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 قواعد النشر بالمجلة
ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة  ،ومفهرسة مجلة أكاديمية دورية محّكمة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل

والدراسات المكتوبة باللغات العربية  المجلة األبحاث تنشر .العلوم االجتماعية والقانونية واالقتصاديةمجاالت واألصيلة في 
 :واإلنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية

وعلى  ،خرىإلى جهات أ لم يسبق نشرها ولم ترسل و محترمة لكل القواعد اللغوية  ةيأن تكون المادة المرسلة للنشر أصل .1
 .للنشر في مجلة أخرى (هم)إقرارا خطيا بعدم تقديم مقاله (موا)المقال أن يقدم (أصحاب( صاحب

 13وأاّل يقل عن  ،صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والهوامش والجداول واألشكال والصور( 30)يتجاوز حجم البحث عشرين  أالّ  .2
 . صفحة

 العلمية، المؤسسة التي ينتمي إليها (هم)، ورتبته(ون)الباحث (أسماء)العنوان الكامل، اسم: أن يذكر في الورقة األولى من المقال .3
 .، رقم الهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني(جامعة-كلية -قسم)
 .لكل ملخص كلمة 011المقال بثالث ملخصات متساوية باللغات العربية والفرنسية واألنجليزية حوالي  (ون)أن يزّود المؤلف .4
 . كلمات( 00)وسبع( 02)تقّدم الكلمات المفتاحية بعد كل ملخص بلغته وتتراوح بين ثالث .5
مصادر وتوثيق الوخاصة فيما يتعلق بإثبات  تهااألصول العلمية المتعارف عليها في إعداد األبحاث وكتاب (ون)بع المؤلفأن يتّ  .6

و يثّبت في الهامش وفق إلى المراجع المذكورة في النص برقم يوضع بين معقوفتين  يشار. االقتباسات، على نحو دقيق وواضح
  :المنهجية العلمية المتعارف عليها

 يذكر اسم المؤلف و لقبه، عنوان الكتاب، الناشر، مكان النشر، السنة،  :إذا كان المرجع كتابا... 

 خهتاري، الناشر، مكان النشر و عددها ،اسم المجلة ،مقال، ثم عنوان الهلقبو  المؤلف اسم يذكر :إذا كان المرجع مقاال.  

 المؤّلف، عنوان الكتاب أوالمقال، : يرقم التهميش بطريقة متواصلة و تعرض القائمة الببليوغرافية في نهاية المقال بالترتيب اآلتي
 .الناشر، البلد، السنة، الطبعة

  .يعرض المقال في عمودين باستثناء الملخصات  .7
مضغوط وفق ، باإلضافة إلى قرص (4A)على وجه واحد من الورق العادي  نسخ مكتوبة( 02)ثالث  فيترسل المواد العلمية  أن .8

 :المواصفات اآلتية
 سم   3440: إعداد الصفحةx  16سم 

 بنط الخط :( Simplified Arabic ) 13نقطة 

 نقطة 0.0: بين السطور 

 سم 3: سم، األسفل 3: سم، األعلى2,5: اليمين سم، 2,5: اليسار: هوامش الصفحات 

 أسفل الصفحة/ ترقم الصفحات في الوسط. 
 العنوان األصليو  ف أن يذكر تاريخ انعقاد الملتقىفإنه يتعين على المؤلّ ى علمي إذا كانت المادة المقدمة للنشر مداخلة في ملتق .9

 .للمداخلة

تدعيما المادة المنشورة  ويحق للمجلة أن تتصرف في .التي ترسل إلى المجلة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر المواد. 01
 .للتظاهرات العلمية والثقافية

 .يفضل إرسالها في البريد اإللكتروني للمجّلة يتم إيداع المادة المقترحة للنشر لدى أمانة المجّلة بمقر التحرير، و .11

 

 
 

 
 شورة إاّل عن آراء أصحابهانال تعّبر المقاالت الم
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 كلمة العدد
هذا العدد من مجلة التواصل جملة من المقاالت المتخصصة في العلوم  يتضمن

يبدأ المحور األول المتعلق بالتلفزيون . اإلنسانية واالجتماعية تتمحور حول قضايا مختلفة
ل بأن التلفزيون عامل األّويبّين بمقال يعرض تصورين متقابلين لتأثيره على تنشئة الطفل، 

كما  . لى  انعكاساته السلبية  على معرفة الطفل وسلوكهإالثاني يشير ويجابي في التنشئة، إ
والعقبات التي  عالم المرئية،غة العربية في وسائل اإليجد القارئ دراسة تتعلق بتعميم الّل

، متسائلة عن االستراتيجية التي يجب اتباعها بين الّلغاتتحول دون احتاللها مكانة مهمة 
ويحلل البحث الثالث . ية في الفضائيات في زمن العولمةغة العربالنتشار استعمال الّل

دالالت التعابير الّلغوية المستخدمة في وسائل اإلعالم لوصف األحداث الجارية في العالم، 
من خالل نماذج معينة، بغية توضيح التضليل اإلعالمي المستخدم في جملة من القنوات 

 .التوصيف اإلعالميضاربة عرض الحائط المؤشرات المفترض توخيها في 
 

يجابي ل بالدور اإلر األّويذّكحيث لة الدينية، أأّما المقاالن الّلاحقان فيعالجان المس
للدين على سلوك األفراد والجماعات اذا استخدم بطريقة عقالنية وتحاشى التأويل 

حول ضرورة ربط  طه عبد الرحمانمة ا المقال الثاني فيعرض أفكار العاّلّمأ. المتطرف
 .الدين باألخالق

 
طفال أل عن تزايد األّوإذ يكشف . يعثر القارئ على مقالين يتناوالن موضوع الطفلو

الشوارع ليس في الجزائر فحسب، بل في جل دول العالم وذلك ألسباب عديدة منها التفكك 
لشوارع كما يبّين أّن مكوث األطفال في ا. األسري والتسرب المدرسي والعنف والفقر

لفترات طويلة يوّلد لديهم لغة خاّصة بتواصلهم، ويشّكل عندهم  عالقات تبادل وتعاون فيما 
المقال الثاني حصيلة الدراسة التي أجريت على األطفال المعوقين  في حين يعرض. بينهم

حصر  محاولةالمتمدرسين في المدارس العادية، لمعرفة العوامل المساعدة على تكّيفهم، و
 .ات التي تحد من اندماجهم في المحيط المدرسيالمعوق

 
ستشفائية العمومية في الجزائر بالدواء خر أزمة إمداد المؤسسات اإلآويعرض مقال 

بؤس "محاولة لعرض كتاب أيضا يضم هذا العدد . وانعكاساتها على التكفل بالمرضى
بأن بيار برديو رغم صيته العالمي "صاحب المقال قائال  أ، حيث يتجرلبيار برديو" العالم

عند   "أحدث  خلطا معرفيا"كما . "نفسههو إّلا أنه وقع في منزلقات منهجية طالما حاربها 
ة الناس الذين باتوا يعتقدون أّن مهمة السوسيولوجيا تنحصر في جمع شواهد باالعتماد عاّم

 ".التخاطب الساذج" على تقنية 
 
باللغة الفرنسية،  جّلهامقاالت تبحث في إشكالية العمران كتبت  أخيرايطالع القارئ و

بمحاولة  لفهم المعاني االجتماعية المرتبطة بشكل المبنى للسكن الفردي بمدينة مستهلة 
القيام بقراءة إلى رفولوجي، وهذا ما دفع بصاحب المقال وعنابة،  والذي يتميز بالتماثل الم

ثبات وجود عالقة تفاعلية بين المخيال االجتماعي  دة إلتأويلية مستندة على مقاربات متعد
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ويهدف المقال الثاني إلى كشف ميداني . رفولوجي لنمط السكن الفرديووالتماثل الم
جتماعي في والية عنابة لمعرفة مدى تحقيق للمنظومة القانونية الخاصة بالسكن اال

الطلب اإلجتماعي للسكن، األهداف التي سطرت لهذه المنظومة التى تسعى إلى التكفل ب
محدودة الدخل من الجتماعية ليقضي على السكن الهّش من جهة وتمكين الفئات اال

ويخوض المقال الثالث في إشكالية توسيع المدن، . الحصول على سكن من جهة ثانية
 . رفولوجي للمدينة التقليديةووتأثيرها على مناطق استقطاب جديدة ابتعدت عن النموذج الم

 
م هذه الدراسة البنية و المركزية التجارية بمدينة بسكرة اعتمادا على التحليل وتقّي

الكمي والنوعي والمجالي، إلثبات أّن المركزية الحضرية تتعلق بقوة جذب الوظائف 
ويبحث الموضوع األخير  الذي حرر باللغة . والخدمات وبخاصة األنشطة التجارية

وتأثيره على البيئة من خالل النموذج الدمشقي،   شكالية التوسع العمرانيإالعربية في 
بأّن مدينة دمشق تشهد كباقي العواصم العربية توسعا عمرانيا كبيرا على  هصاحب امذكر

 نحو تدّرجر في المناخ الذي يراضي الزراعية ألسباب عديدة، مّما أّدى إلى تغّيحساب األ
كما يستعرض الخطة الجديدة التي . للتلوثالمنحى التصاعدي ضافة إلى إر، التصّح

رسمتها الدولة للحّد من استفحال هذه الوضعية مدعمة بأمثلة عمرانية جديدة تم تطبيقها في 
 .الميدان

 
 

 

 

 
 رئيس هيئة التحرير

 د جاللي عبد الرزاق.أ
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 المحذورةمأمولة واالنعكاسات السلبية الاإليجابيات  ...واألطفال التلفزيون 
 السعيد دراحـــي

 قسم علوم اإلعالم واالتصال
 جامعة باجي مختار ـــ عنابة

 

 ملخص
ساسيين حول عالقة الطفل بالتلفزيون، مع العلم أن هذه االخيرة تعتبر الوسيلة أيتناول هذا المقال بمقاربة تحليلية محورين 

محور مناظرات بين الباحثين في ميدان االتصال حول تأثيراتها االعالمية األكثر انتشارا في المجتمع المعاصر، وقد كانت 
فعالة في مختلف  ما تقدمه من إشباعات  على هذه الطبقة االجتماعية التي تتمتع بمكانة اجتماعية متميزة، ومن خالل 

نعكاسات السلبية، الميادين الحيوية التي تلبي هذه االحتياجات من أجل تنشئة اجتماعية ونفسية صحيحة، أو من خالل اال
 .وغيرها...نتيجة الستخدام غير فعال عبر مختلف الميادين المعرفية والتعليمية واالجتماعية والنفسية والصحية 

 
 .التلفزيون، الطفل، البرامج التلفزيونية: اتيحالكلمات المف

 
Résumé  

Cet article analyse deux axes fondamentaux dans la relation des enfants avec la télévision, en 

tant que moyen de communication contemporain. Ce moyen a été et reste un domaine de 

divergences entre les chercheurs sur son rôle dans la vie de cette tranche d’âge. En effet, 

certains chercheurs pensent que la télévision par des programmes spécifiques pourait aider 

au developpement mental et psychologique de l’enfant. D’autres chercheurs mentionnent  les 

répercussions néfastes engendrées par la mauvaise utilisation de la télévision  dans les 

domaines cognitifs, pédagogiques, sociaux, psychologiques, comportementaux, et sanitaires 

de l’enfant. 

 

Mots clés : La télévision, l’enfant, les programmes télévisuels.  
 
 
  
  

Abstract 

This article analyses two main axes in the relationship between the child and TV. This 

innovative new media tool was for a long time, and remains, a source of controversy and 

debate between researchers about its role within this important section of society, whether by 

its effectiveness in various fields linked to the child's life,  contributing to a good education 

and psychological development, or by its negative effect of TV improper use on cognitive, 

educational, social, psychological, behavioral and mental aspects…  

 
Keywords: Television, the Child, the televisual programs. 

 



 3106ديسمبر   – 63عدد                                      العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  
 

8 

 

 :مقدمة
يلعب التلفزيون دورا مهما في حياة األطفال 
التربوية والتعليمية واالجتماعية والنفسية، وذلك من 
خالل ما يقدمه لهم من برامج ممتعة وترفيهية، 
ومسلية وتعليمية، يكسبهم بها محصوال لغويا ثريا، 
وقدرات معرفية هائلة، وخياال فكريا واسعا، ومهارات 

شئة اجتماعية سليمة، عقلية كبيرة، كما ينشئهم تن
ويزيد من خبراتهم الحياتية، وذلك شريطة أن يحسن 

. استعمالهأولياء أمورهم والقائمون على شؤونهم 
، إذا أسيء استخدامه، ولم يقم ولكنه في الوقت نفسه

هؤالء على ترشيد استهالك برامجه، وانتقاء مواده 
وفقراته، وضبط أوقات مشاهدتها، فإنه ستكون له 

 ،كسية، وتترتب على مشاهدته آثار سلبيةنتائج ع
تطال مستويات شتى من حياة الطفل المعرفية 
والتربوية، واالجتماعية والسلوكية، والنفسية 

وهذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل في . والصحية
 :هذه الدراسة

 إيجابيات التلفزيون في حياة الطفل
 :الجانب التربوي والتعليمي:أوال
 :ول اللغويتنمية المحص( 1

كساب الطفل  يساعد التلفزيون في تطوير النطق وا 
المزيد من المفردات اللغوية، وبالتالي فإن برامجه 
المتعددة وأفالمه المتنوعة ومسلسالته المختلفة تسهم 
في تنمية محصوله اللغوي من مفردات ومترادفات 

 . وتراكيب وغيرها
ومن الطبيعي أن إلمام الطفل باللغة، يعد 

ا ثقافيا مهما، وظاهرة اجتماعية تعمل على عنصر 
بلورة تجاربه وخبراته في معان واضحة ومحددة، 
فلغة الطفل في نهاية األمر وسيلة مهمة للمعرفة 

 .(1) وامتالك المعلومات والمعارف والخبرات

ويتوقف تأثير التلفزيون على جوانب التحصيل 
ا، اللغوي عند الطفل على نوعية البرامج التي يشاهده

والتي ينبغي أن تقدم له بلغة فصيحة، وأساليب 
لغوية مشوقة، مما يساعده على االستماع الجيد، 
والتقليد اللغوي الفعال، واكتساب مفردات لغوية 
جديدة، مما يؤدي إلى نمو ثروته اللغوية، ويحثه 

 .(2)على الجرأة والطالقة في الكالم
 :تنمية القدرات المعرفية( 2

ديه المدرسة في هذا المجال، باإلضافة لما تؤ 
باعتبارها المؤسسة الرسمية المسؤولة عن هذا أمام 
المجتمع الذي أوكل إليها هذه المهمة؛ فإن التلفزيون 
يقدم الكثير من البرامج الحية والجذابة التي تقدم 
للناشئة الكثير من ألوان العلم والمعرفة في شتى 

يتوصلوا  فروعها؛ والتي ما كان لهم أن يعرفوها أو
إليها من خالل أية وسيلة أخرى غير التلفزيون؛ مما 
يضيف إلى معارفهم ثروات من المعرفة ال تقدر 

 .(3)بثمن
وهناك عامالن بارزان يجعالن الطفل يتعلم من 
هذه الوسيلة، ويتعلق األمر أوال بمدى قدرة 

: وثانيا. الشخصيات المفضلة على استهواء المشاهد
ة ما شاهد وفائدته له، فإن رأى اعتقاد الطفل بفاعلي

شخصية قصصية ال تعجبه فإنه ال يدعها تتعلق 
بذاكرته، أما إن شاهد لونا من السلوك، فبدا له أنه 
ذو قيمة وفائدة؛ فإنه يتذكره ويحاول تجربته في 

 .(4)الظرف المناسب
 :استثارة خيال الطفل( 3

يعتقد بعض الباحثين أنه مما ال شك فيه أن 
ج المتنوعة على شاشة التلفزيون يستثير عرض البرام

خيال األطفال، ويحفزهم للتفكير في كثير من األمور 
التي لم يفكر فيها األطفال الذين في مثل سنهم يوم 

 .لم يكن لديهم جهاز التلفزيون
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باتريسيا : ومن هذا المنطلق، تؤكد الباحثتان
إنه لمن الضروري جدا أن نتأكد، : "إدغارو وأستراليا

نضمن أن البرامج التلفزيونية التي يشاهدها  وأن
األطفال هي من نوعية عالية، تعمل على إغناء 
أحالم األطفال، وتساعدهم بالتالي على تطورهم 

: إن إنتاج برامج جيدة لألطفال؛ يعني. كأشخاص
إنتاج قصص جيدة من شأنها أن تغني العالم 
الخيالي لديهم، قصص مضحكة، وقصص محزنة، 

ك إنتاج قصص من أجل األطفال، بما في ذل
كما ينبغي تزويدهم ببرامج . وقصص عن األطفال

 .(5)"متنوعة، من شأنها أن تثيرهم وتبهج خيالهم
 :اكتساب مهارات عقلية جديدة( 4

يرى بعض العلماء أن للتلفزيون قدرة كبيرة على 
إكساب األطفال مهارات عقلية جديدة مكتسبة من 

كتساب الطفل طرق تفكير الصيغ التلفزيونية، مثل ا
جديدة، ومثل تحليل األمور الصعبة عن طريق 
تفكيكها إلى جزئيات صغيرة، ومثل طريقة التقريب 

كذلك يستطيعون تعلم ربط الجزء األصغر . والتبعيد
واألكبر عن طريق القطع، وكل هذه األمور وغيرها 
ما كان ألطفال األجيال السابقة على وجود التلفزيون 

 .دبها من عه
كذلك برهنت الدراسات على أن األطفال 
يستفيدون من التلفزيون في غرس الطموح في 
أنفسهم، وفي االهتمام باالستذكار واكتساب كلمات 
وتراكيب لغوية جديدة، كما أنه يساعدهم على 

" بول"التطور العقلي والمهاري، لذلك وجد 
أن األطفال الذين يشاهدون برنامج " بوجاردي"و
 . (6)يتعلمون مهارات عقلية خاصة" السمسمشارع "
 :استثارة النشاط اإلبداعي الخالق( 5

يؤكد علماء النفس على أن ملكة اإلبداع عند 
الطفل تتأثر بعوامل شتى، منها ما يتعلق بالفرد 

وخصائصه وقدراته العقلية وسماته االنفعالية؛ كالثقة 
في النفس واالعتماد عليها، والمغامرة، ومنها ما 
يتعلق بالبيئة التي يعيش فيها الفرد، كاألسرة 

والتعرض لوسائل اإلعالم الجماهيري، . والمدرسة
وعلى رأسها التلفزيون الذي يقوم على تعليم األطفال، 
واستثارة ما عندهم من خصائص وسمات لكي 
يبتكروا ويبدعوا، وذلك من خالل تقديم أمثلة عن 

ير من أطفال ابتكروا وأبدعوا وتغلبوا على كث
الصعاب، وبذلك فإنه ينشط أذهانهم وأجسامهم 
للقراءة والرسم والفن، ويعرض عليهم نواح مختلفة 
من األنشطة االبتكارية التي تشجعهم على االهتمام 
بها، والرغبة في تجريبها في حياتهم الواقعية وتقمص 

 . (7)شخصيات أصحابها
 : الجانب االجتماعي والنفسي:ثانيا
 :جتماعيةالتنشئة اال( 1

تعد التنشئة االجتماعية عملية تعلم وتعليم 
وتربية، وهي تقوم على أساس من التفاعل 
االجتماعي، بهدف إكساب الشخص سلوكا 
واتجاهات تتناسب واألدوار االجتماعية؛ بما يمكنه 
من مسايرة جماعته، وبما يحقق التوافق االجتماعي 

 .(8)يةمعها، ويسهل له االندماج في الحياة االجتماع
إن مفهوم التنشئة االجتماعية مفهوم قديم جديد، 
لكنه دائم األهمية، وما يهمنا في هذا السياق، هو 
التأكيد على تعدد مصادر التنشئة االجتماعية، 
وتفتت مؤسسات تكوين الشباب، فبعد أن كانت 
التنشئة متمركزة في بنيتي األسرة والمدرسة، نالحظ 

ي تحديد مضامين اليوم إسهام مؤسسات جديدة ف
التنشئة االجتماعية وتوجيه الشباب، والتحكم في 
تكوينه وفي أذواقه الجمالية والسلوكية واللباسية، 

ويأتي في مقدمة . وحتى العقدية في أقصى الحاالت
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وسائل االتصال الجماهيري، وعلى : هذه المؤسسات
 .  (9)رأسها التلفزيون

ذا كان التلفزيون يؤثر في رؤية الكبا ر للعالم؛ وا 
فإن تأثيره أكثر عمقا في عالم األطفال، ويكفي أن 
نشاهد طفال مندمجا مع أحد برامج األطفال في 
التلفزيون، ونالحظ التعبيرات التي ترتسم على وجهه، 

ولهذا، فبرامج . ثم نالحظ سلوكه بعد المشاهدة
األطفال تتضمن الكثير من القواعد والقيم التي تحكم 

اد المجتمع، والتي بمقتضاها يتقرر العالقات بين أفر 
ما هو ملزم وما هو ممنوع، ما هو محبب وما هو 
مستهجن، ويتم ذلك من خالل أشخاص وأفعال 
ومواقف تعد رموزا اجتماعية، تؤدي وظيفة رمزية، 
تجعل األطفال مؤهلين للقيام بأدوار محددة في 

 .(11)المستقبل
 :زيادة الخبرات الحياتية( 2

ن إلى حد كبير في تنمية خبرات يسهم التلفزيو 
الطفل العلمية والحياتية، وذلك من خالل عرض 
مجموعة من الشخصيات المحببة إلى نفوس 
األطفال، القريبة من سنهم، والتي يسهل عليهم 
تقمـص أدوارها، واالقتداء بها، وهي تمارس أنشطة 
تتصل اتصاال وثيقا بحياته اليومية، وذلك من خالل 

 :تستهدفبرامج تربوية 
تعريف الطفل بأفراد أسرته، وبدور كل عضو  – 1

فيها بمسؤولياته اتجاهها، وكذا بأهمية احترام 
 .الصغير للكبير

تعريفه بالمهن المختلفة، وباألدوار االجتماعية  – 2
لكل منها، ثم بتنمية الميل نحو تقدير هذه المهن 

 . واحترامها
طفل، تفسير سلوك الشخصيات التي يشاهدها ال – 3

وذلك لمعرفة األسباب المختلفة التي تدفع الفرد إلى 
 .القيام بسلوك معين

تصنيف األشياء على أساس من صفاتها  – 4
 .  األساسية في الشكل والحجم واللون والوظيفة

اكتساب االتجاهات اإليجابية السوية نحو الدين  –5
والذات واآلخرين، وتنمية العادات والتقاليد المتمشية 

 .(11)لبيئةمع ا
 :تعلم سلوكيات اجتماعية مرغوب فيها( 3

تستهدف برامج األطفال التلفزيونية في ميدان 
السلوك االجتماعي المرغوب، وعملية التنشئة 
االجتماعية، مساعدة الطفل على التكيف مع عالمه 

 .االجتماعي بالحد األدنى من الصراع أو الضرر
منها،  وتحاول برامج األطفال، وخاصة التعليمية

وتلك التي تتخذ موضوعات اجتماعية مرغوبة، أن 
تعلم سلوكيات محمودة، مثل المشاركة، والتعاون، 
وضبط النفس، واحترام اآلخرين؛ حيث يركز 
مضمون تلك البرامج على كل من الصور الذهنية 
اإليجابية عن الذات، والتفاعل اإليجابي غير 

ة كبيرة المشوب بالتهديد أو الضغط؛ كما يهتم بدرج
 .(12)بالبيئة االجتماعية المشجعة على ذلك

لقد بات من المؤكد أن نجنب األطفال التعرض 
للبرامج التي تقدم أعماال هابطة خلقيا، أو ذات 
الحركات الركيكة غير المنطقية، أو تقدم بطوالت  
لشخصيات مريضة أو سطحية األبعاد، أو تلك 

الشخصيات  البعيدة عن واقع الحياة، وذلك لما لهذه
من تأثيرات بالغة التأثير على األطفال، وتوجيههم 
لمشاهدة البرامج الهادفة، التي تعرض نماذج من 
الشخصيات اإلسالمية من التاريخ طورا، ومن الحياة 
المعاصرة طورا آخر، وهي شخصيات تلتزم ابتداء 
باإلطار اإلسالمي، والنطق الفصيح السليم، وتستمد 

األخالق المقررة شرعا، ومن  سلوكها وأخالقها من
حيث مقتضيات حال المسلم من حيث التعبير عن 
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آرائه باألسلوب األمثل الذي يصدر عن نفس محبة 
 .(13)هلل، ومعبرة عن معاني اإليمان والتقوى

 :الجانب الترفيهي: ثالثا
يعتبر التلفزيون وسيلة ترفيهية ناجحة، تقدم 
البهجة والسرور لألطفال في إطار من التسلية 
الممتعة والمفيدة في الوقت نفسه؛ ذلك أن األطفال 
خارج أوقات دوامهم في المدارس، يمتلكون أوقات 
فراغ كثيرة، وقد تلحق بهم الضرر التربوي والصحي 

لهم هذه واالجتماعي إذا لم يجدوا وسيلة تنظم 
والتلفزيون في هذه الحالة، يمكنه تنظيم . األوقات

أوقات الفراغ لديهم، وذلك عن طريق تقديم برامجه 
ومواده المختلفة، وخاصة تلك التي تراعي رغباتهم 
المتنوعة، وميولهم وقدراتهم المحددة، وتراعي الفروق 

كما يستطيع من خالل البرامج التي . الفردية بينهم
ادها الخبراء والمختصون من تقديم يشرف على إعد

الترفيه والتسلية التي تتضمن فوائد تربوية واجتماعية 
 .(14)وصحية وعلمية ورياضية

ويجد الطفل جاذبية في هذا الجهاز منذ الوقت 
الذي يستطيع فيه إدراك ما حوله، فيستمتع بما 
يشاهده من حركة ولون ونغم، حتى قبل أن يدرك ما 

كة، أو ما تحمله تلك األغنية من تعبر عنه تلك الحر 
مفاهيم، ثم يبدأ في تخير برامجه المفضلة، فيصر 
وهو دون الثانية، على أفالم بعينها من أفالم الرسوم 
المتحركة، معبرا عن إعجابه بأساليب تعبيره البسيطة 
المألوفة، وكلما تقدم الطفل في العمر، اتضحت 
ن ميوله واهتماماته التي تظهر فيما يفضل م

 .(15)برامج
 اآلثار السلبية للتلفزيون على الطفل

على الرغم مما ذكرناه من جوانب إيجابية يمكن 
لتلفزيون أن يؤديها في حياة الطفل، بتقديمه برامج ل

ذات محتوى مفيد، تسهم في تنمية مداركه وتنشئته 

االجتماعية السليمة؛ إال أننا إذا أمعنا النظر في واقع 
سيئة مما يتابعه األطفال باهتمام ما يقدمه من برامج 

وجدية من جهة ثانية؛ فإننا سندرك بوضوح شديد 
حجم اآلثار السلبية الكبيرة التي يلحقها هذا الجهاز 
بهم، وخاصة فيما يقدمه من عروض مفعمة 

إلخ، والتي تتناقض ... بالعنف، والجنس، والجريمة
مع احتياجات النمو النفسي والمعرفي عندهم، ومع 

 .المجتمع وعاداته وموروثه الحضاريقيم 
وفيما يلي، هذه أهم االنعكاسات السلبية للتلفزيون 

 :على الطفل
 :االنعكاسات المعرفية والتربوية: أوال
 :إضاعة الوقت( 1

يأخذ التلفزيون من الطفل جزءا غير يسير من 
الوقت، بل الجزء األكبر، وذلك سيكون حتما على 

رية لنموه في هذه حساب كثير من األنشطة الضرو 
المرحلة الحساسة من عمره، وفي هذا الشأن يقول 

التلفزيون وتربية : "مؤلف كتاب" ديفيد إجالند"
إن : "، والخبير المتعمق في هذا المجال"األطفال

تحكم شبكات التلفزيون الرئيسية في أوقات األطفال 
يعتبر من األمور المخيفة فعال، بصرف النظر عن 

ن محتواها مهما كانت، فإن جودة البرامج وع
األطفال الذين يشاهدون التلفزيون لمدة ست ساعات 
في اليوم، أو حتى لمدة ثالث ساعات فقط، هؤالء 

قد حرموا مما يمكن  –على وجه اليقين  –األطفال 
 .(16)" أن يعتبره معظمنا حياة الطفولة العادية

 :تعطيل ملكة الخيال وتشويهها( 2
ى التأكيد على أن يتجه بعض الباحثين إل

المشاهدة المكثفة للبرامج تؤدي إلى تخلف في قدرات 
الطفل على التصور والتخيل واإلبداع، وذلك بسبب 
ما يقدم له من العروض الجاهزة، والمرسومة، 
والمصورة بعناية فائقة من قبل خبراء في النص 
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والديكور والتصوير واإلخراج والصوت، حتى تبدو له 
كمل، واألفضل، واألسهل، فيأخذ بها أحيانا أنها األ

كحقيقة ملحة ال تحتاج منه إلى التفكير والتخيل 
والتصور، مما يبطئ في تنمية حركة الفكر والتخيل 

 .(17)عنده
أما الجانب الثاني في هذه السلبية، فتتمثل في 
تشويه ملكة الخيال لدى الناشئة، وذلك حين تعمد 

شياء بشكل غير األ" أنسنة"الكثير من البرامج إلى 
مقبول وغير معقول، فتجعل من الخضراوات والفواكه 
واألدوات والحيوانات الغريبة الشكل، والتي ال وجود 
لها في كثير من األحيان، لتتحول إلى كائنات تتكلم 
وتتصرف مثل البشر، واألسوأ من ذلك كله، حين 
تجنح تلك المخلوقات الغريبة إلى التنازع والتخاصم 

شن الحروب، خاصة حينما تكون في والتآمر و 
صور مخيفة ومشوهة، كالسالحف، والديناصورات، 
والعناكب، والوحوش بأشكالها المفزعة القبيحة، وذلك 
مما ال شك فيه سيفسد ما تبقى من خيال الطفل 
المعطل أساسا، وسيصبح من العسير جدا نسيان 
تلك الصور أو اقتالعها في القادم من أيامه، والباقي 

 .(18)عمره  من
 :ضعف القدرة على التركيز( 3

مارسيل "تؤكد العديد من الدراسات، ومنها دراسة 
أن هناك عالقة مباشرة بين التعثر الدراسي، " رونييه

وضعف القدرة على التركيز عند األطفال، وبين 
فترات جلوسهم يوميا أمام التلفزيون؛ فالتالميذ 

شاهدتهم المتفوقون في دراستهم، ال تزيد فترة م
للتلفزيون على ساعة واحدة يوميا، أما الذين يعانون 
من تعثر دراسي، فتمتد فترة المشاهدة بهم إلى ثالث 

 .(19)ساعات يوميا
ويشكو العديد من المدرسين األمريكيين من عدم 
قدرة الطلبة على التركيز لفترات طويلة، ومن قصر 

بة وذكر كثير منهم أن الطل. المدة اإلصغائية عندهم
والتالميذ على مختلف أعمارهم، قد تنطفئ أفكارهم 
بعد عشر دقائق من المحاضرة أو الدرس، حيث 
يحتاجون إلى الراحة والتوقف عن التركيز، ويعزو 

الفكري إلى " االنطفاء"بعض علماء االتصال هذا 
وجود اإلعالنات التجارية التي تقطع البرامج 

يث يأخذ التلفزيونية كل ثماني دقائق تقريبا، ح
المتفرج بعض الراحة من المتابعة ليذهب إلى 
الثالجة، أو ليشرب قدحا من القهوة، أو فقط ليرتاح 

 .(21)قليال
 :تعطيل الكثير من النشاطات المفيدة( 4

لما كان واقع كثير من األطفال أنهم يقبعون 
ساعات عديدة أمام شاشة التلفزيون كل يوم لمشاهدة 

 -وال شك-ما يعرضه من برامج متنوعة؛ فإنه 
ستكون تلك الساعات العديدة مقتطعة على حساب 
نشاطات أخرى مفيدة، كان باإلمكان أن يقوموا 
م، بممارستها، وأن يستفيدوا منها في بناء شخصياته

وتنمية هواياتهم العديدة، من مثل القراءة، والكتابة، 
ومراجعة الدروس، وأداء الواجبات المدرسية، 
.. واللعب، والترويح على النفس، وممارسة الرياضة

 . إلخ
وفيما يلي، هذه بعض النشاطات المقتطعة، 
التي كان يمكن أن يستفيد منها الطفل عوضا عن 

 .يها أمام التلفزيونتلك الساعات الطويلة التي يقض
 :التلفزيون والقراءة –أ 

إن تجربة مشاهدة األطفال للتلفزيون تؤثر بشكل 
واضح على قراءتهم، وذلك من نواح بالغة األهمية، 
فهي تؤثر في مقدار ما يقرؤون، وطبيعة ما يقرؤون، 
وشعورهم اتجاه القراءة وما يكتبونه ومدى جودته، ما 

بصورة وثيقة بتجارب دامت مهارات الكتابة ترتبط 
 .القراءة
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ومما ال شك فيه، فإن األطفال يقرؤون أقل حين 
يتوافر التلفزيون لديهم، حيث يكونون أكثر ميال إلى 
تشغيل جهاز التلفزيون عندما ال يجدون ما يفعلونه، 
منهم إلى التقاط كتاب ليقرأوه، ذلك ما يحدث جزئيا 

نشاطا إن لم يكن بصورة تامة، ألن القراءة تتطلب 
عقليا أكبر، ومن طبيعة البشر أن يفضلوا تسلية 

وفي دراسة مستحدثة . تحتاج إلى المجهود األقل
من تالميذ الصفين الرابع ( 511)شملت أكثر من 

والخامس، أظهر جميع التالميذ تفضيلهم المشاهدة 
% 71على قراءة كتابات من أي نوع، وذكر حوالي 

سادس في ألف من تالميذ الصف ال 233من بين 
استطالع أجرته إدارة التربية في كاليفورنيا في عام 

، أنهم نادرا ما يقرؤون من أجل المتعة، وفي 1981
الوقت نفسه، وفي االستطالع ذاته، اعترفت نسبة 
 4مئوية مطابقة من التالميذ بأنها تشاهد التلفزيون 

 . (21)ساعات أو أكثر يوميا
 :التلفزيون والتحصيل المدرسي –ب 

ثل الوقت المخصص لبرامج األطفال مؤشرا يم
مهما في تعاظم تأثير التلفزيون على األطفال، حيث 
أثبتت إحدى الدراسات التي أجريت في فرنسا أن 
الحد األقصى المسموح به لألطفال للجلوس أمام 
التلفزيون دون أي تأثير سلبي على قدراتهم العقلية 

في " ونور "ويؤكد الدكتور . هو خمسون دقيقة يوميا
تقريره المؤيد بأرقام ورسوم بيانية في دراسة عملية 
لتصرفات المئات من األطفال والمراهقين في باريس 
والكويت، أن التالميذ المتفوقين في المدارس ال تزيد 
فترة مشاهدتهم للبرامج التلفزيونية عن ساعة يوميا، 
في الوقت الذي اتضح فيه أن الطلبة الذين يعانون 

ر الدراسي، يزيد جلوسهم أمام الشاشة عن من التعث
 .أكثر من ساعتين

، بأن األطفال (22)ويؤكد ناجي تمار في دراسته
الذين ينشأون في وسط عائالت يتحكم فيها األولياء 
في توقيت المشاهدة، وكثافتها، ونوعية البرامج 
المسموح بها، يتفوقون دراسيا على األطفال الذين 

الحبل على الغارب في  ينتمون إلى عائالت تترك
 .التعامل مع ذلك الجهاز

 :الحرمان من اللعب المفيد –ج 
يعتبر كثير من علماء التربية الحديثة اللعب 

فاعلية جسمية ونشاط نفسي يندفع إليه الطفل : بأنه
بصورة فطرية من أجل المتعة والتسلية ويتعلم 
بواسطته أشياء كثيرة عن بيئته وعالمه الذي يحيط 

كما ينمو الطفل من خالله نموا جسميا وفكريا به، 
 .واجتماعيا حتى يبلغ درجة النضج المناسبة لسنه

ويؤكد أبو حامد الغزالي على أهمية اللعب 
وينبغي أن يؤذن للصبي بعد : "للطفل بقوله

االنصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميال، يستريح 
إليه من تعب المكتب، بحيث ال يتعب في اللعب، 

رهاقه إلى التعلم دائما فإ ن منع الصبي من اللعب وا 
يميت قلبه، ويبطل ذكاءه، وينغص عليه العيش، 

 .(23)"حتى يطلب الحيلة في الخالص منه رأسا
كما تؤكد نتائج العديد من الدراسات، بأن 
األطفال الذين لم تتح لهم الفرصة الكافية للعب 

أو  الجماعي أصبحوا عدوانيين ال يستطيعون التعاون
المشاركة، ويتسمون عادة باألنانية وتجاهل مصالح 
اآلخرين، وكثيرا ما ينبذهم األقران أو الزمالء، وهم 
دائما في عراك مستمر معهم، وقد يظلون هكذا في 
فترة المراهقة والشباب ال يحسنون التفاعل 
االجتماعي مع زمالئهم في الدراسة والعمل، وغالبا 

ة، كما أنهم يكونون ما تكون عالقتهم معهم سطحي
أكثر من غيرهم عرضة للمشكالت الزوجية وسوء 
التفاهم، ومن هؤالء األطفال أيضا من يفضل العزلة 
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أو االنسحابية، مما يجعلهم أكثر من غيرهم عرضة 
 .(24)لألمراض النفسية أو مشكالت سوء التوافق

 :إعاقة النمو اللغوي عند الطفل( 5
لبي على التكوين قد يكون للتلفزيون فعال أثر س

اللغوي ونموه عند الطفل، خاصة إذا عرفنا أن األمر 
يرتبط باستماعه إلى اآلخرين في المرحلة األولية من 
تعلمه اللغة، وبذلك قد يكون واحدا من العوامل التي 
تؤثر في تأخر تعلم اللغة، وعدم انتظام نموها عند 
ج الطفل في المرحلة األولى من حياته، ذلك أن البرام

التلفزيونية ال تزال غير مؤهلة لتأمين إيصال الكالم 
إلى مسمع الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك 
بسبب تعدد األشخاص المتحاورين في المشهد 
. المعروض، والسرعة النسبية التي يجري فيها الحوار

كما أن التلفزيون غير مؤهل في تثبيت اللغة ونموها 
لحوارية المطلوبة بين وتطورها، ألن المحادثة ا

المتكلم في التلفزيون والطفل غير موجودة، وهذا 
الجانب السلبي يتحول إلى سلبية مؤثرة مع أسباب 
أخرى فسيولوجية مؤثرة على انطالق النطق السليم 

: ".. والمبكر، وعلى ضوء ذلك يقول أحد الباحثين
فإن المشاهدة المكثفة من قبل الطفل للتلفزيون قد 

 :عاملين سلبيين هما تؤدي إلى
االكتفاء باالستماع إلى الكالم من جهة، وهذا  – 1

يؤدي إلى أن الطفل لن يفهم منه إال نسبة ضئيلة، 
 .ولن يحتفظ في ذاكرته إال بنسبة ضئيلة جدا منه

إن االنشغال عن تحريك جهاز النطق والحوار  – 2
الكالمي والمنطقي أثناء المشاهدة التلفزيونية المكثفة، 

ؤدي إلى ضعف في مركز استقبال الكالم، وهذا ي
يعني حدوث اضطراب في عملية النطق، ويمكن أن 
تتأخر عن الحد الطبيعي الذي يفترض أن يكون في 

 .(25)" مرحلة معينة من مراحل الطفولة
 

 :رركاكة التعبير ( 6
أثبتت بعض الدراسات أن المجتمع األمريكي، 

التي يلعب فيها وهو من أكثر المجتمعات العالمية 
التلفزيون أدوارا كبيرة، أن المهارات الكتابية والقرائية 
أصبحت سيئة لدى كثير من التالميذ فيه، كما أن 
قدراتهم على التحدث بطرق منظمة وسلسة أصبحت 

ويشير بعض الباحثين إلى أن للتلفزيون . مفقودة
أدوارا رئيسية في هذا االنحطاط الكتابي والمنطقي، 

وا ذلك إلى دوره في إحياء الصيغ اللفظية وقد أعاد
على حساب الصيغ الكتابية والمنطقية التحليلية، ذلك 
أن لغة وسائل اإلعالم عموما والتلفزيون على وجه 
الخصوص، أصبحت لغة إعالنات تجارية مفككة 
وشبه هستيرية، وخالية تماما من المضمون التخيلي 

 .(26)والتصوري
استعمال اللغة العامية واألسوأ من كل ذلك غلبة 

في ثنايا البرامج التلفزيونية، وفي هذا الصدد الحظت 
بعض الدراسات بأن األطفال الذين يكثرون من 
مشاهدة التلفزيون يميلون إلى أن يتحدثوا بلغة يعوزها 
الصقل، وأن أولئك الذين يتحدثون بلغة يعوزها 
الصقل يميلون أكثر من اآلخرين إلى مشاهدة برامج 

أما األطفال الذين . رة في مستواها اللغويفقي
يتحدثون بلغة تتمتع بالصقل فإنهم يميلون إلى برامج 

 .ذات مستوى لغوي أرفع
وفي ضوء هذه النتائج يتجسد أمامنا مدى 
الضرر الذي يمكن أن يلحقه توظيف العامية بدل 
العربية الفصحى في التلفزيون على المستوى اللغوي 

 : التالية للطفل، وذلك لألسباب
محدودية مفردات العامية قياسا على ما يتوفر  – 1

 .عليه القاموس العربي من مفردات ومترادفات
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محدودية المفردات التي تتصل بالمفاهيم  – 2
المجردة، والصور العقلية، واألحاسيس الوجدانية 

 .على عكس ما في الفصحى
كثرة المفردات والمركبات المنقولة كال أو بعضا  – 3
ن اللغات األعجمية، على خالف اللغة العربية م

ومدى قابليتها للنحت واالشتقاق والتركيب المزجي 
واستحداث المغرب والمولد؛ األمر الذي يجعلها في 

 .غنى عن االستعانة بالمفردات األعجمية
تشويه النطق العربي السليم، واإلخالل بفصاحة  – 4

 .الكلمة
والضيق، تنتهي  إن كل تلك الجوانب من المحدودية

إلى ضعف مهارة الطفل العربي في التعبير عن 
أفكاره وأحاسيسه، متأثرا بما تشتمل عليه بيئة 
التلفزيون، واألسرة، والمدرسة، والشارع، من توظيف 
للعامية في البرامج، ثم إن هذا الضعف المؤدي إلى 
االنحسار في نمو الفصحى في برامج التلفزيون 

غار، أمرا ال يقتضيه الحفاظ الموجهة للكبار والص
على اللغة األم وتراث األمة فحسب، بل يقتضيه 
 .كذلك مسار وتطور العلوم واآلداب والفنون بمجملها

إن هذا التأكيد يجد مبرره في واقع أكثر البرامج 
التلفزيونية العربية شعبية، وهي برامج المنوعات 
والمباريات الرياضية والتمثيليات والمسلسالت 

عاصرة، حيث توظف العامية فيها بنسبة تفوق الم
61.)% 
عرض صورة مشوهة عن حياة الكبار ( 7

 :والمجتمع
تشير العديد من الدراسات اليوم إلى أن األطفال 
أصبحوا يشاهدون من البرامج المعدة للكبار أكثر 
مما يشاهدونه من تلك المعدة لهم، ومن النتائج التي 

الحدود الفاصلة  زوال: يتوقع أن تترتب على ذلك
بين ثقافة الكبار، وتلك الخاصة باألطفال، مما 

يخشى معه أن يقتحم هؤالء عالم الكبار قبل األوان، 
. ودون أن تتوافر لديهم أسباب الحماية والحصانة

وما لم يقم األولياء بدور المفسر والوسيط؛ فإن 
األطفال سوف يستوعبون منظر المجتمع ودور 

ه لهم الشاشة، وهي عادة ما الكبار فيه كما تصور 
تكون نماذج مبسطة بما يتالءم مع ما يتوخاه 

 .(27)المخرج من التسلية والترفيه
 :االنعكاسات االجتماعية: ثانيا
 :اإلخالل بالقيم االجتماعية واألخالقية( 1

يرى بعض الباحثين بأن قيم التلفزيون عبارة عن 
ون ركام هائل من الغث والسمين، جنبا إلى جنب بد

مغزى أو هوية، إذ تتوالى اإلعالنات، والموسيقى، 
واألغاني، والتمثيليات، والخطب السياسية، 
واألحاديث الدينية، والصور الرخيصة، والمناظر 
الداعرة، وخاصة إعالنات األفالم، وكل ذلك يتتابع 
بشكل رخيص ومبتذل، حيث يضم السوقي والرفيع، 

يم، ويطغى والهادئ والعنيف، ويطمس الحقير العظ
. المعنى الهابط المتهافت على المعنى القدسي الرفيع

وحيث يرتفع هذا الركام في شكل أكوام دون احتفال 
أو تمييز، وبال اكتراث أو مباالة، يصاب الطفل 
بانعدام التوازن، وتتعطل لديه حاسة التمييز، ويصير 
نهبا لكل ما هو غليظ وسمج، وحين يقوم األطفال 

عالنات وترديد شعاراتها، ترسخ في بحفظ أغاني اإل
نفوسهم قيم الباعة وشعارات التجار، وأذواق الممثلين 
وأخالق الممثالت، وهكذا تسود بينهم قيم غريبة 

 .(28)تتنافى تماما مع قيم األسرة والمدرسة 
 :التفكك األسري( 2

إن انشغال الطفل ببرامج التلفزيون لساعات 
المسلسالت  طويلة، ومتابعته باهتمام ألحداث

-وال شك-واألفالم وحتى الرسوم المتحركة، تبعده 
عمن حوله، بل وتنفره ممن قد يشغله أو يحاول أن 
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يحول بينه وبين متابعة المشاهدة ولو للحظات، 
وهكذا نرى اإلخوة واألخوات في األسرة الواحدة 
جالسين أمام الشاشة متقاربين في المكان، متباعدين 

الهوة اتساعا، ما ينجم بينهم  ومما يزيد. في األنفس
من خصومات، وذلك بسبب تعارض رغباتهم في 
اختيار برامج معينة للمشاهدة، األمر الذي ينتهي في 

 .(29)الغالب إلى المشاجرات التي ال تحمد عقباها
وهكذا نجد بأن التلفزيون، وعلى الرغم من جمعه 
ألفراد األسرة من حوله، إال أنه قد أسهم كثيرا في 
تقليص حجم األحاديث التي يتبادلونها حول أمورهم 
الحياتية المختلفة، وهذا ما أشارت إليه دراسات 

فقد اتضح أن التلفزيون ال يدعم روابط . عديدة
األسرة بشدة، بل وصفه بعضهم بأنه يفسد روتينها، 
لما يحدثه من خالف بين أفرادها، ونزاع مستمر 

النوم، وكذلك حول أداء الواجب المنزلي، ومواعيد 
بوضع الرقابة على بعض البرامج التي ال يحبذ 

 .(31)اآلباء أن يشاهدها أطفالهم
 :العزلة عن الواقع واالنفصام عنه( 3

لقد بات من شبه المؤكد أن التلفزيون بما يملكه 
من قوة جاذبة وتأثير قوي وتحكم في العقول إلى حد 
 التخدير، يسعى إلى حشد جماهير المشاهدين داخل
عالم مبهر، يميل عبر الصورة التلفزيونية إلى إنتاج 
فضاءات تمويهية، وواقع اصطناعي يسكنه أبطال 
أسطوريون، ينتمون إلى عوالم الخيال واألحالم 

لى عوالم النجومية الرياضية ( بالنسبة لألطفال) وا 
بالنسبة للمراهقين )والفنية واإلعالمية والسينمائية 

ن جماعات األطفال ، تنشأ بينهم وبي(والشباب
وهذا االنغالق . والشباب عالقة حميمة شبه سحرية

ال ينحصر بالضرورة في لحظة المشاهدة الصغيرة، 
دون التنبه إلى أنه تفصلهم عن البرامج التي 

 .(31)شاهدوها على شاشة التلفزيون ساعات طويلة 

وتكمن خطورة انعزال األطفال عن الواقع 
شاهدة التلفزيون في باالعتماد السيكولوجي على م

تصورهم بأن الحياة تجري بذلك النمط الذي 
 –دوما–يشاهدونه في األفالم والمسلسالت، وأنها 

بل وملونة وساحرة، تصاحبها . طريفة وهادئة
الموسيقى التصويرية المدغدغة لألحاسيس 

 .(32)والمشاعر
وفي هذا الشأن تشير بعض الدراسات إلى أن 

قامة عالقات بين الناس، التلفزيون ال يشجع على إ
نما على العكس من ذلك تماما، يدعو الطفل إلى  وا 
االنطوائية بعيدا عن الحياة، واالستغراق مع الصور 

 .(33)التي تعرضها الشاشة في عالم الخيال
فالعكوف الزائد على شاشة التلفزيون ال يساعد 
على إضعاف السلوك الجماعي فحسب، بل يعمل 

فردي الذي يشجع على على تنمية السلوك ال
االنسحاب من عالم الواقع واإلدمان على مشاهدة 

 .(34)برامجه
 :العزلة االجتماعية داخل األسرة( 4

: من المشكالت التي صاحبت انتشار التلفزيون
أن األفراد داخل األسرة الواحدة أصبح كل واحد منهم 
معزوال عن اآلخرين، سواء كانت هذه العزلة 

كل االنفصال عن اآلخرين عند جسمانية، أي على ش
مشاهدة بعض البرامج، بسبب تعدد أجهزة التلفزيون 
في المنزل، أو كانت هذه العزلة معنوية، وذلك حين 
يجلس كل فرد من أفراد األسرة لمشاهدة بعض 
البرامج سويا، ولكن يلفهم الصمت، حيث يعيش كل 
فرد منهم منفردا بمشاعره مع أحداث البرنامج الذي 

ونه، إذ إن الكبار يكون لهم منظورهم في تلك يشاهد
المشاهد، بينما يتلقاها الشباب والمراهقون بمشاعر 

وهكذا األطفال، وذلك ما دفع بعض .. مختلفة
الكتاب والمفكرين ألن يطلقوا على جهاز التلفزيون 
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، وذلك ألنه يجمع الناس "المجمع المفرق"صفة 
وجدانا، ولعل أجساما وأبدانا، ولكنه يفرقهم أفكارا و 

هذا هو الوضع الذي دفع البعض للقول بأن 
يؤدي إلى ازدياد بقاء أفراد األسرة في : "التلفزيون

المنزل، ولكن العالقة بينهم ال تتعدى الوجود 
 .(35)"الجسماني

 :التأثير األيديولوجي( 5
إن تعرض األطفال لبرامج التلفزيون أضحى أحد 

تعدد القنوات  األنشطة اليومية الدائمة لهم، ومع
الفضائية أصبح باإلمكان التعرض للكثير من تلك 
البرامج المشحونة بالقيم السلبية، والتوجيهات 
األيديولوجية التي تتناقض مع قيم أمتنا وعقيدتها 
الصحيحة وأخالقها الحميدة وتقاليدها األصيلة، 
وأخطر ما في مضمون تلك المواد المعروضة 

 :للمشاهدة ما يلي
عظم تلك المواد المعروضة على الشاشة إن م – 1

تجعل اإلنسان في المنطقة العربية يستهوي االحتكاك 
المباشر بالثقافة الغربية؛ األمر الذي يؤدي إلى 
االنسالخ الثقافي، والذي يتجلى في الخلط الذي 

 .تعرفه أنماط السلوك االجتماعية
تقوم معظم تلك المواد التي تعرض عبر  – 2

ربية بتمرير رسائل وخطابات ذات الفضائيات الع
تأثير وجداني وعاطفي ومعرفي يؤثر تأثيرا ال شعوريا 

مما يؤدي  -وخاصة األطفال منهم-على المشاهدين 
إلى تكوين اتجاهات غير مستساغة، وخاصة في 
حالة البرامج الرديئة، أو ذات الخلفيات التي 
تستهدف المساس باإلنسان العربي والمسلم وقيمه 

 .وتراثه
إن معظم تلك المواد المنشورة تبث في ال  – 3

شعور اإلنسان العربي والمسلم أن الوسيلة الوحيدة 
للخروج من التخلف واللحاق بركب الحضارة هو 

نكران الماضي الحضاري بالتخلص منه، باعتباره 
 .عقبة في طريق التقدم

ومعظم البرامج الغربية تخلف لدى اإلنسان  – 4
جات جديدة يصعب إثباتها، وهذا العربي والمسلم حا

ما يجر إلى وقوع تحرك اجتماعي نحو أنشطة 
بديلة، خصوصا تلك التي توهم اإلنسان بإمكان 

 .تغيير وضعه االجتماعي باالعتماد على الحظ
كما أن التقدم الحاصل في التلفزيون بجميع  – 5

أشكاله يدفع أكثر فأكثر نحو النزوع الفردي 
كل أشكال التكامل  االنعزالي، ويقضي على

والتضامن التي عرفت بها المجتمعات العربية 
 .(36)واإلسالمية

 :االنعكاسات السلوكية: ثالثا
أي نشاط جسمي أو عقلي : "يعرف السلوك بأنه

أو اجتماعي أو انفعالي يصدر من الكائن الحي 
نتيجة لعالقة دينامية، وتفاعل بينه وبين البيئة 

مثيرات معينة، ويتضمن المحيطة به، وهو استجابة ل
كل ما يمارسه الفرد ويحس به ويفكر فيه بغض 
النظر عن هدف هذه الممارسة أو اإلحساس أو 

. السلوك االنعكاسي: وهو أنواع، أبسطها. التفكير
هو السلوك االجتماعي، ويتضمن العالقات : وأعقدها

 .(37)"بين أفراد الجماعة والفرد والبيئة االجتماعية
السلوك االجتماعي في كونه وتكمن خطورة 

سلوكا متعلما عن طريق عملية التنشئة االجتماعية، 
ويتضمن اتصاال اجتماعيا، وقد يحدث من خالل 

 .الرموز والصور الثابتة والمتحركة
 :التلفزيون والسلوك العدواني عند الطفل( 1

يؤكد العلماء والخبراء بأن مشاهد العنف 
اشة التلفزيون والجريمة والجنس التي تعرض على ش

لها تأثير بالغ السوء على األطفال، ويؤدي تكرار 
لذلك، فقد بلغ . عرض تلك المشاهد إلى انحرافهم
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الهجوم على التلفزيون حدا جعل أحد األطباء 
إذا كان السجن بالنسبة للمراهقين : "النفسانيين يقول

هو كلية يتعلمون فيها الجريمة، فإن التلفزيون هو 
 .(38)"دية لالنحرافالمدرسة اإلعدا

هل : ولدى تعرضه لإلجابة على هذا السؤال
يتعلم األطفال العنف والعدوان من خالل مشاهدتهم 
لى أي مدى؟  لبرامج العنف والعدوان في التلفزيون؟ وا 

يجيب أحد الباحثين معتمدا على . وتحت أي ظرف؟
أن اإلنسان عندما : نظرية النمذجة، والتي مؤداها

لمشاهدة، فإنه ينتج سلوكه على يتعلم عن طريق ا
أساس ما يشاهده، وأن اإلنسان يقلد الذي يشبهه أو 
األقرب إليه، إذ كلما ازداد تشابه النموذج مع 

ازدادت نسبة تقمص النموذج، ( المقلد)المشاِهد 
ولهذه النظرية أسس تقوم عليها، إذ يستنتج من يبحر 
في تجارب القائلين بها أن روعة مشاهد العنف 

لعدوان في البرامج التلفزيونية تعمل على استثارة وا
الشعور العدواني عند المشاهد، وأن األطفال يتعلمون 
من خالل ما يشاهدونه، وأنهم عندما يواجهون ظرفا 
مناسبا فيما بعد، يحاولون تطبيق ما شاهدوه على 

 .(39)الشاشة
وتتمثل انعكاسات المشاهد المشحونة بالعنف في 
صور شتى من العدوان اللفظي، والذي يظهر من 
خالل اإلكثار من األصوات العالية، والضجيج، 
والصياح الغاضب، والشتائم المتكررة، والتهديد 
بالكالم واإلشارات، أو من خالل عدوان مباشر ضد 

ضرب األبواب بعنف، وبعثرة : األشياء من مثل
لقائها ورميها بعنف، والكتابة العشوائية  األشياء، وا 
على الجدران، وتكسير األشياء، وتهشيم النوافذ، 
شعال الحرائق، أو من خالل العدوان على اآلخرين  وا 

االندفاع نحوهم بشكل عدواني، وضربهم : من مثل

... ونتف شعرهم، وكذا مهاجمتهم ومحاولة جرحهم
 .(41)إلخ 
 :الجريمةالطفل ومشاهد ( 2

تشير بعض الدراسات التي قامت بها إحدى 
لجان الكونجرس األمريكي عن الجريمة والعنف في 
برامج التلفزيون، خلصت إلى أن نسبة كبيرة من 
جرائم األحداث في الواليات المتحدة األمريكية ترجع 
. إلى تقليد مرتكبيها لما يرونه على شاشة التلفزيون

ا جامعة كاليفورنيا كما تشير دراسة أخرى أجرته
أستاذ علم " رودريك جورني"تحت إشراف الدكتور 

النفس االجتماعي في الجامعة، حيث انتهت إلى أن 
األشخاص الذين يشاهدون نسبة كبيرة من برامج 
العنف يميلون بالفعل إلى العنف في سلوكهم، بينما 
يميل مشاهدو البرامج االجتماعية واإلنسانية إلى 

 .نا بكثيرسلوك أكثر اتزا
وفي مصر، أوقفت النيابة العامة إحدى 
مسلسالت اإلذاعة عندما ارتكب أحد المجرمين 
جريمة مطابقة تماما للجريمة اإلذاعية، كما قام 
بعض الشباب بمداهمة إحدى البارات في شارع 
عدلي بالقاهرة، على غرار ما شاهدوه على شاشة 

ضية السينما، مستخدمين المدافع الرشاشة، وهي الق
وفي إسبانيا . المشهورة باسم قضية سامي سرحان

من األحداث المنحرفين قد تلقوا % 39ظهر أن 
معلوماتهم من األفالم التي تشرح لهم تفاصيل 
ارتكاب الجريمة، وطرق االعتداء على الناس، 

 .        (41)وأساليب االنحراف الخلقي
وفي دراسة أعدتها الجمعية النفسية األمريكية، 

ساعة في  27أن الطفل الذي يشاهد التلفزيون  تبين
من  111 111مجرما و 8111األسبوع سيشاهد 

وطبقًا . أعمال العنف من سن الثالثة حتى العاشرة
لما كشفت عنه اإلحصاءات، فإن المواطن األمريكي 
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 21 111ببلوغه سن الثامنة عشرة يكون قد شاهد 
 41 111عمل من أعمال العنف، منها مشاهد لـ 

 .(42)اتلق
 :الطفل ومشاهد الجنس( 3

يؤكد العديد من العلماء على أن ما يشاهده 
الطفل من فنون التقبيل، والحب، والمغازلة، واإلثارة 
الجنسية، والتدخين، واحتساء الخمر، يتعلمها الشباب 

ومن أخطر . واألطفال من خالل السينما والتلفزيون
 Frédéric" فردريك ورثام"ما اكتشفه الدكتور 

wertham  ،أن األطفال يتأثرون بمشاهدة الجنس
ويحيون حياة أشبه بأحالم اليقظة، ويمارسون العادة 

وقد . (43)السرية، ويربطون بين القوة والعنف والجنس
مجموعة من  W.charters" أحصى تشارترز

األفالم التي تعرض على األطفال عالميا، فوجد أن 
نسية، وأن منها تتناول موضوعات ج% 29.6
منها % 15منها تعالج الجريمة، كما تدور % 27.4

 .(44)حول الحب بمعناه الشهواني المكشوف
وهو من علماء Cline (1994 )" كالين"ويقول 

إن هناك : "النفس المتخصصين في هذا المجال
تقارير وشهادات من المعتاد سماعها من رجال 

لصور األمن، تفيد بأنهم كثيرا ما يجدون كميات من ا
الجنسية العارية أو شرائط الفيديو تمثل أفالما جنسية 
خليعة، وذلك عند تفتيشهم لمساكن األشخاص 
المرتكبين لجرائم االغتصاب الجنسي، وبخاصة 

 .(45)"حوادث االعتداء الجنسي على األطفال
 :إدمان المشاهدة( 4

إلى أولئك األفراد الذين ال " إدمان"تشير لفظة 
ولدى . اء عن مشاهدة التلفزيونيستطيعون االستغن

تعرضه لإلجابة عما إذا كان التلفزيون يشجع الطفل 
بأن إدمان " ولبور شرام"على إدمان المشاهدة، يجيب 

الطفل يكون في حالتين، ففي الحالة األولى يدمن 

فيها على المشاهدة عندما يعتاد على البرامج التي 
اليومي  تبلغ اإلثارة فيها حدا عاليا، فينظم نشاطه

على هذا المستوى من اإلثارة، حتى إن سلوكه ليبدو 
مشتتا إذا انخفضت اإلثارة عن هذا المستوى، 
ويستولي عليه القلق والملل إلى أن يقوم بعمل شيء 
يستعيد به مستوى اإلثارة الذي تعود عليه في 

 .سلوكه
كما يحدث اإلدمان أيضا عندما ينسحب الطفل 

التي تكدر حياته إلى هربا من مشاكله الواقعية 
مشاهد الخيال التي تريحه، فيجد الفارق بين الحالتين 
شاسعا، وتكون استجابته للمشاكل التي يراها في 
التلفزيون أقوى منها بالنسبة لمشاكله الخاصة في 
الحياة؛ مما يدعو إلى زيادة االستغراق مع برامج 

 . (46)التلفزيون
 :تأثير اإلعالنات التجارية( 5

خبراء اإلعالم على أن اإلعالنات يجمع 
بصورتها الحالية التي تبث على شاشة التلفزيون في 

الوطنية، والعربية، والغربية؛ تحمل : مختلف القنوات
في طياتها تأثيرات سلبية جسيمة على الطفل، حيث 
توظف مشاعره في اتجاه غير مشروع، وتشجع القيم 

ينية، المادية لديه على حساب القيم الروحية والد
باإلضافة إلى أنها تغرس في نفسه ثقافة االستهالك، 
والميل إلى الترف واإلسراف؛ األمر الذي يسهم في 
النهاية في إنتاج جيل ال يتسم باالعتدال أو التوازن 

 .(47)في سلوكه اليومي أو الحياتي
وعن تأثير اإلعالنات على سلوك األطفال، 

التلفزيون تقول منى الحديدي رئيسة قسم اإلذاعة و 
إن اإلعالنات لها : "بكلية اإلعالم جامعة القاهرة

تأثير سلبي على الطفل، فهي تزيد لديه السلوك 
االستهالكي، فضال عن زيادة تطلعاته، مما يجعله 
يرفض واقعه األسري، وهذا يخلق نوعا من الصراع 
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داخل األسرة، بل داخل الطفل ذاته، مما يجعله 
يلجأ إلى سلوك غير محبطا في معظم األحيان، و 

سوي للحصول على المال الالزم الذي يحقق له 
رغباته، ويلبي له ما يشاهده ويسمع عنه من سلع 
ومنتجات، باإلضافة إلى تأثيرها على معارفه الثقافية 

 . (48)" ولغته، وتحديد أولوياته، وتشكيل ذوقه
ومن جهته، يشير الدكتور صفوت العالم، رئيس 

ة واإلعالن بجامعة القاهرة، أن قسم العالقات العام
التأثير على سلوك الطفل : أخطر هذه التأثيرات، هو

فبعض اإلعالنات يرسخ بعض . الشخصي
كالرقص، وحركات الوجه، : السلوكيات غير المناسبة

وتعبيرات الجسد والعيون؛ مما يخلق بعض القيم غير 
المالئمة للعادات والتقاليد، فتكبر مع الطفل، وتصبح 

 .(49)من سلوكه الشخصي بعد ذلك جزءا
 :االنعكاسات النفسية: رابعا
 :الخوف( 1

يؤكد كثير من الباحثين المعاصرين، تعرض 
األطفال ألضرار عديدة بسبب ما يشاهدون من أفالم 

الكوابيس الليلية : للرعب والخوف، ومن هذه األضرار
فقد . المزمنة، ومعاناة الطفل من التخيالت المزعجة

أن تكرار Sarafino (1986 :)" سارافينو"أثبتت 
: لمخيفةرؤية بعض األطفال الصغار للمشاهد ا

كالغيالن مثال، أو الحيوانات المتوحشة، أو العنف، 
يمكن أن يسبب لهم هذه الكوابيس أو التخيالت، 
ومتى ظهرت هذه األعراض على الطفل، يجب أن 
يتوقف عن االستمرار في مشاهدته لتلك األفالم 
ال أصيب بالفوبيا المزمنة، أو عصاب ما  المخيفة؛ وا 

 .(51)معه لعدة أسابيع بعد الصدمة، والذي قد يستمر
وقد اتضح نتيجة للعديد من الدراسات، تنوعت 

 3أن األطفال من سن : فيها طرائق البحث العلمي
سنوات، يخافون من الحيوانات، والظالم،  8وحتى 

كاألشباح، والعفاريت، : والكائنات غير المألوفة
والغيالن، والسحرة، أو أي شيء يبدو شكله غريبا أو 

سنة،  12وحتى سن  9أما من سن . يتحرك فجأة
فتنصب فيه مخاوف الطفل حول تعرضه لخطر 

 .(51)اإلصابة أو الهالك هو أو أبويه أو أقاربه
 :تبلد الحس( 2

يؤكد الباحثون بأن التعرض المستمر لمظاهر 
العنف في برامج التلفزيون يضعف حساسية الطفل 
اتجاهه، ويعني ذلك أن الطفل يصبح أكثر تقبال 

ويبرز ذلك . ممن لم يشاهده على اإلطالقللعنف 
على مستوى اللغة أيضا، فالطفل الذي يستمع إلى 
األلفاظ التي تدل على العنف أو يستعملها، يكون 

وفي .. مهيأ أكثر لتقبل العنف كأفكار وسلوكيات
الواقع فإن توظيف الرموز التي تنطق بالعنف، 

 يعتبر مشاركة لغوية في. كالدم، والسيف والخنجر
 . (52)العنف

وفي دراسة حديثة قامت بها الجمعية العالمية 
الستطالع آراء  1997ألصدقاء الطفولة سنة 

الخبراء في مجال الطفولة من أطباء لألطفال، 
وقضاة لمحاكم األحداث، وفالسفة، وأخصائيين 
اجتماعيين؛ وذلك عن مدى تأثير التلفزيون على 

لى الجري مة، جاءت األحداث، ودفعهم إلى العنف وا 
إن الصغار الذين : نتائج الدراسة على النحو التالي

يشاهدون العنف على الشاشة الصغيرة، يتذوقونه ولو 
بطريق غير شعوري، وحينما يصلون إلى سن 
المراهقة، فإن هذا العنف ال يرهبهم، وال يستنكرونه، 
ويترتب على ذلك نوع خطير من التعود عليه، 

وهكذا يصبح . اليوميةويؤدي إلى تغيير تصرفاتهم 
العنف في نظر هؤالء المراهقين أمرا طبيعيا 

ووسيلة مفضلة لحل المشكالت التي .. ومعتادا
 .(53)يواجهونها 
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إلى أن تعرض الطفل " ماريا بنيوشوفا"وتشير 
لفترات طويلة لمشاهد العنف على شاشة التلفزيون 
يكون تأثيره األولي هو الخوف والرعب، ولكن 

تاد على تلك المعروضات كلما زاد سرعان ما يع
: تعرضه لها أو مواجهته لها، ويكون نتيجة ذلك

. بتلك المشاهد( أو تبلد اإلحساس)ضعف اإلحساس 
على ( التبلد الحسي" )ضعف اإلحساس"وحين يطبق 

مشاهد العنف في التلفزيون، فإنه يحدث في 
 : االستجابات إزاء ثالثة دوافع ومحرضات

ضعاف االستجابة يؤدي إلى تقليل  - ( ردالفعل)وا 
 .ضد العنف كأداة

ضعاف االستجابة  - ( ردالفعل)يؤدي إلى تقليل وا 
 .ضد الشخص الذي يستخدم العنف

ضعاف االهتمام بالضحية  -  . (54)يؤدي إلى تقليل وا 
 :السلبية( 3

يخشى كثير من المربين من أن طول الجلوس 
 أمام التلفزيون، واالستسالم لبرامجه، مع انعدام
المشاركة اإليجابية، يعطل فرص الحوار والمناقشة 
والجدل والمراجعة، والتي كانت سمات المجالس 
والمساجد والجامعات ودور العلم قديما، فجاء 
التلفزيون ليناهض هذا السلوك الحيوي، ويمهد لمناخ 
دكتاتوري يحافظ على السلبية، ويدعو الجميع إلى 

 .االستسالم واالمتثال والخنوع
" مارتن جروتيان"هذا الصدد يقول  وفي

Martien Grotiahn" : إن معنى الحياة التلفزيونية
أننا ال نحي حياتنا، فنحن نعيش على شاشة 
التلفزيون، ونستسلم لها، دون أن نفعل شيئا سوى 
اإلنصات بال حراك، فالتلفزيون يعيش لنا، ويفكر لنا، 
ويرى لنا، ويسمع لنا، ويعطينا الحلول الجاهزة 
المطلوبة، وهو بذلك يعطل قوى الفكر، ويعوق تطور 
الشخصية واستقاللها، فالناس ال يتمكنون من تكوين 

آرائهم وبلورة أفكارهم، وهكذا يصبح األطفال في 
حالة ضياع كامل، وال يستطيعون القيام بأي نشاط 

 .(55)"تلقائي، وقد يعوزهم مجرد الخيال
" شرام"و Lyle" اليل"و Barker" باركر"ويتفق 
Shramm  على أن التلفزيون يؤدي إلى االنسحاب

من الحياة الواقعية إلى العزلة والتفاعل مع شاشة 
العرض التي يستسلم لها الطفل، ويمتص ما تقدمه 

فهي تستغرقه، أو . له، ويتشرب ما تتضمنه من قيم
 . (56)قل إنها تغرقه وتهيمن عليه

وفي المقابل، يشير أحد الباحثين إلى أن 
فالنشطاء منهم . نشطاء، وسلبيين: األطفال نوعان

يمنعهم مزاجهم النشيط من أن يصبحوا عبيدا لشاشة 
مراقبين سلبيين لما "التلفزيون، ومن أن يصبحوا 

أما األطفال السلبيين، ". يجري على شاشة التلفزيون
ربوي، يصبحون فإنهم في غياب التوجيه واإلرشاد الت

 .(57)أكثر سلبية تحت تأثير التلفزيون
 : اإلثارة المفرطة( 4

يشكل تركيز التلفزيون على تقديم برامج غاية 
في اإلثارة، بغية جذب األطفال، خطورة على النظرة 
التي يكونها الجيل الناشئ عن المجتمع والواقع الذي 
قبال  يعيشه، ذلك ألن غزارة البرامج المثيرة، وا 

طفال عليها، ال يسمح لهم بفرص كافية للتعرف األ
على نواحي أخرى، غير المغامرات والدراما في 

وفي هذا الصدد تشير الباحثة . الحياة الواقعية
إلى أن األطفال، يتعلمون من التلفزيون " ماكوني"

كيف يتصرفون في المواقف المختلفة، وقد يتصف 
كما تصرفهم بالخشونة إذا دعت الظروف إلى ذلك، 

تؤكد أنه كلما استمر الطفل في مشاهدة برامج اإلثارة 
والعنف؛ فإنه يتغذى ويتعلم منها، خاصة إذا كان 

 . (58)عنده ميل طبيعي إلى هذا النوع من السلوك
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 :االنعكاسات الصحية: خامسا
يؤكد األطباء وعلماء النفس على أن التلفزيون 

ء، يهدد صحة الطفل الجسمية والعقلية على حد سوا
ويعتبرون السيارة، والسيجارة، والتلفزيون، والخمر، 
آفات القرن العشرين، ألنها تؤذي جسم اإلنسان، 
وتفسد عقله، وتعوق الناس عن الرياضة والحركة، 
وتؤدي إلى البالدة، والكسل، والخمول، فضال عن 
أنها تصيب أصحابها باألرق والقلق، كما أنها تؤثر 

إلخ، وذلك كما ..يةعلى الحواس البصرية والسمع
 :سنبينه

 :التأثير على البصر( 1
إن استمرار استعمال البصر، مع تركيزه على 
الصورة والحركة في حيز صغير، قد يسبب إرهاقا 
ألعصاب العينين، وهذا الحال ينطبق على القراءة 
عموما، ومشاهدة التلفزيون خصوصا، وذلك لما 

اإلجهاد للعين تسببه هذه األخيرة من احتمال حدوث 
فالضوء . إذا كانت ظروف الرؤية غير صحيحة

الباهر، والضوء الضعيف، والبعد أو القرب الزائد، 
كما اتخاذ وضع متعب لألعصاب؛ كل هذه األسباب 
تؤدي إلى إجهاد العينين عند القراءة ومشاهدة 

 .(59)التلفزيون
وتكمن خطورة التلفزيون، في أن المشاهد يقلل 

لرمش اإلرادي، وهو ما يؤدي إلى من عدد مرات ا
القرنية )التقليل من توزيع الدموع على سطح العين 

، وبالتالي تؤدي إلى نقاط جفاف على (والملتحمة
جهاد،  القرنية، ومن ثم يشعر المريض بحرقان وا 
وكذلك إفراز للدموع، يصاحب ذلك احمرار بسيط في 

ولكن هذا التأثير وقتي يذهب عند انقطاع . العينين
 .(61)مشاهدة التلفاز

أن : وفي هذا الصدد يقرر أطباء العيون أمرين
رهاقا للعين، وال  المشاهدة في حد ذاتها تمثل عبئا وا 

وثانيهما، أن .. سيما عندما تتصل لساعات طويلة
اإلرهاق قد يكون نتيجة لظروف معينة تتم فيها 

العاملون  ويقرر. المشاهدة أكثر من المشاهدة ذاتها
في حقل البصريات والعيون أن هناك شروطا ال بد 

 :(61)من توافرها للمشاهدة الصحيحة
أن تكون المسافة بين المشاهد والشاشة خمسة  – 1

 .أضعاف قطرها
أن تكون الشاشة في مستوى نظر المشاهد،  – 2

 .حتى يشعر بالراحة، ويتجنب حدوث إجهاد لعينيه
ضاءة أن يتفادى المشاهد قوة إ –3

، بأن يحتفظ ببعض الضوء في  Contrastالشاشة
 . غرفة المشاهدة

ضرورة أخذ قسط من الوقت لراحة العينين  – 4
دقائق كل  11دقائق كل ساعة، أو  5حوالي
 .ساعتين

ضرورة تجنب األوضاع الخاطئة، كالمشاهدة  – 5
 .مضطجعا، أو راقدا على بطنه أو على ظهره

خارجية  كما يستحسن استعمال شاشة – 6
External Screen  لصفية األشعة الصادرة من
 . التلفزيون

 :داء السكري( 2
للصحة العامة " هارفرد"يربط باحثون في معهد 

بين السلوك الخامل، وخصوصا الجلوس مدة طويلة 
أمام التلفزيون، وبين ازدياد احتمال اإلصابة 

بين الرجال، واعتمد الباحثون على  2بالسكري، نوع 
ة االستطرادية لممارسي المهن الصحية لتتبع الدراس

الحالة الصحية ومدة التفرج على التلفزيون حوالي 
سنة،  57و 41رجل تتراوح أعمارهم بين  38111

حتى نهاية العام  1986وللفترة الممتدة من العام 
مع توزيع استمارة استبيان عليهم مرة كل  1996
، أو سكري 2ومعروف أن السكري نوع . سنتين
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البالغين يظهر عادة بعد سن األربعين، حيث ال تنتج 
أجسام المصابين به الكمية الكافية من األنسولين 
الذي يحتاج إليه الجسم، أو أن أجسامهم ال تستعمل 

 .األنسولين المنتج بكفاءة
وبالمقارنة مع األشخاص الذين يمضون ساعة 
واحدة أو أقل أسبوعيا في التفرج على التلفزيون، 

ت الدراسة أن الرجال الذين يمضون وقتا اكتشف
طويال أمام الشاشة، هم أكثر عرضة لإلصابة 

 5 –3، فالرجال الذين يقضون 2بالسكري نوع 
ساعات يوميا أمام الشاشة، احتمالهم مضاعف 
لإلصابة بالسكري وأولئك الذين يقضون ست ساعات 

 .(62)أو أكثر إصابتهم هو ثالثة أضعاف
 :ى النوم والصحة بوجه عامأثر التلفزيون عل( 3

تؤكد العديد من الدراسات على أن مشاهدة 
األطفال للتلفزيون لفترات طويلة، وخاصة قبل النوم 
مباشرة، تؤثر على المواعيد المفترضة لنومهم، حيث 
يميلون لمقاومة النوم ابتداء، مما يصعب عليهم 
النعاس الحقا، ويجعلهم يستيقظون أثناء النوم 

ى من العادي، األمر الذي ينعكس سلبا بمعدالت أعل
على صحتهم بوجه عام، وعلى تطور قدراتهم العقلية 
والوجدانية بوجه خاص، كما يقلل نمط النوم غير 
السليم بوجه خاص من االنتباه في المدارس وأثناء 
متابعة الدروس بها، ويسهم في ضعف التحصيل 
التعليمي، الذي قد ينتهي بأصحابه إلى حاالت 

 . كتئاباال
ويؤكد الباحثون على أن اإلفراط في المشاهدة، 
وخاصة أثناء تناول الطعام، يرتبط ارتباطا وثيقا 
بظاهرة البدانة عند األطفال، وهي سمنة غير 
مرغوب فيها صحيا بوجه عام، كما وتظهر الفحوص 
الطبية لألطفال المتقدمين للمدارس من المغرمين 

ابتهم بانحناء بالجلوس طويال أمام التلفاز، إص
 . (63)الظهر وضعف البصر

 
 :الخالصة

بأن : من خالل ما مر معنا، نخلص إلى القول
التلفزيون يمكن أن يحقق أهدافا كثيرة، ونتائج طيبة 
عميمه، وذلك من خالل العديد من المواد اإلعالمية 
التي يعرضها لألطفال على شكل برامج ثقافية، 
وعلمية، واجتماعية، وترفيهية، تنمي محصولهم 

تستثير خيالهم اللغوي، وتوسع من قدراتهم المعرفية، و 
لتحفز عقولهم على التفكير والتأمل، فيتفتق على 
اإلبداع واالبتكار، كما تكسبهم ألوانا شتى من 
المهارات العقلية الجديدة، التي ما كان لهم أن يصلوا 
إليها بغيره، كما أنه يسهم بشكل فعال في عملية 
التنشئة االجتماعية، جنبا إلى جنب مع سائر 

الجتماعية األخرى، وذلك من مؤسسات التنشئة ا
خالل زيادة الخبرات الحياتية لديهم، واطالعهم على 

 . سلوكيات اجتماعية مرغوب فيها
ولكن التلفزيون بقدر ما يؤدي تلك الوظائف 
المتعددة، فإنه يمكن أن يعطي نتائج عكسية، 

ترشيد  يتمويفضي إلى انعكاسات سلبية، وذلك إذا لم 
وقات مشاهدة برامجه، استهالك مواده، وتنظيم أ

وانتقاء جيد ودقيق لمعروضاته؛ وخاصة في هذا 
العصر الذي أصبح التلفزيون فيه نافذة يطل المرء 
من خاللها على هذا العالم الفسيح بكل مكوناته و 
اتجاهاته، بواسطة ذلك الكم الهائل المتدفق من 
القنوات الفضائية التي تبث اآلالف من البرامج 

مية التي منها الجيد النافع، ومنها والمواد اإلعال
الضار المسموم، األمر الذي يتطلب بالضرورة 
ترشيدا في االستعمال، ورقابة على نمط اتجاه 
ال فإن األمر  المشاهدة، وضبطا محكما ألوقاتها، وا 
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حينئذ سيكون غاية في الخطورة والضرر على 
مستويات وجوانب متعددة من حياة الطفل، المعرفية 

ية واالجتماعية والسلوكية والنفسية والصحية، والتربو 
 .مما وقفنا عليه في هذا العرض

 
 :الهوامش 
 
كيف يشكل سلوك الطفل وينمي قدراته؟ القافلـة، مجلـة ثقافيـة شـهرية تصـدرها أرامكـو السـعودية، .. التلفزيون: مختار وفيق صفوت - 1

 .21، القافلة، ص2111فبراير –يناير 
الطفــل، البـرامج التلفزيونيــة لألطفـال بــين النظريـة والتطبيــق، مجلـة ثقافــة الطفـل، المركــز العربـي لثقافــة : سـعدية محمــد علـي بهــادر - 2
 .111ص، 3،1986ع
 .118، ص1997الطفل المسلم بين منافع التلفزيون ومضاره، مكتبة العبيكان، الرياض، : محمد عبد العليم مرسي -3
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 واقع استعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية العربية
 (2)سلطان بلغيث .دو  (1)سلمى حميدان

 (1)أصول الدين، قسم الدعوة واإلعالم، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية كلية
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 ملخص

دور وسائل تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع استخدام اللغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية، من خالل استكشاف 
اإلعالم، والسيما المرئية منها في تعميم استعمال اللغة العربية، وما هي العقبات التي تحول دون احتالل اللغة العربية 

وهل هناك استراتيجية واضحة المعالم للنهوض باستعمال اللغة العربية في الفضائيات . مكانة الئقة بها في زمن العولمة
 ؟العربية

 .واقع، استعمال، اللغة العربية، وسائل اإلعالم، وسائل اإلعالم المرئية العربية: الكلمات المفاتيح

 

 

 

 

 
Résumé  
Le but de cette étude est d'évaluer la réalité de l'utilisation de la langue arabe dans les 

médias visuels, en particulier la télévision. De plus, nous voulons déterminer les obstacles qui 

empêchent la langue arabe  d’occuper à l'ère de la mondialisation  une place convenable 

parmi les langues et comment promouvoir  son utilisation dans les chaînes satellitaires 

arabes. 
 

 

Mots clés: Fait, l'utilisation, la langue arabe, les médias, les médias visuels arabes. 

 

 

 

 

 

Abstract  
This study aims at finding out the fact of using the Arabic language in the visual media by 

exploring the role of the media, particularly the visual ones in promoting the wide use of the 

Arabic language and finding out the obstacles that made the Arabic language have a decent 

value in the age of globalization. Is there a clear strategy to promote the use of Arabic in the 

Arab satellite channels? 

 

Keywords: Fact, use, Arabic language, media, the Arab visual media. 

