط الحضري المرتبط بتجدید       
، و علیھ فالتخطیط یتحكم بصورة مباشرة بالبیئة و المدن، من حیث تجدید مدن قدیمة أو بناء مدن جدیدة

  .  طرق استخدامھا
  
  :ةـــــالمدین إنســــانات ــــصف - 6
  

لفھم اإلنسان الحضري البد قبل كل شيء تحدید أوصافھ، غیر أن ھناك بعض الممیزات التي        
  :المدینة نستشفھا من

لوقت، فالتشابھ یكمن في تكلم السكان للغة أو تتمیز المدینة بمیزتي التشابھ و التناقض في ذات ا .1
لھجة واحدة و یسلكون نفس األنماط، غیر أن أوجھ االختالف فتكمن في تباین أنماط حیاتھم، إذ 

  .أنھا متأرجحة بین الریف و الخارج، فالناس منھم الجاد و غیر الجاد، الھادئ و سریع الغضب
ذ غالبا ما یلتقي شخص بآخر یعرفھ في إة، مشاعر الغربة التي تسود عالقات أفراد المدین .2

الشارع، فظاھرة الكالم في الشارع قلیلة، كل واحد مشغول بنفسھ، یفكر في قضاء حاجیاتھ 
إن الشخص في زحام الناس في المدینة الكبیرة یكون أكثر "فحسب أحد االجتماعیین األمریكیین 

 .)1("الناس وحشة و شعورا بالعزلة
المدینة الكبیرة، لكن ال یمكن أن نقول أن كل سكان المدینة یعیشون بطریقة  بعض مظاھر ھذه      

حضریة، إذ نجد انتشار مظاھر الریف للمدینة و تتجسد في طریقة حیاتھم، منازلھم، تعامالتھم و حتى 
  .القیم و العادات التي یسیرون علیھا

  
  :رةــــــصاة المعــــة المدینـــأزمـ  7
  

حقیقة قدیمة جدا تحوي كل المتناقضات التي تشملھا الحیاة، فھي تشمل الجمیل و القبیح،  إن المدینة       
بقولھ  ابن خلدونالرديء و الجید، نجاح اإلنسان و فشلھ، ھي جملة من النشاطات الحیة، و قد وصفھا 

لدعة و أعلم أن المدن قرار تتخذه المدن عند حصول الغایة المطلوبة من الترف و دواعیھ، فتؤثر ا"
السكون و تتوجھ إلى اتخاذ المنازل للقرار، و لما كان ذلك القرار و المأوى وجب أن یراعى فیھ دفع 

  )2("المضار، بالحاجة من طوارقھا و جلب المنافع و تسھیل المرافق لھا
ع فالمدینة لیست عبارة عن عمارات سكنیة فقط، بل یتطلب إنشاء معھا كل التسھیالت لتكون مجتم        

و ھذا لن یأتي بتھیئة األرض، و تعبید الطرق، بناء المستشفیات، العیادات، المدارس، . حضري نتكامل
و ما یصاحبھا من  النوادي، المالعب، المساحات الخضراء لالستجمام، مد شبكات الماء الشروب

  .الكھرباء و الغاز و الھاتف، مع توفیر وسائل النقل لربط األحیاء بین بعضھا
  
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74ص،  1981 ،بیروت ،دار النھضة العربیة  –ي االجتماع الحضر –مجتمع المدینة  –عبد المنعم شوقي .   )1(
منشورات جامع  -فعالیات الملتقى الوطني حول أزمة المدینة الجزائریة ؟  أزمة المدینة الجزائریة أم أزمة األمة - عبد الغني غانم  )2(

  .83 – 82ص  ص ،2004منتوري قسنطینة، الجزائر ، 
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باألزمة  "جد أن بعض علماء االجتماع یمیلون إلى وصف مشكالت المدینة المعاصرة وو       
  :الحضریة، و من بین ھذه المشكالت

 ).لخا...التعلیم، الصحة، الترفیھ(نقص في مرافق الخدمات  .1
 .نراكم األوساخ و تھدید بتلوث البیئة .2
 .الشعور بعدم األمن و االغتراب .3
 ...تفاقم المشاكل مثل البطالة، الفقر، المخدرات، الجریمة .4
     .)1(" .فشل الجھاز اإلداري و الحكومي .5

               
  :مشكـــالت المدینـــة و التخطیـــــط - 8
 غیر أن تأثیرشكاال من تخطیط المدینة الجدیدة، نیین أینیین و الصمارس قدامى المصریین و الیابا       

على سیاسات التخطیط في وقتنا الحالي من خالل وضعھ لمفھوم مدن الحدائق   Howardھوارد
Garden City موضحا بان مفھوم مدن الحدائق یندرج 1898لمدن الصناعیة و ذلك سنة ل، كتعویض ،

  : تحتھ ستة عوامل ھي
  .خم السكاني و الكثافة العالیةتجنب التض .1
انتشار المجاالت الخضراء و سھولة الوصول إلیھا، كما  تكون أماكن عازلة بین الطرق و المناطق  .2

 . السكنیة
 ).تركھ منطقة فالحیھ فقط(عدم تخطي الحزام األخضر المحیط بالمدینة  .3
 .فصل المناطق الصناعیة عن السكنات بمساحات خضراء .4
یتالءم و طبیعة األرض و المناخ مع مراعاة قربھ من الحدائق و مواقف  تصمیم جید المدینة .5

 .الحافالت
بأن وظیفة المدینة یمكن أن تكون دالة على " إلى القول Mumfordممفورد و ھذا ما یدفع        

  .)2("سعادة، صحة و قدرة الناس على القیام بالتزاماتھم، أو دالة على اإلحباط و الیأس
نة یمكن أن تجسد الطابع اإلنساني أو أن تقتل تلك اإلنسانیة، و ھذا ما نستخلصھ مما جاء بھ فالمدی       

الذي یعتمد "  the organic order  النظام العضوي" عندما أدخل مفھوم  Mumford ممفورد 
و ضرورة إشباع لمدینة كل االحتیاجات االجتماعیة و " primary of live أولیة الحیاة "على فرضیة
  . )3(الحیویة للفرد

كیف یمكننا مراعاة خلق بیئة إنسانیة تختفي فیھا كل المشكالت  السؤال،و ھنا یمكننا أن نطرح        
  االجتماعیة و النفسیة عند التخطیط للمدن الجدیدة؟

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  187 – 177ص  ص    عین ملیلة  ،دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع –أي مستقبل للفقراء في البلدان العربیة  –إسماعیل قیرة  ) 1(
 .179ص مرجع سابق )2(
 179مرجع سابق ص) 3(
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  :ثقافي - یكولوجیة  و المدخل السوسیوالحتمیة اإل - 9
  
بین متغیرات البیئة الفیزیقیة و  وجود عالقة مباشرة) ن االیكولوجیی –الفیزیقیون( ن ویؤكد الحتمی       

، و لعل أھم قضیة یثیرھا ھذا االتجاه ھو )السبب و النتیجة( المصاحبات االجتماعیة أي الجمع بین 
إقراره بأن المتغیرات التي تمس التنظیم االجتماعي ھي عبارة عن نتیجة لتلك التغیرات التي تطرأ على 

  )الخ....المكان المركزي – ةنظریة الموجع( و التي تطرحھ عدة نظریات منھا  .جیةالمتغیرات االیكولو
  :و لتحدید المشكالت و إیجاد البدائل لھا البد من تطبیق النقاط التالیة       

 .التقلیل من الكثافة العالیة و التضخم الحضري .1
 .التخفیف من االزدحام .2
 .توسیع المجال المفتوح .3
 .و التنمیةتنظیم موقع الصناعة  .4

  أما من الدالئل التي تؤكد عدم خضوع مدننا لطرق و إجراءات التخطیط الحضري
 .عدم مواكبة المدن مع قیم و عادات المجتمع .1
 .حانعدام المساحات الخضراء و أماكن التسلیة و مجاالت التروی .2
 .بناء العمارات بكثرة دون اعتبار ومراعاة العالقات االجتماعیة مثل الجیرة .3
 .ض المساكن لعدم توافق حجمھا مع عدد سكانھاإكتضا .4
 .األحیاء بالبطالین إكتضاض .5
 .، المخدرات و عدم الشعور باألمانانتشار اآلفات االجتماعیة مثل السرقة  .6

مجموعة من المتغیرات لقیاس الباثولوجیا االجتماعیة    Schmitشمیت   ھذا وقد استخدم"      
Social Pathology ثافةفي ارتباطھا بالك:  

  .معدالت الوفیات - 
 .معدل وقات األطفال - 
 .االنتحار - 
 ).السل(األمراض الصدریة المزمنة  - 
 .األمراض التناسلیة - 
 .األمراض العقلیة - 
 .الموالید الغیر شرعیین - 
 .انحراف األحداث - 
 )1(االعتقال - 

  :أما إذا أردنا دراسة الكثافة و األمراض االجتماعیة فیمكن التطرق إلى
عدد األفراد في الفرقة (قبل استخدامھ مع استعمال بعض أنماط الكثافة  تحدید مفھوم الكثافة .1

 .لفھم أسباب الباثولوجیا االجتماعیة...) الواحدة
 .تزاحم أفراد األسرة في الفرقة الواحدة أكثر تعبیرا عن الكثافة .2
الطبقات عدم فصل تأثیر الكثافة عن الباثولوجیا عن متغیرات الحیاة االجتماعیة، مثل السالالت و  .3

  .االجتماعیة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  182ص –مرجع سابق   -في البلدان العربیةأي مستقبل للفقراء  –إسماعیل قیرة  ) 1(
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 .فھم األمراض االجتماعیة یكمن في معرفة العالقة بین متغیرات الكثافة و طرق العیش .4
بیة القائمة في االرتباط بین الكثافة و الباثولوجیا حیث أن الكثافة قد ال تكون باإلشارة إلى السعدم  .5

 .مشكلة بقدر ما ھي مؤشر لوجود أوضاع اجتماعیة معینة
تتمیز األحیاء السكنیة بالوضعیة الغیر صحیة المتمثلة في انسداد البالوعات، األوساخ، تفجر  .6

 .الخ...المجاري
 .ي خال من األنشطة و مرافق الخدماتبناء محیط سكن .7
انتشار الثقافة الشعبیة الفرعیة، العنف اللفظي، اتساع الشائعة و تواجد األنشطة الشرعیة و الغیر  .8

 . شرعیة
القائلة بتأثیر البیئة الفیزیائیة  يثقاف- السوسیو االتجاهأما بالرجوع إلى األفكار التي طرحھا أصحاب         

ثقافتھم و تنظیمھم االجتماعي، و علیھ فاألمر یتوقف على فھم القیم و المعتقدات، على السكان محكوم ب
الفیزیقیة، الثقافة و : أسالیب حیاة األفراد، حیث یقسم أصحاب ھذا االتجاه البیئة إلى ثالث مكونات ھي

  .التنظیم االجتماعي
  

  :صراعــات اإلسكــان في دراســة المجتمع المحلي الحضــري -10
  

لقد كان لرواد علم االجتماع األوائل في فرنسا دورا كبیرا في وضع األسس المساھمة في تطویر         
الذي اتخذ من كایم ر بدوعلم االجتماع الحضري بصفة خاصة و الدراسات الحضریة بصفة عامة، بدءا 

ة الحضریة المدینة مجاال للدراسات الحضریة، و ذلك من خالل اھتمام االنثروبولوجیون بالجغرافی
  .)Halbwach.)1و ھالبواش  Chambartشمبار الخاصة بحیاة المدینة و منھم 

أن  عند نھایة الستینات و ذلك من خالل اعتبار " LeFebvreلفافر " ھذا  قد ساعدت إسھامات        
المدینة و العیش  فیھ، و الحق في ملء الفراغ الحضري و الحق في  لكل شخص الحق في التفكیر في

إلى "  جون لویكین" أي أن المدینة تستوجب دراستھا مثل باقي الظواھر اإلجتماعیة كما نظر  .لطبیعةا
أما في فترة السبعینات و . )2(..بعض المفاھیم السوسیولوجیة الحضریة مثل الدولة التخطیطیة السیاسیة

ھا ظاھرة باثولوجیة الثمانینات فقد أخذت المدینة نصیبھا في الدراسات الحضاریة  لتتحول من كون
و ذلك بتحولھ من دراسة . یستدعي األمر دراستھا، لیأخذ بد ذلك علم اإلجتماع الحضري منھجا جدیدا

القضایا العالمیة إلى دراسة المشاكل الحضریة، و ھنا ساھمت دراسة العلوم األخرى كالتاریخ، علم 
  .سعا یتطلب الدراسة إلخ إلى اعتبار المدینة مجاال وا...النفس ، األنتروبولوجیة 

  
  :المدینـــــة و العنــــف الحضــــــري -11
  

إذ ركزت ھذه المدرسة على . ربط رواد مدرسة شیكاغو بین المدینة و ما تخلفھ من آثار سلبیة        
التكالیف المرتبطة بحیاة المدینة، ظاھرة التفكك، غیاب الحس االجتماعي، الھامشیة، االنحراف و الشذوذ 

  .اصل في المدن السریعة النمو مع التأكید على الجوانب التحریریة للمدینةالح
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Raulin.A- ANTHROPOLOGIE Urbaine- Armond colin, paris, 2002, p p 52-57. 
)2(  Lojkine.J- le marxisme l’état et le question urbaine, PUF, Paris, 1987, p p 61-62 
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فالمدینة وحدة سیاسیة، كانت و ال تزال وسیلة للتعبیر السیاسي و مسألة االنتخاب، حیث یتجسد         
كما تتالقى فیھا مختلف االتجاھات و . فیھا للتعبیر عن الرأي بشكل أكثر وضوحا عن باقي التجمعات

  .ون وحدة سیاسیة یمارس فیھا السكان العمل السیاسياألفكار لتك
أن الحیاة "بقولھ  تعلى أھمیة المدن في بعث الحضارا Lucian Beyلوسیان باي ھذا و یؤكد         

الحضریة المعاصر ھي المحرك األساسي لمعظم النشاطات و العملیات التي ترتبط بالحداثة و التطور 
  .)1("االقتصادي

شأ الظھور السریع للمراكز الحضریة انقسامات بین الجماعات الحدیثة و سكان القرى مس و قد أن       
و النفسیة، أما في المجال السیاسي فیسودھا االستقرار و عوائق في  االقتصادیةالجوانب االجتماعیة و 

  .مجال بناء األمة
میة العواصم السیاسیة لدى سكانھا، أما الدول التي تعرف الكثیر من االنقالبات السیاسیة فتبرر أھ        

و ھذا دلیل على أن القوة السیاسیة لیست من نصیب السیاسیین فقط . حیث تبدو و كأنھا ثكنات عسكریة
  .في البلدان النامیة، بل قد یسیطر علیھا الجیش أحیانا و ذلك في غیاب الدیمقراطیة

إلمكانیات الثوریة للمدینة، نجد تخلي الثوار عنھا فالدیمقراطیة مسرحھا المدینة، إذ رغم االھتمام با       
مت فئة من أبناء الطبقات الوسطى في أمریكا الالتینیة و الذین لم یكونوا اإلى أن ق. باعتبارھا منبع الثورة

النتفاضة المسلحة، و ھذا ما لعماال مھاجرین أو صناعیین لكنھم غادروا المدن باعتبارھا ال توفر قاعدة 
ت تستطیع إحكام السیطرة على الفئات اإلجتماعیة داخل المدن، و التي تفقدھا أحیانا ظھور جعل الحكوما

  .جماعات إرھابیة 
و ھذا ما أدى بشیقیفارا إلى حث مدن أمریكا الالتینیة على تقدیم الدعم لحرب العصابات و لكنھ لم یول 

مكمال للعصابات حیث تساعد الحضریة عامال  االنتفاضةون كالمدن الدور الرئیسي، فحسب رأیھ ست
  )2(.على شل الحیاة الصناعیة و التجاریة

 فیركز على فئة الفالحین التي تعتبر مصدر العنف و مثلھ Frantz Fanon فرانتز فانون  أما        
  .ماوتسي تونغ

الثوریة  على دور الریف في توفیر القواعد Lin Piaoلین بیو أما فیما یتعلق بدول العالم الثالث فقد أكد 
لمجابھة األنظمة حیث أقصى دور المدین في الحیاة الثوریة، و اعتبرھا العدو األول للثورة و الوطن و 
الدیمقراطیة، في حین نجد بروز ظواھر للعنف في مدن بفرنسا و أمریكا في نھایة الستینات، و ھذا إن 

  .ندل على شيء إنما یدل على عودة العنف داخل المد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخبر اإلنسان و المدینة، جامعة منتوري  –التھمیش و العنف الحضري   - دلیمي  عبد الحمید/ د  -د إبراھیم توھامي/ أ  -إسماعیل قیرة  )1(
  .49-48، ص ص 2004قسنطینة، الجزائر 

  .51مرجع سابق، ص ) 2(
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  : مدینــــــة قسنطینــــة - رابعـــا
  

    I - نشــأة مدینـة قسنطینـــــــة:  
یرتبط النمو الحضري لمدینة قسنطینة بالخلفیة التاریخیة الحضاریة التي تشخص مراحل قیامھا و    

الزم تطورھا، فمدینة قسنطینة ظھرت في منطقة استقرار بشري،و على ما یبدو فإن تاریخ المدینة قد 
جغرافیتھا، و أن أولئك الذین شیدوا المدینة كانوا یعرفون قیمة المواقع و المواضع، و على ھذا فإن 

مابین  ةھذا و قد تحدد نشأة مدینة قسنطین. )1(المؤرخین یتفقون على أن مدینة قسنطینة عریقة في القدم 
  .القران الرابع و القرن الثالث قبل المیالد

  
  :العھــد النومیـــــديقسنطینـــــة في  -1
م،  ق 1450كانت تسمى قسنطینة في العھد النومیدي سیرتا أو قیرطا، حیث یرجع تاریخ نشأتھا إلى      

الذین جعلوھا من أھم المراكز التي راجت فیھا الحضارة ) قبائل نومیدیة(و قد كانت تابعة للمسلیین 
دخول بعد ذلك إلى  –عانیة معناھا القلعة أو المدینة لفظة سامیة كن –البونیقیة، و قیرطا حسب البونقیین 

سنة، ھذا و یعتقد أن اسم  137سیرتا، عاصمة ملوك نومیدیا ، سیفاكس ، یوغرطة و ماسینسا لمدة 
  .)2(قیرطا مشتق من قرطاج و معناه قیرطا الحدیثة

  
  :قسنطینــــــة في العھـــد الرومانـــي - 2   
الحتالل الروماني، و تحولت إلى عاصمة لكنفدرالیة المستعمرات األربعة سقطت المدینة في ید ا       

التي تجمع تحت لوائھا دول أطلق علیھا إسم إفریقیا الجدیدة أو نومیدیا الحدیثة، و ھي قرطا و المدن 
ھذه المدن ). جمیلة( و كویلوم ) القل( و شولو ) سكیكدة( و سقاد ) میلة( میلیوم التابعة لھا و ھي 

أنھا كانت أوال قالعا حربیة، و أخذ عمرانھا یتسع حتى أصبحت على عھد : بلینل علیھا المؤرخ یقو
و لقد شھدت المدینة الكثیر من . )3(شبیھة بقیرطا) م  117-  98 –روما  –إمبراطور ( طرایاس 

الصراعات بین قرطاج و روما، و كما عرفات نمط من التحضر حیث كان یؤمھا طالب العلم، و رغم 
ذلك لم تنعم باالستقرار، حیث وقعت ثورة داخلیة عنیفة أدت إلى تخریب المدینة تخریبا كلیا و ذلك سنة 

م، حیث أصبح سكانھا یعانون من أزمة سكنیة حادة لم یسبق لھا مثیل، حیث بقیت كذلك إال أن أعاد  311
لك الحین تعرف م، و أصبحت منذ ذ 313لھا نشاطھا الملك قسطنطین األكبر، فنسبت إلیھ سنة 

  .بقسطنطینة ثم قسنطینة بعد دخول العرب
  

  : قسنطینـــــة في العھــد الوندالــــي - 3    
م، حیث أجبر  427رفض أھالي قسنطینة الوجود الروماني، حیث استمرت المقاومة حتى سنة        

ھالي النجدة من على المطالبة باالستقالل، فقامت روما بالتصدي لھم، فطلب األ"بونیفاص"الحاكم 
  .، لكنھم لم یشیدوا حضارة ھناك )م  534- 432( الوندال و الذین مكثوا بالمدینة قرابة القرن 

   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،     الجزائر، دار النور ھادف ،دراسة تطبیقیة على مدینة قسنطینة –أزمة السكن في ضوء المجال الحضري  -الصادق مزھود ) 1(

  . 21ص ، 1995
  . 21ص ،  1999جوان  ، نةقسنطی ،شركة أشكال الطبع  ،مجلة والئیة  –مرایا و نوافذ  –قسنطینة    )2(
  .22 مرجع سابق، ص، الصادق مزھود  )3(
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  :قسنطینـــة في العھـــد البیزنطــــي - 4
  
م، و بذلك عادت من جدید  674م إلى سنة  534یزنطي بمدینة قسنطینة من سنة استمر الوجود الب   

قسنطینة إلى حضارة الدولة الرومانیة، غیر أن ثورات الزعماء النومیدیین لم تھدأ، حتى أخمدت من 
  .م  657غیر أن رفض األھالي ظل مستمرا حتى الظھور اإلسالم في إفریقیا سنة ، طرف البیزنطیین

  
  :ـــــة في العھـــد اإلسالمــــــيقسنطین - 5
  
استمرت الفتوحات اإلسالمیة مدة سبعین سنة في منطقة المغرب العربي، و یعد القائد العربي أو    

  .حیث كانت تابعة إداریا و سیاسیا للقیروان ) م  679 – 674(دینار المھاجر 
و األوسط و إفریقیة بعد مدینة  بعد ذلك أصبحت قسنطینة من أھم المراكز الحضریة في بالد المغرب

  .القیروان و ذلك في عھد الزیریین و الحمادیین 
و عندما ظھر یحیى بن عبد العزیز، م على ید األمیر  1054كما تم خضوعھا للموحدین و ذلك سنة 

التفكك في ھذه الدولة ظھر على أنقاضھا ثالث دول و ھي الدولة المرینیة ، الدولة الزیانیة و الدولة 
       .  لحفصیة ا

  
  : قسنطینـــــــة في العھــــد التركــــي6- 

  
م ازدھارا كبیرا من الناحیة العمرانیة، و ذلك إثر  1500عرفت قسنطینة خالل الوجود التركي    

أالف نسمة، كما عرفت تزاید سكانیا كبیرا إثر النزوح الریفي، و  40التزاید السكاني حیث قدر عددھم بـ
ارتھا النشیطة و وضعھا اإلقتصادي بحثا عن فرص عمل، الشئ الذي خلق أزمة سكنیة ذلك بسبب تج

  .حادة داخل المدینة
كما عرفت المدینة رواجا ثقافیا بسبب إنتشار المساجد و الجوامع الصغرى و المدارس القرآنیة، كما كان 

  .لھم الفضل في تنظیم إدارة األحباس و رعایة األوقاف و تحسین الزراعة
ھذا و قد تعدى الدور الوظیفي للمدینة تلبیة حاجیات سكانھا لیصل حدود األقالیم المجاورة و ذلك في   

  .مجال التصدیر و االستیراد
  

  :قسنطینـــة في فتــرة اإلحتـــالل الفرنســـــي 7
  

في رغم محاوالت سكان مدینة قسنطینة الدفاع عنھا من جیش اإلحتالل الفرنسي، إال أنھا سقطت     
و قد قسمت . م 1937م و یمكن تقسیم ھذه المرحلة إلى ثالثة مراحل تنتھي سنة  1837قبضتھ عام 

و قسم خاص باألھالي الجزائریین، و ذلك بعد  نقسم خاص بالفرنسیین و اإلسرائیلیی: المدینة إلى قسمین
حیث تربعت ) الیا الطریق الجدید ح( منھا شارع یسمى الطریق الوطني : إدخال تغییرات على المدینة

المباني ذات النمط األوروبي، و التي تربط جسر القنطرة بحاسة البریش الذي یربط المدینة بسوق 
  .الحبوب و یقرب محطة  القطار
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على المدینة حیث  نكما عرف الجزائریون كل أنواع اإلضطھاد و المعاناة، و ازداد توافد األوربیی   
حیث  ،نسمة من األجانب 1749نسمة من الجزائریین و  17759م حوالي  1871بلغ عدد السكان سنة 

، ضالمجاعات و األمرا جزائري، و التقھقر راجع إلى 18788م  1843تقھقر عدد السكان إذ كان سنة 
 1867م و مرض الرھمة الذي أصاب المواشي سنة  1866و مجاعة  1847م و مجاعة  1838مجاعة 

  .)1(م، و انتشار وباء الكولیرا و التیفیس 1868، زحف الجراد سنة 
كما عرفت المدینة توافد كبیر للسكان الفرنسیین، و ذلك بسبب تشجیعھم على الھجرة، بعد أن        
  .وفرت لدیھم األسباب األمنیة و السكن و مواطن الشغلت

و ھذا راجع  .)2(أجنبي 36333جزائري و  36783م فقدر عدد سكان المدینة  1919أما في سنة    
لإلستقرار الذي عرفتھ المدینة من حیث قلة الوفیات، كما ازدھرت الحیاة الثقافیة و التكوین حیث شیدت 

التعلیم، حیث أصبحت قسنطینة المدینة الثقافیة على مستوى الشرق  المدارس و الثانویات  و دور
  .الجزائري

 114338م بـ  1948ساكنا، بینما بلغ سنة  114000م بـ  1937ھذا كما قدر عدد السكان سنة    
نسمة في حین نجد عدد السكان  37249و عدد األجانب بـ  77039نسمة، حیث بلغ عدد الجزائریین 

أجنبي، حیث أصبح عدد السكان  40675جزائري و  102659منھم  143334م بـ  1954سنة 
  . )3(من مجموع سكان المدینة % 71.6الجزائریین یشكل 

نسمة، و ذلك بسبب النزوح الریفي الناجم عن الحرب  171000فقدر عدد السكان بـ  1959أما سنة   
  .فیفة لصناعة األثاث المنزليالتحریریة، أما من الناحیة اإلقتصادیة فقد ظھرت الصناعات الخ

م لتضمن والءھم، و  1870أما بالنسبة للیھود فقد منحتھم فرنسا الجنسیة الفرنسیة ابتداء من سنة   
رحل أغلب األوروبیون عن مدینة قسنطینة و رحل معھم الیھود  1962تستفید من خدماتھم، و في سنة 

  .نسيخوفا من انتقام األھالي لتواطئھم مع االحتالل الفر
  

  :قسنطینـــــــة بعـــــد اإلستقـــــــالل - 8
  

حیث بلغ سنة أھم ما یمیز ھذه الفترة ھو انخفاض معدل الوفیات، و ارتفاع معدل نمو السكان     
نسمة لكن ما یمكن مالحظتھ في ھذه  المرحلة ھو تزاید الھجرات الداخلیة  245621م حوالي  1966

جراء ما خلفتھ الحرب من خراب، كما . ضمان العیش الكریم للسكاننتیجة عجز االقتصاد الریفي عن 
نسمة أغلبھم من  4733بحوالي  1966عرفت المدینة ھجرات من خارج الوطن، إذ قدر عددھم سنة 

 1977و قدر صافي الھجرة إلى المدینة سنة. )4(تونس، فرنسا و المغرب، و باقي بلدان العالم األخرى
  .نسمة 6715حوالي 

  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 34رجع سابق ص م،  أزمة السكن في ضوء المجال الحضري  –الصادق مزھود  )1(
  .47سابق ص  مرجع) 2( 
  .47 صسابق مرجع  )3(
  .109ص ـ  1984دیوان المطبوعات الجامعیة  ، محمد الھادي لعروق ـ مدینة قسنطینة  ـ دراسة في جغرافیة العمران ،  )4(
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 c المدینة--------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ثالثالفصل الd  
  
  
كما عرفت مدینة قسنطینة بعد االستقالل تغیرا في نمطھا العمراني، حیث كان كل بناء جدید یقوم   

على أنقاض البناء القدیم، و ذلك بسبب طابعھا الجغرافي المتمیز، األمر الذي جعلھا مركزا لتوافد 
السیطرة علیھا و استغالل موقعھا اإلستیرتیجي ألغراض تجاریة و  اإلمبراطوریات القدیمة التي أرادت

عسكریة و توسعیة، و لذلك تعاقبت علیھا العدید من الحضارات غیرت في مظھرھا الحضري، و في 
بنیتھا و تركیبھا الوظیفي و عالقاتھا مع األقالیم المجاورة لھا ، األمر الذي فتح لھا مجال تطورھا 

  .شكال ممیزا العمراني الذي أخذ 
  

II - مراحـــل التوســـع العمرانــي لمدینــة قسنطینـــة:  
  
تتضح أھمیة دراسة مراحل التوسع العمراني لمدینة قسنطینة في معرفة میكانیزماتھ و اتجاھاتھ،    

ى ذلك أن ھذا التوسع یتم بدافع النمو الدیموغرافي المرتفع على األراضي القابلة للتعمیر مع المحافظة عل
. األراضي الزراعیة من جھة، و من جھة أخرى حساسیة الموضع و كثرة العوائق الطبیعیة و الحضریة

ھذا و قد اتفق على أن مدینة قسنطینة من أقدم مساحات العمران البشري، و أن كل أثر فیھا یدل على 
  :یلي  ھذا و قد مر التوسع العمراني لمدینة قسنطینة بعدة مراحل كبرى نوجزھا فیما. ذلك
  
  :)م  1837قبل ( مرحلـــة ما قبل اإلحتــالل الفرنســـي  -1

  
منذ ظھور مدینة قسنطینة لم تعرف أي نوع من التوسع العمراني نظرا للدور الحربي الذي أقیمت     

شھدت المدینة توسعا داخل أسوارھا على الصخرة، إذ ) م 1560سنة ( من أجلھ، و مع دخول األتراك 
ھكتار إذ اتسم نسیجھا بكثرة البناء و انعدام المساحات و كثرة المساكن الجماعیة 30آنذاك  بلغت مساحتھا

  ) .موحدة النمط ، متراصة تتخللھا أزقة و شوارع ضیقة، و تتمثل في المدینة القدیمة حالیا
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  

  
  التوسع العمراني لمدینة قسنطینة في العھد التركي: )01(خریطة رقم 

 

 .25، ص أزمة السكن في ضوء المجال الحضري - صادق مزھود/ د: المصدر       
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
   
  
  :) 1962 -1837( ي ـــالل الفرنســة اإلحتــمرحل - 2
  

  :و ھي  فترات 03نظرا ألھمیة ھذه المرحلة ، تم تقسیمھا إلى       
  

  :) 1874 -1837( رة ــفت -1- 2
  

تمثل ھذه المرحلة بدایة تدخل المستعمر على نسیج الصخرة، و ذلك لقیامھ بعدة عملیات غیرت     
  :ھذه الفترة إلى ما یلي و قد قسمت . من وجھ المدینة

  .)جزائریین ، یھود ، فرنسیین ( عشائر  03تقسیم المدینة إلى  - 
محطة  و لربط جسر القنطرة) شارع العربي بن مھیدي ( شق طریق جدید وسط المدینة القدیمة  - 

 .القطار و ساحة البرنس، و قد اصطفت المباني ذات النمط األوروبي على جانبیھ 
بعد إزالة ) بناء القصبة، دار الوالیة، دار البلدیة( ریة و األحیاء اإلداریة إنشاء السكنات العسك - 

 .العدید من المساكن 
 .المھاجرین من الفرنسیین و ھو حي القدیس جان الستیعابإنشاء أول حي  - 
  .)المنصورة ، جبل الوحش ، المریج ( إنشاء أغطیة نباتیة  - 
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
 

 
 خریطة رقم (02): التوسع العمراني لمدینة قسنطینة في بدایة اإلحتالل الفرنسي

  
  

  ، الحضري لزمة السكن في ضوء المجاأ -صادق مزھود/ د: المصدر
 .31 ص
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c المدینة--------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  ثالثالفصل ال d  
  
 

  التوسع العمراني لمدینة قسنطینة في فترة اإلحتالل الفرنسي: )03(خریطة رقم 
  

  
  
  

 .31 ، صالحضري لأزمة السكن في ضوء المجا - صادق مزھود/ د: المصدر                                                   
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 c لمدینةا--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  
    

  :) 1937 – 1874( رة ــفت -2- 2         
  

توسیع المدینة خارج  شھدت مدینة قسنطینة في ھذه المرحلة توسعا خارج الصخرة حیث تم   
  :ننحو اتجاھیأسوارھا 

  .نحو الجنوب الغربي بإنشاء حي سان جان، و تم تسویة الكدیة، ثم إنشاء المنظر الجمیل  - 
 .شاء حي األمیر عبد القادر، المنصورة و سیدي مبروكقیة بإنرنحو الجھة الش - 

و أصبحت المدینة تجمع بین المدینة العربیة و المركز الفرنسي و الضاحیة الفرنسیة، حیث بلغت 
   .)1(سنة  100مرات خالل  8ھكتار أي بمعدل  239م حوالي 1937مساحتھا سنة 

 .)الطبقة األرستقراطیة( الفرنسیین أما نمط السكن الجدید الذي ظھر ھو نمط الثالث للسكان  - 
أما بالنسبة لكیفیة الحصول على العقارات الالزمة إلقامة ھذه المساكن ال تخضع ألیة شروط  - 

 .مسبقة
 .م 1925سنة  ذلك خاللإنشاء الجسور و  - 
ظھور أحیاء سكنیة غیر متجانسة من حیث النمط، باإلضافة إلى ظھور األكواخ القصدیریة و  - 

  .عباسمحتشد حي اإلخوة المحتشدات مثل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.42مرجع سابق ، ص  -الصادق مزھود  )1(
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  

 التوسع العمراني في فترة اإلحتالل الفرنسي  : )04(خریطة رقم 
  

  
  

 

 .31 ، صالحضري للمجاأزمة السكن في ضوء ا - صادق مزھود/ د: المصدر                                                   
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  
  

  :) 1962 – 1937 (رةــفت -3- 2         
عرفت مدینة قسنطینة في ھذه المرحلة ركود كبیر بسبب الحرب العالمیة الثانیة، كما تم التخطیط    

  .موزعة على مختلف أرجاء المدینةلبناء مساكن 
كما استمر العمران في نموه بالمدینة ال سیما في الجھة الغربیة للمدینة و من ثم فرض علیھا واقع جدید 

تمثل في ظھور أحیاء فوضویة، و محتشدات مؤقتة مثل ذلك الموجود بناحیة الحطابیة و عمارات 
  .بوذراع صالح 

كالزات ، و من خاللھ ظھر مخطط 1959بمخطط قسنطینة  ھذه الظاھرة، ظھر ما یعرف مو أما
CALSAT  الذي یعد أول تجربة في تخطیط المدینة و قد تضمن ما یلي ،:  

و برمجة تطوره  المجالي على ) H.L.M( توفیر السكنات في شكل مجموعة من العمارات  - 
و تل المنظر ھضبة المنصورة، تل بوفریكة : ھكتار بـ  750سنة بتعمیر  20مرحلتین خالل 

 .الجمیل
 ھكتار  650إنجاز مناطق صناعیة على مساحة  - 
  .)1( أحیاء كبرىإعادة ھیكلة المجال الحضري و تنظیم المدینة و تقسیمھا إلى  - 

  
و ما یمكن التأكید علیھ في ھذه المرحلة ھو زیادة النمو السكني و الوظیفي لصالح الفرنسیین األمر الذي 

  :كنات أدى إلى ظھور نمطین من الس
 مباني أوروبیة  ألصحاب الدخل المنتظم  - 
 فیالت لألثریاء األوروبیین - 

فنجد بھ المحتشدات و األحیاء ) المنحدرات، األودیة( أما المجال الغیر قابل للتعمیر مثل         
  .القصدیریة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علم  معھد  - ، جامعة قسنطینةمذكرة ماجستیر  –مساھمة في دراسة السلوك العدواني عند الطفل ضحیة مشاھد عنیفة  -فضال نادیة  )1(

  .14، ص 2004/2005النفس ، 
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
    
  

 1937التوسع العمراني في عھد االحتالل الفرنسي : )05(خریطة رقم 
  

 .31 ، صالحضري لأزمة السكن في ضوء المجا - صادق مزھود/ د: المصدر                                                   
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  
  

 كولونیالیةالمرحلة الالتوسع العمراني في : )06(خریطة رقم 
  

46 ، صالحضري لأزمة السكن في ضوء المجا - صادق مزھود/ د: المصدر                         
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c المدینة---------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  
  
  :)إلى یومنا ھذا – 1962 ( االستقاللة ـــمرحل -3
  
بزیادة النزوح الریفي عرفت قسنطینة زیادة توسع األحیاء الفوضویة و ظھور األحیاء المخططة و        

  :یمكن تقسیمھا إلى الفترات التالیة 
  
  ):  1971 – 1962( ى ــرة األولــالفت -3-1    
  
عرفت قسنطینة خالل ھذه الفترة استمرار السكن الفوضوي الصلب، مثل حي األمیر عبد القادر،        

ابن تلیس ، رومانیا و برج الرمال، كما استمرت األكواخ القصدیریة في الظھور خاصة في سركینة، 
  .المنصورة، أما المحتشدات فقد عمت الجزء السفلي من حي اإلخوة عباس

ما یخص األحیاء المخططة ، فنذكر استمرار حي المنظر الجمیل األعلى في النمو ، و الجزء أما فی     
  .السفلي من حي قدماء المحاربین و حي الموظفین و بعض العمارات في الجھة السفلیة من المنصورة 
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c المدینة--------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  ثالثالفصل ال d  
  
  

 1966التوسع العمراني في مرحلة االستقالل : )07(خریطة رقم 
  

49 ، صالحضري لأزمة السكن في ضوء المجا - صادق مزھود/ د: المصدر                         
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  
  
  ): 2198 – 1972( ة ــرة الثانیــالفت -3-2    

  
  :تتمیز ھذه الفترة بتوسع عمراني كبیر ، حیث أدى ذلك إلى ظھور أحیاء جدیدة في اإلتجاھین    

حي القماص و تجزئة بن شیكو و ساقیة سیدي یوسف و حي  :-شرقي –األول  اهـــاالتج - أ            
  .الزیادیة و حي الحیاة 

  
على محور الطریق  و. الغربيحیث ظھر حي المنظر الجمیل : -غربي –الثاني  اهــــتجاال -ب           

  اوت ، حي بوجنانة  20جویلیة ،  05و وادي الرمال نجد  05رقم 
الجامعة على ذراع  :كما اتسمت ھذه المرحلة بظھور تجھیزات كبرى  على مستوى المدینة و ھي       

  .افة إلى المناطق الصناعیة على ضفاف واد الرمال و بومرزوق بوفریكة ، المركب األولمبي، باإلض
  

 1981التوسع العمراني في فترة اإلستقالل : )08(خریطة رقم 
  

 .31 ، صالحضري لأزمة السكن في ضوء المجا - صادق مزھود/ د: المصدر                                                   
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  
  
  ):إلى یومنا ھذا  – 1982( ة ــرة الثالثــالفت -ج              
  
استمر توسع المدینة نتیجة لزیادة نمو السكان الناجم عن الھجرات المتواصلة و ذلك نظرا ألھمیة        

الواقع ضمن إقلیمین متمیزین في إقلیم الشرق الجزائري  بھذه المدینة و المتمیز في موقع المدینة الجذا
  .)1(ب المدینة ثقال سكانیا و سیاسیا ساألمر الذي أك ...

ضع و الموقع القائم على اإلنحدرات الشدیدة فقد عرض جل والكامن بین الم لالختالفو نظرا        
، و لذلك ظھرت فكرة البناء الجاھز الفردي  ةلتعمیر، و ھذا ما أدى إلى ظھور أزمة سكنیة حادل ھمناطق

مع استمرار نمو البناء  . ة، حي اإلخوة فرادیة الشرقیاوي بالجھة الجنوبمن حي القماص، سیس لكل
  .الفوضوي بكل من حي بن شرقي و بوذراع صالح 

الذي كان ولید التركز السكاني ) PUD(و في إطار مخطط التوجیھ العمراني  1982تمثل في سنة        
الخروب، عین ( التوابع المحیطة بھا  حو المدنبھا و قلة األراضي القابلة للتعمیر و ذلك بتوجیھ السكان ن

 –باإلضافة إلى إنشاء المدینة الجدیدة . بھدف تخفیف الضغط عن المدینة األم) اسمارة، دیدوش مراد 
  . .ھذه األخیرة محور دراستنا –علي منجلي 
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  
  

  لمدینة قسنطینةالتوسع العمراني  :)90(خریطة رقم 
  

  
إنتاج عمراني جدید، مذكرة ماجستیر،ص -علي منجلي -الجدیدةالمدینة - مریحة صبرینة: المصدر    
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c لمدینةا--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  
  

    III - البیئة الطبیعیـــة لمدینـــة قسنطینــــة:  
  

تعد مدینة قسنطینة من أعرق المدن على المستوى العالم العربي و اإلسالمي، نظرا لموقعھا          
و علیھ فأھمیة .الذي یلعب دورا كبیرا في جذب السكان إلیھ من مختلف المدن المجاورة  يالجغراف

التطور العمراني خلق مشاكل تنمویة عدیدة ،  بالموضع لھذه المدینة على استیعا درةقالموقع و 
بعضھا یعود إلى العوامل المصاحبة للتنمیة التي عرفتھا المدینة و البعض اآلخر عائد إلى التقصیر من 

  .طرف السلطات من جھة و المواطنین من جھة ثانیة
  
  :موقــــع المدینـــــة -1  

قع المدینة من أھم العناصر في دراسة جغرافیة المدن، و من ثم یمكن دراسة المدینة من یعد مو        
  :جانبین 

  
  :الموقـــع الفلكـــي -1- 1

و لذلك تحتل موقعا ) 1(شرقا  7.35شماال و خط  36.23تقع مدینة قسنطینة فلكیا على خط        
  .إستراتیجیا ھاما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       .  14ـ ص 1984ـ دیوان لمطبوعات الجامعیة ـ محمد الھادي لعروق ـ مدینة قسنطینة ـ دراسة في جغرافیة العمران  ) 1(
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 الموقع الجغرافي لمدینة قسنطینة : )10(خریطة رقم 
  

  
.15 ، صالحضري لأزمة السكن في ضوء المجا - صادق مزھود/ د: المصدر                         
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثال الفصل d  
  
  

  :الموقـــع اإلقلیمـــــي -1-2
  

كلم عن الحدود الشرقیة الجزائریة  245تتوسط مدینة قسنطینة شرق الجزائر، حیث تبعد بمسافة         
كلم عن  89كلم عن بسكرة جنوبا و  235كلم عن الجزائر العاصمة غربا و  431نسیة، و حوالي التو

و تتبرع قسنطینة فوق الصخرة العتیقة على جانبي وادي الرمال، نجد بھا العوائق و . مدینة سكیكدة
لتي تقوم علیھا و إذا اتبعنا مظاھر سطح المدینة، نالحظ أن المنطقة ا. االنحدارات الشدیدة من كل الجھات

م في  800و  400غیر متجانسة، من حیث ارتفاعھا عن سطح البحر فھي تنحصر بین خطي كنتور 
  .)1(م في الجنوب 1200الشمال و 

  
  الموقع االقلیمي لمدینة قسنطینة: )11(خریطة رقم 

  

  
        
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   www.google.com –كان السحر و الجاذبیة  –قسنطینة الجزائریة  )1(

17 ، صالحضري لأزمة السكن في ضوء المجا - صادق مزھود/ د: المصدر                         
 

http://www.google.com
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  

  
  

  :الموقـــــع اإلداري -1-3               
  
یحدھا شماال والیة سكیكدة، شرقا والیة قالمة، : یلي یتمثل الموقع اإلداري لمدینة قسنطینة فیما       

أما كمدینة فیحدھا شماال بلدیة حامة بوزیان و دیدوش مراد و .  غربا والیة میلة و جنوبا والیة أم البواقي
جنوبا الخروب و غربا كل من ابن زیاد و عین اسمارة، و تعتبر ھذه و شرقا بن بادیس و عین عبید،  

   .البلدیات المناطق الحضریة لوالیة قسنطینة 
  

  :  - علي منجلي  –لمدینة الجدیدة ا - خامســا
  
I - یــــــة لظھـــور المدینـــة الجدیــــــــدةالعوامـــل المؤد:  

  
  ):الموضع(قلـة األراضـي الصالحــة للتعمیــر  -1 

 
من المعلوم أن مدینة قسنطینة تعاني من أزمة حادة تتمثل في نقص و نفاذ احتیاطاتھا العقاریة          

الصخرة، ( بوغرافیة المشكلة لھ بسبب موضعھا الذي یتمیز بالتقطع و عدم اإلستمراریة  بین وحداتھ الط
ھضبة المنصورة، تل سیدي مبروك، ھضبة سیدي مسید، الكدیة، تل المنظر الجمیل، ذراع بوفریكة و 

  ) .ھضبة عین الباي 
ادي الرمال و بومرزوق، حیث یتجھ األول من الجنوب الشرقي لیحیط وضع كال من ویقطع الم         

لیواصل ) م 30 - 25( یعرف بخوانق الرمال ذات اإلرتفاع  م مشكال ما 1500بالصخرة على طول 
باتجاه الشمال، أما واد بومرزوق فھو یأتي من الجنوب الشرقي قاطعا المدینة في جزئھا الجنوبي لیصب 

  .في واد الرمال 
حت سفحي الوحدات الطبوغرافیة المشكلة للموضع، األمر الذي  یؤدي بعدم نعلى  نالوادییھذین  یعمل
  : و ذلك بسبب عاملین ) فیضانات، إنزالقات أرضیة( ار أراضیھا و ظھور أخطار طبیعیة استقر
الھضاب و التالل مثل منطقة غیر المتماسكة التي تغطي  ةالصخریة اللینة الھشطبیعة التكوینات :  األول

  .الحطابیة 
صورة و شرق ذراع الخاصة في شرق ھضبة المن) %  20- 10( اإلنحدرات الشدیدة المتباینة :  الثاني

  .بوفریكة، تغطیھا تكوینات غیر متماسكة 
و علیھ فإن كل .و رغم ھذا نجد أن التالل تعتبر صالحة نسبیا للتعمیر مع أخذ بعض اإلحتیاطات         

  .ھذه العوامل التي تم ذكرھا جعلت من موضع مدینة قسنطینة یتسم بقلة مناطق التوسع العمراني
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  أخطار الموضع لمدینة قسنطینة: )12(خریطة رقم 

  

  
  
  
  
  

  :ثقل دیموغرافـــي كبیـــر: عوامــل دیموغرافیـــة  -2    
  

وجود مدینة جدیدة ھو الحجم السكاني الكبیر المتواجد بمدینة رورة ضمن العوامل التي دعت إلى    
و الجدول الموالي یبین أن حجم . 1998حتى سنة  1948قسنطینة، و الذي عرف تطورا سریعا منذ سنة 

  .سنة 50مرات خالل  04السكان بمدینة قسنطینة قد تضاعف بمقدار 

.20 ، صالحضري لأزمة السكن في ضوء المجا - صادق مزھود/ د: المصدر                         
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c المدینة--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ثالثالفصل ال d  
  

  
  )1()تطور عدد السكان( ة ـــقسنطین ةـــمدین): 10(جدول رقم   
   

  )%(نسبة صافي الھجرة   )%(معدل النمو السنوي  )ن(عدد السكان  لسنــــواتا
1948  118.774  3.82  6.50%  
1954  148.725  4.27  24.22%  
1966  245.921  3.15  - 38.76%  
1977  345.566  2.48  -41.39 %  
1987  441.651  0.74  - 58.33%  
1998  478.969  /  /  

  
و إذا نظرنا إلى حجم توزیعات السكان على القطاعات الحضریة لوحظ أن قطاع سیدي مبروك    

جویلیة  05بقطاع  27.969د قدر بـ نسمة، بینما أصغر حجم فق 79.465یضم أكبر حجم سكاني قدر بـ 
و من المالحظ أن كل القطاعات الحضریة لبلدیة قسنطینة تضم أحجام سكانیة مرتفعة، لذلك ال بد من 
دراسة عالقة ھذه األحجام بالمساحة في كل قطاع و ھو ما یعرف بالكثافة السكانیة، أین یظھر ھناك 

- 103.14( ت ، حیث نجد أن الكثافة المرتفعة فئا 04تباینا واضحا في قیمھا من قطاع آلخر في 
بینما تبدأ في النقصان و اإلنخفاض ) قطاع سیدي راشد ( تتركز في األنسجة القدیمة )  ھـ/ن 378.02

جویلیة، القنطرة،  05التوت، : قطاعات( التدریجي باتجاه الضواحي و في مناطق التوسع الحالي بالمدینة
  : د إلى و السبب في ذلك یعو...) القماص 

  ). عوائق الموضع( عوامل طبیعیة  - 
  .قطاعات  10إلى  08الذي رفع عدد القطاعات الحضریة من )  1991تقسیم ( عوامل إداریة  - 
باإلضافة ...) توزیع الوظائف غبر القطاعات –شبكة الطرق  –أنماط السكن ( خصائص عمرانیة - 

  .إلى ظروف إجتماعیة و اقتصادیة 
  

  : ــــي سریــــــعتوســــع عمران -3     
  

إن وجود مدینة جدیدة بقسنطینة، كان نتیجة أسباب حتمیة یفرضھا التوسع العمراني، و الذي أصبح        
جد معقد نظرا لما خلفھ االستعمار من إشكاالت تراكمت منذ االستقالل إلى یومنا الحالي لتتزاید و تتعقد 

ھا من الصخرة و توسعھا عرفت استھالكا كبیرا لألرض فمدینة قسنطینة منذ خروج. بتزاید نمو المدینة 
  .إلقامة المشاریع و التجھیزات المختلفة

ھكتار  234- 1937ھكتار، أصبحت سنة  30فبعدما كانت مساحتھا أثناء الوجود الفرنسي   
  .مرات و ذلك حسب الجدول الموالي 08لتتضاعف ھذه المساحة حوالي 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحامة بوزیان و  -عین اسمارة دیدوش مراد - الخروب( تحوالتھا أدوارھا  وظائفھا  –مدینة قسنطینة لالمدن التوابع  –فؤاد ین غضبان ) 1(

  .34ص ـ2001 ،قسنطینة –الجغرافیا و الھیئة العمرانیة  –مذكرة ماجستیر، كلیة علوم األرض  ،)تجمع بكیرة 
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   )1( المعمورة بمدینة قسنطینة تطور المساحة: )11(جدول ال
  
المساحة المعمورة   السنة

  )ھـ(
        معدل الزیادة 

  )سنة/ھـ( 
نصیب الساكن من 
       المساحة المعمورة 

  )الساكن/ ²م( 

  الكثافة السكانیة

1977  2.558  60  73  135  
1987  3.285  70  75  134  
1993  4.547  210  86  114  
2006  5.138  118  107  93  

   
 قسنطینة فھذه األخیرة تبلغ مساحتھا أما فیما یتعلق بتخصیص األراضي القابلة للتعمیر ببلدیة        

  : ھكتار مقسمة كاآلتي  23000
  .  % 20.78ھكتار أي نسبة  4.781القطاعات المعمرة تشغل مساحة  - 
 . % 0.920ھكتار بنسبة  210تبلغ مساحتھا  القطاعات المبرمجة للتعمیر - 
 .قطاعات التعمیر المستقبلي فھي منعدمة - 
 .)2( %78.30ھكتار و تمثل نسبتھا  18.009قطاعات غیر قابلة للتعمیر، تبلغ مساحتھا  - 

و مما تقدم نالحظ أن المساحة الغیر قابلة للتعمیر تفوق بكثیر المساحة المعمرة و المبرمجة         
  .و ذلك بسبب الخصائص الطبیعیة للتعمیر

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10مرجع سابق، ص  –وظائفھا و أدوارھا  ،تحوالتھا –مدینة قسنطینة ل المدن التوابع –فؤاد ین غضبان ) 1(
ة ـ معھد علوم الجدیدة ـ علي منجلي ـ قسنطینة نتاج عمراني جدیدـ مذكرة ماجستیر في التھیئة العمرانی المدینةمریحة صبرینة ـ ) 2(

.10  صـ  2000ستة  األرض ـ
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  1981 -  1837التطور العمراني لمدینة قسنطینة : )13(خریطة رقم 
  
  

  
  

.56 ، صالحضري لأزمة السكن في ضوء المجا - صادق مزھود/ د: المصدر                         
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كخیار إستراتیجي لحل إشكالیة النمو التي تعاني منھا  –علي منجلي  –ظھرت المدینة الجدیدة         
  .المدینة األم قسنطینة،  و قد تضافرت في إحداثھا كل العوامل المجالیة اإلجتماعیة و اإلقتصادیة 

من أجل القضاء على  06شرع في إنجاز المدینة ابتداء بالمساكن اإلجتماعیة بالوحدة الجواریة رقم        
األزمة السكنیة التي تعاني منھا قسنطینة و بالتالي فقد أنجزت كحل سریع لمشكل السكن بنمط جماعي 

في التبعیة المطلقة  بتكنولوجیا مستوردة، دون التطرق إلى إنجاز التجھیزات المرافقة لھ، مما تسبب
وي منطقة النشاطات المتعددة قفي إنجاز السكن التر االنطالقللمدینة األم قسنطینة مع اإلشارة إلى عدم 

و المركز الحضري، مما كبح فرص االستثمار و غیاب مختلف الفاعلین بھا، مما خلق عدم التوازن بین 
  .الشغل و السكن 

ضمن سیاسة استیراتیجیة من اجل إتمام  –علي منجلي  –الجدیدة لذلك ال بد من وضع المدینة         
  .إنجازھا و تحقیق الدور و الھدف األساسي لھا على المستویین المحلي و الوطني

كونھا تقع جنوب مدینة قسنطینة على  –علي منجلي  –ھذا و تكمن أھمیة موقع المدینة الجدیدة       
خیرة من إمكانات طبیعیة من جھة، و ارتباطھا بالمدینة األم ھضبة عین الباي لما تتمتع بھ ھذه األ

   .قسنطینة الذي زادھا ھذا الصرح نمو و توسعا عمرانیا كبیرین
  

II -  علـــي منجلــــي –موقــع المدینـــة الجدیـــــدة -:  
 

طریق تقع المدینة الجدیدة علي منجلي في الجھة الغربیة من ھضبة عین الباي على محور ال        
  ھكتار  1500بط بین مدینتي الخروب و عین اسمارة ، تتربع على مساحة تقدر بـ االر 101الوالئي رقم 

شرق غرب، و من الشمال الشرقي مطار محمد بوضیاف، و من  –یحددھا من الشمال الطریق السریع 
  .، و من الغرب سفح العصفور الفالحي 79الشرق الطریق الوطني رقم 

على عكس ( علي منجلي على ھضبة عین الباي خلق منھا مجال عمراني متصل  وجود مدینة    
  .یسمح بإمكانیة االستثمار إذا ما أحسن استغاللھا ) المدینة األم 

  
III– مع الحضـري القسنطینيـضمن المج –علي منجلي  –موقـع المدینـة الجدیـدة:  

  
كلم حیث یجزئھا الطریق الوالئي  13بـ تقع ھذه المدینة جنوب مدینة قسنطینة على مسافة تقدر   
   :قع على محاور الطرق التالیةت ، كماإلى قسمین شمالي و جنوبي 101

  .الذي یمر بالقرب منھا 79الطریق الوطني رقم  •
كلم و الذي ترتبط بھ بطریق  4غرب الذي یمر بشمالھا على مسافة –شرق –الطریق السریع  •

یقع ھذا األخیر على  "محول كوسیدار" ل یسمى موصلة  حیث یتم ھذا اإلرتباط على محو
 .غرب  –محور الطریق السریع شرق 

  .المطار الدولي محمد بوضیاف الذي یقع في شرقھا  •
سھولة موضعھا و توفره على أراضي قابلة للتعمیر تسھل بتوفیر كل المتطلبات لمدینة جدیدة  •

  .الفالحیة الخصبةر الطبیعیة و حمایة األراضي طادیة و مناطق األخوخارج األ
لھا أھمیة اقتصادیة على المستوى یعطي احتواء المدینة الجدیدة على منطقة النشاطات المتعددة  •

 .  المحلي و الوطني ال سمیا أنھا تنطلق من العدم على موضع فارغ غیر مشغول بأیة منشآت
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  المدینة الجدیدة ضمن المجمع الحضري القسنطیني: )14(خریطة رقم 
  
  

 
إنتاج عمراني جدید، مذكرة ماجستیر،ص -علي منجلي -المدینة الجدیدة- مریحة صبرینة: المصدر    
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 IV - علي منجلي –الوضعیـة اإلداریـة للمدینـة الجدیـدة -:  

  
یعتبر جنوب مدینة قسنطینة امتدادات واسعة مفتوحة على الطبیعة، تتمثل خاصة في ھضبة         

  .مركز شركة الكھرباء و الغاز ،المطار :  ةعین الباي، ھذه األخیرة ملتقى كل محاور الطرق البری
الخروب و عین ( فإن مدینة علي منجلي تقع ضمن حدود بلدیتین   و من الناحیة اإلداریة             

ھكتار  1500راب بلدیتین، و تقدر المساحة اإلجمالیة للمدینة الجدیدة بـ تأي أنھا تمتد على ) اسمارة
  :موزعة كاآلتي 

  .من المساحة الكلیة توجد ببلدیة الخروب ) 2/3(ھكتار أي ما یشكل  1002 - 
 .من المساحة الكلیة توجد ببلدیة عین اسمارة) 1/3(ھكتار أي ما یقدر بـ  498 - 

أما من ناحیة التسییر اإلداري لھا، فقد أدرجت في رتبة تجمع ثانوي یضاف إلى التجمعات   
  . و في ھذا اإلطار فقد تم تدشین مقر إداري بلدي لھا .الخروب لبلدیةالثانویة 

  ة یحدھا بعض التجمعات الثانویة، إذ یحدھا من الشرق تجمع قادري عبد اهللا و نالحظ أن المدینة الجدید
 )Les 4 Chemins (یبعد عنھا ببعض العشرات من األمتار فقط، و من الجنوب تجمع قطار العیش.  

