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رــــــشك
ت الدراساالذي یدخل في إطار مجالنحمد اهللا عزوجل على توفیقه لنا في إنجاز هذا العمل

والذي قام بتوجیهي طیلة أربع سنوات "فضیل دلیو"لألستاذ الدكتور بالشكرنتقدم وٕاذ،السوسیولوجیة
ع المعلومات التي مكنتني من تدلیل الصعوبات والتعامل مع یوأشكره على جماهتمام كبیرین، بتركیزو و 

ام بالموضوع، كما أشكره على توجیهي أثناء تواجدي في الجانب المیداني بوالیة مالمستجدات وكذا اإلل
.بومرداس، وتحفیزه لي

2014یجل في ووالي والیة ج2003والي بومرداس في علي بدریسي:كما أتقدم بالشكرالجزیل للسید
كیفیة التعامل مع الزلزال مباشرة بعد نوافیة عاتعلى التسهیالت بإجراء مقابالت مطولة وتلقي شروح

ورة واضحة عن كیفیة التعامل مع الموضوع بجمیع مراحله وٕاعطاء ص، ما أعطانا 2008وٕالى غایة حدوثه
.م حقیقي وموضوعي لالندماج االجتماعي یتقی

ملیزي الطاهر المندوب الوطني، المندوبیة الوطنیة للمخاطر الكبرى، : كما أتقدم بالشكر الجزیل للسید
. قصر الحكومة

.وكذا إلى إدارة قسم علم االجتماع على المساعدات الممنوحة لي في إطار هذه الدراسة
.یة لوالیة بومرداسمنالمصالح األ. * دیوان والي والیة بومرداس: * لمؤسستيبالشكركما أتقدم 

:وكذا السادة
مدیریة السكن والتجهیزات العمومیة لوالیة بومرداس.
مدیریة البناء لوالیة بومرداس.
مدیر البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة بومرداس.
مدیر الصحة لوالیة بومرداس.
مدیر التشغیل لوالیة بومرداس.
مدیر النشاط االجتماعي لوالیة بومرداس.
الحمایة المدنیة لوالیة بومرداسمدیر.
مدیر الثقافة لوالیة بومرداس.

: كما أتقدم بالشكر إلى السادة
والي والیة بومرداسنمراح مكلفة بالسكن على مستوى دیوا: السیدة.
مكلف باإلحصائیات بمدیریة الحمایة المدنیة لوالیة بومرداسمقنینمحمد : السید.
بمدیریة النشاط االجتماعي لوالیة بومرداسنفسانیةاوي صبرینة أخصائیة د: السیدة.
مدیریة الثقافة لوالیة بومرداسلد حمیدو رئیس مصلحة النشاط الثقافي یحم: السید.
ي بوالیة بومرداسنقافة رشید میمو ثعمال دار الل.
عمال األرشیف لوالیة بومرداس.
لجمعیة الهالل األحمر الجزائري فرع بومرداس.
 وبخر العام لبلدیة الللسید األمین.

فهمهم تلجمیع مواطني والیة بومرداس سواء كانوا من أفراد عینیة الدراسة أوالعلى تحضرهم و 
.ومساعدتهم
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:ةــــــــــمقدم

الباحثین في مختلف المجاالت نع مظاهر الطبیعة اهتمام العدید ممیحتل موضوع تفاعل اإلنسان 
طور العلوم وتطور العنصر البشري وظهور توتأثر هذه العالقة بما أحرزه اإلنسان من تقدم في مجال 

نشطة االقتصادیة من صناعة وزراعة متطورة وخدمات وظهور التجمعات السكانیة الكبرى، ومن األ
جهزة المتطورة ومختلف ضادة للزالزل واألظهور عمارات المللكوارث الطبیعیة إلى ةالغیبیالتفسیرات 

التنظیمات اإلداریة ووضع مجموع المخططات قصد تحقیق االندماج االجتماعي بعد حدوث الكوارث 
وب نالطبیعیة وخاصة كارثتي الزالزل والفیضانات، وكون شمال الجزائر منطقة زلزالیة واتساعها نحو الج

والعمل على وضع استراتیجیة واضحة للتعامل مع الكوارث ال بد من العمل على اكتساب ثقافة زلزالیة
.الطبیعیة خاصة في المجال المیداني

فصول كاملة محاولة مني تغطیة الموضوع من جمیع جوانبه، سواء تعلق ستةوقد قسمت الدراسة إلى
:جاءت كاآلتيفاألمر بالناحیة النظریة أو الجانب المیداني، أما عن الفصول 

وجاءت من منطلق مدى اإلشكالیةموضوع الدراسة وشملت تحدید تحدید ول في الفصل األوتناولت
ببومرداس ضمن مخطط خلیة األزمة إلى 2003ماي 21فاعلیة المخططات المطبقة بعد حدوث زلزال 

مامخطط اإلسكان فمخطط التنمیة والوقایة ودراسة تأثیر هذه المخططات على المستوى السوسیولوجي فی
والتطرق إلى األسباب الذاتیة والموضوعیة أهمیة الدراسة،حققت االندماج االجتماعي، بعدها جاءت إذا

ودراستین غیر فقد شملت دراسة عربیة أهداف الدراسة، أما الدراسات السابقة ر الموضوع، وكذایاالخت
را التطرق إلى منهج ، وأخی، وانتهاء بتحدید مفهومي الكوارث الطبیعیة واالندماج االجتماعيعربیتین

الدراسة المتعلق بالمنهج الوصفي تخصیص دراسة حالة لمالئمتها مع طبیعة الموضوع مع توضیح 
.صعوبات الدراسة في األخیر

النظریة لموضوع الدراسة، وقد اخترت جملة من كبار اتبالفصل الثاني جاء تحت عنوان المقار 
وضوع االندماج االجتماعي وهذا بشكل مباشر أو غیر منعلماء االجتماع والذین تطرقوا إلى جوانب م

م والذي تناول الموضوع بكثیر من التفصیل وفي العدید من كایذلك، وكانت البدایة بإسهام إمیل دور 
كتاباته، أیضا إسهام روبرت میرتون حول المعوقات الوظیفیة والتي من شأنها أن تضعف االندماج 

ارسونز حول النسق االجتماعي وظاهرة االستدماج، كما ربطت االندماج باالجتماعي أیضا نظرة تالكوت
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االجتماعي ببعض المواضیع ذات الصلة وذات التأثیر فیها التنظیم وكذا دور كل من المجتمع المدني 
والضبط االجتماعي لیكون من بین المقاربات االندماج بعد حدوث الكوارث الطبیعیة بین التنظیم الرسمي 

.لمجتمعوخصوصیة ا

الفصل الثالث وهو صلب الموضوع والذي جاء بالعدید من العناصر ذات الصلة، وكان تحت 
عنوان إدارة الكوارث الطبیعیة واألزمات، وكان أول مبحث من هذا الفصل متعلق بإدارة الموارد البشریة 

ها یتلموارد البشریة وأهموالمطلب الثاني إلدارة الإلدارة والتنظیمین خصصت األول لبیره شمل مطو دبوالذي 
.        في التعامل مع الكوارث الطبیعیة

أما المبحث الثاني فخصص للجانب التشریعي إلدارة الكوارث واألزمات ألن العمل اإلداري 
والتنظیمي یخضع للمجال القانوني المنظم لكل المجاالت المعنیة بالكوارث الطبیعیة وقمت بدراسة بعض 

المخاطر وكذا مجال الوقایة وتصنیف مختلف األماكن ذات األخطار الكبرى العناصر منها تصنیف
.اد القرار ومجال التعویضاتخإلى القیادة واتباإلضافةالكارثة تسییرو 

مخصص لتدریب الموارد البشریة وما له من تأثیر على إدارة الكوارث الثالثلیكون المبحث 
.الطبیعیة واألزمات والتركیز أكثر على عملیة التدریب المهني

القرار وقت اذتخواوٕابراز دور إدارة الوقت بین التخطیط رابعوكان موضوع إدارة الوقت كمبحث 
والذي قسم بدوره إلى الخامسبشكل من التفصیل في المبحث واألزماتالكوارث، وجاءت إدارة الكوارث 

2003ماي 21الب منها إدارة المخاطر، إدارة األزمات واإلجراءات العملیة المتخذة خالل زلزال طمست 
ببومرداس وهو نموذج میدان لما قامت به الحمایة المدنیة بعد الزلزال مباشرة، أما اتصال األزمة فكان 