 

 

 



 3106ديسمبر   – 63عدد                                      العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  
 

28 

 

 :مقدمة
ذا كانت الدول  ةاللغة عملة متداول بين الناس، وا 

تُنشئ القوانين وتُسّن التشريعات لحماية العملة من 
التزوير فمن باب أولى أن ُتصان اللغة من التدنيس 

العلم والفكر الذي تحمله  ضوالتدليس، حتى ال يتعر 
ارتكازي  نواللغة العربية باعتبارها مكو . إلى اإلفالس

من مكونات الثقافة العربية، وعنوان ُهوية المجتمع 
العربي اإلسالمي وقناة إيصال وتواصل بين األجيال 
تنقل آثار األجداد إلى األبناء وتحفظ أمجاد األبناء 

لتواصل ضرورة لبناء مهارات ا رلألحفاد، تعتب
منظومة الثقافة  في، وهى محورية وأساسية اإلنساني

بداع وتربية  الرتباطها بجملة مكونات من فكر وا 
 .المجتمع العربي اإلسالمي وتراث وقيم

في  مومع ما تمتاز به هذه الحقبة من تفجر عا
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، استحال بموجبها العالم 

ياء تكنولوجيا إلى قرية صغيرة يسعى فيها األقو 
عالميا إلى فرض لغتهم على اآلخرين، وألنها  وا 

كذلك، فإنها تؤدي أخطر األدوار في االرتقاء باللغة 
الهائل  ذلك أن التأثير. العربية أو الحط من شأنها

الذي أخذت تلك الوسائل تمارسه في حياة الناس 
أصبح يضعها في مقدمة العوامل المؤسِّسة والمشكلة 

ذلك حاصل في كل دول العالم اآلن، . ملإلدراك العا
، وال نستثني من ذلك بالدنا العربية واإلسالمية

والسيما وأن العولمة التي تروج خطابا ُيراد له أن 
يكون كونيا، ومع حساسية البعد الثقافي فيها، وعلى 
اعتبار أن اللغة ُتعد محور هذا البعد، فإنه بات من 

قع استخدام اللغة الضرورة العلمية أن نتساءل عن وا
العربية في وسائلنا اإلعالمية المرئية قبل الحديث 
عن آفاقها المتوقعة في ظل التحوالت المتسارعة 
قليميا وكونيا، والسيما  على جميع األصعدة محليا وا 

 في ظل تهافت تيار العولمة ؟

وتندرج تحت هذا التساؤل المركزي جملة من األسئلة 
 :الفرعية أهمها

استخدام اللغة العربية في وسائل  ما هو واقع
 اإلعالم المرئية؟

هل هناك عقبات تحول دون احتالل اللغة 
 العربية مكانتها ضمن وسائل اإلعالم المرئية؟

هل هناك استراتجية عربية للنهوض باللغة 
 العربية في وسائل اإلعالم المرئية؟

 :األهمية االجتماعية والثقافية للُّغة -0
مجتمع بأهمية بالغة بالنظر  تحظى اللغة في أي

الذي تمارسه في التواصل االجتماعي،  رإلى الدو 
رحب ُيمارس من خالله اإلنسان حرية  مفهي عال

التعبير والتفكير، فاللغة رداء الفكر ولباسه، وكل 
من خالل  هتطور يحصل في المجتمع يتردد صدا

مؤسسة اللغة، باعتبارها الناطق الرسمي باسم األمة 
والمعبر عن حياتها وعنوان انتمائها، فالشعوب يمكن 
أن ُتكّبل بالسالسل، وُتسد أفواهها، وُتشّرد من 
بيوتها، ويظلون مع ذلك أغنياء، فالشعب يفتقر 

، دُيسلب اللسان الذي تركه له األجدا نوُيستعبد ما إ
 . لى األبدعندئذ يضيع إ

والّلغة في حد ذاتها ليست رموزا وال مواصفات 
ولكنها إلى جانب ذلك وفي األساس، "فنية فحسب، 

منهج فكر وطريقة نظر، وأسلوب تصور، هي رؤية 
متكاملة تمدها خبرة حضارية، ويرفدها تكوين نفسي 

ومن البديهي أن الذي يتكلم لغة هو في . "متميز
مل في كيانها تجارب تح يواقع األمر يفكر بها فه

. (2) "أهلها وخبرتهم وحكمتهم وبصيرتهم وفلسفتهم
أصدق سجل لتاريخ "ولذلك ُتعتبر اللغات 

ألنها أداة الحاضر وصورة التاريخ، ...الشعوب
ومنها تُقتبس األلوان الحضارية واالجتماعية الدالة "

وبها يرتبط . على مجاري األمور ومصائر األقوام
ي يتأسس عليه معمار الهوية في الجوهر الثقافي الذ
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. (1) "بعديه التاريخي الماضي والمصيري القادم
فاللغة "وهناك تناسب طردي بين اللغة والحضارة، 

هي التي ُتحّول األفراد من جماعة بشرية إلى 
مجموعة ثقافية، وهذا على وجه التمحيص يعني أن 

،  (0) "الرابطة اللغوية أقوى من الرابطة السياسية
يعني ببساطة أن اللغة ظاهرة اجتماعية تعيش  وذلك

مع اإلنسان جنبا إلى جنب، تضعف بضعفه وتنمو 
لقد أصبحت اللغة ابتداًء . "وتزدهر بنموه وازدهاره

من منتصف القرن التاسع عشر من أهم المقومات 
والعربية .   "(0) "المحددة لجنسية أي شعب أو أمة

نما هي أصدقه ا شاهدا ليست بدعا من اللغات، وا 
 . (5) "على هذا االنعكاس والتأثر

وعليه فاللغة العربية أولى من غيرها بموفور 
الرعاية وبالغ العناية، ألنها حاملة كالم اهلل، 
وحاضنة تراث غني، وناقلة تاريخ مجيد إلى األبناء 
واألحفاد، فهي الجسر الذي يصل بين األجيال 

الذي والحضارات المتعاقبة، وبالنظر لهذا الدور 
تضطلع به، ال بد من توليها بالتحديث والتطوير 
حتى تكون دائما في مستوى التحديات التي يحفل 

 .بها العالم المعاصر
 نومن ثمة فحياة اللغة العربية وحيويتها ره

استعمالنا لها وقدرتنا على توسيع مجالها، وحملها "
بقدر ممارستنا  على االستجابة لحاجاتنا ال يتوفر إال

بقاؤه...تحميلها لتجارب بشرية جديدةلها و  لغة  اوا 
تواصل بين كل العرب رهين جمعنا لشتات معطياتها 

 لفي وسائل عمل متجددة وسعينا المتواص اوتجسيمه
 .  (0)"على متابعة تطورها وتعهده

البقاء دون لسان  عإن األمة، أي أمة، ال تستطي
 رتوصيل ما تفك مُيعّبر عن ذاتها، فبوساطة اللغة يت

موضوع يعيه من هم بخارجها،  ىفيه الذات داخليا إل
فاللغة هي الرابطة الوحيدة بين عالم األجسام وعالم 
األذهان، ومن هنا يصح القول بأن اإلنسان جسم 

وروح ولغة، فمسلسل الحياة اليومية ال يمكن كتابة 
 لحلقاته وتصميمها بشكل مترابط في غياب لغة تشك

لتفاعل، مما يجعل من اللغة أداة التفاهم والتواصل وا
ضرورة حضارية والزمة إنسانية، وظاهرة اجتماعية 
. ال يمكن االستغناء عنها في صيرورة حياة المجتمع

وهو ما يقتضي بذل مزيد من الجهد والعناية لجعل 
تستجيب لحركية التحوالت التي يشهدها راهن  ةاللغ

ومن ثمة فالنهوض باللغة العربية . المجتمع العربي
ال يمكن ما لم ُينهض بوضع وحالة المتكلم بها، 
وذلك من خالل الجوانب األساسية لنمو وتطور 
وتقدم اإلنسان مثل الجانب االجتماعي والتعليمي 

 .واالقتصادي، ومن ثم الثقافي والفكري له
إلى من يرعاها  -كما اإلنسان –فاللغة تحتاج 

ويحضنها ويحميها من جميع األمراض، التي قد 
عليها وتؤذيها، ويحافظ عليها من األفول  تؤثر

واالنقراض، كذلك لمن ينميها ويطورها ويدفعها إلى 
في حالة اإلنسان القائمون على هذه المهمة . "األمام

هما األبوان واألهل كخلية ووحدة صغيرة راعية 
ومنظمة لحياته، ومن ثم المجتمع كخلية ووحدة 

سسات ومن ثم يأتي دور الهياكل والمؤ . "أكبر
والهيئات اإلدارية كخاليا ووحدات أكبر، والراعي 
الكبير الذي لديه المقدرة واالستطاعة لحماية ورعاية 
كل هذه الخاليا مجتمعة هو ما يعرف اليوم باسم 

 . (7)  "مؤسسة الدولة بمعناه الشمولي العام
 اللغة ةيمحور  نكري أحد الومن الناحية المعرفية، 

 في والمترجمة الحاملة فهي المعرفي؛ اإلبداع في
 األخير هذا أن باعتبار اإلنساني، للفكر نفسه الوقت

 وفق اللغوي، التتابع خالل من إال تجلىأن ي مكني ال

 .عنها والكشف المعرفة توضيح في سهمتُ  خالقة عملية

 العربية ثقافتنا في المعرفي للحصاد تأمل وأدنى

 في العربي الفكر أن مفادها دقيقة، مالحظة إلى قودناي

 ال منفعلة ثقافية عقلية عن إال صدري ال تجلياته معظم
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 هذا ؤطري . مبتكرة ال ناقلة مجددة، ال مقلدة فاعلة،

 مختلفان؛ اتجاهان تجاذبهاي جدلية المعرفي الواقع

 فيكرس الثاني أما التراث، إنتاج بإعادة مرتبط األول

 لنا ليتجلى . المعاصرة الغربية الثقافة من النقل ثقافة

 ال بوساطة، إال تمي ال المعرفي للواقع تنايرؤ  أن يفك
 الوضع هذا إلى أشار وقد ،مباشرة قةيبطر  تتجسد

 العربية الثقافة أن طالما" :قال حيث، حنفي حسن
 الغرب، عن أو القدماء عن تنقلها نصوص ثقافة

 إنتاج، إعادة وثقافة ليتأو  وثقافة نص ثقافة فستبقى

 أن دون مباشرة العالم إلى أنظر أن أستطيع ال وأنني

 أن العربية للثقافة ديأر  .نصا الواقع وبين بيني أضع

 والعلوم واألدب والثقافة الفكر في دةيجد نصوصا تبدع

 إلى تضيف وأن مباشرا، تنظيرا للواقع تنظر وأن

 من أخرى مجموعة ميالقدالعربي  التراث

 بين المترددة المعرفية الثقافة فهذه. "(8)"النصوص

 ديتز  قد اآلخر، فكر وترجمة التراث، إنتاج إعادة

 قبلي ال عالم في الذات واستصغار بالدونية الشعور

 .(9) "ومعرفيا ذاتيا القوي إال قيادته في

 : اللغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية -2
كانت اللغة تعني حسب تعريف ابن جني  إذا
مجموعة أصوات ُيعّبر بها كل قوم عن :"لها

، فهل يكفي رجل اإلعالم أن يظهر على "أغراضهم
الشاشة ويتحدث حتى يفهمه الجمهور؟ ذلك أن كثيرا 
من وسائل اإلعالم المرئية كانت تعتقد واهمة أن 
الجمهور يفهم رسائلها، في حين أن العكس هو 

اختلفت لغة وسائل " وعليه فمهما  .الصحيح
، الوضوح:ها تخضع لحقيقة بسيطة وهياإلعالم، فإن

 .(22) "والمباشرة والدقة،
اإلعالم الحديثة، وفي مقدمتها  والشك أن آليات

تستطيع أن  ،الفضائيات التي ظهرت منذ وقت قريب
تساعد على نشر اللغة العربية الفصحى وتقديم 

هي تملك من قويم، أصناف المعرفة بلسانها ال

اإلمكانات التي تجعل هذه اآلليات قادرة على أن 
تربط اللغة العربية بحركة الواقع بكل ما يضطرب 
في جنباته من تناقضات وصراع صاخب، فضاًل 
عن االعتماد على هذه اآلليات كجهاز إعالمي 

عليه أن يتحمل مسؤولية المحافظة  بمعناه الدعائي
على الفصحى وحمايتها وتقديم اإلرث الثقافي العربي 
المشترك الذي هو بال أدنى مبالغة أعظم إرث ثقافي 
ورثه شعب على وجه األرض، وما المانع من تحول 
هذه الوسائل إلى أداة تعليمية وتثقيفية في وطن ثالثة 

 أطراف المدن؟ أرباع أبنائه أميون يسكنون األرياف و 
في غياب التصور  -ولكن هذه الوسائل 

والتنسيق بين  المشترك، وتجاهل التخطيط العلمي
ضي إلى االنحراف فتؤدي إلى العشوائية وتُ  -الجهود

بوظيفة اإلعالم بعامة وتجعل منه أداة حادة تطعن 
 . األمة والعربية الفصحى في الصميم

المشكل اإلعالمي بوضوح في غياب أي  ويتجلى
نص صريح للوظيفة اللغوية التي ينبغي على وسائل 

ها بإتقان، ثم في عدم التوفيق ؤ اإلعالم المختلفة أدا
في اختيار الكفاءات اإلذاعية من العنصر الرجالي 

للعمل في هذه الوسائل وفي الفضائيات  .والنسائي
األخيرة منها بخاصة، السيما بعد أن اتسعت هذه 

وال شك . صبح لكل قطر عربي فضائية أو أكثرأو 
ا من هذه الفضائيات نجحت في استقطاب دً أن عد

بعض الكفاءات وأصبحت تقدم خدمة هائلة للثقافة 
ن غالبية الفضائيات تعجز أو ال أغة العربية إالَّ ولل  

تريد أو ال تشعر بأهمية العناية باللغة العربية 
 .الفصحى

ع أشكال اإلساءة إلى الفصحى ومن الصعب تتب
في وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية بالتفصيل، فقد 
صارت ميداًنا فسيًحا لتشويه النطق والعبث بالتراكيب 
والتجاوز عن القواعد النحوية والصرفية، فضاًل عن 
التوسع في استخدام اللهجات العامية من خالل 
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وقد تنبه . األعمال الدرامية وبعض البرامج الحوارية 
بعض المفكرين والقادة اإلعالميين إلى تلك المخاطر 
منذ وقت مبكر، إالَّ أن جهودهم الهادفة إلى التقليل 
من تلك السلبيات ذهبت أدراج الرياح، نظًرا لما 
سبقت اإلشارة إليه من غياب التخطيط، واالكتفاء بما 

ويشير الكاتب . تؤديه هذه الوسائل من دور إعالمي
شيد إلى ما يسميه خطورة التهاون في فاروق خور 

وما يمكن أن "استخدام األجهزة اإلعالمية للهجات 
يلعبه استعمال العاميات من هبوط في مستوى التلقي 
وفي مستوى األجيال التي يفصلها استعمال 
اإلذاعات للعاميات عن حسها القومي العربي الذي 
ل وينمَّى  ومنها أيًضا ما بدأت تحس ه يجب أن يؤصَّ

هذه اإلذاعات من ضرورة قيامها ليس باعتبارها 
نما كأداة ثقافية في الدرجة  وسيلة إعالمية فحسب، وا 

 .(22) "األولى ال تقل خطورتها عن الكتاب والصحيفة
ولم يقتصر استعمال العامية على مسلسالت 
نما امتد إلى الحوارات  الدراما المؤلفة أو المدبلجة، وا 

رامج الدينية، إذ تشير واللقاءات الثقافية والب
( 02)وجود ماال يقل عن ستين "اإلحصاءات إلى 

قناة تلفزية دينية تسبح في الفضاء العربي تقدم في 
أحيان كثيرة خطابا دينيا واعظا يعتمد العامية بحجة 
التبسيط والتسهيل والوصول إلى مختلف المستويات 

 .(21) "كما يزعم أصحابه
د اللغة األولى في وعلى الرغم من أن العربية تع

الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، غير أن واقعها 
من خالل الحوار )على مستوى الممارسة الفعلية

، يتقهقر إلى آخر السلم لتأتي بعد (واإلنتاج الفكري
 !مليون22إال حوالي  االلغة اليونانية التي ال يتكلمه
وسعة انتشارها، وكثرة  لومع تنامي وسائل االتصا

عليها، والسيما منها وسائل اإلعالم المرئية،  اإلقبال
بما  –ازداد التوجس من مغبة تحول هذه الوسائل 

إلى معاول تنسف اللغة،  -تملكه من نفوذ جماهيري

وتفسد استقامة اللسان، وتهوي بالذوق اللغوي إلى 
 . الحظيظ

ومع تنامي النفوذ الجماهيري لهذه الوسائل أخذت 
ساعات  –مثاًل  –تقارن بعض الدراسات الميدانية 

وجود التلميذ في المدرسة على مدى عام كامل 
بساعات تعرضه للمؤثرات اإلعالمية، والحظت أنها 
في بعض الدول تصل إلي ضعف ساعات التعليم 

فالتالميذ يقبعون أمام جهاز التلفزيون " النظامي، 
أكثر مما يجلسون فوق مقاعد الدراسة، فمع إكمالهم 

الثانوية يكون التالميذ قد قضوا مرحلة الدراسة 
ساعة في 25222مقابل  يساعة مشاهدة ف 12222
 م، ومع إغراءات الوسيلة اإلعالمية تقي(20)"المدرسة

من خالله قيم معرفية  لجسرا متينا مع هؤالء تتسل
 والمدرسة أ هعديدة، قد تؤدي إلى إزاحة ما تقدم

 .على األقل مزاحمته
التلفزيون في المجتمع، وفي حديثه عن وظيفة 

من  R. Shankar 'رينيه شنكر'يحذر الباحث 
سهامه في فساد  مغبة انحراف التلفزيون عن دوره وا 

على التلفزيون أن يأخذ :الذوق اللغوي حيث يقول
بعين االعتبار أنه وسيلة ترفيه، باإلضافة إلى 
غايات أخرى، أنه في هذا المجال وفي المجاالت 

حادثة غير طبيعية، تؤثر حتما لغة م عاألخرى يختر 
في سالمة اللغة الكالسيكية التي نتعلمها في 

 .المدارس
ويصبح الخطر أكثر عندما نعلم أن مجتمعاتنا 
تكثر فيها نسبة األمية وتقل فيها نسبة المقروئية، 
وفي غياب فضاءات التثقيف والترفيه في الغالب 
ت يظل التلفزيون القبلة شبه الوحيدة التي تمتص وق

 .فراغ المشاهد
فاللغة في التلفزيون تتعرض يوميا لموجات من 

والواقع أن لغة التلفزيون في "التشويه والتحريف، 
شتى البرامج واألفالم تخترق حرمة اللغة الخاصة 
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التي يكونها كل إنسان لنفسه وتتكون فيه من خالل 
إن ما يجري في اإلعالم . (20)" عائلته وبيئته ووطنه

مرئي والمسموع، يشكل انكسارا للقواعد اللبناني ال
األساسية لل غة الفصحى، في نوع من مواكبة تيار 

على حد تعبير سالم المعوش . الحياة العادي الجارف
حيث . أستاذ اللغة العربية وآدابها بالجامعة اللبنانية

شيوع األخطاء اللغوية وتكررها "تسجل الدراسات 
لممارسة اإلعالمية وتفشي اللهجات العامية في واقع ا

للكثير من الفضائيات العربية، مما ُيعد أحد أشكال 
اإلساءة إلى الذوق اللغوي العربي، حيث تغيب جدية 

 .(25)  "األداء وسالمة اللغة
وثمة ظاهرة انتشرت بين الشباب العربي وهي 
استخدام الحروف الالتينية على أنها بديل للحروف 

وتسهم "، لالمحمو  العربية في كتابة رسائل الهاتف
القنوات الفضائية العربية أيضا والسيما الغنائية منها 
في نشر هذه الظاهرة فهي تعمل على إحالل الحرف 
الالتيني محل الحرف العربي في الكتابة العربية، 
ويظهر ذلك في الرسائل التي يبعث بها المشاهدون 
الشباب بعضهم إلى بعضهم اآلخر عبر شريط 

 .(20)  "للقناة الرسائل التابع
ففي إحصائية ترصد واقع اللغة العربية 
والصياغات اإلعالمية في وسائل اإلعالم العربية، 

من  %0038أن :محطة عربية جاء فيها202شملت "
القنوات العربية استعملت الصياغات الفصيحة التي 
تراعي قواعد اللغة العربية المقبولة في وسائل 

شيرة إلى أن أغلب هذه اإلعالم المرئية المسموعة، م
الفصيحة كانت في البرامج اإلخبارية  تالصياغا

والوثائقية، وأغلبها كانت من خالل  محطات إخبارية 
متخصصة، أو وسائل إعالم رسمية، تنتمي 

فيما توضح . لحكومات تتبنى الفكر القومي العروبي
اعتمد النمطين في  %1530اإلحصائية أن ما نسبته 

بية الفصيحة واللهجات واللكنات الصياغات، أي العر 

. المحلية، مفيدة أن أغلب هذه القنوات كانت ترفيهية
من  %2230وتوصلت اإلحصائية أخيرا إلى أن 

وسائل اإلعالم العربية تبنت لكنات محلية  أو ثانوية 
ورغم الوعي . بالنسبة لل غة الرسمية لهذه البلدان

وجعلها بالحاجة إلى أهمية تجديد الصيغ اإلعالمية 
متناسبة مع التطور التقني المهول لوسائل االتصال 

عن الوعي  فوتنوعها، فإن الوعي باللغة ال يختل
 .(27) "بالحرية، أو الوعي باآلخر

وما يمكن استنتاجه من فحوى هذه الدراسة أن 
أغلب القنوات الترفيهية والتجارية تستعمل لكنات 

الترفيهية عامية ولهجات محلية في برامجها، السيما 
منها ولم تسلم حتى بعض البرامج اإلخبارية من 
طغيان اللهجات العامية، السيما في قنوات لبنان 

 .ومصر 
ورغم أن هناك مشكالت جديدة في االستخدام 
اللغوي في اإلعالنات وفي بعض المسلسالت وهي 
مشكالت جديرة بالبحث اللغوي واالجتماعي ووضع 

، قنوات تمثل واقعًا جديداً هذه ال الحلول المناسبة لها،
لترسيخ " –وتعد أدوات مهمة عند حسن اإلفادة منها 

النمط المنشود للعربية الفصحي المعاصرة المعبرة 
لى إدماج ... بدقة عن حضارة العصر ومشكالته، وا 

المناطق ذات األوضاع اللغوية الخاصة في نسق 
لى النهوض بتعليم العربية  اللغة والثقافة العربية، وا 
ألبناء اللغات األخرى، وكلها مهام لغوية لوسائل 
اإلعالم العربية، وكل هذه القضايا تتطلب رؤية 
واضحة لدور وسائل اإلعالم في المجال اللغوي 
ودراسات متكاملة وتخطيطًا هادفًا وتنفيذًا جادًا وهذا 
جانب مهم على المستوى العربي من التنمية 

 . (28)"اللغوية
من رجل اإلعالم أن  بطلوالحقيقة أنه ال يُ 

يتحدث إلى الجمهور بلغة سيبويه، بأن يبالغ في 
نما أقصى ما ُيطلب منه هو  التقعر والتفاصح، وا 
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احترام قواعد اللغة والمعايير المنظمة لها، مما 
يضفي على أسلوبه مسحة من األناقة والجمالية، 
وينأى به عن اإلسفاف والرداءة والقصور، وعليه 

ى لمهنة اإلعالم أن ُيحسن التقدير يجدر بمن يتصد
إبالغ رسالته إلى الجمهور بحيث يوصل  يف

محتواها إلى المتلقي دون التجني على اللغة تطرفا 
غير أن هذا ال يعني أن في إمكان . اأو قصور 

محبي اللغة العربية، وهم كثر كما نعتقد في طول 
العالم العربي وعرضه، السكوت دائمًا عن تلك 

يومية التي تنحر اللغة العربية في كل المجزرة ال
ساعة ودقيقة على الشاشات الصغيرة، في معظمها، 
إن لم يكن في مجملها، أو عن تلك المجزرة األخرى 

يتحدث  .التي تطال أبسط المعلومات، في برامج عدة
فيها مقدموها، أو المشاركون في تمثيل حلقاتها بلغة 

مقدمة أحد ذات أداء سيئ أو منحرف، كما في كالم 
المؤسسة اللبنانية لإلرسال  ةبرامج األطفال على شاش

الذي يصطبغ بلهجة مطاطة ومتعثرة تعبث بلفظ 
الحروف وتراكيب الكلمات، وُتخلط دون مبرر، بين 

 .العربية والفرنسية واإلنجليزية
ال يمكنها أن تحصي "هذه العجالة  نويقينا أ

اعل، أخطاء تعد بالمئات في كل يوم، من نصب الف
إلى جر المفعول به، إلى اعتبار كل كلمة حااًل 

ناهيك . وتمييزًا، إلى رفع المضاف والمضاف إليه
بالكوارث التي تحل بالمبتدأ والخبر وما إلى 

 .(29)"ذلك
هذا المقام اإلشارة بمرارة إلى دور  يويجدر بنا ف

الكثير من الفضائيات المحسوبة على العربية التي ال 
دة أن تكتم ما تبقى من أنفاسها زالت تحاول جاه

باتت ال    لُترديها ذبيحة على سطورها المشبوهة التي
تمت إليها بصلة، وحينما تموت لغتنا لن يصلي أحد 

  !! عليها الجنازة إذ الصالة ال تجوز إال باللغة العربية

ومن ثمة نستشف حجم التحدي المفروض على 
فة، ومرماه اللغة العربية، هدفه المعلن عولمة الثقا

وبما "المبطن نسف الهوية، ومطيته تقويض اللغة، 
أن الثقافة العربية اإلسالمية تقع ضمن دائرة 
االستهداف العولمي، فإن اللغة العربية الفصحى هي 
الرأس الذي ُيراد اجتثاثه بشكل قاطع ال رجعة 

وفي الواقع أن هذه الممارسات التي كانت . (12)"فيه
ب، أضحت اليوم مكشوفة لدى متسترة باألمس القري

عامة الناس، ألن اآلخر بات يجاهر بأفضليته 
 .الثقافية، ودونية سائر الثقافات اإلنسانية

الدراسات التي حاولت رصد  ىوقد أشارت إحد
دور بعض البرامج التي تبثها بعض اإلذاعات 
والتلفزيونات العربية في تلبية احتياجات األطفال إلى 

البرامج الموجهة  ىهي الغالبة عل اللهجة العامية:"نأ
للطفل، يليها استخدام لهجة تجمع بين الفصحى 

برامج األطفال ال تسهم  نوالعامية، مما يشير إلى أ
بدورها المفروض في االرتقاء بالمستوى اللغوي 

 .(12) "لألطفال
وفي دراسة أجريت على عينة من الشباب 
الجامعي حول دور الفضائيات العربية في نشر 

من المبحوثين ( % 05)ذكر نسبة"الثقافة العربية، 
أدت إلى تخريب الذوق  ةأن القنوات الفضائية العربي

خالل استعمال العامية الفجة،  ناللغوي العربي م
، ومسلسل األخطاء اللغوية الشائـعة والمتكررة
 فوالتوظيف السيئ ألسماء البرامج، إضافة إلى ضع

 .(11)" مستوى مقدميها
لقد أدى التقليد العشوائي لوسائل التعبير المرئي، 
إلى أن تفقد الكثير من المحطات العربية 
خصوصيتها، وتتنكر إلى لغتها، وبيئتها، وثقافتها، 

إذ لم يقتصر ذلك على اقتباس وسائل اإلنتاج "
نما  -وهذا أمر محمود -ذابةالمتقدمة والج وا 

المستنكر هو قيام بعض المحطات العربية بتسمية 
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نفسها بأسماء أجنبية، والرمز لذاتها بحروف غير 
عربية، ووضع عناوين البرامج وأسماء المشتركين 

 -مثال في فيديو كليب األغاني العربية -باألجنبي
واقتباس أفكار وأشكال ومضامين برامج أجنبية تبدو 

 .(10) "شزة في مجتمعاتنا العربيةنا
وفي ذلك بيان كاف على أن وضع اللغة العربية 
 ثعلى شاشات الفضائيات العربية غير مريح وال يبع

حيث نجد بين الحين واآلخر  رعلى األمل إال ما ند
محاوالت تثلج الصدور لكنها تتسم بالظرفية وتفتقد 

في  عامل االستمرار ومن أمثلة البرامج التي ساهمت
التعريف بالكثير من قضايا اللغة واألدب العربيين 

، مدينة القواعد، لغتنا مأفتح يا سمس جنذكر برنام
الخ من ...الجميلة، كلمات ودالالت، فرسان الشعر

البرامج التي صالت بالمشاهد وجالت في بحر اللغة 
العربية وشواطئها الجميلة، ولعل هذه المبادرات 

والتنويه وتستنهض هممنا  الخالقة تستدعي اإلشادة
سد  ضاإلنتاجية بغر  عالمشاري نللمطالبة بمزيد م

الثغرات وتجاوز النقائص وهو أمر يتطلب تظافر 
الجهود الغيورة على اللغة العربية رسمية كانت أو 
شعبية إضافة إلى التنسيق المحكم بين الفضائيات 
العربية وتوحيد جهودها اإلعالمية خدمة للهدف 

وجعلها  ةوهو النهوض بالثقافة العربيالمشترك، 
مواكبة للتحوالت ومواجهة للتحديات التي يفرضها 

 .عصر العولمة
اللغة العربية بين تحدي العولمة واستجابة  -3

 :الفضائيات
بالمستوى  ناإلعالم سالح ذو حدين، فإذ أكا
اللغة، وهذا  مالمطلوب لغة وأداء، أصبح مدرسة لتعلي

يعني أن وسائل اإلعالم قادرة على تربية الملكات 
ينعكس إيجابا على  االلغوية ورعايتها وتنميتها، مم

اإلعالم نفسه، أما إذا تردى اإلعالم إلى مستوى من 
اإلسفاف، فإن ذلك نذير شؤم على تحوله إلى 

بأسره وال  عمستنقع آسن، يوشك أن يطال المجتم
 .به المؤذيةتسلم اللغة من عواق

ومن الطبيعي أن يؤدي هجر اللغة إلى هجر 
الثقافة والقيم المرتبطة بها، وبذلك يتأسس فراغ لغوي 
وثقافي تتدفق اللغات والثقافات األجنبية إلى 

أشد من قتل الجسد،  ةإن قتل الفكر جريم. (10)ملئه
إن  إّنه يرد اإلنسان مجرد كائن حيواني دون هوية،

تكن محصنة من داخلها ال من  لم نالشعوب تنهار إ
 .حولها

وفي هذا المجال لم تهدأ جهود العولمة من أجل 
تعزيز استعمال العامية واللهجات المحلية، والسيما 
إذا انتبهنا إلى طغيان العاميات العربية على أجهزة 

فنصيب العربية الفصحى "اإلعالم المرئي والمسموع، 
قانون ماانفك يتقلص، ونزعة االستسهال بحكم 

المجهود األدنى مافتئت تزرع الوهم بأن العربية ال 
، فإذا الكثرة (15)" تتالءم مع برامج الحياة اليومية

 ةالكاثرة من البرامج والمسلسالت المؤلفة والمد بلج
والمنوعات تبث بالعامية، وهذه البرامج تنخر في 
الجسد العربي وتفصل بين أعضائه بتعزيزها تلك 

 .المغرقة في عاميتها اللهجات المحلية
ولم يقتصر استعمال العامية على مسلسالت 

نما امتد إلى الحوارات ةالدراما المؤلفة أو المد بلج ، وا 
إذ تشير "واللقاءات الثقافية والبرامج الدينية، 

اإلحصاءات إلى وجود ما ال يقل عن ستين قناة 
تلفزية دينية تسبح في الفضاء العربي تقدم في أحيان 

خطابا دينيا واعظا يعتمد العامية بحجة كثيرة 
التبسيط والتسهيل والوصول إلى مختلف المستويات 

 .(10) "كما يزعم أصحابه
وتأتي ظاهرة اإلعالنات في الفضائيات العربية 
كي تشكل انحرافا آخر يضاف إلى سلسلة المآخذ 
الموجهة لبرامج الفضائيات، فكلما وجهت بصرك 

النات مصوغة بالعامية صوب قناة عربية تقابلك إع
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أو بالعربية المحشوة باألخطاء أو بالكلمات األجنبية، 
وهذا كله يسهم في تشويه اللغة العربية، ويعد عامال 
سلبيا في اكتساب المهارات اللغوية لدى أبنائنا، إذ 
إنها تهدم ما تبنيه المدارس إذا افترضنا أن هذه 

 .افياالمدارس تدرس فيها اللغة السليمة تدريسا و 
ولمواجهة عصر الكوكبية والتفجر المعرفي 

االتصاالت والمواصالت، والسماء  ةالمتنامي لثور 
المفتوحة، كان البد من الرجوع إلى اللغة العربية 
بوصفها بوتقة االنصهار العربي والوجداني والفكري 

اللغة العربية هي التي تصنع . "ألمة عربية واحدة
واستعمال الفصحى لغة  .(17) "وحدة الفكر والعقل

 مفلغة اإلعال"  ليس مطلبا عسير المنال، ملإلعال
هي الفصحى السهلة المبسطة في مستواها 

والمرونة والعمق، وهي الخصائص التي ...العملي
األمينة للمعاني  ةتجعلها تنبض بالحياة والترجم

 يلأللفاظ والتعبيرات الجديدة، الت عواألفكار، واالتسا
 .(18) "االستعمال والذوق والشيوع يحكم بصالحيتها

وعلى الرغم من غنى اللغة العربية وقدرتها 
الدائمة على استيعاب مختلف التطورات، وقابليتها 

فإن دعاة  مع التطورات، فالمستمرة للتجديد والتكي
وأحبار العولمة مافتئوا يروجون الغتيال اللغات 
القومية، مشككين في جدوى قدرتها على الحياة في 
عصر الكوكبة، والشك أن هذه النظرة على ما 

عنصرية واضحة تتهم "يطبعها من تحيز تقوم على 
وترتكز هذه ... فيها اللغات العريقة بالمحدودية والفقر

النظرة الدونية لل غات األخرى على وهن طبيعة اللغة 
، وضعف قابليتها للتكنولوجيا اللغوية العربية مثاال

بعض المسائل  يعندما ننظر فو ...والثقافية ةواألدبي
عالقة اللغة  لتهم هذه الفرضية مث كالدالة ندر 
فاللغة العربية لغة الوحي والتقليد الثقافي "بالفكر، 

العربي برمته، على أن عناصر الثبات فيها ليست 
الوافدة، وبالقدر  والتغير الطارئة أ رعقبة أمام عناص

طور ت ةالذي نخدم فيه لغتنا، فإنها قابلة لخدم
وفي . (19) "المعرفة وتكنولوجيا األدب والمعلومات

غمرة هذا الوضع اللغوي المتسم بالتشتت والتباين 
البد من القيام بخطوات عملية باتجاه إعادة الوحدة 
واالنسجام إلى نسيجنا اللغوي في كامل الوطن 

سياسة لغوية "العربي، ولن يتأتى ذلك إال بوضع 
عتبار مقومات االنتماء عربية موحدة تأخذ بعين اال

للثقافة العربية اإلسالمية وخصائص المجتمع 
العربي، وتساعد في تحقيق التقارب بين مستويات 

الثالثة، المستوى التذوقي الفني  يالتعبير اللغو 
والجمالي المستخدم في األدب والفن، والمستوى 
العلمي النظري التجريبي المستخدم في العلوم، أو 

االجتماعي المستخدم في الصحافة  المستوى العلمي
 .(02)" وأجهزة اإلعالم واالتصال بوجه عام

فإن رصد واقع لغة الضاد على  ومن جهة أخرى،
يقدم مجموعة دالالت هامة « االنترنت»شبكة 

حديثة  إحصائياتوتظهر . تستحق النقاش والتأمل
تدني محتوى االنترنت من الصفحات باللغة العربية 

من تعداد  األلفالتي ال تتجاوز نسبتها الواحد في 
. كبوتيةعلى الشبكة العن اإلجماليالصفحات 

وللمفارقة أنه بين اللغات العشر ذات المحتوى العالي 
على اإلنترنت، ال وجود للغة العربية، علما أنها 

ة عالميا من حيث عدد تحتل المرتبة السادس"
من سكان العالم، بينما  %5متكلميها، ويمثل العرب 

 %2389ال تتجاوز نسبة مستخدمي االنترنت منهم 
 .(02) "من االستخدام العالمي

وفي سياق متصل بينت دراسة عن الشباب 
اللغة العربية الفصيحة قليلة " اإلماراتي واإلنترنت أن 

دم شبكة االستخدام وسط الشباب الذي يستخ
، إذ لم يزد عدد chatاإلنترنت للتسامر عن بعد 

من مجمل الشباب الذي  %7379مستخدميها عن 
 .(01) "يقوم بالدردشة
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هناك تحديات كبيرة  ولعل ذلك يؤشر على أن
تعيق توظيف التقنية الرقمية في التعامل مع اللغة 
العربية مثل التلكؤ في اعتماد رموز موحدة للحروف 

لم يتسن للدول  إذلتزام الدقيق بحركاتها العربية واال
العربية منذ ستينيات القرن الماضي تبني رموز 
موحدة لحروف العربية وحركاتها تمهد لتعامل تقنية 
المعلومات مع اللغة العربية ونصوصها بصورة 

اآللي والنظم  لإلعرابكما ال يوجد نظام . مجدية
خطأ ال أنماطالمستخدمة حاليا تعتمد على تخزين 

. النحوي على صورة سالسل من الكلمات المتعاقبة
فهو « غوغل»على صعيد محركات البحث مثل  أما

كما ال . ال يراعي الخصائص البنيوية للكلمة العربية
لى اللغة العربية من  تخلو برامج الترجمة اآللية من وا 

كله يكشف في ظل هذا الواقع  األمرصعوبات، 
طوير استخدام اللغة حاجة عربية ملحة لدعم جهود ت

 .(00)  " االنترنت" العربية على شبكة 
إن اللغة العربية بما تتوافر عليه من مؤهالت، 
وبما يمتلكه أهلها والناطقون بها من إمكانات، 
مطالبة بأن تفي بمتطلبات مجتمع المعرفة، ذلك أن 

بما توفره من وسائل عديدة "تكنولوجيا المعلومات  
تتيح فرصا عديدة أمام اللغة في المجال اللغوي 

العربية حتى تمارس دورها في لم الشمل العربي، 
وتقوية وشائج التماسك بين المجتمعات العربية، كما 
أن االنفجار المعلوماتي مصدر لزاد معرفي متوافر 

وبالتالي فالعولمة بقدر ما تنجلي .  (00) "ومتجدد
للمتأمل كمصدر ضغط ومضايقة تفرض على اللغة 

ربية أقصى درجات المرونة وسرعة االستجابة الع
للمتغيرات العالمية؛ فإنها إلى جانب ذلك مصدر ثراء 
وفرصة تطوير وتجدد وانفتاح مدروس لتلبية حاجات 
المجتمع العربي الطامح لفهم اآلخر بلغته، وتكيف 
مع مستجدات العصر، ال بل اإلسهام في صنعها، 

ع الحضارات وبالتالي تكون جسرا فعاال للتواصل م

األخرى وتمكين الثقافة العربية اإلسالمية من 
 .اإلسهام المثمر في تشييد معالم القرية الكونية

 
 :خاتمة وتوصيات

بأحرف اللغة ُرسمت معالم الحضارات وخلدت 
صفحاتها المشرقة في التاريخ، وبفضلها انتقلت إلينا 
كنوز األقدمين ومآثرهم النفيسة، واللغة ليست كيانا 

دا عن كيان أصحابها، بل أنها مرآة صادقة مجر 
من قوة  متعبر عن واقعهم، يعتريها ما يعتريه

وضعف، ورغم ما يصل إليه أهلها من وهن تظل 
على  ةأهم القالع الحصينة المتأبي داللغة أح

 .االستسالم، تستنفر همم أهلها للنهوض والتقدم
يحسن بنا اإلقرار بأن اللغة العربية لم تنل حقها 

نصاف على ركح وسائل اإلعالم المرئية، فعلى بإ
الرغم من أن عدد القنوات الفضائية العربية يزيد 

قناة حكومية وخاصة، جامعة ومتخصصة، 700عن
إال أن البرامج التي تُقدم بالفصحى قليلة، وأغلبها 

ويغيب فيه االهتمام بجماليات  جسيء التنفيذ واإلخرا
اللغة العربية، ويفتقد عنصر التشويق اإلعالمي، أما 
معظم البرامج والمحتويات األخرى، فإنها أكثر ميال 

الممزوجة  تإلى توظيف العاميات المحلية واللهجا
باأللفاظ األجنبية، فما عدا بعض المسلسالت 
التاريخية، واألخبار، وبعض الحصص الخاصة، 

أن العامية تسرح وتمرح وتقدم إلى الجمهور نجد 
أنها لغة العصر، والغريب أن هذه العدوى  ىعل

تسللت إلى بعض البرامج الثقافية التي بدأت تنزع 
عن رغبة الجمهور  إلى تطعيم نفسها بالعامية نزوال

الذي كان من المفروض أن يرتقي هو بنفسه إلى 
ا قلنا أن ولذلك ال نبالغ إذ. مستوى فهم هذا الخطاب

تفصيح لغة وسائل اإلعالم أضحت فكرة غير 
مستساغة لدى الكثير من القائمين على اإلعالم في 

 .الوطن العربي
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إنه من المؤسف أن يخوض العرب معركة 
العولمة عزال من أي سالح؟ ليس المادي فحسب، 

يستمد قوته ويستعير  يبل السالح المعنوي أيضا الذ
تقف في  يالفصحى التعنفوانه من اللغة العربية 

الخطوط الدفاعية األولى للذود عن الهوية واالنتماء 
وهو ما أثر سلبا على مكانة اللغة . العربي اإلسالمي

العربية، السيما مع اإلمعان في تشجيع العاميات 
وسيادة النزعة القطرية، وتصاعد فكرة تشجيع لغة 
األقليات والسعي إلى سيرورة العامية في وسائل 

ورغم   -م الجماهيرية، خاصة المرئية منهااإلعال
حالة الغموض التي تلف الوضع العربي عموما فال 
مندوحة من اإلشارة إلى بعض االقتراحات التي 
يمكن أن تساهم إلى جانب غيرها من الرؤى في 
 اإعادة المياه إلى مجاريها وجعل اللغة العربية رافد

 :من روافد النهضة العربية المنشودة من ذلك
استغالل الرسالة اإلعالمية للفضائيات العربية  -

اللغة العربية ويساهم في االرتقاء بها، من  مبما يخد
خضاع للسياسة  هخالل ضبط النشاط التلفزيوني وا 

 .التربوية الشاملة
إعالميا  اإنتاج المصطلحات العربية وترويجه -

المستمرة ألنشطة المجامع اللغوية ومراكز  ةوالمتابع
وتوظيف جديدها إعالميا حتى تجد هذه  بيالتعر 

المفاهيم طريقها للذيوع الجماهيري، وتكون اللغة 
والتقني  يالعربية أكثر مواكبة للتطور المعرف

للحضارة المعاصرة، ونعفي المستعملين والناطقين 
أجنبية للتعبير عن هذه  ظبالعربية من توظيف أللفا

 .المنتجات الحديثة
 عقول في بها والتعلق ربيةالع اللغة حب ترسيخ -

 ينجذبون بحيث ثوب قشيب في لهم وتقديمها األطفال

 .  منها ينفرون وال إليها
 تكون أن على والحرص باإلعالنات العناية -

 في تأثيرها أكثر من الطفل في تؤثر ألنها سليمة بلغة

 بلغة كانت فإذا يحفظها ويكررها ما فسرعان غيره،

 وممارسة سليمة  للغة اكتساب في تكررها كان سليمة

 .لها
مستوى النخبة إلى  ننقل الوعي باللغة م -

مستوى الجماهير، وذلك ليس معناه النزول باللغة 
العربية إلى دركات اإلسفاف واالبتذال بل التخلص 
من لغة الدواوين على المستوى اإلعالمي، لتصبح 
اللغة العربية لغة تفكير إعالمي وعلمي تتكيف مع 
التحوالت وتفي بغرض واقع الحال، وتحتفظ 

تؤدي الغرض وتنقل المعنى  ثبأصالتها وقوتها بحي
 .بجزالة التعبير وسالمة األسلوب

اإلعالمية، ومن خاللها موجة  ةاستثمار الثور  -
العربية  ةالبث الفضائي العربي في تعزيز الوحد

اإلسالمية والعمل على إعادة االنسجام للنسيج 
اللغوي، وتجنب الدعوات الرامية إلى توسيع هوة 
الخالف العربي من خالل تمزيق النسيج اللغوي إلى 

الفرقة أكثر  ثمجموعة من اللهجات المتنافرة التي تب
 .الشمل العربي عمما تجم
وتنقية  نللغوية لدى المذيعيتنمية القدرات ا -

، ومما الشك يمن شوائب الخطأ اللغو  تالفضائيا
على اإلعالم، بقواعد اللغة من  نفيه أن التزام القائمي

شأنه أن يضبط التطور اللغوي ويضعه في مجراه 
الصحيح فيصبح مثل النهر تدفقا ونماء، ودون ذلك 
فإن اللغة مهددة بالتحول إلى مجموعة من البرك 

سنة التي تشوه اللغة وتجعلها عرضة لألمراض اآل
.واألوبئة
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 الصياغة اللغوية والتضليل اإلعالمي
 احســن خشـــة

 قسم علوم االعالم واالتصال
 عنابة -باجي مختار جامعة 

 
 

 ملخص
أو موضوعية،  المختلفة بطرق متعددة، وقد يعتبرها البعض محايدةتعمد وسائل اإلعالم إلى التعبير عن الحوادث والظواهر 

يهدف هذا المقال إلى توضيح  .ولكنها في حقيقتها تخفي أهدافا كثيرة، وتؤدي إلى تأثيرات متعددة على األفراد والجماعات
النماذج اإلعالمية، وكذا توضيح  وتعالج هذه الفكرة من خالل بعض. دالالت التعابير اللغوية المستخدمة في وسائل اإلعالم

 .خلفيات هذا التضليل اإلعالمي واألبعاد المفترضة للتوصيف اإلعالمي
  

 .وسائل اإلعالم، التعابير اإلعالمية، التضليل اإلعالمي: الكلمات المفاتيح
 
 

 

Résumé 
Cet article vise à expliquer les expressions linguistiques utilisées par les medias dans la 

description des évenements qui se déroulent dans le monde. Nous essayons, aussis à travers 

quelques exemples,  de montrer  comment certains médias dissimulent l’information en créant 

des graves conséquences.  

 

Mots clés: Medias, description médiathèque. Désinformation. 

 

 

 

 

 

Abstract 
Mass media uses different approaches to report facts and events that lead some peole to 

believe that mass media is neutral and objective. However, the media suppresses many of 

their true intentions that are capable of bringing about some serious consequences. The main 

objective of this article is to present and explain the language used in mass media. We intend 

to discuss this concept with examples from various resources as well as expose the problem of 

misinformation in the media and detail the amplitude of the problem. 

  

Keywords: Mass media, media expressions, media Misleading. 
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 مقدمة
وسائل اإلعالم عن الموضوعات  تعبر

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والدينية 
وغيرها بطرق متعددة، وقد تقتبس مصطلحات 
أجنبية، فتترجمها دون االنتباه والتمعن في دالالتها 
والقيم والتي تحملها، وكذا االنعكاسات التي تترتب 

 .عنها فرديا وجماعيا
ل الصياغة اللغوية وال تزال الكتابات حو 

المستخدمة في وسائل اإلعالم نادرة وال تفي بالغرض 
معرفيا، ولعل من اإلسهامات المهمة في هذا السياق 

التي تمحورت حول " المسديعبد السالم  "هو دراسة 
اللغة السياسية، واستخداماتها المختلفة من طرف 

 .رجال السياسة
صر ولكن المالحظ أن استخدامات اللغة ال تقت

فقط على التوظيف السياسي فحسب بل تتعداه إلى 
مجاالت أخرى متعددة، واالنشغال المهم هنا هو أن 
إبداع التعبيرات التي يتم من خاللها توصيف الواقع 
رمزيا مستمرة في الزمن، وال يمكن اإللمام بها من 
خالل دراسات محدودة، بل إنها بحاجة إلى متابعة 

عن الخلفيات والمقاصد  مستمرة وتدقيق أكبر للكشف
 . التي توجه الصياغة اللغوية وتحدد مساراتها

إن المتابعة المتأنية للتعابير المستخدمة إعالميا 
يجد أنها متنوعة وتستغرق أبعادا مختلفة في 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والدينية والتاريخية 
والتعليمية وغيرها، لذلك فان الوقوف على دالالت 

اللغة وتتبع معانيها واستخداماتها المختلفة يمكننا هذه 
من الكشف عن المقاصد المتوخاة منها وأساليب 
اإلعالم في صناعة الرأي العام أو توجيهه والتأثير 

 .فيه من خاللها
تتبدى أهمية هذا البحث في أن وسائل اإلعالم 
كثيرا ما تعمد إلى استخدام مصطلحات وتعبيرات 

ع ما، وقد يساور بعضنا محددة لتوصيف موضو 

االعتقاد بأن المصطلح المستخدم في هذه التغطية 
اإلعالمية هو جزء من صميم مهنة الصحفي الذي 
قد يبذل ما يستطيعه من جهد في تنوير الرأي العام 

ولكن الحقيقة قد تكون غير ذلك إذا ما . بما يحدث
أمعنا النظر في مدى مطابقتها للواقع الذي تتصدى 

 .زيا عبر وسائل اإلعالملوصفه رم
إن الوقوف على دالالت هذه التعبيرات اإلعالمية 
لهو من األهمية بمكان، ذلك ألنه يسمح بالمراجعة 
والتدقيق بعيدا عن الظروف التي تكتنف الصياغة 
اإلعالمية، والتي يسابق الصحفي فيها الزمن جريا 

 .وراء تحقيق السبق اإلعالمي
ي أو المقصود لبعض لقد بلغ االستخدام العشوائ

المصطلحات في وسائل اإلعالم حدا كبيرا، بحيث 
صار يفتقد في الكثير من األحيان إلى التبصر في 
المعاني التي تحملها، ومدى تحقيقها للمصلحة 
االجتماعية والفردية، لذلك نحاول في هذه الدراسة 
استعراض بعضالتعابيرالمتداولة إعالميا، وتوضيح 

ملها وكذا انعكاساتها السلبية الدالالت التي تح
 .المحتملة على المجتمع

ونهدف من خالل هذا البحث إلى توضيح 
التحريف الذي يشوب المعنى الحقيقي الذي تتضمنه 
بعض المصطلحات والتعابير السائدة في وسائل 
اإلعالم، والتي تمارس سلطتها على المتلقي، 
 فتصرفه عن إدراك األشياء على حقيقتها، أو تذهب

 .به بعيدا عن خصوصياته الثقافية والحضارية

 اللغة اإلعالمية وقابلية التضليل اإلعالمي: أوال
إن اللغة في الوجود أداة مطلقة، ولكنها في 

ويتجلى ذلك في السلطة  (2)اإلعالم وظيفة متحكمة
التي تمارسها على المتلقي، فتجعله يدرك األشياء 

حقيقية أم  بالطريقة التي تحددها له، سواء أكانت
 .مضللة
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اللغة ذات مؤثرات داللية يحققها المعنى الحسن، "و
ومؤثرات لفظية يحققها نظام الصنعة اللفظية، وما 
تتمتع به األلفاظ من خصائص أسلوبية تزيدها جماال 

 .(1)"في تراكيبها السياقية 
أهمية اللغة اإلعالمية في كونها توجه  وتكمن

عبر وسائل اإلعالم، إلى قطاعات واسعة من 
سواء أكانوا من  اختالف مستوياتهمالجماهير، على 

 . النخبة أو من عامة الناس
والمؤكد أن الواقع الذي تقدمه وسائل اإلعالم هو 
واقع رمزي ينقل األحداث والوقائع والظواهر ويعبر 

ي ال تتطابق أحيانا مع الواقع الفعلي عنها باللغة الت
أو الحقيقة المفترضة، فضال عن االعتبارات األخرى 
المرتبطة بالخلفية اإليديولوجية لرجل اإلعالم 
وانعكاساتها على طريقة الصياغة والكلمات التي 

اللغة "، وعليه فإن (0)ينتقيها في التعبير عن الواقع
تدل إذا عالمات ولكنها عالمات تدل إذا حضرت و 

غابت، وعندما تحضر قد تدل بما تقول، وقد تدل 
بما توحي به دون أن تقوله، وربما أوهمت أنها تقول 
وتعرف أن المتلقي سيستدرجه إيهامها، ولكنها تحتفظ 

 .(0)بما به تنكر أنها أوهمت
ومما ال ريب فيه أن عملية إبداع التعبيرات 
يا المناسبة إعالميا، والتي تؤدي الغرض اجتماع

ليست عملية هينة، وال تقوم على فعل إعالمي عابر 
مثلما قد يعتقد البعض، بل هي نتاج جهد يقوم به 
مختصون ببراعة كبيرة، تخفي ورائها خلفيات 

 .مبدعيها ومآربهم
: إذ تستخدم وسائل اإلعالم تعبيرات مختلفة مثل

، وهي من قبيل "هزيمة مشرفة"، "هزيمة بطعم الفوز"
اظ الذي يؤثر في نفسية المتلقي، التالعب باأللف

وتجعله يتقبل الوضع وال يسهم في تغييره، أو يكون 
سلبيا تجاهه، كما تسمي أشياء عديدة بغير مسمياتها 

دفاعا عن النفس، وتطلق على " العدوان"فتسمي 

، وتطلق "إعادة انتشار"التراجع واالنهزام واالنسحاب
 على الخمر الذي يذهب بالعقل ويفتك بالصحة

، وتصف الربا الذي ينخر اقتصاد "مشروبات روحية"
األمة ويكرس التباين الكبير بين الفقراء واألغنياء 

، وتنعت االحتالل الظالم الذي يهلك الحرث "فوائد"
، كما تدمج مفردات متناقضة "استعمار"والنسل ب

، "النيران الصديقة"تنتزعها من سياقها األصلي مثل 
رات مضللة ال تعكس المعنى وهي تعبي" األم العازبة"

 .الحقيقي وتلتف على المقصود الفعلي
ويعتمد التضليل على ما تتيحه وسائل اإلعالم 
من إمكانيات لالحتواء واالستقطاب والتأثير والتخدير 
أيضا، باإلضافة إلى قابلية األفراد للتأثر بما 
يتعرضون له بحواسهم، وهو ما ينعكس على إدراكهم 

 .بعد ذلك
فالتضليل الذي تمارسه وسائل اإلعالم يتجلى في 

منها ما هو عقلي، ومنها ماهو " عدة مظاهر 
كالمي، أكان لفظيا أو خطيا أو مسموعا، ومنها 
ماهو سيكولوجي، ومنها ماهو مشهدي، ومنها ماهو 

 . (5)"الكتروني عبر شبكات االنترنت
وتضطلع االستعدادات التي يمتلكها اإلنسان  

يستهان بها في عملية التأثير، إذ أنها بأدوار ال 
تشكل أرضية خصبة ينطلق منها صاحب المصلحة 
في تضليل اآلخرين، وتزييف وعيهم واستدعاء 

 .توجهات وسلوكيات تتوافق مع مآربه
كما يستهدف التضليل المكونات العقلية 
والتفكيرية والتحليلية والمنهجية والسياقية لإلنسان، 

رض للتضليل من خالل أسباب والعقل اإلنساني يتع
ما بسبب  متعددة، إما بأمراض عضوية قد تصيبه، وا 
ما لعدم قدرته على  النسيان والتشتت وعدم التركيز، وا 
االستيعاب والمعرفة، أو لعدم تمكنه من اإلدراك 

كالتحليل : واإلحاطة بالقضايا المنطقية، وبالمنهجية
فالناس . والتعليل والتركيب واالستقراء والربط السببي
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بغالبيتهم ال يحبون الغوص والتعمق بالقضايا 
المنهجية والمنطقية الشائكة، إنما ينجذبون إلى ما 
يطيب لهم، وما يطابق تمنياتهم السيكولوجية من 

 . (0)"كالم
 نماذج من تضليل اللغة اإلعالمية : ثانيا

يتبدى التضليل اإلعالمي عبر الصياغة اللغوية 
مصطلحات والتعابير من خالل العديد من ال

المتداولة في وسائل اإلعالم المختلفة، والمالحظ أنه 
يمكن تصنيفها إلى مجاالت متعددة بحسب 
موضوعاتها، ونظرا العتبارات متعلقة بالمحددات 
المكانية لهذه الدراسة فسنكتفي بذكر بعض النماذج 
اإلعالمية، لعلها تلفت نظر الباحثين لتقديم إسهامات 

صصات معرفية متعددة، تسهم في أخرى ضمن تخ
تنوير الرأي العام من جهة وتنبه العاملين في وسائل 
اإلعالم الستدراك الجوانب السلبية في استخدامات 
اللغة اإلعالمية بما يتوافق مع ضوابط الموضوعية 
والتقيد باإلطار القيمي والثقافي الذي يميز مجتمعاتنا 

 .العربية واإلسالمية
 :المجال التاريخيتعبيرات -1
: لقد ورد في القران الكريم قوله تعالى: االستعمار-أ
سورة " هو الذي أنشأكم من األرض واستعمركم فيها"

واالستعمار هو طلب العمارة بأن "،  02هود، اآلية 
يطلب من اإلنسان أن يجعل األرض عامرة تصلح 

(7) "ألن ينتفع بما يطلب من فوائدها
. 

يدل هنا على معنى  "االستعمار"ومصطلح 
استصالح األرض البوار و اعمار الربوع الخراب 
واستزراع الحضارة واستنبات التقدم، وفي االستعمار 
داللة على أن أهل األرض مغلوبون على أمرهم، 
وأنهم في أشد الحاجة إلى من يستثمر لهم أراضيهم 
ويشيد لهم معمارهم، ويستخرج ما في خزائنهم 

ولما تشكلت عصبة األمم سنة الطبيعية من ثروات، 
أضفت على االحتالل شرعية كاذبة، وأرادت  2912

 أن تستر عورة الفعل بستار اللغة فقالت هو
، وفي هذا اللفظ إعراض عن الحديث " االنتداب"

( المستعمرين بفتح الميم)عن الذين وقع عليهم الفعل
كيف نختاره لهم : والتفات إلى من يوكل إليه أمرهم

ره ونصطفيه فننتدبه، حتى ال نقول إننا وكيف نتخي
ولم يمض عقدان  "فرضناه عليهم واغتصبنا إرادتهم، 

ونصف حتى أصبح اللفظ فاضحا لذاته، فجاءت 
وأقامت مقام لفظ  2905هيئة األمم المتحدة سنة 
وهو يعني إعالن " الوصاية"االنتداب لفظا آخر هو

 .(8)صريح عن   قصور الموصى عليه
فرنسا احتلت الجزائر مدة قرن  ومثال ذلك أن 

واثنين وثالثين عاما، مارس فيها المحتل الفرنسي 
الغاشم أساليب التنكيل والبطش والتخريب كلها، ومع 

،  بل بلغ "استعمارا"ذلك ال يزال يعتبر لدى البعض
األمر إلى حد تمجيد تلك الفترة المظلمة عندما 

 على 1225فيفري  10صادق البرلمان الفرنسي في 
، في الوقت الذي لم يخلف "االستعمار"قانون تمجيد 

وراءه إال الدمار والخراب، كما تم تنصيب 
 . الذاكرة لحرب الجزائر وتونس والمغرب"مؤسسة

ولقد احتلت فلسطين من قبل الجيش البريطاني 
وتم توصيف هذا االحتالل على انه  2927في عام 

 .بريطاني عليها من قبل عصبة األمم"  انتداب"
وهي من الناحية التاريخية تشير : موقعة الجمل-ب

هجرية بين  00إلى معركة وقعت في البصرة عام 
قوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والجيش 
الذي يقوده الصحابيان طلحة بن عبيد اهلل والزبير 

رضي -بن العوام باإلضافة إلى أم المؤمنين عائشة
ة في هودج التي ذهبت مع جيش المدين -اهلل عنها

من حديد على ظهر جمل، وسميت المعركة بالجمل 
 . (9)نسبة إلى هذا الجمل

واستعمل اإلعالم المصري التعبير نفسه للداللة 
على هجوم قادته مجموعات تمتطي الجمال 
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واالعتداء على متظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة 
، وراح 1222فيفري  1مصر صباح األربعاء 

صابة  فردا 22ضحيتها   .جريح 2022وا 
كما استخدم اإلعالم العراقي نفس التعبير حين 

نائبا اغلبهم من القائمة العراقية  72نقل خبر اتهام 
مطالبين بإجراء " موقعة الجمل"عمليات نينوى بتكرار

تحقيق شامل في االنتهاكات التي تعرض لها 
المتظاهرون في ساحة األحرار وسط الموصل في 

 (22) 1220جانفي  27
واإلشكال الذي تثيره هذه التسمية تكمن في كونها 
تستدعي حدثا تاريخيا إسالميا، وتبغي إسقاط مواقف 
األطراف المتنازعة فيه آنذاك على توجهات الجبهات 
المتصارعة حاليا، وهذه مسألة في غاية التعقيد 
بالنسبة للمؤرخين، وقد تلقي بالكثير من نقاط 

ول مدى مشروعية االلتباس في وعي المتلقين ح
ناهيك عن . الفعل وأحقية هذا الطرف أو ذاك

اختالف الظروف والمالبسات، فنجد مثال ان 
الطرفين المتنازعين في الحالة األولى مسلحان، بينما 
ال يعدو األمر في الحالة الثانية أن يكون اعتداء 

 .يشبه اعتداء قطاع الطرق على أناس أمنين
 :تعبيرات المجال السياسي-2

وفيما يلي نورد األمثلة التالية التي يمكن أن 
تشرح قوة الكلمات وشدة تأثيرها عندما تستخدم في 

 :الميدان السياسي
على الرغم من أن : Watergate" ووترجيت"-أ

هذه الكلمة في وقت من األوقات كانت تشير إلى 
فندق فاخر ومجمع سكني على ضفاف نهر 

 إال أنهاارتبطتفي واشنطن العاصمة، " بوتوماك"ال
بفضيحة سياسية، وأصبحت ال تدل إال عليها، 

 .(22)وتوارى بعد ذلك معناها األول
وهنا نجد أن المعنى الثاني ألقى بظالله على 
المعنى األول، وربما وقع التداخل بين المعنيين مما 

قد يضفي جوانب سلبية على جغرافيا المكان بما 
باطه بواقعة يحتويه من عناصر ايجابية، نتيجة ارت
 . سلبية يمكن أن تحدث في أماكن متعددة

نوفمبر  17والذي عقد في  ":مؤتمر أنابوليس"-ب
وتم اختيار هذا المكان ألنه يستحضر وقائع  1227

الحرب األهلية األمريكية، أين كان يتم مداواة 
الجرحى المهزومين في مستشفيات هذه المدينة، 

الغفران،  ويكون ذلك مشروطا باالستسالم وبطلب
وبالقياس على ذلك فان العرب المشاركين إلى جانب 

في هذا المؤتمر ينطبق عليهم " المحتل اإلسرائيلي"
الموقف نفسه، بحيث يبدو وكأنهم في موقف من 

في حروب سابقة مع المحتل " لتورطه"يطلب العفو
اإلسرائيلي، وهاهو اليوم يريد النجاة ومستعد 

 .ته األولىلالستسالم، والتراجع عن سير 
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن قراءة التاريخ وأخذ 
العبر منه يبدو أكثر حضورا عند غيرنا، وهم بذلك 
يحسنون توظيفه، ويصنعون من خالله تاريخا آخر 

 -مؤقتا-على المستوى الرمزي، بعد أن نجحوا فيه
 .على أرض الواقع

 :تعبيرات المجال الديني-3
صدرا مهما يعتمد عليه تشكل المرجعية الدينية م

بعض اإلعالميين في توصيف الواقع المعيش 
بمختلف تجلياته، وهنا نشير إلى أن بعض هذه 
التعابير يرتبط بقيم دينية ثابتة، وبعضها اآلخر 
يرتبط بوقائع تاريخية لها سياقها الخاص، وهو ما 
يجعل إمكانية الوقوع في المغالطة والتضليل واردا، 

 :ضا من هذه التعابيرونورد فيمايلي بع
تشير :  -مثلما يسميها البعض-"دولة إسرائيل"-أ

إلى  شرف االنتساب إلى إسرائيل، وفيها استحضار 
للمعاني الدينية المرتبطة بمعاناة النبي يعقوب عليه 
السالم، وهنا إشارة إلى أن اليهود الذين استوطنوا 
بفلسطين في معاناة تستحق الشفقة والعطف إنسانيا، 
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معاداة "وتجسد هذا األمر قانونيا من خالل قانون 
 "  السامية

التي أصبحت تجري على ألسنة : تبشير الدينيال-ب
الصحفيين في كثير من وسائل اإلعالم المرئية 
والمسموعة والمكتوبة من دون االنتباه إلى خطرها 

إلى  -من خاللها–االيديولوجي والديني، فانه يسعى 
خلخلة يقينيات المسلم، من خالل التسويق للحمولة 

بشر الحامل انه هو الم. العاطفية التي تدل عليها
للخير والمحبة والسالم، بينما يدل غيره على التنفير 

(21)واإلرهاب
. 

عبد الحليم "على سبيل المثال كتب : البرزخ-ج
ديسمبر  10في جريدة القدس العربي ليوم " قنديل

1221
مصر في " مقاال اختار له عنوان  (20)
هو مصطلح ديني في العقيدة " البرزخ"، ف"البرزخ

اإلسالمية يشير إلى مرحلة انتقالية بين الموت 
والبعث، واستعماله إعالميا للتعبير عن واقع 
اجتماعي دنيوي قد نختلف في رؤيته وتقييمه، يجعل 
البعض يعتبره استخفاف بمعتقدات دينية، وقد يفهم 

بأنه مبالغة رمزية تتجاوز الواقع المراد وصفه  كذلك
وهنا يكيف بأنه تغليب للرأي على الخبر، وتعبير 
عن الذاتية،  وهذا ما يتناقض مع مواثيق الشرف 

 .اإلعالمية
ومن الناحية االجتماعية فان هذا التوصيف ال 
يكون مستساغا، ألنه قد يصطدم ببعض مكونات 

ا رئيسيا فيها في والتي يعتبر الدين جزء-الهوية 
مما قد  يجعل األفراد يدركون الفكرة  -سياقنا الثقافي

" البرزخ"بطريقة سلبية، عندما يقارنون دالالت لفظ
في مخزون ذاكرتهم ووعيهم، وبين توظيف 
المصطلح في التعبير عن واقع أو حالة ما مختلف 
حولها، مما يجعلهم قد يعتبرون توظيف اللفظ في 

 .غير موضعه 
 

ورد ذكر الشيطان في القران ": طنة اآلخرشي-د
: مرة يمكن حصر معنى ما وردت فيها 75الكريم 

فيها إخبار عن إضالله ألدم وحواء وتحذير من 
إتباع خطواته، وعن أمره بالفحشاء ووعده بالفقر، 
وعن تخبط ابن ادم بالمس وفي التعوذ منه واستذالله 
 للمؤمنين بسبب بعض ذنوبهم وتخويفه ألنصاره
وأوليائه، وذم صحبته وعزمه في إضالل بني ادم 

 .(20) .."واألمر بمقاتلة أولياء الشيطان
ويقصد به " اآلخر"نجد في تعبير الشيطنة كلمة 

الغير، وقد يحمل أيضا عدم إعطاءه قيمة، 
والمقصود بهذا التعبير هو تشويه صورة شخص أو 

 .حزب أو جماعة أو دولة لتحقيق هدف ما 
تب الصحفي فهمي هويدي مقاال وقد كتب الكا

شيطنة : في صحيفة الشروق المصرية بعنوان
هل هناك عالقة "السلفيين، وكتب في بداية مقاله 

بين حملة شيطنة السلفيين وبين المرحلة الثالثة من 
 .(25) "االنتخابات النيابية؟

ويقصد بذلك حملة تشويه هذه الفئة االجتماعية 
عند بعض اإلعالميين  -وأفكارهاالتي لها قناعاتها -

أو السياسيين، والذين يعمدون إلى تسليط أضواء 
سلبية كثيفة على مواقفها وسلوكياتها بهدف تشويه 
سمعتها لدى الرأي العام، مما يحد من انتشارها أو 

 .نفوذها االجتماعي أو السياسي
لها ما لها -كغيرها–والمالحظ أن هذه الفئة 

يتفق حول أفكارها أو في جزء  وعليها ما عليها،  قد
منها بعض الناس، كما قد يختلف حول ذلك 
ويعارضها آخرون، و بمعنى آخر فان حضور 
الجانب االيجابي أو السلبي بقدر معين يبقى واردا، 
أما التركيز على الجوانب السلبية دون غيرها، أو 
تعمد المبالغة في تصويرها يعتبر فعال تضليليا ال 

 .ت المهنة اإلعالميةتقبله أخالقيا
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هو تعبير أطلقته بعض التيارات  :أخونة الدولة-ق
السياسية على جماعة اإلخوان في مصر والتي 

كحركة  2918أسسها حسن البنا في مارس عام 
إسالمية، وانتشر فكر هذه الجماعة في أقطار 

،  (20)دولة في القارات الست 71مختلفة وصلت إلى 
اسية في مصر تتمثل في وهذه األخيرة لها واجهة سي

حزب الحرية والعدالة، وتسعى بعض وسائل اإلعالم 
المصرية التي تستخدم هذا التعبير الذي يدل على 
سعي هذا التنظيم السياسي إلى التغلغل في مفاصل 

 .الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة
وهذا التوصيف اإلعالمي يحمل على المعنى 

معة الخصم السلبي من حيث سعيه لتشويه س
السياسي وتصويره في شكل خطر داهم يريد بسط 
هيمنته واستئثاره بشؤون الدولة بطريقة انفرادية 
واقصائية، وكأن هذا الخصم السياسي عند البعض 
ال يعتبر من مكونات شرائح المجتمع المصري عند 
البعض ، في الوقت الذي يحتمل أن يكون أكثرها 

بية مثلما أثبتت ذلك أهمية وتعبيرا عن اإلرادة الشع
في مصر على  1221االنتخابات الرئاسية لسنة 

 .سبيل المثال
باإلضافة إلى ذلك نجد أن االنتشار السياسي 
ألي حزب في مختلف المؤسسات يعبر عن طموح 
مشروع يخص كل األحزاب السياسية وليس حزب 

جماعة اإلخوان "العدالة والحرية الذي كان يمثل 
ى التركيز على مدى توفر معيار وكان األول. وحدهم"

الكفاءة بدل تسليط األضواء الكاشفة على االنتماءات 
السياسية وااليديولوجية التي هي من صميم الحريات 
الشخصية والتي تستوعبها معاني المواطنة في إطار 
الدول المعاصرة، ناهيك عن إمكانية استثارتها 
اء للعداوة وتأجيج مشاعر الكراهية ومعاني اإلقص

 .التي تميز مجتمعات ما قبل الدولة

لقد تعدى استخدام هذا التعبير إلى مؤسسات 
مختلفة مثل جامعة األزهر، وهنا استحدثت اآللة 

ويقصد به " أخونة األزهر"اإلعالمية المصرية تعبير
أن مهمة االستيالء على مؤسسات الدولة من طرف 
هذه الجماعة مستمر، وقد استهدف في هذه المرة 

 .سة دينية لها مكانتها في المجتمع المصريمؤس
وهذا التعبير فيه توظيف : القصاص للشهيد-م

ولكم في القصاص حياة يا : "لمدلول آلية الكريمة
 .279سورة البقرة، اآلية " أولي األلباب لعلكم تتقون

أن تأخذنا األريحية  إن الحق يريد أن يحذرنا
الكاذبة، واإلنسانية الرعناء، والعطف األحمق، 

كيف نغضب لمعاقبة قاتل . نمنع القصاص: فنقول
بحق، وال نتحرك لمقتل بريء؟ إن الحق حين يشرع 

إياك أن تقتل أحدا ألنك ستقتل : القصاص كأنه يقول
إن قتلته، وفي ذلك عصمة لنفوس الناس من 

 (27)."القتل
جانفي  11ة المصري اليوم بتاريخ نشرت جريد

خبرا مفاده أن جماعة اإلخوان وحزبها  1220
القصاص "السياسي تنظم مليونيات غدا تحت عنوان

 (28)"للشهيد
" الشهيد"والمالحظ أن االستخدام المفرط لمصطلح

وتوصيف الكثير من حاالت الوفاة به، قد يهوي 
بقيمته في النفوس، وقد يجر إلى بعض اللبس في 

ألذهان عند البعض، خاصة وأنه ارتبط في األصل ا
بالمواقف التي يقابل فيها المسلم الصادق عدوا أجنبيا 

 .يخالف عقيدته فيقتل فيكتب عند اهلل شهيدا
 :تعبيرات المجال اللغوي-4

من التعبيرات الواردة في هذا السياق نجد 
فهي في ظاهرها ترمي إلى   ":الحقوق اللغوية"تعبير

لعدالة، ولكنها في باطنها تسعى إلى اإلنصاف وا
تقويض التماسك المجتمعي والسلم اللغوي، بزرع 

 .(29)الفتنة اللغوية بين أبناء الشعب الواحد
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كما أنها تبطن أيضا دعوة للمطالبة بهذه  
ولكن . وراءه مطالب" حق"الحقوق، فما ضاع 

الغريب في هذا األمر أن بعض وسائل إعالم الدول 
تخدم عادة هذا التعبير إال فيما يتعلق الغربية ال تس

بدول العالم الثالث، في الوقت الذي نجد أن هناك 
في العديد من الدول  -إن صح التعبير-أقليات لغوية

الغربية أو قد  ال  يتم اإلشارة إلى حقوقها اللغوية، 
أو قد ال نسمع بمثل هذه األخبار من خالل وسائل 

 .االعالم
 :كريتعبيرات المجال العس-5
تؤدي التعبيرات اإلعالمية إلى : النيران الصديقة-أ

تحقيق غايات سياسية في زمن الحروب، مثلما يبرز 
من عام . 20. 20في يوم : ذلك في المثال اآلتي

كانت مروحيتان أمريكيتان تحلقان شمال  2990
من القيادات العسكرية  10العراق، وكانتا تقالن 

ين وبريطانيين وأتراك، المتحالفة بين أمريكيين وفرنسي
صواريخها  F16فوجهت إليهما طائرة أمريكية مقاتلة 

وهنا تحركت اآللة . وأسقطتهما فمات جميعهم
التي تجمع "النيران الصديقة"اإلعالمية وأبدعت تعبير
جزءا من لهيب ( الصداقة)بين الضدين فتمتص 

النار، فيغيب شبح الخطأ العسكري المقيت، ذلك أن 
لعسكري مع التصريح الرسمي اعترافا به فكرة الخطأ ا

 .(12)ينال من صدقية التفوق 
وما من شك في أن هذا التعبير يروم التأثير في 
معنويات الخصم، ويستعمل كشماعة يتم اللجوء إليها 
في مواجهة كل مبادرة فاعلة تلحق هزائم بالغة 

 .بالطرف المعتدي
ورغم أن التسمية  :2110سبتمبر  00أحداث ال -ب

الهجوم على مركز التجارة العالمي "الحقيقية هي
وقد تفادى استخدام المعنى الحقيقي حتى " والبنتاغون

ال تثير تشفي العالم الذي يضمر كراهية لهم، 
 .فاستبدلت بتسمية أخرى أكثر حيادية

باإلضافة إلى أن هذا التاريخ قد يرتبط واقعيا 
د تكون ذات أولوية بالعديد من األحداث والتي ق

 .اخبارية من حيث أهميتها وتأثيراتها
وأما انفراد هذا الحدث واستئثاره بهذا التاريخ قد 
يتضمن معاني اقصائية لكل األحداث التي وقعت 
في مناطق مختلفة من العالم،وربما كانت أكثر 

 .أولوية اعالمية من غيرها
عدوان "وهو في حقيقته يعبر عن   :حرب الخليج-ج

، وكأن األمر ال يعدو "أمريكي وغربي على العراق
أن يكون قتال بين جيشين في أرض محايدة، وليس 

 .فيها طرف معتدي وآخر معتدى عليه
 :تعبيرات المجال االقتصادي-6

 : الفوائد المصرفية
وهي في حقيقتها الربا الذي ورد النهي عنه في 

: القران والسنة، كمثل قوله تعالىمواضع كثيرة من 
الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي "

يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع 
سورة البقرة، " مثل الربا وأحل اهلل البيع وحرم الربا

 175اآلية 
 :تعبيرات المجال االجتماعي-7

هرة لقد أصبح اإلنجاب خارج مؤسسة األسرة ظا
اجتماعية في العديد من الدول مع التفاوت المسجل 
بين دولة وأخرى، ولعل من الجوانب التي تحتاج إلى 
عادة نظر بناء على اعتبارات المصلحة  مراجعة وا 

، وهي "التسمية"الفردية واالجتماعية هي مسألة
إشكالية حقيقية ألن التوصيف المناسب الذي يطلق 

 .ج ايجابيةعلى هذه الفئة يؤدي إلى نتائ
 هو ترجمة لتعبير األجنبي :األمهات العازبات-أ

Les femme célibataire 
في سياقنا القيمي و الثقافي يطلق على "األم"

المرأة المتزوجة بطريقة رسمية وشرعية، وأنجبت ولدا 
ولكن توصيف المرأة التي أنجبت ولدا . أو أكثر
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يا بطريقة غير متعارف عليها شرعيا قانونيا واجتماع
يعتبر إضفاء لتوصيف على فعل غير مشروع 
قيميا،األمر الذي قد يجعله مع مرور الوقت مستساغ 
اجتماعيا على الرغم من أنه مرفوض شرعيا وقانونيا 

 .واجتماعيا
هناك عدة تسميات تطلق ": الضحية"األطفال-ب

على األطفال الذين يولدون بطريقة غير شرعية، 
وربما مآخذ ال  وكل تسمية تحمل دالالت معينة،

يمكن تجاوزها، وتوظيفها إعالميا قد تنجر عنه 
 :انعكاسات متعددة

استبعاد الجاني وتعميم : األطفال المهمشون-0
المسؤولية على الجميع، وبدل أن ينسب الخطأ إلى 
المتسبب فيه يتم تمييع الوصف ليشمل الكل،وهذا ما 

 .تحيلنا اليه الصيغة المبنية للمجهول
الفاعل مبني : لمتخلى عنهماألطفال ا-2

للمجهول، استبعاد الفعل، إشعار المجني عليه 
 .بالحاجة

استبعاد الجاني، استبعاد  :الطفولة المسعفة-3
 الفعل، إشعار المجني عليه بالحاجة

التركيز على الفعل، غياب الفاعل : ابن الزنا-4
 .وتجريم فعله

هذه تسمية تنم عن : األطفال مجهولو النسب-5
ما يشهده العصر من تطورات علمية تمكن تخلف ع

المجتمع من الكشف عن النسب اعتمادا على 
 ((ADN التركيبة الوراثية

استبعاد الجاني، واستبعاد : الطفل المهمل-6
 .الفعل، واإلشارة إلى النتيجة دون السبب

 :اللغة اإلعالمية في ميزان القيم: ثالثا
 :التناقض مع القيم الثقافية-1

العديد من األلفاظ المستخدمة لتوصيف  تشكو
بعض الظواهر إعالميا من االنفصام النكد بين الدال 

والرباط القيمي والحضاري الذي يربطه بها، مما 
 .يجعله غير متناسق مع ثقافة البيئة ومقوماتها

إن توصيف جماعة مسلحة مثال في منطقة 
معينة يضفي عليها حكما تقييميا يساهم في ترسيخ 

اعات ايجابية أو سلبية لدى الرأي العام بحسب انطب
حركة مقاومة، : طريقة التعبير، وهنا نميز بين

 .مجموعة إرهابية، مجموعات متمردة، ونحو ذلك
فرد الظلم والعدوان ومقاومته بجميع الوسائل 
المتاحة يعتبر من القيم الثقافية لدى مجتمعاتنا، 

رات أخرى ال وبالتالي ال يسوغ أن يتم استبدالها بتعبي
تعكس محتواها الحقيقي، أو تتداخل مع معاني أخرى 

 . سلبية في االستعمال المحلي أو الدولي
تجريد اللغة من أبعادها القيمية و الثقافية -2

 : والحضارية
األصل في اللغة احتواء " ما من شك في أن

، ذلك ألنها وثيقة الصلة بالسياق (12)"القيمة ونقلها
فاللغة تتميز "في الذي تمارس فيه، االجتماعي والثقا

بقيمتها الممثلة لثقافة، أو حضارة متميزة، ومتى 
تراجعت أو تالشت القيمة، ال تعود اللغة أداة ثقافة 
أو حضارة، بل تصبح مجرد أصوات تستخدم لتحقيق 

  (11)"بعض المنافع ليس إال
مثال يتضمن معنى التضحية في " الشهيد"فلفظ 

ارتباط بجزاء أخروي، كما  سبيل قيمة عليا، له
يتضمن شحنة دينية لها ارتباط بقيم المجتمع الدينية، 

الذي يتضمن " منتحر"وهو يختلف عن داللة لفظ
 .داللة مرفوضة قيميا، ويترتب عليها عقاب أخروي

ريب أن تقليد اآلخرين واالكتفاء بالترجمة  ال
الحرفية البعيدة عن السياق الثقافي والقيمي يجعلنا 
في موقف من يركب القطار بدون بطاقة هوية، 
وهويتنا هي األفكار التي تحملها اللغة وترتبط بقيمنا 

 الثقافية والحضارية، وتتجلى مثال في
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لتعامل نظرتنا إلى األسرة وقدسية رباطها، وقيم ا 
 ...مع األبناء واآلباء

ولذلك فان الترجمة الحرفية ال تفي بالغرض قيميا 
وثقافيا، ألنها قد تنقل أفكارا خاطئة ومضللة ترتبط 

 .بالسياق الثقافي والحضاري للغة األصلية
  :واأللفة االجتماعية"الممنوعات الثقافية" -3

وعليه فإن اإلصرار على توظيف بعض 
المصطلحات التي تعكس بعض السلوكيات أو 
المظاهر السلبية مثال قد يضفي نوعا من 

عليها، كأن نقول " المشروعية االجتماعية"
، بحيث ينتقل من كونه "...األم العازبة"، "االستعمار"

أمرا مستهجنا ال يسوغ االقتراب منه إلى واقع مألوف 
ستياء، وهو أمر قد ينجر عنه الكثير من ال يثير اال

 .التطبيقات السلوكية االجتماعية السلبية
ويمكن تشبيه ذلك بالشخص الذي يستمع مثال 
إلى الكالم البذيء، فانه إن استمر على هذه الحال، 
فان درجة ممانعته النفسية لهذا العنف اللفظي 
تتناقص مع مرور الوقت وتكرار االستماع، فيحدث 

األلفة مع اللفظ البذيء، وربما انتقل هذا  نوع من
الفرد إلى التطبيق السلوكي من خالل استخدامه 
أللفاظ بذيئة، وقد يتطور األمر إلى أن يصبح جزءا 

 .من حديثه العادي
 :خلفيات التضليل اللغوي في وسائل اإلعالم: رابعا

 :اإليديولوجية اإلعالمية-0
ة الصحفي (10)وتتمثل عالقة االيدولوجيا

بالمصطلحات اإلعالمية المستخدمة، أن رجل 
اإلعالم إذا كان ملتزما بالقيم الدينية للمجتمع فانه 
يكون شديد الحساسية تجاه التعابير التي يستخدمها، 
ويتحرى الدقة في ما يستخدمه من مصطلحات، فال 

الذي يدافع عن " المقاوم"يسوغ مثال أن يستبدل لفظ
ألمثلة التي تساق في ، ومن ا"اإلرهابي"أرضه بلفظ

هذا اإلطار والتي تدل على حالة االرتباك والتيه أن 

" المجاهد"بعض الصحف الجزائرية أطلقت وصف 
الذي يقال Pierre Chaulet (10)" بيار شولي"على 

أن له مواقف مؤيدة للثورة الجزائرية، لكنه لم يكن 
يحمل شحنة دينية " الجهاد"يدين باإلسالم، ومصطلح

لصحابها الثواب الجزيل عند اهلل تبارك  إسالمية،
 .وتعالى، وال يكون ذلك لغير المسلم

فان النخبة في  (15)وحسب بعض الدراسات
الجزائر منقسمة إلى فريقين، وجوهر هذا االنقسام 
مبني على أساس إيديولوجي، وقد تكون مكانة الدين 
اجتماعيا هي األساس الذي يفسر مظاهر االنقسام  

اللغة، المدرسة، التاريخ، االقتصاد، : ولوتجلياتها ح
 .المعرفة، القانون، األسرة، وغير ذلك من القضايا

وبناءا على ذلك فان االختالف لدى النخب 
اإلعالمية ينسحب أيضا إلى مجال التعامل مع 
المصطلحات والتعابير االجتماعية، وهنا يرجح 

القيم الدينية في رؤيته  البعض االحتكام إلى 
، وقد يرفض البعض اآلخر إقحام هذه القيم ءلألشيا

 . الدينية في مجال العمل اإلعالمي 
 :التبعية اإلعالمية-2

أن استيراد "يشير الدكتور عبد الرحمن عزي إلى 
البضاعة اإلعالمية الغربية في شكل أفالم 
ومسلسالت وبرامج تفاهية وأخرى اجتماعية ونفسية 

يتعلق بهذه وقبولها ودبلجتها وبناء جمهور 
بالقابلية اإلعالمية "المضامين إنما يتعلق بتعبيرنا

  (10)"للتبعية
وعليه فلم تقتصر التبعية على المضامين 
اإلعالمية فقط، بل تعدى األمر إلى استيراد 
المصطلحات األجنبية واالكتفاء بالترجمة الحرفية 
فقط، دون االلتفات إلى خطورة المعاني التي تحملها 

 . (17)اللغوي األصليفي سياقها 
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 :األخالقيات اإلعالمية-3
ال يمكن فصل التعابير عن القيم التي تحملها،  
من الصعب  ، كما أنه"اللغة أداة لنقل القيم"ألن 

فصل أداء القائم باالتصال وأخالقياته عن التعابير 
 .التي يستخدمها

إذ يمثل الجانب األخالقي العمود الفقري الذي 
تقوم عليه الممارسة اإلعالمية ، ومن دونه تستحيل 
العملية اإلعالمية إلى دعاية مغرضة تهوي برجل 
اإلعالم إلى أدنى دركات التردي اإلعالمي وما 
 . يكتنفها من أفول الضمير المهني وانعدام المسؤولية

بعاد األخالقية وفيما يمكن التأكيد عليه أن األ
يديولوجية مختلفة ، ولكن في  تتجاذبها أطر فلسفية وا 
سياق موروثنا الثقافي والحضاري نجد منظومة 
أخالقية متكاملة ال يشوبها نقصان من بين يديها وال 

 .من خلفها
وتلعب األخالقيات اإلعالمية دور الرقابة الذاتية 
ي على ممارسات اإلعالميين، وبالتالي تلعب دورا ف

المصطلحات و التعابير التي يستخدمونها على 
ألم ترى كيف ضرب اهلل "اعتبار أن الكلمة أمانة 

مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 

سورة إبراهيم، ..."اهلل األمثال للناس لعلهم يتذكرون
 .10اآلية 

، وخيرها ال ينتهي، وثوابها وكأن أثرها ال ينقضي
  (18)يبقى مستمرا حتى بعد موت صاحبها

 :الترجمة و إشكالية المدلول-4
إن االعتماد على الترجمة الحرفية للمصطلحات  

و التعابير الغربية ال ينبغي أن يكون بمعزل عن 
إذ هناك ثالثة . المضامين الثقافية التي تحملها