تندرج ضمن المدن الجدیدة الواقعة داخل –علي منجلي  –من كل ما سبق نستنتج أن المدینة الجدیدة    
  )1(.كم 13عن المدینة األم بمسافة  الحضریة دون استمراریة لھا، رغم البتعادھالمنطقة ا

  
V - علي منجلي –اإلطـار القانونـي للمدینة الجدیـدة -:  
  

یستلزم علینا معرفة  –علي منجلي  –قبل التطرق إلى معرفة الوضعیة القانونیة للمدینة الجدیدة      
  .تحدید المستوى التخطیطي الذي أدرجت فیھ ھذه المدینة سیاسة الجزائر في ھذا المیدان، و من ثم

تندرج سیاسة الجزائر في إطار إنشاء المدن الجدیدة في إطار اإلستراتیجیة العامة للمخطط الوطني        
 1987جانفي  27المؤرخ في  87/03الذي أنشئ بموجب القانون رقم )  SNAT( للتھیئة العمرانیة 

  . انیةالمتعلق بالتھیئة العمر
      یتضمن المخطط برنامج إلنشاء المدن الجدیدة بھدف توزیع عقالني للسكان في الھضاب العلیا        

مدینة جدیدة  17خلق نوع من التوازن و التقلیل من حدة ظاھرة التصحر، حیث تم برمجة یو الجنوب، 
  :موزعة كاآلتي 

  .مدینة جدیدة في الھضاب العلیا  11 - 
 .الجنوب مدن جدیدة في 06 - 

            و ھذا اإلنجاز یكون إما بتوسع المراكز الموجودة أو بدفع عجلة السرعة للمدن المتوسطة     
  .و الصغیرة التي تستلزم مراجعة كاملة لوظائفھا و حجمھا أو شكلھا الحضري 

  : أما من ناحیة الحجم السكاني فقد حدد و رتب كما یلي 
  .نسمة بالھضاب العلیا 200.000أكثر من مدینتین جدیدتین بحجم ) 02( - 
  . نسمة بالھضاب العلیا 100.000مدن جدیدة بحجم أكثر من ) 09( - 
  .نسمة بالجنوب  70.000 - 30.000مدن جدیدة بحجم یتراوح ما بین ) 06( - 

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ھي تشكل )   دیدوش مراد و حامة بوزیان  –عین اسمارة  –الخروب  –قسنطینة ( بلدیات  5المجمع الحضري القسنطیني یضم *   .
  مثلث دینامیكیا

 2006-علي منجلي–المدینة الجدیدة  –قیة و التسییر العقاري دیوان التر )1(
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و ال حتى  - علي منجلي –ة الجدیدة لكن ما یستدعي التأكید علیھ أن ھذا المخطط لم یتطرق أبدا للمدین   
  .التي أعدتھا وزارة التجھیز و التھیئة العمرانیة  "الجزائر غدا " الوثیقة 

       ظھرت في إطار توجیھات مخطط التوجیھ العمراني  –علي منجلي  –و علیھ فالمدینة الجدیدة  
 )P.U.D ( الذي یغطي قسنطینة الكبرى  1982لسنة )دیدوش  –عین اسمارة  –الخروب  – ةقسنطین

جانفي  18المؤرخ في  88/16و قد تمت المصادقة علیھ وفق قرار وزاري رقم) مراد و الحامة بوزیان 
        البدء في دراسات التھیئة  1983ماي  22، كما تقرر في المجلس الوزاري في جلستھ لیوم 1988

  :حیث تتلخص أھم توصیات ھذا المخطط في  )1(و التعمیر المتعلقة بموضع المدینة الجدیدة بعین الباي 
نقل الفائض السكاني لمدینة قسنطینة إلى المدن الصغیرة المتواجدة على محور الخروب، عین  - 

منھا، و التي  االستفادةاسمارة و دیدوش مراد، ألن ھذه التجمعات تتوفر على تجھیزات یمكن 
  .1974- 1973لعمراني لقسنطینة لسنة أنشأت في إطار برامج المخطط العمراني السابق للمجمع ا

  .لحل مشكل النزوح الریفي و الزیادة الطبیعیة  2000تخفیف عدد السكان لغایة سنة  - 
إنشاء مدینة جدیدة بھضبة عین الباي ذات المردود الزراعي الضعیف، و ھي قریبة من كل من  - 

  .نةكم من مدینة قسنطی 13الخروب و عین اسمارة و تقع إلى الجنوب على بعد 
جبل ( ، و في الشمال الشرقي )بوالصوف( إنشاء مناطق سكنیة حضریة جدیدة في الجھة الغربیة  - 

  ) الوحش ، بكیرة  و سركینة 
الذي ) PDAU(كما نالحظ أن المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر للمجمع الحضري القسنطیني        

قد دعى إلى ) مراد و حامة بوزیان قسنطینة، الخروب، عین اسمارة، دیدوش ( بلدیات  05غطى 
ضرورة إنشاء المدینة الجدیدة بعین الباي لتخفیف الضغط عن مدینة قسنطینة و خلق توازن في توزیع 

  .=السكان عبر بلدیات المجمع الحضري 
قد أنشأت من خالل المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر الذي  –علي منجلي  –و علیھ فالمدینة الجدیدة 

المتعلق بتحدید أدوات التھیئة و التعمیر  1990دیسمبر  1المؤرخ في  90/29وفق القانون رقم أنشأ 
  . بھدف تخفیف الضغط عن المدینة األم و تحویل فائضھا السكاني لھا 

ھذا و قد تمت المصادقة على المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر للمجمع الحضري القسنطیني    
لعلم أن ھذا ، مع ا1998جانفي  25المؤرخ في  98/83ر التطبیقي رقم بمقتضى القرا 1998سنة 

  .1994المخطط ظھر سنة 
  :مما سبق نستنتج  یھو عل       
أن كل مخططات التھیئة و التعمیر المنجزة تدعو في توجیھاتھا العامة إلى إنشاء المدن الجدیدة و  - 

  .ذلك على فترات متباعدة
بصفة خاصة، و المدن الجدیدة  - علي منجلي–لمدینة الجدیدة غیاب نص قانوني یتعلق بإنشاء ا - 

 .بالجزائر بصفة عامة
خاصة و الغیاب القانوني التام لھا،  ظھر  –علي منجلي  –لكن مع الشروع في المدینة الجدیدة         

  .المتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة و تھیئتھا 2002ماي لسنة  08المؤرخ في  02/08القانون رقم 
حیث یھدف ھذا القانون إلى شروط و إنشاء المدن الجدیدة بالجزائر و تھیئتھا باعتبارھا تندرج ضمن 
السیاسة الوطنیة الرامیة إلى تھیئة اإلقلیم و تنمیتھ المستدامة من أجل إعادة توازن البنیة العمرانیة التي 

  .تھدف إلیھا أدوات تھیئة اإلقلیم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التھیئة العمرانیة،معھد علوم األرض، جامعة قسنطینة، إنتاج عمراني جدید،مذكرة ماجستیر في–المدینة الجدیدة  – مریحة صبرینة  )1(

  . 23، ص  ، 2002قسنطینة، 
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في مجال موقع المدن الجدیدة و التي ) 1987(یة قانون المخطط الوطني للتھیئة العمران ھذا كما جاء       
ال یمكن أن تتواجد في الھضاب العلیا و الجنوب بھدف إعادة التوازن في توزیع السكان على كل المجال 

  ، قسنطینة و عنابة من أجل تخفیف الضغط عنھا العاصمة،نذلك المدن الكبرى وھراالوطني، و یستبعد فی
لكل " ھیئة المدینة الجدیدة " إلى ضرورة تأسیس ھیئة تدعى  02/08م ھذا كما دعى القانون رق     

  :مدینة جدیدة تتولى المھام التالیة 
إعداد و إدارة أعمال الدراسة و اإلنجاز لھذه المدینة الجدیدة بالتنسیق مع الجماعات اإلقلیمیة    - 

  .المعنیة
 .ة الجدیدة لحساب الدولةإنجاز عملیات المنشآت األساسیة و التجھیزات الضروریة للمدین - 
ع عملیات التنسیق و التسییر و الترقیة التجاریة وجم القیام باألعمال العقاریة الضروریة - 

 .الضروریة إلنجاز المدینة الجدیدة 
  .المساعدات و اإلعاناتیصات وتحدید مخطط تمویل سنوي یشمل جمیع التخص - 

  :ھذا القانون نص على  أما من الناحیة التقنیة و التخطیطیة نجد أن        
تغطیة كل محیط التھیئة  - ھدفھ ھو " مخطط تھیئة المدینة الجدیدة " إنشاء مخطط لھا یسمى  - 

 .المحددة لھا و تراعي فیھ الخصوصیات الثقافیة و اإلجتماعیة للمنطقة
  ...ةإعداد، اعتماد، تشاور، مصادق:اإلھتمام بكل العملیات التنظیمیة - 
 .لعقاریة بموضع المدینة الجدیدة ذات المدى القصیر، المتوسط و البعیدتحدید برنامج لألعمال ا - 
 .ممارسة حق الشفعة لفائدة ھیئة المدینة الجدیدة على البیع األراضي المطلوب تعمیرھا  - 
 .فتح أبواب مشاركة مالكي العقارات الواقعة داخل محیط المدینة الجدیدة  لتھیئھا و ترقیتھا - 

ستنتج ضرورة تواجد ھذا القانون في إطار إنشاء المدن الجدیدة بالجزائر و و علیھ یمكن أن ن       
تطرقھ إلى كل الجوانب التي تتطلبھا عملیة إنجاز المدن الجدیدة، إال أنھ سجل تأخرا كبیرا مقارنة مع 

و التي عرفت تقدما ال بأس بھ، لكن ھناك غیاب  –علي منجلي  –انطالق أشغال إنجاز المدینة الجدیدة 
  .تام لكل ما نص علیھ 

VI - دوافـــع ظھــور المدینـــــة الجدیــــــدة:  
المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة نموذج عملیة تعبر عن مجموع التحوالت، و المشاكل الحضریة    

و ھي تحوالت جذریة و سریعة، و مشاكل متعددة و ضاغطة بقوة . التي عرفھا المجتمع بعد استقاللھ
التحضر و الذي یعني زیادة نسبة التحضر أي أعداد سكان المدن قیاسا إلى مجموع سكان  إنھا تعمیر

غیر أن التعمیر ھنا عن حالة تخطیطیة . بشریة –تاریخیة  - البالد، فالتحضر ھنا یعبر عن حالة إجتماعیة
  .فقط

أشغال التھیئة، ( و قیام مدن جدیدة یطرح عدة مشاكل تقنیة ألنھ لیس من السھل بناء مدینة جدیدة   
  ).التجھیزات الجماعیة، النقل الحضري و شبھ الحضري 

  لماذا مدینة جدیدة ؟*   
ھل وجود مدینة لحل مشاكل السكن في المدن الجزائریة ؟ أم إجابة عن أزمة التھیئة و التعمیر *   

لتطبیقات السابقة فالمناطق السكنیة الحضریة الجدیدة تھدف إلى التخلي عن ا (في المدینة الجزائریة ؟ 
على ضوء النقائص المالحظة، ضمان عقالنیة في میدان شغل و تھیئة  المجال على ضوء الحاجیات 

)1(.)الحضریة و على ضوء تطبیق توجیھات المخططات الرئیسیة للتعمیر
  

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد األمین حركات ـالمناطق السكنیة الحضریة الجدیدة في الجزائرـ تعمیم أم بناءـ دراسة حالة مدینة سكیكدة ـمذكرة ماجستیرـ قسم ) 1(

  .28ـ ص 2001 ةـ معھد علوم األرض ـالتھیئة العمرانی
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  :كما یھدف إلى    
  .زیادة قدرات المدن الجزائریة - 
 .تنظیم و توزیع االستثمارات - 
       ت إنتاج المجال الحضري و فق سیاق إداري یضمن مشاركة السلطات المحلیة تنظیم عملیا   - 

 .و المصالح المسیرة و المصالح التقنیة
  

VII - علي منجلي –دة ـة الجدیـالتنظیم المجالي للمدین -:  
  

  :-علي منجلي –البنیة العمرانیة للمدینة الجدیدة  -1    
    

بالجھة الغربیة من ھضبة عین الباي ، على  –لي منجلي ع –برمج مشروع المدینة الجدیدة     
مسكنا و عددا كبیرا من  54.249ھكتار لمجموع سكان یصل حوالي  1500موضع تبلغ مساحتھ 

  ....)الجامعة، حي جامعي، مستشفى عسكري، حظیرة تسلیة( التجھیزات الكبرى 
، و الذي یقطعھا أفقیا من اسي للمدینةلذي یشكل المحور األسھو ا 101یعد الطریق الوالئي رقم        

الشرق إلى الغرب و یجزئھا إلى قسمین شمالي و جنوبي، باإلضافة إلى طریق رئیسي آخر عمودي من 
الشمال إلى الجنوب على محور الطریق الوالئي و ھو اآلخر یجزئھا إلى قسمین متساویین شرقي و 

 .غرب –لمدینة الجدیدة بالطریق السریع شرق غربي، مع العلم أن ھذا الطریق یمتد شماال لیوصل ا
ن كل مدینة علي منجلي یتخذ شكل الشطرنج، ذلك أیجعل و علیھ فإن التعامد للمحورین الرئیسیین،        

  .الطرق تصب فیھا بشكل متعامد
  

  :-علي منجلي –التنظیم المجالي للمدینـة الجدیـدة  -2    
 

  :وارــدات جــإلى وحة ــم المدینــتقسی  -2-1           
  

و ذلك من أجل توزیع متوازن للسكان و  –علي منجلي  –ن أجل التحكم في تنظیم المدینة الجدیدة م    
قسمت ھذه األخیرة إلى مجموعة وحدات  الموضعیة،مختلف التجھیزات و المرافق عبر كل المساحة 

  .الجوار
         مخططة  ،وعة سكنیة، مبرمجة أي مجم)  Unité de Voisinage( معنى وحدة الجوار     

    الحسن لمختلف الوظائف السكنیة، الراحة  و منظمة حالیا بحیث تضمن لعدد محدد من السكان السیر
  . )1(و الترفیھ، مرفقة بنشاطات أخرى إنتاجیة و خدمیة و التي ترافق الوظیفیة السكنیة المسطرة 

األولیة لسكانھا و ھي المعیشة، الصحة، التعلیم  اتاالحتیاجھذه تضمن ) وحدة الجوار( إن      
باإلضافة إلى الحاجیات التي تتطلبھا الحیاة الجماعیة و الخدمات اإلداریة، الخدمات المتعلقة بالنشاطات 

  .الترفیھیة و الراحة النفسیة و الجسدیة للسكان أو تلك المرتبطة بالحیاة اإلجتماعیة و الثقافیة 
     قد قسمت إلى مجموعة من وحدات الجوار  –علي منجلي –أن المدینة الجدیدةو علیھ نالحظ      

  . 20إلى  01مرقمة من  ،وحدة جواریة 20و البالغ عددھا 
  
  

 --------------------------------------------------------------------------------------------  
  40رجع سابق ـ صمریحة صبرینة ـ المدینة الجدیدة ـ م) 1(
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  :أما التوزیع المجالي لھذه الوحدات عبر موضع المدینة الجدیدة یتمثل فیما یلي 
- 8- 7- 6- 5( و ھي الوحدات الجواریة التالیة 101ق الوالئي رقموار تقع شمال الطریوحدات ج 08 -أ

13 -14 -15 -16 (  
- 3- 2- 1( و ھي الوحدات الجواریة رقم  101وحدة جواریة تقع إلى جنوب الطریق الوالئي رقم  12 -ب
9 -10 -11 -12 -17 -18 -19 -20 (.  

  .و تختلف ھذه الوحدات فیما بینھا من حیث الشكل أو المساحة 
  

  التقسیم إلى وحدات جوار –علي منجلي  –المدینة الجدیدة  :)12(جدول رقم 
  

  )%(النسبة   )ھـ(المساحة   رقم الوحدة
1  75.04  05.00% 
2  45.43  03.03%  
3  34.04  02.27%  
4  72.67  04.84%  
5  86.32  05.75%  
6  40.37  02.69%  
7  73.09  04.87%  
8  19.96  01.33%  
9  69.54  04.63%  

10  39.10  2.60%0  
11  85.56  05.70%  
12  33.02  02.20%  
13  58.45  03.89%  
14  48.51  03.23%  
15  60.31  04.02%  
16  16.04  01.07%  
17  82.03  05.46%  
18  87.08  05.80%  
19  63.98  04.26%  
20  68.19  04.54%  

  %100  1500  مساحة المدینة
  2006تقریر عن دیوان الترقیة و التسییر العقاري : المصدر                                                                            
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  وارـــــت جدة إلى وحداــــة الجدیــــم المدینــتقسی): 15(خریطة رقم
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  :اءـــة إلى أحیـم المدینــتقسی -2- 2         
  

و مجموع المدینة  -  ة مجالیةوحد أصغرباعتبارھا  –یعد الحي مستوى بین وحدة الجوار          
في  يأحیاء، أ 05في  20و في ھذا اإلطار قد تم تجمیع الوحدات الجواریة البالغ عددھا . باعتبارھا الكل

  .كل حي یضم عددا من وحدات الجوار
ھكتار  227.18و یتوزع على مساحة ) 4، 3، 2، 1(وحدات جوار 04یضم :  01الحي رقم  •

  .قعا مركزیا من المدینةو ھو یحتل مو % 15.14بمعدل 
یمتد على )  8، 7، 6، 5(وحدات جوار  04، یضم  01یقع شمال الحي رقم :  02الحي رقم  •

  . %14.65ھكتار أي نسبة تقدر بـ   219.74مساحة 
یقع في الجھة الشرقیة من المدینة الجدیدة، یحده شماال منطقة النشاطات و الحي :  03الحي رقم  •

إذ یتربع  12، 10،11، 9: ھي وحدات جوار 04، یضم 02و  01قم و غربا الحیین ر 02رقم 
  . % 15.14ھكتار بنسبة  227.22على مساحة تقدر بـ 

 01من الشمال، و الحي رقم  02یقع في الجھة الشمالیة الغربیة، یحده الحي رقم :  04الحي رقم  •
مساحة تقدر یتربع على  16، 15، 14، 13 يوحدات جوار ھ 04، یضم و الشرق  من الجنوب

  . %12.22ھكتار بنسبة  183.31بـ 
وحدات  04شماال، یضم  03و  01یقع في الجنوب، یحده كال من الحیین رقم :  05الحي رقم  •

  . % 20.08ھكتار بنسبة  301.28، تبلغ مساحتھ  20، 19، 18، 17جوار ھي 
ى مساحة تقدر بـ في حین تبقى كال من منطقة النشاطات و المقبرة بمعزل عن وحدات الجوار عل

  .ھكتار 341.27
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  تقسیم المدینة الجدیدة إلى أحیاء): 16(خریطة رقم 
  

44إنتاج عمراني جدید، مذكرة ماجستیر،ص -علي منجلي -لمدینة الجدیدةا- مریحة صبرینة: المصدر  
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  :-علي منجلي –دة ــة الجدیـز الحضري للمدینــالمرك -2-3            
  

الحضري و مركز  قبل التطرق إلى دراسة المركز الحضري ال بد من توضیح الفرق بین المركز         
  .المدینة

  
یتمحور عموما حول معلم  تاریخي،مركز المدینة یكون لھ امتداد  :(Centre Ville) مركز المدینة  - أ

  .القدیمةحیث یوجد في المدن  ،كنیسة –مسرح  –مسجد  :معینتاریخي 
  
نة، ھو مركز عصري ینشأ لفك الضغط على مركز المدی ) :Urbain eCentr( المركز الحضري  -ب

أعادت تھیئة  و عادة ما نجدھما متجاوران، یوجد المركز الحضري في المدن الجدیدة أو المدن التي
  .مركزھا 

 –إذن فھناك فرق بین مركز المدینة و المركز الحضري، و علیھ ال یمكن تسمیة مركز المدینة الجدیدة 
في بناء المدینة  انطلققدیمة  بمركز المدینة نظرا الحتوائھ على معلم تاریخي أو نواة - علي منجلي

  .الجدیدة، و علیھ فھو یعتبر مركز حضري
ألنھ یخدم مجموع  101على محور الطریق الوالئي  –علي منجلي  –و یوجد المركز الحضري        

  .سكان المدینة الذین یجدون بھ خدمات
  

   :  ( Centre de Quartier)مركز حي  -2-4            
  

لمرتبة الثانیة ألن دوره یقتصر فقط على خدمة سكان عدد معین من وحدات الجوار التي یقع في ا        
  .مراكز أحیاء تبعا لألحیاء الخمسة الموجودة  05یضمھا ، لذلك نجد 

  فمن خالل تجارب الدول في انجاز المدن الجدیدة أنھا تطمح إلى خلق مركز متعدد الوظائف        
 )Pluri Fonctionnel ( لم یتحقق إال نسبیا فیھاالذي.  
و لھذا أصبح المخططون یبرمجون مدن جدیدة بحجم كبیر حتى تكون المراكز بھا ذات أبعاد كبیرة       

  .و تصبح مراكز حیاة حضریة حقیقیة
ھل تطمح ف) نسمة 300.000( كبیر قد برمجت بحجم  –علي منجلي  –و إذا كانت المدینة الجدیدة        

مركز حضري متعدد الوظائف یھدف إلى تلبیة حاجیات كل سكان المدینة الجدیدة و  ھي أیضا إلى خلق
  خلق دینامیكیة و حیویة على الكل الحضري ؟

 101إذ یمثل الطریق الوالئي رقم  –علي منجلي  –التنظیم المجالي للمركز الحضري للمدینة الجدیدة  إن
 85م طوال و  1500و الذي یمتد على مسافة  و ھو في ذات الوقت الشارع المھیكل لھ ه الرئیسيمحور

  .عرضا
التي تحتوي على العدید من النافورات و ھي محاطة بمساحات   (Esplanade)قسم ھذا الشارع بساحة 

  .خضراء مھیئة و تجھیزات تجاریة متنوعة و ممرات للراجلین
شحن و التفریغ أرصفة، مساحات خاصة لل: على جانبي ھذه الساحة نجد طریق رئیسیة مرفقة بـ

  .)1(مخصصة للتبادل التجاري و مواقف للنقل الحضري الجماعي 
  .أما مختلف التجھیزات و السكنات فتتوزع بشمال و جنوب الشارع الرئیسي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قسنطینة، إنتاج عمراني جدید،مذكرة ماجستیر في التھیئة العمرانیة،معھد علوم األرض، جامعة–المدینة الجدیدة  – مریحة صبرینة )1(
  48، ص 2002قسنطینة، 
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VIII - علي منجلي –دة ـــة الجدیـــم المدینـحج -:  
  
نسمة، و علیھ  300000الستقبال كثافة سكانیة تصل  –علي منجلي  –لقد برمجت المدینة الجدیدة         

، و التي من ضمنھا البرازیل و الذي یبلغ مقدار حجم سكانھا المتروبولیةالمدن  فھي تصنف ضمن
إلى  110000نسمة، في حین نجد في أمستردام فیبلغ عدد سكان المدن الجدیدة بھا حوالي  500000
دت مدن صغیرة على محطات المترو بحجم سكاني یبلغ شینسمة، أما في ستوكھولم فقد  200000

  .نسمة 500000في فرنسا فنجد أن حجم المدینة الجدیدة یجب أن یقدر بـ  أما. نسمة 50000
و وجود كثافة سكانیة بالمدن الجدیدة ضمانا لتحقیق التنوع الكبیر في مجال العمل األمر المربوط بوجود 

  . مؤسسات اقتصادیة و تجاریة
و  –علي منجلي  –ینة الجدیدة و علیھ نجد أن ھناك استفادة من تجارب أجنبیة في تحدید حجم المد       

الذي نطمح من خاللھ وجود مركز حضري متعدد الوظائف خاصة أن المدینة الجدیدة وجدت 
  .الفائض السكاني القسنطیني، و تخفیض الضغط على المدینة األم قسنطینة صالمتصا

  
  
  :خالصــــــــة 

  
 كتنظیم اجتماعي من جھة و ، كطریقة حیاةمن خالل ما تناولناه في ھذا الفصل من تعریف المدینة         

یقودنا األمر إلى التطرق إلى أنواع المدن و تقسیماتھا و ذلك من حیث عدد السكان، أو من .جھة ثانیة 
كما حاولنا أن نشیر إلى أھمیة ظھور . حیث األعمال التي تؤدیھا أو درجة تقدمھا أو المھن الغالبة فیھا

  .ر النشاط في المدینة معاییر الحیاة الحضریة و مظاھ
أما فیما یتعلق بنشأة مدینة قسنطینة فقد تطرقنا إلى الخلفیة التاریخیة الحضاریة التي تشخص         

باعتبار أن مدینة قسنطینة عریقة جدا، إذ تم التطرق إلى العھد النومیدي، . مراحل قیامھا و تطورھا
اإلسالمي، لنصل بعد ذلك إلى العھد التركي الذي تأتي ي ثم العھد البیزنطي، فالعھد الفالروماني، فالوند

بعده فترة االحتالل الفرنسي ثم قسنطینة بعد االستقالل و ما صاحب ھذا التطور التاریخي من توسعا 
نموذج الدراسة و ذلك  –علي منجلي  –زیادة على ھذا فقد استعرضنا بنوع من التفصیل مدینة . عمرانیا

ة و التنظیم المجالي للمدینة الجدیدة من حیث تقسیم المدینة إلى وحدات جوار و من خالل البنیة العمرانی
تقسیمھا إلى أحیاء، ثم دراسة المركز الحضري للمدینة لنصل بعدھا إلى إظھار دوافع ظھور المدینة 

  .الجدیدة مبرزین العوامل المؤدیة لظھورھا
ي منجلي من جھة و موقعھا ضمن المجمع لنخلص ختاما إلى تحدید الموقع العام لمدینة عل        

  . الحضري القسنطیني مع التطرق للوضعیة اإلداریة للمدینة الجدیدة و اإلطار
و من ثم نقول أن أي مجتمع مثل ھذا عرف كل ھذه التطورات التاریخیة و الجغرافیة یعاني من          

دراستھا بطریقة موضوعیة لتحدید  كل العنایة و االھتمام و إبالءھاظاھرة العنف الحضري یستوجب 
أسبابھا و من ثم الوصول إلى مقترحات من شأنھا أن تضع حدا لھا، لیعیش األفراد في مجال ینعمون فیھ 

 .   بالراحة و الطمأنینة بعیدین عن مشاعر اإلحباط و الیأس
  
  
  

 



 

  

               
  
  

  اإلطـــار المنھجــــي للدراســـــــة
  
  

  .لدراســـــــــةمجــــال ا:       أوال              

   .عینــــــــة البحــــــــــث: ثانیا                   

  .المنھـــــج المستخـــــدم: ثالثا                   

    .األدوات المنھجیـــة المستخدمـــــــة :رابعا                    
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  :دــــــــــتمھی
  
من المدینة الجدیدة  انطالقاإن موضوع الدراسة الحالیة ھو تحدید أشكال العنف في مدینة قسنطینة         
  .كنموذج للمدن الجدیدة أخذناھاالتي  –نجلي علي م - 

إلى ظاھرة العنف من كل جوانبھا، و تعریف  السابقة التطرقشارة في الفصول ھذا و قد سبقت اإل        
المدینة، و ھذا حتى تكون لنا كأرضیة نعتمد علیھا في عمل منھجي میداني یعكس ھذه التصورات 

ناه سابقا نقوم بإخضاعھا للدراسة رالمدینة باالعتماد على ما ذكو للكشف عن أشكال العنف في . النظریة
  . و التحلیل المیدانیین

حیث یتناول ھذا الفصل الجانب المنھجي للدراسة و فیھ یتم عرض و تحلیل األسلوب المعتمد في         
لبناء النظري و و معالجتھا، فإذا كان البحث العلمي یقوم على دعامتین ھما ا اإلمبریقیةجمع البیانات 

المنھجي، فإذا ھذا األخیر یقوم على مجموعة االتجاھات الفكریة و التجریبیة التي تساعد الباحث على 
من ، و إذا كانت قیمة البحث تكمن فیما یتواصل إلیھ و حتى النظریة  تحلیل و تفسیر المعطیات المیدانیة

ت الدقیقة، باعتماد أنسب الطرق و األدوات نتائج علمیة فإن ذلك لن یتحقق إال من خالل جمع البیانا
المنھجیة، حیث یشمل ھذا الفصل مجاالت الدراسة الجغرافیة، البشریة و الزمنیة للبحث المیداني ثم 

من  حددنا الفرضیة العامة التي ستكون بمثابة الموجھ لنا أثناء جمع أو تحلیل البیانات التي نحصل علیھا
و تحدید عینة البحث التي توجھ إلیھا الدراسة المیدانیة و  فرضیاتالث المیدان و التي تندرج تحتھا ث

  .- علي منجلي  –التي تتمثل في سكان المدینة الجدیدة 
ھذه المدینة، و ھذا  فيكما یشمل ھذا الفصل تحدید المنھج الوصفي الذي سنحدد بھ أشكال العنف         

لفرضیة العامة و الفرضیات الجزئیة التي تغطي من خالل تحلیل النتائج المتوصل إلیھا في إطار ا
عرض أیضا إلى بعض األدوات التي ستساعدنا في جمع المعلومات من المیدان ثو سن. موضوع الدراسة

  .مثل المالحظة، المقابلة و االستمارة
  

  :ـــةـــــــــال الدراســــــمجــ - أوال
  

  :يـــــال الجغرافـــــجالم -1
 

خصوصیة الدراسة، فإن اعتمادنا في البحث في ھذا الموضوع في مجال جغرافي  من انطالقا       
س بالنظام العام و ما یعاني منھ من أشكال عنف تم ،معین ضروري جدا لفھم واقع المجتمع الجزائري

إن  ، اتدید من أشكال العنف إبان الثماننیات و التسعنیعرف الع امحدد اجغرافی مجااللذلك أخذنا . للبالد
و . و أولى المدنھذا المجال المعني بالدراسة ھو مدینة قسنطینة، و التي تعد عاصمة الشرق الجزائري 

ھ أن معرفتي المباشرة بھذا المجال على اعتبار: جاء اختیارنا لھذه المدینة بالذات العتبارین ھامین ھما
الطبیعیة و البشریة و  كانیاتھاإممسقط رأسي، و ثانیھما ھو أن مدینة قسنطینة و موقعھا االستراتیجي و 

من العنف  ادرجة الجذب السكاني الذي تمارسھ، یجعلھا مؤھلة أكثر من غیرھا  و قابلة ألن تعرف أنواع
الممارس، و بما أن مدینة قسنطینة تعرف تحوالت جذریة من خالل السیاسة اإلسكانیة الجدیدة و التي 

إلى سكنات جدیدة ...) ، أكواخ قصدیریة،انزالق، أزمة سكن( على تحویل العائالت المتضررةتقوم 
تنجزھا التي الجدیدة  انجاز الدراسة في إحدى المدن ارتأینالتخفیف العبء على المدینة الكبرى، لذلك 

  . الدولة
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مجال دراستنا نموذج لثقافات فرعیة مختلفة استقرت بقسنطینة نتیجة للھجرة  –علي منجلي–و مدینة 
  .الخ ...الداخلیة، العمل،

م تحویل تو التي تقوم على رفع االكتضاض على المدن الكبرى، الجدیدة  اإلسكانو نظرا لسیاسة        
، التي استقبلت ھؤالء السكان بكل ما لدیھم من قیم و - علي منجلي  –دینة الجدیدةآالف العائالت إلى الم

  .و اتجاھات و ما یعانون من مشاكل معاییر
 –أن العام و الخاص یتفق معنا بخصوص ھذا الطرح، خاصة إذا علمنا أن مدینة  اعتقاديحسب و        

ثمانون ألف ) 80000(مة بما یقدر بحوالي ثمانین ألفا نس) 80000(تعرف حالیا حوالي  –علي منجلي 
  :مشكل یومیا

   كلم،  13موقعا استراتجیا ھاما، إذ تبعد عن مدینة قسنطینة بحوالي  –علي منجلي  –تحتل مدینة        
  .ھكتار 1500وضع على مساحة تقدر بـ مو تت

على ھضبة عین نطینة كونھا تقع جنوب مدینة قس –منجلي  ىعل –و تكمن أھمیة موقع المدینة        
  .االستثمار إذا ما أحسن استغاللھا بإمكانیةیسمح  الباي، األمر الذي خلق منھا مجاال عمرانیا متصال

تطلبات لمدینة جدیدة خارج مفسھولة موضعھا و توفره على أراضي قابلة للتعمیر تسھل بتوفیر كل ال
  .حیة الخصبةالفال األراضيالطبیعیة و حمایة  األخطارو مناطق  األودیة

اقتصادیة على المستوى  أھمیةحتواء المدینة الجدیدة على منطقة النشاطات المتعددة یعطي لھا ا - 
و تقع . منشآت بأیةعدم على موضع فارغ غیر مشغول لمن ا تنطلقاو الوطني السیما أنھا  المحلي

  :المدینة الجدیدة على تراب بلدیتین ھما
  .ھكتار توجد ببلدیة الخروب 1002 - 
 ھكتار توجد ببلدیة عین اسمارة 498 - 
من خالل المخطط التوجیھي للھیئة و التعمیر الذي  –علي منجلي  –المدینة الجدیدة  أنشأتو قد        
المتعلق بتحدید أدوات التھیئة و التعمیر بھدف  10/12/1990المؤرخ في  90/29وفقا للقانون رقم  أنجز

  .فائضھا السكاني إلیھاتخفیف الضغط عن المدینة األم و تحویل 
م، یتمیز سطحھ بمنخفض مغلق  800 –م  750على ارتفاع یتراوح بین  –علي منجلي  - تقع مدینة  -  

  . التمضرس قلیل
كما نالحظ أن المساحة الكبرى من موضع المدینة الجدیدة تمتاز باالنبساط، مع وجود بعض النتوءات   - 

  .ارتفاعااألكثر 
) م °10أقل من ( م صیفا، و بارد شتاءا °30بمناخ حار صیفا تصل حد  –جلي علي من –و تتمیز مدینة - 

  .من شھر نوفمبر إلى شھر أفریل
  

  :ريــــال البشــــالمج- 2
 
و یشمل ھذا المجال جمھور البحث الذي تشملھم الدراسة، و ھم في ھذه الدراسة بعض من سكان         

الترقیة و التسییر  دیوانإلى و للوحدات الجواریة  ، حیث قمنا بزیارات استطالعیة- علي منجلي  –
العقاري بالمدینة الذي مدنا بعدد السكان في كل وحدة جواریة، و ھي موزعة حسب الوحدات الجواریة 

  : على نحو ما یبینھ الجدول اآلتي
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   :ةـــــالوحدات الجواریة مجال الدراس سكنات عدد : )13(الجدول 

  
  

  وعـــــــالمجم  اءــــــــــــــحسب االحی  الوحدات الجواریة

  
  1الوحدة الجواریة رقم 

  1 الحي
  2الحي 
  3الحي 

514  
581  
63  

1158  
  
  

  
  6م الوحدة الجواریة رق

  1 الحي
  2الحي 
  3الحي 
  4الحي 

518  
456  
457  
290  

1721  

  
  7الوحدة الجواریة رقم 

  1 الحي
  2الحي 
  3الحي 
  4الحي 

540  
390  
700  
400  

2030  

  
  

  8الوحدة الجواریة رقم 

  1 الحي
  2الحي 
  3الحي 
  4الحي 
  5الحي 

280  
550  
601  
569  
539  

2539  

  
  9الوحدة الجواریة رقم 

  1الحي 
  2الحي 
  3الحي 
  4الحي 

430  
389  
534  
241  

1594  

  9042  المـجـمــــــــــــــــــــوع
  .- علي منجلي  –للمدینة الجدیدة   2006جوان  –دیوان الترقیة و التسییر العقاري  –المصدر 

  
مكانیات المادیة و األدبیة حتى نسیر البحث المیداني وفق اإل و نظرا للعدد الكبیر لسكان المدینة و        
أكثر،  مضبوطا بدقةأن یكون العدد و قد كان أملنا . عائلة 20وفرة قمنا باختیار من كل وحدة جواریة المت

  .بھذا العدد اكتفینارتباطنا بآجال زمنیة معینة اللكن 
  

  :يــــال الزمنــــالمج - 3
 

یث كانت على مراحل متتالیة في متابعة و تقصي المعطیات المیدانیة، حاعتمدنا في دراستنا         
بدایتھا مع الدراسة المكتبیة الخاصة بالدراسات المتعلقة بھذا الموضوع سواء تعلق بظاھرة العنف و 

، و امتدت ھذه المرحلة من الدراسة فیما بین شھري - علي منجلي –مدینة بالدراسات الخاصة بھ أو 
  .2005و جوان  2005جانفي 
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، ثم 2005دیسمبر شھر إلى  2005أكتوبر شھر انیة من الدراسة فامتدت منأما المرحلة الث         

و القیام  عملنا خاللھا على ترتیب الدراسة .2006جانفي شھر  خروج الطالبة في عطلة أمومة في
بخرجات استطالعیة لمدینة علي منجلي و طرح موضوع للنقاش على بعض األشخاص ھناك، و ذلك 
بغیة الوقوف على ضرورة دراسة ھذا الموضوع أم ال، و من ثم بناء اإلستمارة من خالل جملة من 

  .ید البحث بالمعلومات ااألسئلة تم طرحھا لمعرفة مدى   أھمیتھا في تز
  .المعلوماتة قسم الشرطة بالمدینة الجدیدة و طرح إشكال لجمع قدر أكبر من كما تم زیار - 
في الشارع، في الدكاكین، أمام المسجد، أمام ( التحدث مع نساء و رجال من كل األعمار و المستویات - 

یل و ھذا بغیة تسجو ذلك بغیة تسجیل المالحظات و التساؤالت مباشرة ) أبواب اإلكمالیات، داخل البلدیة 
  .المالحظات و التساؤالت مباشرة

  .المقابالت الشخصیة مع بعض العائالت و زیارتھم داخل مساكنھم - 
على األسباب الكامنة  االستفسارمقابالت مع إداریین و إطارات معنیین بالحیاة الیومیة للمواطن و  - 

  .وراء ظاھرة العنف داخل ھذه المدینة
ھل تتم وفق دراسة إجتماعیة أم عبارة .ان ھؤالء األشخاصالتحدث مع المسؤولین حول طریقة إسك - 

  .عن سیاسة متبعة تفرض علیھم فرضا أي أن أسلوب اإلسكان كمي و لیس كیفي
الطالبة من  م تطبیق االستمارة و ذلك بعد عودةأین ت 2006 فریل من أامتدت فأما المرحلة الثالثة         

  .اآلراء حول الموضوع مع المقارنة لھا مكتبیا و میدانیا عطلة األمومة، و تحلیل مختلف اإلجابات و
اإلعداد النھائي للتقریر  أین تمحور العمل حول 2007أفریل  إلى 2006من جوان  ابتدءاو أخبرا 
  . الكتابي

  
  :ــــــثــــــــة البحـــــعینــ – ثانیا

  
وم بھا الباحث نظرا لحاجتھ الدائمة إنطالقا من أن اختیار العینات من أھم األعمال التي یق"          

  .)1("لدراستھا من أجل التوصل إلى التعمیمات لیطبقھا على المجتمع الذي تؤخذ منھ العینات
و انطالقا من أن الدراسات االجتماعیة تقوم على مبدأ اختیار العینة، إذ البد أن تستجیب ھذه األخیرة 

  :لمبدأین ھما
  .كیفیة اختیار ھذه العینة  -  أ

  )2(مثیلیة ھذه العینة لمجتمع البحثمدى ت  -  ب
و نظرا للصعوبات التي واجھتنا في تحدید العینة و المتمثلة في قدرتنا على تحدید الحاالت التي         

فنوع العینة كان من المفروض أن یتحدد بطبیعة الموضوع أال و ھو أشكال . سیتم اختیار العینة منھا
ت التي مارست العنف، و ذلك بغیة التأكد من صدق فرضیاتنا، العنف و الذي یمكن دراستھ مع الحاال

 –لكن نظرا للصعوبات التي واجھتنا من غیاب اإلحصائیات إثر اتصالنا بمركز األمن الحضري لمدینة 
أو األمن الحضري الوالئي لمدینة قسنطینة عن عدد حاالت العنف بالمدینة الجدیدة، أو  –علي منجلي 

  .العنف أو مورس علیھم األشخاص الذین مارسوا
  .و من ھنا تعذر علینا تحدید األشخاص الذین مارسوا العنف فعال

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسنطینة  –أزمة المدین الجزائریة  –مساھمة في بناء اإلشكالیة  - ةتدالبناء الذاتي الحدیث و عالقتھ مع العائلة المم –إسماعیل عامر  ) 1(
  .   212ص ، 2004

  .167و التوزیع، بیروت، بدون تاریخ، ص  الدار العربیة للطباعة و النشر -مبادئ البحث التربوي - علي مصطفى الشیخ و آخرون )2(
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 )75(جدول رقم االستعانة بال ارتأیناو من أجل تجاوز ھذه العقبات التي كانت خارجة عن نطاقنا،         
لكثافة سكانیة  %10و المتمثل في اعتماد  العینةالموجود في المالحق و الذي یتضمن أن تحدید حجم 

، تفادیا ألي خطأ حسابي 100إضافة سكن واحد لبلوغ  احالة و ارتأین 99نسمة تقدر بـ  10000تقدر بـ 
ت التي سیتم استجوابھا، و في ھذا المستوى أما الخطوة الثانیة متعلقة بوحدة العینة و المتمثلة في العائال

إذ بعد النزول إلى كل وحدة جواریة تم اختیار القدر  ،حرصنا على إعطاء نفس الفرض لجمیع العائالت
عائلة من كل وحدة جواریة من مجمل الخمس وحدات  20ھم  الذي اعتقدناه بأنھ كفیل بالتمثیل و
  .عائلة 100ا مكونة من ، لتكون عینتن) 9- 8- 7- 6- 1( ب ترتیالجواریة التي تم تعیینھا و ھي على ال

ا سكن ونظر 9042نات حواليعدد من السكالوحدات الجواریة فراجع ألنھا تضم أكبر ده لھ اختیارنا ماأ
  .عائلة من كل وحدة جواریة20حجم الوحدات بالمدینة الجدیدة ـ علي منجلي ـارتأینا أخد لكبر 
  .ئة استمارة باستعمال العینة العشوائیة المنتظمةام مالموزعة علیھ ةعائلئة االم أما

  :دمــــــــــج المستخـــــــلمنھا - ثـالثـا
 

نتیجة صدفة أو اختیار عشوائي أو لمجرد  یأتيمناھج البحث في دراسة أي موضوع ال  راختیاإن         
ا طبیعة البحث أو ، بل ھي قضیة تفرضھاألخرىمیل الباحث الختیار منھج معین من غیر المناھج 

  .و علیھ فبحثنا یدور حول المنھج الوصفي .الباحث االمشكلة التي یتناولھ
، و ما دمنا قد استعملنا ھذا آخرونو یقرھا  حیث ینفي بعض المنھجیین وجود تسمیة المنھج الوصفي

أكید على المنھج الذي فرضتھ علینا طبیعة الموضوع المدروس فإننا نعرض بعض آراء الذین یقرونھ للت
  .استعمالھ المنھج السلیم في ھذه الدراسة

مناھج البحث المتبعة ثالثة و ھي المنھج :"حلمي محمد فؤاد و عبد الرحمان صالح عبد اهللایقول        
  .)1("التاریخي، المنھج الوصفي و المنھج التجریبي

بشكل عام و علم   اعتبرت العلوم االجتماعیة"فیقول  Madelene Grawitzمادلین قرافیتس أما 
... االجتماع بصورة خاصة دائما كعلوم تفسیریة، أي أنھا تدرس المظھر الخارجي المنتظم للظواھر

  .)2("بینما كل علم لھ مظھر أیضا وصفي أي یتطلب دراستھ بعض الوقائع الخاصة
لھذا ھو تحدید الوظائف الواقعیة من خالل موضوع بحث معین و :" كما یحدد ھدف المبحث الوصفي

تبدو ضرورة إلقامة األبحاث باعتبارھا تھدف إلى جمع و تحدید مثل ھذه الوقائع االجتماعیة 
  .)3("الملموسة، كالمشاكل االجتماعیة التي تظھر بصورة جلیة داخل المحیط االجتماعي للمجتمع ككل

و مبادئ  یقوم المنھج الوصفي على أساس أن الحیاة تنتظم بموجب قوانین..."و یعرف كذلك بأنھ 
و تتطلب الدراسة االجتماعیة في ...عامة یمكن الكشف عنھا و معرفة الحقائق التي تنتظم بموجبھا

ضوء المنھج الوصفي تحدید ظاھرة راھنة و فرض الفروض و التحقق من صحتھا عن طریق جمع 
عرفة العالقات المعلومات و البیانات عن ھذه الظاھرة و عن أبعادھا المختلفة للوصول إلى الحقائق و م

  .)4("و القوانین التي تفسرھا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الشروق للنشر و التوزیع و الطباعة، جده، 4ط  -المرشد في كتابة األبحاث: - محمد فؤاد و عبد الرحمان صالح عبد اهللا حلمي )1( 

  .31 – 19، ص ص 1983
)2( Madelene Grawitz- Méthodes des Sciences Sociales - 4 eme Edition ,Paris ,1979, pp 348-349. 