.القرار أثناء الكوارثواتخاذفكان للقیادة المبحث السادسا كمطلب رابع، أم

ول حول الفصل الرابع كان تحت موضوع التخطیط المادي واالجتماعي لیكون المبحث األ
بتخطیط الموارد البشریة أو التخطیط اإلداري، المالي، وحتى التخطیط األمرالتخطیط، وتعلق 

االستراتیجي، أما عن ثاني مبحث فكان للتخطیط الحضري ومنه ثالث مطالب أولها حول الریف والمدینة 
فقهامدى تو و والعالقة بینهما ومختلف التأثیرات، أما المطلب الثاني فكان للسكن والعمارة وٕابراز نوع السكن 

مع ثقافة األسرة الجزائریة وتوضیح جوانب من العمارة في الجزائر، أما المطلب الثالث فكان 
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المستحدثة كانت جراء حدوث كوارث طبیعیة أو لدوافع اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة، وكانت المجتمعات
.المستحدثة في الجزائرنالمدینة الجدیدة علي منجلي كنموذج للمد

من هذا الفصل فناقشت فیه التخطیط االجتماعي مع التركیز على مسار التطور أما المبحث الثالث 
.وكذا تأثیره بالتغیرات االجتماعیة وكذا قضیة تخطیط الفعل االجتماعي

فالمبحث مباحثأربعوضم دعائمه ومعوقاته تحت عنوان االندماج االجتماعي الخامس جاءالفصل 
كان لتسلیط الضوء على عالقة النظام ، أما المبحث الثانياألول خصص للتنمیة واالندماج االجتماعي

القرابي وكذا تأثیر تطور المجتمع، أما المبحث لنسقالقرابي مع االندماج االجتماعي وتعرضت فیه إلى ا
فكان ألحد أهم القیم في المجتمع الجزائري وهو التضامن االجتماعي بمجاالته الثالث االجتماعي، الثالث

السیاسي لیكون آخر عنصر االندماج االجتماعي بین األخالق والقانون، أما أخر مبحث من االقتصادي و 
هذا الفصل فكان لمعوقات االندماج االجتماعي وجاءت الجریمة كمطلب أول بالتركیز على عوامل 
انتشارها وأنواعها ومظاهر العنف في المجتمع الجزائري والذي یقف حائال لتحقیق درجة عالیة من 

للهجرة وخاصة الهجرة كانالمجتمع في عزلة اجتماعیة، ثاني مطلبأفرادندماج االجتماعي وعدم بقاءاال
وتأثرها رالداخلیة االضطراریة بعد حدوث الكوارث الطبیعیة وأثر الهجرة في العائلة في الریف أو الحض

في االندماج االجتماعي آخر مطلب من هذا المبحث كان للبطالة وهو ما تعاني منه الدول النامیة 
وخاصة بطالة خریجي الجامعات وهو ما أسمیته بطالة الشهادات والكفاءات وشرح دواعي البطالة 

.  االقتصادیة والتربویة وتأثیر البطالة على االندماج االجتماعي

ببومرداس نموذجا، وقد ورد 2003ماي 21خصص للدراسة المیدانیة وكان زلزال السادسالفصل 
في هذا الفصل ثالث عناصر وهي أوال مجاالت الدراسة وبدایة بالمجال المكاني وشمل تقدیم لوالیة 
بومرداس، وٕادراج ما تحتویه من ذاكرة الزلزال، أیضا اإلطار اإلداري وهیكلة المخیمات وهذا في الجانب 

لتنظیمي بعد حدوث الزلزال مباشرة، وكذا التذكیر بالمواقع الخطیرة والمعرضة للكوارث الطبیعیة وكذا ا
.الكوارث التكنولوجیة

أما ثاني مجال فهو الجانب الزمني والتذكیر بمختلف المراحل الزمنیة بدایة مع اختیار الموضوع 
.مناطق عدید من والیة بومرداسوٕادراج رزنامة الزیارات لمختلف الهیئات واإلدارات وٕالى 

الموزعین ینة أما ثالث مجال وهو البشري فشمل تذكیر بأسباب اختیار األحیاء واختیار أفراد الع
.بلدیة32على 
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أما ثاني عنصر فكان ألدوات جمع البیانات وشرح كیفیة استعمالها فمن المالحظة إلى المقابلة إلى 
. تجالساالستمارة والتركیز على الوثائق وال

ثالث عنصر كان لتفریغ البیانات في الجداول وتحلیل وٕاعطاء إحصائیات عن كل المجاالت 
.وبالتدقیق وشمل خمس محاور

.المحور األول حول البیانات الشخصیة
.المحور الثاني حول مخطط خلیة األزمة واالندماج االجتماعي

.المحور الثالث حول مخطط الوقایة واالندماج االجتماعي
.المحور الرابع حول مخطط التنمیة واالندماج االجتماعي

.المحور الخامس حول معوقات االندماج االجتماعي
أما رابع عنصر فكان لمناقشة النتائج في ضور الفرضیات الثالث والوصول إلى نتائج الدراسة 

.جع وأخیرا المالحقاوالتذكیر بمختلف التوصیات، وصوال إلى المر 

و في باقي المجاالت من صعوبات وعراقیل من أراسة سواء في المجال السوسیولوجیال تكاد تخلو دو 
شأنها التأثیر على الباحث ومن تم على المسار العام للبحث سواء في مجال الوقت أو المجال المادي أو 
المجال العلمي والمنهجي، وتزداد الصعوبة باتساع رقعة البحث وبالتالي تغطیة كامل تراب الوالیة وجل 

یة متضررون من حدوث الزلزال وكذا معنیین بمختلف المخططات مناطقها باعتبار كل سكان الوال
والبرامج، ومن تم یتطلب الوقت الطویل وكذا عملیة التنقل والقیام بالزیارات المتتالیة وما یتطلبه من 

. إمكانیات مادیة وكذا المحافظة على التركیز

لمام باألرقام ث وصعوبة اإلیة المعنیة بالبحاإلدار المؤسساتوالصعوبة األخرى فتكمن في تعدد
واإلحصائیات المختلفة ومن تم صعوبة إعداد رزنامة الزیارات وٕاجراء المقابالت، وأعطي مثاال فمدیریة 
التربیة لوالیة بومرداس لم تقم بتزویدنا ولو برقم واحد خالل أربع سنوات من إجراء هذا البحث رغم طلب 

غم من تحقیق المراتب ر عاون النهائي مع الدارسین والباحثین بالالجامعة ومحاولتي العدیدة، ومن تم عدم الت
على المستوى الوطني؟ ولتدلیل هذه الصعوبات كان العمل 2012األولى في ترتیب نتائج البكالوریا لعام 

باستمرار والقیام بالزیارات الكثیرة والمتتالیة إلعطاء التقییم الحقیقي وتحقیق الموضوعیة النوعیة في مجال 
.دوث االندماج االجتماعي من عدمهح
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اللهمإننانسألكخيرالمسألةوخيرالدعاءوخيرالنجاحوخيرال
حلموخيرالثوابوخيرالمسألةوخيرالممات

اللهالتجعلنيأصاببالغرورإذانجحتوالباليأسإذافشلتبلعلمن
يدائمابانالفشلهوالتجربةالتيتسبقـالنجاح

قواللحقفيوجهاألعداءوالأقولكلمةباطل اللهمساعدنيعل
ةتكسبالضعفـاء

اللهمإذاأعطيتنيفـالتفقدنيتواضعيوإذاأعطيتنيتواض
الناسفـامنحنيالشجاعةل عافـالتفقدنياعتزازيبكرامتيوإذاسألتإل

العتزازوإذاأساءالناسإليفمنحنيشجاعةالعفو
اللهمعلمنيحبالناسكماأحبنفسيوعلمنيأحاسبنفسيكماأحا

وعلمنيأنالتسامحهواكبرمراتبالقوةوأناالنتقـامهوأولمظسبغيري
اهرالضعف

اللهماشرحليصدريويسرليأمريواحلاللعقدةمنلسانييفقه
وقولي

اللهالتجعلنيأصاببالغرورإذانجحتوالباليأسإذافشلتبلعلمن
يدائمابانالفشلهوالتجربةالتيتسبقـالنجاح