سألتي التأثير عوامل عدها الباحثون أساسية في م
القران : في اللغة العربية وتطويرها، وهذه العوامل هي

أدخلت "أما الصحافة فقد . الكريم والصحافة والترجمة

على العربية من التعبيرات واألساليب التي ال تقل 
أهمية عن التعابير واألساليب التي أدخلتها لغة 

  (19)"القران على لغة الشعر بفصيحها ومعربها
نجد أن هناك من يعمد إلى ترجمة بحيث 

المصطلحات اإلعالمية الغربية ترجمة حرفية دون 
تمعن في مدلوالتها، وهنا فانه المصطلح المترجم 
يكون محمال بثقله اإليديولوجي وخصوصيته الثقافية 
والتي قد تصطدم مع قيمنا الثقافية، أو أنها تتضمن 

ن أن معاني خفية تفعل فعلها في النفوس والعقول دو 
 .ينتبه إليها أحد إال ما ندر

وعلى سبيل المثال نجد أن وسائل اإلعالم 
دول الساحل "العربية تستخدم على نطاق واسع تعبير

، وهو أمر ال يعكس مواقعها الجغرافية "اإلفريقي
الن " دول السهل"الحقيقية، بل هي في حقيقة األمر 

أرضها منبسطة،ونظرا لكونالفرنسيين ال يوجد في 
فأخذوا الكلمة العربية عن " الهاء"هم حرف لغت

المختصين العرب واستعملوا النطق الفرنسي، وبدل 
أنتحافظ وسائل اعالمناعلى التسمية األصلية 
بنطقهاالصحيح، أخذنامن غيرناالتعبير الذي يثير 

 .االلتباس
 :النخبة والمجتمع المدني والفاعلية االجتماعية -5

تقوم النخبة في المجتمع بدورا فاعل في التوعية 
والتحسيس والدفاع عن الخصوصيات الثقافية لألمة 
من خالل التنبيه إلى مكامن الخلل في جميع 

وتتوزع هذه النخب في . المؤسسات  والهيئات
سياسية، إعالمية، دينية، ثقافية، : مجاالت متعددة

يستهان به الخ، ويمكنها أن تقوم بدور ال ..اقتصادية
في هذا اإلطار من حيث أنها تقوم بدور القدوة 
لآلخرين بتمسكها بكل ما يتعلق بالهوية الثقافية 

 .األصيلة للمجتمع
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 :أبعاد التوصيف اإلعالمي: خامسا
تؤدي التعابير المستخدمة إعالميا مجموعة من 
الوظائف ضمن السياق الفردي والجماعي، وبناءا 

يفها إلى أبعاد متعددة على ذلك فانه يمكن تصن
تتمثل في البعد االجتماعي، البعد السيكولوجي، البعد 
القيمي، والبعد اإلعالمي، ينبغي مراعاتها في ضبط 

الوصف المناسب لمختلف الظواهر واألحداث، لكي 
تهدي إلى تحقيق المصلحة االجتماعية والفردية، و 
الجدول أدناه يختصرها ويوضح المعايير التي تميز 

 .ه األبعادهذ
 

 جدول من وضع الباحث يوضح المعايير الواجب توفرها في التعابير اإلعالمية

 
 : البعد االجتماعي-0

منالناحية االجتماعية فان الكلمات التي 
نستخدمها تنقل إلى اآلخرين شحنات ايجابية أو 
سلبية، فقد تؤدي إلى الرفع من المعنويات أو إلى 

 .منهاالحط 
إننا نجد مثال أن الفئات االجتماعية المختلفة قد 
تحمل نظرة سلبية عن األطفال المولودين بطريقة 
غير شرعية، مما يجعل عالقاتهم وسلوكياتهم تجاه 
هذه الفئة يشوبها االرتياب والشك وسوء الظن، 
وكأنهم مسؤولون عن هذه الوضعية، وهو ما يحول 

تمتنع العديد من  دون اندماجهم في المجتمع، وقد
األسر عن مصاهرة هؤالء األفراد، ولنا أن نتخيل 

 .انعكاسات ذلك على المجتمع
لذلك فان التضامن االجتماعي يمكن أن يتخذ 
مظهرين أساسيين، أولهما الطابع الرسمي والذي 
تسهر عليه الدولة بجميع هيئاتها ومؤسساتها، 

سمية والثاني يقوم به المجتمع عن طريق منظماته الر 
أو ما يعرف بالمجتمع المدني، ويكون التكامل بين 
الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني السمة 
األساسية الغالبة ضمن سياسة اجتماعية واضحة 
المعالم، تهدف إلى إدماج هذه الفئة اجتماعيا لكي 

 . تساهم بفعالية في البناء واالزدهار االجتماعي
طريقة غير شرعية إن توصيف االبن الذي جاء ب

 الطفولة"يحتاج إلى مراجعة ، فإطالق وصف 
يحمل في طياته شحنة سلبية ال تخدم " المسعفة 

أصحابها وليست في صالح المجتمع ككل، إذن 
كيف يمكن وصف االبن الذي جاء بطريقة غير 
شرعية؟ وماهو اللفظ الذي يحقق مصلحة المجتمع 

قت ذاته ويحد من االنحراف الخلقي، ويحقق في الو 
مصلحة الفرد المعني ويحميه من نظرة المجتمع 

 السلبية؟

 المعايير األبعاد
 البعد االجتماعي

 
 التوافق االجتماعي الشعور الجمعي الرقابة.العبرة 

 البعد السيكولوجي
 

 التوازن النفسي تقدير الذات واآلخر البراءة

 البعد القيمي 
 

 التجديد التعبير األصالة 

 البعد اإلعالمي
 

 الحكمة القيمة اللغة
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وهناك العديد من الظواهر والقضايا التي تحتاج 
إلى إعادة نظر عاجلة فمثال ماهو اللفظ الذي 
يناسب الشخص الذي يعاني من إعاقة؟ هل يسوغ 

؟ "بطاقة معوق"مثال أن نضع له بطاقة مكتوب عليها
 ويعيق تفاعله االجتماعي؟أال يؤثر ذلك على نفسيته 

هذه جملة من اإلشكاالت التي تحتاج إلى 
عادة ضبط، حتى تتحقق الدقة في  مراجعة وا 
استخدام التعابير والمصطلحات المناسبة، والتي 
تحمل مضمونا قيميا وتحقق مصلحة اجتماعية، 
وهذا أمر ال يمكن أن يرى النور دون جهد 

ة العربية المخلصين من القائمين على مجامع اللغ
والهيئات المختصة في العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 .المختلفة
 :البعد السيكولوجي-2

Yvonne Oswaldتشير الباحثة  
في  (02)

لكل كلمة قوتها، طور لغتك وأضيء حياتك "كتابها 
Every Word Has Power, switch on your 

language and turn on your life"" أن ،
نستخدمها تتضمن طاقة سلبية الكلمات التي 

منخفضة، وهناك كلمات تستخدم تتضمن طاقة 
ايجابية مرتفعة، وهي في الحاليتين تؤديان إما إلى 
حالة نفسية جيدة أو سلبية سيئة، وأن الفرد إذا أراد 
أن يغير من حياته ال بد أن يغير الكلمات التي 

 .يستخدمها إذا كانت تحمل دالالت سلبية
المثال السابق فانه من غير اليسير واعتمادا على 

على الفرد أن يساهم في الحركية االجتماعية إذا كان 
موضع اتهام في المجتمع لسبب أو آلخر، وعلى 
الرغم من أن هذه الفئة ال تتحمل ذنب االنحراف 
االجتماعي إال أن نظرات المجتمع السلبية تالحقها، 

ينعكس وال تلتمس لهم العذر في ماهم فيه، وهذا قد 
على تقديرهم لذواتهم واتزانهم النفسي ألنهم يفتقدون 
إلى اإلشباع العاطفي األسري، ويواجهون بالرفض 

االجتماعي، وقد يقودهم ذلك إلى االنحراف ألن 
 . المجتمع يرفضهم ولو بصورة غير معلنة

 : البعد القيمي-3
تعتبر اللغة تعبيرا عن قيمة معينة، وقد تعكس 

، وهنا ال بد أن يؤخذ بعين االعتبار إيديولوجيا معينة
أن تتوافق طريقة التعبير مع القيمة حتى تؤدي دورها 

 .على أفضل وجه
عندمااشتد الحصار على  :أنظر المثال التالي

، أرسل 1220ياسر عرفات، في شهر مارس 
أنا .. يريدونني أسيرا أو طريدا أو قتيال: "صيحته 
 "اسأكون شهيدا، شهيدا، شهيد: أقول لهم

وهي عبارة استدعى فيها الراحل المعاني الدينية 
التي يمكنها أن تهز وجدان كل مسلم يعرف قيمة 

وذلك بصرف النظر . هذا الكلمة، ومكانة صاحبها
عن النوايا والمقاصد والتي قد ال تتوافق مع 
التصريحات العلنية، ومع ذلك فإنها ستؤتي أكلها 

ئلها أيا كانت عند المتلقين وتجعلهم يتضامنون مع قا
درجة مطابقتها لما يبطنه من نوايا وما يخفيه من 

 .أهداف
 : البعد اإلعالمي-4

وهنا يجب أن تكون الصياغة اللغوية دقيقة، تعبر 
بصورة شاملة عن المفهوم، وال تتضمن أي نوع من 

ومن جهة ثانية يجب  .التضليل أو تغليط الرأي العام
قيم األصيلة أن تعبر هذه الصياغة اللغوية عن ال

للمجتمع سواء أكانت من مصدر ديني أو مصدر 
وباإلضافة إلى ذلك . اجتهادي انطالقا من قيم دينية

من الضروري أن تكون هذه الصياغة بطريقة 
 . حكيمة

انظر كيف تم التعبير عن المقاومة في العراق 
: وأفغانستان والشيشان ضمن قنوات إخبارية مختلفة

حسب قناة الجزيرة القطرية، ( األسرى)فهم 
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األمريكية، وهم CNNحسب قناة ( المحتجزون)وهم
 (02) البريطانية BBCحسب قناة  (النزالء)

وانظر كذلك كيف تم وصف األراضي 
فحسب : نوات السالفة الذكرالفلسطينية ضمن الق

، وفي قناة (األراضي المحتلة )الجزيرة
CNN(األراضي المتنازع عليها)وفي قناة ،BBC 

 (01) (األراضي المتنازع عليها)
أال يدل ذلك على أن هناك انحيازا إعالميا 
تضبط بوصلته االعتبارات اإليديولوجية والسياسية 

عتبار أن والثقافية والحضارية في كل مجتمع، على ا
ما نشهده في وسائل اإلعالم هو مرآة عاكسة للبنية 
 . الثقافية والسياسية واالقتصادية السائدة في المجتمع

 
 :خاتمة

ليس من اليسير فصل التعابير اإلعالمية عن 
االيديولوجية اإلعالمية التي تتبناها المؤسسة 
اإلعالمية، والتي يجتهد االعالميون في تجسيدها 

ممارستهم اإلعالمية متوافقة مع السياسة حتى تكون 
اإلعالمية المتبناة، فيتجنبوا مقص الرقابة، ويتفادوا 

 .مقصلة حارس البوابة
إال أننا نسجل أيضا أن الكثير من الممارسين 
لهذه المهنة ال يلقون باال ألهمية وحساسية 
المصطلحات والتعابير المستخدمة، ذلك ألنها تنهل 

تلفة في التاريخ، واللغة، من روافد معرفية مخ
والسياسة، واالقتصاد، وغيرها من العلوم والمعارف، 
وهنا ال يمكن لرجل اإلعالم أن يكون موسوعيا في 

كل هذه التخصصات في آن واحد لذلك فان 
 .االستشارة تبدو ملحة وذات فائدة ال يمكن تجازوها

كما أننا ال ننكر أيضا أن اإلعالم العربي يعاني 
لما تقدمه وكاالت األنباء العالمية من  من تبعية

معلومات وأخبار غربية المنشأ والصياغة والخلفيات 
التي تكمن ورائها، وهنا نجد أن التحدي يكمن في 
التحقق باستقاللية مهنية تجرد المعلومة والخبر من 
رواسب اإليديولوجية  والثقافة الغربية والمصلحية، 

الموضوعي الذي إلى التكييف اإلعالمي المحايد و 
 .يتطابق مع الواقع الحقيقي

وباإلضافة إلى ذلك فان لجوء بعض الوسائل 
اإلعالمية إلى الترجمة الحرفية للتعابير األجنبية قد 
ينقل معها العديد من القيم واألبعاد الثقافية التي قد 

 .ال تنسجم مع سياقنا الثقافي والقيمي
األبعاد  حاولنا من خالل هذه الدراسة التنبيه إلى

المفترضة للتوصيف اإلعالمي، والتي حصرناها في 
االجتماعي، السيكولوجي، : أربعة جوانب أساسية هي

 اإلعالمي، والقيمي
ما يمكن التنبيه اليه في ختام هذا البحث أن 
التعبيرات اإلعالمية ليست دائما محايدة، بل كثيرا ما 
 تنحاز ايديولوجيا وثقافيا وتبعا لمصلحة ما تتغيا

 .تحقيقها والتمكين لها في عقول ونفوس المتلقين
إن استخدام المصطلحات التي تتتاغم مع إطارنا 
الثقافي تجعل المعالجة اإلعالمية ذات قيمة وترتفع 
بمستوى أدائها حضاريا، ألنها تعبر عن خصوصية 
المجتمع الثقافية وال تستورد قوالب أجنبية لها 

 .والثقافيخصوصياتها وسياقها المعرفي 
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دور المعتقدات الدينية في الحفاظ على األمن الفكري والسلوكي لألفراد في المجتمع الجزائري
 جفال نور الدين   

 قسم علم االجتماع
 عنابة -باجي مختارجامعة  -االجتماعية و  اإلنسانية العلوماآلداب و كلية 

 
 
 

         ملخص
تأثير كبير في أحوال الشعوب واألمم، وتتجلى أهميتها في كونها مصدر القوة للدول أو ضعفها،  عموما إن للمعتقدات

فالمجتمع مهما كانت . وتحقيق أمنها الفكري والسلوكي، والتحرر من أي نوع من الغزو في حال استخدامها بطريقة ايجابية
ي والممارساتي وخاصة في ظل الهزات االجتماعية مرجعيته الدينية، يحتاج إلى صمام روحي وعقائدي يضبط أمنه الفكر 

المتتالية، فتوظيف المعتقدات غير السليمة في الجزائر أدى إلى الفوضى والتطرف الفكري والسلوكي، وهذا ما الحظناه في 
الأمن بتوظيف الكثير من محطات التاريخ عموما، وفي العقد ما قبل الماضي خصوصا، وكان الخروج من هذه الفوضى و 

 .العقائد الصحيحة والسليمة، الشيء الذي أدى إلى المصالحة واالستقرار وتحقيق األمن الفكري والسلوكي للمجتمع
 

 .السلوك، األمن الفكري، المعتقدات الدينية، المجتمع: اتيحالكلمات المف
 
 
 
Résumé                   
Cet article expose  la problématique des croyances religieuses dans la société algérienne et 

montre son impact positif sur  les conduites des individus et des groupes sociaux quand elle 

est épargnée des interprétations erronées et des pratiques extrémistes.  

 

Mots clés : Le comportement, la sécurité idéologique, les croyances religieuses, la société. 
 
 
 
 

 

Abstract 

This paper aimed at identifying the importance of Religious beliefs and their role in society, 

and detecting the relation between the Religious beliefs and behavior security, ideological 

and contribution away from extremism and cultural pollution and false beliefs in Algerian 

society, this fact proves that the power of belief is the most important issue in human life. 

 

Keywords: The behavior, the ideological security, religious beliefs, the society. 
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  :مقدمة
ذات أهمية في  كانت والزالت المعتقدات الدينية

حياتنا الدنيوية والدينية، وخاصة في تحقيق األمن 
ففي ظل األمن . الذي هو مبتغى كل األمم والدول

تهنأ الدول وتطمئن النفوس كما قال اهلل سبحانه 
 ﴾َخْوف   ِمنْ  َوَآَمَنُهمْ  ُجوع   ِمنْ  َأْطَعَمُهمْ  الَِّذي﴿  وتعالى

فاألمن نعمة ال يعرف قيمتها (. 4سورة قريش اآلية  )
 األمن علىإال من فقدها، والعقيدة الصحيحة تحافظ 

األمان  صّمام والسلوكي الذي هو الفكري
غير أنه في عصرنا  اختلفت األمور للمجتمعات، 

في ظل التطور الهائل في مجال االتصاالت، 
الماء ووصول الثقافات والمعتقدات األخرى كمجرى 

واندماجها مع المعتقد المحلي، فنشأت من ذلك 
عقائد غير منسجمة مع مرجعية المجتمع، ويكون 
أمن هذا األخير في مرمى التهديد، وينعكس ذلك 

 .على سلوكيات أفراد المجتمع
وبفضل التطور الهائل في مجال االتصال 
أصبحت الكرة األرضية بأكملها عبارة عن قرية 

ممارسة الهيمنة في شتى صغيرة، وبذلك يمكن 
الميادين دون استثمار رجاالت محليين، وضمان 
حلول االختراق الثقافي واالجتماعي والتربوي 
والتعليمي والديني،  فاالختراق يستهدف السيطرة 
على اإلدراك من خالل وسائل حديثة  للتأثير في 
الفكر العقائدي والسلوك، وبذلك تصبح المعتقدات 

خاطئ سببا في الالأمن على كل الناتجة عن تصور 
األصعدة الفكرية و السلوكية، مما يؤدي إلى 
االضطرابات واالنحرافات في تفكير وسلوك أفراد 

 .  المجتمع بأسره
  Credo  conception :المعتقداتمفهوم ـ  1

مفردها معتقد، من أصل فعل اعتقد الشيء، أي 
صلب واستتر، واعتقد كذا بقلبه، فاالعتقاد 
والمعتقدات هي تعاقد الناس على اعتبار قوة المؤثرة 

في حياتهم وسلوكهم وطرق تفكيرهم، وعندما يتمكن 
الدين من شعب ما، يتحول إلى طريقة تفكير 
وسلوك، بما يفرضه من عبادات ومعامالت، ليصبح 

 .(2)معتقدا
والعقيدة تطلق على كل فكرة كلية عن الكون 

ن صحة تلك واإلنسان والحياة بصرف النظر ع
الفكرة أو فسادها، ولذا هناك عقيدة صحيحة وعقائد 
فاسدة، أما العقيدة الصحيحة فهي المنزلة من اهلل 
تعالى على رسله، أما العقائد الفاسدة فهي التي 
كانت نتاج التفسيرات الخاطئة للبشر للرسالة 
الربانية، وقد يأتي فساد العقيدة من تحريفها أو 

وتعد الفكرة الكلية التي حددها تغييرها وتبديليها، 
اإلسالم عن الكون واإلنسان والحياة هي الفكرة 
الصحيحة المطابقة للواقع و الثابتة بالدليل العقلي 
الجازم، علما أنه ال تصل هذه الفكرة لدى الفرد إلى 
منزلة العقيدة إال إذا آمن بها إيمانا ناشئا عن دليل 

االصطالح عقلي جازم، ولذلك كانت العقيدة في 
الشرعي اإلسالمي هي اإليمان المطابق للواقع 
الثابت بالدليل العقلي، فاإليمان هو التصديق الجازم، 
وبه يخرج الشك والوهم والظن، ولذلك فإن العقيدة 

     .(1)تنتفي إذا بنيت على الوهم والشك والظن
 Ideological security :األمن الفكري ـ ماهية 2

quiddity      الفكر دورا هاما في حياة اإلنسان منذ لعب
أن خلق، بل أنه كان السبب الذي تغيرت به حياته 
فأول عملية هامة وأخطر حركة تمت في الوجود 
كانت نتيجة فكر، فعن طريق التفكير من جراء 
وسوسة الشيطان بالخلود هبط آدم وحواء من جنة 

، و يرتكز األمن الفكري في (0)اهلل إلى األرض
 :لى  عنصرين أساسين هماعصرنا ع
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 :األمن الفكري التربوي و التعليمي ـ أ

 Didactic and educational ideological Security       
لقد خلق اهلل عز وجل اإلنسان وجعل فيه 
مجموعة متنوعة من أساليب التفكير و التعلم، ولم 
يكن ليترك هذه األساليب بدون ضوابط تحكمه 
وتوجهه إلى المسار والهدف الذي خلق ألجله، وفي 
هذا الجانب ترتبط هذه األساليب بالتربية والتعليم 
العقدي خصوصا، و نمط متكامل من اإلرشادات 
والتوجيهات، التي ترسم لإلنسان الطريق المستقيم 
الذي يقوده إلى العقيدة الصحيحة، وبالتالي تكون 
المعتقدات الدينية سببًا مباشرًا في صالح الفرد 
وتحقيق األمن الفكري للمجتمع عمومًا، فكلما كانت 
التربية العقائدية صحيحة في جوهرها ومضمونها 

فالعقيدة ع أمن المجتمع، حققت أمنًا فكريًا متناسبًا م
اإلسالمية خصوصا تغرس المبادئ والقيم وتوجه 
الفرد في المجتمع، وينعكس ذلك في تحقيق األمن 
الفكري والسلوكي معا، وهذا ما نستشفه في كثير من 

 . محطات التاريخ
 :  ب ـ األمن الفكري اإلعالمي

ideological security Informatory 
عقيدتها وأفكارها الخاصة، و إن لوسائل اإلعالم 

منذ ظهورها أخذت في إبراز سمات الثقافة الفكرية، 
وسواء كانت هذه الثقافة دينية صحيحة أم ال، فنجد 

لكل دولة من دول العالم عقيدة  » :يقول "الدميري"
تعتقدها، ودين تدين به سواء كانت تلك العقيدة 

ي فالدين الرسم. سماوية أم غير ذلك، وتدافع عنها
لدولة إسالمية هو اإلسالم وأكثر دول أوروبا تدين 
بالمسيحية، و لكل منها عقيدتها ووسائل إعالمها، 

، ولذلك (0)«لهذا فكل دولة تحافظ عليها وتدعو إليها
إلى وظائف اإلعالم والصحافة "إجالل خليفة"تضيف

الهدف العقائدي أو »: وظيفة دينية عقائدية، فتقول
سائل الصحافة، وهو اإليديولوجي من أحدث و 

وظيفة من أحدث وظائف الصحافة التي ترمي إليها 

وسائلها لالتصال بالجماهير، فوظيفة المحافظة على 
العقيدة يهتم بدراستها الباحثون في علم اإلعالم 
واالتصال بالجماهير في وقتنا الحاضر، فاالنتشار 
عقائد مذهبية وأيديولوجيات متباينة، وعدم اهتمام 

وسائل اإلعالم بمهمة التفسير والتوضيح كثير من 
على أسس موضوعية علمية سليمة، لما ينشر من 
أخبار ولما يذاع من أفكار وآراء، األمر الذي يساعد 
على إشاعة الغموض وبلبلة ألفكار، وبخاصة بين 
جماهير الشباب ومحدودي الثقافة والخبرات، فمهمة 

جب الصحافة هنا أن تفسر وأن توضح للشباب ما ي
أن تكون عليه حياته السياسية واألخالقية واعتقاداته 

 .(5)«في شؤونه األخرى 
 : ـ ماهية األمن السلوكي والعقائدي3

 behavioral security  and Doctrinal quiddity 

ونقصد باألمن السلوكي هو المحافظة على هوية    
السلوك اإلسالمي العقائدي و الممارساتي الذي أمر 

وأن تحقيق األمن السلوكي به اهلل سبحانه وتعالى، 
لألفراد يدر على المجتمعات الرقي والتطور، وال 
يمكن لألمن السلوكي أن يتحقق في ظل عدم وجود 

صحيحة تنسجم العقائد التي ترسم لإلنسان الخطى 
مع فطرته، فلقد أثبتت الدارسات االنثربولوجية أن 
اإلنسان بطبيعته الفطرية يحتاج إلى اعتقاد يعتقده 
بغض النظر عن فساد أو صالح ذلك المعتقد، 

أظهرت الدارسات االثنوجرافية في الحقبات األخيرة ف
مثل  ،من القرن الماضي وبداية القرن الحالي

 ، Seligmen،Hadden الدارسات التي قام بها

Cadrington  لسكان ماليزيا وKeat ،Kruigt، 

Blogdin ،و ، الندونيسياF Boas  لالسكيمو ،
حيث كشفت هذه الدارسات وغيرها على أن فكرة 

كانت موجودة لدى الشعوب   Divinityاأللوهية 
لوهية الوثنية التقليدية، وأن الوصول إلى فكرة األ

ومن البداهة والفطرة أن العالم  ،بمثابة استنتاج عقلي
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،  Superior Beingقد خلقه كائن أعلى أي 
 "فرنسيس دنج"باإلضافة إلى الدارسة التي قام بها 

حيث ينظر هذا الشعب الدنكاوي إلى  ،على الدنكا
الجنس البشري على انه خاضع إلى قوة واحدة عليا 

النزعة والواقع أن ، (0)لديه القدرة على الخلق والتدبير
الدينية نزعة فطرية وهذا ما يؤكده الدين اإلسالمي، 
فما من مولود يولد على الفطرة كما حدثنا رسونا 
عليه السالم وقد خلق اهلل سبحانه وتعالى عباده 

ذْ  ﴿حنفاء يقول اهلل تعالى  آَدمَ  َبِني ِمنْ  َربُّكَ  َأَخذَ  َواِ 
يََّتُهمْ  ُظُهورِِهمْ  ِمنْ   أََلْستُ  َأْنُفِسِهمْ  َعَلى َوَأْشَهَدُهمْ  ُذرِّ

 ُكنَّا ِإنَّا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َتُقوُلوا َأنْ  َشِهْدَنا َبَلى َقاُلوا ِبَربُِّكمْ 
، فمنذ (103سورة األعراف اآلية ) ﴾َغاِفِلينَ  َهَذا َعنْ 

آدم عليه السالم وحتى اليوم لم يختفي الشعور 
الديني عن اإلنسان أو عن أي مجتمع، غير أن 

ة السلمية محتاجة إلى دعم خارجي من جانب الفطر 
البيئة االجتماعية ومؤسسات التنشئة االجتماعية، أي 
من جانب العملية التربوية وهي إحدى الضرورات 

أو إحدى  Social imperativeاالجتماعية
،  Functional prerequisitesالمتطلبات الوظيفية

وتختلف هذه العملية التربوية من حيث الشكل 
ونظرا  .(7)مضمون واألهداف باختالف المجتمعاتوال

لتلك الفطرة بعث اهلل األنبياء ليكون السلوك  نابعا 
من عقيدة سليمة صحيحة، توجه السلوك بشقيه 
الفطري والمكتسب، فالمعتقدات وبخاصة المعتقدات 
اإلسالمية تترك آثارا في سلوك الفرد، فنجدها مثال 
تربي في اإلنسان يقظة الضمير والتحرر من الخوف 

الخ، وبذلك فالعقيدة ...نانية والظلم والتخلص من األ
تساعد في تحقيق األمن الفكري لألفراد الذي ينعكس 
بدوره على تحقيق األمن السلوكي باعتبار السلوك 
نتاج للمعتقدات، فنكون أمام عالقة متعدية بين 

، فإذا (10انظر مخطط )األمن والسلوك والعقيدة 
غابت العقيدة عن حياتنا غاب معها االستقرار 

ي مما يؤثر على سلوكياتنا، وبالتالي عدم النفس
 .تحقيق األمن االجتماعي عموما

 

 

 

 

 متعدية      عالقة                                                                                
 

 

 

 يبين العالقة بين المعتقدات والسلوك واألمن ـ ( 11) ـ مخطط
     

أن  Emile Durkheim"دوركايم" ويوضح 
للدين نسقا من المعتقدات والممارسات المرتبطة 
بالمقدسات، وأن هذه المعتقدات والممارسات هي 

من  التي  توحد بين األفراد وتحقق بينهم نوعا
التكامل األخالقي في جماعة دينية معينة، وبذلك 
تتحقق المشاركة الجمعية في المعتقدات، التي تعد 
بدورها عامال أساسيا في نمو الدين، غير أنه يرجع 

إلى أن الحياة الجمعية هي مصدر الدين، وهي تحدد 
موضوعه، وأن الوظيفة األساسية للدين تتمثل في 

وتدعيمه والمحافظة تحقيق التضامن االجتماعي 
 .(8)عليه
 في رأيه مع Max weber "فيبر "يتقارب و

حيث يرى بأن العقائد الدينية تلعب دورا  "دوركايم"
هاما في إحداث التغير االجتماعي، ويؤكد ذلك 

السلوك نتاج 

 المعتقدات المعتقدات 

األمن الفكري 

 والسلوكي 
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 ةبتطور ونمو الرأسمالية نتيجة األخالق البروتستانتي
التي تحث الناس على العمل والتفاني فيه، وقد 

والرأسمالية  ةالعالقة بين البروتستانتي "برفي "أوضح 
 . (9)وروح الرأسمالية ةفي كتابه األخالق البروتستانتي

انطلق من فكرة دراسة   "دوركايمإميل "غير أن
كيفية عمل الدين في المجتمعات البدائية ألدراك 
سبل عمل المجتمع اإلنساني عامة، في اللحظة التي 
يرنو فيها  إلى عرض صورة مستقلة عن وعي 
األفراد الذين يتكون منهم، حيث يدرس الدين كمثال 
يعبر عن كيفية تشكله وتبلوره في الزمن يتجاوز فيه 

تماعي لألفراد والصورة التي يملكها الوعي االج
المجتمع عن نفسه، ومن هذا الباب يساهم الدين في 

 . (22)بناء الوعي الجمعي والحفاظ عليه

 معBenjamine  kidd   "بنيامين كيد "ويتفق
في فكرة أن الدين يساهم في بناء الوعي  "دوركايم"

في كتابه  "كيد "الجمعي والحفاظ عليه، فيوضح
م، بأن 2890الذي ألفه سنة ( التطور االجتماعي)

العقل ال يمكن أن يكون السبب األساسي في التقدم، 
وذلك ألنه يكسب اإلنسان نزعة فردية  غير 
اجتماعية، بينما التطور في جوهره اجتماعي يهدف 
لتحقيق المزيد من الترابط االجتماعي، لذلك كانت 

الدين، والذي يحاط القوة الوحيدة المؤثرة هي 
بجزاءات فوق الطبيعية ويدعم األخالقيات الغيرية، 
فالدين هو الذي منع حدوث تفكك اجتماعي خالل 
القرون المسحية، وأن الدين هو الذي وحده سيسمح 

 . (22)بوجود تقدم اجتماعي مستمر

وبرغم من أن الكثير من الدارسين في علم 
يرون بخالف االجتماع  والعلوم الدينية المحدثين 

أن العقيدة الدينية وممارساتها أكثر   "دوركايمإميل "
من مجرد نظام من الرمزية االجتماعية والخلقية، إال 
أن هذا ال ينفي أن الرمزية الجماعية يمكن أن تكون 
لها أهميتها الكبيرة في اإلطارين العلماني والديني، 

 "دوركايمإميل "وقد تبين ذلك بوضوح إسهامات 
 .(21)رةالكبي
ـ معتقدات المجتمع الجزائري قبل الفتح  4

  :اإلسالمي
أن دين البربر، كان قبل  "يحي هويدي"يرى 

نزول األديان متأثرا بطريقة معيشتهم وبمناخ بالدهم، 
يفتقر إلى األمطار وبخاصة في  الذي كان كثيرا ما

دين القوم بكثير من الطقوس  فامتألداخل البالد، 
والشعوذة والتعاويذ التي كانوا يرددونها الستجالب 

الصحراء المحيطة  اتساع جانب ، هذا إلىاألمطار
جعلهم يعتقدون ف ،بهم وخوفهم من أن يوغلوا فيها

وجود أرواح شريرة تشيع في المناطق التي تجاورهم، 
دعية ، وامتأل باألرومن ثم اختلط دينهم الوثني بالسح

كانوا يظنون أن تأديتهم لها من  التيوالحركات 
 .(20) رفع عنهم هذه األرواح الشريرةتأن  اشأنه

في  اإلسالميفي كتابه الدين  "ألفرد بل"يقول 
البربر الذي يمثل دارسة تخطيطية في التاريخ 

وتطوره في بالد  اإلسالمواالجتماع الديني في نشأة 
القرن  إلىالبربر من القرن السابع الميالدي 

ن السمة الغالبة للتصورات الدينية إ»: (20)العشرين
بأن العالم  اعتقادهم، اإلفريقيعند سكان الشمال 

تشيع فيه أرواح خبيثة وطيبة تتشكل بأشكال متعددة، 
تطول إقامتها أو تقصر في أمكنة  األرواحوبأن هذه 

في الحيوانات،  ،األشجارالحجارة وفي  في ،معينة
في الكائنات البشرية، وهذا االعتقاد شائع بين 

 إسم األديانالبدائيين، ويطلق عليه اليوم في علم 
المذهب الحيوي، وأغلب الظن أن البربر في 
العصور الحديثة قد ورثوا هذا التصور الديني عن 

 . «أجدادهم القدامى من الوثنيين
في مقاله الذي كتبه في  "اسيهرينيه ب"ويلخص 

مجلة تاريخ األديان، تحت عنوان بحوث في الديانة 
إن البربر عبدوا الصخور والجبال  »:، فيقول البربرية
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والمغارات المنتشرة في الجبال،  واألنهاروالوديان 
رمزوا لها بشاة ف ،وعبدوا الكواكب وأهمها الشمس

فهذا ، أحاطوا رقبتها بقرص يرمز إلى الشمس
المذهب الحيوي الذي يمثل األساس العام في 

تسرب ف ،شعوب الشمال اإلفريقيلالتصور الديني 
على يد الفينيقيين أيام كانت إفريقيا تابعة  إليهم

ثم  ،م.ق 041لقرطاجنة قرابة ثمانية قرون حتى 
تسربت اليهودية والمسيحية إلى الشمال اإلفريقي في 

، وفي عهد ( م 434م ـ.ق041)العصر الروماني 
م 434)مان ز ندال الذي استمر قرابة قرن من الو ال
، ثم في العهد البيزنطي الذي استمر حتى (م333ـ

(25)«للشمال اإلفريقي اإلسالميالفتح 
.   

وكان أهم شيء قدمه اإلسالم الوافد الجديد لهذه 
األقاليم وشعوبها ومنها الجزائر هو وحدة اللغة 

العرقية والجغرافية  والعقيدة، التي دعمت وحدتها
والتاريخية، وبفضل وحدة العقيدة هذه، انكب شعب 
األقاليم على البناء واإلبداع الحضاري في أوسع 
مجاالتهما، وفي جو من الحرية السياسية والبحبوحة 
االقتصادية، فقامت باألقاليم مراكز حضارية هامة، 
ال تقل مكانة ورقيا عن مراكز الشرق اإلسالمي، 

يلة وقلعة بني حماد و بجاية وتلمسان مثل المس
وقسنطينة، وقد أخصب فيها الفكر وتطورت الحياة 
االجتماعية واالقتصادية، وأبدعوا في مجاالت 

 . (20)الحضارة
ـ معتقدات المجتمع الجزائري في ظل االستعمار 5

  :الفرنسي 
قد يحتل الدين هنا وهناك مكانة مركزية، فهذا 

نقاش، فقد كان يخلق في شيء بديهي ال يحتاج إلى 
كل مكان المعنى ونظام القيم على الحياة، ولكنه 
كان يشكل أيضا وخصوصا المرجعية المشتركة، 
التي تخلق الشرعية أو المشروعية على التشكيالت 

أي على الدولة، ونظام )السياسية واالجتماعية 

، و باسم الكالم اإللهي كان عدد ال (العدالة واألسرة 
جال الدين يتكلفون بخدمة الشعائر نهائي من ر 

وتطبيق العدالة، و باعتبار فرنسا البنت الكبرى 
للكنيسة، راحت تخوض معارك وتحتل بلدان لهذا 

 . (27)الغرض
ولقد كان الغزو الفرنسي للجزائر، عسكريا ودينيا 
وثقافيا واقتصاديا في آن واحد، عمل من أول يوم 

بجرة قلم، على شطب ما في الجزائر من مجد مشرق 
وطمس شخصيتها القومية والدينية اإلسالمية بصفة 
كلية، وذلك بالقضاء النهائي على الدين اإلسالمي 
حالل الدين المسيحي واللغة  والثقافة العربية، وا 
والثقافة الفرنسية محلهما في إطار سياسة اإلدماج 
والفرنسة والتنصير، وعلى هذا األساس صادر جيش 

األولى لالحتالل أمالك األوقاف  االحتالل منذ السنة
اإلسالمية العقارية والمنقولة، واستولى على المساجد 
والزوايا وهدم الكثير منها، وحَول الباقي إلى كنائس، 
وضايق العلماء ورجال الدين، فطرد منهم ونفاهم 
خارج البالد، وقتل البعض وسجن آخرين ومنعهم من 

لكن الشعب ممارسة أنشطتهم الدينية والثقافية، و 
الجزائري، قاوم هذه السياسة بشدة، وعنف وأذوه بما 
ال يتصور في سبيل الحفاظ على الوجه العربي 

 . (28)اإلسالمي للبالد 
في المحافظة على األمن " ابن باديس"ـ أثر  6

  :الفكري والسلوكي في المجتمع الجزائري
مستنيرا بفضل *"ابن باديس"لقد كان فكر 

يمانه الراسخ بوجوب المحافظة  معتقداته الدينية وا 
على األمن الفكري والسلوكي للمجتمع الجزائري، فلقد 
أدرك أن المعتقد الصحيح  هو صمام األمان 
للمجتمع، وأنه ال يمكن المحافظة على األمن الفكري 
والسلوكي للمجتمع الجزائري إال بالمحافظة على 

لصحيحة، فأخذ على عاتقه مسؤولية العقيدة والقيم ا
تعليم األجيال وتربيتهم، فاهتم بجانبين أساسيين 
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أولهما التربية العقلية والروحية و السلوكية للفرد، 
األمن السلوكي من كل فبذلك يحقق من خالله 

السلوكيات الدخيلة على المجتمع الممارسات و 
 الجزائري، سواء كان ذلك إبان االستعمار الفرنسي أو
بعده، والجانب الثاني نشر والدعوة إلى المعتقدات 

ابن "الصحيحة التي جاء بها اإلسالم، وبذلك تطلع 
للمحافظة على األمن الفكري المستمر عبر " باديس

األجيال، الذي  يمكن  الفرد الجزائري من تصحيح 
ذاته وحمايتها من الذوبان في ثقافة اآلخر، أي 

الثقافة الفرنسية التي ال الثقافات األجنبية وبالتحديد 
، (29)تنسجم مع مرجعيته األصيلة وال تخدم حضارته 

في إشارة منه أن السبيل الوحيد لألمن الفكري 
والسلوكي هو الرجوع إلى المعتقدات الصحيحة النيرة 

 . التي جاء بها الرسول الكريم
على وسيلة مهمة وخاصة  "ابن باديس"واعتمد 

اإلعالم المتمثلة في  في وقتنا الحالي، أال وهي
الصحافة، فكانت أحد الجوانب المهمة من كفاحه، 
 وبما أن اإلعالم وسيلة أساسية لتثقيف المواطن
وتكوين الرأي العام، فإن الجمعية قد جعل من 

أجل إلغاء  أهدافها، أيضًا االستماتة في النضال من
الذي جعل اللغة العربية أجنبية في  ـ شوطانـ مرسوم 
إذ أنشأ المنتقد والشهاب، فزاد عليها  ،(12)الجزائر

الدعوة إلى التحرير السياسي، إذا كان االستعمار 
الفرنسي يزعم أنه يحمل رسالة الحرية والحضارة 
واإلنسانية في العالم، فقد جعل من صحيفته ميداًنا 
رحًبا إلبادة هذا الزعم، فهو يذكر مواطنيه بفظائعه 

نه أي المستعمر لم المنكرة في وطنه الجزائر، وأ
يحمل رسالة الحرية والحضارة واإلنسانية كما 

 . (12)يزعم
مستدال ببعض "مصطفى محمد حميداتو"يوضح و 
أن  "ابن باديس"الحظ : فيقول"ابن باديس"كالم

المناهج والبرامج المتبعة في زمانه، ليست في حالة 

اعتدال، سواء في صورتها أو مادتها، إلهمالها كثيًرا 
ادئ الخالدة التي جاء بها اإلسالم، فهو يرى من المب

أنه لن يصلح هذا التعليم إال إذا رجعنا به للتعليم 
النبوي في شكله وموضوعه، في مادته وصورته، 
ويرى ضرورة إعداد المناهج المناسبة لتنشئة أجيال 

 بأنالمستقبل وتربيتها التربية الصالحة، موضًحا 
همالهم قضاء على  أبناءنا هم رجال المستقبل، وا 
األمة إذ يسوسها أمثالهم، ويحكم في مصائرها 
أشباههم، ولنكن واثقين أننا نبني على الماء ما لم 
نعّد األبناء بعّدة الُخُلق الفاضل، واألدب الديني 

رجال التربية في  "ابن باديس"الصحيح، ويحّرض 
البرامج  عصره على ضرورة إعادة النظر في

فهل نعّد منهًجا ينبت به : التربوية، فيتساءل مستنكًرا
أبناؤنا نباتًا حسًنا فيكون رجاؤنا عظيًما، أم نستمر 
على ما نحن عليه فيضيع الرجاء؟ ، فالتعليم هو 
الذي يطبع المتعّلم بالطابع الذي يكون عليه في 

عني بالتعليم الذي يكون به المسلم يو  ،مستقبل حياته
من علماء اإلسالم، يأخذ عنه الناُس دينهم،  عالًما

 .(11)ويقتدون به فيه
فأنشأ جمعية العلماء المسلمين وكان من أهدافها  

جمعية، بشتى ال تألجل ذلك سع ،اللغة العربية تعليم
 الوسائل، لحمل اإلدارة االستعمارية على إلغاء

التي ظلت تعرقل التعليم العربي  ،ةالتعسفيالقرارات 
فيه، ويساعد على  واستبدالها بقانون يكون لألمة رأي

إيجاد الظروف المالئمة لنشر اللغة العربية بكل 
اختارت ف  ي،المجتمع الجزائر  حرية قصد ترقية

جمعية العلماء الجزائريين إقامة النوادي عبر مختلف 
 .(10)أنحاء الوطن

للحركات اإلصالحية وباإلضافة إلى مساندتها 
واالستقاللية والطالبية في األقطار المغاربية، فقد 
هاجمت صحفها االستعمار في ليبيا، حيث كتب 
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عدة مقاالت بعنوان ليبيا  **البشير اإلبراهيمي
 .(10)وموقعها منا
رجال مفكرا مدركا لما " ابن باديس"لقد كان

لوسائل اإلعالم  من أهمية في نشر الفكر والمعتقد 
الصحيح، الذي يساهم في الحفاظ على أمن األفراد 
والمجتمع الجزائري من الفكر والسلوك المدمر، الذي 
ال يحقق سوى االنتكاس والعودة لتدهور إلى الحقبات 

ي يتحوال إلى المظلمة، فاألمن الفكري والسلوك
السلوكي معا تحسبا لتطلع لدرجة االرتقاء  الفكري و 

قد توصل إلى  "ن باديساب"الكمال البشري، ويكون 
أن المحافظة على المجتمع الجزائري تكون 
بالمحافظة على المعتقدات الدينية الصحيحة التي 

 .بها يتحقق األمن الفكري التربوي والسلوكي
ـ واقع األمن الفكري والسلوكي في المجتمع 7

 :الجزائري
ن كان  فاألمن إذن مفهوم قديم جديد معا، وهو وا 

المعنى وارتباطه بالجانب العقائدي قديما بنفس 
 الَِّذي اْلَبْيتِ  َهَذا َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا﴿  استنادا لقوله تعالى

سورة قريش  ) ﴾ َخْوف   ِمنْ  َوَآَمَنُهمْ  ُجوع   ِمنْ  َأْطَعَمُهمْ 
إال أن مفهومه المعاصر أصبح  ،(4ـ 3اآلية  

ذا  يكتسي داللة أعمق في واقع محفوف بالمخاطر، وا 
كان األمن الوطني أو القومي كما يحدده المعجم 
السياسي هو تأمين سالمة الدولة ضد األخطار 
الخارجية أو الداخلية المحدقة بها والتي قد تؤدي إلى 
ي الفوضى داخلية أو سيطرة أجنبية، فإن األمن الفكر 

والسلوكي يوازي هذا المفهوم، فاألمن الفكري 
والسلوكي هو الحفاظ على الهوية الوطنية بشتى 
الوسائل الثقافية والتربوية و التنموية وتحسس 
المواطنين بها، وجعلهم يؤمنون بأنها القاعدة 
األساسية لبناء استقاللهم وتحصين شخصيتهم من 

ن أفضل االغتراب واالستالب والتفكك أو التمزق، إ
تخطيط على القريب والبعيد لهو تعميق الثقافة 

اإلسالمية باعتبارها سياجا مانعا يحول من كل 
 .(15)انحراف أو تفكك

بأن المجتمع يستند في " دوركايمإميل " ويوضح
توازنه، على قواعد، وعلى نواميس، وعلى قيم، توحي 
إلى الوعي باللحمة الحيوية، التي تهدف الجتناب 

ن األفراد، ومن اليسير مالحظة ذلك الفوضى بي
األثر في المجتمع، الذي يهيمن فيه ما يسميه 

بالتضامن الميكانيكي، فاألفراد منخرطون  "دوركايم"
في تكتالت اجتماعية منتظمة، تجنح نحو االنسجام 
في سلوكياتها، ونحو التشارك اإللزامي في قيم 

  .(10)جامعة
بظروف  فالجزائر كأي دولة عربية مسلمة مرت

سالمها المعتدل الذي  كادت أن تعصف بعروبتها وا 
، ففي هذه البالد يوافق الكتاب اهلل والسنة رسوله 

الطيبة وفي فترة معينة من الزمن ظهرت فئتان كال 
منهما تدعي أنها هي الفئة التي ستحقق األمن 
الفكري والسلوكي،  وبذلك التحقيق يؤدي إلى التطور 
الحضاري للمجتمع الجزائري، ففئة خرجت عن 

باالختراق المعتقدات الدينية اإلسالمية وتأثرت 
والتربوي والتعليمي والديني الثقافي واالجتماعي 

وراحت تدعو إلى التحرر من قيود الدين والمجتمع 
على الطريقة الغربية واالنسالخ من الهوية اإلسالمية 
والعربية لتدخل في مضمار الثقافات الغربية، 
 ، فأصبحت هذه الفئة تنطق بلغة الفكر الغربي

وهناك فئة ثانية تنبذ كل ما هو فكر غربي وكل 
وسلبياته،  هرج عن الدين بكل ايجابيتماهو خا

وتسيطر بفكرها على عدد ال بأس به من أفراد هذا 
المجتمع بعيدة كل البعد عن حقيقة الدين ومبادئه 
السمحاء، ويرجع هذا إلى عدم فهم الدين كما فهمه 
السلف الصالح، مما أدى إلى ظهور التطرف الفكري 

أمن  والسلوكي من كال الجانبين وانعكس ذلك على
 .المجتمع الجزائري ككل
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فنتيجة عدم إدراك لما للمعتقدات من أثر على 
األفراد، والمغالطة لهذا الدور الريادي، حلت الفوضى 
والتدهور االجتماعي وعدم االستقرار األمني، غير 
أنه بفضل الرجوع إلى العقيدة الصحيحة وانتشار 
اإلعالم اإلسالمي الذي كان له دور كبير في تثقيف 
المجتمع بأسره، فاتجهت الحكومة الجزائرية إلى 
انتهاج منهج جديد  في مجال التربية والتعليم، 
وركزت عليه لما له من دور في حماية األفراد منذ 
الصغر، ووظفت كل الجهود لتحسين نوعية التعليم 
وأصدرت قانون يالزم أولياء األمور بإجبارية التعلم 

لجهود غير كافية وخاصة فئة األطفال وتبقى هذه ا
 .مقارنة بالدول اإلسالمية األخرى

لذلك فالدين هو قاعدة ورابطة تشد أزر المجتمع، 
ويوحي بقوة االعتقاد وجود مجموعة من القيم 
المتعالية اجتماعيا، ووفقها يتأسس نظام الموجودات، 
ومن هنا تكمن أهمية الطقوس ودورها في بث اليقظة 

عي األصيل، فيحتاج الدائمة في هذا الواعي الجما
المجتمع إلى الدين لفرض قواعد سير نظامه بين 
األفراد، وهنا ندرك دواعي إقرار عالم اجتماع الئكي 
والقريب من األفكار االشتراكية في عصره، مثل 

في مؤلفاته األخيرة إجماال، كيف أن   "دوركايمإميل "
الدين يمكن أن يلعب وظيفة بارزة لدعم التماسك 

 . (17)االجتماعي
ويتضح ذلك من خالل الدراسة الميدانية  التي 
أجريت على مدى دعم  التعليم االبتدائي والمتوسط 
والثانوي للقيم اإلسالمية، فالوقت المخصص لتدريس 
مادة التربية اإلسالمية غير كاف، ومضمون المادة 
غير فعال، بحيث ال يسهم في تحريك فعاليات 

البيداغوجية المتبعة في العقيدة اإلسالمية، والطرائق 
تدريس غير فعالة، كما أن سلوك المعلم ال يدعم 
عملية تمكن القيم العربية اإلسالمية في أغلب 

" العقون كمال الدين" ، فتوصل الباحث(18)األحيان

م، التي أجريت على 0101في دراسته الميدانية سنة 
 سنة،  01ـ04تلميذا، تتراوح أعمارهم ما بين  103
ذكورا، تهدف إلى التعرف  001إناثا و منهم 341

على الشخص أو األشخاص الذين يمثلون المثل 
األعلى بالنسبة إليهم، ومن ثم يتخذونهم قدوة لهم، تم 
تطبيق المثل األعلى للشباب، وهو يتكون من أربعة 

بعد الشخصيات الدينية، بعد الشخصيات : أبعاد
عد العامة، بعد الشخصيات ذات السلطة والنفوذ، ب

الشخصيات األسرية، ونركز هنا على البعد األول 
الذي له عالقة مع موضوع مقالتنا، فالبعد الذي 
احتل المرتبة األولى هو بعد الشخصيات الدينية 

، بحيث أن التالميذ يعتبرون %64,41بنسبة 
شخصية األنبياء والرسل، وشخصية العلماء والدعاة 

حث يرى أن نماذج تمثل المثل األعلى، غير أن البا
هناك تناقضا بين اختيارات التالميذ والممارسات 
الفعلية التي ال عالقة لها البتة بهذه الشخصيات، 
فالتناقض بين القول والفعل، وبين االتجاهات، يعني 

أن هناك  " Festinger3Lليون فستنجر " حسب
  Dissonance Cognitiveتنافرا معرفيا

، فهذا (19)
إلى مؤسسات التنشئة  التناقض المعرفي راجع 

االجتماعية، خاصة في المجتمعات التي ال تنسجم 
فيه فلسفة المجتمع مع مؤسساته عموما، ومؤسسات 

 ميرتون"، وبتعبير (02)التنشئة االجتماعية خصوصا
Merton.R" فإن سالمة التنظيم في المجتمع تستلزم

قيام التكامل واالنسجام بين األهداف الثقافية ووسائل 
تحقيقها، ويتضح ذلك عندما يتطلب البناء الثقافي 
من السلوك واالتجاهات متطلبات يعوقها البناء 
االجتماعي، فتحدث ضغوط تعمل على انهيار 
ذا انهارت المعايير سادت الفوضى  المعايير، وا 

 .  (02)وحدث التمزق وضعف االنتماء
قد يصعب  تحقيق أمن فكري أو سلوكي بصورة 

جتمع معاصر، فالمجتمع  إما أن مطلقة  في أي م
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يكون متخلفا يستورد حاجاته المعرفية والفنية والثقافية 
ما أن يكون مجتمعا متقدما  بأكثر مما ينتجها، وا 
ناضب الثقافة من القيم األخالقية والتوازن النفسي، 
عاجزا عن حل إشكاالته الحضارية والفكرية، غير 

اريخها أن الثقافة اإلسالمية التي حققت عبر ت
الطويل ذلك التوازن القائم على التكامل بين الوحي 
والعقل بتحقيق الذات وجعلها متجاوبة مع السنن 
الكونية، واعتبار ذلك من أعظم مظاهر العبادة، 
وتحقيق كرامة اإلنسان، فهي الجديرة بتحقيق هذا 
األمن المنشود وتحصين هوية اإلنسان من كل تلوث 

 . (01)واستالب واغتراب
 

 خاتمــة 
إن المجتمعات وبخاصة المجتمعات العربية 
تعيش أزمة في قدرتها للحفاظ على األمن الفكري 
والسلوكي لألفراد نظرا لتعرضها لكم هائل من 
الثقافات المختلفة، فالعصر الحالي يشهد تداخال 
لثقافات عديدة سواء كانت هذه الثقافات نافعة أو 

ل أسوأ ثقافة هي الثقافة المعتقد الفاسد ضارة، ولع
التي تطرح على مختلف الوسائل من فضائيات 

الخ في ظل ... وعالم االنترنت والصحف المكتوبة
التطور التكنولوجي، مما يؤدي بالفرد العربي المسلم 
للضياع في وسط هذه الحقول من الثقافات، إن لم 
ه تكن هناك عقيدة تضبطه وتوجهه إلى تحقيق أمن

الفكري والسلوكي من هذا الغزو،  فكل مجتمع 
يعرف بعقيدته ودينه وأسلوب تفكيره العقدي 
والسلوكي، ألنه من خاللها تظهر هويته وتقوى 
شوكته ويتحقق أمنه في شتى الميادين والمجاالت، 
وال يعني هذا إهمال الجانب المعرفي والعلمي 

ث والتطور التكنولوجي بل المزج بين األمرين، بحي
يمكن المحافظة على المعتقدات والمبادئ والقيم 
اإلسالمية في ظل تطور القدرة المعرفية لمواكبة 

العصر، وبذلك يتحقق األمن الفكري والسلوكي دون 
.المساس بأحد الجانبين
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 المفهوم والوظائف –الدين في الفكر الفلسفي األخالقي عند طه عبد الرحمان 
 سحري نورة
 قسم الفلسفة
 عنابة-جامعة باجي مختار

 

 

 
 

 ملخص
البحث بدراسة وتحليل الدين اإلسالمي بمختلف أبعاده األخالقية االجتماعية والنفسية، باإلضافة إلى عرض  يهتم هذا

كما يتناول كيفية نقده لألخالق  . ومناقشة أراء المفكر والباحث الكبير طه عبد الرحمن حول دور هذا الدين في األخالق
 .عن فصل الدين عن األخالق تصدريقدم هذا البحث النتائج التي  وأخيرا. الغربية و تأسيس األخالق اإلسالمية

 
 . الدين ،اإلسالم ،األخالقيات، طه عبد الرحمن :  المفاتيح الكلمات

 
 
 
Résumé 

Cette aricle évoque  l’aspect éthique, sociale et psychologique de la religion islamique en 

s’appuiant sur les écrits  du penseur « TAHA ADB ARRAHMAN ». En second lieu il montre  

les conséquences de la séparation de la religion de l’éthique. 
 
Mots clé: Ethique, TAHA  Adbarrahman, islam, religion.  

 
 

 

 
 
Abstract 

The objective of this research is to study and analyse the ethical, social and psychological 

dimensions of « ISLAM ». It presents and discusses the point of view of the great intellectual 

and researcher “TAHA ABD ARRAHMAN” about the role of religion in ethics. It deals with 

the way  he criticises   occidental ethics and the foundation of Islamic ethics. Finally, this 

research presents the consequences that are resulted from the separation of religion and 

ethics.  
 

Keywords: Ethics, TAHA Abd arrahman, islam,  religion. 
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 :معرفي مدخل* 
إن الحديث عن قضية األخالق يقتضي تحديد 

ها ألن األخالقية، مصدر ومنبع المبادئ والقواعد
ومبادىء وقواعد ارتكزت في منطلقاتها على أسس 

ا فقد تكون أسسوشيوعها، مهدت لظهورها ، مختلفة
 .أو دينية، أو عقلية، أو إديولوجية، فلسفية

تلك طه عبد الرحمان  –يا ترى  – فمن أين استمد
       ؟ المبادئ والقواعد األخالقية

يرى طه عبد الرحمان أن المبادئ األخالقية 
 ألنه ال رادع وال مانع أقوى منه،، نستمدها من الدين

بحاجة إليه ألن اإلنسان  فالدين عنصر ضروري
فاإلنسان يتركب .  لكمال النفسي والروحيلتحقيق ا

، ذى بالطعام والشرابوالجسم يتغ من جسم وروح،
 .(1) أما الروح فتتغذى باإليمان والعقيدة

ويختلف ، وبما أن الدين مهم في حياة اإلنسان
فإن  باختالف المؤمنين به، أي أن لكل إنسان دين،

وذلك حتى  علينا إلقاء نظرة حول هذا المفهوم،
يتسنى لنا معرفة وتحديد الدين الذي يقصده طه عبد 

 .  الرحمن ويدعو إليه
ال يتبادر إلى كل ، ففعندما نقول الدين كمفهوم

نما يتبادر األذهان معنى واحد،  كل إنسان المعنىل وا 
ماركس كارل ]فلما قال  أو المعاني التي يفهمها منه،

الدين أفيون  " شهيرةعبارته ال[ ( م1883 ،1818)
 فهمت هذه العبارة ُُ  " الشعوب
فلقد تحولت إلى شعار رفعه البعض   خطأ،

 بهدف نزع الميل الديني، لمحاربة كل أشكال الدين
في الحقيقة أن ما يعنيه هذا  و. لدى الناس
ينحصر في المؤسسة من مقولته تلك، الفيلسوف 

على كيفية استخدام ، بل على الدين ، وليسالدينية
حيث . الناسعلى تدين  له، وليسالمؤسسة الدينية 

ل السلطة سواء من قبتسلط،  تستخدمه كوسيلة وأداة 

تجعل من نفسها معينة،  أم من قبل فئة الزمنية،  
 .(2)هي الحاكمة فتحكم باسمه

فالدين المقصود هنا يتمثل في المؤسسة الدينية 
إذ ال التي كانت تمثل الدين في عصر الكنيسة، 

 أن نحكم على دين من خالل دين آخر، يمكننا
وخاصة إذا كان المحكوم عليه ال يطمئن إلى 

ألنه قد خرج عن أصله نتيجة ، وال يثق به، خراآل
 .(3)التحريف والتغيير الذي أحدثه القائمون عليه 

فإذا كان ماركس حصره في معنى المؤسسة 
أبو حامد الغزالي ]فإن حجة اإلسالم  الدينية،

. حصره في معنى أكثر شمولية[ ـ(ه451-515)
إذ ..  :"وقد عرفه عن طريق الفطرة حيث يقول 

النصارى ال يكون لهم نشوء إال على رأيت صبيان 
وصبيان اليهود ال نشوء لهم إال على  التنصر،
وصبيان المسلمين ال نشوء لهم إال على  التهود،
وسمعت الحديث المروي عن رسول اهلل   اإلسالم،

كل مولود يولد على :"صلى اهلل عليه وسلم يقول 
الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فتحرك 

ي إلى حقيقة الفطرة األصلية وحقيقة العقائد باطن
فالدين  ،(4)"العارضة بتقليد الوالدين واألستاذين

عن طريق الفطرة التي  اكتسبهاإلسالمي في منظوره 
 :عرفها طه عبد الرحمن بأنها 

الهيئة الخلقية والروحية التي انطوت عليها نفس  "
 اإلنسان والتي توصله إلى معرفة عبوديته للخالق،
ولما كان المقصود الشرعي موافقا لهذه الهيئة 

فإنه يقوم باستثمارها إلخراج  الداخلية األصلية،
اإلنسان من التعرف الداخلي على تبعيته للخالق إلى 

فيكون محفوظا من اآلفات  التحلي السلوكي بآدابها،
التي تتطرق إلى القواعد السلوكية التي ال تستند إلى 

 .(5)"هذا األصل 
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من خالل م يكن لإلنسان دين يشبع فإذا ل
فإنه يصبح يعاني  ،رغباته الروحيةممارسة طقوسه 

ولذلك رأى الغزالي أن هناك  من الفراغ الروحي،
فإذا عجز العقل عن  صلة وثيقة بين الشرع والعقل،

فإن الوحي يقوم ، أن يبدي الرأي في مسألة ما
، ومن ثمة يتم تحرير الدين من قيود العقل مقامه،

عادة التوازن بينهما، نقاذوا    العقل من هيمنة الدين وا 
مما جعله يؤمن بأن الشرع ، شبع الغزالي روحيافلقد تّ 

وحياته كلها هي العمل من أجل  هو مصدر المعرفة،
 .(6)اآلخرة 
، اتجاه الغزاليفي طه عبد الرحمن  ذهبوقد 
 أن الدين بمثابة عنصر جوهري في اإلنسان،: فرأى 

األخالق وأحكام القانون ال تؤنب ذلك أن مبادئ 
كما أن العقل  الضمير إذا كانت غير مستمدة منه،

وحده ال يكفي للتغلب على القوى الشهوانية والمادية 
، ألن العاطفة كثيرا ما تغلب العقل، في اإلنسان

وليس هناك ما يردع ويسيطر على العقل والعاطفة 
 .الذي يهيمن على الرغبات والميول، سوى الدين

ولهذا ربط طه عبد الرحمن التخليق بالتسلف العملي 
الذي يقتضي الرجوع إلى النصوص اإلسالمية 

بهدف االستفادة من ، بطريقة عملية، األصلية
مضامينها ومعانيها عن طريق تلبية حاجيات الحياة 

 .(7)وحل مشاكلها 
وقد تجلى الدين في منظومته األخالقية عندما 

وترابط بين علم  الاتصأن هناك عالقة : قال 
، وال يمكننا الفصل بينهما، األخالق وأصول الفقه

أنهما ، أي أنهما متشاكالن تشاكال بنيويا "ذلك 
أنهما متفاضالن تفاضل و  متكامالن تكامال وظيفيا،

أي أنهما يشتركان في ثالثة ، (8)"المقصد والوسيلة
 .الوظيفة والبنية والمقصد : نقاط مختلفة 

للحكم  نان مختلفاوجهك وبذلك يصبح هنا
حيث أن  واألخر أخالقي،، فقهي: أحدهما  ،الشرعي

الوجه األخالقي في الحكم الشرعي يكون فيه الوازع 
النفسي الذي ينبعث من ذات اإلنسان مراقبا مراقبة 

أما في  .الباطنة األعمالنه يضبط أكما  معنوية،
فإنه يتوسل بالتعليل الغائي ، بيان أحكامه وترتيبها

(9). 
فالدين يعطي بالجملة مجموعة من القوانين التي 
من شأنها أن تعصم اإلنسان من الوقوع في الخطأ 

 .وتسدده نحو طريق الصواب ونحو الحقوالزلل، 
وقد ظهر جليا أيضا في فكره األخالقي عندما 

اإلسالمي، بالمجال التداولي العربي  األخالقربط 
منها مبدأ  ،مبادئ تداولية أخالقية مختلفة وأنتح

   :التصديق الذي عبر عنه طه عبد الرحمن بقوله 
وقد اتخذ هذا المبدأ الراسخ في التراث اإلسالمي " 

وتصديق ، مطابقة القول للفعل: منها ، صورا مختلفة
ال تقل  :"ونصوغ هذا المبدأ كما يلي  العمل للكالم،
 . (11)" يصدقه فعلك لغيرك قوال ال

قد عمل على تفكيك  ومنه فإن طه عبد الرحمن
 .ودراسة مبدأ التصديق وفق الدين اإلسالمي 

تأديب المجتمع  فوظيفة هذا المبدأ األخالقي هو
وذلك عن طريق إخراجه  وتعليمه آداب المخاطبة،

من مرتبة المجاملة والمداراة إلى مرتبة التخلق 
. الذي يهدف إلى الكمال في السلوك ،الخالص

األخرى،  األخالقيةداولية باإلضافة إلى المبادئ التو 
كمبدأ التعاون الذي يقتضي من المتكلم والمخاطب 

جل تحديد الهدف من حديثهما أأن يتعاونا من 
، لتحقيقه، أما مبدأ التأدب واعتبار جانب التهذيب
 افإنه يقتضي من المتكلم والمخاطب أن يلتزم

بضوابط التبليغ والتهذيب وتحقيق الغاية من 
أن مبدأ التأديب األقصى يكون في حين  كالمهما،
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خالصا وصادقا إذا تم تجريده من التظاهر 
والمبدأ الخامس واألخير هو مبدأ التواجه ، والغرضية

حيث يستند المتكلم إلى أقوال ، واعتبار العمل
 .بهدف التواصل مع المخاطب   (11)مؤمنة

تستند إلى  األخالقيةفكل هذه المبادئ التواصلية 
حثنا على التعاون والتأديب ه ألن ،الدين اإلسالمي
 .والتهذيب والعمل

فال  عنده إذن هي حب اهلل تعالى، األخالقفغاية 
 ،العبد من لقاء اهلل عز وجل إلىيكون شيء أحب 

فما  ألن لقاءه هو قمة السعادة النفسية لإلنسان،
أما ميل اإلنسان  يقتضيه طلب القلب هو أمر رباني،

يب من ذاته وعارض إلى الشهوات واللذات هو غر 
ألن إشباع الحاجات وتلبية  .(12) هعلى طبع

الشهوات والرغبات في إطار الضوابط الشرعية 
السوية أصيل في جبلة اإلنسان، مركوز في طبعه 
وفطرته مذ خلقه ربه وصوره، أما الخروج عن 
ضوابط الشريعة حالة إشباعها، هو العارض الغريب 

 .عن طبعه المألوف وفطرته السوية 
إن  :"وهذا ما عبر عنه طه عبد الرحمن بقوله 

 :التخليق هو ذاته ممارسة محبة من جانبين اثنين 
ذلك أن المقرب يتعهد مقامه في ، جانب تحببي

هذا التعهد الذي يجلب إليه الرسوخ في  المحبة،
حيث  ،جانب تحبيبيو  العينية والتمكين في العبدية،

بب اهلل إلى ويح إن المقرب يحبب الخلق إلى اهلل،
لذا يجب على اإلنسان أن ال يكتفي . (13)" الخلق

بل عليه أن يسعى   بإشباع رغباته المادية فقط،
ألن صحة ، أيضا إلى إشباع رغباته الروحية أيضا

واالبتعاد عن هذا ، النفس هو االعتدال في األخالق
وعالجها يكون عن طريق تجنب ، االعتدال مرضها

 .(14)الرذائل والتمسك بالفضائل 

الفضائل، أما إذا كانت النفس مجردة من 
فإن  أن أخالقها مذمومة،: أيومتمسكة بالرذائل 

عالجها يكون عن طريق تغييرها من أخالق مذمومة 
وقد . التربيةوذلك عن طريق محمودة، إلى أخالقا 

: وهي، بية تجديديةتر : وصفها طه عبد الرحمن بأنها
الجانب زيادة على عبارة عن الجانب المادي 

على  نيعمال، فينتج تكامل مادي روحي ،الروحي
المتسلف القدرة على  انويكسب، تقويم فطرة اإلنسان

 .(15)إدراك المعاني األصلية للنصوص اإلسالمية 
، فاألخالق لها بعد   يكمن في أعماق كل  فطري 

حيث يأتي من كسبيا، عدا لها أيضا بأن  كما منا،
خالله دور التربية األخالقية والتعليم والثقافة في زرع 

بدل رذائل  إحاللهاأو األخالقية، القيم والفضائل 
 .  (16)استقر عليها بعض الناس 

فهذا يعني أن ، وبما أن هناك أخالق مكتسبة
ذهب  وهذا ما لتغيير،لالمنظومة األخالقية خاضعة 

:    حامد الغزالي حينما قال  وأب اإلسالمإليه حجة 
ولو لم ، "والدين  باالعتقادأن األخالق مرتبطة " 

تكن متغيرة لما كانت هناك أية فائدة من وجود 
 األفراد فالدين يساهم في تشكيل خلق، األديان

إال أن هناك من أراد استبداله  والمجتمعات،
بمجموعة من القيم والعادات الخلقية المتعارف 

ن ن للدين أثر بالغ وبيّ أولكنه فشل واعترف ب ،عليها
 .(17) ولذلك ال يمكن أن نفصله عنهااألخالق، في 

ذا تم فصله عنها يعاني أزمة  اإلنسانيصبح ، وا 
حيث عصرنا، وقد ظهر هذا جليا في أخالقية، 

جديدة، أصبحنا نعيش في عصر سادت فيه لغة 
، والمتداولةالتي أصبحت المهيمنة المال، وهي لغة 

األولى في شبكة العالقات  وهي صاحبة الكلمة
المعايير، فقد تبدلت االجتماعية والتواصلية، 

ولذلك فنحن . المبادئوتخلخلت القيم، وانحرفت 
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تعلم الثبات على المبادئ الصحيحة  إلىبحاجة 
دارة خيّ  الراسخة،  .(18) األمةتصلح أحوال رة ُ وا 
هي و ، التي تستند إلى الدين األخالقأن : أي 
وجاء ، نهااتشبع الجانب الروحي قد انتهى زمالتي ُ 

محلها، وحلت أخالق جديدة  عصر ما بعد األخالق،
التي تشبع الرغبات ، تستند إلى الواحدية المادية
االهتمام بالحياة : أي  المادية والميول والعواطف،

 . الدنيا فقط
أخالق "وقد أطلق عليها طه عبد الرحمان 

 :عبر عنها بقوله  كما" لق بالدنياالسعادة ومبدأ التع
لما كان مبدأ التعلق بالدنيا يقضي بإعادة االعتبار "

إلى الحياة الدنيا واسترجاع شأنها المنفعي والمادي 
أي جعلها قيمة محمودة ال مذمومة، فقد اتخذ هذا 
االعتبار الجديد للحياة الدنيوية مظهر العناية 

ا جليا في وقد ظهر هذ ، (19)"بالسعادة الخاصة 
مجتمعاتنا المعاصرة التي تعاني اليوم من أزمة في 

بسبب طغيان الحضارة الغربية  القيم األخالقية،
بقيمها المادية البرجماتية في العالم المعاصر بصورة 

 حيث أصبحت قيم المادة هي الدافع األساسي، قهرية
وقد شملت هذه الهزة األخالقية كل  ،في الحياة

، سياسية واالقتصادية واالجتماعيةميادين الحياة ال
وألقت بظاللها على شعوب العالم العربي اإلسالمي 

 .( 21)المتميز بالروح األخالقية 
فقد أثر الجانب المادي على اإلنسان المعاصر 

فأصبح يسيره بعد أن كان يسير وفق ، بشكل كبير
 .مقتضيات الشرع

أدت االكتشافات العلمية إلى تغير العوالم وقد 
والنتيجة هو التأثير  مادية والعقلية بصورة كبيرة،ال

ألنها تطورت ونمت دون أي  السلبي لهذه التغيرات،
 .(21)تفكير في فطرتنا 

التطور التكنولوجي المادي الهائل وذلك بسبب 
ثم حل ، استطاع الهيمنة والسيطرة على الدينالذي 
واإلنسان هو الذي تركه يفلت ويضيع من بين ، محله
 ألنه ال يفكر إال بالمال والربح واللذة والمنفعة،، يديه

وبما أن الدين ال يحقق له كل هذا فال فائدة من 
 .وجوده في منظوره 

في [ محمد بديع رسالن ] وهذا ما عبر عنه 
إن  :"بقوله " جل فكر عالمي موحد أمن " كتابه 

إال ، بل وأغلب األحيان، المشكلة أننا ال نفكر أحيانا
وهذا بسبب بعدنا ، ملموسة ومحدودة بصورة مادية

فكلنا يدعي اإليمان  وعدم ثقتنا المطلقة به،، عن اهلل
لكننا ال ننفذ هذا اإليمان بشكله الفعلي ،  به

إن خوفنا من المستقبل وضعف إيماننا  والحقيقي،
إن اهلل هو الذي  يجعلنا نقع في هذه المعضالت،

 .(22)"هوليس للمخلوق أن يمتحن خالق، يمتحن عبده 
أصبح في  فبعد أن كان اإلنسان يؤمن بالدين،

وبعد أن كان يسير  أغلب األحيان يؤمن بالمادة،
وهكذا  وفق مبادئ معينة أصبحت تسيره مصالحه،

عملت المادة على استبعاد اإلنسان في حين عملت 
 .المصالح على استبعاد مبادئه 

حيث ، العصرهذا مفهوم القيم في  اختلفولهذا 
، نسبية بعد أن كانت مطلقة ألخالقاأصبحت 
 هو نافع بمثابة قانونا خلقيا ينظم سلوكنا، وأصبح ما
فإنه ينزع من قائمة األعمال ، هو ضار أما ما

أن نكون دائما على استعداد  بلذا يج المقبولة،
لكي األخالقية، لتغيير ما يجب تغييره من المبادئ 

ال يكون هناك حاجز أمام التقدم الذي يقتضيه الزمن 
 .(23)والحضارة 

نما يدل هذا على  أن األخالق تحولت وتغيرت وا 
، أخالق مادية نسبية ، إلىمن أخالق دينية مطلقة

فأصبحنا نعيش في عالم أحادي مادي بفعل 
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عبد الوهاب ] التي عبر عنها ، العلمانية الشاملة
العلمانية  : " بقوله( [ م2118 -1938)المسيري 

وهي رؤية ، الطبيعية المادية أو العلمانية العدمية
تفصل فقط  شاملة للكون بكل مستوياته ومجاالته، ال

، الدين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة
نماو   واإلنسانية األخالقيةو  الدينيةتفصل كل القيم  ا 

ثم ، عن كل جوانب الحياة العامة في بادئ األمر
 .(24)"عن كل جوانب الحياة الخاصة في نهايته

التي يدعو لها طه عبد الرحمان بصفة  األخالقو 
بصفة عامة تختلف كثيرا عن  ، واإلسالمخاصة
النفعي يؤكد  األخالقفإن كان علم  النفعية، األخالق

على الرضى والرفاهية مع ضرورة العمل المتواصل 
التمسك  إلى اإلنسانويدعو ، من أجل حياة أفضل

بل  بمثل عملية وواقعية تجعله ال يعيش في يوتوبيا،
يعيش في عالم يكتسب منه الخبرة والمحاولة 

فإن األخالق  فيتعلم منه وتتكون شخصيته، والخطأ،
في اإلسالم تؤكد على السعي وراء المثل العليا التي 
تسمو فوق مستوى اإلشباع العضوي واللذات وبذل 

 .(25)لم يوجد بعد  تحقيق ماجل أالجهد والعمل من 
وسلبية ، يجابية شكال فقطإفاألخالق النفعية 

 ،فنائهافهي أخالق تحمل في طياتها بذور  مضمونا،
أّيًا فهي بمثابة علمانية شاملة تدعو إلى إبعاد الدين 

 .كان شكله نهائيا عن العالم بأسره
فالصناعة العصرية تقوم على مبدأ تحقيق أكبر 

: أي  ألكبر عدد من الناس، قدر من المنفعة
كبر مبلغ مستطاع ألتحصيل مجموعة من األفراد 

نطاقها دون التفكير في طبيعة  اتسعوقد ، من المال
 بالتأثيراتالت دون االهتمام البشر الذين يديرون اآل

التي تحدثها طريقة الحياة الصناعية المفروضة على 
 .(26)األفراد 

 به ننتفعأن كل شيء نقوم  اصحيحوقد يبدو 
كما ، لكن ليست منفعة ومصلحة دنيوية فقط ،منه

نما  تدعو إلى ذلك األخالق البراغماتية المعاصرة، وا 
وذلك ما عبر  ،واآلخرةننتفع بها في الحياة الدنيا 

وكان قد " : بقولهأبو حامد الغزالي اإلسالم شيخ عنه 
ظهر عندي أنه ال مطمع لي في سعادة اآلخرة إال 

وأن رأس ذلك كله  النفس عن الهوى،بالتقوى  وكف 
قطع عالقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار 

بكنه الهمة  واإلقبال دار الخلود، إلىواإلنابة  الغرور،
وأن ذلك ال يتم إال باإلعراض عن  على اهلل تعالى،

 .(27)"الجاه والمال والهرب من الشواغل والعالئق
 واإلقبالل فجوهر األخالق الرذيلة هو الجاه والما

وقد رفضها طه عبد الرحمن واقترح ، عن الدنيا
 .واألخالقاألخالق البديلة التي تجمع بين الدين 

رادة الخيرة هي التي توجه اإلنسان نحو واإل
بحيث تقول له والحق، ده نحو الصواب ّوتسدالخير، 
وال تفعل كذا  افعل كذا ألنه خير في ذاته،ِ": دائما
وهذا ما . "و غير ذلكأ جل مصلحة أو منفعةأمن 

في ([ م1814، 1724)إيمانويل كانط ] عبر عنه 
فالسلطة  " :بقوله " أسس ميتافيزيقا األخالق "كتابه 
وكذلك الرفاهية  بل والصحة، ة والمكانة،و والثر 

وهو ما يطلق عليه ، رضى المرء عن حاله الكاملة و
وهي ، الثقة في نفسه إلىالسعادة تفضي باإلنسان 

لم يكن هنالك إرادة  ما را ما تنقلب إلى زهو،ثقة كثي
وبالتالي ، خيرة تقوم نفوذ هذه المنافع على النفس

 .(28)" على كل مبدأ للفعل وتوجهها نحو غايات كلية
هذا يعني أن كل من السلطة والثروة والمكانة و 

إذا لم  أخالق مذمومة، إنتاجفي  واوالرفاهية ساهم
تشكيل األخالق  إلىتكن هناك إرادة خيرة توجههم 

المحمودة، وعندما تم فصل الدين عن المنظومة 
الذي ، المعاصر اإلمبريالي اإلنسانظهر  األخالقية
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هذا اإلنسان  ،اجديد اعالمي افرض علينا نظام
وحزب ، تأسيس دين جديد إلىأدى  اإلمبريالي

أفضى إلى إيجاد  ونظام تربوي جديد،، سياسي جديد
، النظام العالمي الجديد أربعة مصطلحات يتداولها

 .(29)واعتماد متبادل ، إبداع ، كونية، كوكبة: وهي 
الجديد عرفت العالمي فبفضل هذا النسق 

وهذا ما ، عدة تغيرات وتحوالت األخالقيةالمنظومة 
علوم إحياء "جاء به الغزالي في كتابه  يؤكد ما

 األخالقلو كانت  : " الجزء الثالث  حين قال" الدين
ال تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات 

حسنوا :  " ولما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وتغيير  اآلدميوكيف ينكر هذا في حق "  أخالقكم

ينقل البازي من االستيحاش  إذخلق البهيمة ممكن 
 التأدب إلىوالكلب من شره األكل  االنس إلى

السالسة  إلىن الجماح التخلية والفرس م و واإلمساك
 .(31)"وكل ذلك تغيير لألخالق واالنقياد،

نما تتغير بتغير ثابتة، فخلق اإلنسان ليست  وا 
ألنها صفة عرضية فيه واألحوال، الزمن والظروف 
فالذي يتغير في اإلنسان هو "  وليست جوهرية

 .(31) "وهو الصورة ال الحقيقة العرض ال الجوهر،
ن اإلنسان تغيرت فمنذ أن تم فصل الدين ع

 إلىفلم تعد هناك أخالق إسالمية تستند  أخالقه،
كتاب اهلل وسنة رسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم 

لتضاعف القيم ، ذلك طه عبد الرحمن إلىكما ذهب 
 االهتمامات المادية، ، والزديادالمؤقتة بصورة كبيرة

بينما ضعفت القيم ، وأصبحت تعنى باهتمام كبير
بل ، ولم تعد تتدخل في كل مسائل الحياة المتعالية،

وأصبح  أصبحت مقصورة على مسائل خاصة فقط،
الناس يبحثون عن الوسائل المادية والطبيعية إلزالة 

 .(32)الشرور الحالية 

في  والقيم المتعالية خاصة بالنظام اإلسالمي،
، حين أن القيم المؤقتة تتعلق بالنظام العالمي الجديد

غير أن السالم  تحقيق السالم، لىإوكليهما يهدفان 
في  ،مالذي يدعو له طه عبد الرحمن هو اإلسال

: حين أن السالم الذي يدعو له النظام العالمي هو 
وذلك عن  ،فنائه سالم زائف يحمل في طياته بذور

زالة مقومات األمة العربية  واإلسالمية طريق طمس وا 
سياسية  من خالل دمجها في مسيرة عالمية،

تفيد األقوياء على حساب  وثقافية، ديةواقتصا
توجه عناية  واإلسالميةواألمة العربية  الضعفاء،

ومن بينها قيم الحق  خاصة لقيم عالية عليها،
 والنظام العالمي يناقض هذه القيم، والحرية والعدالة،

من إاّل ألن تفوقه السياسي واالقتصادي ال يتم 
 .(33)خاللها 

الذي : هو ، الكلمةفالذي يمتلك السلطة وقوة 
يفرض نظمه وثقافته ودينه وسياسته واقتصاده على 

ولهذا فالعولمة الجديدة أحضرت سلسلة من  العالم،
من خالل إطار ، األنشطة االخرى لتحقيق العالمية

من التنظيمات االقتصادية العالمية والسياسية 
وذلك كله بزعامة الواليات ، والتصورات الجغرافية

 .(34) األمريكيةالمتحدة 
والديمقراطية  فظاهرها يتصف بقيم الحق والعدالة

، الهيمنةأن باطنها يحتمي بخطاب  غير والحرية،
وتنميط ، وتهميش األخر، والتحكم والمصلحة

 .(35)صورته
تريد بطريقة غير مباشرة تغيير : أي أن العولمة 

فبعد أن كانت تستند إلى  أخالق اإلنسان المعاصر،
تصبح تستند إلى قواها ، ام الدينمبادئ وأحك

وقوانينها، وذلك باعتقاد الغرب بشمولية حضارته 
تفضيل قيمه  إلىبه هذا االعتقاد  ىوقد أد. وثقافته 

وممارساته ومؤسساته بحجة أن نمط ثقافته متميز 
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حيث يستعمل كل وسائله لحمل شعوب ، في الفكر
العالم على األخذ بها، بالرغم من تعارضها مع 

 . (36)رسات ومؤسسات الشعوب األخرىمما
زت القيم العربية غفهي بمثابة قيم دخيلة واجهت و 

سائر مؤسسات التوجيه  حيث أصبحت اإلسالمية،
نما تروج ، ال تروج أفكارها والدعاية والحصانة وا 

على المستوى  واقتصادياأفكار األقوى سياسيا 
 اإلسالميةوهكذا نالحظ ذوبان القيم  العالمي،

 .(37)بية في الثقافة العالميةالعر و 
نما ، فالقيم العربية اإلسالمية لم تتغير فقط وا 

وهذا ، في المنظومة القيمية العالمية الجديدة انحلت
، 1915)زكي نجيب محمود ]ما عبر عنه 

" مواجهة العصر يثقافتنا ف" في كتابه ([ م1993
 ،لم ندع ثقافتنا األصيلة تسير في مجراها:" بقوله 

فأدخلنا عليها عناصر اقتضتها ظروف حضارية 
تميل بشراع  ياألنواء التومن ثم هبت علينا ، حديثة

لى اليسار ا  اليمين أكثر مما ينبغي تارة و  إلىالسفينة 
اإليغال في العقل  ، إلىأكثر مما ينبغي تارة أخرى

 في العاطفة وملحقاتها مرة، اإليغاللى ا  ولوازمه مرة و 
يظهر حينا " مذهب إنساني"  إلىفأصبحنا بحاجة 

 .(38)" بعد حين ليصحح الخطأ ويعيد تعادل الميزان
بالقيم المعاصرة  اإلسالميةفعندما التقت القيم 

حدث هناك صدام وصراع بينهما فأصبح لدينا 
وبما أن ، "صراع الحضارات"وليس " صراع القيم"

البقاء لألقوى فقد استطاعت القيم المعاصرة فرض 
 .وجودها
البد من البحث عن مذهب أو طريقة يتم  لذلك

من خاللها إعادة أو إرجاع األخالق إلى أصلها عن 
طه عبد  ىولذلك رأ طريق أسلمتها لتصبح دينية،

الرحمن أنه حتى تثبت األخالق الدينية وتترسخ في 
النفس يجب على هذه األخيرة أن تتعود جميع 

العادات الحسنة وتترك جميع العادات السيئة 
وتتجنب ، وتتنعم بها، على األفعال الجميلةظب وتوا

 .(39)وتتألم بها ، األفعال القبيحة
إال عن طريق ، وكل هذا ال يتم في منظوره

التي تساهم في تغيير خلق ، التربية التجديدية
ومن القبيح إلى ، من األسوأ إلى األحسن، اإلنسان
أما وسيلة هذه التربية فهي  :"حيث قال ، الجميل
، والمواظبة عليها، باألعمال على خير وجهالقيام 

والزيادة فيها على قدر طلب الخروج من الطبقات 
 . (41)" العقلية المتراكمة

، فالعادات والسلوكات التي نقوم بها ليست ثابتة
نما يمكن تعديلها عن طريق التربية، وبالتالي  وا 

 .(41)تغييرها ألن الظروف استدعت ذلك 
خالق المكتسبة التي أي أنه يمكن معالجة األ
، والمصلحة، كالمنفعة، فرضها النظام العالمي الجديد

عن طريق التربية ، والظلم، واألنانية، وحب المال
عبر عنه حجة اإلسالم  وهذا ما، والمجاهدة النفسية

وأما الخيال اآلخر الذي استدلوا به وهو  :"بقوله 
مادام حيا فال ينقطع عنه الشهوة  اآلدميقولهم أن 

والغضب وحب الدنيا وسائر هذه األخالق فهذا غلط 
وقع لطائفة ظنوا أن المقصود من المجاهدة قمع هذه 

وهيهات فإن الشهوة خلقت  الصفات بالكلية ومحوها،
لفائدة وهي ضرورية في الجبلة فلو انقطعت شهوة 
 الطعام لهلك اإلنسان ولو انقطعت شهوة الوقاع
النقطع النسل ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع 

وليس المطلوب ... اإلنسان عن نفسه ما يهلكه
إماطة ذلك بالكلية بل المطلوب ردها إلى االعتدال 

 .(42)" الذي هو وسط بين اإلفراط والتفريط
وهذا يعني أن أخالق الشهوة والغضب وحب 
ا الدنيا مهما كان نوعها ال يمكننا إزالتها وقهره

ألنها فطرية في  بحيث تصبح غير موجودة،، مطلقا
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لذا  جل تحقيق غايات معينة،أاإلنسان وجدت من 
وبما أن خلق اإلنسان قابلة  وجب علينا تعديلها،

 .فإن العالم الذي يعيش فيه يتغير أيضا، للتعديل
لكنه ليس تصور  فاإلنسان دائما يتصور العالم،

وبالتالي ، مستمرألن العالم في تغيير  كامل ونهائي،
وهذا ما ذهب  (43)تتغير صورته في الذهن البشري 

لما رأى أن ( [ م1952، 1859)ي و جون دي] إليه 
ويتصف بالمرونة والتلقائية  ،رالعالم في نمو مستم

النمو المستمر : بأنه " التقدم"وقد فهم  والتحول،
فالهدف النهائي في منظوره ليس  والتحسن الطرد،

مقصد الحياة الحقيقي هو مجموعة بل إن ، الكمال
عمليات مستمرة من التنقيح والتعديل والتحويل 

عادة البناء فالهدف األخالقي األوحد هو ، واإلنماء وا 
فإنه باإلمكان  فيما أن األشياء تقبل التعديل، النمو،

 .(44)تحسين األوضاع الحالية 
وخاصة األوضاع األخالقية التي أحدثتها ظاهرة 

وتجعله ، حيث تسعى إلى تعقيل العالم العولمة،
يتحول إلى مجال واحد من العالقات األخالقية أو 

فأصبحت مهمة الدين  مجال أخالقي واحد،
االرتقاء بالتعقيل المادي الذي أخذ : هي ، اإلسالمي

إلى تعقيل يعيد االعتبار ، به زعماء العولمة
وذلك عن طريق دفع اآلفة األخالقية، للمنظومة 

وتحويل  التي دخلت على العالقات الكونية، الخلقية
من وظيفة توفير المنافع ، وتغيير وظيفة االقتصاد

وظيفة تحقيق  إلى أي مهمة التنمية، المادية،
 .(45)أي تصبح مهمته هي التزكية المصالح الخلقية،

تنمية المال  إلىفإذا كانت أخالق العولمة تهدف 
 إلىهدف ت اإلسالمية األخالقفإن  وتزكيته فقط،

مما ، االكتساب من المال فائدة دنيوية وفائدة دينية
وهذا ما ذهب إليه ، ةالتزكية النفسيتحقيق  إلىيؤدي 

اعلم أن المال مثل حبة فيها سم :"الغزالي حين قال

وترياق ففوائده ترياقه وغوائله سمومه فمن عرف 
غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من 

 .(46)"دنيوية ودينية  إلىوائد فهي تنقسم خيره أما الف
في لكن كيف يحقق المال فائدة دنيوية ودينية 

 ؟الوقت نفسه 
يحقق المال فائدة دينية ودنيوية عندما نطبق 

مثال كما ، القوانين الشرعية على المجال االقتصادي
خالق فعل طه عبد الرحمن عندما قام بأسلمة األ

في سياق ابتغاء السلعة "  :الغربية حيث يقول 
تكتسي قيمة خلقية فضال عن قيمتها  الفضل،
فضال  إذ تعد خيرا ينتفع به خلقيا ومعنويا، التجارية،

بحيث تستوجب  عن االنتفاع به ماليا وماديا،
اخضاع قوانين السوق المتغيرة لقواعد السلوك الثابتة 
ومتى أضحت السلعة خيرا صريحا أمكن ائتالفها مع 

خرى التي ال تكون سلعا إذ الخير ال ألنواع الخير اأ
التنمية " يعارض الخير وحينئذ يتغير مدلول 

إذ تصير هذه التنمية عبارة عن تزكية " االقتصادية 
 .(47)""تزكية للحال " و "تزكية للمال"  :مزدوجة 

وطه عبد  فالعولمة تقوم على منفعة مادية دنيوية،
 ألنوأخروية، الرحمن يضيف لها منفعة روحية 

التقليدية من  األخالقية األسئلةالدين يجيب على 
الشر، الحب، الموت، حيث كان لهذه  الذنب،: مثل

اآلن فقد فقدت  أما األجوبة تأثير إنساني في زمانها،
 ةاألخالقيالقيم التي تقدمها  األجوبةهذا التأثير أمام 

وهي أجوبة علمانية مجردة .  (48)المعاصرة الملحدة 
فرضها بالقوة عن  أصحابهااستطاع ، من الدين
البدع والخرافات التي ألصقوها بالدين " طريق 
العامة وسمموا بها  أدمغهوحشوا بها  اإلسالمي

ومنه نستنتج أن كل . (49)" أفكارهم ووجدانهم الديني
التيارات التي فرضتها الحياة المعاصرة ساهمت في 

وذلك من خالل  سوء،ألا إلىتغيير خلق اإلنسان 
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وعن كل األخالقية، صل الدين عن المنظومة ف
وهذا يؤكد ما جاء  به الغزالي من ، مجاالت الحياة
 .ممكن اإلنسانأن تغيير خلق 

فال يعد أن يكون طه عبد الرحمن وحاج حمد 
  .وأمثالهما مجرد شراح جدد لفلسفة الغزالي وابن رشد
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 القيم عند أطفال الشوارع من خالل عنف لغة الخطاب
 بركو  مزوز. د

 قسم العلوم االجتماعية
 باتنة -جامعة الحاج لخضر

 
   ملخص

يهدف هذا المقال إلى البحث عن وبائية ظاهرة أطفال الشوارع في العالم عامة وفي الجزائر على وجه الخصوص، اعتبارا 
من كون الظاهرة تستثير بظهورها اهتمامات الباحثين والعلماء على اختالف تخصصاتهم، ومن جهة أخرى تبحث الدراسة 

وتداعياته على المنظومة القيمية على من يرتاده وتعوَّد المكوث فيه فترات من الزمن، وكيف " الشارعإشكالية "الحالية في فهم 
وقد كشفت لنا هذه الدراسة عن نتائج هامة تتمثل  .تتميز لغة أطفال الشوارع وخصائصها التوصيفية ودالالتها االجتماعية

على المستويين الدولي والمحلي، وبالنسبة للقيم التي يكتسبونها خاصة في كون ظاهرة أطفال الشوارع في تزايد وتنامي كبير 
من خالل مكوثهم الدائم والمتواصل في الشارع فقد استقينا من خالل طبيعة لغة الخطاب لديهم، أن أطفال الشوارع يتبنون 

زيقي الذي يجبر مرتاديه قيما خاصة وخطابا خاصا يفرضه مكوثهم في الشارع أكبر وقت ممكن، وكذا طبيعة هذا الفضاء الفي
 .على التفاعل بشكل يتناسب ومدة المكوث فيه 

 . أطفال الشوارع، القيم، عنف، الخطاب، اللغة، عنف اللغة : الكلمات المفاتيح
 

Résumé  
L’objectif de cet article est de relater l’ampleur du phénomène des enfants de la rue à 

l'échelle  mondiale et plus spécifiquement en Algérie. Ce phénomène suscite l'intérêt de 

nombreux chercheurs de différentes disciplines. L’auteur de cet essai cherche à montrer 

l’impact de ce style de vie sur le système de valeur auprès des personnes qui y vivent durant 

de longues périodes, mais aussi sur la spécificité du langage et ses interprétations sociales.  

