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  :عنوان حتت

  ،االجتماعية احلركات ظل يف متجددة ظاهرة الشباين، العنف  

 االجتماعي حراكها يف اجلزائر مؤخرا تستثىن

 

  : ملخص

 ومسايرهتا اجملتمعات هذه قضايا تناول خاصة االجتماع وعلم عامة االجتماعية العلوم على حيتم أحيانا، ومفاجئة سريعة وحتوالت اتدمستج املعاصرة اجملتمعات على تطرا
 التنموية اجملتمع سياسة بناء يف ومباشرة فعالة بصورة املشاركة وبالتايل املناسبة، احللول اجياد يف واملسامهة املختلفة التفاعالت فهم لغرض والتفسري، والوصف والتحليل بالدراسة

 .الواقعية للمشاكل الظرفية الرتقيعية احللول عن بعيدة واملناسبة، املالئمة احللول ورسم

 واحلراك احلركات تفرضها اليت وبالسرعة احلقيقية، قضاياه يف اجملتمع حنو بواجبها معها االجتماع وعلم االجتماعية، العلوم التزام مضى وقت أي من يستدعي الظرف اهذ إن
 .والعاملية االقليمية واالقتصادية تماعيةاالج والتغريات التكنولوجي، والتطور العوملة تفرضها اليت والتحديات اجملتمعات، من الكثري تشهده الذي االجتماعي

 العام اهتمام أصبح والذي منه، الشباين العنف خاصة االشكال مبختلف العنف ظاهرة العامل، أحناء خمتلف يف اجملتمعات من العديد تعرفها اليت اجلدية املشاكل بني من
   .واجلامعية اإلعالمية ية،والعامل اإلقليمية والدولية احمللية واالدارية، السياسية واملدنية، الرمسية واملنظمات، اهليئات خمتلف واهتمام واخلاص

 أو العريب بالربيع يسمى ما بعد سيما ال مجة، تطورات ثالثة أو عشريتني حوايل منذ تعرف وأهنا خاصة للمجتمعات واملستعجلة احلينية القضايا من تعد الشباين العنف فظاهرة
 مبختلف العلمي البحث على لزاما أصبح وتطورها، استقرارها يف اجملتمعات على راخط تشكل واصبحت ، اجملتمعات من وغريها بفرنسا الصفراء السرتات حركة أثناء

 .واالستقصاء بالدراسة تناوله  ختصصاته

 واجابات جنتائ من إليه توصلنا ما خمتلف بطرح الشباين، العنف ظاهرة حيث من سابقة جزائرية لتجربة ميدانية علمية دراسة يف السيوسيولوجية حماولتنا عرض نقرتح وعليه،
 .للمعاجلة املنتهجة احمللية والسياسة واجملتمع االفراد على وتداعياهتا اسباهبا، معينة، مرحلة يف الظاهرة واقع حول حقيقية النشغاالت منطلقا كانت  لتساؤالت

 اخلصائص حيث ومن جهة، من أخرى دول يف هلا مشاهبة ظواهر مع حتما تتقاطع فإهنا للحدود، وعابرة عاملية أصبحت الشباين العنف وباخلصوص العنف ظاهرة أن ومبا
    .متسارعة ومستجدات تطورات ظل يف وقضياها اجملتمعات حياة زوايا من متجددة زاوية العنف أن نعترب ومنه اخرى، جهة من واملميزات
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 : مدخل 

 عرفتها نوعا من أنواع اخلروج عن قواعد السلوك اليت يضعها اجملتمع ألفراده حفاظا على قوامه ودوامه، ويعترب موقفا من املواقف العدوانية اليتيعترب العنف 
ضطرابات اجتماعية ونتائج احلضارة البشرية جبميع أشكاهلا، إىل أن وصل العلماء إىل اعتباره من أكثر األمراض االجتماعية خطورة وانتشارا، ملا ينجر عنه من ا

 .سلبية على األشخاص واجملتمع

، حبيث قامت 1811من بني االضطرابات الصعبة اليت شهدها جمتمعنا يف تارخيه املعاصر، العنف الشباين عرب حركة اجتماعية كانت بدايتها أحداث أكتوبر 
بعد ذلك أخذ العنف أبعادا وتطورات، خاصة أثناء وبعد التجمعات يف . ة كل األوضاعهذه الفئة حبركة عنيفة يف األحياء الشعبية، خبروجها إىل الشوارع متحدي

اصة هبم، املالعب، ويف كل مقابلة كرة القدم على شكل أعمال شغب وختريب للممتلكات داخل وخارج املالعب، يرافق هذه التصرفات تداول الشباب لغة خ
 .عدوان وبني السب والشتم والذمتتمثل يف شعارات جتمع بني االبتكار واإلثارة وال

مل يتخلى عن تصرفاته العنيفة سلوكيا، بل تطورت األحداث عام بعد عام، تعقدت وانتشرت  منذ عقوداملتتبع لظاهرة العنف الشباين، يتضح له أن الشباب 
املخيف ليس للرياضيني فحسب بل للمجتمع ككل، ألن  مبثابة اهلاجسمثال الظاهرة تقريبا عرب كل مناطق الوطن، أصبحت املواعيد األسبوعية لكرة القدم 

ار املشكلني هذه املناسبات وصلت فيها األمور إىل ارتكاب اعتداءات وجرائم، متثلت بعضها يف القتل ويف جروح خطرية خاصة أثناء املواجهات بني األنص
 .لني بنتائج الفرق اليت يناصروهناأساسا من فئة الشباب، يتوعدون بعضهم البعض باالنتقام أحيانا كثرية، غري مبا

ومن هنا، نتساءل عن . عندما تصل األمور إىل ارتكاب جرمية أو فعل قتل، فهذا ال يدل إال على وجود أزمة تعيشها أكرب فئة يف اجملتمع وهي فئة الشباب
اءل عن العالقة اليت يقيمها الشباب وجمتمعهم مبختلف مؤسساته، طبيعة األزمة اليت تغذي هذه احلركة الشبانية العنيفة اليت أخذت أشكاال مثل اجلرمية، ونتس

ونتساءل عن أسباب اشتداد العنف وارتفاع حدته إىل درجة التعدي واإلجرام، كما نتساءل عن أسباب انتشار هذه الظاهرة لتمس . األسرية والتعليمية أساسا
 . والتحول دون االختفاء ستمرارإلوتصيب سنة بعد سنة أعدادا متزايدة، واليت تعمل على ا
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تمع يف تارخيه اجملتعرض هلا يليت الفهم ظاهرة العنف وتطورها إىل درجة التعدي وارتكاب اجلرائم، جيب التأكيد بأهنا تعد امتدادا جلملة من االضطرابات 
 ,TOURAINE A)" إن دراسة احلركات االجتماعية ال جيب أن تنحصر يف بعض النزاعات أو األحداث التظاهرية : "املعاصر، ولذلك نقول 

1984, p. 86)رية خاصة قبل ، بل جيب الرجوع إىل مسرية اجملتمع ككل، فهذه االضطرابات كانت أبرزها احلركة االجتماعية العمالية يف املصانع الكب
 .1811أحداث أكتوبر 

الد، بغرض حتقيق التنمية والبحث يف احلركة االجتماعية يف اجلزائر، يعيدنا إىل تاريخ ظهور هذه احلركات املرتبطة مبرحلة إنشاء املصانع يف مناطق عديدة من الب
ركة اجتماعية عمالية خاصة يف املؤسسات اإلنتاجية، متثلت هذه لكن رغم ذلك عرفت نزاعات اجتماعية يف ميادين العمل، من خالل ح. وحتديث اجملتمع

هذه املرحلة عرفت رغم التطور الصناعي عوائق كثرية متثلت يف صعوبة . إىل غري ذلك... النزاعات يف االضرابات والتوقفات عن العمل،كبح اإلنتاج، التغيبات
يت كانت باإلضافة إىل مهمتها االقتصادية تقوم بدور اجتماعي، حبيث تتكفل بالسكن، النقل، توفيق املصانع واملؤسسات العمومية بني مهامها العديدة، وال

، بتبين منوذج جديد للتنمية يقر مببدأ 1811مما أدى إىل تغيري السياسة االقتصادية يف حدود سنة . الصحة، التسلية، التغذية والنشاطات الرياضية والثقافية
 .  قتصادية اليت كان عليها التخلي عن وظيفتها االجتماعية للقيام مبهمتها اليت أنشئت أصال من أجلها، وهي املهمة اإلنتاجيةاستقاللية تسيري املؤسسات اال

 وبدأ تطبيق. اجأصبحت هكذا املطالب االجتماعية غري مسموحة قانونا يف املصنع، وأضحت املربرات إضافة إىل األزمة االقتصادية هي االهتمام أكثر باإلنت
ارع العمال عدة إجراءات كالتوقف عن تدعيم بعض املواد األساسية، وأصبح العمال حيتجون أقل يف أماكن العمل، لتتحول التصورات حنو أماكن أخرى، يتص

انويني وعليه، نؤكد تسجيل منذ بداية الثمانينات ظهور حركة للث (.CHIKHI S, 1989, p.  (200 خارج املصنع حلل مشاكلهم خاصة االجتماعية



 Le) ؤسسات وللمواطنني يف العديد من املدن مبجموعة من اضطرابات لتشمل هذه األحداث بذلك فئات أخرى غري الفئة الشغيلة املتواجدة يف املصانع وامل
Comité de Coordination Interuniversitaire, 1988, p. 3). 

غري الفاعلون االجتماعيون، لتشمل فئات أخرى أمهها فئة الشباب، الفاعل ألحداث أكتوبر فبتحول احلركة االجتماعية من املصنع اىل احلضر والشوارع يت
، حبيث أقدمت على أعمال عنف منطلقة من األحياء الشعبية األكثر اكتظاظا بالسكان خاصة يف اجلزائر العاصمة، لتخلف جرحى وسقوط عدد من 1811

عن أزمة كانت فيما سبق متس الطبقة العمالية، أصبحت تعين شيئا فشيئا كل الفئات خاصة فئة  القتلى يف مواجهات مع قوات األمن، ليكتشف اجلميع
 . الشباب

وأثناء مقابالت كرة القدم أعمال عنف وصلت إىل درجة أهنا شغلت   1811-1811لكن قبل هذه األحداث شهدت املالعب خاصة يف املوسم الكروي 
دربني، مسؤولني وحىت الصحافيني، األمر الذي دفع خاصة وزارة الشباب والرياضة إىل اختاذ عدة إجراءات خاصة كل املعنيني باألمر من حكام، رياضيني، م

 1818-1811بغض النظر عن طبيعتها، فإهنا مل تقلل من حدة العنف وانتشاره حىت آخر مقابلة هذا املوسم الرياضي، لتمتد إىل موسم . باملالعب وتسيريها
 .بأكثر حدة وتوتر

ن العنف يفسر يف هذه املرحلة من منطلقات ذاتية ونفسية، وتارة أخرى ترجع األسباب إىل التحكيم أو إىل ضعف مستوى اللعب وعدم صالحيات كا
لرئيسي فعها ااملالعب وعدم توفرها على املرافق الضرورية الستقبال اجلمهور الرياضي، لكن بعد ذلك مجعت اآلراء بعد ذلك على أهنا ظاهرة اجتماعية دا

 .اجتماعي واقتصادي ال رياضي

، وأدت بالبالد إىل دوامة من األحداث بدخول اجلزائر أزمة سياسية 1811حركة شبيهة بتلك اليت حدثت سنة  1881شهدت سنة ، 1818بعد دستور 
واألعمار، والشيء املؤكد هو أن ظاهرة وجو من العنف واإلرهاب، وحرق منشآت اقتصادية، املدارس، فضال عن اآلالف من الضحايا من خمتلف الشرائح 

حىت ولو العنف الشباين يف املالعب مل تغب ولو ملوسم واحد منذ تلك الفرتة، بل عمت وانتشرت لتجلب إليها حشودا وأعدادا كبرية موسم بعد موسم، 
عاجل منها املوضوع، فإن اهلدف يتمثل يف حماولة اكتشاف ومهما اختلفت الزوايا اليت ي. اختفت أحيانا تظهر من حيث ال ينتظر اجلميع وحبدة وتصاعد أكثر

ختيار، وإمنا ظروف عدم التوازن اليت تؤدي يف أغلب احلاالت إىل ظهور احلركات االجتماعية، ألنه غالبا ما تكون مشاركة األشخاص فيها غري ناجتة عن ا
 .يندفعون فيها بسبب جتارهبم اليت تثري شعورهم معلنني سخطهم وعدم رضاهم
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عية اليت ظاهرة العنف اليت ينتجها الشباب ال تستطيع أن خترج عن السياق االجتماعي واالقتصادي الذي ينمو فيه هؤالء، فهي وليدة البيئة االجتماتطور إن 
جتماعية اليت حتكم سلوك هذه اجلماعات، واملقصود بالنظام والبيئة االجتماعية عبارة عن اجلماعات والنظم اال. تعمل على صقل شخصية كل واحد منهم

 .قايفاالجتماعي، القيم واملقاييس اليت حتكم وتنظم ناحية أساسية من نواحي احلياة اإلنسانية كالنظام األسري أو املدرسي أو االقتصادي والث

ومن مث، فإن تأثر منوه . اجلماعاتهذه وخرباته، فهو ال يستطيع أن حييا إال يف ومبا أن الفرد يشبع حاجاته من خالل هذه األنظمة ويكتسب بواسطتها مهاراته 
لثقافة اليت هتيمن وشخصيته هبا أمر حتمي ال مفر منه من خالل األفراد الذين يتفاعل معهم داخل هذه اجلماعات وباجملتمع القائم الذي يتحرك يف إطاره، وبا

 . التفاعل يف سلوكه واستجاباته ونشاطه العقلي واالنفعايل على أسرته ومدرسته ووطنه، وتبدو أثار هذا

املنزل وبني مرحلة  فكما يولد الطفل يف األسرة مجاعته األولية يولد يف اجملتمع وهي اجلماعة الثانوية، واملدرسة حلقة متوسطة بني مرحلة يقضيها الطفل يف
لذا، جيب أن يكون هناك تدرج يف االنتقال بني هذه البيئات الثالث لكي يتحقق التدرج يف . اكتمال منوه، أي ثالث حلقات، وهي املنزل، املدرسة واجملتمع

 .النمو العقلي واالجتماعي بكل سهولة، وتتحقق حاجات كل مرحلة وال هتمل امليوالت واستعدادات كل مرحلة

