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 بسم هللا الرحمن الرحيم

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكر "

 "أولوا ألالباب

   " شكرتم ألزيدنكمولئن  "

من لم يشكر الناس لم يشكر * قال صلى هللا عليه وسلم

 .حديث شريف *هللا

 أتوجهأن  علي لزومامع آخر اللمسات لهذا البحث كان 

هذا  إلتمام يلى الذي وفقنوتعا بالحمد والشكر للمولى تبارك

                    ةألاستاذ كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى، العمل

 ابتوجيهاته ل عليبختي لم تال*  دحدوح فاطمة الزهراء *

 .املستمرة

كل املساعدة.  يذين قدموا لال الىبالشكر الجزيل، أتقدمكما 

 .خير الجزاء يجزاهم هللا عن يهم معتوأتعب

شكر كل من ساهم من قريب أو بعيد و لو بكلمة أوفي ألاخير 

 .طيبة

 

 .إن أصبنا فمن هللا وان أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ...يا فعلماني الوفاءإلى من أعطيا فعلماني العطاء إلى من أوف

 ...لي الدرب بالشموع إلى التي أنارت إلى التي أعطتني و لم تبخل ...

   أعذب كلمة ينطق بها  و  إلى التي وهبت لي حياتها أمي رمز الحنان

 اللسان.

 ...و العفوإلى من علمني التواضع و شجاعة الاعتذار 

 .أجمل كائن عرفته عيوني أبي العزيز و قدوة حياتي إلى 

 ....بهم تلتئم جراحي لواتيال رانية و بشرى أخواتي إلى 

 ألاهل و ألاقارب و الجيران في حي تاسيفت.عائلة بوعنيقة و إلى جميع 

         إسالم، جمال، عمار،ألاصدقاء و الزمالء و خاصة:  و أغلى أعز إلى 

 رمزي  معاذ، عقبة، جهاد،حسام، عاشور، ، فؤاد،ملين،فواز، عصام

 و القائمة تطول..... ،سفيان، منير، هاشم،شرف الدينلياسإ

 .مالع و طالب ،أساتذة أفراد معهد تسيير التقنيات الحضرية إلى كل 

 

ندي في الحياة و عشت معهم أحلى او في ألاخير إلى كل من كان س

 نى لي النجاح.و تم أوقاتي

 :إهداء



 

التمهيدي:الفصل   
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 مقدمة عامة:

حظیت البیئة باهتمام واسع عبر مختلف املراحل التطوریة للمجتمعات الحضریة، و هذا ما اتضح من        

أنه في  فيه، غیر  العالقة بین إلانسان و الوسط الذي یعیش حديدتخالل التفسیرات املختلفة التي حاولت 

الذي يعيش فيه   عاملنا الیوم أصبحت البیئة تعاني من العدید من املشاكل و خاصة في املجال الحضري 

الانسان فهو يعتمد على بيئته اعتمادا كليا في حياته اليومية بما فيها من مصادر طبيعية وبالتالي فهو يؤثر و 

ات الحضرية املشيدة واملتمثلة في املدن و كل ما هو متعلق يتأثر ببيئته من خالل تعامالته تجاهها. فالبيئ

وأن تلك املدن ابتدعها  ،باالنشطة البشرية إنما هي بيئات جديدة وغريبة عن الطبيعة التي شيدت فيها

فهي بمجرد وجودها  فقط تعتبر إخالل بالتوازن  ...إلانسان لتخدم حاجاته الخاصة وبخصائصه الاجتماعية

كما أنها تفرض أعباء متزايدة على البيئة الطبيعية التي حولها إذ تتطلب من تلك البيئة  ,البيئي الطبيعي

الغذاء لسكانها واملاء لحاجاتهم الحيوية والصناعية وأرضا تستلبها منها لتبني عليها وحداتها ومرافقها ثم تلقي 

 عية. الانسان مع البيئة الطبيزمدى تأثیرتعامالت ربفضالتها التي كثیرا ما تكون ملوثة إلى حد كبیر تب

ن تعامالت الانسان ليست مقتصرة على البيئة الطبيعية فقط و انما تعدت الى ابعد من ذلك بكثیر إ    

فقد وصل تاثیر تلك املعامالت الى بيئته الحضرية التي هي في الغالب معامالت سلبية و عنيفة في حق ما قام 

طلحات لهذه املعامالت التي يقوم بها الانسان سواء في الدول بانشاءه لسد حاجياته فقد ظهرت عدت مص

و الفقیرة منها ما يعرف بالعنف الحضري او التعامل العنيف مع البيئة الحضرية .فالتخريب والحرق أالغنية 

و التكسیرو الكتابات على الجدران كلها مصطلحات لنفس املعنى الا و هو التعامل العنيف في حق البيئة 

الذي اصبح مصطلح عام و شامل في كل دول العالم بدرجات متفاوتة و بوضعيات مختلفة من  الحضرية

بلد الى اخرتعود لعدة اسباب اقتصادية اجتماعية و حتى ثقافية او سياسية و هو ما تطلب من النظام 

لحضرية ا الدولي عقد مؤتمرات ووضع استترتتيجيات وقوانین لحماية البيئة الطبيعية بشكل عام و البيئة

و التنمية املستدامة الذي يهدف الى تطوير    بشكل خاص وابرزما توصل اليه هو قانون حماية البيئة 

 العالقة بین الانسان و بيئته .

والجزائر كغیرها من دول العالم فقد شهدت هذة التعامالت و التدخات العنيفة في حق البيئة الحضرية      

و قد تسببت هذه الظاهرة صداع الصحاب متخذي القرار في البلد نظرا للخسائر املادية التي تعاني منها 

الت على البيئة الحضرية و الدولة سنويا من اجل تحسین الوضع القائم و القضاء على مخلفات هذه املعام

هو دفع الى اتخاد اجراءات لتوعية السكان باالضافة الى قوانین صارمة تهدف الى القضاء على هذه الظاهرة 

التي ال تعد ظاهرة جديدة بالنسبة للجزائر كون املرحلة الاستعمارية شهدت تعامالت جد عنيفة لم تكن في 
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البيئة الحضرية التي كانت عبارة عن ركام مع نهاية هذه حق الشعب فقط و انما مست جزءا كبیرا من 

 الحقبة.

من الباب ألاول من القانون 04كما أن املشرع الجزائري جاء بتعريف قانون التنمية املستدامة  في املادة     

ر م املتعلق بحماية البيئـة في إطـا2003جويلية19هـ املوافق لـ 1424جمادى ألاولى19املؤرخ في  3-10رقـم

التنميـة املستدامة كالتالي: "التنمية املستدامة تعني التوفيق بین تنمية اجتماعية و اقتصادية قابلة لالستمرار 

وحمايـة البيئـة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تتضمن تلبية حاجات ألاجيال الحاضرة وألاجيال 

 ."املستقبلية

دن الجزائرية فقد تفشت فيها ظاهرة التعامل العنيف مع البيئة مدينة الطاهیر تعتبر كباقي امل و         

الحضرية من تخريب و تكسیر و كتابات على الجدران و هو ما يعني التاثیر السلبي على املدينة عموما و على 

الامالك العمومية  خصوصا من أثاث حضري و تجهیزات و مساحات عمومية و خضراء و هو ما دفعنا الى 

حدى اكبر البلديات في والية جيجل الى جانب إلظاهرة في أحد احياء هذه املدينة التي تعتبر دراسة هذه ا

 معرفة الاسباب الحقيقية لتفش ي هذه التعامالت  وانعكاساتها على املدينة.

 شكالية:لا 

نمو ديموغرافي سريعا نظرا لتحسن املعيشة شيئا فشيئا الى جانب  لقد شهدت الجزائرمنذ الاستقالل        

املشاريع التي قامت بها الدولة من اجل رد الاعتبار للمدن الجزائرية التي كانت في حالة يرثى لها ابان الفترة 

لى إ الاستعمارية الى جانب ذلك شهدت الجزائر تطور صناعي ملحوظ ,الا ان هذا النمو و التطور السريع أدى

وجود اختالالت في املجاالت الحضرية وهو ما تسبب في حدوث مشاكل عديدة متعلقة بتسيیراملدن ادت الى 

و تجاوزات عنيفة      ظهور عدة مشاكل داخلها و من املالحظ في الفترة الاخیرة هو تفش ي عدة سلوكات 

 دي على الامالك و املمتلكاتالحضرية داخل هذه املدن, ولعلى ابرزها هو كل عمليات التع استهدفت البيئة 

العامة و حتى الخاصة منها من تخريب و تكسیر باالضافة كل انواع الكتابات على جدران املباني و العمارات 

سواء كتابات تعسفية او صور ساخرة و قد تعدي الامر الى الكالم الفاحش و غیره ,ان ظاهرة التعامل 

رة على املدن الجزائرية كونها تشمل كل جوانب البيئة العنيف مع البيئة الحضرية هي ظاهرة جد خطی

الحضرية حيث لم تمس هذه املمارسات و التعامالت املمتلكات العامة و الخاصة فقط و انما مست حتى 

اماكن الراحة التي يلجأ اليها الساكن من اجل الترويح على النفس و هو ما ادى الى خسائر مادية كبیرة 

 ترقية مدنها . تتحملها الدولة من أجل
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ومدينة الطاهیر كغیرها من املدن الجزائرية فقد تفشت بها كل أنواع هذه التعامالت العنيفة التي       

تتحملها البيئة الحضرية لها وهو ما تجلى في كل مظاهر التخريب التي تتعرض لها الامالك العمومية في املدينة 

في املساحات العمومية باالضافة الى التجهیزات و  و حتى ءو عمران و مساحات خضرا  من أثات حضري 

تاسيفت  املرافق املتعلقة بها حيث شملت هذة الاشكالية أغلب احياء املدينة و من بينها حي املدينة الجديدة

  :يس يالتساؤل الرئالذي طغت عليه كل انواع التعامل العنيف مع البيئة الحضرية و في ظل هذا الوضع نطرح 

 ما هو التعامل العنيف مع البيئة الحضرية و ما تأثیره على املدينة في اطار التنمية املستدامة؟

 التساؤالت الفرعية: -

 ما هو املقصود بالتعامل العنيف مع البيئة الحضرية؟ -1

 الى أي مدى يكون التعامل عنيف مع البيئة الحضرية؟ -2

 عنيف مع البيئة الحضرية في اطار التنمية املستدامة؟ما هو التأثیر السلبي للتعامل ال -3

 ؟ لحي املدينة الجديدة تاسيفتما هي انعكاسات التعامل العنيف مع البيئة الحضرية  -4

 أسباب اختيار املوضوع:  -1

ان سبب اختيارنا ملوضوع مذكرتنا راجع الى اعتمادنا على ما درسناه في مسیرتنا الجامعية, سواء كانت        

دراسة نظرية او خرجات ميدانية .وألن البيئة الحضرية اصبحت اليوم تعاني من تعامالت جد عنيفة مست 

 فة عامة و بالحياة الحضريةمع البيئة الحضرية بصجميع جوانبها ما نتج عنها ظهور عدة تأثیرات سلبية 

اصة حيث تظهر لنا ضرورة و أهمية املوضوع  الذي هو ايضا يدخل في صميم  اهتمام خداخل املدن بصفة 

املسیر حيث فكرنا في وضع تصورات لهذه التعامالت، فمن خالل هذا البحث نسعى الى معرفة اهم التدخالت 

هذه الظاهرة  التي تعتبر من الظواهر السلبية التي ال  العنيفة التي يقوم بها الانسان ومحاولة الحد من

 يستهان بها داخل املدن .

 أسباب اختيار حالة الدراسة:  -1-1

قمنا بإختيار مدينة الطاهیر إلرتباطها بموضوع الدراسة بصفة مباشرة وذلك إلنتشار ظاهرة التعامل         

العنيف مع البيئة الحضرية على مستوى العديد من أحياء املدينة حيث اخترنا حي املدينة الجديدة تاسيفت 

ة مع اء التعامالت العنيفة و املجحفإلنتمائنا للحي ومعرفتنا املسبقة للحالة التي ال اليها الحي املذكور جر 

البيئة الحضرية و نظرا للتأثیرات الجد سلبية على هذا املجال الحضري من مدينة الطاهیر ما أدى بنا إلى 

 إختيارهذه الحالة.
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  : أهداف البحث  -2

 :إن ألاهداف املرجوة من خالل دراستنا لهذا املوضوع هي  

 التعرف على ألاسباب الحقيقية التي أدت إلى إنتشارهذه الظاهرة في املدينة.  -

 التعرف على مختلف أنواع التعامل العنيف مع البيئة الحضرية .  -

 التعرف على مجموع  القوانین املتعلقة بهذه املمارسات في املدينة. -

 .حي املدينة الجديدة تاسيفتالتعرف على انعكاسات هذه الظاهرة على  -

ضع مجموعة من إلاقتراحات والتوصيات للحد من التعامل العنيف مع البيئة الحضرية  في حي املدينة و  -

 الجديدة بالطاهیر. 

 

  منهجية البحث :  -3

 حيث قمنا بجمع املعلومات التي تخص موضوع الدراسة من )الكتب ،  :الدارسة النظرية  -3-1

 تساعدنا على وضع قاعدة أساسية ينطلق منهااملذكرات ،أصحاب إلاختصاص .....إلخ ( ، حيث 

 . التعامل العنيف مع البيئة الحضريةالبحث في موضوع 

 

 إعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي ، وذلك من خالل الدراسة التحليلية  :الدراسة التحليلية  -3-2

 املدينة لتأكد من مدى منكعينة  حي املدينة الجديدة تاسيفتملدينة الطاهیر ) سكانيا،عمرانيا(.وأخذنا 

 تفاقم ظاهرة التعمل العنيف مع البيئة الحضرية.

 

ل ،إستوجب علينا القيام بالعم التعامالت العنيفة مع البيئة الحضريةلتحديد كل  العمل امليداني :  -3-3 

 ئة الحضريةتشخيص واقع البيمن على املعاينة املباشرة واملالحظة امليدانية التي تمكننا  امليداني الذي يعتمد

 .مجال الدراسة ذلك على كاسات عو ما تتعرض له من تعامل عنيف و ان

 

 وسائل البحث: -4

 إلاستمارة إلاستبيانية. -

 الصور الفوتوغرافية. -

 (.PDAUوثائق التعمیر في مدينة الطاهیر ) -

 التقنية للبلدية. ةتقارير خاصة باملصلح -
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 آفاق البحث: -5

يجاد إل موضوع البحث من املواضيع الشائكة التي تعاني منها املدن و منه فالتطرق إليه يعد بداية الطريق 

الحلول الازمة لرقي مدننا فمعرفة املشكل املتمثل في التعامل العنيف مع البيئة الحضرية يؤدي الى إنتهاج 

ة لى جودة الحياإإلعطاء الصورة الحضرية املثلى داخل املدن و الوصول بذلك  التدابیر و الوسائل الالزمة

 داخل أحياءها.

 

 صعوبات البحث: -6

 نقص املصادر التي تهتم فعليا موضوع التعامل العنيف مع البيئة الحضرية. -

 تحفظ أغلبية املصالح على بعض املعلومات املتعلقة باالحياء و كيفية تسيیرها. -

 الوقت كون املوضوع غیر مدروس من قبل باإلضافة الى شساعتة.ضيق  -
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 مفاهيم و مصطلحات عامة: -

   البيئة: -

البيئة بمفهومها العام هي الوسط أو املجال املكاني الذي يعيش فيه إلانسان يتأثر به ويؤثر فيه          

 .وعلى سطح وداخل الكرة ألارضية وعليه فإن كلمة بيئة تعني كل العناصر الطبيعية التي تتواجد حول 

فالغالف الغازي ومكوناته املختلفة، واملصادر الطبيعية، والطاقة ومصادرها، والغالف املائي وما بداخله، 

وسطح ألارض وما يعيش عليها من نباتات وحيوانات، وإلانسان في تجمعاته املختلفة كل هذه العناصرهي 

 .مكونات البيئة

 لفظ البيئة على مجموع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها املخلوقاتكما يطلق العلماء    

 .الحية وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها

التي  (Logosومعناها بيت و) ( Oikos) أساسه الكلمتان اليونانيتانEcologyكما أن مصطلح علم البيئة 

 .تعني علم

الذي يعنى بدراسة مجموع العالقات والتفاعالت املوجودة بین جميع  ويعرف علم البيئة ُ بأنه العلم      

عناصر البيئة، أي تلك العالقة املوجودة بین إلانسان وأخيه إلانسـان، وبین غيـــره مــن املخلوقــات الحيـــة 

ية أو تألاخرى سواء كانت حيوانية أو نباتية، وتشمل كذلك مجمل العالقات بین جميع املخلوقات الحية نبا

 1.حيوانية مع عناصر غیر حية كالتربة واملاء والهواء والصخور، وكذلك العالقات بین العناصر غیر الحية

 

جماال و آدابا  إطار حياتي ، إنتاج اجتماعي تاريخي ، عمل فني ، تحمل " :صورة املجتمعكاملدينة    املدينة: -

كوين من هذا الت إنتاج العالقات الاجتماعية يأتي التمايز، تنتج إيديولوجية في النمط الحياتي و في إعادة 

 2". و إلايديولوجي للحیز السياس ي 

عبارة عن تنظيمات  املدن "مثل فيبر و دوركهايم  (Maine 1870)يرى ما بین: جتماعيإاملدينة كتنظيم 

رية املجتمعات الحضففي  و أن أساس التنظيم الحضري هو العقد الاجتماعي بین أعضاء املجتمع، وظيفية ، 

الاتفاقات ، أو العقود املتبادلة،  ال يكون غزو املرء ملكانته كعضو في العائلة في مستوى أهمية مجموع

ونهم يتفاعلون مع آلاخرين الذين ال يعرف فالعقود الاجتماعية تسمح للناس بالعيش متقاربین جغرافيا بحيث

 3..."كأفراد

مدينة  ضوء اصطالحات قانونية ذلك أن مكانا ما قد يطلق علية اسمكما عرفت املدينة أحيانا في "     

 ".إعالن أو وثيقة رسمية تصدر عن سلطة عليا عن طريق

                                                           
        ،آخرون: علم البيئة و التربية البيئية، كتاب الطالب، التعليم الثانوي، البرنامج المشترك، المملكة العربية السعوديةد. حمد بن عبد الرحمان اليحيى و  -1

  .01-01، ص 9000-9002وزارة التربية و التعليم، ط 

  2- د. عبد الحليم دليمي: الواقع و الظواهر الحضرية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، د.س، ص 11. 
  3- د. عبد الحميد دليمي: السياسات الحضرية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 9001، ص 7. 
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 ألامريكية حین كما تعرف املدينة أحيانا بطرق إحصائية ، و ذلك مثل ما هو متبع في الواليات املتحدة "

الناحية  نسمة فأكثر مدينة، إال أن هذا التعريف غیر مفيد تماما من 2500يعتبر أن كل مكان به 

 4".السوسيولوجية

ة يــة الاقتصــادييعتبــر مصــطلح التنميــة املســتدامة مصــطلح يشــیر إلــى التنم   :التنمية املستدامة -

العديـد مــن التعـاريف واختلفــت حولـه آلاراء والبيئيـة ، فقـد القـى هـذا املفهــوم  و السياســية والاجتماعيــة

خاص ، فهو من بین املواضيع املهمة التي القت انتباه واهتمام الباحثین في  والاتجاهــات ، فلكـل تعريــف

املنظمات الدولية على الدول كغیرها من الحقوق ألاخرى تسعى كل دولة  مختلف امليـادين ، واعتبرتـه

 5.لتحقيقه

قدم ت عمليـة شـاملة مسـتمرة اقتصـادية واجتماعيـة وثقافيـة وسياسـية تهـدف إلـى تحقيـق ": تنميـةتعريـف ال

لعادل ا مستمر في حياة ألافراد ورفاهيتهم وذلك من خالل مساهمة جميع أفـراد املجتمـع وعلـى أسـاس التوزيـع

 6".لعائداتها

 7".العامة الاسـتهالك مـع مـرور الـزمن وتدفقـه وتحقيـق املنفعـةهـو ضـمان أال يقـل  "أمـا معنـى الاسـتدامة 

على  اسـتمرارية املـوارد الطبيعيـة ألجيـال الحاضـر واملسـتقبل واملحافظـة "كمـا تعـرف كـذلك علـى أنهـا 

                                    8"خصائصها

 واملجتمعـات وكـذلك ألاعمـال التجاريـة بشـرط بشـرط أن تلبـيوهـي كـذلك عمليـة تطـوير ألارض واملـدن  

 احتياجات الحاضر ، دون املسـاس بقـرارات ألاجيـال القادمـة مـن وجهـة نظـر علمـاء الاقتصـاد بـان مجمـوع

 دل السـلعاالنظريات والقوانین التي تنظم العالقات بین ألافـراد املجتمـع ، هـذه العالقـات تنشـأ عـن طريـق تبـ

     9.والخدمات بهدف تحقيق الرفاهية لجميع أفراد املجتمع

 في التقرير املعنون " بمستقبلنا املشترك والتنمية تعريف اللجنة العاملية للتنمية املستدامة -   

 هي " تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي1987املستدامة" حسب تعريف وضعته هذه اللجنة عام 

             ". قدرة ألاجيال املقبلة على تلبية إحتياجاتها الخاصةإلى تدمیر 

 

                                                           
  4- محمد عاطف غيث: علم االجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 0221، ص 091.
  5- تقرير اللجنة العالمية للبيئة و التنمية: مستقبلنا المشترك، االمم المتحدة، نيويورك، 0297، ص 00. 

  6- خالد مصطفى قاسم: إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، جامعة الدول العربية، القاهرة، 9007، ص 02. 
  7- خالد مصطفى قاسم، المرجع السابق، ص 02.  

  8- تقرير اللجنة العالمية للبيئة و التنمية: مرجع سابق، ص 01. 
  9- عبد هللا خبابة، رابح بوقرة: الوقائع االقتصادية، العولمة االقتصادية، التنمية المستدامة،جامعة االسكندرية، 9002، ص 112. 
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 مقدمة الفصل:

        إن عادة العنـف تتكون في الفرد منذ وقت مبكر في حياته ، و هذا من خالل العالقات الشخصية    

" فمثال في ألاسرة هنالك أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث السلوك العنيف لدى الطفل و من بينها 

الطريقة املتبعة في عملية التنشئة الاجتماعية ، فإذا كانت تنشئة سوية فإن شخصيته تميل إلى 

ئة غير السلوك القويم ، و بالتالي ال تتعارض مع ما يحكم عليه املجتمع حكم الرض ى و إن كانت تنش

سرية ، انتابتها توترات في الحياة السرية أو الاجتماعية ، عموما فإن شخصية الفرد تجنح إلى السلوك 

السيئ ، و تنحرف عما يعتبره املجتمع قيما أخالقيا فاضلة ، و هو بذلك ينتقم من هذا املجتمع الذي 
 تسبب في عرقلة طموحه إلانساني".1

      أنانيا و بالتالي يجد نفسه في عالم تعود فيه الكلمة لألقوى ، فهذا كله يؤثر عليه و يجعل الشخص

العنـف  و يرى أن الاهتمام بمشاعر آلاخرين ضرب من ضروب العنـف ، و هذا ما يدفعه إلى اختيار

كوسيلة إلثبات الذات " و بطبيعة الحال يبدأ املنحرف بتجربة هذا املنهج فإذا نجح فيه عممه و مال 
 إلى إلاتيان بالسلوك العنيف على طول الخط".2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1- سلسلة " موعدك التربوي" ثقافة السلم و االعنف، المركز الوطني لوثائق التربوية، حسين داي الجزائر، 9111.

  2- عبد الرحمن العيسوي، سيكولوجية الجنوح، دار النهضة العربية، د.ط، 9191، ص 951. 
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 املبحث الاول: التعامل العنيف و أسبابه.

 تمهيد: 

ل في 
ّ
العنف قديم قدم الوجود ، وجد منذ بداية التاريخ. ومنذ أول حدث للصراع بين البشر تمث

 كثيرة تميزت بالعنف ، فاليعقوبيون 
ً
الخالف بين ابني آدم قابيل وهابيل ، شهدت البشرية أحداثا

الحاضر  تفاخروا بممارستهم للعنف ، وقراصنة الصين احترفوه في مجتمعاتهم التعصبية ، وفي حالنا

تفننت أمريكا والصهيونية في ابتداع معالم العنف والسلوك إلارهابي الحديث ، وهكذا أصبح العنف 

من أعقد مشكالت العصر التي باتت الشغل الشاغل للفكر إلانساني ، فالعنف ليس حالة ظرفية 

 من الظروف طارئة بقدر ما هو أحد أكبر مظاهر الوجود إلانساني حيث يبرز أو يخف تأثيره ، انط
ً
القا

 التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 3 .

 أن نفرق مابين العنف والعدوان ، وإن كان هناك قدر من أوجه التماثل بينهما.    
ً
لكن علينا أوال

  -فالعنف 
ً
 التدمير وإلايذاء البدني واملادي في ألاغلب ، في حين أن العدوان قد ال  -مثال

ً
يستهدف دائما

تهدف بالضرورة مثل هده الغايات . وأن أوجه الارتباط ما بين العدوان والعنف هي في أن العنف هو يس
 في ذاته صورة من صور العدوان أو حالة عدوانية ال شك فيها.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 3 - د . علي حيدر ،فسيولوجية العنف على وظائف األعضاء ، مجلة النبأ العددين81 -89،دراسة منشورة على االنترنيت 2002م.موقع

www.annabaa.org/nba67-68/fislogia.htm  

  4- د.عزت سيد إسماعيل ، سيكولوجيا اإلرهاب وجرائم العنف ، منشورات ذات السالسل الكويت، الطبعة األولى 9199م ،ص 921.
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 :العنـف مفهوم  -1

 على وفق مفهومه عندما يأخذ مناحي شتى ، فالقانونيون ينظرون إلى     
ً
يتحدد مصطلح العنف أيضا

العنف من زاوية معينة ، في حين ينظر الاقتصاديون إلى العنف من زاوية أخرى ، وكذلك الدراسات 

 زاء ذلكالنفسية والاجتماعية ، فهي تنظر إليه من زاوية تحتم عليها منهجية البحث في الرؤية . وإ

 5.فنحن نأخذ املفهوم الذي نحاول تحويله ولو بتقارب جزئي إلى إلاجرائية 

 البد لنا من التفريق ما بين العنف الشر      
ً
عي والعنف الغير ولتحديد مفهوم العنف تحديًد دقيقا

فالعنف الشرعي هو العنف املقبول من وجهة نظر القانون ، مثل استخدام القوة مع  ،الشرعي

 للقانون والنظام داخل املجتمع . أما العنف غير الشرعي هو إيقاع ألاذى باآلخرين ، املجر 
ً
مين حماية

وهو سلوك مخالف للقانون . وهو ذلك النمط من العنف الذي يحدث بين الشباب في الحياة 

 ناليومية،أي الفعل العدواني الذي يقوم به الشباب بهدف إلحاق الضرر الجسماني أو إصابة غيرهم م

ألافراد،ومن أمثلة هذا الفعل العدواني الضرب،أو الصفع على الوجه،أو الركل بالقدم،باإلضافة إلى 

 6.قيام الشباب بتخريب أو تحطيم املمتلكات العامة أو الخاصة 

  يطرح )الالند( في موسوعته الفلسفية مفهوم العنف على أنه سمة ظاهرة أو عمل عنيف باملعاني .    

ير مشروع أو على ألاقل غير قانوني للقوة ، ولكن بنحو أخص هو ردة فعل عفوية في وهو استدالل غ

الضمير ألاخالقي املهان . أما ) ساندا بول روكنغ ( فيعّرفه بأنه الاستخدام غير الشرعي للقوة ، أو التهديد 

 باستخدامها ، إللحاق ألاذى والضرر باآلخـرين . 

استخدام وسائل القهر والقوة والتهديد باستخدامها ، إللحاق ألاذى  ويعـّرف ) دينستين ( العنف بأنه   

 . وفي 
ً
والضرر باألشخاص واملمتلكات ، وذلك من أجل تحقيق أهداف غير قانونية أو مرفوضة اجتماعيا

جانب آخر يعرف العنف بأنه لغة التخاطب ألاخيرة املمكنة مع الواقع ومع آلاخرين ، حيث يحس املرء 

يصال صوته بوسائل الحوار العادي. وهناك تعريف آخر يقول إن العنف ظاهرة مركبة لها بالعجز عن إ

رية البشجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية ، وهي حالة تعرفها كل املجتمعات 

 7.بدرجات متفاوتة

حقيق حاجاته ومن ناحيته يعتقد )ماسلو( أن العنف ، إنما هو سلوك يلجأ إليه إلانسان لت   

 في جانب 
ً
ألاساسية نتيجة إلاخفاق والفشل في إشباع الحاجات الفسيولوجية . ويعرف العنف أيضا

                                                           
 5 - د. علي حيدر ،فسيولوجية العنف على وظائف األعضاء ، مجلة النبأ العددين81 -89،دراسة منشورة على االنترنيت 2002م.موقع

www.annabaa.org/nba67-68/fislogia.htm  
 ،  2009د.طلعت إبراهيم لطفي ، األسرة ومشكلة العنف عند الشباب ،دراسة ميدانية لعينة من الشباب في جامعة اإلمارات ، الطبعة األولى  -6

 . 90-1ص 

 7 - علي حيدر ،فسيولوجية العنف على وظائف األعضاء ،مجلة النبأ العددين81 -89،دراسة منشورة على االنترنيت 2002م.موقع
www.annabaa.org/nba67-68/fislogia.htm  
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آخر بأنه استجابة في شكل فعل عنيف تكون مشحونة بانفعاالت الغضب والهياج واملعاداة ، استجابة 

كنمط من أنماط نتجت عن عملية إعاقة أو إحباط . وعندما نقول أنه يمكن النظر إلى العنف 

 كظاهرة ، وهو عبارة عن فعل يتضمن إيذاء آلاخرين ، ويكون 
ً
السلوك ، يمكن النظر إليه أيضا

 
ً
 بانفعاالت الانفجار والتوتر . وفي إطار تفسير سيكولوجية العنف قّدم أحمد عكاشة تفسيرا

ً
مصحوبا

لظروف إلى العنف ، فعلى عنف ( فيقول : إن لم يؤد إلاحباط في معظم ا -يؤكد فيه نظرية ) إحباط

ألاقل كل عنف يسبقه موقف محبط . وقد تكون هذه النظرية مبنية على دراسات حول تطور الطفل 

أثناء نموه النفس ي والعاطفي ، وأن السلوك العدواني يعقب إحساس الطفل بأنه ال يستطيع أن ينال 

و غير مريحة ، أي ظرف أو حالة ما يريد ، فاإلحباط من شأنه أن يعوق التخلص من استثارة أليمة أ

 8.على إعاقة هدف أو استجابة الفرد تعمل

 : أصل كلمة عنــف 1-1

 Rober ":  روبار  "العنـف هو كما جاء في القاموس الفرنس ي املعاصر 

 ".9التأثير على فرد ما أو إرغامه على العمل دون إرادته و ذلك باستعمال القوة أو اللجوء إلى التهديد  "أ.

 .العنـف هو الفعل أو العمل الذي من خالله يمارس العنـف .ب

 .العنـف هو القوة القاهرة لألشياء .ج

 .العنـف هو استعداد طبيعي للتعبير عن العنـف ضد املشاعر أو العواطف .د

 .السمات العنيفة لفعل ما .هـ

 :جذور العنـف  1-2

 :الحيوية النفسية و النفسية الاجتماعية  -1-2-1

 في إدراك العنـف البد من تجنب عقبتين اثنتين ، فثمة منزلق أول يقوم على ألاخذ بمفهوم      

 جد مبسط لعلم النفس بحجة أن الطبيعة إلانسانية هي نسيج وحدها و ال تتغير ، فإن هذا النمط من

 ية،خالتفكير يسهل تجنب املالحظة الدقيقة للمعطيات الاجتماعية ، الاقتصادية، السياسية، التاري

 .و يفض ي غالبا إلى اعتبار النتائج أسبابا

بأن إزالة  و هناك منزلق ثاني يدفع إلى اقتصار الاهتمام على أوضاع العنـف و على الاعتقاد الساذج

 العنـف رهن فقط بإزالة هذه ألاوضاع فال بد إذن من أن ندرك جيدا تداخل العالقات الثابتة

                                                           
  8- د. علي حيدر ،فسيولوجية العنف على وظائف األعضاء: مرجع سابق 

 Robert (P.) Dictionnaire le Robert analphabetique et Analogique de la langue française ; Société de nouveau-9 
livre (S.N.L) Paris 1978, P.2097.  
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 ليات العنـف من جهة و أعمال العنـف و أوضاعه من جهةو السببية الدورية القائمة بين احتما

 .أخرى 

 إن احتمالية العنـف هذا يطلق عليه علماء البيولوجيا و السيكولوجيا اسم العدوانية و هو تعبير   

 من العنـف، التي تتسم بسمة أخالقية شديدة عالوة على ذلك ، فما من شك أن مفهوم هو أكثر حياء

 س ي بل و سوسيولوجي؛ و قد يمكننا تعريف العدوانية بأنها مواقف أي بأنهاقبل كل ش يء مفهوم سيا

     ).ذلك هو مستوى السلوك  (و العمل  )ذلك هو مستوى الرأي  (استعداد يوجه املحاكمة العقلية 

احتمالية عنف أشبه ش يء بفتيل مفجر، و هي لهذا السبب غالبا ما نكون دقيقة في أعماق كياننا ،  إن

 .بعض ألاحيان يبدو تصرف أو رأي لكشف العدوانية التي يمكن أن تكون مجهولة و في

الصميم من  إن كان العنـف يخترق تاريخنا بأجمعه فذلك ألن العدوانية الكامنة وراء العنـف هي في

 .كيان إلانسان

 دام فقطو إن تجاهل هذه الجذور النفسية و البيولوجية ينتهي إما إلى إدراك الجانب السلبي و اله

 .من العنـف و إما إلى تبني تفسيرات ساذجة من هذا النمط

 إن ألامريكيون عنيفون ألنهم رأسماليون البد من القول بأنه كان زمان طويل سادت فيه

سيكولوجيا لحاالت النفس ، سطحية ، و ذات نزعة أخالقية جعلت البعض شديدي الارتياب بشأن 

... الخ دون ف كان الكالم يدور حول الغضب ، و البغض و الحقدشاج نفس ي ، و فيما يتعلق بالعنـ كل

 .تتكشف هذه املواقف املختلفة عن أي وحدة بينهاأن 

 : أنماط العنف -2

 . العنف الفردي والعنف الجماعي -أن العنف يمكن تصنيفه إلى نمطين أساسيين هما 

 إلى السلوك العنيف أما العنف الفردي فمرتكبه عادة يتصف بخصائص معنية تجعله يجن  
ً
ح كثيرا

 10.قامت ظروف تيهئ ملثل هذا السلوك أينما

 : ويمكن تصنيف هؤالء ألاشخاص الذين يجنحون للسلوك العنيف إلى ثالث فئات

 من سلوكهم لتحقيق رسالتهم، وهم   -
َ
 أساسيا

َ
ألاولى وهم هؤالء ألاشخاص الذين يصبح العنف جزءا

 .املتطرفينضمن فئة يمكن أن نطلق عليها لفظ 

                                                           
 - 925 -921م ، ص9199د.عزت سيد إسماعيل ، سيكولوجيا اإلرهاب وجرائم العنف ، منشورات ذات السالسل الكويت، الطبعة األولى  -10

928 . 
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والفئة الثانية من ألاشخاص ذوي السلوك العنيف تتصف بأنها تستخدم العنف لتعزيز ذات الفرد   -

بالفرد. أمام آلاخرين ، وعنف هذه الفئة يمكن أن يخدم في الحفاظ على الدور الذي ألصقه املجتمع 

 . كما قد يخدم في الدفاع عن صورة الذات

وتتضمن الفئة الثالثة من ذوي الشخصية العنيفة أولئك الذين يدركون أنفسهم وحاجاتهم   -

ومطالبهم باعتبارها الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود الاجتماعي ، دون أي اعتبار ملطالب واحتياجات 

 .آلاخرين

 ما بين العنف كسمة سلوكية تعتبر من الخصا
ً
 ئص ألاساسيةويبدو أنه يلزمنا هنا أن نقيم تمايزا

لشخصية بعض ألافراد ، وبين السلوك الانفجاري أو انفجارات الهياج والسورة . حيث أن انفجارات 

الهياج والسورة هي جزء من زملة فقدان السيطرة على النفس ، وأنها أحد العوامل الكامنة وراء 

تماعية والنفسية العنف الجماعي تنمو الدافعية إليه من خالل تفاعل العديد من العوامل الاج

 ما تكون با
ً
 11.رزة في أذهان املشتركين في الشغبوالاقتصادية والعقائدية ، وهذه العوامل غالبا

في الحقيقة أن قانون الجماعة ال يدعم النفسية الفردية وينميها فحسب ، بل أته يحولها . ) إن جاز  

فسية الناس املتجمهرين تختلف في لنا أن نستمر في التحدث عن نفسية الجماهير ، فإنما ذلك الن ن

جوهرها عن نفسياتهم الفردية . إن مجرد التواجد مع جمع ما ، يغير الفرد . وتبعا لذلك فإن تجمع 

ألافراد في حشد ما ، يقود إلى تشكل كائن جديد ، يعلو على الفرد ، هو روح الجماعة ( . وإن تلك 

وإلاجماع . تتسم إذن باليقينية والتعصب ، الروح الجماعية ، الخاضعة بصورة خاصة لالنفعال 

وانعدام املسؤولية أيضا وسرعة التقلب . فتنشأ عنها تصرفات نوعية ، تتميز بنمط من العنف جديد . 

ن وّ فالهلع إزاء كارثة ما ، الهياج أثناء فتنة ، والشراسة حتى حيال الجرحى ، والدم املراق ، كل ذلك يك

 12.بعضا من أشكال العنف الجماعي

 .وما العنف الاقتصادي ، والصناعي ، والسياس ي ،والاجتماعي ،إال هي أشكال من العنف الجماعي

   :أسباب العنف -3

     هناك عدة أسباب تؤدي إلى ظهور العنـف في شتى امليادين منها الجانب الاقتصادي و الاجتماعي     

و السياس ي و الثقافي ، و إذا انتقلنا إلى أسباب العنـف نجدها عديدة و متنوعة ألن العنـف عبارة عن 

                                                           
  11- د.عزت سيد إسماعيل : سيكولوجيا اإلرهاب وجرائم العنف ، منشورات ذات السالسل الكويت، الطبعة األولى 9199م ، ص 921- 929. 