   

  

 Mots clés: Les enfants de la rue, les valeurs, la violence, le discours, le langage, violence 

verbale. 

 
 
 
 

Abstract  

The objective of this paper is an epidemiological study of the phenomenon of abandoned 

children throughout the world and more specifically in Algeria. This phenomenon attracted 

the interest of many researchers from different disciplines. On the other hand, this research 

focuses on the «problem of the street" and its impact on the value system from the people who 

live there for long periods, but also the specificity of the language and its social 

interpretations. 

Keywords: Abandoned children, values, violence, speech, language, verbal violence3 
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 مقدمة 
أصـــبح االهتمـــام بعـــالم الطفولـــة فـــي العـــالم عامـــة 
والـوطن العربـي علـى وجــه الخصـوص مـن األولويــات 
التــــــي تســــــعى الــــــدول لحمايتهــــــا ورعايتهــــــا وتأهيلهــــــا، 

تحمــل للمـرور إلـى الحيــاة الراشـدة ناضـجة قــادرة علـى 
أعبــاء الحيــاة بكــل معطياتهــا، وحتــى تســاهم فــي بنــاء 
وتشــــييد وطنهــــا، وفــــي ســــياق تنشــــئة الطفولــــة يســــعى 
المجتمـــع بكـــل مؤسســـاته إلـــى غـــرس المبـــادئ والقـــيم 
التـــي مـــن شـــأنها مســـاعدة هـــذا الطفـــل علـــى التكيـــف 
والتفاعـــل وفـــق مـــا اســـتدخله مـــن معـــايير وتمثلـــه مـــن 

ـــــذي يت مكتســـــبات سوســـــيوثقافية، ـــــي األمـــــر ال جســـــد ف
شخصيته التي تظهر متكيفـة مـع محيطـه االجتمـاعي 

مـا أن تُ  غـرس فيـه بـذور التنـافر متآلفة مـع عناصـره، وا 
التـــي تتفاعـــل فيمـــا بينهـــا مفضـــية  ،والتـــوتر واالخـــتالل

إلــى خلــق شخصــية مضــطربة معقــدة تتنازعهــا تيــارات 
 .االنحراف والجريمة

وفي ضوء ذلك ينبغي إعطاء تلك المرحلة أقصى 
حاطة األطفال خاللها درجات  العناية والحماية، وا 

بمناخ إيجابي صحي يضمن لهم النمو السليم 
المتكامل بمختلف أبعاده الجسمية، النفسية، العقلية 

َبْيد أن هناك مشكالت عديدة قد تعكر . واالجتماعية
صفو تلك األجواء المنشودة لتشكل خطرا يهدد دعائم 

الشوارع التي  استقرارها، ومن أبرزها ظاهرة أطفال
أصبح يعاني منها عدد كبير من دول العالم، حيث 
تشير أخر التقديرات لهؤالء األطفال إلى وجود أكثر 

مليون طفل في الشارع في الدول سواء 222من 
المتقدمة منها أو النامية، وُتعد الجزائر من بين هذه 
الدول التي عرفت استفحال لمثل هذه المشكلة 

أت تتفاقم في الواقع االجتماعي االجتماعية التي بد
في  التصدي لها بشكل كاف محاولة دون لمجتمعنا

 . الوقت الراهن

؛ منها ما ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب مختلفة
إلى الغموض وااللتباس الذي تكتنفه ظاهرة يعود 

أطفال الشوارع من زوايا عدة، سواء من حيث 
 المفهوم، الحجم، العوامل وكذا اآلثار أو سبل

والتي  -مواجهتها، كما أن ندرة الدراسات العربية 
ترجع بالدرجة األولى إلى الغياب الواضح 
 -لإلحصاءات الدقيقة حول هذه الظاهرة وحجمها

عد من بين المشاكل التي تعيق فتح مجال البحث ي  
في ذلك األمر، الذي يبرز أهمية الخوض في معرفة 

إذا علمنا حيثيات هذه المشكلة االجتماعية، خاصة 
ما للشارع من تداعيات على منظومة القيم والخطاب 

 .األطفال خاصةعلى على األفراد عامة و 
فالشارع ليس فضاًء مغلقا يسهل فهم أبعاده 
وتداعياته، وال يكشف أسراره منذ الوهلة األولى 
لولوجه وارتياده فهو فضاء اجتماعي وثقافي 

حول واقتصادي مفتوح ومتجدد، يخضع للتغير والت
وتؤثر فيه العوامل على اختالف منابعها يحمل في 
جعبته أخطارا ومصاعبا وتداعيات على من اعتاد 
ارتياده وأدمن المكوث فيه، ولعل تداعيات الشارع 
ستكون ذات أثر بالغ على شخصية الطفل، الذي 
سيتخذه منهج حياة ومكانا لكسب القوت اليومي، 

الله كيف وأخطر من ذلك نسقا قيميا يكتسب من خ
يجب أن يعيش، وكيف عليه أن يواجه المصاعب 
والمخاطر التي ما اعتاد عليها وال َخِبر طرق 

 . مواجهتها
وتشير اإلحصائيات التي تتعلق بأطفال الشوارع، 

مليون  41والتي أوردتها األمم المتحدة إلى وجود 
، من بينهم 1981طفل من أطفال الشوارع عام 

لالتينية والبرازيل، ووصل مليون طفل في أمريكا ا25
مليون  طفل عبر 111إلى  2111عددهم سنة 

العالم، والبيانات الحديثة تشير إلى تزايد مذهل 
لهؤالء األطفال عبر العالم عامة والعالم الثالث على 
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وجه الخصوص، حيث تشير آخر التقديرات إلى 
مليونا 25مليونا بأمريكا الالتينية، و31وجود حوالي 

مليونا وحدها بشمال إفريقيا، وهو مؤشر  35بآسيا، و
 .هام لوبائية الظاهرة وانتشارها عبر العالم

وتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع 
والنسق االجتماعي الذي "  أطفال الشوارع "ظاهرة 

يفرز لنا مثل هذه الظواهر خاصة األسرة، وأهمية 
ذلك في صقل شخصية الطفل وتكوينها، أو الرمي 

لى متاهات الشارع، أين يصبح عرضة للعديد به إ
من المخاطر، كما أنها تساعد المهتمين  بهذه الفئة 
من األطفال في فهم السياقات القيمية التي يكتسبونها 
من خالل تواجدهم الكثير والدائم في بعض األحيان 

 . في الشارع
من جهة أخرى تسعى الدراسة الحالية إلى 

 :تحقيق األهداف التالية 
معرفة واقع أطفال الشوارع في العالم عامة وفي  - 

 .الجزائر على وجه الخصوص
وهذا  ،معرفة طبيعة القيم التي يكتسبها طفل الشارع- 

من خالل سياق لغة الخطاب التي يتفاعل بها أطفال 
 .الشوارع من خالل تواجدهم المباشر في الشارع

وسنحاول عبر هذه الدراسة أيضا، التطرق إلى 
اهية ظاهرة أطفال الشوارع ووبائيتها من جهة، فهم م

ومن جهة أخرى نحاول فهم طبيعة لغة الخطاب 
والقيم التي يتعايش معها طفل الشارع في إطار 
مكوثه فيه لفترات طويلة، وعلى اعتباره نموذجا 
يجابهون به مجريات الحياة االجتماعية ومصاعبها 
ويشكلون عبره نسقا قيميا يتعايشون في ظله 

 .يتفاعلون من خاللهو 
 :إشكالية الدراسة 1-

مـم حقوق الطفل المعتمدة من قبل األتشير اتفاقية 
ـــالأن لأل؛ المتحـــدة ـــة والمســـاعدة  طف الحـــق فـــي الرعاي

حساســهم بالكيــان  مــن أجــل حمــايتهم مــن االنحــراف وا 

الوحـــــدة هـــــي  اإلنســــاني، واقتناعـــــا منهـــــا بـــــأن األســـــرة
ــــــة  ــــــة لنمــــــو األساســــــية للمجتمــــــع، وهــــــي البيئ الطبيعي

ورفاهيــة جميــع أفرادهــا وخاصــة األطفــال، وينبغــي أن 
لتـتمكن مـن القيـام  تـينالحمايـة والمسـاعدة الالزم ىتـول

ــــة فــــي ، بمســــؤولياتها داخــــل المجتمــــع وتضــــع االتفاقي
اعتبارها الحاجـة إلـى تـوفير رعايـة خاصـة، قـد ذكـرت 

، وفــي 1924فــي إعــالن جنيــف لحقــوق الطفــل لعــام 
ل الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة إعــالن حقــوق الطفــ

والمعتــرف بــه فــي اإلعــالن  ،1959نــوفمبر  21فــي 
علـــى اعتبـــار أن الطفـــل  ،(1)العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان

يحتـــــاج إلـــــى  ،بســـــبب عـــــدم نضـــــجه البـــــدني والعقلـــــي
إجراءات ووقاية ورعاية خاصة، بما فـي ذلـك الحمايـة 
القانونيـــة المناســـبة، قبـــل الـــوالدة وبعـــدها، كـــذلك تأخـــذ 

عـين االعتبــار أهميـة تقاليــد كـل شــعب وقيمـه الثقافيــة ب
 .لحماية الطفل ورعايته

إلعـــــالن حقـــــوق الطفــــــل  الثالثــــــين وفـــــي الـــــذكرى
اعتمــدت الجمعيـــة العامــة لألمـــم المتحــدة فـــي نـــوفمبر 

اتفاقية حقـوق الطفـل التـي دخلـت حيـز التنفيـذ  1989
واحتوت على ديباجـة أكـدت علـى  1990في سبتمبر 

ضـــــرورة االهتمـــــام بالطفـــــل وتفعيـــــل التعـــــاون الـــــدولي 
وجــاءت نصــوص االتفاقيــة مقســمة علــى  بخصوصــه،

مـــادة جـــاء بعضـــها ليحـــدد حقـــوق الطفـــل الســـيما  54
باإلضـــافة إلـــى ... حقـــه فـــي الحيـــاة واالســـم والجنســـية

حقـوق المعـوقين مـنهم واألقليـات، بينمـا تضـمنت مـواد 
وتختلــف  ،ب وطــرق حمايــة هــذه الحقــوقأخــرى أســالي

وسائل الحماية المكرسـة بـاختالف األخطـار المحيطـة 
بــه؛ نــذكر منهــا مــا تعلــق بالحمايــة االقتصــادية؛ التــي 
ـــدول  تحـــارب كـــل اســـتغالل لطاقـــات الطفـــل وتحـــث ال

الســيما مــن حيــث تحديــد  ،علــى تنظــيم عمــل األطفــال
فـي حـين تكفـل  ،سن العمل وساعاته وتحسين ظروفـه

ماية من العنف القضاء على كـل مظـاهر اإلسـاءة الح
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للطفل بشكل مباشر أو غير مباشر لقدراته البدنيـة أو 
 . العقلية سواء في وقت الحرب أو السلم

ــــــة ظــــــاهرة  ــــــا الســــــاحة االجتماعي ــــــرزت لن ــــــد أف ولق
اجتماعيـــــــــــة خطيـــــــــــرة جـــــــــــراء التغيـــــــــــر االجتمـــــــــــاعي 
واالقتصـــــــادي وحتـــــــى الثقـــــــافي، جعـــــــل الكثيـــــــر مـــــــن 

ن نـــاقوس الخطـــر لوبائيتهـــا وخطـــورة المختصـــين يـــدقو 
ــــق األمــــر  ــــى الســــاحة االجتماعيــــة؛ ويتعل تواجــــدها عل
بظــــاهرة أطفـــــال يجوبـــــون الشــــوارع ويختارونـــــه مكانـــــا 
للعــــيش واالســــترزاق، هــــائمين علــــى وجــــوههم بــــاحثين 
عـــن لقمـــة العـــيش، وعـــن مـــأوى يحمـــيهم بـــرد الشـــتاء 

 .وحر الصيف
 رمــوا مــن حقــوقإن أطفــال الشــوارع هــم أطفــال حُ  

التنشـــئة الســـوية داخـــل أســـرة مســـتقرة، ومـــن ضـــرورات 
الحياة األساسية من أمن وحماية وتعليم ورعاية، وهـذا 
مـــــا يجعلهـــــم عرضـــــة للخطـــــر الـــــذي يتهـــــدد صـــــحتهم 

لع على الدراسات والمقـاالت وأخالقهم وهويتهم، والمطّ 
وتقــــــارير المنظمــــــات الدوليــــــة التــــــي تهــــــتم باألطفــــــال 

، يصـــل إلـــى أن المحـــرومين وخاصـــة أطفـــال الشـــوارع
الظــــروف االجتماعيــــة التــــي تعيشــــها هــــذه الفئــــة مــــن 

 . األطفال قاسية وصعبة جدا
يقدر عـدد أطفـال الشـوارع فـي العـالم العربـي بـين و 
ماليين طفل، وتوضـح الكثيـر مـن المؤشـرات  11و 7

 ،والـــــدالئل أن الظـــــاهرة آخـــــذة فـــــي االزديـــــاد والتفـــــاقم
دد مـــن وباالســتناد إلـــى إحصـــاءات تقديريــة أجرتهـــا عـــ
يعـــيش  ؛الـــدول العربيـــة التـــي اعترفـــت بوجـــود الظـــاهرة

طفـــــل فـــــي الشـــــارع، وفـــــي مصـــــر 234فـــــي المغـــــرب 
ألـــف  37ألـــف طفـــل، وفـــي الســـودان حـــوالي 93نحـــو

 طفــل3511آالف وفــي لبنــان نحــو7طفــل وفــي الــيمن 
وهـــي أرقـــام تتشـــابه مـــع تلـــك التـــي تتعلـــق  ،(2)شـــارع

عالميـا، بالدول الغربية والتي تشير إلـى تفـاقم الظـاهرة 
حيــــث بلــــغ تعــــداد أطفــــال الشــــوارع حســــب المنظمــــات 
والهيئـــات الدوليـــة إلـــى وجـــود مـــا يقـــارب أو يزيـــد عـــن 

مليــون طفــل شــارع فــي العــالم، وفــي هــذا الصــدد 111
ــــة إلــــى أن نســــبة النصــــف مــــن  تشــــير التقــــارير الدولي
هــــؤالء األطفـــــال علـــــى األقـــــل معرضـــــون لالســـــتغالل 

الـــــدعارة الجنســـــي وتعـــــاطي المخـــــدرات، وأن شـــــبكات 
العالمية تقوم بنقل األطفال من أمريكـا الالتينيـة وآسـيا 

 .(3)وشمال إفريقيا إلى شمال أوروبا
وجدير بالذكر أن نشير إلى أن القيم واألخالق 
من عوامل النهوض واألمن واالستقرار االجتماعي، 
وسوء األخالق من أسباب تفكك األسرة وانهيار 

ضبط السلوك المجتمع وسقوط الحضارة، فالقيم ت
اإلنساني وتلزم اإلنسان بالجانب الخّير منه، فيترتب 

ذلك أن يصبح اإلنسان مسئوال عما يصدر عنه  نع
، ويساهم ذلك في صقل شخصيته التي من أفعال

تنمو على نحو يتوافق مع المجتمع الذي سيعيش فيه 
 .الفرد

ويمكن أن نالحظ أن القيم السائدة في أي مجتمع 
رمي حسب درجة األهمية تترتب على سلم ه

 :(4)واالنتشار في المجتمع، ويرى عبد الحميد خزار
أن أكثر القيم انتشارا تمثل قاعدة الهرم وتقل درجة "

لكل  وأن  األهمية كلما اتجهنا إلى قمة الهرم،
مجتمع هرما قيميا خاصا به تترتب فيه القيم حسب 
درجة أهميتها من القاعدة إلى القمة، وهذا ال يعني 

الضرورة وجود تعارض بين قيم الفرد واألسرة والقيم ب
السائدة في المجتمع لكن االختالف يكون في درجة 

  ".األهمية بالنسبة للقيمة من فئة إلى أخرى
ومما ال شك فيه أن تواجد الطفل في الشـارع لفتـرة 
زمنيــــة كبيــــرة، قــــد يــــنعكس علــــى مجــــرى حياتــــه، وقــــد 

الشــارع مــن قــيم يســاهم فــي اســتدخاله لمــا يحتويــه هــذا 
ومجموعــة قواعـــد، باإلضــافة إلـــى تــداعيات ومخـــاطر 
ســـلوكية كانـــت أو انفعاليـــة وحتـــى لغويـــة لهـــذه البيئـــة، 
هــــذه األخيــــرة يمكــــن أن تجعــــل الطفــــل يتعــــايش مــــع 
مفردات الشارع كبنيـات لغويـة غريبـة فـي بـادئ األمـر 
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ثـــــم مـــــا يلبـــــث أن تصـــــبح هـــــذه البنيـــــات معبـــــرة عـــــن 
لتـــي يتواصـــل بهـــا مـــع شخصـــه ولصـــيقة بخطاباتـــه، ا

المــــارة أو المحيطــــين بــــه، وتشــــكل نســــقا قيميــــا يميــــز 
ــــــــــة وســــــــــلوكاته  ــــــــــه المختلف ــــــــــز تفاعالت ــــــــــه ويمي خطاب

 .الالمعيارية في كثير من األحيان
سنحاول عبر هذه الدراسـة تبيـان أثـر الشـارع  

وأيضـا مسـاهمته فـي  ،في إكساب الطفـل قيمـا خاصـة
ع فتــرة إنتــاج لغــة خاصــة بالطفــل الــذي يمكــث بالشــار 

طويلــة مــن الــزمن، وأيضــا كيــف تتميــز لغتــه بالقســوة 
والشــدة والعنــف مــن خــالل احتكاكــه المباشــر بالشــارع 

، ومن هنا يمكننـا ان نطـرح كفضاء فيزيقي واجتماعي
 :التساؤلين التاليين

ما هو واقع أطفال الشوارع في العالم  -1* 
 .عامة وفي الجزائر على وجه الخصوص؟

لقيم ولغة الخطاب التي ما هي طبيعة ا -2* 
 .يكتسبها أطفال الشوارع؟

 :القيــم وعناصرها  ماهية -2
 : ماهية القيم وبعض تعاريفها 2-0

يختلـــف الكثيـــر مـــن العلمـــاء فـــي تحديـــد تعريفـــاتهم 
للقــيم، كــل حســب إطــاره المرجعــي، وبحســب نظــرتهم 
ــــيم مقيــــاس أو  ــــبعض أن الق ــــيم، فيــــرى ال لموضــــوع الق

األشــياء، وذلـــك ألن القــيم تعطـــي معيــار للحكــم علـــى 
اإلنسان القدرة علـى المفاضـلة، والتعـرف علـى مـا هـو 
حســن أو قبــيح، وهــي متفــق عليهــا بــين أفــراد المجتمــع 

 .ويولونها احتراما عميقا ويحرصون على توارثها
فــالقيم لــدى علمــا ء الــنفس أو علمــاء االجتمــاع أو 
ــــــي  ــــــى ف ــــــنفس االجتمــــــاعي أو حت ــــــم ال ــــــة أو عل التربي

ســفة، ُتعــد ُمــثال ُعليــا تحــدد االتجاهــات عنــد الفــرد، الفل
وبنـــاًء عليـــه يـــتم االختيـــار بـــين األشـــياء والتفريـــق بـــين 
الخيــر والشــر والحســن والقبــيح، وبفضــلها يمتلــك الفــرد 
القدرة على الحكـم بمعـايير اكتسـبها مـن المجتمـع تبعـا 
ن النســــق القيمـــي عنـــده يكــــون  الكتســـاب القـــيم، وتكـــو 

تمـــــــــــع واتجاهاتـــــــــــه الثقافيـــــــــــة بحســـــــــــب طبيعـــــــــــة المج
 .واالقتصادية والتربوية

في كل مجتمع تنتظم مجموعة من القيم، ويشـترك 
فيهـــــا أفـــــراد المجتمـــــع، وتـــــنظم ســـــلوكهم االجتمـــــاعي 

هــذه " نظــام القــيم: "والتربــوي، وتطلــق علــى هــذا النظــام
ـــــؤثر فـــــي ســـــلوك األفـــــراد وفـــــي إدراكـــــاتهم،  األخيـــــرة ت

اعي يهـــــتم وتطـــــور القـــــيم يحتـــــاج إلـــــى ترشـــــيد اجتمـــــ
بتشـــكيل ووضـــع المعـــايير الجديـــدة، كمـــا يعمـــل علـــى 
تطـوير السـلم القيمــي فـي المجتمـع، فــالقيم السـائدة فــي 
المجتمـــع والمـــؤثرة فـــي االتجاهـــات تحتـــاج إلـــى إعـــادة 
النظر، لتطوير القديم وابتكـار قـيم جديـدة تبعـا لطبيعـة 

 .التغير االجتماعي
ــف القــيم هــي مجموعــة مــن المبــادئ تعمــل : تعري

ن الــوازع ع لــى احتــرام اإلنســان لذاتــه ولآلخــرين، وتكــوِّ
النفســـــي لديـــــه والـــــذي يمنعـــــه مـــــن االنحـــــراف وذلـــــك 
بصـــياغة ســـلوكه وتصـــرفاته فـــي إطـــار محـــدد، يتفـــق 
وينســـجم مـــع المبـــادئ والقواعـــد التـــي يـــؤمن بهـــا بقيـــة 
أفــــراد المجتمــــع، ونقصــــد بــــالقيم فــــي الدراســــة الحاليــــة 

ــادئ "بكونهــا  ــي يكتســبها مجموعــة القواعــد والمب الت
ـــي  ـــة الخطـــاب الت ـــي تترجمهـــا لغ ـــل الشـــارع والت طف

 . يتواصل بها مع محيطه الذي يعيش فيه
ثالثـة  Rokitchيميـز روكيـتش :عنـاصر القيــم 2-2

 :عناصر للقيم هي
يتضـــــمن إدراك موضـــــوع  :العنصـــــر المعرفـــــي-أ

ــــــرد وأحكامــــــه وأفكــــــاره  القيمــــــة، ويمثــــــل معتقــــــدات الف
 .القيمةومعلوماته عن موضوع 

يتضـــــــمن االنفعــــــــال  :العنصـــــــر الوجــــــــداني -ب
 .بموضوع القيمة أي الميل إليه أو النفور منه 

ويتضــمن ميــول الشــخص  :العنصــر الســلوكي-ج
بــــراز المضــــمون الســــلوكي  ،واســـتعداداته لالســــتجابة وا 

 .(5)للقيمة في تفاعله االجتماعي
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فـي نفــس االتجــاه  Parsonsبارســونز. ويـذهب ت
العناصر الثالثة المكونـة للقـيم،  ويحدد هو أيضا نفس

حيـــــث رأى أن العنصـــــر المعرفـــــي يبـــــرز فـــــي عمليـــــة 
" التقـــدير"والعنصـــر الوجـــداني فـــي عمليـــة " االختيـــار"

 .(6)"الســـلوك"و" الفعـــل"وأخيـــرا العنصـــر الســـلوكي فـــي 
ــــرجم القيمــــة ظاهريــــا بواســــطة العنصــــر الســــلوكي  وتت

بمعنـــى ممارســـة الشـــخص للقيمـــة وأدائـــه لهـــا  ،للقيمـــة
 .(7)ليافع
 :طفلوسائط نقل القيم إلى ال 2-3

يشكل المجتمع من خالل أجهزته، نظمه، 
نظر لتلك ومؤسساته مجاال تربويا شامال، إذ يً 

للتفاعل االجتماعي البناء  االمؤسسات باعتبارها نظم
باعتبار  ،(8)ن أجل إشباع حاجات الفرد والمجتمعم

أنه من خالل هذا التفاعل تتحدد العالقات 
االجتماعية وأساليب االتصال الجماهيري وأنماط 
السلوك التي يهدف إليها المجتمع؛ فإن هذه 
المؤسسات االجتماعية على مختلف مستوياتها 

تقوم ، وتنظيمها وفق أنماط سلوكية وفكرية معينة
 االجتماعية التنشئةنقل القيم والموروث الثقافي عبر ب
، األسرة، المدرسة، وسائل اإلعالم، جماعة الرفاق)

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك قدرا من  (.الخ...الشارع
خل بين تأثير كل منها في نفوس األفراد بحيث االتد

  .ال يمكن عزل أثر إحداها على األخرى
 : األسرةدور  2-3-1

الوسائط أهمية وتأثيرا في إكساب الطفل  ن أكثرإ
األسرة التي تعد من أهم المؤسسات : هيالقيم 

االجتماعية التي يعمل أفرادها على نقل القيم إلى 
هي التي تحدد ألبنائها ما ينبغي وما ال فالطفل، 

 .ينبغي أن يكون في ظل المعايير والقيم والسائدة
العمرية فاألحكام القيمية لدى الطفل في المراحل 

وغير محدد، وذلك بسبب  اواسع اعالمتعتبر المبكرة، 
افتقاره إلى إطار مرجعي واضح من الخبرات، كما 

أن الطفل في بداية حياته ال يكون لديه ضمير أو 
مقياس لفهم القيم، فهو يسلك بطريقة غير أخالقية 
ألنه ال يستطيع التمييز بين ما هو صواب وما هو 

األخالقي في ضوء عالقته خطأ، ثم ينمو ميثاقه 
 .(9)باألفراد من أسرته

األسرة هي اإلطار العام الذي يحدد تصرفات إن 
األفراد عن طريق نقل القيم المتوازنة والعادات 
واألعراف وقواعد السلوك واآلداب العامة، وعلماء 
األخالق والتربية يضعون األسرة في المكان األول 

وتوجيهها وتربيتها، ويدركون أثرها في تكوين القيم 
حتى بعد انقضاء مرحلة الطفولة وخروج الطفل إلى 

 .(11)المدرسة ثم معترك الحياة

ينظر الكثير من الباحثين في شؤون األسرة أن 
التفكك األسري أمر ذو عالقة بالتفكك في المجتمع 

ألن اتجاهات وقيم معايير أعضاء األسرة  ؛الكبير
كبرى والثقافات تعكس ما هو موجود في الثقافة ال

ال  ،الفرعية، ولهذا كان التغلب على مشاكل األسرة
يرتكز على مقومات متصلة اتصاال نهائيا بالوحدات 
األسرية فحسب، بل يجب أن يكون في االعتبار 
تحريك العوامل الكبرى في المجتمع التي تنعكس في 

 .(11)المدى القريب أو البعيد على األسرة
فراغ  فياجتماعية األسرة كمؤسسة ال توجد 

نما يحكمه ؛اجتماعي إطار الثقافة الفرعية الذي  اوا 
المستوى يتحكم فيها أيضا كما  ،نتمي إليهت

االجتماعي والديانة وغير ذلك من  ،االقتصادي
المتغيرات، ولهذا اعتبرت األسرة بأنها المسئولة 

التي يتعلم  ،األولى عن عمليات التنشئة االجتماعية
خبرات الثقافة وقواعدها والقيم في  الطفل من خاللها

صورة تؤهله فيما بعد لمزيد من االكتساب، وتمكنه 
من المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء 

 .(12)المجتمع
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وعلى الرغم من التغيرات التي تعرضت لها 
األسرة الحديثة من حيث حجمها ووظائفها، فإنها ما 

والتوجيه  زالت من أهم القوى االجتماعية في التشكيل
التربوي ونقل القيم إلى الفرد والمشاركة في الوضعية 
التعليمية عن طريق المتابعة واإلشراف المنظم في 

أبنائها وانجازهم أداء  ألحيان، وتَُقِيمكثير من ا
 .(13)لواجباتهم المدرسية

إن ارتباط الفرد باألسرة هو ارتباط عضوي 
وعبر األسرة يتم تشكيل  ،عاطفي في صغره وكبره

الطفل لكونها أول من يمد الطفل بالنموذج القيمي 
في السلوك الواجب على الطفل إتباعه يتمظهر الذي 

حتى يستحق اكتساب عضوية األسرة ويتم االعتراف 
به وقبوله داخلها، فهي تعمل كناقل لقيم وعادات 
وتقاليد المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد وتحدد له وفقا 
لمكانتها االجتماعية نوعية القيم الواجب عليه تشربها 

 .ليخرجها سلوكا في المستقبل
ويمكن تلخيص دور هذا الوسيط التربوي الهام  

 :(14)في عدد من الوظائف هي
 األكثر أهمية في  األسرة تعتبر األداء :النقل

نقل ثقافة وقيم المجتمع للطفل، ألنها تسهم في 
العام للمجتمع ومن ثم يتعرف تعريفه باإلطار الثقافي 

على القيم واالتجاهات واألنماط األسرية السائدة في 
 .مجتمعه
 حيث تقوم األسرة بعملية انتقاء من  :االنتقاء

بين عناصر الواقع الثقافي للمجتمع وما تراه هاما 
 .لتنقله للطفل

 تقوم األسرة في إطار ما تنقله : التقييم
الفعل قبل نقله للطفل بعملية تقييم لما يتم انتقاؤه ب

ثقافية  لتفسيره ومن ثم تحديد قيمته في إطار معان  
 . معينة

 
 

 : المدرسةدور  2-3-2
هي مؤسسة تربوية تعليمية تتميز ببناء  المدرسة

وهيكل حضاري وفق مقاييس عالمية، بحيث تلم بكل 
األطوار التعليمية والخصائص الترفيهية، فإلى جانب 

فهي وسط يجمع  .(15)قاعات التدريس توجد اإلدارة
جيل راشد يسهر على تربية وتثقيف جيل : بين جيلين

ه ؤ يهي آخر في طور النمو يحتاج من الخبرات ما
ن تبادل المعارف بين  لبناء مستقبله وتطوير أمته، وا 
جيلين يكون خاضعا لضوابط اجتماعية وأخالقية 

 .يوفرها الجو المدرسي
المدرسة هي المؤسسة االجتماعية التي أوجدها 
المجتمع لترقية األبناء وتعليمهم ونقل التراث الثقافي 
ة إليهم، وتعد المدرسة من أهم المؤسسات المسئول

على تعليم القيم ونشرها بعد األسرة، فالمدرسة تقوم 
بمشاركة األسرة في تكوين القيم التربوية لدى األفراد 
وذلك لكون المدرسة مصدرا للعلوم واالتجاهات 

عد بدورها منطلقات أساسية لتعليم التي تُ  ،والمهارات
أن المدرسة بنية :" ويرى أحمد علي كنعان . القيم

تمع بهدف التربية، إذ تحاول أن نقية أوجدها المج
من خالل المناهج  ،كسب أفرادها القيم اإليجابيةتُ 

تتخطى  ،ومن تفاعل المتعلمين مع المعلمين
االختالفات الطبقية وتساعد في تنقية القيم مما 

وتبني نسق قيمي  ،يشوبها، وغرس قيم جديدة
 .(16)مرغوب لدى المعلمين
في  ؛وال تزالالتربية المدرسة و ومن هنا كانت 

خدمة المجتمع وبذلك تصبح ذات وظيفة واضحة 
المعالم وال تسبح في فراغ، فالجيل الصاعد يحتاج 

المدرسة و  ،(17)إلى قيم واتجاهات وبناء جسمي سليم
هي التي تقوم بتنقية المعرفة المتراكمة من الشوائب 

وتبسيطها ونقلها لألجيال الصاعدة،  ،التي لحقت بها
تتضمن القيم واالتجاهات والمعتقدات وهذه المعرفة 

والمعايير المتوارثة جيال بعد جيل، كما أن من 



 3106ديسمبر   – 63عدد                                      العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  
 

88 

 

وظائفها تبني التغيرات والتجديدات التي تطرأ على 
وال تقتصر مسئولية المدرسة على إعداد  ،المجتمع

يكون التغير فيه الذي الفرد للتعامل مع المجتمع 
ي سريعا، بل يجب أن يستمر النظام التعليمي ف

إمداده بأشخاص يقومون بواجب تطوير المعارف 
ومن ثم فهي أداة للتجديد  ،واألساليب الجديدة

ووسيلة للحراك  ،والتغيير وتنمية القوى البشرية
للتطبيع والتهيئة االجتماعية، وأوضحت  ،االجتماعي

بعض الدراسات الدور الذي تؤديه القيم في تحديد 
فتزايد التقبل من   ؛شكل العالقات بين المعلم والتلميذ

جانب التالميذ يترتب عنه زيادة اهتمام التالميذ 
بالعمل المدرسي والتربوي، وزيادة ابتكارهم وكفاءتهم 

 .(18)في التحصيل المدرسي
وتظهر أهمية المنهاج والكتاب المدرسي الذي 

من خالل يتبوأ مكانة مرموقة في نظامنا التعليمي 
والتعلم، وكذلك يساهم عمليتي التعليم لالدور الرئيسي 

في غرس القيم التربوية في عقول التالميذ، ولكي يتم 
تحقيق هدف التربية التي تتطلع إلى تكوين اإلنسان 
المؤمن بالقيم واالتجاهات السليمة كان البد للمربين 
أن يقوموا بتوفير متطلبات تلك التربية وتوفير المناخ 

 .المالئم
 : المساجد والمدارس القرآنية دور 2-3-3

من المؤسسات المهمة تعتبر دور العبادة 
دور فالمساجد و  ،والمساهمة في نقل القيم لألفراد

 ،لم يقتصر وجودها على الجانب الديني وحده العبادة
نما امتدت لتشمل مهمة التربية والتعليم بالمعنى  وا 

فالمسجد والمدارس القرآنية تعمل على نقل ، الشامل
وتربية الناس على الفضيلة وحب العلم وعلى  ،لقيما

الوعي االجتماعي ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في 
 .(19)الدولة

وقد تخرج من المساجد الفقهاء والعلماء 
وال تعترف المساجد ، والصالحون في شتى المجاالت

بما يوجد بين الناس من فوارق اجتماعية، واقتصادية 
قطاعات كبيرة من  شملتوجنسية أو عمرية، ومن ثم 

بتوجيههم وتعليمهم ودفعهم إلى االلتزام تقوم  ،الناس
 بالمبادئ والقيم الخلقية في عالقاتهم وحياتهم العامة

 .والخاصة على حد سواء
 :والشارع جماعة الرفاقدور  2-3-4

تؤدي جماعة الرفاق دورا هاما في نمو شخصية 
المجال االجتماعي الذي يتعلم ر الطفل وتربيته إذ توف

فيه األنماط السلوكية للجماعة وتزداد أهمية جماعة 
أثناء تواجده في  التي يتعرف إليها الطفلاألصدقاء 

الشارع أو في المؤسسات التربوية المختلفة ، ويغدو 
الشارع مكانا اللتقاء كثير من األطفال، حيث ُيعد 

برة والتفاعل في نظرهم منبرا وفضاًء هاما لزيادة الخ
أفضل، واستكشاف ما تجود به الحياة من خبرات 

 .وتجارب ومعارف
 ،جماعة الرفاق الطفل وفق مطالب زمالئهتدرب 

وتنمي عنده ضميرا اجتماعيا وتوفر له مجموعة من 
وكثيرا من  ،القيم واالتجاهات الخاصة ببيئته وجنسه

من معنى مختلفة األطفال والمراهقين يتعلمون أشياء 
الجنس والدين من هذه الجماعات التي  ،داقةالص

 .ينتمون إليها في هذه السن
وتظم جماعة الرفاق األصدقاء واألفراد المتقاربين 

وتبدأ منذ  ،في السن والجنس أو المستوى االقتصادي
الطفولة وتتكون من زمالء الدراسة أو الحي أو 

التكافؤ والشعور : هم ما يميز الفرد بنظرائهأو  ،العمل
 .لندية، لهذا تتزايد درجة الترابط بينهمبا

جماعة الرفاق تناصر وتؤيد الوظيفة التربوية لإن 
كما تؤدي  ،اتجاهات األسرة وقيمها أكثر مما تخالفها

دورا تربويا في تدعيم القيم التي يسعى إليها 
إذ أن تكوينها يسمح بإمكانية الحوار دون  ؛المجتمع

خوف أو خشية سلطة ومن وظائف تلك الجماعة 
أنها تساعد الفرد على الوصول إلى مستوى 
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االستقالل الشخصي عن الوالدين وسائر ممثلي 
السلطة، وعلى تكوين معايير للحكم على األشياء 

وتكسب أفرادها االتجاهات واألدوار ، والسلوك
 .(21)لمناسبةاالجتماعية ا

إن لجماعة الرفاق مهمة ووظائف نفسية 
ودعم  ،واجتماعية تساعد على حفظ مشاعر الوحدة

المشاعر اإليجابية السارة واإلسهام في عمليات 
اكتساب على الصداقة  تساعدإذ  ؛التنشئة االجتماعية

عدد من المهارات والقيم والسمات الشخصية 
فيه أن المرغوب فيها اجتماعيا، ومما ال شك 

الشخص يحتاج إلى حد أدنى من التفاعل 
االجتماعي، إال أنه وبغض النظر عن أية مساعدات 

فإن  ؛أو جهود إيجابية يتلقاها الشخص من اآلخرين
مجرد اجتماعه بهم يحقق عددا وافرا من االرتياح 
الوجداني في ظروف الحياة العادية، وتزيد الحاجة 

لمشقة أو  إلى االرتباط باآلخرين عند التعرض
 .الشعور بالقلق والخوف

أهم وسائط نقل القيم من جماعة الرفاق ُتعد 
إذ توفر المجال االجتماعي الذي يتم  ،(21)وتدعيمها

من خالله تعلم األنماط السلوكية للجماعة وتكوين 
معايير الحكم على األشياء وتنمو الشخصية من 

 .خالله حيث تشعر بالمساواة واالستقالل
 : وسائل اإلعالمدور  2-3-5

تقوم وسائل اإلعالم بدور بالغ األهمية في نقل 
وتثبيت أو تغيير القيم حيث يبدأ الفرد االتصال 
بوسائل اإلعالم منذ طفولته المبكرة، وتمتد إلى 

فهو بذلك يعبر أصدق تعبير عن مفهوم  ،شيخوخته
التربية المستمرة مدى الحياة وطرق تحصيل المعرفة 

 .، المخالطة، والقراءةالمشاهدة: ثالثة 
المفتوحة  فضائياتوصل العالم اليوم لعصر ال

وأصبح العالم قرية صغيرة تتناقل أخبارها قنوات 
بحيث  ،مختلفة وتبثها لكل بني البشر دون تمييز

يمكن ألي إنسان أن يعيش الحدث ساعة وقوعه في 
أي منطقة من الكرة األرضية، حيث اختصرت 

وبذلك أصبح الفرد المسافات واختصر الزمن، 
عرضة لغزو إعالمي غريب على عاداته وقيمه قد 
، يتفق أو يختلف مع ما يرغبه المجتمع في أفراده

وأكثر أفراد المجتمع تأثرا بوسائل اإلعالم هم 
بحكم تكوينهم النفسي والعقلي، حيث أن  ،األطفال

تفكيرهم النقدي محدود في هذه المرحلة، لذلك فهم 
كل ما يأتيهم من خالل وسائل  على استعداد لتقبل

 .اإلعالم
ستعمل ال إراديا فالقيم التي تحملها الرسالة تُ  

ر بعد ذلك سلوكا وتصرفا عنده هِ ظْ لوجدان الطفل، ليُ 
ما يتلقاه الطفل  عاكسالمجتمع، لت هعن قد ال يرض

في األسرة والمدرسة عن وسائل اإلعالم، فيحدث 
ي للمجتمع للطفل انفصال اجتماعي عن النسق القيم

 . مما يهدد بانهيار القيم لدى األطفال
ولقد أكدت الكثير من األبحاث الدور الحيوي 
 ،الذي تلعبه وسائل اإلعالم في بناء الشخصية

ستثمر جيدا بطريقة صحيحة حتى ولذلك يجب أن تُ 
على  تؤتي ثمارها المرجوة في مجال التربية، وبناءً 

اإلعالم،  ما ثبت من عالقة  بين التربية ووسائل
وحيث أن هذه التربية هي غرس للقيم لدى الطفل 
لتظهر بعد ذلك سلوكا وأفعاال، فإن وسائل اإلعالم 
بما تتسم به من دور إعالمي وتثقيفي وترفيهي تلعب 

 .دورا كبيرا في بث القيم في نفوس األفراد
إن وسائل اإلعالم تمثل قوة حضارية تعمل على 

جتماعيا وتربويا، فهي رفع مستوى المجتمع ثقافيا وا
وتحريك الجماعات  ،تعمل على تغيير االتجاهات

وتحقيق التنمية ونشر  ،لتحقيق أهداف مسطرة
 .األفكار وتكوين الشخصية

وتلعب وسائل اإلعالم دورا هاما في تعميق 
المفاهيم الشائعة في المجتمع وترسيخ القيم السائدة 
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 فيه، وتثبيت العالقات القائمة بين المؤسسات
وتقوم وسائل اإلعالم بتقديم مواقف  ،والجماهير
فهي  ،عكس من خالل اتجاهات نحو الحياةدرامية تُ 

 (22)تقدم للجماهير فلسفة حياة زاخرة بالقيم والمعايير
 .عن طريق الرسائل اإلعالمية التي تبثها

يمكن أن نصل في األخير بعد استعراض أهم 
تم من خاللها نقل القيم إلى التأكيد يالوسائط التي 

على أن اكتساب القيم النفسية والخلقية مسئولية 
مشتركة بين البيت والمدرسة والمجتمع وأجهزة 

وهنا يأتي دور القائمين على تنشئة . اإلعالم والثقافة
في  ،الطفل في تحديد اإلطار القيمي المرغوب

و الخطاب الثقافي والتربوي والتعليمي، حتى ينم
ويرتقي الطفل وفق أهداف متراصة وقيم متناسقة ال 

 .متناقضة بين مؤسسات التنشئة االجتماعية
 :تعريف أطفال الشوارع -3

إن أطفال الشوارع كمفهوم أساسي في هذه 
الدراسة، يقودنا إلى وضع التعريف الذي تعاملت 
معه جل الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع 

 :أطفال الشوارع وهو أن
أطفــــال الشــــوارع هــــم األطفــــال الــــذين يعيشــــون 
بصـــورة دائمـــة أو غيـــر دائمـــة فـــي الشـــارع، بـــدون 
حمايــة أو رعايــة مــن أي جهــة كانــت، ســواء األســرة 
أو جهــة أخــرى، ويعتمــدون فــي حيــاتهم علــى القيــام 
بالعديـــد مـــن األعمـــال الهامشـــية، مـــن أجـــل العـــيش 
والبقاء، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية وضـعية 

 .ء األطفال في الشارعهؤال
" أطفــال الشــوارع"علــى الــرغم مــن شــيوع مصــطلح و 
إال أن البــــــاحثين علــــــى  -بســــــبب حداثــــــة الظــــــاهرة -

اخــــتالف أطــــرهم المرجعيــــة، يختلفــــون فــــي تحديــــدهم 
وســـــنناقش مجموعـــــة مـــــن لمفهـــــوم هـــــذا المصـــــطلح، 

التعــاريف التــي أعطيــت لطفــل الشــارع محاولــة وصــفه 
 .ووصف خصائصه

تعريفا  1985نذ عام ممنظمة اليونسكو قدمت 
أن أطفال :" شامال ألطفال الشوارع ينص على

الشوارع هم كل طفل ذكر أم أنثى اتخذ من الشارع 
مكانا للحياة أو اإلقامة الدائمة دون  ،بالمعنى الواسع

رعاية أو حماية أو إشراف من جانب أشخاص 
حيث حاولت هذه المنظمة . (23)"بالغين مسئولين

يف حال األطفال وهم يعايشون حياة الشارع توص
دون حماية أو رعاية من قبل األفراد أو الهيئات 

 .الرسمية وغير الرسمية
منظمـة الصـحة العالميـة ألطفـال وترى من جهتها 

هــم أطفــال يعيشــون فــي :" الشــوارع أن أطفــال الشــوارع
. (24)"الشـــارع بـــال مـــأوى وبـــدون حمايـــة وبـــدون رعايـــة

ـــى  ـــا حـــرص هـــذه المنظمـــة عل وهـــو تعريـــف ُيظهـــر لن
حماية الطفولة وحقـوقهم، ومايترتـب عـن وجـود الطفـل 

 . في الشارع من مخاطر
المجلـــس العربـــي للتنميـــة والطفولـــة ألطفـــال ويقـــدم 
ن هـــــؤالء أتعريفـــــا ألطفـــــال الشـــــوارع مـــــؤداه  الشـــــوارع

 :(25)األطفال يتسمون بالصفات التالية
ـــال  - ـــذين ياألطف ـــانون  همحـــددال لســـن مـــن حيـــث االق

 .(الذكور واإلناث)والجنس 
المقيمـــــون بالشـــــارع بصـــــفة دائمـــــة أوشـــــبه دائمـــــة،  -

كاألســــواق، الســــاحات، الحــــارات، األمــــاكن المهجــــورة 
 .وغيرها 

األطفــال الــذين يعتمــدون علــى حيــاة الشــارع والبقــاء  -
فيــه، ممــا يــدفعهم إلــى القيــام بمجموعــة مــن األنشــطة 

مثل عرض السلع في األسـواق  ،االقتصادية الهامشية
 .والميادين العامة والتسول

األطفــال الــذين يعيشــون فــي الشــارع دون حمايــة أو  -
رقابة أو إرشاد من جانـب أشـخاص راشـدين مسـؤولين 

 .أوجمعيات أوهيئات ترعاهم
وقــد حــاول العديــد مــن العلمــاء والبــاحثين الغــربيين 

يـــث فهـــم الســـياقات التـــي تنـــتج لنـــا أطفـــال الشـــوارع ح
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ـــــــــتن يعـــــــــرف  أطفـــــــــال الشـــــــــوارع  Withing1997واي
األطفال الذين يقعـون فـي المـدى العمـري مـا :" بكونهم
ســنة ويقضـــون كــل أومعظــم أوقـــاتهم  12إلــى  8بــين 

 " .يجوبون الشوارع والطرقات بعيدا عن األسرة
بــين أطفــال فــي الشــارع يميــز وايــتن حيــث نجــد أن 
فاألطفال في الفئة األولـى حسـبه  ،(26)وأطفال الشوارع

يظلـــون قـــريبين مـــن عـــائالتهم، ويعملـــون فـــي الغالـــب 
وُيشـــــار لألطفـــــال فـــــي الشـــــارع  ،معهـــــم فـــــي األســـــواق

ويعمـل  ،فمـنهم مـن يعـيش مـع والديـه" السـوق"بأطفال 
في األسواق، وبعضهم يـذهب إلـى المدرسـة جـزءا مـن 

بينما ظروف حياتهم غير مسـتقرة، بينمـا الفئـة  ،الوقت
األخيــــرة يكونـــــون فـــــي الغالـــــب بـــــال عائـــــل ويعتبـــــرون 
ــــة احتفــــاظهم  ــــا ومســــتقرا لهــــم رغــــم إمكاني الشــــوارع بيت

 .ببعض العالقات األسرية
فــي إعطــاء بعــض  بعــض العلمــاء العــربوســاهم 

التعــاريف ألطفــال الشـــوارع التــي حاولـــت التركيــز فـــي 
مجملهــا علــى وصــف الحالــة التــي يكــون عليهــا هــؤالء 

عـن انفصـالهم عـن أسـرهم، ومـن  األطفـال، ومـا ينجـر
مدحت أبو النصـر  الباحث (27)بين هؤالء العلماء نجد

أطفـال ذكـورا كـانوا :" الذي يركز على وصـفهم بكـونهم
ســـنة يعيشـــون  18والـــذين يقـــل عمـــرهم عـــن  ،أم إناثـــا

لعبــون فــي الشــوارع، مــنهم مــن ال يوينــامون ويــأكلون و 
يعمـــل والـــبعض اآلخـــر يعمـــل أي يعمـــل فـــي الشـــوارع 

شكل غير رسمي وغيـر مـرخص، وعالقـاتهم بأسـرهم ب
 ."غالبا منقطعة 
محمــد ســيد فهمــي إلــى أن أطفــال الشــوارع ويــذهب 

ســـــنة،  18األطفـــــال الـــــذين يقـــــل عمـــــرهم عـــــن :" هـــــم
ويعيشــون وينــامون ويــأكلون فــي الشــوارع بشــكل غيــر 
رســـمي، اوغيـــر مـــرخص بـــه، وعالقـــاتهم بأســـرهم إمـــا 

 ".متقطعة أومنقطعة في الغالب
راءتنـــا لهـــذه التعــــاريف ســـمح لنـــا أن نتوصــــل إن ق

إلــى أنهــا تتميــز بــبعض نقــاط التقــارب واالخــتالف فــي 

ـــت  ـــد اتفقـــت التعـــاريف التـــي تناول ـــان، وق بعـــض األحي
 : أطفال الشوارع على مؤشرات هامة أهمها 

قضــــية التفكــــك األســــري التــــي تبــــدو واضــــحة مــــن  -
خـــالل جـــل التعـــاريف علـــى نحـــو ماجـــاء فـــي تعريـــف 

أوبعـض العلمـاء أمثـال مـدحت ابـو النصـر المنظمات 
 .ومحمد سيد فهمي ووايتن

يعتبر الحد العمري األدنى في هـذه التعريفـات بعـدا  -
ـــــى ســـــن الرشـــــد  ـــــل إل ـــــل وصـــــول الطف ـــــا، أي قب قانوني

على اخـتالف هـذا األخيـر بـين ( سنة12-28)الجنائي
 .المجتمعات

أطفال الشوارع ينتمون بالضرورة إلـى أسـر مفككـة،  -
التفكك يأتي مصحوبا بضغوط أخرى تكتنـف  وأن هذا

ــاة الطفــل وأســرته معــا، وتكــون مــن نتيجتهــا نقــص  حي
 .حقوق الطفل التي كفلها له القانون

أطفـــــــــال الشـــــــــوارع يعيشـــــــــون ويعملـــــــــون بالشـــــــــارع  -
ويختلطــــــــــون بالمشــــــــــبوهين واألشــــــــــرار والمنحــــــــــرفين، 
ويكتســبون أقــواتهم مــن أنشــطة مثــل حراســة الســيارات 

ء، ومــنهم مـن جعـل الشـارع مصــدرا بيـع وسـرقة األشـيا
 .مكمال لدخل األسرة

ــــا فــــي  - أن أطفــــال الشــــوارع هــــم الــــذين يقيمــــون فعلي
الشـــارع، كمـــا تركـــز بعـــض التعـــارف علـــى المحـــددات 
القانونيــــــة فقــــــط مثــــــل الســــــن واحتمــــــال التحــــــول إلــــــى 
اإلجـــــــــرام، أو اســـــــــتخدام الشـــــــــارع، أو أداء األعمـــــــــال 

 .الهامشية أو التشرد
ال تأخــــــذ فــــــي حســــــبانها البعــــــد معظــــــم التعــــــاريف  -

ــــذي  االجتمــــاعي، وال تعبــــر موضــــوعيا عــــن الواقــــع ال
 يعيشه الطفل

أو الوضـــع االجتمـــاعي الـــذي ينتمـــي إليـــه ويـــدفع بـــه  
 .الشارع، دون مسؤولية منه عن ذلك

ــــين لنــــا التعــــاريف أن هنــــاك عالقــــة وثيقــــة بــــين  - تب
ـــال والشـــارع، حيـــث أصـــبح الشـــارع هـــو الكيـــان  األطف

تماعي وحتى الثقافي الذي يرتبطـون بـه، المادي واالج
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وهـــو يشـــكل شخصـــياتهم مـــن كافـــة الجوانـــب ويحقـــق 
 .رغباتهم ويشبع حاجاتهم

المضـــمون األساســـي ألطفـــال الشـــوارع فـــي بعـــض  -
التعاريف، كتعريف نصيف فهمي ينطـوي علـى فقـدان 
الطفــل للرعايــة المتكاملــة، وكــذلك حمايــة األســرة، ممــا 

ر أخـــرى إلشـــباع يـــؤدي بـــه إلـــى البحـــث عـــن مصـــاد
االحتياجـــــات واالرتبـــــاط بالشـــــارع كبـــــديل عـــــن حياتـــــه 

 .الطبيعية

وحســـب هـــذه التعـــاريف يمكننـــا أن نصـــل إلـــى أن 
مفهــوم أطفــال الشــوارع ينطــوي علــى ثــالث تصــنيفات 

 : من األطفال
أطفال يعيشون مع آخرين في منازل يملكهـا أوليـاء * 

 .أمورهم
يـواء نظـرا أطفال المالجئ والمقيمـون فـي مراكـز اإل* 

 .لوضعياتهم األسرية
أطفـال يعيشـون فـي الشـارع حيـث يتخـذون مـن هـذا * 

األخيــر مســكنا لهــم ويعيشــون فــي األمــاكن العامــة أو 
األزقــــــــــة والحــــــــــدائق العامــــــــــة، ومــــــــــداخل العمــــــــــارات 

 .والمحطات إلى غير ذلك من األماكن
 :سباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارعأ -4

أول مــن  H.Mahyeu1851يعتبــر هنــري مــاهيو
، وجـاء اسـتعمال (28)استخدم اصطالح أطفال الشوارع

اللفــــظ عرضــــا فــــي ثنايــــا كتابــــات مــــاهيو عــــن العمــــل 
لإلشــارة إلــى ســوء معاملــة األطفــال  ؛والفقــر فــي لنــدن

ــــــم  ،العــــــاملين فــــــي بعــــــض القطاعــــــات الصــــــناعية ول
 قبـلمـن  1979يستخدم بعد هذا التـاريخ إال فـي عـام 
ـــــرت  ـــــدما أق ـــــة األمـــــم المتحـــــدة عن ـــــوانين حمايـــــةهيئ  ق

 .(29)الطفل
واسـتخدم اصـطالح أطفـال الشـوارع فـي الثمانينـات 

لإلشـــارة إلـــى األطفـــال  ،بشـــكل متكــرر 21مــن القـــرن 
الــــذين يمضــــون وقــــتهم كلــــه أو بعضــــه وســــط األزقــــة 
والســـاحات وغيرهـــا مـــن األمـــاكن العامـــة فـــي المـــدن، 

لهامشــية واالبتــذال، ويمارســون أنشــطة متعــددة تتســم با
وتتــراوح أعمــارهم عــادة مــا بــين الخامســة حتــى الثامنــة 

فقيـــرة  عشــر مـــن العمــر، وينتســـبون غالبــا إلـــى شــرائح
 .معظمهم من المهاجرين من المناطق الريفية

ترجـــع ظـــاهرة أطفـــال الشـــوارع لتـــوافر عـــدة عوامـــل 
البطالـــة، التفكــك األســـري، إهمـــال وســـوء  ،منهــا الفقـــر

تــــرك مقاعــــد الدراســــة مبكــــرا، وكــــذا  المعاملــــة للطفــــل،
إلى غيـر  ،(31)االنتشار الواسع لظاهرة عمالة األطفال

 ،مــن األســباب التــي تــدفع باألطفــال إلــى  الشــارعذلــك 
ليجدوا فيه ملجأ وحريـة ويجـدون فـي هـذه البيئـة أيضـا 

وظــــاهرة أطفــــال الشــــوارع تعكــــس  ،فرصــــة لالســــترزاق
خلــال فــي طبيعــة البيئــة األســرية واالجتماعيــة والنتــائج 

وتشـــــــير  ،الرئيســـــــية لألوضـــــــاع الخاصـــــــة باألطفـــــــال
التحاليــــــل العمليــــــة أن المتغيــــــرات المرتبطــــــة بالبيئـــــــة 

 :األسرية تتمثل في 
 .سوء الرعاية األسرية- 
 .استخدام العقاب باستمرار- 
 .حجم األسرة - 
 .المستوى التعليمي للوالدين- 

ُتظهــر كــل هــذه العوامــل البنيــة األســرية التــي أتــى 
منهـــا هـــؤالء األطفـــال، ويمكـــن أن نشـــير إلـــى أن هـــذه 
ـــد إلـــى آخـــر وذلـــك الخـــتالف  العوامـــل تختلـــف مـــن بل
ـــــة  ـــــى الثقافي ـــــة واالقتصـــــادية وحت الظـــــروف االجتماعي

 .للبلدان
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 : تصنيف أطفال الشوارع -5
تصـــنيف أطفـــال الشـــوارع إلـــى فئـــات مختلفـــة  يـــتم

طبيعة المجتمع الـذي يعـيش تعتمد اعتمادا كبيرا على 
فيــــه هــــؤالء األطفــــال مــــن درجــــة التصــــنيع والمســــتوى 

ففـــــي . الثقـــــافي الســـــائد، وكـــــذا المســـــتوى االقتصـــــادي
ــــال الشــــوارع إلــــى  ــــتم تصــــنيف أطف ــــة ي أمريكــــا الالتيني

 :(31)مجموعتين
 الــذين  المنــازلهــم أطفــال :المجموعــة األولــى

ـــى  ـــم يعـــودون إل يقضـــون بعـــض الوقـــت فـــي الشـــارع ث
 .منازلهم أثناء الليل

 وهـــــم  ؛أطفـــــال الشـــــوارع: المجموعـــــة الثانيـــــة
األطفـــال الـــذين يســـتقرون فـــي الشـــارع بـــدون أســـرة أو 

 .دعم ورعاية رسمية
ـــــــــى رأي  Aptekerوأشـــــــــار ابتيكـــــــــار مســـــــــتندا عل

بـــــأن تحديـــــد أطفـــــال الشــــــوارع  Gosgrovقوســـــقروف
 :يمكن أن يعتمد على بعدين هما

 . درجة االنخراط في األسرة- 
 . مقدار أو كمية السلوك االنحرافي- 

ــــإن طفــــل الشــــارع هــــو مــــن يكــــون  ــــذلك ف وطبقــــا ل
ال يتفق مع المعايير السـائدة فـي  ،سلوكه بصفة عامة

المجتمــع، وأن اعتمــاده علــى تحقيــق احتياجاتــه يكــون 
ووفقـــا لمـــا . دائـــرة األســـرة أو البـــديل عنهـــا خارجــا عـــن
أطفـــال "فـــي مقالـــه  (Lusk1992) ليســـك ذهـــب إليـــه

نظــــــــــــرة علــــــــــــى : الشــــــــــــوارع فــــــــــــي العــــــــــــالم النــــــــــــامي
 Street children in the developing"أحـوالهم

word :A review of their conditions  " فـإن
وكــل  ،الشــوارع تنطــوي علــى مجموعــات مــن األطفــال

مجموعــــة لهــــا خصائصــــها النفســــية التــــي تميــــز هــــذه 
 :(32)المجموعات

ــــون خــــارج : المجموعــــة األولــــى - ــــال فقــــراء يعمل أطف
وربمــا  ،ويعــودون إليهــا لــيال فــي نهايــة النهــار ،األســرة

يتبعـــون نظامـــا دراســــيا أو يتخـــذون مســـلكا مخزنــــا وال 
 .يمكن القول بأنهم منحرفون

يقضون أغلب الوقت فـي أطفال : المجموعة الثانية -
ويتحــــررون مــــن االرتبــــاط األســــري وأســــرهم  ،الشــــارع

مفككــــة وال يتــــرددون بصـــــفة مســــتمرة علــــى المدرســـــة 
وانحرافهم يأخذ في التزايد وعالقتهم بأسـرهم بـدأت فـي 

 .التفكك، وميولهم لالنحراف في تزايد
 ،أطفال عـائالتهم مشـردة طبيعيـا :المجموعة الثالثة -

مــــع أســــرهم ويتصــــفون بــــالفقر  ويعيشــــون فــــي الشــــارع
 ،"ساكني األرصـفة"المدقع يطلق عليهم في الهند اسم 

األســـر " ويســـمونهم فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
 ".المشردة

 اأطفـــال انقطعـــت صـــلتهم كليـــ: المجموعـــة الرابعـــة -
ويطلــــق  لهــــم، باألســــرة، والشــــارع هــــو المــــأوى الوحيــــد

 ".شوارعأو أطفال ال" أطفال بال مأوى"عليهم اسم
ـــــــال  فاليونيســـــــي وقـــــــدمت منظمـــــــة تصـــــــنيفا ألطف

الشــــوارع ضــــمنته الفئــــات التـــــي ينتمــــي إليهــــا أطفـــــال 
الشــوارع الــذين يعيشــون فــي الشــارع بــال مــأوى وبــدون 

 :(33)حماية أو رعاية ويتمثل هذا التصنيف في
أطفــــال يقضــــون أغلــــب وقــــتهم فــــي الشــــارع ولكــــنهم -

 .يعودون ألسرهم في نهاية اليوم
يقضون معظم أيام األسـبوع فـي الشـارع وقـد  أطفال -

 .األسرةيعودون إلى 
بصـــــورة أطفـــــال منفصـــــلون عـــــن أســـــرهم ويقيمـــــون  -

وقـد يعثـرون علـى أسـرهم فيمـا بعـد  ،فـي الشـارع دائمة
 .لظروف معينة

 :إحصائيات عن أطفال الشوارع -6
 باالعتمادلقد حاولنا تقصي ظاهرة أطفال الشوارع 

على رصد أهم األرقام واإلحصاءات التي أقرتها 
لمعرفة  ،الهيئات العالمية والمنظمات الدولية والمحلية

وبائية الظاهرة في العالم عموما وفي الجزائر على 
وجه الخصوص، على الرغم من كون اإلحصائيات 
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 :وانتشارهافي كثير من األحيان مضللة وال تعبر عن الواقع الحقيقي عن الظاهرة 
 : إحصائيات دولية عن أطفال الشوارع 6-1

 يمثل إحصاءات أطفال الشوارع حسب المنظمات العالمية وبعض الدول الغربية -1-جدول رقم 
 سنة اإلحصاء عدد أطفال الشوارع الدولة/ المنظمة 

ـــــــــات  المنظمـــــــــات والهيئ
 الدولية 

 2111 طفل في العالم مليون111 منظمة اليونيسيف
منظمـــات حمايـــة الطفولـــة 

 الدولية
مليـــــون 211مليـــــون فـــــى 111مـــــن 

 طفل في العالم
2111 

 Child hopeمنظمــات 
 الدولية

 1991 مليون طفل111

 1981 ألف طفل211 المكسيك الدول الغربية
 1982 ألف طفل311 األرجنتين
 1984 مليون طفل32 البرازيل

نالحـــظ مـــن خـــالل قـــراءة متأنيـــة لهـــذا الجـــدول أن 
األرقــــام التــــي تمــــدنا بهــــا المنظمــــات الدوليــــة وبعــــض 
الدول الغربيـة فيمـا يتعلـق بإحصـاءات أطفـال الشـوارع 
فــي العــالم، تعبــر عــن رقــم مخيــف وخطيــر ينبــئ عــن 
تفشــي الظــاهرة بشــكل كبيــر جــدا فــي المجتمــع، علــى 

هذه اإلحصاءات ال تعبر عـن حقيقـة وبائيـة  الرغم أن
 .الظاهرة 

تقـــدر هيئــــة اليونيســــيف عـــدد األطفــــال المشــــردون 
والمتواجــدون فــي الشــارع فــي العــالم إلــى مــا يزيــد عــن 

مليــــــون  51و 41مليــــــون طفــــــل، مــــــنهم مــــــابين 111
 .(34)يعيشون في مناطق أمريكا الالتينية

إلـــــــى أن ظـــــــاهرة  Lawry(1995)ويشـــــــير الوري
نمـا أطفال ا لشـوارع ليسـت قاصـرة علـى دول بعينهـا، وا 

بلـــدان كثيـــرة مـــن العـــالم تعتـــرف بوجـــود أطفـــال فقـــراء 
وبالمدن الكبرى في ظـل ظـروف  ،يعيشون في الشارع

وفــي ظــل  ،مــن الضــغوط االنفعاليــة  والبدنيــة الشــديدة
رعايــة تعليميــة وصــحية محــدودة، وغالبــا مــا يعيشــون 

افـات فـي يكونـون عرضـة لالنحر  ؛في وضعيات خطرة
 .(35)كل األحوال
إلـــى أن 1981فـــي المكســـيك ســـنة مســـئولونأشـــار 
ـــــــاك  ـــــــف طفـــــــل  يتســـــــكعون فـــــــي شـــــــوارع  211هن أل

قــدرت وكالــة  1982العاصــمة، وفــي األرجنتــين ســنة 
الــف طفــل، أمــا فــي البرازيــل 311رعايــة الطفولــة نحــو

قــــــدرت المؤسســــــة الوطنيـــــــة لرعايــــــة الطفولــــــة حجـــــــم 
ــــذين يعــــانون حرمــــان مــــدقع ــــال ال  1984ســــنة  األطف

 .(36)سكان البرازيل 1/2مليون طفل أي  32نحو
كمــــا تقــــدر المنظمــــات الدوليــــة والهيئــــات العالميــــة 

مليـون طفـل،  111عدد أطفال الشـوارع بالمتزايـد عـن 
وللعمـل خاصـة  ،طفل مهيئون لعمالة األطفال 121و

ــــــدراتهم  ــــــي ال تتناســــــب وق فــــــي األعمــــــال الخطــــــرة الت
 .(37)ومستواهم العمري
الدوليـة  Child hopeقـدرت منظمـة ومـن جهتهـا 

ـــد عـــن  1991عـــام  مليـــون طفـــل  111وجـــود مـــا يزي
 21مليــون فــي أســيا و31مليــون إلــى 25شــارع مــنهم 
مليــــــون فـــــــي أنحــــــاء متفرقــــــة مـــــــن  25مليــــــون إلــــــى 

 .(38)العالم
ــــع  وكلهــــا أرقــــام عاليــــة اإلحصــــاء، تعبــــر عــــن واق
ء طفولة فـي خطـر نتيجـة التزايـد الهائـل فـي عـدد هـؤال

األطفال الذين يعج العالم بوجودهم، وهي أرقـام يلحـظ 
الخبراء والمختصون بتزايدها مع مرور الزمن فـي كـل 

 .أقطار العالم
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 :إحصاءات الوطن العربي عن أطفال الشوارع 6-2
 يمثل إحصاءات أطفال الشوارع حسب بعض الدول العربية -2-جدول رقم 

 سنة اإلحصاء عدد األطفال الدولة
 1992 ألف طفل18 مصر

 1988 ألف طفل233 المغرب
 1991 ألف61أكثر من  موريتانيا
تنفـي وجـود أطفـال شــوارع سـعوديين كـل اإلحصـاءات حــول هـؤالء األطفـال تتعلــق  السعودية

 .بالوافدين على السعودية من الدول المجاورة، والمشردين التائهين في السعودية
 ألف طفل36أكثر من  السودان

 ألف طفل121
1991 
2112 

 2111 آالف طفل9 األردن
 2111 آالف طفل7 اليمن

 -2-إن اإلحصــاءات التــي أمــدنا بهــا الجــدول رقــم
حـــول أطفـــال الشـــوارع فـــي الـــوطن العربـــي ال تختلـــف 
كثيـــــــرا عـــــــن إحصـــــــاءات الـــــــدول الغربيـــــــة، فاألرقـــــــام 

ـــاقم وتنـــامي الظـــاهرة فـــي  واإلحصـــاءات تعبـــر عـــن تف
جميــع بلـــدان العـــالم عامـــة والـــدول العربيـــة علـــى وجـــه 

ـــال  يمكـــن الحـــديث عـــن الخصـــوص؛ فـــال ظـــاهرة أطف
بمعــزل عــن الظــاهرة العالميــة، حيــث تــداخلت  الشــوارع

ــــــي الســــــنوات  ــــــة ف ــــــات االقتصــــــادية واالجتماعي العالق
األخيــرة بــين الــدول الناميــة والــدول المتقدمــة الطامحــة 

 .وحرية التجارة (39) إلى العولمة واألمركة
وجدير بالذكر أن نمو الظـاهرة فـي الـوطن العربـي 

 التــــــي مــــــرت علــــــى البلــــــدانســــــاعد فيهــــــا التغيــــــرات 
ــــــــى العربيــــــــة، على جميــــــــع األصــــــــعدة الخارجيــــــــة وعل
التغيرات االجتماعيــــــــــة واالقتصــــــــــادية كــــــــــ ،الداخليــــــــــة

والسياســـية علـــى اخـــتالف حـــدتها مـــن بلـــد إلـــى آخـــر، 
وتمثلت هـذه التغيـرات فـي الزيـادة السـكانية فـي العديـد 
من الدول العربية، وازدياد معدالت الهجرة مـن الريـف 

ــــــى ا ــــــالي الضــــــغط عل ــــــى الحضــــــر، وبالت لخــــــدمات إل
والحــــروب  وخاصــــة فــــي المــــدن والعواصــــم الرئيســــية،

األهلية إضـافة إلـى العديـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، وال 
غالبـًا مـا تـرتبط بمشـكالت  شك أن مثل هـذه التغيـرات

التفكـــك األســـري، ســـوء معاملـــة الطفـــل، جـــرائم العنـــف 
البطالـــــة، انخفـــــاض متوســـــط دخـــــل الفـــــرد،  األســـــري،

 ل،اطفــراســي، وتشــغيل األازديــاد معــدالت التســرب الد
لتعويض الفاقد االقتصادي لـبعض األسـر، ممـا يهيـئ 

ـــة، ـــاخ الزديـــاد حـــدة مشـــكالت الطفول ومـــن بينهـــا  المن
مشكلة أطفال الشوارع في العديد من المدن والعواصـم 
العربية، رغم عدم وجود إحصائيات دقيقـة حـول حجـم 
الظـــاهرة عربيـــًا، بشـــكل يمكـــن أن يســـهم فـــي التعـــرف 

 .(41)ادها المختلفةعلى أبع
 1992أشــار تقريــر األمــن العــام ســنة :فــي مصــر

وقـــــدرت ألـــــف طفـــــل شـــــارع،  18إلـــــى وجـــــود حـــــوالي 
أنـه يوجـد   UNICEFاإلحصـائيات الخاصـة بمنظمـة

بشـــوارع مصــــر مـــا يقــــارب المليـــون ونصــــف المليــــون 
طفـــل ممــــن يتعرضـــون لمخــــاطر العنـــف واالســــتغالل 
الجنسـي، ممـا يجعلهـم فــي الواجهـة األماميـة لإلصــابة 

يقـدر و . (41)"االيـدز" بفيروس نقص المناعة المكتسبة 
األطفــــال العــــاملون عمومــــًا فــــي اإلحصــــاء المصــــري 

ل، فإذا أضيف إلـيهم مليون طف 1.5بـعددهم  الرسمي
ســــتون ألــــف طفــــل مـــــن أطفــــال الشــــوارع فإنــــه ي قـــــدر 

مــن الســكان % 3عــددهم بثالثــين فــي األلــف، أي أن 
بينمــــا  ،مــــن فئــــة األطفــــال العــــاملين وأطفــــال الشـــــوارع
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يقـــــدر الباحـــــث أحمـــــد صـــــديق عـــــدد أطفـــــال الشـــــوارع 
 .طفل 093511: بـ مصرفي

تشير الدراسات إلى أن ظاهرة : في المغرب
القرن  الشوارع بدأت في الثمانينات منأطفال 

ألف  233الماضي وحسب التقديرات وصلت إلى 
 .المغربية طفل وتنتشر في مختلف المدن

أثبتت دراسة ميدانية أن الظاهرة : " في موريتانيا
في تزايد في المناطق الحضرية بشكل مطرد وأن 

من أطفال الشوارع يوجدون في  ألف 61 حوالي 
فيه أسرهم األصلية مما يعني أن الحي الذي تقطن 

 (cités).الشوارع هي ظاهرة أحياءأطفال ظاهرة 
ينفي إحسان  :في المملكة العربية السعودية  -

مدير عام فرع وزارة الشئون -بن صالح طيب 
قطعيا وجود أي  -االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة

حالة من أطفال الشوارع في السعودية، وقال أن كل 
األطفال الموجودين هم من غير السعوديين الذين 
يأتون من الخارج بطرق مختلفة أو عن طريق 

، تسول بإرادة أهليهمالتهريب؛ وبالتالي هم يمارسون ال
ويوضح أن مصطلح أطفال الشوارع يطلق على 
األطفال المشردين الذي يهربون من بيوتهم، مؤكدا 

 .(42)أن ذلك األمر غير موجود في السعودية
تمت دراسة حكومية في العام  :في السـودان -
 13و 7سن قدرت عدد أطفال الشوارع بين  1991

طفل  (36931) عامًا هم في السودان يقدرون بـ
 .في والية الخـرطوم وحدها( 14336)منهم 

قدرت اإلحصاءات الرسمية  2112وفي سنة 
الدارسين رجع وقد أ ،(43)ألف طفل 121: عددهم بـ

 :إلى بعض العوامل منهاللظاهرة في السودان 
الصراعات الداخلية والنزاعات المسلحة، ظروف 

معدالت ارتفاع  انتشار البطالة، االحتالل والحصار،
والملفت لالنتباه  .(44)الخ...التفكك األسري  الفقر،

فيما يتعلق إحصاء أطفال الشوارع في السودان أنه 

تضاعف إلى الثلثين خالل عشرية كاملة، وهو 
 .مؤشر خطير على تنامي الظاهرة في هذا البلد

 2111قدرت اإلحصاءات حتى عام: في األردن -
طفل يعيشون في الشارع بصورة  9411:ما يقدر بـ

 . رسمية
ــيمن - قــدر اتحــاد الجمعيــات غيــر الحكوميــة : فــي ال

 .(45)طفل يعيشون بين العمل والتشرد7111حوالي 
 : إحصائيات وطنية عن أطفال الشوارع 6-3

دقيقـــة وواضـــحة وطنيـــة ليســـت هنـــاك إحصـــائيات 
الحقيقــي عــن أطفــال الشــوارع فــي الجزائــر، عــن العــدد 

فهنـــاك تقـــدير يقـــول بـــأن عـــدد هـــؤالء األطفـــال ذكـــورا 
ـــا ناث ـــين  ،وا  ـــراوح مـــا ب طفـــل مشـــرد، 9111و 6111يت

وهي أرقام يتم جمعها من المؤسسات المختصـة بعـالم 
 .الطفولة

البـــد مـــن اإلشـــارة أن االهتمـــام بعـــالم الطفولـــة فـــي 
دوليـــة والمنظمـــات لمـــا بـــدأت الهيئـــات ال بـــدأ ،الجزائـــر

العالميــة تنــادي بحقــوق الطفــل، مــن جهــة ومــن جهــة 
أخــرى حـــين أصــبح ثلثـــي ســـكان الجزائــر يمثلـــون فئـــة 

 711ماليـين و 11حيـث بلـغ تعـداد الشـباب ، الشباب
مـــــن المجمـــــوع % 31شـــــاب وهـــــو مـــــا يتـــــرجم نســـــبة 

ـــذين تقـــل أعمـــارهم  ـــل األطفـــال ال الســـكاني، حيـــث يمث
فيمـا تتجــاوز  مـن نســبة الشـباب، %63سـنة  18عـن 

نســـبة هـــؤالء ممـــن تقـــل أعمـــارهم عـــن خمـــس ســـنوات 
وهي في رأي المختصين نسـبة معتبـرة تحتـاج  ،21%

 .(46)للرعاية والتكفل
كشــــف التحقيــــق الميــــداني حــــول تشــــغيل األطفــــال 

طفــــــل عامــــــل تتــــــراوح  2979بــــــالجزائر، عــــــن وجــــــود
سنة ينشـطون فـي مجـاالت بيـع  17و 4أعمارهم بين 

رهـــــــا المتـــــــاجرة بالمخـــــــدرات الســـــــجائر والرعـــــــي وأخط
 .(47)والدعارة

من هـؤالء  116وبينت المعطيات في التحقيق أن 
ــــل أعمــــارهم عــــن  ــــال تق ــــي حــــين 11األطف ســــنوات، ف
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ســنة وهــم 16و13مــنهم بــين % 63تراوحــت أعمــار الـــ
مـــــن الـــــذكور، فيمـــــا تمثـــــل نســـــبة الفتيـــــات العـــــامالت 

32.% 
% 31وعــــن مســــتواهم الدراســــي بــــين التحقيــــق أن 

وأنهـــــم يمارســـــون أعمـــــاال  ،ل متمدرســـــينمـــــن األطفـــــا
موازاة مـــع الدراســـة، فـــي حـــين بلغـــت نســـبة الـــذين بـــال

ــــي الدراســــة  ــــر %3775رســــبوا ف مــــن % 31، كمــــا أق
هــؤالء العمــال الصــغار تــرك مقاعــد الدراســة بمحــض 

 .إرادتهم
فــــي الجزائــــر ازديــــاد أطفــــال الشــــوارع فــــي ونلحــــظ 

الســنوات األخيـــرة، فـــالمتجول فــي األســـواق والمحـــالت 
وعلـــــى حـــــواف األرصـــــفة، يجـــــد أنهـــــم يتنـــــاثرون هنـــــا 
وهنـــــاك، يتســـــولون، يبتـــــاعون األشـــــياء التافهـــــة وفـــــي 
بعـــض األحيـــان  يتحرشـــون بالمـــارة اعتـــداء أو شـــتما، 
ن لــم تكــن هنــاك إحصــائيات دقيقــة عــن حجــم  حتــى وا 

ــــة تناولهــــا مــــن قبــــل  ،الظــــاهرة بســــبب حــــداثتها وحداث
المختصـــــــين، فقـــــــد كانـــــــت الدراســـــــات تختصـــــــر فـــــــي 
السنوات السابقة على إلقاء الضـوء علـى األطفـال مـن 
رؤى قانونيـــة كمنتهكـــين للقواعـــد العامـــة والقـــانون بمـــا 

، "المنحــــرفين والمشــــردين"و" جنــــوح األحــــداث"يعــــرف 
والـــذين يقومـــون بأعمـــال هامشـــية وفـــق النظـــرة العامـــة 

أمــــا المتتبــــع للحيــــاة االجتماعيــــة فإنـــــه . (48)للمجتمــــع
يلحــظ تزايــد أعــداد هــؤالء األطفــال، وبصــورة ملحوظــة 
فــــي المناســــبات والمواســــم الدينيــــة، كمــــا نلحــــظ تفــــاقم 
الظاهرة في فصول معينة خاصة في فصـلي الصـيف 

 .الربيع على وجه الخصوص
 :ماهية الشارع وتداعياته -7

ثابتة  يُعرف الشارع بأنه مكان عبور من نقطة
، وهو فضاء من التفاعل االيجابي (49)إلى أخرى

والسلبي تتشارك فيه كل طبقات المجتمع؛ ففي 
مجتمعنا وخاصة بين فئات الطبقات االجتماعية 
والشعبية، ونظرا لضيق المكان واالكتظاظ السكاني، 

بات الشارع فضاًء مميزا يتردد عليه األطفال 
اللعب، غير أن والشباب جاعلين منه مكانا للتالقي و 

هذا الفضاء الذي كان ُيعمر بصفة عرضية تحول 
شيئا فشيئا إلى مكان تغمر ساكنيه حالة مستقرة تارة 
ومتسكعة تارة أخرى، وهكذا غدا الشارع مكانا للعيش 

 .وجمع قوت اليوم
في دوامة الحياة اليومية يتراءى أطفال الشوارع 

متسخين، مالبس رثة )للعيان من خالل مظهرهم 
تائهين، ..( الية، حروق وندوب على أجسادهمب

هائمين يحتلون أماكن إشارات الضوء، األسواق، 
األحياء الشعبية المكتظة، أبواب المدارس، أبواب 
المطاعم يتسولون يشاكسون، ُيلحون في الطلب، 
يخيفون، ُيشعرون الغير بالذنب، ُيزعجون في بعض 

من قبل  األحيان المارة، ويرجع اختيار هذه األماكن
أطفال الشوارع إلى ما ُيوفره الشارع من إمكانيات 
مادية، حيث يحصلون فيها على قوت يومهم أساسا، 
عن طريق مد يد التسول إلى المارة، وبيع األشياء 
التافهة والبسيطة، ومن غسل زجاجات السيارات 

 .ونقل األمتعة
ويتغير شكل الشارع ليال فيعود كل فرد إلى بيته 

وهم أطفال  (51)رع لساكنيه الحقيقيينتاركا الشا
الشوارع والمتشردين والشباب المتمردين، وكل الفئات 
الهشة التي ال تجد لها مأوى سوى األماكن المظلمة 

، حيث "الشارع"من هذا الفضاء الشاسع؛ أال وهو 
يعود هؤالء المشردون المهمشون والتائهون بعد يوم 

وت يومهم، طويل من التسكع في الشارع بحثا عن ق
وبحثا عن حل ولو تلقائي لوضعهم، إلى أماكن 

الجسور، الحدائق، المنازل المهجورة، أو )لجوئهم 
تلك التي في طور البناء، الموانئ، أسواق 

وُيعتبر الشارع بالنسبة لكل هؤالء في ( الخ...الجملة
فضاًء خاصا بهم  -الليل–هذه الفترة الزمنية 

اولون امتالك كل يمارسون فيه المعياريتهم و يح
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أجزائه والسيطرة عليه بسلوكاتهم العنيفة والطائشة، 
فنجدهم يزيدون من خطورة الشارع بالعنف؛ الذي 
يظهر في ألفاظهم وسلوكاتهم واالعتداءات على كل 
من ُتسول له نفسه المرور بفضائهم، هذا الذي 
يحمِّلونه مخاطر أكثر وسيطرة أكبر ليثبتوا لكل 

هم وحدهم قادرين في هذه الفترة هيئات المجتمع أن
 .الزمنية على السيطرة وامتالك فضاء الشارع

طبيعة القيم ولغة الخطاب التي يكتسبها أطفال  -8
 :الشوارع

يجوبون الشارع ليال ونهارا؛  إن رؤية األطفال
أنهم يعيشون فعال حالة من التهميش ُيظهر لنا 
ويظهر ذلك من خالل سخطهم التام  ،االجتماعي

تهم، مكانب شعرونال يقد أبدوا أنهم على المجتمع، و 
أحدا من أفراد وال ، يؤويهميجمعهم أو ال بيت 

المجتمع قد يعبأ لحالهم، لذلك نجد ونلتمس خشونة 
منهم أثناء تعاملهم مع المارة ومع كل من يرون فيه 

ود، ولقد عدو، وقد تمكنوا من إنتاج نظام لغوي محدال
قدرة  ،أبدت هذه الشريحة المقموعة اجتماعيا ونفسيا

فصاغت على توصيم نفسها بأسماء مستعارة، لفظية 
يتجانس مع هامشيتها وتوحشها  نظاما محددا مواز  

االجتماعي، فكانت مفرداتها ومعانيها كأوضاع ال 
 الفقرعلى  على التمرد واالحتجاج إالّ تعبر 

كما يؤكد ذلك محسن بوعزيزي في  والحرمان؛
 .دراسته عن أطفال الشوارع في تونس

مـــن :"...يقــول محســـن بـــوعزيزي فـــي هـــذا الصـــدد 
المالحــظ أن قــاموس هــذه الفئــة لــيس ســوى جملــة مــن 
الكلمات المقصية من اللغـة الشـرعية تتكـون فـي زوايـا 
قصــــية مـــــن الشــــارع، مـــــن كلمـــــات لــــيس لهـــــا أصـــــال 

فيهــــا الغمــــوض وُتكســــر  اشــــتقاقيا أو معجميــــا ويتعمــــد
 .(51)"قواعد اللغة نحوا وصرفا وصوتا

ميــز هــذه الفئــة مــن إن هــذا النظــام اللغــوي الــذي يُ 
األطفال هو وليد كم هائل من التفـاعالت االجتماعيـة 

فجمعهــــم  ،والنفســــية بــــين أطفــــال تشــــابهوا فــــي البــــؤس
ويبــدوا أن  ،علــى توليــد اســتعماالتهم اللغويــة المحــدودة

مح المتــــوحش الخــــارق لقواعــــد اللغــــة االســــتعمال الجــــا
قد نتج عن حالة من عدم الشعور باالنتمـاء  ،الشرعية

إلـــــــى أي فئـــــــة اجتماعيـــــــة بعينهـــــــا، إذ ظلـــــــت خـــــــارج 
التصــــنيف فكــــان احتجــــاج فاعليهــــا علــــى أوضــــاعهم 

مغـايرة للتسـمية تلغـي  إستراتيجيةإلى حد خلق  ،جذريا
االسم  الموجـود فـي بطاقـة الهويـة ويسـتبدله بتسـميات 

وأكثــر  ،أخــرى أكثــر انســجاما مــع أوضــاعها الخاصــة
ففــي حــديثي  .اقترابـا مــن وجهــة نظــر انفعاليـة عالئقيــة

ـــى  ـــون بعـــض إل ـــال وجـــدتهم ينعت  أنفســـهمهـــؤالء األطف
بألفــــاظ تصــــفهم وتصــــف قــــدرة التهمــــيش االجتمــــاعي 

 :الذي يتعايشون معه 
  la mancheأي"المـانش"فيتحـول طـارق إلــى  

 .لشراسته
لحدتـــه فـــي التعامـــل وقدرتـــه " مارمســـ"ووليـــد إلـــى  

 .على المراوغة
 .النتفاخ شفتيه " بوشوارب"ولمين إلى  

ـــــى  ـــــاي"وخليـــــل إل ـــــون " باب لســـــواده وشـــــدة قتامـــــة ل
 .جسده

يمكن أن نستنج أن هـؤالء األطفـال الـذين يتخـذون 
مــن الشــارع مســتقرا وفضـــاء للعــيش وبيئــة لالســـترزاق 

إلغــــاء إنمــــا يحــــاولون التعريــــف بأنفســــهم عــــن طريــــق 
التســمية الشــرعية مــن التــداول، وهــي تمثــل ضــربا مــن 

وشــــكال مــــن أشــــكال  ،ضــــروب الحاجــــة إلــــى التخفــــي
االحتجـاج والـرفض لكـل مـا هـو شـرعي لهـذا المجتمــع 
الذي همشهم وتركهم على حافـة االنهيـار، مثلمـا يـرى 

ـــــي دراســـــته عـــــن االرغـــــو اللغـــــوي  محســـــن بـــــوعزيز ف
 . L'argot de la rueالخاص بالشارع 

أن  ؛الباحثـة أيضـا إليهان النتائج التي توصلت وم
ــاة المختلفــة التــي  هــذا الطفــل يتعــايش مــع مآســي الحي
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ومـن  يصادفها أثناء تجواله اليومي بين أزقـة الشـوارع،
 :مشاهد عنف الشارع التي يتآلف معها طفل الشارع

 .التحرشات الجنسية  -
 .والبذيئة األلفاظ الجنسية  -
 .التعرض لمختلف األوبئة -
التعـــــــرض للصـــــــدمات والمخـــــــاوف بصـــــــورة  -
 .دائمة
 .تناول المخدرات علنيا وخفية -
 .العنف الذي يتعرضون له لفظا وسلوكا -
االزدراء االجتمـــــاعي ونظـــــرة المجتمـــــع لهـــــم  -

 .نظرة احتقار
 la colleالكلفـرة نسـبة للمصـطلح الفرنسـي  -
forte (52)والتي يقصد بها استنشاق المواد اللصقة. 