ة أهم لكن عندما تصاب إحدى هذه احللقات أو كلها بتناقضات وجتتازها مشاكل، جتعلها ال تؤدي مهامها على أحسن وجه، وهو ما سنحاول كشفه ومعرف
رة شاملة، هذه الظروف التناقضات اليت عرفتها هذه األنظمة الطبيعية اليت متر هبا كل شخصية وتنمو يف أحضاهنا، وذلك بطبيعة احلال يف اجملتمع اجلزائري وبصو 

لذلك يقول اهلادي اهلواري، أن التناقضات االجتماعية تبني لنا جليا ظروف . السيئة املعرب عنها بالتناقضات تساهم يف العنف وتؤهل للتعدي واإلجرام



مشة، وهذا ما يؤدي إىل االنفجارات االجتماعية فأغلبية السكان تشعر بأهنا مبعدة عن التحديث ومه. جمتمعات العامل الثالث وشعورها باحلرمان وخيبة األمل
 .(ADDI  L., 1990, p. 135. 136 .137)اليت تسري احلياة السياسية 
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ف معها على مواجهة األسرة هي البيئة األوىل اليت يتعلم فيها الطفل أمناط احلياة، تعمل على حتقيق التوافق النفسي بني دوافع الطفل ومطالب بيئته للتكي
هبذا تصبح األسرة من أهم عوامل التنشئة االجتماعية للطفل، حبيث تشرف على منوه االجتماعي وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه باعتبارها . املشاكل اليومية

 .ة اجتماعيةاملمثلة األوىل للثقافة وأقوى اجلماعات تأثريا يف سلوك الفرد، فهي العامل األول يف صبغ سلوك الطفل بصبغ

فظروف البيت هلا . فيه اجملال اجلغرايف إلجراء عملية التنشئة االجتماعية، مبدئيا هو ذلك املكان الذي تتكون فيه األسرة واملتمثل يف البيت والظروف السائدة
االجتماعية خاصة العالقة بني الوالدين، ألن السعادة  أثارا كبرية على سلوكاهتم وشخصياهتم، وللعالقات األسرية يف هذا الظرف املكاين أثرها يف عملية التنشئة

تعاسة الزوجية تؤدي الزوجية تؤدي إىل متاسك األسرة والعالقات السوية بني الوالدين تؤدي إىل إشباع حاجة الطفل من األمن النفسي والتوافق االجتماعي، وال
فاألسرة السعيدة تؤدي إىل سعادة الطفل، . دي إىل أمناط السلوك املضطرب لدى الطفلإىل تفكك األسرة، واخلالفات بني الوالدين ختلق جوا من التوتر يؤ 

 .واألسرة املضطربة تعترب انطالقة لالحنرافات السلوكية واالضطرابات النفسية واالجتماعية له

جل االكتفاء املادي، خاصة أن تربية األطفال حتتكر أكرب إضافة إىل هذا اجلانب، فاألسرة خاصة املنتمية للطبقة الفقرية مطالبة أكثر باملقاومة والسعي من أ
لفردية، وال أسر كثرية جتد نفسها غري قادرة على توفري حاجياهتا الغذائية والصحية واملدرسية لألبناء، هلذا أصبحت ال تتحكم يف اختيارات الشباب ا. املوارد

هتم واجتاهاهتم يف احلياة وهو واقع العديد من األسر والعائالت اجلزائرية عرب املراحل األخرية من تستطع رفض استقاللية قراراهتم بالتدخالت يف سلوكاهتم وتصرفا
 . تطور اجملتمع

كن حصرها فيما الشك أن األولياء خيتلفون اختالفا كبريا يف كيفية معاملة أطفاهلم منذ الوالدة وحسب خمتلف مراحل العمر، ويعود ذلك إىل عدة عوامل مي
لطفل، نوع توى التعليمي، املستوى االقتصادي، املكانة االجتماعية، عدد األطفال يف البيت الواحد، نوع الرتبية اليت تلقاها نفس األولياء، جنس ااملس: يلي

 .لية تأديب األطفالهذه العوامل كلها حتدد إىل حد كبري نوع السلوك الذي ميكن أن يتبعه األولياء يف عم. السكن، احمليط املادي واالجتماعي بصفة عامة

أسلوب التأديب إذن، خيتلف حسب اختالف الوالدين يف امليادين اليت ذكرت خاصة املستوى التعليمي والثقايف، ومن جراء القسوة والعنف يف  
ألسرة اجلزائرية من حيث املعاملة التأديب تنجر أضرارا نفسية وجسمانية وانعكاسات سلبية خمتلفة، وهذا الوضع يعترب من بني أهم املشاكل اليت تتخبط فيه ا

 .وأسلوب التأديب السائد واملمارس

حيث جند األب قاسيا يف معاملته مع األطفال ولكن األم رحيمة وحنونة، واملالحظ أن )...( إننا نالحظ فروقا كثرية وكبرية يف طرق معاملة األولياء ألطفاهلم "
الدور الكبري يف عملية التأديب وخاصة عندما يتطلب األمر إيقاع العقاب بالطفل وخاصة الذكور، فاألب  األب يف األسرة والعائلة اجلزائرية هو الذي يؤدي

 (.  55، ص 1814سعد جالل، (" عادة هو أداة للعقاب ووسيلة للتخويف اليت تستعملها األم مع األطفال

ري من األولياء خاصة األباء عليهم،  يرتك رواسب نفسية تتعلق باجتاهه خاصة يف مثل هذه الظروف ينشأ الطفل ويف نفسه أثر األذى اجلسمي الذي ميارسه كث
ولو كان متفاوت من حنو والده، والتعميم ال يكون على مجيع األولياء لكن هذه الصور السلوكية منتشرة يف جمتمعنا، واملؤكد هو أن أغلبهم يضربون أبناءهم، 

 . يضرب عليها األطفال وتتباين األدوات املستعملة يف ذلك حيث الشدة والتكرار، كما ختتلف املواقع اليت

تكاد تكون منعدمة يف األسر اجلزائرية رغم األسئلة املتكررة اليت يطرحها األطفال ألوليائهم، تبقى دون إجابات يف معظم احلاالت، أو فأما الرتبية اجلنسية 
إن إلمهال هذه الرتبية عواقب خطرية تتمثل يف نشوء . طاء إجابات خاطئة يف بعض احلاالتاكتفاء األباء ببعض اإلجابات البسيطة يف هذا اجملال، أو إع

رية خاصة يف اضطرابات صحية وسلوكية عند األطفال واملراهقني، ومن بني هذه املشاكل انتشار عادات سلوكية سيئة عند الذكور واإلناث، مثل العادة الس
 .مرحلة املراهقة



إىل  به األسرة لتليب احتياجاته الفطرية األولية، املتمثلة أساسا يف االحتياجات الغذائية الكافية واملتكاملة، وتوفري الشروط الصحية له، الطفل منذ والدته تتكفل
والتوجيه الذايت  وال يتوقف دور األسرة عند هذا احلد، بل يتوسع ليشمل مهمة تأهيل الطفل باكتسابه احلكم االجتماعي،. جانب الراحة والنوم بالقدر الكاف

 . الذي حيتاجه ليتحول من طفل ناشئ إىل راشد مسؤول يف أسرته وجمتمعه

فإذا كانت . إلمكانياتإذا كانت هذه املطالب امللقاة على عاتق األسرة ضرورية لنمو الطفل، فإن توفري العائلة اجلزائرية هلا شيء حمدود، ألن األمر يتعلق با
وسط عائلي يسمح هلا بالنمو السليم وتطوير شخصيتها تطويرا ملتزما ملا يتوفر هلا من إمكانيات مادية ومعنوية، فإن نسبة  نسبة هامة من األطفال تعيش يف

ة تلك اليت يصيبها أخرى ال تقل أمهية من أطفالنا جتد حظوظها يف نيل الشروط احلياتية الضرورية قليلة، خاصة يف بعض األسر اليت تتكاثر فيها املشاكل خاص
 .الطالق

ق املسكن فالطفل اجلزائري ينمو بصفة عامة يف وسط عائلي له صلة مباشرة مع خملفات وانعكاسات جمتمع يتميز بتشابك انشغاالته وكثرة نقائصه من ضي
الرعاية اجليدة ويسد أمامهم باب الراحة وحرمان هؤالء من أبسط وأهم حقوقهم يف التمتع بإطار حيايت مالئم لتنمية بناياهتم اجلسمية والعقلية، مما حيول دون 

 .واألمان ويفتح هلم باب التشرد واجلنوح

خاصة إذا سجلنا  إن ضغوط املساحة احليوية واملصاعب الصحية والغذائية، وتصبح سببا يف خروج الطفل إىل الشارع بكل ما حيمله من أعباء الرتبية العكسية،
ب من حدائق ومساحات ميضي فيها أوقات فراغه ويقاسم اللعب فيها مع أترابه، باعتبار أن اجلدول اليومي للطفل ذلك النقص الكبري يف وسائل الرتفيه واللع

 . ال يقتصر على الغذاء والنمو فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل جمال اللعب بكل سحره وعذوبته

يتها خاصة بعد التطور الكبري لليد العاملة النسوية، الذي يطرح مشكل التكفل إهنا صورة حلياة الطفولة والشباب يف األسرة اجلزائرية، وقد تزيد حدهتا وحساس
مما يستدعي اهتمام خاص بتوفري مؤسسات من دور احلضانة ورياض األطفال إىل احلدائق وأقسام التعليم التحضريي، نظرا  ،كبري باألطفال وقت العمل بشكل

 .راحتها، حىت تستطيع أن تؤدي عملها على أكمل وجه وتتمكن من رفع حصة مسامهتها يف التنمية الوطنيةملا هلا من أمهية خلدمة األم وضمانا الستقرارها و 

وعدم اندماجها يف التحّضر السريع، يسمحان خبلق استقاللية وحرية   واخلالصة املمكنة لكل ذلك هي ما أكده فاروق بن عطية بقوله أن سوء تكّيف العائلة
تصدع الروابط بداخلها، الشيء الذي يؤدي إىل قذف املراهقني إىل الشارع يف أوقات انتشرت فيها أزمة السكنات، والّنزوح , ءكبرية ألفرادها بسبب ارختا

 ,.BENATIA F)تكاثر عدد األطفال دون عائالت ودون مأوى  كلها ضاعفت. الريفي والبطالة، وانتشار البيوت القصديرية والتمدرس الغري كايف
1983, p. 55). 

 : التناقضات املدرسية _ ب 

د صداه العميق املنظومة الرتبوية يف اجلزائر عرفت مراحل تطور عديدة، حتصلت على إمكانيات مادية وبشرية جد هامة، ظلت بزخفها وثقلها هاجسا طاملا وج 
لكن رغم هذا وذاك يبقى هذا امللف دائما حمل عناية . كما عرف موضوع املنظومة الرتبوية مناقشات خمتلفة وتناقضات حادة. عرب خمتلف املؤمترات والندوات

قيمها األصلية واهتمام، ألن الرتبية مبفهومها الواسع هي العنصر األساسي يف تكوين الفرد، وأن رقي الشعوب يقاس بنوعية تربيتها ومدى مالءمة نظمها و 
 .وتطلعاهتا املعاصرة

ع منذ البداية لقواعد منطقية مدروسة مسبقا، كانت ختضع لضغوطات ظرفية، إذ دعت الضرورة إصالحات هامة، لكنها مل ختض 1852مت اعتماد منذ سنة 
كما عرفت املدرسة اجلزائرية تراكمات يتمثل أمهها يف أهنا سارت بتشريعات وتنظيمات مدرسية موروثة عن . مثال إىل توظيف متعاونني مل يسبق هلم التدريس

 . ن املدارس ولطائفة معينة، إضافة إىل قلة املوظفني واملسريين خاصة يف املدارس االبتدائيةوضعت ألمناط مصنفة م, عهد االستعمار

الل هو تعميم التعليم ومن بني التناقضات أيضا نظام احلواجز بني املراحل واإلبقاء على نظام التصفيات، رغم أن املبدأ املقرر منذ السنوات األوىل من االستق
لكن الذي حدث فيما بعد يتناقض متاما مع هذا املبدأ بل حيطمه من أساسه، %. 111دارس أكرب النسب، بلغت يف بعض املناطق إلتحقت بامل, ودميقراطيته

إىل %  51ويف املرحلة املتوسطة ينتقل . حتتضنهم الشوارع%  51ألنه يف آخر املرحلة االبتدائية وحتت غطاء امتحان السنة السادسة يغادر املدرسة حوايل 
 .من اجملموع، وتأيت البكالوريا لتقضي على نسبة أخرى لرتحب بالكثري منهم عصابات اإلجرام ومجاعات االحنراف%  25حلة الثانوية أي املر 



واقعنا آخر غري  أما الكتاب املدرسي فقد ظل متجاهل األمهية لفرتة طويلة، فقد غلب عليه الطابع التجاري، واملعرب يف كثري من األحيان عن واقع اجتماعي
واملالحظ أيضا، غياب أولياء التالميذ وعدم إشراكهم يف احلوار واحلياة . وجتربتنا، مما جعل استيعابه صعبا ومل تستمد مواضيعه من واقعنا الثقايف والتارخيي

ات أو لشرح وتطبيق برنامج أو إصالح البيداغوجية، حبيث ال يتم استدعاءهم إال لقضايا االنضباط وغياب أبنائهم عن األقسام، أو لسحب نتائج االمتحان
 . معني

 8، مبدؤها األساسي هو ضمان 1814والوثيقة األساسية لسنة  1815افريل  15املدرسة األساسية إصالح آخر يف املنظومة الرتبوية بعد صدور مرسوم 
توسط، وختصص دروسا استدراكية بعد الدروس الرمسية وتعليم سنوات لكل طفل والذي حاول أن حيطم بذلك احلواجز اليت حتول دون متابعة الطفل للتعليم امل

 .اللغات األجنبية إضافة للفرنسية

كما أن بعض النصوص حىت العربية الكالسيكية فائدهتا ضئيلة يف . الربنامج املخصص هلذه الفرتة ذات حجم كبري مقارنة بإمكانيات للتالميذ الفكرية واملادية
ي لألمة تعليم الكثري من املواد يشكل ضعفا خاصة من الناحية األدبية والتارخيية، ألن الفكرة املبنية حول الشخصية اجلزائرية والتطور التارخي إن. تكوين التالميذ