المجتمع والعنف ، ترجمة األب الياس زحالوي ، مراجعة األستاذ انطون مقدسي ، المؤسسة الجامعية  :ن االختصاصيين تأليف فريق م -12

 . 91-99، ص 9195للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 
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ظاهرة مركبة نشأت عن تضافر جملة من العناصر و ألاسباب بحيث يمكن إرجاعها في غالب ألاحيان 

 :13إلى عنصر واحد دون سواه و من بين هذه ألاسباب نجد

 :العوامل الاقتصادية و الاجتماعية  3-1

إن التفاوت في توزيع الثروات و الدخول هو العامل الرئيس ي للعنف لذلك نجد القاعدة ألاساسية و 

الاجتماعية لقوى العنـف السياس ي غالبا توجد في ألارياف أو ألاحياء الفقيرة من املدن، أي في الفئات 

 .ير من املجتمع في العديد من دول العالم الثالثاملحرومة أو املهمشة التي يعيشها قسم كب

 :العوامل الثقافية  3-2

ت تاريخ قد طبق (العائلة، القبيلة، املجموعة السياسية  )إن قيم الالتسامح في املستويات املختلفة     

البشرية و أدت في ألاغلب إلى العنـف املادي و إلى الهيمنة و الاستعمار و عدم قبول حق آلاخر في 

الاختالف و سيطرة منطق القوة و هذا أقس ى درجات عدم التسامح، و في البلدان العربية على سبيل 

 .رها من تربية عائلية و مدرسيةاملثال مازالت الثقافة تقوم على التسلط و الالتسامح في كامل عناص

   :العوامل السياسية  -3-3

تتمثل بفقدان الشرعية، النظام السياس ي فهذا ألاخير هو إقرار لواقع املجتمع الذي عليه أن         

يستجيب ملسؤوليته في حماية حقوق إلانسان و إجراء التحدث، فاألنظمة السياسية يمكن أن تحد من 

لحقوق و ذلك ما يخلق أجواء مالئمة للعنف لذا غاليا ما يتم الربط بين مشكلة التمتع بالتسامح و ا

 14.العنـف و مشكلة انتهاك حقوق إلانسان و غياب الديموقراطية

 :العوامل النفسية  -3-4

من ألا  الصراع ، إلاحباط ، التوتر، القلق، الانقباض و الحرمان العاطفي ، الجوع الانفعالي و تشديد    

الخبرات املؤملة و ألازمات النفسية ، نقص إشباع الحاجات ، النمو املضطرب ملفهوم الذات السالب ، ، 

نقص وضع ألاهداف في الحياة، الضعف ألاخالقي و العقلي، عدم النضج الانفعالي، و نقص التوازن 

قرار ية ، عدم الاستالانفعالي، و تدبدب الروح املعنوية يعني الارتفاع و الانخفاض ، امليول الاستعراض

 .15مما يساعد على تبلور الصراعات و الضغط النفس ي و افتقار الشعور الثقة بالنفس

 

                                                           
ساهمة المنظمة العاملية للصحة ، مجلة الرصيد الوطني لحقوق اإلنسان باألشكال المعاصرة للعنف و ثقافة السلم، منظمة اليونسكو و م -13

 .9111سبتمبر  22-20، الجزائر

  14- د. مصباح دبارة: اإلرهاب ، جامعة فاريونس، بنغازي، ط9، 9110، ص 22.
  15- حامد عبد السالم رهوان: علم النفس النمو و الطفولة المراهقة، القاهرة، ط5، 9115، ص 118.
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 16السلوك العدواني: -4

يستخدم مفهوم السلوك العدواني بمعان مختلفة، لذا ال يوجد تعريف واحد متفق عليه من جانب   

الغالبية العظمى فيهم قد توصلو الى ان هذا كل الباحثين نظرا لتعقده و الن اسبابه متشابكة. إال أن 

 النوع من السلوك يهدف الى الحاق الضرر بالذات او الاخرين أو الاشياء.

( السلوك العدواني بانه سلوك ينتج عنه ايذاء شخص 3791" ) Banduraحيث يعرف " ألبرت باندورا 

 ، و اما ان يكون بدنيا علىأو تحطيم للممتلكات و إلايذاء اما يكون نفسيا على شكل السخرية أو إلاهانة

 شكل ضرب.

( أن العدوان هو سلوك عنيف يتمثل في قول لفظي أو فعل مادي 3791و يرى " جريسيلد" و زمالئه ) 

شخص معين او شيئ ما. حيث ان العدوان املادي يعني الحاق الضرر بشخص اخر أو  موجه نحو 

 بممتلكات أو بأشياء ذات قيمة لديه.

( الى ان السلوك العدواني بالنسبة للطالب هو اتالف للممتلكات و 3791و يذهب " سليمان الخضري" )

د، أم كانت ممتلكات عامة الاشيائ و سواء كانت خاصة بالشخص ذاته أم خاصة بغيره من الافرا

 للدولة أو املجتمع، و التخريب ليس علة في حذ ذاته و انما هو عرض لعلة أخرى.

 :أنواع السلوك العنيف  في ضوء عدة معايير -5

 معيار شكل السلوك العنيف و طبيعته ، و يمكن تصنيف املمارسات العنيفة من حيث :أوال 

 .اث شغب الشكل إلى اضطرابات ، تظاهرات ، و أحد

 معيار الفعل العنيف و دوافعه ، إذ يمكن أن يكون للعنف هدف سياس ي أو اقتصادي أو :ثانيا 

 .اجتماعي أو ديني 

 معيار طبيعة القوى التي تمارس العنـف و في هذا إلاطار يمكن الحديث عن العنـف :ثالثا 

 .الطالبي ، العنـف العمالي ، العنـف املؤسس ي 

 العنـف الجماعي و  املشاركين في أعمال العنـف و في هذا إلاطار يمكن التمييز مابينمعيار حجم  رابعا :

 17.العنـف الفردي

                                                           
العدواني و عالقته بالتوافق النفسي االجتماعيلدى طلبة الجامعة،مذكرة لنيل شهادة الماجستر في تخصص عداد الطالبة بوشاشي سامية: السلوك إ-16

  .51-58، ص 2092-2092، -تيزي وزو -علم النفس االجتماعي،كلية العلوم االنسانية و االجتماعية، قسم علم النفس، جامعة مولود معمري

  17- د. عبد الحميد دليمي: الواقع و الظواهر الحضرية، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة، د.س.، ص .21 
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تكن  و يرجع كل من صالي و برونو عوامل السلوك العنيف لسوء تكوين الذات العليا عندهم فلم  

 مصواقهناك صالت عاطفية قوية تربطهم بشخص يتصرفون بالسلوك الاجتماعي السليم ، و لم يت

 18.شخصية أحد الوالدين الصالحين و ذلك لعدم إعجابهم بأسرهم أو النعدام صالتهم العاطفية بهم

 :املدينة و العنـف الحضري  -6

ر التحض كان الدارسون لقضايا التنمية في الدول النامية و الذين انصب اهتمامهم على دراسة ظاهرة  

ن أن م يعتبرون التحضر أمرا ايجابيا و لقد استمدوا فكرتهم هذهفي مدنها بعد الحب العاملية الثانية ، 

الي تساءلوا و بالت ارتفاع مستوى املعيشة كان مرتبطا بنمو املدن في البلدان الغربية و الواليات املتحدة ،

  .عن دواعي القلق إذا ما تكررت نفس ألانماط الحضرية في البلدان النامية

كاليف بالت  ربطوا ما بين املدينة و آلاثار السلبية بها ، فاهتمت املدرسة أما رواد مدرسة شيكاغو فقد  

عي ، الجما املرتبطة بحياة املدينة و كان هذا إلاهتمام منصبا أساسا على ظاهرة التفكك ، غياب الحس

 .الهامشية ، الانحراف و الشرود في املدن سريعة النمو 

ة خاص  آلثار السلبية للنمو السريع إال أنها أكدت بصورةو رغم أن هذه املدرسة أولت أهمية كبرى ل  

 19.على الجوانب التحررية للمدينة

 :  الاتجاهات النظرية ملعنى العنـف الحضري  -7

بالنسبة لهذا  يتضح من تعليقات الباحثين حول مفهوم العنـف أن هناك غموضا و عدم وضوح الرؤية

نـف و صور الع ظاهرة العنـف بالتعقيد و التداخل و تعدداملفهوم بين املتخصصين وذلك نظرا التسام 

هناك عدة اتجاهات رئيسية في تعريف  أشكاله و تنوع دوافعه و أسبابه و تعدد مستويات ممارسته

 :و تحديد مفهومه  الحضري  العنـف

لقوة لالفعلي  يؤكد على أن مفهوم العنـف يشمل كل سلوك يتضمنه معنى الاستخراج :الاتجاه ألاول  

للتأثير على إرادة  املادية إللحاق ألاذى و الضرر بالذات و باألشخاص آلاخرين ، و تخريب املمتلكات

  .املستهدف 

جاه السابق الات  يعد تصويرا و توسيعا لالتجاه ألاول و هناك تشابها كبيرا بينه و بين :الاتجاه الثاني    

 جانب  مفهوم العنـف ليشمل استعمال القوة إلىو الجديد في الاتجاه الثاني أنه يوسع نوعا ما 

  .إلاستخدام الفعلي لها

 ينظر إلى العنـف باعتباره مجموعة من الاختالالت و التناقضات الكامنة: الاتجاه الثالث 

                                                           
  18- د. عبد الحميد دليمي: السياسات الحضرية ، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،  ، 2001ص21.

  19- محمد عاطف غيث: علم االجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ،  ،9115ص 392.
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في الهياكل الاجتماعية ، و الاقتصادية و السياسية للمجتمع ، و هذا ما جعل الكثير من الباحثين 

بالعنـف الكلي أو البنائي و يتخذه عدة أشكال منها سعي بعض الجماعات لإلنفصال عن الدولة  يسمونه

 .غياب التكامل الوطني داخل املجتمع 

  :أن  انطالقا من هذه الرؤية النظرية و التوجهات املختلفة في تعريف مفهوم العنـف يمكن القول 

اع في ألاوض بها جماعة أو جماعات بإحداث تغييريشير إلى تلك العمليات التي تقوم   :العنـف الحضري 

 الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى السياسية القائمة على طريق املطالبة بحقوق اجتماعية

 وذلك باستخدام أساليب هادئة أو عنيفة داخل املحيط .أاقتصادية أو سياسية أو كل ذلك مجتمعا 

 املساعد ملد بذور التغيير بكافة أشكاله العنيفةالحضري ، و من الطبيعي أن املدينة هي العامل 

كما يلعب حرمان قوي معينة داخل املجتمع من بعض الحقوق و معاناتها من  و الهادئة على حد السواء

 20.الالتوازن املتعلق بظاهرة التدرج دورا كبيرا في إذكاء العنـف و تنشيطه

 :الجماهير الحضارية و العنـف الحضري  -8

الحضر  املفكرين نظروا إلى مسألة التحضر كمظهر هام من مظاهر التحديث ، فسكانإن كثير من 

همية ألا  غالبا ما يحافظوا على روابط متينة مع مواطنيهم الريفية ، و بالتالي يشكلون وساطة شديدة

ا من حذرو  ينتقل من خاللها التحديث إلى مناطق الريفية و في نفس الوقت نجد كثيرا من املالحظين

لعرقيـة للتوترات ا تمرار الروابط العرقية في املناطق الحضرية للبلدان النامية ، و التفاقم املتكرر اس

ة أدوارا الجماعات العرقية املختلف داخلهـا السيمـا في بعض البلدان التي تتميز بالتباين عرقي حيث تلعب

 بة ذلك بوتائر نمو مماثل مصاح سياسية متباينة داخل املدينة خاصة التي تشهد تحضرا سريعا دون 

 .في ميدان التشغيل 

 و هي إن ظاهرة التحضر في العالم الثالث تحمل بين طياتها موضوعات عل جانب كبير من ألاهمية   

ضال املختلفة ف البطالة ، عدم الاستقرار ، العنـف ، سيطرة القطاع الغير رسمي ، و تزايد سكان املناطق

 .البطالين و عجز القطاع الرسمي و الحضري عن امتصاصعن ظهور بعض املهن الطفيلية 

 مشاكل املدن الكبيرة ، البطالة ، عدم الاستقرار السياس ي ، نمو مهن "لويس  .أ "و لقد الحظ 

 الخدمات ، ظهور القطاع غير الرسمي و خلص إلى تأكيد أن املدن قد توفر بيئة أكثر تشجيعا للنمو

 املدينة هي مصدر الفوض ى و العنـف و الغوغاء ، و كذلك خاللو الابتكار الاقتصاديين إال أن 

 السنوات ألاخيرة حاول بعض املهتمين بالعنـف الحضري في البلدان النامية التأكيد على الدور الذي

 .يمكن أن تلعبه الجماهير الحضرية و التي بإمكانها أن تحدث تحوالت عميقة و جذرية في املجتمع 

                                                           
 ينة،قسنط نتوري، جامعة المدينة، و اإلنسان مخبر الحضري العنـف و التهميش: دليمي الحميد عبد. د قيرة، اسماعيل. د.أ توهامي، إبراهيم. د -20 

 .12-19 ص2001،  الجزائر



 الفصل االول:                                                                        العنف أو التعامل العنيف.

-18- 
 

 ....باملدينة؟هل الجريمة صفة خاصة 

الف الخت تتعارض الجريمة كسلوك فردي أو جماعي مع نظم املجتمع مما ينتج عنه تأثر التجريم وفقا

 .ألازمنة و ألامكنة والثقافة التي تظهر فيها الجريمة 

بر ،وتع تسود الجريمة بأشكالها الفردية واملنظمة في اغلب دول العالم وتتمركز في املدن الكبرى 

جرامي إلا  لى أن نسبة الجريمة ترتفع حيث ترتفع الكثافة السكانية كما يكثر السلوكإلاحصائيات ع

نماعية إلاج داخل املدينة في املناطق وألاحياء السكنية غير املخططة تبعا ملا أكدته مختلف الدراسات

 .الحديثة  ،وهذه احدي سمات املدن القديمة في بالدنا ،وهي كثيرة ،وعلى أنقاضها بنيت املدن

 ولكن هل تختلف الجريمة من مدينة إلى أخرى باختالف الوسط الطبيعي الذي توجد فيه ؟وهل

 تختلف الجريمة من مدينة إلى أخرى تبعا الختالف الفئات الاجتماعية السائدة فيها ؟

 الشك أن املدينة هي تعبير عن مظهر من مظاهر الحضارة وألاسلوب الراقي في العيش ،وال

 ر الكثير من املظاهر إلايجابية مثل ارتفاع مستوى املعيشة ودخل ألافراد وانتعاششك أيضا أن للتحض

 .الخ...الحياة الاقتصادية وتزايد نسبة املتعلمين 

 وفي املقابل يخلف التحضر جوانب سلبية عديدة مثل التباين الكبير بين الطبقات الاجتماعية

 دينة ، ونمو السكان وإلاسكان غير املخطط،مشكلة النزوح الريفي وما يترتب عنها من تزييف امل

 ألاحيان. الخ مما يؤثر سلبا على سلوك ألافراد في كثير من...وضعف الروابط العائلية والتفكك ألاسري 

 وبينت في هذا الصدد دراسات نفسية واجتماعية وقانونية عديدة أن الكثير من ألاسباب

 شكل اكبر في املدن وخاصة الكبرى منها،كما أكدتوالعوامل الاجتماعية الدافعة للجريمة تتوافر ب

  .دراسات علمية كثيرة العالقة بين الجريمة واملكان الذي ارتكبت فيه

 .وما يحيط به من ظروف طبيعية أو كثافة سكانية 

 :ومن أهم النتائج التي حققتها هذه الدراسات رغم إنها غير مطلقة

 أهم من أهم املؤثرات الاجتماعية على سلوك الفردطبيعة املجتمع املحلي ودرجة التحضر من  .أ

 من املجتمع لذالك فان نوعية الجرائم والتي تسود في املدن تختلف من نظيرتها في ألارياف حجما

 .ونوعا

 توجد عالقة بين الجريمة وطبيعة املنطقة السكانية التي ينشأ فيها الفرد املجرم أو يقيم بها ، ب. 

 .دن تعد مصدرا دافعا للسلوك إلاجراميفاألحياء الفقيرة في امل

 .يتسم النمو الحضري بتزايد نسبة النزوح الريفي نحو املدن مما يساعد على انتشار الجريمة ج.
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يعيشون في  حيث أن ألافراد الدين.تتميز الجرائم املر نكبة في املدن عن تلك املرتكبة في ألارياف  د.

 يكتسبونه ثقافة إجرامية تتفق مع بيئتهم أما أولئك الديناملناطق غير املتحضرة والفقيرة 

 يعيشون في بيئة متحضرة غنية فيكتسبون سلوكات إجرامية تالئم تلك البيئة ،فالرشوة و التزوير

يمكن القول أن هناك  :هكذا إذن  - .و الاختالس هي جرائم تكثر في املدن الكبرى و ألاوساط املتعلمة 

 21.الرتفاع نسبة بعض ألانواع من الجرائم دون ألاخرى  في املدينة تيهئ املناخ عددا من العوامل تتركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   21 - -فعاليات الملتقى الوطني حولى أزمة المدينة الجزائرية، المدينة بين التنمية االجتماعية و الجريمة، د.الطيب نوار، 2001، ص218.
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 نعكاساته.إاملبحث الثاني : أنواع التعامل العنيف و 

  تمهيد:

.. هاب التمسك فرد كل على يجب والتيوالاخالق  لتربية انعكاس وهو لكل حضارة عنوان السلوك هو     

عامة ال املمتلكات علىواملحافظة  تزامإلا مدى عن واضحة صورة تعطي اليومية الحياة في والتصرفات

من شتى أنواع التعامالت العنيفة التي مست البيئة الحضرية من مختلف املرافق و  التي أصبحت تعاني

ى لالبنى التحتية التي تتعرض بشكل شبه يومي لعدة أنواع من التعامالت العنيفة التي تنعكس سلبا ع

 املحيط الجتماعي و املحيط الحضاري.
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   :التخريب مشكلة -1

 الجهات عجزت ظاهرة طويلة سنوات مدى وعلى الدولة توفرها التي العامة املرافق تخريب يشكل    

 والقوانين والتبصير التوعية وحمالت صعيد من أكثر على تبذل التي الجهود رغم إيقافها عن املسؤولة

  أن ألامر في الجلي لكن تفرض، التي الصارمة
ً
 تكثيف إلى ماسة حاجة هناك وأن تصفق ال واحدة يدا

 لزرع وألاسرية املدرسية املؤسسات رأسها وعلى املؤسسات مختلف بين والتربوية التوعوية الجهود

.النفوس في والوطني وألاخالقي الديني الوازع  

 تستهدف التخريب حاالت من %79 أن إلى تربويون  أجراها التي املحلية إلاحصائيات غالبية وتشير

 قطع %39و الحافالت مرافق إتالف %19و وتشويهها املرور لوحات تحطيم في منها %51و الجدران

 على إلاقدام في العامة ألاماكن مرتادي من البعض تمادي في تكمن املشكلة أن توضح كما ألاشجار

 من دولتهم بمرافق يلحقونها التي ألاضرار خطورة يعون  ال ممن الخاطئة السلوكيات هذه ممارسة

. البيئية للثروات وإهدار الحضاري  ملنظرها تشويه  

 التخريب عملية إن" :التعليمية الشارقة منطقة في النفس علم موجهة السجواني فاطمة تقول     

 ملكية باعتبارها املجتمع تقلق التي ألامور  أكثر من هي العامة املرافق من غيرها أو املدرسة في سواء

  وليست للجميع مشتركة
ً
  حكرا

ً
 بتلك للقيام الطلبة تدفع الذي ألاسباب أهم أن إلى مشيرة ألحد وملكا

 سلوكيات مراقبة عن وألامهات آلاباء وإغفال التربية سوء إلى ألاساس في ترجع الخاطئة لسلوكياتا

 الكرتون  ألفالم مشاهدهم خالل من ذلك في دورا للتقليد أن وكما الحميد السلوك وتعليمهم أبنائهم

 فأنهم إليهم محببة شخصية على تتضمن ألافالم هذه كانت إذا وخاصة الكوميدية املسلسالت وبعض

 الطلبة استياء عند وكذلك باملجتمع تضر السلوكيات هذه بأن وعي دون  من مباشرة بالتقليد يقومون 

 دون  من ممتلكاتهم تخريب خالل من منهم باالنتقام الفور  على يقومون  فأنهم معينة شخصية من

 وألاسرة املدرسة بين التواصل جسر ربط ضرورة إلى السجواني ونوهت فعلوا بما اكتراثهم أو مباالة

 املرافق على املحافظة مجال في أكثر وتوعيتهم ألابناء بها يقوم التي السلبية السلوكيات من للتقليل
 العامة وغرس حب الوطن والوالء إليه ألنها تعد في مقدمة السمات التي تتميز بها الهوية الوطنية ".22

 إن بإجرائها قام دراسة خالل من القيوين، بأم الثانوي  للتعليم ألامير مدرسة مدير بلة حسن يؤكدو 

 إلاناث إلى ذلك وعزا إلاناث من %1 مقابل العامة املرافق على باالعتداء قاموا الذكور  من %31 نسبة

 %97 نسبة هناك بان الدراسة أظهرت وكما العامة املرافق على اعتداء واقل الذكور  من مساملة أكثر

.املرافق بتخريب يقومون  للذين وإلارشاد النصح لتقديم واستعداد رغبة لديهم املجتمع أفراد من   

                                                           
  22- نورا االمير: تخريب المرافق العامة هم مستمر و أموال مهدورة، جريدة البيان، 20 فيفري 2001.  
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 خاصة إلاجازات أوقات في تتم املرافق على الاعتداء حاالت وأن إلاناث من تكون  العظمى الغالبية ولكن

 الدراسة أيام في يصل بينما %98 بنسبة تشكل حيث الدراس ي العام منتصف وإجازة الصيفية إلاجازة

إلى 91% وتتركز حاالت التخريب في الكتابة على جدران املدارس واملستشفيات والحدائق واملساكن 

 بنسبة23%79.

ثقافة التخريب: -  

 الحكومية والجهات وألامانات البلديات تنتهي أن فما البعض عقول  في راسخة التخريب ثقافة زالت ال

.التخريب هواية ليمارسوا الفارغة العقول  أصحاب ويأتي إال مشروعاتها، من ألاخرى   

 ألاماكن يشوه من فنشاهد الشوارع، في وحتى والساحات الحدائق في املنتشر التخريب من نعاني الزلنا  

 تفتيش غرف أغطية انتزاع أو والحدائق الشوارع إنارة فوانيس وبتكسير الجدران، على بالكتابة العامة

 على تقتصر لم السيئة التصرفات هذه الكهربائية، ألاسالك بخطر املارة لتهدد مكشوفة وتركها إلانارة

 املحير والش يء والحدائق، وامليادين الشوارع في والفوارغ املناديل رمي إلى وصل بل املشين السلوك هذا

 بجانب مخلفاته يرمي ذلك ومع سنتيمترات، إال هؤالء عن تبعد ال النفايات حاوية أن والغريب

 كبيرة أصبحت املسؤوليةلذاف املخربين عقول  في املباالة وعدم الثقافة هذه تستمر متى فإلى الحاوية،

 هذه أن للناس، والتوضيح للتوعية الجوامع خطباء وحتى والجامعات واملدارس ألامور  أولياء عاتق على
 املنشآت وضعتها الدولة لهم ولراحتهم فيجب املحافظة عليها والاهتمام بها.24

:املدارس ممتلكات تخريب -2  

 يتم لم عاملية، ظاهرة الطالب بعض قبل من وتخريبها املدرسية املمتلكات في العبث سلوك يعتبر

 أقس ى فرض برغم عليها، والسيطرة معالجتها من التمكن يتم لم كما بعد، أسبابها جميع إلى التوصل

ا.مع آن في واملدرسة البيت على تقع منها الحّد  مسؤولية أن الواضح من لكن مرتكبيها، على العقوبات  

 على والرسوم بالكتابة تتمثل الحاالت أبسط ففي والضعف، الشدة بين العبث هذا مظاهر وتختلف

 ولوحات املياه ودورات الكهربائية وألادوات ألاثاث بتكسير أوجها إلى لتصل والجدران الطاوالت

 ينجم ما املمتلكات، من وغيرها والطالبات الطلبة نقل وحافالت املعلمين سيارات وتخريب إلاعالنات

 املظهر تشويه عن فضال وتعديلها، إصالحها ونفقات وزر الدولة وتحميل املمتلكات بعض إتالف عنه
 العام للمدرسة ومقتنياتها وإظهارها بصورة غير حضارية.25

                                                           
  23- نورا األمير ، مرجع سابق.

  24- المجمعة-عبيد الخمعلي: ثقافة التخريب، جريدة الرياض، السعودية، تاريخ النشر 5 ديسمبر 2098.
: النشر تاريخ ،إلماراتا، جريدة االتحاد،التعليمي النظام على متمردين لطلبة عدائي سلوك المدارس ممتلكات تخريب: طه فداء -25

 .2099 جانفي 05 األربعاء
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ألامالك العامة: بالحدائق و املتنزهات و  العبث -3  

 للجميع مشترك حق وهي العامة واملرافق واملتنزهات الحدائق على سريعة نظرة فإن الشديد لالسف

 فليس باملسؤولية، احساس وعدم جهل عن تنم بأساليب والتخريب العبث ايدي طالتها قد نجدها

 الجدران على السفيهة والذكريات الصبيانية الخربشات نشاهد ان بمستغرب يعد ولم بجديد

 ان بل فحسب ذلك ليس واملساجد، العامة املرافق حمامات في وحتى الطرق  جوانب وعلى والصخور 

 ترفيه كوسائل توضع التي الاخرى  الخدمية والوسائل والطاوالت املقاعد بتحطيم يقوم من هناك

 سخرته وما الطبيعة طالت تشويه من بها حصل وما املنتزهات في كما الجميع منها ليستفيد مجانية

 ومنها السياحي الجذب وعوامل الترفيه من املزيد لتحقق وضعت مجانية وخدمات اضافات من الدولة

 حجم يتلمس يشاهدها ومن فائدة اية لها يعد ولم كسرت والتي املطالت في املوجودة املقربة النواظير

 العبث نهايتها كانت التي لجهودهم والخدمية السياحية الاماكن تلك على القائمون  يجدها التي املعاناة

.الاجنبي الزائر امام والفرد للمجتمع سيئة نمائج اعطت قليلة فئة من الالمسؤول  

 انه يعتقد نزالئها من البعض ألن املفروشة والشقق الفنادق الى آثارها امتدت العبثية التصرفات هذه

 يؤكد حيث يشاء، ما كيف بمحتوياته العبث له يحق مكتسب حق املوقع فإن الايجار دفع بمجرد

 عسير منطقة منتزهات احد في نجوم الخمس فئة الفنادق ألحد املدير الخوتاني محمد اسماعيل

  بأنهم السياحية
ً
 قد البعض ان حتى والالحضارية الالمسؤولة التصرفات هذه مثل من عانوا ما كثيرا

 يعبث آلاخر والبعض حقيبته في ليضعها ومخدات مناشف من الغرف محتويات الى يداه امتدت

بمحتويات الغرف في تصرف ينم عن سلوك سيئ لصاحبه وبالتالي فإنه يسيئ الى السلوك العام 
 للمجتمع.26

من؟ مسؤولية.. املمتلكات على والتعدي التخريب -4  

 قبل من وإحباط غضب من السلبي النفس ي لتأثيره باإلضافة الخاصة املمتلكات على التعدي إن"    

 أو عليها، التعدي تم التي السيارة صاحب أو جدرانها، شوهت التي العمارة سكان أو املنزل  صاحب

 وأحيانا والحزن  باألس ى يشعرون الذين املواطنين إلى يمتد واجهته، تخريب تم الذي املحل صاحب

 املتنزهات أيضا وبالطبع والجامعات، املدارس وجدران والجسور  الشوارع مناظر من باالشمئزاز كثيرة

 تمزيق يتعمدون  وأبناءنا شبابنا وكأن عليه، الاعتداء يتم يوجد ما لكن قلتها، على العامة، والحدائق

                                                           
 

 26 -  أبها - هاشم النعمي: العبث بالممتلكات العامة سلوك خاطئ يعاني منه مجتمعنا، جريدة الرياض، السعودية، 25أوت 2005.
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 قبل من كذلك أنها على معها يتعامل أن ويجب جريمة يعد كله هذا إن جميل، هو ما كل وتشويه
 القانون  والقائمين عليه".27

:ارية الجد اتالكتاب -5  

 حسب بعض الباحثين، فإن هذه الظاهرة أصبحت مبعث قلق وحيرة، فهي تشمل كل الكلمات     

 والتعبيرات والرموز وإلاشارات بمختلف ألالوان التي صارت تمأل كل الجدران في ألاحياء الشعبية

املؤسسات التربوية واملهنية وحتى في املرافق والساحات العمومية، فهيالفقيرة خاصة، وعلى جدران   

 مالحظة بشكل مثير في جدران املراحيض العامة، وفي مواقف الحافالت وعلى كراس ي القطارات، وفي

 كل مكان يصلح للكتابة أو الرسم أو الحفر وحتى للنقش، فباتت مساحات كبيرة يجد فيها الشباب

جمع ولطرح رسائلهم وشكاويهم، وأحيانا ملأل فراغهم، وتعبيرا عن أمانيهمم املفضل للتنهمكا  

.متهوطموحا  

كاريكاتور، تعتبر  إن الكتابات الجدارية كيفما كان شكلها رمزية أو مقروءة، أو على شكل رسومات أو

إلى  الناس عامة أو  تفيد فكرة محددة وتعبر عن موقف أو رأي فردي أو جماعي موجه إلى تهادالة بذا
 فئة أو جماعة مقصودة، تتضمن معنى يمكن استخالصه.28

: لعوامـل التي أدت إلى ظـاهرة الكتـابـات الـجداريـةا -5-1  

 :29العـوامـل الاجتمـاعيـة- أ

 ا تحدث في الوسطنهكيفما نظرنا إلى الكتابات الجدارية فهي أوال ظاهرة اجتماعية، وهذا يعني أ     

تمع يشكلون جزء من تراثه الثقافي والحضاري، ملجهم أفراد من ذلك اا به الاجتماعي، فمن يقوم

 .مش أو توضع في الاحتياطته من عاداته وتقاليده وطقوسه التي تأبى أن تنفصل عنه وترفض أنوجزء

 ليس لها مستوى  )إن الكتابات الجدارية تمارس عادة وكما رأينا من طرف شرائح شبابية معدومة 

 ، وهي جزء من(شريحة املغتربين، السود، البطالين... )، أو شرائح مقموعة (ثقافي، تربوي، تعليمي... 

 .الكلي الذي بشكل أو بأخر همش أو تناس ي تلك الشرائح املجتمعا

                                                           
  27 -  ميسون الدخيل : التخريب والتعدي على الممتلكات مسؤولية من؟ ، الوطن أون الين ، 09-09-2092 92:29. 

جامعة  منصوري مختار: اإلعالم الرسمي واإلعالم غير الرسمي " الكتابة على الجدران نموذجا "، رسالة دكتوراه دولة في علم االجتماع،-28

 . 999، ص 2001-2002وهران، 
عامر نورة: التصورات االجتماعية للعنف الرمزي من خالل الكتابات الجدارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس و علوم  -29

،ص 2008-2005التربية، جامعة اإلخوة منتوري، كلية العلوم االنسانية االجتماعية، قسم علم النفس و علوم التربية و االرطوفونيا،قسنطينة، 

999-992.  
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 وما يمكن قوله باختصار أن الكتابات الجدارية هي في مجملها تجسيد للمشاكل الاجتماعية التي

 ا أو انخفاضها هو مؤشر كفيل الرتفاع أو انخفاضته، وارتفاع وتير املجتمعذلك ايعاني منها أفراد 

 .املشاكل الاجتماعية

 30السياسية:العــوامـل  -ب

    عربية ال تكسب الكتابات الجدارية بعدا سياسيا ال غنى عنه في معظمها، وهي نفسها سواء في الدول     

 الحزبية وألافكار والجماعات الطائفية التي لم تجد سبيالأو ألاجنبية، فهي دوما تجسد الصراعات 

 للخروج إلى الساحة العامة فتختلف مضامينها السياسية، كما في سنوات الاستعمار الذي عاشته

 و  الجزائر، وخالل اندالع الثورة التحريرية حيث ملئت الجدران بعبارات الترحيب بالثورة وتأييد الثوار

 وعلى العموم فإن الكتابات الجدارية في بعدها السياس ي إنما تتزامن مع كذا للرفع من عزيمتهم.

 ألاحداث، ومثالنا في ذلك أحداث الجزائر في بداية التسعينات حيث ظهرت تحت وطأة تلك

ألاحداث السياسية مع الكتابات الجدارية، أو غيرها من ألاحداث  الظروف ، وما يمكننا قوله أن تزامن

ولم تزل كل دول العالم، ولكن تبعا لنوعية تنلك الظروف  اتهإنما صفة شهد تمعية،ملجألاخرى ا

 .اتهوشد

 حيث كانت دافعا قويا لبروز هذه الكتابات التي1966ففي فرنسا بعد ثورة الطالب في عام ،

 جاءت معبرة عن أفكار وآراء جماعات نخبوية مقهورة أي تعبر عن فكرة وثقافة الاغتراب في مجتمع

 .عنصري 

 في املجتمعا في روسيا وبالضبط في موسكو، فإن ألاحداث والتحوالت العميقة التي عرفها أم

 ، ساهمت-يار عالم ضخم كان يعرف باالتحاد السوفياتي نهوالتي أسفرت عن ا -أواخر الثمانينات 

 وأدت إلى بروز الكتابات الجدارية التي عبرت وبشكل جلي عن تلك التحوالت.ودون أن نركز على

 الدولة ونتناس ى أخرى، فإن الكتابات الجدارية كانت والزالت تتزامن مع ألاحداث السياسية في هذه

 .مجتمع ما

 31العوامل النفسية: -ج

 إن ألاسباب النفسية والتي هي جملة الصراعات وإلاحباطات واملشاعر املتناقضة التي تنتاب الفرد  

 ا هم شباب أو باألحرى به وأن معظم القائمين تساهم بجزء كبير في بروز الكتابات الجدارية، خاصة

 مراهقين، وتعد أحسن ممر لتنفيس تلك الطاقات املعارضة واملنافية أحيانا للمبادئ والقيم والعادات،

 فهي ليست طريقة تعبير فقط بل تعتبر عنفا رمزيا ينبعث من مضامين تلك إلاشارات والرموز التي

                                                           
  30- عامر نورة، مرجع سابق، ص 991.

  31- المرجع السابق،ص 995.
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 واملقبولة والتي ال تجد تنفيسا لها، ويلعب الاستقرار النفس ي دوراتبدي الرغبات الجنسية املحرمة منها 

 فعاال في سلوكات ألافراد ونمطيتها، حيث أن القيمة الكمية والكيفية للكتابات الجدارية تختلف من

 تلكالتحليل النفس ي ل )ا، به مكان لآلخر، ومن وقت لآلخر وفي هذا تحليل الحالة النفسية التي كتبت

 خصوصا تقليد ألاطفال لعملية )، هذا من جهة ومن جهة أخرى يوجد ما يسمى بالتقليد (الكتابات 

ولعل الكتابات الجدارية في املراحيض العامة هي نوع خاص بذاته عند بعض الباحثين  (،الكتابة 

نمط يمتاز بحظ وفير في البحث والتنقيب في الدول الغربية. ومنه فاألسباب النفسية تدخل في وهو 

 .ألاسباب الاجتماعية والثقافية املؤدية للكتابات الجدارية خضم

 نعكاس التعامل العنيف:إ -6

 التلوث البصري: -6-1

إذا كـان التلـوث في صـورته العامـة "تغـير غـير مرغـوب فيـه في أحـد العناصـر البيئـة ، يـؤدى إلى       

أحـد أوجه التلوث ، هو تغير غير مرغوب فيه في عناصر إلاخـالل بتوازنهـا ."فـإن التلـوث البصـري ، وهـو 

أو تشـوهات أو كتـل بنائيـة غـير قانونيـة ، أو فراغـات غـير مصـممة ، أو أية  البيئة العمرانية من إضـافات

إضافات تتنافر مع البيئة الطبيعة أو املناخية    أو الوظيفية أو القيم الدينية أو الحضارية أو الجمالية 

املعمارية،و التي تـؤدى إلى النفـور منهـا أو ألاذى فور رؤيتها .فقـد امتـدت يـد التلـوث الـتي عبــ بالطبيعـة أو 

لـتحطم قيمنـا وتـدد تراثنـا ومـدننا ممـا أدى إلى تـداعى القـيم الجماليـة واملعماريـة وتهديد مدننا التراثية 

 والحضارية.

 32:التكوين البصري للمدينة -

يشير الى عناصر الخريطة الذهنية للمدينة) املسارات و الحدود و العقد و الاحياء و العالمات  و هو 

 املميزة( و التي يمكن اجمالها بما يلي:

و هي قنوات الحركة الرئيسية التي تدرك من خاللها املدينة و قد تكون طرق رئيسية أو  أ/ املسارات:

 ممرات مشاة أو مجاري مياه...الخ.

و هي تزود الاحياء بحدود تميزها و تفصلها عن غيرها و تكتسب تلك الحدود تأكيدا و قوة دود: ب/ الح

 حينما يسهل تمييزها او رؤيتها عن بعد.

 : و هي نقاط هامة بطول املسار مثل تقاطعات الطرق ة امليادين و نقط تجمع الانشطة.ج/ العقد

                                                           
  32- م. السيد عبد البصير محمد: فهم المالحة الحضرية، ايجاد الطرق داخل المدينة. رسالة ماجستر، جامعة عين الشمس، 2090. 
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التي يمكن تمييزها من خالل التجانس و و الحي هو منطقة ذات طابع متجانس و د/ ألاحياء: 

 الاستمرارية و قراءة ألاجزاء جميعا و كأنها شيئ واحد متكامل.

هي العناصر الساكنة التي يمكن تمييزها و التعرف عليها و التي تستخدم العطاء ه/ العالمات املميزة: 

 احساس باملكان و التعرف عليه من خاللها.