اللهمإذاأعطيتنينجاحافـالتفقدنيتواضعيوإذاأعطيتنيت
الناسفـامنحنيشجا واضعافـالتفقدنياعتزازيبكرامتيوإذاأسأتإل

عةلالعتزازوإذاأساءالناسإليفـامنحنيشجاعةالعفو
اللهمعلمنيحبالناسكماأحبنفسيوعلمنيأنأحاسبنفسيكماأح
اسبغيريوعلمنيأنالتسامحهوأكبرمراتبالقوةوأناإلنتقـامهوأولم

عفظاهرالض
اللهماشرحليصدريويسرليأمريواحللعقدةمنلسانييفقهق

ولي

اللهمآمين
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:تحدید اإلشكالیة/1

المجتمعات في مناطق متعددة من هذه األرض، لما تتوفر علیه هذه األماكن من مقومات تتوزع
الحیاة المالئمة لتحقیق النمو والتطور البشري، ویضع اإلنسان فیما بینه قواعد وأسس اجتماعیة قصد 

وفق التواصل وتقسیم األدوار، ویكون بعضا منها شكال من أشكال الضبط االجتماعي، وألن الكون یسیر
نظام علمي منظم ودقیق جدا، ألن اهللا جعل هذه األرض في خدمة هذا المخلوق العاقل، المتواصل 
والمدرك، ولم تكن حیاة اإلنسان في مجملها خالیة من حدوث المشكالت، ألنه قد تحدث بین الحین 

ا بناه من قرى واآلخر مظاهر طبیعیة قد تتطور لتكون كوارث طبیعیة مدمرة ومتسببة في وفاة البشر وم
ومدن وشبكات ووسائل، ومن هذه الكوارث ما یتحمل مسؤولیة حدوثها اإلنسان كاالحتباس الحراري بتلویثه 
الدائم ومن ثم تدمیره لكوكب األرض، وكذا مختلف الحرائق وحدوث التصحر، وهذا ناتج عن أنانیة البشر 

.أو عن جهل معرفي، ومنها ما تحدثه الطبیعیة

من هذه الكوارث الزالزل والتي تتمیز بالفجائیة الكبیرة جدا لعدم القدرة على التنبؤ بها، وال توجد
بمكان حدوثها وبما تخلفه من خسائر، وحتى الدول المتطورة تعاني من هذا األمر ولو أنها سارت في 

قصى تقدیر یكون ثانیة على أ40طریق العلوم وٕاكساب ثقافة علمیة واجتماعیة، ولكن بمجرد حدوثها ب 
لتحكم الجید في الوقت اإلنسان مجبر على وضع مخططات منظمة وممنهجة، ویتمیز بعضها بالسرعة، وا

.عضها یتطلب الوقت األطول لتحقیقها وتهیئة الظروف لضمان نجاحهابوٕادارته، و 

لتعرف من المخططات نجد أوال مخطط خلیة األزمة والذي یأتي بساعات قلیلة بعد حدوث الكارثة وا
على حجم الخسائر من قبل الخبراء والمختصین، وٕاعالن المناطق المتضررة مناطق منكوبة من قبل 
متخذي القرار، لتتم عملیة اإلنقاذ بعد تسخیر اإلمكانیات لذلك، وكذا المراقبة الطبیة والمعالجة النفسیة 

دول وضع إستراتیجیات االجتماعیة،  وتقدیم المساعدات من مأكل ومشرب ومبیت، ما یتطلب من ال
واضحة وفعالة لمثل هذه الحاالت، سواء بالتنظیم العالي والهیكلة الجیدة للقطاعات وتحدید مساهماتها 

القیام بعملیة االنتقاء و التكوین الفعال والمتجدد بعد وٕامدادها بالوسائل وكذا تكوین اإلطارات والعاملین
في نجاح أي مخطط ووصوله إلى تحقیق النتائج المسطرة ولن واالختیار، ألن أداء هؤالء األفراد مهم جدا

یكون إال بحسن اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب والتركیز على عامل اتصال األزمة بین 
.مختلف اإلدارات والهیئات وتبادل المعلومة الصحیحة والسریعة
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لخسائر المسجلة وكذا حسب ما اني، والذي یكون حسب اثلیكون مخطط اإلسكان هو المخطط ال
تتوفر علیه الدول من إمكانات مادیة وبشریة دون إغفال مجال التضامن االجتماعي الوطني والتضامن 
الدولي ولو معنویا، فتعمد المصالح التقنیة إلى تهیئة األرضیات ونصب الخیم والتركیز على األماكن ذات 

هزات إرتدادیة قویة أو لحدوث ذعر وخوف وظهور احتمال حدوث الخطر فیها یكون ضعیف وهذا لوجود
صدمات وفوضى وكذا على عامل الصحة والعمل على عدم ظهر األوبئة وهذا لتلوث المیاه واختالط 
الشبكات، لتكون المرحلة الثانیة وهي وضع السكنات الجاهزة من جهة وترمیم السكنات المتضررة نسبیا 

ق األمر بإعادة البناء واحترام معاییر البناء الحدیثة وكذا األخذ من جهة أخرى، أما عن آخر مرحلة فیتعل
في الحسبان البینة الثقافیة والدینیة، وحتى التاریخیة للعمارة وكذا القیم والنظم االجتماعیة وهذا لعدم ظهور 

.تغیر اجتماعي غیر مقصود وظهور ظواهر مؤثرة في  االندماج االجتماعي

األمر بمجال التنمیة من إنشاء لمرافق عمومیة واقتصادیة وتدعیم أما عن  ثالث مخطط فیتعلق
مختلف مجاالت القطاع الفالحي والصناعي والخدماتي، والرفع من اإلنتاج وكنوع االقتصاد والتقلیص 
حجم البطالة وبطالة الشهادات والكفاءات، والعمل على تحقیق االستقرار وتحقیق التطور والتفاعل 

.بياالجتماعي االیجا

لیكون مخطط الوقایة هو رابع مخطط وهو ما تسهر على تحقیقه مؤسسات رسمیة وكذا جمعیات 
وهیئات األخطار الكبرى ومحاولة نشر ثقافة زلزالیة والتعامل مع المخاطر واألزمات، وكان ذلك عن 

واإلعالنات طریق التكوینات أو الملتقیات، األعمال الفنیة كالمسرحیات والرسم، والحمالت االشهاریة 
.والملصقات ویبقى الهدف هو التعامل االیجابي وبقاء أفراد المجتمع في اندماجهم

الدولة في مجال مكافحة الجریمة والفساد، عن سر نجاح كل هذه المخططات نجد جهودأما 
واالعتماد على مخطط أمني فعال، ألن الفوضى والجریمة أهم الظواهر االجتماعیة بعد حدوث الكوارث 

من سرقة إلى نهب وصراعات، هذا ما یتطلب حمایة األفراد والممتلكات والعمل على عودة االستقرار ف
.واألمن

ما یجب أن تتسم به هذه المخططات هو التنظیم الجید وهنا نركز على تكوین العمال في مختلف 
لكارثة تكون المجاالت ومنه الوصول إلى التخصص في العمل، فبعد الدمار والوفیات التي تخلفه ا

األدوار داخل األسرة الواحدة، وكذا تغیر المسكن ومنه هجرة اضطراریة داخلیة تخصمجموعة التغیرات 
ویتبع بتغیر في جماعة الرفاق وكذا زمالء العمل، وبالتالي تسجیل تفاعل اجتماعي جدید قدیم ألنه یتم في 
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ن أداء هذه المخططات ونتائجها فعالة بیئة قدیمة جدیدة، وإلحداث االندماج االجتماعي وجب أن یكو 
إلعادة بعث الحیاة االجتماعیة وتحقیق التواصل بالطرق المختلفة والسلیمة واالستفادة من الخبرات السابقة 

.في رسم إستراتیجیة مناسبة وبمساهمة كل المؤسسات الفاعلة في مختلف المجاالت

ببومرداس 2003ماي 21الزالزل فبتاریخ أما عن الكوارث الطبیعیة فقد عرفت الجزائر أحد أكبر
شخص، 17000جریح وتشرید 11452قتیل وجرح أكثر من 2287كانت الكارثة التي خلفت أكثر من 