 .اجلزائرية غائبة بشكل واضح

ح من شأنه إن يرفع مستوى التحصيل العلمي واملعريف، إن قضية الربامج املطبقة على مستوى خمتلف مؤسساتنا الرتبوية والتكوينية، تعترب حجرة زاوية ألي إصال
ات يف تلقينها وبالتايل إعطاء املنظومة درجتها من املردودية، ويستدعي ذلك الوقوف طويال أمام نوعية هذه الوجبة الفكرية اليت ساهم مجيع هذه املؤسس

، وبالتايل مل ترتقي إىل مستوى ذوق العصر ومجاليته ومل تستجب للشروط واملقاييس ولكن مل تستجب هذه الربامج املعطاة واملطبقة ملستوى تطلعاتنا. ألجيالنا
 .                        املتعارف عليها دوليا

السبب جند  هلذا. بيةأما من ناحية التوجيه، فإن أحسن التالميذ من ناحية املعدل يتم توجيهه حنو الشعب العلمية، أما اآلخرون فيتم توجيههم حنو الشعب األد
ولعوامل خارجية  أن اغلب التالميذ يرغبون االلتحاق بالشعب العلمية، وهذا ال يعود ببساطة إىل رغبة أو اختيار شخصي، وإمنا توجيه له جذوره االجتماعية

 .متعلقة باحمليط وحتدده النظرة االجتماعية

جلميع الفروع والشعب كانت سببا يف تدين مستوى التحصيل لدى خمتلف التالميذ، ولو أن هناك بعض اإلستثناءات، فإن معظم الربامج املقررة واملسطرة 
 .هو جديدوأصبحت تشكل لديهم نفورا نفسيا داخليا جعل هؤالء ال يكرتثون لألمر، ألن هذه الربامج ال تليب احتياجات األجيال املتطلعة إىل كل ما 

ال يف تقرير مواد مل يتم باإلعداد اجليد، مما جعل معظم الكتب اليت متت على هذا املنوال تشكو متاعب سواء  يف املقابل، فإن كثافة الربامج وتعدد املواد واالرجت
ولكن . العصر كانت ضمنية أو منهجية، ألهنا بعيدة عن الواقع اجلزائري وعن أهداف خمططات التنمية، حبكم أننا نكون رجل الغد مبقاييس فرضتها متطلبات

يف خمتلف املخططات ونسينا أن الشباب املتعلم هو حمور التطور والتقدم، وهذا ما انعكس على طبيعة التكوين ومردوديته، إذ مل يراعي هذه احلقيقة أمهلت 
وسيلة  حتدد الالتجديد املستمر وال االنطالقة السريعة حبيث مل يتعدى كونه عمليات مربجمة، أما اهلدف فلم يدرج يف جدول األعمال ألن األهداف هي اليت

 (.18، ص 1818محيش سليمان،  أفريل )والكيفية اليت نصل هبا إىل حتقيق الغاية اليت نطمح إليها 

يف نشر وتثبيت القيم  إن تدين وضعف املستوى التعليمي جعلت املنظومة الرتبوية ال تؤدي بأحسن صورة رسالتها العلمية واملعرفية والثقافية، وال تساهم بكفاية
هي إذن يولوجية والعقائدية يف عصر التحديات، رغم ما فتئت بالدنا منذ االستقالل توليه هلذا امليدان احليوي والضروري لبلوغ تنمية متكاملة، واملفاهيم اإليد

 :  أهم العوامل اليت جيب مواجهتها يف ظل املتطلبات املتزايدة واملعقدة للمرحلة الراهنة، إضافة إىل 

بال ووسائل التعليم والتكوين أمام األعداد اهلائلة والضخمة من التالميذ املقبلني على التعليم والتكوين سنويا ال سيما يف ضعف إمكانيات وهياكل االستق -
 .األطوار األساسية يف بعض املناطق

 . نقص التوجيه الذي يراعي إمكانيات ومواهب ورغبة التالميذ وقلة املخابر إلجراء التجارب والتطبيقات -

 .ى املعلمني ونقص التأطري إضافة إىل الظروف االجتماعية اليت تعوقهم عن القيام بتكوين تربوي صحيحضعف مستو  -

 . حشو برامج التعليم مبواد كثرية تسد أوقات فراغ التالميذ الضرورية للراحة واملراجعة -



 .ية عموماالقلق النفسي للمعلم والتلميذ على حد سواء من جراء الفراغ الثقايف وانعدام التسل -

احل التعليم هي من بني العوامل املسببة يف تدين مستوى التعليم، وقد تكون كذلك أهم األسباب اليت تساهم يف تفشي ظاهرة التسرب املدرسي خاصة يف مر 
يف تقرير مصريهم وحتقيق آماهلم، حبيث تتأزم األوىل، حبيث تعد سنيت الثالثة من التعليم املتوسط والثالثة من التعليم الثانوي منعرجني حامسني بالنسبة للتالميذ 

 .نفسيتهم فيشعرون باحلرية والقلق ويبدأ التفكري يف سبيل إنقاذ أنفسهم أو إجياد خمرج ملسار ملستقبلهم

واحلديثة، وهو يعين إلزامية بذل املزيد إهنا العراقيل اليت تقف أمام املدرسة عند قيامها مبهامها اليت تستدعي العصرنة وتنظيم اإلمكانيات وتوفري الوسائل الضرورية 
بل األبناء من اجلهد على أكثر من صعيد لتوفري الشروط املوضوعية للدراسة، خاصة مجعيات أولياء التالميذ اليت جيب أن تكون مكانا للتفكري يف مستق

 .والتفكري يف طرق تطوير املنظومة الرتبوية

. الرتبوية احلديث عن نظام التعليم التحضريي الذي يعرف لدينا نقصا يف عدد روض األطفال ودور احلضانةمن الضروري عند التطرق إىل ملفات املنظومة 
فالسنوات األوىل حامسة يف . فالفرتة ما قبل املدرسة يف حياة الطفل أساسية كوهنا بداية لسلسة من التغريات، وأكثر مراحل النمو أمهية فيما يليها من املراحل

األساسية لشخصية الطفل، تظهر خالل هذه الفرتة أهم القدرات واملؤهالت، وترتسم اخلطوط الكربى ملا سيكون عليه مستقبال، فهي تشكل تشكيل املالمح 
واجهة شؤون احلياة هلا أثارا إجيابية سواء يف سنوات التعليم املختلفة أو يف م. مرحلة جوهرية تبىن عليها مراحل النمو احلسية واحلركية والعقلية واللغوية السليمة

 .فيما بعد

 : التناقضات احلضرية  -ج 

غلب البلدان خاصة املغاربية وترية كبرية، وصلت األوضاع فيها إىل تضخم حجم التجمعات العمرانية اليت جتلب وحدها جزءا هاما من أعرف مسار التعمري يف 
فضال عن االنعكاسات اآلنية هلا من حيث نتائجها على ظروف سري . األخريةإهنا ظاهرة حضارية تشكل حدثا اجتماعيا رئيسيا يف السنوات . السكان

تشكل حتوال هاما بالنظر إىل النمط الشامل لسري اجملتمع، باألخص املمارسات االجتماعية والقيم وأمناط التمثيل على املستويات  ،النشاطات االجتماعية
 .الفردية واجلماعية

لكلية يف وجوه كثرية، العمراين صاحبه تغري الثقايف السريع، وارتفاع نسبة املهاجرين من الريف إىل املدن واختالف الثقافات الفرعية، بتناقضها مع الثقافة ا فالنمو
. حالة من الفوضى اليت تسمى بالالمعيارية كلها تؤدي إىل وجود. وإنشاء العالقات العابرة اليت ال تشعر األفراد بالطمأنينة وسيادة املعايري اخللقية املتضاربة

ى ضبط سلوك فكثرة انتشار اجلرائم يف العصر احلديث تعترب ظاهرة الزمت املدن وما صاحب ذلك من احنالل وتغري األوضاع التقليدية اليت كانت تعمل عل
 . األفراد

أما عن مناطق . رياف والقرى، كما أن اجلرائم أكثر تنوعا يف احلضر منها يف الريفومما ال جدال فيه أن نسبة ارتكاب اجلرائم يف املدن أعلى بكثري منها يف األ
ن مركز املدينة إىل العنف يف املدن واليت يرتفع فيها معدل اجلناح ارتفاعا ملموسا مقارنة بالضواحي تقع يف الوسط خاصة، وتأخذ يف االخنفاض مع االبتعاد م

 .رانية فقط، ألن الوسط منطقة حتول، تعرف عادة تطور الصناعة وغزو التجارة وما يرتبط هبا من نشاط سكاينضواحيها القريبة وهذا من وجهة نظر عم

مسحت لشباب الطبقات األكثر فقرا بالتطلع إىل حد ما إىل جتسيد طموحاهتم عن طريق اجلنوح واجلرمية، مستغلني املدينة  يف املدن فسرعة احلركية االجتماعية 
كما أن الوعي الذي يكتسبونه من . خاصة الكبرية منها واليت يسودها الغموض والتزاحم الكبريين، إنه امليدان املفضل للمهمشني واملبعدينكميدان للتحرك، 

 .(BENATIA F, 1983, p. 57)خالل هذه احلركية الكبرية، يهيئهم للمساس بالغري ومبمتلكاهتم 

ب العمال من األرياف، إذ يتقاطرون على املدينة وعلى املراكز الصناعية سعيا وراء مناصب العمل، إن االزدهار االقتصادي للمدن، مسؤول أيضا عن جذ
لقلق الذي يثريه ولكنهم يف الوقت نفسه، جياهبون مشكالت كثرية تكمن يف حياة املدينة املعقدة، فاملهاجر الذي يتعود حياة احلضر سرعان ما يغدو فريسة ا

وعالوة على ذلك، فإن خاصية انعدام متييز األشخاص بذواهتم  اليت متيز احلياة يف . ن، اللذين مييزان النمط املعقد حلياة املدينةاإلحساس بالعزلة وعدم األم
 (.121 -118ص ، 1813، سامية حسن ساعايت)املدينة الكبرية، تشجع على االنغماس يف اجلماعات املختلفة حىت منها اجلماعات العنيفة 



 جلزائر خاصة الكربى منها كالعاصمة منذ اإلستقالل حركة كبرية حنوها حبثا عن العمل أو السكن، وهروبا من الفقر وسوء املعيشة يف القرىعرفت املدن يف ا
ل هر أو واملداشر، والذي شجع على ذلك خاصة يف آخر العشرية األوىل لالستقالل سياسة التشغيل وحركة التصنيع خاصة يف املناطق الساحلية، لكن تظ

ائد يضمن هلا األحياء القصديرية يف الستينات والسبعينات خاصة حول بعض املناطق الصناعية اليت استغلت اليد العاملة الزاحفة من األرياف باحثة عن ع
 .العيش

أن عدد السكان يف ازدياد مطرد  واحلال. وابتغاء منط جديد من احلياة االجتماعية, وما من أحد جيهل أن اجلزائري سعى منذ االستقالل الظهور بوجه جديد
فهو يسمح للفرد بأن . والشك أن املسكن يف هذا الصدد يضطلع بدور املنظم واملقنن. وحاجياهتم يف تضخم ويف ارتفاع كبري طابعها بيولوجي واقتصادي

مي، واحلاصل أنه عبارة عن جمموعة من الثوابت اليت حيصل على تغذية الئقة ومحاية حتصنه من التلوث، وإمكانيات تشجعه على ممارسة نشاطه االقتصادي اليو 
 .توفر االستقرار

نشغاالت اإلنسان اجلزائري منذ فجر االستقالل ومل حيدث أن احتل موضوع من املواضيع صدارة األحداث، والدليل كاف ايبقى مشكل السكن من أهم 
نقص إمكانيات اإلجناز وندرة مواد البناء وغالئها يف سابقا، لالستماع إىل الناس وشكاويهم، والعوامل اليت تفسر هذه األزمة كثرية، منها االنفجار الدميغرايف 

 .ب األحيان، ونسجل كذلك التأخر يف تطبيق برامج اإلجناز رغم ما حتققه من مناصب لتشغيل العاطلنيأغل

من حيث احتالل  وعن أساليب التوزيع، يف الواقع ليست سوى اجلزء الظاهر هلرم املشاكل، فهناك االنفجار السكاين, ومهما يقال يف هذه القضية الشائكة
كل هذه األسباب والعوامل جتعل من مشكل السكن . ذي يفوق طاقة االنفجار، وتفتت اخللية العائلية والرتاث العقاري املوجوداجملال احلضري أو العمراين ال

 .األول والضروري لراحة األسرة الشرط

إال القليل مقارنة باالحتياجات ألسباب خاصة مل حيضى السكن باالهتمامات الالزمة، فقد كانت األولويات حتمل أمساء أخرى، ومل ينجز من السكن        
لقد حضي بالقسط األوفر يف كل النصوص تقريبا واليت جعلته حقا لكل مواطن، لكن أصبحت أزمة السكن مع مرور السنني مشكلة مزمنة، ومن . احلقيقية

 . الصعب حلها هنائيا وبسرعة طاملا أن العجز هام جدا أو حىت اإلبقاء على مستواها احلايل

 لسكن يشكل عامال أساسيا يف حتقيق االستقرار النفسي واالجتماعي للمواطن، واملسكن ليس جمرد مأوى وإمنا هو موطن حياة، ولذا فال بد أنإن توفري ا
 .نايكون يف تصميمه ومساحته ومرافقه منسجما مع هذا املفهوم ليعطي احلياة نوعا من الراحة ويستجيب للعادات والتقاليد االجتماعية يف بالد

ومن الطبيعي أن هذه الظاهرة تؤدي إىل نقص . مر آخر البد من ذكر انعكاساته وهو استمرار اهلجرة الريفية إىل املدن وزيادة عدد السكان فيها بشكل كبريأ
للعمل يف املدن، يف الوقت  اليد العاملة الزراعية، فهي مرتبطة باجلفاف وبسبب البطالة املقنعة يف األرياف، يؤدي إىل وجود يد عاملة فائضة تبحث عن فرص

 .الذي تعجز فيه القطاعات االقتصادية واإلدارية على تلبية طلبات العمل اجلديدة املرتفعة باستمرار

وتعود أسباب زيادة عدد البطالني كذلك إىل نقص االستثمارات خاصة . وتبقى الضحية األوىل للبطالة هم الشباب، والضحية الثانية هم أرباب العائالت
واألمر ال يتوقف عند هذا احلد حبيث . قادرة على امتصاص نسبة معينة من الشباب البطال، وكذا فشل سياسة تشجيع االستثمار خاصة يف القطاع اخلاصال

ء عدد كبري منهم إىل تعاين نسبة كبرية من خرجيي اجلامعات واملعاهد شبح البطالة، والدليل هو العدد الكبري من هؤالء املنخرطني يف مجعيات التشغيل، وجلو 
 .               القطاعات االقتصادية املختلفة