 : مفهوم التلوث البصري  -6-2

التعريـف العــام للتلـوث البصــري هــو تغيـر غيــر مرغـوب فيــه فــي أحـد عناصــر البيئـة يــؤدى إلــي       

إلاخالل بتوازنها وهنالك العديد من التعريفات ألاخرى، فقـد عرفـه الـبعض بأنـه إلاحسـاس بـالنفور فور 

لبيئة املعمارية مـن كتـل بنائيـة أو فراغــات أو رؤية مناظر أو مظاهر غير جمالية أو منفره في عناصر ا

و املناخيــة أو القــيم الدينيــة والخلقيــة أو الحضارية أو    طــرق تتعــارض مــع كــل مــن البيئــة الطبيعــة 

 33.القيم الجمالية أو املعمارية

فاء أو هو اخت ارتياح نفس ي أو هو تشويه ألي منظر تقع عليه عين إلانسان، يحس عند النظر إليه بعدم

 الصورة الجمالية لكل ش يء يحيط بنا من أبنية وطرقات وأرصفة ... الخ

ناظر ال وفـي تعريـف آخـر بأنـه كـل مـا يتواجـد مـن عناصـر البيئـة املعماريـة التـي يصـنعها إلانسـان تـؤذى

و مظاهر أ ير ناتج عن رؤية مناظرمن مشاهدتها وتفقده إلاحساس بالقيم الجمالية والتشكيلية وهى تأث

وكذلك  الوظيفية ، غير جماليـة مـن عناصـر البيئـة املعماريـة التـتالئم مـع البيئـة الطبيعيـة أو املناخيـة أو

التخطيط أو سوء  البصـري أيضـا يتواجـد نتيجـة سـوء مع القيم الجمالية والحضارية ، وهـذا التلـوث

، وهذا ما يؤثر  عض السلوكيات الاجتماعية والاقتصـادية الخاطئـةالاستخدام الذي يتسبب عن ب

 34التنمية بشكل عام.بدوره على الحالة النفسية لإلنسان وهويته الحضارية و 

 35:أبعاد وعناصر التلوث البصري  -6-3

لقد تفش ظاهرة التلوث البصري لتعبث بكافة نواحي البيئة العمرانية ولتشمل مظاهر سلوكنا اليومية 

وواجهات وفراغات حتى أنه قلما نجد شارع أو حي ال يعانى  ولتعبث بجميع النواحي الجمالية من أشكال

 :من مظهر من املظاهر ويمكن حصر بعض أبعاد ومظاهر هذا التلوث في

                                                           
السابع لكلية التربية، دور التربية الفنية في خدمة المجتمع جمعية المهندسين المصرية: التلوث البصري و النواحي الجمالية، وقائع المؤتمر  -33 

  .9111العربي، 

 د. عطية ايمان محمد: اثر التلوث البصري على البيئة المعمارية، بحث منشور في المؤتمر المعماري الدولي الخامس بجامعة اسيوط، العمران -34 

 . 2002و البيئة، 
الحسيني: التلوث البصري و تاثيره على سلوكيات االنسان و استعابه للفراغات العمرانية العامة، بحث د. يوهانسن يحيى عيد، د.عمر محمد  -35

  .9دمشق، قسم التخطيط العمراني ،كلية الهندسة، جامعة عين الشمس، بدون تاريخ، ص  -تحليلي مقارن القاهرة
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 :فوض ى عمرانية و إبتداعات معمارية -6-3-1

 نا طابعها ومكانتها كرائدة املعمار وهو العبث واللهو الذي أصاب عمارتنا وأثر على تراثنا حتى فقدت مدن

 ته:ثلتم للتراث بصلة وليس ذات قيم أو تجانس حضاري ، ومن أم ومنبر الفن والقيم والتراث وهى ال

واجهات املباني التي ازدان بمختلف الطرز املعمارية فهذا حديث وهذا زجاجي وذاك قديم ذو  -

أكبر مجموعة من الطرز املعمارية املتنافرة في مهرجان  وتنافس إلبراز بهرجـة  فيـا نهمشـربيات وعقـود وكأ

ى بيئتها العمرانية وال تراع التراث وكلها ذات قـيم ال تتناسـب أو تتجـانس مـع بعضـها ، بـل وتتنـافر مـع

 .الخصوصية أو العوامل الجوية

ع يـة أو عـروض الشـوار املباني ذات الارتفاعات التي ال تعترف بـالقوانين وال تحـترم ألاسـس التنظيم -

 .من يطاول عنان السماءسـباق  في نهااملنظمـة فبـدت وكأ

عناصر ارتجالية أضيف على الواجهـات كالتعليـة أو تقفيـل الشـرفات أو إضـافة مسـاحات مـن  -

ذات ألوان متنافرة وذوق منعدم أو دهان أجزاء من الواجهات دون  إلاعالنـات علـى ألاسـطح املصـمتة

 .ينقطـ تلـوث أو بقـع أو نقاطا نهرها مما يسبب النفور من رؤيتها و كأغي

 :تعديات مزمنة -6-3-2

وهى تتمـل في التعديات التي يقوم با البعض في غيبة من الزمان واملكان وغفلة من القانون وهى عادة 

 :هذه املظاهر فيجزأ ال يتجزأ من املدينة وتتمـل بعض  انها وتنوعها تبدو وكأثرتهوقتية ولكن لكـ

 - .إلاشغاالت العامة في الطرقات وفوق ألارصفة والشارع سواء كان إشغاالت بنائية أو تعديات ومخلفات

مقالب القمامة التي ال تنتهي أو مخلفات عمليات الحفر والبناء أو الهدم وهى ال تزال إال في أوقات  -

 .متفرقة

ـرة في جميـع ألاحيـاء علـى ألارصـفة أو وسـط جزيـرة الشـارع أو ألاكشـاك وأمـاكن البيـع العشـوائية املنتش -

للذوق العام أو التناسق وألالوان أو الجمال أو املصلحة والصحة ، ناهيك  أسـفل الكبـاري دون مراعـاة

 (.السيارات واملشاة)عن أزمات املرور التي تسببها  

ن علـى ألارصـفة حـتى فقـدت املدينـة رصـيفها تعـديات بعـض أصـحاب املحـال التجاريـة أو املسـاك -

 .أرصفة وبعضها أستغل في صورة أماكن انتظار  للتعـديات وأصـبح املشـاة بـدون 

ألارصفة املهدمة والرمال ونفايات الحفر واملخلفات وأعمال ألاشغال العامة املستمرة بصفة شبه  -

 .دائمة
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 36:التشكيالت الفراغية -6-3-3

فيما أصاب مدننا من تشويه في الفراغات الخارجية وانعدام التصميم والتنسيق في البناء ـل ثوهى تتم

املدنيـة ككـل ، و إقتصـار أعمـال الترمـيم والتصـميم  واملبـاني والفـراغ وامليـادين العامـة والشـارع ذاتـه و

 قـد أدى إهمـال تنسـيقللفراغـات الخارجيـة علـى بعـض عمليـات العناصـر التجميليـة املشـوهة و 

الفراغـات العمرانيـة إلى عـدم وضـوح الفـرق مـا بـين امللكيـات العامـة والخاصـة وفقـدت ألاحيـاء السـكنية 

 للسـيارات بكـافـة عاليـة  اهتتمتـع بـ تحرمتهـا وخصوصـيتها الـتي كانـ
ً
وأصبح شوارع ألاحياء السكنية معبرا

 ـكان إحساسـهم باالنتمـاء إلى الشـارع والحـي واملنطقـةوهـذا كلـه أدى إلى فقـد الس

لعدم وجود حدود واضحة لكل منها.إن التصميم العمراني للفراغات يمكن أن يؤدى إلى إشباع حاجة 

على بيئتهم السكنية ضد كافة أنواع التلوث، أما ما يحدث  إلانتماء عند السـكان فيعملـوا علـى الحفـاظ

 فهو 
ً
 إهمال تام للفراغات العمرانيـة الـتي تـترك  في مدننا عموما

ً
جاريـة والتإلاسـتغاللية  للنزاعـات نهبـا

 مـن الاهتمـام بتنسـيق مكمـالت الفـراغ العمـراني املتم
ً
ـلـة في ثلـترويج منـتج أو إلاعـالن عـن سـلعة ، وبـدال

همـالت وإلاعالنـات واملظـالت وأمـاكن إلارشـادية وأحـواض الزهـور و سـالت امل وحـدات إلاضـاءة والعالمـات

 أعمـدةثالاسـترخاء والنـافورات وألاشـجار وغـير ذلـك ، نجـد م
ً
إلانارة ذات ارتفاعات عالية ومقياس ال  ــال

يتناسب مع مقياس الشارع وتصميمها خالي من أي ملسـة جماليـة ، وممـرات املشـاة نجـدها مليئـة 

قفـة عليهـا بـالحفر أو مزدحمـة بقـوائم إلاعالنـات الحديديـة والخرسـانية ثم والسـيارات الوا بالتعـديات

املفتوحة والتي عن وجدت فهي غير مهيئة  تـأتى قلـة ونـدرة الحـدائق واملنـاطق الخضـراء ، وأمـاكن الترفيـه

 .لالستخدام

 :مؤثرات محيطية -6-3-4

ـود ــل وجثنتيجـة لوجـود مبـنى ذو طـابع غريـب في منطقـة مـا مواملقصـود هنـا هـو تلـوث البيئـة املحيطـة 

يتنـافر مـع طابعهـا أو أن يكـون املبـنى في حـد ذاتـه  املبـاني الجديـدة في املنـاطق التاريخيـة القديمـة بمـا

 ولكـن البيئـة املحيطـة بـه متـدهورة أو غـير متناسـبة معـه و بالتـالي فـإن التل
ً
يحدث س ـوث البصـري مقبـوال

للمبنى من املحيط الخارجي وفيه تتنافر العالقة الوظيفية لعناصـر املبـنى مـع مـا حولـه ممـا يهـدم 

به من عناصر غير متجانسة معه ويمكـن أن ينـتج عـن ذلـك  للتشـكيالت املكونـة للمبـنى بسـبب مـا يحـيط

 جـود مصـنع داخـل منطقـة سـكنية أو ورشلتنـافر وظيفـي مـع مـا يحـيط بـه مـن مبـاني كو 

سيارات في ألادوار ألارضية من املباني وهذا ال يؤدى إلى التلـوث البصـري فحسـب بـل يـؤدى إلى التلـوث 

                                                           
  36- د. يوهانسن يحيى عيد: مرجع سابق، ص 2-2. 
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يكون التلوث البصري إجتماعيا بمعنى حدوث تنافر بين  الفيزيـائي كتلـوث الهـواء والازدحـام . وقـد

  .ديةالطبقات الاجتماعية والاقتصا

 فإن اختالل التدرج      
ً
 على مستوى التصميم العمراني التخطيطي دائما

ً
ويحدث التلوث املتبادل دائما

 يؤدى بالضرورة إلى تلوث  املوضوعي والتتابع املنطقي لعناصر املدينـة سـواء
ً
 أو كتليا

ً
 أو شكليا

ً
وظيفيا

 .بصري عمراني وتخطيطي

 37:سلوكيات إنسانية -6-3-5

 في حد ذاته إنمـا هـو أحـد أبعـاد التلـوث البصـري الخطـير حيـث أنـه يمــل التعـايش وهذا      
ً
ليس مظهرا

الذي يحدث في منطقة ما ثم يعتاده إلانسان حتى  الـذي ينـتج عـن معايشـة النـاس للتلـوث البصـري 

 بزيادته بال
ً
 إنما يألفه ، بل ويساهم أيضا

ً
 سلوكيات الخاطئـة ، ويصبح جزء من واقعه ال يراه شاذا

 على سلوكيات إلانسان يسلبه إرادته وسيطرته على ذاته بل يفرض 
ً
 سلبيا

ً
للتلوث بجميع أنواعه تأثيرا

 مـن الـذوق والاختيـار الغـير مـتالئم
ً
وطبيعتـه ويعطيـه إلاحسـاس بـاالغتراب في بيئتـه وعـدم  عليـه نوعـا

النفسية و  ألاذواق ، كمـا يهـدد أمنـه وسـالمته سـواء الصـحية أوالتعـود علـى مـا يفرضـه عليـه الزمـان و

إستقراره و أمانه إلفتقار البيئة العمرانية للقيم الجمالية والهدوء وللتجانس و إفتقاره للعوامل التي 

 .تبعث على الهدوء والراحة

 38:مصادر التلوث البصري  -6-4

صدر م ط بالزمان واملكان بمعني أن املكان قد يكون هوتتنوع مصادر التلوث البصري حيث أنها ترتب     

ن ذاته ويمك التلوث وقد يكون الزمان بمعني قد العمل وهو مصدر التلوث ذاتيا عندما يتسبب الش يء

 ى: تقسيم مصادر التلوث ال

فسه أو لن التلوث الذاتي يكون مصدر التلوث ذاتيا عندما يتسبب الش يء ذاته في إحداث التلوث سواء -

 .للبيئة املحيطة ويصبح وجوده شاذا علي البيئة املحيطة

  .لتلوث املحيط يحدث من البيئة املحيطة بالعمل املعماري ا -

                                                           
  37- المرجع السابق، ص 2.

م. أحمد جميل شامية: دراسة تحليلية للتلوث البصري في مدينة غزة، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، الجامعة  -38

  .20، ص 2092االسالمية،غزة، 
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ن م التلوث املتبادل وفيه يكون مصدر التلوث متبادل وتتحرك فيه القوي املسببة له في اتجاهين -

جدا في بيئة  ف وجود مبني حديثالداخل إلى الخارج ومن الخارج للداخل ويندرج تحت هذا التصني

 .قديمة أو تاريخية لها طابع حضاري مختلف

 .سوء التخطيط املعماري لبعض ألابنية من حيث الفراغات وألالوان والتشطيب -

 .أعمدة إلانارة وأسالك املولدات -

 و اعادة توزيعها.صناديق القمامة غير النظيفة  -

 .ألوان واجهات املباني -

 . نات التجاريةلوحات إلاعال  -

أو مظاهر التخريب التي تمس البيئة  كل ما يخدش الذوق العام سواء بالرسم أو إلاشارة أو الكالم -

 الحضرية.
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 خالصة الفصل:

  وتنعدم وآخر، موقع بين متفاوتة بصورة وتتواجد دخيلةالعنيفة  السلوكيات هذه أن  
ً
 في أحيانا

  وتنتشر أخرى، مواقع
ً
  بعيدة تكون  التي واملواقع املتنزهات في أحيانا

ً
 السكنية ألاحياء عن ما نوعا

  ألافعال هذه بعمل الالمسؤولة الفئات بعض تلجأ حيث املأهولة،
ً
 ال أوقات وفي ألانظار، عن بعيدا

 هذه عند الفراغ أوقات أهمها ألسباب ذلك يعود وربما واملتنزهات، املواقع هذه في زوار هناك يكون 

 ذهه ممارسة في وألاصدقاء القرناء لتأثير ربما وكذلك املناسب، بالشكل استغاللها وعدم الفئات

 لة،النبي وقيمنا عاداتنا من ليست السلوكيات هذه أنكما والبيئة، املجتمع تضر التي السلوكيات

 خدماتوال املرافق مع التعامل في وإرشادهم أبنائهم متابعة على التام الحرص ألامور  أولياء على وينبغي

 هذه من للحد توعوية نشرات عمل يفضل كذلك.. الجميع لخدمة وجدت التي املواقع وكافة

 إلاعالم على هأنكم  ..املختلفة إلاعالم وسائل عبر وتنشر تبث هادفة تكون  مصورة ومقاطع السلوكيات،

 إلاذاعية والفواصل الهادفة، التوعوية البرامج عمل خالل من وذلك الظاهرة، هذه من الحد في دورا

 توفيرها تمي التي والخدمات العامة، املرافق مع التعامل في الحسنة السلوكيات تتناول  التي والتلفزيونية

 املدن. قاطني وخدمة راحة أجل من



 

 الفصل الثاني:
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 مقدمة الفصل:

ن يتضمنه م ن مفهوم البيئة الحضرية ال يختلف عن الاستخدامات الشائعة للوسط الحضري بماإ     

الدراسات الحضرية في  اجتماعية و ايكولوجية و اقتصادية، وقد اختلف املتخصصون في  بعادأ

بعض التعريفات نتعرض الى  تحديدهم ملفهوم البيئة الحضرية، وعلى العموم و لحسم هذا الخالف

 .مختلف التفسيرات العلمية طر النظري وو ذلك في ضوء لا   التي تناولت هذا املفهوم

التلوث في أية بيئة حضرية يكون بال معنى وبال هدف إال إذا انحصر  أي وصف لظاهرةكما أن     

اعتبار  الاجتماعية علىلها قيمة في زيادة فهمنا لهذه الظاهرة وخلفياتها  على العوامل التي البحث وتركز 

 .إلانسان أو املجتمع أن املتسبب لاول فيها هو
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 املبحث الاول: البيئة الحضرية.

 تعريف البيئة:  -1

 1من الفعل الثالثي )بوأ( وهي الحالة و الهيئة و املنزل الذي يعيش فيه الانسان".لغة:  " -أ

و تضاريسية و يحتوي على املوارد التي تساعد الانسان  هي حيز جغرافي له خصائص مناخيةفالبيئة: "

 2في عيشه".

هي الظروف الطبيعية املتمثلة في الهواء و املاء و لارض  Environment"و البيئة في اللغة الانجليزية هي 

 3 وهي املكان املحيط باالنسان املؤثر في أخالقه و مشاعره و أفكاره".

تعني املحيط و العناصر الطبيعية و الاصطناعية املحيطة  mentEnvironne"وفي اللغة الفرنسية 

 4باالنسان".

"ويقصد بالبيئة كل مكونات الوسط الذي يتفاعل معه الانسان،مؤثرا و متأثرا بشكل يكون معه العيش 

 5مريحا فسيولوجيا و نفسيا".

"و تعرف البيئة أيضا، بانها الوسط املحيط باالنسان و كل ما يحيط به من موجودات، فالهواء       

الذي يتنفسه الانسان و املاء الذي يشربه، ولارض التي يسكنها و يزرعها، و ما يحيط به من كائنات 

اطاته يه حياته و نشحية و جماد، وهي عناصر البيئة التي يعيش فيها، و التي تعتبر الاطار الذي يمارس ف

 6املختلفة".

"وتعرف البيئة بأنها الوسط الذي يعيش فيه الانسان، قد يكون منطقة كبيرة جدا و قد يكون       

 7 منطقة صغيرة جدا التتعدي املسكن الذي يعيش فيه".

اتساعا من ، عرفت على انها أكثر 2791"وفي مؤتمر لامم املتحدة للبيئة البشرية في ستكهولم عام       

كونها تعني العناصر الطبيعية كاملاء و الهواء و التربة، فهي رصيد من املوارد املادية و الاجتماعية املتاحة 

 8في زمان و مكان معين الشباع حاجات الانسان و تطلعاته".

                                                           
  1-  علي بن هادية و اخرون: القاموس الجديد،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر ،6191 ، ص6001

  2-  حسين عبد الحميد أحمد رشوان: البيئة و المجتمع،دراسة في علم اجتماع البيئة،الكتاب الجامعي الحديث،االسكندرية،6001،ص4.
  3-  المرجع نفسه، ص،1.

 Larousse: op.cit., p151 -4  
  5-  رشيد الحمد و محمد صابريني: البيئة و مشكالتها، عالم المعرفة،ط6،الكويت،6191،ص61.

  6 -  محمد السيد أوناؤوط: االنسان و تلوث البيئة، حاضره و مستقبله، الدار المصرية اللبنانية، لبنان،6116،ص1.
  7-  زين الدين عبد المقصود : البيئة و االنسان، عالقات و مشكالت، دار عطوة، القاهرة،6106،ص00.

  8- رشيد الحمد و محمد صابريني: مرجع سابق، ص60. 
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 البيئة و الايكولوجيا:

معناها  Oikosو معناها العلم و  logy  ، هي كلمة مشتقة من اللفظين اليونانيين Ecologyالايكولوجيا " 

 9املنزل او املسكن".

لتحديد العالقة ما بين  2687"استخدم هذا املفهوم ألول مرة العالم لاملاني أرنست هايكل سنة   

 10الكائنات العضوية و البيئة".

دام خوبذللك تعرف الايكولوجيا على أنها:" علم يهتم بدراسة تركيب و وظائف الطبيعة، و بكيفية است

 الكانئات لعناصرها املتاحة".

وكذلك تعرف بانها :" علم دراسة التفاعل بين الحياة و مكونات البيئة، في حاالت معرفية مثل     

الحاالت الاقتصادية و الاجتماعية، و لذلك و لحسن استثمار البيئة، و عدم اهدارها، فهي العالقة بين 

بها، او هي مجموعة من لاحياء تتعايش معا في بيئة  مجموعة من لاحياء وبين البيئة التي تحيط

 11طبيعية واحدة، و تدرس كوحدة متكاملة".

و من خالل هذه التعاريف فان الايكولوجيا فرع من فروع علم لاحياء، أما علم البيئة فهي مفهوم    

 عام يدل على املحيط و الوسط الذي يعيش فيه الفرد.

فهي فرع من فروع علم الاجتماع، تهتم بدراسة العالقات املتبادلة بين أما الايكولوجيا البشرية،     

افراد املجتمع، فهي تدرس:" أشكال العالقات الزمانية و املكانية التي تنجم عن تأثيرات البيئة، و 

الكائنات و النظم الانسانية التي ترتبط فيما بينها ارتباطا متبادال ، وبتأثير البيئة على املجتمعات 

 12نسانية".الا

 الحضرية:  -ب

الحضر في اللغة هي املدن، و الحضر هو الاستقرار و الاقامة الدائمة في املدن، وممارسة النشاطات    

و التجارية و الصناعية و ما يترتب عن ذلك من نمط للحياة في املساكن على وجه  الحرفية

 13لخصوص.ا

                                                           
  9- مجموعة من أساتذة علم االجتماع: المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،) بدون تاريخ( ص 641.

  10- اسماعيل قيرة: علم االجتماع الحضري و نظرياته، منشورات جامعة منتوري، فسنطينة، 6004 ،ص 00...
  11- حسين عبد الحميد احمد رشوان: البيئة و المجتمع، مرجع سابق، ص64.

  12- عبد الرؤوف الضبع: علم االجتماع و قضايا البيئة، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، االسكندرية، 6004 ، ص06.
عبد الحميد بوقصاص: النماذج الريفية الحضرية لمجتمعات العالم الثالث في ضوء المتصل الريفي الحضري، ديوان المطبوعات الجامعية، -13

 .606قسنطينة، )بدون تاريخ(، ص
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لامصار )املدن( أوسع حاال غي انتحال و ابن خلدون يعطي مفهوما واضحا للحضر، فهم أهل     

املعاش كثرهم سكون و دعة، لهم ما يزيد عن الضرورة للبحث عن الكماليات ، فيتفننون في اقامة 

املنازل و يجرون فيها املياه و يعالون في بناءها، ويغالون في تزيينها و تأثيثها ، و ينتحلون في معاشهم 

 14ن اهل البدو.الصنائع و التجارة و مكاسبهم تزيد ع

و في تعريف اخر : هي نماذج الثقافة و التفاعل الاجتماعي التي تنجم عن تركز عدد كبير من السكان    

في ناطق محدودة نسبيا، و تعكس الحضرية تنظيم املجتمع في حدود تفسيم العمل املعقد، و 

أداء  د املتبادل بين أعضائه فيمستويات التكنلوجيا املتفوقة،   و التنقل الاجتماعي السريع، و الاعتما

 15الوظائف الاقتصادية و العالقات الاجتماعية غير الشخصية.

و لتسهيل التعريف فقد أخذت الهيئات الدولية ) لامم املتحدة و وكالتها املتخصصة ( على اعتبار كل 

 16نسمة مدينة ) وحدة حضرية (. 12222تجمع سكني يزيد عن 

د قامت كاتبة التخطيط بوضع معايير لتعريف املدينة الجزائرية، وهو كل أما بالنسبة للجزائر، فق   

باملئة يشتغلون في قطاعات  90عامل، منها  2222نسمة، و يزيد عدد العمال عن  0222تجمع يزيد عن 

غير الزراعة، و تتميز بمنجزات صغيرة تتمثل في توفر الوحدة الحضرية على خدمات عمومية ) 

 17مترا. 12ح، مدرسة ...(، كما يشترط أن ال تزيد املسافة بين املساكن عن مستشفى، سينما، مسر 

 البيئة الحضرية:-2

عندما نحاول تعريف البيئة الحضرية أو املدينة فاننا نواجه صعوبة متعارف عليها بين علماء      

 ملصطلحاتالاجتماع، و ليست هذه الصعوبة خاصة باصطالح املدينة وحده، ألن هناك عدد قليال من ا

السوسيولوجية تحظى باتفاق خيراء التعريف، و من املالحظ أن الكثيرين يدركون ماذا نعني بكلمة 

 املدينة، و لكن احدا لم يقدم تعريفا مرضيا.

و يمكن القول أن املدينة بصفة عامة هي وحدة اجتماعية تمتاز بوحداتها الادارية و يعيش فيها      

في مساحة معينة رغبة في تبادل املنافع و تحقسق الغاية من الاجتماع الافراد متكتلين متزاحمين 

  18الانساني.

                                                           
  14- عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة، دار الفكر، لبنان، 6001، ص610-614.

  15- مجموعة من أساتذة علم االجتماع: مرجع سابق، ص411.
  16- عبد المنعم شوقي: مجتمع المدينة، دار النهضة العربية، لبنان، 6106 ، ص60. 

  17- عبد اللطيف بن أشنهو: الهجرة الريفية في الجزائر، المؤسسة الوطنية المطبعة التجارية ، الجزائر، 6191، ص606.
  18- غريب محمد سيد أحمد: علم االجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية، 6001، ص96.
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و املدينة من الناحية السوسيولوجية الفنية البحتة عبارة عن فكرة مجردة و لكن العناصر التي      

 ةتتكون منها، مثل الاقامة و البناءات الداخلية ووسائل املواصالت...الخ عبارة عن موجودات مشخص

لها طبائع مختلفة. وذلك فان ما يجعل املدينة شيئا محددا هو ذلك التكامل الوظيفي لعناصرها 

  19املختلفة على هيئة وحدة كلية.

و ان التعريف السوسيولوجي للمدينة البد أن يسعى النتقاء عناصر الحضرية التي نميزها كأسلوب     

املدينة لألغراض السوسيولوجية على أنها مكان متميز للحياة الجمعية لالنسان. لذلك يمكن تعريف 

  20دائم لالقامة يتميز نسبيا بالكبر و الكثافة، يسكنه أفراد غير متجانسين.

و مما تقدم يمكن القول بأن املدينة ليست فقط تجمعات من الناس، مع ما يجعل حياتهم فيها      

املواصالت. كما أنها ليست فقط مجموعة من أمرا ممكنا، بوجود الشوارع و املباني و الكهرباء ووسائل 

النظم و الادارات، مثل املحاكم و املستشفيات و املدارس و الشرطة و الخدمات، ان املدينة فوق هذا 

كله، اتجاه عقلي و مجموعة من العادات و التقاليد و العواطف املتأصلة في هذه العادات؛ بمعنى آخر 

و بناء صنعه الانسان، و انما هي نتاج الطبيعة و ذات طبيعة ان املدينة ليست فقط مكان فيزيقي أ

انسانية، على وجه الخصوص و من ثم فاملدينة في النهاية مكان اقامة طبيعي لالنسان املتمدن و لهذا 

، و ان الانسان في البيئة الحضرية و 21السبب فانها تعتبر منطقة ثقافية تتميز بنمطها الثقافي املتميز

نطلق عليه الانسان املتمدن أو املتحضر، يعيش وسط بيئة صنعها الانسان، و بالتالي الذي عادة ما 

يقل احساسه بالطبيعة، وفي مجال عالقاته الاجنماعية ينتمي الى اكثر من وحدة اجتماعية، وال يشعر 

كثر أ باالنتماء الشديد أو الوالء الي منها، ولذلك فسكان الحضر غير متجانسين، يعتمدون على الانسان

 22من اعتمادهم على الطبيعة.

و مجمل القول فان البيئة الحضرية يقصد بها " كل ما اضافه الانسان من عناصر او معطيات بيئية 

تمثل نتاج تفاعله و استغالله ملوارد بيئته الطبيعية، و يتمثل ذللك في معطيات العمران و طرق النقل و 

 23البشرية".املواصالت، و غيرها من معطيات لانشطة 

 

 

                                                           
  19- محمد عاطف غيث: علم االجتماع الحضري، مدخل نظري، دار المعرفة الجامعية، 6110، ص664.

  20- المرجع نفسه، ص661.

  21- المرجع نفسه، ص610.

  22- المرجع نفسه، ص669.
  23- حسين عبد الحميد رشوان: مرجع سابق، ص606. 
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 تكوين البيئة الحضرية: -3

العناصر  من البيئة الحضرية هي البيئة القائمة داخل التجمعات العمرانية بتركيبتها املعقدة املكونة   

الطبيعية )هواء، مياه، تربة، مناخ، غطاء نباتي وحيواني( والعناصر املصطنعة املتمثلة في البيئة املبنية 

 24إلانسان وأنشطته )املباني، البنية التحتية، املناطق املفتوحة، .... إلخ(. أو املعدلة لخدمة معيشة

ويمكن النظر للمدن باعتبارها عالم مصغر  فهي تمتلك سلطات تخطيطية تمكنها من تحديد    

توجهاتها نحو البيئة املحلية وكيفية استخدامها سواء في أنشطة ترفيهية، أو سكنية، أو صناعية، أو 

اف إلاشر خدمات عامة....إلخ. وهي تحمل املقدرة على التحكم في آلاثار البيئية ملختلف هذه لانشطة و

عليها. وهي تقوم بتصميم إطار يمكنها من خالله تقديم خدمات مختلفة لسكانها من تعليم، توظيف، 

يتمحور حول تقديم  ماية البيئة واضح ً نسبيا. فهوحخدمات صحية، وبنية أساسية. وهدف املدن في 

يتهم تعرض صحتهم وعافبالجودة التي ال  هواء ومياه وفراغات معيشية صحية ملواطنيها، وتوفير كل ذلك

 .تحدي كبير ألي مدينة للخطر في املستقبل. وهو الهدف الذي يمثل

 :العوامل املؤثرة على البيئة الحضرية -4

ل املدن تمي تختلف البيئات الحضرية عن البيئات الريفية في العديد من لاوجه. ويمكن القول أن   

البنفسجية، أكثر ضبابا، أعلى  ا لألشعة فوق بشكل عام ألن تكون أقل جودة في الهواء، أقل تعرض

حرارة، أقل رطوبة، وذات سرعات رياح أقل من املناطق الريفية املحيطة بها. وهناك العديد من 

العوامل التي تؤدي لوجود هذه الاختالفات البيئية وغيرها داخل املدن. وهذه العوامل هي؛ العوامل 

 تماعية، العوامل الطبيعية واملكانية، وإلاطار املؤسس ي.الاقتصادية، العوامل الديموجرافية والاج

 :العوامل الاقتصادية -4-1

إن النموذج البسيط للعالقة بين النمو الاقتصادي والبيئة الحضرية، يشير إلى  النمو الاقتصادي: -أ 

 وهو ما يعني ازدياد غنى املدن يتم استهالك قدر أعلى من املوارد وإنتاج قدر أعلى من املخلفات أنه مع

 .الصورة صحيحة نسبيا بالتبعية أن النمو الاقتصادي يقابله زيادة في التدهور البيئي. وهذه

املدن ًاقتصاديا  مع نمو2771في World Development Reportفتبعا لبيانات البنك الدولي من تقرير    

قات الوقت تقل نسب املعل ذات يزيد حجم املخلفات الصلبة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن في

ياه أن نسبة السكان املتصلين بشبكات تغذية بامل في الجو وانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. لاكثر أهمية

                                                           
االدارة البيئية للعمران الحضري، رسالة ماجستر،معيد بقسم التخطيط و التصميم العمراني، كلية الهندسة،جامعة عين م. عبد المنعم الفقي: -24

  .66،ص6009الشمس،
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بشكل كبير مع ازدياد النمو الاقتصادي. هذه الصورة لاكثر ّ  النقية وبشبكات الصرف الصحي تزيد

 .موذج املبسط السابق ذكرهبعض املعلومات على الن تعقيدا يمكن تفهمها بزيادة

مع ازدياد غنى  مع النمو الاقتصادي يزداد الاستهالك ويزداد إنتاج املخلفات. ولكن في ذات الوقت،    

جم على حل املشكالت، كما يزيد ح املدن يزيد املتوفر لديها من املوارد املادية والتقنية والبشرية القادرة

جودة الحياة. وهو ما يعني تزايد الطلب السكاني للمياه  واملطالبين بزيادةالسكان لاكثرً  تعلما ولاغنى 

كاملعلقات الدقيقة، )والهواء الخالي من امللوثات املضرة بالصحة  النقية، ونظم الصرف الصحي،

، مع زيادة إمكانية دفع ثمن هذه الخدمات. ويعني ذلك بالتبعية (أكسيد الكبريت...إلخ الرصاص، ثاني

 الحك أن
ً
 أو عاجال

ً
باالستجابة لهذا  ومات املحلية أو حتى القومية في بعض لاحيان ستقوم إن آجال

ة الاقتصادي لتوفير املوارد الالزم الطلب املتزايد على هذه الخدمات، واستخدام العوائد املتزايدة للنمو

أو لاكثر تعلما ككل وليس الطبقات لاغنى  لهذه الخدمات. وهو ما يفيد في النهاية سكان املدينة

 25.فحسب

 :مستوى التطور  -ب 

رة هي الفقي إن حدة وتعقيد مشكالت البيئة الحضرية تتغير ً تبعا ملستوى تطور املدينة. فاملدن     

مع داخل حدود املدينة. و  أثرا بمشكالت الصحة البيئية والتي تكون عادة محتواه بشكل كبيرتلاكثر 

مشكلة مزدوجة من؛ مشكالت الصحة البيئية  اقتصادياتها، يواجه سكانهاارتفاع دخل املدينة وتطور 

معدالت التصنيع والذي يمتد آثاره من املنازل وحتى إلاقليم.  غير املحلولة، والتلوث الناتج عن ارتفاع

املوجودة على قمة السلم الاقتصادي فتكون عادة قد تعاملت مع مشكالت  أما املناطق الحضرية

تراوح ي ة بشكل كبير، ولكنها في ذات الوقت مبتالة بمشكالت التلوث واملخلفات والتيالبيئي الصحة

 .تعقيدا  نطاقها ما بين مستوى املدينة إلى املستوى العالمي، وتحتاج إلى تعامل أكثر

كما هو موضح  و .ويمكن تفهم هذه العالقة بشكل أكثر وضوحا عند التعامل مع مبدأ انتقال املخاطرة

فإن طبيعة املخاطر البيئية التي تواجهها تمر بعملية  قتصادياامع تطور املدينة ً، (2)رقم في الشكل

  .26Transitioانتقال

 

 

 

                                                           
  25- المرجع السابق، ص66.

  26- نفس المرجع، ص61-66.
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 :(: الانتقال البيئي في املدن1الشكل )

 

الادارة البيئية للعمران الحضري، رسالة ماجستر،معيد بقسم التخطيط و التصميم العمراني، كلية م. عبد املنعم الفقي:  املصدر:

 .12-11،ص1229لشمس،االهندسة،جامعة عين 

 27:العوامل الديموجرافية والاجتماعية  -4-2

 السكان، يمثل تحديا من نوع خاص. فمع نمو املدينة، يزيد تركزالنمو السكاني املتسارع للمدن    

املخلفات، وغيرها الضغوط  الصناعات،التجارة، السيارات، استهالك الطاقة، استخدام املياه، إنتاج

املحلية على جمع ومعالجة والتخلص من  البيئية. وقد يزيد حجم املشكلة عن؛ قدرة الحكومات

السلطات على التحكم في الانبعاثات واملخلفات الخطرة،  للمدينة، ومقدرةاملخلفات الصلبة والسائلة 

 .استيعاب كل هذه املخلفات ومقدرة الطبيعة على

 وإنتاج وهذه املشكالت قد تتواجد في املدن الضخمة حيث يرتفع بشكل كبير استهالك املوارد   

 لى املدن الصغيرة واملتوسطة والتييمكن أن تؤثر ع كما. املخلفات، مع تعقد وتشابك نطاقات السلطة 

 .للتعامل مع التغيرات السريعة في حجم السكان وطبيعة املشكالت البيئية ال تملك املقدرة أو املوارد

 

                                                           
  27- المصدر السابق، ص60.
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   28:العوامل الطبيعية واملكانية -4-3

 :هنالك عامالن أساسيان يؤثران على طبيعة البيئة الحضرية   

النظام الحيوي املحيط باملدينة له تبعات مهمة على    :املدينةعناصر النظام الحيوي في موقع  -أ

التي تواجهها. ومن أهم عناصر النظام الحيوي املؤثرة على املدينة؛  طبيعة ودرجة املشكالت البيئية

 الطبوغرافيا، الغطاء النباتي، واملناخ. وعلى سبيل املثال لم تتعرض مدينة لندن لوباء الجغرافيا،

الهواء داخل  تواجدها داخل نظام حيوي استوائي املناسب لتكاثر الناموس. وتلوث املالريا لعدم

ولد املدينتين التي تؤدي لت مكسيكو سيتي ولوس أنجلوس مرتفعة نتيجة للعوامل املناخية في هاتي

 .منخفضات حرارية

ذات وقع إن القرارات املتعلقة بتحديد استخدامات لاراض ي    :وأنماط استخدامات ألاراض ي  -ب

 ومعظم املدن في لحظة ما من وجودها قد تعرضت الضطرابات في أسواق .قوي على جودة البيئة

، فعالة إلدارة لاراض ي لاراض ي. فأسواق لاراض ي التي ال تعمل بكفاءة مقترنة بسياسات وإجراءات غير

 رض لألخطار (أراض ياستعمال املناطق املع والتي قد ينجم عنها؛ تدهور في لاراض ي الحساسة بيئية،

الفيضية، لاراض ي املجاورة لصناعات ملوثة أو ملواقع التخلص من  املنحدرات الخطرة، لاراض ي

 تلوث الهواء، الازدحام والحوادث، وفقدان املواقع التاريخية والثقافية واملسطحات ،)املخلفات

 29.املفتوحة ولاراض ي الزراعية ذات الجودة العالية

 :الحضري من املنظور البيئيالعمران  -5

خراج إلانساني؛ است قامت الدراسات البيئية في بدايتها بالتركيز على نوعين فقط من أنواع النشاط   

الحضرية واملدن. ويعود هذا التجاهل  املوارد الطبيعية، وإلانتاج الزراعي مع التجاهل الكامل للمناطق

جان جاك روسو في القرن الثامن عشر.فاملناطق الفرنس ي  إلى خط فكري يرجع إلى عصر الفيلسوف

الخير والنقاء، أما املدن فهي الشر. واملراجع لألعمال الفنية في منتصف  الريفية حيث الطبيعة هي

 عشر من لوحات وأشعار وأدب يالحظ استمرار هذه النظرة الرومانسية للفردوس القرن التاسع

 .املفقود

ي البيئي، ف لقرن التاسع عشر التي مثلت تغير ثوري في التفكيروقد كان من أهم الكتابات في ا    

 Physicalكتاب جورج مارش الانتقال نحو التركيز على تأثير إلانسان على الطبيعة وليس العكس هو

Geography as Modified by)    Human Action ) والذي ركز على مشكالت التصحر والنحر والجور

                                                           
  28- المصدر السابق، ص 60- 61.