الء األطفـال ويحـولهم إلـى يستحوذ الشارع على هـؤ 
مرضــــــى نفســــــانيين يتعلقــــــون بالشــــــارع  وارهاصــــــاته، 
ويصــــعب إعــــادة إدمــــاجهم، حيــــث يصــــبحون مصــــدر 
خطـــر  علـــى الغيـــر، وحتـــى علـــى أنفســـهم، كمـــا يـــرى 
كثيــر مـــن العلمــاء فـــي هــذا الصـــدد أنــه مـــن الصـــعب 
ربط اتصال مستمر ومنتظم مع هؤالء األطفال، نظـرا 

لمســـــتمر بالشـــــارع، فـــــال لتشـــــردهم الطويـــــل وهيـــــامهم ا
يمكـن الســيطرة علــيهم إال فـي حــاالت اإلحبــاط الشــديد 

االصــــابات الخطيــــرة، )الــــذي يمكــــن أن يتعرضــــوا لــــه 
 .(53) ..(المرض، السجن

فأطفــــال الشــــوارع كثيــــرا مــــا يلجئــــون إلــــى التعبيــــر 
بالســـــلوك العنيـــــف والمظهـــــر المتســـــخ، وفـــــي بعـــــض 

ون األحيان المتوحش، وهو يعكس شـكال خارجيـا يـوار 
خلفـــــــه هشاشـــــــتهم، التـــــــي ال يمكـــــــن أن يكتشـــــــفها إال 
األشــــخاص الــــذين لهــــم خبــــرة، وتعــــاملوا معهــــم لوقــــت 
كبيــر، فهــم فــي العمــق ضــعيفين بحاجــة إلــى عاطفـــة 
كبيــرة، وبحاجــة أكثــر إلــى مــن يقــدم لهــم المســاعدة أيــا 

 .كان نوعها

وجــدير بالــذكر أن نشــير إلــى خاصــية مهمــة جــدا 
قبـــل هـــؤالء األطفـــال  فيمـــا يتعلـــق ارتيـــاد الشـــارع مـــن

الــذين يتنــاوبون علــى الشــارع ويتــأرجحون بــين الشــارع 
أو مختلـــــــــف المؤسســـــــــات الحكوميــــــــــة  (54)واألســـــــــرة 

الخاصـــة بالرعايـــة، حيـــث يتعلـــق األمـــر بفتـــرة مكـــوث 
الطفـــل فـــي الشـــارع، ومـــدى اعتمـــاد هـــذا الطفـــل علـــى 
ــــــدئون  ــــــا؛ فاألطفــــــال المبت ــــــا أو جزئي ــــــه كلي العــــــيش في

فشـــيئا، فهـــم يرهبونـــه ويرهبـــون  يكتشـــفون الشـــارع شـــيئا
الخطــر الــذي يتوقعونــه فــي كــل لحظــة يتعايشــون فيهــا 
إلــــى الشــــارع، ويكــــون ُولــــوج الشــــارع تــــدريجيا وبحــــذر 
كبيـــر جـــدا، أمـــا الهـــاربون المتمرســـون الـــذين انفصـــلوا 
ـــــة  ـــــوا مـــــن مراكـــــز الرعاي نهائيـــــا عـــــن أســـــرهم، أو هرب
واالســــتقبال، فإننــــا نجــــدهم خــــائفين متوجســــين لخطــــر 

ـــابهم مشـــاعر متناقضـــة وثنائيـــة حـــب  يحـــدق بهـــم، تنت
ورفــــض الشــــارع، األســــرة، والمركــــز، بالنســــبة لهــــؤالء 
األطفــال يجــب أن تتضــمن الحيــاة المتوخــاة قلــيال مــن 
كــل هــذه األشـــياء؛ قبضــة مــن الحيـــاة األســرية وكثيـــرا 

 .(55)من الحياة في الشارع
وجــــدت : قــــيم أطفــــال الشــــارع واللغــــة الخاصــــة -9

؛ أن كفضــــــاء مفتــــــوح وخطــــــرالباحثــــــة فــــــي الشــــــارع 
األطفال ينسجون استعماالتهم اللغوية الخاصة، حيـث 

وال يعرفهـا  ،يتواصلون عبر لغـة غامضـة وغيـر مقننـة
ســـوى مـــن يحتـــك بهـــم ويتعـــايش مـــع مفـــرداتهم، وهـــي 
اســتعماالت مقننــة ال تفصــح عــن معناهــا، فهــي بــدائل 

ير قواعــد اللغــة لغويـة تعبــر عــن ذاتهـا مــن خــالل تكسـ
الشــرعية التــي اعتــادت عليهــا البيئــة التــي عــاش فيهــا 
هذا الطفـل؛ الـذي يتلـذذ فـي إنتـاج لغتـه الخاصـة التـي 

واللعــب بالعبــارات دون  ،يصــبغها بالغرابــة فــي الكلمــة
أمانـــة، فـــال يهـــم الصـــواب والخطـــأ بقـــدر مـــا يســـتمتع 
الطفــل ببالغــة الخطــأ وقوتــه، فبهــذه اللغــة يعبــر عــن 

األســـــرة واختناقاتـــــه فيهـــــا، والمدرســـــة  عـــــنو شخصـــــه 
خفاقاتــه فــي اســتيعاب نســقها، وصــوال إلــى المجتمــع  وا 
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فـــي اســـتعماالت  الشـــارعوعنفـــه، هكـــذا ينخـــرط طفـــل 
يثــأر فيهـا لظروفــه االجتماعيـة القاســية  ،لغويـة عجيبـة

تنبثـــق فيـــه المفـــردات الســـاخطة عمـــا هـــو جمـــالي فـــي 
 فيخرجهـــا مـــن حضـــن المدرســـة ليلقـــي بهـــا فـــي ،اللغـــة

 .(56)الشارع وأوحاله
لغة الشارع ال يعرفها سوى األطفال الـذين يفقهـون 

، إن أبـــــرز حقـــــل داللـــــي يصـــــوغه وتعبيرهـــــارموزهـــــا 
األطفال ويتداولونه في تفاعالتهم وذبـذباتهم الجماعيـة 
يحيــل إلــى التخفــي خلــف الكلمــات المبهمــة والغامضــة 

عامــة النــاس، وتبــرز فيــه بالغــة المجــاز والكتابــة  نعــ
كمـــا أوضـــحه  ،يـــه مـــن اســـتعارة منحرفـــة مراوغـــةلمـــا ف

محســن بــوعزيز فــي دراســته عــن مجموعــة مــن أطفــال 
 :(57)الشوارع التونسيين

كلمـــة الشـــرطة تقابلهـــا عنـــد أطفـــال الشـــوارع  -
 .الحنش
كلمــــة أهــــرب  تقابلهــــا عنــــد أطفــــال الشــــوارع  -
 .عنينه
كلمــــة الشــــرطة اقتربــــت تقابلهــــا عنــــد أطفــــال  -

 .الشوارع الحمام يدور
لمخــدرات تقابلهــا عنــد أطفــال الشــوارع كلمــة ا -
 .اللعبة
كلمــــة الفتيــــات تقابلهــــا عنــــد أطفــــال الشــــوارع  -
 .الفرانك
كلمــــة الســــرقة تقابلهــــا عنــــد أطفــــال الشــــوارع  -
 .عوا

كلمــة اللــواط تقابلهــا عنــد أطفــال الشــوارع فيــه  -
 .الصنعة

وأكد بوعزيزي أن المجاز ُتظهـر حقيقـة طفـل ينـزع 
تضــع مســافة بينهــا  إلــى صــياغة ثقافــة تحــت أرضــية،

وبـــــين المجتمـــــع وتقـــــيم جســـــور تقـــــارب بـــــين فاعليهـــــا 
االجتمـــاعيين، عـــن طريـــق المجـــاز الـــذي وجـــد حظـــه 
 ،صــدفة فـــي أالعيـــب أطفــال يعيشـــون بحكـــم ظـــروفهم

ويبـــــدو رغـــــم عـــــدم  ،تحـــــت وطـــــأة المراقبـــــة والمعاقبـــــة
جديتـــــه، مســــــألة وجـــــود وخــــــروج مـــــن مــــــأزق فصــــــنع 

لمواجهـــــة  ،لعناصــــرها مجـــــازات وكنايــــات واســـــتعارات
ــــذي  ــــه الخطــــر يــــروناآلخــــر الشــــرعي ال كمــــا ، (58)في

صـــنع لهـــم مفـــاهيم وأكســـبهم قيمـــا ضـــمنية يتعايشـــون 
ضـــــوئها مـــــع أفـــــراد المجتمـــــع الـــــذي ينبـــــذهم أو  علــــى
 .يقبلهم

ـــــزع  ـــــاتهم نحـــــو ين ـــــاعالتهم وعالق ـــــي تف ـــــال ف األطف
صـياغة قــيم خاصـة بهــم، تتعلــق بالثقافـة التحتيــة تقــوم 

وكســر نظمهــا  ة وخرقهــاعلــى نكــث المعــايير المتداولــ
، فالسرقة والخطف هما من بـين الممارسـات وقواعدها

نحـــو مـــع ميـــل  ،األكثـــر شـــيوعا بـــين أطفـــال الشـــوارع
عـــدواني؛ الـــذي ُيفســـر علـــى أنـــه نتـــاج عـــدم الســـلوك ال

التســــامح إزاء األزمــــات والحرمــــان العــــاطفي والمــــادي 
 .الذي عانوا منه أثناء تنشئتهم االجتماعية في بيئتهم

 -الشــوارع يقــودهم زعــيم وتشــعر المجموعــة أطفــال
بنـــوع مـــن التـــآزر والتضـــامن الـــداخلي،  -أي األطفـــال

دراكهــم الجمــاعي لهــذا االمتيــاز، يجعلهــم ينصــاعون  وا 
ألوامـــره، ويســـعى القائـــد مـــن جهتـــه إلـــى المبالغـــة فـــي 
إبــــراز ال معياريتــــه التــــي تبــــدو خاصــــة فــــي عالمــــات 

جتمــــع هامــــة، كلهــــا مالمــــح ثقافــــة تحتيــــة مضــــادة للم
ومتمــــردة علـــــى قواعــــد األســـــرة والمدرســــة تنـــــتج قيمـــــا 

 :خاصة تصبح لصيقة بطفل الشارع وأهمها
 . الوشم ودالالته -
 . ندبات الوجه -
 .طريقة حالقة الشعر -
 .شكل الثياب -
 .طريقة التعامل اللفظي والجسمي -
 . طريقة المخاطبة والمشي -
ردة الفعـــل العدوانيـــة تجـــاه المواقـــف الحياتيـــة  -

 . المحبطة منها المختلفة خاصة
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ينحو أطفال الشوارع إلى صياغة ألفاظ لغوية 
أو من  أنفسهم، خاصة بهم، ال يعرفها سوى هم

يتعامل ويحتك بهم، ومن بين هذه األلفاظ التي 
 :لقاءات جمعتنا بهؤالء األطفالاستقيناها من خالل 

 (مدمنو المخدرات)التي يقصدون بهاالزالطجية  -
أنغام الراي ومن جلسات التيه على )الرحلة  -

 (.الخمر والمخدرات
أحد الجيوب ) التي يقصدون بهاالبالكون  -

 .(الجانبية للسروال
خطف السالسل ) التي يقصدون بهاالبراكاج  -

 .(هواتف النقالةالذهبية وال
غراء يوضع في ) التي يقصدون بهاالديليون  -

 .كيس بالستيكي يستعين به األطفال للنسيان
 .(ى النوم، أو الغوص في عالم األحالموالهروب إل

 .الهربة: الهدة -
ـــــــوجي  ـــــــه فضـــــــاء انثروبول يســـــــتوعب الشـــــــارع كون
واجتمــاعي ضــروبا مــن الصــراع والعنــف والالمســاواة، 
وفيــه تتعــايش طفولــة شــاردة مــع الخــوف يوميــا، ألنهــا 
تنتشـــر فــــي مجــــال ال مكانــــة لهـــا فيــــه بعــــد أن فقــــدت 

علــــى  ونالقــــائموبعــــد أن تنكــــر لهــــا  بنيتهــــا األســــرية،
التربيــة، وهنــا يكــون الشــارع مجــاال للمواجهــة بــين مــن 
يملـــــــك وبـــــــين مـــــــن ال يملـــــــك، وفيـــــــه أيضـــــــا تتكثـــــــف 
الالمعياريـة وتضـمر قواعـد االنـدماج والتـوازن، فتفسـح 
ـــدو فيهـــا الطفولـــة مجـــرد  المجـــال واســـعا لإلقصـــاء، تب
أشتات من البشر وترى فـي تجاعيـدها المبكـرة مالمـح 

 .الجوعالمأساة، وعالمات 
ال يتحـــرك طفـــل الشـــارع بأمـــان، بـــل كـــل خطواتـــه 
مملوءة بالخوف من اآلخر ومن المجهول، ورهبة مـن 
موقف خطر قد يداهمه كل لحظة، ولكـن فـي المقابـل 
تــراه متحفــزا دائمــا لالنقضــاض علــى شــيء مــا، لــذلك 
يختار من الشارع أطرافه المظلمة ويحبـذ العمـل دائمـا 

الشـارع ومتاهاتـه  فـي ومـن كثـرة مـا عـاش. في الخفـاء

وصــعوباته التــي يالقيهــا فــي كــل تحركاتــه أصــبح هــو 
ـــــاة المتوحشـــــة خلقـــــت  ـــــا عامـــــا، هـــــذه الحي نفســـــه مكان
نظامهــــــا اللغــــــوي المحــــــدود معجميــــــا ولكنــــــه متفــــــرق 

 . (59)ومتقطع على نحو نهائي
الحــــديث إلــــى أطفــــال الشــــوارع يجــــد الباحــــث عنــــد 

ـــى التعبيـــر ـــا عل ق والفهـــم واســـتيعاب النســـ عجـــزا عميق
مــا عــدى بعــض األلفــاظ  القيمــي الــذي يتخــاطبون بــه،

المحــــدودة، القاتمــــة، والمســــتترة والعميقــــة فــــي تعبيرهــــا 
، هــذه والشــقاء الــذي يعايشــه طفــل الشــارع عــن البــؤس

التسمية تقترب مما الحظـه بيـار بورديـو حـين رأى أن 
اللغـــــة تتـــــراوح بـــــين الرقـــــة والخشـــــونة، بـــــين الصـــــفاء 

سفل، فكلما اقتربنا مـن والغموض، من األعلى إلى األ
ـــــة صـــــافية، وكلمـــــا  الطبقـــــات العليـــــا كانـــــت اللغـــــة نقي
انحــدرنا فــي الســلم االجتمــاعي نحــو الطبقــات الشــعبية 
 ،المهمشـــة اشـــتد عنـــف هـــذه اللغـــة وتوحشـــها وقتامتهـــا

فطفـــــل الشـــــارع يمكنـــــه أن يختفـــــي خلـــــف شـــــبكة مـــــن 
األلفــاظ الخاصــة تمثــل نســق قــيم خــاص ولغــة خطــاب 

وتكــون مقننــة متمــردة علــى اللغــة  خاصــة لهــذه الفئــة،
الشرعية لغياب األصل االشتقاقي لها وحتـى ال يمكـن 

 .(61)فك شفراتها إال لمن اقتحم عالمها الخاص
وهو الشيء البارز الذي وجدناه لدى هؤالء 

فهم ينزعون إلى مجاراة الكبار تفكيرا  ،األطفال
وشكال، ويزاحمون الراشدين في قرراتهم، بل 

يحكمهم، ضاربين  اسهم مجتمعا وقانونويصنعون ألنف
؛ عرض الحائط ما اعتادوا عليه من نظم وقوانين

فالطفل بحاجة إلى فهم مظاهر الحياة التي ُيصادفها 
في المجتمع حتى يتطور محققا هدف النمو السوي، 
وهو نضج الشخصية؛ فهو يحتاج لمعرفة كيف 
يتصرف؟، وعندما نعاقبه بقسوة وشدة ال لزوم لها؛ 

نا نزيد من أسباب انحرافه وتشرده وخروجه إلى فإن
الشارع بحثا عن سبل العيش في فضاء يعتقده آمنا، 
ويحقق له بعض اآلماني، فمشاعر التعاطف 
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اإلنساني لدى أطفال الشوارع موجودة لكنها كامنة، 
خاصة عندما نقف أمام متسولين أو مشردين عاملين 

شارع هي ال عائل لهم، ومن رمى بهم إلى متاهات ال
 .أسباب مختلفة أهممها التفكك األسري

إن الطفل الذي شردته الظروف األسرية القاهرة 
وتركته بال مأوى أو ولي، يتقاذفه الخارجون عن 
القانون ليس في حقيقة األمر إال ضحية ظروف 
أسرية، وهو فرد عادي فيما لو عاش في أسرة 

في هذا و . مستقرة هيأت له أسباب العيش واألمان
السياق البد من التفرقة بين وضعية الطفل في 
الماضي ووضعيته في الوقت الحاضر؛ فالماضي 
في ذاكرتنا وتصورنا له قدسية وشرف، والحاضر في 
إحساساتنا مؤلم حينا، ومريح أحيانا، ويميل الكثير 
من اآلباء إلى إرغام أبنائهم على العيش وفق 

هذه و . (02)الماضي سعيا إلى التطابق في القيم
العملية تلغي زمان الطفل كلية، وتقطع بينه وبين 
الحاضر، فال ينظر ال في التحديات وال في 
المخاطر المحدقة به، وال يعمل حتى على فهمها 
وفهم أضرارها، وقد أفضت هذه العملية إلى إيجاد 

على  (01)ويؤكد محمد خروبات. طفولة جاهلة بواقعها
عطائه فرصا للتعبير  ضرورة اإلصغاء للطفل وا 

والتفكير والشرح واالستفسار، وقبل كل ذلك البد من 
تكوين قابلية لدى نسبة كبيرة منهم ألن يستمعوا 

 .آلبائهم ومرشديهم
ـــة يتيمـــة فـــي عصـــرها  ـــة اليـــوم هـــي طفول إن طفول
ــــرغم مــــن وجــــود اآلبــــاء واألمهــــات  الحــــديث؛ علــــى ال

كمـــــــــا يـــــــــرى محمـــــــــد  –والمـــــــــربين، والســـــــــبب يعـــــــــود 
لى كون اآلبـاء والمـربين مهملـون إما إ" .. -وخروبات

ألبنــائهم، غيــر مكتــرثين لهــم، فــاألب ُيلقــي المســؤولية 
ــــــــى األب أو األخ  ــــــــى األم، واألم تلقيهــــــــا إل كاملــــــــة إل
األكبــر أو ُيلقيانهــا إلــى المدرســة ، وتــأتي التربيــة فــي 
مـا  هذا السياق تلقائيـة تتجاذبهـا الظـروف والصـدف، وا 

م ال يقـــــدرون أن اآلبـــــاء منشـــــغلون عـــــن أبنـــــائهم، فهـــــ
المســؤولية تجــاههم، ولكــن الواقــع اســتهلكهم بالمشــاكل 
واألعمـــال، تــــارة  يغيبــــون وتـــارة يحضــــرون وال يكــــون 
مـــا أن اآلبـــاء اختـــاروا لتربيـــة  حضـــورهم إال شـــكليا، وا 
أبنائهم توجها مغايرا وهـو االلتفـات المطلـق إلـى تربيـة 

 ..".غير تربية المجتمع الذي يعيشون فيه
ل الشـوارع فــي الحقيقـة تعكــس لنــا إن ظـاهرة أطفــا 

 ،أعـــــــراض األنانيـــــــة والتحســـــــس لحاجـــــــات اآلخـــــــرين
ـــــر أصـــــبح  وتالشـــــي روح الجماعـــــة وكـــــأن فعـــــل الخي
مقصـــورا علـــى إشـــارات معزولــــة فـــي مناســـبات أكثــــر 
عزلة، على الرغم من الحاجـة الماسـة للـدعم المسـتمر 

 .والمتواصل لدعم هذه الفئة
 

 :خاتمــة
الدراســـات المهتمـــة بفهـــم لقـــد حاولـــت العديـــد مـــن 

أبعــاد وتــداعيات ظــاهرة أطفــال الشــوارع أن تقــف عنــد 
أســــباب الظــــاهرة وتجلياتهــــا، وحاولــــت إيجــــاد الحلــــول 
واإلمكانــات المالئمــة للتكفــل بهــا وحصــر بؤرتهــا، وقــد 
تــــم توصــــيف الظــــاهرة وفهــــم أبعادهــــا وأســــبابها فهمــــا 
دقيقـــا، ومـــن ثـــم تـــم فـــي الكثيـــر مـــن الدراســـات اقتـــراح 

ل المالئمة للتكفـل بتـداعياتها علـى المـدى البعيـد الحلو 
 .والقريب
يؤكــــد العلمــــاء فيمــــا يخــــص اإلحصــــائيات حــــول و 

أطفــال الشــوارع أنهــا ليســت دقيقــة جــدا، ألن االعتمــاد 
فـــــي اإلحصـــــاء خاصـــــة يعـــــود بالدرجـــــة األولـــــى إلـــــى 
حصــــــاءات هــــــذه  المؤسســــــات القضــــــائية واألمنيــــــة، وا 

وصـــيف األرقـــام فـــي تاألخيـــرة تفتقـــر دائمـــا إلـــى الدقـــة 
الحقيقيــــــة التــــــي تعكــــــس لنــــــا بصــــــدق حقيقــــــة وبائيــــــة 

ـــف مـــا يســـمى بـــالرقم الظـــاهرة، ودائمـــا مـــا  تختفـــي خل
 إلــىأخــرى يعــود  ،األســود، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة

لــــــى تضــــــارب البيانــــــات ات، و عــــــدم دقــــــة اإلحصــــــاء ا 
ـــة  ـــين المؤسســـات المعني وجـــديتها فـــي واإلحصـــاءات ب
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إلــى بهــا، وكــذا فهــم عــالم الطفولــة والمخــاطر المحدقــة 
ــــاك  ــــات حــــول الظــــاهرة، فهن ــــاهيم والتعريف تــــداخل المف
بعــــــض التقــــــارير تشــــــير إلــــــى وجــــــود مــــــا يزيــــــد عــــــن 

 .مليون طفل شارع في العالم 131مليون إلى 111
أطفــال الشــارع كمشــكلة فــي حقيقتهــا الواقعيــة يعــود 
ظهورهــــا إلــــى تكــــاثف جملــــة مــــن العوامــــل المتعــــددة 

تراجـع الـدور التربـوي  والمتشابكة والتي تتزايـد فـي ظـل
لألسرة واستقالة الوالدين عن أدورهما والـذي علـى إثـره 
يفقد الطفل أهم مؤسساته اإلنسية، وبالتالي يتعثـر فـي 
نقلتـه الحضــارية وتواصـله اإليجــابي مـع المجتمــع كمــا 
تزداد المشكلة مع تراجع شعور األسرة باألمن المـادي 

الطفــل ب عدفوبعــض األســر تــ ،وأبنائهــا بــاألمن النفســي
هــا ويتحــول إلــى فــرد قاتنفلشــارع كــي يســاهم فــي إلــى ا

منــتج فــي مرحلــة نمائيــة، األجــدر فيهــا أن ُيقــدم لــه يــد 
أو تتخلـــى العـــون والمســـاعدة والحمايـــة بكـــل أشـــكالها، 

 .عن كفالته تاركة إياه للشارع

ــــة التفكــــك أو  ــــل فــــي ظــــل حال ــــد يتعــــرض الطف وق
غ التصــدع ألقصــى درجــات اإلســاءة، وكــل هــذا يصــب

تفاعالته مع محيطه وتتكـون لغتـه علـى الشـاكلة التـي 
فـــي ويكـــون خطابـــه محمـــال بالعدوانيـــة  ،أنشـــئ عليهـــا

وغرابـة وفيهـا مـن  ولغته تـزداد قسـوة،سلوكاته وألفاظه 
الكلمـــــات المســـــتهجنة والدخيلـــــة علـــــى لغـــــة المجتمـــــع 

القــيم التــي هــذه  عمــل علــى تكــريسفي الشــيء الكثيــر،
 .بعاد حياتهفي كل أ يتعلمها من الشارع

 
 
 
 
 
 
 

ورغم كل هذا علينا كمجتمع جزائري النظر 
خاصة  اكبير  ابتمعن لهذه الظاهرة التي عرفت تفشي

في اآلونة األخيرة، والتي نربطها بالظروف 
التي ال تزال العامل القوي  ،االجتماعية واالقتصادية

على استفحال وتواجد وانتشار مثل هذه الظاهرة 
 .االجتماعية الخطيرة

وحتـــى نـــتمكن مـــن التصـــدي لهـــا، البـــد مـــن فـــتح 
مجــــال واســــع للبحــــث العلمــــي لدراســــة ظــــاهرة أطفــــال 

قصـــد معرفـــة العوامـــل الفاعلـــة فـــي تواجـــدها  ،الشـــوارع
وانتشـــــارها، والعمـــــل علـــــى معالجتهـــــا بإيجـــــاد الســـــبل 
ــــيص مــــن تواجــــدها، وكــــذا  ــــة فــــي الحــــد أو التقل الفاعل

ف العمــل علــى وضــع إســتراتيجية بنــاءة مــن قبــل مختلــ
الهيئــــــــــــــات الحكوميــــــــــــــة التشــــــــــــــريعية واالقتصــــــــــــــادية 

عـن هدفه التوعية واالجتماعية والثقافية، والقيام بعمل 
لحـــد مـــن طريـــق مختلـــف وســـائل اإلعـــالم واالتصـــال ل

ســــتفحال انتشــــار  ظــــاهرة أطفــــال الشــــوارع وتوضــــيح ا
ــــــرد أو األســــــرة أو  ــــــى الف درجــــــة خطورتهــــــا ســــــواء عل
ـــــ ـــــة خل ـــــى محاول ق المجتمـــــع ككـــــل، وكـــــذا العمـــــل عل

خاصـــة الفئـــات -ظـــروف اجتماعيـــة أفضـــل لكـــل فـــرد 
 -االجتماعيــة التــي تعــاني الحرمــان المــادي والمعنــوي

نعكس تواجدها سلبا على الواقـع االجتمـاعي يحتى ال 
 .الجزائري
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ستشفائية العمومية باألدوية األساسية وانعكاساتها على طبيعة العالقة بين األطباء االأزمة تموين المؤسسات 
 عنابة -البوني -"عبد اهلل نواورية"ستشفائية المتخصصة دراسة ميدانية بالمؤسسة اإل –والمرضى 

 الطيب بولنوار
 عنابة -جامعة باجي مختار - قسم علم االجتماع

 
 
 

 ملخص

الهدف من هذه الدراسة هو إظهار أزمة التموين باألدوية وانعكاساتها على العالقة بين األطباء والمرضى، والتي أضحت 
بأدوارها في ( الوصاية ومستوردي األدوية)وتفسر في المقام الثاني عدم التزام الفاعلين األساسين  .تتصف بطابع الصراع

  .ما جعل الوضعية تزداد سوءًاتموين المؤسسات اإلستشفائية باألدوية، م
 

 .مرضى، أطباء ،عالقة ،األدوية ،ستشفائيةاإل المؤسسة: فاتيحالمالكلمات 
 

 
 
Résumé 
L’objectif de cette étude est de montrer les effets de la pénurie des médicaments sur la 

relation médecins –patients qui est devenue conflictuelle. En second lieu, nous expliquons 

comment des acteurs importants dans le fonctionnement des institutions hospitalières telles 

que la tutelle, des importateurs des médicaments n’ont pas joué leur rôle dans 

l’approvisionnement des médicaments, c’est ce qui a aggravé la situation. 

 

Mots clés : Etablissement hospitalier, médicaments, relation, médecins, patients.  

 
 
 
 
 
 

Abstract   

This field study has addressed the issue of the supply crisis of public institutions in essential 

drugs, and its repercussions on the nature of the relationship between physicians and 

patients. The results of this study have confirmed that the hospital dynamism is in danger, 

given the strategic and central importance of the medication in the patients’ care. The lack of 

drug supply has created a direct dysfunction in the structure and in the functioning of the 

public service by reason of failure of the external parties to the medical profession to meet 

their obligations towards the patients and the practice of medicine. 

 

Keywords: Hospital, drugs, relationship, doctors, patients. 
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 :مقدمة
 اإلستشفائيةتمر حاليا معظم المؤسسات 

العمومية الجزائرية بمرحلة جد عصيبة، تتجلى أهم 
ذات  مظاهرها في نقص تموينها باألدوية األساسية

 استثني هذياالستعمال الطبي والجراحي، بحيث لم 
بعض االختصاصات بعينها بل شملتها  االنقطاع

التموين واإلمداد بهذه المواد  آليةكلها، مع العلم إن 
هو من اختصاص دوائر عمومية مركزية 

وال يسمح لغيرها من ممارسة مثل هذا   متخصصة،
النوع من النشاط لدقته وخطورته على عموم صحة 

ولما تحتويه هذه األدوية والمستحضرات  المواطنين،
مّية عالية من جهة، وغالء تكاليف تخزينها من سُ 

فاستعماالت األدوية على  .وتوزيعها من جهة أخرى
 المستوى اإلستشفائي، هو من صالحيات األطباء

بحسب  .(1)وهو تحت مسؤولياتهم المباشرة
التخصص ومجال النشاط، وذلك بمساعدة أعوان 

مدربين على التعامل مع  (تحت سلطتهم)شبه طبيون 
وعالج  المرضى، وقد  مداواةظاهر المختلف م

يرتكب المساعدون أخطأ مهنية خارجة عن إرادتهم 
فتقع تبعاتها على الطبيب الممارس المباشر بينما 

 .(2)تتحمل المؤسسة المسؤولية المدنية
فعملية التموين واستعمال هذه المواد، تكون طبقا 
للشروط التي يحددها القانون سلفا ضمن منظومة 

وتشتمل على مجمل أصناف النشاطات  إجرائية،
التي تقوم المؤسسة اإلستشفائية بها وتسعى لتوفيرها 
والدأب على تأمينها على غرار تسييرها لقاعات 
العمليات الجراحية والوالدات وعالج السرطان 

 Maladies)...واألمراض اليتيمة أو النادرة

orphelines ou rares)  فمن ضمن تلك اإلجراءات
القانونية، إلزام اإلطار الطبي المتخصص للمؤسسة 
على إعداد و حصر مدونة بمختلـف أصناف وأنواع 

والتي  ستشفائي،األدوية ولواحقها، ذات االستعمال اإل

تتوافق وتخصص المؤسسة العالجي، وقد ُتعدل هذه 
وال تصبح سارية  المدونة إذا اقتضت الحاجة إليه،

كتابية المسبقة للجان المفعول إال بعد الموافقة ال
المنصبتان خصيصا لهذا )المحلية والمركزية للدواء 

 .(3)(الشأن
ونظرا لخطورة تسيير قطاع األدوية، وجدوى 

ستعماله، تدأب السلطات العمومية المختصة اقانونية 
على مراقبة بعض من مواده بشكل مباشر وحصري، 
 مثلها مثل العقاقير المخدرة أو الهرمونية، واللتان

في تخدير وعالج اآلالم  ُتستعمالن على سبيل الذكر
حيث ُيخصص لهذه األنواع من ... والمخاض

األدوية داخل المصالح اإلستشفائية والتقنية سجالت 
رسمية مرقمة ومؤشر عليها من قبل مصالح وكيل 
الجمهورية لإلقليم، الذي ُيلزم اإلدارة واألطباء على 

ة البسيطة إلى غاية تقييد وتسيير هذه المواد بالجرع
إتالف حاوياتها في محاضر اللجنة المختلطة 

من مدير ورئيس  (بموجب القانون)المكونة أساسا 
صيادلة ومقتصد المؤسسة المعنية وممثلين 

وكيل الجمهورية والوالي ومدير : شخصيين لكل من
ا المؤسسة فيه الصحة والسكان للوالية التي تتواجد

أو اإلتالف  أو االستعمال فعملية االقتناء. جغرافيا
تكون متطابقة بصريح القانون الساري العمل به، 
وتدون كل إجراءات تسيير الدواء في سجالت من 

 .نهاية استعمالهحين دخوله إلى المؤسسة إلى غاية 
 :إشكاليـة -1

تعد األدوية بكل أنواعها وأشكالها، من 
المستحضرات الصيدالنية التي ُتستخرج بطريقة 

كيميائية من الطبيعة، وتُنقح –كيميائية أو فيزيقية 
منها فقط،   (Principe actif)وُيحتفظ بالمادة الفعالة 

وقد تكون  .(4)ويحذف الباقي الذي ال يفي بالغرض
أو مطورة  عدلةصناعية بحتة تحمل جزيئات فعالة م

مخبر، ويتم تجريبها أوال على الحيوانات التي في ال
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تتشابه وظائف جسمها مع اإلنسان قبل التصريح 
بتسويقها من طرف هيئة وطنية منصبة ومعتمدة 
عالية الكفاءة والتأهيل، علما أن بعض من هذه 
األدوية هو عبارة عن مزيج بين تركيبة طبيعة 

هذه األنواع من  وأخرى صناعية، وُتستعمل مثل
األدوية على المرضى الذين ُيطورون حساسية 

أو لمن ُيظهر  (Allergie médicamenteuse)مفرطة 
للمفاعيل  (effets secondaires)أعراض جانبية 

  الطبيعية للدواء، لذا ُيلجأ إلى تقنيات التغليف
حيث  (عملية تمويه)ي الصناعي ئأو التكييف الكيميا

دون إظهاره لألعراض التي يتقبله جسم المريض 
 .به لمداواةتصاحب عادة عملية ا

كما تكون مفاعيل األدوية عموما تفاضلية 
األطراف، بمعنى أن  أو بحسب أعضاء الجسم

أو  مفعول العقاقير المخدرة مثال نشطة على بعض
عدة مستويات من الجهاز الحّسي أو الحركي 

تفق لإلنسان، وفق المقادير والتخصصات العلمية الم
وبالتالي يمكن لمفاعيل هذه األدوية . عليها بالتجربة

الحركية  من تخدير وشّل األنظمة العصبية أو
للمرضى، كيفما أراد الممارس الطبي أو الجراحي 
بطبيعة مواضع الحقن أو النفث لتشمل الجسم كله 

نصفي أو على مستوى مواضع )أو جزء منه 
 .(محدودة

رضية خصوصية فلكل حالة من هذه الحاالت الم
وطريقة من طرائق االستعمال، من حيث نوع 
وطبيعة المخدر، واللتان تحددان مقادير الجرعات 

ستاتيكي لوظائف الجسم الغرض اإل بملءالكفيلة 
أو الحّسية، قبل القيام بأي عملية طبية أو  العضوية
 .(5)جراحية

فالمغزى العام من عملية المداواة في مجملها، 
وبالتالي  ،(6)من األلم والمعاناة هو تخليص المرضى

مرفولوجي -تمكينهم من استرجاع توازنهم البيو

واالجتماعي الذي يستحسنه المجتمع لقيمة كل من 
دور ومكانة األفراد ضمن منظومات المجتمع 

 .(7)المختلفة
ولإلشارة تنقسم التخصصات اإلستشفائية بكل 
أشكالها وأنواعها إلى ثالثة أصناف أساسية، لكل 
منها أدواتها ومنظوماتها الدوائية، وقد تتشارك في 
عديد من المواد األخرى، نظرا لشدة اتصال النسق 
الوظيفي لمختلف أعضاء الجسم بعضها ببعض، 
وعادة ما ُيلجأ إلى الطب العام القاعدي أوال في 
التقصي عن حقيقة اإلصابة بالمرض، أين يتخذ 

في حينها، وقد الطبيب العام التدابير الطبية الكفيلة 
تتشابه عليه،  يرى بأن الحالة المرضية قد تتجاوزه أو
وطبيعة  يتالءمفيحولها حسب تقديره إلى اختصاص 

 . اإلصابة
وتتكون المحاور التخصصية اإلستشفائية إجماال 

 :من
وتشتمل على مجموعة كبيرة : تخصصات طبية -1

من األنشطة بحسب مكونات الجسم الفيزيقية وتركيبة 
طب األعصاب، : أجهزته وأعضائه، نذكر منها

العيون، األذن واألنف والحنجرة، القلب، األمراض 
التنفسية، السرطان، األمراض النفسية، الطب 

 ...الوقائي
وتحتوي بدورها على عدد : تخصصات جراحية -2

كبير من أوجه النشاط، بشكل تناظري تقريبا مع 
اصات التخصصات الطبية، حيث تأتي هذه االختص

نظريا بعد النشاط والفحص الطبي القاعدي 
والتخصص الطبي، أين يقرر األطباء تحويل 

إلى اختصاص  (إذا استلزم األمر تحويلهم) المرضى
جراحي، لمعرفة نوع اإلصابة وتحديد نوع العمليات 
الجراحية التي ستجرى للمرضى، عند ثبوت عالمات 

 .اإلصابة بالمرض
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ا المحور ُيزاوج في هذ: جراحية-تخصصات طبية -
الطبي والجراحي، : الحقيقة بين التخصصين السابقين

ويجملهما معا في تخصص واحد، فالممارس إًذا في 
هذه الحالة هو طبيب وجراح في آن واحد وكمثال 

تخصص طب وجراحة أمراض النساء : عن ذلك
وجراحة الجهاز  والتوليد، طب وجراحة العيون، طب

تخصصات من بين ، وتعد هذه ال...البولي
التخصصات الثقيلة والمنهكة، وتبعاتها مرهقة نظرا 
. لطبيعة المرض وطول مدة االستشفاء والتعافي منه

هناك بعض المرضى من يمكث داخل المستشفى )
 .(ألزيد من سنة

الطبي والجراحي مثال على  البرتوكولكما يشتمل 
 : تصنيفين اثنين وهما

والتي :  Cas d’urgencesالحاالت المستعجلة -أ
، وينتج عنها في مستعجلةعادة ما ُيطلق عليها بال

حالة ما إذا لم يتدخل اإلطار الطبي المختص 
بسرعة إلى مضاعفات خطيرة قد تعرض حياة 
المرضى للموت األكيد، واألمثلة عن ذلك كثيرة 

المصاحبة لفقدان  حاالت النـزيف، الكسور: منها
ة الدودية، الوالدات العسيرة، الوعي والهذيان، الزائد

الشلل النصفي، الربو، قصور القلب، القصور 
 ...الكلوي

 Casالحاالت المبرمجة بصورة عادية  -ب
Programmés :من النشاط تحت  يدخل هذا النوع

طائلة النشاطات المبرمجة، والتي قد ال تكون فيها 
وظائف األعضاء أو حياة المرضى عموما مهددة 

ا أو صريحا قد ُيلحق ضررا محدقا تهديدا مباشر 
 أو التجميل   الجراحات التصحيحية: ونذكر منها

(Déformation du visage ; Brulures, Ectopies; 

Hernies …)  بكل أشكالها وأنواعها أو حاالت
المتابعة الدورية لألمراض المزمنة أو النـزالت 

 ...المرضية الخفيفة

النشاط الطبي ، ُيقسم يفالتصن افعلى غرار هذ
إلى فئات عمرية  والجراحي بدوره سن المرضى

(Tranche d’âge)  وتسمى بالتخصصات الدقيقة
(Micro spécialités)  كتلك التي تختص بطب

أو الشيوخ   (Adulte) أو الكهول (Pédiatrie)األطفال 
(La gériatrie) ولكل فئة من التي ذكرناها ،

، (Spécialités nucléaires)تخصصاتها النووية 
بحكم الحاجة االجتماعية والمواكبة العلمية والتقنية 
والهيكلية والوظيفية لها مثل طب مرض السكر لدى 
األطفال ضمن طب األطفال، أو مثيلتها لدى الكبار 

 ..أو لدى الشيوخ
يرورة، تبدو لنا شيئا فشيئا صففي خضم هذه ال

ئية، ستشفاالجوانب الهيكلية والوظيفية للمنظومة اإل
التي تختص أساسا في عالج األمراض والتذليل 

فالمرض هو حالة صحية سالبة، حالة تُفقد . منها
صاحبها توازنه وُتجبره على البحث عن من ُيصحح 
له هذا الخلل في جسمه، فيصبح هذا الوضع مبعث 
قلق يؤرقه ويؤرق من حوله، سوى أكانوا من أفراد 

 .ع غيرهأسرته أو من دوائر شغله أو مصالحه م
فبحكم اعتالل صحته يصبح من المتعذر عليه 
القيام بواجباته ونشاطاته المعتادتين بشكل يضمن 
لعبه ألدواره ولمكانته المعهودتين داخل أسرته 

هذا االختالل في الدور، تنجر عنه عدة . ومجتمعه
تداعيات ومتاعب نتيجة عدم تماثل دوره وعالقاته 

السرعة والتحرك  مع مصالح غيره، مما يستدعي منه
عطائه لنفسه  في طلب المساعدة المتخصصة، وا 

إلى )بذلك صفة ومبررا مقبولين لغيره بفقدان أهليته 
المتوقع  في إدارة وتسيير المهام التي كان (حين
الطبيب على وضعيته الصحية  عطيأين ي. بهاالقيام 

هذه الشرعية في التواري عن الناس، وتقتصر بالتالي 
ية على المداواة، إَما ماكثا بالبيت أو وضعيته الحال

لى  .(8)راقدا في المستشفى هذا التواري قد يطول وا 
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متى؟ وعلى حساب من؟ وكيفما السبيل إلى 
استرجاع دوره االجتماعي الذي أضعفه المرض 

 .وقلص من مجاالته؟
فلكي يتعافى المرضى، ينبغي عليهم أوال 

هنا . االستفادة من فحص جيد وعالج سريع وفعال
يبرز دور وأهمية الدواء في مساعدة الجسم على 

فيزيولوجي والمرفولوجي -استرجاع التوازن البيو
لوظائفه، بمعنى أن للجسد حاجة لتعويض النقص 

المفروض توفيرها عبر  اآللياتعن بعض من 
مختلف عمليات التماثل الطبيعي لحالة التوازن، 

عدة فالدواء هو عامل من العوامل الخارجية المسا
على تدارك الوضع الصحي المعتل وتدخل 
لتصحيحه، فهو إذا أداة من أدوات الطبيب الرئيسية 

أو دحره ألننا فعال  في معالجة واستئصال المرض،
أمام حرب حقيقية داخل جسم المريض أين تضبط 
خطط عالجية كتلك التي يرسمها الجنراالت في زمن 

 .الحرب
مثل هذه  لكن إذا ما تعذر على الطبيب إيجاد

أن يفعل؟ وألنها أدوية أساسية فائقة  األدوية، ما عسا
الضرورة، فمن غير المجدي اللجوء إلى بدائل ألنها 

 .هي بديل البديل
فتناقص األدوية أو فقدانها، تصبح حجر عثرة 
من الحجم والعيار الثقيل، ومعوقا حقيقيا من معوقات 
االستشفاء، فعادة ما يكون الطبيب حاضرا في 

، ويقابله (9)ستشفائي بكفاءته ومهارتهموقف اإلال
المريض طريح الفراش بالصراخ واألنين من شدة 

هذا . األلم، لكن ما السبيل لتخلصه من محنته هذه؟
هو حال مستشفياتنا التي تتخبط اآلن في دوامة 
فضيعة بالرغم من مقدرات البالد النفطية والعائدات 

 .بالمليارات من الدوالرات
ستشفائية لهذه األدوية، فتقار المصالح اإلفأزمة ا

فتوافر . جعلت عالج األمراض صعبة ومستعصية

الدواء من عدمه أصبح عامال جوهريا ُينسج طبيعة 
بحكم قيمة ونوع  (بين األطباء والمرضى)العالقة 

المساعدة التي تُقدم من طرف األطباء ويتلقاها 
المرضى، والذي قد يعطيها صفة ال تتماشى 

عاته لحجم ونوع الخدمة الذي يأمل في تلقيها وتوق
 .(11)داخل المرافق االستشفائية

فالتساؤل الكبير المطروح حاليا في ظل هذه 
البيئة المستعصية، يجعلنا نبحث عن تصنيف 
لطبيعة العالقة التي تكتنف الموقف وتتفاعل معه، 
انطالقا من عدة مؤشرات التي تصاحب اإلصابة 

لذلك عمدنا في طرح تساؤال  .بالمرض واإلستشفاء
مركزيا ودعمناه بتساؤلين فرعيين ضمن الصيغة 

 :التالية
ما هي أهم مظاهر أزمة التموين باألدوية األساسية 
وانعكاساتها على طبيعة العالقة بين األطباء 

 .والمرضى داخل المستشفيات العمومية ؟
هذا التساؤل ما كان لُيطرح، لو ال الوضع الذي 

د بصفة عامة والمنظومة الصحية بشكل تشهده البال
فما هي حقيقة أزمة تموين المؤسسات خاص، 

ستشفائية العمومية باألدوية األساسية إذا يا اإل
تسيير األدوية ومراقبتها  آليةختالل في إن اال .ترى؟

واردة حتى في البلدان األكثر تنظيما منا على غرار 
لكن ليس بهذا الشكل وال بهذه  !ألمانيا، وكندا

هذا المعطى يجعلنا نتقصى ونبحث أكثر . الكيفية؟
فأكثر عن حقيقة ما يجري فعال داخل مؤسساتنا 
 اإلستشفائية الجزائرية التي يناط بها االلتزام بأدوارها،

أي مجتمع  في المستشفياتفالمراد أصال من إنشاء 
كل كان، هو لمساعدة وتصحيح الحاالت المرضية ل

أو  فقراء أو أغنياء، كبارا )الشرائح االجتماعية 
لذلك كان تساؤلنا  (...صغارا، مثقفين أو أميين

أبرز مظاهر وانعكاسات األزمة : الفرعي الثاني عن
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على طبيعة العالقة بين األطباء والمرضى في ظل 
 .هذه الظروف؟

 :منهجية الدراسة -2
طرحنا هذا اإلشكال على أصحاب المهنة، من 

الل استمارة مقابلة مقننة مع كل األطباء خ
عبد "المختصين بالمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة 

حيث أشغل فيها شخصيا )البوني  -"اهلل نواورية
، والمقدر عددهم الفعلي (منصب إطار في الصحة

نشاطات  مارسون، والذين ي(00)بثالثة وثالثون مفردة 
 108مؤسسة، وقد استغرقت الدراسة بالاستشفائية إ

، 20/22/1222إلى غاية  22/21/1222يوما ابتدءا من 
علما أن المؤسسة المعنية تختص في طب وجراحة 
دارية  األم والطفل، وتدعمها في ذلك مصالح تقنية وا 

سريرا،  252عديدة، بقدرة استيعاب إجمالية تساوي 
طب : موزعين على ثالثة اختصاصات رئيسية هي

طفال، جراحة األطفال وطب وجراحة األمراض األ
 .النساء والتوليد

 :معالجة وتحليل نتائج الدراسة -3
أشارت البيانات األولية المستقاة من االستمارات 
الموجهة لألطباء بروز كل من عنصري الشباب 

( %00)بـ ناث فيها فئة اإلتقدر و ( %85)نسبةبـ
بالنسبة لمجموع مفردات البحث، حيث تتطابق 
دالالتهما العملية تماما مع طبيعة ونشاط المؤسسة 

علما أن عمر المؤسسة الفعلي  (األم والطفل)
سنة، أين تم افتتاحها رسميا  20والوظيفي هو 

 21المؤرخ في  97/095بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .2997ديسمبر 

ث تنحصر مابين مجتمع البح أقدميهفمتوسط 
 (%85)بينما ال تمارس  (%78)سنوات، بنسبة  20-25

منهم مهام إدارية بحكم طبيعة المهنة من جهة 
وقناعتهم بالمشاكل والصراعات التي تصاحب عادة 
المهمات اإلدارية التي ال تتطابق مع مكانتهم وتحد 

مؤشرات تخدم )بالتالي من تفرغهم لعالج المرضى 
 .(ةستشفائياإل حركيةال

أما أسباب أزمة التموين باألدوية فقد أرجعها 
 :األطباء إلى عدة عوامل نجملها مرتبة كما يلي

لتزام القطاع العمومي بالقانون فيما اعدم  -0
يخص تسيير ومراقبة آليات اإلمداد بالدواء حفاظا 

 .على صحة المواطنين
محدودية مجاالت المناورة بالنسبة  -2

استباق حلول األزمات للمؤسسات اإلستشفائية في 
بفعل التسيير الممركز والمتقادم لقطاع األدوية 

 .بالجزائر
شبه كلي لألدوية  توريداعتماد الجزائر على  -3

لزامها للمؤسسات العمومية بالتقيد  من الخارج، وا 
بدفتر شروط صارم ال جدوى منه في ظل هذه 

 .الظروف
ال وجود لسوق أدوية وطني حسب  -4

مما أفضى إلى عدم  لدولية،الموصفات والمعايير ا
لى عدم استفادة المجتمع من بدائل  إمكانية وا 

 .اقتصادية في التموين واإلمداد
خضوع بعض األصناف من األدوية إلى  -5

، (داخلية كانت أو خارجية)سلطة جماعات الضغط 
فقطاع األدوية هو من أهم القطاعات اإلستراتيجية، 
وتعامالته التجارية المباشرة بالعملة الصعبة 
والمنافسة فيه شرسة وعلى أشّدها بين كل الدول 
المنتجة التي تسعى بكل الطرق للظفر بأكبر قدر 
ممكن من المستهلكين، وعائداته المادية جد كبيرة 

 (.2118تمسه أزمة القطاع الوحيد تقريبا الذي لم )
تخبط المنظومة الصحية بشكل عام في ال  -6

استقرار وسوء التسيير وعدم وجود إستراتيجية 
 .مجتمعية فعالة واضحة المعالم

تأثر المؤسسات اإلستشفائية كغيرها من   -7
فهي ليست بمعزل عما يدور  المؤسسات بمحيطها،
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من حولها من تغيرات في شتى مناحي الحياة 
 .قتصادية أو االجتماعيةالسياسية أو اال

فمن خالل مناقشاتنا العديدة مع هذه الشريحة 
، طوال كل هذه (التي توصف عادة بأنها منغلقة)

بين لنا معالم األزمة، فهي بحسبهم ليست المدة تُ 
بهيكلية خالصة باألساس، لكن خلفياتها  كانت لها 
تداعيات على كامل بناء ووظيفة ونشاط المؤسسة 

سوء تقدير الوضع : من ضمنها ستشفائية،اإل
وتملص القائمين على قطاع الصحة وصناع القرار 

 البتزازمن مسؤولياتهم، وخضوع قطاع األدوية 
مصالح جماعات الضغط، وألن  (بمفهومه الواسع)

الدواء عرًفا واقتصاًدا هو مادة حيوية ذات قيمة 
ثمينة بالغة التكاليف، تخضع لمعايير وشروط 

بدورها في وضعنا الراهن،  صارمة، أصبحت هي
مشكلة تسيير عويصة أخرى ُتضاف لمشكالت 
وظيفة الصحة العمومية، مما يستدعي التحرك 

ة قوية تفعل كيوالتدخل بجدية، إلحداث دينامي
لسياسة صحية جديدة، تتكفل بصحة المرضى، 
وتضمن ممارسة طبية الئقة وناجعة وذات أبعاد 

 .إنسانية
ر األدوية األساسية فبحسب األطباء، يعد توفي

بالشكل الكاف وبالنوعية المطلوبة  خط أحمر ال 
يمكن تخطيه، ألن المساس به يعرض حياة المرضى 
للخطر األكيد ويعرضهم بالتالي لمضاعفات قد يكون 
باإلمكان تجنبها، ألنه في أحيان كثيرة، ال توجد فعال 
بدائل عن األدوية، ويستحيل بالتالي ممارسة المهنة 

المرضى حسب البرتوكوالت العلمية  وعالج
 .المتعارف عليها في ميادين الطب والجراحة

فمؤشرات األزمة تبدو أكثر وضوحا وجالء أثناء 
أو الزيارات الطبية، فالواجب  إجراء المعاينات،

األدبي واألخالقي، يفرضان على األطباء إخبار 
المرضى مسبقا بعدم القدرة على التكفل بهم، عندما 

ال تستوفى شروط اإلستشفاء، ففي حقيقة األمر هم 
ال يريدون رفض المرضى، ألنهم مضطرون للتعامل 
مع هذا الوضع الذي جردهم من أبرز أدوات 

ا الوضع عرضهم مرارا وتكرارا هذ. الممارسة
والتهجمات اللفظية والجسدية، بل  لالستفزازات

والتملص  تقاعسبال واتهامهم في أحيان أخرى
للعالج عند الخواص،   (على المرضى)والضغط 

فكثير من المرضى من يعتقد جازما بأنه باستطاعة 
األطباء إيجاد بدائل لتداوي، لكن تقاعسهم 

اقع حالت دون استفادتهم من واستكانتهم لألمر الو 
 .العالج الذي جاؤوا من أجله

ات لم تكن ظاهرة يإن هذه األنماط من السلوك
للعيان بالشكل الذي نعيشه اليوم، فأزمة األدوية 
تفاقمت وألهبت فتيل المشاعر الغاضبة، ودكت بذلك 

التي )كل أركان العالقة التي تربط األطباء بالمرضى 
، فأصبحت ردود (مقبولةعادة ما كانت توصف بال

أفعال المرضى ومرافقيهم أكثر استفزازية وهمجية، 
أثرت على نفسية األطباء وأضرت بشكل كبير 

 .بالسير الحسن للمرافق العامة
وحيال ذلك واجه األطباء كل من ردود أفعال 
المرضى وذويهم، وسكوت وتماطل اإلدارة، بجملة 

ماء ات الدفاعية التي تحفظ وتصون يمن السلوك
الوجه وتحمي مكانتهم من خالل اتخاذهم لتدابير 

 : وتصرفات تجلت صورها ميدانيا على النحو التالي
عزوفهم على إجراء المعاينات الخارجية  -1

للمرضى، لقناعتهم بأنه يستحيل عليهم متابعتها 
إجرائيا وعالجيا، لعدم وجود األدوية والعقاقير 

نهم بالتكفل المخدرة بالكميات الكافية، التي تمك
 .بالحاالت المرضية وفق شروط الممارسة الطبية

اقتصار ممارستهم على معالجة الحاالت  -2
 .فقط مستعجلةال
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قبوعهم في المكاتب مغلقة حتى ال يستقبلوا  -3
من طرف المرضى أو  أحدا، خشية تعنيفهم

مرافقيهم، حفاظا على كرامتهم ومكانتهم االجتماعية 
 .والعلمية

، بغيتامهم بمواقيت العمل، وكثرة العدم التز  -4
حباطهم من  داللة على عدم رضاهم وتذمرهم وا 

 .الوضع الذي يعيشونه
ل كثيرة مضادة لقرارات افعأ ودظهور رد -5

اإلدارة على غير العادة، العتقادهم بأنها غير جادة 
في إيجاد الحلول المناسبة، تاركة إياهم يواجهون 

: فمن األمثلة على ذلكالمرضى ومرافقيهم بمفردهم، 
عدم تكفل األطباء بمرضى معارف المدير أو 

وعالجهم في أقصى الحاالت على مضض  ساعديهم
وعدم حضور االجتماعات الدورية التي يترأسها 

 ...اإلداريين
لجوء كثير منهم للممارسة في المّصحات  -6

 Le)والعيادات الخاصة خلسة خشية إتالف مهارتهم 

savoir et l
e
 savoir- faire.) 

وبذلك أصبحت المؤسسات اإلستشفائية، هيكل 
 رقيع المستعجلأجوف وفارغ قائم فقط على الت

(Bricolage)،  قدر المستطاع فكيف للطفل رضيع
، لم (Phimosis)يعاني من تشوه خلقي في التبول 

من مشكلته البسيطة منذ  يستطيع األطباء تخلصه
. رف جراحتاريخ أول معاينة له من ط 20/25/1222

 .وذلك بسبب قلة العقاقير المخدرة
ات جديدة، يلقد أفرز هذا الوضع المعاش سلوك

عجلت بعملية تقهقر وانكماش وتيرة النشاط 
اإلستشفائي، وانعكست بالتالي وبشكل سلبي على 
شكل ونوعية مستوى األداء المهني لألطباء، مّما 
أجبرهم في عديد المرات من التخلي عن بعض من 

اتهم كحقهم  الثابت غير المنقوص في عالج صالحي
المرضى الكامل، وحقهم في ممارسة سلطاتهم 

كأطباء على المرضى والفرق شبه الطبية العاملة، 
ألنه )والتي دخلت هي بدورها في شبه عطلة مفتوحة 

ليس عيبا أو ذنبا منهم وال من صنيع أيديهم ما 
فاألمر طال الجميع، وال يمكن ألحد (. يحدث
  هذا ما أكده )سبتهم على االنعكاسات أو النتائج محا

فالخلل كبير وممتد، ال يمكن (. لنا األطباء
أو التقليل من إفرازاته  ألصحاب المهنة السيطرة عليه

 . على المستوى الفعلي للصحة العامة
ة اإلستشفائية فاترة كيوهكذا أصبحت الدينامي

وضعيفة بفعل طول مدة األزمة، فكثير من المرضى 
    الفحوصاتتحاليل و )ممن ُأجريت لهم فحوصات 

األزمة ولم تجر لهم  وأدركته (على حسابهم الخاص
العماليات الجراحية، عدا تلك المتعلقة بالتكفل الطبي 

بعد شق األنفس وتدخل كبير من )وفي أي حالة 
 .(حباب لدى األطباءالمعارف واأل

أن يزداد فتئ  مافتعداد المرضى في هذا الظرف 
من يوم إلى آخر بحكم هذا التوقف عن النشاط، لعل 

األمر أكثر بشكل ال يوصف هو نزوح  ما يعكر
أعداًدا كبيرة من مرضى المناطق الداخلية من البالد 
إلى المدن الساحلية علهم تلبية حاجاتهم من العالج، 

يجاد حالً  لحالتهم المرضية، فتراهم َيُصولون  وا 
ويُجلون داخل المستشفيات، لكن دون جدوى، 
فيرجعوا لديارهم خائبين والحسرة تنتابهم وتدمي 

 االستكانةقلوبهم وتزيد من أنينهم، فال حّل لديهم إال 
وتقبل األمر الواقع أو التوجه للمصحات الخاصة، 

 اةداو مأين يدفعون الغالي والنفيس بحثا عن فرص ال
 .والعالج

فالوضع أصبح ال ُيطاق، وال يتحمل التأجيل أو 
فقد ُيعرض من دون شك كثير من  التأخير أكثر،

، ويدفع بكثير من ولإلكراهلإلنهاك األطقم األطباء و 
 .المرضى للهالك
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ففي حالة ما إذا وفرت اإلدارة المركزية للصحة 
األدوية المطلوبة، فكيف السبيل لتسيير هذا الوضع 

المؤسسات للمرضى قليل،  استيعابفطاقة . ترى؟ يا
وتعداد الفرق الطبية والجراحية العاملة محدود، 

بشكل قوي الجهد يقدر خس ال والنظام التعويضي بَ 
بعث على االجتهاد  يال  قليل فيه تحفيزالاإلضافي و 

 .وال على حب المثابرة
وقد تعرضت العالقة بين األطباء والمرضى 

هذه الظروف إلى أضرار كبيرة ربما بشكل عام في 
ال تندمل إال بعد وقت طويل، ومن أبرز معالمها 

هم لألطباء ذوياستفحال ظاهرة تعنيف المرضى و 
، فهناك من ذوي المرضى (معنويا بل وجسديا كذلك)

من أصبح متابًعا قضائيا اآلن بحكم تعديه على 
 .األطقماألطباء أو أحد من 

د حاليا بالمؤسسات ويتجه الشعور العام السائ
 Frustration)ستشفائية ليأخذ منحى التذمر العلني اإل

patente)  بسبب المضايقات متعددة األوجه، حيث
يعتبر األطباء عدم توفير اإلدارة لألدوية ُيعد في حد 
ذاته مضايقة من الحجم الثقيل، فما أدراك بوضعهم 
السلبي الذي ُيخجلهم وينتقص من قيمتهم أمام 

ويبعث  (أكثر فأكثر)، فاألمر أصبح يؤرقهم مرضاهم
شكل من . )على اشمئزازهم وسخطهم على ما هم فيه

 (.أشكال االغتراب المهني
فالمالحظ لما يجري بعمق داخل المؤسسات 

من تدنى لنوعية النشاط  اإلستشفائية العمومية
طقم اإلستشفائي والتقهقر في الروح المعنوية لأل

أن عملية التكفل بالمرضى، الطبية العاملة، يتيقن ب
ليست هي حكرا فقط على األطباء فحسب، بل 
تتداخل فيها عوامل وفاعلين آخرين، يبقى التأكيد 
فقط في األخير على أن الدور المنوط بالطبيب فيها 
يكون رياديا وفي المواقع المتقدمة األولى، أين يكون 

 Poste)هو في الواجهة األمامية مباشرة مع المرضى 
avancé). 

 
 ةـخاتم

في األخير، من واقع  استخالصهما يمكننا 
المؤسسات اإلستشفائية العمومية الحالي وانعكاسات 
أزمة األدوية على طبيعة العالقة بين األطباء 
: والمرضى فيها، يجعلنا نقتنع من أمرين هامين اثنين

إستراتيجية مكانة األدوية في البروتوكول  :أولهما
العالجي واإلستشفائي لكل من األطباء والمرضى 

 .على حد سواء
قدرة تأثير فاعلين آخرين في أداء  :ثانيهما

الممارسين الطبيين لمهامهم بشكل قوي ومباشر، 
ى والدليل ماثل للعيان لما آلت إليه حالة المرض

وتفاقم أوضاعهم الصحية، بفعل تراكمات األزمة 
وتفاعلها السلبي مع البيئة اإلستشفائية، التي أضحت 

والملفت للعيان هو . أكثر تعقيدا مع مرور الوقت
ممن لديهم سلطة الحل في إيجاد مخرج  عدم إصرار

يحفظ صحة المرضى، ويكرس التزام الدولة في 
هذه . العقليةالتكفل بسالمة المواطنين الجسدية و 

لها انعكاسات وخيمة قد يمتد  األزمة سوف تكون
تأثيرها إلى حد التوقف الكلي عن النشاط، وخروج 
أصحاب المآزر البيضاء للتعبير عن حقهم في 
ممارسة وتكريس أدوارهم الوظيفية واإلنسانية داخل 

.المجتمع
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 بؤس العالم: بورديو. تقنية المقابلة في كتاب ب
 بوبكر  بوخريسةد .أ

 قسم علم االجتماع
  عنابة-جامعة باجي مختار

  ملخص
بورديو على إجراء مجموعة من األبحاث الميدانية حول . الفرنسي بفي مطلع التسعينات من القرن العشرين، أشرف عالم االجتماع 

" بؤس العالم"بورديو من خالل المؤلف الجماعي الذي يحمل عنوان . وعقب ذلك، طالب ب. إشكالية البؤس في المدن الكبيرة الفرنسية
قواعد المنهج العتيقة، المتداولة  -كل ممنهجوبش-بضرورة تطبيق أسلوب جديد في إجراء المقابالت الميدانية، متجاوزا بذلك ( 1993)

البناء المسبق للموضوع وصياغة الفرضيات، إشكالية حياد الباحث وضرورة توظيف منهج : والشائعة في السوسيولوجيا تحديدا، مثل
ها هذا المؤلف ويمكننا أن هنا نستعرض مجموعة القضايا المنهجية التي عالج .على معطيات الدراسة( المضمون)تحليل المحتوى 

بورديو ذاته، رغم شهرته العلمية، قد وقع في انحرافات إشكالية لطالما حاربها مثلما هو شأن المقابلة غير . الضخم، وبيان أن ب
وهذا ما يولد لدينا االنطباع بأن علم . األدب، السياسة والسوسيولوجيا: وهكذا، نشأ االلتباس بين أجناس. الموجهة أو سبر اآلراء

، من أي فرد حول أي موضوع ووضعها هكذا، في "التخاطب الساذج"تماع تتمثل مهمته األساسية في التقاط الشواهد، بتطبيق االج
 ...متناول الجمهور

 
 ".التخاطب الساذج"المقابلة، الحياد الموضوعي، تحليل المحتوى، : اتيحالكلمات المف

Résumé  
Dans les années 1990, Pierre Bourdieu a  dirigé un ensemble de travaux et d'enquêtes sur le terrain 

sur le thème de la vie misérable dans les grandes agglomérations françaises. Ainsi, il contribua  dans 

un ouvrage collectif  sur "La misère du monde" (1993), à mettre l'accent sur une nouvelle manière de 

faire des entretiens, mettant en cause les principes fondamentaux des méthodes particulièrement 

utilisées en sociologie,  allant de la construction de l'objet de recherche aux hypothèses, ainsi  que la 

neutralité de l'enquêteur, comme la nécessité d'une analyse de contenu. On essaiera dans ce qui va 

suivre, de démontrer par la même occasion que P. Bourdieu malgré  sa notoriété scientifique, a 

introduit des biais tout aussi problématiques (voir critiquables) que ceux qu'il n'a cessé de mettre en 

cause, comme c'est le cas de l'entretien non directif ou du sondage d'opinion.  Ainsi naquit la 

confusion entre les genres: littéraire, politique et sociologique. Tout ceci crée l'impression que la 

sociologie consiste à recueillir,  -en appliquant la « conversation ordinaire »-, les témoignages de 

n'importe quel individu sur n'importe quel thème et les mettre ainsi à la portée de tous le monde… 

 

Mots clés: Entretien, neutralité objective, analyse de contenu, conversation ordinaire. 

Abstract 
In the collective work directed by Pierre Bourdieu on "La Misère du Monde"(1993) the author 

presents a new way of directing interviews, systematically going against the generally accepted 

methodology used in social sciences, such as the former construction of the object and the hypotheses, 

the neutral stand of the interviewer and thus the need to have the content analyzed. There will be an 

attempt to show that by this means he introduces expedients which are just as problematical as those 

he wishes to disclaim as regards non-directive interviews or polls. In addition, the confusion he 

proclaims amongst literary, political and sociological figures is to the detriment of his former claims ; 

it pays unnecessary credit to the idea that sociology consists in collecting a statement on a normal 

conversational basis, from anybody, on any subject and handing it over to the general public without 

further analysis. 