ارتأت الجزائر من خاللها إلى وضع واالنطالق في تنفیذ المخططات وكذا التنسیق وحتى وضع القوانین 
ة تسییرها، وهذا قصد الوصول إلى تحقیق االندماج المنظمة والمحددة وكذا الهیكلة للقطاعات وكیفی

.االجتماعي

هل وفقت المخططات المطبقة في إحداث االندماج االجتماعي بعد :وانطلق من التساؤل الرئیسي
؟  2003زلزال بومرداس 

:ویندرج تحت هذا التساؤل تساؤالت فرعیة وهي
مة على االندماج االجتماعي؟ما هو تأثیر مستوى تنظیم مخطط خلیة األز :السؤال األول
ما هو دور مخطط الوقایة في التعریف بمخاطر الكوارث الطبیعیة وكیفیة التعامل معها؟:السؤال الثاني
أي المخططات كان لها األثر األكبر في حدوث االندماج االجتماعي؟  : السؤال الثالث
ما هي معوقات االندماج االجتماعي؟ : السؤال الرابع

:الدراسةأهمیة /2

نه یعالج إحدى قضایا الممتدة والتي برزت بشكل كبیر في الفترة الراهنة أتكمن أهمیة الموضوع في 
وهذا في كل بقاع العالم باختالف األجناس والثقافات، وهي ما یبدله اإلنسان في محاوالته للتقلیل من آثار 

قتصادیة، وكل هذا یتطلب الرفع من الكوارث الطبیعیة خاصة في المجال االجتماعي وحتى المجاالت اال
بالتركیز على ذلكمستوى التنظیم في كافة المجاالت ووجوب توفر عامل الدقة في المخططات ویكون

الظواهر تنوعز على یة المختلفة والتركنمن الدراسات في األزماالستفادة األبعاد السوسیولوجیة، وكذا 
الجزئیة المشكلة للكل وتطبیق هذه االستراتیجیات على أرض الواقع لتحقیق األهداف، وألن هذه 

ناهیك عن اإلطارات المؤهلة والتي تلقت تكوینات في ضخمةلتحقیقها تكلفة مالیةتتطلبالمخططات
من هوما تتطلبالمخططاتهامجال تخصصاتها ووجود مؤسسات باختالف مهامها تكون بین ثالثیة أول
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امكانات وثانیا مستوى التنظیم وثالثا الوصول إلى تحقیق االندماج االجتماعي، وبالتالي الحصول على 
في هذا واضحةتقییم لما قدم من مجهودات ومحاولة اكتشاف النقائص للمساهمة في وضع استراتیجیة 

تمام هلكوارث واألزمات قضیة ذات ا، كون التعامل مع االعالمیةالمجال، وكذا االستفادة من الخبرات
.ي كبیرمعال

:أسباب اختیارالموضوع/ 3

من الصعب بل من المستحیل، أن نمضي شهورا طواال في دراسة موضوع ال نشعر حیاله بأي 
ا بجدإلخ، قیمو ...اهتمام، وعبثا نلعب دور المهتمین لــدور نلعبه ألسباب عدیدة كالموضة أو المنافسة

شك خالل البحث، ونحن ال دون ، هذا االهتمام قد یظهر بتبّنیهاكرون فحقیقة اهتمامكم بالمسألة التي ت
من أهم مصادر الطاقة التي یجب أن تحصلوا علیها لقیادة هو أن یستمر، فهو المهم نفكر هكذا لكن 

)1(.مشروعكم بشكل جید

األسباب الذاتیة:

.المواضیع اإلنسانیةالرغبة الشخصیة في دراسة مثل هذه - 
.ا یخص إدارة الكوارث واألزماتفیهرجات كبیرة دالطموح العلمي للوصول إلى - 
.الرغبة في دراسات الحاالت القلیلة الحدوث ومعرفة تأثیراتها االجتماعیة- 
.االطالع على تعامل المجتمعات أتناء حدوث هذه الكوارث باختالفها- 

ب الموضوعیةبااألس:

.الدیموغرافیا الحضریةعلم االجتماع صالموضوع لتخصانتماء - 
.دراسة ظاهرة اجتماعیة دراسة موضوعیة ممنهجة- 
.الوصول إلى نتائج والمساهمة في وضع استراتیجیة وطنیة في هذا المجال- 
.یر الكوارث الطبیعیة في أبعادها االجتماعیةیتقدیم نموذج جزائري في إطار تس- 
.لمخططات السابقة في المجالتقییم السیاسات وا- 

م، 2000المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ،كیف تنج في كتابة بحثك، ترجمة هیثم اللمع:جان بیار فرانییر-)1(
.25، ص1420
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ع المدرجة كالمدینة والتنمیة والتخطیط وٕادارة الكوارث واالزمات وبالتالي التعاطي مع یدراسة المواض- 
.میادین عدة واالستفادة منها وكذا شمولیة البحث

:أهداف الدراسة/ 4

:تتلخص أهداف الدراسة في النقاط التالیة
.والتخطیط المحكم في إحداث االندماج االجتماعيإبراز تأثیر التنظیم -1
.ببومرداس2003ماي 21التعریف بأبرز المخططات المطبقة بعد حدوث زلزال -2
.من خسائر الكوارث الطبیعیةخفیفمعرفة التصورات والدروس المستخلصة للت-3
.الناحیة السوسیولوجیةمنهالموازنة بین الجانبین االقتصادي والمالي في إعادة البناء وما نتج عن-4
معرفة تأثیر الهجرة الداخلیة كإبراز أهم العوامل المؤثرة في االندماج سواء كان نسبیا أو اندماجا كلیا -5
.راریة وكذا تأثیر ظواهر كالجریمة والبطالةضطاال
.تحدید معوقات االندماج االجتماعي-6
.یولوجیة ذات أبعاد علمیةسالمساهمة في إثراء مكتبة علم االجتماع بدراسة سو -7

:الدراسات السابقة/5

:الدراسات العربیة/ 5-1

األثار االجتماعیة للزلزال     :

والتي كان موضوعها علم ، 1993جابر في ندوة عاطف غیث الرابعة سامیةقدمت هذا البحث 
والبیئة في العالم العربي، وقد اهتمت هذه الندوة بالبیئة لتعدد آثار التحوالت االجتماع وقضایا األمن 

العالمیة بدءا بتلوث البیئة وتدهورها والجفاف والتصحر وأحزمة الفقر حول المدن، وظهور اإلسكان 
العشوائي وما یصاحبه من زیادة احتماالت اإلصابة بالمرض، وانتشار الجریمة واإلدمان، وتكوین 

ات هامشیة، وقد انعكس هذا بدوره على حالة االستقرار االجتماعي في الكثیر من دول العالم جماع
.الثالث، ویمثل هذا البحث المنظور االجتماعي للزلزال تفاعل اإلنسان والمجتمع والبیئة

ورغم أن هذه الكارثة الطبیعیة ال دخل لإلنسان فیها بل هي من صنع الطبیعة، وربما یكون هناك 
.طات إنسانیة قد یكون لها أثر ضئیل في إحداث مثل هذه الكارثةنشا
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وتشیر الباحثة إلى أن هدف البحث هو معرفة األثر االجتماعي للزلزال على المنكوبین بوجه 
خاص، وقد تم جمع البیانات بواسطة استمارة بحث باإلضافة إلى انطباعات الباحثین والبیانات الوثائقیة 

لیات، وقد تضمنت االستمارة جزء خاص للمسؤولین، واستمارة للجمهور واستمارة المتاحة بسجالت المح
.للمضاربین

وبیة مع التركیز على القرى والمناطق ییوم والقلفوأخذت عینة البحث من محافظات الجیزة وال
.المضارة بالزلزال

:وفیما یتعلق بالجهاز اإلداري والسلوك الوظیفي كشفت الدراسة عن ما یلي

المسؤولین بصفة عامة في أقوالهم خاصة إذا اتصلت برؤسائهم في المستویات العلیا وعدم تحفظ
ارتیاحهم لإلدالء ببیانات كمیة، وأن األجهزة اإلداریة لیست لدیها إمكانیات لمواجهة الطوارئ، وكذلك 

األجنحة االفتقار إلى التنسیق بین أجنحة الجهاز اإلداري، بل العكس یوجد صراع مستمر بین هذه 
.المكونة للجهاز اإلداري