  29- المصدر السابق، ص69.
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 باستثناء بعض املحاوالت الفردية كان تركيز الدراسات البيئية ً منحصرا في املناطق على املراعي. ولكن

البيئة جاهلون تماما الحضر و يت  الريفية. وحتى ثمانينيات القرن العشرين كان بعض املؤرخين البيئيين

 .املبنية

ن املوارد. وربما كان م وعندما اعترفت الدراسات البيئية بوجود املدن كان التركيز باألساس على حركة   

النظام العمراني. وكانت النظرة للمدن في  أشهر تطبيقات هذا الاتجاه دراسة حركة وتحوالت الطاقة في

الطاقة حيث تتحول من صورة مفيدة إلى صورة أقل فائدة.  العموم كجزء من منظومة اضمحالل

من البيئة، ثم إلقاء ) محالل طفيفاض)الاستمرار عن طريق استخراج املوارد الطبيعية  فاملدن يمكنها

 30.وضعت املدن في صورة طفيليات . وهذه النظرة(في البيئة اضمحالل شديد)مخلفاتها 

عمل باحثو البيئة على جذب الاهتمام ،في املؤتمر لاول لألمم املتحدة للتجمعات البشرية 2798وفي    

 .دن بالبيئة واملوارد الطبيعيةوباألخص التركيز على عالقة امل بالقضايا البيئية للعمران

ريرها براندتالند تق مثل حجر الزاوية لتغيير املنظور البيئي للمدن، فقد أصدرت لجنة2769ولكن عام    

ت كما ركز بشكل كبير على مشكال  الشهير والذي أشار ألول مرة بالعالقة التفاعلية بين املدن والبيئة،

 .املناطق العمرانية باملدن النامية الصحية فيالبيئية في البنية التحتية والشئون 

لنمو البيئية ل وهو ما دفع الكثير من املنظمات البيئية إلى إعادة استكشاف املدن، ودراسة التداعيات   

وصل لامر في الوقت  السكاني الحضري، احتياجات الطاقة، إلامداد بالغذاء، وإعادة التدوير. وقد

 31.دراسة الجوانب البيئية إلايجابية للمدن يئيين إلىالحالي من بعض الباحثين الب

 :البيئة من املنظور العمراني -6

توصيف  على مر العصور قام املفكرون في شؤون العمران باستخدام البيئة كشكل من إشكال   

العلمية من تصميم عمراني  العالقات داخل املدن وبين بعضها البعض، وذلك على اختالف مذاهبهم

دافيسون أستاذ التاريخ في جامعتي هارفارد  جتماع وعلوم الجغرافيا. وكما يقول جرايموعلم الا 

 كتابات أرسطو وحتى مدرسة شيكاجو، قام منظرو علم الاجتماع بتوصيف املدن بداية من"وملبورن 

وقاموا بتسجيل  كأجسام أو كائنات؛ وقاموا بتشريحها داخليا إلى أعضاء كالقلب والرئة والشرايين،

 .نموها واضمحاللها

                                                           
بد المنعم الفقي: االدارة البيئية للعمران الحضري، رسالة ماجستر،معيد بقسم التخطيط و التصميم العمراني، كلية الهندسة،جامعة عين ع  - 30  

 . 69،ص6009الشمس،

  31- مرجع سابق: ص60.
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الباحثين  وفي أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر كان املفهوم املسيطر على   

وظل هذا املفهوم يظهر على السطح من وقت ، العمرانيين في اململكة املتحدة هو املدينة كنظام طبيعي 

 القرن العشرين، عندما تمت عدة محاوالت لنمذجة الديناميكيات العمرانية  آلخر حتى الستينيات من

تعرضت هذه النظرية النتقادات شديدة في السبعينيات  وقد،باستخدام تحليالت النظم الطبيعية 

للعناصر العمرانية. ثم عادت من جديد للظهور في الثمانينيات بشكل  ملحدوديتها وتبسيطها الشديد

و  أكثر تركيبا  32.تعقيدا من ذي قبلًً

ان والطبيعة. وقد ك وهناك منظور ثالث للبيئة في العمران، وهو ذلك املختص بالعالقة بين املدينة   

عشر في عندما حدد في كتاباته عدد  من أوائل من تعامل مع هذا املنظور بن خلدون في القرن الرابع

أما في العصر الحديث فقد كان من  ن.تخطيط املد من املوارد الطبيعية التي يجب أن تتوفر لنجاح

جيديس في مطلع  فقد قام باتريك ،وإبنيزر هاوردباتريك جيديس ،  أشهر من اهتموا بهذا املنظور 

الجديد في ذاك الوقت_ _ القرن العشرين بتقديم الاهتمام بالطبيعة داخل علم التصميم العمراني

مركزا على تناغم العالقة بين؛ املدينة  لتخطيط املدينة، 33باسكتلندا. وكان يؤمن بمدخل عضوي 

داخل املدينة، والدور الهام للعملية التخطيطية في  وإلاقليم، املدينة والبيئة، واستخدامات لاراض ي

 إلبنيزر هاورد صاحب نظرية املدن الحدائقية فقد كان يرى أن املدن تحقيق هذا التناغم. أما بالنسبة

ة التعمير التي تتحرك بسرعة كبيرة في اململك نها أن تساعد عملياتيمك التي تزاوج بين الحضر والريف

صحية تنتج مواطنين قيمين. وقد أثرت أفكاره وفلسفته على  املتحدة، كما ستساعد على تخليق بيئة

ات مشروع في الثالثينيات، وبعض البريطاني، مدن الحزام لاخضر لامريكية برنامج املدن الجديدة

 .دينتي رستون وكولومبيا في الواليات املتحدةالتنمية الخاصة كم

تجاه نحو مع الا وفي آلاونة لاخيرة اتجه الكثير من العمرانيين نحو منظور املدينة وعالقتها بالطبيعة،     

بالتكوينات العمرانية بعيدا عن التوافق مع  التخلي عن التركيز على مبدأ الشكل املبني حيث الاهتمام

لينش والذي عرف البشر واملدن باعتبارهم ظواهر طبيعية  ى ذلك كتابات كيفينالطبيعة. ومثال عل

  34.التعامل معها وفهمها باعتبارها جزء من مجتمع حياتي متكامل يجب

 

    

    

                                                           
  32- نفس المرجع: ص60.
  33- نفس المرجع: ص 61.

  34- المرجع السابق: ص 61.
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 تأثير إلانسان على البيئة الحضرية.املبحث الثاني: 

 تمهيد:

البيئي والاخالل الطبيعي البيولوجي، فمنذ هم عامل حيوي في احداث التغيير أيعد الانسان           

 في البيئة، والسيما 
ً
 وسلطانا

ً
وجوده وهو يتعامل مع مكونات البيئة، وكلما توالت الاعوام ازداد تحكما

 الزدياد 
ً
 من فرص احداث التغيير في البيئة وفقا

ً
بعد ان يسر له التقدم العلمي والتكنولوجي مزيدا

ذا قطع الانسان أشجار الغابات وحول أرضها الى مزارع ومصانع حاجته الى الغذاء والكساء وهك

ومساكن، وأفرط في استهالك املراعي بالرعي املكثف، ولجأ الى استخدام الاسمدة الكيميائية واملبيدات 

بمختلف أنواعها، وهذه كلها عوامل فعالة في الاخالل بتوازن النظم البيئية، وينعكس أثرها في نهاية 

 35ياة الانسان و بيئته الحضرية.املطاف على ح
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 بداية الاهتمام بدراسة بيئة املجتمع الحضري: -1

ظهر الاهتمام بدراسة بيئة الحضر أول مرة ضمن ما يمكن أن نسميه بالنظرية الحتمية القديمة      

 التي يمثلها بعض فالسفة الاغريق القدماء، أمثال: هيبوقراط، أرسطو و اسطرابون.

           ق.م ( بين في كتابه" الجو و املناخ و لاقاليم" الفروق الجسدية و النفسية 012فهيبوقراط )   

     و السمات الشخصية و العادات و التقاليد و ارتباطها بالبيئة الطبيعية الجبلية أو السهلية الجافة .

          اط بين املناخ و طبائع الشعوبق.م( في كتابه" السياسة" أكد على الارتب 111 -160أما أرسطو ) 

ق.م(  80 -72و العادات البشرية و قدم تصنيفا للشعوب يرتبط ببيئاتهم الطبيعية. و ابدى أسطرابون )

 36اهتماما بأثر التضاريس و املناخ في تاسيس مدينة روما الايطالية.

م ظهر اهتمام ابن خلدون بدراسة نشأة املدن و لامصار و مقوماتها و اثر البدو في 20و في القرن     

تدهورها، كما بين اثر املناخ على طبائع الشعوب و أحوالهم الاجتماعية و الثقافية، و قسم الشعوب 

ا الخامس باالعتدال و هو محسب اقاليمهم الجغرافية الى سبعة أقاليم يتميز الاقليم الثالث و الرابع و 

يميز طبائع سكانها و الوانهم، أما الاقاليم غير املعتدلة فهي: الاول و الثاني و السادس و السابع وما يميز 

 37سكانها التوحش.

كما يمكن أن نلمس هذا الاهتمام في كتاب "روح القوانين" ملونتيسكيو، حيث عالج أثر املناخ و نوع 

، و ميز بين الصفات الشخصية املرتبطة باملناخ البارد، كالشجاعة و نقاء النفس التربة في حياة الانسان

و القوة الجسدية، و املناخ الحار يرتبط بالجبن و املكر و الضعف، اما نوع التربة فيرتبط بالحياة 

السياسية، فالخصوبة تؤدي الى الدكتاتورية و امللكية، و التربة الفقيرة تؤدي الى الجمهورية و 

   38لديموقراطية.ا

و من النظريات التي عالجت عالقة الانسان بالبيئة نجد نظرية داروين عن "النشوء و الارتقاء"، حيث 

 تستمد هذه النظرية جذورها من مصدرين أساسيين هما:

 تحليالت العلوم الطبيعية و البيولوجية، و استخدامها لنسق العالقات بين لاعضاء الحية. -

 39عن العالقة بين السكان و املوارد و مدى توفرها في البيئة.افكار مالتوس  -

                                                           
  36- فاديه عمر الجوالني: علم االجتماع الحضري، دار عالم الكتب للنشر و التوزيع، الرياض، 6104، ص 11-10.

  37- طارق أسامة صالح: الصحة و البيئة، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع، االردن، 6001، ص 60-61.
  38- طارق أسامة صالح: المرجع السابق، ص 66.

  39- عبد هللا محمد عبد الرحمان: دراسات في علم االجتماع، ج6، دار النهضة العربية، بيروت، 6000، ص 99.
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تأثير هذه النظرية في علم الاجتماع تجلى في النظرية الاجتماعيةالتطورية و تحليالتها و افكارها التي      

تستمدها من التصورات املختلفة لفكرة الطبيعة الحيوية و استمرارية أفضل الانواع بفعل الصراع 

لى الانتقاء الطبيعي الفضل السالالت التي تسيطر و تتكيف مع البيئة، فإلسهامات هربرت مما يؤدي ا

سبنر أقوى الاثر في دراسة البيئة عن املماثلة البيولوجية، و اهمية الالية البيئية في احداث التغيير و 

فاته وارد وتصنيالتكييف الاجتماعي، و لقد ظهر هذا الاهتمام واضحا في التحليالت الاجتماعية لسير 

للقوى الاجتماعية و لاصل البيولوجي للعقل، و أفكاره حول الاستاتيكا و الديناميكا الاجتماعية و 

 40العالقة بين الطاقة و النمو الاجتماعي، و اراء باتريك جيدس عن البيئة و وظيفة الكائن الحي.

ضرية، فيظهر في بداية العشرينات من و بالنسبة اتأثير الداروينية على الدراسات الاجتماعية الح     

القرن املاض ي مع مدرسة شيكاغو، فباالضافة الى تاثرها باالقتصاد الكالسيكي، استعارت جملة من 

املفاهيم كالصراع ) التناحر( على البقاء، التوازن الحيوي، بقاء الاصلح ) الانتخاب الطبيعي(، املنافسة 

 على املوارد النادرة، البيئة.

الاسهام الحقيقي ملدرسة شيكاغو الايكولوجية في عدم تناولها املكان كظاهرة اقتصادية و و يمثل 

 41حسب، بل في التاكيد على دور العوامل الثقافية و السيكولوجية.

" املدينة: بعض املقترحات 2728و يبدو هذا التأكيد واضحا في اول اعمال بارك في مقال صدره عام 

في البيئة الحضرية"، حيث يوضح أن العوامل السيكولوجية و الثقافية  حول دراسة السلوك الانساني

 42في املدينة تفرض نفسها في طريقة استغالل املكان.

و يؤكد بارك و زعماء مدرسة شيكاغو على ان الايكولوجيا البشرية فرع من الايكولوجيا، الا انها معقدة، 

 تربتها و املناخ السائد حولها فقط، و انما يتعدى فمثال الايكولوجيا النباتية ليست دراسة لنباتات في

و ان  43ذلك لدراسة عالقة النباتات بالنباتات و الكائنات لاخرى التي تعيش معها في بيئة واحدة.

الانسان على خالف النباتات و الكائنات الحية الاخرى يتمتع باالرادة و القدرة على خلق الثقافة و 

 44الظروف.التكيف مع مختلف املواقف و 

 

 

                                                           
  40- المرجع نفسه: ص 99-91.

  41- اسماعيل قيرة و اخرون: االشكاالت النظرية و الواقع، المدينة نمودجا، منشورات جامعة منتوري، قسنطسنة، 6111، ص 66.
  42- محمد عاطف غيث: علم االجتماع الحضري، مدخل نظري، دار النهضة العربية، بيروت، 6101، ص 10.

  43- دينكن ميتشل: معجم علم االجتماع ) ترجمة: احسان محمد حسن(، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، 6106، ص 06.
  44- اسماعيل قيرة: علم االجتماع الحضري و نظرياته، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 6004، ص 06.
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 ما هو علم بيئة الانسان ؟   -2

ملا كان علم البيئة هو علم دراسة العالقات بين الكائن الحي وبيئته، وبصفة الانسان كائن حي، فان     

علم بيئة الانسان هو العلم الذي يتناول العالقة بين البشر والبيئة. وفي علم البيئة البشرية او علم 

 لرأ
ً
ي بعض العلماء ينظر الى البيئة البشرية على انها نظام بيئي وهي تعني كل ش يء بيئة الانسان، وطبقا

في منطقة معينة )الهواء، التربة، املاء، الكائنات الحية، التراكيب الفيزيائية بما في ذلك املنشات التي 

 ". الاحيائيباملجتمع "يقيمها البشر(. والجزء الحي في النظام البيئي، بما في ذلك الانسان، يعرف 

فيزيائية على انها نظام بيئي، وبناء على هذا  -هناك مدارس علمية تنظر الى أي وحدة بيولوجية     

 : 
ً
 الاتجاه، فان النظام البيئي يمكن ان يكون بأي حجم : مثال

القرية  -البحيرة نظام بيئي -املزرعة نظام بيئي -الغابة كلها نظام بيئي –الجدول في الغابة هو نظام بيئي 

 املدينة نظام بيئي ..... -نظام بيئي

بالرغم من ان البشر جزء من النظام البيئي، الا ان بعض املدارس العلمية ترى ان تفاعل الانسان      

مع البيئة هو تفاعل بين " نظام اجتماعي بشري" وباقي مكونات النظام البيئي . والنظام الاجتماعي هو 

ي ذلك السلوك البشري والتعداد والطبقات الاجتماعية.....الخ ، ومن ثم كل ش يء متعلق بالبشر، بما ف

فان بعض املدارس العلمية تذهب الى ان النظام الاجتماعي هو مفهوم محوري في علم بيئة الانسان 

 45حيث ان تأثير الانشطة البشرية على النظام البيئي بطبيعة املجتمع وثقافته .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  45- د. درغام خالد أبو كلل: مرجع سابق، المحاضرة الثانية، ص 66. 
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 بين النظام البشري الاجتماعي و النظام البيئي.(: التفاعل 2الشكل )

 

 .21د. درغام خالد أبو كلل، مرجع سبق ذكره، ص  املصدر:

 46عالقة الانسان بالبيئة: -3

الحتمية : حيث اعتمدت العالقة على ان الانسان تؤثر فيه البيئة التي يعيش فيها وبالتالي يعد  -

ا يؤثر بالبيئة اكثر ممالانسان نتاج البيئة التي توجه فكره ونشاطه وطبيعة عمله، أي يتاثر الانسان 

 فيها.

 من الاختيارات وعليه ا - 
ً
ن يختار ما يناسبه بما يتماش ى مع الامكانية : حيث توفر البيئة لالنسان عددا

امكانياته وتقاليده. ومعنى ذلك ان الانسان هو مهندس البيئة واملسيطر عليها بنوعية حضارته )زراعية، 

 صناعية، تقنية.....( .

الاحتمالية : وهي عالقة قائمة على الاحتماالت التي من املمكن ان تكون حتمية نتيجة تغلب ظروف  -

 ان، او امكانية حيث يتغلب الانسان على معوقات ومشاكل البيئة .البيئة على الانس

لقد مر الانسان باحقاب زمنية توالت على أسالفه منذ عشرات الاف السنين، وكان للبيئة نفوذ      

عليه، خاصة في املراحل الاولية، ولكن ليس معنى هذا ان سلطان البيئة سيد الانسان على الدوام او 

                                                           
  46- المرجع السابق، ص 69. 
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يثة. فالواقع ان الانسان تعرض للعديد من الظروف التي استطاع ان يتالئم معها حتى العصور الحد

 للمعطيات الطبيعية من جهة، وإلمكانات 
ً
فسيولوجيا وسيكولوجيا وسلوكيا، وكان ذلك بدرجات وفقا

 الانسان وقدراته من جهة أخرى .

 :مشكلة التلوث الاجتماعي  -4

أكثر من معنى ، و التعرض بالكتابة ملثل هذا املوضع اتها طي ن مشكلة التلوث الاجتماعي تحمل فيإ    

 غاية في الصعوبة الى أننا سنحاول أن نقدم توضيحات ملفهوم التلوث الاجتماعي في ضوء الخلفية لهو

مكونات البيئة  كل تغير كمي أو كيفي في "الاجتماعية ، حيث يمكننا أن نقول بأن التلوث الاجتماعي هو 

، ال  )الخ ........اجتماعي قيم ، عادات ، تقاليد ، أعراف ، عالقات اجتماعية ، بناء (الاجتماعية 

ك اضرار بها ، بحيث ينتج عن ذل تستطيع البيئة الحضرية استعابه مما يؤدي الى خللها و عدم اتزانها و

 . "47انعكاسات سلبية على املجتمع الحضري 

شكلة تختلف من مجتمع آلخر و من مدينة الى أخرى ، و من هذا يتضح أن التلوث الاجتماعي يعد م    

 .ذلك يوقع على القيم و املعايير الاجتماعية و مدى التوافق بين لاخالق و لاحكام العامة للمجتمع و

 تمع التي شكلت العادات واملجو هذه القيم و املعايير الاجتماعية هي حصيلة تاريخ طويل من تجارب     

لهذا نرى أن هناك اختالفا واضحا في تربية كل مجتمع حسب البيئة الحضرية التي التقاليد و لاعراف 

 48.فيها

 "هوة ثقافية  "تمع الحضري الى احداث املجو لقد أحدثت مظاهر التطوير التكنولوجي السريع في    

ة الثقافية الى انفصال السلوك و امل بين عايير الواقع املادي و السلوك الاجتماعي بحيث تشير الهوَّ

 .و املشكالت التي تنجم عنها اهتمام بالبيئة الحضرية  الخلقية عن

 و هناك العديد من مظاهر التلوث الاجتماعي تساهم في احداث عالقة سلبية بين الانسان و البيئة     

 ، الحضرية ، نتيجة للسلوك الانحرافي و قلة الوعي و انعدام الادراك بنتائج ذلك على البيئة الاجتماعية

 .مع الحضري املجتما يحدثه التلوث من أضرار مختلفة التي تنعكس آثارها على  و

من هنا يتضح أن هناك حالة من عدم التجانس ، خاصة في املدن بسبب انتشار اقامة املناطق      

املخططة بما فيها من مصانع و مؤسسات ال تراعي القواعد الصحية في التعامل مع هذه   الحضرية غير

يتصل بالتخلص من النفايات بمختلف أنواعها ال سيم النفايات املترلية ، عالوة عن  ئة خاصة فيماالبي

                                                           
محمد السيد عامر: المشاركة الشعبية لحماية البيئة من منظور الخدمة االجتماعية)تقديم علي ليلة(، المكتب الجامعي الحديث،  -47

  .601، ص، 6006االسكندرية،

  48- صالح محمود وهبي ، ابتسام درويش العجلي: : التربية البيئية و افاقها المستقبلية، دار الفكر، دمشق، سوريا،ط6، 6001، ص640. 
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الخدمات البيئية داخل لاحياء و انعدام الوعي البيئي بين أفراد التجمعات  ذلك تدني مستوى 

 49.السكانية

املال و قرار و فساد ، الصعود السهل للحثالة الاجتماعية التي أصبحت تملك  باالضافة الى ذلك   

بكل أشكال املعرفة و التطور ،مما أدى ذلك الى ظهور العديد من صور  تعبث بالقيم و املبادئ ، و

 50.الاجتماعي الذي يتنافئ مع قواعد حماية و صيانة البيئة الحضرية السلوك الانحارفية و التفكك

 :مصادر التلوث الاجتماعي -4-1

الاجتماعي و اتساعها ، ارتأينا أن نرتكز على أهم املصادر التي يترتب  نظرا لتشعب مشكلة التلوث    

 :مثل هذا التلوث نوجزها فيما يلي  عليها

 :الھجرة الریفیة الحضریة  –أ 

      تمثل الهجرة عامال له فعاليته في تغيير سلوك السكان و هي تأخذ طابع العملية السكانية املؤثرة    

   بحيث أصبحت الدولة عاجزة عن توفير العمل لجميع السكان ،مما يترتب عن ذلك الزيادة  و املؤثرة

و الانحراف لاسري عن القيم و املعايير و بالتلي يؤدي ذلك الى التلوث  التفكك لاسري  في معدالت

 .51التي لها ارتباط مباشر بالسلوك الاجتماعي  البيئي الحضري 

 :الفقر  –ب

امال هاما في ارتفاع معدالت الانحراف الاجتماعي ، و على وجه الخصوص جرائم يعد الفقر ع    

على البيئة و انتشار ظاهرة النفايات و املخلفات املترلية ، و مع كل املزايا النسبية للحياة في  الاعتداء

 الفقر الواسع الانتشار ظل على مستقبل الحضري اذ أن عددا كبيرا من السكان في املدن ، يلقى

م لاساسية من حيث املأوى ، العمل ، املياه ، الصرف تهيعجزون عن توفير احتياجا املناطق الحضرية

 .التعليم توفيرا كافيا الصحي ، الصحة و

 و يظهر الفقر الحضري غالبا بأشد عنفوانية في تلك املدن التي يضطرب فيها الفقر بأن يعيشوا معا في

 .52أحياء عشوائية أو غير نظامية 

                                                           
  49-عبد الهادي الجوهري: االسرة و البيئة، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،6110،ص 660-669.

  50- اسماعيل قيرة: علم االجتماع الحضري و نظرياته، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،6004، ص 696.
 6111ماعية في المجتمع المصري، دار المعرفة الجامعية، مصر، محمد سعيد فرح و اخرون: المشكالت االجت -محمد السعيد فرح و اخرون -51
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و يسكن الفقراء عادة في مناطق متخلفة من مساكن مشيدة من الصفيح أو لاكواخ املبنية من     

عادة ما يتكون السكان من غرفة واحدة و يعيش فيها جميع أفراد لاسرة و أحيانا ما تكون  الطين و

 .أو لاطراف  في قلب املدينة  املناطق املتخلفة

 باالزدحام و العنف و رمي لاوساخ و الفضالت و انتشار النفايات و كما تتميز املناطق التي يعيش فيها   

املخلفات الناتجة عن النشاط البشري و أهم ما يحدد ثقافة الفقراء هو ارتباطهم القوي بالحاضر و 

 53.الاهتمام بالتخطيط للمستقبل عدم

 :   الاختالط السكاني   -ج

م و تقاليدهم بسهولة و بالتالي فان اندماجهم في تهعاداان الوافدون من لارياف ال يتخلون على     

و حتى لو تم ذلك فان الفوارق الطبقية و  .املدينة ال يتم الا بعد سنوات من الاقامة فيها  مجتمع

الحاجز املنيع بينهما كون الوافدين هم الفقراء ، و بالتالي فان اندماجهم ال يتم الا مع  الاقتصادية تبقى

مجتمع املدينة و غالبا ما تكون طبقة وافدة سبقتهم الى املدينة و غالبا أيضا ما  ة منالطبقة الفقير 

و دينيا،و تتكتل في أحياء هامشية  مجتمعا منعزال اجتماعيا و اقتصاديا  تشكل هذه الجماعات الوافدة

 . عن مساكنها لاصلية في الريف و تعيش في مساكن رثة للتنقل سوءا

م و ثقافتهم الخاصة التي تهيين الوافدين الى املدينة أفرادا و جماعات لهم حياو ال شك أن الريف    

بعيدا في أماكنهم لاصلية و بانتقالهم الى املدينة يحملون معهم الكثير من عناصر تلك  قطعت شوطا

و م و أساليبهم املستقرة في العمل و السلوك و والئمهم والتزاما  القبلي  الثقافة و ينتقل تراثهم

 .الاجتماعية الى املدن املستقبلة أوضاعهم الاقتصادية و انساقهم

 54.و ليس من السهل أن تموت هذه العادات الاجتماعية بمجرد انتقالهم الى البيئة الحضرية   

 :ألاسرة  -د

و ذلك باعتبارها العنصر البنائي و الحقيقي و الواقعي الذي يعكس توجيهات القيم و املعتقدات و     

التي تنظم العالقات الاجتماعية و تحدد مدى الترابط و الانسجام أو التوتر في أداء السلوك  املعايير

 .معينة املرتبط بأدوار

 تتميز عن لانساق لاخرى بثالثة مميزات أساسية و نهاو باعتبار لاسرة نسقا داخل البناء الاجتماعي فا

 :هي

                                                           
  53- محمد سعيد و اخرون: مرجع سابق، ص 610-619.
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 بقية لانساق ، اذ تعتمد لانساق في استمرارها على ما أن لاسرة هي لاساس الذي تقوم عليه -   

 .يتعلمه الفرد داخل لاسرة ، من نماذج السلوك املرتبط باألدوار

سرة لا  ان ارتباط الوالدين باألدوار التي يؤديها كل منهما في النسق الاجتماعي ينعكس على وظيفة -  

 .التنشئة الاجتماعية   لاولى و هي

نساق لا النسق الاجتماعي لاول الذي يؤثر في تكوين الفرد و بناء شخصيته بينما تتعامل لاسرة هي -  

 55.لاخرى مع الفرد في مرحلة لحقة من مراحل نموه

 56:التحليل السوسيولوجي لظاهرة التلوث في البيئة الحضرية -5

 لنا واقعة معينة مرآة تعكسه في مفهوم التلوث في البيئة الحضرية يكتشف أن قمن يتأمل بعم   

 لادخنة، ولاصوات التنبؤ بعدد من املؤشرات في املجتمع والتي تكشف لنا عن تصاعد  هيمكن خالل

، والتي نستدل منها على  خوالقمامات...ال املرتفعة، والضوضاء، وتدهور املساكن، وانتشار النفايات 

ي املكان ى والتي تشكل جزءا من املحتو املعايير والقيم وإلايديولوجيا السائدة في املجتمع،  وضع

 .أو املحيط الستخدام البيئة

من يتض ،على انها نقطة على الخريطة أو مجرد موقع انما ما  ةوال يجب النظر هنا إلى البيئة الحضري    

 في الدراسةانه مادية وثقافية واجتماعية. بتوضيح أكثر ف صهذا املوقع أو املكان من خصائ

اهرة التلوث في البيئة الحضرية نتناول دراسة العمليات املكانية بكافة وجوهها السوسيولوجية لظ

 الح البيئةاصوالثقافية والاقتصادية والسياسية، ومن ثم ربط احتياجات املجتمع ب الاجتماعية

 و يعيش فيها السكان الذين هم انفسهم متسببون في ظاهرة التلوث. الحضرية التي يتواجد

 مكان للقيمه حضرية كمكان ليس كيانا ماديا فقط، ويصعب النظر إليح كذلك، إذ أنإن البيئة ال    

 .ضوالعادات ولانشطة الاجتماعية املختلفة التي يصعب علينا أن ننظر إليها منفردة عن بعضها البع

بحكم مؤثرات طبيعية  ى يتباين من بيئة حضرية إلى أخر  هث ونوعيتو التل ى فمستو  هوبناء علي    

 .، وهذه تؤثر في تباين معدالت التلوث خواقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية...ال افيةغر و وديم

 هوصفب إن إلاسهام الحقيقي للمنظور السوسيولوجي لظاهرة التلوث البيئي يتمثل في تطوير فهم التلوث

ر التدهو  ظاهرة التلوث كشكل من أشكال دراسةوان الاستعانة بهذه املقاربة في  .بيئية-ظةهرة سوسيو

 .عياو البيئي يمثل خطوة نحو فهم واستيعاب هذه الظاهرة موض

                                                           
  55- محمد سعيد فرح و اخرون: مرجع سابق، ص 610-614.
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على التفاعل الذي يحصل في كل النواحي البشرية والاجتماعية ن هذا التحليل ال يكتمل الا بالتركيز إو 

با أو إيجابا على لوغيرها من العوامل والنواحي التي تنعكس س والثقافية والاقتصادية والسياسية

من الناحيتين الكمية والكيفية، وهذا ينعكس على البيئة غيير ت املجتمع البشري، ألن السكان في حالة

فاصل بين الفرد والبيئة، بل إن التفاعل بينهما يبلغ حدا  د لخطو مستمر. إذ ال وجغيير إلانسانية في ت

 .ي البيئية والاجتماعيةبين النواح تفاعل مستمر كبيرا يجعل شخصية إلانسان نتاج

 هنا إلى القول بأن دراسة ظاهرة التلوث في البيئة الحضرية باعتبار مصدرها إلانسان أي صونخل    

، فالسلوك إلانساني هو نتاج طبيعي هأن لها روابط تربطها بمختلف جوانب حيات ،سلوك إنساني

 57.ة، والثقافية، ولاسرية، والحضاريةبين مختلف العوامل الاجتماعية، والاقتصادية واملناخي للتفاعل
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 خالصة الفصل:

إلانسان جزء ال يتجزأ من البيئة أو املنظومة البيئية، لكن امليزة التي تميزه عن باقي عناصرها إن     

ومكوناتها أنه يعي دور الفاعل فيها، هذا الدور الذي يتوضح من خالل ممارسته اليومية ملظاهر حياته, 

وبفعل قدراته العقلية الجبارة، اصبح إلانسان عنصرا مهيمنا على البيئة املحيطة به, وساعده في ذلك 

تزايده السريع وتطوره العلمي والتكنولوجي, وسعيه الحثيث لتلبية حاجاته عن طريق الزيادة في إلانتاج 

الش يء الذي تمخض عنه ضغط الطرق......  الزراعي, وتطوير الانتاج الصناعي وإنشاء وتوسيع املدن ومد

أن البيئة  ، كماهائل على كثير من املوارد الطبيعية, وخلف آثارا واضحة على كثير من املنظومات البيئية

ن بهذا أن وعي إلانساو  الحضرية هي من صنع إلانسان فهي إذن نتاج تأثير إلانسان في بيئته الطبيعية

خلق نوع من التوازن بين عناصره ومن تم ظهرت  الفعل وبتأثيره جعله يسعى إلى تنظيمه وإعادة

الخطط )خطط املدن( كما ظهرت مستويات من التصاميم املديرية ... والتي يبقى الهدف من ورائها : 

املحافظة على التوازن بين مختلف عناصر املجال الحضري، الطبيعية منها واملصطنعة )أي تلك التي 

مالئمة لحياة هذا إلانسان. وضمان إستمراريته وسالمة هي من فعل إلانسان( من أجل خلق بيئة 

 .صحته
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  مقدمة الفصل:

يعتبـر موضـوع التنميـة مـن بـين املواضـيع الهامـة التـي لقيـت إهتمـام البـاحثين فـي امليـادين       

والاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة ، حيـث ظهـر هـذا املفهـوم بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة  السياسـية

وبـاألخص بعـد ظهـور الـدول املسـتقلة حـديثا ، لـذلك اعتبـرت املنظمـات الدوليـة كهيئـة ألامـم املتحـدة 

ب أساسـي تسـعى كـل الـدول لتحقيقـه كحـق وحتميـة علـى الـدول كغيرهـا مـن الحقـوق بحيـث أصـبح مطلـ

، فقـد تطـور املفهـوم التنميــة مــن التنميــة الاقتصــادية إلــى تنميــة العنصــر البشــري ، فخــالل 

بالتعليم والتدريب   لخمســينيات اهــتم بمســائل الرفــاه الاجتماعي لينتقل خالل الستينيات إلى الاهتماما

تنميـة التكامليـة وتـأمين الحاجيات ألاساسية للبشر، وفي منتصف السبعينيات إلى ثم ظهـر مفهـوم ال

منتصف الثمانينيات بزر مفهـوم التنميـة الشـاملة فــي جميــع الجوانــب الاقتصــادية والاجتماعيــة 

 إلى مصطلح التنمية وفــي فتــرة التســعينيات ظهــر مصــطلح التنمية البشرية وصولا ،بيئيــةوالسياســية وال

املستدامة الذي تطـور فـي الفكـر التنمـوي، فقـد تعـددت وجهـات النظر املفكرين والباحثين ، حيث 

احتلت مكانا بـارزا علـى املسـتوى الـدولي واملحلـي، فهنـاك مـن يعتبـر أن ٕ التنمية املستدامة قضية 

ـة بيئيـة كنمـوذج بـديل ، والـبعض آلاخر اعتبرها أخالقية وانسانية وهناك مـن يعتبرهـا قضـية تنموي
 قضية مصيرية مستقبلية ألنها تفكر في مستقبل ألاجيال القادمة.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
صدي اعصماني خديجة، عمومن الغالية: اشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس في العلوم السياسية،جامعة ق -1

  .0ص، 2102-2102مرباح، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص تنظيمات سياسية و ادارية، ورقلة، 



 الفصل الثالث:                                               إنعكاس التعامل العنيف على التنمية المستدامة.

-56- 
 

 املبحث الاول: مدخل الى التنمية املستدامة.

 تمهيد:

بسـيادة تميز العقد املاض ي من القرن العشرين في العمل التنموي البيئي على مستوى العالم          

الذي صدر  (مستقبلنا املشترك ) خالل تقرير ة التنمية املستدامة والذي تمت صياغته ألول مرا مفهـوم

اللجنة العاملية للتنمية والبيئة برئاسة رئيسة وزراء النرويج السابقة جروهارلم عن 7891عام 

كر التنموي إذ أنه وللمرة املستدامة مفهوما جديدا وثوريا في الف برونتالند، وقد كان مفهوم التنمية
 ألاولى دمج مابين الاحتياجـات الاقتصـادية والاجتماعية والبيئية في تعريف واحد.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
س للبيع مخاطر العولمة على التنمية المستدامة، الطبعة االولى، الدار االهلية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، باتر محمد علي وردم: العالم لي -2 
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تعريف التنمية املستدامة: -1  

في الاستراتيجية العاملية للبقاء من  7891لقد استخدمت عبارة التنمية املستدامة للمرة الاولى عام     

الدولي للحفاظ على الطبيعة. و تعرف التنمية املستدامة بأنها التنمية التي تجيب عن طرف الاتحاد 

تطور مفهوم التنمية  7887حاجات الحاضر دون تعريض قدرات الاجيال القادمة للخطر، و في سنة 

املستدامة الذي عرفه برنامج الامم املتحدة للبيئة بما يلي: تحسين شروط وجود املجتمعات البشرية 
 مع البقاء في حدود قدرة تحمل أعباء ألانظمة البيئية.3

 ملجتمعالتنمية املستدامة حسب تعريف لجنة برونتالند هي :" التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات ا
 الراهنة بدون املساس بحقوق ألاجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم"4

التنمية 1992وقد عرف املبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر ألامم املتحدة للبيئة والتنمية عام    

بحيث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنموية "" ضرورة إنجاز الحق في التنمية  ا نهبأ املستدامة

ا5.واملستقبل  والبيئية ألجيال الحاضـر

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           
البحرين،  ئية،لبيالمنظمة العربية للتنمية االدارية: التنمية المستديمو و االدارة المجتمعية، جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي الرابع لالدارة ا -3 

  .88بدون تاريخ، ص

  4 -François Bonnieux ,Brigitte Desaigues :Economie et politiques de l'environnementconomieE ,précis Dalloz 
,1998 ,p7.  