وأمام كل هذه العراقيل . أسباب عديدة تتداخل انطالقا من املنظومة الرتبوية جتعل الشباب الساقط من الدراسة يتواجدون بكثرة وينتشرون يف الشوارع واملدن
اط الثقايف والرتفيهي بغض النظر على تنظيم بعض احلفالت يف مناسبات وطنية أو يف األعياد، فتنظيمها يصعب كذلك إجياد منفذ للتسلية والتثقيف، لقلة النش

 . عادة ما يكون بشكل غري واضح ومفاجئ

يها بأنواعها املتعددة وهو للعل أكرب الظواهر املنتشرة وأخطرها يف املدن اجلزائرية خاصة الكبرية، ظاهرة املخدرات، فقد شاع التعاطي واإلدمان عليها واالعتياد ع
ن هلم من مال ما خيلف عند املدمنني إحساسا بالتبعية  للمخدر، ولذلك ال ميتنع الكثري من املدمنني أحيانا عن ارتكاب سرقات وجرائم، يف سبيل ما يؤم

 . للحصول على املخدر بأي مثن ووسيلة



 

 

 : خصائص ظاهرة العنف  - 3

تقريبا كل أسبوع بداية من كل موسم رياضي عن أعمال عنف عقب مقابالت كرة القدم يف خمتلف املالعب العاصمية أو  منذ سنوات تطلعنا الصحف الوطنية
م بالرياضة يف غريها، تصل أحيانا إىل حد االعتداء اجلسدي وإىل القتل واجلرم يقرتفها بعض األنصار ضد أنصار فرق أخرى وأحيانا ضد أشخاص ال عالقة هل

ما يؤكد استمرار هذه الظاهرة واشتدادها وارتفاع حدهتا وقوع . املالعب بعد أو قبل املباريات، يصادف تواجدهم يف الطرقات مرور املناصرين الشوارع وخارج
 .   ضحايا من قتلى وجرحى وتعدي على املمتلكات الفردية واجلماعية

األغلبية الساحقة من اجلمهور الرياضي املتوافد على املالعب حاليا هم من فئة  املالحظة األوىل هي أن خاصية هذه الظاهرة تتمثل يف أهنا شبانية، ألن
كما أن العنف الشباين وصلت حدته يف السنوات األخرية إىل حد ارتكاب بعض اجلرائم، حتدث بفعل . الشباب، أكرب فئة أو شرحية يف اجملتمع اجلزائري حاليا

شبانية غفرية ومتزايدة سنة بعد سنة، جيتمعون ملناصرة فرقهم يف مالعبها أو يف تنقالهتا عرب خمتلف مالعب ذلك التجمع الذي يسمح أسبوعيا بتالقي أعداد 
 . الوطن

وامل يف الربوز والعنصر الثالث الذي تتميز به هذه الظاهرة هو أهنا نشأت وتطورت يف املدن واملناطق احلضرية خاصة الكبرية، واليت سامهت فيها بعض الع
 . ر والتطور، حىت أصبح الشباب يتصرفون بعنف وخشونة، بصورة مباشرة ومجاعية ويلحق أضرارا مادية و جسديةواالستمرا

كانت تستعمل   ظاهرة العنف خاصة اليت توصف بالعنف اجلنائي، ليست وليدة األمس القريب أو هذا القرن، بل الزمت خمتلف اجملتمعات خاصة التقليدية اليت
أكثر من املعنوي، فهي مل تعرف طرقا أخرى إال القمع والثأر، ومل تعتمد يف حياهتا إال على الضرب والقتل والسلب، ألهنا مل تعرف  العنف اجلماعي الدموي
عنف اليت لذلك أغلب التعريفات تؤكد أن ظاهرة ال. أما حاليا، إضافة إىل وجود هذا النوع جند العنف اللغوي واملعنوي أو الرمزي. التنظيم والطرق القانونية

لى الفرد أو على اجلماعة، تندرج فيها األعمال اإلجرامية، تشرتك يف اعتبار العنف واجلرمية أفعاال مباشرة أو غري مباشرة، مجاعية أو فردية، فهما مبثابة تعدى ع
 .    ومبثابة إيذاء لآلخر أو لآلخرين

 : العنف اإلجرامي ظاهرة شبانية  -أ 

الفعل العنفي املرتبط باملالعب واجلمهور الرياضي خالل مباريات كرة القدم، هي أوال ويف األساس من نتاج فئة الشباب، هذه  أذن، اخلاصية األساسية هلذا
 مشاكل يف لكن هذا التعريف يثري. الفئة اليت يعتربها علماء الدميغرافيا بأهنا مرحلة عمرية بني الطفولة والرشد، أي مبثابة مرحلة انتقالية من الطفولة إىل الرشد

ر سهولة إلجراء حتديد بداية وهناية كل مرحلة، لذلك يعتمد كل االختصاصيني على عامل السن باعتباره الدليل الذي يسمح حبصر هذه الفئة، والوسيلة األكث
 .اإلحصائيات واألكثر قابلية للصدق

املتوسط كذلك لتعيني هذه الشرحية من اجملتمع على بعض املتغريات، وهي هناية السن القانوين للدراسة، السن القانوين للحصول على العمل، والسن   يعتمد
يفها وحتليلها سنة هو العامل احملدد خلاصية الشباب، ويسهل مجع املعطيات وتصن 28و  15لكن مييل جل الباحثني إىل اعتبار أن السن ما بني . للزواج

 .   بسهولة

 تسببها، لكن كما يعتقد بعض علماء االجتماع بأن فئة الشباب يشكل طبقة اجتماعية جديدة، تطمح إىل التغيري عرب احلركات االجتماعية واالضطرابات اليت
اجتماعي جيتاز كل الطبقات االجتماعية اليت تتسم  كما أن مرحلة الشباب ما هي إال مرحلة عمرية وجتمع. هذه الفئة ال متلك وعيا منظما متناسقا وموحدا

 . مع ذلك، لفئة الشباب تطلعات وحاجات خاصة دون األخذ بعني االعتبار األصل االجتماعي. مبيزة التجمع من أجل املصاحل املشرتكة

أكرب اهليئات االجتماعية كاألسرة واملدرسة، ويساهم هذا  تعرف مرحلة الشباب حاليا أكثر فأكثر بأهنا مرحلة جتربة ممددة، بعيدة عن كفالة"ومن جهة مغايرة 
فمرحلة . فحدود السن كثرية الغموض سوءا كان ذلك من الناحية الظاهرية أو من ناحية الوضعية. االمتداد يف تقليل من أمهية خاصية تصنيف الفئات العمرية



تفاوتة حسب األفراد والعناصر املكونة ملرحلة الرشد الكامل، وحسب أيضا عناصر تنتمي الشباب من هنا، هي طريقة العيش، حبيث جيتمع فيها اإلهبام بنسبة م
 (.24، ص1815حممد علي حممد، " )إىل عامل املراهقة 

يسبق هلم أن كما يتصف الشباب هبامشيتهم مقارنة بنظام القيم واعتقادات اجليل الراشد، والشباب املهمش هم بصفة عامة الغري املصنفني اجتماعيا ومل 
 . اجلاحنني واملنحرفني شاركوا يف اإلنتاج االجتماعي، وكل الذين يرفضون أو ال يستطيعون االندماج يف اجلهاز اإلنتاجي، فهؤالء معّرضون إىل تقوية صفوف

اعي والنفسي ميكن القول بأن الّشباب فئة اجتماعية تشري أساسا إىل مرحلة معينة من العمر تعقب مرحلة املراهقة، وتبدو خالهلا عالمات النضج االجتم
العطاء والّصحة البدنية، لذا تتطلب كما ميكن نظريا اعتبار مرحلة الّشباب مرحلة اإلنتاج والّنشاط و . (GALLAND O,1990, p. 21)والبيولوجي 

 .ة الفّعالة يف بناء اجملتمعالعناية الفكرية والروحية واالهتمام بالتوازن النفساين، عمال مببدأ اجلسم السليم هو املرتكز األساسي الذي ينطلق منه الفرد للمشارك

الختالف الظرف الزمين واملكاين هلا، وتباين الظروف الثقافية واالجتماعية  إنه من املنطقي جدا أن ختتلف كل التعاريف اليت أعطيت ملفهوم الشباب نظرا
سنة، ألهنا املرحلة اليت  31سنة يف معظم احلاالت، وميكن أن متتد أحيانا إىل  25و  15لكن ميكن حصر مرحلة الشباب ما بني . والسياسية من فرتة ألخرى

يف اجملتمع الكبري عن طريق العمل واإلنتاج اللذين من خالهلما حيافظ على بقاء هذا اجملتمع، ختتلف  تسبق مرحلة الرشد، فهي مرحلة االستعداد لالشرتاك
أساسا باملرحلة  صفاهتا باختالف انتمائها الطبقي، لكنها متلك قواسم مشرتكة حىت ولو كانت مؤقتة فأمهيتها جد بالغة، تتمثل يف السن واملشاكل املتعلقة

لة عدم التكيف والبحث عن مكان يف اجملتمع، وكذا مرحلة تكوين الشخصية، هذه العناصر متنح هلؤالء األفراد املنتمني ملختلف املستويات التارخيية املسماة مرح
 .االجتماعية بعض الصفات املشرتكة

ة حمرومة من كل التوقعات والتطلعات املستقبلية كما أهنا مرحلة جتريبية لشعور الشباب بعدم االطمئنان وكفالة اجملتمع خاصة أثناء األزمات، تبقى هذه الفئ
هي مرحلة احملاوالت، حماوالت االنطالق حلياة أوسع، للتخلص من اخلضوع الكامل لألسرة وضغوطاهتا إلثبات وتأكيد . عندما تعيش البطالة والتهميش خاصة

 .الذات، واحلصول على املكانة االجتماعية

تصادية والنتائج االجتماعية هلذه األزمة، خلقت لدى الشباب الشعور خبيبة أمل عميقة، والشعور بالتشاؤم والوحدة إن الصعوبات النامجة عن األزمة االق
تفسر كل هذه العناصر التغريات اليت حتدث داخل الضمري اجلمعي للشباب، فغالبا ما تظهر هلم حركات . واخلوف واهلشاشة وخشية الدخول يف سن الرشد

فغضب الشباب ناجم عن شعورهم الدائم باخلوف من شبح . مرات غري بعيدة عن أحواهلم االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية العميقةمتكررة وعديدة، وتذ
 .املستقبل ومن حيث البطالة وعدم االندماج، لكن كثريا ما تأخذ حركاهتم االحتجاجية الصبغة السياسية أكثر من أي شيء آخر

قيقية يف اجملتمع حبكم املشاكل اليت تواجهها، والظروف املعيشية الصعبة اليت جتعلها جمموعة اجتماعية متاثل اجملموعات الكبرية الشك أن شرحية الشباب قوة ح
ية ومجاعات ية واإلرهاباألخرى يف اجملتمع، فهي مبثابة النواة واملركز الذي جتتمع فيه كل تناقضات اجملتمع، فعلى مستوى العامل بأسره جند أن اجلماعات الثور 

 .االحنراف واجلنوح متكونة من فئة الشباب، خاصة املهمشني والبطالني واملتواجدين خارج األنظمة التعليمية والرتبوية

 :الظاهرة فعل أساسي للتجمع  -ب 

يعطي الفرصة للفرد أن يتقوى ويقوم اجلمهور الرياضي عادة يتكون من الشباب، خاصة املراهق الذي جتلبه كرة القدم حبشود كبرية كل أسبوع، فهذا احلشد 
، فوجود الشباب يف هناية  بأفعال قد ال يقوم هبا عندما يكون مبفرده، فاحلشد حيمي الفرد وجيعل أفعاله جمهولة، ويشعر هذا األخري بقوة اجملموعة اليت يوجد فيها

فشدة العنف قد يعود إىل كثرة األشخاص والظروف . ل الطرق العنيفةكل أسبوع مع مجع غفري من أبناء احلي، جيعله يشعر بالقوة مما يدفعه إىل استعما
 . اجلماعية قد تساعد على خلق الشعور بالقوة وتساهم يف ترمجتها إىل أفعال صفتها العنف واجلرمية

فيبدأ أول مراحل حياته يف . عليه اتباعهايتصل اإلنسان أثناء حياته العادية بأنواع خمتلفة من اجلماعات، ومن خالل ذلك يتعلم معظم أمناط السلوك الواجب 
اجملتمعات احلديثة غاية يف التعقيد والتشابك، . "مجاعة أساسية أو أولية وهي األسرة مث تتطور عالقاته االجتماعية وتتعقد وتتنوع اجلماعات اليت يشرتك فيها

يتكون من جمموعة من اجملتمعات احمللية والبيئية، وتلك ترتكب من مجاعات فاجملتمع احلديث . األمر الذي يوضح صعوبة تتبع أثارها على السلوك اإلنساين
 . (82، ص 1812حمي الدين خمتار، " ) خمتلفة من األفراد والتنظيمات املتباينة 



ت األولية تتميز بطول البقاء فاجلماعا. ختتلف أنواع اجلماعات وختتلف معها نوع العالقات وأمناط التفاعل بداخلها وتأثري هذه األخرية على سلوك أفرادها
وتتميز كذلك بقلة عدد أعضائها وتسمح للفرد أن يكون عالقة مباشرة وقوية ومعرفة . وتالزم اإلنسان لفرتة طويلة، والتفاعل داخلها يصطبغ بالصبغة العاطفية

لثانوية فتتميز بأهنا قصرية البقاء وتتكون من عدد كبري من أما اجلماعات ا. مجيع األفراد لبعضهم البعض، كما يسود هذه اجلماعات قيم تتحكم يف أفرادها
ر املشرتك األفراد، وال تقوم بينهم عالقات مباشرة، جيتمعون على أساس ظرف موضوعي كاملكان اجلغرايف، واالشرتاك يف بعض القيم واالجتاهات والشعو 

يول ودوافع مشرتكة متفقون عليها، وجتمعهم أهداف مشرتكة ترمي إىل إشباع حاجاهتم باالنتماء إىل شرحية أو طبقة أو مرحلة معينة من العمر، وكذلك وجود م
 . (81 - 18، ص1812حمي الدين خمتار، ) 

ية، أو وحدة فاجلماعة، وحدة اجتماعية تتكون من جمموعة من أفراد بينهم تفاعل اجتماعي متبادل وعالقة صرحية، قد تكون جغرافية أو ساللية أو اقتصاد
قيم اخلاصة هبا، واليت ف أو العمل، أو الشعور بالتبعية، أو باالنتماء، ويتحدد لألفراد أدوارهم ومكانتهم االجتماعية، وهلذه الوحدة جمموعة من املعايري والاألهدا