ت تجاوزات في الواجبات الوظیفیة وتفشت ظاهرة انعدام الثقة وتبادل االتهامات، ویرى ثدحوقد 
% 60لمواجهة سوء حالة السكن، %) 60(المسؤولون أنه كان ینبغي على الحكومة إنشاء مدن جدیدة 

متها للحیاة اآلدمیة، كما المخیمات وعدم مالءونوینتقدیرون إنشاء وزارة تختص بالكوارث والنكبات العامة
أجمع المسؤولون جمیعا على أن الهالل األحمر كان أكثر األجهزة والتنظیمات المختلفة إسهاما في 

)1(.مواجهة الزلزال

نتائج الدراسة:

ببعض ارتباك العملیة التعلیمیة، وظهور نوعیات من مشاكل جدیدة في العالقات بین السكان الجدد - 
.مناطق اإلیواء

.ن جمیعایظهور روح التعاون في أوقات األزمات والشدائد بین المصری- 
وتنتهي الباحثة بحثها بنداء لرئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء والمحافظین بالنزول إلى أماكن 

هذه الدراسة ین بعیدا عن التقاریر الرسمیة، وهكذا تلفت بهذه التجمعات لالطالع على أحوال المضار 
.االنتباه إلى أهمیة التنمیة البیئیة والعمرانیة للقرى والمدن ربما یقلل أخطار هذه الكوارث

.328-327.صص، 2009علم االجتماع الطبي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، : محمود الجوهري وآخرون -)1(
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:                  غیر العربیةالدراسات / 2- 5

:دراسة ریسا بالم/ 1- 2- 5

یة كانت هذه الدراسة حول دور المعلومات المنشورة حول المخاطر البیئیة في إقبال المواطنین بوال
)1(.ضد أخطار الزالزلنا على شراء وثائق التأمییكالیفورن

اختالف أسباب حول نظرة األفراد لنفس الخطر وكیف تؤثر هذه النظرة في أسلوب تمتوألن 
.خطر ما في حین یتجاهلون خطرا آخررمواجهتهم لهذا الخطر، ولماذا یغالي بعض األفراد في تقدی

مدیري الوكاالت المعنیة بهذه األخطار أما التساؤل فكان، هل أما عن عینة الدراسة فكانت من 
المعلومات المتاحة حول مخاطر الزالزل تعتبر سببا كافیا لشراء وثیقة التأمین أو االنتقال إلى منطقة 

.أمنیة

ونتائج الدراسة وجدت بالم أن هذه المعلومات لیس لها إال تأثیرا محددا بالنسبة لردود أفعال السكان 
:ك لألسباب التالیةوذل

.عدم مصداقیة مصادر هذه المعلومات وخاصة وكاالت بیع العقارات- 
أن السكان الذین یفكرون في بیع بیوتهم واالنتقال إلى مكان أخر یجدون صعوبة في اختیار المكان - 

.البدیل خاصة أن والیة كالیفورنیا بأكملها تعتبر منطقة زلزالیة
ثیقة التأمین ضد الزالزل ال یعتبر أمرا ملزما بینما تعتبر وثیقة التأمین كما أن السكان یرون أن شراء و - 

.شرطا ملزما للحصول على القروض العقاریةریقضد الح
أن سلوك السكان جاء مخالفا لما توقعه صناع القوانین مما یؤكد وجود الفارق بین صناع القرار - 

.واستجابة المواطنین

:دراسة هامیلتون وآل/2- 2- 5

الكوارث الطبیعیة، وعادة ما حاالتكانت هذه الدراسة حول موضوع عملیة اتخاذ قرار اإلجالء في 
تحفل الدراسات حول اإلجالء حقیقة أنه حتى یتحقق بكفاءة حمایة المناطق المهددة فال بد من توافر 

أهمیة هذا معلومات مسبقة عن خطة اإلجالء وٕاعالن السكان بها، ومن إجابات بعض المبحوثین حول 

، مصر 1لمخاطر، ترجمة أحمد طلعت البشیشي، دار المعارفیة الجامعیة للنشر والتوزیع، طالبیئة األخطار وا: سوزان كاتر–)1(
2005.



تحديد موضوع الدراسة:الفصالألول

- 13 -

لم یكن بوسعنا أن نقرر إلى أین نذهب أو ماذا «األمر أجاب أحد المبحوثین من ضحایا الكارثة بقوله 
.ولم یكن أمامنا إال أن نجمع أطفالنا ونتجه بالسیارة إلى خارج هذه المنطقة»نفعل في مواجهة هذه الكارثة

ورة اإلجالء، إال أنه لم تكن هناك خطة األسرة قد تلقت تحذیرا بضر تلكوقد كشفت هذه الدراسة أن 
منة للخروج من هذه المنطقة أو تحدد لهم األماكن عملیة بحیث تحدد للسكان الطرق اآلموضوعة لهذه ال

س الطرق بالسیارات وبشكل دالتي یمكن أن یلجأ إلیها بعیدا عن الخطر، األمر الذي  قد یترتب علیه تك
إلى اتجاه السكان إلى مناطق أكثر خطورة من تلك التي رحلوا عملیة اإلجالء، كما قد یؤديقفقد یو 

فیها تحدید الطرق واألماكن ىعنها، األمر الذي یقطع بأهمیة وضع خطة اإلجالء مسبقا وعلى أن یراع
هذه الخطة حتى لو لم یكن هناك احتماال بوقوع خطر في بمنة وعلى أن یتم إعالن أفراد المجتمع اآل

.القریب

:اإلنسان بالخطة الموضوعة تعتمد على عاملین رئیسین هما" معرفة"هذه الدراسة أن كما أوضحت 

.محتوى التحدیر الصادر إلى الموطنین من الخطر المتوقع- 
.الخبرة الشخصیة لإلنسان- 

:الفروض/ 6

وخالیة من اإلسهاب ةواضحة، محدد«: تشترط بعض األدبیات المتخصصة أن تكون الفروض
والفوضى والتشویش، وقابلة لالختبار والفحص والتحلیل، أي توفر األسالیب واألحداث التي یمكن 

.)1(»استخدامها في قیاسها، وأن تكون منسجمة ومترابطة و أال تكون متعارضة ومتناقضة

ة علمیة محددة، واستنتاج مبنى على معلومات سابقة أو نظریة أو خبر «كما تعبر الفرضیة تقدیر 
.)2(»یقوم الباحث بصیاغتها وتبنیها مؤقتا لتفسیر بعض الحقائق أو الظواهر التي یالحظها

ةالفرضیة الرئیس :
.في إحداث االندماج االجتماعي2003وفقت المخططات المطبقة بعد زلزال بومرداس - 

.31ص الجزائر،أسس البحث وتقنیاته في العلوم االجتماعیة، دیوان المطبوعات الجهویة،: فضیل دلیو-)1(
، 2009منتوري قسنطینة، ةاالتصال، جامعأبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیة، مخبر علم اجتماع: علي غربي-)2(

.59ص
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الفرعیةالفرضیات:
.یتجلى تأثیر مستوى تنظیم مخطط خلیة األزمة في سرعة حدوث االندماج االجتماعي:الفرضیة األولى
یساهم مخطط الوقایة في إكساب خبرات وثقافة التعامل وٕادارة الكوارث الطبیعیة فردیا :الفرضیة الثانیة

.ومؤسساتیا
.لمخطط التنمیة التأثیر األكبر في إحداث االندماج االجتماعي: الفرضیةالثالثة

تعتبر الهجرة الداخلیة االضطراریة والجریمة أهم معوقات االندماج االجتماعي على : الفرضیة الرابعة
.التوالي

:المفاهیمتحدید / 7
.)1(»هي تلك الكلمات المفتاحیة المتضمنة في البحث والتي تظهر في إشكالیة البحث«

:مفهوم الكارثة/ 7-1
شخصا فأكثر من منطقة معینة عموما ما یعد كارثة نعني بالكارثة وجود إصابة لدى خمسین 

.)2(بالنسبة لمنطقة قد ال یعد كذلك في منطقة أخرى وذلك تبعا إلمكانیاتها
وتعرف أیضا في مختلف المنظمات والهیئات الدولیة والوطنیة المتخصصة، كما نعلم بأن من 

:ودقة واختیار الكلمات، ومن هذه التعریفاتواإلیجازشروط وضع التعریفات الوضوح والشمولیة 
تعریف هیئة األمم المتحدة:

الكارثة هي حالة مفجعة یتأثر من جرائها نمط الحیاة الیومیة یصبح الناس بدون مساعدة ویعانون 
من ویالتها ویصیرون في حاجة إلى حمایة، مالبس، ملجأ، عنایة طبیة واجتماعیة واحتیاجات الحیاة 

.)3(خرىالضروریة األ
تعریف المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة:

ویترتب علیها اإلنسانالكارثة هي حوادث غیر متوقعة ناجمة عن قوى الطبیعة، أو بسبب فعل 
خسائر في األرواح وتدمیر الممتلكات، وتكون ذات تأثیر شدید على االقتصاد الوطني والحیاة االجتماعیة 

.)4(ةمواجهتها قدرة الموارد الوطنیة وتتطلب مساعدة دولیإمكانیاتوتفوق 

.45مرجع سابق، ص : علي غربي-)1(
(2) -Arab volunteering world 2006-2008 (AXW), www.Arabvolunteering.org.