  5- دوجالس موسشيت: مبادئ التنمية المستدامة،ت،بهاء شاهين، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، ط0، 2111، ص 01. 
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انذ نهاية الحرب العاملية الثانية:مراحل تطور مفهوم التنمية م :1الجدول رقم 

ا

املصدر: عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط: التنمية املستدامة فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدوات  

.791-792،ص 7111قياسها، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان،   

ا: مفاهيم مختلفة نذكر منهاوهناك الكثير من التعاريف والتي ترتبط ب

 :التعريف املادي للتنمية املستدامة أ/

 وهو تعريف ينصب على الجوانب املادية للتنمية املستدامة، ويؤكد على ضـرورة اسـتخدام املـوارد     

الطبيعية املتجددة بطريقة ل تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تؤدي إلى تناقص جـدواها بالنسـبة 

املقبلة.وذلك مع املحافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غير متناقص من املوارد  لألجيـال

ا6.الجوفية والكتلة البيولوجية الطبيعية، مثل التربة وامليـاه

ا

                                                           
، المركز رحميدوش علي: التنمية البشرية و التنمية المستدامة، الملتقى الوطني االول حول اقتصاد البيئة و التنمية المستدامة، معهد علوم التسيي -6

  .32، ص 2118جوان  1-8معي بالمدية،  أيام الجا
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 :التعريف الاقتصادي للتنمية املستدامة /ب

ركيز الطبيعية، وذلك بالتيركز التعريف الاقتصادي للتنمية املستدامة على إلادارة املثلى للموارد       

الحصول على الحد ألاقص ى من منافع التنمية املستدامة، بشرط املحافظة على خدمات املوارد  " علـى

كما انصبت تعاريف اقتصادية أخرى على الفكرة العريضة القائلة أن "  .. " الطبيعية ونوعيتها

في املستقبل " وتقف وراء هذا املفهوم " يقلل من الدخل الحقيقي  استخدام املوارد اليـوم ينبغـي أل

تضر بإمكانيات املحافظة على مستويات املعيشة في  الفكرة القائلة بأن القرارات الحالية ينبغي أل

ا7"املستقبل أو تحسينها، وهو ما يعني أن نظمنـا الاقتصـادية

 :تعاريف أخرى للتنمية املستدامة -ج

الحياة إلانسانية مع ألاخذ بالعتبار قدرات النظام البيئي الذي هي السعي الدائم لتطوير نوعية "    

الحياة وإمكاناته" وهو أول تعريف يركز على مفهوم الاستدامة الزراعية حسب تقرير إلاتحاد  يحتضن

إلاستراتيجية الدولية )تحت عنوان 1981على املوارد الطبيعية الصادر سنة ، العالمي للمحافظة

ا8(.للمحافظة على البيئة

 التنمية املستدامة هي تلك العملية تؤدي بالرتقاء بالرفاهية الاجتماعية أكبر قدر، مع الحرص على"

وحسـب ، 9"املحافظة على املوارد الطبيعية املتاحة، وبأقل قدر ممكن من ألاضرار وإلاساءة إلى البيئـة

ماعي البيئي من ناحية والعنصر الاجتالتعريف فإن ميزة التنمية املستدامة هي التوفيق بين العنصر  هـذا

ا:من ناحية أخرى، والتي يمكن إدراجها في النقاط التالية والاقتصـادي

    :مكانة إلانسان ضمن التنمية املستدامة -

يشكل إلانسان محور التنمية املستدامة، ذلك أن تنمية البشر عن طريق رفع مستوى التعليم            

ـا، هب والرفاه الاجتماعي، ل بد وأن تؤدي إلى املحافظة على البيئة دون إلاضرارالصحية  والرعايـة

املستدامة لبد أن تكون التنمية باملشاركة بحيث يشارك الناس ديمقراطيا في صنع  ولتحقيـق التنميـة

ا.اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا متهالقرارات التي تؤثر في حيـا

ا

                                                           
  7- المرجع نفسه. 

لمستقبل العربي، اعبد الخالق عبد هللا: التنمية المستدامة و العالقة بين البيئة و التنمية، دراسات في التنمية العربية: الواقع و االفاق، سلسلة كتب  -8

    .223، ص 0338، 0، ط02العدد 

حميد: السياسة البيئية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجسترغير منشورة، قسم العلوم االقتصادية، جامعة عبد هللا الحرسي  -9 

 . 22، ص 2111حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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ا   :التنمية املستدامةمكانة التكنولوجيا في إطار  -

التنمية املستدامة تتطلب تكنولوجيات جديدة وأنظف واقدر على إنقاذ املوارد الطبيعية للحـد        

ا.التلوث واملساعدة على استقرار املناخ واستيعاب معدلت النمو في عدد السكان مـن

    :مكانة إلانصاف في التنمية املستدامة -

التنمية املستدامة إلانصاف أو العدالة وذلك من خالل إنصاف ألاجيال البشرية يتضمن مفهوم         

تولد بعد وأخذ مصالحها في إلاعتبار عند وضع السياسات الاقتصادية، ومن جانب آخر  الـتي لم

اليوم ول يجدون فرص متساوية للحصول على املوارد الطبيعية والخيرات  إنصاف الذين يعيشونا

ا10.الاقتصادية

هناك ثالث أهداف رئيسية للتنمية املستدامة والتي نوضحها بالشكل   أهداف التنمية املستدامة: -2

ا: التالي( 3)

 

دوجالس موسشيت: مبادئ التنمية املستدامة،ت،بهاء شاهين، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،  املصدر:

ا.17ص .71، ص 7111، 7ط

ومن خالل أهداف التنمية املستدامة نجد أّن إلايكولوجيين من خبراء البيئة يركزون على الحفاظ      

إلايكولوجية الالزمة لالستقرار الكلي للنظام العالمي والاهتمام بقياس وحدات تكامل النظم  علـى

والكيميائية والبيولوجية، أما الاقتصاديون فيسعون إلى زيادة الرفاهية البشـرية إلى  الكيانات الطبيعية

                                                           
  10- حميدوش علي: مرجع سابق، ص 31. 



 الفصل الثالث:                                               إنعكاس التعامل العنيف على التنمية المستدامة.

-61- 
 

ى أّن املوجودات الرأسمالية والتكنولوجيا الراهنة، ويركز علماء الاجتماع عل أقصـى درجـة في ظـل

م واستخدام تهم ورغباتهاملستدامة هم الناس ومدى احتياجا العوامل ألاساسية الفعالة للتنميـة

ا.11والتمكين الاجتماعي الوحدات غير امللموسة أحيانـا، مثـل الرفاهيـة

 : مبادئ التنمية املستدامة -3

از التركيز على معالجتها إحرا تتضمن التنمية املستدامة أبعادا متعددة تتداخل فيما بينها ومن شأن     

في تحقيق التنمية املستهدفة وتوجد أربعة أبعاد هي: ألابعاد الاقتصادية، البشرية   ملموس  تقدم

ا.البيئية، والتكنولوجية

 :ألابعاد الاقتصادية  -3-1

ع وفي نفس الوقت املحافظـة ملجتمشكل هذه ألابعاد مجموعة العوامل التي تحقق الرفاهية ألفراد ا

ا:املوارد وهي علـى

حيث يالحظ أن سكان البلدان الصناعية     :حصة الاستهالك الفردي من املوارد الطبيعية -3-1-1

في العالم أضعاف ما يستخدمه سكان  يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية

والغاز والفحم هو في الوليات  فطالبلدان النامية، ومن ذلك مثال أن استهالك الطاقة الناجمة عـن الـن

هذه املوارد للحيلولة دون  مرة، وبالتالي وجب التخفيف من اسـتهالك33املتحدة أعلى منه في الهند بـ 

ا. استترافها

حيث يجب إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات  :إيقاف تبذير وتبديد املوارد الطبيعية -3-1-2

 من خالل  الطبيعية وذلك الاستهالك املبددة للطاقة واملوارد
ّ
بالنسبة للبلدان الغنية، ول يتم ذلك إل

في هذه العملية من التأكد من  الحياة، ولبد تحسين مستوى الكفاءة وإحداث تغيير جذري في أسـلوب

املستدامة أيضا على تغيير أنماط  عدم تصدير الضغوط البيئية إلى البلدان النامية، وتعمـل التنميـة

الحيوانية املهددة  دد التنوع البيولوجي كاستهالك الدول املتقدمة للمنتجـاتته التي الاستهالك

ا.بالنقراض

لقد كان للبلدان الصناعية إسهاما   :مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معالجته -3-1-3

وقات، مثل املحرا املوارد الطبيعية كبيرا في مشكالت التلوث العالمي من خالل الاستهالك املتراكم من

لغنية هذه البلدان ا وبالتالي تقع عليها مسؤولية خاصة في قيادة التنمية املستدامة، باإلضـافة إلى أن

                                                           
  11- حميدوش علي : مرجع سابق، ص 31. 
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نظف، أ لديها املوارد املالية والتقنية والبشرية الكفيلة بأن تحتل الصدارة في اسـتخدام تكنولوجيـات

ا.واستخدام املوارد بكثافة أقل

ثمة جانب من جوانب الروابط الدولية فيما بين البلدان   :لبلدان الناميةتقليص تبعية ا -3-1-4

بالقدر الذي ينخفض فيه استهالك املوارد الطبيعية  الغنية والفقيرة يحتاج إلى دراسة دقيقة، ذلك أنه

البلدان النامية وتنخفض أسعار السلع  في البلدان الصناعية، يتباطأ نمو صادرات هذه املنتجات مـن

فيجبر الدول النامية على  ساسية مما يحرم البلدان النامية من إيرادات هي في حاجة ماسة إليهـاألاا

 .الذاتي الاعتماد على نمط تنموي يقوم على الذات لتنمية القدرات الذاتية وتأمين الاكتفـاء

كريس البلدان الفقيرة تتعني التنمية املستدامة في    :التنمية املستدامة لدى البلدان الفقيرة  -3-1-5

مستويات املعيشة، ويحقق التخفيف من  استخدام املوارد الطبيعية ألغـراض التحسـين املسـتمر في

قر هناك روابط وثيقة بين الف عبء الفقر املطلق نتائج عملية هامة بالنسبة للتنميـة املسـتدامة، ألن

ا.وتدهور البيئة، والنمو السريع للسكان

إن وسيلة التخفيف من عبء الفقر وتحسين مستويات املعيشة    :في توزيع املوارد املساواة -3-1-6

مسؤولية كل من البلدان الغنية والفقيرة،وذلك من خالل املساواة في فرص الحصول على املوارد 

فالفرص غير املتساوية في الحصول على التعليم  ،ملجتمعواملنتجات والخدمات بين جميع ألافراد داخل ا

وعلى حرية الاختيار تشكل حاجزا هاما  خدمات الاجتماعية وعلى ألاراض ي واملوارد الطبيعية ألاخرىاوال

ا.أمام التنمية

التنمية املستدامة تعمل على الحد من التفاوت املتنامي في    :الحد من التفاوت في املداخيل -3-1-7

الصحية والتعليم والسكن، وتجدر إلاشارة إلى أن سياسة  الدخل وفي فرص الحصول على الرعاية

ا12.تلعب دورا حاسما في تحفيز التنمية السريعة لخـدمات الاجتماعيـةاتحسين فرص الحصول على 

 :ألابعاد البشرية -3-2

 إلانسان هو هدف التنمية وغايتها، وتحقيق خيارات ألافراد لبد وأن ينطلق من ذات إلانسانية، لـذا     

ا: فإن هناك مجموعة أبعاد يجب أخذها بعين الاعتبار هي على النحو التالي

تعمل التنمية املستدامة على تحقيق تقدم كبير في سبيل تثبيت    :تثبيت النمو الديموغرافي -3-2-1

يحدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية وعلى قدرة الحكومات  نمو السكان ، وذلك أن النمـو السـريع

ا.فير الخدماتفي توا

                                                           
امة والعالقة بين البيئة والتنمية ، دراسات في التنمية العربية : الواقع واآلفاق ، سلسلة كتب المستقبل عبد الخالق عبد اهللا ، التنمية المستد -12

 .223ص ، 0338،بيروت 0ط ، 13.العربي ، العدد ، 
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رغم أن حدود قدرة ألارض على إعالة الحياة    :مكانة الحجم النهائي للسكان وتوزيعه  -3-2-2

توحي بأن عدد سكان العالم سينمو بوتيرة  البشرية غير معروف بدقة، إل أن إلاسـقاطات الحاليـة

وتدهور التربة وإلافراط الخضراء  مطردة. وضغط السكان هو عامل متنام من عوامل تدمير املساحات

أهمية خاصة، ذلك أن  في استغالل الحياة البرية واملوارد الطبيعية ألاخرى، كما أن لتوزيع السـكان

خمة، ض الاتجاهات الحالية نحو توسع املناطق الحضرية لسيما تطور املدن الكبيرة لها عواقب بيئية

ضرارا بحياة إلانسان وتدمير النظم الطبيعية فاملدن تقوم بطرح النفايات واملواد امللوثة، فتلحق أ

. ومن هنا فالتنمية املستدامة تعني النهوض بالتنمية الريفيـة، واتخـاذ تـدابير خاصـة مثـل بها املحيطـة

ا.والتكنولوجيات التي تؤدي إلى التقليص من آلاثار البيئية للتحضر السياسـات

تنطوي التنمية املستدامة على الاستخدام الكفء    :الاستخدام الكامل للموارد البشرية -3-2-3

الصحية، بمعنى آخر إعادة توجيهها أو إعادة  للموارد البشرية، وذلك بتحسين التعليم والخـدمات

ا.تخصيصها لضمان الوفاء بالحتياجات البشرية ألاساسية

 :ألابعاد البيئية -3-3

ربة املالحظ أن تعرية الت  :النباتي واملصايد إتالف التربة واستعمال املبيدات وتدمير الغطاء -3-3-1

ؤدي ألاسمدة واملبيدات ي وفقدان إنتاجيتها يؤديان إلى التقليص من غلتها، كما أن إلافراط في استخدام

غطاء بال تضـر فإنهاإلى تلويث املياه السطحية واملياه الجوفية .أما الضغوط البشرية والحيوانية، 

 صايد كثيرة لألسماك يجري استغاللها بمستويات غـير مسـتدامة، والتنميـةالنباتي والغابات، وهناك م

املستدامة تعمل على املحافظة على التربة والتقليل من استخدام املبيدات واملحافظة على الغطاء 

ا.السمكي النبـاتي والتنـوع

الطبيعية الالزمة إلنتاج وذلك من خالل حماية وصيانة املوارد   :حماية املوارد الطبيعية -3-3-2

من حماية التربة إلى حماية ألاراض ي املخصصة لألشجار وإلى  مختلف املواد التي يحتاجها إلانتاج ابتـداء

لتلبية احتياجات السكان آلاخذين في التزايد، وهذه  مع التوسـع في إلانتـاج -حماية مصايد ألاسماك

املوارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة  صـيانة ، ومع ذلك فإن الفشل فيبهاألاهداف يحتمل تضارا

ابلة هنا استخدام ألاراض ي الق كفيل بحدوث نقص في ألاغذية في املستقبل. وتعني التنمية املسـتدامة

ممارسات وتكنولوجيات  للزراعة وإمدادات املياه استخداما أكثر كفاءة، وكـذلك اسـتحداث وتـبني

ا.زراعية محسنة تزيد الغلة

يشكل توفر املياه العذبة بكميات مناسبة ومضمونة ضرورة للصـحة وإلانتـاج   :صيانة املياه -3-3-3

الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن هناك بعض املناطق تقل فيها إمدادات املياه،كما  الغـذائي والتنميـة
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الصناعية والزراعية  بمعدلت غير مستدامة. من جانب آخرفإن النفايات أن املياه الجوفية يتم ضخها

مية دد البحيرات واملصبات في كل بلد تقريبا. والتنتهالجوفية، وا والبشرية تلوث املياه السطحية وامليـاه

لالستخدامات املبددة وتحسين كفاءة شبكات املياه. وهي تعني  املستدامة تعني صـيانة امليـاه بوضـع حـد

ا.أيضا تحسين نوعية املياه

مع الزحف العمراني على املساحات الزراعية   :مالجئ ألانواع البيولوجيةتقليص   -3-3-4

مساحة ألاراض ي القابلة للزراعة، مما قلص  والاستخدام غير العقالني لألراض ي، تقلصت وانخفضـت

ة والنظم إلايكولوجية للشعب املرجاني من مالجئ ألانواع الحيوانية والنباتية، وتتعرض الغابـات املداريـة

الفريدة ألاخرى لتدمير سريع، كما  غابات الساحلية وغيرها من ألاراض ي الرطبة وسواها مـن املالجـئوال

ني أن تع املجالفي هذا  أن انقراض ألانواع الحيوانية والنباتية آخذا في التسارع، والتنمية املستدامة

تدمير الانقراض وا ـاء عمليـاتيتم صيانة ثراء ألارض في التنوع البيولوجي لألجيال املقبلة، وذلـك بإبط

ا.املالجئ والنظم إلايكولوجية بدرجة كبيرة وإن أمكن وقفها

تعني التنمية املستدامة كذلك عدم املخاطرة بإجراء تغييرات كبيرة في البيئة    :حماية املناخ -3-3-5

زيادة مستوى سطح إحداث تغيير في الفرص املتاحة لألجيال املقبلة مثل  انهالعاملية يكون مـن شـأ

والغطاء النباتي، أو زيادة ألاشعة فوق البنفسجية يكون من  البحر، أو تغيير أنماط سقوط ألامطـار

املقبلة، ويعني ذلك الحيلولة دون زعزعة استقرار املناخ،  ا إحداث تغيير في الفرص املتاحـة لألجيـالنهشأ

ألازون الحامية لألرض من جراء أفعال  طبقة أو النظم الجغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدميرا

ا.13إلانسان

ا : وذلك من خالل : ألابعاد التكنولوجية -3-4

استعمال تكنولوجيات أنظف في املرافق الصناعية وألاخذ :   التكنولوجيا النظيفة -3-4-1

ية إلى الطبيعالتقليص من استهالك الطاقة وغيرها من املوارد  بالتكنولوجيات املحسنة، وذلك مـن أجـل

ا.وامللوثات أدنى حد. والعمل على التقليـل مـن النفايـات

مصدرا  نهاإن استخدام املحروقات يستدعي اهتماما خاصا، أل  تها:املحروقات واستخداما  -3-4-2

التي تصيب مناطق كبيرة، والاحتباس الحراري الذي يهدد  رئيسيا لتلوث الهواء، ولألمطار الحمضية

الحرارية من أنشطة البشر تتجاوز قدرة ألارض على  واملستويات الحالية لنبعاث الغـازات بتغير املناخ،

ألاخير من القرن العشرين واضحة املعالم، فإن  امتصاصها، وإذا كانت آلاثار قد أصبحت خالل العقـد

                                                           
ية، جامعة م االقتصادعبد هللا الحرسي حميد: السياسة البيئية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستر غير منشورة، قسم العلو -13 

  .22، ص 2111حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
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سواء  ايةلنهأن تستمر إلى ما  معظم العلماء متفقون على أن مثل هذه الانبعاثات ل يمكن لهـا

غييرات للمناخ، وسيكون للت باملستويات الحالية أو بمستويات متزايدة، دون أن تتسـبب في احتـرار عـالمي

البحر فيما بعد  التي تترتب عن ذلك في درجات الحرارة وأنماط سقوط ألامطار ومستويات سطح

 مدمرة على النظم إلايكولوج
ً
الناس  ية وعلـى رفـاهولسيما إذا جرت التغييرات سريعا فتترك آثارا

ا.ومعاشهم

ال إلى الحد من املعدل ملجترمي التنمية املستدامة في هذا ا   :الحد من انبعاث الغازات -3-4-3

الحد بصورة كبيرة من استخدام املحروقات، وإيجاد  العالمي لزيادة انبعاث الغازات وذلك من خالل

الخطوات ألاولى للحد من انبعاثات ثاني   تتخذمصادر أخرى للطاقة ويجب على البلدان الصناعية أن 

الحرارية بكفاءة أكبر، وتوفير  أكسيد الكربون واستحداث تكنولوجيات جديدة لستخدام الطاقـة

ا.إمدادات من الطاقة غير الحرارية تكون مأمونة وتكون نفقتها محتملة

 :أساليب تحقيق التنمية املستدامة -4

الذي يشهده العالم املصاحب إلستتراف املوارد البيئية وما حل بالبيئة  في إطار النمو املتسارع      

ذلك،حيث أصبح هذا املشكل هاجسا لدول العالم الدول املتقدمة والنامية على السواء، فقد  نتيجـة

دون التأثير على البيئة، حيث حولت  تهاالدول تفكر في إيجاد حلول تتماش ى ومتطلبا أصـبحت هـذه

بالتقييم إلاقتصادي وإلاجتماعي للقطاعات املختلفة عن الفترات املاضية إلى  إلاهتمـامـا مـن تهنظرا

 املستقبلية، ومن هنا ظهر مفهوم التنمية املستدامة الذي عرفه تقرير إجراء ذلك التقييم عن الفتـرات

ة مناحي التنميفيها إستغالل املوارد وتوجهات إلاستثمار وا عملية التغيير يتناغم" على أنه-بروتنالند–

إمكانات الحاضر واملستقبل للوفاء باحتياجات إلانسان  التكنولوجية وتغيير املؤسسات، ويعزز كـال مـن

ا."14وتطلعاته

وتعتبر آلاثار البيئية السالبة التي إنعكست على البيئة و على املوارد إلاقتصادية والبشرية من أهم       

املفهوم،ملا لها من تأثير بالغ على الناتج الوطني وأيضـا علـى إنتاجيـة التي أدت إلى ظهور هذا  العوامل

واملؤسسات وقدرة ألافراد الصحية على العمل وإلانتاج،كما تتأثر معدلت التنمية املستدامة  الشـركات

العوامل ، ومن أجل الحلول الدائمة والالزمة لتنمية النظم ألارضية تقع في متفرق  بمجموعـة مـن

العناصر الثالثة الرئيسية للتنمية املستدامة ، والتي تعبر عن وجهات  التي تمثل املجالتق بين الطرا

ا: التالي (4)وعلماء الاجتماع على نحو ما يوضحه الشكل نظر كل من إلاقتصاديين والايكولـوجيين

                                                           
   ، جامعة القاهرة، PARCلبيئة و التنمية، أوراق غير دورية، مركز دراسات و استشارات االدارة العامة : اصطفى كمال طلبة وآخرونم -14

 .22، ص 0333نوفمبر  3العدد 
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اللتنمية املستدامة. وعلماء الاجتماع وجهات نظر كل من إلاقتصاديين والايكولـوجيين :(4)الشكل

 
 .13 ص،2000الدولية، القاهرة، ،الدار ، س. لي كامل وولتر وهيك، رؤية بيئية حول التنمية املستدامة :املصدر
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 :التنمية املستدامة مبادئ نعكاس التعامل العنيف علىإاملبحث الثاني: 

 تمهيد:

إلنسان تأثير كبير على البيئة التي كانت فيما مض ى بيئة طبيعية وأصبحت آلان بيئة لقد أصبح ل     

أجل الطاقة والسكن ويطرح فيها فضالته املنزلية محدثة من طرفه. إنه يستغلها من أجل املوارد ومن 

اوالصناعية، وبعبارة أخرى، فإنه يلوثها.

 
ً
 كبيرة على البيئة أدت إلى ظهور مشكالت بيئية تختلف حجما

ً
إن إلانسان أصبح يمارس ضغوطا

االتي وصلت إليها ألامم. اوخطورة حسب درجات النمو والتطورا

ناتج عن سوء تدبير إلانسان للبيئة بحيث لم تعد تكتس ي ومما لشك فيه أن جّل هذه املشكالت 

. ومن هنا، أصبحت مشاكل البيئة 
ً
 ودوليا

ً
 جهويا

ً
صبغة محلية محدودة ولكنها تفاقمت لتصبح انشغال

 ملا لها من تأثير على الحياة بجميع أشكالها. فإذا 
ً
 محدودة، ولكن املجتمع البشري كله، نظرا

ً
تهم ل دول

د، فاملشكالت الناتجة عن استغالل إلانسان للبيئة تخترق هذه الحدود وقد تنتشر في كانت للدول حدوا

اأرجاء املعمور بعدة طرق. 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 العالقة بين البيئة والتنمية :  -1

كيفما كانت طبيعة وتوجه وهدف التنمية، وأينما وجدت الجهة التي تتحقق فيها هذه التنمية،        

، إلى موارد البيئة. وهذا يعني أن إلانسان الذي يطمح إلى النمو يتصرف 
ً
فهي في حاجة، لكي تصبح واقعا

 من العالقات بين البيئة والتنمية. 
ً
اكعامل معبئ لتلك املوارد ويحدث بذلك نظاما

يستنتج من كل هذا أن التنمية بصفة عامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة رهينة وا

بما توفره البيئة من موارد طبيعية. وهكذا، فإن العالقة بين البيئة والتنمية بديهية، غير أن املشكل 

اوية.يكمن في الاتجاه الذي يرسمه إلانسان لهذه العالقة من أجل تحقيق طموحاته التنم

إن العالقة التي تربط التنمية بالبيئة تسير في اتجاه واحد، أي من البيئة إلى إلانسان، بحيث "تزود" 

ألاولى و"تضع رهن إلاشارة"، بينما الثاني "يأخذ، ويقتطع، ويستغل، ويحول ويحدث الخلل"، إلى حد أن 

 ما يالحظ. بل أكثر من هذا، إن البيئة بحكم ما يسود د
ً
اخلها من نظام وتفاعل بين العكس نادرا

مختلف مكوناتها قادرة على امتصاص الاختاللت التي يحدثها إلانسان ما لم تتجاوز هذه الاختاللت 

، فإن التنمية تصبح، 
ً
. وإذا تجاوزت هذا الحد، وهذا هو ما تتسم به تصرفات إلانسان حاليا

ً
 معينا

ً
حدا

 قد تكون له تأ
ً
 هداما

ً
اثيرات على البيئة يصعب تداركها. على املدى الطويل، عامال

إن العالقة بين البيئة والتنمية يجب أن تكون متبادلة من أجل الحفاظ على ألاولى وضمان استمرار 

الثانية وذلك للتوفيق بين أهداف التنمية وضرورات حماية البيئة. وهذا يعني أن على إلانسان أن يعيد 

ى حد آلان، والتي ل تنسجم مع التوازنات البيئية. لقد أصبح النظر في أنماط التنمية التي سار عليها إل

 اليوم أن البيئة في مواجهة مستمرة مع التنمية.
ً
ا15واضحا

ا:البيئة والتنمية في العالم إلاسالمي  -2

 :تأثير الفقر و ألامية على البيئة والتنمية  -2-1

إذا كانت التنمية قد ساهمت بكيفية ل يمكن تجاهلها في تحسين ظروف عيش املجتمعات البشرية،    

فيجب أن ل يغيب عن ألاذهان أنها مع مرور الوقت أصبحت تس يء للبيئة. وألامثلة في هذا الصدد 

 من العوامل ألاساس لتخريب
ً
ة البيئ كثيرة ومتنوعة. وهكذا، فإذا كان إلافراط في الاستهالك عامال

اوتبذير مواردها في الدول املصنعة، فالفقر وألامية يساهمان كذلك في هذا التخريب في الدول النامية. 
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ودول العالم إلاسالمي بحكم انتمائها للعالم النامي، توجد في الخانة الثانية، وبالتالي، فالبيئة فيها 

امعرضة لتأثيرات الفقر وألامية. 

المي بطيئة ومفعولها محدود في الزمان واملكان، ول تستطيع سدَّ حتى إن التنمية في العالم إلاس

االحاجات ألاولية لشعوبه ول سيما من الطاقة والغذاء. 

 في الوسط القروي تتجه إلى البيئة الطبيعية 
ً
أمام هذا الوضع، فإن الجماعات البشرية وخصوصا

 ما ي
ً
 وغير مالئم لتوازن النظم البيئية ملحاولة سد هذه الحاجات. غير أن هذا التصرف غالبا

ً
كون خاطئا

استصالح ألاراض ي، اجتثاث الغابات،  حرائق ألادغال،الهشة، ويؤدي إلى تخريب ألاوساط من جراء 

واستغالل الرعي املفرط، التعرية، التصحر، ـإنهاك التربة من جراء ممارسة نوع واحد من الزراعة 

ا..ألاراض ي الهامشية، الخ.

ملشكالت تزيد حدة وخطورة عندما تتزامن مع ظروف مناخية سيئة ومع كون بعض دول كل هذه ا    

العالم إلاسالمي تبنت من أجل تصنيعها نماذج أبانت عن فشلها في بلدان أخرى. حينذاك، تضاف إلى 

املشكالت التي تعاني منها مشكالت عانت منها دول الشمال نفسها. عندها، تصبح البيئة عرضة ليس 

غوط الجماعات البشرية ولكن كذلك لضغوط وتأثيرات ناتجة عن أنماط تنمية أعادت فقط لض

األاخطاء التي وقعت فيها الدول املصنعة منذ سنوات. 

 البيئة والتنمية أمام الاستغالل املفرط للثروات :  -2-2

 على السكان املحليين في هذه الدول. إن    
ً
التنمية أضف إلى هذا أن تخريب البيئة ليس مقتصرا

املفرطة وأنماط العيش املترتبة عنها في الدول املصنعة تس يء هي ألاخرى للبيئة في العالم إلاسالمي. وعلى 

 من 
ً
 كبيرا

ً
سبيل املثال، فإذا كانت الغابات الاستوائية توجد في بعض دول العالم إلاسالمي، فإن جزءا

      رة تكون وراء تحطيم ما ل يقل عنتخريبها تتحمل مسؤوليته الدول املصنعة، حيث أن هذه ألاخي

، وذلك لسد حاجاتها املترتبة عن أنماط عيشها املبذرة.  72
ً
امليون هكتار من هذه الغابات سنويا

إن دول العالم إلاسالمي بتصرفها هذا ظنت وتظن أنها تسدي خدمة لقتصادها الوطني بينما هي في 

وبقاء ألاجيال الحاضرة واملقبلة. والدليل على ذلك أن الحقيقة تنهك ثروتها الوطنية الضرورية لعيش 

 ما يشكو من العجز، وعائداتها من العملة الصعبة آلاتية من 
ً
امليزان التجاري لهذه البلدان غالبا

ا16التصدير تبقى عديمة الجدوى أمام ديونها الخيالية. 
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 حتوم للجماعات البشريةإن البيئة في العالم إلاسالمي ليست في نهاية املطاف ضحية للتصرف امل

املحلية بل إنها في نفس الوقت تعاني بصفة غير مباشرة من التأثير الناتج عن تنمية غير مراقبة تبنتها 

الدول الغنية املتعطشة للموارد ألاولية التي تنتجها دون غيرها الدول النامية بما فيها دول العالم 

اإلاسالمي. 

إلاسالمية تعاني من ويالت التأخر في عين املكان ومن تأثيرات التنمية  وبعبارة أخرى، إن البيئة في الدولا

في العالم املتقدم. في عين املكان، يعد الفقر وألامية والجهل وألاحوال الاقتصادية والبيئية والنمو 

 
ً
ا مالديمغرافي من أهم أعداء البيئة، بينما عن بعد تأتي الهيمنة الاقتصادية للدول الغنية التي غالبا

اتملي على الدول الفقيرة بكيفية غير معلنة طريقة استغالل بيئتها. 

 :تهميش البيئة -2-3

 ما يذهبون ضحية معلومات خاطئة حول البيئة، مفادها أن          
ً
إن سكان الدول إلاسالمية غالبا

هذه البيئة ليست لها مشكالت أو تكاد، وأنه ل داعي لالنشغال بها في الوقت الراهن. إن هذه املعلومات 

الذي  وإلاشاعات التي هي بالطبع غير مبنية على أساس، تعد من الخطورة بمكان بحكم التصديق

تحاط به، وبالتالي، تحدث عند ألاشخاص الذين يصدقونها حالة لمبالة تس يء للبيئة وتهمشها إن 

. وإذا تمكنت هذه املعلومات الخاطئة من التأثير على جزء ل يستهان به من السكان، 
ً
 أو آجال

ً
عاجال

 ملجرد الصدفة. فتأثيرها على ألاشخاص يمكن تفسيره ولو جزا
ً
 من خالل العواملفذلك ليس راجعا

ً
 ئيا

االتالية : 

، %21مستوى التثقيف في الدول إلاسالمية، حيث نسبة السكان ألاميين تتعدى في بعض الحالت  -

 وفي الكثير من 
ً
 ما يبقى غامضا

ً
وحتى عند الجزء آلاخر من السكان املثقفين، فإن مفهوم البيئة غالبا

ا.جاربالتلوث والنظافة وغرس ألاش الحالت، يتم خلطه

 ما تسند أسبابها إلى مجرد التطور الاقتصادي والصناعي مع العلم أن  -
ً
إن املشكالت البيئية غالبا

ا .ر على البيئة في العالم إلاسالميالتخلف، كما سبق الذكر، له كذلك تأثي

 بالنسبة للعديد من السكان ألاميين، إن مفهوم "املشكلة البيئية" ل يعني أي ش يء على إلاطالق. -

 من أن يدرك كانعكاس سلبي 
ً
 لهذا الاعتقاد، فإن أي ش يء يصيبهم في حياتهم اليومية، بدل

ً
واعتبارا

ا.لسوء تدبير البيئة، فإنه يعزى للقدر املحتوم
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إن بعض املشكالت البيئية رغم وجودها ل تكشف عن آثارها السلبية إل بعد مرور وقت طويل،   -

ون كل النداءات الهادفة إلى حماية البيئة بل أكثر من هذا، الش يء الذي يجعل بعض ألاشخاص يرفض

ايعدون هذه النداءات ناتجة عن مجرد تهويل وتضخيم لألحداث. 

إن انعدام معايير بيئية في العديد من البلدان إلاسالمية وعدم مراقبتها باستمرار في حالة وجودها،  -

ا.ير من ألاشخاص للبيئةيكون بمثابة حافز يزيد من الالمبالة التي يكنها كث

كما أن انعدام تشريع بيئي شمولي يساهم هو آلاخر في الحفاظ على هذه الالمبالة وحتى لو وجد هذا  -

 ول يستجيب لألوضاع الراهنة والتطور الذي عرفته دول العالم 
ً
 ما يكون متجاوزا

ً
التشريع، فإنه غالبا

ا17إلاسالمي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 

 الجزائر: في املستدامة التنمية معوقات -3

 خطرأ أن عباسة، جياللي موسكو، في الجزائرية ألانباء وكالة ملكتب السابق واملدير الصحفي أكد    

 مكافحته وتصبح املجتمع ثقافة صلب في يجعله بشكل كالوباء وانتشارها الظاهرة تنامي الفساد درجات

 التنمية تحديات مواجهة في العرب”ابعنوان جديد إصدار في عباسة جياللي وأضاف. التعقيد شديدة

 اءةرد و التنموية املشاريع إضعاف وراء كان إلاداريا الفساد بأن ألاسبوع، هذا نشر ،”العوملة وتحديات

 يف بومرداس زلزال أعقبت التي بالخسائر مستدل املسجلة، النقائص عن الطرف غض بسبب جودتها

 ،الظاهرة هذه على للقضاء غائبة السياسية إلارادة تزال ل فيما ، مصر في القاهرة زلزال أو 7113 ماي

 في اتبالك جمع وقد. الفساد في بمحاربتها املكلفين من الكثير ضلوع استمرار بسبب وصفه، حسب

 فيها ابم العربية املنطقة في مستدامة تنمية تحقيق دونا تحولا التي املعوقات من عددا الجديد إصداره

 فسية،ن مشاكل إلى ألاحيان بعض في تؤدي ألاسرة لترابط شديدا تهديدا العنوسة اعتبر حيث الجزائر،

 طفل ماليين 1 ووجود املدرس ي التسرب واعتبر. ألاخالقي املستوىا على انعكاسات لها تكونا أن يمكن كما

 السلبية إلانعكاسات أحد والعراق، والسودان واملغرب مصر في معظمهم التعليم من محروم عربي

 منعت عديدة ومشاكل التغذية وسوء ألاطفال ضد العنف إلى مشيرا مبكرة، سن في ألاطفال لتشغيل

 العالم في القراءة أزمة عباسة جياللي براعت و. العربية البلدان في التنمية تحقيق على قادر جيل إنشاء

 اللغة ضد الجزائر في أطراف شنتها التي الحرب إلى أشار كما ألامة، مستقبل على سلبيا مؤثرا العربي

 م، 7889 سنة التنفيذ إلالزامي العربية اللغة استعمال تعميم قانونا عن إلاعالن بعد مباشرة العربية

 ويااللغ التحسين ضرورة على وشدد زروال، ليمن السابق الرئيس استقالة بعد - حسبه - بدأت والتي

 لدى دلوالج للبلبلة إثارة الفتاوىا فوض ى سماه ما اعتبر كما. املستمر التكوين طريق عن لإلعالميين
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 للتنمية معوقا رآها التي النقاط من العديد جانب إلى ألامة، أعداء قبل من للسخرية ومثار الناس

 ومسؤولية إلاعالم في الحق بين واملوازنة مشتركة، عربية سوقا وانعدام املدني، املجتمع كضعف

ا18.متعددة أخرىا ونقاط إلاعالمي

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 خالصة الفصل:

إن التنميـة املسـتدامة هـي التنميـة ذات القـدرة علـى الاسـتمرار والاسـتقرار مـن حيـث اسـتخدامها       

التوازن البيئي محور أساس ي لها بهدف رفع مستوى املعيشـة مـن الطبيعية ، والتي تتخذ من  للمـوارد

مـع تنظـيم املـوارد البيئيـة والعمـل علـى تنميتهـا ، فهـي تتطلـب تغييـرا فـي محتـوى النمـو  جميـع جوانبهـا

مادية في استخدام الطاقة وأكثر عدالة للمحافظة على رأس املال لتحسين توزيع  بحيـث يصـبح اقـل

 . الاقتصادية خل وتخفـيض ألازمـاتالد

فالتنميــة املســتدامة ل يمكــن حصــرها فــي الحــدود الضــيقة للنمــو الاقتصــادي ، بــل هــو مفهــوم      

يسـتوجب أبعـاد سياسـية واجتماعيـة وبيئيـة إلـى جانـب البعـد الاقتصـادي ، فهـي تنميـة تفاعليـة  واســع

التنمية  –املوارد البيئية  –على عاتقها تحقيق املوائمة واملوازنة بين أركانها الثالث: البشر حركيـة تأخـذ

 .الاقتصادية

للتنمية املستدامة جوانب ايجابية وسلبية: أما عن الجوانب الايجابية فهي تضمن التقدم املادي  و      

 أما عن الجوانب السلبية: فهي، يوالتحسن في مستوى املعيشة وتؤدي إلى التقدم التكنولوج الكبيـر

ـى املتقدمـة تبقفي الدول  تضـمن كسـر حـاجز الرغبـات وأيضـا نظـرا للتقـدم السـريع فـي التكنولوجيـا

ا.واملائي الـدول املتخلفـة تابعـة لهـا دائمـا، وكـذلك تـدمير للبيئـة عـن طريـق التلـوث الهـوائي
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 مقدمة الفصل:

لقد كان لإلستعمار  ألاثر الواضح على سياسة التهيئة والتعمير في الجزائر,وذلك عبر حقب زمنية     

 متعاقبة,هذا راجع لعدة أسباب تصب معظمها في امليدان الثقافي,الاجتماعي,السياس ي وحتى 

بمختلف قوانينها,مما انعكس على العسكري,التي كانت تعتبر كقاعدة أساسية لسياسة التهيئة والتعمير 

 الطابع العمراني واملعماري لجل املدن الجزائرية.