 

Keywords: Directing interviews, the neutral stand of the interviewer, the content analysed, normal 

conversational basis. 
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 استهالل  
وتقنياته في مختلف العلوم  قضية المنهج شكلت

االجتماعية، معضلة عند المتخصصين في حقولها 
الكثيرة والمتنوعة بين من يدعو إلى التجريب ومن 

ومن خالل تجربنا المتواضعة، فإن . ينادي بالتأويل
تقنيات البحث الميدان التي هي العمود الفقري في 

الفات البحث السوسيولوجي، تمثل محل نزاعات وخ
فقد كتبت مؤلفات عديدة بين أنصار ... ال تهدأ

، من (التأويل)الصرامة المقرفة والتسيب الالمحدود 
إلى ( P. Lazarsfeld)الزارسفيلد . األمريكي ب

 Hans-georg)جورج جادامير-األلماني هانس

Gadamer ...) وبين كل هذه النزاعات يضيع
لف لقد كانت مناسبة نشر مؤ ... الطالب المبتدئ

 P. Bourdieu et al, Misère du" )بؤس العالم"
monde, 1993 )بورديو، فرصة . تحت إشراف ب

سانحة في فرنسا على األقل، إلعادة إذكاء نار 
وبما أن المسألة ال تزيد ...بين المعسكرين" الفتنة"

لهذه التقنيات، إذا ما تعاطاها " طبيعي"عن تطور 
ا المؤلف الذي ومع ذلك، فقد كان هذ...األكاديميون

أعاد من خالله بورديو النظر في تقنية المقابلة، 
محل استحسان البعض ونقد من البعض اآلخر، مما 
يضفي على هذا الموضوع جاذبية وحيوية 

لذلك، رغم مرور ما يقارب العشرين سنة ...استثنائية
على هذا الجدل وددت إعادته إلى الواجهة، للفت 

نتسبين إلى هذا الفرع انتباه الباحثين الشباب الم
ال يعرف نهاية وال يصل إلى " العلم"العلمي، ألن 

 ...     قرار
I- ظاهرة البؤس في ضواحي المدن الكبيرة 

على مدى ثالث سنوات جاب خاللها فريق من 
. الباحثين السوسيولوجيين الفرنسيين تحت إشراف ب

بورديو أرجاء فرنسا، يالحظون أشكاال معاصرة من 

في األمكنة التي تطبعها " جتماعيالبؤس اال"
التوترات في التجمعات الحضرية الكبرى، المدرسة 

 182وقد أجرى أعضاء فريق البحث . وعالم الشغل
مجموعة " بؤس العالم"هكذا يستعيد كتاب . مقابلة

من الشهادات التي أدلى بها رجال ونساء، تتعلق 
يشكل . (1)" بوجودهم االجتماعي وظروفهم المعيشية"

حجم المقابالت التي أجراها فريق البحث أكثر من 
وتكملها نصوص معلومات . نصف حجم الكتاب

وتعليقات من مختلف األنواع، تمزج بين المعالجات 
النظرية والمنهجية، المعطيات الرقمية واإلدارية، 

لم تكن . مستخرجات السير الذاتية والمراسالت، الخ
إذ تم : "عفوية طريقة تقديم المقابالت بهذه الكيفية

تصور المقابالت وبناؤها في شكل مجموعات، 
وقد (. مهما كان ترتيبها)يمكننا أن نقرأها على انفراد 

تم توزيعها بكيفية تسمح بقراءتها من قبل األفراد 
الذين ينتمون لفئات اجتماعية مختلفة؛ أي أولئك 

مثل حراس العمارات )الذين يمكن االتصال بهم 
. (2)(" الحرفيون والتجار، الخ وسكانها، العمال،

وينتظم هذا الكم الهائل من المعلومات التي تشكل 
صفحة في ثمانية أقسام، ذات أطوال  1111قرابة 

فضاء وجهات "القسم األول بعنوان . غير متساوية
، يضع في مشهد الحياة اليومية سكان "النظر

األحياء الضخمة، حيث تكثر مظاهر االحتقان بفعل 
أجيال، : يرة بين األفراد الذين ينتمون إلىحياة الج

وفي المقابل، ينقل . ثقافات وأوساط اجتماعية مختلفة
هذا الكتاب القارئ إلى الواليات المتحدة لكي يتابع 
تأثير الموقف االجتماعي بين نّصاب أسود 

(hustler ) من مدينة شيكاغو وأحد مروجي
ن ويروي هذا. (3)المخدرات من مدينة بورتوريكو 

الشخصان مجرى الحياة اليومية في الغيتو األمريكي 
البؤس، المخدرات، الكحول، الدعارة : مع مواكب
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ذا تمت اإلشارة إلى طبيعة االختالفات . والجريمة وا 
بين الضواحي الفرنسية ومدن الداخل األمريكية 

(inner cities ) فقد عرف فريق الدراسة الغيتو بأنه
قد تشهده فرنسا، إذا تعكس بصورة مكبرة ما  مرآة

نفضت الدولة يدها عن تلك األحياء الضخمة، مثلما 
وفي القسم الثالث . حدث ذلك في الواليات المتحدة

" استقالة الدولة"من الكتاب، تم تحليل مظاهر سياسة 
 . عن األحياء الهامشية

الكتاب من قضية اتجاه الدولة نحو  ويجعل
الليبرالية الجديدة وتراجع الخدمات العمومية، 
األسباب األولى في تطور الضواحي التي تتميز 

يشير هذا الجزء إلى الصعوبات . بمشكالت متعددة
التي يالقيها أعوان الدولة، عمال الخدمة 
االجتماعية، رجال الشرطة والعدالة الذين يكونون في 

تفاعل واتصال مباشر مع تلك المجموعات موقف 
السكانية وهم يفتقرون إلى الوسائل الكفيلة بأداء 

بينما يرسم القسم الموسوم . مهماتهم بكيفية مرضية
، حصيلة تلك التحوالت على سوق العمل "انحطاط"

والكوارث التي خلفتها البطالة والفقر عند العمال 
. المكاتبوالفالحين أو المقاولين الصغار وعمال 

انتشر هذا التردي ومس كافة أشكال التضامن 
. الجماعي، جراء فقدان األمل في النقابات واألحزاب

" للمنبوذين في الداخل"كما يعطي الجزء المخصص 
الكلمة للمعلمين والشباب الذين يدرسون في 

ويصور هذا . المتوسطات والثانويات التقنية والمهنية
لتي خلفتها سياسة التعليم القسم التأثيرات المنحرفة ا

والتكوين في فرنسا التي تدعي أنها تعطي الفرصة 
من هذه الشريحة للحصول على (  81)لنسبة 

ولكنها ال توفر لهم عند تخرجهم ... شهادة البكالوريا
. سوى شهادة مهنية، فقدت قيمتها في سوق العمل

إن األمر يتعلق بمؤسسة مدرسية تغذي طموحات 

ليست متكيفة مع شروط توظيف فئات كبيرة، لكنها 
أما الجزء . اجتماعية، منبوذة من المجتمع الفرنسي

، فهو الجزء األكثر "تناقضات الميراث"المعنون 
يكشف فريق البحث من خالله، . حميمية وشخصية

الجزء العام من "كيف أن األسرة التي تشكل مبدئيا 
ر ، تمثل بيئة األوام(4)" صور المعاناة االجتماعية

والنواهي المتناقضة بامتياز، تتصارع فيها طموحات 
األبناء ومشروعات األولياء، زيادة عن ظاهرة الهجرة 

بينما . متنافرتين" بين ثقافتين" الصدمة الثقافية"و
المشكالت ( «Comprendre»" )فهم"يتناول قسم الـ

. النظرية والمنهجية التي أفرزها هذا المشروع البحثي
لسفلية من هذا القسم، الغاية وتوضح الحاشية ا

لفت انتباه الحكام : السياسية الدراسة التي تتمثل في
والساسة نحو هذا العالم البائس الذي انطوى تدريجيا 
على نفسه، صراعاته الداخلية، مشكالته ورهاناته 

بورديو أنه يمكن توظيف . وبهذا يعتقد ب. الخاصة
 . السوسيولوجيا في خدمة الفعل السياسي

حظة أخيرة يمكن اإلشارة إليها، بصدد هذا مال
فهناك عدة كيفيات لمطالعة هذا . الكتاب الضخم

إن بعض األشخاص الذين سيطالعونه، . الكتاب
مجموعة حكايات، أخبار أدبية "سيقرؤونه بوصفه 

واجتماعية ترويها ممرضة تعمل في مستشفى 
عمومي، أو عامل أو طالب قانون يعاني من 

يش، أو ناظر مدرسة يعاني من العنف البطالة والتهم
. (5)" الحضري، شرطي بسيط في ضاحية فقيرة، الخ

وبعضهم قد ينظر إلى الكتاب باعتباره بيانا مرشدا 
قد -وآخرون في النهاية . من أجل النشاط السياسي

سيحتفظون من هذا الكتاب  -نكون نحن من بينهم
 . بالجانب الميثودولوجي
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II-  المقابلة في كتاب بؤس العالمتطبيق تقنية 
بورديو في هذا المؤلف . يقترح علينا ب

الجماعي، أسلوبا آخر في إجراء البحث 
ذا . السوسيولوجي الميداني، باستعمال تقنية المقابلة وا 

كان هناك تراث أدبي مسهب حول هذه التقنية 
المستخدمة بشكل واسع في العلوم االجتماعية التي 

ت المنهجية التي تصف هذه نعثر فيها على مؤلفا
أعمال : "األداة في حد ذاتها، فإننا نتوفر أيضا على

البحث التي تستخدم تلك التقنية ولكن نادرا ما تشير 
 .Blanchet A. et Gotman A)" إليها

المقابلة هي تقنية مقاربة يتمثل إن . (6)(1992)
دورها في إثارة الخطاب والحديث، دون أن يطرح 

فكيف يمكننا . ة التي توجه البحثالباحث األسئل
تحضير وتحليل مجموع المقابالت التي يتم إجراؤها 
في إطار بحث معين؟ يقدم لنا هذا الكتاب مجموعة 
من الشروط التي ترتبط بمصداقية المنهج ويحدد 

 . اإلطار التقني ومبادئ تحليل الخطابات المنتجة
يتوجه هذا الكتاب إلى طلبة السوسيولوجيا كما 

تم أيضا بكافة الباحثين الذين يستعملون تقنية يه
وبهذا  (.سيكولوجيا، إثنولوجيا، تاريخ، الخ)المقابلة 

يبدع " بؤس العالم"الصدد، نشير إلى أن كتاب 
ويجدد هذه التقنية، إذ يعرض نصوص المقابالت 

التعليقات التي : التي أجريت بشكل كامل تقريبا
. ستخداماتهاكتبت بشأنها والتفكير النظري حول ا

وهنا نالحظ أن هذا الكتاب، يخالف بشكل ممنهج 
كافة المبادئ العامة المتبعة في كتب المنهج ومن 

 ,Bourdieu)بورديو نفسه . جملتها كتاب ب

Chamboredon et Passeron, Le métier de 

sociologue )(7) . وعليه، فإننا سنتناول هذا المؤلف
وتحليل من زاوية هذا التصور عبر إنجاز 

 .المقابالت

يثير : تحديد موضوع ومفاهيم المقابالت -1
موضوع هذا الكتاب، إشكالية البؤس والتهميش التي 
يعاني منها سكان األحياء الهامشية في المدن 

لقد تعلمت أجيال عديدة من الطلبة . الفرنسية الكبيرة
الفرنسيين طرائق ومناهج وتقنيات البحث من كتاب 

(le métier de sociologue ) لصاحبه بورديو
ويتم اإللمام بالظاهرة . 1968الذي صدر عام 

االجتماعية بالتغلب على األفكار المسبقة والقناعات 
موضوع : "ذلك أن. الزائفة التي تطبع المعرفة العامة

ال يمكن أن يتحدد [ مهما بدا جزئيا ومفتتا]البحث 
وينبنى سوى بإشكالية نظرية، تسمح للباحث بأن 

ع مظاهر الواقع االجتماعي عن طريق السؤال يخض
لكن . (8)" المركزي وصوال إلى المساءلة الممنهجة

لم يتبع هذا النموذج المنهجي " بؤس العالم"كتاب 
الذي كان بورديو يدع إليه في حقبة الثمانينات، بل 
سيجد فيه القارئ بالتأكيد نقدا صارما للتمثالت 

لتي تنقلها وسائل االجتماعية المضللة والتبسيطية ا
وهنا ال يمتلك  . اإلعالم، سبر اآلراء وتقارير الخبراء
-كافة أنصاف"بورديو كلمات أقسى من التنديد بـ

المهرة الذين يتسلحون بالحس العام الساذج، 
يتسارعون ويتزاحمون ويصرحون بقناعاتهم إلى 
الجرائد والمجالت وأمام عدسات الكاميرات، لكي 

كيان االجتماعي الذي ال يملكون يكشفوا عن ماهية ال
بورديو . لكن ب. (9)" أية وسيلة للتعرف عليه وكنهه

ذاته، ال يجد أي عناء لكي يبني مشروعه الخاص 
في سياق األعمال " البؤس"المتمثل في مفهوم 

وقد تم . (11)البحثية التي خصصت لهذه اإلشكالية 
التي " االجتماعي"تحديد المقصود بعبارة البؤس 

المكتب، : األكوان االجتماعية"تشير إلى مختلف 
" الورشة، المؤسسة الصغرى، الجيرة واألسرة الممتدة

كما تمت اإلشارة إلى الطابع النسبي لظاهرة . (11)
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لكن ". الحالة"وبؤس " المكانة"البؤس، مقارنة ببؤس 
علمنا شيئا كثيرا حول طبيعة هذا التوضيح ال ي

" تعاسة"و" معاناة"، "ألم"الظاهرة وعالقتها الحقيقية بـ
إنها قبل كل شيء عبارات مثيرة للجدل، قد . اإلنسان

إن مبدأ وحدة هذا . تستخدم بال تمييز في هذا النص
البطالة، : الكتاب الذي يعالج موضوعات، مثل

العنف الحضري، هوية المهاجرين، التسرب 
 .درسي، هي التي تغيب عن القارئالم
عند مطالعة هذا : خصائص مجتمع البحث -2

الكتاب لن يتمكن القارئ، من معرفة أي شيء عن 
بورديو وفريق . المقاييس والمعايير التي اعتمدها ب

. البحث، لتحديد حجم العينة المبدئية وخصائصها
بورديو . ويعود هذا بالطبع إلى أن الباحث ب

ا اختاروا المقابلة فإن المسألة لم تعد وجماعته، عندم
تتعلق عندهم بتمثيل العينة، ومن هنا فال يتم التعامل 

ذلك أن المقابلة . مع مجتمع البحث بواسطة العينة
تسمح بالتوصل إلى المعنى الذي ينير ويوجه 

وبالطبع، قام فريق . الممارسات االجتماعية والفردية
كما لو أنهم  البحث بتعريف األشخاص المستجوبين،

هذا التلميذ الذي : كانوا يمثلون حاالت نموذجية، مثل
الذي يمثل " المهاجر"يدرس في الصف الثانوي، ابن 

حالة مثالية، تسهل على الباحث تحليل التحوالت 
التي عرفتها المنظومة التعليمية وأدت إلى زيادة 

تسربوا من المؤسسات "أعداد التالميذ الذين 
ر الشخص المبحوث المعِني باألمر ويعتب". التربوية
كاملة، يعكس خصائص فئة طلبة " عينة"بمثابة 

لكن، هنا يمكننا أن نتساءل إلى . (12)التعليم الثانوي 
تلميذا  182أي مدى يمكننا أن نعتبر مجموعة الـ 
ليس بمعنى ]الذين تم استجوابهم بمثابة عينة ممثلة 

الية أو التمثيل اإلحصائي لعينة سبر الرأي االحتم
بل من حيث تطابقها [ المبنية على أساس الحصص

مع أبعاد إشكالية الدراسة وفرضياتها المبدئية؟ وما 
بورديو وفريقه . هي المقاييس التي اعتمدها ب

حالة، وقع اختيارهم عليها في ( 61)النتقاء ستين 
النهاية؟ تشكل مفردات أو وحدات عينة البحث، 

: لي حسب متغيراتتنوعا كبيرا من المجتمع األص
، األصل اإلثني، الوسط (ذكر، أنثى)السن، الجنس 

إن الشخص الذي . االجتماعي واالنتماء السياسي
( sans domicile fixe)ليس له مسكن قار 

والعامل التقني المتعدد االختصاصات، المناضل 
الشيوعي ومناصر اليمين المتطرف، كلهم يتواجدون 

لكن ما هو القاسم  .في هذه العينة جنبا إلى جنب
المشترك في اختيار وحدات هذه العينة، بدال من 
أفراد آخرين غيرهم؟ ولماذا تم تفضيل مقاربة سكان 
الضواحي وتالمذة المدارس، بدال من تناول عينات 
من البيئات الطاردة التي تتسم باالستبعاد واإلقصاء، 

السجون، الثكنات العسكرية : مثل مؤسسات
ذا يتم استجواب األشخاص من والمحتشدات؟ لما

أصول مهاجرة، المعلمين وليس المساعدين الطبيين، 
الفالحين أو سائقي الشاحنات، المعوقين والمصابين 
بداء المناعة المكتسب؟ ولماذا ال يوجد ما يشير إلى 
منظمات المساعدات الخيرية التي تتواجد في 
 الخطوط األمامية التي تصارع ضد حاالت البؤس؟ 

ك سؤال آخر يتعلق بطبيعة بنية وهيكل وهنا
استمارة المقابلة ذاتها وكيفية اختيار محاور البحث 

في هذا الصدد، يبدو . مع وحدات عينة المستجوبين
ال تمت بصلة " صيغة جديدة"أن بورديو كان يفضل 

التحلي بالحرية الخالصة التي تطبع "ال إلى ضرورة 
" تورية االستمارةدكتا"، وال إلى "المقابلة غير الموجهة

التي تحدد مسبقا حزمة األسئلة وأنماط األجوبة 
لكن توجد بين هذين القطبين من . (13)المتوقعة 

شبه "تقنية المقابلة، أنواع من المقابلة التي تسمى 
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، حسب درجة شكالنية إشارة االنطالقة، "الموجهة
ستراتيجية تفعيل الحوار وقد تم . وفقا لدليل المقابلة وا 

يح من قبل مجموعة البحث إلى أن هذه التلم
المشكالت، قد كانت موضوع صياغة جماعية 

اختيار الموضوعات والنماذج الممكنة "تمهيدية، وأن 
للمقابلة وفقا للخصائص االجتماعية للمبحوث، قد تم 

وجرت مناقشتها في إطار . فحصها بعناية كبيرة
بورديو في كوليج فرنسا خالل السنة . ملتقى ب

شكلت محصلة هذه . 1992-1991عيةالجام
المنهجية، وما يفصل بين " الطبخة"النقاشات و

وأساليب [ عن تقنية المقابالت]التفكير النظري 
تطبيقها في الميدان، مجموعة أوراق وفصول هذا 

 . الكتاب
 :عالقة الباحث بالمبحوث: الحياد الموضوعي -3

سواء ارتكزت المقابلة على االستمارة أو كانت 
غة ال مباشرة، فهي تتمثل في مقابلة وجه لوجه بصي

بين باحث ومبحوث؛ أي أنها عالقة اجتماعية تؤثر 
إنها كما يشير إلى . النتائج التي ستفرزها المقابلة

بورديو عالقة ال متساوقة، على مستويين . ذلك ب
في غالب األوقات، يبدأ الباحث بتنشيط : "اثنين

، يفرض ويحدد (لةشروط إجراء المقاب)قاعدة اللعبة 
مجموعة وطبيعة األهداف واالستعماالت، بالنسبة 

. ويعكس هذا عند ب. للشخص المبحوث على األقل
بورديو عنفا يمارسه الباحث السوسيولوجي على 

وقد يتضاعف هذا العنف . الشخص المستجوب
بفعل ال تساوق اجتماعي، في كل مرة : "الرمزي

ة على المبحوث يتحول فيها الباحث إلى مكانة متفوق
في إطار تنظيم يتعلق بمختلف أجناس الرأسمال 

 .(14)" وبالرأسمال الثقافي تحديدا
في مرحلة أولى، وللقضاء على تلك العيوب، 

، أن يتبنوا "بؤس العالم"تخيل مؤلفو كتاب 

فقد ارتكزوا على فكرة . استراتيجيات أخرى بديلة
الذي ( Sir William Labov)السير وليام البوف 

كان يستخدم الشبان السود، بغية إجراء بحوث حول 
استنادا إلى ذلك، . اللغة المحلية في حي هارليم

أو " أهالي"، باحثين "بؤس العالم"وظف مؤلفو كتاب 
تدريب مجموعة من "وهكذا قاموا بـ. محليين

الذين يمكنهم أن [ على تقنيات البحث]األشخاص 
بورديو  يتعرفوا على فئات المبحوثين الذين يرغب

. وجماعته، في أن يتصلوا بهم ويجروا مقابالت معهم
اللغة في : التحدث العادي"وهنا، يعتبر كتاب 

 le parler" )الغيتوهات السوداء للواليات المتحدة

ordinaire: la langue dans les ghettos 

noires des États-Unis )البوف في . للباحث و
حقيقيا على تقنية ألسنيا -الوقت ذاته، تدريبا سوسيو

البوف مدعوا إلى توسيع . فقد كان و. (15)المقابلة 
هكذا، دفعت به ضرورة التعرف على : ميدان بحثه

حالة اللغة الخاصة بالسود األمريكيين إلى إعطاء 
للثقافة، التنظيم االجتماعي والوضعية "أهمية 

 ".السياسية لشباب الغيتوهات في الواليات المتحدة
، نالحظ أن الفرضيات العلمية ال وبهذا المعنى

فلكي يحّول : تنفصل عن األطروحات السياسية
البوف موضوع لغة السود األمريكيين إلى قضية 
ممكنة، توجب عليه أن ينطلق من التلميح إلى 

هكذا، . التعارض بين اللغة الرسمية واللغة العامية
عندما يقوم عالم فيزيائي شاب بطرح سؤال على 

شاب آخر يشبهه ويتقاسم معه مجموعة  عالم فيزيائي
من الخصائص التي تشكل عوامل تفسيرية 
لممارساته وتمثالته، فستجد هذه األسئلة منطلقها في 
استعداداته المتناغمة موضوعيا مع استعدادات 

على خالف ]وللسبب ذاته . الشخص المبحوث
فقد تم السماح للباحثين [ القواعد المتبعة في العادة

هكذا تبنينا : "ستجواب أقربائهم وأصدقائهمالشباب با
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مبدأ ترك الحرية للباحثين، بأن يختاروا عينة األفراد 
المبحوثين من بين معارفهم أو األشخاص الذين 

هكذا، يحقق التقارب االجتماعي . يتواصلون معهم
غير "شرطين أساسيين من شروط عملية االتصال 

 .(16)مع مجتمع البحث " العنيفة
الفكرة هي فكرة جد مغرية ولكنها تخلق  هذه

فإذا كانت العالقة الشخصية بين . طائفة من العيوب
الباحث والمبحوث تسهل االتصال بينهما، فإنها قد 

في انحراف االتصال نتيجة [ بشكل سلبي]تؤثر 
( الباحث والمبحوث)للصورة التي يحملها كل منهما 

يمها عن اآلخر والصورة التي يرغب كل منهما تقد
وهنا يكون من السهل على . عن نفسه لآلخر

المبحوث، أن يستسلم إلى شخص الباحث المجهول 
وبالفعل من . الهوية الذي لن يلتقي به مرة أخرى

المحتمل أال يقوم الباحث بتسريب موضوع البحث 
الذي دار الحديث بشأنه إلى أصدقاء ومعارف 

و أما بشأن الحياد الموضوعي، فه. مشتركة بينهما
ليس وحسب مسألة تمايز طبقي واجتماعي، إذ أن 
كثيرا من البحوث التي أجريت في الواليات المتحدة 

تأثير "في الخمسينيات، قد درست بشكل ممنهج 
وأكدت على أن الوسط االجتماعي والثقافي " الباحث

لهذا األخير، ال يؤثر بمفرده على إجابات المبحوث 
س والنوع اإلثني، العمر، الجن: فقط، بل أن متغيرات

اآلراء السياسية والدينية، تؤثر هي األخرى في 
 .طبيعة األجوبة

إن تحقيق درجة كبيرة من االنسجام الذي هو 
رهان تقاطع صدفي بين شخص الباحث والشخص 
المستجوب، هو أمر مستبعد، ألن أهمية العناصر 

وعلى . الهوية بين فرد وآخر، تكون أبعادا متنوعة
مر جائز، فهي تفرز تأثيرات فرض أن ذلك األ

فإذا كان الشخص الذي يخاطبه الباحث . ملتوية

يشبهه إلى حد ما، فذلك يعني أنه لم يعد عنده ما 
وهكذا، فإننا . يخفيه وما ال يعرفه الباحث سلفا

سنسقط في حقل المضمر والالمقول الذي يقع 
وبرأي أصحاب هذا الكتاب، هنا يكمن . بينهما

: ولذلك. فشل مقابالتهم األولى السبب الرئيسي في
فقد تم التخلي عن عدد معتبر من البحوث التي "

فهي ال تقدم أكثر من : أجريت في هذه الشروط
ألسنية، ال تكفي وال تفي -معطيات اجتماعية

 .       (17)" من هذه الدراسة" بالغرض
دفعت ": عادية"تقنية المقابلة بوصفها محاورة  -4

ديو إلى التخلي عن فكرة العثور بور . هذه المعاينة ب
على بديل عن الباحث السوسيولوجي والتفكير بجد 
في الكيفية التي تمكنه، في ظل غياب أية رابطة 
اجتماعية مع الشخص المستجَوب، من أن يقترب 

السوسيولوجي من التواصل مع "ولكي يتمكن . منه
المبحوث، يجب أن يعترف به بواسطة نبرته في 

بمحتوى األسئلة التي يطرحها عليه التحدث إليه و 
فهو يستطيع أن يضع نفسه [. دون تزييف وال تملق]

. (18)وأن يفهمه دون أن يحكم عليه " في مكانه
يؤدي هذا االستعداد إلى تبني الباحث مشكالت 

ويتطابق هذا . الشخص المبحوث واستعداده لفهمه
" الغيرية"مع لغة السيكولوجيا االجتماعية في عبارة 

تي تمثل أساس تقنية المقابلة غير المقننة التي ال
الهدف إن . (19)( C. Rogers)روجرز . وضعها ك

أن تكون العالقة التي يطمح : من تلك التقنية هو
الباحث إلى بنائها مع الشخص المبحوث في البداية، 

إنها تتطلب التودد، التضامن . مثمنة من أجل ذاتها
لتي تنمو هي عالقة هكذا، فإن العالقة ا. والمشاركة

خاصة، تختلف عن أجناس العالقات البينية 
بفهم المشكلة : يتعلق األمر إذن. اإلنسانية األخرى

وفقا للعبارات التي تطرح بها على شخص فريد من 
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حيث مميزاته الخاصة ومساعدته على النمو النفسي، 
باتجاه تحقيق تكيف أفضل مع السياق االجتماعي، 

 .تصاديالسيكولوجي أو االق
تختلف طبيعة المقابلة، مثلما يتصورها بورديو، 
جذريا عن هذا األخير، بقدر ما يدعو فيه إلى التزام 

إذ ال يتعلق األمر وحسب . أكثر من قبل الباحث
بالمظاهر والتجليات اللفظية وغير اللفظية التي ترمز 

وأشارت كافة . إلى انشغاله وتأثره بخطاب المبحوث
حول تقنية المقابلة غير الموجهة البحوث التي دارت 

أي إلى عالمات التغذية الرجعية التي : "إلى أهميتها
أجوبة ( E. A. Schegloff)شيجلوف . أ. يسميها إ
لكن األمر يتعلق (. responses tokens)معطاة 

بتدخالت، أسئلة، تعليقات وانطالقات جديدة 
. للمبحوث، خالل التبادل اللفظي الذي يفضل ب

بدال " محادثة"بالـ[ بشكل ذي داللة]سميته بورديو ت
هذه المشاركة : "من وجهة نظره، فإن. من المقابلة

التي يندرج عن طريقها الحديث الذي يوعز للشخص 
المخاطب باالنخراط هو بدوره فيه، هي ما يميز 
المحادثة المألوفة، عن تقنية المقابلة التي يمتنع فيها 

عن أي التزام  -ادرغبة منه في تحقيق الحي-الباحث 
ونعتقد أن هذا االلتزام يذهب بعيدا . (21)" شخصي

عندما يصل الحال عند بورديو إلى أن يقول إلى 
ال أدري، : "إحدى مخاطباته وهي تقص عليه مآسيها

إن كنت أقدر على إحداث معجزة، وبالطبع أنني 
وكلما اقتربت المقابلة من حالة . (21)" أرغب في ذلك
صعب على الباحث أن يميز بشكل  المحادثة، كلما

عفوي بين ما يصدر من طرف المبحوث وما يقترحه 
لكن بعد إجراء انقالب في اإلشكالية . الباحث نفسه

في قلب العالقة " لم يعد العنف الرمزي"المبدئية 
وبعدما كانت تلك . المبحوث/ القائمة بين الباحث 

العالقة ال متساوية أو متعالية، فقد تحولت إلى 

بحيث : "عالقة ثناء ومجاملة للشخص المبحوث
تمنح له هذه العالقة موقعا اتصاليا فريدا من نوعه، 
يحرره من اإلكراهات الزمنية التي تثقل التبادالت 
اليومية وتفتح أمامه مجموعة من البدائل التي تسمح 

هكذا تقدم . له بالتعبير عن آالمه، عيوبه ومطالبه
ي يتساءل هو ذاته، المقابلة للمبحوث فرصة، لك

فقد يحدث لألشخاص : "حول نفسه ويقدم شهادته
أن [ ليسوا أدوات بسيطة بين يدي الباحث]المبحوثين 

وتكون كثافة وحدة خطابهم . يقوموا بإجراء المقابلة
بمثابة انطباع وشكل من االرتياح، إن لم نقل أنه 

سعادة في "فكل شيء فيهم يذكر ويشير إلى . إنجاز
 . (22)" التعبير

في هذا الصدد، هناك ضرورة لتوفر شرطين 
وهنا يأخذ . أحدهما ذو طابع أخالقي( 1: اثنين

بورديو على عاتقه الصيغة الجميلة عند الفيلسوف 
ال يجب التأسف، ال تجب :"سبينوزا التي تقول 

. (23)" السخرية، ال يجب الكره، لكن يجب الفهم
، تمت ترقية المقابلة إلى مصاف الممارسات هكذا

الروحية التي تستهدف التوصل إلى محادثة حقيقية 
الذي نلقيه على ( أو القياس)عن طريق النظر 

إنها شكل من . اآلخرين في ظروف الحياة العادية
نظر يستجيب للضرورة على طريقة : الحب الفكري

الحب الفكري في اهلل؛ أي النظام الطبيعي الذي 
يعتقد سبينوزا أن اهلل يمثل فيه الشكل األسمى 

. والشرط اآلخر ذو طبيعة معرفية( 2. (24)" للمعرفة
إن األمر يتعلق هنا بحرفة السوسيولوجي ومدى 

إنها النظرة النقدية التي . معرفته ببيئة المبحوث
يمكنه هو الوحيد فقط، أن يلقيها على عالقة البحث 

هذا يعني أن الباحث : "التي يرتبط بها نجاح المقابلة
ال يمتلك كثيرا من الحظ، إاّل إذا توفر على دراية 
. عظيمة مكتسبة أحيانا على امتداد حياته البحثية



 3106ديسمبر   – 63عدد                                      العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  
 

124 

 

وبصورة مباشرة، إبان المقابالت السابقة التي أجراها 
. (25)" مع المبحوث ذاته أو مع مخبرين آخرين
التطبع "ويمكن االعتراض على ذلك فقط، بأن هذا 

ليس من ( habitus scientifique" )ميالعل
خصال السوسيولوجي، لكنه أيضا من شيم المؤرخ 

وهنا البد من اإلشارة . وعالم السياسة واإلثنولوجي
بورديو ذاته، كان باحثا أنثروبولوجيا . إلى أن ب

ذا كان هناك من . وباحثا في عالم االجتماع وا 
عند السوسيولوجي تسمح له باسترجاع " حرفة"

المبحوث، في السياق االجتماعي والثقافي،  خطاب
إن القدرة على االستماع . فهناك أيضا حرفة للباحث

إلى اآلخر ال تتم بشكل ارتجالي؛ ألن السوسيولوجي 
 .   الجيد ليس بالضرورة باحثا جيدا

بؤس "يتضمن مؤلف  :عناصر إشكالية البحث -5
مجموعة من المقابالت النموذجية، مثل تلك " العالم

-لتي أجراها عبد المالك صياد وفرانسين مويالا
مع ( A. Sayad et F. Muel-Dreufus)دريفوس 

مجموعة من المهاجرين الذين تصعب مقابلتهم 
بامتياز أو نماذج المقابالت التي أجرتها روزلين 

. مع مجموعة من النساء( R. Christin)كريستان 
يكون الباحث في مثل هذه المواقف قد خلق عالقة 

قة مع األشخاص الذين يود استجوابهم، بحيث ث
يسهم بتدخالته في تحفيزهم على التعبير عن أفكارهم 

تشهد تلك التدخالت على نوع من . دون تحريفها
األلفة التي نشأت على مدى فترة طويلة مع السكان 

وهنا . المستجوبين ومعرفة خصائصهم العديدة
يستحوذ المبحوث على زمام المبادرة، بهدف 

الستكشاف والتنقيب ويجد في ذلك متعة كبيرة على ا
" الذاتي-التحليل"نقف هنا على نموذج من . ما يبدو

بورديو بهذا النموذج . ويطالب ب. الذي تتم إثارته
من المقابلة بكل جوارحه، أين يلعب فيه 

ويجرد طائفة الفاعلين " دوره التوليدي"السوسيولوجي 
لكن المقابالت . (26)" حقيقتهم"االجتماعيين من 

األخرى التي تتمثل في اللقاءات التي أجراها بورديو 
أحدهم من أصول عربية )مع شباب من الضاحية 

 . كانت أقل إقناعا( فرانسوا)واآلخر هو ( علي)
وقد كسرت تلك التدخالت، بفعل تواترها ونتيجة 
لطابعها االستفهامي، وتيرة المقابلة وحفزت 

وكان . ألسئلة الباحث المستجَوبين على االستسالم
محتوى التدخالت أقل توجيها، إذ تبنى فيها بورديو 
موقفا مناصرا لقضية الشباب، ضد مؤسسات ضبط 

وهكذا يقلل . الشرطة، العدالة والسلطة: االجتماعي
بورديو بشكل أوتوماتيكي، من أهمية . الباحث ب

السرقات التي يقترفها الشباب من خالل تعليقاته 
نعم، كانت السرقات من : "مثل قولهم حول المسألة،
، نحن نقوم بذلك من أجل "نعم"أو " أجل اللهو

إنه يقلل من وصمهم ...". القضاء على حالة القلق
إنكم ال تبدون خطيرين : "كمنحرفين، حيث يقول

وقد يجد مبررات للشباب األكبر سنا الذين . (27)"جدا
ال  نعم، عندما: "يتعاطون الكحول والمخدرات، بقوله

". نعم أنا أتفهم ذلك"، "تجدون شيئا يمكنكم القيام به
وكان يوجه كالمه . كما يثني على قوتهم الفيزيقية

أنا "، "هل فّكرت في ممارسة الرياضة: "ألحدهم بقوله
كما يبدي تأثره وتعاطفه ". أعتقد أنك قوي"، "ال أدري

معهم بقوة، عندما علم أن أحدهم قد فقد أباه، بحيث 
 . (28)" يا له من شاب مسكين: "ذلك، بقولهيعبر عن 

لقد كانت تدخالته تقحم في الحديث، عناصر 
إن بورديو هو الذي . خارجية عن خطاب الشباب

اقترح عليهم فكرة عدم وجود ميدان للرياضة، لكن 
. بعدما علم أن هناك ملعبا، فقد أصر على موقفه

وأكد أنهم ال يتوفرون سوى على ميدان لعب 
وهو الذي ثار أيضا ضد هذا الوضع،  ....وحيد
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وتساءل كيف ال يسمح للشباب بدخول قاعة ممارسة 
". نعم كيف تحرمون من استخدام القاعة: "الرياضة

وهو يصف برنامج تربص االندماج المقترح على 
كما أشار إلى . وال معنى له" فارغ"الشباب، بأنه 

طبيعة المعاملة غير السوية التي يتعرضون لها من 
نعم هذا صحيح، لكن : "بل أصحاب المالهي الليلةق

كيف يسمح لذلك الشاب بالدخول وأنت تمنع من 
إنه : "وهو الذي يثور ضد تلك المعاملة، بقوله". ذلك

هذا أمر )...(. ليس من حقهم فعل ذلك . شيء قذر
في حين أن الشباب المعني . (29)" يدفع إلى الثورة

لسؤال، بهدوء باألمر يكتفي فقط بالتعليق على ا
 . وبرودة تامة

إننا ندرك الصعوبة التي يجدها بورديو األستاذ 
في كوليج دو فرانس في القضاء على التمييز 

الذي يفصله عن شباب ( العنصري)االجتماعي 
فهل يجب عليه أن يبدي، . األحياء في الضواحي

مثل هذه األنفة الزائدة عن اللزوم؟ إن ذلك يعني 
: د سقط في هذا الشرك الشعبويببساطة أن بورديو ق

الذي يرتكز على تحريف خالص وتبسيطي للقيم "
. المهيمنة التي يحللها بازدراء وسخرية كبيرة ك

العالم "باسرون في كتابهما . ك-جرينيان وج
 C. Grignon et J-C. Passeron, Le" )والشعبي

savant et le populaire )(31) .جرينيون . كان ك
المألوفة  كران في الغيرية المنزلية،باسرون يف. ك-وج

كيف يمكن وصف . والحميمية التي نعايشها يوميا
كيف نتسلح بوسائل تفكيرها؟ : الثقافة الشعبية، أي

هل من الضروري، أن نقوم بمعالجتها بوصفها عالما 
مستقال من المعاني، كما توصينا بذلك المدرسة 

ننطلق  النسبية الثقافوية؟ أم يجب علينا بالعكس، أن
من آليات الهيمنة االجتماعية التي تشكلها، مثلما 
تطمح إلى ذلك نظرية المشروعية الثقافية؟ ما هي 

المقاربة التي يمكن اختيارها، لكي نستطيع إنصاف 
 مميزاتها الخاصة؟ 

تفرض علينا فعالية هذين النموذجين المتعارضين 
أن نحاول تفكير [ نظرة البؤس والنظرة الشعبوية]

ر كآخر أو كأنه طوباوي، مثلما يقول المثل اآلخ
وهذا يعني سحب ". من الشبيه إلى ذاته"الشعبي 

تقنية المقابلة في اتجاه معين، تعمل كل واحدة من 
حسناته كنسق تدعيمات إيجابية، توحي ضمنيا 

. ف. بالمعنى الذي يقصده ب-للشخص المبحوث 
بأن يقول  -من العبارة( B. F. Skinner)سكاينر 

وبالتالي . باحث ما يرغب هذا األخير في سماعهلل
تستدعي هذه . (31)فإنها تفرض عليه إشكالية 

األسئلة، أجوبة تحليل نفسي على الساخن، إنها 
التي " طرح اإلشكالية"تشكل مؤشرات عديدة من أجل 

 .  أنجزها الباحث هنا
III- ثورة على : من السوسيولوجيا إلى األدب

 الممارسة التقليدية
يجد كل باحث نفسه وهو يقوم بإجراء  قد

مقابالت، يواجه صعوبة اختيار تقنية تحليل كيفي أو 
ويكون قد تساءل عن المزايا التي يقدمها . كمي

التحليل المبحثي أو قياس المفردات 
(lexicométrie)التحليل البنيوي أو اللغوي ، .

فكيف يمكنه أن يعالج هذا العتاد، بأسلوب صارم 
. الحتفاظ بثرائه وتنوعه؟ عمل بوممنهج مع ا

بورديو وفريقه على فك رموز هذه المشكلة بكيفية 
أصيلة، بحيث تم عرض المقابالت على القارئ، 

وترتبط عملية . لكي يتمكن من االطالع عليها
. توزيعها بشرط مضاعف من حيث الوفاء والمقروئية

فقد قاموا بعملية مفاضلة بين مجموعة من 
جروا عمليات تقاطع بينها، خففوا المقابالت، حيث أ

شحنة وثقل النصوص من األقوال المكرورة 
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والحركات ( onomatopées)والحاكيات الصوتية 
كما . التي تنظم تواتر التعبير الشفهي( tics)اللغوية 

عمدوا إلى استبعاد المقاطع اإلخبارية والنكت 
الخالصة التي تسمح بالتعرف على األشخاص 

هم بشكل عام، ظلوا أوفياء لروح لكن. المستجوبين
استبدال كلمة : "النص األصلي، فلم يعمدوا أبدا إلى

بعبارة أخرى، ولم يغيروا ترتيب األسئلة أو سريان 
كما تمت اإلشارة إلى كافة االقتطاعات أو . المقابلة

وتكمن مساهمتهم األساسية في . (32)" التقاطعات
ا ولكي يسمحو . طريقة وكيفية عرض المقابالت

للقارئ بالفهم، فقد قدمت نصوص قصيرة تعّرف 
بهدف : "وذلك. باألشخاص المستجوبين اجتماعيا

التذكير بالظروف االجتماعية والشروط التي تخص 
صاحب الخطاب، سيرته، تكوينه وتجاربه 

 . (33)"المهنية
وتبرز العناوين والعناوين الفرعية، األفكار األكثر 

مقابالت معنى، من داللة، تمنحها عملية ترتيب ال
وتتوقف . خالل وجهات نظر حول الواقعة ذاتها

. عملية التحليل الحقيقي للمقابالت، عند هذا الحد
: ومثلما هو الحال في أغلبية نصوص بورديو، فإن

المالحظة ليس من مهمتها السهر على مصداقية "
، فهي ليست كاشفة "الفرضيات والتحقق من صدقها

أما . لتطور النظري فحسبتنير ا"في األصل، لكنا 
النصوص المكملة والمرافقة للمقابالت، فهي تستعمل 
في تحليل اآلليات االجتماعية التي تتحكم في 

إقصاء مدرسي، رسوب في  -خطاب المبحوثين
الضواحي الضخمة، سياسة السكن، تأثير وسائل 

. إنها توجه وتخصص لتوجيه القراءة. اإلعالم، الخ
. فسه، أن يكّون رأيه الخاصلكن يعود للقارئ هو ن

تتحدث بنفسها  -مثلما تم عرضها-إن المقابالت 
إن أهم ما في القصة، هي أنها تسمح . -عن نفسها

ال ( بورديو. عند ب)الفهم والتفسير : "بالفهم ألن
تشكل أساليب العمل . (34)" يمثالن سوى شيئا واحدا

هذه ثورة حقيقية، مقارنة بالممارسة السوسيولوجية 
لعنة العلوم "كان يورديو وقتها يعتقد أن . تقليديةال

موضوع "، تكمن في أنها تتعامل مع "اإلنسانية
: وكان يحذر كل سوسيولوجي ضد خطورة". يتكلم

أن يستبدل تماما وببساطة، أفكاره المبدئية باألفكار "
األولية التي يحملها أولئك الذين يبحثهم أو أن 

ية مضللة، تطبع يمزجها باحترافية عالمة وموضوع
والسوسيولوجيا العفوية " للعالم"السوسيولوجيا العفوية 

بؤس "لكن السوسيولوجي في كتاب . (35)" لموضوعه
، يتوارى خلف كالم األشخاص المبحوثين "العالم

يصاحب : "ويتقلص دوره في صورة كاتب عمومي
 .  دون خيانتها" الرسائل التي ائتمن عليها

باألمس فقط كان بورديو يلمح إلى التباسات 
أن  -فيما ينتقده آخرون-وهو يرى . اللغة العامية

اللغة الخاصة بالسوسيولوجي، قد أصبحت أكثر من 
واتخذ على عاتقه عبء هذا التأكيد الذي . ضرورة
نعتقد بأن اللحظة قد حانت، : "دوركايم، بقوله. تبناه إ

احات الرهبانية، لكي تتخلى السوسيولوجيا عن النج
وتتبني الطابع الباطني . إذا جاز القول بهذه الصيغة

إنها ستسترد هكذا كرامتها . الذي يليق بكل علم
. (36)" وهيبتها، مقابل ما ستخسره من حيث الشعبية

أما اليوم، فهو ال يرافع من أجل سوسيولوجيا الفهم 
فحسب، بل أنه يناضل من أجل سوسيولوجيا قابلة 

طرف الجمهور العريض، متجهة صوب للفهم من 
ويمكنها هكذا أن تقود . االنفعال كما نحو العقل

محادثات التفكير والنظر التي تشكل شروطا مسبقة 
وهو يشير إلى فرص التطابق الممكنة . (37)" للفهم

إذ يتم تشبيه وجهة نظر . بين السوسيولوجيا واألدب
السوسيولوجي بوجهة نظر الروائيين من أمثال 
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وهو يطلب من . لكنر، جوس أو فرجينيا وولففو 
ويتبنى " بؤس العالم"القارئ أن يقوم بمقاربة كتاب 

: المواقف نفسها، كما بالنسبة لنص فلسفي أو أدبي
يجب مثلما يشير إلى ذلك فلوبير، أن نتعلم كيف "

مثلما نلقي ( Yvetot" )إفيتو"ننظر إلى مدينة 
نتعلم : نطينيةالنظرة نفسها بعفوية على مدينة القسط

مثال، كيف نعطي العناية نفسها، بشأن زواج امرأة 
ونبذل عناية كافية بصدد . أستاذة من موظف البريد

الحكي األدبي عن عالقة زواج فاشلة، ونمنح أقوال 
عامل في الصناعة األهمية التي تليق بها، مثلما 
تحرص على ذلك تقاليد قراءة األشكال السامية في 

 .(38)" الشعر والفلسفة
لقد كان بورديو البارحة فقط، يحذر السوسيولوجي 

نسق من اإلجابات الكلية عن "ويطالبه بتقديم 
أما . (39)" وسواس التنبؤ"، ضد "اإلنسان ومصيره

إنه . اليوم فيا للعجب، فهو يتبنى هذه الوظيفة عينها
السوسيولوجية بوصفها الوسيلة " الرسالة"ينظر إلى 

لذين يعانون من البؤس، ألولئك ا"التي تسمح 
بالكشف عن إمكانية إرجاع معاناتهم إلى أسباب 

ويشعرون هكذا، بأنهم ليسوا مسؤولين عن . اجتماعية
وهي تمكن القادة السياسيين من تقديم عالج . ذلك

الوسائل : "للمآسي االجتماعية وتعرض عليهم
العقالنية الوحيدة التي يمكنهم استعمالها في هوامش 

لمتروكة للحرية والمبادرة، أي للفعل المناورة ا
مثل هذا الموقف ال يقلل من ضرورة . (41)" السياسي

التذكير بموقف األنثروبولوجي أوسكار لويس في 
 Oscar Lewis, les" )أبناء سانشيز"كتابه 

enfants de Sanchez )(41) . حيث يتقاسم هذا
الكاتب مع القارئ، الحياة اليومية لعائلة فقيرة من 

مكسيكو عبر الحكايات المتقاطعة التي تم "مدينة 
تسجيلها على شريط صوتي، بين األب وأبنائه 

لويس صاحب الكتاب، أقل وفاءا . كان أ. األربعة
لقد . من بوريدو، إزاء األفكار التي قام بالتقاطها

اختيار، ترتيب وتنظيم "ته وقام بـحذف لويس أسئل
إن ". األدوات، لكي يجعل منها حكايات متناسقة

لويس يدافع عنها هي . األنثروبولوجيا التي كان أ
أنثروبولوجيا الفهم التي تعطي الكلمة للفاعلين من 

إنها . أجل استعادة مدلوالت أفعالهم، بشكل أفضل
باسم  أنثروبولوجيا ملتزمة، تحّول الباحث إلى ناطق

إنها في متناول الجمهور . البؤس والمعاناة والفقراء
مجيء جنس : "العريض وهي تعبر في نظره عن

 .(42)" جديد من الواقعية االجتماعية في األدب
لويس إلى أمريكا الالتينية عام . فقد أرسل أ

، حيث عاد منها بكتاب، ترك وقعا كبيرا على 1943
مية في قرية إنها مجريات الحياة اليو :.الجمهور
قدمت العائلة سنشيز أول مرة في كتاب . مكسيكية

أبناء سانشيز "وتم تتويج مؤلف . 1959نشر عام 
(les enfants de sánchez ) كأحسن كتاب أجنبي

في عمله البحثي هذا، أراد . 1963في فرنسا سنة 
لويس أن يروي معيشة أسرة تنتمي إلى طبقة 

وقد أجرى عدة  :البروليتاريا في المكسيك المعاصر
مقابالت خالل عدة أشهر، مع كل عضو من أفراد 
أسرة سنشيز، حيث استخدم مسجلة صوتية اللتقاط 

كان لويس يخضع إلى دافعية البحث عن . أقوالهم
. التعبير الذي يكون وفيا قدر اإلمكان لحقيقة معينة

وبذلك، يشكل كتابه وثيقة إثنوجرافية ذات أهمية 
األب وأبنائه : يرة حياةقصوى، تتمثل في سرد س

األربعة من العائلة سنشيز، المكدسين في حجرة 
واحدة في عمارة آيلة للسقوط في مكسيكو، يعبرون 

تدفع بنا . عن تصورهم ووجودهم اليومي الخاص
مطالعة كتاب أبناء سنشيز إلى التساؤل عن حياة 
عائلة سانشيز والمجتمع المكسيكي؟ تسمح دراسته 
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أصالة هذا الكتاب الذي يعيد  إذن، بالتساؤل عن
ربط العالقة مع قصص السير الذاتية، رغم أنه  

ويكتشف القارئ عبر . يتفرد عنها في جوانب عديدة
مختلف تلك الشهادات، ليس وحسب نمط الحياة 
العائلة المكسيكية ولكن حياة المجتمع المكسيكي 

وقد تصادفت ترجمة كتابه في فرنسا سنة . برمته
جة الكبيرة للتاريخ الشفهي والمنهج مع المو  1963

البيوجرافي، مع إعادة النظر في النزعة األمبيريقية 
 .  (43)والمناهج الكمية 

IV- من سوسيولوجيا البؤس إلى بؤس السوسيولوجيا 
أكثر التباسا، " بؤس العالم"جاء تصميم كتاب 

السياسية، األدبية : ألنه يلعب على كافة الواجهات
شروط "بورديو دفعة واحدة إلى  ويشير. واللغوية

التي يستنجد بها على امتداد الكتاب " المنهج العلمي
تحديدا؛ أين تظهر "الحاشية"وفي " الفهم"وفي فصل 

أكثر من " علم اجتماعي"أو " علمي"، "علم: "عبارات
يصادر هذا العلم االجتماعي على . عشرين مرة

ف ويقترح الكش" محددات اقتصادية واجتماعية"وجود 
وهو يقدم بوصفه العلم االجتماعي . (44)عنها 

العلم دون عالم، كما : "األصيل الوحيد الذي يعارض
، كما يعارض القناعات "هو حال عملية سبر اآلراء

وتقدم منهجية . المزيفة المتأتية من الحس المشترك
المقابلة المطبقة هنا بوصفها التقنية الوحيدة الالئقة 

ورديو قناعته بشأن هذه حيث يؤكد ب. والمقبولة
الممارسة التي ال تجد تعبيرها المطابق، ال في 
الوصفات المنهجية األكثر علمانية وال في التحذيرات 

ومن . الالعلمية عند متصوفة االنصهار الوجداني
أجل استكشاف الكون األيديولوجي، فال شيء يعادل 

وعلى خالف ما . المقابلة الصارمة غير الموجهة
حرية "ديو، فهي ال ترتكز ال على يؤكده بور 

، لكنها (45)" ال على استبعاد المالحظ"، "خالصة

تستند إلى المعرفة الغيرية، االستماع النشط 
والصياغات الجديدة الوفية التي تمثل مرآة تعكس 

 .أفكار المبحوث
تعمل تقنية المقابلة هذه كما يعمل االختبار 

لكنها تختلف االسقاطي، انطالقا من تعليمة مبدئية، 
عنه إذ ال يبحث السوسيولوجي بواسطتها عن بنيات 
شخصية مخاطبه، بل عن النماذج الثقافية التي 
يحملها هذا األخير حسب الجماعات االجتماعية 

إذا أردنا اختبار تناسق . المختلفة التي ينتمي إليها
" المقابلة المحرجة"اآلراء الصريحة ستكون 

(stress interview ) التي ترتكز على التناقضات
ومن أجل . (46)المباشرة عند المبحوث أكثر مالءمة 

قياس حدة وتواتر االستعدادات التي تتجدد بواسطة 
المقابالت، فإننا سنلجأ إلى االستمارة النمطية أو 
النموذجية التي تطبق على عينة ممثلة أو سبر 

وأبعد من أن تتعارض نماذج هذه المقابلة . الرأي
أما سبر اآلراء الذي كثيرا ما يتم . هي متكاملةف

التهجم عليه، فهو ال يشكل سوى تقنية من بين 
تقنيات أخرى تستخدم في التقاط المعلومات التي 
. يمكن استعمالها بشكل أفضل أو بشكل رديء

للتحقق من ذلك، من المفيد أن نعود إلى قراءة كتاب 
(Bourdieu P. et Darbel A., l’amour de 

l’art )(47) .دربال، بدراسة . بورديو مع أ. إذ قام ب
إشكالية الفن في المجتمع األوروبي بواسطة تقنية 

جمهور المتاحف "تناول الباحثان . سبر الرأي
األوروبية، خصائصه االجتماعية والمدرسية، 

وشكلت . اتجاهاته إزاء المتحف وتفضيالته الفنية
سة مسبقة، االستمارة التي صممت انطالقا من درا
وتناولت . بواسطة المقابالت نموذجا من هذا القبيل

الدراسة عالقة األشخاص المستجوبين بالفن وشروط 
إنتاجه االجتماعية، بواسطة أسئلة عن عدد زياراتهم 
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بمفردهم، مع أفراد )إلى المتاحف، ظروف زياراتهم 
من األسرة، في جماعة، مع مرشد فني، بمعية أستاذ 

تسهيم الزيارة، إشارات )وتوقعاتهم  (أو محاضر، الخ
لم يكن بورديو في تلك المرحلة من (. إخبارية، الخ

: سيرته المهنية والعلمية يرى في تقنية سبر اآلراء
وكان مفهومه عن  (48)" علما من دون عالم"

 .السوسيولوجيا أقل اختزالية، من اآلن
فريد من نوعه، " بؤس العالم"نعتقد أن كتاب 

فقد عرف هذا المؤلف . مشوق ومثير غزير، مؤثر،
نجاحا معتبرا في المكتبات، بشكل لم يسبق له مثيل 

إذ تم اقتباس الكتاب في . في العلوم االجتماعية
وهو . المسرح وقد يصبح عمال في السينما مستقبال

يعتبر منذ اآلن، إنجيل علماء االجتماع التائهين، 
على و . تحت ضغط المشكالت التي يواجهونها يوميا

المستوى المنهجي، فقد تعرض مشروع بورديو 
وتخطي " الوضعي"لكنه حاول تجاوز الغل . لالنتقاد

. القواعد التي كان يرافع من أجلها في األمس القريب
 Edmund)هوسيرل . هكذا، على غرار إ

Husserl ) الذي هاجم التمدد الالمشروع للعلم، أبعد
ت الحياة من حدوده الخاصة، ليهيمن على كافة حلقا

إن العلم يتجاوز حدوده المنهجية، عندما . البشرية
يتناسى نشاط الكائن البشري لفائدة موضوعية 
خالصة، تنفصل عن أساس الحياة االجتماعية 
والثقافية، مشوًها بذلك صورته الخاصة ويدعي 

إن العلم يجاوز حدوده األخالقية، . المعرفة المطلقة
ي المتمثل في عندما يهمل ويقمع مشروعه األصل

التحرير ويختزل الكائن البشري، في موضوع قابل 
بورديو، أن أحد . ونذكر حسب ب. للتالعب به

عيوب المقاربة الفينومينولوجية، في العلوم 
مجرد "االجتماعية، هو فشلها في الذهاب أبعد من 

في الكيان " التجربة المعاشة"وصف ما يطبع 

قيقة، من تلقاء االجتماعي، أي تناول هذا العالم كح
هكذا، يستبعد نمط المعرفة . (49)" ذاتها

الفينومينولوجية، كل تساؤل حول الشروط الخاصة 
بهذا المعنى، ليست الفينومينولوجيا شيئا . باإلمكان

العلمي -آخر، سوى مساهمة في علم التمثل قبل
 . للكيان االجتماعي، وليست علم الكيان االجتماعي

تمهيــــده الحــــواري  وهــــو يشــــرح ذلــــك بوضــــوح، فــــي
 ,.Maitre J)ميتـــر . الـــذي افتـــتح بـــه كتـــاب ج

Anthropologie d’un personnage ) يقـــول
أعتقـــد أن هـــذا الكبـــت العلمـــاني يترصـــد بنـــا : "بورديـــو

وعلــــى ســــبيل المثــــال، . فــــي تســــييرنا العــــادي لبحوثنــــا
عنــــدما تجــــرون مقابلــــة، يجــــب أن تفّكــــروا مــــثال فيمــــا 

إن تأكيـــدنا علـــى أن  "بــؤس العـــالم"فعلنــاه فـــي كتـــاب 
تقنيــــة المقابلــــة هــــي بمثابــــة تمــــرين روحــــي، قــــد كلفنــــا 

لقـــد فكـــرت دائمـــا فـــي هـــذا وأحسســـت بـــذلك ... كثيـــرا
يجـب أن : "لكن هناك نوع من الكبـت الوضـعي. دوما

تكـون االسـتمارة صـارمة وموضـوعية وتتسـم بالحياديـة 
ربما عـرفتم هـذا النـوع مـن المازوخيـة ... وعدم االلتزام

لقد تطلب األمـر منـي أن . ة بالفضيلة المهنيةالممتزج
ــــيال مــــن الشــــجاعة  ــــك قل ــــا وأمتل ــــغ مــــن العمــــر عتي أبل

، لكـي أصـبح قـادرا علـى (األدبيـة)االجتماعية الكافيـة 
لكـــن مـــا هـــو عـــدد الطلبـــة . (51)" القيـــام بهـــذا التجـــاوز

الــــــذين ســــــوف لــــــن يحتفظــــــوا بأســــــلوب تعامــــــل مــــــع 
ب رســائل السوســيولوجيا، يكــون أقــل إكراهــا مــن أســلو 

المـــنهج؟ إنهـــم لـــن يضـــيعوا وقـــتهم فـــي قـــراءة أعمـــال 
بــل . اآلخــرين، بشــأن تصــميم اإلشــكاليات والفرضــيات

إنهــم ســينطلقون صــوب الســعادة الصــغيرة وهــم يثبتــون 
المســجلة الصــوتية فــي أحــزمتهم، لكــي يلتقطــوا أقــوال 

ســيقومون باســتجواب أصــدقائهم . أولئــك الــذين يعــانون
. لـــــــيهم التعامـــــــل معهـــــــموأقربـــــــائهم الـــــــذين يســـــــهل ع

وســــيتحدثون مــــع األشــــخاص المبحــــوثين وســــيدافعون 
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وسـيقدمون . عنهم، لكـي يجعلـوهم فـي وضـعية مريحـة
شهاداتهم الملتقطة من الجمهـور العـريض فـي حينهـا، 

إن سوســــــيولوجيا . دون عنــــــاء البحــــــث عــــــن تحليلهــــــا
، يمتلكهـا أمثــال "معرفـة هائلــة"البـؤس التــي تفتقـر إلــى 

قــــــه، قــــــد ال تعكــــــس ســــــوى بــــــؤس بيــــــار بورديــــــو وفري
 . السوسيولوجيا

في األخير، بفعل التجربة التي جمعها 
بورديو، فهو ينفصل عن . السوسيولوجي ب

المقابلة المغلقة : نموذجين اثنين من المقابلة الشائعة
لقد كان بورديو يطمح إلى قطع . والمقابلة المفتوحة

 العالقة مع الكتابات المنهجية التقليدية في البحث
 -حسب اعتقاده-السوسيولوجي؛ تلك التي ليست 

إن غاية الباحث هي . علمية-سوى نسخا باهتة شبه
بلوغ المعرفة الخالصة التي تتموقع في العالقة 
. االجتماعية التي تفرز تأثيراتها على المضمون

ولكي يتوصل السوسيولوجي إلى معرفة علمية 
حقيقية، يجب عليه أن يأخذ في الحسبان هذا 

لكن بورديو يبين لنا كيف أن تأثير هذه . تغيرالم
العالقة االجتماعية في العمل السوسيولوجي، قد 

عالقة هيمنة من الباحث على : يتخذ عدة صور
، فرض اإلشكالية وانحرافا عن (وبالعكس)المستجوب 

وللتوصل إلى ذلك، يجب على . فهم اللغة نفسها
ه بأن الباحث أن يلجأ إلى مقاربة انعكاسية تسمح ل

يالحظ ويدير تأثيرات البيئة االجتماعية التي تجري 
في المقام األول، يتعلق . فيها المقابلة، بشكل مباشر

األمر ببناء اتصال غير عنيف مع المبحوث 
ومعرفة التأثيرات التي قد يولدها الباحث على 

كيفية تقديم نفسه، الفكرة التي يكونها )المقابلة 
إذ أن الهدف من ذلك  ...(.المبحوث عن المقابلة

كله، هو الحد من االنحرافات المحتملة التي تترتب 

عن طبيعة وتطبيق تقنية المقابلة بين الباحث 
 ... والمبحوث

على المستوى الميثودولوجي، تمثلت تقنية البحث 
لقد اتبعت هذه المقابالت، . في المقابلة المعمقة

منهج تساؤل واستماع، أين يسهم الباحث في خلق 
للعادة، ينتظر شروط -روط بروز خطاب خارقش

( «Comprendre»)وفي الفصل الموسوم . تحيينه
بورديو أسباب أسلوبية البحث الذي تم . يستعرض ب

لقد حاولنا إذن، بناء عالقة استماع نشطة : "إجراؤه
ومنهجية، بعيدة كل البعد عن الحرية الخالصة 
للمقابلة غير الموجهة، كما عن صرامة 

بهذا المعنى، يمكن أن يعتبر هذا . (51)"رةاالستما
الكتاب، احتجاجا ضد أسلوبية البحوث اإلدارية، 
المبنية على التساؤل البيروقراطي الذي يطبع المقابلة 

بعنف ...[ بسبب تناوب األسئلة الطائشة والساخرة]
ال يمكن تحمله أحيانا، عندما يمارس بكل براءة، 

لذي يمتلك وربما بوعي كامل من قبل الشخص ا
. المشروعية الثنائية للنظام العلمي والنظام األخالقي

وعليه، فإن هذا الكتاب يشكل في الوقت ذاته، ردا 
الذين يخدمون " األعوان االجتماعيين"على كل 

الدولة ودرسا للباحثين الذين يكتفون بتطبيق مبادئ 
ميثودولوجية عتيقة، مستوحاة من الحلم الوضعي، 

 .     ستمولوجية كاملةمن أجل براءة إب
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 (مدينة دمشق: مثال) أثر البيئة المبنية على التوازن البيئي والعمراني
 قصيباتيالندى . د.أ

 ةكلية الهندسة المعماري
 سوريا -جامعة دمشق

 

 ملخص
يتناول البحث إشكالية األثر السلبي للبيئة المبنية على المحيط البيئي والعمراني، ويستعرض مدينة دمشق نموذجا، حيث 

دمشق شأنها شأن معظم مدن الوطن العربي تبدال في المناخ آيال نحو التصحر وتزايدا في التعرية، ويمتد تشهد مدينة 
يستعرض البحث خطة  .كما يتم هدر الموارد الطبيعية وترتفع معدالت التلوثران على حساب األراضي الزراعية و العم

ويخلص البحث إلى ضرورة  .دمشق مدينة ويعرض أمثلة لمشاريع مستدامة تم تنفيذها في ،الدولة السورية في هذا المجال
ة المحلي، واختيار دراسة الحلول التصميمية المعمارية والعمرانية في المدن العربية بما يتوافق مع خصائص مناخ المنطق

يئية للحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية وتقليص ومراعاة بعض مفاهيم العمارة الصديقة للب ،اإلكساء المناسبةمواد البناء و 
 .التأثير السلبي للبيئة المبنية على النظام البيئي إلى أقل حدود ممكنة

 
 ،العمارة الصديقة للبيئة ،التلوث البيئي ،االستدامة ،النظام البيئي ،البيئة الطبيعية ،البيئة المبنية:  فاتيحالكلمات الم

 .دمشق
Résumé 
Cet  essai éclaire l’impact de l’urbanisation  sur l’environnement, à travers l’exemple de la 

ville de Damas.En effet, cette ville s’accroit d’une manière spectaculaire pour des raisons 

multiples, comme toutes les capitales arabes, ce qui a conduit à un changement climatique,  

tendant  vers la désertification, sans oublier le rétrécissement des terres agricoles et 

l’augmentation expontielle de la pollution. Les nouvelles orientations étatiques destinées  à 

remédier à cette situation, en s’appuyant sur des exemples urbanistiques mis en application, 

sont explicitées. 

 

Mots clés : Environnement bati, -système environnemental, durabilité, polution, habitat 

écologique, Damas. 

 

Abstract 
This paper reviews the city of Damascus as a model.  It is similar to most of Arab cities in 

terms of climate, where the climate is leading to increased desertification and erosion. 

Furthermore, we need to consider the ways in which construction takes place at the expense 

of agricultural land, leading to a waste of natural resources, and to a high rate of pollution3 
This study reviews Syrian's plan in the field of sustainability, and presents some new projects 

which have been implemented in Damascus. In sum, the following recommendations are; 
Seeking to develop architectural solutions that are consistent with the characteristics of the 

local climate. Choose suitable building materials. Taking into account sustainability concepts 

that preserve energy and natural resources, while reduces the negative impact of the built 

environment on the eco-system. 

 

Keywords: Built environment, natural environment, eco-system, sustainability, 

environmental pollution, Damascus.  
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 هدف البحث
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أهمية 
الحفاظ على البيئة الطبيعية عن طريق التقليل من 

والتأكيد على الدور الكبير  ،التأثيرات السلبية للمباني
للمصممين والمخططين في تحقيق التنمية المستدامة 
عن طريق العمل على جعل المباني أكثر كفاءة من 
حيث الحفاظ على الموارد وخفض استهالك الطاقة 
في سبيل الوصول إلى المستوطنات والمدن 

 .المستدامة
 :مقدمة

، "الحدود البيئية"ئة على مفهوم يركز علماء البي
التي تعني أن لكل نظام بيئي طبيعي حدودا ال يمكن 

ن تجاوزها أتجاوزها من االستهالك واالستنزاف، و 
ن إوبالتالي ف. يعني تدهور النظام البيئي بال رجعة 

االستدامة من المنظور البيئي تعني وضع حدودا 
وأنماط أمام االستهالك والنمو السكاني، والتلوث 
 . اإلنتاج السيئة، واستنزاف المياه، وقطع الغابات

(1) 

ينطوي السعي لتحقيق التنمية المستدامة على 
السعي لتحقيق المستوطنات والمدن المستدامة، 
ويمثل ذلك تحديا رئيسيا غير معتاد لمخططي المدن 
والمعماريين وأصحاب القرار في الدولة، بل ولكل 

بما أن المدن هي مراكز فرد من أفراد المجتمع، و 
للصناعة والتجارة والمال فهي عناصر أساسية لتعبئة 

 .الموارد
ظهرت في الدول المتقدمة اتجاهات جادة في 
مجال العمارة وتخطيط المدن، تدعو للتكامل والتوافق 

من أهمها اتجاه فكري تحت مسمى  ،مع البيئة
، الذي يركز على أهمية عالقة "العمارة الخضراء"

اء بالطبيعة، واحترام البيئة واألخذ في االعتبار البن
وقد ظهر  ،تقليل استهالك الطاقة والموارد الطبيعية

هذا االتجاه نتيجة المخاطر والمشكالت البيئية 
والصحية، التي نتجت من المباني والمدن الحديثة، 

والتي لم تأخذ في اعتبارها البعد البيئي في التصميم 
مية الحفاظ على الطاقة والتخطيط، ولم تلحظ أه

 . والموارد الطبيعية
يشهد العالم العربي اليوم تنمية صناعية وعمرانية 

مما أدى إلى تدهور واضح  ،يواكبها انفجار سكاني
للبيئة الطبيعية كتلوث الهواء والماء إلى جانب 

وهذا يجعل من الضرورة  ،تدهور األراضي الزراعية
عالقة بين التنمية بمكان اتخاذ أسلوب متوازن يحكم ال

من جهة وحماية البيئة الطبيعية من جهة أخرى 
 .  لتجنب آثارًا قد يتعذر تالفيها فيما بعد

 تأثيرات البيئة المبنية على النظام البيئي
تحل البيئة المبنية محل جزء من البيئة الطبيعية، 
وتقوم مكوناتها بتعديل مكونات النظام البيئي، ولدى 

هدر كميات كبيرة من الطاقة إنشاء المبنى يتم 
والموارد الطبيعة في عملية اإلنشاء وعملية تصنيع 

مما يزيد من  ،مواد البناء وما تحتاجه من طاقة
 .التأثيرات المضادة لتوازن النظام البيئي

خالل فترة استعمال المبنى تنبعث كميات كبيرة 
من الطاقة الضائعة وتؤثر على النظام البيئي 

ر على البيئات المبنية في الجوار لألرض، كما تؤث
وقد تنبه المصممون والمختصون إلى ذلك  ،العمراني

فحاولوا أن يضعوا بعض األسس والمفاهيم التي 
يجب مراعاتها في العملية التصميمية لتكون المباني 

 :نذكر منها ما يلي ،صديقة للبيئة
تعتبر العملية التصميمية للمبنى جزء من عملية  (1

لذلك يجب االهتمام  ،البيئي ككل تشغيل النظام
بتصميم عناصر المبنى بما  يتوافق مع خصوصية 

 . البيئة البيولوجية والعضوية المحيطة به
في عملية التصميم البيئي يجب أن يؤخذ بعين  (2

االعتبار استعماالت أكثر عقالنية لألنظمة البيئية 
والموارد الطبيعية وعدم التعامل مع البيئة على أنها 

للموارد ومستقبل للنفايات، واألخذ بعين  مصدر
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االعتبار الحدود البيئية التي يجب احترامها وعدم 
 .تجاوزها

إن مكونات األنظمة البيئية تتفاعل وتتداخل مع  (3
ويجب مالحظة أن تأثيرات  ،بعضها البعض

األنشطة البشرية لمستخدمي المبنى ممكن أن تتعدى 
 .حدود البيئة المبنية

خصائص ومكونات النظام يجب النظر إلى  (4
البيئي للموقع، فكل موقع له خصائصه ومكوناته، 
وعلى ذلك فان التصميم لموقع ما ال يمكن تكراره 
لموقع آخر الختالف خصائص ومكونات النظام 

 .البيئي من موقع آلخر
نظرا لكون البيئات المبنية تحل محل جزء من  (5

نه وبما أ ،النظام البيئي وتؤثر في تكوينه وخصائصه
ال يمكن منع التأثير السلبي للبيئات المبنية على 

إال أنه من الممكن تقليصه إلى أقل  ،النظام البيئي
 .   حدود ممكنة

 األثر السلبي لتطور المدن الحديثة على البيئة
إن تصميم المدن الحديثة أصبح يحتاج إلى وقفة 
متأنية لتقييم أثارها وتأثيراتها على كل من الصحة 

وعلى الرغم من وجود أزمة غذاء في بلدان  ،والبيئة
إال أنه ال زالت تشاد المباني على  ،العالم الثالث

أفضل األراضي الزراعية، وكذلك تباع خير أراضي 
المراعي أو الشواطئ الساحلية لتقام عليها 
المنتجعات والقرى السياحية، كما يتم ردم البرك 

تزداد  والمستنقعات إلنشاء الورش والمصانع، وبذلك
عمليات التعرية ويتم هدر الموارد الطبيعية وترتفع 

 .معدالت التلوث
لقد أصبح من الواضح أن المجتمع البشري 
بحاجة إلى إدراك كيفية مساندة النظام البيئي لدى 

السيما بعد أن أطلق . إقامة المستوطنات البشرية
 نتيجة "المريضةالمدن "على المدن الحديثة مسمى 

 ،(2)دن تحت تأثير ثالث عوامل رئيسيةوقوع هذه الم
 :وهي
اإلسراف في استخدام الطاقة واستنزاف الموار  -أوال

 الطبيعية
معظم األنشطة البشرية، بدأ من تجهيز وجبة 
طعام في بيت ريفي حتى تصنيع سيارة أو طائرة، 
تحتاج إلى استهالك للطاقة، على الرغم من اختالف 

ففي الدول . المستهلكةنوعية أو كمية الطاقة 
فقط من % 24المتقدمة بلغت نسبة السكان حوالي 
من الطاقة % 77التعداد العالمي إال أنهم يستهلكون

فالطلب على كميات هائلة من الطاقة  ،العالمية
، (3)يعتبر عامال أساسيا محددا لسمات المدن الحديثة

ويالحظ في الدول النامية أن عملية استغالل الموارد 
يعية تتسم بكونها عملية خطية، فهي تأخذ الطب

الموارد من مكان وتصرفها في مكان آخر دون 
 .االهتمام بعملية التدوير أو قضية االستدامة

ذا كانت المباني الحديثة تستهلك كميات كبيرة  وا 
من الطاقة اضاقة الى الكم الكبير من الطاقة 

فعلى  ،المفقودة أوالضائعة خالل استعمال المبنى
سبيل المثال يستخدم مسكن متوسط الحجم من 

كيلووات ساعي من الطاقة  3111إلى  2111
من هذه %61إلى % 41بحيث يستهلك  ،سنويا

( حسب المناخ ومستوى العزل)الطاقة في التدفئة 
في الطهي واإلضاءة % 31إلى  15%ومن 

بالمقابل نجد أن و  ،وتشغيل األجهزة الكهربائية
ة المنزل تفقد نتيجة التسرب من حرار % 41-31%

من خالل % 21من خالل المبنى نفسه وأكثر من 
من األسقف % 12من الجدران و% 11األبواب و

 .(4)من خالل األرض % 11و
إن عمليات خفض استهالك الطاقة بالمباني 

 ىــــز علـــها التركيـــمن ،ممكن تحقيقها بأساليب مختلفة
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 .استخدام الطاقة الطبيعية المتجددة سواء بالتدفئة أو التبريد أو اإلضاءة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة استهالك الطاقة وهدرها في مسكن متوسط الحجم(: 1)الشكل
 (2113، الباحثة وفق معطيات وزيري:المصدر)

 تلوث البيئة وتدمير النظام البيئي -ثانيا
أي : يعرف علماء البيئة التلوث البيئي على أنه

تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي يؤثر بشكل  
أو يضر  ،ضار على الهواء أو الماء أو التربة

وبعد  ،بصحة اإلنسان أو الكائنات الحية األخرى
المصانع والمعامل وما تسببه من تلوث للبيئة، تعتبر 
المساكن أيضا أحد أهم مصادر تلوث البيئة، فمياه 
الصرف الصحي تلوث التربة، والمداخن وعوادم 
سيارات السكان تسبب تلوث الهواء، كذلك فان حجم 
الفضالت والنفايات الصلبة التي تنجم عن الحياة 

عام نتيجة زيادة عدد المعاصرة تزداد عاما بعد 
السكان، وهي تحتوي على مواد غير قابلة لالنحالل 

وينتج عن حرقها غازات . بالتربة كالمواد البالستيكية
ومن المعروف أن نسبة تلوث . سامة تلوث الهواء

الهواء ترتفع في المدن الكبرى مما يؤثر سلبا على 
وهنا يأت دور المعماري في إتباع  ،صحة اإلنسان

يب التصميمية السليمة للمحافظة على البيئة األسال
وتوفير استهالك الموارد الطبيعية وتحقيق الراحة 

 . الحرارية بأقل هدر ممكن للطاقة
  

 التأثير السلبي على صحة اإلنسان -ثالثا
مع زيادة أعداد البشر على سطح األرض ومع 
التقدم الصناعي ازداد سوء األحوال الصحية عند 

ومن أهم . نات الحية األخرىاإلنسان والكائ
المؤشرات على تلوث البيئة في المدن، من وجهة 

العضوية : النظر الطبية، انتشار األمراض بأنواعها
ويدل انتشار أمراض القلب وضغط الدم . والنفسية

والسكري على وجود إرهاق عام يؤثر على السكان 
ويصل األمر ذروته عندما تقارن نسبة  ،في المدن
حيث أصبح  ،مراض بين المدن والريفانتشار األ

من الثابت أن نسبة اإلصابة باألمراض العضوية 
 ،والنفسية والعصبية في المدينة أعلى منها في الريف

الهواء  كما اثبت العلماء الصلة المباشرة بين تلوث
وخاصة في المدن  ،ومعدالت الوفاة في المدن

 . الصناعية الكبرى
دن السورية من حيث تعتبر مدينة دمشق أكبر الم

وقد دلت الدراسات إلى ارتفاع نسبة  ،عدد السكان
ففي دراسة ميدانية أجرتها وزارة  ،تلوث الهواء فيها

الصحة السورية بالمشاركة مع منظمة الصحة 
تمت من خاللها معايرة  ،العالمية وهيئة الطاقة الذرية
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نسبة الرصاص في دم األطفال في المرحلة 
من األطفال % 3،76تبين أنه ما يقارب  ،االبتدائية

 11لديهم تركيز الرصاص في الدم أكثر من 
ملليتر، مما سبب انخفاض في  111/مكروغرامات 

خضاب الدم وفيتامين د وتأثير على الجهاز 
العصبي وتراجع مؤشرات النمو وانخفاض عامل 

(5)الذكاء 
3 

 ملوثات الهواء داخل المباني السكنية
لهواء في المباني السكنية من تتكون ملوثات ا

نوعين، ملوثات تتشكل داخل المبنى، وأخرى تأتي 
وقد أثبتت األبحاث أن نسبة تلوث . من خارج المبنى

الهواء داخل المبنى تكون أكثر بعدة أضعاف من 
وبما أن اإلنسان يعيش لفترات  ،الهواء الخارجي

طويلة داخل المباني المغلقة سواء في منزله أو في 
ن عمله فهو معرض إلى خطورة تأثير ملوثات مكا

 . الهواء الداخلي على صحته
حددت وكالة حماية البيئة األمريكية ملوثات 

يمكن أن تسبب  اً ملوث ستينالهواء داخل المباني ب
األمراض السرطانية المختلفة، من هذه الملوثات ما 
ينتج عن استخدام مواد إكساء تضر بالصحة، 

 (polyurethane  -ي يوريثينبول)كاستخدام مادة 
السامة في دهان األخشاب المستخدمة في إكساء 
األرضيات واألسقف أو في طالء األثاث المنزلي 

المستخدمة في  (Foam -الفوم(والمكتبي، و مادة 
العزل الحراري والتي تسبب انبعاث بخار 

وهي أبخرة خطرة  (formaldehyde -الفورمالدهيد)
كذلك تشكل . على صحة اإلنسان وجهازه المناعي

األجهزة الكهربائية حقوال كهربائية استاتيكية بعضها 
سالب الشحنة وبعضها موجب، وهي بدورها تؤثر 
على صحة اإلنسان وتسبب ارتفاع بضغط الدم 
وتوتر األعصاب والنوم المضرب، كما تعمل كمحفز 

 .(6)للحساسية عند بعض األشخاص

 معايير العمارة الصديقة للبيئة 
يمكن تحديد أهم معايير العمارة الصديقة للبيئة 

 :كما يليفي مدينة دمشق 
 :استخدام الطاقات الطبيعية   -1

وخط  3373تقع مدينة دمشق على خط عرض 
م 700وعلى ارتفاع  ،شرقي غرينتش 36717 طول

 ،ويعتبر مناخها حارا جافا. عن سطح البحر
وفق ) وتتصف بارتفاع الحرارة صيفا واعتدالها شتاء

بناء على  ،(المديرية العامة ألرصاد الجويةمعطيات 
ما سبق يمكن تحديد االحتياجات المناخية في مدينة 

مع تأمين  ،الحماية من أشعة الشمس: دمشق كالتالي
والحماية من البرد مع  ،التهوية والترطيب صيفا

 . تأمين التشميس للحصول على الدفء الذاتي شتاءً 
استجابة إلى المتطلبات المناخية السابقة الذكر 
جاء تصميم البيت الدمشقي التقليدي منغلقا نحو 

بينما انفتح نحو  ،الخارج لتحقيق العزل الحراري
الداخل على فناء مكشوف انفتحت عليه جميع 

مما ساعد على خلق مناخ  ،الغرف المحيطة به
 .موضعي معتدل من حيث الحرارة والرطوبة والتهوية

إال أنه مع تطور أساليب البناء الحديثة تحرر 
حدودة، عن المصممون من أشكال البناء التقليدية الم

طريق استعمال مجازات البناء الكبيرة أفقيًا وشاقوليًا، 
والتي دفعت بعض المصممين إلى تغطية الواجهات 

تصل في بعض  ،الخارجية بمسطحات زجاجية كبيرة
األحيان إلى تغطية كامل واجهات المبنى، وصاحب 
ذلك االستخدام المفرط ألجهزة التدفئة والتكييف 

رية داخل المبنى، دون النظر لتحقيق الراحة الحرا
وقد ظهر أول مبنى . إلى كميات الطاقة المستهلكة

، وهو مبنى 2111زجاجي في مدينة دمشق عام
كوين سنتر التجاري الذي يضم متاجر وفندق 
ومكاتب تجارية، ويمكن القول أن هذه األبنية 
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متوافقة مع طبيعة المناخ المحلي لمدينة دمشق،  وغير مرانالعالزجاجية جاءت غريبة عن محيطها 
 .ناهيك عن انعكاسات الضوء والحرارة التي تسببها في المحيط العمراني المجاور

 (3-2:الشكل)
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2113الباحثة )بلو تاوار،دمشق فندق (3)الشكل                                          (     2113الباحثة )كوين سنتر، دمشق (2)الشكل
 
 :التكيف مع المناخ   -2

البيت التقليدي في مدينة دمشق صورة يعتبر 
لمحاوالت جادة في التصميم البيئي المتوافق مع 
المناخ المحلي، حيث قدم نماذج رائعة من الحلول 
والمعالجات البيئية الذكية للحماية من أشعة الشمس، 

واستعمال البروزات والفتحات  ،كاالنفتاح نحو الداخل
لكسر حدة أشعة الشمس  ،المحمية بمشربيات

بالواجهات الخارجية، مما ساعد على التخفيف من 
.البيئي وطأة الظروف المناخية وتحقيق التوازن

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (2113الباحثة ) البروزات لكسر أشعة الشمس(5)الشكل                  (         2113الباحثة ) الفناء الداخلي في بيت دمشقي (4)الشكل
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 :استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة  -3
الدمشقيون في بناء مبانيهم القديمة مواد  استخدم

بناء محلية طبيعية كالحجر والطين والخشب والقش 
ويمكن  ،وهي مواد ذات سعة حرارية كبيرة، وغيرها

تصنيف مواد البناء على أنها صديقة للبيئة عندما 
  :التاليينيتوفر فيها الشرطين 

أال تكون من المواد عالية االستهالك للطاقة  .1
أو حتى  ،أو التركيب ،مرحلة التصنيعسواء في 

 .الصيانة

أي  ،أال تساهم في زيادة التلوث الداخلي بالمبنى .2
أن تكون من مجموعة مواد البناء أو اإلكساء التي 

. وهي غالبا ما تكون طبيعية ،توصف بأنها صحية
وقد تم تصنيف بعض مواد البناء المستعملة في 

تهالكها األبنية الحديثة، وذلك من وجهة نظر اس
حيث  ،للطاقة لكل وحدة وزن في مرحلة التصنيع

مواد ذات محتوى : صنفت في ثالث مجموعات
ومواد  ،ومواد متوسطة المحتوى ،منخفض للطاقة

ونوضح ذلك في  ،(7) ذات محتوى عالي للطاقة
 :جدول التالي

(كجم/كيلووات ساعة)محتوى الطاقة  ادةمال   

 مواد ذات محتوى منخفض -0
 بحص ورمل 1711
 خشب 171
 خرسانة 172
(رمل +جير )طوب  174  
 خرسانة خفيفة الوزن 175

 مواد متوسطة المحتوى -2
 طوب 172
 جير 175
 أسمنت 272
 زجاج 6
 بورسلين 671

 مواد ذات محتوى عالي -3
 البالستيك والحديد 11
 رصاص 14
 زنك 15
 ألمنيوم 56

(7)تصنيفات محتوى الطاقة لبعض مواد البناء   /1/جدول   
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يالحظ من الجدول السابق أن العديد من المواد 
كاألسمنت  ،متوسطة أو عالية المحتوى من الطاقة

والزجاج واأللمنيوم، هي التي تستخدم بكثرة اليوم في 
إنشاء المباني الحديثة، رغم عدم مالئمتها لطبيعة 

مما يدل على غياب الفكر ، المناخ في المنطقة
ويؤكد وجود تناقض كبير في  ،التصميمي الواعي

أسلوب تصميم المباني بالدول النامية ذات 
 . االقتصاديات الضعيفة

مبنى بنك بيبلوس في دمشق، ( 6)الشكل  وضحي
حيث أعيد تأهيل هذا البناء وتم تغليف واجهاته 

 -الكوبوند)الحجرية برقائق األلمنيوم 
Alucobond3) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2113الباحثة،)مبنى بنك بيبلوس في دمشق  (:6)الشكل
 

 : الحفاظ على الموارد -4
تعتبر المحافظة على الموارد وعدم هدرها من 
أهم معايير العمارة الصديقة للبيئة والمستدامة، وهذا 
يحث المصممون على التقليل من استخدام الموارد 

عادة استخدام مواد بناء الجديدة في المباني،  وا 
، والحرص لدى (المباني القديمة المراد إزالتها

استخدام مواد بناء حديثة أن تكون من المواد التي 
 يمكن إعادة تدويره

 ،وهذه المسألة قديمة تاريخيا ،(8)
إعادة كذلك تعتبر عملية ولها أمثلة وشواهد كثيرة، 
المحافظة من أشكال شكل توظيف المباني القديمة 

وقد تم إعادة توظيف العديد من  ،على الموارد
ومن األمثلة على  ،الخانات والبيوت الدمشقية القديمة

ذلك إعادة توظيف مبنى قصر العظم وخان أسعد 
والتي أصبحت جميعها متاحفًا  ،باشا ومكتب عنبر

 ،ومراكزًا ثقافية تعكس الحضارة السورية العريقة
دا من البيوت القديمة اضافة الى إعادة توظيف عد

مما ساعد على الحفاظ عليها  ،كمطاعم وفنادق
إال أن الوعي بأهمية . واستثمارها في تنشيط السياحة

المحافظة على الموارد وعدم هدرها والحرص على 
إعادة تدويرها ال زال بشكل عام محدودا في 

 .المنطقة
 واقع الوضع البيئي في العالم العربي

شأنها شأن معظم المدن في  ،تعاني مدينة دمشق
تبدال في المناخ آيال نحو التصحر  ،الوطن العربي



 3106ديسمبر   – 63عدد                                      العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  
 

141 

 

وتزايدا في التعرية، حيث يمتد العمران على حساب 
كما  ،األراضي الزراعية وترتفع معدالت التلوث

تعاني المنطقة من عجز مائي وتصنف كمنطقة 
 .جافة أو شبه جافة

بي وقد صاحب التنمية الصناعية في الوطن العر 
 ،تدهورا واضحا للبيئة وتلوثا للهواء والماء والتراب

مليون نسمة  61وتشير األرقام إلى أن هناك حوالي 
 ،في العالم العربي ال يحصلون على مياه نظيفة

مليون نسمة يعيشون في مدن بلغ فيها تلوث  45و
 .  (9) الهواء مستويات غير مقبولة

 3رات ميقدر العجز المائي في سوريا بثالثة مليا

حيث تشير  ،سنويا، مما يعرضها إلى خطر التصحر
الدراسات إلى أن نسبة األراضي المتصحرة في 

من إجمالي % 25نحو 1987 سوريا بلغت عام
لتصل إلى  وارتفعت هذه النسبة مساحة سورية،

وهذا يدل على أنه على  ،2113عام % 59حدود 
المساحات المتصحرة أكثر من  مدار ربع قرن تزداد

ورغم تراجع . (11)ضعف بدل من أن تنحسر ال
لم تتبع أساليب الري  ،الهطل المطري في سورية

فنسبة األراضي  ،الحديث إال على نطاق ضيق
الحديثة التي تساعد على  الزراعية المروية بالتقانات

التصل إلى أكثر من  ،توفير مخازين المياه الجوفية
وهذا يستوجب  ،من إجمالي األراضي الزراعية% 11

تكريس الوعي في ترشيد استخدامات مياه ري 
 . (11)األراضي الزراعية 

 التحديات البيئية في مدينة دمشق
يمكن استعراض أهم التحديات البيئية التي تعاني 

والتي تتشابه إلى حد بعيد مع  ،منها مدينة دمشق
 :كما يلي ،التحديات في المدن العربية األخرى

 
 

األراضي الزراعية ونمو مناطق التعدي على  -1
 المخالفات

قد تكون قلة هطول األمطار أحد أسباب 
التصحر في سوريا، إال أن األسباب الفعلية قائمة 

التعديات المباشرة على الطبيعة في المدن  في
المثال،  السورية، ففي مدينة دمشق على سبيل

أفضت السياسات اإلسكانية الخاطئة والتي لم تقم 
المخططات التنظيمية المسبقة، إلى على أساس 

ومنها  ،فقدان وخسارة الكثير من األراضي الزراعية
رئة دمشق الممثلة بالغوطة، التي اشتهرت على مر 
العصور بزراعة األشجار المثمرة والخضار الصيفية 
وكانت لغاية أواسط السبعينيات من القرن الماضي، 

ينة لمد بمثابة سلة غذائية من الخضار والفواكه
دمشق، واليوم غزتها الكتل اإلسمنتية وأقيمت فيها 
الورشات والمعامل، وسكنها مئات األلوف من 

   .البشر
أهم المشاكل التي يجب الوقوف عندها، مشكلة 
نمو مناطق المخالفات على حساب األراضي 

التي أجرتها وزارة  الزراعية، فقد بينت الدراسات
السكنية المخالفة أن عدد التجمعات  االدارة المحلية

منطقة في  51تجمعا، منها  121في سورية بلغ 
دمشق وريفها، حيث يقدر عدد سكان دمشق وريفها 
الذين يشغلون مناطق السكن العشوائي المخالف 

مليون،  5من السكان البالغ نحو % 41بأكثر من 
-الشكل)ألف هكتار  15موزعة على مساحة تقارب 

7.) 
بدأت ظاهرة العشوائيات في مدينة دمشق 
منتصف الخمسينات في مناطق محددة ومحصورة، 
وازداد عددها في عقد السبعينات بشكل الفت بسبب 

% 111هجرة أبناء الريف إلى المدينة، وتضاعف 
% 411خالل العقدين الثامن والتاسع، ثم تضاعف 

شر األخيرة بسبب ارتفاع أسعار خالل السنوات الع
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.(12)األبنية والمواد األولية بشكل كبير، وتزايد الهجرة من الريف إلى المدينة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (وزارة اإلدارة المحلية:المصدر)مناطق المخالفات في مدينة دمشق  (:7)الشكل
 

 تلوث الهواء -2
ارتفاع تراكيز  إلى ،تشير إحدى الدراسات المحلية

حيث تجاوزت  ،2115الغبار في مدينة دمشق عام 
طبيعة  وقد يعود هذا إلى ،القيم الحد المسموح به

الجاف في مدينة دمشق، والى كثافة المناخ الحار 
ووجود المقالع حول  العمران، وزيادة أعداد السيارات،

المدينة، باإلضافة إلى أعمال حفريات الطرق 
      . المستمرة وغيرها الكثير

العالمية المعايير المسموح  حددت منظمة الصحة
، بينما 3م/ميكروغرامًا  91بها لنسبة الغبار بالجو بـ 

، مقارنة /418/النسبة في دمشق الى وصلت هذه
، /178/، وأثينا/279/، ومكسيكو /377/مع بكين 
 . صفر ، وفي سنغافورة/51/، وبرلين /49/وطوكيو 

 
 
 
 

 
بالنسبة لثاني أوكسيد الكربون فالمعايير المسموح 

/ 41/بها من منظمة الصحة العالمية 
، /122/في دمشق الى  وصل ، بينما3م/ميكروغراماً 

، وبرلين /68/ة مع كل من بكين وطوكيو مقارن
 وقد انعكست التراكيز المرتفعة للملوثات في  /. 26/

  .(13) مدينة دمشق في انتشار أمراض عديدة،
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(23المصدر الباحثة وفق المرجع ) 3م/ميكروغرام /  نسبة الغبار وغاز ثاني أكسيد الكربون بهواء دمشق   (:8)الشكل   

 

 الضجيج  -3
يعتبر التلوث السمعي من اقل أنواع التلوث التي 
ينظر إليها بعين االهتمام مقارنة مع األنواع األخرى 

وخاصة في بلدان العالم الثالث بالرغم  ،من التلوث
. من مخاطرها النفسية والجسدية على اإلنسان

ويعتمد خفض الضوضاء الواصلة للمبنى من 
 ،المحيط الخارجي على عازلية الجدران الخارجية

وعلى زراعة األشجار في جهة مصدر 
أما داخل المبنى فان الحل  ،(كالشارع)الضوضاء

مواد اكساء األرضيات الوظيفي للمبنى واختيار 
الماصة للصوت يساعد على التقليل من الضوضاء 

 . في الفراغات الداخلية
ازدادت مستويات الضجيج في مدينة دمشق 

وفاقت المعدالت المسموحة، وخاصة  ،بشكل كبير
فعلى سبيل  الضجيج الصادر عن وسائل النقل،

المثال بينت دراسة أجريت في مشافي مدينة دمشق 
أن ارتفاع متوسط مستويات الضجيج  ،2115عام 

 77ـ74بعض المشافي كان مرتفعًا بين  خارج حرم
حيث ، ديسيبل، واألمر نفسه داخل حرم المشافي

ديسيبل، وهو أعلى من  67.9-61.9تراوح بين 
 . ديسيبل 45المعايير المسموح بها والبالغة 

 

السياسة المستقبلية لتلبية متطلبات االستدامة  -2
   :قفي مدينة دمش

نظرا لضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتلبية متطلبات 
التنمية المستدامة في مدينة دمشق، قامت محافظة 

وبدعم من  ،المدينة بالتعاون مع وزارة اإلدارة المحلية
بوضع خطة لتحديث اإلدارة  ،االتحاد األوروبي

 ،( MAM): Municipal Administration Modernisationالبلدية 
تهدف هذه الخطة الى التنمية العمرانية المستدامة 
في سوريا، وقد تم وضع برنامج يسعى إلى تعزيز 
القدرات في مجال اإلدارة العمرانية المستدامة على 
المستويين الوطني والبلدي، وتندرج ضمنه عدة 

وضع حلوال لمناطق السكن العشوائي، : مشاريع منها
دينة دمشق تطوير عملية اإلحياء الحضري لم

القديمة، تطوير أساليب رفع كفاءة استغالل الطاقة 
الشمسية، تنمية الموارد البشرية في مجال التنمية 
. العمرانية المستدامة وتطوير إدارة النفايات الصلبة

كما أسندت الدولة السورية إلى الوكالة اليابانية 
دراسة التنمية (  JICAجايكاـ)للتعاون الدولي 

وركزت  ،2125إقليم دمشق حتى عام  العمرانية في
الدراسة على دراسة المخطط التوجيهي الستعماالت 

ومخطط التنمية باإلقليم وتنظيم مناطق  ،األراضي
 .المخالفات بهدف تحسين البيئة المعيشية للسكان
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وقد قامت في مدينة دمشق بعض المشاريع 
و يمكن استعراض بعضها كما  ،المستدامة المتميزة

 :يلي
 :مبنى سكني في ضاحية قدسيا -0

يقع  5)جزيرة  ،F136مقسم )مشروع مبنى سكني 
ضمن مشروع السكن الشبابي في توسع ضاحية 

والذي أقيم ضمن  ،قدسيا بالقرب من مدينة دمشق
بدعم من  ،إطار المشاريع التجريبية المستدامة

 .(14) االتحاد األوروبي
شقة سكنية موزعة  31يتألف هذا المبنى من 

وقد استخدمت في هذا المبنى . خمسة طوابق على
منظومة تسخين المياه والتدفئة األرضية بواسطة 
 ،لواقط الطاقة الشمسية تم تثبيتها على سطح المبنى

ولتحقيق العزل الحراري تم عزل الجدران والسطح 
واستخدمت نوافذ من  ،األخير وفق المعايير األوروبية

حد من تسرب ألمنيوم المعزول مع زجاج مضاعف لل
 . الهواء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دمشق7 مبنى سكني مستدام في ضاحية قدسيا (:9)الشكل 
(http://syriasteps.com) 

لدى رصد كفاءة الطاقة بهذا المبنى تبين أنه حقق 
ورغم نجاح هذه التجربة إال أنها  ،%25بمقدار وفر 

لم تطور أو تنتشر في القطاع السكني وبقيت مجرد 
بسبب إعطاء الدولة األولوية في قطاع  ،نموذج

لسد حاجة المواطنين من  ،اإلسكان للكم قبل النوع
 .السكن بسبب الطلب المتزايد عليه

 
 
 
 

 :(MASSAR Rose)مركز مسار الستكشاف الطفل  -2

يقام هذا مبنى حاليا وسط مدينة دمشق وكان 
وهو أحد مشاريع  ،2112من المتوقع افتتاحه عام 
وقد تم تصميمه من قبل   ،األمانة السورية للتنمية

وهو ، الدانمركية Henning Larsen المعمار شركة
وقد صمم بحيث  ،مستوحى من شكل الوردة الدمشقية
حيث أن جدرانه  ،يكون مقتصد باستهالك الطاقة

المنحنية والمائلة تساعد على التخفيف من حدة 
ويقوم المبنى  ،سقوط أشعة الشمس على المبنى
إذ يعتمد على ،باالستفادة من الطاقات المتجددة

http://syriasteps.com/
http://www.discover-syria.com/bank/6392
http://www.discover-syria.com/bank/6392
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من خالل مجموعة  ،اإلضاءة والتهوية الطبيعيتين
من النوافذ السقفية والمحيطية الموزعة على كافة 

وبإضافة إلى نظام العزل المستخدم في . المناسيب

ويستفاد المبنى من الطاقة الشمسية في  ،الجدران
المياه  وقد تم ترشيد استهالك ،التدفئة وتسخين المياه

 .(15)في المبنى عن طريق نظام إعادة التدوير
دمشق7 مبنى وردة مسار الستكشاف الطفل (:11)الشكل   

Massar rose by Henning Larsen Architects, www.henninglarsen.com 
 

 

ال يمكن تقييم هذا المبنى حاليا من الناحية 
إال أنه يعتبر  اإلنجازالبيئية نظرا لكونه الزال قيد 

 .من المشاريع السورية الرائدة في مجال االستدامة
 

  النتيجة
المشكالت البيئية التي تسببها المباني  تحتاج -

والمدن الحديثة إلى الكثير من الدراسة والتدقيق 
شأنها شأن التلوث الناتج عن وسائل النقل 

 .والمصانع
تظهر التأثيرات السلبية للمباني الحديثة على  -

البيئة من خالل استنزاف مواردها من الطاقة والمياه 
نتاج النفايات من جهة  أخرى، إضافة من جهة، وا 

إلى تأثيراتها الصحية السيئة على مستعملي هذه 
المباني، وال يمكن التغاضي عن هذه التأثيرات 
السلبية خاصة أنها في مجموعها تهدد استمرارية 

 .واستدامة المستوطنات البشرية 
ضرورة إتباع فكر وأسلوب جديد لتصميم المباني  -

ة في حياة يحترم البيئة كما يحترم حق األجيال القادم
االهتمام بنشر فكر  صحية الئقة، مع ضرورة

ومبادئ العمارة الصديقة للبيئة في مجتمعاتنا 

العربية، لتكون أحد الروافد الرئيسية لعمارة مدننا في 
 . القرن الحادي والعشرين

وضع دراسات لتقييم األثر البيئي للمشاريع  -
على الموارد الطبيعية  ،المقترح اشادتها، التنموية
وذلك قبل إنشائها لمعرفة انعكاساتها  ،والبشرية

ووضع الحلول المناسبة  ،السلبية على البيئة
 .لتخفيضها إلى الحد األدنى

إن مراعاة مبادئ العمارة الصديقة للبيئة أثناء  -
عملية تخطيط المدينة أو تصميم المباني في مدننا 
العربية، عن طريق دراسة الحلول التصميمية 

عمرانية بما يتوافق مع خصائص مناخ المعمارية وال
المنطقة المحلي، وكذلك اختيار مواد البناء واالكساء 
الصديقة للبيئة ذات محتوى الطاقة المنخفض أو 
المتوسط مع مراعاة تقليص التأثير السلبي للبيئة 

 . المبنية على النظام البيئي إلى أقل حدود ممكنة
اهيمًا استخدمت العمارة العربية واإلسالمية مف -

وقد أنتجت عمارة  ،معمارية صديقة للبيئة المحلية
ذكية متكيفة مع البيئة المحيطة، وال زالت هذه 
العمارة قادرة على العطاء لمبانينا الحديثة إذا تم 
تطوير عناصرها المعمارية بما يتالءم مع متطلبات 

 .العصر الحديث وتقنياته

http://www.henninglarsen.com/
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doivent suivre les établissements éducatifs quant à l’organisation de l’accueil et de la scolarisation 
de cette frange de la population. 
22-http://www.reseau enabling education, unesco.org/new/fr/education/themes/shengthering-
education-education-system (date de consultation 6/12/2010). 
23-http://enfance et droit.com/ besoins particuliers/education inclusive (date de consultation 
14/07/2010). 
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possible sans les résultats du diagnostic 

local sur les obstacles et les facilitateurs 

de l’éducation à l’inclusion des enfants 

en situation de handicap  en milieu 

ordinaire  dans les wilaya d’Alger, Sétif 

et Tizi-ouzou.   