.المرجع السابق-)3(
.المرجع السابق-)4(
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هذه الدولة إال أنها إمكانیاتفمثال الكوارث التي تقع في الوالیات المتحدة األمریكیة فبالرغم من 
.تبقى عاجزة عن التحكم في بعض مخلفات الكوارث من أعاصیر مدمرة كإعصار كاترینا

 السالمةتعریف المنظمة األمریكیة لمهندسي:

هي التحول المفاجئ غیر المتوقع في أسلوب الحیاة العادیة بسبب ظواهر طبیعیة أو من فعل 
.والوفیات أو الخسائر المالیة الكبیرةاإلصاباتإنسان تسبب في العدید من 

وعرفت أیضا بأنها واقعة مفاجئة تسبب أضرار فادحة في األرواح والممتلكات وتمتد آثارها إلى 
)1(.اق المنطقة أو الجماعة المنكوبةالخارج نط

وكذا تعرف أنها نتیجة انهیار كبیر في العالقة بین االنسان والبیئة المحیطة به، فهي حادث خطیر 
أو مفاجئ یجعل المجتمع المنكوب بحاجة إلى جهد كبیر للتغلب على هذا الحادث وغالبا ما یتم ذلك 

)2(.باللجوء إلى مساعدات خارجیة أو معونات دولیة

:مفهوم الكوارث الطبیعیة/ 7-2
تعرف الكوارث الطبیعیة بأنها ذلك الدمار الكبیر الذي یحدث بسبب حدث طبیعي منطوي على 
مخاطرة مثل الزلزال وثورة البركان واألعاصیر، الوباء، والفیضانات، وحرائق الغابات، التصحر، وغیرها 

ومسببة دمارا للبشر والممتلكات إال أنها وحین حدوثها في من المظاهر التي تحدث بتطورها كوارث مدمرة 
مناطق خالیة ال تسمى كوارث طبیعیة ویكون حجمها حسب نسبة السكان المحیطة بظاهرة طبیعیة 

.منطویة أو قابلة للخطر
یعرفها شنقن كوستن وكرول سمیث بأنها أي الكوارث الطبیعیة حدث یتسم بالتركیز سواء في توقیت 

في المساحة المعرضة له والذي یصیب المجتمع أو جانبا منه بالخسائر في األرواح والممتلكات وقوعه أو 
)3(.كما یصیب البناء االجتماعي بالخلل باإلضافة إلى التوقف معظم الوظائف األساسیة لهذا المجتمع

منطقة من تعرف أیضا أنها أحداث شدیدة غیر مألوفة وال یمكن التنبؤ بها، ویمكن أن توجد في أي 
مناطق العالم، وتتضمن هذه األحداث الحرائق، الفیضانات، مختلف أنواع الریاح والعواصف المدمرة 

.مرجع سابقال-)1(
(2) -http://www-isam-gov-sq/F0RUM/ORCNNE/INDEX-php?T2html

.304، ص2005دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،،البیئة األخطار والمخاطر، ترجمة أحمد طلعت البشیشي:سوزان كاتر-)3(
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والموجات القویة في المد العالي والبراكین والزالزل وصدمات سقوط الشهب والنیازك، وتأتي هذه العملیات 
)1(.التحمیل الفائق لألطالل واألنقاضنتیجة للعملیات الجیولوجیة مثل حركة الصفائح التكتونیة أو صدمة 

وتعرف بأنها أحداث غیر حیویة ذات تأثیر عظیم على الكائنات والتي ال تتكرر غالبا كما أنها غیر 
منتظمة مثل الزالزل والبراكین، وتعمل على تدمیر األشكال الحیة لمدى كبیر أو قلیل، كما تخلي الكساء 

)2(.ودالنباتي الموج

:اإلجرائي للكوارث الطبیعةالمفهوم * 
هو كل تحول مفاجئ للظواهر الطبیعیة في مكان وزمان محدد والتي تسجل خسائر في األرواح 

منشآت، مصاحبة بدمار وكذا تأثر البناء االجتماعي وحدوث تغیرات و القتصادیة من ممتلكات عات ایالتبو 
.كاالحتباس الحراريكالزالزل، والفیضانات أو من صنع البشر طبیعیةكانت سواء 

:الندماجا/ 7-3
یعني ارتباط األفراد بالجماعة واندماجهم فیها وقد یكون هذا االرتباط ضعیفا أو شدیدا حسب :لغویا

بمعنى اندماج أو التحام «) Merger(، كما نجد مصطلح اندماج )Sociability(األحوال المختلفة 
، )3(»وبذلك یكونان شركة أو مؤسسة واحدةشریكتین أو أكثر من الشركات التي تعمل منفصلة 

Consoliderاندمج بمعنى اتحد ویقابله«)4(وتقول ,Fusionner ,Combiner ,Officier

,Incorporer Joindre«)5(.
من خالل األجزاء )لوحدة الكاملةا(الكل أداءهو ) L’intégration(فنجد االندماج :أما اصطالحا

ممكنة في لعناصر كافیة من ثقافة المجتمع المضیف وذلك لجعل الوحدةكما أنه اكتساب جماعة الهجرة 
.المجتمع، كما أنه سلوك تكییفي مشترك به یمكن التنبؤ أو توقعه لدى الجماعة

كما نجد المصطلحات التالیة والتي قد تستعمل في إحدى المواضع لتوضیح جزء أو طرق حدوث 
.االندماج

.202، ص 2002مقدمة في علوم البیئة، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، :محمد اسماعیل عمر-)1(
.290المرجع السابق، ص -)2(
، الریاض، 1الشامل قاموس مصطلحات العلوم االجتماعیة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، ط: مصلح الصالح-)3(

.333، ص 1999
.281المرجع السابق، ص -)4(
، 2، مكتب إعداد الدراسات والبحوث، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط-علمي–لغوي ) عربي فرنسي(قاموس : فریـال علوان وآخرون-)5(

.139ص ، 2004
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امتزاج جماعة عنصریة أو ساللیة مع جماعة أخرى عن طریق إلى «یشیر هذا المصطلح :إدماج
)1(.»الزواج المتبادل بینها

بمعنى موافقة الفرد على اتجاه معین أو قیمة معینة یعتنقها شخص آخر أو جماعة «:استدماج
ألن األخیر لیس مرادفا لالستدماجIntrojectionأخرى، واعتبارها جزءا من ذاته، ومصطلح التقمص 

)2(.»یشیر عادة إلى تكوین الذات وتعدیلها

لیل النفسي التي تعني ضمنیا واحد من مفاهیم التحIntrojectionكما یعتبر مفهوم استدماج«
) موضوعات أو أشخاص(زما عقلیا ال شعوریا یتسرب بواسطة الفرد والطفل خاصة جوانب من بیئته میكانی

)3(.»انب من حیاته الداخلیةإلى درجة یشعر معها أنها تمثل ج

بین األشخاص، ویتعلق بالعملیات االجتماعیة، كما أنه بالسلوك«یتعلق هذا المصطلح :اجتماعي
)4(.»سلوك أو اتجاه یتأثر بالخبرة الحاضرة أو الماضیة لسلوك أشخاص آخرین

عالقات طبیعة «مصطلح اجتماعي عندما یدور الحدیث حول ماركس وٕانجلز یستعمالن وكان 
الناس فیما بینهم، عالقة اإلنسان باإلنسان، وحول موقفهم من عوامل وشروط حیاتهم ونشاطهم ومن 