مع انتهاء املرحلة الاستعمارية ودخول الجزائر في مرحلة الاستقالل,شوهدت عدة تغييرات على مستوى 

املدن سواء كان ذلك باإليجاب أو بالسلب,هذا راجع للحاجة امللحة للسكن,وهو ما نتج عنه ظهور 

حياء الغير مخططة والعيوية,افا ة ا ى التيثير على ألاحياء القديمة,بيقدااها لغبلب وظائيها الحيوية ألاأ

 والتي من بينها التجارية و إلادارية. 

باالفا ة ا ى ظهور عدة  روقات بين الاحياء املوجودة داخل هذه املدن ما انعكس سلبا على هذه 

حرا ات أثرت بشكل كبير على الصورة الجمالية لالحياء حيث الاحياء و ذلك بظهور عدة سلوكات و ان

 يعتبر التعامل العنيف احد اخطر هذه السلوكات في حق هذه البيئة الحضرية .
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 املبحث ألاول: الدراسة التحليلية ملدينة الطاهير.

 تمهيد:

يعد ابراز خصائص البيئة الطبيعية لكل مدينة من أهم الشروط التي تتطلبها دراسة املدن ،          

 معر ة هذه الخصائص سيسمح لنا بالتعرف على العوامل التي تؤثرفي تطوراملدينة ، وكذا معر ة 

جال الدراسة.مألاهمية والدور الذي تلعبه مركبات هذا الوسط الطبيعي والعوائق املؤثرة على   
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الخصائص املجالية: -1    

يعتبر املوقع من أهم الضوابط املؤثرة في الدراسة العمرانية ورد ذلك ا ى ما للموقع من  املوقع:  1 -1

تيثير مباشر في حياة إلانسان واستقرار في أماكن محددة وكما كانت املدينة تعتمد على عالقاتها 

الخارجية على املناطق محيطة بها  من أ ضل املواقع هي التي تحقق أكبر قدر ممكن من تلك العالقات 
 وتعمل على دوام تطورها.1

موقع والية جيجل: -1-2  

 جيجل والية ساحلية تتميز بموقعها الاستراتيجي تقع شرق الجزائر بين دائرتي : املوقع الفلكي 1-2-1  

أشرق خط برينتش. 0 73و  700شمال دائرة الاستواء و بين خطي  700 و 730 عرض

تقع والية جيجل في الشمال الشرقي الجزائري يحدها شماال البحر ألابيض املوقع إلاداري:   1-2-2

املتوسط ومن الجنوب سطيف و ميلة و من الشرق والية سكيكدة و من الغرب والية بجاية وهي تتربع 

، 0ن / كلم053ألف نسمة موزعة بكثا ة  000بتعداد سكان وصل ا ى أزيد من  0كلم0000على مساحة 

بلدية ، تطل على البحر ألابيض املتوسط بشريط  02دائرة تضم باإلجمال 33ة ا ى هذه املساحة مقسم

من املساحة إلاجمالية، حيث تضم عدة  % 20 كلم وهي ذات طابع جبلي تمثل  300ساحلي طوله 

سالسل جبلية تمتد من جبال بابوربربا ا ى سدات شرقا تتخللها عدة قمم و هي ذات بطاء نباتي 

على مناطق سهلية كمنطقة تاسوست، بازول، جيمار، القنار والتي تعتبر مناطق كثيف كما تحتوي 

أ2 الحية جد خصبة.

 موقع بلدية الطاهير: 1-3

 شرق خط برينتش و دائرة عرض0 4تنحصر بلدية الطاهير  لكيا بين خط طول موقع الفلكي:  1-3-1

أشمال خط الاستواء.0 40

،  0كلم 03،4 الطاهير شمال والية جيجل، تتربع على مساحة قدرهاتقع بلدية   :املوقع إلاداري  1-3-2

يحدها من الشرق بلدية الشقية، من الغرب بلدية ألامير عبد القادر، من الشمال البحر ألابيض 

                                                                   املتوسط و من الجنوب بلديتي وجانة و الشحنة.

ثل السهول و الهضاب الطابع الغالب على تضاريس البلدية، هذا ما جعلها تحتل مكانة هامة في تم

من الناحية الاقتصادية، كما تتميز بطابع  الحي بابي حيث تمثل ألاراض ي املستغلة في الزراعة  الوالية

أمن املساحة إلاجمالية. % 00

                                                           
  1- محمد الهادي لعرؤق:دراسة جغرافيا المدن، جامعة قسنطينة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة ،3891، ص31.

   g http :www.wikipedia orموقع الموسوعة الحرة االلكتروني -2
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ع  ى التجمالديات منها بلدية الطاهير التي تتكون باإلفا ة ب 5مدينة الطاهير هي مقر دائرة تتكون من 

الرئيس ي من تسع تجمعات عمرانية متباينة ألاهمية من حيث البنية العمرانية و حجم السكان هذه 

أالتجمعات هي: الدكارة، بني متران، بازول، ظهر وصاف، الدمينة، الثالثة، بوعشير.

أطاهير:املوقع الاداري لبلدية ال (:1الخريطة )

أ

بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: املخاليات العمرانية و اثرها على النسيج الحضري حالة مدينة   املصدر:

أ.03، ص 0035-0030الطاهير، معهد تسيير التقنيات الحضرية، أم البواقي، 

كلم، 33تقع مدينة الطاهير شرق مدينة جيجل، و تبعد عنها بمسا ة   املوقع الجغرافي للمدينة: 1-3-3

أ.3كلم شرقا 52أما عن مدينة امليلية  تبعد عنها ب 

ان طبيعة املكان هي التي تحدد نوع الوظيية التي قامت من أجلها املدينة و على هذا    املوضع: 1-4

أألاساس  إن دراسة املوفع تعد عامال في التعرف على عناصر قيام املدينة.

متر  وق سطح البحر، هذه الهضبة مسطحة  52تم وفع مدينة الطاهير  وق هضبة بمتوسط ارتياع 

من الجهة الجنوبية نحو الطاهير، مخلية في الجهة الشمالية أراض ي  و تشقها شعاب منحدرة نسبيا

                                                           
 3- شيخ أمال وأخرى ،واقع السكن بمدينتي جيجل والطاهير ، مذكرة التخرج لنيل شهادة مهندس دولة في التهيئة الحضرية ، كلية علوم واألرض 

.11 ص6002والجغرافيا والتهيئة الحضرية ، جامعة منتوري قسنطينة ، ،   
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مغمورة باملياه الشتوية تسمى بدير املرج و هي عبارة عن عائق أمام توسع املدينة، حسب الخريطة رقم 

أ(. 0)

 ة الطاهير:يموضع بلد (:2الخريطة رقم )

أ

أ.00ركروك عبد السالم: املصدر السابق،ص مهدي،  بوجوجوأ معالجةصالح التقنية   ملا املصدر:

يتميز موفع مدينة الطاهير بسهولة كبيرة في شق مختلف الشبكات و قد اتخذ مركز املدينة       

وفعية ممتدة من الشمال نحو الجنوب و ذلك راجع ا ى وجود ارتياقات طبيعية متمثلة في أراض ي 

أ.4خصبة و سهول زراعية شرق و برب املدينة

أتتمثل في:إيجابيات املوضع:  1-4-1

أاملوفع و تجانسه مما يسهل عملية مد مختلف الشبكات التقنية و عمليات التعمير. انبساط -

انيتاح موفع املدينة في الشمال نحو البحر ألابيض املتوسط، مما يسهل جريان مياه ألامطار نحو  -

 .البحر بصية طبيعية

ع مما يساعد على التوسالجهة الجنوبية و الجنوبية الغربية تمتاز بيراض ي ذات قيمة  الحية فعيية،  -

 .العمراني املستقبلي للمدينة

 .تو ر املياه سواء كانت سطحية أو جو ية و سهولة امكانية استغاللها -

                                                           
  4- المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية الطاهير .
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املوفع يساعد على انشاء املشاريع الاقتصادية املختلية لتو رها بلى مختلف املؤشرات الهامة منها  -

أتو ر املياه ، سهولة املوصالت.

أتتمثل في: ع:سلبيات املوض 1-4-2

أبلب ألاراض ي املحيطة باملدينة زراعية ذات مردودية جيدة، تشكل عائقا أمام التوسع العمراني  -

 .للمدينة

يحد املدينة من الجانبين وادي تاسييت و بوكراع مما يجعل حتمية التوسع طوليا من الجنوب ا ى  -

أانقطاع في النسيج العمراني.الشمال، بينما ينتج عن توسع املدينة نحو الغرب أو الشرق 

 الخصائص الطبيعية: -2

 تتحكم التضاريس و طبيعة انحدارها في موفع املدن اذ توضح طبيعة التضاريس شكل البناء و -

أالتوسع و الاتجاهات املناسبة لذلك. طبيعة

 :نميز في مدينة الطاهير العناصر التاليةالتضاريس و الهيدروغرافية:  -2-1

 وتمثل حوا ي نصف مجموع املساحة إلاجمالية للبلدية و تمتد من الغرب ا ى الشرقأ  السهول: -2-1-1

أ. %02أي حوا ي:  0كلم 00.4حيث تتخللها هضاب، حيث تبلغ مساحتها 

هي النصف املتبقي من مساحة البلدية و هي هضبة الطاهير املمتد من الدكارة ا ى   الهضاب: -2-1-2

بازول شماال،  و هي اكبر هضبة في البلدية و هضبة بني متران التي تتوسط سهل وادي النيل و بوكراع 

أي حوا ي  0كلم 00،4حيث تبلغ مساحتها 375املمتدة من جبل القلعة جنوبا ا ى الطريق لوالئي رقم 

أ. 57%

أهم ألاودية التي تخترق البلدية التي هي في حالة جريان دائم واد جن جن، واد النيل،  ألاودية: -2-1-3

أواد بوكراع.

تمكننا دراسة الانحدارات من تحديد املناطق التي يجب تجنبها عند البناء و التي  إلانحدارات: -2-2

( يمكن 7تشكل عائقا أمام توقيع الشبكات و تكلف أموالا طائلة من أجل تهيئتها و من الخريطة رقم )

أوان نميز اليئات التالية:

البناء و التهيئة ملجال املدينة، حيث يعتبر املستوى ألامثل في عمليات   : % 8الى  0نحدار من إلا 1-2-2-

  تعتبر أراض ي صالحة للتعمير، بير مكلية، تمثل اليئة الغالبة بمجال مدينة الطاهير، تحتل نسبة:

واد جن جن كما تبرز  هكتار، وتمتد على فياف واد النيل و700من مساحة املدينة ما يعادل  % 00.0

 خاصة باملناطق الشرقية.
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 %11- 8:  إلانحدار من 2-2-2-

تتواجد هذه اليئة بصورة متقطعة بين الشمال والجنوب الغربي للمدينة تمثل أراض ي متوسطة     

من مساحة % 05،2تتطلب تهيئتها الستقبال مشاريع التوسع املستقبلي للمدينة تحتل نسبة:  الصالحية

أهكتار.300.5املدينة ما يعادل 

 :%21- 11إلانحدار من :  1-2-2-

اليئة تكاليف باهضة،تخص عدة أجزاء من املدينة حيث تتركز خاصة بالجنوب وبصية تتطلب هذه 

  أقل بالشمال   و الشمال الغربي تمثل أراض ي فعيية الصالحية للتعمير حيث تقع على سيوح الجبال

أهكتار. 50.5من مساحة املدينة ما يعادل  % 4.0و كذالك الهضاب, تشكل نسبة: 

أ: %21 إلانحدار أكثر من -2-2-4

 سييت، تشغل مساحة فعيية وهي  ئة بير صالحة للتعمير تقع شمال برب املدينة و شمال واد تا  

أهكتار. 05.5من مساحة املدينة ما يعادل 4.4 %نسبة  ال تتعدى

 إنحدارات بلدية الطاهير: (:3الخريطة رقم )

أ

أ.00بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: مصدر سابق، ص  صالح التقنية   معالجةملا املصدر:
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تعتبر متغير هام في تحديد قوة تحمل التربة، بغرض اختيار املنطقة الصالحة الجيوتقنية:     -2-3

للتعمير اذن التحليل الجيو تقني لألرض يعتمد أساسا على الطبيعة الجيولوجية و التركيب الييزيائي 

أميز مايلي:( ن 00للصخور، و يتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لنمط البناء و من الخريطة رقم )

توجد في املركز للجهة الشمالية الشرقية و الغربية ) بني متران،   املناطق الصالحة للبناء: -2-3-1

أرفها مشكلة من الطين الرملي (، %35- 0 بازول، تاسييت،( انحداراتها صعبة و معتدلة تتراوح ما بين)

هكتار بنسبة   700.05 :احتها ببنايات و ال تتطلب تكاليف حيث تقدر مس البني و هي أراض ي تحتمل

أمن املساحة إلاجمالية.% 5.03

توجد هذه املساحات شماال وجنوبا، يمكن استعمالها للبناء و هي املناطق متوسطة البناء:  -2-3-2

بنسبة هكتار  0040.33  :تحتل مساحة تقدر ب %32مكلية نوعا ما، متوسط انحداراتها يصل ا ى  

أإلاجمالية.من املساحة  % 70،70

 :هي املناطق ذات الانحدار الشديد تغطي املناطق التاليةاملناطق ضعيفة الصالحية للبناء:   -2-3-3

شمال شرق بازول، جنوب مشتى الدمينة تستخدم هذه ألاراض ي لغرض الزراعة وذلك لسبب 

قدر بـــ: تــل مساحة تالتضاريس الخاصة بها وقدرتها العالية للري و تقع بالقرب من ألااهار املختلية، تح

أمن املساحة إلاجمالية. % 75.02 ة:هكتار،بنسب 0730.23

هذه املناطق معرفة لألخطار الطبيعية والتكنولوجية تتمثل في املناطق الغير صالحة للبناء:   -2-3-4

تمثل معظم % 05  :ااهيارات والييضانات والارتياقات وكذا شديدة الانحدار حيث يصل انحدارها ا ى

  :هكتار بنسبة 3330،30ب: املناطق الجنوبية دكارة، بوعشير، ظهر وصاف و قد قدرت مساحتها 

أ.5من املساحة إلاجمالية% 00،70

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           
  5- المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية الطاهير. 
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أالخريطة الجيوتقنية. (:4الخريطة رقم )

أ

أ.05بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: مصدر سابق، ص  صالح التقنية   معالجةملا املصدر:

 العوامل املؤثرة في نشية املدينة و في اتجاه محاور نموها و توسعها خاصةيعد املناخ أحد املناخ:    -3

 هندسة الطرق و املباني و بعض الاستخدامات ألاخرى التي تتيثر ا ى حد كبير بالعوامل املناخية، يسود

 مدينة الطاهير و مناخ البحر ألابيض املتوسط، معتدل، رطب شتاءا و حار و جاف صييا أهم عناصره

أفي: تتمثل

 تتميز مدينة الطاهير بيمطار معتبرة بداية من شهر سبتمبر ا ى باية شهر  ييري.وهذا نظراألامطار:  -3-1

أللمناخ الذي تتميز بمناخ البحر ألابيض املتوسط.

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أم( ملدينة الطاهير.2010 –م2002التغيرات السنوية لألمطار للفترة) (:1الشكل رقم )

أ

بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: املخاليات العمرانية و اثرها على النسيج الحضري حالة مدينة  املصدر :

أ.00ص 0035 -0030الطاهير، معهد تسيير التقنيات الحضرية، أم البواقي، 

    تذبذب الامتازت ب 0030-0000( نالحظ أن ألامطار خالل اليترة5من خالل معطيات و الشكل رقم )

ملم و اقل السنوات تساقطا كانت  3345،70: ب 0000عدم الانتظام، أقص ى قيمة للتساقط سنة  و

أملم. 002،40ب:  0003 سنة

 م.2010-2002التغيرات الفصلية لألمطار للفترة  (:6الشكل )

أ

أ.03نيس املرجع السابق ص  املصدر:
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( للتغيرات اليصلية لألمطار يتضح لنا أن تساقط ألامطار يتغيرمن  صل لغخر، 0من خالل الشكل)

ملم بينما اليصل ألاقل 370.04 :ما يمثل%00.00 :حيث نجد أن  صل الشتاء هو ألاكثر تساقطا بنسبة

أملم.4،73ما يمثل  %30.40تساقطا هو  صل الصيف بنسبة 

أم( بمدينة الطاهير.2010-200التغيرات الشهرية لألمطار للفترة )  (:7الشكل )

أ

بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: املخاليات العمرانية و اثرها على النسيج الحضري حالة مدينة  املصدر:

أ.03ص 0035-0030الطاهير، معهد تسيير التقنيات الحضرية، أم البواقي، 

 الطاهير نسبة كبيرةنالحظ أن اليترة التي تشهد  يها مدينة م 0030-0000من خالل التغيرات الشهرية 

 من ألامطار هي اليترة املمتدة من بداية شهر أكتوبر ا ى باية شهر  ييري، أقص ى قيمة تم تسجيلها في

أملم. 0،3ملم، أما ادني قيمة سجلت في شهر جويلية بمعدل 325،20شهر ديسمبر بمعدل 

الاهتمام بها عند تخطيط املدن الحرارة و إلاشعاع الشمس ي من العناصر التي يجب الحرارة:    -3-2

أانجاز  التصاميم و املخططات و هذا لتو ير البيئة الحضرية املناسبة لسكن إلانسان.

أ

أ

أ

أ

أ
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أ

 . (م2010-2002 املتوسط الشهري لدرجة الحرارة للفترة) (:8الشكل)

أ

بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: املخاليات العمرانية و اثرها على النسيج الحضري حالة مدينة  املصدر:

أ.02ص ،0035-0030الطاهير، معهد تسيير التقنيات الحضرية، أم البواقي، 

 ألارصاد الجوية ملطار جيجل نالحظ أقص ىمن خالل التمثيل البياني واملعطيات املسجلة في محطة 

أما أدنى قيمة كانت خالل شهر  ييري      0م 00،50: قيمة لدرجة الحرارة سجلت خالل شهر أوت ب

أ.0م 30ب: 

ان اتجاه وقوة الرياح تتيثر بالعوامل الطبوبرا ية بحيث تعمل املرتيعات على التقليل من الرياح:   -4

أنة الطاهير تتعرض لهبوب ثالثة أنواع من الرياح و هي: قوتها و انحراف اتجاهها  مدي

 .رياح شمالية شرقية تهب من أكتوبر حتى ديسمبر -

 .رياح شمالية بربية تهب من أكتوبر حتى أ ريل -

أأما في  صل الصيف  تتعرض املنطقة ا ى رياح السير و كو وهي رياح جنوبية فعيية. -

أ

أ

أ

أ

أ
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 6خالصة الدراسة الطبيعية:

من خالل دراستنا الخصائص الطبيعية اتضح لنا أن مدينة الطاهير تقع  وق هضبة مسطحة        

 م  وق سطح البحر، و قد أخذت شكال طويال من الجنوب ا ى الشمال لوجود 52ارتياعها  معدل

حواجز طبيعية منها، وادي تاسييت و بوكراع على الجانبين و كذلك ألاراض ي الزراعية ذات قيمة 

الشمالية الشرقية تتميز مدينة الطاهير بمناخ معتدل وممطر بمعدل تساقط سنوي  في املنطقةالعالية 

ملم و هي كمية معتبرة تساعد على الانتعاش الاقتصادي و تزود املدينة  3000 و ملم3000يتراوح بين 

أ.استغاللها أحسن استغالل بمياه الشرب و ذلك اذا تم

أ  

                                                           
الة مدينة الطاهير، معهد تسيير التقنيات الحضرية، بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: المخالفات العمرانية و اثرها على النسيج الحضري ح -6

  .69، ص 6032-6031أم البواقي، 
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الدراسة السكانية: -1  

أ: تطور عدد سكان مدينة و بلدية الطاهير (:2)الجدول رقم

 

 املصدر: بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: مصدر سابق، ص 70.

 حيث3423( نالحظ ان املدينة عر ت تطورا سكانيا متسارعا في سنة 0من خالل الجدول رقم )      

 بزيادة طبيعية قدرت بوهو معدل مرتيع بالنسبة للمعدل الوطني و ذلك  %2،20 قدر معدل النمو 

 عر ت املدينة انخيافا في معدل النمو اذ قدر ب 0002و  3442نسمة بير أنه في املرحلتين  37330

 في السنوات 3.20نسمة ومن املتوقع ان يصل معدل النمو ا ى  30000بزيادة طبيعية قدرت ب / 5.33

أ7(.0002)القادمة حسب املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

 1-1- الشكل )9(: توزيع عدد السكان عبر القطاعات الحضرية ملدينة الطاهير:8

 

أ.70بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم، مرجع سابق، ص  :املصدر 

                                                           
  7-  بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: مرجع سابق، ص 10.

  8- نفس المرجع، ص 16.
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نالحظ أن حي أوالد سويس ي يحوي أكبر نسبة من السكان من بين القطاعات ( 4من خالل الشكل )  

السكانية ، يليه حي بوشرقة و حي زعموش على  و ذلك راجع ملساحته الكبيرة و الكثا ة %70 بنسبة

ذلك راجع لتوسع املدينة في مجالهما ، بينما أفعف نسبة سجلت بحي وسط املدينة وذلك  التوا ي و

أ.لصغر مساحته

ت:القطاعا توزيع عدد العمال عبر القطاعات الاقتصادية ملدينةالطاهير (: 3الجدول)-1-2  

 

أ.70السالم، مرجع سابق، ص  بوجوجو مهدي، ركروك عبد املصدر:

 %05أي بنسبة  0573نالحظ أن قطاع الخدمات هو ألاكثر توظيف للعمال ب  (7من خالل الجدول )

   وذلك راجع لتو ر املدينة على تجهيزات معتبرة باإلفا ة ا ى التجارة ن أما أفعف قطاع  هو الزراعة 

 ألاراض ي الزراعية باإلفا ةا ى اعتماد املدينة علىيرجع ذلك ا ى توسع املجال العمراني على حساب  و

أ9.البلديات املجاورة لها في املنتوجات الزراعية
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الدراسة السكنية ملدينة الطاهير: -6  

: تطور الحظيرة السكنية ملدينة الطاهير :(4)الجدول رقم   -6-1  

 

 املصدر: بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم، مرجع سابق، ص 74.

 كان عدد املساكن بعد الاستقالل حوا ي ثحي3400تزايدت الحظيرة السكنية ملدينة الطاهير منذ     

 عر ت مشاريع3433مسكن أبلبيتها موروث عن الاستعمار وبعد ترقية املدينة مركز دائرة سنة  024

 تزايد ليصلواستمرت في ال 3433مسكن وذلك سنة  3052تنموية أدت ا ى ارتياع عدد املساكن بها ا ى 

بلغ  0002وحسب آخر احصاءات سنة  3442مسكن سنة  5200ثم  3423مسكن سنة  7073عددها 

أ10.مسكن 4705مساكن مدينة الطاهير ما يقارب  عدد

 6-2-الجدول )1(: توزيع الكثافة السكنية عبر القطاعات الحضرية ملدينة الطاهير:11

 

 املصدر: بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم، مرجع سابق، ص 00.

( نالحظ ان توزيع السكن يختلف من حيث الكثا ة السكنية من 5من خالل نتائج الجدول رقم )      

هكتار و يمكن أن  /مسكن 70.23و  مسكن/ هكتار 30.40قطاع لغخر حيث تتراوح الكثا ة السكانية بين 

أ:نقسمها ا ى ثالث  ئات وهي

                                                           
  10 -  بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: مرجع سابق، ص18.

  11- المرجع السابق ، ص 10.
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 :كثافة سكنية عالية -6-2-1

مسكن/ هكتار و يتمثل في القطاع ألاول أي مركز املدينة  70.23تشمل قطاعا واحدا بكثا ة تقدر ب 

 .يحتل أصغر مساحة مقارنة مع باقي القطاعات كما يحتوي على مختلف املرا ق و التجهيزات الذي

 :كثافة سكنية متوسطة -6-2-2

مسكن/هكتار  30.05مسكن/ هكتار و  33.03تضم القطاعين الثالث والرابع بكثا ة سكنية تقدر ب 

 .الترتيب و ييسر ذلك بارتياع عدد املساكن بها على

 :كثافة سكنية منخفضة -6-2-3

 مسكن/ هكتار 30.40مسكن/هكتار و  30.44تضم القطاعين الثاني و الخامس بكثا ة سكنية تقدر ب 

الترتيب و يرجع هذا الانخياض أي وجود تحصيصيات حديثة و أخرى مبرمجة باإلفا ة ا ى على 

أ.الخامس الذي ال يزال يعرف تهميشا و عزلة  القطاع

 7- التجهيزات:12

ن التعليم من الحاجيات ألاساسية في كل مجتمع حضري ملا ا : التجهيزات التعليمية و التكوينية -7-1

م  إن 0002للمجتمع و حسب املعطيات الخاصة بسنة  املستوى التعليمي له من أهمية في الر ع من

 من مساحة %00.02هكتار بنسبة  30.4مساحة  املرا ق و التجهيزات التعليمية و التكوينية تغطى

أ.هكتار 00.22التجهيزات و املرا ق باملدينة و التي تقدر ب 

تبلغ مساحة التجهيزات إلادارية والخدماتية   :التجهيزات واملرافق إلادارية والخدمات وألامنية -7-2

مساحة التجهيزات ، تتركز أهم املرا ق إلادارية  من اجما ي %30.02هكتار بنسبة  3.02وألامنية حوا ي 

 هكتار 3.53متوسطة في القطاع الثاني  هكتار ،وبمساحة 7.33وألامنية بمركز املدينة بمساحة 

أ.لتنخيض بصورة كبيرة بباقي القطاعات

هكتار ،في حين  7.30بلب املرا ق تتركز بالقطاع الثاني بمساحة أ  املرافق الرياضية و الترفيهية: -7-3

ألاخرى.ااها تنخيض بالقطاعات   

من اجما ي %30.70هكتار بنسبة   3.532تبلغ مساحة هذه التجهيزات :   التجهيزات الدينية -7-4

نالحظ أن مدينة الطاهير  حيثمقابر ، 05مساجد و 04الطاهير على  مساحة التجهيزات تتو ر مدينة

أ.تعرف نقصا في عدد املساجد

 

                                                           
  12- المرجع السابق، ص 13.
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 7-1- املرافق والتجهيزات الصحية:13

 :هكتار حيث تتو ر مدينة الطاهير على 3.3تحتل املرا ق والتجهيزات الصحية مساحة 

 املصالح سرير،ينقسم ا ى ثالث مصالح رئيسية هي 000مستشيى واحد بطاقة استيعاب تقدر ب   -

 . بلديات30إلاستشيائية ، املصالح التقنية واملصالح العامة ، يغطي حوا ي 

                                                                                    .عيادتين متعددة الخدمات  -

 .عيادة متعددة الخدمات بالقطاع الثاني حي بوشرقة -

 .الخدمات بالقطاع ألاول وسط املدينةعيادة متعدد   -

 .املدينةصيدلية حيث واحدة منها تابعة للقطاع العام بمركز  00حوا ي   -

 عيادات لطب ألاسنان 2عيادات للطب العام و  5عيادة طبية مختصة و 33حوا ي   -

أ.عيادات للطب البيطريأ 7و

 هكتار33.70التجارية  تحتل مساحة  أما املرا ق والتجهيزات :املرافق والتجهيزات التجارية -7-6

أ:موزعة كاآلتي

 .واليواكهالقطاع ألاول : سوق يومي للخضر   -

 .القطاع الثالث: يتواجد به سوق املواش ي ،سوق اليالح سابقا  -

أما  يما يخص القطاع الثاني ، الرابع والخامس  التجهيزات التجارية التابعة للقطاع العمومي قليلة 

أ.وظيية تجارية 25محل يتوزعون على  0003في حين أن محالت القطاع الخاص يصل عددها ا ى  جدا،

:مختلف الشبكات -8  

  شبكة الطرق: -8-1

 الذي يسهل الحركة بين 07تحتوي مدينة الطاهير على الطريق الوطني رقم   ة:الطرق الوطني -8-1-1

الذي ينتظر منه  33مختلف الواليات املجاورة وكذلك املحور الوطني الجديد للطريق الوطني رقم 

أ.الرابط ميناء جن جن بالطريق السيار شرق برب 07الضغط عن الطريق الوطني رقم  تخييف

 الطاهير وبلديةالرابط لبلدية ألامير عبد القادر ببلدية  375لطريق والئي رقم ا  الطرق الوالئية: -8-1-2

 أمتار مزود بيرصية ، حالته 3ا ى 0م ويتراوح عرفه بين 0000الشقية يصل طوله داخل املدينة ا ى 

أ.سيئة نتيجة لقدمه وعدم استيادته من التهيئة والصيانة

                                                           
  13-  المرجع السابق، ص 11-16.
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 يسمح بالحركة و املواصالت باتجاه املنطقة الصناعية, املطار كما يؤمن ربط 303طريق والئي رقم 

ببلدية الطاهير، يمر هذا الطريق بمدينة الطاهير حيث يمثل املدخل الغربي  07الوطني رقم الطريق 

أ.حالته جيدة ,الرئيس ي لها

وظييتها ربط ألاحياء  يما بينها أي فمان الانتقال بين أجزاء املدينة ومن     :الطرق الثانوية -8-1-3

     م و عرض3000هذه الطرق الطريق الذي يربط بين القطاع ألاول و الثاني و الرابع بطول يصل ا ى  أهم

أ.م يمتاز بحركة مرور كثيية5

 تلك املسالك واملمرات التي تربط ألاحياء الصغيرة يبعضها و تتميز   (:ممراتالطرق الثالثية) -8-1-4

يحتاج ا ى اصالح خاصة شوارع مناطق البناء  بالضيق  هي بير معبدة في معظمها,حيث أن ابلبها

أ.بحي زعموش وأوالد سويس ي و كذلك بحي املحطة الذاتي

  و تتمثل في: الشبكات التقنية:  -8-2

زانين رئيسين، ألاول بمنطقة الدكارة، و الثاني خعلى  تحتويأشبكة املياه الصالحة للشرب:  -8-2-1

أعلى الترتيب.(  7م300 و  7م 3500ى )القندولة بسعة تصل ا  بمنطقة

 متر بتد ق 50030يبلغ طول شبكة الصرف الصحي بمدينة الطاهير    :شبكة الصرف الصحي -8-2-2

 ، ان هذه الشبكة ال تغطي كامل النسيج العمراني و معظم أجزائها 7م3234.02يومي يقدر بحوا ي 

 املياه املستعملة معا مما يشكل القديمة باإلفا ة ا ى كواها أحادية تعمل على تصريف مياه ألامطار وأ

أ.فغطا كبيرا ناهيك عن انعدام محطات ملعالجة املياه القذرة حيث توجه مباشرة ا ى واد تاسييت

يراقن الواقع بالقرب من بلدية زيامة اتستييد مدينة الطاهير من سد    شبكات الكهرباء: -8-3

 ولط باإلفا ة ا ى محطة أشواط التي كيلوأ 30000كهربائي قوته  منصورية والذي يحتوي على مولد

أ.تقع عند املخرج الغربي للمدينة

ان املساحات الخضراء تساعد على تو ير الراحة لإلنسان و لكن مدينة :  املساحات الخضراء -9

الخضراء ان لم نقل عليها ااها منعدمة تماما حيث تتو ر املدينة على  الطاهير تعاني من قلة املساحات

أ14.هكتار 0.75الخامس، مهملتان تماما بمساحة  بالقطاعيين ألاول وحديقتين 

 

 

                                                           
  14- المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 6009.
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 -تاسيفت -املبحث الثاني: دراسة تحليلية لحي املدينة الجديدة 

  تمهيد:

كثر الحلول املوجودة في السياسات السكنية التي وفعتها الجزائر أحدى اتعتبر ألاحياء الجماعية        

أتجميع عدد معتبر من السكان في منطقة واحدة . ث يتميزمة السكن بحأللقضاء على 

ال أن هذه ألاحياء قل ما تشهد بها روابط اجتماعية بين السكان او روابط بيئية مع البيئة الحضرية ا

املحيطة بها ما ادى ا ى ظهور عدة  جوات و اختالالت في هذه ألاحياء و تيش ي عدة ظواهر سلوكية 

أتكون في بالب الاحيان عنيية.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 15موقع منطقة الدراسة)حي تاسيفت(: -1

 هكتار يحده من:  03.25يقع حي تاسييت في الجنوب الغربي ملدينة الطاهير يتربع على مساحة قدرها 

 الشمال النسيج الحضري.-

 الجنوب أراض ي شابرة.-

 الشرق شعبة تاسييت.-

أالغرب أراض ي شابرة و تحصيصات.-

 حدود حي تاسيفت: (: صورة جوية توضح01صورة )

أ

أ  معالجة الطالب. 04/05/0033في 30:00،الساعة  Google Earth 2017 املصدر:

أ

أ

                                                           
  15- المصالح التقنية للبلدية + معالجة الطالب.
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 :نظرة على حي تاسيفت -2

أراض ي  الحية بابية، تيسس أول حي في سنة سابقا كان منطقة تسمى "آرس ى" و هي عبارة عن       

نظرا لعدم  0000اليعلية لها كانت سنة الا ان الاستيادة  0000و كان توزيع لسكناته في ماي  3442

أمراعات اللجنة البلدية املكلية لعدة معايير في عمليات التوزيع.

 (: صورة جوية تبين موقع حي تاسيفت بالنسبة ملدينة الطاهير:02صورة )

أ

أ  معالجة الطالب. 04/05/0033في 35:30،الساعة  Google Earth 2017 املصدر:

أ  الانحدارات: -3

يتموفع حي تاسييت على أراض ي بير متجانسة ميلها فعيف ومتوسط وأحيانا شديد الانحدار      

أ ئات حسب امكانية التعمير والتهيئة: 5ومن خالل خريطة الانحدار قمنا بتقسيم مجال الدراسة ا ى 

: وهي أراض ي منبسطة وانحدارها فعيف جدا تتواجد في الشمال  %(5 –أ0انحدار من ) الفئة ألاولى:-

أبالقرب من الثانوية و املتوسطة ا ى منتصف الطريق ألاول الذي يربط الحي .

: ويشغل مساحة كبيرة على مستوى الحي وتتميز أرافيها بقابليتها  %(30 –أ5انحدار من)الفئة الثانية: -

أللبناء.

: تمثل هده اليئة من الانحدار مساحة فئيلة مقارنة بالغو ى و  %(35 –أ30انحدار من) الفئة الثالثة:-

أالثانية تتواجد هده اليئة في جنوب الحي.
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: هده ألارض ي تشكل صعوبة في تعميرها تتواجد في الشمال  %(00 –أ35انحدار من) الفئة الرابعة:-

 الغربي للحي.

بلة للبناء تتواجد على مستوى الشعبة في : أراض ي بير قا %00انحدار أكثر من  الفئة الخامسة:-

أالشمال والغرب من حدود الحي.  

 16الدراسة املجالية لحي تاسيفت: -4

التجهيزات:  -4-1  

عبارة عن مساحة حرة أو مشغولة و ذات حجم معين أين تظهر  يه مختلف النشاطات التي في   

 وظييتها و تركيبها العمراني تخدم السكان.

من مساحة الحي حيث يعاني هدا ألاخير من  %7.73هكتار بنسبة  5.05تبلغ مساحة التجهيزات     

نقص . حيث تتواجد بالحي تجهيزات تعليمية تتمثل في كل من ثانوية الشهيد كعيموش  رحات          

دارية إلاأ وو متوسطة تاسييت الجديدة وابتدائية ومنه يوجد بياب كلي ملختلف التجهيزات )الصحية 

أ.(

 (: صورة جوية توضح التجهيزات التعليمية الجوارية للحي:03الصورة)

أ

                                                           
  16- المصالح التقنية للبلدية + معالجة الطالب.
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أ  معالجة الطالب. 04/05/0033في 70:30،الساعة  Google Earth 2017 املصدر:

 املساحات الخضراء:  -4-2

ار النتشاملساحات الخضراء في الحي بير مهيئة وصارت أماكن تواجدها قليلة وأيضا أصبحت مساحات 

أالنيايات.

  :أنماط السكنات  -4-3

 نجد عدة أنماط  منها :

من مجموع املساكن داخل الحي  %00.05يمثل هذا النمط السكن الجماعي و النصف الجماعي:  –أ 

 و يستهلك مجاال  من املساحات الحضرية للحي.

 البناء .يضم هذا النوع من السكن داخل حي تاسييت، سكن حديث السكن الفردي:  –ب 

هذا النوع من املسكن مدمج فمن السكن اليردي و ييتقر هذا النوع ا ى  السكن الفوضوي: –ج 

أ.%0.30أدنى الشروط الضرورية للسكن املالئم حيث نسبته تقدر 

 املساكن: -4-4

 03من اجما ي مساكن املدينة منها  % 34.07مسكن بنسبة  3302بلغ عدد املساكن بهدا القطاع      

من اجما ي مساحة الحي أما  %20.03هكتار بنسبة  304.02بير مشغول بمساحة سكنية قدرها  مسكن

 رد/املتر               3.05نسمة / الهكتار بينما قدر معدل اشغال املسكن ب  2.77الكثا ة السكنية الخام  بلغت 

أوهو ييوق املعدل الوطني.

 الحالة إلانشائية للمساكن : -4-1

من اجما ي مساكن القطاع ثم تليها املساكن  %57.00املساكن الجيدة بهدا القطاع بلغت نسبة    

أ.  %3.30من اجما ي املساكن  املساكن الرديئة ب   %72.20املتوسطة ب 

أ

أ

أ

أ
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أ

 التوزيع املساحي الستخدامات الارض:( 10الشكل ) -4-6

 املصالح التقنية للبلدية + معالجة الطالب. املصدر:

 الارتفاقات و العوائق: -4-7

ارتياق التيار الكهربائي  –يوجد داخل منطقة الدراسة عدة عوائق وهي )ارتياق شعبة تاسييت     

أالعا ي التوتر(.