   ،جامعة باتنة ،  1994دیسمبر  2 عدد ،مجلة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة –األھمیة و الھدف  –سیولوجي البحث السو –أحمد  عبود را )3(
  .133 – 132ص ص  

  .109ص ، 1989دمشق  ، مطبعة طربین  -في العلوم النفسیة و االجتماعیة البحث العلمي –لیلى داود  )4(
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إنطالقا من ھذا فإن االعتماد على المنھج الوصفي كان جمع المعلومات العامة عن كیفیة سیر         
األعمال للمبحوثین و خاصة أن الوصف یتضمن عملیتي التحلیل و التفسیر للظاھرة المدروسة، و بذلك 

حلیل فاعتمادنا على ھذا المنھج ھو وصف كل الحاالت المدروسة وصفا دقیقا، ثم قمنا بعد ذلك بت
و لمقارنة مدى مطابقة ھذه المعلومات .  المعطیات التي تحصلنا علیھا في ضوء اإلطار النظري للدراسة

مع ما ورد في الفصول السابقة من الجانب النظري للبحث و ھذا خالل المرحلة األخیرة للتفسیر، أي 
حوزتنا فیما بینھا، ثم البحث البحث عن عالقات النتائج المتوصل إلیھا من خالل تحلیلنا للملفات التي ب

عن عالقتھا مع نتائج الدراسات اإلمبریقیة، و االعتماد على المنھج الوصفي باعتباره أحد الركائز التي 
  .تساعد على استخدام بعض مبادئ المنھج اإلحصائي بتوفیر المعلومات النظریة و تحلیلھا

  
  :يـــــاإلحصائالمنھــج * 
 

البة بالمنھج اإلحصائي، و ذلك باستخدام مبادئ ھذا المنھج عند تصنیف البیانات و استعانت الط             
تحلیلھا بواسطة استخدام جداول بسیطة و أخرى مركبة و إیجاد العالقة بین المتغیرات أو عند قیاس 

. تغیراتداللة إحصائیة لھا، مستخدمة في ذلك النسب المئویة لتحدید درجة العالقة أو التوافق بین ھذه الم
و لكون ھذه الفروض وصفیة، حددتھ نوعیة الدراسة و مجالھا المكاني، نظرا لصعوبة تطبیق المنھج 

  .التجریبي بكل خطواتھ
  

  :ةـــــــمـــــة المستخدیـاألدوات البحث - رابعــا
  
 التقاطن ماعتمدنا في دراستنا ھذه على جملة من األدوات المنھجیة في جمع البیانات، حیث مكنتنا        

  .ا مھما من الظاھرةبمعینة و محددة توضح جان نوعیة
 و ھي الوسائل التي یستخدمھا الباحث للحصول على البیانات في المیدان الذي یجري فیھ البحث،        

و في الدراسة الوصفیة و التحلیلیة تظھر ضرورة اختیار أدوات بحث تتمیز بالدقة و العملیة قدر اإلمكان 
  :  و األدوات المستخدمة في ھذا البحث ھي. على جمع أكبر قدر من البیانات بأقل جھد و بقدرتھا

  
  :المالحظـــــــــة - 1
   
الرئیسیة في جمع البیانات و یعرفھا علماء المناھج بالمشاھدة  لتعتبر المالحظة من الوسائ"         

    .)1(" ي تتالءم مع طبیعة ھذه الظاھرةبأسالیب البحث و الدراسة الت االستعانةالدقیقة لظاھرة ما مع 
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .268 ص ،1986دار المعرفة الجامعیة، مصر،  –تصمیم و تنفیذ البحث اإلجتماعي  – دیب محمد سید أحمغر)1(
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، كما تمت المالحظة مع البیانات و الدراسة المیدانیةكلھا البسیط في جو لقد استخدمنا المالحظة في ش  

أثناء الدراسة االستطالعیة لمیدان البحث و التي أعطت نظرة مجملة عن كیفیة بناء اإلستمارة، ھذا و قد 
جمع المعلومات و الحقائق  التي ال یمكن الحصول علیھا عن طریق  اعتمدنا على المالحظة في

حیث  –علي منجلي  –، و قد استخدمت المالحظة عند زیارة أحیاء المدینة الجدیدة ةالمقابل اإلستمارة و
التعدیالت على  الناجمة عن شاھدنا تلك التخریبات و الكتابات الحائطیة، و تحویل واجھات العمارات 

استغالل  المساكن، رمي القمامات الناجمة عن المجاري المائیة التي تصب في الشارع بدل البالعات،
أماكن عمومیة كأماكن لنشر الغسیل، أو زرع بعض النباتات، تحویل بعض السكنات الفارغة و خاصة 

إلى أوكار لتعاطي الخمور و المخدرات، سرقة بعض  السكنات التي لم یلتحق  F1من نمط غرفة واحدة 
  إلخ...ھا من المارة و صعوبة االنتقال باألزقة و حول بھا أصحابھا

ا استخدمت المالحظة عند عرض موضوع البحث على أشخاص في الشارع أو في المنازل أو كم       
داخل المحالت و حتى في الحافالت أو داخل البلدیة، دیوان الترقیة و التسییر العقاري أو مرافقة نسوة 
ة في قضاء حاجیاتھن إیصال أبناءھن إلى المدارس، مع بعض عناصر الشرطة باألمن الحضري بالمدین

حیث استطعنا مشاھدة الكثیر من مواقف الناس عند طلب المشاركة في الموضوع، و سلوكات بعض 
األشخاص  الذین تعرضوا إلى شكل من أشكال العنف، أو شاھدوه و عایشوه عن قرب، أو كلفوا بحمایة 

عنا األشخاص كرجال األمن الذین یؤكدون عن عدم قدرتھم على صد ھذه الظاھرة الدخیلة على مجتم
  .ياإلسالم

  
  :المقابلــــــــة - 2
  

المقابلة عبارة عن تبادل لفظي یتم بین القائم بالمقابلة و بین المبحوث، و قد یرتبط ذلك التبادل "        
  .)1(" اللفظي من استخدام تعبیرات الوجھ و نظرة العین و الھیئة و اإلیماءات و السلوك العام

دید من المعطیات و البیانات و األفكار و التصورات و األرقام المرتبطة أفادتنا ھذه التقنیة في جمع الع
  .بالعنف بالمدینة، من خالل المقابالت التي أجریناھا مع المصالح اإلداریة و التقنیة

     ن ون أساسیفي البحث، على اعتبار أنھم فاعلون اجتماعیو كل ھؤالء شكلوا لدینا محورا أساسیا        
       من خالل إطالعھم الواسع حول الموضوع،  –علي منجلي  –خبرة بالمدینة الجدیدة  و مھمون ذوو

  .و معایشتھم الیومیة و الذي یعد مشكلتنا البحثیة
إلى ساعة  انت تتراوح المقابلة ما بین ثوانو لھذا أجرینا عدة مقابالت متكررة مع ھؤالء الفاعلین ك

بسبب انشغال المبحوثین أو انعدام الوقت الكافي للبعض  و كانت أحیانا تؤجل. حسب ظروف كل واحد
كما كنا نضطر للوقوف في أماكن عددیة لمحاورة . اآلخر أو اضطرارھم للذھاب الجتماع  و غیرھا

  .البعض و إقناعھم بحیثیات الموضوع و انھ مجرد بحث علمي ال غیر
موضوع أو نرافقھن ألخذ أبنائھن كنا نجالس نسوة أمام أبواب العمارات لنتحدث معھن بال        

  .للمدارس أو لقضاء حاجیات
  .كما توصل بنا األمر حتى الدخول إلى البیوت، و ركوب الحافلة مرات عدیدة في الیوم

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .299ص  مرجع سابق)1(
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الظروف شكلت لنا في الواقع صعوبات مباشرة في الحصول على المعطیات في  و كل ھذه األمور و
ناھیك عن بعض اإلجراءات اإلداریة الني حاولنا تجاوز بعضھا باستعمال التسھیالت اإلداریة و . حینھا
جادة و نوعیة مع المسؤولین  ،كانت لنا مقابالت محددةو أثناء ذلك ، عن طریق وسائط خاصة أخرى

أمن شرطة والیة  ، أمن شرطة علي منجلي،بلدیة الخروبعلي منجلي،  - ملحق بلدیة  ( حلیین الم
تحصلنا من خاللھا على  .)موظفي دیوان الترقیة و التسییر العقاري لمدینة علي منجلي  ،قسنطینة

 ، و الذيو كانت وسیلتنا في ذلك المقابلة .تي أردنا الوقوف عندھا مع ھؤالءالمعطیات و البیانات ال
تضمن مجموعة من األسئلة المفتوحة لعملیة الحوار و النقاش دار بیننا ت، ت لدینا وسیلة بطیئة ھامةشكل

  : يالمحاور ھو بین المبحوثین و ھذه 
  .أسئلة حول إنجاز المدینة الجدیدة - 
 .أسئلة حول طریقة إسكان المواطنین بھا - 
 .مركزة حول ظاھرة العنف بالمدینة أسئلة - 

، و بالرغم من تعدد مراحل طیات التي تقدمھا لنا ھذه األداة، و بالرغم من تعقد المعفي الواقعو         
، فإنھا تبقى من األدوات إمكانیة تسلل بعض األخطاء لدینا ، وھذه التقنیة في إطار دراستنا ھذهإنجاز 

ممن خالل حاجة ، ألنھا تنطلق في الواقع عالیة في میدان تخصصنا على األقلالشیقة و ذات قیمة 
ا أردتنا معرفة بماذا یفكر الناس، و ما ھي ، فإذنسبة لإلنسان و المجتمع أال و ھو، التواصلأساسیة بال

. سلوكھم بشكل عام، و آرائھم حول موضوع معین، و ما ھي آمالھم و تطلعاتھم، و أسلوب التفكیر لدیھم
   )1(ع إلیھم من جھة أخرى التعلم كیف نستم الوسیلة الوحیدة ھي الحدیث إلیھم، وفإن 

، بعد أن اعتمدنا علیھا دا لمشكلتنا البحثیة التي أمامناو لعلى ما یستوقفنا عند ھذه التقنیة المناسبة ج        
، و كذا و موضوع الدراسة عموما و اإلحساس عن قرب بالمشكلة باالحتكاكبشكل أساسي ھو الشعور 

  :و إجماال خلصنا إلى المالحظات التالیة  . ل شئ مان و عجزھم عن فعھ اآلخروبمرارة ما یعانی
  .إن موضوع المقابلة یرتبط في كثیر من األحیان بالواقع المعاش - 
 .ینة و یمكن أن تنذر بنتائج معینةإن المقابلة تفسر سلوكیات مع - 
 .انةقاة تشكل أمستإن المعلومات الم - 
ر العالقة بین أشكال العنف و المجمعات یع و تفسمن خالل المقابلة تم لنا الوصول إلى توضیح الواق - 

 .السكنیة الجدیدة
  .كما مكنتنا من تقدیم تفاسیر متعددة للعنف في المجمعات السكنیة الجدیدة خصوصا - 
  
  :السجــــالت و الوثائــــق - 3

المدینة  داخل – أشكال العنف –نظرا لطبیعة موضوع الدراسة المتمثل في تقصي حقیقة الظاھرة          
الجدیدة، فإن الرجوع إلى الوثائق المتصلة بالموضوع، ضروري جدا لبلوغ أھداف الدراسة و سبل 

  :تنفیذه، و ھكذا تمكننا من الحصول على
  .الخرائط الخاصة بالمدینة الجدیدة - 
 .بعض الوثائق و البیانات اإلحصائیة عن المصالح التقنیة - 
ثت بالمدینة الجدیدة من طرف الشرطة قلم نتمكن رغم محاوالتنا ظواھر العنف التي حدختلف أما عن م - 

العدیدة للحصول علیھا و التي دامت شھورا تم خاللھا تحویلنا من مصلحة إلى أخرى دون فائدة و في 
  .لسریة العمل - حسب المسؤولین  - األخیر لم نستطع الحصول على أیة معلومة نظرا 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( Madeleine Grawitz : Methodes des sciences sociales - Dalloz: 10éme Edition ,Paris 1966،  P64    



 136

c للدراسة المنھجياإلطار  ------------------------------------- ---------------------------------------------- --------- لرابعالفصل اd  
  
  
  :االستمـــــــــــارة – 4

       
كھا بحیث ال تشاب ي تعدد الظواھر اإلجتماعیة ومن الصعوبات التي یصادفھا أي باحث اجتماع        
غریب محمد ، و من بین ھذه التقنیات اإلستمارة كما عرفھا فھمھا إال من خالل بعض التقنیات یمكن

اإلستمارة نموذج یضم مجموعة من األسئلة التي توجھ األفراد بغیة الحصول على بیانات "  سعید أحمد
  .)1(" معینة

أداة مكملة للمقابلة و  ن المبحوثین باعتبارھامن أھم األدوات لجمع البیانات م ةكما أن اإلستمار
و المعلومات خالل عملیة ، حیث أنھا الوسیلة العملیة التي تساعد الباحث على جمع الحقائق المالحظة
إجراؤه وعدم الخروج عن أطره  زمعالتي تقضي علیھ التقید بموضوع البحث الم ةالوسیل، و ھي المقابلة

   )2(.و مساراتھ النظریة و التطبیقیةالعریضة و مضامینھ التفصیلیة 
  .كما أن ھناك عدة خطوات إلعداد اإلستمارة

  . تحدید نوع المعلومات التي یرغب الباحث في الحصول علیھا - 
 . تحدید شكل األسئلة و االستجابات المصاغة و تسلسلھا - 
 . اختبار اإلستمارة قبل تطبیقھا على المبحوثین - 
 )3(دھا في صورتھا النھائیة تنسیق اإلستمارة و إعدا - 

و الستغالل ھذه األداة قمنا بتحدید العناصر الرئیسیة التي تشكل محتوى موضوع الدراسة أو ذات         
عالقة مباشرة بھ، بعدھا تم ترجمت ھذه العناصر إلى أسئلة قابلة لإلجابة من طرف المبحوثین، ثم قمنا 

وان الترقیة و التسییر العقاري و ھذا لقیاس مدى وضوح بدی موظفا 25بتجریبھا على عینة تتكون من 
أسئلة االستمارة، لنقوم بعدھا بتعدیالت مست المضمون من جھة و التسلسل في طرح األسئلة من جھة 

  .ثانیة
            و من بین التعدیالت الشكلیة التي نتجت عن تجریب االستمارة ھو تغییر بعض المفاھیم         

  . التي تم استخدامھا في األسئلة، و علیھ تم صیاغتھا من جدید لیتم اإلجابة علیھا بسھولة و المصطلحات
و قد تجنبنا األسئلة الكیفیة لصعوبة تبویبھا و تحلیلھا فیما بعد، زیادة إلى إضافة بعض األسئلة التي أوحى 

سؤال منھا أسئلة  61تھا و ھكذا صغنا اإلستمارة في شكلھا النھائي و عدد أسئل. إلینا بھا المبحوثین
مفتوحة عند نھایة كل محور، لتدعیم األسئلة السابقة و سؤال ختامي یتطلب اقتراحات لمبحوثین لتدعیم 

  .بحثنا أكثر
فبعد أن اشرنا في البدایة إلى سریة البیانات و استخدامھا إلغراض علمیة و إعطاء تعلیما ت عن         

ارة إلى محاور، وذلك انطالقا من الفرضیات الموضوعة من ، قسمت اإلستمةكیفیة ملء اإلستمار
  :المحاور ھي

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .286ص  ،مرجع سابق –غریب محمد سید أحمد ) 1(
 . 65ص   ،1988بیروت  دار الطبیعة للطباعة و النشر،  1 ط –األسس العلمیة لمناھج البحث اإلجتماعي  –إحسان محمد الحسن  )2(
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 ،حیث تضمن معلومات خاصة بجنس الباحث ةوخصص لجمع البیانات الشخصی :المحـــــور األول
سنة اإلقامة  ، و نمط السكن السابق،العائلیة لھ وكذا المستوى التعلیمي و المھنة التي یزاولھا ةسنھ، الحال

  .8إلى  1و جاءت ھذه البیانات ممثلة في األسئلة من  .مكان اإلقامة السابقةبھذه المدینة و 
  

خصص لجمع بیانات الفرضیة العامة و المتمثلة في اتخاذ العنف ألشكاال كثیرة  :المحـــــور الثانــــي
  .سؤال مفتوحبسؤاال ینتھي  15داخل المجمعات السكنیة الجدیدة و یحتوي ھذا المحور على 

  
الذي ھو شكل  و خصص لجمع البیانات للفرض األول و الخاص بالعنف الرمزي :ــور الثالـــثالمحـــ

  .سؤاال ینتھ بسؤال مفتوح 13داخل ھذه المجمعات السكنیة و الذي یحتوي على  من أشكال العنف
  

خر و خصص لجمع البیانات للفرض الثاني و الخاص بأن للعنف اللفظي مجاال آ: المحـــــور الرابـــع
  .سؤاال ینتھي بسؤال مفتوح 11لالنتشار داخل ھذه المجمعات السكنیة و یحتوي على 

  
و خصص لجمع البیانات للفرض الثالث الخاص باعتبار أن العنف بالوسائل  :المحـــــور الخامس

سؤاال ینتھي بسؤال مفتوح حول أسباب تفشي  14المادیة أخطر أشكال العنف حالیا، و یحتوي على 
  .في مدینة جدیدة كھذهالعنف بالوسائل المادیة ظاھرة 

  .ثم یأتي سؤال عام حول االقتراحات الواجب تقدیمھا للحد من ھذه الظاھرة 
  

  :أسلـــوب التحلیــــــــــل :اخامســا
  

، اعتمدت ھذه دید العالقات القائمة بین فروضھافي سعینا لإلجابة عن التساؤالت المطروحة و تح        
، فاألول األسلوب الكمي و األسلوب الكیفي ھما، جتماعیةإلعلى أسلوبین شائعین في الدراسات االدراسة 

الثاني فقد مكننا من تحلیل ھذه  أما، اإلحصاءات و النسب المئویة دالبیانات و تحدی ببویتأفادنا في 
لذلك حاولنا  .وحةو اإلجابة عن التساؤالت المطرالبیانات و تفسیرھا و ربطھا بكل من اإلطار النظري 

قصد بلوغ  ت و المعطیات المرتبطة بالموضوع تحلیل مختلف البیانا المنھجیة اإلستراتجیةعبر ھذه 
في ة عن تساؤالت و فرضیات الدراسة ، و ھو اإلجابة العلمیاألساس األول من مشكلتنا البحثیةالھدف 

  .نھایة األمر
   

  :خالصــــــــــة
  

اءات المنھجیة المقدمة في ھذه الدراسة حیث ركزنا على تحدید المجاالت ھذا عرض لمجمل اإلجر       
و الزمني، زیادة على تحدید العینة التي وجھت إلیھا المجال الجغرافي، البشري : للبحثالرئیسیة 

ثم حددنا المنھج الذي . - علي منجلي  –الدراسة المیدانیة و الممثلة في بعض سكان المدینة الجدیدة 
أثناء تحلیل البیانات المتحصل علیھا و المتمثل في المنھج الوصفي الذي یساعدنا على وصف  استخدمناه

  .و تحلیل و تفسیر مختلف عناصر الظاھرة محل الدراسة 
كما حددنا بعض األدوات التي یمكن لنا بواسطتھا جمع المعلومات و البیانات من المیدان،        

  .كأدوات تساھم في استخالص النتائج التي نریدھا من المیدان ستمارةاالالمالحظة البسیطة و المقابلة و 
   



 
 

 

  
  
  
  

  ــــاتـــــانـــبیـــــل الــلیـتح
  ــةــــــــدانیـالمی 
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  :تمھیــــــــــــــد
       

قمنا  في ھذا الفصل إلى تحلیل البیانات التي جمعت خالل الدراسة المیدانیة بعدما اتعرض        
ل علیھ من نتائج، أي رة وصفیة دقیقة لمضمونھا و ما تشمل على إعطائھا صونعمحیث . بجدولتھا

التي صنفناھا في الجداول إلى تحلیالت، ھذه األخیرة منطلقھا  اإلحصائیةنحاول ترجمة البیانات 
حالي عن البحث ال جاشتقاقھا من الفرضیة العامة، و ھذا حتى ال یخر تمالفروض الجزئیة التي 

  .على نتائج علمیة مقبولة خاصة بدراستنا الحالیة تتحصلاألھداف التي رسمت لھ، بھذا یمكن لنا أن 
  
   .ســـــب الجنــة حســالعین رادــأفدد ــع یبیــن : )14(الجـــدول رقـــم  
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  ـراراتـــالتكـــــــــ  ســــالجنــــــــــ
  %67  67  ـــــــــرذكـــ

  %33  33  أنثــــــــــى
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــوع

  
  .–علي منجلي  –یبین ھذا الجدول عدد أفراد العینة حسب الجنس في المدینة الجدیدة         

، أما موع العینة المدروسةمن مج %67، و تقدر نسبھم بـو واضح أن أغلبیة المبحوثین ذكورو كما ھ
 العینةمن مجموع  %33، و تقدر نسیتھن بـمنخفضة بالمقارنة مع نسبة الذكورسبة اإلناث فھي ن

  .المدروسة
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة أنھ عند تطبیق البحث المیداني القت الطالبة تجاوبا أكبر من طرف         

 .ال وقت لدیھنض اإلناث بحجة أنھ ، في حین أعرضت بعذكور الذین لم یبخلوھا بمساعدتھمال
لء معلومات قد تستغل ألغراض باإلضافة إلى خوفھن من أي إجراء قد یتخذ ضدھن إذا ما قمن بم

، إذ األمر ال یتعدى كونھ بحث میداني بة قامت بشرح الموضوع مرات عدیدة، رغم أن الطالأخرى
ل فقد دخلت منازل ، كما قابلتنا بعضھن بالالمباالة أما الرجاتخرج لنیل شھادة الماجستیرلمذكرة 
إذ تعتبر ھذه العملیة في حد ذاتھا  .ألطلع على المعاناة التي یعیشھا السكان داخل ھذه المدینةبعضھم 

، تدور حول عدد حسابیةاألمر ھجره أرقام  ، إذ لم یتعدالما لم تعتمد على مقاییس مضبوطةط اعنف
الضغط على  ف، المھم أن یتم تخفیتي أسكنت، ال یھم كیفو عدد العائالت الالعمارات التي بنیت 

مساحات + عمارة : ، حیث عوض خلق مجال للسكنمدینة قسنطینة فجاءت ھذه المدینة لخلق أزمات
   .غیر فاعتبرت المدینة مرقد ال .جاء العكس ،نمرافق وبعدھا تتم عملیة اإلسكا+ خضراء 
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  . ةــــفئـــــات سن أفــــراد العین یبیــن :)15(الجـــــدول رقـــم 
     

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــــــــرارات  الفئــــــــــــــــات
  %28  28  سنة  20اقل من 

20           29  34  34%  
30           39  23  23%  
40           49  12  12%  

  %03  03  فما فوق 50
  %100  100  المجمـــــــــــــــوع

  
  . المبحوثین شباب فإن أغلبیة، و كما ھو موضح ت من أفراد العینةیبین ھذا الجدول فئا        

إذ أنھ یكتسب طاقة  حیویة كلھن المجتمع المدني الجدید بھذه المدینة فارتفاع نسبة الشباب دلیل على أ
  .شبابیة ھائلة

مستقبل ھذه المدینة و علیھ یمكن القول أن ھذه الطاقة الھائلة إذا ما أحسنت استغاللھا یتحسن         
و ذلك في  یھدد كیان ھذه المدینة في أي وقت،الجدیدة أما إذا أھمل و استغل فسیكون قنبلة موقوتة 
و لم تجد حال من طرف السلطات كالقضاء على إطار المشاكل اإلجتماعیة التي یعانیھا ھؤالء الشباب 
  .الخ...البطالة ، الحقرة ، التھمیش ، المحسوبیة ، الفراغ ،

ستؤول ھذه المدینة إلى التدھور بسبب المشاكل التي یعانیھا في النواحي السیاسیة و العلمیة و الثقافیة 
التي تنعكس حتما على العمران من خالل تلك الكتابات الحائطیة التي تمس الحس العام للمجتمع، و 

تغییر المنظر الخارجي للعمارة من خالل إدخال تغییرات على السكن، نشر الغسیل، وضع 
   .الخ...الھوائیات
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  الحالـــة العائلیـــــة ألفــــراد العینـــــة یبیــن: )16(الجـــــــدول رقـــــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــــــاالت
  %36  36  متـــــزوج
  %64  64  أعـــــــزب

  %100  100  المجمـــــــــــــوع
  

، و كما ھو واضح أن أغلبتھم عزاب حیث تقدر ل الحالة العائلیة ألفراد العینةدوجیبین ھذا ال        
و لو رجعنا إلى . و ھي نسبة ضئیلة جدا %36في حین قدرت نسبة المتزوجین  %64نسبھم بـ 

إذ أن معظم أفراد لعینة شباب من جنس ف یتضح لنا حجم المشكلة سو ،15و  14الجدولین السابقین 
  .الذكور

في إطار األعراف و  وذلك و ھذا إن دل على شئ إنما  یدل  على ما یعانیھ الشباب في مجتمعنا 
تجبر الشباب على  التي تحكمھ و في مقدمتھا السكن التقالید التي تحكم الزواج و الشروط المادیة

إذا كان ھذا الشاب بطال أو  ، بغض النظر عماالزواج خوفا مما ینجم من مشاكلة العدول عن فكر
و  .تكوین نفسھ یستغرق سنوات حتى یستطیعفحتى الموظف بمدخولھ الشھري یتحتم علیھ أن  .عامل

  ؟ھذه الشریحة الھامة من المجتمع، أي خطر یھدد بھ المجتمع السؤال المطروح إذن ما مصیر
  

   المستـــــوى التعلیمــــــي ألفـــراد العینـــة یبیــن:  )17(الجـــدول رقــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  المستوى التعلیمیـــي
  %24  24  جامعــــــــــي
  %40  40  التعلیم الثانوي
  %33  33  التعلیم األساسي

  %03  03  أمي
  %100  100  المجمــــــــــوع

  
، كما ھو واضح أن أغلبیة المبحوثین متحصلین ل المستوى التعلیم ألفراد العینةیبین ھذا الجدو        

على  المستوى الثانوي مقارنة مع نسب باقي األشخاص الذین یمثلون مجموع أفراد العینة و 
   :تاليالموزعین كال

  .%40نسبة المبحوثین الحاصلین على مستوى التعلیم الثانوي تقدر بـ - 
 .%33تقدر بـ) بأطواره المختلفة( وى التعلیم األساسي تنسبة المبحوثین الحاصلین على مس - 
 .%24نسبة المبحوثین الحاصلین على المستوى الجامعي تقدر بـ - 
   .%03و أخیرا نسبة المبحوثین األمیین فھو  - 

مة و شھادة بصفة عاانویة و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن معظم شبابنا یتعثر في المرحلة الث        
سبیلین إما إجراء تكوین  البكالوریا بصفة خاصة، إذ یغادر خاللھا الشاب مقاعد الدراسة لیجد أمامھ

و كال الطریقین قد یوصالنھ إلى نھایة واحدة أال و . تخصصات المھنیة، أو العمل مباشرةفي إحدى ال
  .ھي عدم وجود عمل



 142

c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- ------------------------------------------------- الخامسالفصلd  
  

كما یحدث التعثر في الدراسة غالبا أثناء مرحلة التعلیم األساسي و ھو دلیل على أن شبابنا بخفق دائما 
أفریل  16 إلزامیة التعلیم المستوحاة من أمریةو نظرا ألن  ،المصیریة االمتحاناتأثناء إجتیازه 

حتى و لو كان  كاملة، سنة 16مزاولة الدراسة طالما لم یبلغ تلمیذ التي تنص على أن من حق ال 1976
فنجد مغادرة آلالف من التالمیذ مقاعد الدراسة لیواجھون مصیرا أشد من الفئة األولى  .امستواه ضعیف

  .م في الحصول على عمل أو التسجیل في مراكز التكوین المھنينظرا لحداثة سنھم و قلة حظوظھ
و ھذه النسب مقارنة بنسبة المتحصلین على شھادات جامعیة تعتبر جد عالیة و ھذا ما یعكسھ الواقع 

في المؤسسات التربویة تكون جد ضئیلة مقارنة فعال إذ أن نسبة المتحصلین على شھادة البكالوریا 
  .بنسبة المسجلین

بعیدا كل  ،الجزائري جد معتبر دلیل على أن المستوى التعلیمي للمجتمعسبة األمیین ضئیلة جدا أما ن
  .البعد عن األمیة التي تعد داء یستفحل في صمیم بعض المجتمعات العربیة

و علیھ یمكن القول أن ھذه النتائج تبشرنا خیرا یمكننا أن نحافظ علیھ إذا ما تكاثفت الجھود         
  .رهالستمرا

  
  .-علي منجلي  – المھنیة بالمدینة الجدیدة  االجتماعیةالفئات  یبیــن : )18(الجـــدول رقــــم 

  
  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  المھنـــــــــــــــة
  %25  25  طالــــــــــب

  %24  24  فــــــموظ
  %33  33  بطــــــــــال
  %10  10  أعمال حـرة
  %06  06  مھنــــــدس
  %02  02  محامـــــي

  %100  100  المجمــــــــــوع
  

  : التاليیتضح من خالل الجدول         
  . %33سیطرت فئة البطالین بنسبة  - 
 . %25تلیھا فئة الطالب و ذلك بنسبة  - 
 –لجدیدة ، و تضم موظفون داخل مؤسسات مختلفة سواء بالمدینة ا%24تلیھا فئة الموظفین بنسبة  - 

 .أو خارجھا أو كذا المعلمین الذین استفادوا من مساكن إجتماعیة - علي منجلي
 . %10في حین نجد األحرار و التجار تمثل نسبتھم  - 
منخفضا ) مھندسین ، محامیین( بالمقابل كان نصیب اإلطارات التي تشرف على مكاتب خاصة  - 

 . %8 بنسبة
حیث أن تباین المستوى التعلیم  18سیر ھذا الجدول رقم یمكن تف 17و بالرجوع إلى الجدول رقم 

افقھ تباین في المھن المزاولة و التي تمثل عینة من المجتمع الجدید الذي یشكل المدینة العینة یرألفراد 
  .و المجتمع الجزائري بصفة عامة ،–علي منجلي  –الجدیدة 
رغم من وجود مشاریع و بال - ي منجليعل –إن ارتفاع نسبة البطالة في المدینة الجدیدة         

  رة بالمدینة سببھ عدم استغالل الید العاملة المقیمة بالمدینة و جلبھا من مناطق أخرى استثمارات كبی
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c  ت المیدانیةتحلیل البیانا--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــ---- - -------------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  

  
في حین نجد أن أولئك الذین یشتغلون بالمدینة فمعظمھم لیسوا من المرحلین بل  .من خارج المدینة

  .ھمات لیكونوا قریبین من مراكز أعمالالسكنقاموا بشراء 
 .–علي منجلي –أما آخرین فیضطرون للتنقل من أجل العمل إلى أماكن متباینة خارج المدینة الجدیدة 

ن على و یمثلو –علي منجلي  –جد تنقالت یومیة تحدث إلى داخل المدینة الجدیدة في حین ن
  الخ...، موظفین، الخصوص أصحاب محالت تجاریة

ھجین من الفئات اإلجتماعیة المھنیة التي تشكل  –علي منجلي  –و علیھ یمكن القول أن المدینة الجدیدة         
نظرا ألن منطقة استثمار تجذب المعنیین و المھتمین من كل جذب سائل المجتمع الجزائري و ذلك لما تمارسھ من و

  .أقطار البالد
  

  السكـــن ألفـــراد العینـــة  مطنـــ یبیــن :)19(الجــــدول رقــــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %75  75  إجتماعـــــــي

  %13  13  ـــزالقإنـــــــ
  %12  12  قصدیــــــري
  %100  100  المجمـــــــــوع

  
  :یلي  ما 19یتضح من خالل الجدول رقم         

  .%75بنسبة  –علي منجلي  –لمجيء المبحوثین إلى المدینة الجدیدة  سببیمثل ضیق السكن أھم  - 
 . %13بسبب اإلنزالقات األرضیة و نسبتھم  الوافدون - 
 .%12واخ القصدیریة ب األكببس - 

التي تتألف من فئات  - علي منجلي –و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في واقع المدینة الجدیدة         
فمثال األحیاء  .موزعین على سكنات حسب مناطق توافدھم) التشكیل الطبقي ( إجتماعیة مختلفة 

یش أدى إلى خلق صراع مالقصدیریة جمعت في مجمعات سكنیة واحدة األمر الذي خلق نوع من التھ
  .للمجتمع الدنیا، كما أن ھؤالء السكان من الطبقة المتوسطة و الفئات بین األشخاص

الشروط الضروریة  ما یعانیھ ھؤالء السكان ھو عدم التكیف مع ھذه السكنات نظرا لعدم توفرھا على 
و غیرھا  فقط باالسمفات شر قق ضیقة ال توفر الراحة كساكنیھا، نقص التھویة،فالش .للحیاة الكریمة

، أین یتجسد الجانب ن على مثل ھذه المھازلق المسؤولومما یطرح عالمات استفھام حول كیف واف
  المعماري؟للمھندس الفني 

 )اإلشكالیة الحقیقیة للتھیئة لیست فقط في بناء المساكن و الشوارع و المنشآت العمرانیة " 
Infrastructures Urbaines) ة الفرصة للمواطن المتحضر بأن یحتفظ بشخصیتھ إنما في إتاح
فأساس اإلشكالیة ھو إضافة العامل الشخصي إلى العامل  ،مع اإلستفادة من أھمیة المجموع

  )1(" الجماعي
لذلك یتطلب تشجیع العمل الجماعي من خالل مساھمة علماء اإلجتماع و علماء النفس مع         

  .لحضریة لخلق عمال متكامالالمھندسین و التقنیین في التھیئة ا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعالیات الملتقى حول أزمة المدینة الجزائریة، منشورات جامعة منتوري  –مدینة الجزائریة أم أزمة األمة أزمة ال –غانم عبد الغني   )1(

.86ص 2004قسنطینة،
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- --- ------------------------------------------ الخامسالفصلd  
  
  

  –علي منجلي  –بھذه المدینــة الجدیـــدة اإلقامـــة  مدة یبیــن : )20(الجــــدول رقــــــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  السنــــــــوات
1 – 2  34  34%  
3 – 4  44  44%  
  %22  22  فأكثر 5

  %100  100  المجمــــوع
  

و كما ھو واضح أن  –علي منجلي  –مدة سكن المبحوثین بالمدینة الجدیدة یبین الجدول أعاله         
، و تختلف عدد السنوات التي قضاھا أفراد العینة في سنوات 5الء تتراوح ما بین سنة و مدة إقامة ھؤ

  :مدینة الجدیدة و الموزعة كالتاليال
  . %34سنتین تقدر نسبھم بـ قدمیة في السكن تتراوح ما بین سنة واحدة وأاألشخاص الذین لدیھم  - 
 3مابین  –علي منجلي  –ین أن نسبة المبحوثین الذین تتراوح مدة سكناھم بالمدینة الجدیدة حفي  - 

 . %44 سنوات فتقدر بـ 4سنوات و 
 . %22سنوات على األكثر فنسبتھم  5أفراد العینة الذین قضوا  أما - 

بھذه المدینة رغم  لدیھم أقدمیة في السكنسب یتضح أن أغلبیة المبحوثین نخالل ھذه ال من   
  .بحثناي یمكن أن تدعم ت، و من ثم یعدون مصدر أكید لجمع المعطیات المطلوبة و الحداثة إنشائھا

و ھذه المعطیات تؤكد أن عملیة تعمیر المدینة مستمرة و تمتد على فترات حیث شرع في إنجاز المدینة 
في إنجاز باقي  االستمرارمع  06ء بالوحدة الجواریة رقم ابتدا 1993سنة  –منجلي علي  –الجدیدة 

نسمة لفئات سكانیة ذات المستوى اإلجتماعي و 300.000الوحدات الستیعاب طاقة سكانیة تقدر بـ
  .اإلقتصادي المتوسط و ھو ما أدى إلى سیطرة إنجاز السكنات اإلجتماعیة على كل المدینة الجدیدة
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------خامسالالفصلd  

  
  

  -علي منجلي –أفــراد العینـة إلى المدینــة الجدیـدة  دمناطــق توافــ یبیــن :)21(الجــدول رقـــم 
    

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %24  24  وسط المدینة

  %09  09  )القصبة( المدینة القدیمة 
  %03  03  بوالصـــــوف
  %04  04  الرصیـــــــف
  %04  04  بـــــــــــاردو

  %03  03  55أوت  20
  %06  06  الخـــــــروب
  %03  03  الزیادیـــــــة
  %03  03  ةبكیــــــــــر

  %04  04  القصبــــــــة
  %04  04  واد الحـــــد

  %08  08  األمیر عبد القادر
  %03  03  العمومي غالمفــــر

  %05  05  الكلـــم الرابع
  %04  04  حي رومانیـا
  %06  06  عوینــة الفول
  %03  03  ابن الشرقـي
  %04  04  سوق العصـر

  %100  100  المجمـــــــــــــــــــوع
 
  : حظ من خالل الجدول التالي ما یلينال        

ارتفاع من نسبة األسر الوافدة من وسط المدینة و المناطق القریبة منھا و ذلك جراء ضیق المسكن،  - 
، الرصیف %09، المدینة القدیمة %24وسط المدینة : موزعین كالتالي %75السكن المقدرة بـ انھیار

بكیرة ، %03، الزیادیة %06، الخروب % 03ف ، بوالصو% 03 55أوت 20، %04ردوبا ،04%
  .%08، األمیر عبد القادر %04، واد الحد %04، القصبة03%

، %03المفرغ العمومي  :كالتاليموزعین  % 12بـتقدر نسبة األسر الوافدة من األكواخ القصدیریة  - 
  .%04، حي رومانیة %05الكلم الرابع 

عوینة الفول : موزعین كالتالي %13األرضیة تقدر بـ أما نسبة األسر المرحلة بسبب اإلنزالقات 
  . %04، سوق العصر %03، بن الشرقي  06%
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

الذي یبین نمط السكن الذي تحصل  19بینھا و بین الجدول رقم  اھذه النسب نجد توافقمن خالل         
علیھ أفراد العینة و ما نالحظھ أن معظم المبحوثین من وسط مدینة قسنطینة و المناطق القریبة منھا و 

علي  –دیدة لتزوید المدینة الج ارئیسی اخزانإلیھ و ھو أن مدینة قسنطینة تمثل  ناھذا ما یؤكد ما توصل
  و في نفس الوقت فھي تلعب دور المحول  ،خالل عملیة تفریغ الفائض السكانيبالسكان من  –منجلي 

علي نة قسنطینة إلى المدینة الجدیدة للسكان المھاجرین من مناطق إقامتھم األصلیة من خارج مدی
   .باإلضافة إلى السكان األصلیین –منجلي 
مجموعة كبیرة  بالمحتشد بھھي شبیھة  - علي منجلي –لمدینة الجدیدة و علیھ یمكن القول أن ا        

  .رابطأي  من السكان التربطھم بھا
و ھو ما یتفق مع مبادئ إنجاز  .جيء السكان إلى المدینة الجدیدةیمثل البحث عن المسكن أھم سبب لم

ضمن المجمع وغرافیا المسیطر على كل المدینة الجدیدة و الذي أعطى لھا ثقال دیمالسكن اإلجتماعي 
  . التجھیزاتأن یستكمل كل المشاریع السكانیة و المرافق و  بعد خاصةالحضري القسنطیني و

  
التي تعرفھـــا المدینــة الجدیدة  علي العنف ـــوادث حأنـواع  یبیــن:  )22(الجــــدول رقـــم 

   - منجلـــي
  

بــــة النس  التكــــــــــــرارات  الحــــــــــــــــوادث
  المئویـــــــــــــة

اإلعتداءات على الفرد   نعـــــم
  بأنواعھا

73  73%  

  %23  23  المخدرات و الخمور
  %04  04  ال  ال

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
  

   .- علي منجلي  –التي تعرفھا المدینة الجدیدة یبین ھذا الجدول أنواع الحوادث         
أجابوا أنھ توجد عدة أنواع للحوادث  %96بـ و المقدر نسبتھم  بیة المبحوثینو كما ھو واقع أن أغل

و ھي نسبة كبیرة جدا مقارنة بالذین أجابوا أنھ ال توجد  .-  علي منجلي –تعرفھا المدینة الجدیدة 
  .فقط %04حوادث داخل المدینة الجدیدة و المقدر نسبتھم بـ

 و بالرجوع إلى الجداول –علي منجلي  –المدینة الجدیدة سیر ھذه النتیجة في كون و یمكن تف        
ا، و ھذا یؤدي إلى افات الفرعیة نظرا الختالف مناطق توافد سكانھالسابقة نالحظ أنھا مزیج من الثق

تفاقم األزمة مشكل البطالة التي یعانیھ أغلب شبابنا و ھذا ما أكده  ، و ما یزید منوجود صراعات
على  االعتداءللفراغ الذي یعانیھ ھؤالء و بحثا عن المال یلجأ الشباب إلى نظرا  ،)18(الجدول رقم 

السالح  استعمالمتمثل غالبا في السرقة من خالل لو ا %73الغیر بكل أنواعھ و ھذا ما تؤكده نسبة 
  .على الممتلكات االعتداء، أو األبیض

خدرات و ھذا ما أكدتھ نسبة كما قد یتحول العنف إلى تدمیر الذات من خالل تعاطي الخمور و الم
  .من المبحوثین 23%

  
  
  



 147

  
c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  

  
  

 طنیة تھتم بھ و رعایة خاصةیاسة وحیث یلجأ الشباب في إطار المشاكل التي تحیط بھ و في غیاب س
طرف أولیائھ إلى تعاطي مثل ھذه األمور و ذلك من خالل جلسات سمر یتقاسمھا مع زمالئھ  نم

تكون في الغالب الوسیلة الوحیدة للتنفیس عن الذات أو لقتل الملل و الخروج عن إطار الروتین 
غیر مھما میر الذات إلى تدمیر ال، و من ثم یجد نفسھ مضطرا ألن یتعدى حدود تدالیومي الذي یعانیھ

  .كانت العواقب و النتائج
أصحابھا و خاصة تلك  احسب شھادة السكان أن أغلب ھذه الجلسات تتم في الشقق التي لم یلتحق بھف

و التي أصبحت وكرا یتخذه الشباب لتعاطي المسكرات و ممارسة F1المكونة من غرفة واحدة 
) أنظر الصور( لذین لجأ بعضھم إلى غلق أبوابھا و شبابیكھا أى و مسمع سكانھا االرذائل أمام مر

، و الذي یعد مشكال بالغ قیة و التسییر العقاري و البلدیةنھائیا رغم الشكاوي المقدمة لمقر دیوان التر
  .، فھو یھدد أمنھمأنھ یمس السلوك العام للمواطنین رغم .األھمیة
عبارة عن مسكن الجمیع و  –علي منجلي  –ینة الجدیدة علیھ مما تقدم یمكن القول أن المدو         

و علیھ فالمدینة بما تعانیھ من مشاكل بھذا الشكل  .مع فیھا السكانشارعھا ھو الفسحة الذي یجت
ستتدھور حالتھا و ذلك في كل النواحي السیاسیة و العلمیة و الثقافیة و األخالقیة و التي تنعكس طبعا 

  .على العمران
  

  . موقــف أفــراد العینـة في حالـــة تعرضھـــم إلحــدى الحــوادث یبیــن:  )23(رقـــمالجـــدول 
  

النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  المئویـــــــــــــة

  
  

  نعـــــم

  %19  19  السكوت و تجاوز األمر
  %06  06  د العنف التدخل لص
  %13  13  اإلبالغ

  %03  03  لح بین األطرافمحاولة الص
  %59  59  ال

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
  

و قد أجاب  .الحوادثیمثل الجدول أعاله موقف أفراد العینة في حالة تعرضھم إلحدى ھذه         
و ھي  –علي منجلي  - الجدیدة من مجموع أفراد العینة بأنھم تعرضوا لحوادث داخل المدینة  41%

  .%59بـ ةألي حادث یذكر و المقدر یتعرضواإذا ما قورنت بنسبة الذین أجابوا بأنھم لم نسبة ضعیفة 
ب الفئة المتسببة و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون أن أفراد العینة جلھم شباب إذ أنھا في الغال        

ة تلك التي ، و خاصخص كل المدینة بل أحیاء عن غیرھا، كما أن ھذه الحوادث ال تفي ھذه الحوادث
ط العمارة لیتحول إلى كوخ الذین غیروا نموافدین من األكواخ القصدیریة یكون جل سكانھا 

 .قصدیري
  
  
  



 148

c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

، أما منعدم تلقي المساعدة من المصالح األلتمكننا من رصد الحوادث بدقة و بأرقام راجع و عدم 
ھم السكوت و تجاوز بالنسبة ألفراد العینة الذین یرون أنھم عندما تعرضوا لحادثة عنف كان رد فعل

سب في ن، و ذلك ألن ال%19فردا من أفراد العینة و ذلك بنسبة  41مبحوثا من بین  19األمر فعددھم 
ا یؤدي إلى ھذه الحوادث یكون شخصا مجھوال و قد تحدث ھذه اإلعتداءات في الغالب في الشارع مم

  .إختفاء المتسبب بسرعة
كما ...) یعوض علینا ربي( أحدھم للدخول في المتاھات یضطر ھؤالء للسكوت و كما قال  و تفادیا

مبحوثا من مجموع العینة بنسبة  13ب بھ و قد أجا ،لجأ الضحیة في غالب األحیان إلى إبالغ الشرطةت
ألنھ الحل الوحید و الحق المشروع لكل مواطن یتعرض لالعتداء أین تتدخل  و ذلك %13تقدر بـ 

  . الشرطة الستعادة حقوق المواطنین و إیقاف المعتدین
ه باعتبار المعتديكمواجھة  مبحوثین و ذلك 06عددھم بـ  رأما الذین أجابوا بأنھم إضطروا فقد

، حیث یجد الشخص نفسھ أمام خیارات أھمھا الدفاع عن األسلوب الشرعي للتصدي لظاھرة العنف
  .نفسھ لیكون بذلك األسلوب الوحید للمواجھة

جمیع المحاوالت یضطر األفراد للصلح و ذلك نظرا لما تخلفھ ھذه الحوادث من آثار  رتعثأما عندما ت
إلى ممارسة  ونؤشباب من فئات عمریة مختلفة یلج على األشخاص و التي یكون سببھا في الغالب

  .%03فردا بنسبة  41مبحوثین من أفراد العینة المقدرة بـ 03و ھذا ما أجاب بھ  العنف لكسب الرزق،
إال أن ھذا ال یستبعد  العنف،و مما تقدم یمكن القول أنھ رغم عدم تعرض أفراد العینة لحوادث         

   .ینةالمدحدوثھا رغم حداثة ھذه 
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  یعانـي منھــا سكــان المدینــة الجدیـدة  يالعنــف الت ةأنــواع  ظاھـــر یبیــن) : 24(الجــدول رقـــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  إلحتمــــــــــاالتا
  %65  65  العنف الجسدي
  %28  28  العنف اللفظي

  %07  07  تعاطي المخدرات
  %100  100  المجمـــــــــــوع

  
  .- منجلي علي –المدینة الجدیدة  سكانیمثل الجدول أعاله أنواع ظواھر العنف التي یعاني منھا         

 –األكثر انتشارا داخل المدینة الجدیدة من المبحوثین أن العنف الجسدي ھو العنف  %65و قد أجاب 
أفراد العینة أجابوا أن العنف اللفظي ھو العنف األكثر انتشارا  من %28و بالمقابل فإن  ،- منجليعلي 

  .المخدراتمنھم بأن أخطر أشكال العنف ھي تعاطي  %07في حین أجاب 
سیر ھذه النتیجة في أن العنف الجسدي ھو أھم أشكال العنف األكثر انتشارا و ذلك فو یمكن ت        

و ھذا ما أكده الكثیر من السكان و أصحاب  .باستعمال السالح األبیضمن خالل نسبة جرائم السرقات 
السابقة عدم وجود في الجداول و السبب یعود في الغالب باإلضافة إلى ما تم ذكره  ،المحالت التجاریة
مثال تعرض فتاة لمحاولة ( توفر على األمان ھو موجود شوارع واسعة ال تإذ ما ممرات و أزقة 

شخص على فتاة داخل الفصل  اعتداءأیضا حالة ) بالشارع المؤدي إلى المستشفى العسكري اختطاف
األخیر في اشتباك مع  ذابالثانویة أمام مرأى و مسمع زمالئھا و أستاذھا األمر الذي استدعى دخول ھ

و غیرھا من اإلعتداءات الجسدیة التي تكون في الغالب تحت  .عتدي و الذي ول ھاربااللص أو الم
  .تحت تأثیر المخدرات و الكحولالمعتدي یكون فیھا التي تأثیر السالح األبیض، و 

ى الفراغ و التھمیش الذي أما عن انتشار ظاھرة العنف اللفظي فھذا راجع اعتمادا على ما قیل سابقا إل 
، فال یجد ھؤالء من أسلوب للتسلیة عن البطالة التي یعانیھا ھؤالءیعانیھ ھؤالء الشباب و الناجم أساسا 

معاكسة الفتیات ألنھا التسلیة الوحیدة  في غیاب أماكن الترفیھ و التسلیة داخل المدینة الجدیدة سوى
  .التي ال یدفع فیھا النقود

مما ، لكنھا تضر الفرد المدمن علیھا أكثر لمخدرات فتكاد تنتشر بصورة رھیبةا أما ظاھرة تعاطي
غرفة  -  F1، حیث لوحظ أثناء جوالتنا داخل العمارات إستعمال الشقق من صنف تضر المجتمع

و ذلك في غیاب  التصرفاتتذمر السكان جراء ھذه إلى لجلسات السكر و المخدرات مما أدى  - واحدة 
مما أدى إلى انتشار ھذه  ع السیطرة على كل أرجاء المدینة،رة و األمن الذي ال یستطیالرقابة المستم

  .الظاھرة الغربیة على مجتمعنا اإلسالمي و ذلك إثر األسباب التي ذكرت سابقا
إال أنھا تعاني من  –علي منجلي  –و مما تقدم یمكن القول أنھ رغم حداثة نشأة المدینة الجدیدة         

    .المسؤولین حلھا لتفادي ظھور مشاكل أخطر  منلتي یتطلب المشاكل 
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

  حاالت العنـــفعنـد حــدوث ــذ اإلجـــراءات التي تتخــ یبیــن: )25(الجـــدول رقـــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %42  42  تدخل الشرطــة 

  %31  31  توفیر مناصب شغل للشباب 
  %23  23  التوعیـــــة

فتح دور للشباب و نوادي 
  ریاضیة و علمیة

04  04%  

  %100  100  ـوعالمجمـــــــــــــــــــــ
  

، و قد التي تتخذ عند حدوث حاالت العنف في المدینة الجدیدة یمثل الجدول أعاله اإلجراءات        
ھو اإلجراء الواجب اتخاذه عند حدوث مثل ھذه  تدخل الشرطة من المبحوثین أن %42أجاب 

د حدوث ھذه ند عیرون أن الحل الوحی مجموع أفراد العینة  من  %31، و بالمقابل فإن الحوادث
منھم أن الحل الوحید ھو  %23، في حین أجاب العنف ھو توفیر مناصب شغل للشبابالحاالت من 

أما الذین أجابوا بأنھ یتطلب فتح دور الشباب و نوادي ریاضیة و علمیة كإجراء للحد من . التوعیة
  .من مجموع أفراد العینة %04ظاھرة العنف و قد قدرت نسبتھم بـ

داخل المدینة الجدیدة بما تحویھ من تناقضات  األمنب افي أن استتب النتیجة هتفسیر ھذیمكن و         
الذین یمارسونھ،  األشخاصالكفیلة بالحد من حوادث العنف من جھة، و القضاء على  اإلجراءاتمن 

 رإشعاارتكاب ھذه الظواھر ألن تكثیف الرقابة و  ا لكل شخص تسول لھ نفسھ من شأنھ أن یضع حد
على الناس بأن ھناك جھة مسؤولة عن راحة و سالمة المواطنین، و تسھر على تضییق الحصار 

المجرمین و معاقبتھم من شروط نجاح مشروع المدینة، كما أن القضاء على ظاھرة البطالة و ذلك 
بتوفیر مناصب شغل للشباب من شأنھ أن یقتل بداخلھ الملل و الفراغ الذي یقودھم إلى االنحراف 

أوقات فراغھم في معاكسة الفتیات و شرب الكحول  إشغالطة رفاق السوء الذین یعمدون إلى لبمخا
التوعیة و االھتمام بالشباب بعد ذلك إلى السرقة، لذلك فإن  ونفیلجؤوالمخدرات التي تتطلب أمواال 

التحضر  طورة ممارسة العنف و تدعیمھم بكل أسالیبو إشعارھم بخ اإلعالمتكثیف وسائل  لمن خال
في متاھات الجریمة التي یكون مسارھا ال رجعة فیھ، و ھذا ال یكون بتوفیر دور  االنزالقو خطورة 

ممارسة ھوایاتھ و قضاء فراغھ في أشیاء مفیدة  الشابللشباب و نوادي ریاضیة و علمیة یستطیع فیھا 
طول الوقت في استثمار  اب الجرائم ألنھ یكون مشغوالكلھ و لوطنھ و بالتالي یكون أقل عرضة الرت

   .قدراتھ لضمان مستقبل جدید
و مما تقدم یمكن القول أن تدخل الشرطة و توفیر مناصب شغل للشباب و توعیتھم باإلضافة         

  .- منجليعلي  –من اإلجراءات الواجب أن تتخذ حاالت عنف بالمدینة الجدیدةإلى فتح نوادي ریاضیة 
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  

  
  

  مــدى تدخــل الشرطـــة في حالـــة حــدوث عنــف بالمدینــــة یبیــن: )26(الجـــدول رقــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  تالتكــــــــــــرارا  اإلحتمــــــــــاالت
  %47  47  نعـــم
  %53  53  ال

  %100  100  المجمــــوع
   

   –منجلي  علي –یبین الجدول أعاله مدى تدخل الشرطة في حالة حدوث عنف بالمدینة الجدیدة          
یتم  ا بأنھة بالذین أجابویتم تدخل الشرطة و ھي نسبة مقارب أنھ المن المبحوثین  %53قد أجاب و 

   . من مجموع أفراد العینة %47تدخل الشرطة في حالة حدوث عنف بالمدینة حیث تقدر بـ 
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن حاالت العنف التي تحدث في الغالب ال یتم اإلبالغ عنھا           

عن دخول مراكز  االمتناعنظرا ألن المتضررین في الغالب نساء، و تفادیا للشوشرة و المشاكل و 
راجع الجداول السابقة  –یتأخر حضور الشرطة  غاإلبالفي حالة  ھأن األمن الحضري، ھذا باإلضافة 

و ھذا ما تم  - علي منجلي  –لألمن الحضري للمدینة الجدیدة البشریة و المادیة ذلك لقلة اإلمكانیات  –
 ر مساحتھ نقص عدد العاملین بھ صغ مالحظتھ عند زیارة الطالبة للمركز الذي لوحظ باإلضافة إلى

و ھذا بتأكید أحد الضباط الذي قال بأن انتشار حاالت العنف راجع لنقص عدد  المادیة،حتى الوسائل 
ناقصا دخل لھؤالء في الغالب ترجال الشرطة الذي ال یتناسب مع عدد السكان، األمر الذي یجعل ال

  ".نعانیو من العنف حنا حتى غالب ، ما بیدینا والوا  اهللا" مما یفسر بالالمباالة و اإلھمال  لكن قولھ 
 یوجد بھانسمة ) 80000( لذلك فمن غیر المعقول أن نفسر كیف أن مدینة تحتوي على ثمانین ألفا 