En outre, le diagnostic en question a 

permis de dégager des pistes pour 

concrétiser le droit à l’éducation des 

enfants handicapés : 

-Formation du corps enseignant à des 

outils pédagogiques et méthodes 

d’enseignement favorisant l’accès aux 

apprentissages de tous les enfants.  

-Mettre à disposition et former des 

accompagnateurs de type auxiliaire de 

vie scolaire afin de compenser le déficit 

de l’enfant et les obstacles 

environnementaux. 

-Améliorer l’accessibilité physique 

des structures des écoles, les classes 

ordinaires et le transport. 

-Doter les enfants de matériel adapté 

en fonction de leurs déficiences.  

-Sensibiliser les parents aux 

dispositifs de prise en charge des 

enfants en situation de handicap et des 

prestations.  

-Renforcer le rôle de dépistage au 

niveau des écoles.  

Ces pistes d’actions nécessitent une 

coordination intersectorielle et 

interprofessionnelle soutenue entre les 

acteurs institutionnels et associatifs de 

l’éducation des enfants en situation de 

handicap en milieu ordinaire, tel que le 

secteur de l’éducation, l’action sociale 

et la santé, afin de créer une synergie 

globale de prise en charge de l’enfant 

en situation de handicap.  
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82% des directeurs sont favorables à 

la mise en place d’une formation pour 

le corps enseignant. 

Sur la base de ces résultats énumérés 

ci-dessus, on constate que le besoin de 

formation pour prendre en charge la 

scolarité des enfants en situation de 

handicap en milieu ordinaire est 

vivement ressenti pour les enseignants.  

*Manque d’attention portée par les 

unités de dépistage et de suivi auprès 

des enfants en situation de handicap : 

82%  des UDS n’ont jamais posé des 

questions sur le handicap de l’enfant 

85% des UDS n’ont jamais demandé 

à voir les parents des enfants en 

situation de handicap. 

*Absence totale de collaboration et 

d’échange entre les professionnels de 

l’éducation des enfants en situation de 

handicap (enseignants, éducateurs 

spécialisés, psychologues, médecins 

scolaires). 

*Absence de connaissance des 

dispositifs législatifs de la part des 

parents et manque de prise en charge 

psychologique pour ces derniers. 

Les principaux facilitateurs à la 

participation et à l’inclusion des 

enfants en situation de handicap en 

milieu scolaire sont les suivants : 

-Bonne relation entre les pairs : 

95% des enfants en situation de 

handicap scolarisés estiment avoir des 

relations amicales au sein de l’école. 

69% des enfants en situation de 

handicap sont aidés par leurs pairs 

lorsque c’est nécessaire. 

*Prise en  considération des 

difficultés de l’enfant en situation de 

handicap par l’enseignant : 

62% des enseignants donnent plus de 

temps aux enfants en situation de 

handicap pour répondre lors des   

exercices, examens et activités 

scolaires.  

*Qualité de la relation entre les 

parents et l’école : 

60% des parents, selon les 

enseignants, sont impliqués dans la 

scolarisation de leur enfant. 

51% des parents estiment que le 

directeur de l’école est toujours à 

l’écoute de la famille. 

Les besoins spécifiques exprimés 

par les groupes cibles :  

*Fort besoin d’un accompagnateur 

de vie scolaire pour pallier à la 

déficience, aux manques 

d’accessibilités, aux manques de 

méthodes pédagogiques adaptées :  

43% des enfants en situation de 

handicap déclarent avoir besoin d’une 

aide humaine pour se déplacer, 

communiquer ou écrire. 

77% des enseignants sont favorables 

à la présence d’une tierce  personne 

pour appuyer l’enfant. 

*Fort  besoin en formation 

spécifique pour améliorer l’accueil et la 

scolarisation des enfants en situation de 

handicap exprimé par les enseignants et 

directeurs : 

34% souhaitent être formés à la 

psychopédagogie 

25% souhaitent être formés à 

l’adaptation des outils pédagogiques 

22% souhaitent être sensibilisés au 

handicap d’une manière générale 

*Volonté de développer la 

collaboration intersectorielle entre les 

professionnels : 

52% des enseignants  souhaitent 

collaborer avec des éducateurs 

spécialisés  et 24% avec des 

psychologues. 

 

Conclusion : 

Au terme de cette étude, nous 

pouvons avancer sans risque de se 

tromper, qu’un état des lieux précis de 

la situation scolaire  des enfants en 

situation de handicap, n’était pas 
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40% des enseignants accueillant un 

élève en situation de handicap se 

plaignent de sa présence. Cette attitude 

négative est déjà un frein important à 

l’intégration de l’enfant en situation de 

handicap dans la classe. 

62% des enfants en situation de 

handicap estiment que les questions et 

comportements  des autres enfants les 

gênent. Les questions les plus 

fréquemment posées à l’enfant touchent 

les domaines suivants : 

52% sur le type de déficience de 

l’enfant 

17% sur la prothèse, l’appareillage 

14% la possibilité de guérison 

10%  Causes de l’handicap 

7% Sur les béquilles  

*Difficultés d’accès à l’école en 

termes de transport : 

-Les résultats démontrent que sur les 

70% des enfants qui vont à pieds à 

l’école, 39% rencontrent des difficultés. 

Pour les enfants qui vont en transport 

public scolaire, 69% de ces enfants 

rencontrent des difficultés. On constate 

malgré l’existence d’un moyen de 

transport, celui- ci n’est pas adapté car 

presque les ¾  des enfants ont des 

difficultés pour aller à l’école malgré 

l’existence du transport.  

*Manque de solutions pour pallier au 

manque d’autonomie de l’enfant dû à 

l’inaccessibilité des structures :  

Il  y a lieu de signaler que cette 

autonomie est analysée en fonction des 

capacités de l’enfant mais aussi de 

l’accessibilité des structures offertes par 

l’école ou la classe.   

44% ne sont pas autonomes en 

termes de déplacement dans l’école.  

75% des enseignants affirment 

n’avoir aucune solution alternative pour 

appuyer l’enfant dans son manque 

d’autonomie. 

*Principales difficultés de l’enfant 

en situation de handicap à suivre le 

cours : 

24% ont des difficultés de 

compréhension, d’assimilation et 

d’apprentissage des cours  

22% ont des difficultés d’écriture  

19% manquent de concentration  

09% se retrouvent dans une situation 

de fatigue 

07% ont des problèmes de 

mémorisation 

06,5% ont des difficultés de lecture, 

de prononciation  

On constate que les difficultés 

d’apprentissage et d’écriture,  sont les 

difficultés les plus importantes 

exprimées par tous les acteurs cibles 

ayant répondu à cette question. Les 

raisons de ces difficultés peuvent être 

dues soit à une incapacité  physique de 

l’enfant notamment à écrire à cause de 

matériel adapté, d’un temps trop court 

pour rédiger, et l’acquisition des 

apprentissages scolaires qui passent 

principalement par l’écrit. 

*Inadaptation des méthodes 

d’enseignement et outils pédagogiques 

utilisés :   

90% des enseignants estiment que 

tous les enfants apprennent de la même 

manière et qu’un enseignement 

spécialisé est nécessaire pour certains 

enfants en situation de handicap. 

82% des enseignants expriment 

qu’ils ne possèdent pas les outils et les  

techniques nécessaires pour accueillir 

un enfant en situation de handicap. 

*Manque de formation et de 

préparation des enseignants pour 

l’intégration scolaire d’un enfant en 

situation de handicap : 

62% des enseignants souhaitent 

recevoir une formation pour une 

meilleure intégration des enfants en 

situation de handicap dans les écoles et 

classes ordinaires.  
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c-  Des groupes de travail et de 

réflexion avec le corps enseignant :  

Le but des groupes de travail est de 

donner un espace de réflexion sur les 

obstacles et les facilitateurs de 

l’éducation des enfants en situation de 

handicap en milieu ordinaire. Les 

informations récoltées sous la forme 

d’atelier participatif proviennent de 

l’expérience et les connaissances de 

participants afin de faire émerger les 

problématiques principales et d’aboutir 

à l’élaboration des recommandations.  

d-  Des comités de concertation 

locaux regroupant les autorités 

locales : 

Dans chaque région, un comité de 

concertation local a été mis en place. Il 

est composé des différentes institutions 

publiques, para -publiques ainsi que les  

 

 

organisations de la société civile 

concernées par l’éducation des enfants 

handicapés, soit à minima de 

représentants de  l’éducation, l’action 

sociale, la santé scolaire, l’association 

des patents d’élèves, la CNAS et 

L’ONAAPH, les associations 

partenaires du projet. 

e- Données quantitatives et répartition 

en fonction du handicap des enfants : 

1-Questionnaires : 

- Nombre de personnes enquêtées 

retenues pour l’analyse à travers les 

questionnaires 

 

 

 

 

 

 

 

6) Présentation et discussion des 

résultats : 

Il convient de rappeler  que le 

diagnostic local s’est concentré 

principalement sur les enfants en 

situation de handicap déjà inscrits dans 

une école ordinaire mais ne bénéficiant 

pas de manière régulière et structurée 

d’un environnement accueillant et 

inclusif leur permettant ainsi d’accéder 

aux apprentissages. Les enquêtes ont 

interrogé des enfants en situation de 

handicap (112), leurs familles (143), 

des enseignants (72), des directeurs 

d’écoles(33), des inspecteurs (09) et des 

médecins scolaires (08). 
Les principaux obstacles à la 

participation et à l’inclusion des enfants 

en situation de handicap en milieu 

scolaire sont les suivants :   

*Exclusion des enfants en situation 

de handicap des écoles : 

80%  des directeurs des écoles ayant 

refusé d’inscrire un enfant en situation 

de handicap se sont basés sur la 

déficience de l’enfant. 

*Attitudes négatives auprès des 

enfants en situation de handicap : 

Acteurs de l’éducation des enfants 

handicapés 

Alger Sétif Tizi -

Ouzou 

Total 

Enfants en situation de handicap 23 50 39 112 

Familles d’enfants en situation d’handicap 29 51 63 143 

Enseignants         36 20 16 72 

Directeurs 08 14 11 33 

Inspecteurs          00 09 00 09 

Santé scolaire 02 06 00 08 

TOTAL 98 150 129 377 
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a- Elaboration des outils : 

Trois outils ont été retenus et 

développés pour répondre aux  

Objectifs du diagnostic local : 

-Des enquêtes via des questionnaires 

(auprès des acteurs de l’éducation des 

enfants    handicapés) 

-Des groupes de travail et de 

réflexion (avec le corps enseignant) 

-Des comités de concertation locaux 

(regroupant les autorités locales) 

b- Questionnaire auprès des acteurs 

de l’éducation des enfants en 

situation de handicap : 

Les questionnaires ont touché  les 

groupes cibles suivants : 

-Enfants en situation de handicap 

scolarisés et non-scolarisés 

-Parents d’enfants en situation de 

handicap scolarisés et non scolarisés 

-Enseignants n’ayant jamais 

accueilli/ayant accueilli/accueillant 

actuellement des enfants en situation de 

handicap 

-Inspecteurs de l’éducation nationale 

-Unités de dépistage et de suivi 

(UDS) et notamment les médecins 

scolaires 

La construction des questionnaires a 

suivi l’enchainement suivant : 

-Renseignements personnels 

-Raison de la  non-scolarisation ou 

déscolarisation  

-Attitudes, comportements et 

perception du handicap 

-Difficultés de l’enfant handicapé à 

participer dans la classe ordinaire 

-Impact de l’accessibilité et niveau 

d’autonomie 

-Impact des méthodes 

d’enseignement dans l’intégration 

sociale 

-Impact de la santé dans l’intégration 

scolaire 

-Vision de l’éducation inclusive  

 

 

Besoin d’un 

accompagnateur 

Acceptation par  

Autrui 

Besoins en 

Matière de  

Scolarisation des 

enfants en 

situation de 

handicap 

Application 

effective des lois  
Préparation à 

l’école 

Accessibilité 

 

Formation de 

l’enseignant 

Adaptation de 

l’enseignement à travers des 

outils pédagogiques 

Appareillage 
Transport 

Suivi et Soutien 

psychologique de 

l’enfant et des parents 

Inscription à 

l’école 
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Un atelier de travail à l’élaboration 

des outils du diagnostic local s’est tenu 

en Avril 2010 et a regroupé  les 

personnes suivantes : 

-Les cadres associatifs des 

associations partenaires du projet, soit 

l’association des  

parents d’enfants IMC de Sétif, 

l’association nationale de soutien aux 

personnes handicapées El Baraka et 

l’association des personnes handicapées 

et leurs amis de la daïra de 

Bouzeguène. 

-Des professionnels de l’éducation 

des enfants en situation de handicap 

(enseignants, psychologues, médecins) 

-Des responsables au niveau des 

wilayas concernées des services de la 

direction de l’éducation et la direction 

de la santé.  

Ainsi, une liste des besoins en 

matière d’éducation des enfants en 

situation de handicap a été établie par 

ces groupes cibles. 

Il est à relever que ces besoins sont 

communément reconnus par la 

communauté internationale scientifique 

de l’éducation notamment l’UNESCO 

et le réseau Enabling Education 

Network et Handicap international
(22)

. 

Sur la base de la liste des besoins des 

enfants en question, les objectifs du 

diagnostic local ont été définis et 

validés par les participants : 

-Mieux connaître, approcher et 

analyser la situation et les pratiques des 

enfants en situation de handicap, des 

familles, des parents d’élèves, les 

associations, les professionnels de 

l’éducation et de la santé scolaire et 

proposer des recommandations. 

-Mieux connaître, approcher et 

analyser les structures étatiques et les 

services publics locaux et sensibiliser et 

mobiliser les acteurs locaux (à travers 

les comités de concertation locaux). 

Schéma représentant la Liste des 

besoins en matière d’éducation des 

enfants en situation de handicap (ces 

besoins sont reconnus par l’UNESCO, 

Handicap international, ONG  

Intervenant dans les secteurs de 

l’éducation
(23)
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-Développement de plusieurs projets 

axés sur le suivi, l’accompagnement ou 

la prise en charge des enfants 

handicapés souhaitant intégrer l’école 

ordinaire ou déjà intégrés mais 

rencontrant des difficultés, suite au 

diagnostic local. 

-Appel à réalisation de micro -projets 

sur la thématique de l’éducation 

inclusive. 

-Sensibilisation et mobilisation des 

acteurs clés concernés par l’éducation 

des enfants handicapés au niveau local 

et national. 

-Mise en place d’espaces de 

concertation et d’échange entre les 

parents d’enfants handicapés, les 

professionnels du milieu spécialisé et 

ordinaire, les acteurs institutionnels. 

-Mise en œuvre d’un projet modèle 

d’accessibilité. 

-Production d’un guide pratique sur 

l’éducation inclusive adaptée au 

contexte Algérien.  

 La gouvernance du projet était 

assuré par : 

-Un comité de concertation 

national composé des Ministères 

concernés, Fédération des parents 

d’élèves, UNICEF et les associations 

partenaires). 

-Trois comités de concertation 

locaux dans chaque wilaya où le projet 

est mis en œuvre avec une composition 

similaire. 

Parmi les objectifs intermédiaires du 

projet, il ya lieu de noter les points 

suivants : 

-Rendre les écoles physiquement 

accessibles pour tous  

-Former et accompagner les 

enseignants à la prise en charge des 

enfants handicapés en milieu ordinaire 

et de leur besoin en matière 

d’apprentissage.  

-Apporter un accompagnement 

spécifique, si nécessaire à l’enfant 

handicapé (auxiliaire de vie scolaire, 

équipe pluridisciplinaire). 

4) Diagnostic local sur les obstacles et 

facilitateurs de l’éducation des 

enfants en situation de handicap en 

milieu ordinaire : 

Il y a lieu de signaler que la mise en 

place de projets favorisant l’inclusion 

des enfants en situation d’handicap  

demande une analyse fine des obstacles 

et des facilitateurs qui empêchent ou 

favorisent la pleine et effective 

participation des enfants dans le 

système éducatif. C’est la raison pour 

laquelle Handicap international et les 

associations partenaires ont décidé de 

mettre en place un diagnostic local afin 

d’effectuer cette analyse pour répondre  

aux problématiques exposées 

spécifiquement au niveau des wilayas 

d’Alger, Sétif et Tizi-Ouzou. 

5) Méthodologie du diagnostic local : 

La mise en œuvre d’un projet visant 

à favoriser l’inclusion des enfants en 

situation de handicap dans le système 

éducatif exige une participation active 

de tous les acteurs et professionnels 

concernés, c’est pourquoi la 

méthodologie du diagnostic ne 

s’attachera pas à établir une étude 

quantitative de type épidémiologique 

qui demande de plus gros moyens 

humains en termes d’enquêteurs et une 

méthode de travail basée sur des 

échantillonnages représentatifs, mais  

nécessite d’opter pour une démarche 

participative incluant  les différents 

groupes cibles  (les acteurs de 

l’éducation des enfants handicapés, le 

corps enseignant, les membres des 

comités de  concertation locaux 

regroupant les autorités locales) en tant 

que sujet et acteur du diagnostic local 

qui se distingue du diagnostic statique, 

en ce sens qu’il dégage des priorités, 

des tendances mais pas de données 

chiffrées exhaustives.  
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charge scolaire des enfants ayant des 

besoins spécifiques et qui insiste sur la 

prise en compte de leur situation  et 

créer les conditions leur permettant 

d’atteindre les meilleures performances.   

Pour arriver à une organisation 

efficace de la prise en charge des 

enfants handicapés  en  milieu scolaire, 

il ne fait pas de doute que la note n°771 

du 24/10/2010
(21)

 émanant du ministère 

de l’éducation  constitue un événement 

important pour cette catégorie d’enfants 

et leurs parents puisque elle explicite  

sans équivoque les directives  que 

doivent suivre  les établissements 

éducatifs quant à l’organisation de 

l’accueil et de  la scolarisation de cette 

frange de la population. 

A titre illustratif, nous pouvons citer 

certains points de ce dispositif 

organisationnel sus -cité : 

-la scolarisation de l’enfant 

handicapé obéit aux mêmes conditions 

que l’enfant valide, avec la seule 

particularité de prolonger la période de 

scolarisation obligatoire de deux ans 

au-delà de l’âge de 16 ans pour l’enfant 

handicapé.   

-l’admission de l’enfant handicapé se 

fait dans l’établissement le plus proche 

de son domicile sans prendre en 

considération le secteur géographique 

réservé à chaque établissement éducatif.  

-Dans la mesure du possible, l’enfant 

handicapé doit être intégrer  dans un 

groupe fréquentant une classe située au 

niveau du rez-de-chaussée.  

-La répartition des places  des élèves 

en classe se fait compte tenu de la 

situation d’handicap existante.  

-Tisser des liens solides entre la 

famille de l’enfant handicapé et les 

responsables de l’école en vue 

d’améliorer les conditions de sa  

scolarisation  et atténuer les obstacles 

auxquels il est confronté.  

-Adapter les activités pédagogiques 

exigées de l’enfant handicapé de 

manière à les mettre à la portée de ses 

capacités.  

-Faire l’effort de réunir toutes les 

conditions pouvant faciliter 

l’intégration de l’enfant handicapé dans 

le milieu scolaire.  

-Collaboration avec les structures 

concernées pour la mise à disposition 

des moyens matériels qui facilitent à 

l’enfant handicapé l’accès  à 

l’environnement matériel de l’école. 

3) Présentation du projet handicap 

international : 
Handicap international en partenariat 

avec trois associations Algériennes 

(Association des parents d’enfants 

infirmes moteurs d’origine cérébrale 

(APIMC)de Sétif, Association nationale 

de soutien aux personnes handicapées 

El Baraka d’ain Taya et Association des 

handicapés et leurs amis de la daïra de 

Bouzeguène) s’engagent à contribuer 

au renforcement et à la généralisation 

de l’accès des enfants en situation de 

handicap au système éducatif en 

Algérie à compter de l’année 2010 

jusqu'à l’année 2012, les zones 

d’intervention se situent au niveau 

national et régional 

(ALGER, SETIF, TIZI OUZOU). 

Pour ce faire, elles doivent  réaliser 

un objectif en commun qui est de   

favoriser l’émergence de bonnes 

pratiques des acteurs associatifs et 

institutionnels concernés par 

l’éducation des enfants handicapés pour 

promouvoir leur participation  et leur 

inclusion au sein des écoles ordinaires. 

Parmi les activités  principales qui 

ont été programmées au titre des années 

2010, 2011 et 2012 : 

-Mise en place d’un diagnostic local 

dans chaque Wilaya sur les obstacles et 

facilitateurs de l’éducation des enfants 

en milieu ordinaire. 



El-Tawassol : Sciences Humaines et Sociales                                                                  N°36 -  decembre 2013 

 

56 

 

ressources à la disposition d’un 

enseignement pour tous. Selon les pays 

européens, on classifie plus ou moins 

les enfants voire pas du tout, ce qui a 

des conséquences sur l’éducation, les 

droits au soutien qui en découlent et les 

possibilités d’éducation. 

Il y a lieu de rappeler aussi la 

convention des nations unies  relatives 

aux droits des personnes handicapées 

(2006) et plus particulièrement l’article 

n°24
(16)

 qui incite les états - pour 

promouvoir le droit à l’éducation – de 

mise en œuvre  les mesures suivantes : 

-Les enfants handicapés ne sont pas 

exclus, sur le fondement de leur 

handicap de l’enseignement primaire 

gratuit et obligatoire ou de 

l’enseignement secondaire  

-Les personnes handicapées peuvent 

sur la base de l’égalité avec les autres 

avoir accès dans les communautés ou 

elles vivent à un enseignement primaire 

inclusif gratuit et de qualité, et à 

l’enseignement secondaire 

-Un accompagnement si nécessaire 

pour faciliter leur éducation effective  

-Des aménagements raisonnables en 

fonction des besoins de chacun. 

b) Le cadre national Algérien : 

L’éducation inclusive exige tout 

d’abord d’assurer sans distinction 

aucune, l’éducation et l’enseignement à 

toute personne en âge d’être scolarisé et 

assurer un enseignement tout au long de 

la vie. De fait, cela suppose l’existence 

juridique et réglementaire qui 

définissent et organisent l’éducation 

qu’elle soit inclusive ou non. 

En ALGERIE, l’accès à l’éducation 

est un droit constitutionnel consacré par 

l’article 53
(17)

 de la loi fondamentale 

qui stipule : 

-La garantie du droit à 

l’enseignement 

-La gratuité de l’enseignement  

-Le caractère obligatoire de 

l’enseignement fondamental (d’une 

durée de 09 (neuf) ans). 

S’agissant de la protection des 

handicapés et des personnes âgées, un 

dispositif légal a été adopté pour 

promouvoir et protéger les personnes 

vulnérables notamment les handicapés 

conformément à la loi n° 02-09 DU 8 

mai2002
(18)

 qui consacre tous les droits 

prévus en la matière par les normes 

internationales. Cette loi vise à assurer 

la prise en compte de toutes les formes 

de handicaps dans les politiques et 

programmes de développement, 

l’élimination de toute forme de 

ségrégation à l’égard des personnes 

handicapées, la consultation avec les 

associations des handicapés pour mieux 

assurer leur intégration dans la vie 

publique sociale, économique et 

culturelle du pays. 

De plus, l’article  de la même loi-

sus-citée spécifie l’ouverture des 

classes d’adaptation pour prendre en 

charge les élèves en difficultés ou 

accusant des retards.   

La loi n°8-04 du 23janvier 2008
(19)

  

d’orientation sur l’éducation insiste sur 

la prise en charge pédagogique 

appropriée et à l’intégration scolaire des 

élèves handicapés. 

Pour s’en convaincre, il y a lieu de se 

référer à son article qui stipule 

que : « l’Etat veille à permettre aux 

enfants ayant des besoins spécifiques de 

jouir du droit à l’enseignement. Le 

secteur de l’éducation national en 

liaison avec les établissements 

hospitaliers et les structures concernées, 

veille à la prise en charge pédagogique 

appropriée et à l’intégration scolaire des 

élèves handicapés et des malades 

chroniques ». 

Il est utile  de rappeler aussi dans ce 

contexte la circulaire n°1061du 

8/10/1996
(20)

  relative à la prise en 
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communautés accueillantes, en édifiant 

une société intégratrice et en atteignant 

l’objectif de l’éducation pour tous; en 

outre, elles assurent efficacement 

l’éducation de la majorité des enfants et 

accroissent le rendement et, en fin de 

compte, la rentabilité du système 

éducatif tout entier. 

Aussi, l’article 23de la 

CNUDE
(13)

 parle des droits des enfants 

handicapés, qui devraient recevoir une 

aide spéciale (gratuité autant que 

possible) afin d’assurer que « l’enfant 

ait effectivement accès à l’éducation et 

bénéficie de ce service de façon propre 

à assurer une intégration sociale aussi 

complète que possible et son 

épanouissement personnel ». 

La récente CNUDPH
(14)

 a déjà été 

signée par la plupart des pays 

européens, bien que peu l’aient encore 

ratifiée (c’est la ratification qui est 

l’engagement de mise en œuvre). 

L’article 24 va bien plus loin que les 

textes précédents en demandant aux 

états d’assurer un système d’insertion 

scolaire à tous les niveaux et d’offrir, 

tout au long de la vie, des possibilités 

d’éducation qui visent : 

-Le plein épanouissement du 

potentiel humain et du sentiment de 

dignité et d’estime de soi, ainsi que le 

renforcement du respect des droits de 

l’homme, des libertés fondamentales et 

de la diversité humaine.  

-L’épanouissement de la personnalité 

des personnes handicapées, de leurs 

talents et de leur créativité ainsi que de 

leurs aptitudes mentales et physiques, 

dans toutes la mesure de leurs 

potentiels 

-La participation effective des 

personnes handicapées à une société 

libre. 

Cependant, aucune définition de 

l’éducation inclusive ou de l’insertion 

scolaire n’est donnée dans  le texte de 

la convention, ce qui peut permettre une 

grande variété de pratique et de 

politique nationales. 

Au niveau de l’UNION 

EUROPEENNE existent beaucoup de 

déclarations sur l’éducation des enfants 

handicapés mais aucune obligation pour 

les états membres de mettre en œuvre 

une  éducation inclusive. 

Techniquement, l’article 13 du traité 

d’AMSTERDAM
(15)

 permet une action 

appropriée pour combattre  la 

discrimination sur divers fronts, 

incluant l’âge et le handicap. Cet article 

a permis l’adoption de la directive du 

conseil européen 200 relative à l’égalité 

de traitement en matière d’emploi et de 

travail, mais elle ne concerne que les 

formations les plus avancées comme 

par exemple la formation 

professionnelle. La charte européenne 

des droits fondamentaux contient un 

droit à l’éducation, il s’applique à tous 

et inclut les enfants et les adultes 

handicapés. 

En conséquence, la plupart des pays 

européens ont voté ou sur le point de 

voter de nouvelles lois sur l’éducation 

des enfants handicapés, le soutien à une 

éducation entièrement inclusive varie 

beaucoup. Les textes officiels 

privilégient en général l’inclusion des 

enfants handicapés. 

Cependant les pays diffèrent sur 

l’étendue des dispositions en matière 

d’éducation spéciale séparée. D’un 

côté, nous avons l’ITALIE qui promeut 

un système entièrement inclusif, et d’un 

autre côté, nous avons la France et 

l’Allemagne qui ont un réseau 

considérable d’institution. La 

séparation entre les écoles spécialisées 

et l’école ordinaire devient moins nette 

dans plusieurs pays, avec des classes 

spécialisées situées au sein même d’une 

école ordinaire et des écoles 

spécialisées transformées en centre de 
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dans une moindre mesure, contre les 

inégalités sociales ». 

Dans ce cadre bien précis, les 

personnes handicapées et leurs parents 

ont milité à travers leurs associations 

pour obtenir un ensemble de droits et 

plus particulièrement le droit à 

l’éducation et la reconnaissance d’un 

statut. Pour savoir comment les lois 

portant sur le droit de l’enfant 

handicapé à l’éducation ont évolué, 

nous avons jugé utile de se référer au 

cadre juridique international et national 

afin de donner un éclairage assez 

complet sur le sujet. 

a)Le cadre international : 

Le droit à l’éducation a été reconnu 

comme une base  fondamentale pour le 

futur  et figure dans bon nombre de 

documents internationaux. 

Dans le sillage de ce qui précède, 

nous pouvons citer la déclaration 

universelle des droits de l’homme de 

1948
(6)

  et le pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux
(7)

 et  

culturel de 1976. Aussi, il y a lieu de 

signaler que l’objectif d’une éducation 

primaire obligatoire universelle a été 

défini lors du sommet mondial pour 

l’enfance en 1990 et réaffirmé en 2002. 

De plus la déclaration mondiale sur 

l’éducation pour tous
(8)

  avec son cadre 

d’action revu en 2000 a défini de 

nombreux objectifs, incluant 

notamment l’éducation primaire 

universelle et une augmentation de 50% 

du nombre d’adultes lettrés pour 2015. 

Abondant dans le même sens, la 

convention des nations unis relatives 

aux droits d’enfants (CNUDE)
(9) 

contient deux articles dédiés à 

l’éducation. Ces articles sont les 

suivants :
 

Article 28 : « Le droit de l’enfant à 

l’éducation et le devoir de l’état de 

s’assurer que, à tous le moins, 

l’éducation primaire soit gratuite et 

obligatoire. L’administration de la 

discipline scolaire doit de plus refléter 

la dignité humaine de l’enfant ».   

L’éducation est aussi mentionnée 

dans la convention européenne des 

droits de l’homme  (CEDH)
(10)

. 

L’article n°2 du premier protocole 

affirme que : 

« Nul ne peut se voir refuser le droit 

à l’instruction. L’état,  dans l’exercice 

des fonctions qu’il assumera dans le 

domaine de l’éducation et de 

l’enseignement respectera le droit des 

parents d’assurer cette éducation et 

enseignement conformément à leurs 

convictions religieuses et 

philosophiques ». 

La charte européenne
(11)

 contient 

aussi un droit à l’éducation, dans 

l’article 17 : « Les parties s’engagent à 

prendre toutes les mesures nécessaires 

et appropriées tendant à assurer aux 

enfants et aux adolescents un 

enseignement primaire et secondaire 

gratuit, ainsi qu’a favorisé la régularité 

de la fréquentation scolaire ». 

A la lecture de ce qui précède, le 

droit à l’éducation pour tous les enfants  

bénéficie d’une reconnaissance 

étendue, le droit à l’éducation inclusive 

est moins bien établit  légalement. La 

définition de ce que constitue 

l’éducation inclusive est encore sujet à 

débat, ainsi que des mérites relatifs des 

choix parentaux et les différents types 

d’écoles. 

La déclaration de SALAMANQUE 

(UNESCO 1994)
(12)

 a reconnu  

l’éducation inclusive au niveau 

international. Les enfants ayant des 

« besoins éducatifs spéciaux »doivent 

pouvoir accéder aux écoles ordinaires, 

et on peut lire plus loin que les écoles 

ordinaires avec une orientation 

inclusive constituent le moyen le plus 

efficace de combattre les attitudes 

discriminatoires, en créant des 
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des paralysies de France
(4)

   qui signale 

que l’école n’est pas seulement 

dispensatrice de savoir mais elle est 

aussi le lieu d’apprentissage de la vie 

sociale,  

une nouvelle tendance en matière 

d’éducation commence à prendre 

forme, c’est ce qu’on appelle 

l’éducation inclusive qui désigne un 

système éducatif qui tient compte des 

besoins particuliers en matière 

d’enseignement et d’apprentissage de 

tous les enfants et jeunes en situation de 

marginalisation et de vulnérabilité 

comme les handicapés. 

Pour mettre à la disposition des 

pouvoirs publics un guide de 

l’éducation inclusive qui sera une 

source d’information pour la mise en 

place d’une politique inclusive, un 

diagnostic local sur les obstacles et 

facilitateurs de l’éducation des enfants 

en situation de handicap a été mené par 

Handicap international et  les 

associations partenaires (l’Association 

des parents d’enfants « IMC » de Sétif, 

l’Association des personnes 

handicapées et leurs amis de la daïra de 

Bouzeguène et l’Association nationale 

de soutien aux personnes handicapées 

El Baraka à Ain Taya)  dans le cadre 

d’un projet portant sur l’inclusion des 

enfants en situation d’handicap dans le 

système éducatif Algérien. 

 La mise en œuvre d’un projet visant 

à favoriser l’inclusion des enfants en 

situation de handicap dans le système 

éducatif exige une participation active 

de tous les acteurs et professionnels 

concernés, c’est pourquoi la 

méthodologie du diagnostic ne 

s’attachera pas à établir une étude 

quantitative de type épidémiologique 

qui demande de plus gros moyens 

humains en termes d’enquêteurs et une 

méthode de travail basée sur des 

échantillonnages représentatifs mais 

nécessite d’opter pour une démarche 

participative incluant les différents 

groupes cibles  (les acteurs de 

l’éducation des enfants handicapés, le 

corps enseignant, les membres des 

comités de  concertation locaux 

regroupant les autorités locales) en tant 

que sujet et acteur du diagnostic local.   

Quant à l’élaboration des outils, trois 

outils ont été retenus et développés 

pour répondre aux objectifs du 

diagnostic local:  

-Des enquêtes via des questionnaires 

(auprès des acteurs de l’éducation des 

enfants handicapés) 

-Des groupes de travail et de 

réflexion (avec le corps enseignant) 

-Des comités de concertation locaux 

(regroupant les autorités locales)    

Ainsi, une liste des besoins en 

matière d’éducation des enfants en 

situation de handicap a été établie par 

ces groupes cibles. 

Dans cet article, qui est le reflet 

d’une expérience que j’ai vécue 

personnellement en tant que parent 

d’enfant « IMC » et Président fondateur 

de l’association des parents d’enfants 

IMC de Sétif seront représentés les 

principaux résultats du diagnostic. 

2) Un cadre politique pour 

l’éducation inclusive : 

Il est à noter que l’histoire de 

l’évolution du concept de handicap à 

travers le cadre réglementaire est riche  

d’enseignement. 

Dans un récent passé, comme le fait 

remarquer ELISABETH ZUCMAN
(5)

 :  

«Les familles des personnes 

handicapées restaient sans aide pour 

assumer des conditions 

« handicapantes » de l’handicap comme 

par exemple l’exclusion de l’école ou 

de l’emploi. 

Que de fois, nous avons lu ou 

entendu que la loi est un rempart  

contre les inégalités de la naissance et, 



El-Tawassol : Sciences Humaines et Sociales                                                                  N°36 -  decembre 2013 

 

52 

 

Introduction : 
Le but ultime de l’éducation de 

qualité est d’en finir avec toutes les 

formes de discrimination. 

Actuellement, les statistiques de 

l’UNESCO signalent que 75 millions 

d’enfants sont exclus de l’éducation, 

sept sur dix vivant en Afrique 

subsaharienne ou en Asie du Sud et de 

l’ouest. Parmi ces enfants, la proportion 

des filles atteint 60 %dans les états 

arabes et 66 % en Asie du sud et de 

l’ouest. 

Il y a lieu de signaler que les raisons 

principales de cette exclusion sont la 

pauvreté, l’inégalité entre les sexes, le 

travail des enfants et surtout le 

handicap. 

S’agissant de ce dernier, le peu 

d’enfants handicapés qui arrivent à 

s’inscrire à l’école ordinaire est 

insignifiant et essayent de s’accrocher 

en fournissant beaucoup d’efforts pour 

s’adapter au système sans qu’ils n’aient 

aucuns moyens à leur disposition pour 

faciliter leur intégration. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit 

notre étude qui dépasse le cadre de 

l’intégration et met l’éclairage sur une 

autre forme d’éducation qu’on appelle 

l’éducation inclusive qui vise  à 

améliorer le système pour un meilleur 

accès des enfants handicapés à l’école 

Algérienne.  

Dans cette perspective, FREDERIC 

MAYOR (Unesco) cité par 

CHAUVEAU LOIC
(1)

 nous a avertit en 

insistant sur le fait que : « les besoins 

éducatifs spéciaux qui sont une 

préoccupation commune des pays du 

nord et du sud ne pourront être pris en 

compte isolément .Ils doivent faire 

partie d’une stratégie éducative globale 

et, pour tout dire, de nouvelles 

politiques économiques et sociales. Ils 

appellent une réforme majeure des 

écoles ordinaires »   

1) Position du problème : 

L’expérience de l’intégration des 

enfants handicapés dans le système 

éducatif Algérien recherchée par les 

pouvoirs publics et la société civile a 

montré ses limites. 

Dans ce contexte, BERNARD 

ASTRUC
(2)

 et les responsables du 

mouvement associatif indiquent que le 

bilan de cette intégration apparait fort 

timide puisque de nombreux enfants 

handicapés sont écartés des espaces 

scolaires par  manque d’adaptabilité de 

l’école ou de l’enfant. Or, il n’est pas 

sans intérêt de signaler que le concept 

de l’intégration se traduit par le fait que  

des minorités se joignent à une classe 

sans que les règles du système soient 

modifiées. Résultat, c’est à l’élève avec 

handicap de s’adapter au système. 

Signalons au passage, comme le 

souligne fortement A. KOUADRIA
(3)

, 

qu’intégrer une personne dans le  tissu  

social signifie que cette dernière est 

étrangère et par voie de conséquence 

l’enfant handicapé est donc étranger à 

l’école dans laquelle on souhaite 

l’intégrer. 

Devant cette situation qui perdure, 

on est en droit de se poser la  question 

suivante: ne doit-on pas aller dans le 

sens contraire et prendre cette fois-ci en 

ligne de compte tous les éléments qui 

constituent le système à savoir : l’école, 

le directeur, les enseignants, les 

programmes, les méthodes  

pédagogiques, les outils, les 

instruments d’évaluation? 

En d’autres termes, l’école ordinaire 

ne peut-elle pas s’adapter à l’enfant 

handicapé et prendre en compte ses 

besoins spécifiques ?  

Sous l’effet du développement des 

expériences menées par les spécialistes 

de l’éducation sous l’égide de  

Handicap-international et la 

conjugaison des efforts  de l’association 
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Résumé  
Dans le cadre d’un projet intitulé « Education pour tous: vers l’inclusion des enfants en 
situation de handicap dans le système éducatif algérien » lancé en 2010, Handicap 
international et les associations partenaires Algériennes  ont mené un diagnostic local sur les 
obstacles et les facilitateurs de l’éducation des enfants en situation de handicap. Le 
diagnostic local s’est concentré principalement sur les enfants en situation de handicap déjà 
inscrits dans une école publique mais ne bénéficiant pas de manière régulière et structurée 
d’un environnement accueillant et inclusif leur permettant d’accéder aux apprentissages ,et 
répondre  à leurs besoins spécifiques exprimés par les groupes cibles. 
  
Mots clés : L’inclusion des enfants en situation d’handicap, Diagnostic local sur les 
obstacles et facilitateurs de l’éducation des enfants en situation de handicap, les besoins 
spécifiques. 
 
 
 
 
 
Abstract 
As part of a project entitled "Education for all: towards the inclusion of children with 
disabilities in the Algerian educational system" launched in 2010, Handicap International 
and partnerAlgerian associations conducted a local diagnosis of barriers and facilitators of 
the education of children with disabilities. The local diagnosis focused primarily on children 
with disabilities already enrolled in a regular school but not receiving regular, structured, 
welcoming and inclusive environment allowing them to access learning. This article is timely 
as it sheds light on the key barriers and facilitators to participation and inclusion of children 
with disabilities in schools as well as on specific needs of the target groups.  
 
Key-words: Inclusion of Children with Disabilities, Local Diagnosis of barriers and 
facilitators of education of children with Disabilities, Specific needs.  
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص
نحو إدماج األطفال في حالة إعاقة في النظام  التربوي الجامع في الجزائر،تم  "التربية للجميع: " في إطار مشروع الموسوم 

اجراء دراسة حول تشخيص محلي للعوائق والمسهالت لتعلم االطفال في حالة اعاقة ، وذلك تحت اشراف  0202في سنة 
ساسا على االطفال في حالة وقد ركز التشخيص المحلي أ. المنظمة العالمية لإلعاقة مع شركائها الجمعيات الجزائرية 

اعاقة و المتمدرسين في المدارس العادية والذين ال يستفيدون بصفة نظامية من محيط استقبالي مرحب وجامع يسمح لهم 
 . من استيعاب الدروس ويستجيب الحتياجاتهم الخاصة المعبر عنها من طرف المستجوبين

 
تشخيص للعوامل المعرقلة والمسهلة لتربية فئة االطفال ، اعاقةادماج الجامع لألطفال في حالة :الكلمات المفاتيح 

 .االحتياجات الخاصة ، المعوقين
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Le présent travail nous amène à 

penser que ces concentrations rendent 

plus lisible la structure spatiale de 

Biskra. A notre sens, il serait 

intéressant de développer une vision 

stratégique à l’échelle de 

l’agglomération pour préparer, 

accompagner et / ou anticiper les 

futures évolutions urbaines de la ville. 

Cette stratégie devra  repenser et 

renforcer la nouvelle centralité 

émergente au nord-est et s’interroger 

sur la qualité urbaine et architecturale à 

produire.  

Cela suppose également l’introduction 

de nouvelles fonctions, activités et 

services en concordance avec les 

besoins de la société. Elle permettra 

aussi de revaloriser la centralité de 

l’ancien noyau pour qu’il continue à 

véhiculer son image et symbolique 

historique. La construction de cette 

stratégie d’ensemble est à même 

d’offrir des possibilités d’action et de 

gestion pour les collectivités locales et 

les divers acteurs concernés à travers 

une logique de complémentarité entre 

les centralités existante et nouvelle.  
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secteur N °8 ZHUN El Alia Nord, 

nouvelle extension périphérique. Il en 

ressort que la ville de Biskra se 

structure désormais autour de deux  

pôles: 

 Une centralité principale ‘‘initiale’’ 
qui regroupe le noyau colonial et sa 

première extension (quartier Star 

Mlouk). Cette centralité répond à une 

logique de stratification historique, elle 

se caractérise par une forte attractivité 

commerciale pour l’ensemble de la 

population située dans sa zone 

d’attraction, dépassant largement le 

périmètre de la ville.  

 Une centralité secondaire en 

périphérie nord-est (ZHUN El Alia), 

grâce à un poids démographique 

important et dont l’attraction et la 

spécialisation demeurent moins 

importantes que celles du noyau 

principal. Ce type de centralité 

témoigne en effet de l’émergence 

effective de nouvelles polarités en 

périphérie qui peuvent désormais 

constituer un contre poids au noyau 

central pour l’acquisition de biens 

commerciaux et autres. 

 

5. CONCLUSION 

La notion de centralité associe 

forcément  celle de densité et de 

diversité
(12)
. Ainsi, l’émergence de 

‘‘nouveaux lieux’’ dotés d’une 

concentration et d’une diversité 

commerciale au niveau d’un ou de 

plusieurs pôles d’une agglomération 

participe à transformer la configuration 

spatiale et la logique fonctionnelle de 

cette dernière. En effet, l’évolution de 

la structure commerciale à Biskra, 

analysée à travers ce travail, a eu un 

impact important sur son organisation 

spatiale. Notre analyse s’est 

essentiellement basée sur deux 

approches. La première étant qualitative 

nous a permis d’appréhender la 

structure commerciale en matière de 

classification des commerces, de leur 

localisation et spécialisation à travers 

les secteurs de la ville et aussi de leurs 

concentrations. La  seconde approche 

qui est quantitative a d’abord mis en 

évidence 06 niveaux de hiérarchisation, 

ces derniers ont été obtenus grâce à la 

matrice des activités commerciales. 

Ensuite, le calcul du pouvoir 

d’attraction commerciale a permis la 

constitution d’une carte d’attractivité 

commerciale par secteur urbain. Enfin, 

l’analyse en composantes principales 

(ACP) qui est une méthode d’analyse 

de données variées, nous a permis de 

décrire et d’explorer les relations entre 

les différents types d’activités 

commerciales existantes à Biskra, et 

leurs profils de localisations à travers 

les secteurs urbains. 

La procédure qui est essentiellement 

statistique, a été établie par l’usage et la 

lecture des données de l’enquête sur 

terrain à travers des tableaux 

d’identification des variables, de 

matrices de corrélations et de leur 

représentation graphique. Cette analyse 

factorielle a permis de dégager 04 

grands groupes de typologie 

commerciale. 

Il en ressort des résultats obtenus au 

carrefour des deux approches que la 

ville de Biskra se structure désormais 

autour de deux principaux pôles : une 

centralité initiale marquée par le facteur 

et poids commercial historique et une 

autre centralité, cette fois si secondaire 

et périphérique. Cette structuration de 

l’espace Biskri, a été porteuse d’une 

nouvelle dynamique urbaine et 

productrice d’une fréquentation 

soutenue au niveau de ces deux pôles. 

Ceci ouvre la possibilité d’agencement 

et de complémentarité de ces 

centralités. 
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nombre d’établissements commerciaux 

malgré que les secteurs N°8, 4, 1 et 6  

se caractérisent également  par une 

forte densité commerciale(Figure7).  

 

 

Figure 8 : La ville de Biskra : la densité commerciale selon les types de commerce 

par secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Enquête sur terrain en 2008 

 

L'analyse de la carte de densité 

commerciale par types de commerce 

issue de l'analyse en composantes 

principales, fait ressortir deux grands 

ensembles (Figure8) : 

Le premier ensemble correspond 

aux cinq secteurs : centre ville – 

secteur1, le quartier Star Mlouk – 

secteur 5, et El Alia Nord– secteur 8, en 

plus des secteurs 4 et 6. Cet ensemble 

forme un groupe relativement cohérent 

sur le plan spatial, il s’agit du cœur de 

la ville et correspond aux quartiers où 

la densité commerciale reste parmi les 

plus fortes de la ville.  

Le second ensemble est représenté 

par la partie sud de la ville de Biskra 

correspondant aux secteurs 2, 3,7, 9 et 

10 et où la densité commerciale reste 

parmi les plus faibles. 

4. INTERPRETATION ET 

LECTURES CROISEES 

Notre analyse de la structure 

commerciale de la ville de Biskra, 

effectuée à la croisée des approches 

qualitative et quantitative, a démontré 

l’existence d’une forte concentration 

commerciale dans trois secteurs : le 

secteur N°1 qui n’est autre que le 

damier colonial et noyau historique de 

la ville, le secteur N°5représenté par le 

quartier Star Mlouk qui est le plus 

dense du point de vue nombre 

d’établissements et finalement le 

Densité commerciale très forte 

 
Densité commerciale faible 

 
Densité commerciale forte 

 

Densité commerciale moyenne 

 

3 
10 

1 
8 

2 

5 
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Enfin, la superposition des deux 

plans (Figure 7) permet de dégager des 

groupes d'individus pouvant avoir 

relativement les mêmes caractéristiques 

et constituer des groupes homogènes.  

La typologie commerciale obtenue 

par l'utilisation de l'analyse factorielle 

fait apparaître quatre groupes de 

circonscriptions (Tableau 5). 

 

Tableau 5 : Les correspondances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Enquête sur terrain et analyse mathématique en 2008 

 

 Le groupe I. 

Ce groupe est représenté par le 

secteur N° 5 qui se singularise par 25 

variables, soit un taux de 36,23%. Il se 

caractérise par une dominance du 

commerce de l’équipement de la 

personne, de l’équipement de la maison 

et de l’artisanat de production. Le 

nombre d’établissements en ce secteur 

est égal à 1124 soit un taux de 29,47%, 

ce qui traduit la forte densité et 

diversité commerciales. Nous 

parvenons à conclure que le secteur 

N°5 est le centre géométrique et le 

cœur de la ville de Biskra (Figure 7). 

 Le groupe II. 

Cet ensemble de secteurs se 

singularise par 41 variables, soit un 

taux de 59,42%. Il se caractérise par 

une forte diversité et densité 

commerciales. Il comprend les secteurs 

N° 1, 4, 6 et 8 (Figure 7), avec une 

dominance du commerce de service, de 

l’artisanat de service, de l’équipement 

de la profession et de l’alimentation. La 

densité et la diversité des 

établissements commerciaux dans ce 

groupe sont relativement importantes, 

car leur nombre est égal à 2245 soit un 

taux de 58,87%.   

 Le groupe III. 

Ce groupe est représenté uniquement 

par le secteur N° 10.Il est défini par un 

ensemble de 03 variables : drogueries, 

électriciens et tôliers, le nombre des 

établissements dans ce groupe est égal à 

163 soit un taux de 4,27%. Ce dernier 

se traduit par une densité moyenne et 

l’absence de la diversité commerciale. 

 Le groupe IV. 

C'est un groupe qui se compose des 

secteurs N° 2, 3,  7 et 9 et se singularise 

par de très faibles densité et diversité 

commerciales, car le nombre des 

établissements est  égal à 281 soit un 

taux de 7,36%. 

Il s’avère donc, que le secteur N° 5 

reste le plus dense du point de vue 

Groupes Variables 
Lieux 

(secteurs) 

I 

A-C -I -J -K-L-M-N-O -P -R -U-AC -

AG -AH -AO-AQ -AR -AU -AY-BE-BJ 

-BK -BL – BM 

5 

II 

B-D-E-F-G-H- Q-S-T-V-X-Y-Z-AA-

AB-AD-AE-AF-AI-AJ-AM-AN-AP-

AS-AT-AV-AW-AX-AZ-BA-BB-BC-

BD-BF-BG-BH-BI-BN-BO-BP-BQ 

 

8 – 4 – 1 – 

6 

III W-AK-AL 10 

IV  
2 – 3 – 9 – 

7 
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Le diagramme des composantes 

(Figure 5) est la représentation 

graphique de la matrice des 

composantes, c'est-à-dire la matrice de 

corrélation entre les types d’activités 

commerciales. La position des 

différentes variables sur l'hyperplan 

permet de constituer des groupes 

homogènes ayant relativement les plus 

forts coefficients de corrélation et qui 

peuvent comporter les mêmes 

paramètres d'explication. Par ailleurs, la 

même opération sur le graphique relatif 

aux lieux (diagramme de dispersion) 

permet de dégager des groupes 

partiellement homogènes (Figure 6). 

L’analyse factorielle permet de créer 

deux nouvelles variables. En effet, en 

plus des observations qui sont les lieux 

(10 secteurs) et les variables qui 

expriment l'importance des différents 

types de commerces en ces lieux, les 

nouvelles variables synthétiques 

représentent les principaux axes de 

différenciation des paysages 

commerciaux. Ces axes ont le mérite 

d'être documentés au travers des 

corrélations qu'ils ont avec le profil de 

localisation des variables c'est-à-dire 

des types de commerces. Bien que 

fondée sur l'analyse de la composition 

de l'offre des lieux, cette méthode met 

clairement l'accent dans ses résultats 

sur le profil de localisation des types de 

commerces, ce qui rencontre la volonté 

de caractériser les distributions 

spatiales plutôt que de documenter les 

lieux. Une fois les deux diagrammes 

obtenus, il s’agit de faire ressortir les 

corrélations entre les lieux (les 10 

secteurs) et les variables (les 69 types 

d’activités commerciales

 

Figure 7 : Les grands groupes de la typologie commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : Traitement personnel par superposition des 02 diagrammes précédents 
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Tableau 4 : Matrice des corrélations des variables 

Variables A B C D E F G H I J K ……………BQ 

A 1,00                      

B 0,72 1,00                   

C 0,92 0,82 1,00                 

D 0,89 0,65 0,78 1,00               

E 0,90 0,56 0,78 0,91 1,00             

F 0,75 0,93 0,78 0,72 0,58 1,00           

G 0,66 0,30 0,45 0,68 0,82 0,23 1,00         

H 0,46 0,27 0,44 0,53 0,73 0,28 0,45 1,00       

I 0,77 0,27 0,70 0,61 0,63 0,28 0,53 0,12 1,00     

J 0,79 0,31 0,73 0,62 0,65 0,32 0,52 0,15 1,00 1,00   

K 0,74 0,26 0,67 0,56 0,57 0,26 0,47 0,05 1,00 0,99 1,00 

L 0,74 0,26 0,66 0,54 0,55 0,26 0,50 0,00 0,99 0,98 0,99 

M 0,96 0,61 0,85 0,83 0,83 0,63 0,71 0,28 0,88 0,89 0,86 

N 0,80 0,80 0,84 0,68 0,60 0,86 0,29 0,27 0,48 0,51 0,47 

O 0,89 0,55 0,89 0,66 0,68 0,56 0,40 0,25 0,90 0,92 0,90 

P 0,83 0,40 0,71 0,88 0,96 0,44 0,79 0,74 0,67 0,69 0,61 

. 

. 

. 

. 

BQ 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête sur terrain et analyse statistique en 2008 

 

Les graphiques sont une 

représentation schématique de la 

matrice des corrélations entre les 

variables et les axes principaux d'une 

part et la matrice des coordonnées des 

lieux  sur les axes principaux d’autre 

part.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Enquête sur terrain et analyse statistique en 2008 

 

Figure 5 : Diagramme des composantes 

(Cercle des corrélations)  

Figure 6 : Diagramme de dispersion 

(Représentation des secteurs de la ville de Biskra) 
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de l’analyse. Elle est très importante car 

elle permet de simplifier la lecture et la 

représentation graphique de l’ACP. 

Dans un souci de clarté et afin d’obtenir 

une meilleure interprétation des 

résultats nous avons procédé à 

l’identification des variables (différents 

types de commerces) en utilisant les 

lettres par ordre alphabétique de A à 

BQ. (Tableau 3).    

 

 

Tableau 3 : Identification des variables 

Variables Signification 

A Alimentation générale 

B Boulangerie 

C Boucherie 

D Pâtisserie 

E Fruits et légumes 

F Vente semoule 

G Produits laitiers 

H 
Grossiste alimentation 

générale 

I Habillement 

J Chaussures  

. 

. 

. 

BQ (69 

variables) 

. 

. 

. 

. 

Expertise et contrôle de 

voiture 
 

Source : Traitement personnel en 2008 

 

 
Etape II : Représentations graphiques et 

interprétation (Le Diagramme des 

composantes et le diagramme de 

dispersion) 

Les corrélations entre les variables 

préalablement identifiées sont établies 

grâce à la matrice des corrélations 

(Tableau 4). Cette dernière est obtenue 

par l’usage d’un logiciel statistique 

spécifique.   
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pouvoir attractif relativement faible, 

variant entre 4.2 et 7.5. Il traduit les 

écarts entre les deux catégories de 

commerce : la valeur moyenne 

d’établissements de type non 

alimentaire qui est de 83.43% et la 

valeur moyenne de type alimentaire  

qui estd’environ16.57%. 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Pouvoir d’attractivité commerciale par secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête sur terrain 2008 

 

 

3.3. L’analyse en composantes 

principales (ACP) 

L’Analyse en Composantes 

Principales (ACP), a été retenue parce 

qu'elle permet de synthétiser de vastes 

ensembles de données, en identifiant un 

petit nombre de facteurs qui décrivent 

la plupart des oppositions observées 

dans l'ensemble des variables d'origine. 

Elle permet la simplification de grands 

tableaux de données en décrivant les 

observations par un nombre restreint de 

nouvelles variables synthétiques. Cette 

technique permet d'ébaucher une 

hiérarchisation des facteurs de 

localisation différentielle.   

Notre Analyse en Composantes 

Principales (ACP) a été conçue par 

l’analyse d’une matrice dont les 

observations sont les lieux (les 10 

secteurs de la ville) et les variables 

traduisent la présence des différents 

types de commerces. L’enquête sur 

terrain à Biskra, a permis de dénombrer 

69 types d’activités commerciales 

(variables).  

Etape I : Identification des variables 

L’opération d’identification des 

variables représente la première étape 

4-5.5 

5.5-7 

7-8.5 

15.67 
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En effet, il existe des fonctions qui 

polarisent les habitants et requièrent 

ainsi un certain nombre de clientèle 

c'est-à-dire un seuil d’apparition (à titre 

d’exemple : clefs  minute, 

fleuristes/décors maison, vitreries…etc. 

Mais aussi les activités commerciales 

de couvertures,  telles que : 

dégraissages, hammams…). Cette 

concentration se fait dans les secteurs 

urbains localisés dans une zone 

péricentrale de la ville de Biskra et 

représentent une polarité indispensable 

au service de la ville. 

Le dernier niveau (le sixième) 

comprend vingt activités commerciales, 

avec une fréquence d’apparition entre 5 

et 7. Nous avons enregistré un nombre 

conséquent d’établissements 

commerciaux, ce qui renseigne sur 

l’importance commerciale des secteurs 

urbains N°1, N°5 et N°8 correspondant 

successivement au damier colonial, au 

quartier Star Mlouk et à El Alia Nord. 

Nous avons relevé  également, que la 

majorité des activités dont il est 

question se trouvent dans des secteurs 

urbains à forte concentration 

démographique et d’une rareté élevée 

(entre 0,0213 et 0,5). De plus, la moitié 

des établissements commerciaux 

existants possèdent une rareté 

supérieure à 0,05, tels que : Expertise et 

contrôle de voiture, imprimeries, 

concessionnaires de véhicules, produits 

domestiques…etc. 

L’ensemble de ces commerces existe 

seulement aux secteurs N° 1 et N° 5. 

Ainsi, la plus importante valeur de 

l’indice de Davies a été enregistrée au 

niveau de ces secteurs. Nous pouvons 

conclure que le secteur N °1 (le damier 

colonial) reste le plus important lieu 

commercial de la ville de Biskra. 

3.2. L’attraction commerciale 

L’indice d’attractivité est calculé 

selon la formule suivante
(11)

 : 

 

 

Exemple :                       
                                               

                                           
 

  

                                 
  

 
       

 

Cet indice permet de connaitre le 

pouvoir d’attraction que possède une 

localité ou un groupement urbain donné 

s’il se révèle supérieur à 1.  

Le pouvoir d’attractivité calculé au 

niveau des secteurs de la ville de Biskra 

illustré par la Figure 5 a atteint les 

valeurs suivantes : 

Le secteur N° 9 détient la première 

position, nous y comptons 47 

établissements de type non alimentaire 

soit en valeur relative près de 94% du 

total, contre 03 établissements de type 

alimentaire soit près de 6%.Ce secteur 

enregistre donc un pouvoir attractif 

conséquent de 15,67, dû à l’écart 

important entre les deux types de 

commerce.  

En deuxième position se place le 

secteur N°5 où 1003 établissements de 

type non alimentaire sont enregistrés, 

soit en valeur relative près de 89,23% 

du total, contre 121 établissements de 

type alimentaire soit environ10, 

77%.Ce secteur enregistre un indice 

d’attractivité égal à 8,29.Nous 

remarquons que ce dernier est le secteur 

le plus dense par rapport au nombre 

d’établissements. Les autres secteurs 

viennent en troisième position avec un 
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3.1. Les niveaux de la hiérarchie 

Le tableau 1illustre les résultats 

obtenus grâce à l’analyse de la 

matrice
(10)

 dont la lecture nous a permis 

de dégager six niveaux de 

hiérarchisation à Biskra :

    

Tableau  2 : Les niveaux de la hiérarchisation des activités commerciales 

(d'après les résultats matriciels) 

Niveaux Populations 
Activités 

commerciale 

Rareté 

d’établissement 

 

Indice de Davies fréquences 

Niveau 01 

« A1 » 

(secteur 07) 

19958  

- Alimentation 

- Equipement de 

la profession 

- Services 

[0,0036-0,0108] 0,6523 10 

Niveau 02 

« A2 » 

(secteurs 

03,09) 

[17019-2158] 

- Alimentation 

- Equipement de 

la profession 

- Artisanat  

[0,0063-0,0345] [1,0720-1,2477] [8-9] 

Niveau 03 

« A3 » 

(secteur 02) 

9773   
- Alimentation 

- Service 
[0,0069-0,0667] 2,1069 7 

Niveau 04 

« B1 » 

(secteur 10) 

9215   

- Artisanat 

- Alimentation 

- Equipement de 

la profession. 

[0,0114-0,0294] 4,4974 7 

Niveau 05 

« B2 » 

(secteurs 

04,06) 

[13591-23105] 

- Alimentation 

- Services 

- Artisanat  

- Equipement de 

la profession. 

[0,0024-0,1111] [9,7169-9,3543] [5-7] 

Niveau 06 

« B3 » 

(secteurs 08, 

05,01) 

[8789-40226]   

- Alimentation 

- Equipement de 

la personne 

- Equipement de 

la maison 

- Equipement de 

la profession 

- Artisanat 

- Services 

 

[0,0213 et 0,5] [11,9053-14,4812] [5-7] 

Source : Enquête sur terrain en 2008 

 

A partir du tableau 2, nous 

distinguons des taux de rareté et indice 

de Davies relativement faibles pour les 

deux premiers niveaux. Les secteurs 

représentés dans ces niveaux se 

trouvent à la périphérie de la ville. En 

ce qui concerne les troisième et 

quatrième niveaux, nous constatons une 

augmentation assez sensible de ces 

taux. 

Au cinquième niveau, la 

concentration commerciale représentée 

par l’indice de Davies a une valeur 

élevée en comparaison avec les autres 

secteurs urbains. Nous constatons qu’à 

ce niveau un important changement 

s’est opéré ; que ce soit par rapport aux 

nombre d’habitants qui est plus élevé, 

ou au regard du nombre 

d’établissements, ou en encore, de la 

qualité qui demeure de rang supérieur. 
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Tableau  1 : Matrice des activités commerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête sur terrain 2008 
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des zones à forte densité de 

peuplement. 

 La première unité de concentration 

dégagée représente le cœur même de la 

ville, il s’agit du damier colonial 

(centre-ville) et du quartier Star Mlouk. 

 La deuxième unité correspond à la 

nouvelle extension de la ville du côté 

Est, c'est-à-dire El Alia Nord. 

 

Figure 3 : La ville de Biskra : Concentration commerciale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Enquête sur terrain en 2008 

 

3. STRUCTURE COMMERCIALE 

DANS LA VILLE DE BISKRA: 

L’APPROCHE QUANTITATIVE 

La présente approche s’intéresse à la 

lecture et l’analyse de l’espace 

commercial à travers des indicateurs 

quantifiables. Ainsi, la détermination de 

la hiérarchie des villes ou des centres se 

fait selon les étapes suivantes : 

-L’utilisation des activités 

commerciales selon le type et la rareté 

des établissements. 

-L’organisation des lieux selon les 

valeurs de l’indice de Davies
(9) 

pour 

comprendre l’importance de la 

centralité commerciale dans les 

différents secteurs de la ville de Biskra. 

- Enfin, l’organisation des activités 

commerciales par ordre de fréquence 

pour obtenir les différents niveaux de la 

hiérarchisation. 

 

 

   

Forte  
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Dans la ville de Biskra, la densité 

commerciale caractérise deux secteurs 

principaux : le premier représente le 

noyau de la ville, il s’agit du damier 

colonial et le quartier Star Mlouk. 

L’appareil commercial de ce dernier 

remonte aux années soixante. Cette 

concentration qui se situe au niveau des 

plus anciens quartiers de la ville n’a pas 

empêché l’émergence d’un autre point 

de densité commerciale. Ainsi le 

second secteur se situe dans la nouvelle 

extension à l’est de la ville : El Alia 

(Figure 2). 

2.2.2. La spécialisation commerciale 

La notion de spécialisation parait 

répondre à plusieurs acceptations : au 

sens des nomenclatures de types de 

bien vendus, par spécialisation à 

l’intérieur d’un même type de biens 

vendus, à l’échelle des quartiers. Ceci 

dit, il existe un lien assez fort entre 

l’émergence des lieux spécialisés et la 

localisation des établissements dans la 

hiérarchie commerciale
(8)

. 

Généralement, les quartiers très 

spécialisés se trouvent plus souvent au 

niveau des centres villes, mais ils 

peuvent également s’implanter à 

plusieurs endroits tels que : quartiers 

périphériques, entrées de villes…etc. 

A Biskra, nous avons observé que 

l’activité commerciale de services vient 

en première position, avec 879 

établissements soit un taux de 

23,05%par rapport à tous les secteurs 

de la ville. En deuxième position, se 

placent les deux activités 

commerciales : équipements de la 

personne et équipements de la 

profession, avec un nombre 

d’établissements de 782  et de 693  

respectivement, soit un taux de 20,51% 

et de 18,17% pour chacune d’elles. 

En ce qui concerne l’activité 

équipements de la personne, elle se 

localise principalement au niveau du 

secteur N°5(noyau de la ville) avec un 

taux de 42.26% qui est en effet 

supérieur à la moyenne de la ville. 

Quand à l’équipement de la profession, 

nous le retrouvons plutôt au niveau du 

secteur N°6, avec un taux relativement 

important de 33,87% par rapport à la 

ville. Ensuite vient le commerce 

d’alimentation et l’artisanat de services, 

où 537 établissements pour 

l’alimentation et 427 autres pour 

l’artisanat réalisent des taux respectifs 

de 14,08% et de 11,20%. Pour ce qui 

est de l’artisanat, il se localise 

essentiellement au niveau du secteur 

N°7 avec un taux de 29,41%  par 

rapport à la ville. Finalement, il existe 

deux autres activités : l’équipement de 

la maison et l’artisanat de production, 

avec des taux moindres, soit 7,45% 

(284 établissements) pour la première 

et 5,53% (211 établissements) pour la 

seconde. 

Nous avons relevé une sorte de 

« multi-spécialisation commerciale » au 

niveau de plusieurs secteurs urbains 

(nous citerons particulièrement les 

secteurs 1, 2, 3, 9 et 10). 

2.3. La concentration de commerce 

L’analyse de la Figure 3, qui 

représente la répartition spatiale des 

établissements commerciaux à Biskra, a 

démontré l’existence de certaines 

logiques de concentration. Ceci nous a 

permis de dégager des « secteurs » ou 

des « lieux » plus centraux que 

d’autres.  

Par ailleurs, la forte concentration du 

commerce dans la ville de Biskra est 

enregistrée au  niveau de deux unités 

urbaines principales à savoir : Le 

secteur N°5 (s’y ajoute des petites 

parties des secteurs 1, 2, 6 et 4) et le 

secteur N°8, autrement dit, au niveau 
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leurs propriétés vis-à-vis du facteur 

considéré.  

2.2.1. Facteur Historique 

Le commerce, en général et le 

commerce de détail en particulier, 

reflète l’histoire de la ville et s’adapte à 

son évolution démographique, 

économique et spatiale. De ce fait, la 

structure actuelle du commerce dans la 

ville traduit certains héritages 

historiques mais fonctionne selon des 

logiques différentes de celles ayant 

prévalu par le passé. 

 

Figure 2 : Commerce et croissance urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: plans de la ville de Biskra 1957-2005;relevé personnel en 2008 
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Figure 1 : La ville de Biskra : découpage en secteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: PDAU de la commune de Biskra 1998 

 
2. STRUCTURE COMMERCIALE 

DANS LA VILLE DE BISKRA: 

L’APPROCHE QUALITATIVE 

L’objet de cette approche serait une 

spatialisation de la structure 

commerciale de Biskra. Pour ce faire, 

nous avons procédé à la classification 

des types de commerce et leur 

rayonnement ainsi que l’identification 

des facteurs de localisation, aussi bien 

historique, de spécialisation et de 

concentration. 

2.1. Classification des commerces 

Le commerce de détail et de services 

est destiné à la fourniture des biens et 

des services aux consommateurs, dès 

lors, il crée une grande attractivité. Le 

recensement des établissements 

commerciaux et leur classification 

permet de délimiter la  ou les centralités 

et d’élaborer une hiérarchisation des 

lieux. Il existe trois approches 

principales de classification des 

activités commerciales : 

- L’approche géographique qui 

distingue le commerce alimentaire du 

non alimentaire et classifie les activités 

sensibles aux variations 

démographiques
(5)

. 

- L’approche géoéconomique qui 

classifie trois types : le commerce pur, 

l’artisanat, et les services
(6)

. 

- La classification des types de 

commerces selon le rayonnement des 

lieux et des différents niveaux de 

polarisation
(7)

. 

Le présent travail est fondé sur une 

classification au carrefour des deux 

approches  géographique et 

géoéconomique. 

2.2. Facteurs de localisation 

commerciale à Biskra 

L’usage des facteurs de localisation 

permettra d’effectuer une sorte de 

classement des lieux analysés selon 
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1. INTRODUCTION  

La ville est un lieu d’échange et de 

travail, elle est donc un enjeu 

économique et de pouvoir et ce sont les 

commerces qui font  d’elle un  espace 

de vie et de sociabilité
(1)

. Les 

recherches sur le commerce évoquent la 

naissance de l’urbanisme commercial 

qui est significatif de l’intérêt que 

représente le secteur commercial aux 

yeux des urbanistes et aménageurs dans 

l’organisation de la trame urbaine
(2)

. 

Définir la géographie du commerce 

(particulièrement de détail) permet de 

dégager des points de réunion et 

d’attraction, plus accessibles aux 

consommateurs
(3)

. Ce sont des 

centralités éventuelles qui jouent un 

rôle fondamental dans la structuration 

de l’espace, mais également, par 

rapport à son organisation et sa 

dynamique. En effet, la centralité, 

comme définie par H. Lefèvre, 

résulterait d’une forte concentration du 

pouvoir, des richesses, de la culture, de 

l’information et de la connaissance
(4)

. 

Elle serait une forme, celle du 

rassemblement, de la rencontre, de la 

simultanéité; elle renferme donc  une 

dynamique qui la fait évoluer. La 

tendance, aujourd’hui est à 

l’interpénétration et l’imbrication entre 

le centre, dans son acceptation 

traditionnelle et sa périphérie. 

Nous nous sommes penchés sur le 

cas de  Biskra, à travers ces aspects, en 

se focalisant sur le phénomène de 

centralité commerciale et de ses 

impacts spatiaux. Ainsi, nous avons 

procédé à un dénombrement 

systématique de tous les types de 

commerce, mais également, leur 

répartition spatiale à travers les 

différents secteurs de la ville qui sont 

illustrés sur la figure 1. 

Cette opération a nécessité un 

comptage direct sur le terrain d’étude 

qui a duré six (06) mois. Nous avons 

tenté d’appréhender notre étude selon 

deux approches : la première, étant 

qualitative, elle tend à définir la 

structure commerciale à Biskra en 

matière de classification, de localisation 

et de concentration. Quand à la seconde 

qui est quantitative, elle utilise des 

indices et calculs statistiques afin de 

délimiter la centralité et d’élaborer une 

hiérarchie des lieux. Notre lecture de 

synthèse s’est appuyée sur un outil 

technique, à savoir, l’analyse en 

composantes principales (ACP) et les 

résultats matriciels. Cet outil a été 

retenu parce qu'il permet de synthétiser 

de vastes ensembles de données. Tout 

cela, nous permettra d’explorer les 

complémentarités et /ou les oppositions 

entre le centre et les centralités 

émergentes et aussi l’interprétation de 

l’organisation urbaine actuelle et future 

de la ville, en tenant compte de 

différents facteurs interactifs. 
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Structure commerciale et nouvelle centralité: cas de la ville de Biskra -Algérie- 

Bouzahzah Foued 
Faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire 

Université Constantine 1 
 

Résumé 
L’extension urbaine et la diversification des fonctions que connaissent les villes à l’ère 

contemporaine ont fait apparaître, au niveau de la trame urbaine, de nouveaux points dotés 

d’un pouvoir d’attractivité,  rompant ainsi avec le modèle et la logique de la ville 

traditionnelle. Par conséquent, ces nouveaux points dits de centralité, génèrent des effets liés 

à la gravité spatiale qui tire sur la concentration des activités économiques dont la fonction 

commerciale. Cette dernière joue un rôle fondamental dans la structuration de l'espace et sa 

dynamique. La répartition spatiale des commerces fixes (commerce de détail) dans la ville de 

Biskra, répond à des logiques de concentration qu'il serait intéressant d'étudier pour dégager 

des lieux plus centraux que d'autres. Le présent travail a pour principal objectif,  l’analyse de 

la centralité commerciale dans la ville de Biskra et son impact sur la structuration et 

l’organisation de l’espace. Il s’agit également de réfléchir sur une stratégie urbaine pour 

préparer, accompagner et anticiper, au mieux, les évolutions urbaines que connait la ville de 

Biskra. 
 

Mots clés : Centralité, commerces, structure, concentration, Biskra. 

 

Abstract 

Urban growth has revealed in the modern urban structure cities new attraction points. These 

new centrality points create effects related to the space gravity pulling on the concentration of 

economic activities; one of these activities is the commercial function which becomes the 

beating heart in the structuring and dynamics of space. The spatial distribution of shops 

(retailing activity) in Biskra is due to concentration factor, so, one can study how to identify 

more central places than others. The main objective of our research is to assess commercial 

centrality in the city of Biskra and its impact on the structure and space organization. It is 

also interesting to envisage an urban strategy able to support and anticipate future urban 

development of Biskra. 

 

Keywords: Centrality, commerce, structure, concentration, Biskra. 

 ملخص

وهي ، ظهور نقاط استقطاب جديدة، وهذا ما أدى إلى كبيرين شهدت المدن خالل العقود الماضية توسعا حضريا وتنوعا وظيفيا
إن المركزية الحضرية تتعلق بقوة جذب الوظائف واألنشطة :جعلنا نقول بهذا  قد ابتعدت عن النموذج  التقليدي للمدينة، مما

وهيكلته بصفة عامة و لمدينة والخدمات، وخصوصا النشاط التجاري، الذي يقوم بدور أساسي في ديناميكية المجال الحضري 
ة الدراسة، حيث أصبحت هذه المدينة في السنوات األخيرة تتميز بظاهرة االستقطاب ة، باعتبارها منطقبسكرة بصفة خاص

من خالل -في مدينة بسكرة، يتميز بالتركز الذي يفيدنا ( تجارة التجزئة)فالتوزيع المجالي للوظيفة التجارية الثابتة . التجاري
و البحث  هفالهدف األساسي من هذا . بالقطاعات األخرىفي تحديد القطاعات األكثر نفوذا واستقطابا للسكان مقارنة  -تحليله

على التحليل الكمي والنوعي والمجالي للنشاط التجاري  -وبالدرجة األولى -تقييم البنية والمركزية التجارية بالمدينة، اعتمادا 
 .داخل المجال الحضري المعني بالدراسة

 
 .           التركز، بسكرةالمركزية، التجارة، البنية، : الكلمات المفاتيح
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sera impossible d’accomplir des 

progrès notables sur le front de 

l’accessibilité
 )16(

. Les concepteurs de ce 

dispositif ont ainsi manqué de faire  

preuve de réalisme dans leur approche 

de la question puisqu’ils n’y ont prévus 

aucune variable d’ajustement en mesure 

d’atténuer sa rigidité et d’apporter les 

réponses aux différentes fluctuations 

d’un marché constamment instable. 

L’aide directe qui représentait à 

l’origine du dispositif  (1998) 50 

pourcent du coût plafonné du logement 

ne constitue aujourd’hui (2010) que 25 

pourcent du nouveau coût. En 

proportion, ce coût a été multiplié par 

3,5 sur cette période, alors que le 

SNMG n’a été relevé que de 20 

pourcent.  L’insolvabilité des ménages 

concernés est la conséquence des 

turbulences d’un marché faiblement 

régulé. C’est une des dimensions 

essentielles qui n’a pas été intégrée 

dans le dispositif en cours. La 

régulation sociale telle qu’elle est 

menée aujourd’hui en Algérie en 

matière de logement, s’assimile plus à 

un marché de droits sociaux où seuls les 

nantis peuvent y accéder.  L’exemple 

de la promotion immobilière de type 

logement-social-participatif, si elle 

faisait un jour l’objet d’investigations, 

pourrait révéler des situations très 

enrichissantes en matière d’évaluation 

de politiques  publiques.     
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sites occupant l’équivalent de 100 

hectares de superficie. Ces chiffres 

relevés en décembre 2006 par les 

différents services de l’Etat expriment 

une réalité inquiétante qui mérite une 

réflexion approfondie sur l’origine de 

ses déterminants.  Ainsi sur les 27 sites 

recensés dans la seule commune 

d’Annaba dix se localisent en pleine 

centralité urbaine (Port SAID, BENI 

MHAFEUR, MONTPLAISANT, 

TABACOOP, GASSIOT, etc.). Le reste 

est réparti sur les zones périphériques 

qui forment une ceinture autour  de la 

ville (SIDI HARB, BELAID 

BELGACEM, FAKHARINE, 

BOUHDID, BOUGANTAS…etc.). 

L’ensemble des quartiers du centre ville 

avec la Médina, renfermerait 5756 

unités vétustes [13b]. Le bidonville 

dans sa forme classique est concentré 

en zones périurbaines. Des sites comme 

FAKHARINE (566 baraques, 2247 

personnes),  BOUHDID (795 baraques, 

3215 personnes) constituent de 

véritables masses de constructions 

hétéroclites, localisées sur  des versants 

accidentés et ne disposant d’aucun 

élément de viabilité. Les autres sites de 

baraquements de l’agglomération chef 

lieu, sont essaimés à travers presque 

tous les quartiers et se présentent sous 

forme de poches différenciées dont la 

taille moyenne approcherait la 

vingtaine d’unités. Annaba est 

aujourd’hui une ville qui vit très mal le 

problème du logement, et qui n’arrive 

pas à enclencher un processus de prise 

en charge réel de ce phénomène qui va 

en s’amplifiant pour toucher de plus en 

plus les jeunes ménages. D’où 

l’émergence de nouveaux phénomènes : 

On squatte désormais tous les espaces 

couverts quelque soit le site et quelque 

soit l’activité qui s’y est exercée. Les 

caves et les débarras des immeubles,  

les couloirs et les patios, les friches et 

les entrepôts d’entreprises publiques 

dissoutes, les baraques de chantiers et 

toutes autres espaces pouvant permettre 

à une famille de se réfugier. 

 La situation n’est pas meilleure dans 

les autres communes de la wilaya où 

des promoteurs immobiliers informels 

s’offrent à une spéculation des plus 

effrénées. Ils sont devenus par la forte 

pression de la demande de véritables 

« marchands de sommeil ». Au total 

près de 100.000  personnes habitent les 

bidonvilles dans la wilaya de Annaba. 

Soit le 1/8 de sa population. Ces 

situations caractérisant les périphéries 

urbaines en Algérie font d’elles « des 

espaces de désaffiliation » pour 

reprendre l’expression de Robert 

CASTEL
 )14(

. 