 .شبعا لبعض حاجات كل منهمحتدد سلوك أفرادها على األقل يف األمور اليت ختص اجلماعة، سعيا لتحقيق هدف مشرتك وبصورة يكون فيها وجود األفراد م

وتر اليت حيدثها شوقه مبا أن اإلنسان يسقط تفكريه ورغباته يف املستقبل، فإنه حيدد لنفسه أهدافا يرمي إليها ويتخذ من الوسائل ما هو كفيل بتحقيق حالة الت
كل الدافع األساسي لسلوك قد يكون سلوكا غري وتشكل هذه األهداف من حيث هي إرظاءات وحاجات ممكنة، أو املطامح اليت تش. إىل تلك األهداف

 .سوي وشديد العنف يف بعض احلاالت

أفعال التعدي إن شدة العنف ال تعود إىل كثرة األشخاص فقط، بل تعود كذلك إىل أن الناس يتصرفون بطريقة خمتلفة يف اجلماعة، فهم يقبلون على ارتكاب 
ت كل اجلماعات عنيفة بطبيعة احلال، فيجتمع الناس كذلك مبناسبات سارة كاحلفالت والتظاهرات غري لكن ليس. والعنف قد يشمئزون منها يف ظروف أخري

كما ال يساهم االنتماء إىل اجلماعة يف تكوين . العنيفة وألسباب سلمية، لكن جمرد االنتماء إىل مجاعة أو فئة ما، خيلق لدى الفرد اإلحساس والشعور بالقوة
 .بل يساهم يف ترمجة التعابري إىل أفعال األحاسيس الفردية فحسب،

فتحت ستار اجلماعة يشعرون باحلرية يف ارتكاب العنف وأقل تعرض للمعاقبة والشعور بالندم، إذ . فإذا اعتمد أعضاء اجلماعة العنف فإنه يكون نتيجة االنتماء
غوطات على الفرد لاللتزام بقانوهنا السلوكي وللخضوع إىل سلطتها للمشاركة يسمح االنتماء إىل اجلماعة إعطاء الشرعية لألعمال العنيفة، فتمارس اجلماعة ض

 .يف أعمال عنف وتعدي ال تزيد يف خطورة التصرف فحسب، بل تكشف كذلك عن العواقب

ة الفردية، فارختاء الضبط له تأثري كبري وإذا كان االنتماء إىل اجلماعة يؤثر إىل هذا احلد على العنف، ألنه مينح السرية والغموض ويفقد الفرد إحساسه باملسؤولي
فمن يرتكب عدوانا . على السلوك، فكلما كان أعضاء اجلماعة جمهولني كلما قل شعورهم بأن هلم هوية خاصة، وقل تعرضهم إىل حتمل املسؤولية والشعور هبا

تتعدى دوافعه وأحاسيس أناه، فيقوم الناس يف اجملموعة بأعمال حلسابه اخلاص يقوم به عادة ألسباب شخصية، لكن عندما يصبح الفرد عضوا يف جمموعة ما 
 .عنف لفائدة قضية، قد يكون دينا أو اإليديولوجية أو إخالصا لألمة والوطن

ويتخلون عن كل  قاتفاخلضوع للجماعة معناه الذوبان الكلي فيها، قد يقوم الناس بأعمال يف اجلماعة قد ال يقومون هبا فرادى، جيتمعون األفراد يف هذه األو 
لذا . الوقت اجلماعي ميثل أيضا دعوى إىل التغري الشامل للحياة اليومية بكل جوانبها وحمتوياهتا. الواجبات وتنسى اخلصوصيات الفردية ويطرد الضغط واإلكراه

 .            يتصف هذا الوقت بالتأكيد على وجود استقاللية مشرتكة ألعضاء اجلماعة ونفي مجاعي للضغط

لكن  . ألماكن العموميةذن، املواعيد الرياضية كثريا ما جتلب حشودا كبرية من الشبان املناصرين خاصة أثناء فوز فرقهم، تعد فرصة لالحتفاالت متتد للشوارع واإ
ال عنف يف امللعب ومدرجاته، فتعد كثريا ما تتخللها أعمال عنف وختريب بعض املرافق العمومية، من النادر أن متضي مباراة لكرة القدم دون أن تتخللها أعم

 .بالتايل مناسبة أسبوعية لصب الغضب

تظهر تلك املناسبات . إن يف كرة القدم دون غريها من الرياضات ما جيعل هلا مكانة متزايدة عند عامة الناس، فهي جتذب مجاهري هائلة، جيتمعون ملناصرة فرقهم
ماعية املباشرة، وبعيدا عن كل القيم األخالقية الراسخة والقوانني السائدة يف اجملتمع بفعل الضغوط العائلية وكأهنا مكان بعيدا عن الوصايات العائلية واالجت

 .واملدرسية واالجتماعية بصفة عامة



اعية تضع فوضوية، كلها تعكس حالة نفسية مكبوتة أنتجتها ظروف تارخيية اجتم تصرفات وسلوكات كل هذه الظروف املكانية والزمنية تسمح بظهور 
إهنا نقمتهم على الواقع االجتماعي والتهميش، يف هذه األماكن يتمتع الشباب باحلرية واالنفالت من الضبط . الشباب يف اجتماع حاقد على ظروف سيئة

 .ياة االجتماعيةوتراخي الرقابة، وبالتايل فقدان االعتبار االجتماعي واالستسالم الكلي للحياة العنيفة واجلاحنة بعد فقدان األمل يف احل

 :املدينة جمال طبيعي للعنف واجلرمية   -ج 

فاملدينة، هذا اجلزء الصغري وخالصة هذا العامل الكبري . إن املدن على شكلها احلديث ومن الناحية احلياة اجلماعية، تتميز بظاهرة احلشود الكبرية املوجودة فيها
 .للتعبري الدائم عن التقسيم والتباين بني األفراد واجلماعاتوهذا النموذج للتجمع، ال ميكن أن يكون إال ميدانا 

بامتياز مكان كل ال خيلو ميدان اجتماعي يف املدن من النزاعات والعنف، ومل تنجو منطقة من املناطق احلضرية الكبرية لظاهرة العنف، ألن املدينة أصبحت 
وجيب كذلك إعادة النظر يف الظروف املادية الناجتة عن تعداد السكان . والنشاط اجلماعي التحوالت، وللتحكم فيها جيب إعادة النظر يف الظروف الثقافية

تفاقم النزاعات واكتظاظهم ومتركز السكنات وكثرهتا، بغض النظر عن الظروف االجتماعية كالفقر وسوء العالقات االجتماعية وبريوقراطية احلياة اليومية و 
 . ماكن مفضلة الستعمال العنف حىت من طرف السلطة حبجة محاية املواطن وممتلكاتهمبختلف أشكاهلا، هبذا أصبحت املدن أ

إهنا . لسياسيتعترب املدن ملتقى هام حيمل عبء أهم املشاكل احلضارية من هتاطل النازحني حنوها، جراء البؤس والفقر والضغط االجتماعي واالقتصادي وا
بدون تأكيد، . هبذا، يصبح العنف ميزة املدن خاصة الكبرية والكثيفة احلركة واملتوفرة على الثروات واألسواق الكبرية. تستوعب القوة احلية والطاقة الفعالة للبالد

فاإلنسان خاصة يف هذه املدن الكبرية، جيد نفسه أمام تنوع الوضعيات واملواقف وطرق . فإن تطور العنف مرتبط بتطور حجم الوحدات احلضارية واملدن
 .قل لديه الفرص بسبب السرعة الفائقة يف سري حياته اليومية واالجتماعيةالعيش، هلذا ت

يف فرتة الرخاء أو فرتة الكساد، تكثر اجلرائم واالعتداء وإمهال األطفال وتشردهم، وترتفع نسبة املهاجرين من الريف إىل املدن سعيا و الدورة االقتصادية إن يف 
فالنمو السريع للمدن يزيد من النمو يف املشكالت االجتماعية وحدهتا خاصة يف البيئات .  من ظواهر احلياة احلضرية ن العنف يف أساسه ظاهرةإ. وراء العمل

 (.  121، ص 1813سامية حسن ساعايت، )احملصورة مثل األسرة  عندما يصيبها الطالق أو اهلجرة والوفاة، من أهم العوامل األساسية يف جناح األحداث 

، وتعم الفردانية وكل ما توجد يف املدينة عادة مجاعات مهيمنة، سواء اقتصاديا كان، سياسيا أو ثقافيا، فيها تضمحل وتزول الوحدة التقليدية والروابط واملعايري
ات العنيفة، هبدف إجياد وتثبيت يف هذا احلقل االجتماعي املركب، ختاض كل الصراع. حتمل من الرتددات والتقلبات، فهي خالية كذلك من قاعدة اجتماعية

 .(BOUKHOBZA  M, 1991, p. 13)من أجل احلصول على الثروات واالستفادة منها   االسرتاتيجياتاملكانة وتطبق وتنظم كل 

وفر خمتلف العناصر واألسباب اليت هتتم مجيع الدول تقريبا بالتنمية لبالدها، ولكن تتفاوت اجلهود املكرسة هلذه التنمية، وتكون تبعا لوعيها بأمهيتها وتبعا لت
ونتج عن اجلهود اليت متت يف ميدان التنمية االقتصادية واالجتماعية أن زاد االهتمام بشكل واضح بأنواع من النشاط، مست املناطق  .بدوهنا ال تتم التنمية

دان العمراين واملنشآت الكربى، وهي مجيعا أعمال أثرت على اجملتمع احلضرية واملدن الساحلية الكربى، فكان هذا االهتمام منصب على األنشطة الصناعية واملي
 .مما شجع النزوح الريفي واهلجرة إىل هذه املناطق

ظهور اضطرابات ميكن التأكيد بأنه يتعرض األفراد يف املدن لظاهرة اجللب على االستهالك الكبري والدائم، وخلق لديهم إرادة قوية ميكن أن تكون سببا ل 
تدفعه إىل الدخول دائما يف اصطدام وحماولة التسوية  فازدواجية انتماء الفرد إىل القطاع الريفي أو التقليدي وإىل القطاع احلضري أو العصري،. ت داخليةونزاعا

 .بواسطة سلسلة من احملاوالت، لكن غالبا ما يكون التالؤم صعبا ليكون بالضرورة منبعا للصراع

. تب عن ظهور ثقافة جد خمتلفة يف قيمها وعاداهتا وأعرافها وتقاليدها من تلك املوجودة أصال يف املدن لسكان الطبقة الوسطىأما الوجه اآلخر للصراع، يرت 
 .نتني متامالثقافتني املتبايغالبا الذين يصدمهم هذا الواقع اجلديد جيعلهم ينفرون من الثقافة النازحة، ويؤدي بالتايل هذا النفور إىل العداوة والصراع بني قيم ا

االجتماعية وفق  يفرق حسن الساعايت بني نوعني من مناطق العنف، أطلق على إحدامها اصطالح مناطق التفريخ اليت يولد اجلاحنون فيها، وتتم عملية تنشئتهم
مناطق اجلذب، وهي املناطق التجارية من مراكز  الثقافة الفرعية السائدة فيها، وهي الثقافة الشعبية الضعيفة الضوابط األخالقية، واملناطق األخرى أطلق عليها

 \(. 123، ص 1813حسن الساعايت، نقال عن سامية حسن الساعايت، )لألعمال اليت تكثر فيها السرقة والتسول 



 

 

 :العوامل املنتجة للعنف واإلجرام  - 4

 :العنف متوله األسرة  -أ 

تخلفة بروز ظواهر ذات أثار على األطفال، اختذت أشكاال خمتلفة من الضغط عليهم وأخذت تظهر عرف حميط األسرة يف اجملتمع املعاصر حىت يف الدول امل
فعمل املرأة املتعلمة خارج بيتها واهتمامها بعملها يف احملل األول، جعل األطفال يف حاالت كثرية يشعرون باحلرمان . نتائجها يف صورة أشدها العنف واجلناح

واجتاه الزوجة املتعلمة إىل حتديد نسلها أدى إىل نقص حجم األسرة، وأصبح الزوجان يف أغلب اجملتمعات . هو دليل احلب عندهممن رعاية األم واهتمامها، و 
ه العالقة خوفا يكتفيان بطفلني، األمر الذي جعل عالقتهم بالوالدين حساسة من حيث سرعة تأثرهم مبا حيدث بني الوالدين من تودد وتنافر، وقلقهم على هذ

ومن هنا، يبدو أن مشاعر الطفل يف األسرة . ن أن تفرت وتنقسم نتيجة األخطاء اليت يرتكبها كل منهما يف مرحلة التنشئة االجتماعية احلساسة والطويلةم
 .الصغرية ختتلف عنها يف األسرة الكبرية لالعتبارات اليت ذكرناها

ية األمر، أم اضطرارا كما صار بعد ذلك عندما أصبحت الشقق هي النظام الشائع للسكن يف إن ظاهرة سكن الشقق سواء كان اختيارا كما كان احلال يف بدا
فأطفال الشقق باملقارنة بأطفال املساكن املبنية كالفيالت وما شاهبها مقيدو احلركة . املدن يف أغلب الدول تركت آثارها على األطفال يف حميط األسرة يف عصرنا

الشعور بضيق املكان وعدم السماح هلم باالنطالق يف ممارسة ألعاهبم، فيزداد هذا التوتر عندما يرفض طلبهم باخلروج لللعب يف ومستهدفون للتوتر الناجم عن 
 .أطفاهلا من خماطر اللعب خارج البيت الشارع، خاصة يف أسر الطبقات الوسطى خوفا على

املهمة، فمنها من  كانت األسرة هي أول هيأة تتوىل التنشئة االجتماعية، فإن جناحها أو فشلها يرجع إليها بقدر كبري، وختتلف األسرة يف مبلغ أداءها هلذه  وملا 
ها يف أداء هذه الوظيفة األساسية لذا، ترجع كثري من حاالت االحنراف املبكرة إىل فشل األسرة، أو عدم توفيق. جنحت جناحا تاما ومنها ما صعب عليها أداؤها

علمه السلوك، اللغة، املتمثلة يف إعداد الفرد منذ والدته، ألن يكون كائنا اجتماعيا وعضوا يف جمتمع معني، واألسرة هي أول بيئة تتوىل هذا اإلعداد، فهي ت
 (.141، ص  1975اليونسكو ، )جملتمع الرتاث، العادات، التقاليد، التاريخ، فرتسخها يف شخصيته لتنشأ منه عضوا صاحلا يف ا