  .الشرطةسوى مركز حضري واحد بعدد محدود من رجال 
یفتھا و ھي حمایة الوطن نھا تتحكم في قیام الشرطة بوظأو علیھ نظرا لھذه األسباب و غیرھا ف         

  .األمنو المواطن و الحفاظ على 
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

  .لمثــل ھذه الحــوادث من العنــف األشخــاص األكثــر تعرضــا یبیــن: )27(الجـــدول رقــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %23  23  النســـــاء
  %07  07  األطفـــال
  %06  06  الشیـــــوخ
  %09  09  الشبــــاب

  %55  55  كل الفئات دون استثناء
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع

    
أن كل  %55و قد أجاب  ،یمثل الجدول أعاله األشخاص األكثر تعرضا لمثل ھذه الحوادث        

و یقصد بھم النساء، األطفال، الشیوخ  استثناءفئات المجتمع یتعرضون لھذه الحوادث من العنف دون 
تعرضا لحوادث كثر بان النساء الفئة األ أجابواو الشباب، و ھي نسبة جد مرتفعة مقارنة بنسبة الذین 

من مجموع أفراد العینة، في حین  %23و المقدرة بـ  –علي منجلي  –العنف داخل المدینة الجدیدة 
من  %09بـیرى بعضھم أن الشباب ھي الفئة التي تتعرض لحوادث العنف و قد قدرت نسبتھم  

الفئة التي تعاني من  من المبحوثین یروا أن األطفال ھم %07مجموع أفراد العینة، و بالمقابل نجد 
على أن فئة الشیوخ ھي األكثر تعرضا لحوادث العنف و  أما أولئك الذین یؤكدون ،العنف حوادث 

  .من مجموع العینة المدروسة  %06ذلك نسبة 
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن حوادث العف ال تخص فئة دون أخرى، فالعنف عام و شائع         

لة غالبا في ثالجسدیة تحت تأثیر السالح األبیض و المتم فاالعتداءاتع المدني و یمس كل فئات المجتم
المال یبحث عن أول ضحیة تقع علیھا  ذانفالسرقة و السطو ال تمیز فئة دون  أخرى، فالمعتدي عند 

منھا، و عملیات السرقة قد ھمھ من تكون ھذه الضحیة بقدر ما تملكھ و ما یمكن أن یأخذه یعینھ، و ال 
من لي بعض النسوة أنھن عند الخروج  أكدتھعدى األفراد لتمس المحالت و الشقق، و ھذا ما تت

 أنھنكما حتى البسیطة منھا تفادیا للوقوع فریسة في أیدي اللصوص، المنازل ینتزعن المجوھرات 
تشعر  –علي منجلي  –فأثناء تجوالك بشوارع المدینة الجدیدة . یرافقن أوالدھن للكتاتیب و المدارس

فالكل متخوف و متضمر . و األمان االنتماءبالغربة و الدھشة و التي تصاحبھا نوع من الخوف و عدم 
  .و یعیش على أعصابھ متضمر من الحیاة التي لم یستطیعوا بعض التأقلم علیھا

المشاكل التي تواجھ عملیات التھیئة الحدیثة ...فالمدینة عبارة عن نظم عدة         
« Modernisation Urbaine »  

تحت مجموعة و التحدیث العمراني ف بالمدینة ھو أن تتوقف أخطاء التعمیر المتتالیة التي ترتكب 
  .الحضريھذه األخطاء التي ارتكبتھ و ما زالت ترتكب ضمن المحیط  التبریرات،من 
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

  علي منجلي  –ف داخل المدینة الجدیدةنوادث العاألطراف المتسببة في ح یبین :)28(الجـدول رقــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %05  05  األطفـــال

  %69  69  شبـــــابال
  %26  26  كل الفئـــات

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
و قد  –علي منجلي  - ة في حوادث العنف داخل المدینة الجدیدة بالمتسب األطرافیبین الجدول         
 %26من المبحوثین أن الشباب ھم الفئات األكثر تسببا في حوادث العنف ، كما أجاب  %69أجاب 

منھم أن كل الفئات داخل المدینة الجدیدة وراء حوادث العنف في حین یرى بعضھم أن األطفال ھم 
  ..من مجموع العینة المدروسة  %05بنسبة تقدر بـ المتسببین في حوادث العنف 

الشباب و نتیجة للظروف التي یعیشھا من بطالة و فراغ و تھمیش  أنمن خالل ما سبق نالحظ         
و ) 24أنظر الجدول رقم ( ء إلى سلك سلوكات غیر سویة، في اإلعتداءات الجسدیة أدى بھؤال

المتمثلة في السرقة باستعمال السالح األبیض أو العنف اللفظي و تعاطي المخدرات و الكحول، فكیف 
لنا أن نفسر تواجد شبان على قارعات الطرق دون عمل یقضون طول النھار في التسكع، لیعودوا 

ار دون فلس في الجیب، أي عائلة ترضى بھذا الوضع، طبعا من لھا مدخول عالي، و ھؤالء آخر النھ
متوسطة، لذلك یلجأ بعضھم إلى الحصول على المال مھما كانت  وجلھم  من عائالت فقیرة أالشبان 

رغم أن المدینة تعرف إنجاز مشاریع . –الغایة تبرز الوسیلة  –و األسلوب المتبع بقانون الوسیلة 
التي یعرفھا الشباب، إذ أن غالبیة الید العاملة من خارج المدینة، و ال تمتص البطالة  أنھاعدة، غیر 

فالبطالة المفرطة في المدن قد زادت من اتساع نطاق الفقر الحضري، و تدھور " من األجانب 
معالجة الحضریة ل تو في ھذا السیاق طرح العدید من اإلجراءا ...الحیاة الحضریة بصورة عامة
   )1( ." من حدة النمو الحضري مشكلة الفقر الحضري، كالتقلیل

صورة للھاشمیة اإلجتماعیة و اإلقتصادیة، تفتقد لألمن، ال تلبي  –علي منجلي  –فمدینة          
األم قسنطینة ، و الشكل  بالمدینةطلبات السكان األمر الذي جعلھم دائما في ارتباط دائم تحاجیات و م

ة نظرا ألن المجتمع الجزائري مجتمع شبابي رمنھ المدینة إذ یمس فئة الشباب بنسبة كبیني التي تعا
بالدرجة األولى، غیر أنھ یمس جمیع فئات المجتمع فالمأساة واحدة لكل شخص، شاب كان أو شیخ، 

د أن وضعیة العنف الھیكلي ھي التي تؤدي إلى وجو  عازار إدواردبھذا الصدد یؤكد   ،إمرأة و طفل
و ھي من وجھة نظره صراعات تضرب بجذورھا في البناء  "الممتدة الصراعات اإلجتماعیة 

و تتسم بتعدد المشاركین فیھا و تشعب القضایا الفرعیة . الثقافي للمجتمعاتاإلجتماعي و التكوین 
   )2( ." ھا الداخلیة و الخارجیةدو تداخل أبعا بھا،المرتبطة 

فالطفل  .الذي ینتمون إلیھ ي الغالب یعكسون في سلوكاتھم واقع المجتمعأما األطفال فنجدھم ف        
الذي لم یبلغ سن العاشرة بعد و یدخن أمام الجمیع لنا أن نسال أنفسنا عن مصدر حصولھ على المال 

  .الكحول و المخدرات، الھاتف النقال و غیره ن لشراء السجائر، و ما تقولھ عن السجائر تقولھ ع
ا لھذه المخاطر تعبیر صریح عن الواقع المریر الذي یعیشھ كل مواطن ضمن البناء فتعرض أطفالن

   .االجتماعي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 36ص مرجع سابق،  -ف الحضرينالتھمیش و الع -ھاميوإبراھیم ت  – عبد الحمید دلیمي/ د –اسماعیل قیرة   )1(
  .42ص مرجع سابق  )2(
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  

      
  دةـــیدة الجینداخل المد معینة وحدات جواریة فيالعنف  یوضح انتشار: )29( الجـــدول رقــــم

  - علي منجلي –                              
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %38  38  ــمنعــــ
  %62  62  ال

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
  

معینة داخل المدینة الجدیدة  وحدات جواریة  یبین الجدول أعاله مدى انتشار ظاھرة العنف في         
من المبحوثین أن ظاھرة العنف ال تخص أحیاء سكنیة و ھي نسبة  %62و قد أجاب  –علي منجلي  –

ارنة مع الذین أجابوا بانتشار ظاھرة العنف في أحیاء سكنیة معینة ، حیث تقد نسبتھم مرتفعة جدا مق
  .من مجموع أفراد العینة المدروسة  % 38بـ

ال  –علي منجلي  –في أن حوادث العنف داخل المدینة الجدیدة و یمكن تفسیر ھذه النتیجة          
حیاء السكنیة و ذلك نظرا ألن سیاسة نتشر ف ي جمیع األتغیرھا بل  تخص منطقة معینة دون

اإلسكان التي تتبع لیست قائمة على دراسات علمیة، حیث أنھا تتم بطریقة عشوائیة، فالترحیل یتم 
بطریقة حشو، مثال سكان باردو تم وضعھم في مكان واحد أي كلما توفرت سكنات كافیة ینقل إلیھا 

إذ یصفھا بعضھم بسیاسة الحشو أو محتشدات  سكان منطقة معینة و ال یتم توزیعھم بصفة منتظمة،
من مختلف مناطق سكنیة من  ایزج فیھا فئات معینة من الناس ، لذلك نجد األحیاء السكنیة تحوي سكان

ن الوحدة السكنیة التي تضم سكان مناطق اإلنزالقات یمارس سنطینة، و علیھ فال یمكن القول أمدینة ق
نجده حسب رأي الفئة الثانیة التي ترى أن العنف یخص مناطق فیھا العنف بصورة كبیرة، و ھذا ما 

سكنیة معینة إذ أن السكنات اإلجتماعیة التي تضم سكان األحیاء القصدیریة یكون العنف فیھا ممارس 
و التي أخذت طابع األحیاء ام لھذه السكنات عبصورة كبیرة و ذلك نلحظھ من خالل تشویھ المنظر ال

عمال الفضاء الخارجي أو تغییر المظھر الخارجي للعمارة، و كل ھذا في القصدیریة من خالل إست
  .إطار العنف الرمزي

و مما تقدم یمكن القول أن حوادث العنف ال تخص مناطق سكنیة معینة بل تنتشر في كل         
  .أطراف المدینة الجدیدة



 155

c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ------------ ----- ------- ----------------- ---------------------الخامسالفصلd  
  
  

  –علي منجلي  –ر نفــس أشكـال العنـــف داخــل المدینة الجدیـدة اتكـریوضح  ):30(الجــدول رقــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %02  02  ـــــمنعـ

  %98  98  القتل الخطأ  ال
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع

  
، و قد أجاب - علي منجلي  –ر نفس أشكال العنف داخل المدینة الجدیدة ایبین الجدول أعاله تكر       

ذین من المبحوثین أن نفس أشكال العنف تكرر و ھي نسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت بإجابة ال 98%
حیث تنتشر ظاھرة القتل الخطأ الذي یكون في الغالب ناجما  .لعنفایرون أن عدم تكرر نفس أشكال 

من أفراد العینة  % 02أو صراعات ال یكون الھدف منھا القتل، و تقدر نسبتھم بـعن نزاعات 
  .المدروسة

لسرقة أو الشجارات قیل تتمثل في ا النتیجة في أن حاالت العنف حسب ماھذه و یمكن تفسیر        
النیف على " و قد یكون ھنا السبب تافھ لكن حسب رأي أحدھم  ،لسبب أو آلخربین أفراد األحیاء 

  .للتدخل حتى لو كان األمر ال یخصھم  ببعضھمیدفع "  أوالد الحومة
 أما فیما یخص السرقة فالحدیث ال یختلف عما قیل في الجداول السابقة، و ھنا یستلزم تدخل       

مر توصل ببعضھم حسب رأي بعض النسوة في لوحدة المسؤولین لمعالجة المشكل، حتى أن األ
إلى سرقة حتى بالط األرضیات و الشبابیك، و ذلك أمام مرأى و مسمع جمیع  - 07- السكنیة رقم 

لألمن الذي لم یتدخل أبدا، لذلك فحتى السرقة أصبحت غات متكررة یسكان العمارات و ھذا بعد تبل
ھؤالء أشخاص "  ي نعیشھاتنظرا للحالة المأساویة ال " و لو وجدنا لسرقنا نحن أیضا ".ا جھارانھار

عاشوا سنوات طویلة في أكواخ قصدیریة، كما كانوا یجنونھ من أموال ینفقونھا في األكل و الملبس ، 
ات على أما حالیا فال یجدون حتى ثمن تذكرة الذھاب وسط المدینة قسنطینة لبیع مالبس أو أدو

المساكن " یكفي حتى لدفع إیجار المسكن و فاتورة الماء و الغاز ال األرصفة ، و كل ما یكسبونھ 
ھذا و یعد القتل الخطأ أحد حوادث العنف التي نادرا "  عبارة عن أقفاص ندفع فیھا المال من حریتنا

یعیشھا ھي التي  ما تتكرر، ألن الشخص الذي یمارس العنف، لیس عنیفا بطبعھ بل الظروف التي
تدفعھ ألن یكون كذلك، فنیة القتل العمدي ال تتوفر عند الشخص المعتدي ، بل یجبر علیھا في حاالت 

  .نادرة ال یمكن أن نقیس علیھا 
و تتمثل  –علي منجلي  –و مما تقدم یمكن القول أن حاالت العنف تتكرر داخل المدینة الجدیدة          

  .دیة المصاحبة لفعل السرقة باستعمال السالح األبیضغالبا في اإلعتداءات الجس
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  ــة سابقالعنــف في السكنــات ال من مشاكــل أفراد العینةمعانــاة  یبیــن: )31(الجـــدول رقــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %44  44  نعــــــم

  %56  56  ال
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع

  
مشاكل العنف في  من –علي منجلي  –یبین الجدول أعاله نسب معاناة السكان المدینة الجدیدة         

من المبحوثین أنھم لم یتعرضوا ألي  %56و قد أجاب حوالي  .سكناتھم القدیمة أي قبل رحیلھم عنھا 
یكثر بھا السكان و شكل من أشكال العنف سابقا، رغم أن معظمھم كانوا یعیشون في أحیاء قدیمة 

، و ھي نسبة مرتفعة یسكنونھاي بعیدا عن األحیاء الت مالمنحرفین، لكن ھؤالء كانوا یمارسون نشاطاتھ
من العنف في كانونا یعانون سابقا من مثل ھذه األشكال  بأنھمالذین أجابوا إذا ما قورنت بنسبة أولئك 

في الغالب في الصراعات عن طریق المشاجرات أو التلفظ بألفاظ بذیئة  القدیمة و التي تتجسد ءاألحیا
  .، أو السرقة 

لنتیجة في كون أن غالبیة السكان ال یتوافدون من سكنات قدیمة أو أحیاء ھذه او یمكن تفسیر         
قصدیریة بل معظمھم من سكان األحیاء التي تعرضت أرضیتا لإلنزالق، أو یعانون من ضیق السكن 

نؤكد ھذا القول بما جاء في المقال الصادر بشبكة اإلنترنت تحت  أنو یمكن ) 19أنظر الجدول رقم ( 
عبد " أوضح األستاذ " قراءة العنف في الجزائر بعیدا عن التأثیرات السیاسیة  علینا" عنوان 

أن العنف عبارة عن ظاھرة كونیة، و ال یظھر في مجتمع دون آخر، و ال  "" الرحمن موساوي
معینة ، فالعنف یخضع لعمق  ةیمكن تحدید بروز العنف في أي مجتمع من المجتمعات بلحظة تاریخی

  )1(" یتحول إلى مفجر في بعض اللحظات التاریخیة تاریخي، قادر أن 
فالمشاكل التي  –علي منجلي  –لسكان المدینة الجدیدة و ھذا ما نلمسھ فعال في الواقع المعاش         

، و سكنات جدیدة، لكن األمر یعانیھا ھؤالء السكان سابقا كانت تنتظر انفراج باالنتقال إلى وسط جدید
فظروف األزمة اإلقتصادیة المتفاقمة ، و غیاب العدالة اإلجتماعیة ، و  .اتوقعحدث عكس ما كان م

 عحضري الذي یعیش ھؤالء ، تفسر لنا جلیا مدى التأزم الحاصل في ھذا المجتملسیاسة التھمیش ا
  .رغم أنھ ال یمكن اعتبارھا دافعا للجوء إلى العنف بغیة تجاوز األزمة 

ال یمكننا حصر أسبابھ في  ھد ذاتھ بل بالمجتمع ككل، و علیحرد في بالف الیس مرتبط فالعنف إذًا        
العوامل اإلقتصادیة فقط، و ھذا ما نلمسھ من نسبة الذین أجابوا أنھم عایشوا أشكاال كثیرة للعنف في 

مر یتعلق إذًا بدراسة الخصوصیات اإلجتماعیة لھذه الفئة من المجتمع التي سكناتھم القدیمة فاأل
  .ت على الناحیة الثقافیة لھ رو سیاسیة سیط اقتصادیة تلضغوطاخضعت 

و علیھ یمكن  فھم معاناة سكان مجتمع معین یعاني من أشكال متعددة من العنف مع مراعاة في         
  .م دراسة مساره التاریخيضخ
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( www.google.com  محاضرة   زائر بعیدا عن التأثیرات السیاسیةمقال علینا قراءة العنف في الج -عبد الرحمن موساوي

    2007-01- 19" عبد القادر  حمید" بالمركز الثقافي الفرنسي

http://www.google.com
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  .لحــــوادثالمدینـــة الجدیــدة من ھـــذه ا أفراد العینة  موقف  یبیــن : )32(الجـــدول رقـــم
    

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %43  43  التذمــــــر
  %21  21  السخـــــط
  %13  13  الیقظـــــة
  %12  12  السكــــوت

  %06  06  الخروج من المدینة
  %05  05  اإلحبــــاط

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
  

و كما ھو واضح أن  .الحوادث المدینة الجدیدة من ھذهب أفراد العینة موقف یبین ھذا الجدول         
من المبحوثین أجابوا أنھم یشعرون بالتذمر جراء ھذه  %43أغلبیة المبحوثین و المقدرة نسبتھم بـ

 21المقدر نسبتھم بـ و ھي نسبة كبیرة مقارنة بنسبة الذین أجابوا بأنھم یشعرون بالسخط و  الحوادث،
من ھذه الحوادث، و قد بلغت نسبتھم بـ بعضھم بأنھم متیقظین  من المبحوثین في حین أجاب  %
من المبحوثین یقابلون مثل ھذه الحوادث  %12من مجموع أفراد العینة ، و بالمقابل نجد  13%

وحید لمثل ھذه الحوادث بالسكوت ، أما أولئك الذین یؤكدون على أن الخروج من المدینة ھو الحل ال
من المبحوثین یشعرون  %05من مجموع العینة المدروسة، في حین نجد أن  %06نسبتھم بـ فقدرت 

  .باإلحباط جراء ما یحدث داخل ھذه المدینة 
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في مدى اختالف مواقف سكان المدینة الجدیدة إثر ما یحدث من         

و خالونا و اهللا طیشونا ھنا " م من یشعر بالتذمر في آراء بعض السكان حوادث عنف بھا ، فمنھ
و غیرھا من عبارات السخط التي تعبر فعال عن الواقع المریر الذي "  نقاسیو، واحد ما مریض بنا

  .یعانیھ السكان في مدینة حضریة ال توفر على أدنى شروط الحیاة الحضریة 
لیقظة حتى ال یقع فریسة ألي نوع من أنواع العنف فیتحلون أما البعض منھم فیلجأ إلى التحلي با

األوالد إلى الكتاتیب و  اصطحاب ،)نوافذ –أبواب ( بالیقظة و الحذر مثل تأمین المنازل من الخارج 
بالغیر بالخارج، تأمین  االختالطالمدارس، قلة التجول في المدینة، تجنب العالقات الجواریة أو 

جوھرات أو حمل الھواتف النقالة، أو حمل مبالغ مالیة عند الخروج من المحالت، تجنب لبس الم
  .المنازل
بالسكان إلى السكوت عن أمور كثیرة تحدث في غیاب دور األمن بالمدینة الذي یدفع   ھذاكل          

ع، و ذلك لتفادي المشاكل، فحسب تصریح السكان فكم من حوادث عنف یأمام مرأى و مسمع الجم
عن دخولھم في دوامة مشاكل ھم في غنى عنھا  لالبتعاد، لكنھم یلجؤون إلى السكوت ھمتحدث أمام

الشرطة تتفرج، رغم علمھا " أما آخرون فیستدلون بقولھم  ." المھم تخطي راسي" فحسب بعضھم 
و غیرھا من التصریحات التي أعتبرھا جبن أكثر منھا حیطة و  " بكل شئ فما عسانا نفعل نحن

  .اكت عن المنكر شیطان أخرسحذر، ألن الس
مثل ھؤالء، أولئك الذین یرون أن الحل الوحید ھو مغادرة المدینة و تغییر اإلقامة، فالحیاة بھذه 

كالمنفى بالنسبة لھم، و لذلك فمنھم من یسعى إلى تغییر السكن مع شخص آخر خارج المدینة، المدینة 
  .لكل مسكن آخر بجھة أخرىو آخر یدخر المال إلكمال ثمن بیع السكن و یشتري با



 158

c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

 باإلحباط فیستدلون على أن مشكلة اإلسكان مشكلة حضریة و أن أھم ما نأما أولئك الذین یشعرو
تكشف عنھ ظاھرة المسكن كونھا ظاھرة ذات أبعاد إجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة و أخرى إیكولوجیة ، 

ظروف اإلسكان تؤثر على م في تكوین شخصیة الفرد، إذ أن أي أنھا ظاھرة معقدة، فإذا لم تساھ
انتشار أن التزاحم السكاني  یرتبط ب" لورانس فایالرالناحیة الجسدیة و النفسیة للشخص و قرر 

األمراض التناسلیة في الوقت الذي یكون فیھ عامال أكثر تأثیرا في المشكالت الالأخالقیة التي 
  .)1("و ذلك نظرا النعدام الخصوصیة من أفراد األسرة ئتكشف عنھا مناطق اإلسكان السی

لى یات األوایرجع عدم احترام القانون و المجتمع من خلفھ إلى الذكر" و یمكن أن نضیف أیضا 
  )2(" لصبي كان ملعبھ الوحید ھو الشارع و مسكنھ حجرة مزدحمة أو شقة متھالكة

أن شعور فئة من عینة الدراسة باإلحباط راجع لشعورھم الشدید بالمشكلة  و مما تقدم یمكن القول       
  .و أسبابھا، لكنھم ال یملكون شیئا لتغییر الوضع

ینة جراء ھذه الحوادث راجع إلدراكھم القوي بالمشكلة و علیھ فإن اختالف مواقف سكان المد       
  .التي یقفون عاجزین عن إیجاد حلول لھا

  
راد العینة أو أحد أفـراد عائالتھـم لشكـل من أشكـال عرض أفتیوضح مدى : )33(الجــدول رقـــم 

  العنــف
النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت

  ــةالمئویـــــــــــ
  
  
  

  نعـــــم

  %06  06  سرقة منزل
  %05  05  سرقة محل
  %06  06  التعدي بالكالم

  %07  07  استعمال السالح األبیض
  %06  06  سرقة المجوھرات

  %03  03  اغتصاب
  %02  02  سرقة السیارات

  %65  65  ال
  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع

  
و كما ھو . لعینة أو أحد أفراد عائالتھم لشكل من أشكال العنفیبین ھذا الجدول تعرض أفراد ا         

أجابوا بأنھم لم یتعرضوا ألي نوع من حوادث  %65واضح أن أغلبیة المبحوثین و المقدر نسبتھم بـ 
من  %35و ھي نسبة كبیرة مقارنة بنسبة الذین أجابوا أنھم تعرضوا لھذه الحوادث و المقدرة بـ 

  .مجموع أفراد العینة
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .41ص  ، 2003 ،اإلسكندریة  -دار المعرفة الجامعیة –عیة علم اإلجتماع و المشكالت اإلجتما –لفین ؤمجموعة من الم )1(
 .41ص  ، مرجع سابق )2(
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رضوا شخصیا لمثل ھذه عالعینة المدروسة لم یتأفراد في كون أن  و یمكن تفسیر ھذه النتیجة        
األشكال من العنف لكن ھذا ال یعني أنھا ال توجد، إذ یؤكدون على أنھم شاھدوا أناسا یتعرضون لمثل 

) 15أنظر الجدول ( لكن و هللا الحمد لم تطلھم بصفة شخصیة  ،ھذه الظاھرة في الشارع أو في العمارة
( ن رغم إقرارھم أن ھذه الحوادث ال تحدث دائما لكنھا تمس كل لفئات دون استثناء أیادي المنحرفی

أما أولئك الذین أجابوا بأنھم تعرضوا أو أحد أفراد عائالتھم ألشكال العنف  .)19أنظر الجدول رقم 
استعمال السالح األبیض الناجم عن مشاجرات في حین نجد أن سرقة المنازل و التعدي على ب

علي  –بالكالم و سرقة المجوھرات من أشكال العنف األكثر شیوعا بالمدینة الجدیدة  األشخاص
، ھذا كما تكثر ظاھرة السطو على المحالت لتأتي بعدھا ظاھرة االغتصاب و سرقة - منجلي 
  .السیارات

إال و من المالحظ أن رغم قلة نسب أشكال العنف التي تعرض لھا أفراد العینة المدروسة قلیلة        
زالت بصدد أنھا تدل على أن ھناك أسباب كامنة وراء انتشار ھذه الظواھر السلبیة في مدینة حدیثة ال

  .اإلنجاز
المشكلة السكنیة ھي مشكلة تمكین قطاع كبیر من السكان یریدون "  لورانس فایلرفحسب         

سبة، و ھي في العیش في وسط مالئم و مریح و یحرصون على تربیة أبنائھم وسط ظروف منا
نفس الوقت مشكلة مع اآلخرین الذین ال یھتمون بمثل ھذه الظروف أو الذین ال یقدرون على 
تحقیقھا من االستمرار في إیجاد ظروف أو أحوال تعتبر تھدیدا لجیرانھم و للمجتمع المحلي 

  )1("بأكملھ
یستلزم من  - علي منجلي - و علیھ یمكن القول أن انتشار أشكال العنف في مدینة حدیثة العھد كمدینة

السلطات االھتمام باألمر، و ذلك بدراسة الظاھرة بصفة جدیة و الوقوف على األسباب الكامنة إلیجاد 
من المفترض أن القوانین و الضوابط التي تحكم "  سعید عبد العظیم/ دالحلول العالجیة لھا، فحسب 

ین و الضوابط قد أصبحت ضعیفة بدلیل أن المجتمع تحد من عنف األفراد ، لكن یبدو أن تلك القوان
     )1( ."منطق القوة أصبح ھو السائد اآلن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .44ص  ، مرجع سابق )1(
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             وراء انتشار ھذه الحـوادث في المدینة الجدیدة  األسباب الكامنة یبین: )34(الجـــدول رقــم 
  –علي منجلي  –
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %48  48  البطالــــة
  %26  26  الفقــــــــر
  %12  12  الجھـــــل

  %14  14  المخدرات و الخمور
  %100  100  ـــــــوعالمجمـــــــــــــــ

  
علي  –یبین الجدول أعاله األسباب الكامنة وراء انتشار ھذه الحوادث في المدینة الجدیدة          
من أفراد العینة أن البطالة ھي السبب الرئیسي النتشار ظاھرة العنف في  %48و قد أجاب  –منجلي 

ھو سبب حدوث ھذه الظاھرة و المقدر أجابوا بأن الفقر  مدینة جدیدة إذا ما قورنت بنسبة الذین
 رات و الخمور ھو العامل الرئیسي من مجموع المبحوثین أن المخد %14 في حین أجاب  %26بـ

  .من أفراد العینة المدروسة أرجعوھا إلى الجھل %12انتشار ظاھرة العنف، و بالمقابل نجد 
اإلجتماع السیاسي الذي  سلیم أستاذ الدكتور محمودو یمكن تفسیر ھذه النتیجة بما جاء بھ          

بشكل خاص، فعندما ال یجد الشاب البطالة تشكل ركنا أساسیا في جرائم العنف و اإلرھاب " یؤكد أن 
ما یشغل فكره و ینیر عقیدتھ و یمأل فراغھ سیكون فریسة سھلة ألي خلیة إرھابیة، و سیتحول إلى 

  ." یھقوة تدمیر ھائلة تطول المجتمع و أقرب الناس إل
حقوقھ لتوفیر   من المجتمع الذي سلبھ االنتقامفالشاب یلجأ إلى العنف في غالب األحیان بدافع           

أدنى شروط الحیاة و ھي توفیر مناصب الشغل لضمان الحیاة الكریمة ، فیلجأ الشاب في ظل الفراغ 
یر مشروعة، ھذه األخیرة الذي یعیشھ إلى الحصول على المال بمختلف الطرق المشروعة منھا و الغ

اإلحباط و الیأس عند الكثیر من  رالتي یكون فیھا الطریق سھل و المدخول كبیر، فتتغلب مشاع
أشد أال و ھي أزمة الفقر الناجم عن ضعف المدخول  تباب العاطل الذي وجد نفسھ في دوامة أزماشال

و في إطار عجز بعض السكان عن الفردي لألسرة التي تتناسب فیھا المداخیل عكسیا مع المصاریف، 
تفشي ظاھرة البطالة فیكون سھل على بعض الشباب التكیف مع قیم المدینة الجدیدة، و بسبب 

  .االنحراف
         

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) www.google.com 
(2)  

http://www.google.com
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أما ظاھرة تعاطي المخدرات و الخمور ، ھذه الظاھرة التي أصبحت منفذا لكثیر من الشباب ممن  

عجزوا عن حل مشاكلھم، و التي من أسبابھا كما سبق و ذكرنا البطالة و جماعة الرفاق التي تشترك 
ر على بعضھم البعض یلجأ الشاب إلى في عوامل واحدة و بحكم المحاكاة و التقلید و التأثیر المباش

شرب الخمر في بادئ األمر بدافع اإلكتشاف یتحول بعد ذلك إلى عادة تتطور بعدھا إلى تعاطي 
، فتتحول لحظة سرحان و غیاب المخدرات التي یكون منطلقھا دائما تعاطي الحشیش بواسطة التدخین
عذر " یة وسیلة، لیقع بعد ذلك في دائرة وعي إلى عادة یضطر فیھا الشاب إلى الحصول على المال بأ

و الذي مرّده في الغالب إلى الجھل الذي یسیطر على اإلنسان و خاصة غیاب "  من سبب أقبح
ع الدیني، لتتحول المشكلة بعد ذلك من مجرد ملء الفراغ  إلى ظاھرة العنف الذي یجد الشاب ازالو

ذه غطاءا یبرر بھ تصرفاتھ في خروجھ عن یخضع إلى الجبریة، ھذا المبدأ الذي یتخنفسھ فیھا 
  .التي تساھم في عدم تكیفھ و اندماجھ إجتماعیا المعاییر اإلجتماعیة 

و علیھ یمكن القول أن التعرض لألسباب الكامنة وراء انتشار ظاھرة العنف في المدینة الجدیدة        
سبب في حد ذاتھ یندرج  ، ألن كلمعینةیمكن حصره في نقاط مجال واسع و ال  –علي منجلي  –

    .نقول أن ظاھرة العنف جد متشابكة فھمھا یتطلب مجھودا كبیرا أنتحتھ أسباب فرعیة كثیرة، و یبقى 
  

ه نة الجدیدة في حالة استمرارمثل ھذفي المدیمستقبل أفارد العینة یوضح  ) :35(الجــدول رقـــم 
  األوضاع

  
  النسبــــة المئویـــــــــــــة  اتالتكــــــــــــرار  اإلحتمــــــــــاالت
  %28  28  التأقلم مع ھذه األوضاع
  %43  43  أخذ إحتیاطات صارمة

  %22  22  تغییر السكن
  :أخرى

  لجان حي -
  تطبیق القوانین -
  تدھور األوضاع أكثر -

  
07  

  
07%  

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
  

في حالة استمرار حوادث العنف و كما ھو موضح  لمدینةھذه ا نیبین ھذا الجدول مستقبل سكا         
منیة الصارمة و ھي نسبة األ االحتیاطاتأجابوا بأن أخذ  %43أن أغلب المبحوثین و المقدر نسبتھم بـ

صور تالذین أكدوا على أن التأقلم مع ھذه األوضاع ھو ال المبحوثینبنسبة   كبیرة إذا ما قورنت 
من العینة  %28و المقدرة نسبتھم بـالسكان داخل ھذه المدینة الجدیدة الوحید لمستقبل ھؤالء 

المدروسة، في حین أجاب بعضھم أن تغییر السكن ھو الحل الوحید لمواجھة ھذه الظاھرة و قد بلغت 
من مجموع المبحوثین أن وضع لجان  %07من أفراد العینة المدروسة، في حین یرى  %22نسبتھم 

رمة و إال ستتدھور األوضاع أكثر، ھو األسلوب الوحید لتصور مستقبل حي و تطبیق قوانین صا
  .مدینة خالیة من ظاھرة العنف 
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 "اعتماد السكان مبدأ  یفسرداخل ھذه المدینة  االنتماءر السكان بمشاعر الغربة و عدم إن شعو         
یتمثل في المحافظة على الذات من كل األخطار، و ال یھم األشخاص في إطار أسلوب حضري "  األنا

على ن الحل الوحید لمجابھة خطورة الظاھرة یتوقف ألة بئالقا ةالنتیجاآلخرین، و إال كیف نفسر تلك 
فریسة ألي عدوان خارجي، فأسلوب التقوقع  على أخذ كل شخص احتیاطاتھ الخاصة، حتى ال یقع 

الذات ھذا، و فقدان اآلخرین العتبارھم أسلوب فاشل ألنھ ال یحتوي على ضمان أكید للسالمة الخاصة 
ألن یكون علیھ فقط، ألن كل منا معرض  و ال تقع على عاتق الشخص المعتد ألن المسؤولیة جماعیة

  .الضحیة المقبلة
على أما التأقلم مع  األوضاع فھو أسلوب أخطر من األسلوب األول فھو اتجاه سلبي یشجع           

تفاقم ظاھرة العنف و ھذا بوضعھا في إطار مشروع  طبیعي تختفي فیھ أحاسیس المواطنة و لو كانت 
ھم، فتصبح األسالیب غیر كھم و حرماتى على أمالكل یوم و یعتد على حساب اآلخرین الذین یھانون

  .أخالقیة
تغیر السكن و مغادرة المدینة فال حال یجسد ضعف لعب سیاسة الھروب تلك المتمثلة بتكما ت          

مع العلم أن ظاھرة العنف ال . الكائن البشري الذي زوده اهللا بعقل یضع كل األشیاء أطرھا الخاصة
تستفحل جذورھا بقوة في كل المدن الجزائریة، فقط، بل  –منجلي  علي –تقتصر على المدینة الجدیدة 

بھم و حمایتھم لما  االھتمامفإذا كانت كل عائلة تھتم بأفرادھا في إبعادھم عن الخطر بھذه الكیفیة، و 
  .   ن ممارسي العنف المنحدرین من ھذه العائالت ارتكب جریمة في حق اآلخرین كان أي شخص م

اعتقادنا حلوال منطقیة فتمثل نسبة ضعیفة جدا، حیث تتصور  باقترحت حس ة التيأما الفئ         
من خالل كشف و سالمة المواطنین راحة تسھر على  يحتطبیق القانون من خالل وضع لجان 

العناصر المنحرفة و متابعتھم و تطبیق علیھم القوانین من خالل اإلبالغ عنھم حتى یكونوا عبرة لمن 
و ضمان سالمتھا، فإذا كانت كل لجنة حي تسعى جاھدة لخدمة  اءحیراعاة شؤون األمع مال یعتبر، 

  .سكانھ، فلن تحتاج إلى تدخل أطراف غریبة لحل مشاكلھا
في ظل الحوادث العنیفة  –عي منجلي  –و علیھ یمكن القول أن تصور مستقبل المدینة الجدیدة        

ن قبل غیرھم أمام ستھدفوقف على كاھل سكانھا، ألنھم المالتي تعرفھا بالنظر لكونھا مدینة فتیة، یتو
الحازمة لیشب األمن و  األخطار في حالة حدوثھا داخل ھذه المدینة و ھم من یجب أن یضعوا الحلول

ھم بالراحة و األمان، و ال یتركون المجال لتدخل أطراف غریبة تسیر حیاتھم ألن اإلرادة ینعم أبناؤ
  .د في مصیره ال أن یتحكم فیھ آخرونالحرة تكمن في تحكم الفر



 163
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  .من العنفشكال األھده  على لقضاءأفراد العینة ل اقتراحات یبین) : 36(الجــدول رقـــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
الممارسین  األشخاصمراقبة 
  للعنف

53  53%  

توفیر كل متطلبات المدینة 
  الجدیدة

25  25%  

  %15  15  القضاء على مشكل البطالة
اتساع سیاسة معقلنة في 

  اإلسكان
07  07%  

  %100  100  ــــــــوعالمجمــــــــــــــ
  

. أفراد العینة لتحسین أو القضاء على مثل ھذه األشكال من العنف اقتراحاتیمثل الجدول أعاله         
من مجموع أفراد العینة أن الحل یكمن في مراقبة الممارسین للعنف، في حین نجد  %53و قد أجاب 

 %15ات المدینة الجدیدة، و بالمقابل نجد من المبحوثین یرو أن الحل یتمثل في توفیر كل متطلب 25%
العینة المدروسة یرو أن القضاء على مشكل البطالة ھو األسلوب الوحید للقضاء على كل  أفرادمن 

  .سیاسة معقلنة في اإلسكان أنھ یجب إتباعمن مجموع المبحوثین  %07كما نجد . أشكال العنف
یطرة على األشخاص الممارسین للعنف و مراقبتھم و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون أن الس        

نتشار أشكال العنف، و ھذا یعتبر مثل ابصفة مستمرة لتضییق الخناق علیھم من شأنھ أن یقلل من 
من طرف أشخاص ال ھؤالء و یقرون بأن المدینة ھناك من یحمیھا و ال یتركھا مجاال لممارسات 

بعة المشبوھین و تكثیف المراقبة علیھم من شأنھ أن یفرقون بین حقوقھم و حقوق الغیر، لذلك فمتا
  .انعدم ھذا الشعور و راحوا یتعدون على اآلخرین أنیخلق بداخلھم الشعور بالخوف من الغیر بعد 

كما نجد أن افتقار المدینة لكل متطلبات الحیاة العصریة من مرافق ترفیھیة و نوادي ریاضیة و         
ة و خاصة تمنح حیویة للشباب، و دور للسینما و مسارح و مراكز دور للشباب و مؤسسات عمومی

  .لتعلیم الشباب الدین و اللغات
و عدم وجود مساحات خضراء من العوامل المساعدة على جنوح الشباب إلى ممارسة العنف         

اء مفیدة و ألن الشباب طاقة حیویة یجب أن تسخر في أشی. لقتل الملل الذي یسببھ الفراغ الذي یعیشونھ
إال ستستغل في أمور ھدامة تقضي علیھ و على مجتمعھ، و من ثم فإن القضاء على مشكل البطالة من 

للتقلیل من حوادث العنف الن الشخص الذي ال یعمل مع طول الوقت االقتراحات الواجب اعتمادھا 
لمسالة بعدھا لتشمل لو كان من أقرب الناس إلیھ، و تتطور ا ىیلجأ إلى السرقة لتحقیق حاجیاتھ حت

لفراغ إلى مجالسة رفاق السوء أین تتداول في لقاءاتھم المشروبات آخرین، أو قد یؤول بھ اأشخاص 
  .البذیئةالكحولیة و المخدرات و حتى الدعارة و األمور 

من شانھ أن یحد من  اإلسكانالسیاسة المعقلنة في  إتباعكما یرى الباقي من أفراد العینة أن         
 السكان المتوافدین إلى المدینة، ھرة العنف و ھذا من خالل تخطیط یقوم على دراسة أصل و حیاة ظا

محاولة خلق مناطق متجانسة من خالل توزیع مدروس لألشخاص فمثال جمع في وحدة جواریة 
نة، و سكان وسط المدی األرضیةقادمین من األحیاء القصدیریة، الكلم الرابع،  االنزالقات  سكانواحدة 

 .أي یتشكل لنا ھجین من السكان ال یشتركون في عامل التوافد من منطقة واحدة
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ین أو القضاء على أشكال العنف یجب مراقبة األشخاص و مما تقدم یمكن القول أنھ لتحس    
     إلى القضاء على مشكل البطالة  الممارسین للعنف توفیر كل متطلبات المدینة الجدیدة،  باإلضافة

    .سیاسة معقلنة في اإلسكان إتباعو 
       

  ة الجدیدة على الجـدران داخـل المدین انتشاراالكتابـات أكثر یوضح : )37(الجــدول رقــم 
  - علي منجلي –                           

  
  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت

  %38  38  عبارات الأخالقیة
  %13  13  عبارات ریاضیة
  %20  20  عبارات غرامیة
  %13  13  عبارات سیاسیة
  %12  12  الھجرة و التذمر
  %04  04  وتاإلجرام و الم

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
         
 –یوضح الجدول أعاله نوع الكتابات الموجودة على جدران العمارات داخل المدینة الجدیدة        

من المبحوثین أن معظم الكتابات المنتشرة ھنا و ھناك كتابات ال  %38و قد أجاب  –علي منجلي 
من  %13من أفراد العینة أجابوا بأنھا جمل غرامیة، في حین نجد أن  % 20ن أخالقیة، و بالمقابل فإ

المبحوثین أكدوا على أنھا تدور حول مواضیع ریاضیة، و مثلھم یرون أنھا كتابات سیاسیة، في حین 
من مجموع العینة المدروسة یضعون ضمن عبارات الھجرة و التذمر، أما النسبة  %12نجد نسبة 

  .من مجموع أفراد العینة فیضعونھا تحت كتابات اإلجرام و الموت %4رة بـالضعیفة و المقد
 –علي منجلي  –ا المتكررة للمدینة الجدیدة نتیجة فیما الحظناه أثناء زیاراتنو یمكن تفسیر ھذه ال       

من كتابات و رموز على جدران العمارات و المؤسسات و المحالت الجدیدة، ھذه الكتابات التي 
لمنظر العام للمدینة من جھة و خلقت إحراجا كبیرا لألشخاص من جھة ثانیة، فالمتنقل بین شوھت ا

أحیاء المدینة یأسف للفساد و الخراب الذي شمل منظرھا الخارجي و الذي صرفت من أجلھ األموال 
الطائلة، كتابات ال تعد أكثر من صرخة غیر شرعیة و أسلوب غیر حضاري في حق مدینة فتیة 

فعوض أن یرقى فیھا الحس العام، یخدش أمام مرأى الجمیع فتلك الكتابات التي یشارك فیھا كھذه، 
الشباب و األطفال و التي تعبر عن كلمات ال أخالقیة من جھة، ال یعرف الھدف من وراءھا، أو 
كلمات غرامیة عبارة في معظمھا عن رسائل قصیرة موجھة ألشخاص معینین تمثل في غالبھا عبارة 

و الغرام الساقط البعید كل البعد عن اآلداب العامة للمجتمع، باإلضافة إلى جمل و عبارات  الحب
أو جمل سیاسیة تعبر عن رأي . ریاضیة كمناصرة فریق معین أو ریاضي معین، أو اإلطاحة بكلیھما

و رئیس حزب، أو وضع كلمات تعبر ھؤالء الشباب من بعض القضایا السیاسیة كتأیید حزب معین أ
الواقع الذي یراه ھؤالء الشباب و تكون ھذه العبارات أسلوب غیر مباشر للمناضرة بین قوتین  نع

أما الكتابات و الرموز التي تعالج قضیة الھجرة و التذمر من . حزبیتین تتخذ من الشباب وسیلة لھا
  .فرص العملو غیرھا و التي تدور كلھا حول نقص " الھربة" ، "زا الفی"واقع البالد فكثیرة مثل  
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أما العبارات التي تخص اإلجرام و الموت فنجدھا منتشرة بصورة كبیرة یتطلب من الباحثین و علماء 
  .دراستھا بجدیة، ألن فك رموزھا لھا دالالت كبیرة و أبعاد خطیرةاإلجتماع 

و  تو مما تقدم یمكن أن نقول أن رغم ما تتركھ ھذه الكتابات و الرموز من خراب للممتلكا        
مساس بالذوق العام للسكان، إال أنھا ظاھرة خطیرة تنتشر بصورة كبیرة في المدن، و تعالج قضایا 

تھا، فاللجوء إلى طالء الجدران عند الزیارات الرئاسیة أو الوزاریة، ال یعد أخطر تستوجب دراس
كما أن إغفالھا تترتب عنھ مشاكل أعظم تھدد كیان مجتمع مدني الضحیة فیھ أمل المستقبل . حال

   شبابھا
  

نتشرة یة المطئباإلحراج من ھذه الكتابات الحا ةمــدى شعـور أفـراد العین یبین: )38(الجــدول رقــم 
      -علي منجلي  –على جدران العمارات بالمدینة الجدیدة 

  
النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت

  المئویـــــــــــــة
  

  نعـــــم
  %47  47  الخجل
  %36  36  االستیاء

  
  ال

  %06  06  تعكس الواقع
  %06  06  رفع األصوات
  %05  05  مجرد كلمات

  %100  100  ـــــــــــوعالمجمـــــــ
یبین الجدول أعاله شعور أفراد العینة اتجاه ھذه الكتابات الحائطیة المنتشرة على جدران          

من أفراد العینة أنھم یشعرون باإلحراج  %83و قد أجاب . - علي منجلي  –العمارات بالمدینة الجدیدة 
و االستیاء الذي یبلغ نسبة  %47جل و ذلك بنسبة جراء ھذه الكتابات، ھذا اإلحراج الذي یتمثل في الخ

، و ھذه نسبة جد عالیة إذا ما قورنت بنسبة القائلین بأن ھذه الكتابات ال تسبب أي  %36المجیبین عنھ 
المبحوثین الذین  %06: و ھي نسبة جد ضعیفة تتوزع كما یلي %17نوع من اإلحراج لھم و بلغت 

أیضا من نسبة المبحوثین الذین یعتبرنھا وسیلة لرفع  %06فقط ،  یرون أن ھذه الكتابات تعكس الواقع
  .الباقیة من أفراد العینة المدروسة فیعتبرونھا مجرد كلمات  %05األصوات ، أما 

و یمكن تفسیر ھذه النتیجة باالعتماد على ما جاء في الجدول السابق، إذ أن ھذه الكتابات تسبب          
ء تنقالتھم الیومیة، ناھیك عن تلك الموجودة داخل العمارات نفسھا و التي للسكان أثنا اكبیر اإحراج

فدیننا الحنیف یدعونا دوما للمحافظة على الجمال . تخدش الحیاء العام بما تسبب استیاء بعض الناس
في كل أمور حیاتنا الخاصة منھا و العامة، ما بالك و أن ھذه الكتابات و الرسومات و الرموز تغلغلت 

و كأن "  كفى"داخل مساكننا، بل و توضع أمام أعیننا دون أن یتحرك أي أحد منا صارخا   حتى
ھا، بل أحیانا تبرز الرسومات یتفنن واضعوھا في كتابتو  تالقضیة ال تھم الجمیع، ھذه العبارا

المستوى الثقافي للشخص و الذي یستخدم اللغات األجنبیة و الرموز العالمیة و حتى اللھجات 
داولة، و ھذا إن دل على شئ إنما یدل على سعة إطالع ممارسي العنف الرمزي الذي یكون في المت

حتى أن األماكن المنتشرة بھ ھذه الكتابات مقصودة و طریقة الكتابة و حتى . غالبھ عملیة مقصودة
وراء وسیلة الكتابة أو المادة المستعملة في الكتابة، و ھذا ما یدل على أن ھناك تخطیط و دراسة 

.إشكالیة العنف الرمزي یجب أن یدغدغ مشاعر البحث عند علماء اإلجتماع بصفة خاصة
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مجرد فیرجعونھا إلى  االھتمامالكتابات أقل من أن تؤخذ بھذا القدر من  أما أولئك الذین یعتبرون ھذه  
الشباب و الذي یتخذون من تلك الكتابات و الرموز أسلوبا  ھا ظاھرة تعكس الواقع الذي یعیشأنھ

ال تعد أكثر من كلمات ال  األخیرة،كما أنھ ھذه . إلسماع أصواتھم عن بعض المشاكل التي یعیشونھا 
  .ورائھامن  یوجد أي ھدف

و علیھ یمكن القول أن ھذه الكتابات التي تسبب إحراجا للسكان تغرس بداخلھم مشاعر الخجل         
و االستیاء، و یقفون مكتوفوا األیدي متحججین أن العملیة مستھدفة من طرف فئات معینة من السكان 

وضویة، و التي تحكم ثقافاتھا المتوافدین من األحیاء الشعبیة ، األكواخ القصدیریة و األحیاء الف
الفرعیة و نظرا للواقع الذي كانت تعیش فیھ و الذي ال تحكمھ أیة قیم و معاییر یلجؤون إلى سلك مثل 
تلك السلوكات التي تعبر عن المشاكل اإلجتماعیة التي كان یعانیھ ھؤالء و الدالة على ضعف في 

   .البنیة اإلجتماعیة
        

 بوضع  یقومموقف أفراد العینة المدروسة عند مشاھدتھم لشخص یوضح  :)39(الجــدول رقــم 
   .الجدیدةكتابات على الجدران داخل المدینة 

       
النسبــــة   التكــــــــــــرارات  االحتماالت

  المئویـــــــــــــة
  
  
  

  نعـــــم

  %02  02  إبالغ الشرطة 
  %05  05  الشجار
  %25  25 النفي

  %29  29  االكتراثعدم 
  %39  39  ال

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
و  .یمثل الجدول أعاله موقف أفراد العینة المدروسة إزاء شخص یقوم بتلك الكتابات الحائطیة         

من  %29شاھدوا شبان یقومون بتلك الكتابات منھم  أنھممن مجموع أفراد العینة  %61 أجابقد 
من أفراد العینة أجابوا أنھم  %25، في حین نجد  االكتراثرد فعلھم عدم مجموع المبحوثین بأنھ كان 

 %05موز على الجدران، في حین نجد أن رو ال الكتاباتإضطروا إلى نھي ھؤالء عن وضع  تلك 
فقط من العینة المدروسة إضطروا إلى الشجار مع ھؤالء الشباب لمنعھم عن تلك الكتابات أما النسبة 

إلى إبالغ الشرطة و ھي نسبة المبحوثین الذین اضطروا  %02ین ھؤالء فقدرت بـالضعیفة جدا من ب
إلى وضع كتابات و رموز و رسومات في مداخل  یلجؤونكانوا  الذینضد تصرف بعض الشباب 

 من المبحوثین أجابوا أنھم لم یشاھدوا أي شخص یقوم بوضع تلك  %39العمارات، و بالمقابل نجد أن 
  .الكتابات 
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ال، راجع   و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن أولئك الذین ال یھمھم الكتابة على الجدران أم        
ھذه المدینة، التي أجبر على السكن بھا أو أرغم في الغالب على اإلقامة بھا، و ل االنتماءلشعورھم لعدم 

األرض، معتبرین ذلك  انزالقالذین أجبروا على مغادرة منازلھم بحجة  االنزالقخاصة أصحاب 
في حقھم، فھذا رجل یسكن منزال كبیرا بھ ثمانیة غرف بوسط المدینة، كل شئ متوفر لدیھ و إجحاف 

یجبر على مغادرة مسكن زل فاخر بھ من األثاث القدیم و الجدید ما ال یمكن وصفھ ألسرتھ ، من
باستعمال القوة في منتصف اللیل لیدخل شقة مظلمة تتكون من غرفة للنوم و قاعة جلوس تشبھ جحر 

ھا المكتبة لكاتھا، حتى الكتب التي كانت تضمضطر العائلة إلى بیع كل ممتمما ا) عند زیارتھا (فأر  
  .كبیر لوالده باعھا ال

أما الزوجة و نظرا للوضعیة الصحیة للمنزل فقد أصیبت بمرض الضغط الدموي و الحساسیة رغم 
علم أن منزلھ السابق لم یھدم، بل ال  أنزال یناضل و خاصة بعد یصغر سنھا في حین نجد الزوج ال 

  .یوما  بل سكنھ ضابط من الجیش لعل و عسى یرجع الحق لصاحبھزال على حالھ، ال
في و الذین وجدوا أنھم  –علي منجلي  –مثل ھذه المآسي التي ألمت بسكان المدینة الجدیدة         

و ...، و في شقق عبارة عن جحور خانقة و غیر صحیة االسمل من صفة المدینة سوى ممدینة ال تح
التموقع السكاني  سیاسة احیث اتبعن) طریقة اإلسكان( ذلك األسلوب غیر المنظم و غیر المدروس في

  و ذلك جراء إسكان مثال سكان األحیاء القصدیریة في مكان واحد ، األمر الذي خلق لدیھم شعور 
  التھمیش و اإلقصاء الجبري عن المدینة األم، و ھذا ما عزز ظھور مشاكل منھا صراع الثقافات