 الشبكات: -4-8

 شبكات الصرف الصحي: -أ

  وقد برمجت قناة جديدة ذات تد ق متر مكعب / الثانية 700يحتوي الحي على قنوات ذات تد ق 

 .متر مكعب / الثانية  000

 املياه الصالحة للشرب: شبكة -ب

/ ثا  7م 330/ ثا وهناك أيضا قناة مبرمجة ذات تد ق  7م 300يحتوي الحي على قناة ذات تد ق 

أ.7م 0000وأيضا يوجد خزان مائي كمية استعابه 

 شبكة الهاتف :  -ج

من اجما ى املساكن وتعد هذه النسبة  % 37.22تقدر نسبة املستيدين من شبكة الهاتف بالحي بـ         

 مسكن. 3302كبيرة بالنظر ا ى عدد املساكن املكونة للحي واملقدرة بـ 

 :شبكة الغاز  -د 

يتزود الحي بالغاز الطبيعي من الانبوب القادم من مدينة سكيكدة و املار بمدينة الطاهير ولقد قدرة        

أمن اجما ى املساكن املكونة للمدينة للحي. %32.27نسبة املستيدين من هذه الشبكة بـ 

% 

املساحات 

الخضراء 

 والفارغة

 )هكتار(

% 

مساحة 

 الطرق 

 )هكتار(

% 

مساحة 

 املرافق

 )هكتار(

% 

املساحة 

 السكنية

 )هكتار(

11.9 15.85 2.19 2.92 3.79 5.05 82.07 109.08 
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 شبكة الكهرباء: -ه

يستييد حي تاسييت بالكهرباء من سد ايراقن الذي يقع قرب بلدية زيامة املنصورية و الذي يحتوي    

ثم تتحول هذه الطاقة ا ى املحطة الرئيسية بمنطقة دار قنية  30000KVAعلى مولد كهربائي قوته 

بالغرب من بلدية زيامة منصورية اين يوجد املعمل الرئيس ي ثم يوزع بواسطة محول كهربائي مع العلم 

على العموم يمكن القول بان الحي مزودبشبكة  000بان التوتر الذي يصل ا ى املنازل هو توتر منخيض 

أما الانارة العمومية  هي فعيية تنحصر في الطرق الرئيسية للحي و املباني  % 44الكهرباء بنسبة 

أالعامة.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 :اتهنعكاسإالتعامل العنيف مع البيئة الحضرية لحي املدينة الجديدة و املبحث الثالث: 

 تمهيد: 

  مشاكل أبرزها آلا اتحياء و السكنات الجماعية ينجر عنه عدة لألأ العشوائيان التوزيع       

الاجتماعية الجد خطيرة من انتشار للخمور و املخدرات حيث أاها تودي في ألاخير ا ى السلوكات العنيية 

، فف ا ى كل هذا ان طرق التوزيع ال تراعي النمط املعيش ي للسكان املراد ترحيلهم داخل هذه الاحياء

هم البدوية ا ى مجمعات سكنية متمدنة ميروفة أو ا ادتهم بهذه السكنات مثال ذلك نقل البدو بحيات

عليهم بل هناك من يجلب معه ماشيته من ابقار و ابنام ا ى محيط سكنهم العمراني الجديد، باإلفا ة 

ا ى هذا ان جل السكان يبقون مرتبطين باحيائهم القديمة و عليه  إن هذه الاحياء تصبح عبارة عن 

ى لقمة العيش ما ينجر عنه في ابلب الاحيان اهمال كلي لألوالد مراقد ،كذلك السعي الدائم للسكان عل

ينحلون اخالقيا شيئا  شيئا ما يؤدي ا ى ظهور تعامالت و سلوكات جد عنيية في حق بيئتهم الذين 

أ الحضرية في صورة التخريب و التكسير و التعدي على امللك العام.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أ

  الحي: الحضرية فيالتعامل العنيف مع البيئة مظاهر  -1

 اجرامي عمل وهو,أعامة ممتلكات تحطيم في رببة عن ناجما يكونأ قد كما أسبابا للتخريب يكونأ قد  

 أو ما حكومي قرار أو ما شخص من بضب عن ناجما التخريب يكونأ وقد,أوالخاصة بالعامة يضر بشع

أ. بذلك يقومونأ  إاهم,أألازبال رمي بعدم  يها الناس ُيطلب التي ألاماكن بعض في  مثال,أما طلب

 ثاث الحضري:تخريب ألا -1-1

منذ أن تمت عملية توزيع السكنات في حي تاسييت بدأت مظاهر عمليات التخريب داخل الحي        

شيئا  شيئا، و كانت أبلب وسائل الراحة داخل الحي من أثاث حضري تتعرض للتعديات و السلوكات 

ي ري املوجود في الحضهم  ئة الاطيال و الشباب ، ربم أن الاثاث الحالعنيية من طرف السكان أبلبيت

لم يكن موجود مع بداية التوزيع و ربم ذلك الحظنا انه تعرض للمسح الشبه كلي ان صح التعبير و 

أ  الصور خير دليل على ذلك:

 تحطيم الكراس ي:( 8-7-6-1-4-3-2-1) رقم  الصور  -1-1-1

 

 .0033ماي  35في ن التقاط الطالب، م املصدر:

تتعرض مختلف الكراس ي املوجودة في حي تاسييت ا ى التخريب العمدي ، ربم ان السلطات املحلية   

 قامت مرة أخرى بستصالح هذه الكراس ي الا ااها سرعان ما تعرفت مرة أخرى للتحطيم.

أ
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أ

 .0033ماي  35ن التقاط الطالب، في م املصدر:

( تحطيم كلي للكراس ي بحث لم يتبقى ال الكرس ي وال مكان الكرس ي في 0( و )7تبين الصورتين رقم)   

مظاهر مؤسية لواقع البيئة الحضرية داخل الحي ، الا انه و من اسباب تخريب هذه الكراس ي نظرا 

ة لها ابللكواها موفوعة بطريقة بعيدة عن التسسير ، حيث يتم وفعها في جوار العمارات او تكون مق

أ.0و  5وهو ما توضحه الصورتان  مباشرة، و هو أمر ير ضه أهل الحي كواها تمس بحرمة منازلهم

أ

 .0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:

أ

أ
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أ

أ.0033ماي  35ن التقاط الطالب، في م املصدر:أ

أ       كّرس بريبة ُسلوكات 
ُ
 وأضحت املسلم، املواطن سلوكات وتخالف املحيط جمال واهمال للُعنف ت

 لجمال ءُمس ي مشهد في ،يحطمون الكراس ي التي هي في الاصل ملنيعتهم   تراهم ، ،ألاحياء داخل تقليدا

أاملحيط.

 تخريب أعمدة إلانارة:( 14-13-12-11-10-9) رقم  الصور  -1-1-2

 

أ.0033ماي  35ن التقاط الطالب، في م املصدر:

تبين أن أبلب أعمدة إلانارة في  -تاسييت–من خالل املالحظة امليدانية لحي املدينة الجديدة          

وسيلة تعود باملنيعة على سكان الحي،  يبلب  هاربم اا %40بنسبة  الحي تعرفت للتخريب و التحطيم
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ة  فاالاولياء، باإلأأطيال الحي يمارسون مثل هذه املمارسات جراء بياب التوعية و التربية من طرف 

أ.و نقص الماكن اللعب ما يترتب عنه قيام الاطيال بالتخريب و التكسيركما تبينه الصورأألغياب 

أ

أ.0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:

أ

أ.0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:

 الانارة  إاها تتعرض للكتابات او املسحمن املالحظ في الصور أنه حتى في عدم تكسير او تخريب اعمدة 

للصبغة املوجودة عليها كل هذا جراء بياب التوعية من هذه الا عال و حتي من خطورتها على  اعليها 

أكواها تحتوي على تيار كهربائي عا ي الشدة .

أ



 الفصل الرابع:                       التعامل العنيف مع البيئة الحضرية – حي المدينة الجديدة تاسيفت -

-105- 
 

 التعدي على موقف الحافالت:( 11) رقم الصورة -1-1-3

أ

أ.0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:أ
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           يحتوي حي تاسييت على موقف حا الت واحد حتى يمكن القول على أنه جديد نسيبا، الا انه      

و لالسف تم تخريبه و التعدي عليه و ذلك و حسب استطالعنا لبعض السكان الذين يقطنون قرب 

و اصبح مكان موقف الحا الت حيث اجمع ألابلبية على انه اصبح مكان لتجمع الشباب الياسد 

البة ط، الامر الذي دعى ابلب السكان ا ى امل من مخدرات و كحولأفي الليا ي ملمارسة الا ات الاجتماعية 

بتغيير مكانه ، و البعض منهم قام بالقاء زيت السيارات به لعدم جلوس هؤالء الاشخاص به و هو ما 

أ(.35توضحه الصورة رقم )

 تخريب أماكن لعب ألاطفال:( 18-17-16)رقم الصور  -1-2

تم تجهيز حي تاسييت في اليترة الاخيرة بيماكن لعب لألطيال منتشرة على مستوى عمارات الحي الا    

أاها لم تسلم من عمليات التخريب الهمجي من طرف الاطيال و حتى الشباب ، في مظهر  يخل بنظام 

تماما.ماكن بشعة و مدمرة أالحي و بصورته الجمالية  من أماكن ذات طابع جما ي و تر يهي ا ى 

أ

أ

أ.0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:

تعبران على مظاهر التعامل العنيف التي مست أماكن لعب ألاطيال و الحالة  :( 17( و )16الصورتان )

أاملزرية التي آلت اليها في بياب السلطات املحلية.

أ
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أ

أ.0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:أ

ماكن لعب ألاطيال و الواقع التي أصبحت عليه بعد أو أ: تعبر على واقع مساحات  (18الصورة رقم )

أعمليات التخريب و مختلف السلوكات العنيية التي يقوم بها اطيال و شباب هذا الحي.

 التعدي على املالعب الجوارية: (19الصورة رقم ) -1-2-1

ان خاصة  ئة الشباب، و ربم أن حي املدينة تعتبر املالعب الجوارية املتنيس الذي يقصده أبلبية السك

الجديدة يحتوي على ملعبين جواريين  قط الا اننا الحظنا بين عملية التخريب قد مست هذه املالعب 

ربم اقبال ابلب الشباب و الاطيال عليها حيث تعتبر اهم وسيلة تر يه داخل الحي و الغريب في ألامر ان 

أبمثل هذه التعامالت العنيية.هذه اليئة هي في الغالب من تقوم 

أ
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أ

أ.0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:أ

و املالحظ في الصورة هو الغياب الكلي املالعب الجوارية داخل الحي ة تعبر على حال (:19الصورة رقم )

سائل وأللسياج املحيط بامللعب نتيجة تخريبة و قطعه من طرف الشباب باالصا ة ا ى الغياب الكلي ا ى 

ن ظاهرت التعامل العنيف داخل الحي قد بلغت حدها يتجهيز املالعب من مرمى و بيرها، و هنا يتبين ب

أألاقص ى  من يحاسب من ؟

 التعدي على املساحات الخضراء: -1-3

تعتبر املساحات الخضراء من أهم العناصر املشكلة لهيكل البيئة الطبيعية في ألاوساط الحضرية        

و في نيس الوقت تعد من أنجع الوسائل للحياظ على توازن البيئة،وجودة الحياة  يها لكواها تمثل رئة 

لوكات الس ، الا ااها تتعرض ملختلف تئ يختنق تحت تيثير بزو الاسمنتتنيسية للنسيج الذي ما 

العنيية و املجحية الامر الذي تعاني منه املساحات الخضراء في حي املدينة الجديدة ربم قلتها،  من 

أالتيريغ ا ى رمي النيايات ا ى الرعي كل هذا في بياب السلطات املؤولة عن التسيير و املراقبة.
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أ

أ.35:00، الساعة: 0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:

أ

أ.0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:

أملخليات البناء. عملية التعدي على املساحات الخضراء على شكل تيريعتبين  (:20الصورة )

تعبران على السلوكات العنيية اتجاه املساحات الخضراء نتيجة رمي و بعثرة  (:23(: و )21الصورة )

أالنيايات بها.

تشير ا ى عملية الرعي من طرف املواش ي في صورة تعبر على مظاهر التريف بالحي وهي  (:22الصورة )

أو تشوه املساحات الخضراء بالحي. سسلوكات و تعديات تم
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 تخريب العمران و الحرق:( 28-27-26-21-24الصور رقم )  -1-4

 فا ة ا ى عمليات الحرقأمن املظاهر التي يعاني منها حي املدينة الجديدة هي ظاهرة تخريب العمران باالأ

أ(.02(، )03(،)00(، )05( ،)00وهو ما تبينه الصور: ) التي تالحظ على مستوى الحي

أ

أ.0033ماي  35ن التقاط الطالب، في م املصدر:

أ

أ.0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:
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أ

أ.0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:

 الكتابة على الجدران:( 33-32-31-30-29الصور رقم ) -1-1

 في الحي هي من الظواهر املنتشرة       
ً
و  ،الاطيال و املراهقين بين شريحٍة كبيرٍة من ألا راد، وخصوصا

أسلوب  تعبيري  عن الحالة النيسّية لليرد، وتعتمُد على استخدام ألاقالم، أو ألالوان في عبارة عن هي 

  كتابِة ُجمٍل،
ً
أو كلماٍت تعبُر عن الش يء الذي يريُد اليرد أن يوصله ا ى آلاخرين، وقد يتم الاعتماُد أيضا

ساعدة في توصيل هذه ألا كار ا ى أكبِر عدٍد ممكن ِمن ألاشخاص، 
ُ
على الرسِم كوسيلٍة من الوسائل امل

ستخدمة في الكتابة على الجدران
ُ
 الذين ال ييهمون لغة الكتابة امل

ً
 ث سجلت هذه الظاهرةحي وتحديدا

على موستوى الحي بدرجة كبيرة  ابلبية العمارات توجد بها كتابات جدارية و خربشات صبيانية 

 تتعدى في بعض الاحيان القيم ألاخالقية بكلمات  احشة .

(، تعبر  على املمارسات التي تستهدف البيئة الحصرية التي تعكس 73(، )70(، )04حيث أن الصور )

أق املجتمع .عقلية و اخالأ

أ

أ
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أ.0033ماي  35ن التقاط الطالب، في م املصدر:

أ

 

أ.0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:

أ
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        املصدر: من التقاط الطالب، في 35 ماي 0033.

 

من العادات السيئة التي يقوم بها بعض  العماراتتعتبر ظاهرة الكتابة على جدران املنازل أو        

الشباب من خالل كتاباتهم وتعبيراتهم الشخصية حيث تحتاج هذه الظاهرة ا ى التحليل ودراسة البيئة 

الجغرا ية والبيئة الاجتماعية والنيسية وقد تحدث عدد من املختصين عن هذه الظاهرة وبينوا 

 م
ً
ن ألاسباب والدوا ع التي تجعل الشاب يقوم بالعبث مخاليتها للشرع وللذوق العام وأوضحوا عددا

حي املدينة الجديدة ال نعرف متى تنتهي ظاهرة الرسم على الجدران في  ،على هذه املمتلكات دون مباالة

خصوصا ااها آخذة في الانتشار وبشكل واضح، واملعيب في الامر الالياظ النابية التي تكتب على جدران 

  .املبانياملدارس وأ
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 :في الحي ضريةإنعكاسات التعامل العنيف مع البيئة الح( 31-34الصور رقم ) -2

ن املمارسات العنيية و املجحية التي يمارسها املواطنون في حق بيئتهم الحضرية ينجر عليه العديد ا     

بمجرد ،   من الظواهر السلبية التي تمس البيئة الحضرية و املجتمع و لعل أبرزها هو التلوث البصريأ

انتشار هذه الظواهر هنا و هناك على مستوى الحي من تخريب و تكسير و تعدي على مختلف املرا ق 

كل هذه  املوجودة بالحي ، بالضا ة ا ى الرمي العشوائي للقمامة و عدم احترام القواعد الصحية 

وه تشعوامل تؤثر على البيئة الحضرية و تجعل من الحي عبارة عن قمامة في صورة بشعة الظاهر و امل

، كذلك  إن الحالة املزرية للبيئة الحضرية جراء هذه التعامالت تنعكس واقع الحياة داخل ألاحياء

عنها انتشار آلا ات الجتماعية في الاوساط الشبانية من مخدرات و كحول ومع بياب التوعية  إن 

نحالل ألاخالقي يبقى هو املسيطر و هو ما تيسره ألالياظ النابية التي تكتب على جدران املباني ، كل الاأ

هذه العوامل تنبثق من التعامل العنيف مع البيئة الحضرية الخربة التي اصبحت تشجع على مثل هذه 

ة رابط بين البيئ، ومع تيكك الروابط إلاجتماعية بين السكان  إنه يقود ا ى تيكك ال السلوكات

أالحضرية و السكان القائمين عليهاوهو ما تعكسه جل هذة التعامالت العنيية.

أ

أ .0033ماي  35من التقاط الطالب، في  املصدر:       أ

و انعكاس تعبران عن واقع البيئة الحضرية داخل حي املدينة الجديدة  ( :31(، )34الصورتان ) -

توضح التلوث البصري الذي اصاب الحي و املظهر البشع الذي يحيط التعامالت العنيية،  الصورة 

، و هو ما يدف ألابلبية ا ى النيور و الهروب من هاته البيئة الحضرية التي ال تعكس اي صورة بسكانه

أمن صور الحضرية و الجمالية.

أ
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 دراسة تحليلية لقانون امللكية العامة و ألامالك الوطنية من الجانب العمراني: -3

ان قانون ألامالك الوطنية في الجزائر ييرق بين امللكية العامة وامللكية الخاصة ونتيجة لذلك أقصيت 

أمالك الخواص من ألامالك الوطنية كقاعدة أساسية ميادها أن هاته ألاخيرة تحتوي  قط على أمالك 

 .العموميين ألاشخاص

أ

 17:امللكية العامة و ألامالك الوطنية في الدستور   -3-1

جديد النظرة الكالسيكية لألمالك الوطنية و ا ي  املعدل تبنى من  3424من دستور سنة 32و 33ملواد ا

ميهوم للملكية العامة، كرس ميهوم ألامالك  خصوصية القانون الجزائري. ان هذا الدستور أدخل

أ.دعم مبدأ إلاقليمية لألمالك الوطنية الوطنية و 

 :امللكية العامة  -3-1-1

اللذان لم يغيرا  0002و الدستور 3440املعدل و املتمم بالدستور 3424من الدستور 17حسب املادة  -

 " هي ملك للمجموعة الوطنيةامللـكية العـامة  " شيئا في تعريف امللكية العامة

 الطبيعية للطاقة، الثروات املعدنية الطبيعية وأ باطن ألارض، املناجم و املقالع، املوارد "تشمل على 

وتشتمل من جهة أخرى على النقل  . مختلف مناطق ألامالك البحرية الوطنية ،املياه و الغابات الحية ،

 ". البريد و الاتصاالت وكذا على أمالك أخرى يحددها القانونأ-، البحرية و الجوية،  بالسكك الحديدية

تعتبر محمية بالدستور اذ أن ميهوم امللكية العامة جاء في شكل فيق بحيث أن ألامالك العمومية 

خاصة تمكنه من التصرف املطلق  يها  استثنائية  هي ليست ملك لغي شخص معنوي بصية بطريقة

لكواها بير قابلة للتصرف. هذا امليهوم ال يجب خلطه مع ألامالك العامة التي تدخل فمن ألامالك 

أ.التابعة لألشخاص العموميين

 العمراني و املعماري: مفهوم امللكية العامة من الجانت -3-1-2

حية، عامة لكونه أقص ى ألاراض ي اليالأن هذا امليهوم فيق بحكم أنه ال يشمل كا ة ألامالك الا

أمالك املؤسسات العمومية، ألامالك املختلية التي تشكل تقليديا امللك الخاص، لكن بخالف ذلك 

 .خاصة لهؤالء حل ملكيةأمالك ألاشخاص املعنوية يمكنها أن تكون م يمكننا القول بين بعض

ألامالك الوطنية تغطي جميع "...املعدلة  2 عال  املشرع قد تبني هذه اليكرة وذلك بالتركيز على املادة 

املحلية في شكل ملكية عامة أو  ألامالك والحقوق العقارية واملنقولة التي تحوزها الدولة وجماعاتها

 ". خاصة

                                                           
  17- من قانون االمالك الوطنية.
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نوعين من ألامالك الوطنية. نوع من ألامالك يعتبر كملكية عامة وهذا يعني أن ألاشخاص العامة تمتلك 

 .ونوع ثاني حتى ولو أنه ملك عمومي يبقى أقرب ا ى امللكية الخاصة

على 3420ظل قانون ألامالك الوطنية لسنة  وبشكل آخر أحادية الحقوق التي تمارسها إلادارة في

تكون متشابهة ما دام أننا أمام  التي ال يمكنها أنأمالكها و التي تخول لها أحادية ملكيتها العمومية وأ

أ(.امللكية حيث يكون هناك مالك واحد )أشخاص عمومية صنيين مختليين من

من خالل هذا التمييز بين ألامالك العمومية قد تجد إلادارة العامة نيسها أحيانا تمارس حقوق بشكل 

 :مختلف

مثل التصرف بالبيع ، نز ع امللكية ، انشاء  راءاتاذا كان هناك حق مؤسس لإلدارة التخاذ بعض إلاج

على أمالكها الخاصة ، نيس هذه الحقوق ال يمكنها أن تكون مقبولة على امللك ... حقوق عينية

الروماني الذي  الشروط وهذا نتيجة اختيار التصور املقتبس من القانونأ العمومي اال بمراعاة بعض

أ.ييصل بين امللكية الخاصة والعمومية

 مسؤولية تسيير امللكية العامة: -3-1-3

 يتضح لنا من خالل ما سبق أن هذه الحماية الخاصة لبعض ألامالك ال يجب أن تكون عائق أمام

 الطبيعية املوجهة لالستغالل في املجال  تسييرها ما دام أاها تتكون بالبا من الثروات واملوارد

حديد كيييات استغاللها بحيث ال يمكن لهاته ألامالك الاقتصادي .الدولة وحدها لها الحق في تملكها وت

أ .طرف أشخاص القانون الخاص أن تكون محل تمليك من

 :ألامـالك الوطـنية  -3-2

 من الدستور توضح": تحدد ألامالك الوطنية بموجب القانون و تشتمل على ألامالك 32من جهتها املادة 

 ".و يخضع تسييرها للقانونأ العمومية والخاصة للدولة ، للوالية و البلدية

في الحقيقة ان ميهوم امللك الوطني ليس بالجديد بحيث ظهر أثناء الثورة اليرنسية بعد تحويل 

الذي  03/30/3340و ، 00 كانت تابعة للمملكة اليرنسية بموجب املراسيم املؤرخة في ألامالك التي

أ .3420 ألامالك الوطنية لسنة تمت إلاشارة اليه في قانونأ

قد أعاد النظر في  3440 إن املشر ع ومن خالل قانون  70/00/3420خالف القانون الصادر بتاريخ ب

مبدأ وحدوية ألامالك الوطنية حيث ثم الرجوع ا ى التقسيم الكالسيكي: امللك الوطني العمومي/امللك 

 .الوطني الخاص

سيما قانون ألامالك الوطنية ميهوم ألامالك الوطنية في الجزائر تم تكريسه بعدة نصوص قانونية الأ

العمومية، وتم استعماله من طرف  الذي يشتمل على جميع ألامالك التابعة لألشخاص 3440 لسنة
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  ،طنية العامة والوطنية الخاصة التابعة للدولةالوالواسع مع تعيين مجموع ألامالك  املشرع في ميهومه

 .الوالية والبلدية

للدولة، الوالية والبلدية و هذا بتزكية دستورية  اال أن تكون ملكا وعليه  الغمالك الوطنية ال يمكنها

أ.إلاقليمية ملبدأ

 :حماية ألامالك الوطنية العمومية من إلاتالف -3-2-1

بالتوازي مع أبراض نظام العمومية، تستييد ألامالك الوطنية العمومية من الحماية فد أخطار 

لمحا ظة يسمى نظام املحا ظة املقترن بعقوبات جزائية، الاعتداء و إلاتالف، املضمونة بنظام خاص ل

 .تسمى بمخاليات الطريق

  :نظـام املحافظـة  -أ

بخالف ألامالك الوطنية الخاصة، تتمتع ألامالك الوطنية العمومية بالحماية و ق نظام خاص يسمى 

توابع ألامالك اعتداء، اتالف( على بعض )نظام املحا ظة يهدف ا ى الحياظ على الوحدة املادية 

تتعلق الحماية بالتخصيص و ليس  .الوطنية العمومية املخصصة و كذا الغرض من تخصيصها

بامللكية : في حالة انتقال ألامالك العمومية ،  إن الجماعة املستييدة هي التي تتكيل بنظام املحا ظة و 

تخول لبعض السلطات  يتكون نظام املحا ظة من مجموع الصال حيات التي .ليس الجماعة املالكة

 .لضمان املحا ظة على بعض توابع ألامالك الوطنية العمومية إلادارية سن قواعد تنظيمية

التي أسند اليها الاختصاص ، لها الحق في سن  ال يكتس ي نظام املحا ظة الطابع العام;  قط إلادارات

ص عليه صراحة القانون ال يطبق القواعد التنظيمية للمحا ظة، كما أنه ال يوفع هذا النظام اال اذا ن

الوطنية العمومية ، ومنه  إن قانون ألامالك الوطنية يبين صراحة أن نظام  على كامل ألامالك

 املحا ظة يخص  قط ": املساس بيساس ألامالك الوطنية العمومية البحرية و النهرية، وبعض أنواع 

أ. "18املساس بالغمالك الوطنية العمومية البرية 

ال يجب الخلط بين نظام املحا ظة لألمالك العمومية مع النظام إلاداري العام;  بالربم من التوا ق  

مجال التطبيق ) كمثال : يتمتع الوا ي بسلطة النظام العام و سلطة نظام املحا ظة  بين الاختصاص و 

حالة الوحدة املادية ، اال أنه يمكن التمييز بين النظامين من خالل هدف كل واحد;  (على ألامالك 

من اليقه القضائي ال يمكن أن تحل السلطات إلادارية .العام  لألمالك العمومية و في ألاخرى النظام

 محل اجراءات النظام العام  يما يخص حماية

 .19السلطة أمالكها العمومية، هذا الاستبدال يشكل تجاوز لحدود

                                                           
  18- المادة 29 من قانون االمالك الوطنية.

  19- مجلس الدولة، في De Bellescize ،3861/33/36، مجمع النصوص ص 3019. 
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 :الحماية الجزائية   -ب

سية لنظام ألامالك العمومية التي تكمن في وجود السلطة املمنوحة من احدى الخصوصيات ألاسا

اتخاذ أنظمة مقترنة بعقوبات جزائية من أجل فمان الوحدة املادية لبعض توابع ألامالك  لإلدارة في

أ.العمومية

 باإلفا ة ا ى الحماية الخاصة ملميزات امللكية العمومية،  إن ألامالك العمومية الوطنية محمية أساسا 

التقسيم، الاعتداء، إلاتالف...الخ( هذه الحماية مضمونة  )جزائيا فد أي مساس بوحدتها املادية 

ليات جزائية مسماة مخا بموجب نظام خاص يسمى نظام املحا ظة و الذي يقترن بعقوبات

 ". يعاقب طبقا للقانون الجزائي (...)الطريق".املساس بالغمالك العمومية 

 املنصوص عليها في قانون ألامالك الوطنية ، ألافرار تتمثل العقوبة الجزائية في متابعة الخروقات

الناتجة ال تنجر عنها تعويضات مدنية  قط، لكن تشكل عموما مخاليات يعاقب عليها جزائيا تتعلق 

الجزائي الذي يعاقب  من القانونأ 462و  411-446راء مخاليات الطريق املنصوص عليه في املواد بإج

 على سبيل املثال استخراج الرمل من الشواطئ ، اتالف خط السكك الحديدية أو الخطوط 

 .الهاتيية ، قطع ألاشجار على طول الطريق ... الخ

الحال في  رنسا بين الطرق الصغيرة و الكبيرة ;  للتوفيح  قط بين القانون الوفعي ال يميز كما هو

 .بها تخضع للقضاء العادي بحيث ال يعترف اال بمخالية واحدة للطرق أين املنازعات الخاصة

سنتين ، و في هذه الحالة ال تسقط بالتقادم  تسقط بالتقادم املتابعة  يما يخص املخاليات خالل

الوطنية  هي في كل ألاحوال  ضرر الذي لحق بالغمالكالجنائية ، أما دعوى تعويض ال سوى الدعوىأ

أ.بير قابلة للتقادم

املؤرخ في  07-00القسم العام )حسب آخر تعديل: قانون رقم  :لقانون العقوبات الجزائري  قراءة -4

أ(:0000ديسمبر  00

نص اليصل الخامس املتضمن للجنايات و الجنح التي يرتكبها ألاشخاص فد النظام العمومي من 

قانون العقوبات من الجزء الثاني املتعلق بالتجريم من الكتاب الثالث الذي يتضمن الجنايات و الجنح 

أحيث:ب منه 300على املادة  و عقوباتها على تطبيق القسم الرابع له املتعلق بالتدنيس و التخريب

ا ى 1.000يعاقب بالحبس من سنة ا ى خمس سنوات وبغرامة من   ) جديدة3 : (مكرر 160املادة 

أ.20ن املعدة للعبادةكمن قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس ألاما ى كل ا دج10.000

                                                           
  (.111، ص 1. )ج.ر3896فيفري  31المؤرخ في  01-96يفت بالقانون رقم ضأ -20
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ا ى 500يعاقب بالحبس من شهرين ا ى خمس سنوات وبغرامة مـن   )جديدة4 : (مكرر 160املادة 

 :ل من قام عمدا بإتالف أو هدم أو تشويه أو تخريب ك دج2.000

العمومية  نكياء أخرى مخصصة للمنيعة العمومية أو تزييـن ألامانصب أو تماثيل أو لوحات أو أش - 

 .ومقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها

أ21.نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء  نية موفوعة في املتاحف أو في املباني امليتوحة للجمهورأ- 

                                                           
 المرجع نفسه. -21
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 املبحث الرابع: معالجة إلاستمارة إلاستبيانية:

 تمهيد: 

حاولنا تحليل الوضع القائم للتعامل العنيف مع البيئة الحضرية لحي املدينة الجديدة تاسيفت        

ن و لكون املوضوع ميداني أكثر من نظري لك من خالل معطيات و نصوص من مختلف املصادر،

استوجب علينا ألامر باللجوء الى توزيع إلاستمارات إلاستبيانية على فئات مختلفة تخدم موضوع 

ير و تفسالدراسة بحيث تم توزيعها على مستوى نقاط مختلفة من الحي بهدف التعرف على الظاهرة 

فئات عمرية مختلفة  قسيم إلاستمارة علىحيث تم تبعض الغموض فيما يخص موضوع الدراسة، 

اشتملت على اسئلة ذكورا و إناثا ، باإلضافة الى أن إلاستمارة  سنة 51الى ما فوق  51تتراوح ما بين 

ى أسئلة مغلقة إجاباتها محدودة و مرفقة بخيارات ، و في لافة إضمفتوحة ال يتم تحديد الاجوبة فيها إ

 نحللها بتحويلها الى بيانات و جداول و نصوص تحليلية.هذا الجزء سنعالج إلاجابات و 
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 السكان: حول معلومات عامة  (11-11الشكل ) -1

استمارة استبيانية على فئات عمرية مختلفة  11من سكان الحي حيث تم توزيع  %51تم أخد عينة ب 

 . %511إناث حيث تمت إلاجابة عليها بنسبة ذكور و 

 

 الطالب.معالجة  املصدر:  

، تليها 01%سنة أكبر نسبة تم توزيع إلاستمارة عليها بنسبة  51تمثل فئة الذكور التي تتجاوز اعمارهم 

، كون فئة الذكور هي الفئة ألاكثر مالحظة ملوضوع الدراسة،  %25سنة ب:  51و  51فئة الذكور مابين 

 .%6سنة بنسبة  51الى  51سنة وفي ألاخير فئة البنات من  51ق لفو  %55أما فئة البنات فكانت ب: 

 النسبة املئوية للفئات العمرية. (:11)الشكل 

 

 .الطالبمعالجة  املصدر:
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 .املستوى الدراس ي (:11الشكل ) -1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:

 %00بمن خالل الدائرة النسبية نالحظ أن النسبة املئوية للمستوى الدراس ي الجامعي هي الغالبة 

 %55 ، ثم املستوى الدراس ي املتوسط و إلابتدائي ب%23تليها نسبة املستوئ الدراس ي الثانوي ب: 

 على التوالي.%6و

 .ذكور  أفراد العائلة (:11الشكل ) -1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:
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 إناث.فراد العائلة أ(: 11)الشكل 

 

 الطالب.معالجة  املصدر:

افراد بالنسبة  2 فرد الىمن خالل الاعمد البيانية يتبين لنا أن أغلب أفراد العائلة يتراوح ما بين  

 أفراد. 1للذكور ، كذلك هو الحال بالنسبة لإلناث بحيث ان متوسط العائلة في املجمل العام هو 

 .عدد العاملين في العائلة :(11الشكل ) 1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:
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 %66الغالبة بنسبة هي الفئة  5الى  5من خالل معطيات العاملين في العائلة يتبين لنا بأن الفئة من 

 على التوالي. %51و   %50بنسبة:  2و الفئة فوق  2الى  5تليها الفئة من 

 .صفة العاملين في العائلة :(11الشكل ) 1-1

 

 الطالب.معالجة  .املصدر:

ثم تاتي بعدها  %10من خالل الدائرة النسبية نالحظ بأن عدد العاملين املثبتين هو ألاعلى نسبة ب: 

 .% 50و العاملين الذين تقاعدو ب %25ب  نسبة العاملين املؤقتين

 .نوع املسكن (:11الشكل ) -1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:
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 %61هو ألاكثر انتشارا بنسبة  F3من خالل الاعمد البيانية و النسب املئوية يتبين لنا أن نوع السكن 

 .%51اما باقي انواع السكنات فكانت نسبتها بحوالي  %51بنسبة  F2باإلضافة الى السكن 

 %.511حي تاسيفت بنيبة  مكان إلاقامة: -1-1

 .ألافراد الغير مقيمين بالحي (:11الشكل ) -1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:

مقيمين بالحي نالحظ من خالل الدائرة النسبية التي هي ترجمة للسؤال املطروح على وجود أفراد غير 

. و بخصوص التواجد  %03ب: " نعم" كانت بنسبة ن أما إلاجابات  %15ان إلاجابات كانت "ال" بنسبة 

في الحي اجمعت أغلب إلاجابات على انه من أجل العمل أو البحث عن مسكن أو من أجل التسكع و هو 

 تصرة على سكان الحي فقط.ما يدل على أن ظواهر التعامل العنيف مع البيئة الحضرية فير مق
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 التعامل العنيف مع البيئة الحضرية لحي تاسيفت:  -1

 .لجنة الحيوجود و غياب (: 12) الشكل  -1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:

نة للحي عم بوجود لجنستمارة امليدانية تبين لنا بأن ألاغلبية كانت إلاجابة بمن خالل تحليل بيانات إلا 

 .%01بعدم وجود لجنة مكلفة بالحي بنسبة  "ال"أما باقي إلاجابات فكانت  %61بنسبة 

مع اطالعنا على الفئة التي قامت باألجابة " ال " اتضح لنا بعض ألاسباب التي يراها السكان عائقا أمام 

 و ذلك ألسباب منها:تشكيل لجنة للحي و حتى رغم وجودها فإنها ال تقوم بدورها بشكل تام 

 عدم مطالبة السكان بتكوين لجنة للحي. -

 غياب الثقة و التفاهم بين أفراد الحي. -

 نقص إلاهتمام بموضوع الحي و تسييره. -

 عدم احتكاك الجيران مع بعضهم و عدم اكتراثهم لألمر و غياب روح التعاون بين الافراد. -

 املسؤولية.غياب ألاشخاص القادرين على تحمل هذه  -

 تهميش الحي من طرف البلدية. -
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تحليل إلاجابات التي كانت ب" نعم" من خالل ألاعمال التي تقوم بها لجنة : (11الشكل ) -1-1-1

                            .الحي

 

 الطالب.معالجة  املصدر:

تقوم بها لجنة الحي التي هي في ألاصل  من خالل ألاعمدة البيانية يتبين لنا بأن أغلب ألاعمال التي

أما باقي  %21باإلضافة الى جمع النفايات ب  %61أعمال تطوعية تتمثل في حمالت التنظيف بنسبة 

 الاعمال فهي نادرة و تقريبا غير موجودة.

 .مارس فيها اللجنة أعمالهاالتي ت الفترة الزمنية(: 11الشكل ) -1-1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:
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ة التي تمارس فيها اللجنة نشاطنا نالحظ انها تقوم بها كل فصل من خالل الدائرة النسبية للفترة الزمني

 من خالل استفتاء للسكان الذين أكدو بأنها حمالت تطوعية لبعض أفراد الحي. %01بنسية 

 .املصادقة للبلدية على لجنة الحي (:11الشكل ) -1-1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:

تبين هل اللجنة مصادقة من طرف البلدة أم ال ، نالحظ أن ألاجابات من خالل الدائرة النسبية و التي 

و رغم انها مصادقة من طرف البلدية في نظر الاغلبية الا ان  %01و "ال" بنسبة  %61كانت "نعم" بنسة 

 أغلب السكان أكدو بأن هذه اللجنة صالحياتها جد ضعيفة .

 .حات الخضراءالصيانة الدورية ملساحات لعب ألاطفال و املسا(: 11الشكل ) -1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:
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من مالحظة ألاعمدة البيانية التي هي ترجمة لإلستبيان يتبين لنا الغياب او إلانعدام الشبه كلي           

لعمليات الصيانة التي تخص مساحات لعب ألاطفال و املساحات الخضراء حيث أجمع أغلبية السكان 

 ، و من أسباب ذلك:%01الصيانة بنسبة على غياب 

 تهميش الوالية و البلدة ملساحات لعب ألاطفال و املساحات الخضراء. -

 تعرض هذه املساحات للتخريب باستمرار من طرف مجهولين. -

 .املتعلقة بهذه املساحات رفع الشكاوى غياب دور اللجنة في  -

 الامباالت من طرف الهيئات املحلية و السكان. -

 عدم تسطير برنامج مخصص من طرف الجهات املعنية)البلدية( لخدمة هذه املساحات. -

 نقص مساحات لعب الاطفال و املساحات الخضراء املهيئة. -

 تخريب الاطفال لهذه املساحات و غياب دور ألاولياء في التوجيه. -

 عدم إعطاء أهمية لهذه املمتلكات العامة. -

 كنات الحي و طرقاته.عدم إكتمال أشغال بناء س -

 الغياب الكلي للبلدية في تسيير ألاحياء خاصة الجديدة منها. -

 غياب ثقافة التشجيع على النظافة و املحافظة على املحيط. -

 ال يوجد عمال مكلفون بآداء هذه املهمة داخل الحي. -
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 .ألامن الحضري بالحي (: 11الشكل ) -1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:

أمن حضري داخل الحي أو تابع ألي  غيابمن خالل الاشرطة البيانية يتبين لنا لن أعلى نسبة هي 

 يعود ذلك لعدة أسباب منها: %01وحدة أمنية في املدينة بنسبة 

 كون الحي جديد و لم تنتهي به ألاشغال و املشاريع. -

 املفروض أنها مبرمجة في املخطط العمراني. برامج الحي لم تكتمل و  -

 الاهمال من طرف السلطات ) البلدية و الوالية(. -

 عدم وجود مكان مخصص إلقامة مقر لألمن. -

 تهميش حي املدينة الجديدة. -

 عدم مطالبة سكان الحي بإنشاء أمن حضري رغم و جود و انتشار الجريمة بمختلف انواعها في الحي. -

 التعداد السكاني الكافي لتجسيد مشروع الامن الحضري.عدم وجود  -

 عدم اعطاء ألاهمية ألامنية لهكذا تجمعات. -

أما عن الحديث على وجود أمن حضري فقد اتفق السكان على أنه من أجل متابعة الخارجون عن 

ي الح القانون و الذين يمارسون تجارة املمنوعات و تكون على مستوى املدينة و ليست مقتصرة على

 فقط بمعنى أن ألامن الفعلى الخاص بالحي غير موجود.
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 .نقائص حي تاسيفت(: 11الشكل ) -1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:

من خالل الدائرة النسبية يتبين لنا بان أغلب نقائص حي تاسيفت هي نقائص في التجهيزات بنسبة 

 .%1و في الاخير نسبة النقص في الطرقات ب: %51تليها نسبة النقص في السكنات ب:  %31قدرت ب: 

 .يتي تنقص الحالتجهيزات ال (:1)الجدول رقم  -1-1-1

 %نسبة النقص في الحي  .التجهيزات

  %51 الرياضية.