. ، ص1818 ،ناجي سفري)تبقى األسرة مؤسسة اجتماعية بالغة األمهية، تنتج إطارا اجتماعيا تقام حوله أخالقا هامة تدل على حيوية مكانتها االجتماعية 
نقص يف املراقبة البيتية الناجتة غالبا عن سوء األحوال  ، لكن عوامل مهمة أخرى تلعب دورا يف أسباب االحنراف، وتطلق العنان ألمناط نفسية إثر(311

 (.31، ص  1814سعد جالل، )السكنية والتفكك العائلي وتصرفات األهل املنحرفة، وهو احلقل العام الذي تنطلق منه املغامرات واالكتشافات 

ملراهقني الذين ينقلون من أريافهم أين تسود فيها حياة مجاعية، إىل فمحاولة األسر لالستيطان يف أماكن أخرى حيدث أيضا صدمات عاطفية ومأساة هلؤالء ا
تظهر العائلة هبذا مكانا للعنف من خالل نقص إمكانيات التالقي والتجمع الراجع إىل كل . جو من اإلغفال وعدم االكرتاثيف املدن حيث جتري حياة الناس 

الكاملة بغياب أحد األولياء أحيانا، وصراع األبناء واألولياء أحيانا أخرى، تؤدي كلها إىل حتطيم من السكن احلضري الضيق وطرق وأوقات التنقل، واألسر غري 
 .اإلطار العائلي الذي يفتقد القدرة على تأدية دور خلية التأهيل، ويعيق النمو الطبيعي والسليم للصغار

ائالت شيئا فشيئا بعض من مهامها، لتمتصها مؤسسات ووحدات اجتماعية جاءت كل هذه االضطرابات والصعوبات يف الوقت الذي فقدت فيه األسر والع 
حلقد فكانت سابقا احمليط الرئيسي لتشكيل األنا، أصبحت مكانا للتناقض بني احلنان والقهر، ويف هذه احلاالت تنتج أشكاال للمقاومة يقودها ا. أخرى

 .واحلرمان

يش أزمة عدم القدرة على تأدية دورها، يف الوقت الذي كانت فيه خلية قاعدية للمجتمع، فتعود لتبقى فنشاهد إذن، انفجار اخللية األسرية اليت أصبحت تع
املشكل الرئيسي للشباب خاصة يف سن املراهقة ، وهو مكانا خانقا يرفض فيه التحدث عن احملرمات، خاصة األحاسيس العاطفية والعالقات اجلنسية

CHESNAIS J.C, 1981, p.123 )  .)ملا هلا من أمهية يف حياهتم من حيث أهنا املرحلة اليت يتم فيها إعداد الناشئ كي يصبح مواطنا يتحمل  نظرا
 .مسؤوليات يف اجملتمع الكبري



الشاهدين وحدهم  أما عن العنف بني أفراد العائلة الواحدة شيء مل نعتد التحدث عنه فهو خفي وسري، خيتفي بطبيعته عن علم اآلخرين، ويبقى أفراد العائلة
لكن غالبا ما يكون . فاإلطار العائلي هبذا يكون إطارا للحماية، وجماال خطريا يف حاالت التوتر وعدم االستقرار النفسي واملادي واالجتماعي. على ذلك

فال ميكن وضع ردود أفعال . فهو بصفة شاملة يتميز بالتزمت، السيطرة والقمع. اخلوف من عنف اآلخرين، غري عنف األقارب من األباء مثال أو االخوة
 .باجلنوح والسلوك غري السوي الشباب من خالل التصرفات العدوانية والعنيفة اليت غالبا ما يكون التقييم االجتماعي هلذا

الناجم عن عدم فتنعكس مشاكلها على نفوس أطفاهلا، فيحسون بعدم االستقرار الوجداين . وقد تكون األسرة مفككة بالشقاق الذي يدب بني الوالدين"
بينما وكثريا ما يكون اجلناح سلوكا هروبيا من هذه البيئة املضطربة وما حتدثه من صراع نفسي، . شعورهم  باألمان يف عالقاهتم بوالديهم وحيويتهم الوجدانية

عن القانون الذي يشبع رغباهتم ويشعرهم  وكثريا ما جيدون ذلك النشاط خارج. فيبحث األطفال عن الرضى الوجداين واإلشباع العاطفي والراحة النفسية
 (.121 -118، ص 1813سامية حسن الساعايت، " )بالطمأنينة املؤقتة وحيل حملها توتر شديد وقلق مزعج 

وط االجتماعية ر إن وجود الصراع والتوتر داخل األسرة والعائالت، ال تعود أسبابه إال لعدم إرضاء احلاجيات فقط، حاجة األمن، احلاجة اجلنسية وبعض الش
ستهالكي املرتفع، يف واالقتصادية، بل تعود كذلك إىل بعض احلاجيات اليت تنتجها وتصدرها الدول األوروبية والدول املتقدمة بصفة عامة، ومن بينها الرتف اال

 . ية غري املالئمةظل ذلك كله  يكون األبناء واألهل ضعفاء نفسيا، ألهنم يتعرضون لألحوال االقتصادية واالجتماعية والثقاف

فالطفل الذي يهيئه حميطه واضطراباته النفسية ليكون جاحنا، . ومنه، فإن الذي يعيش يف وسط ال يالئم، عائلي أو غري عائلي، يبحث إراديا عن أوساط مماثلة
النفعالية، وذلك يف االجتاه مبيوله وغرائزه بدون شك ميكن أن جيد نفسه يف احتكاك بظرف من الظروف اليت تشكل بالنسبة إليه شحنة حقيقة من اإلثارة ا

 . لاللتقاء هبا، وهبذا االلتقاء يولد فعل اجلنوح

 :مشكلة التأهيل وصعوبة االندماج  -ب 

وظروفها مبثابة ياة من العوامل اليت متس بطريقة مباشرة حياة الشباب اليوم طريقة اندماجهم يف اجملتمع وتصورهم لكل ما خيص حياهتم اليومية، فتظهر هذه احل
فسها مبعدة عن وسيلة للتعبئة والتجنيد، ويشكل الشباب جوهر الفئة املهمشة من السكان اليت تعيش غالب األحيان يف األحياء الفقرية، فهذه الفئة جتد ن

 .التنظيم االجتماعي، حبيث حتاول االندماج يف اجملتمع بوسائل خمتلفة

، بل هي نتيجة لكل من الرتبية والتنشئة اليت يتلقوهنا، وظروف العمل نفسه داخل اجملتمع باعتباره وسيلة من وسائل ال تعد صعوبة الشباب يف إجياد عمل سببا
ل بالرفض وعدم االندماج يف النظام االجتماعي واإلنتاجي، خيلق لديهم اقتناع بضرورة التغيري اجلماعي، وأحيانا ترتجم صراعاهتم إىل صراع األجيا. االندماج

يف ع ألي تعاون من الكبار، وارثني من حميطهم األصلي آراء وردود أفعال ومواقف نقدية متطرفة اجتاه النظام االجتماعي الذي ال يسمح بالتكالقاط
ددا ال حيصى من ويتعدى الشباب بسلوكياهتم النزاعية إىل الرفض، وحماولة حتطيم كل املبادئ واالعتقادات والقيم السائدة، ضاربني عرض احلائط ع. واالندماج

 .العادات وطرق التفكري والعمل والعيش

نحطة، يؤكد فاروق بن عطية بأنه يساعد عدم التثقيف والعجز النسيب للتعليم األخالقي يف املدرسة والتفكك العائلي على بروز القيم اخللقية امل
ىت داخل العائلة نفسها، ألهنما أول خطوة حنو االندماج االجتماعي يف وتكون العواقب وخيمة، تظهر يف سوء وصعوبة االندماج والتكيف يف بعض احلاالت ح

 ,BENATIA  F)والتيهان يف الشارع يؤدي حتما إىل ارتكاب جرائم وتعديات حتت تأثري حالة معنوية مزرية ومتطلبات وحاجيات حاّدة . املستقبل
1983, p. 61). 

وعندما يظهر الشباب (. السكن، النقل، التسلية)ىل مرحلة الرشد والنضج واالنشغال مبختلف القضايا إن حماولة االندماج، هي مبثابة اإلرادة يف الوصول إ
ة والقيام بالدور املالئم، اإلرادة يف االندماج بشىت مراحله، معناه وجود الرغبة يف الدخول يف النظام االجتماعي ويف احلياة العمومية واملهنية لكسب مكانة الئق

وإن إحدى أهم جوانب التنظيم هو تباين األفراد فيها . لتقدير واالعرتاف، ألن يف التنظيم االجتماعي يتوقع كل عضو أن يقوم بدور معنيوبالتايل كسب ا
 .يشتغلون ويقومون به، ولكي يقوم كل فرد بدوره يف اجملتمع، جيب أن حيتل مكانة أو مركزا

وعندما حيرم الفرد من القيام بدوره فإنه حيرم من . احلقوق والواجبات: ان للمكانة االجتماعية مها يف هذا الصدد جيب اإلشارة إىل أن هناك جانبان أساسي
كما حيدد الدور االجتماعي سلوك الفرد جتاه . املكانة أو الوضع أو وظيفة يستطيع من خالهلا احلصول على حقوقه، وبالتايل يؤدي ما عليه من واجبات



و يقوم هبذا الدور الذي يرتك أثرا يف الشخصية، واليت تعرب عن تكامل األدوار اليت يقوم هبا الفرد، ألنه يستطيع أن يشغل اآلخرين، لذا تتحدد شخصيته وه
 (.181 -118 -111، ص 1813باسا غانا، ) اخل ...أكثر من دور داخل اجملتمع كعامل أو موظف أب وزوج 

سان من خالله ذاته ويشعر بقيمته وبالفخر واالنتماء للمجتمع، وهو ما يتميز به اإلنسان عن كافة ن االندماج يف اجملتمع ال يتحقق إال مبكانة جيد اإلنإ
 .الكائنات احلية األخرى، وهذا بفضل ما يتمتع به من عقل والقدرة على تغيري بيئته، وخلق ظروف اكثر مالءمة ملعيشته

وهو ظاهرة من الظواهر اليت متيز النمو االقتصادي السريع، حبيث يؤجل كل من الذكور  وليس خباف أن ما يعرقل االندماج احلقيقي للشباب تأخري الزواج
عمل ومأوى  واإلناث زواجهم بالضرورة، ألهنم ينفقون من شباهبم املبكرة يف التدريب على الوظائف واملهن باإلضافة إىل عوامل أخرى مثل صعوبة إجياد

 .واالستقالل العائلي

ر القلق على تفكريهم، وجيهلون املكان الذي سوف يشغلونه يف اجملتمع وطاملا تراودهم الشكوك يف نوع احلياة اليت حييوهنا، يقفون يف لكن الشباب عندما يسيط
حياة والعمل هو املصدر األساسي الذي يتم بواسطته احلصول على مكانة يف اجملتمع، فهو حيتل مكانة أساسية يف . تعارض مع اجملتمع الذي مل يعد يفهمهم

فاالستقرار يف العمل ميثل أمهية كبرية يف وجود االطمئنان وشرط أساسي لالستقالل االجتماعي، وبداية االندماج املهين وشكل . الفرد ألنه ميدان نشاطه املنتظم
 (.GALLAND  O, 1984, p. 56) جديد لالستقالل الشباين ورضاه 

وعندما . اجة أو حلاجيات، وحتقيق مستوى أو درجة معينة من اإلشباع الذي حيقق حالة وجدانية سارةالرضا حالة وجدانية نابعة عن حالة إشباع معينة حل
وعندما يكون غري راضي، قد يظهر سلوكا عدوانيا اجتاه نظام معني، اجتماعي، . يكون اإلنسان راضيا يظهر ذلك يف سلوكه وطريقة تصرفه وتعامله يف اجملتمع

استياؤه درجة تدفعه إىل العنف، فيظهر ذلك يف عدم احرتام القوانني والقيم السائدة يف اجملتمع يف حماوالت للبحث عن البدائل  وقد يبلغ. اقتصادي أو سياسي
 .أو االنتقام

ذلك إىل إن رضا الشباب أو عدم رضاهم يتوقف على مدى متكنهم من إشباع خمتلف احلاجيات وهي احلاجيات الفيزيولوجية واالجتماعية وغريها، ويسعى ك
الرضا معناه  حتقيق حاجيات من نوع آخر وهي حتقيق الذات ومكانة واعرتاف، إضافة إىل حتقيق الفرصة والقدرة يف املسامهة يف احلياة االجتماعية، وعدم

 .      يف شكل مناهضة للمجتمعالشعور أو اإلحساس باالستياء والكآبة والتشاؤم وهي تؤدي إىل ارتكاب أعمال ذات صبغة عنيفة إجرامية هروبا من الواقع 

فاإلنسان . ريةإهنا حاالت نفسية مكبوتة ومضطربة تنتجها ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة، تلقت تأثريات وسط غري مالئم مثري للحرمان من احلاجات الضرو 
وإذا ما وصل إىل التعب واليأس فإنه يسرتيح ويتوقف عن نشاطه ولفرتة مؤقتة مث يكّرر  ،إلشباع حاجاته واستجابة لدوافعه جنده يسلك سلوكا بطبيعة مستمرة

 .حياول أن يغري من أساليب سلوكية حىت يكيف نفسه مع احمليط الذي حيول دون إشباع رغباته ،وإذا كان اإلشباع مستحيال نتيجة لعوائق. نشاطه

معارضة كل من يقف أمام حتقيق تلك الرغبات بشكل كامل تقريبا يف جو من العدوانية املفتوحة وحىت  كما أن الرغبات املكبوتة حترك الالوعي الفردي حنو
جتماعي، على أن الرغبة يف القتل أحيانا انتقاما من عجزهم ووضعهم على اهلامش وفقداهنم اإلطار املرجعي الذي يساعدهم على النمو السليم واالندماج اال

 . مدى اهنيار الروابط املختلفة األسرية واالجتماعيةاألمر يف كل األحوال يبني 

 :شاريع التنموية وتعثر حتديث اجملتمع فشل امل -ج 

واإلبداع إىل حسب حبوث دافيد أبرت يظهر العنف نتيجة لعملية التنمية حىت الناجحة منها، فهو نتيجة غري متوقعة لتحديث اجملتمع، حبيث يؤدي التحديث 
، وبالتايل تشكل (APTER D.E, 1988, p. 19-20)هيأ للعنف، وهو بذلك يكون رد فعل أناس خمدوعني وغري مسؤولني أشكال من التهميش امل