  .تجسدت في تلك الكتابات
شعور ینبأ عن وجود ناس غیورون على الحس العام  لى طریقة النھي، فھذاإ یلجؤونلئك الذین وأما أ

  .و على الملكیة العامة، رغم ما تتضمنھ من مشاكل 
الوحید  وبیضطر بعضھم إلى الشجار ألنھ األسللكن أحیانا نجد أن النھي ال یعد أسلوبا عالجیا مما 

طة و خاصة إذا في حین و نظرا لتفاقم الظاھرة یضطر بعضھم إلى إبالغ الشركل مخرب،  الذي یفقھ
  .علیھ داخل منزلھ االعتداءللمواطن من خالل بلغ األمر حد الحیاة الخاصة 

ھذا من جھة أما أولئك الذین أقروا بأنھم لم یالحظوا یوما أي شخص یضع ھذه الكتابات، فحسب       
تي إلى كم من مرة رأیت جدار عمارة عند عود" تتم في اللیل ألن حسب أحدھم اعتقادھم أن العملیة 

اهللا  ذلك كتابات، من تمالبیت ال یوجد علیھ شئ، أما في الصباح و أثناء ذھابي للعمل أالحظ وجود 
  ". أعلم

و مما تقدم یمكن القول موقف السكان یتأرجح بین عدة آراء من معارض و مؤید ، تبقى ھذه         
یة حتى ال تكون سبب في الكتابات و ھذه الرموز ظاھرة یجب دراستھا و الوصول إلى حلول فور

  .ظھور ظواھر أخطر
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ائطیة داخل المدینة التي تعالجھا الكتابات الح ةاإلجتماعیلمواضیع ایوضح : )40(الجــدول رقــم 
   –علي منجلي  -الجدیدة 

  
  النسبة المئویـــــــة  التكــــرارات  اإلحتمــــاالت

 %43  43  ال  ال
  
  
  
  
  
  نعم

  %03  03  غرامیة 
  %06  06  مشاكل عائلیة

  %05  08  التذمر
  %05  05  الفقر

  %02  02  أخالقیة
  %08  08  الفراغ
  %12  12  البطالة

  %07  09  لذاتوسیلة للتعبیر عن ا
  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع 

داخل یمثل الجدول أعاله المواضیع و المشكالت اإلجتماعیة التي تعكسھا الكتابات الحائطیة          
تعالج مشكالت مختلفة من مجموع أفراد العینة أنھا  %57و قد أجاب . - علي منجلي –المدینة الجدیدة 

من أفراد  %09، في حین نجد ثین یرون أنھا تعكس مشكل البطالةحومن مجموع المب %12منھا 
یردونھا إلى الفراغ منھم  %08، و بالمقابل نجد أنھا مجرد وسیلة للتعبیر عن الذات یرونالعینة  

إلى التذمر، في حین  ھأیضا من أفراد العینة المدروسة یرجعون %08الذي یعیشھ الشباب، كما نجد 
منھم یرجعونا إلى  %05ن أنھا تعكس مشاكل إجتماعیة، و بالمقابل نجد من المبحوثی %06یرى 

یرون  %02من مجموع أفراد العینة یرون أنھا تعكس مواضیع غرامیة و 03% الفقر، في حین نجد
 %43و نجد .یردونھا إلى الحقرةمن المبحوثین  %04أنھا تعكس مشكالت الأخالقیة، باإلضافة إلى 

  .ال تعالج أي موضوع من المبحوثین یرون أنھا
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون أن العنف الرمزي ظاھرة تعكس مشكالت إجتماعیة أھمھا         

رغم الجھود التي تبذل في ألن ظاھرة البطالة التي لن یتوقف الحدیث عنھا ما دامت لم تعالج و ذلك 
للقضاء علیھا، إال أنھا ال زالت  سیاسات التشغیل في العالم بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة 

مشكل قائم في حد ذاتھ تنبثق عنھ عدة مشاكل ال تھدد الشخص العاطل فقط، بقدر ما تھدد كیان 
باإلضافة نجد أنھا وسیلة للتعبیر عن الذات و ذلك طالما أن أسلوب الحوار منعدم في . المجتمع بأسره

طیة ئلذا یلجأ بعض الشباب للكتابات الحا مجتمعنا بدءا من األسرة و وصوال إلى المجتمع ككل،
للتنفیس عن مكبوتاتھم بكل ما حملت من تناقض، و ذلك في إطار جو الفراغ الذي یعیشھ ھؤالء 
الشباب في غیاب مرافق التسلیة و الترفیھ، أین یتخذ من الجدار أو الحائط مساحة لتحطیم شعور 

المتدھور الذي یعیشونھ و ال لوضع اإلجتماعي الفراغ الذي یخالجھ، و ما یصحبھ من تذمر نظیرا ل
یجدون أسلوبا لمعالجتھ في إطار غیاب الحوار و أسالیب التوصل مع المسؤولین، إذ أن بدایتھا تكون 
من األسرة أین یجد الشاب نفسھ وسط مشاكل ال یستطیع حلھا و نظرا للفترة الحرجة التي یمر بھا و 

إذا  الكتابات سھ ینقل مشاكلھ إلى الخارج لتتجسد من خاللھي فترة المراھقة أین یجد الشخص نف
  .حللناھا نستشف منھا الكثیر، و التي یكون الفقر سببا من أسبابھا
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و نتیجة لما یعرض في المتاجر و على أرصفة الطرقات و في شاشات التلفزیون یشعر الشخص 
بالحرمان ال یستطیع الظھور باقي أترابھ، أو تحقیق متطلباتھ فیتشكل عنده اكتئاب یفرغ طاقتھ في 

  .كتابات تدور حول المال، الھجرة و العالم اآلخر
و ذلك من  المشكالتالغرامیة التي لھا نصیب من ھذه  المواضیعد و في إطار كل ھذه النتائج نج       

رسائل  الكتاباتخالل كتابات الحب و الغرام و أسماء ألشخاص أو الحرف األول لھم و كأن ھذه 
  .للتعبیر أو اإلبالغ

ھذا و كما نجد المجال في ھذه الكتابات لبعض األمور الالأخالقیة مثل الرسومات الفاحشة أو 
ت البذیئة التي یتقزز منھا اإلنسان باإلضافة إلى بعض األشكال الغریبة عن مجتمعنا و التي العبارا

  .تظھر المستوى الثقافي و األخالقي لمواضیعھا
باإلضافة إلى ھذا نجد أن الفئة التي تؤكد على ھذه الكتابات ال تعكس أي مشاكل إجتماعیة و أنھا        

الشباب الفاسد دون أي ھدف من وضعھا و ال تخص فئة مجرد كتابات و رسوم قام بھا بعض 
  .العاطلین، بل ھناك حتى المتمدرسین و العاملین و األحزاب الوطنیة

و مما تقدم یمكن القول أن ظاھرة العنف الرمزي تعكس مواضیع و مشكالت إجتماعیة تتمحور        
لیة، الفقر، مواضیع غرامیة و حول مشكل البطالة، وسیلة للتعبیر، الفراغ، التذمر، مشاكل عائ

  .مشكالت ال أخالقیة
  

  ).كلمـــات صمـــاء( بیعـــة ھـذه الكتابــــات و العبـــارات الحائطیـــــةیبین ط): 41(الجـــدول رقـــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %46  46  نعم
  %54  54  ال

  %100  100  ــــــــــــــــــــــوعالمجم
  

من مجموع  %54یمثل الجدول أعاله طبیعة ھذه الرموز و الكتابات الحائطیة، و قد أجاب          
من المبحوثین أنھا جمل  %46أفراد العینة أنھا لیس مجرد جمل صماء ال معنى لھا ، في حین أجاب 

  .صماء لھا معنى 
حیث أن ھذه الكتابات )  40 و 37 الجدولین رقم( نتیجة وفقا لما تقدم في و یمكن تفسیر ھذه ال         

و الرموز الحائطیة تعكس مشكالت و مواضیع إجتماعیة، و ھي تعكس الواقع الذي یعیشھ الشباب 
ألنھا عبارة عن رسائل تنطوي على معاني كبیرة و لھا أھداف نرد الوصول إلیھا، فحین ینعدم أسلوب 

ق منافذه أمام الشخص یلجأ بكل الطرق للتعبیر عن ذاتھ و عن مشاكلھ حتى لو كانت الحوار أو تنغل
بأسالیب غیر شرعیة و تثیر الرأي العام كما أن ھذه الكتابات و الرموز لم تعد حكرا على مجرد 
مشاكل و تخمینات الشباب بل أصبحت مجاال للحوارات السیاسیة بین الشباب و الدولة من جھة، و 

و ھو أسلوب إعالمي أخطر مما نتوقعھ ألنھ مباشر و ال یخضع . فیما بینھا من جھة ثانیة األحزاب 
للرقابة، و یستھدف فیھ كل شرائح المجتمع و تكون اللغة المستعملة سھلة و في متناول الجمیع، و 

  .لذلك یكون التأثیر قوي و سریع
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أما أولئك الذین یرون أنھا مجرد كلمات ال معنى لھا، و ال تنطوي على أي ھدف فیستدلون في          
ن ما یریدون غربلت المعلومة فیأخذو الناس یستطیعونأن  نتوقع وأن الشارع أصبح نضوجا مما 

  .فقط
من كون أن الصراع مجالھ الجدران، ألن سیاسة جتماعي بلغ حدا أرفع إلكما یرون أن العقل ا

 الدیمقراطیة فتحت أبوابھا للرأي و الرأي المضاد و ذلك في إطار الحریة التي یضمنھا القانون
  .للجمیع
یة لیست مجرد جمل صماء ألنھا أن ھذه الكتابات و الرموز الحائطو مما تقدم یمكن القول         

  .تنطوي على شروط الرسالة اإلعالمیة
  
  
األطـراف الموجھــة لھم ھذه الكتابــات الحائطبــة داخــل المدینــة یبین : )42(الجــــدول رقم      

  -علي منجلي  -الجدیــدة
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  االحتماالت
  %12  12  ألشخاص فقطبعض ا

  %33  33  مؤسسات الدولة فقط
  %55  55  الكل معا

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
    

علي  - یبین ھذا الجدول األطراف الموجھة إلیھم ھذه الكتابات الحائطیة داخل المدینة الجدیدة         
بات الحائطیة ھي موجھة إلى بعض من مجموع أفراد العینة أن ھذه الكتا %55و قد أجاب  –منجلي 

و ھي نسبة معتبرة جدا إذا ما قورنت بنسبة الذین أجابوا بأنھا . األشخاص و مؤسسات الدولة معا
، في حین نجد أن الذین أجابوا بأنھا موجھة إلى بعض %33موجھة إلى مؤسسات الدولة و المقدرة بـ

  .ضعیفة جدا إذا ما قورنت بغیرھا من مجموع المبحوثین، و ھي نسبة %12األشخاص فقد بلغت 
، و الذي یحس نوع )37(و یمكن تفسیر ھذه النتیجة على ضوء ما جاء في الجدول رقم        

المواضیع التي تعالجھا ھذه الكتابات و التي تعالج غالبیتھا مواضیع سیاسیة و ریاضیة و وطنیة، و 
ي الغالب، إذ و نظرا لغیاب الحوار بین من ثم فیمكن أن نؤكد على أن ھذه الكتابات ھي مقصودة ف

المواطنین و خاصة فئة الشباب و بعض أجھزة الدولة  یلجأ الشاب إلى طرح مشاكلھ بأسالیب مختلفة 
منھا ھذه الكتابات التي تعبر عن الواقع الذي یعیشھ شبابنا في ظل المشاكل و األزمات التي یعیشونھا 

 – محمد سلیمصة أزمة البطالة و التي أكد علیھا الدكتور و التي ال یجدون في غالبھا الحل، و خا
إن البطالة تشكل ركنا أساسیا في جرائم العنف و اإلرھاب بشكل خاص، فعندما ال " أستاذ اإلجتماع 

یجد الشاب ما یشغل فكره و ینیر عقیدتھ و یمأل فراغھ، سیكون فریسة سھال ألي خلیة إرھابیة، و 
ة تطور المجتمع  و أقرب الناس إلیھ و كافة مؤسسات الدولة مسؤولة سیتحول إلى قوة تدمیر ھائل

  .)1(" عن ھذه القضیة
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
)1( www. Google.com. 
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تحكم المجتمع تحد من ھذه  كما أن ظاھرة الكبت تؤدي بدورھا إلى العنف فالضوابط التي        
الظاھرة، غیر أن ھذه الضوابط أصبحت ضعیفة و ھذا ما یفسر بروز منطق القوة الذي یتخذ كسالح 
للدفاع عن الذات أو إفراز منطق معین یعاني فیھ شباب من المجتمع و یفتقدون الشعور باألمان و 

موجھة إلى مؤسسات الدولة فقط و ھذا ات األمل في المستقبل أما أولئك الذین أكدوا على أن ھذه الكتاب
راجع ألننا أصبحنا نرى أن العنف أصبح أسلوبا للرد عن المشاكل التي یعاني منھا المجتمع و ذلك 

  .في إیجاد حلول لھذه المشاكلسبب األزمات و المشكالت البنیویة بلتقاعس الحكومات 
العربیة لم تأخذ بمبدأ الشورى و  أن غالبیة نظم الحكم في البالد"  سلوى رأفت/ دو تعتقد 

الدیمقراطیة، على الرغم من مضي عدة عقود من السنین على إقامة نموذج الدولة الحدیثة فیھا، و 
تعد التجربة الدیمقراطیة على إقامة نموذج الدولة الحدیثة فیھا، و تعد التجربة الدیمقراطیة في 

تكون شكلیة، و لعل أھم األطر الدیمقراطیة و  غالبیة الدول العربیة تجربة جدیدة و ھشة، و ربما
أبرزھا فتح قنوات قانونیة للحوار و التعبیر عن الرأي و الفك ، و مما ال شك فیھ أن فقدان الحیاة 

  .)1(" الدیمقراطیة الحقیقیة یؤدي إلى تھمیش بعض الفئات إجتماعیا و سیاسیا
تبقى مجرد كلمات صماء تعالج قضیة معینة أما تلك الكلمات الموجھة إلى أشخاص معینین          

  .ة و ضمنیةیبین طرفین، یتخذ فیھ الشارع و تلك وسیلة إلیصال رسائل فطر
أن تدني مستوى المشاركة "  سلوى رأفت/ دو مما تقدم یمكن القول حسب رأي الباحثة          

رات التي تمس حیاة السیاسیة، و خاصة بالنسبة للشباب، و من مختلف الطبقات في اتخاذ القرا
المواطن بما في ذلك الحیاة الیومیة سواء داخل األسرة أو المدرسة أو الحي السكني أو العمل عن 
طریق العضویة الفعالة و النشطة في التنظیمات الشعبیة و الرسمیة، یؤدي إلى نوع من الیأس و 

  .)2("اإلحباط، و انعدام الثقة في المجتمع و مؤسساتھ
یھ فاإلنفاق اإلجتماعي، اإلقتصادي و السیاسي دفع باالتجاه النزوع إلى التعبیر عن و عل         

  .األھداف و الغایات و المصالح بالعنف الرمزي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1(  www.Google.com    

    )www.google.com )2 ...مفكرة اإلسالم

http://www.Google.com
http://www.google.com
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دون  وحدات جواریة في زي ــنف الرمـالع رةــظاھانتشـار  صوریبین ) :  43(الجـــدول رقــم 
   -علي منجلي  -المدینــة الجدیـــدة داخل  غیرھــا 

  
النسبــــة   التكــــــــــــرارات  االحتماالت

  المئویـــــــــــــة
  %43  43                                                                                                                             نعم                 

  
ال                           

  %27  27  اوتةبصورة متف
  %14  14  بصورة متقاربة
  %16  16  بشكل رھیب

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
  

ھذه الكتابات في مناطق معینة دون غیرھا داخل المدینة الجدیدة  انتشارھذا الجدول صور یبین          
  . –علي منجلي  –

تنشر في مناطق معینة بل تمس كل أحیاء من مجموع أفراد العینة المدروسة أنھا ال  %57و قد أجاب 
المدینة، إذ نجدھا تنتشر بصورة متفاوتة بین ھذه المناطق و ذلك ما أكدتھ نسبة المبحوثین و المقدرة بـ 

بشكل رھیب و المقدرة بـ تنتشر  أنھاو ھي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بنسبة الذین یرون  27%
من المبحوثین یؤكدون على أنھا تنتشر   %14 أنجد من أفراد العینة المدروسة، في حین ن 16%

  .بصورة متقاربة
معینة دون غیرھا فبلغت نسبتھم ھذه الكتابات تخص مناطق أجابوا بأن  نسبة الذینفي حین نجد أن 

  .العینةمن مجموع أفراد  43%
ل المدینة و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن ظاھرة العف الرمزي ال یخص مناطق معینة داخ         
و ھذا ما لمسناه خالل زیارتنا  في كل أحیائھا لكن بصورة متفاوتة،بل ینتشر   - علي منجلي –الجدیدة 

الموجودة داخل الوحدات حیث الحظنا مدى انتشار ھذه الظاھرة في مختلف األحیاء  ألحیاء المدینة،
لحیاة و العیش الكریم، و الذي الجواریة و ھذا راجع إلى مستوى المعیشة و البطالة و تدني مستویات ا

و األحیاء الفوضویة الذین لم تحل مشاكلھم بانتقالھم یخص السكان الوافدین من األحیاء القصدیریة 
بقاء نفس المشاكل التي كانوا یعانون منھا و إلى سكنات یقال عنھا الئقة، بل زادت و ھذا بسبب 

قیت على حالھا أو اخطر مما كانت علیھ، ففي و العوامل اإلجتماعیة التي بمنھا خاصة اإلقتصادیة 
فكل ما كانوا یتحصلون علیھ  ،السابق كان ھؤالء السكان ال یدفعون أجر السكن و الماء و الكھرباء

یؤدي إلى تصدعات إجتماعیة خطیرة، تؤدي  االقتصادي التدھوریكفیھم فقط لألكل و اللبس و ھذا 
  .إلجتماعيعنف الرمزي في الفضاء الإلى بروز ظاھرة ا

أنھم ال یجدون حق األكل و یطالبوننا بدفع اإلیجار و غیره، لو " و ھذا ما قالتھ لي بعض النسوة 
  ". ، لكان أفضل، ھناك لم نكن مقیدین، أما ھنا فكأننا في علب سردینتركونا في مساكن القصدیر

حول العمارة لزرع ء الخارجي و ذلك إما بإحاطة سیاج او ھذا ما اضطر بعضھم إلى استغالل الفض
أما النسوة فتجدھم أمام أبواب العمارات  .أو نشر الغسیل، و ھناك من اتخذه لوضع حاجیاتھالنباتات 

  .یتصرفن بطالقة تامة ألنھن تعودن على ذلك و لم یستطعن اإلندماج مع ھذه المساكن 
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أن سبب ھذه الظاھرة یرجع إلى أخذ ھؤالء السكان من " كما أكد األمین العام لبلدیة الخروب         
إلى مدة  النمط اإلجتماعي ھو نفسھ باإلضافة ىسكنات قصدیریة و تجمیعھم في سكنات واحدة، لیبق

أخذ نمط القصدیر ( المدینة عمارات عبارة عن مساكن قصدیریة داخل الترحیل و ھذا ما خلق 
  ".مثال فتح دكان لبیع المواد الغذائیة بالطابق الثالث لعمارة ما) للعمارات

أما األحیاء التي . فطریقة اإلسكان داخل ھذه المدینة ال تخضع لدراسة بل تتم بصفة عشوائیة        
قل أكان ضیق السكن أو انزالق األرض سببا في القدوم لھذه المدینة فتجد الحیاة داخل ھذه األحیاء 

إذن فكلما اقتربنا من األحیاء التي سكانھا قادمین من  .حدة، ألن سكانھا یكتسبون مستویات ثقافیة معینة
  .بشكل رھیبفیھا األحیاء القصدیریة كلما یزید العنف الرمزي إلى أن نجده في مناطق ینتشر 

و مما تقدم یمكن القول أن العنف الرمزي ینشر بصورة متفاوتة داخل المدینة، لكنھ ال یتمثل في         
الكتابات و الرموز و الرسوم الحائطیة، فحتى التعدي على الفضاء اإلجتماعي من خالل تغییر 

ویھ المنظر العام للحي أو واجھات العمارات، أو استغالل مساحات خارجیة ألمور شخصیة، أو تش
  .حتى داخل العمارة عبارة عن عنف ألنھ یلغي الناحیة الجمالیة التي تعد محور الحیاة الحضریة

  
  

داخل المدینــة  یوضح بعض األطراف المتسببة في ظاھرة العنف الرمزي) : 44(الجـــدول رقــم 
       -علي منجلي  - الجدیــدة

   
  النسبــــة المئویـــــــــــــة  ــــــــــــراراتالتك  اإلحتمــــــــــاالت

  %06  06  األطفال
  %72  72  الشباب

  %17  17  المنحرفین
  %05  05  األحزاب

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
  

علي  - یبین ھذا الجدول األشخاص الذین یقومون بھذه الكتابات الحائطیة داخل المدینة الجدیدة          
  .- لي منج

من أفراد العینة أن الشباب ھم الفئة األكثر التي تقوم بھذه الكتابات و ھي نسبة جد  %72و قد أجاب 
     ھم من یضعون تلك الكتابات على الجدران،  ورنت بنسبة الذین یرون أن المنحرفینمرتفعة إذا ما ق
طفال أیضا یقومن بوضع من مجموع المبحوثین، أما الذین یؤكدون على أن األ %17و بلغت نسبتھم 

من مجموع أفراد العینة و ھي نسبة ضعیفة جدا،  %06ھذه الكتابات و تلك الرموز فبلغت نسبتھم 
ھم من یقوموا بوضع تلك الكتابات على الحائط، حیث بلغت  اوت نسبة الذین یرون أن األحزابتف

  .من مجموع أفراد العینة %05نسبتھم 
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و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون الشباب ھم الفئة األكثر تضررا من المشاكل اإلجتماعیة ،         
فاالعتناء بالشباب من حیث وقت فراغھ و توفیر مأكلھ، و اختیار صحبتھ، و حل مشاكلھ الخاصة من 

  فإنشاء دور للشباب الواجبات المنوطة على كاھل المجتمع ألھمیة ھذه الفئة في قیادة األمة مستقبال، 
و نوادي، یقضي فیھا الشاب وقت فراغھ كفتح معسكرات صیفیة و أخرى للعمل یمضي فیھا عطلتھ، 
من العالجات الكفیلة بحل مشكلة الشباب العاطل و غیر العاطل، ألن قضاء أوقات الفراغ بالشارع أو 

       قاد إلى ذلك بفعل التقلید في المقاھي أو داخل صاالت اللعب تساعد على انحراف الشاب الذي ین
  .و المحاكاة ، فیلجأ إلى اعتماد أسلوب الكتابات الحائطیة  إلبالغ صرختھ

كما تشارك األحزاب في ظاھرة العنف الرمزي، من خالل نشاطاتھا السیاسیة التي نقلتھا إلى         
شرة أفراد المجتمع من الشارع لیصبح ھذا األخیر مسرحا ألحداث سیاسیة، تقحم بطریقة غیر مبا

وھذا إن دل على شئ إنما یدل على األسلوب الغیر حضري الذي . خالل إجبارھم على قراءتھا یومیا
و كیف یسلم الطفل من ھذه . یعتمده األحزاب في البروز و خاصة أثناء االنتخابات المحلیة و الوطنیة

خیر ة بفعل التقلید و التسلیة مرة، و دفعھ الحلقة التي تدور كلھا في إطار الصراعات الثقافیة، ھذا األ
من أطراف معینة تستغل طفولتھ مرة أخرى یساھم في عملیة العنف الرمزي التي لم تسلم منھا حتى 

  . البراءة
فكالمنا عن الطفل الذي ال یعرف عن عالم الكبار سوى تلك الصور المشوشة یقودنا للحدیث عن عالم 

ه الكتابات الحائطیة للتعبیر عن رأیھم و الذي یكون في الغالب الكلمة المنحرفین الذین یلجؤون إلى ھذ
  .أو الرمز آخر عمل یقوم بھ، ألنھ یتخذ من التنفیذ الفوري األسلوب العاجل لسلوكاتھ

و مما تقدم یمكن القول أن الشباب ھم الفئة المسؤولة عن ظاھرة العنف الرمزي یلیھا األحزاب،        
    .المجتمعو علیھ فھذه الظاھرة تشترك فیھا عناصر فاعلة و مخربة في . رفینفاألطفال ثم المنح

  
  .على الحـــس العــام لألشخــاص ظاھرة العنف الرمزي أثــریوضح ) : 45(الجـــدول رقــم 

  

  
من  %79و قد أجاب . على الحس العام لألشخاص ظاھرة العنف الرمزيیبین ھنا الجدول أثر         

مجموع أفراد العینة أن ھذه الكتابات تؤثر على الحس العام لألشخاص و ھي نسبة كبیرة جدا، إذا ما 
و ھي نسبة جد  %21ال تؤثر على الحس العام لألشخاص و المقدرة بـ قورنت بنسبة الذین أجابوا بأنھا

  .ضعیفة 
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن ھذه الكتابات و المتمثلة في عبارات الأخالقیة أو غرامیة         

حتى أن . تخدش حیاء المجتمع، فالمتنقل یومیا داخل ھذه المدینة یأسف لھذه الوضعیة التي آلت إلیھا
  .ضھم یتحاشون العبور ببعض المناطق عندما یكونون برفقة عائالتھمبع

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %79  79  نعــــــم

  %21  21  ال
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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ة الذي تم سرده إلى التنشئة اإلجتماعیة الخاطئة و أسباب ھذه الظاھرة راجع قبل مشكل البطال        
باإلضافة إلى أثر وسائل اإلعالم و خاصة التلفزیون و ما ینقلھ من صور عنف یجسدھا الشاب في 

ھذه الكتابات و الرسومات الحائطیة ال تمس الحس العام  في حین أن أولئك الذین یرون أن. واقعھ
ھذه الكتابات في المناطق السكنیة القدیمة، قلة انتقالھم إلى لألشخاص  فراجع ربما لتعودھم على مثل 

  .كل أحیاء المدینة الجدیدة، أو عدم مباالتھم بھذه العبارات و الرموز
على ھذه الكتابات المتجسدة في الشارع فإن تأثیرھا  عمھما كان نو ھ و مما تقدم یمكن القول أن        

على الحس العام  تؤثرال  بصفة كبیرة على السكان حتى و إن  الناحیة الجمالیة للمدینة الجدیة یؤثر
     .طن نظیفاللمواطنین، ألن مدینة نظیفة معناھا مو

  
  .نــوع الكتابـــات غیر الالئقــة التي اضطــر أفراد العینــة إلى شطبھـــایبین : )46(الجـــدول رقــم 

  
 %54و قد أجاب . تابات سببت إحراجا لھم أو للمارةیبین ھذا الجدول شطب أفراد العینة لك         

من المبحوثین أنھم لم یشطبوا أیة عبارة أو رمز طوال مدة تواجدھم بالمدینة و ھي نسبة كبیرة إذا ما 
قورنت بنسبة الذین أقروا على أنھم قاموا بشطب مثل ھذه الكتابات الحائطیة یوما ما و المقدرة بـ 

من مجموع ھؤالء المبحوثین شطبوا عبارة الأخالقیة و   %30ة منھا من مجموع أفراد العین 46%
من  %04مكرر من أفراد العینة السابقة شطبوا عبارات الھجرة و رسومات فاحشة أما  %05نسبة 

من أفراد العینة المدروسة سابقا قاموا  %02مجموع العینة فقاموا بشطب  غرامیة ، في حین نجد أن 
  .الموت بشطب عبارات اإلجرام و

و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون أن ھذه الكتابات تكون في الغالب موضوعة على جدران          
العمارات و المحالت و المؤسسات، بطریقة تستشف بھا أنھا مقصودة لن یجرء أي أحد على شطبھا 

  ". من لیس لي ، إذن فھي ال تعنیني" ،ألن الجمیع في الغالب یعتمد على مبدأ 
أما أولئك الذین یقومون بعملیة الشطب، فتكون ھذه الكتابات إما أمام مداخل مساكنھم، أو          

محالتھم أو یكونوا من المشاركین في بعض الجمعیات أو المنظمین ألحزاب و حتى العاملین 
ما أي أن العملیة مرتبطة بھدف من أھدافھم یجبرون فیھا على المحافظة علیھ، و ھذا . بالبلدیات

  .یدفعھم للتصدي لھذه الظاھرة التي تتفاقم یوما بعد یوم
ساھم في القضاء على ھذه الظاھرة ألنھ یتقبلھا یكن القول أن المجتمع المدني ال و مما تقدم یم      

 .رغم رفضھ لما تسببھ من إحراج للحس العام

ــة النسبــ  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  المئویـــــــــــــة

  
  
  
  

  نعـــــم

  %30  30  عابرات الأخالقیة
  %05  05  رسومات فاحشة
  %04  04  عبارات غرامیة
  %05  05  عبارات الھجرة

  %02  02  عبارات اإلجرام و الموت
  %54  54  ال

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
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منذ تواجدھـــم  ظاھرة العنف الرمزي تعــود أفــراد العینــة على یبین ): 47(الجـــدول رقــم 
  .ــةسابقبالسكنــات ال

  

  
التي كان یسكنھا  السابقةیبین ھذا الجدول انتشار ھذه الظاھرة من العنف الرمزي في السكنات         

   .–علي منجلي  –سكان المدینة الجدیدة 
      القدیمة،ا رؤیة ھذه الكتابات في المناطق السكنیة من المبحوثین أنھم لم یتعودو %68و قد أجاب 

على أنھم تعودوا على رؤیة ھذه الكتابات في و ھي نسبة كبیرة جدا إذا ما قورنت بنسبة الذین أكدوا 
  .من أفراد العینة المدروسة %23السكنیة القدیمة و المقدرة بـالمناطق 

المشاكل التي كان یعانیھا ھؤالء السكان لم تكن بھذه  و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون أن في        
الحدة في السابق باإلضافة إلى أن الفضاء العمراني السابق كان أضیق من الحالي داخل المدینة 

و وضع عد فسحة للكتابات ل الذي تكثر بھ العمارات و الذي یھذا المجا –علي منجلي  - الجدیدة 
      لسكان بالغربة ، شعور اوارعھا و تكاثر العمارات و المحالتفاتساع أحیاء المدینة و ش. الرموز

لكل المشاكل اإلجتماعیة التي یتخبطون فیھا في ، جعل من ھذا المجال مالذا و اإلحباط و الیأس
، و إنما یجب أن یحتوي على فحسبفینبغي أال یقتصر المسكن على إطاره اإلنشائي " .المناسبات

ففكرة السكن ال تتحقق إال بوجود  .انیة و اإلجتماعیة و اإلقتصادیةإلنسمضامین تتعلق بالنواحي ا
و ذلك راجع حسب اعتقادنا إلى كثافة التجمع السكاني داخل ھذا  )1(" معا ھما اإلنسان و مسكنھ اثنین

المجال الحضري الذي یجب أن یوفر كل الخدمات التي یحتاجھا السكان مع توفیر الراحة النفسیة 
ھذه الراحة التي تنطلق من داخل الشقة نفسھا یما یجب أن توفر من ارتیاح و  .المجتمع لجمیع فئات
تحداث مجاالت الشخص في اس لتصل إلى جذور خارج الشقة أین یبدأ ع عدد أفراد العائلة،تناسب م

مثل تحویل غرفة الحمام إلى ، اغات الداخلیة ألداء نشاطات أخرىتحویل الفر جدیدة بغلق الشرفات،
ییرات على الغالف التغ هلتؤثر ھذثم  .طبخ، أو تحویل الشرفة إلى مطبخ، و تحویل المطبخ إلى غرفةم

، فیتحول وجھ العمارة لیصبح الحي یحتوي على أشكاال و نماذج مختلفة من المباني الخارجي للمبنى
ینة رداءھا ینزع عن المد ، مماتشوھا، لتزیده ھذه الكتابات  یحكمھا منطق جمالي و ال معماريال

  .ھذا األمر الذي یؤثر على كیان الفرد النفسي و السلوكي .الحضري
كما تلعب العالقات اإلجتماعیة دور داخل ھذه المدینة فعالقة الجیرة التي كانت سائدة في         

األمر " الوسط القدیم للسكان كانت تلعب دورا ھاما باعتمادھا على قیم و معاییر تقوم على مبدأ 
  ". عروف و النھي عن المنكربالم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعلیات  - البیئة العمرانیة الحدیثة و المرض اإلجتماعي في المدینة  بالجزائر –فاضل /ین مبن الشیخ الحس/، دالذیب بلقاسم )1(
  .108مرجع سابق ص  – الملتقى حول أزمة المدینة

 

  ـــــــــــةالنسبــــة المئویــ  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %32  32  نعــــــم

  %68  68  ال
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c یانات المیدانیةتحلیل الب--- ــــ-ــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------- الخامسالفصلd  
  

     
ھذه العالقة . ھذه القیمة التي اختفت و التي حلت محلھا معیار االھتمام بالذات و االنعزال عن اآلخرین

كما یتقلص المجال اإلجتماعي " التي أصبحت ال تتعدى حدود نفس مدخل العمارة و نفس السلم 
سبة لكل الفئات لیصل لحدود مدخل الممثل في الموطن األصلي بامتداد مجال المسكن للخارج بالن

ھذا إذا ( المسكن أو على مستوى بئر السلم أو على مستوى الواجھة و في أوقات قصیرة من النھار
  )1(")كان بین المستعملین عالقة قدیمة

وأما الذین رأوا مثل ھذه الكتابات كانت منتشرة بنفس الصورة في مناطق السكنات القدیمة فإن  
     ع أخالقیة و الحقرة ی، مواض، الجھل، الفقرل تعالج نفس القضایا مثل البطالةیر بمضامینھا لم تتغ

  ) .46(انظر الجدول رقم ( 
و مما تقدم یمكن القول أن استعمال الفراغ في كتابات و رموز حائطیة لھ داللتھ في المناطق         

  .السكنیة الحضریة الحدیثة
  

    الجدیدة  المدینةمضامین ھذه الكتابات الحائطیة داخل ھذه  تغیریوضح ):  48(الجـــدول رقــم 
  -علي منجلي –                             

  

  
یمثل الجدول أعاله تغیر مضامین ھذه الكتابات الحائطیة داخل ھذه المجمعات السكنیة الجدیدة         

من المبحوثین أن ھذه العبارات تغیرت مضامینھا داخل ھذه  %65و قد أجاب . - علي منجلي  –
من مجموع أفراد العینة أن ھذه المضامین لم تتغیر ألن المشاكل التي  %35المدینة، في حین أجاب 

من أفراد العینة المدروسة،  %14یعانیھا ھؤالء ھي نفسھا و تمحورت حول البطالة و قد أجاب عنھا 
من المبحوثین یؤكدون على أنھا  %06أنھا تدور حول الفقر، و من جھة نجد  %07في حین یرى 

من مجموع أفراد العینة یحصرونھا في مواضیع أخالقیة و  %05حین نجد تشیر إلى الجھل، في 
  .من مجموع المبحوثین یؤكدون على  الحقرة %03أخیرا 

  
  
  
  
  

          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .109مرجع سابق ص )1( 

  النسبـــة المئویـــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  
  
  ال

  %14  14  البطالة
  %06  06  الجھل 
  %07  07  الفقر
  %03  03  الحقرة

  %05  05  مواضیع أخالقیة
  %65  65  نعم

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
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ھذه النتیجة في كزن أن مضامین ھذه الكتابات و الرموز الحائطیة تغیرت  سیرتفو یمكن         
بالمقارنة عما كانت علیھ في السكنات السابقة، إذ لم تكن ھذه الظاھرة منتشرة بھذه الصیغة و ھذا 
الحجم، بل كانت عبارة عن كتابات متفرقة ھنا و ھناك و ذلك ربما راجع لقلة حجم المشاكل في 

فعندما توفر ھذا المجال و ازدادت . صغر المساحة التي توضع علیھا ھذه الكتابات السابق، أو
  برزت ھذه الظاھرة بصورة ملفتة جدا، حیث تعددت المشاكل التي تعالجھا  المشاكل المشاكل سواءا 

  .و ازدادت اتساعا
فمشكل . لم تتغیر أولئك الذین یرون أن المشاكل التي كان یعانیھا سكان المدینة الجدیدة ھي نفسھا

البطالة كان و مازال قائما باالضافة إلى مشكل الفقر الذي لم تستطع المدینة الجدیدة القضاء علیھ بل 
تزاید بصورة كبیرة نظرا تكالیف الحیاة زادت عما كانت علیھ من قبل، باالضافة إلى الجھل الذي 

  .لمدینةیسجدوا حال لھ داخل ھذه اعاني منھ بعض األشخاص و الذي لم ی
أما الجانب األخالقي فحدث وال حرج، و ذلك ألن األشخاص الذین كانوا المشاكل من قبل ھم نفسھم 
الذین انتقلوا إلى ھذه المدینة، أما مشكل الحقرة من خالل ما عاشوه من حیاة سیئة، باالضافة إلى ما 

ر على شروط السكن ا ال تتوفسكنات أقل ما یقال عنھا شقق، لكنھیعیشونھ من خالل حشوھم في 
  . الالئق

و مما تقدم یمكن القول أن مضامین الكتابات الحائطیة التي كانت منتشرة في السكنات القدیمة لم تكن   
  .  بھذه الدرجة من الخطورة من حیث حجمھا أو طریقة صیاغتھا

  
   

ــة ــة داخل المدینموقـــف باقي السكـــان من ھذه الكتابـــات الحائطییبین : )49(الجـــدول رقــم 
  .-علي منجلي -الجدیـــدة

  

  
من ھذه الكتابات  –علي منجلي  –جدیدة یبین الجدول التالي موقف باقي سكن المدینة ال        

  .الحائطیة
ذا ما و ھي نسبة كبیرة جدا إ فقط،من مجموع أفراد العینة أنھم یشعرون بالالمباالة  %61و قد أجاب  

من المبحوثین و ھي نسبة  %39یشعرون بالسخط فقط و المقدرة بـ  قورنت بنسبة الذین یرون أنھم
  .ضعیفة

أن مواقف باقي سكان المدینة الجدیدة یتطابق مع آراء أفراد العینة  و یمكن تفسیر ذلك في     
، و ھذا دلیل على تطابق المواقف مع و المتمثل في عدم االكتراث 30 (المدروسة في الجدول رقم

أفراد المجتمع ذلك بحكم العالقات الیومیة التي تربطھم  و التي تقوم على نفس النظرة للحیاة في إطار 
  .تركالواقع المش

  
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %61  61  فقط الالمباالة

  %39  39  فقط طـــالسخ
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فالشعور . ھذا الواقع الذي تحكمھ ضوابط مشتركة تحكم جمیع األفراد إذ یعتبر الخارجون عنھا شواذ
لمدینة ا" غم أن ، رخلق حاجز بین المواطن و المدینة و الغربة و اإلحباط أدت إلى ءاالنتمابعدم 

و الحقیقة ھي أشبھ بخلیة النحل، بل ھي كالجسد تصحو و تنام و . شاطعضو ملئ بالحیاة، دائم الن
  .)1("قد لونتھا الطبیعة بتقلبات الزمن التي كثیر ما أثرت في نموھا

فھم تلك الفئة التي الزالت تشعر بمشاعر المواطنة و الغیرة  سخط فقطأما أولئك الذین یشعرون بال
ھا ، و كل ما فیأن المدینة عبارة عن بنت الجمیع على الممتلكات العامة و على العالقات اإلنسانیة و

، فاإلنسان و المدینة شیئان الخاصة، و الذي یعتدي علیھا كأنھ یعتدي حرماتھم و ممتلكاتھم یخصھم
   .لمدینة بدون إنسان عبارة عن خراب، و اإلنسان بدونھا عدمفا ،متكافئان

عن  أوو مما تقدم فإن تجاھل بعض المشاعر الداخلیة بحجة عدم الرضا عن طریقة الترحیل         
، ن أن نساھم في تفاقم بعض الظواھر، ال یمكحججا باطلة ، فمھما كانت األسبابالمسكن الذي نسكنھ 

   .الم محتوم ال بد منھ و التغییر یتطلب بذل جھود كبیرةلذي نعیشھ فالواقع ا
  

شعــور أفــراد العینــة عند سماعھــم أللفــاظ  غیر الئقــة داخل یوضح ) : 50(الجـــدول رقــم 
  . –علي منجلي  -المدینــة الجدیــدة 

  

  
علي  - یبین ھذا الجدول شعور أفراد العینة عند سماعھم أللفاظ غیر الئقة داخل المدینة الجدیدة          
  .- منجلي 

و ھي نسبة كبیرة جدا إذا ما قورنت  من مجموع أفراد العینة أنھم یشعرون بالتذمر، %66و قد أجاب 
من   %12و ھي نسبة ضعیفة جدا، في حین نجد %22بنسبة الذین یلجؤون إلى الشجار و المقدرة بـ

  .المبحوثین یؤكدون على أنھم یشعرون بالالمباالة اتجاه ھذه األلفاظ 
ھ الكثیر من الثقافات و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون أن الشارع عبارة عن وسط تجتمع فی         
من حیث اختالف القیم و المعاییر تبعا للوسط الذي كانت تعیش فیھ، ھذه الثقافات التي قد  ةالفرعی

تتعارض مع ثقافة الشارع األمر الذي یؤدي ببعض الناس إلى سلك سلوك عنیف أثناء البیع و الشراء، 
 ثلجارحة، أو في إطار األحادیحیث تنتشر ظاھرة العنف اللفظي و المشاجرات و المعاكسات ا

و ھذا ما یؤثر على . المتبادلة بین الشبان حول مواضیع تكون محرجة في الغالب كالمواضیع الجنسیة
المارة الذین یصابون بالتذمر جراء ھذه األلفاظ البذیئة و التي تخدش الحیاء و تمس الحس العام 

  . و أضعف اإلیمانللمواطنین، فیكون رد فعل المستمعین ھو الصمت الذي ھ
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81الجزائریة ، مرجع سابق، ص أزمة المدینةملتقى  –لجزائریة أم أزمة األمة أزمة المدینة ا –عبد الغني غانم   )1(

  ةالنسبــــة المئویـــــــــــــ  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
 %12  12  الالمباالة
  %66  66  التذمر
  %22  22  الشجار

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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خوة و ال یتحملون مثل ھذه المواقف فیطبقون مبدأ تغییر المنكر النأما أولئك الذین تأخذ بھم          
باللسان من خالل الشجار الذي یصل في الغالب حد الضرب و القتل و خاصة إذا كان المستمع برفقة 

ال یغیر اهللا ما بقوم حتى :" أما الفئة التي تقابل العنف اللفظي بالالمباالة فیستدلون بقولھ تعالى . العائلة
نسان في شباكھم، ألنھم إلو لذلك فتجاھل مثل ھؤالء الحل األنجع حتى ال یسقط ا"  ما بأنفسھم اویغیر

یؤمنون إیمانا قاطعا أن من یقدم على سلوك بتعارض مع الدین و مبادئ المجتمع ال یمكن سوى 
لسلوكات حول ا –قام بھا حول نطاق التفاعل مع الجیران في دراسة  "  حمد زایدأ"  تجاھلھ، و قد أكد

) باللغة الدارجة (  االقتصارو  االنسحابإلى  یلجؤونمن إجمالي العینة  %47.7أن  –غیر المرضیة 
 %05.8ثم العقاب نسبة  %39.4ذلك التفاھم و التوجیھ بنسبة یلي عن الجار أو إھمالھ أو تجاھلھ، و 

  . )1(%1.5ثم یأتي اللجوء إلى الشرطة بنسبة  %5.5، ثم اللجوء إلى المعارف بنسبة 
و مما تقدم یمكن القول أن العنف في الشارع یتخذ شكل العنف اللفظي الذي یقابلھ بعضھم         

    .بالتذمر، و البعض اآلخر بالشجار، و آخرون بالالمباالة
  

األشخــاص الذیـــن تصدر عنھــم ھذه األلفــاظ  الغیر الئقــة داخــل یبین ): 51(الجـــدول رقــم 
   .–علي منجلي  –ـة الجدیــدة المدینـ

من  %82و قد أجاب . م العنف اللفظيیمثل الجدول أعاله األشخاص الذین یصدر عنھ          
غیر الئقة في الشارع، تصدر في غالبھا من بعض أفراد  اسماع ألفاظ امجموع أفراد العینة أنھم تعودو

من المبحوثین أنھا تصدر من طرف الشباب،  %49، و قد أجاب )شباب –أطفال  –نساء ( المجتمع 
  .نساءمن المبحوثین یرجعونھ إلى ال %06أو بالمقابل نجد 

من مجموع  %18أما أولئك الذین أكدوا على أنھم لم یتعودوا سماع مثل ھذه األلفاظ فبلغت نسبتھم 
  .أفراد العینة و ھي نسبة ضعیفة جدا

و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن الشباب و خاصة العاطلین منھم یقضون جل تنشئتھم          
عم حیاة البطالة و الفقر، حیث یصبح الشارع مجاال اإلجتماعیة في الشوارع التي تمثل بدیال لھم 

للتسلیة و تصبح المناقشات أسلوبا وحیدا إلثبات الذات حیث یبرز كل واحد منھم قوتھ أثناء تفاعالتھم 
حول أمور تتعلق بالمواضیع الغرامیة أو توجیھ اإلھانات في حالة مساس كرامتھ و ذلك حتى یثبتون 

  .رجولتھم 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 2006 - 1ط   -دار و مكتبة اإلسراء  –ت في مواقف الحیاة الیومیة نطاقات و تفاعال –العنف  –محمود سعید خولي  )1(

النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  المئویـــــــــــــة

  
  نعم

  %06  06  النساء
  %49  49  الشباب 
  %27  27  األطفال

  %18  18  ال
  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
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بسبب الطبیعة  فمنذ القدم نجد أن مسألة العنف اللفظي ترتكب من طرف الذكور و ذلك         
و لقد " الفسیولوجیة و السیكولوجیة من جھة، و تقبل المجتمع لكل ما یصدر عنھم من جھة ثانیة 

من اإلجرام الكلي و العوامل التي  %4أثارت بعض اإلحصائیات إلى أن إجرام المرأة ال یزید عن 
والمنافسة و الرغبة تدفع الرجال للعنف حرضتھم على إثبات الرجولة من خالل القسوة و السیطرة 

   )1("في القتال و كبت التقمص العاطفي 
جسدیة، فإذا ما غابت ھذه و تعد األسرة الخلیة األولى التي تقدم للطفل الحمایة النفسیة و ال        

جل تنشئتھم اإلجتماعیة، فیكتسب لغتھ التي یقل العناصر عن رعایة الطفل فإنھ یلجأ إلى الشارع أین 
یعیشون داخل المدینة و ذلك الشارع و التي تؤثر بصورة كبیرة على األطفال الذین  تعبر عن ثقافة

نظرا لضعف القیم المستمدة من األسرة و التي ال تستطیع التعامل مع ما یمكن تسمیتھ قانون الشارع، 
ت تجسد في الغالب في بعض المشاجرات التي تتم عبر شرفاتالنساء و ما یمثلنھ من نسبة ضعیفة ف أما

العمارات أو لرد لبعض المعاكسات، أو لصد بعض اإلعتداءات و ذلك بحكم أن المرأة یغلب علیھا 
  .طابع الحیاء و تمسكھا بقیم و معاییر المجتمع

من تتجسد في سلوك عدة فئات  إجتماعیةو مما تقدم یمكن القول أن العنف اللفظي ظاھرة         
  .اءالشباب ، األطفال و النس: المجتمع و ھي

  
    اللفظيالمجــال الذي یكثــر فیھ انتشار ظاھرة العنف یوضح ) : 52(الجـــدول رقــم 

  

         
من مجموع أفراد العینة أن  %56و قد أجاب . یمثل ھذا الجدول مجال صدور العنف اللفظي        

العنف اللفظي یتخذ الشارع مجاال لھ، و ھي نسبة كبیرة جدا إذا ما قورنت  بنسبة الذین أجابوا بأنھ 
من أفراد  %10من مجموع المبحوثین، في حین أجاب  %18مارات و المقدرة بـینتشر داخل الع

من أفراد العینة المدروسة أن  %08العینة المدروسة أنھ ینتشر داخل األسواق و المالعب، كما أكد 
من مجموع أفراد العینة یرون أنھ  %08العنف اللفظي یتخذ مجاال لھ وسائل النقل، في حین نجد 

  .مرافق العامة ینتشر داخل ال
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .131ص  مرجع سابق )1(

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  االحتماالت
  %18  18  داخل العمارات

  %08  08  داخل المرافق العامة
  %56  56  في الشارع

  %08  08  في وسائل النقل
  %10  10  مالعباألسواق و ال
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إذ یعرف .)51و  50الجدولین السابقین (و یمكن تفسیر ھذه النتیجة على ضوء ما جاء في          

أما داخل العمارات فیتمثل الغالب في تلك المشاحنات بین  .ظيالشارع مجاال كبیرا النتشار العنف اللف
سمیحة و ھذا ما أكدتھ  . ، أو بعض األمور المادیة الخاصة بالمسكنلالجیران التي یكون سببھا األطفا

فاعلھ مع جیرانھ ال یبدأ باستجابات تنطوي على شكل من أشكال العنف أو تأن الفرد في " نصر
من الموقف التفاعلي، أو تجاھل لكل السلوكیات غیر المرضیة  االنسحاب الغضب، و لكنھ یمیل إلى

في الترتیب التفاھم، العقاب، اللجوء إلى المعارف، و یقومون بتصعید الصادرة عن الجار، و یلیھا 
  .)1( "الموقف إلى الشرطة بعد استنفاد كل الوسائل السابقة

، أما في ع و الشراء و ما یحدث من منازعاتلبیأما في األسواق و المالعب فنجد أثناء ا         
المالعب فیكون صادر من الشباب أثناء المقابالت الریاضیة، و ذلك جراء مناصرة فریق ما، حیث 

و ذلك عند احتدام المنافسة فال یجد ھؤالء سوى العنف اللفظي  بذیئةیستخدم المناصرین ألفاظا 
الذي یتخذ شكال اخطر و خاصة بین المناصرین  كأسلوب وحید للتأثیر على الخصم، ھذا العنف

  .أو العنف الریاضي  بھذا ما نسمیھ بالعف داخل المالع أنفسھم و
ھرة العنف اللفظي نظرا الستخدام المجاالت التي یكثر فیھا ظامن كما تعد وسائل النقل         

لسكان تحدث الكثیر من و بسبب قلة الوسائل التي تتناسب عكسیا مع عدد ا. المواطنین لھا یومیا
  .المشاجرات بین الركاب و خاصة في مستعملي الحافالت

تتعدى المشاجرات بین المواطنین  العامة حیثو ما قلناه عن وسائل النقل نقولھ عن المرافق        
لتصل إلى الموظفین و ذلك بسبب سوء تقدیم الخدمات لھؤالء و عدم تحقیق طلباتھم المتمثلة في 

   .طیة عامةالبیروقرا
لمالعب، ایمكن القول أن العنف اللفظي یتخذ من الشارع، العمارات، األسواق و مما تقدم        

    .وسائل النقل و المرافق العامة مجاالت یكثر انتشار ظاھرة العنف اللفظي بھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .73ص  ،بق امرجع س –محمود سعید إبراھیم الخولي )1(
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   .غیر الالئقـــة التي تصــدر أثنـــاء المشاجــــراتطبیعــة األلفــاظ یبین ) : 53(الجـــدول رقــم 
  

  
من مجموع أفراد العینة أن  %55و قد أجا ب. یبین ھذا الجدول طبیعة العنف اللفظي الصادر       

من مجموع أفراد العینة  %39بالمشاجرات فقط، إذ أجاب منھا  یست مرتبطةلظاھرة العنف اللفظي 
 ھامن مجموع أفراد العینة یعتبرون %16أنھا مجرد كلمات اعتاد علیھا أصحابھا فقط، في حین نجد 

من مجموع المبحوثین أجابوا بأن  %45مجرد كلمات للتعبیر عن رفض شئ معین فقط، في حین نجد 
                                   . تلك المشاجرات التي تحدث بین السكان فقطتتمثل في ظاھرة العنف اللفظي 

، حیث أن ظاھرة العنف )51الجدول رقم  (یمكن تفسیر ھذه النتیجة على ضوء ما جاء في     ا 
و  یئةالبذو إثبات رجولتھ من خالل بعض الكلمات الذي یحاول إظھار قوتھ اللفظي تنتشر بین الشباب 

بسبب تأثیر الشارع ذلك التي تنتقل بین الشباب بفعل التقلید و المحاكاة لتصبح أسلوبا في مناقشاتھ و 
  .فیھ الشبان معظم أوقاتھالذي یقضي  

حیث  إلیھ،أما أولئك الذین یرون أنھا أسلوب رفض و ھذا بسبب شعور الفرد باإلھانة الموجھة          
لتكوین الذاتي للفرد و الذي یستخدمھا أسلوبا یظھر في مواقف التفاعل تدخل ھذه العبارات في نسق ا

  .عند تلقي أفعال تفسر على أنھا إھانة
المشاجرات فقط فھذا ما توصلنا إلیھ في أما أولئك الذین یرون أن العنف اللفظي تكثر أثناء          