)5(.»ماوضعهم الخاص ودورهم في المجتمع ومن المجتمع بوجه ع

)6(.»بین مصطلح االجتماعي وبین مواقف التفاعل االجتماعي«كما یربط بعض الدارسین 

: االندماج االجتماعي/ 7-4

ال یمیز بین مفهومي االندماج كعملیة إرادیة، االدماج ) Intégration(المصطلح الفرنسي إن
باعتباره عملیة غیر إرادیة، بل إرغامیة ومفروضة، االندماج یعني مالئمة الفكر والسلوك االجتماعي 

واكتساب سمات في األنساق االجتماعیة لألغلبیة، كما یعني هجرة بعض السمات الثقافیةقّلیةومشاركة األ
.)7(جدیدة من خالل االتصال والمشاركة بحیث یصعب تمییز الثقافة الخاصة عن ثقافة المجتمع الكلي

.20، ص 2006قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : محمد عاطف غیث -)1(
.226المرجع السابق، ص -)2(
.323، ص 2002المدخل في علم االجتماع المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : غریب سید أحمد وآخرون-)3(
، مرجع سابق: مصلح الصالح-)4(
.56، ص 1990دار التقدم، موسكو، ، أصول علم االجتماع، ترجمة سلیم توما:أوسیبوف–)5(
.340، ص 2006قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، : محمد عاطف غیث-)6(
.221، ص 1978معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، مكتبة لبنان، :زكي أحمد یدوي-)7(
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ةهو التوافق الفردي والجماعي في مجال القیم االجتماعی: التعریف اإلجرائي لالندماج االجتماعي*
الجزء داخل الكل، وانصهار لوسط جدید عن طریق االنضمام البعدي ة، وهو یكون المؤسساتیةو والثقافی

.السیاساتیكون عفویا تلقائیا وكنتیجة لهذه ، كما قدسیاسات معینةنتیجة تطبیق 

:منهج الدراسة/8
توقف علیها مدى نجاح الدراسة ووصولها ییعتبر المنهج من النقاط األساسیة والمراحل المهمة التي 

قمت ،اختیاري لموضوع الدراسة وكذا اختیاري للجانب المیدانيجوة، إذ وبعد ر إلى تحقیق النتائج الم
وهي مالئمة لوصف مدى تحقق. كإحدى طرائقهدراسة حالة و باستعمال المنهج الوصفي التحلیلي 

وكذا بوصف مختلف التفاعالت ،االندماج االجتماعي من خالل تطبیق المخططات التي وضعت لذلك
جال تأثیر مخطط خلیة األزمة ونتائج التنظیم الذي أستعمل آنذاك في مختلف المجاالت سواء كانت في م

ري أو على مستوى المجتمع ككل، وحتى على المستوى النفسي وكذا وصف سعلى المستوى الفردي أو األ
الخدمات المقدمة في المجال الصحي أو الشق بمختلف مجاالت التنمیة وتأثیراتها تعلق األمر بالتعلیم أو 

شغل وتأثیر المنجزات بعد حدوث الزلزال، وصوال إلى وصف تأثیر السكن والهجرة االقتصادي من
الداخلیة االضطراریة وهل المجتمع یعیش حالة اندماج أم تفكك اجتماعي، أیضا مجال الوقایة واكتساب 

وأكثر ثقافة التعامل مع مثل هذه الكوارث ألن عدم االستفادة من التجارب السابقة یؤدي إلى نفس المشاكل 
.ومنه صعوبة حدوث االندماج االجتماعي

المنهج الوصفي  :
ستخدم المنهج الوصفي في دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حیث خصائصها، أشكالها، ی

كما یعتمد أیضا المنهج الوصفي على دراسة الواقع أو الظاهرة )1(عالقاتها، والعوامل المؤثرة في ذلك،
ویعبر عنها تعبیرا كیفیا عن طریق الوصف أو تعبیر )2(الموجودة في الواقع ویهتم بوصفها وصفا دقیقا،

.كمي عن طریق األرقام واإلحصائیات ومن ثم تبیان حجمها
دراسة الحالة:

لة، هل یمكن اعتبارها منهج من مناهج البحث أم هل االجتماع في تحدید دراسة حاعلماءاختلف 
هو قاموس علم فماهي طریقة من الطرق في المنهج اإلحصائي ووسیلة من وسائل جمع البیانات، 

أسالیب البحث العلمي األسس النظریة والتطبیق العلمي، دار صفاء للنشر والتوزیع، : غنیمربحي مصطفى علیان، عثمان محمد -)1(
.66، ص2010عمان، 

.76، ص2010، األردن، 1مناهج وطرق البحث العلمي، دار صفاء للنشر والتوزیع، ط: إبراهیم بن عبد العزیز الدعیلج-)2(
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إلى أن دراسة الحالة منهج في البحث عن طریق جمع البیانات یذهبدلفیرتشی"االجتماع الذي وضعه 
.)1("ودراستها

حالة وسأوضح بعضا من میزات هذه الدم في المنهج الوصفي نجد دراسة ومن الدراسات التي تستخ
.الطریقة وكیف تم استعمالها في البحث

ومن بین األسالیب )2(كوسیلة لجمع البیانات والمعلومات في دراسة وصفیة«تستخدم دراسة الحالة 
التي قمت باستخدامها مع أفراد العینة أسلوب المقابلة المتعمقة، وفیها یبدأ الباحث بالمقابلة بإلقاء بعض 

أسلوب دراسة الحالة أسلوب ویعتبر، )3(األسئلة العامة ثم ینتقل تدریجیا إلى التركیز على مجاالت اهتمامه
حث في الحصول على كم كبیر جدا من التفاصیل والمعلومات عندما یرغب البا)4(عالي القیمة والفائدة

عن موضوع الدراسة خاصة حین تفرع الموضوع على مجاالت عدیدة ووجود العدید من العوامل المشتركة 
السكن كفموضوع االندماج االجتماعي وحدوثة وجب دراسة العدید من القطاعات ،في موضوع واحد

الت كالجریمة والهجرة والبطالة والحصول على معلومات كبیرة ومتنوعة والتنمیة ودراسة العدید من المجا
للباحث الذي یحاول مفیدةوكذلك تعتبر دراسة الحالة عوقاتلجعل إمكانیة التقییم ممكنة وتحدید بدقة الم

، كما یمكن استعمال دراسة حالة تناسب )5(»ن البحثمالتوصل إلى أفكار وأدلة جدیدة إلجراء المزید 
البحوث قد یجهل الباحث بدایةت الجدیدة، وأحیانا وفية والمبدعة واكتشاف المجاالقالمواقف الخالبحث 

اد تحصیلها ألنه یبدأ من العام ثم ینتقل إلى الخاص وصعوبة تحدید أي المجاالت ر نوع المعلومات الم
وضرورة )6(»عنایة تامةصیل والتخطیط والتنفیذ  العنایة بالتف«تؤثر أكثر، كما تتطلب دراسة الحالة 

الحصول على البیانات الكمیة والكیفیة حول الجوانب الشخصیة وكذا المجال النفسي والمحیط البیئي مما 
.مكن من فهم وتفصیل الواقعی

، 2008لعلمي، دراسة في مناهج العلوم، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، العلم والبحث ا: حسین عبد الحمید أحمد رشوان-)1(
.185ص

، 2008البحث العلمي الكمي والنوعي، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، : عامر قندیلجي، إیمان السمرائي-)2(
.220ص

.191، ص2008مارات الثقافیة، مصر، طرق البحث االجتماعي، الدار الدولیة لالستث: محمد الجوهري-)3(
، 2010أساسیات البحوث الكمیة والنوعیة في العلوم االجتماعیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن، : ماجد محمد الخیاط-)4(

.327ص
.327نفس المرجع السابق، ص-)5(
.80، صمرجع سابق: إبراهیم بن عبد العزیز الدعیلج-)6(
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أكثر استعمال في موضوع الدراسة االعتماد كانتأیضا من الوسائل التي تعتمدها دراسة حالة و 
مكتوبة وكانت سجالت رسمیة أو وثائق شخصیة وٕاحصائیات وفي جمیع أكثر على الوثائق والسجالت ال