ة الكبرية للحياة اليومية هذه األحداث العنيفة برناجما معاكسا ومضادا، هدفه التحدي للشرعية والقانون وحماولة رفض الشكل املتطور واملعرب عن العقالنية العلمي
 .  يةالعاد

مشون يف قدرهتا ما يهم الباحث دافيد أبرت ليس العنف الناتج من السلطة لكن الصادر من القاعدة، يعد هذا العنف أحيانا ظاهرة ضد الدولة، إذ يشكك امله
ما بعد "يت يسميها هذا العنف يعترب قوة رمزية مقابلة للقوة االقتصادية ال( APTER D.E., 1988, p. 28)اليت تسمح بظهور مثل هذا التهميش 

 .  باعتبارها عقالنية وقاعدة لتطور السلطة، إنه العنف ما بعد احلداثة الذي يبحث عن القطيعة، فشدته ترتك الكآبة واحلزن" احلداثة 



االضطراب السيكولوجي والشعور  فمهما تكن نوعية الشخصيات املتورطة فإنه من الطبيعي أن التنمية السريعة واحلداثة باملفهوم العقالنية قد ختلقان نوعا من
ة حبكم موقعها باحلرمان من هذا التطور الذي يصيب فئة من الناس، والفئة أكثر حرمانا هي فئة الشباب، هبذا، فالعنف ال ميكن أن يكون إال ظاهرة شباني

   .االجتماعي واملرحلة اليت مير هبا هؤالء الشباب

واملشاكل املرتبطة بالنمو االجتماعي واالقتصادي والعدالة االجتماعية للوصول إىل التنمية احلقيقية، هذا يربهن تعكس إشكالية الشباب إذن تناقضات اجملتمع 
لذلك جيمع كثري من العلماء على . على الدور البارز الذي ميكن أن يؤديه الشباب يف دفع عجلة التنمية يف اجملتمع املعاصر واملشاركة يف حل املشاكل احلضارية

خذ اجملتمع اف بأن مسار إدماج الشباب يف اجملتمع ال ميكن أن يتطور بصورة طبيعية إال إذا احرتمت حاجيات هؤالء ومراعاة تطلعاهتم، وشريطة أن يأاالعرت 
 .إجراءات حسية وواقعية، واألخذ جبدية مشاكلهم مثلما تؤخذ جبدية كل مشاكل اجملتمع

ة إلعادة اإلنتاج االجتماعي، ويف نفس الوقت قوة حقيقية ذات معىن وميزة خاصة يف ظرف التغري والتحول من الواضح جدا أن الشباب هو قبل كل شئ، نتيج
اجملتمع، فمرحلة الشباب جيب اعتبارها انتقالية، حيضر فيها الفرد إىل النضج االجتماعي، من أجل القيام بالدور املنوط به يف مسار احلياة داخل . االجتماعيني

مظاهر منو الشباب وتطوره، جيب البحث يف كل الظروف اليت تعيش فيها هذه الفئة، نقصد بذلك مستوى العائلة، النظام الرتبوي، ميادين ولفهم مسارات و 
 . العمل واإلنتاج، وأماكن التثقيف والرتفيه والتسلية، أي يف ثنايا املشاريع التنموية

ة شاملة، تتناول اجملتمع بأسره من قاعدته إىل قمته، حتقيقا ألهداف تنشد التغيري البعيد املدى هلذا عندما نقول التنمية، نعين بذلك تنمية اقتصادية اجتماعي
ويشرتط لذلك بشرط طبيعي، هو أن . ولضمان التقدم، تضع الدول اخلطة الشاملة للتنمية. اجملتمع حنو األفضل واألرشد، والتقدم لألغلبية الساحقة من أبناءه

  .خلطة كل الفائض االقتصادي للمجتمع من أجل أن يتم توجيهه توجيها خمططا ومنظمايوضع حتت تصرف هذه ا

ملتقدمة إذن، تتعلق كل املشاريع التنموية بتحديث اجملتمعات التقليدية، من خالل إنشاء شبكات ومؤسسات اقتصادية واجتماعية مماثلة للمجتمعات ا
 .واملتطورة، خاصة الغربية منها

تدفع أغلب اجملتمعات التقليدية املسماة مبجتمعات العامل الثالث أو اجملتمعات املتخلفة واليت منها اجلزائر، إىل التنمية والتحديث توجد عدة أسباب   
فالضعف . وأهم هذه األسباب عدم قدرة االقتصاد احمللي على تلبية احلاجيات األولية لفئة كبرية من السكان، تعيش البؤس واحلرمان. االجتماعي واالقتصادي

ندما يكون البنيوي للمجتمع االقتصادي يف حميط دويل مهيمن، حيث الدولة على التدخل يف االقتصاد عندما يكون حرا ورأمساليا، وتأخذه على عاتقها ع
 .  اشرتاكيا

يتحدد هذا الدور وهذه املهمة . التحكم ومحاية احلرياتاخنفض نسبيا دور الدولة يف التنمية االقتصادية يف اجملتمعات الغربية املتقدمة، لينحصر يف مهام التنظيم و 
م يف األكل أساسا مبستوى تنمية القوى املنتجة، ومعظم الدول املتخلفة تقوم بدور حتديث االقتصاد تلبية حاجيات السكان االجتماعية، وتتمثل حاجياهت

 .تماعية، هو إذن مشروع جمتمع، مبا أن اجملتمع هو نظام للحاجياتوكل مشروع لتلبية احلاجيات االج. اخل...والسكن، النقل، الصحة، التعليم 

دية، وهو يعد عائقا  تشهد اجلزائر إذن، ظهور حاجيات جديدة منبعها البلدان املتطورة، وتلبية هذه احلاجيات يقتصر على األقلية القليلة من الناحية االقتصا
 . كبريا ألن اقتصادها ال يتعدى مستوى معني من اإلنتاجية ومل تتوصل إىل مرحلة التكدس اإلنتاجي

ية يف اجملتمعات الغربية بواسطة السوق، عكس ما هو موجود يف البلدان املتخلفة، ألن سوق هذه األخرية ال تليب حاجياهتا لقلة تلىب احلاجيات االجتماع
بنيوي يف توفري  وضعف عرض السلع من جهة، ومن جهة أخرى تأثري املداخيل الغري عادلة على الطلب االجتماعي لالستهالك، نالحظ يف هذه البلدان غياب

، وضع هذه البلدان هو بالتحديد حالة عدم تلبية (ADDI L, 1990, p. 137)اد األساسية لالستهالك ومنو سوق موازية غري مراقبة ومزدهرة املو 
 . احلاجيات االجتماعية، رغم وجود سوق لكنها لألقلية فقط، مما أدى إىل تباين مستويات املعيشة

كما ال , بأساليبها احلديثة تستدعي بالضرورة اجلمع بني اإلمكانيات االقتصادية والظروف االجتماعية املواتية من الواضح أن التنمية االقتصادية واالجتماعية
وق والواجبات بني ميكن هلا أن تتم يف جمتمع غري مستقر خاصة من الناحية السياسية، وبالتايل فإهنا ال تتحقق إال يف نطاق تكامل اإلمكانيات وتبادل احلق

 . واطننيالدولة وامل



ط الذي أي تصور عملي حلل هذه املشكلة، ينبغي أن يبدأ بالقضاء على أسباب التخلف يف نطاق سياسة تنموية حقيقية ومدروسة، تقوم بقدر من التخطي
التنمية لالستجابة هلا  حيصر املوارد وحيدد اإلمكانيات ويرصد احلاجات ويقدر التكاليف وحيسب الزمن ويرتب األولويات، ويقوم بتوعية اجملتمع بأهداف

األسباب تتمثل أساسا يف غياب إطار للتفاوض يف املطالب واحلاجات وزوال شيئا فشيئا للمراقبة االجتماعية من قبل اخللية األسرية . والتعاون لتحقيقها
  .ذلك من اضطراب شديد والشعور بالتشاؤموالعائلية، صعوبة االندماج والتأهيل االجتماعيني الناجتني عن التسرب املدرسي البطالة وما ينجر عن 

ويستمر حسب الوضعية اليت جيد فيها الشباب  فظهور العنف ال خيرج عن السياق العائلي واالجتماعي الذي يعيش فيه الشباب، ينمو هذا السلوك العنفي
تصادية السيئة نتيجة تعثر نفسه واملتمثلة يف وضعية املهمشني، وبالتايل جيدون صعوبة االندماج اجتماعيا أوال، مث أن السياق االقتصادي املتمثل يف األحوال االق

 .مشاريع حتديث اجملتمع تزيد من شدة السلوك العنفي

 رة اجتماعية يف اجملتمع اجلزائري، فهي مرتبطة بالسياق التارخيي هلذا اجملتمع، أي ارتبط ظهور ذلك بالظروف العائلية واألسرية يف أولالعنف الشبايب ظاه
، ا بعداملطاف مث املدرسية فيما بعد، استمرت وانتشرت جراء سوء احتواء املطالب واحلاجيات وغياب وضعف وسائل االندماج االجتماعي واملهين فيم

 .           واشتدت الظاهرة واستفحلت نتيجة الوعي بالفوارق االجتماعية اليت ال حتدد املوقع االجتماعي لكل فئة بل املستوى االقتصادي هلا كذلك

 : النتائـج 

 .ى فاعليته يف إحداث العنفالعنف كأية ظاهرة اجتماعية ينتج عن عدة عوامل متداخلة ومتفاعلة، من العسري فصل كل عامل منها على حد، وحتديد مد
هذا من جهة،  أثناء حتليل عوامل العنف ومناقشتها البد من التحفظ إىل أبعد احلدود، والذي يدعو إىل ذلك هو تعقد الظاهرة وتعقد السلوك البشرى نفسه

ذه العوامل بذاهتا، البد أن تؤدى حتما إىل العنف، ومن جهة أخرى فإن فصل العوامل املتداخلة يف الظاهرة ويف السلوك قد يؤدى إىل االعتقاد بأن وجود ه
 .العربة بتفاعل هذه العوامل، ألن مادة البحث هي الطبيعة البشرية املعقدة الرتكيب والدائمة التغيري. وهذا بعيد عن الصواب كل البعد

على كل، . فيها التنافس بني احلاجة واإلشباع وبني الرغبة والندرة املؤكد هو أن العنف أو اإلجرام ليس حالة طبيعية، إنه مسة احلالة االجتماعية اليت يتشكل
ما قبل العنف واملتمثلة األمر يتعلق مبستويات أساسية مرتابطة وحلقات متكاملة هلذه الظاهرة، املستوى األول يتعلق بالوضعية اليت تدفع إىل العنف أو الوضعية 

واملستوى الثاين يتمثل يف األزمة االقتصادية اليت متس البالد وأعداد كبرية من البطالني الذين جيدون . تهميشيف الظروف العائلية واملدرسية اليت تؤدي إىل ال
 . أما النقطة الثالثة فهي ضعف الرقابة االجتماعية وعجز الضوابط خاصة العائلية على التوجيه. صعوبة التكيف واالندماج

الشباب هي وضعية املهمشني املبعدين عن املكانة االجتماعية الالئقة هبم، وعقدهتم هي عقدة الدونية  فمن هنا نستنتج، أن الوضعية احلقيقية هلؤالء
 .االجتماعية وشعورهم بفقدان الثقة يف القدرة على االندماج االجتماعي واملهين

وحتركهم أوضاع وتناقضات متطابقة ومتشاهبة تشابه إن انتشار السلوك العنفي وتوسعه ليمس أعدادا متزايدة من الشبان ممن يعيشون نفس االضطرابات، 
كما أنه أصبح . نةاألحياء من بطالة وقلة مناصب العمل، بعد أن عجزت املنظومة الرتبوية احلفاظ يف صفوفها هبؤالء وتوفر هلم تكوينا شامال وأطول مدة ممك

كما أنه بعد أن كان عنفا كالميا . بالشرحية املنتجة هلذا العنف أصبح من أجل التغيري السلوك العنفي أكثر شدة، فبعد أن كان وليد التهميش والالمباالة اجملتمع
 .             أي عنف معنوي أو رمزي، حتول مع مرور الوقت إىل عنف جسدي أو مادي

الوضع االقتصادي السيئ سواء من حيث الفقر لقد اتضح جليا أن الوضع االقتصادي له عالقة مباشرة يف استقرار ومتاسك وسعادة األسرة اجلزائرية، ذلك أن 
الفقرية، كلما أو اخنفاض الدخل وانعدامه يف بعض احلاالت، ميكن أن يؤدي إىل تصدع بنيان األسرة، فكلما اخنفض املستوى االقتصادي للفئات االجتماعية 

هي األكثر تفككا واضطرابا، ألهنا األكثر اخنفاضا يف املستوى اندفعت بعض األسر بسرعة حنو التفكك واالحنالل، وهلذا فإن أسر األطفال املنحرفني 
 .االقتصادي

مليون نسمة وعجز يف السكنات االجتماعية وأعداد يقدر  35إن حجم املأساة يتمثل يف وجود جيش من البطالني عن العمل يف بلد ال يتعدى سكانه 
ومما زاد الوضع . ة دائمة وغري ذلك من األوجاع اليت تؤمل االقتصاد الوطين واجملتمع بصفة عامةباآلالف من اجلامعيني واملؤهلني خارج دائرة التشغيل ويف بطال

سسات كثرية، حدة، عدم االستقرار السياسي وهو العامل الرئيسي للنمو االقتصادي، هذا فضال عن اآلثار اليت خلفتها برامج اإلصالح االقتصادي وغلق مؤ 



فهذه اإلصالحات وجهها مأساوي اجتماعيا، يظهر . السنوات األخرية ما هي إال دليل على اإلفرازات األوىل هلذا اإلصالح فارتفاع اإلضرابات والتذمرات يف
 .خاصة يف تدين القدرة الشرائية وانتشار الفقر والبطالة وتأخر األجور وجتميدها واخنفاض املنح والتعويضات

ميكن هلا إال أن تكون مصدرا حلالة اجتماعية سيئة، حبيث أصبح كثريا من األولياء عاجزين عن توفري احلد ال  فاإلرهاصات التارخيية وخاصة العجز االقتصادي
من هنا، يبدأ اإلمهال وسوء املراقبة، وتظهر مؤشرات أخرى حتدد تأثريات هذا الوضع من الطالق واإلقامة يف مساكن ضيقة . األدىن من العيش ملن يعولوهنم