مشاجرات و ذلك بسبب ضعف القیم یستدل في ذلك أن اإلنسان یفقد السیطرة أثناء ال )41الجدول رقم (
و المعاییر التي تطبع سلوك الفرد و الناجم عن غیاب التنشئة اإلجتماعیة داخل األسرة من جھة، تأثیر 

  .في أفالم أین یجسدھا الشاب في حیاتھ الیومیة خاصة مشاھد العنف وسائل اإلعالم 
ات فقط بل مجرد كلمات اعتاد علیھا و مما تقدم أن العنف اللفظي ال یصدر أثناء المشاجر         

  .أصحابھا فقط و مجرد كلمات للتعبیر عن رفض شئ معین

النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  المئویـــــــــــــة

  %45  45  نعم
  
  ال

مجرد كلمات للتعبیر 
عن رفض شئ معین 

  فقط 

16  16%  

مجرد كلمات اعتاد 
  علیھا

  أصحابھا فقط

39  39%  

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- --------------------------------------------------الخامسالفصلd   
  
  

  . -علي منجلي -الجدیدة المدینةفي   العنف اللفظي مدى انتشار ظاھرة  یبین ) :54(الجـــدول رقــم 
  

  
من  %66و قد أجاب . یبین ھذا الجدول مدى ظھور األلفاظ في ھذه المجمعات السكنیة الجدیدة        

منھم  %35إذ أجاب  مجموع أفراد العینة أن ھذه األلفاظ لم تظھر في ھذه المجمعات السكنیة الجدیدة،
منھم أنھا أصبحت  %13 أجابزادت انتشارا في ھذه المجمعات السكنیة الجدیدة، في حین  ھاأن

بالحس العام أصبحت أكثر مساسا  أنھامن أفراد العینة السابقة  %12تتداول بصورة غریبة، كما أقر 
  .ئات عمریة أخرىأن ھذه الظاھرة مست فیرون من المبحوثین  %06لألشخاص، في حین نجد أن 

من  %34ظھرت في ھذه المجمعات السكنیة الجدیدة فقد بلغت نسبتھم  بأنھاأما أولئك الذین أجابوا 
  .مجموع أفراد العینة المدروسة 

و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون ھذه الظاھرة قدیمة انتقلت بتنقل األفراد لكنھا زادت انتشارا         
سلوكاتھم و ثقافاتھم  اختالفغرافیة لسكان المدینة الجدیدة و من ثم األصول الج نظرا الختالف

ببعض و بسبب بعضھم الفرعیة األمر الذي جعلھا تتداول بصورة غریبة نظرا الختالط السكان 
مما أثر سلبا على الحي العام  تصارع القیم تحاول كل جھة ثبات ذاتھا و فرض نفسھا فتطغى الشعبویة

اید الظاھرة ھي سیاسة اإلسكان الغیر زي األمر أن السبب الكامن من وراء تو الغالب ف .لألشخاص
مدروسة و التي تتم بصفة عمیاء فیشعر بعضھم بالحقرة و التھمیش و الغربة نتیجة سیاسة اإلقصاء 

  .التي خضعوا لھا
النساء  و بعد أن كانت ظاھرة العفن اللفظي تخص فئة معینة و ھم الشباب انتقلت إلى فئة األطفال و

  .رغم أن المدینة مجاال انتشار القیم
ى شئ إنما یدل على أن ظاھرة العنف اللفظي تأثرت بسیاسة اإلسكان التي لم لأن دل ع او ھذ        

  .یراع فیھا الثقافات و متطلبات النوع و السن 

النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  المئویـــــــــــــة

  %34  34  نعم
  
  
  ال

زادت انتشارا في 
  المجمعات السكنیة

35  35%  

أصبحت أكثر مساسا 
بالحس العام 
  لألشخاص

12  12%  

عمریة  مست فئات
  أخرى

06  06%  

أصبحت تتداول 
  بصورة غریبة

13  13%  

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- --------------------------------------------------الخامسالفصلd   
  
  

  . سابقــةال قامةفي اإل العنف اللفظيمن ظاھرة   الحدأسالیب یوضح ) : 55(الجـــدول رقــم 
  

  
من مجموع أفراد  %30و قد أجاب  .الظاھرةیبین الجدول األسالیب التي كانت تعالج بھا ھذه          

من المبحوثین أنھم كانوا یبلغون  %28رى إلى النھي و التوعیة، في حین ی یلجؤونالعینة أنھم كانوا 
من أفراد العینة المدروسة أنھم كانوا ال یبالون بھذه األمور، في حین  %26كما أجاب  . أولیاء األمور

  .من مجموع المبحوثین یلجؤون إلى الضرب و الشتم %16نجد 
السابق یقطنون مناطق و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن سكان المدینة الجدیدة، كانوا في         

أین كان كل واحد یعرف . إلخ...الكلم الرابع ، المفرغ  العمومي ، ،مختلفة، فمنھم سكان المدینة القدیمة
و من ثم فحین  . إلخ...اإلقامة أو القرابةالسكان إن لم نقل بعضھم، یتعارفون بحكم الجوار، مدة  بعض

لى النھي و التوعیة بحكم أن الجمیع عائلة تصدر ألفاظا بذیئة من بعض األطراف یلجأ بعضھم إ
كما یلجأ بعضھم إلى إخبار أولیاء  .یجب أن یصدر من أفرادھا أمور تخل بالحیاء العامواحدة، و ال 

و ھذا دلیل على صلة القرابة الني كانت تربط السكان في مناطق سكناھم األمور نظرا لمعرفتھم بھم 
ة بحكم الجیرة من جھة االتصال المباشر و الوطید بین السكان القدیمة، ھذه العالقة التي كانت وطید

  . من جھة ثانیة 
أما بعض الحاالت ال یبالي أصحابھا بھذه الظاھرة نظرا لتكرارھا و انتشارھا داخل ھذه السكنات و 

لكن و نظرا لتفاقم ھذه الظاھرة التي تصل . التي أصبحت جزءا ال یتجزأ من الحیاة الیومیة للمواطنین
حدا ال یستطیع الشخص فیھ التحمل یلجأ إلى الشتم و الضرب أي استعمال العنف المادي إلعطاء 
العبرة لكل واحد تسول لھ نفسھ التلفظ بھذه األلفاظ الغریبة و الدخیلة على دیننا الحنیف و مجتمعنا 

  .العربي اإلسالمي و الذي تعد المعاملة أساس كل العالقات اإلجتماعیة
في المجتمع ، لكنھا في تزاید مستمر ظاھرة العنف اللفظي متجذرة  أنتقدم یمكن القول  و مما       

    .نظرا لضعف القیم و الوازع الدیني

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %30  30  النھي و التوعیة

  %28  28  األمور أولیاءإبالغ 
  %16  16  الضرب و الشتم

  %26  26  الالمباالة
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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c یةتحلیل البیانات المیدان--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

  .یمارس العنف اللفظي اإلبــالغ عن شخـص یبین : )56(الجــدول رقــم 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %00  00  نعــــــم

  %100  100  ال
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع

  
العینة المدروسة للشرطة جراء تلفظ شخص بألفاظ غیر الئقة عن یبین ھذا الجدول إبالغ أفراد         

من المبحوثین أنھ لم یتم إبالغ الشرطة و ذلك ألن القانون ال  %100و قد أجاب . قصد أو غیر قصد
بسبب القذف، لذلك  یعاقب شخص تلفظ بألفاظ بذیئة في الشارع طالما أن المعني بذاتھ لم یقدم الشكوى

د االستماع، فھذا المبدأ كان من المفروض أن یطبق في مجتمعنا اإلسالمي، و فالقانون بشكوى مجر
لكن نظرا لتشابك و تعقد الحیاة االجتماعیة و انتشار الظواھر االجتماعیة و تكاثف أعمال الشرطة 

حد من السكان لل لاألمن، فإنھا لن تتفرغ إلى مثل ھذه البالغات، و لذلك فیجب أن یتدخ استتبابإلى  التي تسعى
  . ھذه الظاھرة

  
  .األطــراف الواجـــب تدخلھــا للتصــدي لظاھــرة العنــف اللفظــيیبین : )57(الجــدول رقــم 

  

     
من أفراد  %30یبین الجدول التالي األطراف الواجب تدخلھا للتصدي لھذه الظاھرة، و قد أجاب 

من  %28 العینة المدروسة أن السكان ھم الطرف الواجب تدخلھ لصد ھذه الظاھرة، في حین أجاب
المبحوثین أن المدرسة ھي الطرف المھم و الواجب تدخلھ للتصدي لھذه الظاھرة، أما أولئك الذین 

من  %13أرجعوا أن األولیاء ھم الطرف الواجب تدخلھ لصد ھذه الظاھرة و المقدرة نسبتھم بـ 
الذي  من أفراد العینة المدروسة أن الشرطة ھم الطرف %13مجموع المبحوثین، في حین أجاب 
من المبحوثین أن الجماعات التي تنشط على  %09كما یرى . یجب أن یتدخل للحد من ھذه الظاھرة

أما أولئك الذین .  مستوى األحیاء ھم الطرف األساسي الذي یستطیع الحد من ظاھرة العنف اللفظي
 .و ھي نسبة ضعیفة جدا %07یرون أنھ ال یمكن التصدي لھذه الظاھرة، فقد بلغت نسبتھم 

النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  المئویـــــــــــــة

  %07  07  ال
  
  
  
  نعم

  %28  28  المدرسة
  %09  09  الجمعیات
  %13  13  األولیاء

القانون ( الشرطة
  )بصفة عامة

13  13%  

  %30  30  السكان
  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- --------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
        
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في آن المشكالت التي تعاني منھا المدینة یجب ترتیبھا حسب         

و ظاھرة العنف اللفظي من الظواھر الواجب تدخل جمیع أطراف .  اول األھم فالمھم منھاأھمیتھا، فیتن
المجتمع للقضاء علیھا و ذلك ألنھا تصیب البناء العام للمجتمع الذي یؤثر بدوره على الضوابط 
االجتماعیة حیث یفتح المجال ألن یفعل كل شخص ما یرید دون مراعاة للتقالید و العادات من جھة و 

  .دون حساب لآلخرین من جھة ثانیة
فتدخل السكان من العوامل األساسیة في صد ھذه الظاھرة ألن األسرة ھي المسؤول الوحید عن 
انتشار ھذه الظاھرة بسبب التنشئة الخاطئة للطفل و الذي یحملھا للشارع متجسدة في سلوكات و ألفاظ 

یجب أن تتخذ في الخارج من خالل األمر ال تخفى على أحد تعكس الواقع الداخلي لألسرة و التي 
  .بالمعروف و النھي عن المنكر و توعیة اآلخرین

كما یأتي دور المدرسة باعتبارھا المؤسسة الثانیة التي تساھم في عملیة التنشئة االجتماعیة، و         
متصاص طاقة ھذا من خالل متابعة التالمیذ الذین یمارسون العنف، إدراج برامج ثقافیة و ترفیھیة ال

ھؤالء التالمیذ و توجیھھم الوجھة الصحیحة، إدراج حصص توعیة و محاضرات تعالج ھذه 
  .الظاھرة

أما دور الشرطة التي تجسد القانون فیجب أن یكون تدخلھا قوي ألن ظاھرة العنف اللفظي بدایة        
تمنع حدوث السلوك  أولظواھر أخطر و ھذا من خالل اعتماد التدابیر و االحتیاطات التي تقلص 

  ....الشتم، االستھجان ، التھدید، الترھیب و التخویف: العنیف و الذي یلحق األذى المعنوي بالغیر مثل
كما تلعب الجمعیات دور ھام في امتصاص ھذه الظاھرة من خالل إدراج حمالت توعیة و       

ھم في أعمالھا و فتح أبواب تكثیف النشاطات التي تمتص تلك الطاقات الحیویة من خالل اشتراك
  .االنضمام لھا

و مما تقدم یمكن القول أن ظاھرة العنف اللفظي مھمة جمیع الفاعلین بالمدینة إنطالقا من        
و كل ھؤالء یجسدون المجتمع المدني . األسرة، المدرسة، القانون المتجسد في الشرطة، الجمعیات

  .الذي یمثلھ غالبیة السكان
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- ---------- -------------- -------ـ------------------- سالخامالفصلd  
  
  

اإلجــــراءات الواجـــب اتخاذھـــا ضد ھــؤالء األشخـــاص داخل یوضح : )58(الجــدول رقــــم 
   .-علي منجلي  -المدینــة الجدیدة 

  

  
 –داخل المدینة الجدیدة  یمثل ھذا الجدول اإلجراءات الواجب تدخلھا ضد ھؤالء األشخاص         

من المبحوثین أن إدراج العقوبة بالسجن ضمن القانون العام للبالد  %57، و قد أجاب - علي منجلي 
في إطار التلفظ بألفاظ بذیئة بقصد أو عن غیر قصد و ھي نسبة كبیرة جدا إذا ما قورنت بنسبة الذین 

 %28ون ظاھرة العنف اللفظي و المقدرة بـ یرون أن النبذ داخل الحي بالنسبة لألشخاص الذین یمارس
  . %15من مجموع أفراد العینة، أما أولئك الذین یرون یجب  دفع غرامة مالیة فقد قدرت نسبتھم ب 

و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون أن التلفظ بألفاظ بذیئة من الصفات المذمومة في مجتمعنا         
م العامة و مع ما بنص علیھ دیننا الحنیف، و لذلك فمن رأي اإلسالمي  و ذلك ألنھ یتعارض مع القی

أفراد العینة أن إدراج العقوبة بالسجن من اإلجراءات الواجب اتخاذھا ضد ھؤالء األشخاص حتى 
یكونوا عبرة لمن ال یعتبر و ذلك حتى نخلق وسطا حضریا تتجسد فیھ المعاني القیمة و الخصال 

، و إدراج العقوبة بالسجن و ذلك ألن أفراد المجتمع یخشون ھذه الحمیدة و یستتب األمن و األمان
. العقوبة لما لھا من أثر على الفرد مع نفسھ من جھة، و من جھة ثانیة عالقتھ بالوسط الذي یعیش فیھ

یمقتھ الجمیع ألنھ لم یحترم نفسھ قبل أن یحترم  بألفاظھحیث أن الشخص الذي یخدش  الكیان العام 
ذ الجمیع لھ و تفادي التعامل معھ من اإلجراء الردعي الذي یمكن أن یحسن سلوكھ، غیره، لذلك فنب

  .طالما أن القانون ال یستطیع معاقبتھ على كلمات قالھا ھنا و ھناك
لذلك فمعاقبة الشخص العنیف الذي یتلفظ بألفاظ بذیئة و تغریمھ غرامة مالیة في حالة تقدیم شكوى 

  . ره داخل مجتمعناضده من اإلجراء الذي سیترك أث
إذا ما طبقت من شأنھا أن تعّود الجمیع على وسائل الضبط و احترام حقوق  تكل ھذه اإلجراءا        

اآلخرین و حسن التعامل لكونھ مواطنا متحضرا یعرف ما لھ و ما علیھ، ألال نترك كل واحد یفعل ما 
  .یرید و كأننا في غابة

لعقوبة بالسجن في حالة التلفظ بألفاظ بذیئة من اإلجراءات الواجب و مما تقدم یمكن القول أن ا        
اتخاذھا ضد كل من یتلفظ بألفاظ بذیئة داخل المدینة الجدیدة و التي تصل حد النبذ داخل الحي و دفع 

  .غرامة مالیة حتى یستطیع الجمیع أن ینعم بالعیش في وسط راق و متحضر

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %28  28  النبذ داخل الحي
  %57  57  العقوبة بالسجن
  %15  15  دفع غرامة مالیة
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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  .مدى انتشـار ظاھـرة العنف اللفظي في غیاب وسائل الغیاب و الـردعیبین  ): 59(الجـــدول رقـــم 
  

  
یبین ھذا الجدول رأي أفراد العینة في العالقة بین ظاھرة العنف اللفظي و غیاب وسائل العقاب         

حالة غیاب وسائل  من المبحوثین بأن انتشار ھذه الظاھرة یتزاید في %64و الردع، و قد أجاب 
من مجموع أفراد العینة یرون بأن انتشار ظاھرة العنف اللفظي  %36الغیاب و الردع، في حین نجد 

  .لیس لھ عالقة بغیاب وسائل الردع
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون ظاھرة العنف اللفظي ظاھرة شائعة جدا و خاصة في وسط          

الكثیر منھم و ذلك بسبب تطبع ھؤالء على التلفظ  احدیث ابحت أسلوبالشباب و األطفال، حتى أنھا أص
بمثل ھذه األلفاظ منذ نعومة أظافرھم و ذلك في غیاب الرقابة األسریة و غیاب قانون محدد یعاقب 
على مثل ھذه التصرفات إن كانت بقصد أو عن غیر قصد ألنھا تخدش الحیاء العام و تمس قیم و 

قوم على أسلوب التھذیب في التلفظ أو التعامل مع اآلخرین، حتى لو كان ذلك معاییر المجتمع الذي ی
عن غیر قصد، و الغریب في األمر انتشار بعض المفردات الدخیلة على لغتنا و التي أصبحت أسلوب 

  .كالم معظم الشباب ال یرقى إلى المستوى الحضري الذي تطمح إلى وجوده في مجتمعاتنا المدنیة
ثم فمثل ھذه العوامل ساھمت في انتشار ظاھرة العنف اللفظي التي ھي أخطر مما و من         

أما أولئك الذین یرون أنھ ال توجد عالقة بین ظاھرة العنف . نتصور ألنھا  تھدد البناء الذاتي للفرد
عیة اللفظي و وسائل العقاب، ذلك ألن المؤسسة الوحیدة المسؤولة بالدرجة األولى على التنشئة االجتما

ھي األسرة، و ھي التي لھا حق العقاب أو الثواب و ذلك ألن الطفل یستمد لغتھ و طریقة تعاملھ مع 
اآلخرین من أسرتھ التي تلقنھ كل أسالیب و فنون التعامل مع الغیر و لذلك فال القانون و ال المجتمع 

  .من صالحیتھ تحمل ھذه المسؤولیة
ة العنف اللفظي إذا ما فشلت األسرة في القضاء علیھا، فیجب و مما تقدم یمكن القول أن ظاھر        

تدخل باقي مؤسسات التنشئة االجتماعیة و خصوصا القانون الذي یحكم جمیع األفراد ألن التعدي 
على حقوق اآلخرین بالقول من شأنھ أن یتطور إلى أبعد من ذلك، و المؤسسات القانونیة ھي الكفیلة 

  .     ق اآلخرینبالحفاظ و الدفاع على حقو

  المئویـــــــــــــة النسبــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %64  64  نعــــــم

  %36  36  ال
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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  .–علي منجلي  –أسباب انتشـار العـنف اللفظـي في المدینـة الجدیـــدة یبین  ):60(الجــــدول رقــم 
  

  
ظاھرة العنف اللفظي في المجتمعات السكنیة  ریبین ھذا الجدول األسباب الكامنة وراء إنتشا         

حدوث ھذه  من المبحوثین أن التنشئة االجتماعیة الخاطئة سبب في %28الجدیدة، و قد أجاب 
من مجموع أفراد العینة أن السبب یرجع إلى الفقر، أما آخرون و  %11الظاھرة، في حین أجاب 

من مجموع أفراد العینة أرجعوھا إلى البطالة، كما أرجعھا بعضھم إلى تأثیر وسائل  %16نسبتھم 
تھم أیضا أما آخرون فردھا إلى التسرب المدرسي و نسب. من المبحوثین %09اإلعالم و نسبتھم 

من مجموع أفراد العینة، في حین یردھا بعضھم إلى انعدام مرافق التسلیة و الترفیھ و نسبتھم  09%
من أفراد العینة  %07كما أرجعھا بعضھم إلى جماعة الرفاق و نسبتھم . من مجموع المبحوثین 09%

من المجموع  %07 المدروسة، في حین ردھا البعض اآلخر إلى غیاب الوازع الدیني و قدرت نسبتھم
  .من المبحوثین %04العام للمبحوثین، أما البعض اآلخر فردھا إلى تعاطي المخدرات و نسبتھم 

و یمكن تفسیر ذلك كیف تطرق مجموع المبحوثین إلى حملة األسباب التي تؤدي إلى انتشار          
الطفل، و ھو عبارة عن  فاألسرة ھي الوسط االجتماعي األول الذي ینمو فیھ. ظاھرة العنف اللفظي

جماعة اجتماعیة بیولوجیة، تقوم بتھیئة المناخ االجتماعي و الثقافي المالئم لألبناء، كما أنھا تتحكم في 
في التطبیق للمحافظة على السلوك العام داخل  اإلجباریةسلوك أفرادھا من خالل عملیة التلقین و 

  .المجتمع
ة تتمثل في توفیر االستقرار و األمن و الحمایة لكافة تتولى األسرة وظیفة سیكولوجیة و نفسی" 

  .)1("أعضائھا
  
  
  

 ،اإلسكندریة –دار الوفاء لدینا الطباعة و النشر ،1ط –المشكالت االجتماعیة  - السید عوض علي / جبارة عطیة جبارة، د) 1(
  192،ص2003

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %28  28  التنشئة الخاطئة

  %16  16  البطالة
تأثیر وسائل اإلعالم 

  )البرابول، اإلنترنت(
09  09%  

 %11  11  الفقر
  %07  07  جماعة الرفاق 

  %07  07  غیاب الوازع الدیني
  %09  09  التسرب المدرسي

  %09  09  مرافق التسلیةعدام ان
  %04  04  تعاطي المخدرات

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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األسرة، و ذلك حتى یستطیع األطفال مسایرة المجتمع و  نفعملیة التنشئة شرط من شروط تكوی
مراعاة التجدیدات التي تحدث داخل المجتمع، حتى ال یقع ھؤالء فریسة التضارب بین ما یحدث داخل 

  .ارج األسرةو خ
كما تلعب البطالة دورا كبیرا في انتشار ظاھرة العنف اللفظي، فعندما ال یجد الشاب ما یشغل         

فكره و یمل فراغھ فإنھ یلجأ إلى تعویض ذلك بأسالیب للفت االنتباه مستعمال في ذلك عبارات تبدأ 
ین الصح و الخطأ، المشروع و بالمزح و تصبح جزءا من شخصیتھ لیصبح بعدھا ال یستطیع التفرقة ب

و بشكل خاص الشباب  %28فالبطالة كانت تشمل . "الغیر مشروع، و یسبب ذلك ضعفا في االنتماء
  .)1("و المتوسط و لم ینھوا التحصیل العالي االبتدائيالذین أنھوا التحصیل 

في تخریب  ھااستغاللھذه الفئة من طرف بعض العناصر التي ترید  استغاللو من ثم فإن         
استغالل الشباب و العاطلین و الفقراء في تطویر عملیة المجابھة، التي انتقلت من مجرد " المجتمع

  . )2("التھدید اللفظي إلى و الفیزیقي إلى القتل و التخریب
كما یلعب الفقر دورا ھاما في عملیة إنتشار ظاھرة العنف اللفظي و ذلك أن العوامل          

ن األسباب المھمة في انتشار ھذه الظاھرة و ذلك ألن آلیات العنف تتحرك بالتناسب مع االقتصادیة م
  .الواحد عرات التنمیة و انعدام التوازن في توزیع معدالت الثروة داخل المجتمشھبوط مؤ

فالطفل الذي یجد نفسھ في الشارع . أما التسرب المدرسي فلھ نتائجھ العامة على سلوك األفراد         
ون أن یكم دراستھ یشعر بالغیض من الحالة التي صارت علیھا، فتنمو لدیھ أحاسیس الكراھیة، و د

تتولد بداخلھ مشاعر الحقد و االنتقام مستعمال في ذلك مختلف الطرق و مع كل الناس بدءا باأللفاظ 
  .القبیحة لتتطور بعد ذلك إلى الضرب و القتل

و . لما تتركھ من آثار سلبیة على سلوك الطفل و الشاب معا جأما وسائل اإلعالم فحدث وال حر        
أخطر ھذه الوسائل التلفزیون فبالرغم ما یحققھ من آثار إیجابیة على مستوى التنشئة االجتماعیة للطفل 
فإنھ یترك آثار سلبیة من حیث أن األطفال الذین یشاھدون أفالم العنف یصبحون عدوانیین، و تستمر 

تى المراھقة و الرشد، كما أن إنعدام مرافق التسلیة و الترفیھ یجعل الشاب یقضي ھذه العدوانیة ح
معظم وقتھ في قاعات التسلیة المنتشرة ھنا و ھناك و التي أصبحت وكرا لتعاطي المخدرات و التلفظ 

بتقدیم  باأللفاظ البذیئة جراء الجو العام داخلھا، و ما الحظناه داخل ھذه المدینة وجود دار للشباب تقوم
و ھذا ما یضطر الشاب للجوء إلى مقاھي اإلنترنیت للعب و التي تتضمن . بعض ألعاب الفیدیو فقط

  .معظم األلعاب التي بھا ظواھر العنف، كل ھذا و الجمیع یراقب، األسرة و المجتمع
. و محاكاةالسوء و ما ینجم عنھ من تقلید  قأما جماعة الرفاق فحدث و ال حرج، فاالختالط برفا        

أین یجد الشاب مجاال واسعا یثبت فیھ نفسھ دون أي شرط أو قید، فیجد المحیط الذي یفھمھ و یراعي 
  .ظروفھ و یخفف عنھ رغم ما فیھ من تناقضات

  
  
  
  
  
  
  

 .62ص مرجع سابق، – التھمیش و العنف الحضري –إبراھیم توھامي  –عبد الحمید دلیمي  –إسماعیل قیرة  )1(
  .63ص مرجع سابق )2(



 192

c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

كما أن غیاب الوازع الدیني الذي تغرسھ األسرة و المدرسة في الطفل من شأنھ أن تجعلھ عنیفا         
ب ضوابط تحكم قیمھ، فیصبح المراھق أو الشاب ال یفرق بین الحالل و الحرام، و بین نظرا لغیا

  .حقوقھ و واجباتھ و حدود احترام اآلخرین، فیتصرف كما یحلو لھ دون أن یخاف أحد
وجود إرتباط وظیفي بین تعاطي الخمور و العقاقیر " عنحسن مصطفى عبد المعطي  كما أكد       

  ...- و المخدرات بالعنف
و الخمور و المخدرات تزیل الضوابط و تضعف الوعي فتطلق سراح المشاعر العدوانیة الكامنة في 

  .)1("...اإلنسان، فیتعدى على غیره و یرتكب الجرائم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ص 2001، دار الثقافة - )الجالع -التشخیص -األسباب(النفسیة في الطفولة و المراھقة  االضطربات -حسن مصطفى عبد المعطي)1( 
 .459-458ص
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في الشـــارع داخـــل  للعنف بالوسائل المادیةتعـرض أفـراد العینة یبین :  )61(الجـــدول رقـــم 
  .-علي منجلي –المدینــة الجدیــدة 

 - ي الشارع داخل المدینة الجدیدةللعنف بالوسائل المادیة فالجدول تعرض أفراد العینة  ھذا نیبی        
من مجموع أفراد العینة أنھم لم یتعرضوا إلى أي نوع من االعتداء،  %52و قد أجاب  - علي منجلي

من مجموع المبحوثین أنھم تعرضوا لحوادث اعتداء في الشارع تتمثل في  %48في حین أجاب 
من مجموع العینة السابقة، في حین قدرت نسبة  %19عمال السالح األبیض و قدرت النسبة بـ است

من مجموع العینة المدروسة، أما القائلین بالضرب  %14الذین یرون االعتداء یتمثل في السرقة بـ 
  .من مجموع المبحوثین %15فبلغت نسبتھم بـ 

ظم أفراد العینة لم یتعرضوا العتداءات في الشارع و و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون أن نع        
ھذا ألن معظم المبحوثین شباب، و االعتداء ال یشملھم في الغالب، بل یطول فئات أخرى ال تستطیع 
المقاومة أو الدفاع عن نفسھا، في حین نجد أولئك الذین أجابوا بأنھم تعرضوا العتداءات في الشارع 

مال السالح و ذلك بھدف السرقة أو التحرش الجنسي أو المضایقة، حیث فتمثل ھذا االعتداء في استع
أكد لي صاحب صیدلیة أن محلھ سرق في عز النھار عندما ھاجمھ شخصان مستعمالن السالح 

  .األبیض، و أخذا كل ما كان فیھ من مال
رات و الكحولیات فاستخدام السالح یكون في الغالب من أجل التھدید، فانتشار اإلدمان و المخد        

یعد عامال مساعد لإلفالت من المعاییر الثقافیة، و یكون الرجال أكثر میال لممارسة العنف عندما 
  .یسكرون ألنھم یعلمون أنھم لن یوقفون للمحاسبة على سلوكھم و ھم غائبین عن الوعي

ي الغالب في التنشئة و مما تقدم یمكن القول أن أسباب العنف اللفظي كثیرة و متنوعة تتمثل ف       
االجتماعیة و المشكالت و األوضاع االقتصادیة، و وسائل االعالم و تعاطي الكحول و المخدرات و 
التخویف فقط، لكن في حاالت خاصة جوابھ المعتدي بالتصدي فإن التھدید قد یؤدي إلى القتل، أما 

مشاجرة بسبب ما، تتحول  الفئة التي تعرضت للضرب فكان ذلك في الغالب دفاعا عن النفس إثر
  .بعض المناوشات صراع یضطر بعض المارة إلى التدخل لفك االشتباك

فتتمثل في سرقة األموال و  - علي منجلي –أما السرقة و ھي من الظواھر الغالیة داخل المدینة الجدیدة
ل أغراضھن المجوھرات الھاتف النقال، و تستھدف غالبا النساء، و ھذا ما جعل الكثیر منھن یتركن ك

في المنزل عند مغادرتھ، و ذلك ألن المعتدي بعد أن یأخذ ما یریده یلوذ بالفرار بین األحیاء فیصعب 
  .إدراكھ، و ممن؟ ال أحد یلحق بھ فالكل ماض في طریقھ یحمد ربھ أنھ لم یكن المستھدف

یا في الشارع، إال أنھم و مما تقدم یمكن القول أنھ رغم غالبیة أفراد العینة لم یعتدى علیھم شخص      
      .عایشوا اعتداءات حدثت ألناس آخرین، األمر الذي جعلھم یتخوفون و یعیشون في قلق دائم

النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  المئویـــــــــــــة

  %52  52  ال
  

  نعم
استعمال السالح 
  األبیض

19  19%  

  %14  14  السرقة
  %15  15  الضرب

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- --- ------- -------------------- ------------------ الخامسالفصلd  
  
  
  . عن كثب العتداء تعرض لھ أحد المارة أفراد العینةعایشة میبین  : )62(جـــدول رقـــم ال
  

  
 %62یبین الجدول أعاله مشاھدة أفراد العینة عن كثب اعتداءات على أشخاص، و قد أجاب         

من  %38حدثت في حق أناس كانوا یسیرون في الشارع منھا  اعتداءاتمن المبحوثین أنھم عایشوا 
منھم حاالت ضرب بالسالح األبیض، أما  %22ستعمال التھدید، و المبحوثین عایشوا حاالت سرقة با

من أفراد العینة  %38من المبحوثین فقد عایشوا محاوالت اغتصاب بالتھدید، في حین نجد  02%
  .المدروسة لم یشاھدوا أي حاالت عنف مثل ھذه

قة باستعمال التھدید و یمكن تفسیر ھذه النتیجة على ما جاء في الجدول السابق، فحاالت السر        
كما قلنا سابقا كثیرة و ذلك بسبب الظروف المادیة للمعتدین و كذلك بسبب البطالة، حیث یضطر 
الشاب إلى السرقة باستعمال التھدید، و یستھدف النساء في الغالب، و ما ساعد على ذلك مساحة 

  .المدینة الجدیدة و اتساع طرقاتھا مما یجعل الجمیع عرضة ألي اعتداء
أما حاالت الضرب بالسالح األبیض فیتمثل في تلك الشجارات التي تحدث بین شباب أحیاء         

الوحدة الجواریة الواحدة، و بین شباب الوحدات الجواریة، و ذلك بسبب سوء تفاھم یضطر بعضھم 
لة للتدخل لمناصرة جارھم، و ھذا إن دل على شيء إنما یدل على استمرار الشعبویة مثال في حا

تعرض أحد من السكان القادمین من حي األمیر عبد القادر، فإن جمیع شباب ھذا الحي یتدخلون للدفاع 
  .عنھ حتى إن لم یعرفوا السبب

أما محاوالت االغتصاب عن طریق التھدید فقلیلة لكونھا ظاھرة یجب الحرص منھا من طرف        
اخل قسم بالثانویة لمحاولة االعتداء على فتاة أمام الفتیات، فالحادثة األولى تمثلت في تسلل شاب إلى د

  .األستاذ و التالمیذ
أما الحادثة الثانیة، فأثناء مرور فتاة بشارع رئیسي في فترة القیلولة تعرضت لمحاولة خطف        

من طرف ثالث شبان كانوا یركبون السیارة، لوال مرور فرد من العینة و الذي تدخل لحمایة الفتاة و 
  . إلى منزلھا لھاإیصا
كل ھذه الحاالت من االعتداءات حتى و لو أن باقي أفراد العینة لم یشاھدوا مثلھا، إال أن الظاھرة       

موجودة بحكم النسبة الغالبة و بشھادة بعض األمھات و اآلباء الذین كانوا یوصلون یومیا أبناءھم إلى 
  .المدارس تخوفا من وقوع أي مكروه لھم

النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  المئویـــــــــــــة

  %38  38  ال
  

  نعم
الضرب  بالسالح 
  األبیض

22  22%  

  %38  38  السرقة باستعمال التھدید
محاولة اإلغتصاب 

  بالتھدید
02  02%  

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- -----------------------------------------------امسالخالفصلd  
  
  

بالوسائـــل المادیــة داخل  لعنفاظاھرةموقـــف أفـــراد العینـــة من یوضح :  )63(الجـــــدول رقـــم
  .-علي منجلي  - الجدیــــدةالمدینــة 

  

  
و . –علي منجلي  –داخل المدینة الجدیدة  العنفزاء ھذا یبین ھذا الجدول موقف أفراد العینة إ        

طالما األمر ال یعنیھم و الضرر لم یلحق بھم   ةبالالمباالأنھم یقابلون تلك االعتداءات  %57قد أجاب 
من  %19و ھي نسبة كبیرة جدا إذا ما قورنت بنسبة الذین اضطروا إلبالغ الشرطة و المقدرة بـ 

 %16للتدخل لرد المعتدي فقدرت نسبتھم بـ  اضطرواروسة، أما أولئك الذین مجموع أفراد العینة المد
من أفراد العینة و تتمثل في تعرضھم  %08من مجموع المبحوثین، أما النسبة األخیرة فقدرت بـ 

  .للصدمة جراء الموقف الذي تعرضوا لھ
فإنھ یقابل بالالمباالة من و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن االعتداء لما یخص أطراف أخرى         

الغیر ألن األمر ال یعنیھم، طالما أن األذى لم یلحقھم من جھة، و عدم إقحام أنفسھم في مشاكل ھم في 
  .غنا عنھا، فیكفیھم مشاكلھم الخاصة

الشرطة في  بإبالغلكن في حاالت معینة عندما یعتدى على شخص فإنھ یضطر للدفاع عن نفسھ بدءا 
قوقھم أو التدخل لرد المعتدي  و خاصة في حاالت السرقة باستعمال السالح ألنھا ح استرجاعانتظار 

  .الوسیلة الوحیدة للبقاء حیا و ال یمكن حینھا انتظار مساعدة أحد و التي قد تتأخر
كما قد یكون صعوبة الموقف و حصولھ فجأة دون سابق إنذار إلى تعور الفرد بالصدمة التي قد         

ریسة لالعتداء و التي قد تستمر وقتا طویال كما في حاالت محاوالت االغتصاب و التي یقع خاللھا ف
  .قد تترك آثارا نفسیة تستمر مدى الحیاة

و مما تقدم یمكن القول أن أثناء االعتداءات تختلف مواقف األشخاص تبعا لشخصیتھم و        
  .للظروف المحیطة بھم

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %16  16  التدخل لرد المعتدي

  %57  57  الالمباالة
  %19  19  إبالغ الشرطة

 %18  18  الصدمة
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع



 196

c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- --- ------- ----------------- ---------------------الخامسالفصلd  
  
  

لظاھـرة العنف  أفراد العینة  تعرضعایشوا  موقـف باقي الذینیوضح : )64(الجـــدول رقـــــم 
  . بالوسائـل المادیـة

  

  
بالوسائل  للعنفا أفراد العینة  عایشوا تعرض یمثل الجدول أعاله موقف باقي السكان ممن        

من أفراد العینة المدروسة أن  %43و قد أجاب . –علي منجلي  –المادیة داخل السكنات الجدیدة 
كانوا  تھم من المبحوثین أكدوا على أن غالبی %42األشخاص كانوا یبلغون الشرطة ، في حین نجد 

  اآلخرینمن أفراد العینة المدروسة یؤكدون على أن األشخاص  %15یرضخون لألمر، في حین نجد 
  .كانوا یشعرون بالتذمر

إلى الشرطة ال یجدون أي  یلجؤونو یمكن تفسیر ھذه النتیجة في أن األشخاص الذین كانوا          
حل سوى ذاك، طالما أن معظم المعتدى علیھم نساء، ال یمكن في أي حال من األحوال مقاومة 

 و بما أن الشرطة في خدمة الشعب فإنھن یلجأن إلیھا لتقدیم شكاوي التي. المعتدي أو الركض وراءه
تبقى في الغالب في األدراج، تحفظ لعدم االستدالل للفاعل، و ھذا ما یجعل البعض منھم یرضخ لألمر 
و یوكل أمره هللا ما دام الفعل شخص غیر معروف، و حتى لو كان معروفا فتجدھم یتخوفون من 

  .اإلبالغ عنھ، و إال ستھدد حیاتھم
راجع للحالة المأساویة التي وصلت إلیھا، نتیجة أن أما الفئة القلیلة التي تشعر بالتذمر فھذا         

األمر أصبح یھدد الجمیع في كل وقت من النھار و أي شخص یغادر بیتھ فھو مستھدف ألي اعتداء، 
لذلك تجد معظم سكان المدینة الجدیدة یعیشون على أعصابھم، متخوفین من تنقالتھم طالما أن األمن 

و   انتماءاتھممنھ ال یتناسب مع عدد سكان المدینة و مع اختالف غائب داخل ھذه المدینة، و ما وجد 
  .ثقافاتھم الفرعیة من جھة، و النمط  العمراني للمدینة الذي ال یمكن السیطرة علیھ أو تغطیتھ كلیا

و مما تقدم یمكن القول أن مواقف األشخاص المعتدى علیھم من غیر أفراد العینة تتطابق مع        
لعینة المدروسة و ذلك نتیجة ألنھم یعیشون في مجال جغرافي واحد و یخضعون لنفس مواقف أفراد ا
  . - علي منجلي –التي تعرفھا المدینة الجدیدة  اإلضطربات

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  ـراراتالتكـــــــــــ  اإلحتمــــــــــاالت
  %42  42  الرضوخ لألمر
  %43  43  إبالغ الشرطة

  %15  15  التذمر
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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c نات المیدانیةتحلیل البیا--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- --- ------- --------------- -----------------------الخامسالفصلd  
  
  
موقــف أفـراد العینـة من تعــرض منازلھــم للسرقـــة داخل یوضح : )65(الجــــدول رقــــم  

  .-منجليعلي  –المدینــة الجدیـــدة 
  

  
تعرض منازل أفراد العینة أو جیرانھم القتحام من طرف أشخاص داخل  یمثل الجدول أعاله        

لم یتعرضوا أو أحد من مجموع المبحوثین أنھم  %35و قد أجاب . –علي منجلي  –المدینة الجدیدة 
من باقي أفراد العینة المدروسة أنھم تعرضوا  %65جیرانھم القتحام من أي نوع، في حین أجاب 

من أفراد  %15القتحام منازلھم أو أحد جیرانھم من طرف أشخاص حیث تباینت مواقفھم، إذ نجد 
إلى  لجئوابحوثین أنھم من الم %12العینة فضلوا عدم التدخل طالما األمر ال یعنیھم، في حین أجاب 

إبالغ الشرطة، في حین قدرت نسبة الذین أنھم یجب أخذ الحیطة في حالة تعرض منزل الجیران 
من مجموع ألفراد العینة، ھذا أما الفئة التي رأت أنھا خففت عن الجار بالوقوف معھ  %10للسرقة بـ

  .من أفراد العینة المدروسة %08فقدرت نسبتھا بـ 
تفسیر ھذه النتیجة في كون عدم تعرض منازل أفراد العینة أو أحد جیرانھم القتحام أو  و یمكن        

سرقة من طرف أشخاص راجع لتواجدھم الدائم داخل بیوتھم، و وجود أحد أفراد العائلة بصفة دائمة 
الھم داخلھ في حالة غیاب الباقي، باإلضافة إلى تأمین منازلھم من حیث األبواب و النوافذ حتى ال تط

  .أیدي المنحرفین
أما أولئك أكدوا على تعرض منازلھم أو أحد جیرانھم للسرقة ففضلوا عدم التدخل و تركوا         

الجار وحده یكابل المصیبة طالما أنھم لم یشاھدوا شیئا و تخوفھم من أن یتعرضوا لنفس االعتداء في 
حتى ال یكونوا ضحیة ألي اعتداء قادم،  مةالالزإلى أخذ االحتیاطات  فیلجئونحالة علمھم بالفاعلین، 

لكن رغم ھذا فھناك أشخاص حتى و لو كانوا قالئل ممن یساندون الجار في محنتھ و یقدمون لھ ید 
المساعدة من أي نوع، و ھؤالء ممن ِیؤمنون أن ما یصیب الجار یصیب أھل الدار، و ما شاھدناه 

بھا أصحابھا بعد حیث نزع البالط، قواطع بصفة شخصیة ھو سرقات تمت داخل سكنات لم یلتحق 
  . إلخ....الكھرباء، األبواب

و ال أحد  –حسب شھادات السكان  –حیث تمت ھذه السرقات في وسط النھار أمام مرأى الجمیع 
یتدخل ألن األمر ال یعني الجمیع، و الكل یتذمر من وضعیتھ، و لو استطاعوا السرقة لسرقوا ھم 

تماعي و االقتصادي الذي یعیشھ البعض و الذي تفاقم مع تواجدھم داخل أنفسھم جراء الوضع االج
  .ھذه السكنات

علي  –و مما تقدم یمكن القول أن الوضعیة المزریة التي یعیشھا بعض سكان المدینة الجدیدة         
  .   كن للبعضسمؤشر على وجود مشاكل كثیرة لم تحل رغم حل أزمة ال –منجلي 

النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  المئویـــــــــــــة

  %35  55  ال

  
  نعم

  %12  12  إبالغ الشرطة
  %15  15  دم التدخلع

  %08  08  الوقوف مع الجار
  %10  10  أخذ الحیطة

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- --- ------- -------------------- -------------- ----الخامسالفصلd  
  
  
أفراد العینة في التي تعـرض لھا  لعنف بالوسائل المادیةاأنـواع یبین : )66(الجــــدول رقــــم   

  .- علي منجلي –المدینـة الجدیـدة 

علي  –لوسائل المادیة التي تحدث داخل المدینة الجدیدة یمثل الجدول أعاله أنواع االعتداءات با        
من المبحوثین أن السرقة باستعمال السالح األبیض ھي أخطر ھذه  %67و قد أجاب  –منجلي 

االعتداءات، و ھي نسبة كبیرة جدا إذا ما  قورنت بنسبة الذین أجابوا أن الضرب الناجم عن الخالفات 
من أفراد العینة یؤكدون على انتشار  %12في حین نجد . العینة من مجموع أفراد %19و المقدرة بـ 

من أفراد العینة یحصرون االعتداءات المنتشرة  %02ظاھرة المناوشات بین الشباب، و بالمقابل نجد 
  .في المدینة الجدیدة في ظاھرة االغتصاب عن طریق الخطف

، ) 62و  61الجدول رقم (ا لما جاء في و یمكن تفسیر أن ما جاء في ھذا الجدول مماثل تقریب        
حیث أن السرقة باستعمال السالح األبیض من أخطر الظواھر التي یعاني نمھا السكان أثناء تنقالتھم 
الیومیة و ذلك بسبب الحالة االقتصادیة لھؤالء المنحرفین جراء عدم مزاولتھم ألي شغل، حیث 

اتھ، فیستعمل السالح األبیض لتخویف الضحیة التي یضطر الشاب إلى السرقة لتلبیة حاجیاتھ و متطلب
تضطر إلى االستسالم بدافع الخوف دون مقاومة، فیأخذ منھا أغراضھا من مال و ذھب و ھاتف نقال 

أما إذا قاومت الضحیة المعتدي، فیضطر ھذا األخیر إلى تنفیذ تھدیده األمر الذي قد . ثم یلوذ بالفرار
  . قتل ینقلب الفعل من مجرد سرقة إلى

أما ظاھرة الضرب فتجدھا منتشرة خاصة من الشباب ألسباب تكون في الغالب شخصیة،         
فیتحول الخالف من الكالم إلى الضرب، لتتدخل أطراف أخرى مناصرة مما یوسع حلبة الصراع من 

 .خالف بین شخصین إلى اصطدام بین عائلتین أو حیین األمر الذي قد یخلق ضحایا في األرواح
أما ظاھرة المناوشات بین الشباب فتتمثل في الغالب بسیطرة مجموعة على مساحة جغرافیة         

تكون فیھ ھذه األخیرة المسؤول عنھا، و أي محاولة لتدخل سیطرة أشخاص آخرین، یجابھ ھؤالء 
  .بالقوة، و ھذه الظاھرة تتشابھ مع ظاھرة الزنوج في أمریكا 

ى تعد من أخطر الظواھر التي تھدد كیان المجتمع أال و ھي ظاھرة كما تنتشر ظاھرة أخر        
االغتصاب عن طریق الخطف، التي تتزاید یوما بعد یوم نتیجة النتشار ظاھرة البطالة و التي تولد 
ضعف في القیم عند بعض الشباب بفعل الیأس یضعف الوازع الدیني مما سھل بروز ظواھر أخرى 

لمخدرات التي تؤثر على إدراكھم، مما یفقدھم الصواب فیقدمون على أخطر مثل تعاطي الكحول و ا
  .ارتكاب الرذائل و المحرمات من خالل االعتداء على أعراض الناس

و التي  –علي منجلي  –و مما تقدم یمكن القول أن الظواھر التي تعرف انتشارا داخل المدینة الجدیدة 
مثلة في السرقة عن طریق التھدید، الضرب الذي قد تتمحور في االعتداءات بالوسائل المادیة المت

یتحول إلى قتل، المناوشات بین الشباب و التي تدور حول سیطرة فئة على مجموعة من األشخاص و 
  . أخیرا ظاھرة االغتصاب

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  حتمــــــــــاالتاإل
  %19  19  الضرب

باستعمال السالح  ةالسرق
  األبیض

67  67%  

  %02  02  اإلغتصاب
  %12  12  المناوشات بین الشباب

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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في إحــداث ظاھـــرة العنـــف حسب آراء أفراد العینة المتسببــون یوضح : )67(الجــــدول رقـــم
  .بالوسائــل المادیـة

  

  
من  %45و قد أجاب . یمثل الجدول أعاله الفئة التي تتسبب في انتشار ھذه الظواھر االجتماعیة        
- منجلي علي  –أن فئة الشباب ھي المسؤولة في مثل ھذه االعتداءات داخل المدینة الجدیدة  نالمبحوثی

من أفراد العینة  %12من مجموع أفراد العینة یرجعونھا إلى المنحرفین، أما  %43، في حین نجد 
  .فیؤكدون أن للنساء أیضا نصیب في مثل ھذه االعتداءات بالوسائل المادیة

و یمكن تفسیر ھذه النتیجة على ضوء ما جاء في الجداول السابقة، و التي خلصنا فیھا إلى أن         
لشباب ھم الفئة المسؤولة على انتشار ھذه الظواھر الغریبة عن وسطنا االجتماعي و ذلك بسبب قوة ا

خاصة عن التركیبة السیكولوجیة لھؤالء السباب و التي تتمیز   التأثیر التي یتمیز بھا ھؤالء الناجم 
لى سوء الحالة بالتقلید جراء مشاھد العنف التي تظھر من خالل مشاھدة أفالم العنف باإلضافة إ

األبویة،  ةالصحیة و التعلیمیة و اضطراب الحیاة األسریة و المھنیة، و انتشار التسكع و غیاب الرقاب
إذ قد یكون ھؤالء الشباب من جماعة األسویاء الذین یدرسون أو یزاولون مھنة، لكن و بفعل تأثیر 

ا بالغا في تحضیر عقول الشباب من المدینة الجدیدة و التقدم التكنولوجي، تلعب وسائل اإلعالم دور
خالل ما یعرض من مسلسالت و أفالم و أغاني عاطفیة تمس وجدان الشباب، فیتأثرون بھا و یعملون 

  .على تحقیقھا
أما المنحرفین و الذین یتخذون من اإلجرام وسیلة لكسب المال أو تحقیق رغباتھم، فھذا ناتج         

سریع، و على التلذذ بضعف الناس و مخاوفھم، فیصبح ھذا من خالل تعود ھؤالء على الكسب ال
و مساس  األسلوب عادة ال یكفون عنھا رغم ما تسبب من فقدان الثقة بالنفس و تھدید لحیاتھم الخاصة،

بالبناء االجتماعي العام، حیث كلما ازدادت الكثافة السكانیة للمدینة ازداد التباین بین أفرادھا، إذ یرتبط 
بنمو سكانھا، فكلما حدث تعقد في البناء و الوظائف االجتماعیة، كلما أدى ذلك إلى ظھور  نمو المدینة

  .مشكالت عدیدة، یسبب ضعف القیم و المعاییر االجتماعیة
أما النساء فلھن نصیب في انتشار المشاكل رغم أنھن في الغالب ضحایا و ذلك لما یثیرونھ من        

إثارة غرائزھم و ذلك بسبب مظھرھن الخارجي، فكیف یمكن القول رغبة لدى الشباب و المنحرفین ب
لشاب عاطل عن العمل ال تسرق رغم أنھ ال یملك فلسا، و تمر أمامھ امرأة تتزین بالذھب و تحمل 
نقاال باھض الثمن، یجھل في الغالب المصدر، فال یمكننا أن نضع الماء أمام حیوان عطشان و نقول 

  .لھ ال تشرب
ي اللباس و البساطة فیھ و ترك المجوھرات في المنزل من الحلول الوقائیة لصد ھجوم فاالحتشام ف

  .بعض الشباب و المنحرفین
و مما تقدم یمكن القول أن الشباب بصفة عامة و المنحرفین بصفة خاصة و النساء ھم األشخاص       

  .- علي منجلي  –المسؤولون الذین یثیرون المشاكل داخل المدینة الجدیدة 

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %45  45  ابـــــالشب

  %43  43  منحرفینال
  %12  12  اءـــــالنس

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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  .األشخاص األكثر تعرضا في الشارع لظاھرة العنــف بالوسـائل المادیةیبین  :)68(الجــــدول رقــــم

 و قد. الجدیدةالمدینة یمثل الجدول أعاله األشخاص األكثر تعرضا بالوسائل المادیة داخل         
من مجموع أفراد العینة أن النساء ھن الفئة األكثر تعرضا لإلصابة باالعتداءات  %59أجاب 

بالوسائل المادیة و ھي نسبة كبیرة جدا إذا ما قورنت بنسبة الذین أجابوا بأن كبار السن من الجنسین 
أن  من المبحوثین %10في حین أجاب . %28ھم األكثر تعرضا لھذه االعتداءات و المقدرة بـ 

و  –علي منجلي  –الشباب ھم األكثر تضررا من االعتداءات التي تحدث داخل المدینة الجدیدة 
من أفراد العینة المدروسة یقرون على أن األطفال ھم األكثر عرضة لھذه  %03بالمقابل نجد 

  .- علي منجلي  –االعتداءات بالوسائل المادیة داخل المدینة الجدیدة 
یجة في كون النساء ھن األكثر عرضة لھذه االعتداءات و ذلك لصعوبة و یمكن تفسیر ھذه النت

مقاومتھن في الغالب للمعتدي، األمر الذي یؤدي بھن إلى إبالغ الشرطة أو الرضوخ لألمر، و ذلك 
بحكم التكوین البیولوجي للمرأة و الذي ال تستطیع من خاللھ مقاومة قوة الرجل مھما كانت بنیتھ ھذا 

ة ثانیة أنھن مصدر كسب لھؤالء الشباب المنحرف، فیما یخص لبسھن للمجوھرات من جھة، من جھ
و حملھن للمال، و لذلك فھن مصدر طمع و ھدف للمنحرفین  فمھما كانت المرأة عاملة أو ال فھي 
دائما في الغالب المسیر داخل البیت، و علیھ فخروجھا إلى الشارع یكون دوما من أجل شراء أغراض 

ثم فحقیبة الید یكون دوما بھا مال، فالمرأة عادة تخاف التھدید، لذلك فھي سربعة  للبیت، و من
و ما نقولھ عن النساء إجماال نقولھ عن ). أبیض(الرضوخ و ضعیفة أمام السالح مھما كان بسیطا 