  %1 الدينية.

  %01   الصحية.

  %01  ألامنية.

  %1 التجارية.

 الطالب.معالجة  املصدر:

 التجهيزات التي تشهد نقصمن خالل الجدول الذي يبين لنا نسبة نقص التجهيزات في الحي نالحظ أن 

لكل منهما، بالضافة الى نسبة نقص   %01الصحية بنسبة  كبير هي التجهيزات ألامنية و التجهيزات

 لكل منهما.  %1و في ألاخير نسبة التجهيزات الدينية و التجارية بنسبة   %51التجهيزات الرياضية ب: 
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التجاوزات التي يمارسها السكان داخل الحي) ظاهرة التعامل العنيف مع (: 1الجدول رقم ) -1-1

 .(البيئة الحضرية

 .%نسبة انتشارها في الحي  التعامالت العنيفة مع البيئة الحضرية للحي.

  %1 تخريب العمران .

 30 % الحضري. تحطيم الاثاث

  %21 الكتابة على الجدران .

  %2 الحرق .

  %51 تخريب أماكن لعب الاطفال .

  %5 قطع ألاشجار.

  %51 التعدي على املساحات الخضراء .

 الطالب.معالجة  املصدر:
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 مظاهر التعامل العنيف مع البيئة الحضرية للحي. (:11)الشكل 

 

 الطالب.معالجة  املصدر:

ألاعمدة البيانية اللذان يمثالن نسبم مظاهر التعامل العنيف مع البيئة الحضرية من خالل الجدول و 

للحي، نالحظ أن ظاهرتي تحطيم ألاثاث الحصري و الكتابة عاى الجدران هما ألاكثر انتشارا في الحي 

لكل منهما، تليهما ظاهرتي التعدي على املساحات الخضراء و تخريب أماكن لعب ألاطفال  %21بنسبة 

لكل من الظاهرتين، و في ألاخير  نالحظ كذلك انتشار لتعامالت تخريب العمران و الحرق و  %51نسبة ب

 على الترتيب. %5، %2،   %1قطع الاشجار بنسب : 
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 .ظاهرة التعامل العنيف داخل الحي أسباب(: 11الشكل ) -1-1

 

 الطالب.معالجة  املصدر:

النسبية أن ألاسباب الرئيسية لظاهرة التعامل العنيف مع البيئة الحضرية يتبين لنا من خالل الدائرة 

، أما ألاسباب  %01تليها ألاسباب إلاجتماعية بنسبة  %11هي أسباب أخالقية بدرجة أولى و بنسبة 

 : نتيجة، كل هذه ألاسباب %1إلاقتصادية فكانت بنسبة 

 ككل.غياب التالحم إلاجتماعي بين الجيران و السكان  -

 مة داخل العائلة.ينقص التربية السل -

 غياب ثقافة الحي الحضري و ضرورة املحافظة عليه. -

 إلانحالل ألاخالقي نتيجة البعد عن الدين. -

 نقص التربية و التوعية و غياب الحمالت التحسيسية. -

 التخلف و الجهل لبعض فئة من السكان. -

 بالنفس. الشعور املتزايد باإلحباط و ضعف الثقة -

 ألانانية و التقليل من شألن آلاخرين. -

45%
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 البطالة و ضعف القدرة الشرائية. -

 تعاطي املخدرات و الكحول و وجود الفوارق الطبقية. -

 الخروج املبكر من املدرسة. -

 بين السكان.العنصرية  -

 عدم وجود قانون ردعي خاص بهذه املعامالت العنيفة. -

 على السلوكات التي يمارسها أبنائهم.إلاهمال التام لألولياء  -

 الفقر و ألاوضاع إلاجتماعية املزرية. -

 ضعف الوزاع الديني. -

 املشاكل ألاسرية املختلفة.  -

 غياب دور املدرسة في التوعية. -

 غياب التوجيه العائلي. -

 سوء النشئة إلاجتماعية و الاسرية. -

 إنعدام التفاهم بين ألفراد الحي. -

 مرحلة البلوغ و املراهقة.طبيعة  -

 الالمباالت للمحيط إلاجتماعي و الحضاري. -

 إلاهتمام باملصلحة الخاصة , إهمال املصلحة العامة. -

 تهميش الشباب و املراهقين. -

 عدم وجودمرافق توعوية و مرافق رياضية تسمح للشباب بملئ الفراغ . -

 لإلرتقاء بوضعية الحي:تجاه السكان إإلاجراءات التي يجب إتخاذها  -1-1

 القيام بحمالت تنظيف للحي. -

 توعية الشباب. -
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إختيار مجموعة من املتطوعين من السكان ملساعدة البلدية في تنفيذ خدماتها في الحي خاصة جمع  -

 النفايات و صيانة املرافق العومية.

 توعية أفراد املجتمع من خالل مؤسسة املسجد. -

 ئهم و تشجيعهم على العلم.مراقبة ألاولياء البنا -

 زيادة املسؤولين املحليين للحي و تسجيل املشاريع الناقصة ملعالجتها في الوقت املناسب. -

 املساهمة في املحافظة على املساحات الخضراء . -

 توعية مختلف فئات املجتمع بضرورة التحلي باألخالق الحميدة و املحافظة على الحي من كل ألاخطار. -

 روح التضامن بين أبناء الحي ملساعدة املعوزين و ذوي إلاحتياجات الخاصة. ترقية -

 تفعيل دور لجنة الحي للقيام بمهامها على أحسن وجه. -

 القيام بالحمالت التطوعية لتشجير الحي. -

 نشر الوعي الثقافي بين السكان. -

 ايجاد فضاءات للتحاور و النقاش لالرتقاء بالحي. -

 حترام املجاورة بين السكان لتقوية الروابط إلاجتماعية.التاكيد على ا -

 نشر لوحات للمحافظة على البيئة. -
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 إلاقتراحات التي يمكن تقديمها للحد من ظاهرة التعامل العنيف مع البيئة الحضرية: -1

 تكوين لجنة خاصة بكل حي مصادقة من طرف البلدية و تخول لها تسيير الحي. -

 ألبنائهم و متابعتهم في دراستهم و سلوكاتهم في املدرسة و الشارع. مراقبة آلاباء -

 تؤدي دورها التربوي و الديني.لفتح املساجد  -

 تنشيط جمعيات شبانية تفعل النشاط الرياص ي و خلق املنافسة بين الاحياء. -

 توفير املرافق ألاساسية و التي يحتاجها الحي. -

 حي بشكل مستمر.إهتمام مصالح البلدية بنظافة ال -

 إقامة أمن حضري في او حتى فرع منه ما بين الاحيان وذلك للسهر على راحة السكان . -

 التكافل إلاجتماعي بين افراد الحي. -

 يجب إدراك كل فرد أن أمالك الدولة هي ايضا أمالك السكان للحد من هذه الظاهرة. -

لحي و التأكيد على ضرورة الحفاظ على ترتيب حمالت تحسيسية على توعية كل فرد من أفراد ا -

 املحيط الحضري و املمتلكات العامة.

أنشاء جمعيات تطوعية هذفها إلاستماع ملتطلبات و حاجيات السكان بهدف تقديمها للمصالح  -

 املعنية.

 نشر الفتات بصفة منتظمة داخل الاحياء تحدر و تعبر على ضرورة املحافظة على البيئة و املحيط. -

عقوبات صارمة لكل متعدي على البيئة الحضرية بمختلف مكوناتها و ذلك عن طريق فرض  فرض -

 ماديا لكل متسبب في تخريب الامالك العامة و تشويه املنظر الجمالي. ضالتعوي

 إنشاء تجهيزات رياضية مختلفة داخل ألاحياء فالرياضة تربية و تنمي الاخالق الحميدة. -

 الصالة و السباق نحو العبادات.التشجيع عاى تأدية  -

 .التوعية البيئية و الحضرية و زراعة ثقافة الحي الحضري النظيف -

 وضع تجهيزات الحماية لألثاث الحضري لحمايته من إلاعتداءات. -

 تفعيل دور املؤسسات التربوية في التوعية و إلارشاد و التوجيه. -
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 تكون غالبيته في مرحاة الطفولة املبكرة.ألن السلوك العنيف يإلاهتمام بفئة ألاطفال  -

 بالعقوبات و الجنح من أجل ردع عمليات التعامل العنيف. فعيل مواد القانون الخاصةت -

 توفير مستلزمات السكن العمراني من أمن و محاسبة القائمين على لجنة الحي. -

التشجيع على انشاء الجمعيات املتعلقة بكافل اليتيم و التضامن و الزواج و محو ألامية و الكشافة  -

 إلاسالمية.

 حية و الفروع البلدية و البريدية على مستوى ألاحياء باملساواة.إنشاء املراكز الص -

 التشجيع على التشجير و خلق مساحات خضراء و حدائق عامة من طرف الجمعيات و البلديات. -

 فتح مجال للشباب للمطالعة بإنجاز مكتبة تضم مختلف املراجع الثقافية و الدينية و حتى املسرحية. -

 في عمليات التحسيس. دماج كل فئات الحيإ -

 وضع لجنة خاصة بالعمران من أجل الحد من ظواهر التخريب وحمايته. -

 تشجيع ألاولياء ابنائهم على إلاجتهاد في الدراسةو العلم. -

 الردع التام ملظاهر املخدرات و الكحول داخل ألاحياء بالعقوبات الصارمة . -

ة التنويع منها داخل الاحياء لعدم الشعور بامللل التحسين من جودة مساحات لعب ألاطفال و محاول -

 من طرف الاطفال.

 إلاهتمام بنظافة العمارات . -

 معاقبة و مراقبة السكان الذين يتسمون بصفات تسيئ الى البيئة و املحيط العمراني. -

 تنظيم مسابقات للفوز بلقب اجمل او انظف حي. -

 العناية بمساحات لعب الاطفال . -

 ألاماكن الازمة ملمارسة الرياضة.توفير  -

 تفعيل املحالت املوجودة بالحي للقضاء على البطالة و النهوض بالحي. -

 وضع غرامات مالية لكل من يرمي النفايات في الطرقات و الشوارع. -

 عرض مشاكل الحي على السلطات املحلية . -
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 : -تاسيفت  –مشروع التدخل على حي املدينة الجديدة  -1

من خالل تقديم موضوع دراستنا و املتمثل في " التعامل العنيف مع البيئة الحضرية و تأثيره على املدن 

في إطار التنمية املستدامة" وتسليطه على حي املدينة الجديدة تاسيفت بمدينة الطاهير والية جيجل 

أدت  على ألاسباب التي تعرفنا على مختلف مظاهر التعامل العنيف مع البيئة الحضرية للحي املذكور و 

إلى مثل هذه املمارسات التي مست مختلف الجوانب الحضرية . وعليه قررنا التدخل عل حي املدينة 

 مشروع حضري يتمثل في:الجديدة و ذلك عن طريق 

 .ةالحضري و التنظيم تحسينالعمليات  -

 تهيئة املساحات الخضراء مع إضافة حديقة خاصة للحي. -

 عب ألاطفال.تهيئة مساحات ل -

 الحي. ى تهيئة مالعب جوارية على مستو  -

 تهيئة تجهيزات جوارية في صورة أمن حضري و مركز صحي. -

 عمليات التدخل على مستوى الحي :لاملخطط املبدئي  (:1املخطط )

 

 معالجة الطالب. املصدر: 



 

 الخاتمة العامة
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خاتمة:ال  

لنسبة بالغ ألاهمية با التعامل العنيف مع البيئة الحضرية ليس من املواضيع املستهان بها فهو موضوع 

على النسيج  ينعكس سلبا مع البيئة الحضرية ةالعنيفالت التعام ممارسة ألن حضري للمجال ال

التعدي على  و  الامالك العامة، فتخريب املرافق و العمراني و يخلق العديد من املشاكل داخل املدينة

ألاطفال و املساحات الخضراء و التعبير عن املشاعر بالكتابات الجدارية كل هذه مساحات لعب 

 ي نتيجة التلوث البصر  من ناحية تشويه املظهر العام العوامل تخل بالنظام الحضري للمدينة أو الحي

باإلضافة الى القضاء التام على مصلحة التنمية املستدامة  ،  حضري املجال ال التي تطال فوض ىالو 

 لغياب التوعية و الالمباالت بين السكان.نتيجة  بفعل كل هذه املمارسات املجحفة، كل هذا

يث حالتعامل العنيف مع البيئة الحضرية فمدينة الطاهير تعاني كغيرها من املدن الجزائر من ظاهرة 

كنموذج للدراسة  حي املدينة الجديدةوأخذنا لهذه الظواهر كبيرة بنسبة  تعرضت ظهرت عدة أحياء

التعامالت العنيفة مع البيئة الحضرية من تخريب لألثاث الحضري الى ألنه يوجد به العديد من 

ينعكس سلبا على الحياة إلاجتماعية ما وهذا مالك العامة و املساحات العمومية التعدي على ألا 

 ا فشيئا.البيئة الحضرية شيئتأدي إلى زوال  شار ألافات إلاجتماعية املختلفة وللسكان التي تظهر في إنت

 . وتبقى هذه الظاهرة محور نقاش بين املسؤولين وإلانسان املدني حول القضاء أو التقليل منها

ا ، إال أنه مازلن بعض القوانين املتعلقة بالتخريب و التعدي على ألامالك العموميةو بالرغم من وجود 

ا راجع ، وهذ تفاقم ظواهر التخريب و التكسير و التعامالت العنيفة ألاخرى مع البيئة الحضريةنالحظ 

  مثل هذه املهام.حيانا في أداء أغلب ألا  في إلى نقص الوعي ، وقلة الردع من الجهات املختصة أو غيابها

 



 

 المراجع
 



 قائمة املراجع

 مذكرات التخرج:

بوشاش ي سامية: السلوك العدواني و عالقته بالتوافق النفس ي الاجتماعيلدى طلبة الجامعة،مذكرة  -

سم ق لنيل شهادة املاجستر في تخصص علم النفس الاجتماعي،كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية،

  .2102-2102، تيزي وزو -لود معمري علم النفس، جامعة مو 

الاجتماعية للعنف الرمزي من خالل الكتابات الجدارية، مذكرة مكملة لنيل عامر نورة: التصورات  -

شهادة املاجستير في علم النفس و علوم التربية، جامعة إلاخوة منتوري، كلية العلوم الانسانية 

  .2112-2112الاجتماعية، قسم علم النفس و علوم التربية و الارطوفونيا،قسنطينة، 

ة لنيل شهادعصماني خديجة، عمومن الغالية: اشكالية التنمية املستدامة في الجزائر، مذكرة مقدمة  -

الليسانس في العلوم السياسية،جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص 

 .2102-2102تنظيمات سياسية و ادارية، ورقلة، 

جيجل والطاهير ، مذكرة التخرج لنيل شهادة مهندس دولة  شيخ أمال وأخرى ،واقع السكن بمدينتي -

الحضرية ، جامعة منتوري  والجغرافيا والتهيئة في التهيئة الحضرية ، كلية علوم وألارض

 .2112،قسنطينة

اثرها على النسيج الحضري حالة مدينة  بوجوجو مهدي، ركروك عبد السالم: املخالفات العمرانية و  -

 .2102-2102الطاهير، معهد تسيير التقنيات الحضرية، أم البواقي، 

 معية:االرسائل و املنشورات الج

 .2112،قسنطينة ، منتوري جامعة منشورات الحضرية، الظواهر و الواقع: دليمي الحميد عبد. د -

  .2112 ،قسنطينة منتوري، جامعة منشورات ، الحضرية السياسات: دليمي الحميد عبد. د -

 مخبر الحضري  العنـف و التهميش: دليمي الحميد عبد. د قيرة، اسماعيل. د.أ توهامي، إبراهيم. د -

 .2112،  الجزائر قسنطينة، نتوري، جامعة املدينة، و إلانسان

منصوري مختار: إلاعالم الرسمي وإلاعالم غير الرسمي " الكتابة على الجدران نموذجا "، رسالة  -

  .2112-2112جامعة وهران،  دكتوراه دولة في علم الاجتماع،



مد: فهم املالحة الحضرية، ايجاد الطرق داخل املدينة. رسالة ماجستر، م. السيد عبد البصير مح -

 .2101جامعة عين الشمس، 

: اثر التلوث البصري على البيئة املعمارية، بحث منشور في املؤتمر املعماري د. عطية ايمان محمد  -

 . 2112الدولي الخامس بجامعة اسيوط، العمران و البيئة، 

م. أحمد جميل شامية: دراسة تحليلية للتلوث البصري في مدينة غزة، رسالة ماجستير، قسم  -

 .2102ة، الجامعة الاسالمية،غزة، الهندسة املعمارية، كلية الهندس

  .2112رات جامعة منتوري، فسنطينة، اسماعيل قيرة: علم الاجتماع الحضري و نظرياته، منشو  -

اسماعيل قيرة و اخرون: الاشكاالت النظرية و الواقع، املدينة نمودجا، منشورات جامعة منتوري،  -

  .0111قسنطسنة، 

عبد هللا الحرس ي حميد: السياسة البيئية و دورها في تحقيق التنمية املستدامة، رسالة ماجسترغير  -

 .2112منشورة، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

د. يوهانسن يحيى عيد، د.عمر محمد الحسيني: التلوث البصري و تاثيره على سلوكيات الانسان و  -

دمشق، قسم التخطيط العمراني  -لي مقارن القاهرةاستعابه للفراغات العمرانية العامة، بحث تحلي

 .،كلية الهندسة، جامعة عين الشمس، بدون تاريخ

م. عبد املنعم الفقي: الادارة البيئية للعمران الحضري، رسالة ماجستر،معيد بقسم التخطيط و  -

 .2112التصميم العمراني، كلية الهندسة،جامعة عين الشمس،

 الكتب:

د.عزت سيد إسماعيل ، سيكولوجيا إلارهاب وجرائم العنف ، منشورات ذات السالسل الكويت،  -

 .م 0111الطبعة ألاولى 

لعينة من الشباب في د.طلعت إبراهيم لطفي ، ألاسرة ومشكلة العنف عند الشباب ،دراسة ميدانية  -

 . 2110جامعة إلامارات ، الطبعة ألاولى 

املجتمع والعنف ، ترجمة ألاب الياس زحالوي ، مراجعة ألاستاذ  :تأليف فريق من الاختصاصيين  -

 . 0112والتوزيع ، الطبعة الثانية  انطون مقدس ي ، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

 .0111، 0د. مصباح دبارة: إلارهاب ، جامعة فاريونس، بنغازي، ط -



 .0112، 2السالم رهوان: علم النفس النمو و الطفولة املراهقة، القاهرة، ط حامد عبد -

 .0112،الاسكندرية الجامعية، املعرفة دار الحضري، الاجتماع علم: غيث عاطف محمد -

حسين عبد الحميد أحمد رشوان: البيئة و املجتمع،دراسة في علم اجتماع البيئة،الكتاب الجامعي   -

 .2112الحديث،الاسكندرية،

 .0121،الكويت،2عرفة،طرشيد الحمد و محمد صابريني: البيئة و مشكالتها، عالم امل  -

محمد السيد أوناؤوط: الانسان و تلوث البيئة، حاضره و مستقبله، الدار املصرية اللبنانية،   -

  .0112لبنان،

 .0110زين الدين عبد املقصود : البيئة و الانسان، عالقات و مشكالت، دار عطوة، القاهرة،  -

امعية، مصطلحات العلوم الاجتماعية، دار املعرفة الجمجموعة من أساتذة علم الاجتماع: املرجع في  -

 الاسكندرية،) بدون تاريخ(.

طباعة و النشر، الاسكندرية، عبد الرؤوف الضبع: علم الاجتماع و قضايا البيئة، دار الوفاء لدنيا ال -

2112. 

عبد الحميد بوقصاص: النماذج الريفية الحضرية ملجتمعات العالم الثالث في ضوء املتصل الريفي  -

 قسنطينة، )بدون تاريخ(.الحضري، ديوان املطبوعات الجامعية، 

 .2112عبد الرحمن ابن خلدون: املقدمة، دار الفكر، لبنان،  -

 .0110العربية، لبنان، دار النهضة عبد املنعم شوقي: مجتمع املدينة،  -

عبد اللطيف بن أشنهو: الهجرة الريفية في الجزائر، املؤسسة الوطنية املطبعة التجارية ، الجزائر،  -

0122. 

 .2112غريب محمد سيد أحمد: علم الاجتماع الحضري، دار املعرفة الجامعية،  -

 .0112جامعية، ظري، دار املعرفة المحمد عاطف غيث: علم الاجتماع الحضري، مدخل ن -

 .0112فاديه عمر الجوالني: علم الاجتماع الحضري، دار عالم الكتب للنشر و التوزيع، الرياض،  -

  .2112ي للنشر و التوزيع، الاردن، طارق أسامة صالح: الصحة و البيئة، مكتبة املجتمع العرب -

  .2111، دار النهضة العربية، بيروت، 0دراسات في علم الاجتماع، جعبد هللا محمد عبد الرحمان:  -



 .0112ار النهضة العربية، بيروت، محمد عاطف غيث: علم الاجتماع الحضري، مدخل نظري، د -

عة للطباعة و النشر، دينكن ميتشل: معجم علم الاجتماع ) ترجمة: احسان محمد حسن(، دار الطلي -

  .0110بيروت، 

محمد السيد عامر: املشاركة الشعبية لحماية البيئة من منظور الخدمة الاجتماعية)تقديم علي  -

 .2112امعي الحديث، الاسكندرية،ليلة(، املكتب الج

صالح محمود وهبي ، ابتسام درويش العجلي: : التربية البيئية و افاقها املستقبلية، دار الفكر،  -

 .2112، 0دمشق، سوريا،ط

 .0111عبد الهادي الجوهري: الاسرة و البيئة، املكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، -

سعيد فرح و اخرون: املشكالت الاجتماعية في املجتمع املصري، محمد  -محمد السعيد فرح و اخرون -

 .0111دار املعرفة الجامعية، مصر، 

 .2110، 0لعربية، بيروت، لبنان، طعبد هللا عطوي: جغرافية املدن، الجزء الاول، دار النهضة ا -

  .2112، 0نان، طلب -عبد هللا العطوي: جغرافيا املدنن الجزء الثاني، دار النهضة العربية، بيروت -

دوجالس موسشيت: مبادئ التنمية املستدامة،ت،بهاء شاهين، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،  -

 .2111، 0مصر، ط

  :ةعبد الخالق عبد اهللا ، التنمية املستدامة والعالقة بين البيئة والتنمية ، دراسات في التنمية العربي -

 .0111،بيروت 0ط ، 13.الواقع وآلافاق ، سلسلة كتب املستقبل العربي ، العدد ، 

محمد الهادي لعرؤق:دراسة جغرافيا املدن، جامعة قسنطينة ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر  -

0112. 

 .0112، دار النهضة العربية، د.ط، عبد الرحمن العيسوي، سيكولوجية الجنوح -

املجتمع والعنف ، ترجمة ألاب الياس زحالوي ، مراجعة ألاستاذ  :تأليف فريق من الاختصاصيين  -

 . 0112والتوزيع ، الطبعة الثانية  انطون مقدس ي ، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

باتر محمد علي وردم: العالم ليس للبيع مخاطر العوملة على التنمية املستدامة، الطبعة الاولى، الدار  -

 .2112التوزيع، عمان، ألاردن، الاهلية للنشر و 

 



 

 :و املؤتمرات املحاضرات و امللتقيات

سلسلة " موعدك التربوي" ثقافة السلم و الاعنف، املركز الوطني لوثائق التربوية، حسين داي  -

  .0111الجزائر، 

مة، ية و الجرياملدينة بين التنمية الاجتماعفعاليات امللتقى الوطني حولى أزمة املدينة الجزائرية، -

   .2112د.الطيب نوار، 

جمعية املهندسين املصرية: التلوث البصري و النواحي الجمالية، وقائع املؤتمر السابع لكلية التربية،  -

  .0111دور التربية الفنية في خدمة املجتمع العربي، 

د.ضرغام خالد أبو كلل: محاضرات مادة البيئة و املجتمع، املرحلة الثانية، جامعة الكوفة، كلية  -

 التخطيط البيئي، املحاضرة الاولى.عمراني، قسم التخطيط ال

 .، املحاضرة الثانيةد. درغام خالد أبو كلل:  -

و و الادارة املجتمعية، جامعة الدول العربية، ة املنظمة العربية للتنمية الادارية: التنمية املستديم -

 .املؤتمر العربي الرابع لالدارة البيئية، البحرين

ئة و البيحميدوش علي: التنمية البشرية و التنمية املستدامة، امللتقى الوطني الاول حول اقتصاد  -

 .2112جوان  2-2ي باملدية،  أيام التنمية املستدامة، معهد علوم التسيير، املركز الجامع

: البيئة و التنمية، أوراق غير دورية، مركز دراسات و استشارات الادارة طلبة وآخرون صطفى كمالم -

 .0111نوفمبر  1العدد  ، جامعة القاهرة،PARCالعامة 

منظمة ، دراسة عن التنمية املستدامة من منظور القيم إلاسالمية وخصوصيات العالم إلاسالمي -

 .من الانترنت ،إلايسيسكو

 املخططات و الجرائد:

،دراسة 21- 22د . علي حيدر ،فسيولوجية العنف على وظائف ألاعضاء ، مجلة النبأ العددين -

 www.annabaa.org/nba67-68/fislogia.htm م.موقع2112منشورة على الانترنيت 

مجلة الرصيد الوطني لحقوق إلانسان باألشكال املعاصرة للعنف و ثقافة السلم، منظمة اليونسكو و  -

 .0112سبتمبر  22-21، مساهمة املنظمة العاملية للصحة ، الجزائر



 .2111فيفري  21نورا الامير: تخريب املرافق العامة هم مستمر و أموال مهدورة، جريدة البيان،  -

  .2102ديسمبر  2عبيد الخمعلي: ثقافة التخريب، جريدة الرياض، السعودية، تاريخ النشر -املجمعة -

التعليمي، جريدة  النظام على متمردين لطلبة عدائي سلوك املدارس ممتلكات تخريبطه:  فداء -

 .2100 جانفي 12 ألاربعاء: النشر الاتحاد،إلامارات، تاريخ

النعمي: العبث باملمتلكات العامة سلوك خاطئ يعاني منه مجتمعنا، جريدة الرياض،  هاشم - أبها  -

  .2112أوت 22السعودية، 

 10-10-2102 ، من؟ ، الوطن أون الين مسؤولية املمتلكات على والتعدي التخريب : الدخيل ميسون   -

02:20.   

أ.فريد بوبيش، أ. بالل بوترعة: تلوث البيئة الحضرية و الصحة_مقاربة سوسيولوجية، مجلة  -

 .2102ديسمبر -2الدراسات و البحوث الاجتماعية، جامعة الوادي، العدد

 .2102 – 12 - 22 يوم الفجر في وقع جزايرس، محرك بحث عن الاخبار، نشرجياللي عباسة: م -

  http :www.wikipedia org موقع املوسوعة الحرة الالكتروني -

 .املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية الطاهير -

 .2102 – 12 - 22 يوم الفجر في وقع جزايرس، محرك بحث عن الاخبار، نشرجياللي عباسة: م -

 و القوانين:القواميس 

 .0121لنشر و التوزيع، الجزائر ،علي بن هادية و اخرون: القاموس الجديد،الشركة الوطنية ل -

 .قانون الامالك الوطنية  -

 .العقوبات  ن قانو  -

 املراجع بالفرنسية:

 - François Bonnieux ,Brigitte Desaigues :Economie et politiques de 

l'environnementconomieE ,précis Dalloz ,1998.  



 - Robert (P.) Dictionnaire le Robert analphabetique et Analogique de la langue 

française ; Société de nouveau 

livre (S.N.L) Paris 1978.  

 املصالح إلادارية:

املصالح التقنية للبلدية -  

الخرجات امليدانية. -  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق:

 إلا ستمارة امليدانية:

:بعنوان لنيل شهادة املاستر تخصص تسيير املدن و التنمية املستدامة التحضير ملشروع مذكرة تخرج  

- طار التنمية املستدامةإثيره على املدن في أالتعامل العنيف مع البيئة الحضرية و ت -  

انثى:                   ذكر:                    / الجنس :1  

                                          سنة  22فوق       سنة  22الى  02من       سنة:   02الى  01من / العمر:     2

أخرى       جامعي      ثانوي       متوسط       إبتدائي     / املستوى الدراس ي:3  

عدد الاناث          عدد الذكور       أفراد العائلة:/ 4  

.......................................................................................................................... / عدد العاملين في العائلة:5  

متقاعد      مؤقت          مثبت     هل هو: -  

 أخرى               F2                 F3     نوع املسكن :/ 6

خارج حي تاسيفت              حي تاسيفت       مكان الاقامة:/ 7  

           ال         نعم      هل يوجد أفراد داخل الحي غير مقيمين به:/ 8

.......................................................................... إذا كانت إلاجابة "نعم": فما هي أسباب التواجد بالحي:  

ال         نعم  هل توجد لجنة مكلفة بتسيير الحي:        / 9  

.................................................................................................................إذا كانت إلاجابة ب" ال " ملاذا: . -  

                           حمالت تنظيف     إذا كانت الاجابة "نعم"ماهي ألاعمال التي تقوم بها: -

  جمع النفايات  دهن الواجهات   صيانة الطرقات و إلانارة    سقي املساحات الخضراء 

            كل شهر    كل أسبوع  / ماهي الفترة الزمنية التي تمارس فيها اللجنة أعمالها:   01

.كل فصل    

    ال        نعم  / هل اللجنة مصادقة من طرف البلدية:   11



..............................................................إذا كانت إلاجابة " ال " فما هي حدود النشاطات التي تقوم بها:   

   ال     نعم / هل توجد صيانة دورية ملساحات لعب الاطفال و املساحات الخضراء:   21

.........................................................................................إذا كانت إلاجابة " ال " في رايك ماهو السبب:  -  

   ال        نعم    تابع ألي وحدة أمنية في املدينة : / هل يوجد أمن حضري في الحي أو 31

...................................................................................................اذا كانت إلاجابة " ال " فما هو السبب:  -  

..................................................................................... إذا كانت إلاجابة " نعم " فما هو دوره في الحي: -  

  الطرقات      السكنات     التجهيزات   نقائص حي تاسيفت:ما هي / 14

                               دينية         رياضية      النقائص في التجهيزات هل هي تجهيزات:ذا كانت إ-

. تجارية       أمنية      صحية  

    :)ظاهرة التعامل العنيف(في رايك ماهي التجاوزات التي يمارسها السكان داخل الحي/ 51

       الحرق     الكتابة على الجدران    تحطيم ألاثاث الحضري    تخريب العمران 

  التعدي على املساحات الخضراء     قطع الاشجار    تخريب أماكن لعب ألاطفال  

  أخالقية    اقتصادية      جتماعيةإ    أسباب ظاهرة التعامل العنيف داخل الحي:/ 61

................................................................................................................................................................... ملاذا:  

........................................للحد من هذه الظاهرة داخل الحي إلاقتراحات التي يمكن تقديمها  ماهي/17  

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................  

 ...................../ في رأيك ماهي إلاجراءات التي يجب إتخاذها تجاه السكان لإلرتقاء بوضعية الحي:18

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  
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بالعربية امللخص  

موضوع بالغ ألاهمية وإشكالية تؤرق مدننا ملا لها من  التعامل العنيف مع البيئة الحضرية هو موضوع 

ادا ، حيث تتخذ أبعككل البيئي وعلى النسيج الحضري  و والجماليإلاجتماعي  الجانب أثار سلبية على

ظاهر و السلوكات التي يمارسها املواطنين في حق املمترجمة على أرض الواقع من خالل  خطيرة نتائجها

 ،ةمعظم املدن الجزائري عبارة عن مكان إلنتشار آلافات إلاجتماعية فيالتي أصبحت  بيئتهم الحضرية

التعامالت العنيفة مع البيئة الحضرية و الدليل على ذلك هو الطاهير كباقي املدن تعاني من  ومدينة

يدة في صورة حي املدينة الجديدة تاسيفت الذي تأثر كثيرا بمثل هذه أحياءها التي تمثل مدنها الجد

الحضرية و غياب التوعية فيما يخص الاضرار  تهاملواطن لبيئوالسبب يرجع لعدم إحترام  املعامالت

نحرفة بها املسببة لها باإلضافة الى نعكاسات ذلك من تفاقم للمشكالت و انتشار مختلف السلوكات امل

كل هذا نتيجة تعدد العقليات و الذهنيات لذى سكان املدن الجديدة فال وجود لعمليات تسيير ألاحياء 

و ال وجود لقوانين تحمي البيئة الحضرية و حتى و إن كانت موجودة فإنها غير مفعلة تماما و هو ما 

الى  كلها عوامل تؤديتمثله مظاهر التعامل العنيف من تخريب و تكسير و تدمير و كتابات على الجدران 

 رغم أنها البيئة الحضرية التي يعيش فيها. طمس جودة الحياة بها 

 و قد ساهمت عدة أطراف في تفاقم الظاهرة بسبب تغليب املصلحة الخاصة على املصلحة العامة 

حيث أن اغلب املواطنين يهتمون بمصلحتهم الخاصة أما املصلحة العامة فحدث و ال حرج و ذلك مع 

فاملشكل عبارة عن  بمعنى عدم إلاهتمام التام باملصلحة العامة، ار مصطلح " إنها ملك للدولة "إنتش

لى الذهنيات املتعلقة إتداخل عدة عوامل تبدأ أنطالقا من التخطيط و التنظيم و التسيير  وصوال 

ورا ات سواء ذكالخاصة بكل الفئ اجاتيالرغبات و إلاحت، باإلضافة إلى بالسكان و حالتهم إلاجتماعية 

تحصيل حاصل لجملة من العوامل املتضافرة والناتجة عن أزمة مركبة  أو إناثا،كل هذا يؤدي إلى

 و القانونية.جتماعية إلا قتصادية ، إلامنية ، ألا جغرافية ، التاريخية ،ال عواملالتتداخل فيها 

موجودة إتضح من خالل مراجعتنا للنصوص القانونية أن آليات الوقاية واملعالجة أخرى  ومن جهة 

بب فعالة بالكفاية املطلوبة سواء بس غير بنسبة ضئيلة تكاد تكون منعدمة و حتى و إن كانت فهي هالكن

قها بيلألعوان املكلفين بكيفية تط عدم شموليتها أو صعوبة تطبيقها أو حتى بسبب عدم الدراية الكافية

 التعامالت العنيفة التي تمس البيئة الحضرية.حسب نوع كل 

 

 



.امللخص بالفرنسية  

         Le sujet de traiter la violence à l'environnement urbain est un sujet très importante et 

problématique qui hante nos villes en raison de ses effets négatifs sur les aspects sociaux, 

esthétiques et environnementaux et sur le tissu urbain dans son ensemble, où ses 

conséquences se traduisent par la réalité Les manifestations et le comportement des citoyens 

dans leur milieu urbain qui est devenu un lieu de propagation des ravageurs sociaux dans la 

plupart des villes algériennes et la ville de Taher, comme d'autres villes souffrent de relations 

violentes avec l'environnement urbain et la preuve de cela est les quartiers Qui représentent 

les nouvelles villes sous la forme de la nouvelle ville de la ville de Tassift, en raison du 

manque de respect de l'environnement urbain et du manque de prise de conscience des 

dommages qui lui sont causés, en plus des conséquences de l'aggravation des problèmes Et 

la propagation de différents comportements déviant tout cela en raison de la multiplicité des 

mentalités et des esprits des habitants des nouvelles villes t Il n'y a pas de gestion de quartier 

et pas de lois. Il protège l'environnement urbain et même s'il est présent, il n'est pas 

pleinement opérationnel. Il se caractérise par un traitement violent de la destruction, de la 

fissuration, de la destruction et des graffitis, ce qui entraîne un flou de qualité de vie, même si 

c'est l'environnement urbain dans lequel il vit. 

Plusieurs parties ont contribué à l'aggravation du phénomène en raison de la préférence de 

l'intérêt public pour l'intérêt public car la plupart des citoyens s'inquiètent de leur intérêt, 

mais l'intérêt public est arrivé et il n'y a rien de mal à étendre le terme «il appartient À l'état 

"dans le sens de ne pas accorder toute l'attention à l'intérêt public, plusieurs facteurs 

commencent de la planification, de l'organisation et de la gestion à l'état d'esprit lié à la 

population et à leur situation sociale, en plus des désirs et des besoins de tous les groupes, 

Homme ou femme, tout cela conduit à la collecte d'une combinaison de facteurs combinés 

résultant d'une crise complexe impliquant des facteurs historiques, géographiques, 

sécuritaires, économiques, sociaux et juridiques. 



D'autre part, il ressort clairement de notre examen des textes juridiques que existent les 

mécanismes de prévention et de traitement, mais ils sont négligeables et presque inexistants, 

et même s'ils ne sont pas suffisamment efficaces, soit en raison d'un manque de 

compréhension ou Difficulté de mise en œuvre ou même en raison du manque de savoir-

faire des agents affectés à chaque type Transactions violentes affectant l'environnement 

urbain. 

 