 .اخل...ورخيصة 

تراقبهم وتضيع هذه احلياة تفقد األولياء الثقة يف أنفسهم ويفقد األبناء الثقة فمن حوهلم، ويف كل القيم والضوابط اليت كان من املفروض أن توجههم و  فمثل
قوق والواجبات عن أن جتاز فعليا، وعندما يكون مثة فقدان للرقابة يفقد النظام املعياري كل دقته وفعاليته أو جزءا منها وتكف احل. رقابة وتوجيه الوالدين هلم

قوقهم اخلاصة عندما ألن الناس ال يعودون يعملون مبا هم ملزمون، وال يعودون بشرعية املوجبات اخلاضعني هلا، أو ألهنم ال يعرفون إىل من سيلجئون لتغليب ح
  .ملنتظمة يف اجملتمعيتم خرقها، وينجم عن ذلك العنف والفوضوي وانتشار العالقات العدائية والعالقات غري ا

وي الدخل ومهما تكون خطورة الوضع االقتصادي على تصدع األسرة وعدم استقرارها، فهناك مؤشرات متعددة حتدد تأشريات هذا الوضع منها الطالق بني ذ
اهر تولد عند الطفل العنف والقلق وتؤدي إىل مثل هذه الظو . الضعيف والقسوة واإلمهال لكثرة األطفال نتيجة احلرمان واالحنالل اخللقي يف كثري من احلاالت

وعندما تعاين األسرة التفكك واالضطراب وعدم االستقرار خيلق عند الطفل الشعور . التخلف الدراسي واهلروب من املدرسة أو وحىت اخلروج عن سلطة الوالدين
 .بالعزلة والتهميش

عندنا يتمركز يف أوساط املدن وأحيانا يف أحياء معينة، خاصة اليت تنشأ يف الضواحي وتكون  ومن املعرتف به كذلك هو أن العنف واإلجرام واحنراف الشباب
ومع هذا فإن احلياة األسرية تتطلب مكانا طبيعيا تقوم فيه بأداء وظيفتها، . قبلة للنازحني من القرى واملداشر لإلقامة فيها طالبني العمل ومستوى معيشي أحسن

 . هي اهليئة االجتماعية األوىل اليت تقوم بالتنشئة االجتماعية وتنمية شخصية الفرد ألن كما نعرف، فإن األسرة

توفر اإلمكانيات املالئمة املساعدة األسر على القيام بوظيفتها، فكثري من أسرنا خاصة يف األحياء الشعبية للعاصمة تعيش ظروفا  فاملسكن يعترب الوسيلة اليت
ال شك أن . عيش يف غرف وشقق صغرية، وحىت حتت وفوق العمارات، مساكن ال تعرف الشمس واملرافق العامة للنظافةسكنية غري مالئمة، فكثري منها ي

ال غرابة من انتشار ظاهرة وظيفة البيت هامة جدا، ألنه املكان الذي يشبع فيه جزء كبري من احتياجاتنا املادية والعاطفية والعائلية والثقافية والروحية من هنا 
 .ك املخدرات واإلدمان على اخلمور واللجوء إىل العنف والتسول والرغبة يف اهلجرة والذهاب بعيدا عن هذا الواقع استهال

ة، تستعمله للحفاظ النتيجة العامة اليت نراها ممكنة، هي أنه ميكننا التعرف على األقل على مفهومني للعنف، األول نظامي اسرتاتيجي، قد يكون مصدرا للسلط
والثاين غري نظامي أو ما يسمى بالفوضوي، هذا النوع الثاين ال ميكن اعتباره عفوي، بل ينجم عن انتشار العالقات العدائية يف . لتثبيت مصداقيتهاعليها و 

 .املدرسة واجملتمع ككلوأسبابه تعود إىل حالة عدم االستقرار واالنتظام اليت يكون فيها اجملتمع يف قطاعات مثل األسرة و . قطاعات غري منتظمة يف اجملتمع

ات فيظهر هذا العنف يف وجوه متنوعة، تارة يكون غامضا على شكل نزاع وصراع وخصومات، وتارة أخرى يظهر بوجه آخر، يذهب حىت إىل تنظيم مجاع
  .صغرية تقوم بارتكاب أعمال ختريب وتكسري وتعديات على األفراد واملمتلكات

وعندما تعجز الضوابط االجتماعية على احتواء هذه األفعال وإجياد تسوية هلا وتعجز الضوابط القانونية . عميقة يف اجملتمع فكلتا احلالتني تبشران ما بوجود أزمة
السياسية،  على تطبيق القانون بفعالية، تعم حالة ال أمن اليت تشكل أعلى درجة من درجات التدهور االجتماعي واالقتصادي اليت تطرح بدورها املشكلة

ة األخرى أهنا تشهد حالة احتكار القوة، وبالتايل تظهر جليا حاالت االرتباك السياسي والقانوين اليت تؤدي بدورها إىل تشنج القطاعات االجتماعيخاصة و 
 .اإلدارية واالقتصادية والثقافية

د تفسريها يف التاريخ اإلنساين ذاته ويف توجه الطاقات ومل جند أحسن مما قاله األستاذ خليل أمحد خليل عن العنف ويصفه بأنه ظاهرة اجتماعية واقعية جتس
/ ومما ال ريب فيه أن الفرد أو اجلماعة يكتسبان السلوك العنفي. النفسانية واالجتماعية واالقتصادية، أي طاقات القوة حنو تنازع الوجود و تغالب اإلرادات

 1811خليل أمحد خليل، )ه من خالل أدوات الضبط العنفي ومعايري السلوك وقيم السياسة الالعنفي من خالل الثقافة اليت توجه اجملتمع وحتكمه أو ال حتكم
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يشهدها اجملتمع،  تتجدد ظاهرة العنف مبختلف االشكال خاصة باستمرار بعض العوامل املسامهة يف التغري االجتماعي ويف ظل انتشار احلركات االجتماعية اليت
وتناحر وتصادم  عاتهر يف شكل صراينتج تناقضات تظ الليبريايلفاملرحلة االنتقالية اليت متيز التشكيلة االجتماعية من التوجه االشرتاكي للتوجه حنو التوجه 

 .يأخذ اشكاال من العنف املادي لكن خاصة العنف املعنوي مثل تداول شعارات وخطابات وأغاين معادية وانتقاديةوهوما ميكن تسميته حراكا و 

رتبط هذا ا ،اء العالماستفادت من التكنلوجيا عن طريق حشد االشخاص في مختلف انحاملعاصرة اهنا  ما يعرف على احلركات االجتماعية
يولد حالة من وهو ما بسبب اختالل أنماط الحياة،  ستبعادحالة من القلق االجتماعي التي تنطوي على شعور باال ظهورالتطور ب

عدم االستقرار االجتماعي، وقد يكون ذلك سببًا في شعور بعض الجماعات بالقلق االجتماعي ألسباب دينية أو اقتصادية أو أي 
 أو ربما يقود إلى ةغير منظم ةعشوائي اتهذا القلق االجتماعي قد يعبر عن نفسه في صورة سلوك. أسباب اجتماعية أخرى

بشكل جماعي بصورة تلقائية لمواجهة  سلوكع إلى مزيد من اإلثارة الجماعية التي تدفع األفراد إلى حركات اجتماعية تدفظهور 
نوع من الوعي الذاتي لدى الجماعة ويميزها عن أنماط القيم األخرى  وهو ما يولدهذا القلق وصياغة نموذج معين للسلوك، 

إن الحركة االجتماعية تنمو عن طريق ظاهرة العدوى االجتماعية ف ومع انتشار حالة اإلثارة الجماعية،. السائدة في المجتمع
، 9111، ماي 80عمر دراس، تقديم، دفاتر انسانيات ،العدد ) وجذب آخرين للجماعة ممن يقنعهم النموذج أو السلوك الجديد
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سلوك االجتماعي السائدة، وهو ما يمهد اعتباره المدخل األول لتحطيم األنماط ونماذج التتمثل في أهمية القلق االجتماعي إن 
الطريق لظهور فعل جماعي جديد يتبلور في صورة أشكال من الحركات االجتماعية التي تبدأ غير منظمة ثم تصل إلى مراحل 

 .متقدمة من التنظيم، وتكون بالتالي الحركة االجتماعية وليدة للتغيرات التي يمر بها المجتمع وتتراكم عبر فترة من الزمن
هي الحركات ذات األهداف النوعية أو االجتماعية العامة العابرة لحدود الطبقات االجتماعية  معاصرةالحركات االجتماعية ال

وهي تسعى إلى إنجاز تغيير في إطار هذا الوعي، كما أن لها نسًقا  ،والبناء السياسي، تتوفر على وعي بذاتها داخل محيطها
وفي الوقت ذاته تشارك الحركات االجتماعية في تهيئة . كما أنها تسعى إلى االستقالل واالستقواء بالذات ،قيمًيا مرجعًيا ورمزًيا

وما تثيره . مناخ مختلف سياسيا واجتماعيا وثقافيا، كما أنها تثير الصراعات االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية المتشابكة
ويمكن أن تقتصر على النطاق المحلي الذي وجدت . ة ويكون له تأثير سياسي واضحمن قضايا قد ينغمس في الفضاءات العام

فيه، وليس بالضرورة أن يكون لها بعد وطني، الحركة االجتماعية حركة شعبية ألننا تلمس اتجاهاتها نحو الفئات الشعبية 
  .المختلفة

وهي تختلف عن الهبة . ليات لتعبئة الموارد المادية والرمزيةوفيما يتعلق بمستوى التنظيم، فينبغي أن يتوفر للحركة االجتماعية آ
ذا كان كل تنظيم ليس بالضرورة حركة اجتماعية فإننا نستبعد . أو التمرد العفوي الذي يفتقد إلى أي درجات من الوعي والتنظيم وا 

لها مطالب اجتماعية تسعى من خاللها إلى  المنظمات التنموية، والخدمية والخيرية، أو الهياكل التنظيمية الفارغة، التي ال يتوفر
ذا كانت . تغيير في الحالة الراهنة التي ال تمثل مشكلة بالنسبة لها، أو ال تنطوي على هوية محددة أو مرجعية خاصة بها وا 

ة فإن وجود هذا التنظيم ال ينفي صف عن المؤسسات التي تخضع لتنظيم صارم وعضوية ثابتة،ختلف الحركات االجتماعية ت
 .الحركة االجتماعية

أما الحركات االجتماعية المقاومة لسياسات العولمة، فهي الحركات االجتماعية التي تستهدف التأثير في المجتمعات في اتجاه 
وال نعني أن تمتلك المقاومة فهما . مضاد لتأثير سياسات ليبرالية، أو التي تسعى للدفاع عن بعض الفئات الشعبية التي تعصف

لتلك السياسات والوقوف على استراتيجية مقاومتها، فهذا ال يتوافر إال لقوة سياسية منظمة، وينفي في الوقت ذاته صفة  متكامال
 .الحركة االجتماعية



فالحراك االجتماعي أو الحركة االجتماعية التي تعرفها الجزائر حاليا ـكثر مما تتميز به هو الجزائر حاليا ـكثر مما تتميز به هو 
السلمي لها نظرا لمختلف  التجارب  التي تم االستفادة منها وكذا تجربة الدة منها وكذا تجربة الجزائر في العشرية السوداء،  الطابع

كما أن وسائل التكنولوجيا والوسائل التواصل االجتماعي لها دورا ال يستهان به بل كان فاصال لها بين الطابع السلمي والشكل 
 .  أن يكونالعنيف الذي كان منتظرا 

   : اخلاتـمة

لظاهرة  فالقراءة السوسيولوجية. وهو جتربة نفسانية اجتماعية غري منفصلة عن تغريات اجملتمع ومساراته التارخيية. يندرج العنف يف احلقل التصادمي مع اآلخرين
واملسار التارخيي للمجتمع . العنف ال جيب أن خترج عن التاريخ، لذا جيب دراسة احلاالت العنيفة بكل ما يتصل هبذه الوقائع وما حييط هبا وبظروفها ومكوناهتا

عات، وذلك من خالل نجد تأثير الحركات االجتماعية في التطور التاريخي للمجتماجلزائري مل ينجو من هذه التغريات والتقلبات، فهو 
الضغط الذي تمارسه على األشخاص الذين بيدهم مقاليد الحكم، كما تمارسه على نخب أو صفوات القوة، ويمكن للحركة 

حمالت الدعاية والنشر لكسب الرأي العام كما قد تستخدم في ذلك : االجتماعية أن تمارس أيضًا ضغوطها بطرق عديدة أهمها
   .إلخ...التهديدات 

والتنموية، والتطورات االقتصادية  االسرتاتيجيةوخيوض حتوالت حامسة، طبعا ليست التغريات اجلارية سحابة عابرة، بل تندرج يف نطاق التحوالت  يشهد
 .واالجتماعية والسياسية والثقافية العميقة

ساليب التهميش واالستبعاد، ومرهونا باإلدماج االجتماعي واملهين هذا ويبقى حتديد سياسة متكاملة للتكفل بقضايا الشباب مرتبطا بكل نوع من أنواع حماربة أ
ت املخصصة للشباب، وكذلك برتقية برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية بالبحث عن وسائل من شأهنا أن تدعم التعامل يف خمتلف العمليا

 .للشباب

متزايدة وباستعجال، أن التشغيل يشكل نواة  املشاكل القائم أمام دخول الشباب معركة احلياة  إن كل التأمالت حول مشاكل الشباب ما فتئت أن بينت حبدة
ويكمن اهلدف الرئيسي يف التكفل بالشباب تكفال شامال ومتماسكا ال سيما الشباب الراسب يف املنظومة التعليمية، من . العاملة وإدماجهم عامل الكبار

العملية واالجتماعية، ومراعاة احلاجيات املتزايدة، وإجياد صيغ وأطر كفيلة باستحداث مناصب شغل ضمن نشاطات إنتاجية خالل التكوين واإلدماج يف احلياة 
 .متنوعة

قافة تقرار وإشاعة ثولكن قبل العمل جيب أن نرشد التخطيط ونبتعد عن االرجتالية والتجارب الفاشلة، وبني التخطيط والعمل البد من توفري أجواء األمن واالس
وجيب . من داخل اإلنسان وليس من خارجه منتجا بعد أن وجه إىل االستهالك، ألن التغيري احلقيقي يبدأ الكسب إلعادة هيكلة العقل اجلزائري ليصبح عقال

 . أن يكون اهلدف النهائي واألمسى رفع مستوى املعيشة جلميع أفراد الشعب، حىت تتحقق احلاجات اإلنسانية األولية لكل فرد
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