كبار السن الذین نظرا لضعف قواھم ال یستطیعون مقاومة أو صد المعتدي و ھذه حقیقة یعلمھا كل 
أما تلك اللواتي تستھدفن ألجل . لذلك فھم الھدف الثاني بعد النساء في ظاھرة السرقة بالتھدید واحد،

االغتصاب، فتبدین مقاومة، فإذا ما وجدن مساعدة نجین، و أما إذا كان المعتدي أكثر من شخص، و 
بقى الفتاة اقتدن إلى مكان بعید، فإن مصیرھن طبعا السكوت و الصمت خوفا من العار و الفضیحة، لت

تعیش المأساة في حالة علم األسرة أو عدم علمھا، فال یمكن تقدیم الشكوى حتى لو كان المعني 
معروف، ألن في الغالب القضیة ستتحول ضدھا إذا لم تكن الفتاة قاصرا، فكم من فتیات الزمن 

  .الصمت عن إبالغ الشرطة طالما أن القانون لن یعید لھن شرفھن
ف أیضا الشباب من خالل السرقة أو الشجارات التي تحدث و التي تتحول في الغالب كما یستھد        

و . من مجرد مناوشات كالمیة إلى ضربات و لكمات تتبادل بین الطرفین و قد تتطور لتصل لحد القتل
كم من األطفال من لم یسلموا من األشرار فكانوا عرضة للسرقة بواسطة التھدید، أو عرضة 

لجنسیة، و منھم من استغلوا من طرف أشخاص سخروھم للسرقة أو إحضار معلومات لالعتداءات ا
عن أشخاص أو ممتلكات خاصة، فانتھكت براءتھم لیوضعوا في قالب اإلجرام و تصبح لھم المسألة 

  .مجرد دلیل و بالمقابل حلویات أو قطع نقدیة، إلى مسألة تعود على اإلجرام فیشبوا علیھا
النساء، كبار : یمكن القول أن الفئات األكثر تعرضا لالعتداءات بالوسائل المادیة ھم و مما تقدم        

  .السن، الشباب و األطفال

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  ــاالتاإلحتمــــــــ
  %59  59  النساء
  %03  03  األطفال

  %28  28  كبار السن
  %10  10  الشباب

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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بالوسائـل  فــالعن ظاھرةل المدینة الجدیدة ن ھذه اتصــدي سكیوضح : )69(ـدول رقــــم الجـــ
  . المادیة

  

  
بالوسائل المادیة، و قد  لظاھرة العنفیمثل الجدول أعاله تصدي سكان ھذه المجمعات السكنیة         

من المبحوثین أن ھؤالء السكان یلجؤون إلى إبالغ الشرطة عن المعتدین عند حدوث  %40أجاب 
و ھي نسبة مرتفعة جدا إ ذا ما قورنت بنسبة الذین  –علي منجلي  – اعتداءات داخل المدینة الجدیدة

من مجموع  %24یرون أن الحل الوحید لمواجھة ھذه االعتداءات ھو تشكیل لجان حي و المقدرة بـ 
من أفراد العینة المدروسة یرون أن التذمر و السكوت ھو األسلوب   %21أفراد العینة، في حین نجد 

من مجموع  %15االعتداءات من طرف السكان، أما النسبة الباقیة و المقدرة بـ  الوحید للتصدي لھذه
  .المبحوثین فإنھا ترى أنھ یجب إشراك الرأي العام للتصدي لھذه االعتداءات بالوسائل المادیة

فعند ) 66، 65، 64، 63الجداول السابقة ( و یمكن تفسیر ھذه النتیجة من خالل ما جاء في        
تداءات بالوسائل المادیة على شخص معین فإن رد الفعل یكون فردي، ألن الضحیة فرد اع  حدوث

واحد، أما إذا تكرر الفعل و شمل جمیع أفراد المجتمع، ھنا یجب أن تكون ردود األفعال جماعیة و 
مشتركة، و تتدخل حینھا سبل الوقایة و ضرورة وضع عالجات فوریة حتى ال تتصاعد األمور أكثر، 

ن یرون أن الحل یكمن في إبالغ الشرطة عند حدوث اعتداءات، فھذا بالنسبة لنا حل آني، قد فالذی
یعطي نتیجة و قد ال یعطي، لكن المشكل یكمن في القضاء على ظاھرة االعتداءات بالوسائل المادیة 

یرون  نھائیا، ألن الشرطة وحدھا ال یمكنھا فعل شيء، لكن یجب إیجاد حلول أخرى لذلك بالنسبة لمن
أن الحل في تشكیل لجان حي فھذا أسلوب عالجي، ألن توكیل ناس یتابعون قضایا الحي و یحاولون 

ألن لو كل حي یحل مشاكلھ و یقضي   إیجاد العالج لھا بطریقة منظمة و منھجیة، فھذا أمر ممكن،
لیة و على الظواھر السلبیة الموجودة بھ ، و تكون ھذه اللجان ھمزة وصل بین السلطات المح

أما أن یكون التصدي لھذه الظواھر بالتذمر و السكوت، فالمشكل ال یقتصر على فرد في .  المواطنین
حد ذاتھ، بل السكوت عن حق باقي األفراد و كذلك یكونون عرضة لمثل ھذه التجاوزات، فاعتماد 

تنفع، و قد تكون ة ال تتوافق مع المواطنة، ألنھا قد تضر أكثر مما میز - ...ابعد عن الشر –أسلوب 
فإبالغ الرأي العام من خالل عرض . قنبلة موقوتة تھدد كیان المجتمع باالنفجار في أي لحظة ما

المشاكل على المجتمع من خالل وسائل اإلعالم، أو نشاط بعض الجمعیات أو حمالت تحسیسیة داخل 
ن أن تولده آثار المدینة من طرف مختصین یبرزون فیھا خطورة ظاھرة العنف الحضري و ما یمك

  .سلبیة على الفرد و المجتمع، على األمدین القریب و البعید
فقضیة العنف ھي قضیة المجتمع بأسره و ال یمكن النظر إلیھا على أنھا من مھام رجال األمن         

و األفراد مسئولون أو شركاء   وحدھم، ذلك ألن المؤسسات االجتماعیة األخرى، و كذلك الجماعات
  .مسؤولیة، في دفع شرور العنف عن المجتمع، بل مسؤولون عن ظھوره عند الشخص نفسھفي ال

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %24  24  تشكیل لجان حي
  %15  15  إشراك الرأي العام
  %40  40  البالغ عن ھؤالء
  %21  21  تالتذمر مع السكو
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- --- ------- -------------------- ------------------ الخامسالفصلd  
  
  

 عنــففي حالـة حـــدوث  أفراد العینةحتیاطــــات التي یتخذھا اإلیبین : )70(الجـــــدول رقـــــم 
  .المادیـــة داخـــل المدینـــة الجدیـــدةــائل بالوس

  

  
بالوسائل المادیة، و قد  حدوث عنفیبین الجدول السابق احتیاطات أصحاب السكنات في حالة        

من مجموع أفراد العینة أنھم یلجئون إلى أخذ االحتیاطات األمنیة للسكن فقط، و ھي  %60أجاب 
بنسبة أولئك الذین یحتاطون بعدم ترك المنزل لوحده فقط و المقدرة بـ  نسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت

  .من مجموع المبحوثین، و ھذا الجدول یتوافق مع الجداول السابقة 40%
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون السكان یلجئون إلى االحتیاط اعتمادا على مبدأ الوقایة خیر        

أي إشكال، فعندھا لن ینفع الندم، إذ ال بد على كل شخص أن یتوقع من العالج، حتى ال یسبب اإلھمال 
األمور كما یراھا الغیر أو من زاویة الغیر، إذ غالبا ما نجد أشخاصا یعتدون على حقوق اآلخرین 
بدافع السخط، الضجر و الیأس، و عادة العنف یتكون في الفرد نتیجة تقاعس اآلخرین عن تسییر 

نیف شخص غیر آمن في حد ذاتھ، لذلك فھو یختار العنف كوسیلة لحل حیاتھم، ألن الشخص الع
مشاكلھ، أما أولئك الذین یحتاطون بعدم ترك المنزل لوحده فقط، فھو أسلوب وقائي ألن الشخص 
العنیف یختار ضحیتھ و یراقبھا، أي أنھ یتبع منھجا قبل اعتدائھ حتى ال یترك أي مجال للصدفة التي 

فإذا الحظ غیاب متكرر للسكان و في أوقات محددة، خطط لتنفیذ اقتحامھ . لقد تؤدي بھ إلى الفش
  .للبیت أثناء غیاب األسرة مستغال إلى أقصى حد ھذا الوقت و من ثم الخروج قبل عودتھم

  :و إذا دققنا في األمور جیدا نالحظ أن الشخص العنیف یتبع إستراتیجیة إلنجاح خططھ، و ذلك بـ
 .لیس كإنسان لھ مشاعر و أحاسیس، أو كقوة مھددة أو خطرةتصنیف الضحیة كشيء و  .1
 .القیام بتحریر خطة للقیام بنشاطھ على أساس ھذا التصنیف .2
 .وضع تقدیرات لردود فعل الطرف اآلخر في حالة الدفاع عن نفسھ .3
 و مما تقدم یمكن القول أن أخذ احتیاطات عاجلة من طرف السكان داخل المدینة الجدیدة من          

األسالیب العالجیة التي تساھم في إحباط آمال الشخص العنیف، و القضاء على بعض عناصر 
  .اإلھمال التي تشجع على ظھور ظاھرة العنف

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
األمنیة للسكن  االحتیاطاتأخذ 
  فقط

19  19%  

عدم مغادرة المنزل لوحدة 
  قط ف

67  67%  

  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع



 203

c میدانیةتحلیل البیانات ال--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ-------------- --- ------- -------------------- ------------------ الخامسالفصلd  
  
  

  .السابقةقامة ة في اإلــل المادیــبالوسائ للعنفرض أفراد العینة ـمدى تعیبین : )71(دول رقمـــالج
   

  
و قد أجاب . اإلقامة السابقةبالوسائل المادیة في  للعنفیمثل الجدول أعاله تعرض أفراد العینة         

من المبحوثین أن ھذه الظاھرة لیست جدیدة علیھم بل عاشوھا من قبل لكن بدرجات متفاوتة،   55%
من مجموع  %17كانت تحدث، في حین أجاب  من أفراد العینة المدروسة أنھا نادرا ما %25أجاب 

من مجموع أفراد العینة یرون أن ھذه  %13و بالمقابل نجد . أفراد العینة أنھا كانت تحدث أحیانا
أما أولئك الذین یرون أن االعتداءات بالوسائل . الظاھرة كانت تحدث كثیرا في السكنات القدیمة

  .%45 المادیة ظاھرة جدیدة علیھم و قدرت نسبتھم بـ
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في كون أن ظاھرة العنف بالوسائل المادیة موجودة من قبل لكنھا       

تختلف من حیث درجة تفاوتھا، إذ أنھا نادرا ما كانت تحدث، و إن حدثت فتكون من طرف أشخاص 
كناه و ذلك غرباء عن الحي أو المنطقة، إذ أن الشباب المنحرف یزاول دائما نشاطھ خارج نطاق س

أما أولئك الذین یرون أنھا تحدث أحیانا فھذا . لشعوره باالنتماء لھذا الوسط و احترامھ لعالقات الجیرة
راجع للمكان الذي یعیشون فیھ، حیث نجد حوادث العنف المتمثلة في االعتداءات بالوسائل المادیة 

ھا الحركة مثل وسط المدینة، لكنھا تختلف من منطقة ألخرى، أحیانا ما تظھر في المناطق التي تكثر ب
تقل في المناطق السكنیة المنتشرة على األطراف، لكنھا تحدث في المناطق السكنیة المتباعدة 

  .األطراف و التي تقل بھا حركة السیر
أما أولئك الذین یرون أن مثل ھذه االعتداءات بالوسائل المادیة لم تكن موجودة في المناطق السكنیة 

  .ذا دلیل على أن العنف ینتشر في المجمعات الحضریةالقدیمة فھ
یحدث فیھا  و مما تقدم یمكن القول أن العنف ظاھرة منتشرة و متنقلة بتنقل األشخاص إذ        

االعتداء بالوسائل المادیة بدرجات متفاوتة، و لیس مرتبط بالمكان بل باألشخاص دواتھم و ھذا ذلیل 
  . یق السكن أو انعدامھ، بل مرتبط بعوامل أخرى سبق و أن ذكرناھاعلى أن اإلشكال ال یتمثل في ض

  
  
  
  
  

النسبــــة   التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  المئویـــــــــــــة

  %45  45  ال

  نعم
  

  %13  13  كثیرا
  %17  17  أحیانا
  %25  25  نادرا

  %100  100  ـــــــــــوعالمجمـــــــ
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

  زاء ظــاھرة العنف بالوسائل المادیة داخل المدینـةموقف الشرطة إیوضح : )72(الجــــدول رقــــم 
  .- علي منجلي  –الجدیدة 

  

  
و . یمثل ھذا الجدول موقف الشرطة إزاء ھذه االعتداءات بالوسائل المادیة داخل المدینة الجدیدة        

من  %32من المبحوثین أن الشرطة تتولى القبض على المشتبھ بھم، في حین أجاب  %34قد أجاب 
من مجموع أفراد العینة  %24روسة أن الشرطة غائبة غیاب كلي، و بالمقابل نجد أفراد العینة المد

من أفراد العینة المدروسة  %10شیط للمنطقة، و بالمقابل نجد میؤكدون أن الشرطة تقوم بعملیة ت
  .یرون أن مھمتھا تنحصر في وجود دوریات أمن في اللیل و النھار

ون أن عدد رجال الشرطة الموجودة بالمدینة ال یتناسب مع و یمكن تفسیر ھذه النتیجة في ك        
عدد السكان، فرغم تواجد أمن حضري ثان بالمدینة إال أنھا ال تزال تعاني من نقص في السیطرة على 
األحداث التي تقع بھا، أو حصر األشخاص المنحرفین نظرا لتباعد أطراف المدینة و وجود مراكز 

یجعل الشرطة في حالة حدوث اعتداءات بالوسائل المادیة على  مھمة منھا الجامعة، و ھذا ما
األشخاص فإنھا تقوم بالقبض على المشتبھ بھم و من ثم عرضھم على الضحایا للتحقق منھم، و ھذا ما 
یجعل األشخاص ذوي السوابق العدلیة عرضة ألي تھمة أو استجواب من طرف رجال الشرطة ھذا 

الشعور بالدونیة ھؤالء األشخاص، حتى لو عدلوا عن اإلجرام لكن  ما قد یولد الحقد و الكراھیة و
  .القانون لن یعدل عنھم، و ھذا قد یؤدي إلى ظھور الشخصیات السیكوباتیة داخل المجتمع

أما آخرون فیرون أن الشرطة مقصرة في عملھا  و لم تستطع السیطرة على الوضع و ھذا ما أكده لنا 
و الذي أرجع ذلك إلى عدد سكان المدینة الذي ال  –لي منجلي ع –ضابط شرطة باألمن الحضري 

یتوافق مع عدد رجال الشرطة رغم المجھودات التي یبذلونھا في القضاء على كل أشكال العنف، لذلك 
  .یجد المنحرفون متسعا لھم لمزاولة كل نشاطاتھم

ط المنطقة في حالة حدوث رغم النقص الملحوظ في رجال الشرطة بالمدینة إال أنھم یلجئون إلى تنشی
اعتداءات بالوسائل المادیة بھا من أجل محاصرة و القبض على المتھم، و قد تتكرر ھذه العملیة مرات 

  .إذا لم یستدل علیھ
و ألجل ھذه األسباب یلجأ رجال الشرطة إلى تكثیف دوریات األمن في اللیل و النھار لتفادي وقوع 

باألمان حتى و ھم نیام، و أیضا تخویف و ترھیب المجرمین  اعتداءات أخرى و ذلك إلشعار السكان
  .الذین یتحینون أي فرصة من اللیل و النھار لتنفیذ اعتداءاتھم

و مما تقد یمكن القول أن الشرطة تسعى إلى الحد من ظاھرة االعتداءات بالوسائل المادیة داخل        
  .على المشتبھ غالبا من خالل القبض –علي منجلي  –المدینة الجدیدة 

  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %24  24  شیط المنطقة مت

  %34  34  بھم المشتبھالقبض على 
وجود دوریات أمن في اللیل و 

  النھار
10  10%  

  %32  32  غیاب كلي الشرطة غائبة
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ- ــــــــــــــــــــــ- ـــــــــــ-------------- -------------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

  .فــــر أشكــال العنــل المــادیة من أخطـــف بالوســائــــالعنأن یبین : )73(الجدول رقم 
  

  
یمثل ھذا الجدول أعاله رأي أفراد العینة في كون العنف بالوسائل المادیة من أخطر أشكال         

من المبحوثین أنھ أخطر أشكال العنف  %52قد أجاب ، و - علي منجلي  - العنف داخل المدینة الجدیدة 
بأن العنف بالوسائل المادیة لیس من أخطر  %48و ذلك ألنھ یؤدي أحیانا إلى القتل، في حین أجاب 

  .   أشكال العنف
و یمكن تفسیر ھذه النتیجة تبعا لما جاء في الجداول السابقة، إذ أن االعتداء بالوسائل المادیة و        
ل غالبا في السرقة باستعمال التھدید أو الضرب بالسالح األبیض أو محاولة االغتصاب بالتھدید المتمث

في حالة وجود مقاومة من طرف الشخص المعتدى علیھ، فإن المعتدي ال تكون نیتھ القتل، لكنھ یجد 
و . لتسرعنفسھ مضطرا لذلك حفاظا على سالمتھ و ذلك التصافھ باالندفاع و عدم الثقة في الذات و ا

ذلك ألن الشخص العنیف یعتقد أن سلوكھ العدواني إنما یدافع عن نفسھ، و ذلك ألنھ یتوھم أنھ یعیش 
فاستغالل الشباب و العاطلین و الفقراء في تطویر عملیة المجابھة التي انتقلت من " وسط غابة 

  .)1("مجرد التھدید اللفظي و الفیزیقي إلى القتل و التخریب
بوا بأن العنف بالوسائل المادیة لیس من أخطر أشكال العنف و ذلك ألنھ یستھدف فئات أما الذین أجا

معینة من المجتمع، حیث أن السرقة باستعمال السالح األبیض و التحرش الجنسي تكون في الغالب 
من طرف فئة معینة من المجتمع و ھي فئة الشباب، و الھدف منھا الحصول على القلیل من المال أو 

ع رغباتھم المكبوتة، و ذلك ألن العنف الحقیقي ھو ذلك الذي یستھدف فیھ كل المجتمع بما یملكھ إشبا
من قیم و معاییر و مبادئ، یفقد فیھا الشخص أبسط حقوقھ و تسلب منھ إنسانیتھ و حقوقھ، فتنتھك 

 2006حرمة الصغیر و الكبیر، الرجل و المرأة، حیث جاء في تقریر منظمة العفو الدولیة لعام 
  .بلد و إقلیما في مختلف أنحاء العالم 150موضحا انتھاكات حدثت في 

و مما تقدم یمكن القول أن االعتداء بالوسائل المادیة من أخطر أشكال العنف داخل المدینة        
  .ألنھ یتطور من مجرد التھدید إلى القتل –علي منجلي  –الجدیدة 

   
   
  
  
  
  
  
  
  
  .63ص مرجع سابق،  – التھمیش و العنف الحضري –إبراھیم توھامي   –حمید دلیمي عبد ال  –إسماعیل قیرة ) 1(

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  ماالتاالحت
  %48  48  ال
  %52  52  نعم

  %100  100  المجمــــــــــــــــــوع
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ--------------- -----------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

  .ھرة العنف بالوسائل المادیة داخل المدینــة الجدیــدةأسباب انتشار ظایوضح : )74(الجدول رقم 
  

  
یمثل الجدول التالي األسباب الكامنة وراء انتشار ظاھرة العنف بالوسائل المادیة في المدینة        

من المبحوثین أن السبب یكمن في توافد السكان من  %20و قد أجاب . - لي علي منج –الجدیدة 
من أفراد العینة المدروسة أن السبب یتجلى في موقع المدینة،  %19مناطق مختلفة، في حین یرى 

من المبحوثین أن  %10من مجموع أفراد العینة یردونھا إلى غیاب األمن، و یرى  %14غیر أن 
من أفراد العینة یرجعونھا إلى الجھل،  %09ظاھرة البطالة، و بالمقابل نجد السبب یكمن في انتشار 

من مجموع  %08من أفراد العینة المدروسة یردونھا إلى الفقر، كما نجد  %09و مثلھم أیضا أي 
 %06في حین نجد . أفراد العینة یرون أن السبب یكمن في انتشار المخدرات و األقراص المھلوسة

من مجموع أفراد العینة  %05ثین یرجعونھا إلى نقص مرافق الترفیھ، و أخیرا من مجموع المبحو
  .ةیحصرونھا في غیاب الرقابة الو الدی

متوافدین  –علي منجلي  –في كون أن معظم سكان المدینة الجدیدة   و یمكن تفسیر ھذه النتیجة       
نجد اختالف الثقافات الفرعیة تبعا  و لذلك. من مناطق سكنیة مختلفة من مدینة قسنطینة و ما جاورھا

للمناطق التي عاشوا فیھا، حیث أنھ للسیطرة على ھؤالء األشخاص البد من دراستھم بصفة دقیقة من 
لذلك فإن ما یعتبر طبیعي و سلوك مألوف مثال لدى سكان األحیاء القصدیریة كجلوس . كل الجوانب

المدینة، كما أن موقع المدینة البعید عن مدینة  النسوة في الخارج، یعتبر سلوك غریب عند سكان وسط
قسنطینة األمر الذي خلق نفورا لدى الكثیر من السكان و ذلك لصعوبة التنقل، لذلك ال یجد الشباب 

و لبعد المدینة عن المناطق المجاورة، فھو یضطر . العاطل من حل أمامھ سوى السرقة لكسب المال
یدة التي یسكن بھا بعد أن كان في السابق یمارسھ في مكان بعید ألن یمارس نشاطھ داخل المدینة الجد

و ما یسھل ذبك ھو غیاب األمن الذي ال یستطیع السیطرة على كل المدینة لتباعد أطرافھا . عن سكناه
نسمة، في حین أن بھا حالیا سوى مركزین لألمن الحضري بما  80000و عدد سكانھا المقدر حوالي

  .رجال الشرطةفیھما من عدد قلیل من 
  

  النسبــــة المئویـــــــــــــة  التكــــــــــــرارات  اإلحتمــــــــــاالت
  %20  20  ان من مناطق مختلفةكتوافد الس

  %14  14  غیاب األمن
  %05  05  غیاب الرقابة الوالدیة

انتشار المخدرات و األقراص 
  ھلوسةمال

08  08%  

  %10  10  البطالة
  %09  09  الجھل

  %06  06  نقص مرافق الترفیھ
  %19  19  مدینةالطبیعي للموقع ال

  %09  09  الفقر
  %100  100  المجمــــــــــــــــــــــوع
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c تحلیل البیانات المیدانیة--- ــــ-ــــــــــــــــــــــ-ـــــــــــ--------------- -----------------------------------------------الخامسالفصلd  
  
  

و رغم أن المدینة وجدت المتصاص الكثافة السكانیة عن مدینة قسنطینة و القضاء على ظاھرة 
ل المشاریع المتواجدة بھا و المھیأة لتجمیع أكبر عدد من الشباب، غیر أن العكس ھو البطالة من خال

أو من ) الصینیون(ما حدث، فمعظم المشاریع التي بصدد اإلنجاز الید العاملة بھا جلھا من األجانب 
 شباب مناطق أخرى خارج المدینة الجدیدة، و ھذا ما زاد الطین بلھ، مما یساعد على انحراف شباب
المدینة و الذي بسبب المستوى الدراسي الذي ال یؤھلھ للحصول على توظیف عن طریق المسابقة، و 
أمام انسداد األبواب أمامھ یلجأ إلى ممارسة السرقة و االعتداء على األشخاص،و الذي یكون في بادئ 

ممارسة الشخص كما أن الفقر یلعب دورا ھاما في . المر ھوایة ثم یتحول إلى مھنة یمارسھا الشباب
للعنف إذ نظرا لما تعج بھ األسواق من مالبس و أحذیة، یبدأ الشاب في السرقة بغیة تحقیق ھذه 
المتطلبات، لتتطور بعدھا إلى الرغبة في الحصول على حاجیات أكبر و أغلى كالسیارات و السكن، و 

ھ مھما كانت النتیجة توسیع نشاط ىنظرا ألن المستوى االقتصادي لم یتغیر فیضطر ھذا األخیر إل
المتوقعة، و حتى لو تعلق األمر بحقوق اآلخرین، حیث تتغلب الذاتیة على الفرد لیعتبر الناس مجرد 
وسیلة ال غیر لتحقیق أھدافھ، و تصبح بعض جرائم السرقة بدافع الحاجة و لیس لجذب االنتباه ألن 

مال مبدأ المساواة و العالقات الطابع الغالب على الشخص العنیف ھي االستجابة الشدیدة و إھ
  .المتبادلة

. كما تعتبر ظاھرة انتشار المخدرات و األقراص المھلوسة من أسباب حدوث العنف بالوسائل المادیة
حیث أن اإلدمان علیھا یؤدي إلى إصابة الشخص بذھان عقلي یعرف باسم الجنون الدوري أو 

یج و العنف و كثرة الحركة، ثم تعتریھ لحظات الدائري، إذ یعترض المدمن نوبات من الثورة و التھ
التي تفقد الشخص  تمن الكسل و التراخي و أحیانا قد یؤدي بھ إلى الجنون، و أثناء ھذه االضطرابا

توازنھ یقدم على ارتكاب جرائم ال یعي خطورتھا إذ تشعره بالراحة التي تزول بزوال مفعول التأثیر 
  .مل فسیولوجیة و أخرى نفسیةو یكون السبب وراء ھذا اإلدمان عوا

فالشاب طاقة یجب أن تستغل بكیفیة معقلنة لذلك  فمدینة جدیدة دون مرافق ترفیھ و تسلیة تشعر         
الفرد كأنھ في مرقد، فوجود عمارات ھنا و ھناك لیس كاف لشباب عاطل عن العمل ال یجد مكانا یلجأ 

الوا یدرسون ال یجدون مكانا یقضون فیھ أوقات إلیھ سوى قارعات الطرق، حتى أولئك الذین ال یز
فراغھم غیر قاعات اللعب أو بعض الشقق الفارغة أین تبدأ القطرة التي تفیض الكأس و التي قد توجھ 
الفرد إلى وجھة یصعب علیھ التراجع عنھا حیث یجد نفسھ مضطر الرتكاب جرائم عنف في لحظات 

  . لم یسیطر فیھا عن نفسھ
، أین یجھل اآلباء ماذا یقوم بھ األبناء ةاألسباب و تلك راجع لغیاب الرقابة الو الدیكل ھذه         

خارج البیت، فال یسأل االبن كیف یقضي وقتھ و من ھم رفاقھ، و ما ھو مصدر المال الذي یقتني بھ 
العنف  فیجد الشاب في إطار غیاب متابعة األسرة أحیانا إلى لفت انتباھھم إلى ممارسة أعمال. اللباس

فالغفلة أو عدم القصد أو النیة قد یضعون . ألنھ فشل في إیجاد طریقة أخرى لجذب انتباه والدیھ إلیھ
  .الشخص في دائرة قد تساعد في تأزمھا أسباب أخرى مھیأة

و مما تقدم یمكن القول أن أسباب االعتداء بالوسائل المادیة كثیرة و متداخلة تساھم فیما بینھا         
  .               شار ظاھرة العنف إذا لم یجد الشخص فیھا متابعة منذ البدایةفي انت

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مناقشة و تحلیل نتاممن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نتـــائج الدراســــة تحلیــــل و  منــــاقـشــة 
  
  
  

  .نتائج الدراسة على ضوء فروضھا: أوال                

  .عالقة نتائج الدراسة باألسس النظریة المعتمدة: ثانیا       

  بالدراسات السابقةثالثاعالقة نتائج الدراسة                 

  القضایا التي تثیره الدراسة: ثالثا                 
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c مناقشة نتائج الدراسةتحلیل و  -------------------------- ---------- ---------------------------------------------- لسادسالفصل ا d  
  
  

  :تمھیــــــــد
  

لقد كشف لنا التحلیل اإلحصائي و الشواھد الواقعیة التي جمعت من المیدان، عن عدد من         
یر إلى عالقة اإلطار التصوري شت ات الدراسة، فالنتائج العامةالوثیق بفرضی االرتباطالنتائج ذات 

أما النتائج الخاصة فتعبر عن العالقة القائمة بین  .بالدراسات األخرى التي أجریت في بیئات أخرى
  .دراستنامتغیرات الفرضیات اإلجرائیة المحددة في 

توصلنا إلى التحقق من فرضیاتنا على النحو  قمنا بھاالتي و علیھ و من خالل الدراسة المیدانیة         
  :ي  التال

  
  :ــــاوء فروضھـــة على ضـــج الدراســنتائ :أوال

  
  :ةــــة العامـــة بالفرضیـــج المتعلقــالنتائ  -1   

من خالل تحلیلنا للبیانات السابقة تأكد وجود حوادث داخل المدینة الجدیدة تدور كلھا حول     
غیر الالئقة في األماكن  مثل السرقة، التعدي باأللفاظ  )22جدول رقم (  على الغیر اتاعتداء

محتویاتھا أثناء على شقق الغیر و  االستیالء، االختطافالعمومیة، الضرب، اإلغتصاب، الشجار، 
  . الترحیل الجماعي

رقة محتویات تمثل في الكتابات الحائطیة، ستتمارس على المحیط  اعتداءاتكما أن ھناك     
لممارسة الرذیلة  او اتخاذھا أوكار – F1شقق ذات غرفة واحدة  –المنازل التي لم یلتحق بھا أصحابھا

مما اضطر بعض سكان العمارات إلى اللجوء إلى دیوان الترقیة و  ،و تعاطي المخدرات و الخمور
ن بغلق األبواب و النوافذ لوضع حل لھذا المشكل الذي حل في غالب األحیاة التسییر العقاري بالمدین

نھائیا بعد أن أصبحت ھذه األخیرة خرابا ضاعت فیھا أموال كانت من الممكن أن تحل مشاكل آالف 
  .األسر ال زالت تعاني من أزمة السكن 

باإلضافة إلى ھذا نجد تشكیل عصابات حي، حوادث مرور، تغییر المنظر الخارجي للعمارة من 
مي القمامات و تلویث المحیط، تشویھ عمومیة، ر أماكنج یسیتكن، خالل إجراء تعدیالت على الس

القیمة الجمالیة للعمارات من خالل وضع أشرطة للغسیل و الھوائیات التي تغطي واجھاتھا، ناھیك 
ھذا إن دل إنما یدل على غیاب ثقافة العمارة لدى الفرد  عن وضعیة مداخل و ساللم العمارات المزریة

ان فسحة لكل األفكار و أصبحت الجدر لكتابات الحائطیة فحدث و ال حرج إذ ، أما ا .الجزائري
و األفكار المختلفة بشكل  االتجاھاتفالمدینة ھي المكان األنسب لتجمع و تالقي و تجاذب . المكبوتات

   و ھذا ما نجده في المدینة الجدیدة  .)1( االستیعابأكثر شمولیة و أكثر تعبیرا و ذلك لقدرتھا على 
 العنفالتي استقبلت شرائح إجتماعیة مختلفة نجم عنھا صراعات عدیدة تمثل في  –علي منجلي  –

ھ أفراد لم یستطیعوا التأقلم مع أجواء ھذه المدینة في ظل الذي مارس )24الجدول رقم (  الجسدي
الجدیدة و ذلك التغیرات اإلجتماعیة و الثقافیة و اإلقتصادیة التي صاحبت انتقالھم إلى ھذه السكنات 

سوى على مدیریة أمن  التي ال تحتوي ال زالت تتوفر على شروط المدینة لصعوبة اندماجھم في مدینة
نسمة، الذین   80.000ضم عددا محدودا من أفراد الشرطة لعدد من السكان یقدر بـ حضري واحدة ت

ل كتطیعون تغطیة لكنھم ال یس ) 26و  25رقم  جدول (  یتدخلون في حالة حدوث عنف بالمدینة
  .أرجاء المدینة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخبر اإلنسان و المدینة جامعة   –التھمیش و العنف الحضري   –عبد الحمید دلیمي   –اسماعیل قیرة   –إبراھیم توھامي    )1(

   .48ص  ، 2004 ، الجزائر ي،منتور
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c تحلیل و مناقشة  نتائج الدراسة ------------------------- ---------- ---------------------------------------------- لسادسالفصل ا d  
  
  
فالعنف الجسدي و ما یخلفھ من أضرار ال یكاد یقتصر على فئة دون أخرى بل تمس كل الفئات         

كانوا ضحیة لسیاسة حلت  )28و  27جدول رقم  (من نساء، أطفال، شیوخ و شباب  استثناءدون 
مشكلة السكن لدیھم، لكنھا خلقت مشاكل أخرى أشد و أخطر مست الشباب الذین راحوا یمارسون 

جاء المدینة مثیرین فأصبحوا ینتقلون في أر ) 28جدول رقم  (عنف نتیجة للفراغ الذي یعانوه ال
ویة، فأصبحوا بفراد و تتشكل بذلك جماعات تحاول إثبات سلطتھا الشعي على األلتعدبا المشاكل

، و اجتماعي، و ذاك قصدیر و آخر  انزالق: یصنفون بعضھم البعض حسب مناطق نوافذھم، فھذا
د مثال المرحلین من األحیاء القصدیریة یصنفون أنفسھم أیضا، فھذا مرحل حالنوع السكني الوا داخل

  .- فوبور  –من المفرغ العمومي، و آخر من باردو و ذاك من حي األمیر عبد القادر 
المرحلین ال تخضع لمقاییس إذ ال یتم توزیعھم على كل الوحدات  اإلسكانو نظرا اآلن لسیاسة         

 انزالقعات سكنیة واحدة، فھذا المجمع السكني خاصة سكان مجمجواریة مثال، بل یجمعون في ال
وسط المدینة، و ذاك مجمع سكني خاص بسكان الحي القصدیري المفرغ العمومي، و تعمم ھذه 

  .) 29جدول رقم ( –علي منجلي  –الطریقة على كل وحدات الجوار الموجودة بالمدینة الجدیدة 
منھا لم  یعانونمادامت الوضعیة التي یعیشھا سكان ھذه المدینة  لم تتغیر ألن المشاكل التي  و         

و بالنظر إلى وضعیاتھم السابقة، فإن ھذه  ) 30جدول رقم  (تحل فالحوادث تكاد تكون نفسھا 
بین  خلق تذمرا و ھذا )31جدول رقم  (الحوادث لم تكن موجودة في األحیاء التي كانوا یعیشون بھا 

  ).32جدول رقم  (السكان جراء ھذه الوضعیة التي یعیشونھا 
      العنف إلى أي شكل من أشكال  یتعرضواو رغم أن أفراد العینة التي تناولتھم الدراسة لم          

بصفة شخصیة إال أنھم أكدوا وجود ھذه الظاھرة و التي یرجع في غالبیتھا  )33و  24جدول رقم  (
      ). 34جدول رقم  (رة البطالة التي یعاني منھا الشباب الجزائري إلى انتشار ظاھ

 إذ بینت  - علي منجلي - المدینة الجدیدة فمشكل القضاء على البطالة كان ھدفا من أھداف إنجاز
إلى تعمق حدة البطالة بمدینة ) CNES( إحصائیات المجلس الوطني اإلقتصادي و اإلجتماعي 

بطال آخرین موزعین عبر بلدیات  40.000بطال، باإلضافة إلى  60.000قسنطینة من خالل تواجد 
الحل األنسب للتخفیف من حدة ھذه  –علي منجلي  –والیة قسنطینة، و علیھ تمثل المدینة الجدیدة 

منصب شغل بالمؤسسات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة التي سوف  25000الظاھرة و ذلك بتوفیرھا لـ 
  .)1(مؤسسة  363تؤسس بھا و المقدرة بـ 

عوض أن تقضي ھذه المدینة على ظاھرة البطالة ضاعفت منھ، من خالل تشغیل أشخاص من ف        
من ثم فتخفیف الضغط على مدینة قسنطینة من حیث عدد  و،)جزائریین و صینیین( خارج المدینة 

  .السكان فقط و لیس من أجل حل مشاكلھم 
الصارمة لتفادي أي  االحتیاطاتلم یجد السكان سوى أخذ  إطار استمرار ھذه األوضاع و في         

، النوافذ( المنزل من كل النواحي  و ذلك من خالل تامین )35جدول رقم  (شكل من أشكال العنف 
  .الصمت في حالة حدوث مشاكل التزاممع الجیران،  االختالطعدم ) أبواب 

  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوم األرض، جامعة قسنطینة، إنتاج عمراني جدید،مذكرة ماجستیر في التھیئة العمرانیة،معھد ع–المدینة الجدیدة  – مریحة صبرینة ) 1(

  .65، ص ، 2002قسنطینة، 
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یة الجدیدة السكنكثیرة داخل المجتمعات عنف یتخذ أشكاال لو علیھ و مما تقدم یمكن القول أن ا         
  : تتمثل فیما یلي  –علي منجلي  –

   .من العنف الجسدي –علي منجلي  –یعاني سكان المدینة الجدیدة  - 1
  .–علي منجلي  –الجدیدة  ةالمدینتتكرر نفس الحوادث العنف داخل  - 2
  .أثناء تواجدھم بالسكنات القدیمة لم تكن ھناك حوادث عنف تذكر - 3
  .لحوادثیعاني السكان من التذمر من مثل ھذه ا - 4
 .ینتشر العنف داخل المدینة الجدیدة و ال یخص مناطق سكنیة دون غیرھا - 5
  .تتعرض كل فئات المجتمع لحوادث العنف دون استثناء - 6
  . تتدخل الشرطة في حالة حدوث عنف بالمدینة - 7
  .–علي منجلي  - الشباب ھم الفئة األكثر تسببا لحوادث العنف داخل المدینة الجدیدة - 8
  .الرئیسي في وقوع ھذه الحوادث بالمدینةالبطالة ھي السبب  - 9
  .إلى أخذ االحتیاطات الصارمة نمع تزاید مثل ھذه الحوادث یلجأ السكا  - 10

  
  . و یمكن القول أن الفرضیة العامة قد تحققت بنسبة كبیرة جدا         

  
  :النتائج المتعلقـــــة بالفرضیة األولـــــــــــى -2     

  
السكان داخل ھذه المجمعات  لمالحظاترمزي أحد أشكال العنف األكثر جلیا یعد العنف ال        
فبالنسبة للفرضیة األولى فالمؤشرات المستعملة في الدراسة الختبار الواقع قد أثبتت أن . السكنیة

  .الحقائق المیدانیة تؤكد صدقھا
و الذي یتخذ من  اعیااجتمفالعنف الرمزي ھو ذلك النوع من الخطاب الكتابي الالمشروع          

الجدران مكانا للتعبیر مخلفا أضرار و معنویة على األشخاص و المرافق و قد یكون ھذا الخطاب 
  .ألفاظا و رسومات و خربشات باللغة العربیة أو األجنبیة  : الكتابي
 - علي منجلي - و ھذا ما تؤكده النتائج التي توصلنا إلیھا في بحثنا، فالمتجول في المدینة الجدیدة        

غالبیتھا  إزالةتم )  37جدول رقم ( یالحظ كتابات على جدران العمارات تتضمن عبارات ال أخالقیة 
  . بالطالء قبل الزیارة األخیرة لرئیس الدولة

باإلضافة إلى ما یسببھ من فساد المرافق  اجتماعیاو رغم أن ھذا النوع من اإلشھار الالمشروع         
جراء تلك الكتابات و الرسوم و النقش ) 38جدول رقم (لیھم و ما یصاحبھ من خجل و إحراجا لمستعم

  .على األبواب و الجدران
فكل ھذه األمور و غیرھا عنف، باإلضافة إلى ما ذكر فھي تسبب خسارة و ضیاع في األموال العامة، 

  .أما المواضیع التي یثیرھا فھو مجال واسع یصعب تفكیكھ و ترجمتھ
ا طریقة الكتابة فتكون دوما بخفیة جاعلة من مكان الكتابة لوحة للحوار الحائطي بین فاعلین أم        

متعارضین یتم فیھا طرح مواضیع حسب تصوراتھم مجسدة في كلمات و رسوم أو خربشات یتم 
طرح فیھا البدیل بكلمة أو صورة بذیئة و عنیفة تنطوي على نزعة انفعال و غضب یتمحور في 

  ، )40جدول رقم (ما یعانیھ الشباب من مشكل البطالة و ما یصاحبھ من فراغ و تذمر  الغالب حول
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، ھذه الكتابات التي لیست مجرد )39جدول رقم (  لم یكترث بھا السكان ألن ھذه المدینة لیست مدینتھم
جمل صماء بل عبارة عن شكل تعبیري حائطي یجد فیھ أصحابھ مجاال واسعا للتعبیر بعیدا عن 

، مستعملین مساحات في كل أرجاء المدینة و ذلك ) 41و  40جدول رقم ( أجھزة الضبط االجتماعي 
ابي قصدي یھدف إلى المساس بالحس العام فالسلوك الكت).  43جدول رقم ( بصورة متفاوتة 

لألشخاص، رغم ھذا لم یجرأ أحد یوما على شطب تلك الكلمات، ألنھا لم تكن موجودة بھذا الحجم في 
  ).         - 47- 46- 45جدول رقم (ونھا سابقا نالمناطق التي كانوا یسك

 انعكاسالقدیمة و التي كانت إذ تغیرت مضامینھا بالنظر إلى ما تعودوا رؤیتھ في السكنات ا        
و التي تتجسد في الغالب في تلك العبارات  ،) 48جدول رقم  (للحیاة الیومیة للفرد و الجماعة 

علیھ فالعنف الرمزي یزداد حدة عند شعور أفراد المجتمع و  .السیاسیة، و الریاضیة و الغرامیة
افق و الجدران بقدر ما یھدد البناء بالالمباالة جراء ھذه الكتابات الحائطیة ألنھ ال یمس المر

ألنھا ال تؤثر على جیل واحد فقط بل قد تمتد لتمس أجیال، فتؤثر سلبا  ،) 49جدول رقم  (اإلجتماعي 
رد و عدم فعلى دینامیكیة الحیاة و تعطل العجلة التنمویة، و تتفجر معھا مشاكل حضریة نتیجة تذمر ال

  .و التحكم في المتغیرات التي تحدث لالستقرارقبولھ بالوضع الحالي الفاقد 
و مما سبق ذكره نستنتج أن العنف الرمزي ھو أحد أشكال العنف األكثر جلبا لمالحظات          

  :فيالسكان داخل المجمعات السكنیة و التي تتجسد 
   .- علي منجلي - على الجدران داخل المدینة الجدیدة  ةالغیر الئقالكتابات  انتشاریكثر  - 1
   .الحائطیة تمس الحس العام لألشخاصالكتابات  - 2
   .یشعر السكان باإلحراج و الخجل من ھذه الكتابات الحائطیة - 3
   .السكان عند مشاھدتھم ألشخاص یقومون بوضع ھذه الكتابات الحائطیة اكتراثعدم  - 4
   .لم یسبق ألحد أن قام بشطب مثل ھذه الكتابات - 5
  .ةھذه الكتابات الحائطیب وم الشباب ھم الفئة التي تق - 6
   .ھذه الكتابات مجرد جمل صماءال تعد  - 7
تعكس ھذه الكتابات الحائطیة المشكالت اإلجتماعیة التي تعاني منھا ھؤالء الشباب و المتمثلة  - 8

، حیث ال یجدون سوى ھذه الكتابات للتعبیر عن الذات في زمن یعانون منھ أساسا في البطالة
  .ھؤالء من الفراغ و التذمر

  .ات إلى شخص أو مؤسسةلیست موجھة ھذه الكتاب - 9
  .ھذه الكتابات داخل المدینة الجدیدة علي منجلي بصورة متفاوتة تنتشر - 10   
  .لم یتعود السكان على رؤیة مثل ھذه الكتابات في مناطق سكانھم السابقة بمثل ھذه القوة   - 11   
  .دیدةالجمضامین ھذه الكتابات الحائطیة داخل ھذه المجتمعات السكنیة  تغیرت - 12   
   .شعور السكان بالالمباالة من كل ھذه الكتابات الحائطیة  - 13   
  

  .جداكبیرة  نسبةو على ھذا األساس یمكن أن نستنتج صدق الفرضیة و التي تحققت ب        
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  :النتائج المتعلقـــــة بالفرضیة الثانیـــــــــــة -3
  
  .لالنتشاراللفظي مجاالت عدة  لقد كشفت لنا البیانات و النتائج المحصل علیھا أن للعنف        

ھ اتجاه فمن حقوق الفرد على مجتمعھ أن یلبي كل حاجیاتھ و متطلباتھ المشروعة، و بالمقابل من واجب
أن یصبح  أما، یتماشى و القانون العام اجتماعيھذا المجتمع أن یحافظ علیھ، و أن یلتزم بسلوك 

اإلنسان ظالما و ذلك باستعمال ألفاظا بعیدة كل البعد عن دیننا الحنیف من طرف أشخاص كرمھم اهللا 
، و التي تعجز المجتمع ذه الفئات التي تعد عمادھ ،)51جدول قم  ( طفال و الشبابو ھم النساء، األ

بصلة لمجتمعنا العربي، فتجد عنفا لفظیا  ةعن التصرف الصحیح و التحكم في ألفاظھا التي ال تم
العنف في   ).52جدول رقم (في الشوارع العامة بالمدینة  ) 50جدول رقم (یشعر سامعیھ بالتذمر 

عد المتفق علیھا في تبادل الحوار و القوا ثقافة الفرعیة للفرد و على مجموعالشارع یقوم على أساس ال
لفظي حتى أثناء الحوارات العادیة أثناء الشجارات، بل یبرز العنف ال، و التي تظھر لیس فقط التفاعل

إذ أثارت ثقافة و یظھر أن المشكلة الكبیرة ، أي كلمات اعتاد علیھا أصحابھا فقط ) 53جدول رقم (
و ھذا ما یجعل بعض  )1(الثقافة السائدة في المجتمع  معارضة و ھي ثقافة الشارع التي تتعارض مع

  .األفراد یتدخلون ضد أولئك الذین یتلفظون بألفاظ غیر الئقة
و نظرا للمشاكل التي أسفرت عنھا عملیة اإلسكان بھذه المدینة الجدیدة و التي ال تقوم على أیة         

عائالت داخل منازلھم الحالة المأساویة ذ تم رصد أثناء الزیارات المیدانیة لإمقاییس موضوعیة، 
شروط السكن المریح،  أدنىو كیف أن ھذه األخیرة حشرت في مساكن ال تتوفر على  ،للكثیر منھم

و من ثم یكتسبون سلوك الشارع و . للعبفیضطر األطفال الخروج إلى الشارع  باحثین عن فسحة 
، و ما نقولھ عن )56جدول رقم  (الصحیحة  التي تقوم على التنشئة ةالوالدیذلك في غیاب الرقابة 

و مداخلھا و الفسحات الموجودة أمام ، یقال عن النساء الالئي اتخذن من ساللم العمارات األطفال
أما الشباب العاطل عن العمل و  . حدود اللیاقة أحیانامكانا  للنقاشات و الضحك التي تتعدى العمارات 

ھذه . التي تتخللھا معاكسات للمارة من الفتیات و النساء یثاألحادالذي یقضي جل وقتھ في تبادل 
  ).54جدول رقم  (األمور و غیرھا زادت من انتشار العنف اللفظي داخل ھذه المجمعات السكنیة 

من  ) 55جدول رقم  (و التوعیة  يبالنھفقد كان العنف الفظي یقابل  القدیمةفي السكنات  أما          
ا لعالقات الجیرة الوحیدة التي جمعت أفراد األحیاء لسنوات طویلة، إذ كان طرف الكبار و ذلك نظر

و ذلك أن داخل الحي نجد قیم و قوانین  الشاب المنحرف یبتعد عن منطقة سكناه لیفرض سلوكھ بعیدا 
  .م، و إال تعرضھم للنبذ من طرف عشیرتھاحترامھاأعراف و اتجاھات تلزم الجمیع 

علیھا  على ھذه المدینة، فلقد تفاقم علیھم األمر إذ رغم المساحة الكبیرة التي تترببانتقالھم إ أما        
ھكتار، إال أنھا ال تتوفر على مرافق للتسلیة أو أندیة ریاضیة  1500 –علي منجلي  –المدینة الجدیدة 

لة ضده ألي إجراء في حا اتخاذو من ثم ال یمكن . و علمیة یستطیع الشاب قضاء وقت فراغھ فیھا
و ذلك ألنھ ال توجد وسیلة للتعبیر سوى التلفظ بھذه  ) 58 -  56جدول رقم  (غیر الئقة  تلفظھ بألفاظ

   .لھؤالء الشباباأللفاظ التي تعبر في الغالب عن المستوى الثقافي 
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .69ص سابق  مرجعالعنف في مواقف الحیاة الیومیة ـ نطاقات وتفاعل ـ  –محمود سعید الخولي  )1(
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فیجب أن یتم التصدي لھا  ،و نظرا ألن الظاھرة تعرفھا بالدرجة األولى ھذه المجمعات السكنیة      

 )57جدول رقم  (طرف السكان ألنھم المتضرر الوحید و ذلك في غیاب سیاسة عالجیة  بحدة من
 ) 60 و 58 جدول رقم (ى تطبیق ما جاء في القانون في حالة توفر كل شروط الحیاة الكریمة قوم علت

  : یمكن إدراجھا فیما یلي  لالنتشاراللفظي مجاالت عدة  فللعنفو علیھ 
    یشعر سكان المجمعات السكنیة بالتذمر جراء سماعھم أللفاظ غیر الئقة في المدینة الجدیدة  - 1

   .–علي منجلي  - 
  .استثناءغیر الئقة من طرف النساء و الشباب و األطفال دون السماع ھذه الكلمات  تعود - 2
   .یكثر تداول ھذه األلفاظ غیر الالئقة في الشارع - 3
  .تشاجر أفراد العینة مع أشخاص صدرت منھم ھذه األلفاظ غیر الالئقة - 4
  .ھذه األلفاظ ال تصدر أثناء الشجارات فقط - 5
  .للتعبیر عن رأي بعض األشخاص ضد مواقف معینة التلفظ بھذه األلفاظ مجرد وسیلة - 6
  .في ھذه المجمعات السكنیة انتشاراو لكنھا زادت ھذه الظاھرة لیست جدیدة  - 7
  .ھذه الظاھرة داخل ھذه المجمعات السكنیة بسبب غیاب وسائل الردع و العقاب انتشاریتزاید  - 8
  .طةاألشخاص الذین تعرضوا لمثل ھذا العنف لم یقدموا أیة شكوى للشر - 9

  .أما في السكنات القدیمة كان ھؤالء السكان یعالجون مثل ھذه المواقف بالنھي و التوعیة فقط  - 10   
  .في انتشار ظاھرة العنف اللفظي ھي التنشئة الخاطئة للفرد السبب الرئیسي  - 11   
  

  .الفرضیة الثانیة قد تحققت بنسبة كبیرة جدا أنعلیھ یمكننا التأكد على  و        
  
  :ة الثالثـــــــــــةــائج المتعلقـــــة بالفرضیــالنت -4
  

موقعا استراتیجیا حیث برمجت الستقبال حجم سكاني  –منجلي  علي –تحتل المدینة الجدیدة          
على المدینة األم قسنطینة و البلدیات التابعة ، و ذلك من أجل تخفیف الضغط نسمة300.000یقدر بـ

  .و بالتالي فھي تصنف ضمن المدن المتروبولیةطیني، للمجمع الحضري القسن
و ھذا الصحیة، الترفیھیة، الخدماتیة، غیر أنھا ال تلي كل حاجات السكان و خاصة من الناحیة         

رغم قلة وسائل النقل الحضري  اد ھائلة إلى مدینة قسنطینةما یظھر في التردد المكثف للسكان بأعد
، االتجاھاتمقارنة مع باقي  مكتظةكون في الغالب تالتي  فترة طویلة ینتظرون الذي یجعل السكان

  .في محطة بومزو للحافالت بوسط المدینة وقوف حافالت تنتظر من یركبھا حیث 
و نظرا للمشاكل التي یعانیھا السكان بدءا بضیق المسكن الذي ال یلبي الراحة النفسیة لھم،          

 في في الغالبتتمثل بسبب البطالة، فإنھا تؤدي إلى نتائج سلبیة الشباب  وصوال إلى الفراغ الذي یعانیھ
جدول (د العینة إلى اعتداء بالوسائل المادیة داخل ھذه المدینة ارغم عدم تعرض أفرعواقب وخیمة 

إال أنھم شاھدوا عن كثب اعتداءات تعرض لھا سكان المدینة الجدیدة تتمثل في السرقة  )66، 61رقم 
من طرف الشباب  غالبا في الشارع  االعتداءاتو تحدث ھذه  ،) 62جدول رقم  (التھدید  لباستعما