 

CONCLUSION  

Le volontarisme affiché par les 

pouvoirs publics en Algérie en matière 

de régulation sociale, et les moyens 

alloués pour sa mise en œuvre, n’ont 

pas suffi jusque là à améliorer 

significativement les indicateurs 

sociaux du logement. En valeur 

absolue, ces derniers reflètent une 

dégradation de la situation, puisque 

élaborés sur la base de statistiques 

globales ignorant les spécificités 

sociales des différentes composantes 

spatiales du pays. En effet, les 

projections du quinquennat 2010/2014 

annoncent la réalisation d’un million et 

demi d’unités de logements tout type 

confondu. Pourtant, la situation 

observée à Annaba ne semble guerre 

s’améliorer au vu de l’accroissement du 

nombre et de la taille  des bidonvilles. 

La volatilité, la dispersion et 

l'étanchéité de ce dispositif a laissé en 

marge plus de la moitié des demandes 

exprimées 
)15(

. En fait, sans une 

amélioration substantielle dans 

l’efficacité de l’utilisation du capital, il 
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Dans ce cadre, la ville est présentée  

comme un lieu privilégié des 

opportunités d’emplois et d’activités 

lucratives. Elle a exercé une attractivité 

affirmée sur l’ensemble des régions 

voisines d’autant que les problèmes de 

terrorisme et d’insécurité de certaines 

zones limitrophes ont alimenté 

davantage les flux migratoires vers 

Annaba. Parmi les éléments de 

réponses avancées pour expliquer la 

persistance de ce phénomène à Annaba, 

deux facteurs déterminants incriminent 

la politique publique mise en œuvre. Le 

premier concerne les difficultés d’accès 

au logement social pour les catégories 

éligibles et surtout les files d’attente qui 

peuvent dépasser dix années pour la 

majeure partie des cas. Le second a trait 

directement à l’insolvabilité des 

ménages due à la faiblesse de leurs 

revenus. En effet la faible part du 

logement social dans les programmes 

publics, associée à la faible cadence de 

réalisation prolongent les délais 

d’attente et démotive les populations 

cibles. Ces dernières préfèrent se 

« débrouiller » en fonction de leurs 

moyens en investissant tous les espaces 

publics ou privés laissés en déshérence, 

qu’ils soient en plein milieu urbain ou 

en périphérie. Le bidonville représente 

pour la majeure partie de ces catégories 

de populations la solution alternative la 

moins  coûteuse. De ce fait on assiste à 

une mise en place d’un marché 

informel du bidonville, animé par « des 

entrepreneurs informels » spécialisés 

dans l’offre « clé en main »dans 

différents sites de la ville. Le choix 

d’implantation est généralement porté 

sur des sites de statut public, car ne 

présentant aucuns risques de contrôles 

ni de représailles. Une fois installé, le 

ménage est plus ou moins sécurisé car 

l’expulsion par les pouvoirs publics, et 

encore moins la démolition ne peuvent 

avoir lieu que par le biais de la justice. 

C’est ce qui explique en partie le choix 

des week end et des jours fériés pour 

l’animation de ces chantiers de 

construction. Les unités habitables sont 

fournies à leur acquéreurs à des prix qui 

peuvent atteindre 300.000 DA. Ce 

paradoxe de l’illicite « marchand » 

oppose en permanence l’Etat au 

citoyen. L’illicite, au regard des ces 

catégories de populations est confondu 

avec le droit d’exister et de s’imposer 

par une présence physique, défi qui 

vaut une « reconnaissance implicite » à 

posteriori. En effet ce « droit de 

présence»  s’exprime par l’occupation 

du lieu, et se confirme par l’inscription 

des enfants à l’école. Un document, 

quelque soit sa nature (certificat de 

résidence, certificat de scolarité des 

enfants) délivré par les services publics 

est une preuve formelle d’une 

« occupation légale des lieux ». Passé 

cette étape, on est en droit de 

revendiquer d’autres droits, ceux d’être 

inscrit dans les programmes prioritaires 

d’éradication des bidonvilles. La 

référence à un droit « quasi-naturel », 

celui d’avoir un toit, s’oppose un 

champ légal balisé par le droit positif. 

La notion de légalité reste d’ailleurs 

difficilement perceptible car sa 

signification dans ce contexte est 

réduite à l’objet même de l’infraction, 

c'est-à-dire au droit au logement. 

BIDONVILLES OU TERRITOIRES 

D’EXCLUSION A ANNABA     

L’ensemble des 12 communes qui 

composent le territoire de la wilaya 

d’Annaba, renferme près de 21.195 

unités de logements précaires sur un 

parc total de 125.820 logements 
)13(

. Ce 

sont soit des bidonvilles, soit des 

habitations vétustes, soit carrément des 

baraques.  Elles sont caractérisées par 

un état d’insalubrité très élevé. Leur 

répartition spatiale touche prés de 118 
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exclusivement aux catégories à revenus 

moyens voire élevés. Les revenus des 

plus gros effectifs  des groupes cibles se 

situe sous la barre des seuils définis par 

le dispositif et les en exclu de fait. 

D’ailleurs de fortes critiques ont été 

formulées à l’encontre des mécanismes 

et des critères d’éligibilités des 

populations cibles, et surtout sur les 

coûts de construction qui ne cessent 

d’augmenter. En somme, le dispositif 

actuel du logement n’apporte de 

réponses réelles que pour une minorité. 

Son application depuis une décennie, 

malgré les différents ajustements 

apportés, a produit de nouvelles 

catégories de laissés pour compte. Ces 

derniers, à défaut de solvabilité se 

réfugient dans des solutions 

informelles, celles qui correspondent à 

leurs capacités financières. En 

l’absence d’un marché locatif  

accessible, et la possibilité matérielle de 

s’inscrire dans un segment d’offre de ce 

nouveau dispositif,  un certain nombre 

de ménage bascule dans l’informel : Le 

bidonville.  
LE BIDONVILLE A ANNABA OU LES 

INCIDENCES D’UNE POLITIQUE 

Le bidonville est peut être la 

première manifestation apparente et 

l’un des indicateurs de pauvreté le plus 

reconnu par les institutions chargées 

d’évaluer les politiques publiques dans 

le monde. C’est un phénomène 

concentré essentiellement dans les pays 

en développement. Il constitue une des 

problématiques territoriales majeures et 

un des enjeux considérables pour 

l’avenir de ces sociétés. Conséquences 

des politiques économiques et sociales 

mises en œuvre, ces bidonvilles 

résultent des contradictions issues de 

ces politiques publiques et méritent 

aujourd’hui qu’on s’y intéresse 

davantage par l’analyse des processus 

de leur émergence, et surtout, aux 

facteurs de leur multiplication. Selon 

une étude réalisée par la Banque 

Mondiale en mai 2005 sur la région 

« Moyen Orient – Afrique du Nord », il 

ressort  que les pays de cette région ne 

souffrent pas en réalité de pénurie de 

logement mais beaucoup plus de coûts 

excessivement élevés du logement. Ce 

rapport stipule que « ce n’est pas en 

général la quantité de logements qui 

pose problème, mais bien par qui et 

pour qui les logements sont produits et 

la façon dont ils sont distribués
 )10(

. A 

titre illustratif, une famille à revenu 

moyen devrait épargner l’ensemble de 

ses revenus annuels pendant environ 

neuf ans pour être en mesure d’acheter 

un logement de qualité moyenne dans 

les grandes villes
 )11(

. 

BIDONVILLES ET STRATEGIES 

D’ACTEURS 

Les experts de cette institution ont 

constaté que des pays comme l’Algérie 

vivent un problème d’accessibilité au 

logement et non de disponibilité, 

puisqu’il est recensé près d’un million 

de logements inoccupés en Algérie, un 

volume presque équivalent à celui du 

déficit actuel. Bien que  le phénomène 

des bidonvilles reste très ancien en 

Algérie et prend ses racines dans la 

période coloniale
)12(

,  il s’est pourtant 

développé à une grande vitesse surtout 

dans les grandes villes. Annaba est une 

ville qui l’a subie fortement. C’est 

d’abord la dynamique économique de 

sa région qui concentrait les états major 

des grandes entreprises nationales et 

ouvrait donc des perspectives multiples 

en termes d’emplois dans les activités 

tertiaires (y compris dans l’informel) en 

relation avec la vocation industrielle, 

portuaire  et touristique de la ville. Mais 

cette tertiarisation de l’économie 

régionale autour d’Annaba avait 

diversifié les activités pour créer un 

véritable centre régional du tertiaire. 
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les difficultés rencontrées par les souscripteurs les plus vulnérables.

 
Tableau 2 : Scénarios d’éligibilité du dispositif des différentes catégories de revenus          

Catégories sociales   
 
Charges  

Revenus élevés 
48.000-60.000 DA 

Revenus moyens 
36.000 -48.000 DA 

Revenus modérés 
24.000 – 36.000 DA 

Classe (1)  54.000 

DA 
Classe (2) 42.000 DA Classe (3) 30.000 DA 

Coût du logent 

plafonné 
2.800.000 DA 2.800.000 DA 2.800.000 DA 

Apport  obligatoire 
           20%   
 

560.000 DA 560.000 DA 560.000 DA 

Aides de l’Etat 

(CNL) 
500.000 DA 600.000 DA 700.000 DA 

Solde crédit bancaire   1.740.000 DA 1.640.000 DA 1.540.000 DA 
Durée du crédit 

(MAX) 
25 ans 25 ans 25 ans 

Taux d’intérêt 

bonifié 
01% 01% 01% 

Traites mensuelles 

(nb) 
300 300 300 

Traites mensuelles 

(Mt) 
7.250 DA 6.833 DA 6.416 DA 

% du revenu moyen 13,42% 15,53 % 21,38% 

La lecture de ce tableau appelle à 

plusieurs remarques en relation avec le 

degré de validité de ce dispositif. En 

premier lieu, il faut reconnaître qu’en 

dehors des difficultés liées à la 

capitalisation de la somme représentant 

l’apport initial; les souscripteurs des 

classes une et deux dont le poids des 

traites mensuelles ne dépasse pas les 15 

pourcent de leurs revenus mensuels, 

semblent s’intégrer au dispositif et 

répondent aux conditions d’exigibilités 

de la plupart des banques 

commerciales. La validité du dispositif 

est ainsi vérifiée à ce niveau à 

concurrence de 30 pourcent du volume 

global de la demande. En effet avec des 

traites mensuelles de l’ordre de 7.000 

DA, celles-ci se situent à un niveau 

inférieur à celui des loyers en vigueur 

pour des superficies identiques. Ces 

différentiels de couts incitent davantage 

les ménages moyens à adhérer à ce 

dispositif. En réalité, c’est grâce aux 

dernières mesures de la loi de finances 

2010 bonifiant les taux d’intérêts de 

crédits à la pierre qu’a été assoupli le 

dispositif. Les catégories de la classe 

trois semblent quant à elles rencontrer 

certaines difficultés à s’intégrer au 

dispositif. Outre les difficultés liées au 

ticket d’entrée, leurs traites représentent 

22 pour cent de leurs revenus. 

S’agissant de revenus très faibles, 

l’impact de ces montants sur le pouvoir 

d’achat est sans conteste. Ainsi ce 

dispositif semble laisser en marge 45 

pour cent de la demande éligible, ce qui 

explique en partie l’engouement 

derrière les listes affichées par les 

différentes commissions de Daïra. La 

réalité du contexte social de ces 

populations engloberait ainsi plus de 70 

pour cent de la demande globale dans le 

logement social locatif. L’équité sociale 

recherchée par les politiques publiques 

« ciblées » se dilue dans des 

mécanismes inadaptés qui aggravent 

davantage les écarts entre les catégories 

cibles. L’exemple étudié montre 

clairement que les moyens budgétaires 

alloués au dispositif profitent presque 
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nouveau dispositif. D’ailleurs le dernier 

relèvement du SNMG n’a pas eu 

d’impact significatif sur le pouvoir 

d’achat puisqu’il ne couvre selon 

certains experts que les dépenses de dix 

jours pour une famille Algérienne 

moyenne. Le tableau n°1 donne la 

structure des classes de revenus. 
 

Tableau N°1 : la structure des classes de revenus par catégorie de ménage. CNL 2005. 

Catégories %de ménages 

estimé 

SNMG Revenus 

Revenus élevés 10 % > 5 fois > 60.000 DA 

Revenus moyens 20 % 3 à 4 fois 36.000 – 48.000 DA < 

Revenus modérés 45 % 2 à 3 fois 24.000 – 36.000 DA < 

Faibles revenus 25 % < 2 fois 24.000 DA 

 

Les populations éligibles au nouveau 

dispositif d’aides représentent 75 pour 

cent de la demande totale. Seuls donc 

25 pour cent sont dirigés vers le 

logement social locatif. La question clé 

qui demeure posée est celle relative aux 

capacités réelles des populations 

éligibles à répondre aux conditions 

d’accès à ce dispositif ? Sachant que le 

financement du logement exige d’abord 

un apport personnel égal au moins à 20 

pour cent du prix, condition d’accès à 

l’aide de l’Etat, qui reste plafonnée  à 

25 pour cent. Le différentiel, à savoir 

50 pour cent du prix doit passer par un 

crédit bancaire. Il s’agit donc d’un 

financement triangulaire  (Souscripteur 

-CNL-Banque). Ce dispositif offre 

certes, sur le plan théorique, un large 

éventail de choix de financements par 

les banques, mais reste conditionné par 

des garanties de solvabilités. A cela 

s’ajoute le montant du ticket d’entrée 

qui représente une épargne importante  

constituant le plus souvent un obstacle 

majeur pour les souscripteurs de ce 

dispositif. Un scénario appliqué à ce 

dispositif révèle certaines réalités de sa 

mise en œuvre.   
SCENARIOS OPERATIONNELS DU 

DISPOSITIF  

La méthode d’évaluation par les 

scénarios avancée dans ce travail 

permet de superposer le dispositif à la 

solvabilité réelle des souscripteurs afin 

de mesurer son impact. Ainsi nous 

avons expérimenté des modèles de 

calculs construits sur la base des 

revenus moyens appartenant à chacune 

des catégories cibles du dispositif en 

fonction de quatre paramètres jugés 

pertinents. Le premier élément pris en 

compte a été le coût du logement. 

Considéré plafonné au montant de 

2.800.000 DA, il est ensuite réduit de 

20 pour cent d’avance forfaitaire exigée 

d’entrée par les promoteurs. Le solde 

constitue le montant du crédit négocié 

avec les banques au taux bonifié de un 

pourcent (1%) sur une durée limite de 

25 années, soit 300 mensualités. La 

tranche de revenu éligible par le 

dispositif constitue la source principale 

d’une double dépense, celle de l’apport 

initial, soit 560.000 DA, et celle devant 

couvrir les traites mensuelles du crédit 

contracté. La première question posée 

est celle de savoir en combien de temps 

les trois catégories de revenus ciblées 

peuvent elles capitaliser le montant  

nécessaire à l’apport initial ? La 

deuxième est celle relative à la part des 

revenus à consacrer au traitement 

mensuel de la dette contractée.  Le 

tableau n°2 récapitule le cadrage des 

trois scénarios étudiés et révèle en effet, 
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pour le soutien de sa politique du 

logement.  

La Société de Refinancement 

Hypothécaire (SRH) est l’institution 

chargée de refinancer les crédits auprès 

des banques commerciales. Elle 

constitue un maillon important de ce 

nouveau dispositif de financement du 

logement, puisqu’ elle a pour objectif 

d'une part de permettre aux banques de 

se refinancer, et, d'autre part, d'éviter le 

recours à la transformation d'une 

épargne à court terme dans des 

placements à long terme. En remédiant 

à l'insuffisance de l'épargne longue 

orientée vers le logement, elle permet la 

création d'un marché secondaire avec 

titrisation des prêts hypothécaires. Les 

conditions de refinancement auprès de 

cet établissement reposent sur la 

garantie hypothécaire de premier rang 

qui vient en couverture des crédits 

immobiliers octroyés par les banques 

aux particuliers. 

La Société de Garantie du Crédit 

Immobilier (SGCI) est la troisième 

institution financière rattachée au 

dispositif de financement du logement 

et a pour objectif de garantir les crédits 

immobiliers versés par les banques aux 

particuliers. Cette garantie couvre 

l'insolvabilité temporaire ou définitive 

de l'emprunteur en même temps qu'elle 

permet la mise en place d'une police 

d'assurance décès ou invalidité 

définitive.  

Enfin, il y a le Fond de Garantie et 

de Caution Mutuelle de la Promotion 

Immobilière (FGCMPI). Ce fond est 

destiné à garantir les paiements 

effectués par les acquéreurs et revêtant 

le caractère d’avance à la commande 

reçue des promoteurs au titre d’un 

contrat de vente sur plan. A ce titre, le 

fond est organisé sous forme de 

mutuelle. Doté de l’autonomie 

financière et administrative, il reste 

placé sous tutelle du Ministère de 

l’Habitat. La solidarité de l’ensemble 

des adhérents et la participation active 

et directe des principaux acteurs que 

sont les promoteurs immobiliers à la 

gestion du fond à travers les organes 

prévu à cet effet lui consacre une 

certaine autonomie. 

En somme, les mécanismes de 

financement de ce nouveau dispositif 

institutionnel permettent aujourd’hui à 

l’ensemble des banques de participer, à 

des conditions fortes intéressantes au 

financement du logement. 

L’intervention de la CNL selon ces 

nouvelles modalités, permet de 

contribuer à solvabiliser les différentes 

catégories des demandes sociales et 

vient conforter le dispositif bancaire par 

la mise en œuvre des aides frontales au 

profit des acquéreurs éligibles. 

IMPACT SUR LES POPULATIONS 

CIBLES 

L’attachement à la terre, tradition 

séculaire de la société Algérienne, d’où 

découle l’attachement à la propriété en 

général et à la propriété de son 

logement en particulier, a servi de socle 

dans la conception du nouveau 

dispositif proposé, et a permis de 

définir plusieurs segments d’offres en 

fonction des tranches de revenus des 

ménages demandeurs. Ainsi selon une 

estimation de la CNL de 2005, les aides 

prévues  concerneraient 90 pourcent des 

tranches de revenus versés en Algérie, 

dont seulement 25 pourcent 

toucheraient les plus faibles, qui seront 

orientés vers le logement social locatif. 

Théoriquement le dispositif mis en 

place est conçu pour absorber toute les 

demandes puisque le revenu moyen par 

habitant, ayant connu un sensible 

accroissement (PIB/habitant : 4000 $), 

s’inscrit bien dans cette logique. Mais 

c’est peut être par sa structure qu’il 

reste très en deçà des exigences de ce 
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plus appropriée, de façon à ce qu’il 

fonctionne bien. En effet, lors de la 

crise économique des années 1930, il 

démontre dans la Théorie générale de 

l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 

la possibilité d'un chômage involontaire 

permanent, qui ne peut se résoudre de 

lui-même. Il proclame alors la nécessité 

d'une intervention de l'État dans la vie 

économique. Pour Keynes, le chômage 

provient d'une insuffisance de la 

demande effective, qui engendre un 

équilibre de sous-emploi. C'est 

pourquoi l'État doit assumer la 

responsabilité d'obtenir et de maintenir 

le plein emploi par une politique 

appropriée. Cette politique, directement 

opposée aux techniques déflationnistes 

utilisées jusqu'alors, est essentiellement 

monétaire. Elle consiste en une baisse 

du taux de l'intérêt, destinée à rendre 

attrayants les investissements privés. Il 

envisage également l'accroissement des 

investissements publics, l'augmentation 

de la propension à consommer. 

Les réformes institutionnelles 

introduites ont portés 

fondamentalement sur les questions du 

financement et des différentes garanties 

qui s’y rattachent. L’institution 

« pivot » de ce  nouveau dispositif est 

sans conteste la Caisse Nationale du 

Logement (CNL), une sorte de banque 

publique du logement. Nous allons voir 

donc son mode de fonctionnement et 

les missions dont elle est investie au 

titre de politique publique.  
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE 

FINANCEMENT DU LOGEMENT 

Le financement du logement, 

auparavant assuré exclusivement par la 

Caisse Nationale d’Epargne et de 

Prévoyance (CNEP) semble avoir 

atteint ses limites et avait mené à sa 

réforme dès 1998 en introduisant de 

nouveaux acteurs et de nouveaux 

cadres. L'objectif était donc de lever le 

monopole de fait de la CNEP, d'inciter 

les autres banques à s'impliquer 

davantage dans le financement de 

l'immobilier et à accroître la 

mobilisation des ressources financières 

susceptibles de contribuer au 

financement de ce secteur clé de 

l'économie.  

L'optique de ces nouvelles réformes 

est d'aboutir à la création de nouvelles 

institutions financières spécialisées, qui 

seront chargées d'encadrer l'ensemble 

du dispositif lié au traitement de la 

problématique du logement en Algérie. 

En premier lieu, il y a la Caisse 

Nationale du Logement (CNL) sous 

tutelle du ministère de l’habitat. Il lui a 

été fixé pour mission centrale "de gérer 

les contributions et aides de l'Etat en 

faveur de l'habitat, notamment en 

matière de loyers, de résorption de 

l'habitat précaire, de restructuration 

urbaine, de réhabilitation et de 

maintenance du cadre bâti et de 

promotion du logement à caractère 

social" (art 1, décret 111 du 18 mai 

1994). Elle est ainsi gérée comme un 

établissement public à caractère 

industriel et commercial sous tutelle du 

Ministère de l'Habitat. Ses principaux 

objectifs sont de gérer les fonds publics 

destinés à la mise en œuvre du 

programme de subventions aux 

logements, de suivre, de contrôler 

l'affectation aux ménages, et de lancer 

les études, les enquêtes et les 

recherches nécessaires pour promouvoir 

l'efficacité de la politique publique en 

matière de logement. Par ailleurs, la 

Caisse gère le fichier national des 

bénéficiaires des aides, subventions, et 

toutes contributions de l'Etat entrant 

dans le domaine du logement. Le 

contrôle de l’éligibilité de l'aide 

octroyée est tributaire d’un visa obtenu 

auprès de ce fichier national. En 

somme, la CNL est la banque de l'Etat 
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du prix du loyer
)8(

. Pour cela, il est clair 

qu'à l'instar des pays en développement, 

l'émergence de la fonction d'épargne 

reste incertaine et se transforme vite  en 

thésaurisation. L'investissement dans 

"la pierre" reste ainsi considéré comme 

un acte de thésaurisation à l'instar de 

l'or, des bijoux et des œuvres d'art. A 

cet effet la pierre devient un refuge de 

valeur pouvant prémunir contre l'avenir 

incertain de l'utilité de la monnaie. Ce 

refuge de valeur va à contre sens de 

l'emploi de l'épargne en investissement 

destiné à procurer un flux de revenus 

dont le marché locatif peut constituer 

de bonnes opportunités. 

LES NOUVEAUX INSTRUMENTS 

MIS EN PLACE  

L'architecture du modèle 

économique mis en place dans la 

politique du logement en Algérie n'était 

pas inscrite dans la durée puisqu'elle ne 

reposait sur aucun mécanisme de 

reproduction autonome. La répartition 

des logements selon les catégories 

socioprofessionnelles du chef de 

ménage montre que l'ensemble des 

programmes publics distribués ont le 

plus profités aux cadres moyens et 

supérieurs, et même aux professions 

libérales, c’est la phase qui correspond 

« au tout Etat »
 )9(

. Cette situation 

prouve que la politique de construction 

de logements ayant prévalue à ce jour, 

considérée sous l'appellation de 

"logements sociaux", a permis dans un 

système distributif désordonné et 

opaque, à couvrir des besoins auxquels 

elle n'était pas initialement destinée.  

Cette démarche a été suivie pendant 

toute la période des "15 glorieuses" 

correspondant aux quatre premiers 

plans de l'Algérie indépendants 

(1967/1984). A cette même période, la 

distribution des logements réalisés était 

confiée aux administrations des 

collectivités locales, et aux organismes 

selon des critères fixés 

administrativement. La concentration 

de tous ces efforts financiers publics sur 

un seul segment de l'offre de logement 

a eu pour conséquence de reléguer au 

second plan, voire même de décourager 

les autres formes de promotion toutes 

aussi porteuses. Le citoyen demandeur 

de logement, qui s'est installé dans une 

situation d'assisté quelque était son 

revenu n'a jamais été sollicité pour 

participer activement au financement de 

son logement. Il a dans bien des cas 

acquis des comportements de rentier. 

Le logement qui est obtenu sur la base 

d'une simple demande administrative ne 

coûtait rien à son acquéreur et pouvait 

pourtant être revendu à des prix 

spéculatifs. A cet effet, le nouveau 

dispositif propose une diversification de 

l’offre de logement qui intègre de 

nouvelles formules ajustées au cadre 

des aides mises en place. Il s’agit 

globalement de quatre formules 

d’éligibilité : Le logement social locatif 

(LSL), formule dédiée uniquement à la 

catégorie de ménages à revenus faibles, 

le logement social participatif (LSP), le 

logement rural aidé (HR), le logement 

en location vente (LV), formules 

orientées vers les ménages éligibles à 

des aides financières différenciées par 

les niveaux de leurs revenus. La mise 

en œuvre de ce nouveau cadre nécessite 

donc des reformes tant institutionnelles 

qu’organisationnelles menées par les 

pouvoirs publics en accompagnement 

d’efforts budgétaires nécessaires. Quel 

est alors leur contenu et surtout leur 

impact sur les populations « cibles » ? 

Dans ce cadre, le raisonnement 

proposé par Michel Foucault semble en 

phase puisqu’il montre que Keynes est 

plutôt dans la continuité de la pensée du 

marché comme un phénomène de 

nature qui conduit l’Etat non à le 

contrarier, mais à intervenir, de manière 
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En Algérie, la démarche passe par 

l’élaboration d’une  typologie 

discriminante qui classerait les 

demandes selon les différentes tranches 

de revenus. Le nouveau dispositif en 

annonce quatre niveaux : 

Le premier niveau concerne les 

ménages dont les revenus sont 

plafonnés  à un salaire mensuel de 24 

mille Dinars Algériens (240$). Cette 

catégorie relève de la tranche des 

« revenus faibles » et constitue la classe 

éligible au logement social locatif (de 

statut public, financé en totalité par le 

trésor public). Le deuxième niveau 

touche les ménages dont les revenus 

mensuels sont compris entre deux et 

trois fois le SNMG, c'est-à-dire entre 

24.000 et 36.000 DA. Le troisième 

niveau correspond au revenu  mensuel 

supérieur à 36.000DA et inférieur à 

60.000 DA. Et enfin le quatrième 

niveau est celui correspondant aux 

revenus du ménage qui sont supérieurs 

à 60.000 DA et inférieur à 80.000 DA. 

En dehors de la première catégorie 

(éligible au logement social), le reste 

des autres  tranches de revenus 

correspond en fait à une aide financière 

accordée par l’Etat aux ménages au titre 

d’un accompagnement à l’accession à 

la propriété d’un logement sur un 

marché « contrôlé» qui alimente cette 

demande à partir d’une offre issue de  

promoteurs publics et privés en contrat 

avec l’Etat. Ce dispositif  piloté par une 

structure déconcentrée du secteur de 

l’habitat (Direction du Logement et des 

Equipements Publics), gère les aides, 

élabore les programmes de logements 

correspondants et fixe les budgets 

nécessaires à leur réalisation dans le 

programme de l’Etat. Depuis 2011 cette 

formule a été rebaptisée « logement 

promotionnel aidé »(LPA).  

Il s’agit en fait d’aides frontales 

accordées directement aux ménages 

éligibles et qui  devraient représenter 

respectivement 25, 20 et15 pour cent du 

prix plafonné du logement. Les 

promoteurs immobiliers engagés dans 

ce dispositif bénéficient par ailleurs 

d’abattements substantiels sur les prix 

des assiettes foncières. Selon les 

déclarations du ministre de l’habitat, ce 

type de promotion immobilière aidée 

toucherait 65 pourcent des ménages en 

attente d’un logement. Le marché 

locatif par contre semble être absent de 

ce dispositif puisqu’aucune mesure ne 

lui a été consacrée. Pourtant, la crise du 

logement est générée en partie par les 

comportements jugés irrationnels de 

certains agents économiques qui 

forment la masse de propriétaires. Ces 

derniers  préfèrent en effet garder leurs 

biens fermés pour des causes qu'il est 

aujourd'hui temps d'examiner afin de 

libérer leurs potentiels et leur offrir 

l'environnement nécessaire à 

l'élargissement du "marché locatif". Il 

existe selon certains auteurs
 )7(

 un 

facteur sociologique et même 

institutionnel selon lequel les 

propriétaires des logements 

potentiellement locatifs éprouvent une 

défiance à l'égard de la notion de 

contrat ou du bail, et surtout de 

l'autorité chargée d'en garantir le 

respect des clauses. Il existe également 

un deuxième facteur d'ordre 

économique qui continue de contrarier  

l'élargissement du marché immobilier 

locatif, Il concerne la rentabilité des 

capitaux investis dans l’immobilier. 

Ainsi le propriétaire restant animé par 

une rationalité microéconomique, au vu 

de la dépréciation rapide et continue de 

la valeur de l'argent par l'effet 

inflationniste,  gardera son logement 

inoccupé plutôt que de le louer à un 

prix constamment en dépréciation. 

Dans ce cas, la désutilité du bien loué 

est supérieure à l'utilité que l’on retire 
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objectifs. Globalement, on passe d'une 

démarche « socialisatrice » du logement 

à une autre démarche 

« contributive »qui s’appuie davantage 

sur la participation des demandeurs qui 

deviennent acteurs de leurs projets. En 

réalité le débat doctrinal sur le rôle et la 

place du logement social dans 

l’économie et la société a été de tout 

temps porté par les partisans du 

libéralisme bien avant la phase du 

« Welfare State ». A partir de la période 

de l’expansion industrielle 

accompagnée par les luttes syndicales, 

une transformation des rapports de 

production avait prévalu en faveur du 

salariat. C’était l’époque où le logement 

social était considéré comme un facteur 

de production puisqu’il permettait aux 

yeux des capitalistes de reconstituer, 

voire reproduire la force de travail 

nécessaire au processus de production. 

Une fois passé le temps des « HLM des 

années 1945-1975 », le logement social 

en Europe serait passé dans une phase 

de reflux où les logements sociaux qui 

subsistaient n’étaient que les héritages 

fragiles d’un système condamné. Ainsi 

l’histoire du logement social selon Le 

Tellier se résumerait en trois phases : 

une longue genèse, depuis les débuts de 

la Révolution industrielle jusqu’à la 

seconde guerre mondiale, pendant 

laquelle celui-ci se développe grâce aux 

luttes ouvrières et à la philanthropie de 

quelques bourgeois éclairés, une phase 

heureuse pendant les Trente Glorieuses, 

enfin un long déclin où quelques 

retours momentanés masqueraient 

difficilement un recul historique. Il 

s’agit aujourd’hui de repositionner la 

place de l’intervention publique dans le 

logement social et voir s’il ne s’agit pas 

en réalité d’un simple retour vers un 

libéralisme moins interventionniste, tel 

que connu au début du vingtième siècle, 

mais d’une nouvelle forme 

d’intervention publique déjà engagée en 

Europe. A cet effet, nous avons choisi 

de revisiter la question  à partir des 

textes de Michel Foucault, qui 

permettent de lire le tournant 

Néolibéral, non pas en termes de recul 

de la puissance publique, mais en 

termes de recomposition de la place 

respective de l’économie et du 

politique
)6(

. Le néolibéralisme, selon ce 

dernier, loin d’entraîner un recul de 

l’action publique, conduit celle-ci non 

plus à intervenir dans la sphère 

productive pour faciliter l’échange 

marchand, comme au temps du 

compromis keynésien, mais à créer un 

cadre propice à la concurrence. Aussi, 

pour Michel Foucault, le 

Néolibéralisme entraîne-t-il 

l’émergence d’un nouveau type de 

« Gouvernementalité », qui 

s’exprimerait par une nouvelle manière 

d’orienter  la « conduite » des hommes. 

Aussi s’agit-il de voir si le cadre 

théorique élaboré par Michel Foucault 

nous permet de comprendre l’évolution 

des politiques publiques du logement, 

et notamment celles relatives au 

logement social. Il nous semble en effet 

que tout un ensemble d’évolutions, 

repérables dans de nombreux pays 

européens, prend sens au travers de la 

conceptualisation du néolibéralisme 

élaboré par cet auteur, qu’il s’agisse à 

la fois des objectifs des politiques du 

logement (promotion de la propriété, 

ciblage progressif des logements 

sociaux aux populations les plus 

démunies) que de la mise en œuvre de 

celle-ci. Le sens du logement social 

dans l’économie des politiques urbaines 

a totalement changé. D’un moyen de 

favoriser puis de récompenser 

l’investissement dans le monde du 

travail, il est devenu un outil au service 

de la lutte contre l’exclusion. 
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INTRODUCTION 
L’équité territoriale est un construit 

politique qui fait référence aux 

dimensions spatiales de la justice 

sociale
 )1(

. Sa perception peut être saisie 

à plusieurs échelles géographiques. 

Qu’il s’agisse d’analyses continentales, 

régionales, nationales, ou même 

infranationales, la démarche reste 

identique, seuls changent l’échelle et le 

contexte. Plus la richesse augmente, 

plus elle se polarise et génère des 

inégalités sociales et territoriales. 

L’organisation d’un territoire n’est-elle 

pas considérée comme l’expression 

spatiale du fait social, lequel crée des 

effets de lieu qui peuvent consolider, 

aggraver, ou atténuer les injustices 

sociales ?  Le lien entre l’organisation 

du territoire et l’organisation de la 

société montre qu’une action sur le 

territoire a des effets sur la société et 

peut contribuer à plus de justice entre 

les hommes 
)2(
. L’effort de justice socio 

spatiale renvoie en fin de compte au 

mode de gouvernance du territoire en 

tant que mécanismes de régulation des 

effets pervers du marché libre au sens 

Smithien. Dans ce cadre, la politique du 

logement en Algérie restant focalisée 

sur des objectifs d’absorption des 

déficits
)3(

 a mis en place un dispositif de 

prise en charge des différents segments 

de la demande sociale selon des critères 

d’éligibilité spécifiques, axés sur les 

différentes catégories sociales ciblées. 

Cet article traitera de l’analyse 

opérationnelle du dispositif mis en 

œuvre à l’échelle de la wilaya 

d’Annaba (Nord Est de l’Algérie), 

tentera de tester sa pertinence et d’en 

évaluer les impacts sur les populations 

cibles.  
REFORMES ET NOUVELLE 

POLITIQUE DU LOGEMENT     

L'évaluation de la situation du 

logement en Algérie ne doit pas, à notre 

sens, se limiter à un constat des 

carences physiques des éléments qui la 

déterminent. Cette situation trouve ses 

origines dans les causes structurelles 

qu'il faut identifier, comprendre, pour 

saisir leur véritable portée
)4(
. D’ailleurs, 

l'évaluation de la situation du logement 

depuis plus de quatre décennies permet 

aujourd’hui de cerner les impasses 

techniques, organisationnelles et même 

financières dans lesquelles s'est 

retrouvée l'Algérie dans le domaine de 

l'habitat. Ces impasses, ajoutées à 

l'ampleur du déficit, témoignent en 

réalité de la fin d'un système ou tout 

simplement la fin d'une politique de 

logement fondée sur la prépondérance 

du rôle de l'Etat qui s’est voulu jusque 

là producteur, financeur, distributeur et 

gestionnaire. Pouvait-il réellement  

continuer à ambitionner à résoudre à lui 

seul le problème du logement d'une 

manière durable?  
LES FONDEMENTS DE LA 

NOUVELLE  APPROCHE 

Les nouvelles orientations dans ce 

domaine sont nées en réalité avec les 

plans d’ajustements structurels issus 

des contraintes financières des années 

1990. Les différents engagements de 

l’Algérie vis à vis du Fond Monétaire 

International (FMI) et de la Banque 

Mondiale (BM) en termes de 

restructuration de l’économie nationale 

ont introduit pour la première fois des 

méthodes d’ingénierie sociale et 

participative
)5( 

mettant en œuvre les 

recommandations et les requêtes de ces 

deux institutions comme condition de 

poursuite des aides. Il était donc 

question pour l’Etat de recentrer son 

rôle vers la régulation et 

l’accompagnement. De cette façon, 

l'Etat se réforme pour devenir l'Etat 

régulateur, superviseur d'une politique 

où chaque acteur impliqué contribue 

concrètement à la réalisation des 
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Résumé  
 L’actuel dispositif public du logement en Algérie, mis en place depuis plus d’une décennie, est destiné 

à prendre en charge les différents segments de la demande sociale, dans un cadre d’équité, selon des 

critères d’éligibilités spécifiques axés sur les différentes catégories sociales ciblées. L’objectif 

recherché vise en premier lieu à corriger les disparités des revenus par des aides financières directes 

destinées à l’accès au logement et en même temps à absorber l’habitat dit « précaire » installé à 

travers la ville. Ce papier traitera de l’analyse opérationnelle de ce dispositif dans le contexte de la 

wilaya d’Annaba (Nord Est de l’Algérie), tentera de tester sa pertinence et d’en évaluer ses impacts 

sur les populations cibles.  

 
Mots-clés : Marché, logement social, gouvernance, aides publiques, bidonvilles. 

 
 

 

 
 

Abstract 
 The current public housing system in Algeria, established for over a decade, is designed to 

support different segments of social demand, within a framework of equity, according to 

specific eligibility criteria based on different targeted social groups. Its aim is primarily to 

correct income disparities through direct financial assistance for access to housing and at the 

same time absorb the "precarious" habitat installed throughout the city. This paper will 

discuss the operational analysis of this device in the context of the wilaya of Annaba (North 

East of Algeria),will try to test its relevance and assess its impact on the targeted populations.  

 
Keywords: Market, social housing, governance, public aid, slums. 
 

 
 
 

 ملخص
للسكن االجتماعي في الجزائر،والتي وضعت منذ أكثر من عقد من الزمان، موجهة للتكفل بمختلف  القانونية الحالية المؤطرة المنظومة

فئات الطلب االجتماعي، في إطار تحقيق العدالة، واستنادا لمعايير األهلية الخاصة بمختلف الفئات االجتماعية المستهدفة، والهدف 
تقديم المساعدات المالية المباشرة للحصول على السكن، وفي الوقت نفسه في المقام األول تصحيح التفاوتات في الدخل، من خالل 

هذه الورقة سوف تناقش بتحليل إجرائي هذه المنظومة القانونية لوالية عنابة . المتواجد عبر أنحاء المدينة"الهش"القضاء على السكن 
 .ان المستهدفيني محاولة الختبار نجاعتها وتقييم آثارها على السك، ف(شمال شرق الجزائر)
 

 .الهامشية، األحياء المساعدات العمومية، الحاكميةاالجتماعي،  نالسك السوق،: الكلمات المفاتيح
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Notes : 

 

1-Les statistiques de surfaces sont données par URBAN., 2009,  PDAU intercommunal,  

maitre de l’ouvrage délégué  la DUC Annaba. 
2-D’après les statistiques du RGHP 2000. 

3-Situé  en contrebas  de l’actuelle route nationale découverte en 1895, par l’archéologue A.Papier. 

4-Nos investigations de terrain et nos entretient avec les personnes ayant habités ou connus  les 

maisons rurales précoloniales confirment la répartition de  cette typologie d’habitation sur la 

périphérie rurale d’Annaba. 

5-Statistiques avancées par AUGUSTINS BERNARD & EDMOND DOUTTE(1917).op. Cité. 

6-
 
Mises en application par la  circulaire ministérielle émanant du ministère de l’intérieur le 

07/04/1980, imposant pour chaque commune  la vente  de 200 lots par an pour des  zonings de 

prix atteignant les  20 DA le m². 

7-
 
Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Demain l’Algérie, l’état du 

territoire, la reconquête du territoire, 1994. 

8-Statistique de l’office national des statistiques (l’0NS) formulés par le  RHP 2008. 
9- En référence aux statistiques du RGPH 1998 qui estimait  à plus de 55,26% la part de la maison 

individuelle dans le parc logement national en 1998. 

10-Source : d’après ONS,  Evolution des Agglomérations 1987 – 1998. 

11-
 
Sources : statistiques 2011, agence foncière d’Annaba. 

12-
 
Source statistique : calcul planimétrique cartes PDAU intercommunal URBAN., 2009,  

maitre de l’ouvrage délégué  la DUC Annaba. 
13- En considération  des résultats de l’enquête de terrain 2009-2010, plus de 2% des reconstructions 

de maisons individuelles dans les quartiers anciens de la ville d’Annaba sont réaffectées à des 

fonctions économiques (services, locaux administratifs, écoles privés, banques, cliniques privés…). 

14- Ainsi, RAPOPORT op. cité, p6  donne l’exemple de la maison de Sarajevo pour laquelle, un 

paysan passe la commande de construction à un charpentier .Tout deux,  se concertent sur la position 

de la nouvelle construction par rapport aux maisons existantes, et sur la grandeur de l’ouvrage à 

réaliser sans jamais négocier un type morphologique, puisque il y’a un modèle  validé collectivement 

« allant de soi » pour toute maison paysanne. 

15- La standardisation architecturale, le style international, la ville  générique, sont autant de thèmes 

qui ont fondé les débats et les idéologies du XXe siècle . 

16- SEBASTIANO SERLIO, dans le livre VI de son « Architectura » qu'il consacre en 1537 à 

l'architecture domestique D’après GLOTON.J, « Le Traité De Serlio Et Son Influence En France », 

in Les traités d’architecture de la Renaissance, Paris, Picard, 1988, p. 407-424. 

17- Il est à préciser que l’observation s’est effectuée en partie sur terrain et en partie par consultation 

des plans de permis de construire  au près des services de la DUC Annaba et de l’APC Annaba (2010-

2011). 
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est centré sur une conception qui 

articule    des temps de vie partagés 

entre les impératifs du présent et les 

injonctions du futur. Il répond à un 

modèle privilégié, qui est présenté dans 

le discours comme la réponse la plus 

adaptée aux exigences de la vie 

contemporaine. Il devient ainsi un 

consensus "résolu" à l'image d'une 

synthèse évidente.  

Ainsi, l’uniformisation est  à retenir 

comme un paradigme agissant au-delà 

de ses attributs formels .Si elle opère un 

marquage typologique, elle est aussi 

révélatrice  des consensus populaires, 

participant des conditions, de 

représentation, d’évaluation et  de 

jugements collectifs envers  l’espace  

habité et bâti. Elle est surtout un 

indicateur de valence d’une forme 

mentale à l’arrière-plan de la forme 

bâtie 

L’articulation d’une herméneutique 

sociale  aux formes morphologiques , 

c’est  ainsi ,un déplacement du regard 

que l’on pose sur la lecture de la  ville 

de l’échelle macro spatiale  à l’échelle 

micro spatiale,  et même micro sociale. 

Qui s’impose désormais  comme 

alternative de réajustement des échelles 

d’interférence des composantes de 

l’espace habité (pas seulement dans sa 

dimension vécue, mais surtout par celle 

imaginée au travers de sa  densité 

anthropologique).  

Au vue d’un urbanisme intégré, c’est 

aussi et peut-être surtout une façon 

d’affiner l’analyse de l’espace habité, 

en puisant dans les  approches inspirées 

d’une histoire architecturale de la 

société au sens de 

RAYMOND.H[21].Ce qui peut aussi  

mettre en perspective  les horizons 

d’une  morphologie signifiante, par 

laquelle, s’effacent  les coupures 

sémiotiques dans les  approches 

morphologiques et typo 

morphologiques, car selon Wölfflin.H 

[22], « une compréhension organique 

de l’histoire des formes  ne sera 

possible que lorsqu’on reconnaitra les 

liens qui unissent la nature humaine à 

l’imagination de la forme » 

C’est une articulation, qui peut 

valider, à notre sens,  l’inscription de la 

dimension idéelle à l’aval des processus 

de la  typification pragmatique de 

l’habitat  et à l’amont de la dogmatique 

opérationnelle pour la concrétisation de 

cadres bâtis viables, diversifiés et 

durables. 
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contraintes de cout de réalisation et 

l’investissement à fournir. Elle est 

souvent opposée à une conception sans 

contraintes qualifiée d’irréelle, 

d’imaginaire et surtout d’irréalisable. 

2.3.3 Les caractéristiques de la 

conception désirée 

 Une maison plus utile qu’esthétique 
adaptée aux pratiques domestiques et 

aux occasions familiales :  

 Une maison économique qui 

constitue un investissement pour la vie : 

pensée d’abord  comme un  projet  qui 

s’étale  sur la durée, elle  doit être 

adaptée aux stricts besoins du présent 

sans occulter ceux du futur.  

 Une maison évolutive qui facilite le 

partage patrimoniale : c’est une maison 

qui se réalise aux grés des disponibilités 

financière  et des besoins d’espaces 

avec l’élargissement de la famille.  

 une maison multifonctionnelle qui 

associe la résidence et l’activité : c’est 

une caractéristique  qui synthétise en 

somme le rapport à l’utile  et  

l’investissement,  

2.3.4 Les valeurs rattachées à la 

morphologie de la maison  

Une maison qui exprime l’identité et 

la modernité: la morphologie de la 

maison est appréciée  comme étant une 

forme adaptée aux pratiques 

domestiques, et aux modes de vies 

locaux, elle convient à l’époque 

contemporaine .c’est ce qui fonde sa 

dimension identitaire  citée sur   les 36 

entretiens avec 58 énoncé et appuyée de 

même par le rapport de ressemblance 

allant de soi sur  36 entretiens avec 61 

énoncés, quant aux qualificatif de la 

modernité il a concerné 26 entretiens 

avec 33 énoncés. 

Ce que l’on peut soutenir dans une 

première synthèse, c’est effectivement 

la consolidation d’un sens commun fort 

autour de la morphologie de la maison 

individuelle à Annaba. Un sens  qui 

parait évident dans  la surface  du 

discours populaire, mais qui est nuancé 

dans sa profondeur. C’est de  ce fait, 

une représentation  sociale  de la 

morphologie de la maison qui se 

précise. Son noyau central s’articule 

autour d’une matrice spatiale conforme 

à celle révélée dominante par  l’analyse 

morphologique, mais ne s’y limite pas, 

car au-delà de la forme en elle-même, 

c’est un système de lieux de vie qui s’y 

imbrique. Ce sont plutôt les qualités et 

les valeurs d’une forme bâtie qui sont 

exprimées et appréciées collectivement  

par rapport à des usages sociaux et des 

pratiques culturelles.  

Cependant, ce n’est pas l’apurement 

d’une logique rationaliste ni l’apologie 

d’une tradition sacralisée, que les 

paroles des habitants, et les formes de 

la maison véhiculent. C’est plutôt, la 

transmission de faits  morphologiques 

brassés par un  sens collectif porteur 

d’un modèle de spatialité.  

 

V.Conclusion : l’uniformisation 

morphologique de la maison 

individuelle vicissitudes croisées 

L’articulation d’une herméneutique 

sociale  aux formes morphologiques à 

l’échelle architecturale, nous a 

confrontés à l’interférence culturelle 

dans la consolidation des formes bâties 

auto construites. La lecture  combinée 

des morphologies de la maison et du 

discours qui s’y rattache,  a permis ainsi 

, de mettre en lumière ce que la forme 

ne pouvait révéler par elle-même et ce 

que le discours pouvait parfois taire ou 

masquer . 

En effet, Les figures typiques de la 

morphologie de la  maison individuelle, 

concordent explicitement avec celles du 

discours : elles apparaissent, à l'analyse, 

vouloir aussi résoudre les antagonismes 

de la forme  et des qualités de  son 

usage. Le dispositif bâti le plus répondu 
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b. La démolition partielle avec 

réaménagement en locaux d’activités 

de commerce ou de service  s’avère 

être une action très active qui présente 

respectivement  des taux considérables 

au niveau de notre corpus d’étude  où 

elle a été estimée à plus de 33,7 % 

c. Transformation fonctionnelle par  

changement des destinations d’usage 

des  reconstructions ou le  

réaménagement  radicale du bâti 

existant, ce sont des actions qui 

prennent effet  surtout au niveau des 

quartiers anciens  en zone centrale et 

péricentrale et quoique leur ampleur 

n’excède pas les 8,20% de notre corpus 

d’étude, elles  se démarquent fortement 

par l’effet de contrastent qu’elles 

génèrent  

d. Les Extensions Divers (horizontales 

et verticales) elles concernent autant les 

tissus anciens que les tissus de 

l’indépendance. Elles constituent un 

éventail d’actions intensives qui se 

réalisent autant dans des cadres 

réglementaires (permis de construire), 

que dans des cadres informels, c’est  

plus de 39,6% de notre corpus d’étude 

qui se trouve  concerné par ce type de 

transformations du cadre bâti . 

2.3  Synopsis des entretiens 
Sur les 36 entretiens réalisés, plus de 

104 segments d’entretiens ont été 

catégorisés dans plus de 40 catégories 

thématiques, seuls 15 sont apparus 

systématiquement  sur les 36 entretiens 

et 28 sur plus de 3 entretiens. Nous 

avons éliminés les 12  catégories 

thématiques qui n’ont marqué aucun 

recoupement dans les entretiens 

2.3.1 Les repères du consensus social  

15 thèmes marquent  la polyphonie 

par récurrence inter groupales et inter 

individuelles : La contrainte du cout – 

le Rapport de ressemblance formelle –

l’Investissement  pour la vie- 

l’Evolutivité de réalisation –les 

Pratiques  de l’espace-l’ Association 

résidence/ lieu de travail- le Rapport 

identitaire- le Confort d’usage- le 

caractère spacieux -l’espace Salon- 

l’espace Cuisine – l’espace terrasse- 

l’espace balcon- le  local d’activité- 

l’espaces chambres 

Deux transphonies ont été relevées : 

 La première est celle  qui se 

démarque entre les  sujets âgés de 18 à 

45 ans ayant un niveau d’études 

secondaires ou supérieurs, elle concerne  

l’Organisation en duplexes avec 

magasin et terrasse accessibles et la 

reconnaissance de  l’action de 

l’architecte 

 La seconde plus diffuse et moins 

ciblée agit au sein des  sujets  de 45 à 

plus de 60 ans, elle concerne les thèmes   

suivants : l’organisation  en Etages 

indépendants  superposés avec magasin 

et terrasse accessible- le  Rapport à  la 

modernité- les  occasions familiales-  le 

Rapport à l’utile- l’engagement  

personnel dans la réalisation – le  

rapport à l’économie 

Nous remarquerons en contrepartie 

que  la situation d’habitant n’a pas 

interféré dans la démarcation de la 

transphonie inter groupale, ce qui 

permet de valider  un consensus  

commun  sur la  conception de la 

maison individuelle quel que soit la 

situation d’habitat des sujets. 

De même la synthèse des 

associations spontanées entre les 

catégories thématiques a permis de 

restituer une corrélation de sens 

structurée autour de la conception et de 

la morphologie de la maison 

individuelle  par rapport à : 

2.3.2  La conception dans l’ordre du 

possible  et dans l’ordre des 

contraintes : 
 La forme bâtie de la maison  désirée 

est déclinée  sur les 36 entretiens 

comme étant conditionnée par les 
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 La structure d’agencement 

volumique dominant (magasin-étages 

habitables-terrasse accessible) 

 La disposition de la cage d’escalier à 
l’extérieur du logement 

 La disposition d’un logement par 
étage ou une  disposition de deux  

logements par étage  

 L’étage habitable composé d’un 

séjour familial, un salon invité, une 

terrasse accessible et une cour, en plus 

des espaces de vies 

élémentaires (cuisine, sanitaires, salle 

de bain et chambres)  

 Une distribution  des espaces  du 

logement assurée par un Hall. 

Elle est caractérisée par une 

occupation privée à caractère mono 

familiale ou par une cohabitation entre 

propriétaire et locataires. Cette figure 

consolide le sens de la résidence 

familiale .Elle  marque une dominance 

par rapport aux autres figures 

répertoriées et concerne plus de 75% du 

corpus étudié. 

2.1.2 La villa : figure d’immeuble 

locatif  

C’est une figure importante qui 

s’instaure de plus en plus dans les 

usages de la maison individuelle auto 

construite. Elle est représentée par le 

même  d’agencement volumique  et le 

même mode de desserte  que la villa 

destinée à la résidence familiale. Par 

contre, la disposition des logements par 

étages différent : elle adopte une 

disposition mixte qui combine de deux 

à trois logements par étages avec 

occasionnellement une superposition de 

duplex et de logements. 

Elle est caractérisée essentiellement 

par une cohabitation en colocation. 

Cette figure consolide le sens de 

l’immeuble d’habitation  locatif. Elle 

représente 20% du corpus étudié. 
 

2.1.3 La villa : figure d’immeubles 

bureaux   

C’est une figure émergente qui se 

concrétise à travers les usages de la 

maison individuelle auto construite. 

Elle adopte un dispositif qui superpose  

des locaux commerciaux en  RDC à des 

étages aménagés en bureaux. Dans la 

morphologie de son  bâti, rien ne la 

distingue du dispositif  de  la maison 

individuelle. Cette figure consolide le 

sens de l’immeuble bureau locatif. Elle 

représente 5% du corpus étudié. 

Si  la dominance d’une figure 

typique de la maison individuelle  

signale d’emblée l’uniformisation 

morphologique, sa ramification 

fonctionnelle  nous positionne déjà dans 

un second cas d’uniformisation : 

l’invariance d’un dispositif bâti pour 

une diversité d’usage. Nous sommes 

face à l’effacement du  caractère absolu  

qui distingue morphologiquement un 

édifice des autres édifices de même 

destination  

2.2L’uniformisation morphologique : 

Convergence des recompositions et des 

reconfigurations architecturales 

La consolidation de toute forme bâtie 

se réalise aussi par  des actions  de 

transformation ou d’évolution 

progressive. Elle concernera dans le 

cadre de notre étude,  le cadre bâti non 

produit par l’habitant(les maisons 

historiques et les maisons des  

programmes étatiques). 

Un corpus de plus de 454 maisons a 

été traité pour dégager . 

la Matrice Des Dynamiques De 

Transformations Observées: 

a. La démolition-reconstruction, est 

une dynamique de transformation du 

bâti très active au niveau des quartiers 

d’habitat individuelle à Annaba .elle  

est repérable sur plus de 18,5%  de 

l’ensemble de notre corpus d’étude  



El-Tawassol : Sciences Humaines et Sociales                                                                  N°36 -  decembre 2013 

 

04 

 

direction d’urbanisme et de 

construction d’Annaba et au près du 

service technique de l’assemblée 

populaire d’Annaba (surtout les 

dossiers de  demande de permis de 

construire ou de permis de construire 

modificatifs).  

1.2 Une interprétation  des 

représentations sociales générant les 

morphologies bâties et leurs 

dynamiques (à travers les dires de la 

population)  

Pour l’étude  du discours populaire 

relatif à la conception de la maison 

individuelle contemporaine, nous avons 

adopté la méthode d’analyse du contenu 

(analyse thématique). 

36 entretiens semi directif ont été 

menés. L’échantillonnage  a été établit 

par rapport à la variété des niveaux 

d’instruction :(primaire : N=12, 

secondaire : N=12 et supérieur : N=12), 

de l’âge (de 18 ans à 45ans N=12- de 

45ans à 60ans n=12 – plus de 

60ansN=12), du sexe (hommes N=18, 

Femmes N=18) et des situations 

d’habitat : (immeuble collectif N=18 ou 

maison N=18). Nous avons essayé 

d’assurer une représentativité minimum 

des classes sociales. Nous avons 

toutefois, écarté les architectes de 

l’échantillonnage, par crainte de 

l’interférence de leurs pensées 

spécialisées.  

Les entretiens ont été structurés sur 

trois axes d’investigations : la 

conception désirée de la maison 

individuelle (composition et ordre 

spatial, modèle de référence, esthétique 

architecturale), le justificatif des choix 

avancés (pour la conception avancée), 

et les caractères idéaux  de la maison 

désirée 

Une grille de codage ouvert a été 

ainsi établie à la  base de  laquelle , 

nous avons mis en place un double 

procédé d’analyse: 

Une analyse thématique aux 

niveaux horizontal (sur chaque 

entretien) et vertical (sur l’ensemble 

des entretiens) a été réalisée Elle a 

consisté à : 

 Repérer  et à  répertorié des 

“thèmes”, c’est-à-dire des unités de 

signification isolables et analysables de 

façon transversale (BARDIN [20]) 

selon différents critères quantitatifs 

(fréquence ou typicité du thème par 

rapport à l’échantillon) et qualitatifs 

(saillance du thème et récurrence dans 

les entretiens).Une synthèse des 

associations spontanées entre les 

catégories thématiques a ensuite était 

établie pour déduire les corrélations de 

sens  produit. 

 Recherche des correspondances 

interindividuelles  pour l’ensemble du 

corpus qui peuvent attester à notre sens 

du consensus  social relatif à la 

conception de la maison individuelle. 

Selon une hiérarchisation  en deux 

niveaux: la « transphonie » et  la « 

polyphonie ». La transphonie est 

entendue comme étant l’intersection 

des thèmes les plus fréquemment 

apparus spontanément dans  les 

différents discours par récurrence inter 

groupale ou inter individuelle. La 

polyphonie est constituée des thèmes   

qui marquent le recoupement sur le plus 

grand nombre des entretiens  

À notre sens le recoupement des 

catégories thématiques  explique le 

degré du consensus social qui structure 

la représentation sociale de la 

conception de la maison individuelle. 

2. Principaux Résultats 

2.1L’uniformisation morphologique : 

saillance de figures typiques 

2.1.1 La villa : Figure D’Immeuble 

familiale 

C’est la figure dominante  qui est 

représentée par : 
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croisant l’approche morphologique à 

l’approche des représentations sociales. 

Notre étude s’intéresse aux interactions 

entre représentations sociales, et 

formation et transformation des formes 

bâties. 

Des interactions par les quelles, se 

définit un consensus collectif autour 

d’un  dispositif formel (type bâti).  

Plus simplement, les mécanismes de 

typification sont considérés  comme 

résultat des  représentations sociales 

(selon notre hypothèse).  

Dans cette perspective, il s’agit de 

mettre en lumière les modalités 

d’invariance des nouvelles  formes 

bâties   de la maison individuelle à 

travers des conceptions partagées 

socialement .Nous considérons donc,  le 

concept de représentation dans sa 

double dimension sociale et culturelle. 

IV.Les représentations sociales : une 

définition s’impose  

Plusieurs définitions ont été 

attribuées  au concept de 

représentations sociales par différentes 

disciplines : c’est au sens de 

MOSCOVICI[17]« un système de 

valeurs, de notions et de pratiques 

relatives à des objets » .Pour 

JODELET[18]c’est  « un objet mental, 

une forme de savoir pratique »  

De manière très générale, une 

représentation sociale peut être définie 

comme étant une« "façon de voir" 

localement partagée au sein d’une 

culture et reliant un sujet à un objet» 

(RATEAU [19]). 

La représentation sociale est  ainsi 

présentée comme une connaissance 

naïve, différente de la connaissance 

scientifique .Elle est élaborée  à la base 

de modèles  populaires, culturels et 

sociaux  qui sont des cadrages pour 

l’interprétation et la compréhension de 

la réalité. De ce fait, la représentation 

sociale est assimilée par différentes 

recherches  à un savoir pratique basé 

sur l’expérience collective, ou à un 

savoir du sens commun. Mais elle est 

tenue pour un objet d’étude aussi 

légitime que  la connaissance 

scientifique, en raison de son 

importance dans la vie sociale. 

V.L’uniformisation morphologique 

de la maison individuelle a Annaba   

1. Considérations Méthodologiques : 

croisement des dires et des faires 

L’uniformisation morphologique est  

envisagée  comme la résultante 

synthétique d’une relation de 

«subjectivation »  qui transforme une  

idée de forme commune  en une   forme 

bâtie investie  de sens car partagée 

collectivement.  

Le phénomène d’uniformisation de 

la maison individuelle est abordé  à 

travers  la transversalité deux axes 

fondamentaux :  

1.1 Une analyse morphologique des 

dispositifs bâtis et des dynamiques de 

formation/transformation des formes 

bâties (entant qu’expression du faire 

social) 

L’analyse des formes architecturales 

de la maison individuelle à Annaba a 

été menée à la base d’un cadre 

d’observation comportant un corpus  de 

maisons individuelles composés de 654 

maisons reparties sur différents sites 

d’habitat à Annaba englobant plusieurs 

typologies (divers lotissements, 

quartiers historiques, cités de 

recasements et cités 

promotionnelles)
(17). 

L’analyse comparative a porté sur les 

structures formelles que nous avons 

synthétisées dans des figures typiques. 

Les relevés d’architecture (croquis) 

associés aux  relevés photographiques 

ont été les principaux outils de récolte 

des données. Nous avons de même 

utilisés des plans d’architectures  

consultés au près des services de la 
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insulaes  du Pirée, un plan identique,  

visant à étendre  à l'habitat,  

l'égalitarisme des institutions 

démocratiques de l’époque . Ce plan 

sera par suite,  un standard adopté pour 

la conception des maisons grecques 

entre V
e
 et IV

e
 siècles avant J.-C. 

La formalisation d’une telle pratique  

est reconnue à SERLIO
(16) 

qui fut l’un 

des premiers architectes à transcrire un 

catalogue représentant des types  bâtis 

destinés à des catégories de personnes.  

Dans sa lignée LE MUET(1623) [5] 

élabore un catalogue des types 

d’habitations par rapport à la 

commande réelle des  individus.  

Plusieurs chercheurs (ALDO ROSSI 

[8], CH.DEVILIER [10], 

PETONNET.C [11]) ont soutenu cette  

dimension de l’uniformisation 

morphologique .Ils l’ont interprétée par 

rapport aux modes de vie comme 

condensateur transhistorique des 

processus de typification. Considérés 

essentiellement par une mise en  

équivalence entre  distribution spatiale 

et pratiques domestiques. Puis validés 

depuis les années 1980 par le rapport  

entre mentalités et architecture 

domestique, étudié par ELEB-

VIDAL.M & DEBARRE-

BLANCHARD.A [12] pour 

l’architecture domestique du XIXe 

siècle   

D’une façon globale, les recherches 

de sémiologie confirment  ce concept 

de permanence typologique comme 

expression d’uniformisation ou 

d’analogie de conception ou de 

conceptualisation des habitats. Ils 

définissent le type  comme une 

structure de transformation (au sens de 

LEVI-STRAUSS [13]), c’est à dire une 

structure qui se forme progressivement 

au vue des modifications qu’elle 

accumule diachroniquement. Le sens de 

l’uniformisation qui en résulte,  est 

plutôt présenté  comme un  modèle 

idéel. Ce dernier opère par  les 

mécanismes de  réinterprétation et de  

réadaptation  plutôt que par ceux d’une  

imitation à l’identique 

III.Posture d’une herméneutique  

transversale 

L’uniformisation morphologique est 

de fait indissociable des procédés de 

typification et des processus  idéels  qui 

participent de sa définition. Aussi  

l’interprétation que nous proposons de 

l’uniformisation de  la morphologie de 

la maison individuelle à Annaba, prend 

appui sur  ces repères conceptuels. 

Ce qui déplace la saisie du sens de ce 

phénomène d’uniformisation des 

rapports exclusifs au signe 

morphologique et de la dualité 

sémiotique du signifiant/signifié, vers la 

dialectique sociale : sujet/objet. Ce qui 

engage le rapport aux représentations, à 

l’imaginaire et aux idées  des individus 

concepteurs et utilisateurs de   l’espace 

bâti, « tout se passe comme si la pensée 

d’un groupe ne pouvait naître, survivre, 

et devenir consciente d’elle-même sans 

s’appuyer sur certaines formes visibles 

de l’espace » (HALBWACHS [14]). 

On rejoint ainsi la logique des 

phénoménologues  qui considère  

l’intentionnalité envers l’espace habité  

comme moteur de sa production, au 

sens où « Nos premiers pères n’ont bâti 

leurs cabanes qu’après en avoir conçu 

l’image. »[15]. C’est une position  

confortée aussi  par les sociologues et 

les anthropologues  qui considèrent 

selon  BLANQUART.P [16] que «  

l’espace que l’on construit est à la fois, 

une manière d’être, de vivre ensemble 

et de penser…..figures  spatiales, 

structures sociales et formes mentales 

se correspondent, renvois les unes aux 

autres dans l’unité d’une culture ».   

Notre analyse de l’uniformisation 

morphologique se développe ainsi, en 
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également reproduit  dans la 

recomposition des maisons anciennes. 

C’est ce qui en accentue l’effet 

d’uniformisation  morphologique et 

attise l’intérêt à porter  à ce 

phénomène : Cette uniformisation 

morphologique énonce-t-elle juste un 

renouveau formel de la maison 

contemporaine ? Son sens et sa portée 

ne se croisent-ils pas dans une 

injonction, qui met en jeu les 

représentations sociales de ses 

bâtisseurs ? 

Notre intérêt s’oriente donc vers 

l’exploration du phénomène 

d’uniformisation  morphologique dans 

ses dimensions autant formelles 

qu’idéelles. L’idéel  se rapporte  à 

l’idée comme pensée, manière de voir, 

d’imaginer et de concevoir, plutôt que 

comme système de valeurs qui valorise  

un idéal social. 

Nous avançons de ce fait pour ce 

développement deux hypothèses : 

 L’uniformisation morphologique de 
la maison individuelle contemporaine  à 

Annaba est l’expression d’un processus 

de  typification   

 Cette  typification  est soutenue par 

un modèle idéel partagé socialement 

(une représentation sociale) 

II. L’uniformisation morphologique 

au croisement des savoirs et des 

pratiques  

En contrepartie, l’uniformisation 

morphologique de la maison 

individuelle issue de  la  pratique 

habitante, relève plutôt  selon les 

anthropologues, d’un référentiel partagé 

socialement, comme forme prédéfinie 

et transmise par la tradition
(14).

Elle 

rejoint donc la notion de typification. 

PINSON.D [6] évoque en ce sens  deux 

procédés  historiques d’uniformisation 

des  habitations : une typification 

pragmatique et une typification 

dogmatique. 

Au regard de la typo morphologie, 

cette uniformisation pragmatique est 

soutenue par le type consacré ou le  

type bâti, qui peut fonctionner au sein 

d’une société ou  d’une époque sans 

être consciemment exprimé. Désigné 

aussi par CANIGGIA [7]  comme type 

a priori,  au sens d’une  synthèse 

mentale de tout bâtiment, issue d’une                    

«codification collective qui relève 

d’une conscience spontanée». 

 Il est aussi le corolaire du type 

d’habitation énoncé par ALDO ROSSI 

[8]  et redéfinit par le  type d’habitat de 

RAYMOND.H [9] « Le concept de type 

d’habitat a pour principal mérite de 

référer une forme de construction aux 

habitus ou modèles culturels d’une 

population que caractérise son 

appartenance à une culture, un groupe 

social ou ethnique ». 

Le type  bâti atteste donc de 

l’existence d’une codification spatiale 

et sociale pour une période donnée, qui 

sous-tend une permanence dans la 

dynamique de cristallisation des types 

consacrés.  

L’uniformisation morphologique se 

décline à la fois par la diversité des 

savoirs  et l’absence d’acquis 

conceptuels. Bien que les théories 

architecturales, urbaines et sociales, 

l’ont développée sur plus d’un siècle de 

pratiques et de pensées 
(15)

.Mais à ce 

jour, aucun dogme  ne définit ce 

phénomène. Aussi ambigüe qu’usitée, 

l’expression L’uniformisation 

morphologique relève corrélativement 

(pour l’architecture et l’urbanisme) 
de  concepts divers : Codification, 

Standardisation, Typification et 

Normalisation. 
Rappelons que les fondements d’une 

volonté  d’uniformisation savante de la 

conception de la maison individuel  est 

historiquement attribuée à   

HIPPODAMOS qui appliqua aux 
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somme la formation et la 

transformation d’un territoire. Son  

caractère morphologique pluriel et 

diversifié par les strates de l’histoire, et 

la pluralité des programmes de 

production s’efface au profit du 

paysage du lotissement contemporain.   

Cette uniformisation  constitue à 

notre sens, une matrice cognitive, plus 

qu’un simple effet conjoncturel. Elle 

invite à reconsidérer le  rapport social  à 

l’espace habité,  au travers  des sens  de 

ces nouvelles formes bâties, ancrées 

dans la production populaire. 

Dans les productions étatiques ou 

promotionnelles, l’application de plans 

types (Programmes RHP, RURAL, 

EVOLUTIF, PROMOTIONNEL…) 

standardise explicitement les cadres 

bâtis .Les logiques de l’uniformisation 

sont de  ce fait, moins expressives mais 

plus significatives  à travers l’auto 

production des populations. Soit dans 

les constructions de  villas 

contemporaines,  soit par les 

réadaptations des productions étatiques 

à   son  modèle. 

C’est en effet, un modèle qui  tend à 

se généraliser depuis les années quatre-

vingt. Il offre des  modes de 

distribution,  et de composition 

spatiales proches des types majeurs de 

l'habitat collectif, se réduisant souvent à 

des étages habitables superposés à  des 

locaux commerciaux,  et couronnés 

d’une terrasse accessible .Cette mise en 

forme est toutefois, médiatrice de fortes 

aspirations sociales et économiques 

constatées à l’échelle nationale ,  et  

révélées par l’étude  de 

SEMMOUD.N[3]par rapport aux  

stratégies d’appropriation de l’habitat 

par la population algéroise et des types 

qu’elles configurent. «L’immeuble 

familial» (appellation qu’elle attribue à 

la villa contemporaine) est  confirmé 

comme modèle idéal de la maison 

contemporaine, à   travers quatre  

valeurs essentielles : le statut de 

propriétaire, le caractère individuel de 

l’habitat,  la rentabilisation économique 

comme  source de revenu et enfin, la 

dimension de l’héritage sous tendue  

par le legs immobilier aux enfants 

(surtout aux fils). 

En contrepartie, ce qui n’est pas 

explicité, ce sont les conditions  de 

consolidation de ce consensus collectif, 

qui fait prévaloir ces valeurs de la 

maison individuelle   comme idéal 

social.  

A notre sens, la question de cette 

sacralisation d’un modèle de maison,  

semble soutenir l’uniformisation  de sa  

conception contemporaine. Cette 

uniformisation morphologique  relève-

t-elle donc  d’une  raison bâtisseuse 

particulière ? Est-elle simple système  

arbitraire de fonctionnalités 

rationalisées ? Ou est-elle expression 

d’un imaginaire social  de l’habiter  

contemporain? 

Des hypothèses justificatives de cette 

idéalité sociale  ont été avancées  par 

J.P.FREY [4]. Il l’explicite d’une part  

par rapport au  pouvoir d’achat des 

populations, et à la cohabitation 

familiale, tout en la considérant d’autre 

part, comme une erreur d’anticipation 

sociale   

Cependant, plus de  trois décennies 

marquent l’émergence et la persistance  

de cette nouvelle forme de  la maison 

individuelle. Cette  maison des 

ascendants  s’accommode de plus en 

plus, au relais générationnel autant 

qu’aux nouvelles réalités économiques 

et urbaines de la ville algérienne. Pas 

seulement au titre de  maison familiale, 

mais aussi  comme édifice à usages 

économiques
(13)

.  

Elle  perdure autant au niveau de 

l’usage, qu’au niveau du maintiens de 

son   dispositif bâti. Ce dispositif est 
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Habitations précaires (bidonville) et 

lotissements informels (villas 

contemporaines) prolifèrent face à la 

crise de logement générée par l’exode 

rurale sur la ville, accentuée par les  

effets de  la guerre de libération 

nationale et des politiques 

d’industrialisation. 

Dès 1974, le lotissement  résidentiel 

est  adopté comme production 

complémentaire à l’habitat collectif. 

Cette production est soutenue tout au 

long du premier plan quinquennal 

(1980-1984)
 (6)

.  

En 1982, L’assouplissement  de la 

réglementation relative au permis de 

construire et de lotir ainsi que 

l’allégement des charges communales 

en matière de réserve foncière, va 

favoriser l’accroissement de la 

production des maisons individuelles 

auto construites. Elles représentent, de 

ce fait, entre 1985-1988, plus de 

600.000 maisons sur les 150.000 

logements produits à l’échelle 

nationale
(7)

.Elles constituent  

actuellement pas moins de 58,70
%(8)

 du 

parc logement national, marquant une 

nette évolution de plus de 24,54%  en 

production additionnelle sur deux 

décennies
(9)

. 

À Annaba, les politiques nationales 

relatives à la production de l’habitat se 

sont traduites par le développement sur 

la périphérie immédiate de la ville de 

plus de 13 nouvelles agglomérations 

(constituées essentiellement de 

lotissements résidentiels)
 (10)

. Ainsi que 

par l’extension rapide des anciens 

villages coloniaux tels que (El Hadjar, 

Ain Berda, Berrahal….). Ces nouvelles 

agglomérations  s’urbanisaient 

essentiellement par l’auto construction 

individuelle et les programmes de 

l’habitat rural ou social, dans le cadre 

de la résorption de l’habitat précaire. Si 

bien qu’au recensement de 1998, la 

maison individuelle tout type confondu 

atteignait localement plus de 46.035 

maisons  dont les deux tiers  sont des 

constructions  privées sur lotissements 

communaux (soit plus de 31.630 villas 

contemporaines). 

La production de la maison 

individuelle s’active encore de nos 

jours  massivement par l’auto 

construction. Dès les années 1990, des 

promoteurs privés prennent en charge la 

construction de cités de maisons 

individuelles, parfois clôturées qui 

proclament un  standing supérieur à 

celui de la production courante des 

villas auto construites par leur 

propriétaires (résidence BOUDIAF & 

résidence de l’EDEN  1992, Résidence 

BELBEY1994, résidence JNEN EL 

BAY 2003 et résidence OUED 

FORCHA 2007), soit plus de 181 villas 

promotionnelles comptabilisées par 

notre enquête de terrain (2010-2011). 

Actuellement la wilaya d’Annaba 

compte plus de 281 lotissements dont 

150
(11)

 sont situés au niveau de la 

commune d’Annaba .Tous ces 

lotissements sont occupés par  des 

villas auto construites. Ces dernières 

occupent  ainsi, plus des 1/3 de la 

surface urbanisé de la ville centre  et 

représentent de même  23,94%
(12)

 du 

foncier urbanisé sur le périmètre 

intercommunale (contre seulement  

7,73% occupées par l’habitat  

collectifs) 

I. Problématique de l’uniformisation 

morphologique de la maison 

individuelle A Annaba 

A Annaba, La problématique portée 

par la maison individuelle   ne se 

résume pas  à la dimension  quantitative 

de l’urbanisation, elle  implique surtout  

l’essence  de la morphologie de la ville, 

n’épargnant, ni les vieux centres 

historiques ni les nouveaux sites 

urbanisés. Celle-ci conditionne  en 
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La maison individuelle  vecteur de 

l’urbanisation à Annaba 

Annaba, troisième grande ville 

d’Algérie, s’implante sur la bande 

Littorale au nord-est de la capitale à 

plus de 500 km. Elle couvre une 

superficie totale de plus de 1 412 Km²
(1) 

occupée par une population estimée à 

plus de 28.797 habitants
(2)

 sur  une 

superficie urbanisée totale  25.522 ha. 

Depuis la période romaine la maison 

individuelle  a caractérisé l’urbanisation 

locale. Le quartier des villas  du front 

de mer
(3)

 a constitué un ensemble 

urbain homogène et bien identifié dans 

la ville d’Hippone. 

De même, Bouna la ville arabe qui 

lui succéda au IX
e
 siècle,  fut 

essentiellement constituée par  la 

maison individuelle. Elle  caractérisa  

l’habitat arabo-musulman, en favorisant 

l’intimité et  la cohabitation familiale.  

Le quartier de la vielle –ville qui s’étale 

encore sur plus de 16ha  conserve 

encore les traits spécifiques à ce  

caractère résidentiel des anciennes 

médinas. 

A cette époque, la périphérie rurale, 

était  aussi constituée d’un essaim de 

maisons individuelles. Ces maisons 

sont de nos jours en ruines, et 

majoritairement inhabitées. Très peux 

de documents s’y référent 

.AUGUSTINS BERNARD et 

EDMOND DOUTTE [1] distinguent 

globalement au nord algérien, deux 

types d’habitations individuelles 

précoloniales : les maisons et les 

gourbis. Leur  distinction se réfère au 

type de couverture du toit (critère 

adoptée déjà  par JEAN 

BRUNNES[2]). Les vestiges sur la 

périphérie d’Annaba  indiquent que se 

sont surtout les maisons à tuiles qui 

caractérisaient la région
(4)

 d’autant 

qu’au nord algérien, ce type de maisons 

abritait plus de 753.000 habitant et 

couvrait plus de 1.036.000 ha
(5)

. 
La ville coloniale, au-delà de son 

centre, où s’érigent des immeubles de 

rapport reste aussi marquée par une 

dominance de la maison individuelle 

depuis le XIX
e 
siècle. 

Les quartiers d’habitat individuel  

ont occupé  en premier lieux  les  

faubourgs, sud et sud-ouest de la ville 

coloniale entre 1891 & 1905, (le 

faubourg de Saint Anne. La cité Auzas, 

la Colone, le quartier du Béni 

M’Hafeur, le quartier de l’Usine à 

Gaz.).D’autres  quartiers résidentiels 

plus luxueux  ont été implantés  au  

nord-ouest de la ville entre 1910 et 

1925 (quartiers, Saint-Cloud et la 

Pépinière. St Cloud, Beau séjour). 

Entre 1925 &1950, des quartiers 

d’habitat individuel sont amorcés sur 

les périphéries agraires limitrophes de 

la ville, (les noyaux de  la cité Sidi 

Brahim et du  quartier de Pont 

Blanc).On assiste de même  à la 

construction de nouvelles cités pour les 

populations locales (cité de recasement 

et cité indigène). 

Parallèlement sur la périphérie 

rurale, des villages coloniaux ont pris 

forme et des fermes coloniales ont été  

implantées sur les domaines agricoles. 

Ces nouvelles maisons individuelles  

ont été catégorisées par le qualificatif 

d’européennes  

A partir des Années 1950, la 

production de l’habitat individuel va  

diminuer face à la production intensive 

de l’habitat collectif initiée par les 

programmes du Plan De Constantine, 

qui se matérialisent localement par la 

réalisation de la zone urbaine  

prioritaire (ZUP) d’Hippone en 1959. 

Au courant de la première décennie 

après l’indépendance (1962 à 1972), la 

production de l’habitat individuel 

s’active dans un cadre informel. 
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L’uniformisation morphologique  de la maison individuelle à Annaba : 

Perspectives d’une herméneutique transversale 

Khettabi Latifa 
Departement d’architecture-Université Badji Mokhtar –Annaba 

 

  

 
Résumé 
Ce texte  développe une problématique  axée sur le phénomène de   l’uniformisation 

morphologique de  la maison  contemporaine à Annaba. Il tente de restituer les sens qui 

résultent de la  forme bâtie en adoptant une lecture interprétative à regards croisés sur 

plusieurs disciplines. L’objectif principal est de démonter la corrélation de l’uniformisation 

morphologique de la maison à un idéel socialement partagé. 

 

Mots Clés : Uniformisation morphologique, lecture interprétative, représentations sociales, 

maison individuelle. 

 
 
 
Abstract 
This paper will discuss the phenomenon of morphological uniformity of contemporary houses 

in Annaba. It will attempt to show the connection between social meaning and the built form. 

An Interpretative approach will be used across several disciplines . The main objective is to 

remove the correlation of morphological uniformity of the home to a socially shared ideal. 

 

Keywords: Morphological uniformity, interpretative approach, social representations, 

detached house. 

 
 
 
 

 ملخص
لمورفولوجي للمسكن الفردي المعاصر بعنابة من خالل  دراسة  المعاني المرتبطة بشكل االتوحد "يعرض هذا النص اشكالية

كما يتبنى قراءة تأويلية ذات صياغة تحليلية مستنبطة من عدة نظريات هدفها األساسي هو اثبات عالقة تفاعلية .  المبنى
ي للمسكن انورفولوجي  الفاعلة  في تجسيد وترسيخ  الشكل المعماري والعمر لما وآليات التوحدبين التصور االجتماعي 

 .الفردي المعاصر
  

 .المسكن الفردي ،االجتماعيالتصور   ،تأويليةقراءة  ،التوحد المورفولوجي  :المفاتيحالكلمات 
 
 

 

 



El-Tawassol : Sciences Humaines et Sociales                                                                  N°36 -  decembre 2013 

 

6 

 

Le deuxième écrit étaie la contribution du penseur TAHA Abderrahmane, dans 

la nécessité de l’imbrication de la religion  dans l’éthique. 

 

Le lecteur trouvera à  la dernière rubrique deux  essais  relatifs à la vie 

enfantile. Lepremier montre l’ampleur du phénomène des enfants des rues, non 

pas uniquement en Algérie mais dans tous les pays du monde, toute proportion 

gardée, à cause de la pauvreté, la dislocation de la famille, la violence, et la 

déscolarisation. L’auteur indique que les enfants,  par cette vie dans la rue, 

forgent une langue spécifique, leur permettant de communiquer d’une manière 

singulière, tout en construisant, une forme particulière de solidarité entre eux. 

Le deuxième essai présente le résultat d’une étude menée sur la scolarisation 

des enfants handicapés, dans le cadre d’un projet intitulé «  éducation pour 

tous ». Le diagnostic étant centré sur les enfants handicapés scolarisés dans des 

écoles publiques, L’objectif est de connaitre, d’une part les éléments 

facilitateurs de leur intégration dans les milieux scolaires et, d’autre part de 

recenser les obstacles à leur adaptation.  

 

L’avant dernier  article expose les conséquences de la pénurie des 

médicaments sur le fonctionnement des établissements hospitaliers publics en 

Algérie, et  les conséquences sur la prise en charge des malades. 

 

Ce numéro se clôture par un essai exposant l’ouvrage du sociologue 

français 

 P. Bourdieu la « misère du monde ». L’auteur de l’article se hasarde à affirmer 

que Bourdieu, malgré son notoriété internationale a commis des impairs 

méthodologiques, que lui-même n’a cessé de décrier. De plus, selon l’auteur, 

Bourdieu  aurait crée une confusion chez le profane en pensant que la 

sociologie consiste à recueillir des témoignages des gens simples, par la 

technique de la «   conversation  ordinaire ».    
 

 

 
Le Directeur de rédaction 

Abderrazak DJELLALI 
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Avant-propos 

   Ce numéro de la revue El-Tawassol contient un ensemble d’articles en 

sciences sociales et humaines, regroupés en rubriques. Le premièr inhérent à 

l’urbanisation, débute par une tentative de compréhension des sens sociaux liés 

à la forme du logement individuel dans la ville d’ANNABA, caractérisée par 

l’uniformisation. Pour atteindre cet objectif, l’auteur de cet essai s’appuie sur 

une approche pluridisciplinaire pour démontrer une corrélation entre la 

représentation sociale et l’uniformisation du logement. La deuxième 

contribution décortique le dispositif public du logement social dans la wilaya 

d’ANNABA, afin de connadéceler le degré de réalisation des objectifs assignés, 

à savoir la satisfaction de la demande sociale en matière de logement par la 

résorption de l’habitat précaire d’une part, et l’aide octroyée aux couches 

déshéritées pour l’acquisition d’un logement  d’autre part. La problématique de 

l’extension urbaine dans la ville de BISKRA constitue l’objet du troisième  

exposé. L’auteur analyse la centralité commerciale de la ville et son impact sur 

la structuration et l’organisation de l’espace, d’où l’apparition au niveau de la 

trame urbaine, des nouvelles zones d’attraction, rompant avec la morphologie 

de la ville traditionnelle. Le  dernier essai éclaire sur l’impact de l’urbanisation  

sur l’environnement, à travers l’exemple de la ville de Damas.En effet, cette 

ville s’accroit d’une manière spectaculaire pour des raisons multiples, comme 

toutes les capitales arabes, ce qui a conduit à un changement climatique,  

tendant  vers la désertification, sans oublier le rétrécissement des terres 

agricoles et l’augmentation expontielle de la pollution. Les nouvelles 

orientations étatiques destinées  à remédier à cette situation, en s’appuyant sur 

des exemples urbanistiques mis en application, sont explicitées. 

 

         La deuxième rubrique de ce numéro, qui traite de la question des médias 

expose en premier lieu,  deux visions opposées de l’impact de la télévision sur la 

socialisation de l’enfant.  La première vision montre la télévision comme 

élément favorisant le développement mental,  tandis que la seconde met en 

exergue son aspect négatif. La généralisation de la langue arabe dans les 

médias visuels est l’objet d’un entrefilet qui relate l’utilisation de la langue 

arabe dans les télévisions et la stratégie à promouvoir pour que cette langue 

trouve une place apparente à l’ère de la mondialisation. Le dernier écrit de cet 

axe, analyse  la signification lexicale  des expressions utilisées  par  les médias  

pour décrire les évènements qui se déroulent dans le monde, à travers des 

exemples, montrant la désinformation ; par rapport aux indicateurs supposés à 

suivre dans la description médiatique.   

  
Le lecteur trouvera dans  la troisième rubrique,  deux articles  traitant de 

la question religieuse. Le premier mettant l’accent sur son aspect positif sur le 

comportement et les conduites des individus et des groupes sociaux, quand la 

religion est épargnée des interprétations erronées et des pratiques extrémistes. 
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14. Il est entendu qu’après acceptation de l’article, les droits exclusifs de sa publication  sont 

automatiquement transférés à El-Tawassol. 
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