جدول  (و الھواتف النقالة و األموال  تمستھدفین النساء بصفة خاصة إذ یقومون بسرقة المجوھرا
األبیض، حیث یفر بعدھا   مستعملین في ذلك التھدید الذي یكون غالبا باستعمال السالح ) 66 رقم
  ) 69جدول رقم  (جد الضحیة أي وسیلة سوى إبالغ الشرطة  السترجاع المسروقات تارق، و ال الس

   ) 65جدول رقم  (تمسھم  بالون بھذه اإلعتداءات ما دامت لمال ی نأمام مرأى السكان الذی
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مدت األرض و لكن اهللا ذو فضل صل ببعضو لوال دفاع اهللا الناس بعضھم : " متناسین قولھ تعالى 
ادع إلى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم باللتي : " ، و قولھ أیضا)1(" على العالمین

 .من الدفاع عن نفسھ و عن غیره اإلنساني تمكن ذلا سانياإلنفاختفت مقومات السلوك  "ھي أحسن
) 70رقم جدول(تطولھم أیدي األشرارحتى ال على أخذ االحتیاطات اآلمنة للسكن فقط معتمدین

متناسین أن غیاب العدل و انتشار الظلم و تزاید اإلعتداءات على األموال و الممتلكات و األشخاص 
  .لم أحد أبدایطول كل فرد في المجتمع حیث لن یس

فالجماعات المترابطة و التي توجد بداخلھا درجة عالیة من التفاعل و اإلندماج  "كوزرفحسب 
الشخصي في البناء اإلجتماعي تمیل إلى أن تكتب الصراع، األمر الذي یؤدي إلى تراكمھ، و لذلك 

  .)2(" فإنھ عندما یظھر یكون صراعا عنیفا
طة التي تقوم عند حدوث ظاھرة رل وسائل األمن المتمثلة في الشو یأتي تدخل الدولة من خال        

جدول ( عنف مادي بالقبض على المشتبھ بھم كإجراء وقائي حتى یتم استدعاء الضحیة للتعرف علیھم 
  ).72رقم 

فالعنف بالوسائل المادیة من اخطر أشكال العنف بصفة عامة ألنھ یترك آثارا قد تصل إلى حد         
مما یزید من تفاقم الظواھر اإلجتماعیة، و یشعر الناس بالالأمان في مدینة )  73دول رقم ج( القتل 

 ا، األمر الذي خلق نوع) 74جدول رقم ( عرفت توافد سكاني من مناطق مختلفة، و مستویات مختلفة 
 من الصراع في إطار غیاب سیاسة معقلنة ال تقوم على اعتبار السكن مجرد طوب و إسمنت بقدر ما

مسكن یكون خاضعا لقیم و معاییر و اتجاھات المجتمع تتجسد فیھ كل أطر . یمثل الراحة، األمان
  .الثقافات الفرعیة 

و علیھ یمكننا أن نقول أن العنف بالوسائل المادیة أخطر أشكال العنف حالیا و التي یعاني منھا         
  :يیلسكان المجمعات السكنیة الجدیدة و التي یمكن حصرھا فیما 

 . –علي منجلي  –ھناك اعتداءات بالوسائل المادیة تعرض لھا سكان المدینة الجدیدة  - 1
 .عدم مباالة باقي السكان بما یعانیھ بعضھم جراء اإلعتداءات بالوسائل المادیة - 2
 .السرقة باستعمال السالح ھي أخطر اعتداء یتعرض لھ السكان - 3
 .جدیدةیتسبب الشباب في إثارة المشاكل داخل المدینة ال - 4
علي  - تعد النساء الفئة األكثر تضررا من االعتداءات بالوسائل المادیة داخل المدینة الجدیدة - 5

 .–منجلي 
بعد إبالغ الشرطة تتولى ھذه األخیرة البحث عن المعتدي من خالل القبض على المشتبھ بھم  - 6

 .داخل المدینة الجدیدة
سكان، بل كانت نادرا ما تحدث في االعتداء بالوسائل المادیة لیست ظاھرة جدیدة على ال - 7

 .السكنات القدیمة
یتمثل موقف السكان من ھذه اإلعتداءات بأخذھم االحتیاطات األمنیة للسكن فقط حتى ال  - 8

 .تتعرض منازلھم للسرقة
 .العنف بالوسائل المادیة من أخطر أشكال العنف ألنھا تؤدي في الغالب إلى القتل - 9

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .100،102ص  مرجع سابق، ،العنف و المجتمع  - اإلسالم و العنف   -مراد زعیمي   )1(
  . 111ابق ص س مرجع) 2(
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السبب الرئیسي ) إنزالقات، أحیاء قصدیریة، سكن اجتماعي ( اختالف مناطق توافد السكان  - 10
نطوي و التي ت –علي منجلي  –وسائل المادیة في المدینة الجدیدة وراء انتشار ظاھرة العنف بال

    .تحتھا أسباب فرعیة كالبطالة، الفقر، الجھل، الحقرة، التھمیش
، ال ملیست أھم مشكل في حیاتھ –علي منجلي  –فأزمة السكن بالنسبة لسكان المدینة الجدیدة          

       .مشاكل أخرى تعتبر أخطر من أزمة السكنیمكن حلھا لوحدھا بل یجب أن تعالج من قبلھا 
                 

  .جدا كبیرة نسبةأن الفرضیة الثالثة تحققت ب  إذنو نخلص         
  

و النتائج التي توصلنا إلیھا من خالل تحلیلنا لمتغیرات الفروض اإلجرائیة تؤكد لنا في نھایة         
ال كثیرة في المجمعات السكنیة الجدیدة یتمثل في العنف األمر، و بصورة واضحة أن العنف یتخذ أشكا

تالفات و التعدي على القیمة اإل الحائطیة و الرمزي الذي تجسده تلك الكتابات و الرسوم و الخربشات
، العنف اللفظي الذي یتمثل في تلك العبارات التي تصدر من طرف كل فئات المجتمع الجمالیة للمدینة

و العنف بالوسائل المادیة و الذي یتجسد غالبا في .  سبب التنشئة الخاطئةأو عن غیر قصد و ذلك ب
  .و الضرب السرقة باستعمال السالح األبیض

  .و كل ھذا یسبب مشاكل أشد و أخطر تعتبر قنبلة موقوتة إذا لم یتم عالجھا بصورة سریعة        
  

  :عتمـــدةعالقـة نتائــج الدراســة باألسس النظریــة الم: ثانیــــــا
  

أشكاال متعددة من حوادث العنف المتمثلة غالبا في  –علي منجلي  –تعرف المدینة الجدیدة         
العنف الرمزي و الذي یلجأ إلیھ الشباب للتعبیر عن أحاسیسھ الداخلیة و الصراع الذي و الصراع 

س االنتماء االجتماعي الذي الذي یعیشھ، ھذا الشعور الذي یتمثل في النبذ و التھمیش و فقدانھ إلحسا
یدا من األسرة وصوال على المجتمع، فیكّون لنفسھ عالما فیھ من الرموز الذي تمس الحیاء العام، و 
تتعدى ھذه الظاھرة الفدیة لتخص مجموعة من الشباب یجعلون ألنفسھم عالما خاصا و سیلتھم للتعبیر 

التي تركز على "  النظریة الظاھرتیة"  ها تؤكدعن مواقفھم، الكتابات الحائطیة و الرسومات، و ھذا م
یتحكم في قدرة الفرد أو  يالذ األنااإلضطربات النفسیة الناجمة عن اإلختالالت الوظیفیة التي تصیب 

عدمھا على مجابھة متطلبات الحیاة و توطید عالقتھ بالواقع الذي یعیشھ، مع اھتمامھا بالتنشئة 
التكیف االجتماعي فیقع فریسة عالم معادي للمجتمع، و ھذا ما االجتماعیة التي تساھم في عملیة 

ینطبق على النتائج المتوصل إلیھا في الدراسة من عدم تكیف األفراد الممارسین للعنف مع واقعھم 
  .االجتماعي و ذلك بسبب الفراغ الذي یعیشونھ الناجم عن البطالة 

خاصة السرقة من أجل إثبات الذات و فاألفعال التي تصدر من طرف الشخص العنیف و         
تطویر الشخصیة للسیطرة على الواقع، فارتكاب الشخص لشكل من أشكال العنف كالكتابات 

فقدان االنتماء إلى الوسط  نالحائطیة، السرقة، أو التلفظ بألفاظ بذیئة ما ھي إال تصرفات تعبر ع
المجتمع، و عدم االھتمام برد الفعل مما یؤدي بالفرد إلى التمرد على قیم و معاییر  االجتماعي
  "النظریة اإلحباطیة" ، و ھو ما جاء في االجتماعي

فالتلفظ بألفاظ بذیئة من . كما أن ممارسة العنف یتم عن طریق أشخاص آخرین یرتبط بھم الفرد        
التي تعتر "  نظریة التعلم اإلجتماعي" عدة فئات في الشارع أو داخل العمارات یتماشى مع ما تؤكده 

أن العنف لیس سلوكا فطریا بقدر ما یكتسب من خالل االتصال بأشخاص آخرین تربطھم بالشخص 
  . عملیة اتصال مباشرة تتمیز بأنھا لفظیة
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كما تحدث عملیة تعلم السلوك العنیف داخل الجماعات التي تربط أفرادھا عالقات تقوم على المودة و 
ھذا ما یفسر أن األم و األب الذي یتلفظ بألفاظ بذیئة داخل المنزل یتوقع أن ینعكس ذلك على سلوك 

  .االبن داخل أو خارج نطاق األسرة
الظروف االجتماعیة التي یعیشھا الفرد سواء كانت داخل األسرة  و ھنا یمكننا أن نؤكد على أن        

أو خارجھا تؤثر علیھ بطریقة مباشرة لما لھذه األخیرة من أھمیة في تقویم سلوكھ، و ھو یتماشى مع 
التي تؤكد على فكرة الحتمیة التي تقوم على العوامل البیولوجیة "  النظریة العضویة" ما جاءت بھ 

ي تجعل من الفرد الذي یمارس العنف مدفوعا إلى ارتكابھ بحكم تلك العوامل مما یفقده الموروثة، و الت
  .حریة االختیار 

كما یلعب الوسط االجتماعي دورا ھاما في تحدید سلوك األفراد، فوجود ھؤالء في مدینة ال         
التھمیش، حیث أن  تتوفر على أدنى شروط الحیاة، مسكن غیر الئق، بطالة، انعدام وسائل الترفیھ،

الطبیعیة و الثقافیة و  ةالعوامل الفردیة ال تساھم وحدھا في دفع الشخص إلى ممارسة العنف بل البیئ
االجتماعیة تلعب دورا ھاما في تغییر سلوك الفرد، و ھذا من خالل ما یقدمھ الشارع من عون قائم 

النظریة " ما یتوافق مع ما جاءت بھ  على التقلید، حیث یتحول العنف إلى مھنة یمارسھا البعض و ھذا
  " . االجتماعیة

ھذا و یمس العنف بصفة خاصة الفئات الشابة المندرجة من الطبقات الفقیرة أو متوسطة الدخل         
و بحكم ثقافتھا الفرعیة نجد معظم مرتكبي العنف ھم من الوافدین من األحیاء القصدیریة أو 

 ك، و التي ترى أن السلو"نظریة الثقافة الفرعیة للعنف "جاءت بھ الفوضویة، اإلنزالقات، و ذا ما 
العنیف ال یؤثر على ممارسیھ فقط بل یتعدى تأثیره إلى أفراد آخرین ممن ھم على صلة بھؤالء 
األشخاص، و ھنا یبرز دور األسرة في تعلیم أبنائھا القیم و المعاییر التي تضبط أھدافھ و طموحاتھ و 

  .خالل الطرق المشروعةالوصول إلیھا من 
و قد أظھرت الدراسة المیدانیة أن النساء ھن الفئة األكثر تعرضا للعنف من خالل اعتداءات         

السرقة التي یتعرضن لھا و التي تسكون في الغالب باستعمال السالح األبیض أمام المباالة السكان 
مثل الغابة تختفي مشاعر المواطنة و الذین یلجؤون فقط إلى تامین أنفسھم، حیث أصبحت المدینة 

حیث أن "  نظریة استھداف العنف" الشعور بالغیر لتحل محلھ الشعور باألنا، و ھذا ما تعرضت إلیھ 
كثیر من السرقات تحدث نتیجة الحاجة و لیس للفت انتباه اآلخرین، فشعور األشخاص الممارسین 

المادي و العاطفي یسبب في حدوث حاالت العنف، للعنف یكون في الغالب لتلبیة حاجیاتھم، فالحرمان 
النظریة "رغم أن الفقر لیس  في حد ذاتھ دافعا أساسیا لحدوث ظاھرة العنف، و ھذا ما جاءت بھ  

  .التي ترى أن الفقر ال یرتبط بالعنف إنما العنف ھو الذي یرتبط بالفقر"  االقتصادیة
 لتحقیق مطامح معنویة أو مادیة، ال یمكن تحقیقھا فالفقر یولد حاالت اجتماعیة تتخذ من العنف سبیال

  .           شرعیة على حساب حقوق و مشاعر اآلخرین رإال بأسالیب غی
  

  :نتـــائج الدراســـة و عالقتــھا بالدراســات الســابقة: ثالثــــــا
         

 –علي منجلي –المدینة الجدیدة - لقد توصلت الدراسة المیدانیة ألشكال العنف في مدینة قسنطینة        
أشكاال عدیدة داخل المجمعات السكنیة الجدیدة  من النتائج مفادھا أن العنف یتخذ جملةنموذجا إلى 

العنف الفظي و العنف من خالل االعتداء بالوسائل المادیة و التي تتشابھ ، العنف الرمزي : تتمثل في 
  قة التي تم عرضھا و ذلك لفقر المكتبات باألبحاث في بعض ما توصلت إلیھ الدراسات الساب وتختلف 
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یام بالدراسات و السوسیولوجیة التي تعالج ظاھرة العنف بأبعادھا المختلفة و ھو ما یجعل ضرورة الق
  .بحوث تساھم في إیجاد حلول عالجیة لده الظاھرة الخطیرة 

و بمقارنة ھده الدراسة مع ما تم التوصل إلیھ من خالل الدراسات السابقة و التي توصلت           
أن العنف یتخذ أشكاال كثیرة تتمثل في كون أن الشباب ھم الفئة األكثر ممارسة لظاھرة  إال معظمھا

أكثر من اإلناث ف الناجمة بصفة خاصة من خالل التنشئة األسریة الخاطئة و التي تخص الذكور العن
الفراغ و تعاطي ، حیث تستھدف في الغالب أفراد األسرة بالدرجة األولى و ذلك بسبب البطالة 

تدفعھم  وغیاب الرقابة و المتابعة القاسیة  ةالمعاملة الوالدیأن حیث المھلوسة  صاألقراالمخدرات و 
والتي یكون فیھا   إلى التمرد وممارسة العنف  سواء داخل األسرة ـدراسة أباء یعتدون على أبائھم  ـ

  .و ھدا ماتم التوصل إلیھ في دراستنا الشاب تحت تأثیر المخدرات 
كما أن تفعیل دور الضبط االجتماعي یجنب الشاب االنحراف ألنھ یساھم في عملیة التكیف 

دلك أن عامل اإلشباع المادي والمعنوي  لھ لوك األفراد واتجاھاتھم تتحكم في س االجتماعي التي
أھمیة قصوى في ممارسة الشاب للسرقة من أجل سد حاجیاتھ الیومیة التي عجزت األسرة عن تلبیتھا 

  .نتیجة حالتھا االقتصادیة ،اد یعتبر السرقة مجرد وسیلة كسب 
و العزلة كلھا عوامل تساھم في انتشار ظاھرة  ھده المدینة لكما أن التھمیش الذي تعیشھ األسر داخ

   . العنف 
  

  :القضــــایا التــي تثیــرھا الدراســــــة :رابعــــا
  

حاولت ھذه الدراسة أن تثیر جملة من التساؤالت حول أشكال العنف في مدینة قسنطینة بغیة        
كامنة وراءھا، و بالتالي تحدید میكانیزمات الوقوف على حجم الظاھرة، و من ثم حصر األسباب ال

  :القضاء علیھا لتحقیق األھداف المرجوة في إطار إنجاح مشروع المدینة، و أھم ھذه القضایا
خالل استغالل الید العاملة الوطنیة و القضاء على ظاھرة  نالقضاء على مشكل البطالة م - 1

  ).الصینیین( استراد الید العاملة األجنبیة 
واطن في عملیة تصمیم و إنجاز المدن ألنھ المعني الوحید بھا، و ذلك حتى یشعر إشراك الم - 2

 .أنھ جزء من ھذه المدینة، و ال یشعر فیھا بالغربة
استغالل النماذج ( االبتعاد عن سیاسة االقتباس األعمى في مجال التخطیط الحضري  - 3

 .الفرعیة الجزائریةو مراعاة قیم و معاییر الثقافة العربیة و الثقافات ) األوروبیة
، و إعطاء الفرص لإلطارات لتوظیف )للتنفیذ( االعتماد على الطاقات الوطنیة و إلغاء أسلوب  - 4

 .أفكارھم و إبداعاتھم
 .إشراك كل المختصین في عملیة التخطیط الحضري مع تفعیل دور الباحث السوسیولوجي فیھ - 5
ز القدرات للقضاء على فكرة االھتمام بالشباب من خالل فتح مجاالت لالستثمار و إبرا - 6

 .الھجرة
تشیید عمارات ذات شقق واسعة تحقق الراحة النفسیة للسكان و لیس فقط مجرد طوب و  - 7

 .سمنتإ
یستطیع فیھا الشاب  ،و دور للسینما و المسرح و علمیة توفیر مرافق للتسلیة و أندیة ریاضیة - 8

ي فیھا األسر أوقات قضاء وقت فراغھ مع بناء مساحات خضراء و مالعب لألطفال تقض
 .فرغھا
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c تحلیل و مناقشة نتائج الدراسة -------------------------- ---------- ---------------------------------------------- لسادسالفصل ا d  
  
 
أنشطة خلق ھذا النموذج العمراني صعوبة في سیاسة التنسیق الخاصة بالمدینة في مجال  - 9

 .عمران الحضريفي دائرة ال اإلنشاء
 .تكثیف األمن داخل المدن الجدیدة بما یتناسب و عدد السكان  - 10  
عقوبات صارمة على ظاھرة إتالف الممتلكات و تشویھ المظھر الخارجي و الداخلي  تطبیق  - 11  

 .استغالل المساحات الخارجیة ألغراض خاصةللعمارة، و 
 .تسببھ من تشویھ للمحیط، و ظاھرة باعة الرصیفعلى ظاھرة األسواق الفوضویة لما  القضاء - 12  
 .القضاء على ظاھرة المحالت التي تثیر الضوضاء أسفل العمارات  - 13  
 .المحیط من خالل غرس المساحات الفارغة أمام العمارات و على جانب الطرق تزیین - 14  
 .الرھبةب اإلنسانخلق أزقة و ممرات داخل المدینة عوض شوارع واسعة تشعر   - 15  
و ممرات الراجلین و جسور صغیرة لعبور الطریق السریع و الذي یحصد  األرصفةتكثیف   - 16  

 .أرواح اآلالف من األشخاص سنویا
مرة في إلیھ إدراج برنامج لمكافحة ظاھرة العنف بصفة مستمرة و لیس االكتفاء بالتطرق    - 17  

 .السنة
العنف من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة السلیمة و  األسرة بدورھا في القضاء على توعیة - 18  

اآلفات  من نفیرھمذلك من خالل غرس قیم و معاییر الدین اإلسالمي في نفوس األبناء منذ الصغر و ت
  .االجتماعیة

  .عالج العوامل المرضیة للشخص العنیف  - 19  
تصرفات الوالدین داخل تطویر شخصیة الطفل من خالل إعطاء القدوة الحسنة ألفعال و   - 20  

 .المنزل
تسھیل لھم عملیة التكیف و  األبناءاالجتماعي بنفوس  روح المواطنة و الشعور باالنتماء غرس - 21  

 .االجتماعي
و المتابعة المستمرة لألبناء و فتح أبواب الحوار معھم لمعرفة كل صغیرة و كبیرة  المراقبة   - 22  

 .رفاقھمفي حیاتھم، و مشاركتھم في اختیار 
المدرسة في عملیة القضاء على ظاھرة العنف من خالل التوعیة و المتابعة الدقیقة للتالمیذ  دور - 23 

التي ال تعتمد على سیاسة الترھیب بقدر ما تقوم على التفھم و التقرب باعتماد أسالیب علم النفس في 
 .التعامل معھم

 .الممتلكاتنف ضد األشخاص و تطبیق القانون بصرامة على كل شخص یمارس الع   - 24 
 .في المرافق العمومیة البذیئةوضع قوانین صارمة للحد من ظاھرة التلفظ باأللفاظ    - 25 
 .معاقبة األشخاص الذین یتسببون في إحداث قلق أو إزعاج للسكان مھما كان نوعھ   - 26 
من خالل توعیة  القضاء على ظاھرة تعاطي المخدرات و األقراص المھلوسة و الكحول   - 27 

 .رد و المجتمع معافالشباب بخطورة ھذه اآلفة على ال
 ...).، ضرب، اغتصابسرقة، خطف، ( اإلبالغ عن كل االعتداءات مھما كان نوعھ   - 28 
األحزاب و الجمعیات و وسائل اإلعالم للحد من انتشار أشكال العنف من خالل إدراج  دور - 29 

 .حمالت توعیة مكثفة و دائمة
من سرعة التأثیر في نفوس  القضاء على ھذه الظاھرة لما لھذا األخیر المسجد في دور - 30 

  .المواطنین
  .توفیر الحاجات التي تدفع بالشخص إلى ممارسة العنف أو خلق بدائل سلوكیة بعیدة عن العنف - 31 
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و التي تبدو و كأنھا  رتعاني المدن الكبرى الكثیر من المشكالت التي تتمیز بالخطورة و االنتشا        

تشر داخل المدینة مشكالت غیر قابلة للحل مثل مشكل اإلسكان، مشكل البطالة و ظاھرة العنف التي تن

  .ظم مجموعة الثقافات الفرعیة المتباینةالناشئة التي ت

 –علي منجلي  –ستنا لموضوع أشكال العنف بمدینة قسنطینة بصفة عامة و المدینة الجدیدة و درا        

ه في دراسة الظواھر عبارة عن مجھود متواضع في مجال علم االجتماع الحضري و دور

و قد حرصنا على اإللمام بالموضوع من كل جوانبھ لتحقیق أھداف الدراسة، و  ھذا  .السوسیولوجیة

تمدنا في جمع المعلومات على المقابالت و االستجوابات و المالحظة و التي مكنتنا إلى حد لبلوغ ذلك، اع

شفت لنا النتائج المتوصل إلیھا عن واقع و أشكال و ك. ق المیدانیة للمجتمع المحليكبیر في جمع الحقائ

  .بصفة خاصة و مدینة قسنطینة بصفة عامة) علي منجلي( العنف بمجال الدراسة 

) على اعتبار أننا ننتمي إلى المجتمع األصلي  مدینة قسنطینة(و انطالقا من معایشتنا لنمو المدینة         

و اعتمادا على البیانات و المعلومات و المشاھد المتحصل علیھا عبر لقاءاتنا و مقابالتنا مع أھالي 

ذا في فھم و إدراك و تحلیل المدینة، و مشاركتھم تنقالتھم الیومیة و الدخول إلى منازلھم، ساعدنا كل ھ

  .تطور الظاھرة

( كما اعتمدنا من خالل مقابلتنا لبعض المسؤولین من البلدیة و دیوان الترقیة و التسییر العقاري         

نشأتھا و المشاكل التي  منذقدمت لنا شواھد عن واقع المدینة ) كجانب تقني مساھم في تطور المدینة

نجاح مشروع المدینة، و ھو ما ساعدنا على توظیف ھذه المعطیات في و تنعكس سلبا على إتعترضھم 

فھم و تحلیل عوامل ظھور المدینة الجدیدة و دورھا في انتشار أشكال العنف من خالل الواقع الذي 

  .یعیشھ السكان

نشأة و عبر المسار التاریخي لسكان ھذه المدینة و الذي یدل على تاریخ مدینة قسنطینة من حیث ال        

  :و تطور العمران، و ذلك ألن من أسباب ظھور المدینة الجدیدة ھو

  .قلة األراضي الصالحة للتعمیر - 

  .تخفیف الكثافة السكانیة على المدینة األم - 

جاءت كخیار استراتیجي لحل إشكالیة النمو التي تعاني منھا   - علي منجلي  –لذلك فالمدینة الجدیدة 

  .د تضافرت في إحداثھا كل العوامل المجالیة، االجتماعیة و االقتصادیةالمدینة األم قسنطینة، و ق
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فمدینة قسنطینة منذ خروجھا من الصخرة و توسعھا عرفت استھالكا كبیرا لألرض إلقامة         

  .المشاریع و التجھیزات المختلفة

ھكتار  234حوالي  1937ھكتار، أصبحت سنة  30فبعدما كانت مساحتھا أثناء الوجود الفرنسي 

  .مرات) 08(لتتضاعف ھذه المساحة ثماني 

  .ھكتار 23000كما قدرت األراضي القابلة للتعمیر ببلدیة قسنطینة 

و قد تضاعف  1948أما فیما یخص السكان فقد عرفت مدینة قسنطینة تطورا سكانیا منذ سنة         

  .سنة 50مرات خالل ) 04(أربع 

المجالي و النمو الدیموغرافي، عرفت المدینة ظھور المدینة الجدیدة في  و أمام ھذا النمو و التوسع        

قسنطینة، ( الذي یغطي قسنطینة الكبرى  1982لسنة ) PUD(إطار توجیھات مخطط النوجیھ العمراني 

و قد تمت المصادقة علیھ وفق قرار وزاري رقم ) الخروب، عین سمارة، دیدوش مراد و الحامة بوزیان

 1983ماي  22أین تقرر في المجلس الوزاري في جلستھ لیوم  1988جانفي  18في المؤرخ  88/16

، و علیھ فالمدینة - عین الباي  –البدء في دراسات التھیئة و التعمیر المتعلقة بموضع المدینة الجدیدة 

قد أنشئت من خالل المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر الذي أنشئ وفق  –علي منجلي  –الجدیدة 

المتعلق بتحدید أدوات التھیئة و التعمیر بھدف  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29انون رقم الق

و قد تمت المصادقة على المخطط . تخفیف الضغط عن المدینة األم و تحویل فائضھا السكاني لھا

بمقتضى القرار التطبیقي رقم  1998التوجیھي للتھیئة و التعمیر للمجمع الحضري القسنطیني سنة 

  .1994، مع العلم أن ھذا المخطط ظھر سنة 1998فیفري  25المؤرخ في  98/83

علي منجلي  من الجھة الغربیة من ھضبة عین الباي، على  –و برمج مشروع المدینة الجدیدة        

حي جامعي، ( سكنا و عدد من التجھیزات الكبرى  54249ھكتار لحوالي  1500موضع تبلغ مساحتھ 

وحدة جواریة، لكن  20أحیاء، تضم  05و قد قسمت المدینة إلى ...). ظیرة تسلیة، مستشفى عسكري، ح

و  "ھذا ما أدى إلى ظھور عدة مشاكل و أخطرھا ظاھرة العنف . إلسكانفي  ما یالحظ ا ھي العشوائیة

التي عبارة عن سلوك عدواني بین طرفین متصارعین یھدف كل منھما إلى تحقیق مكاسب معینة أو 

ع اجتماعي معین، و العنف ھو وسیلة ال یقرھا القانون، و كما ھو واضح فإن من یستخدم تغییر وض

  .)1(" العنف یكون غالبا الطرف األضعف الذي یواجھھ طرف آخر یملك السلطة

  
          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .100،ص 1992اإلسكندریة،  –دار المعرفة  –األسباب و العالج  –ظاھرة التطرف  –محمد أحمد بیومي   )1(
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ھمیة قاعدة تعریفیة واحدة و محددة لمفھوم و تجمع أغلب الدراسات على أنھ ال توجد من الناحیة المف

العنف، بل تختلف باختالف المیادین التي یحتویھا و تنوع المقاربات لتنوع اختصاصات الباحثین و 

للعنف تتمحور في العنف الرمزي، العنف اللفظي  ةو ھذا ما أدى إلى وجود أشكال كثیر. خلفیاتھم الفكریة

اب سبب المشاكل التي یعاني منھا الشا توصلت إلیھ نتائج دراستنا بو العنف الجسدي و المادي، و ھذا م

حیث و بفعل المحاكاة و التقلید و من  .یلجأ إلى ارتكاب العنف من خالل مخالطة جماعات إجرامیةإذ 

تھ، و ذلك راجع للمشاكل التي یعاني منھا و المتمثلة و االستمرار یصبح العنف أسلوب حیا خالل التكرار

اب إلى انیة، فیلجأ الشالبطالة و الفقر و الفراغ من جھة، و غیاب الرقابة األسریة من جھة ث غالبا في

ممارسة العنف للتعبیر عن تذمره و ذلك من خالل تلك الكتابات و الرموز الحائطیة و الرسوم التي 

ادیة و االجتماعیة تخدش في غالبھا الحیاء العام باإلضافة إلى معالجتھا لبعض القضایا السیاسیة و االقتص

مثل قضیة االنتخابات و الحقرة و البطالة و الھجرة، باإلضافة إلى مواضیع أخرى مثل المشاكل العاطفیة 

  .الخ بأسالیب تعبیریة بسیطة و لغة دارجة مزیج من اللغة العربیة و الفرنسیة...و الموت

الغالب النساء و الفتیات في بات و رموز إلى كلمات تستھدف في او یتعدى العنف مجرد كت        

الشارع لتتحول ھذه الكلمات إلى تسلیة الكثیر من الشباب و األطفال یتفنن بعضھم بأرذل العبارات 

        .الستدراج ضحایاھم

ال تقتصر ظاھرة العنف اللفظي على الشباب و األطفال في الشارع فقط، بل تنتشر بصفة كبیرة         

ت و في الحافالت و كأن ھذا الشكل من العنف أسلوب تعبیر تعود الجمیع علیھ بین النساء داخل العمارا

أثارة ثقافة معارضة و ھي ثقافة الشارع التي إذ و أصبح جزءا من حیاتھم و یبدو أن المشكلة كبیرة، 

  . لمجتمعتتعارض مع ثقافة ا

و نتیجة للمشاكل التي یعاني منھا الشباب و خاصة الفقر و تعاطي المخدرات و الكحوالت  و         

في ذلك النساء و الشیوخ األقراص المھلوسة یلجأ بعضھم إلى السرقة لتلبیة حاجیاتھم مستھدفین 

ب أو إذ غالبا ما بتحول التھدید إلى جریمة قتل أو ضر. التھدید عن طریق السالح األبیضمستعملین 

اغتصاب، و تتعدى ھذه االعتداءات األشخاص لتستھدف بعدھا المنازل و المحالت و ذلك من أجل 

قرص مخدر أو زجاجة كحول، و قد یتعدى االعتداء األشخاص الغرباء لیتحول االعتداء إلى أفراد 

دیننا لیر ال تمت خاللھا قیم و معای ظھراألسرة، فكم من األبناء اعتدوا على آبائھم بالضرب أو السرقة لت

  .و ثقافتنا بشيء
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و علیھ فالمدینة الجدیدة رغم أنھا قضت على مشكل السكن لدى الكثیر من األشخاص ، إال أنھا لم          

تعالج بعض المشاكل الھامة كالبطالة و الفقر، و تحولت من ثم إلى مجرد مرقد یتطلب مصاریف في 

  .إطار انعدام المداخیل

ماعي یلعب دورا في تحدید سلوك األفراد، إذ وجود ھؤالء في مدینة ال تتوفر على لذلك فالوسط االجت

و ال یحقق تطلعات األجیال  - الئق و ال یتناسب مع حجم العائلةمسكن غیر  -  أدنى شروط الحیاة

باإلضافة إلى انعدام وسائل الترفیھ، التھمیش، حیث أن العوامل الفردیة ال تساھم وحدھا في  ،الصاعدة

لبیئة الطبیعیة و الثقافیة و االجتماعیة تلعب دورا ھاما في تغییر اع الشخص إلى ممارسة العنف بل دف

و ھذا ما دفع بالكثیر من األشخاص إلى تغییر نمط السكن من الداخل و الخارج مما شوه . سلوك الفرد

يء في المدینة مما دفع المنظر العام للعمارة و أفقدھا قیمتھا الجمالیة، فیسیطر بذلك العنف على كل ش

بالكثیر من السكان إلى تغییر مقر اإلقامة من خالل التبادل أو البیع و ذلك لغیاب اإلحساس باالنتماء 

     االجتماعي لھذه المدینة و التي أصبحت محتشد لكثیر من األشخاص ذوي الثقافات الفرعیة المختلفة 

یرة التي انعدم اإلحساس بھا طالما أن السكان ھجین و التي ال یربطھم ببعضھم أي رابط سوى عالقة الج

و . - انزالق، فوضوي، اجتماعي، قصدیري، تساھمي و بیع عن طریق اإلیجار - : من مناطق مختلفة

  .تصبح العالقة مجرد لقاءات عابرة في سلم العمارة أو داخل الحافلة أو الدكان أو في الشارع

یلجأ الكثیر من السكان إلى االحتیاط و تأمین أنفسھم جراء إذ ان فینعدم الشعور بالتكیف االجتماعي و األم

تلك االعتداءات التي تحدث داخل المدینة، فتختفي مشاعر المواطنة و الشعور بالغیر لیحل محلھ الشعور 

  .باألنا

التي و علیھ یمكن القول أن المدینة الجدیدة رغم ذلك الصرح الھائل من العمارات التي شیدت بھا و        

الجامعة، مستشفى ( و رغم تلك االنجازات الھائلة الموجودة بھا  ،تستوعب كثافة سكانیة عالیة

غالبا في مساحة الشقق و انتشار  ةتمثلھا ال تتوفر على شروط نجاح المدینة و المإال أن...) عسكري،

حیث یلجأ  .رحالمساحات الخضراء و قاعات الترفیھ من نوادي علمیة و ریاضیة و دور سینما و مس

غالبیة السكان إلى الجلوس على قارعات الطرق أو في المقاھي لقضاء وقت الفراغ، ناھیك عما تخلفھ 

  .ھذه الظاھرة من مشاكل تنعكس على الفرد و المجتمع معا

و أمام ھذه الوضعیة المزریة التي یعیشھا السكان في غیاب األمن الذي ال یتناسب مع عدد السكان        

  .ي یفتح الباب لبعض ممارسات الشباب المنحرفین الذین یمارسون نشاطاتھم بكل ریاحةو الذ
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یجب وضع إستراتیجیة مقننة  –علي منجلي  –و علیھ و مما تقدم لعالج ظاھرة العنف بالمدینة الجدیدة    

شغیل الشباب مشكل البطالة من خالل وضع برنامج لت على و مدروسة تقوم بالدرجة األولى على القضاء

یستجیب و تطلعاتھم المشروعة المتمثلة في االندماج في عالم الشغل لتحقیق ذواتھم و رغباتھم و ذلك من 

عدم االستقرار السیاسي،  ،خالل القضاء على سیاسة البیروقراطیة و المحسوبیة و التوظیف الھامشي

  .بھالة الغیر مصرح االقضاء على المھن الغیر رسمیة و على ظاھرة العم

تحسیس األسرة بأھمیة دورھا في التخفیف من ظھور العدید من اآلفات االجتماعیة و غرس قیم و        

 األمن و الحمایة لكافة أعضائھا و غرس معاییر الدین اإلسالمي الحنیف و ذلك بتوفیر االستقرار و 

  . الضبط االجتماعي و إبعادھم عن أي انحالل من خالل أدوات  بداخلھم  االنتماء للمجتمعشعور 

دور إیجابي في القضاء على الظواھر السلبیة بالمجتمع من خالل ترسیخ مبادئ  للمدرسةكما أن        

، و ھذا من خالل تكثیف الحصص الخاصة بالتوعیة، و في نفوس أبنائھا الدین اإلسالمي و قیم المواطنة

  .توطید الصلة باألسر لمعالجة أي مشكلة في أوانھا

أن توفیر كل المرافق الخاصة و العامة من خالل بناء عمارات تضم شقق ال تشبھ الجحور، بل  كما       

مجال یجد فیھ الفرد راحتھ بعد عناء یوم طویل و یحقق متطلباتھ من خالل دراسات تقنیة لطبیعة األسرة 

  .إلى المستقبل الجزائریة و ثقافتھا العربیة اإلسالمیة، و التي تحقق تطلعات المواطن الجزائري

باإلضافة إلى خلق أحیاء سكنیة شاملة و متكاملة، ألن ھدف التھیئة الحضریة ھو نمو أحیاء بالمدینة 

تتمیز بترابطھا االجتماعي و توفیر كل المرافق العامة و التجھیزات الخاصة مثل المدارس و العیادات و 

العلمیة و مالعب األطفال و دور تكوین  قاعات السینما و األلعاب و األسواق و النوادي الریاضیة و

الشباب و مجاالت خضراء للفسحة، ألن المدینة عبارة عن مسكن الجمیع و شارعھا ھو الفسحة الذي 

  .یجتمع فیھ كل السكان

كما تلعب وسائل اإلعالم دورا بالغ األھمیة في القضاء على كل أشكال العنف من خالل اطالع        

األحداث بالمدینة و األسالیب العالجیة الكفیلة بالقضاء علیھا من خالل الجرائد  المواطنین على مجریات

  .و الحصص التلفزیونیة و حمالت التوعیة

كما یساھم المسجد بدوره في القضاء على ھذه الظاھرة من خالل تبصیر المواطنین بخطورة        

مجتمع ككل بالدرجة الثانیة من خالل بالدرجة األولى و على ال الممارس لھ ظاھرة العنف على الشخص

  .جاء في القرآن و السنة النبویة دمھا مختصون و ذلك استدالال بماالمحاضرات و الدروس التي یق

و كغیرھا تلعب الجمعیات و األحزاب و الشرطة دورا ال یقل أھمیة عما تقوم بھ باقي مؤسسات        

ینھا و بین المواطنین من خالل حمالت توعیة بخطورة و ذلك للعالقة الوطیدة ب ،التنشئة االجتماعیة

في إطار سیاسة القانون التي ال یمكن أن تحقق أي نجاح إذا لم  بھا المجتمع المدني یقومالتي الظاھرة 
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یة و التي ال زالت نعرف إنجازات ضخمة لن تظھر نتائجھا إال بعد تیتعاون الجمیع لحمایة ھذه المدینة الف

 –ثفت جھود كل األطراف من مؤسسات و مواطنین إلنجاح مشروع المدینة الجدیدة سنوات إذا ما تكا

و القضاء على كل المشاكل و أھمھا ظاھرة العنف التي تعتبر قنبلة موقوتة یمكن أن تفجر  –علي منجلي 

              .المدینة في أي وقت إذا لم یتم عالجھا بصورة سریعة
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  :ملخـــــــــص
  
  

، و التي تواجھ الكثیر من المجتمعات ظاھرة العنف من الظواھر اإلجتماعیة الخطیرة تعتبر        
یخص المدینة دون الریف، أو الدول المتقدمة دون الدول  أوالعنف ال یخص منطقة معینة أو بلد معین 

التي عرفتھا المجتمعات منذ تواجد المتخلفة، فھو قدیم قدم التاریخ، إذ تجسد في مختلف الصراعات 
اإلنسان على سطح األرض، غیر أنھ أخذ منحى خطیر في عصرنا الحالي، إذ تعدى األفراد لیستھدف 

تتداولھا  المجتمعات و ذلك نظرا " موضة" ، أو "العنف رعص" و لذلك سمي ھذا العصر. الممتلكات
   .الطالع الدول على بعضھا البعض و على ما یحدث بھا

و تعد فئة الشباب من الذكور األكثر تورطا في ھذه الظاھرة النتقال العنف بینھم عن طریق         
  .التقلید و المحاكاة و ذلك لسرعة التأثیر فیما بینھم و اتسامھم بالتسرع في سلوكھم 

شكاال فردیة كاستجابة سلبیة نحو موقف معین و بالتالي یأخذ أ أوو یتخذ العنف صورة جماعیة         
كثیرة تتعدى حدود الفرد الممارس للعنف لتمس الشخص المعتدى علیھ، أو الشئ المعتدى علیھ 

السرقة، الضرب، االعتداء الجنسي، الخطف، ( لینعكس أثرھا على المجتمع ككل و المتمثلة في 
  ) .إتالف الممتلكات و القتل

للعنف أثر سلبا على المسار التطوري  و مثلھا مثل باقي الدول عرفت الجزائر أشكاال كثیرة        
للبالد و ذلك من خالل اإلحصائیات التي تتداولھا وسائل اإلعالم یومیا و التي تدل على اتساع ظاھرة 
العنف في بلدنا، و ھذا إن دل على شئ إنما یدل على ضعف قیم و معاییر أفراد المجتمع و انتشار 

و  ،ي منھا المجتمع بصفة عامة و الشباب بصفة خاصةاآلفات اإلجتماعیة بسبب المشاكل التي یعان
  ...تعاطي المخدرات و الكحول التھمیش،مشكل البطالة، الفراغ، الحقرة، :أھمھا

جرائم  :عدد الجرائمبطال في جرائم عنف و قدرت  9263عن تورط  2006و تدل اإلحصائیات لسنة 
أما . 23867المساس باألمالك ، جرائم 19722جرائم ضد العمران  ،38099س باألشخاص المسا

كغ من  2310.429من المؤثرات العقلیة و  اقرص 23838.6فیما یخص المخدرات فقد تم احتجاز 
  .راتنج القنب

المدینة عبارة عن رقعة و . و تكثر جرائم العنف داخل المجمعات السكنیة أو المدن الجدیدة        
و ھي تضم مجموعة من السكان یمارسون جملة  لمستقو تطورھا اإلقتصادي جغرافیة لھا تاریخھا 

من الوظائف المتخصصة غیر زراعیة، لذلك فقد تعددت التعاریف الخاصة بالمدینة حسب 
 وظیفتھا و اختصاصات العلماء لذلك نجد علماء اإلجتماع ركزوا في تعریفھم لھا على تنظیمھا و

سیولوجیة التي تعالج ھذه وراسات السإال ما یعاب على الباحثین ھو قلة الد االجتماعیةصفاتھا 
  .الظاھرة و ما یوجد ال یتعدى مجرد مقاالت أو أرقام فقط

و ما و تعد التجمعات السكنیة فیما تحتویھ من كثافة سكانیة یختلفون من حیث ثقافاتھم الفرعیة        
لتذمر مسرحا لمثل ھذه األشكال من العنف البعیدة كل البعد و ا ةأفرادھا بالالمباال اتصافنالحظھ من 

و مشاكل التفكك و زوال مشاعر االنتماء و المواطنة مات الحیاة الحضریة مما أدى إلى ظھور سعن 
فطغى . ذلك بسبب المشاكل التي یعاني منھا السكان و التي لم تحل رغم انتقالھم إلى سكنات جدیدة

لعالقات أھمھا اعدت بعض اتبض القیم و المعاییر التي تعودوا علیھا و شعور الغربة، و اندثرت بع
أي رابط  اھلمحتشد تضم مجموعة من السكان ال یربطھم بأصبحت المدینة تشبھ اف عالقة الجیرة 

  .مرقد لألغلبیةمجرد سوى أنھا 
نا الخوض في أشكال العنف في مدینة قسنطینة، حاول من أجل دراسة ھذا الموضوع و تحدیدو         

  .- علي منجلي - ھذه المشكلة البحثیة في إطار ھذه المذكرة، من خالل واقع المدینة الجدیدة



. حیث حاولنا تقصي الحقائق من خالل حصر أشكال العنف السائدة بھذه المدینة و األسباب المؤیدة لھا
حیث أن العنف یتخذ  .و ھذا ما أكدتھ لنا مختلف النظریات و الدراسات التي تناولناھا بالموضوع

أشكال العنف  أحدالعنف الرمزي الذي یعد : داخل المجمعات السكنیة الجدیدة تتمثل في أشكاال كثیرة 
مواضیع و داخل ھذه المجمعات السكانیة و المتمثل في تلك الرموز والكتابات الحائطیة التي تعالج 

اضیع غرامیة باإلضافة إلى مواضیع مشكالت مثل البطالة، الحقرة، الھجرة، الفراغ، الفقر و مو
. ریاضیة و اقتصادیة التي تمس في غالبھا الحیاء العام و تتلف الممتلكات الخاصة و العامة سیاسیة،

 اإذ تعرف ھذه الظاھرة انتشار ،داخل ھذه المجمعات السكنیة لالنتشاركما للعنف اللفظي مجاال آخر 
  . بو ذلك بسبب الفراغ الذي یعانیھ الشبا اكبیر

  .أصبح أسلوب حدیث عامة الناس إذ كما تتعدى ھذه الظاھرة الشباب لتنتشر بین مختلف الفئات
جمعات السكانیة و مباإلضافة إلى ھذا فإن العنف بالوسائل المادیة من أخطر أشكال العنف في ال        

. ، اإلغتصابخطفالسرقة باستعمال التھدید بالسالح األبیض، الضرب، التتمثل ھذه اإلعتداءات في 
الفئة المستھدفة في ھذه و الفتیات و الشیوخ  نساءو یعد الشباب الفئة األكثر ممارسة للعنف، كما تعد ال

  .الظاھرة
المجتمع أفراد من طرف جمیع یتطلب وضع استیراتیجیة للتصدي للعنف  للحد من ھذه الظاھرة       

    .ھود جمیع مؤسسات التنشئة اإلجتماعیةأن تتضافر ج بل یجبرجال األمن فقط، من طرف و لیس 
          



 Résumé 
 
         La violence est considérée comme un phénomène social des plus dangereux auquel 
sont confrontées de nombreuses sociétés. 
          La  violence n’est pas, à proprement parler, un phénomène propre à un pays donné, 
à une ville particulière ou bien aux pays nantie. 
          Cette notion de violence est aussi vielle que l’histoire de l’homme. 
          C’est un phénomène qui a entaché toutes les sociétés , sans distinction, depuis 
l’apparition de l’homme , mais il a pris de l’ampleur durant notre siècle actuel, car il 
dépasse les personnes pour s’attaquer aux bien, d’ou l’appellation : « le siècle de la 
violence », « le mal du siècle » du fait du rapprochement plus évident des peuples , des 
notions, des états qui suivent de très près cette évolution de la violence. 
           C’est ainsi q(une frange de la population masculine est impliquée directement dans 
la transmission de la violence , de par son comportement et sa conduite , et par la rapidité 
de l’expansion de ce fléau. 
           La violence prend l’image d’un acte collectif ou individuel comme une réponse 
négative envers une attitude donnée. De ce fait, la violence prend des aspects dépassent les 
forces, l’énergie du sympathisant de la violence pour toucher l’antagoniste de sorte qu »il 
y ait une répercussion négative sur la société dans sa globalité sous formes de : vols, 
coups, harcèlement, kidnapping, dégradation des liens, crimes... 
           A l’instar des autres pays, l’Algérie a comme diverses formes de violence qui ont 
en des répercussions, des effets négatifs sur le développement et l’essor du pays, selon les 
statistiques révélées quotidiennement par les medias. 
             Les statistiques montrent la montée du cycle de la violence dans notre pays. Elles 
montrent, aussi, la faiblesse des valeurs morales, des principes moraux des individus  
susceptibles de s’empêtrer dans ce fléau. 
           L’aggravation de ce phénomène social est du en partie aux  problèmes  sociaux  
dont  souffre la  société en général  et les jeunes en particulier. 
           Nous pouvons citer, comme exemples pour illustrer ces données  le  chômage, 
l’oisiveté, la marginalisation, la drogue, l’alcool...  
               Les statistiques de l’année 2006 montrent que 9263 chômeurs ont été les acteurs 
directs de crimes dus à la violence. 
          Comme il a été estimé que les violences ont touché 38099 individus, 19722 
constructions, et 23867 violations des biens et propriétés . 
         
           En ce qui concerne la drogue, il a été saisi d'une part 23838 comprimés de 
psychotropes et 2310,429 kg de cannabis ( chanvre indien ) d'autre part.  
           Les crimes dus à la violence se situent en particulier à l'intérieur des cités et des 
villes nouvelles, villes formées de population hétérogènes qui n'ont aucun rapport avec 
l'agriculture. Ainsi on dénote plusieurs appellations de la ville, au regard de son 
organisation, de son fonctionnement et de ses aspects socio-culturels. C'est ainsi que l'on 
ressent un manque flagrant d'études sociologiques qui sont a même de remédier, un temps 
soit peu à ces phénomènes sociaux ; et s'étude il ya a, il s'agit uniquement  de statiques …  
            Les ensembles urbains sont des cites hétérogènes ou des habitants sont différents 
de par leu culture indifférence face à  la violence, à la protestation, au désordre, totalement 
étrangères aux normes de la vie social, de la civilisation.  
 
 



             Les difficultés n'ont pu être résorbées, pour cette tranche de population, malgré 
leur transfert dans de nouvelles habitations. 
Ces nouvelles population, déracinées, hétéroclites , n'ont pu créer ou s'adapter à un 
nouveau voisinage, population étrangères que rien ne relie entre elles.  
              Aussi pour une étude spécifique de ce problème et pour déterminer les causes  de  
la violence dans la ville de Constantine, nous avons tenté, dans cette étude, relative à notre 
thèse, de prendre comme sujet de notre thème ; sa ville nouvelle -Ali Mendjli-. 
             Nous avons voulu prendre en charge ces problèmes spécifiques à cette cité et 
déterminer les causes qui favorisent ce phénomène de la violence.  
             Ces études qui nous avions réalisées sur ce thème nous montrent que la violence  
prend diverses formes à l'intérieur de ces cités nouvelle qui se manifestent  
symboliquement par des écrits et des graphités sur les murs des bâtiments qui posent le 
problème du chômage, de l'émigration, du vide de la pauvreté etc, et des problèmes 
politiques, sportifs économiques qui touchent à la vie qui a tendance à se développer à 
l'intérieur de ces ensembles urbains, à cause du vide dont souffre cette frange de la 
population : les jeunes . 
Ce phénomène peut se développer aussi dans les différents types de société et devient un 
style, une arme entre les mains de certains gents, de certain  milieux. 
             En outre la violence au moyen matériel peut s’avérer plus dangereux que la 
violence urbaine, comme le vol sous forme de menaces à l’arme blanche, les coups, le 
kidnapping. Aussi, les jeunes sont les plus enclins à user de la violence et les filles, les 
femmes, les vieillards les plus visés par la violence. 
             Pour mettre fin à ce phénomène, il faut mettre en place une stratégie pour faire 
face à la violence, car combattre la violence n’est pas un problème du seul ressort de la 
police, mais toute la société doit y contribuer, à travers toutes les institutions sociales et 
étatiques.   



Summary 
 
 
       Nowadays, violence is considered as one of the most dangerous social phenomenon 
that threatens many societies.  
Violence is not a particular phenomenon to one country than another one ,or to the city 
than to the country side, or to developed countries than  
underdeveloped countries.  
       The notion of violence is as old as the history of man. It is a phenomenon which 
affects all societies since the appearance of man on earth however in this century, violence 
is spread every where, because it goes beyond the individuals to assault the properties.  
        That's why our century becomes known as the century of violence as all people, 
nations and states are becoming closer and closer to each other. 
They are following closely the evolution of violence.  
        Youth and especially boys are involved directly in the transmission of violence 
through imitation and their behavior. 
So they have a deep influence among each other, they often form group which seem to 
have au aim violence becomes so normal for young people and they practice it too.     
        Violence take an image of a collective or an individual act as a negative answer 
towards a given attitude. There for, violence take different aspects so that it has a great 
repercussion on the society as a whole such as, robbery, aggression, kidnapping, rape, 
murder. 
        Like other countries, Algeria has known different kinds of violence that has a bad 
impact on its development. This is shown by the statistics which are daily announced by 
media. These statistics, the rise of violence in our country they prove the degradation of 
the social problems that the society suffers from in general and youths in particular as, 
unemployment, idleness, frustration, marginalization, drug and alcohol addiction. 
        Statistics of 2006 shows that9263 jobless were actors of crimes due to violence. It 
was estimated that violence had affected 380 99 individuals, 17922 buildings, 23867 
properties. As regards drugs, 238386 tablets (psychotropes) and 2310. 29 key of opium 
were seized.  
        Crimes that are due to violence occur en specially inside towns and the new cities 
.Because a city is a geographical piece of land with its historical background  and its 
economical development, were different  inhabitants live in  and have different 
occupations that have no luik with  agriculture . 
         That’s why many definitions given to the city by sociologists referring to its 
organization, its function and its social aspects. 
         This urban society is not a model of perfection but rather a circle full of contradiction 
hyporericy in which no emphasis is put on good or evil. 
The individual who is born in such society will have difficulties to live in harmony and 
peacefully with the other people because he feels he lives in a jungle and he has to fight to 
survive. So, there is no relation-ship with his community and his city. 
        Violence and crimes are daily routine trus, a new city is seen as a ghetto or a 
dormitory city of for most of its inhabitants. 
        To sum up, violence creates permanent haters of society. So to put an end to this 
phenomenon not only the security forces are concerned but all the society as well 
.Everyone of is must be involved and mobilized to find solutions.  