المجاالت وهذا قصد تحقیق الموضوعیة أكثر ألن االعتماد على المقابالت فقط من شأنه التأثیر على 
اإلجابات تكون بشكل انفعالي من المبحوثین أو تكون إجابات عن حتىالباحث ومنه التقییم یكون نسبي و 

.في مجال االقتصاد والتنمیة والسكنجهل معرفي خاصة

وهو ما )1(»یساعد في تكوین واشتقاق فرضیات جدیدة«أیضا من األمور الممتازة في هذا النوع أنه 
سأترجمه لدراسة مستقبلیة أخرى، وتكون في الظواهر االجتماعیة كما تكون في الظواهر الطبیعیة 

.كالكوارث

.71صمرجع سابق، : یان، عثمان محمد غنیمربحي مصطفى عل-)1(



.تمهید

.كایم واالندماج االجتماعيإیمیل دور / 1

.االندماج االجتماعي في التنظیم/2

.روبرت میرتون والمعوقات الوظیفیة واالندماج االجتماعي/3

.تالكوت بارسونز بین النسق االجتماعي وظاهرة االستدماج/4

.المجتمع المدني واالندماج االجتماعي/5

).Hirshi(الضبط االجتماعي واالندماج االجتماعينظریة /6

.الخاتمة

النظریة لموضوع الدراسةباتالمقار 

:ت إشراف األستاذتـح



منهج النقد عند الشیخ المعلمي من خالل كتابه 
»التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل«
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:تمهید

في إعداد البحوث من العناصر المتعارف علیها بین مجموع الباحثین في الحقل السوسیولوجي
والدراسات نجد المقاربات النظریة والتي تساعد الباحث وتكون في شكل منطلق ومسار ، وكذلك كتراث 
نظري، وموضوع اإلندماجاإلجتماعي من المواضیع التي قام مجموعة من المفكرین بطرحه ولو بأشكال 

وكذا تذكیره باإللزام ) الالمعیاریة(اآلنومي تناوله من زاویة إمیل دوركایم والذي : مختلفة، فنجد منهم 
ضوع المعوقات الوظیفیة كما شرح بارسونز النسق وعالقته و اإلجتماعي، كما نجد روبرت میرتون وم

بظاهرة االستدماج، كما أتطرق لعالقة االجتماعي ببعض المیادین كالتنظیم، ودور المجتمع المدني، 
. ومساهمة الضبط االجتماعي

:ركایم واالندماج االجتماعيإیمیل دو /1

الحدیث عن االندماج االجتماعي هو الحدیث عن إشكال التفكك الذي شغل به المفكرین ورواد علم 
االجتماع بروافده المختلفة، فتحلیل ظاهرة االغتراب التي قدمها كارل ماركس، ومفهوم الفوضى 

ماعي والعمل الجمعي وفكرة التفكك االجتماعیة التي قدمها كونت، وصوال إلى أفكار التضامن االجت
التي ظهرت في أفكار دوركایم والذي ناقش فكرة االندماج االجتماعي ) الالمعیاریة(األخالقي أو األنومي 

یتمكن األفراد والمجتمع من تحقیق «متنوعة ویتفاعل أفراد المجتمع تفاعال مستمرا حتى یغفي كتاباته بص
بالذات وٕالى االنتماء الذاتي أو الوعي التي تقود إلى الوعي" نحن"ة تجلى عاطفتالمصالح المشتركة وهنا 
، وحتى تمیز جماعة داخل المجتمع الواحد، ولعل من العوامل المؤثرة في )1(»والتمیز عن مجتمع آخر

التماسك المؤدي إلى حدوث االندماج االجتماعي بشكل كامل ومستمر نجد اإلشباع النفسي الذي یتحدد 
داخل الجماعة، ومن جهة قبول الجماعة لعضویة وتفاعل هذا الفرد، للوصول إلى أهم عامل فیه الفرد 

بقبوله داخل أفراد أسرته، جماعة عمله، مجتمعه ولن یكون للفرد التاموهو االنتماء وهو الشعور الحقیقی
.)2(»إال من خالل مسایرة المعاییر السائدة واحترام القوانین وتنظیمات الجماعة«ذلك 

لن یكون في أمة تنشأ على التطبع بالرأي الصحیح والتخلق بأخالق األخوة «والحدیث عن االندماج 
.)3(»والمساواة وحب الحریة، وتوفیر العدل

.63، ص 2003علم االجتماع الریفي، المكتب العربي الحدیث، االسكندریة، : حسین عبد الحمید أحمد رشوان-)1(
.138، ص 2009االستقرار األسري وأثره على الفرد والمجتمع، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة، : سعید محمد عثمان-)2(
.133، ص 1964أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، الشركة القومیة للنشر والتوزیع، تونس، : محمد الطاهر ابن عاشور-)3(
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مناقشة مشكلة التضامن االجتماعي في مجتمع متمایز بطریقة «استخدم دوركایم فكرة األنومي في 
على أنه ظرف غیر ) الالمعیاریة(ر دوركایم إلى األنومي متزایدة وفي المجتمع الصناعي الجدید، فقد نظ

.)1(»عادي

وٕاشكالیة اندماج الفرد داخل الجماعة شغلت جمیع علماء االجتماع ودوركایم ذاته عالجها من خالل 
علم االجتماع األخالقي والحقوقي وعلم كدراسة حول االلزام االجتماعي، وحتى في العدید من المجاالت 

اإلطالعي وعلم االجتماع السیاسي تنافست جمیعها في شرح الوسائل التي یملكها المجتمع االجتماع 
القواعد والقیم أقسامالجماعیة، و قف اوالمو لتؤدي باألفراد إلى اتباع حضارتهم، والمساهمة في الرأي 

.الخاصة بالمجموعات

لمعیاریة والنظامیة مثل ویركز دوركایم على تحلیل دور بعض العوامل الهامة التي تؤثر على ا«
التي تؤدي )2(»الزیادة السكانیة والتغیرات االجتماعیة الفجائیة مثل الهجرات والثورات والحراك االجتماعي

إلى تغیرات كبیرة أحیانا ونتائج عكسیة وهذا في الجانب األخالقي والتأثیر على أنماط العادات والتقالید 
نتیجةفي حاالت الكوارث االقتصادیة یضطرب البناء الطبقيف«ومنه التغیر في النسق االقتصادي، 
ما یعزلهم عن المجتمع وهنا نركز على حدوث حادث فجائي )3(»لهبوط كثیر من األفراد من طبقاتهم

لهجرة ولمجتمعات جدیدة وكذا عوامل اجتماعیة واقتصادیة جدیدة لوالمتمثل في الكوارث الطبیعیة المسببة 
ومن األفكار التي ركز علیها دوركایم «جتماعي ولو على مستوى حیز جغرافي معین ومنه احتمال تغیر ا

على تحلیل التغیرات التنظیمیة والمجتمعیة في المجتمع الغربي هو تفسیر التغیرات والتفكك الذي حدث 
.)4(»على البناء االجتماعي

وتحمي التراث الثقافي بما لها إلى النظم االجتماعیة من أنها تحفظ القیم " هرتزلر"ولعل ما ینسبه «
من قدرة عجیبة على مقاومة التغیر، یمكن تفسیره برأي دوركایم في أن النظم االجتماعیة ذات خاصیة 

.ومن تم التمكن من عملیة التأثیر على العقل الفردیوبالتالي الوصول إلى العقل الجمعي)5(»إجباریة إلزامیة

:االندماج االجتماعي في التنظیم/2

.370ص مرجع سابق،: غریب سید أحمد وآخرون-)1(
.223، ص 2003، مصر، 1النظریة في علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، ج: عبد اهللا محمد عبد الرحمن-)2(
.112، ص 1985نحو نظریة اجتماعیة نقدیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، : السید الحسیني–)3(
.227نفس المرجع السابق، ص -)4(
.109ص ، 2008بحث في علم االجتماع الثقافي، دار الفكر العربي، القاهرة، ،الثقافة والشخصیة: سامیة حسن الساعاتي–)5(
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العملیة التي یتمكن «نمیز هنا بین تنظیم المجتمع وكذا التنظیم المؤسساتي فاألول عرفه روس بأنه 
مع ترتیب هذه الحاجات واألهداف وخلق الجو المناسب )1(»بها المجتمع من تحدید حاجاته وأهدافه

ماج االجتماعي، لتحقیقیها ومن تم نصل إلى درجة عالیة من التعاون والتضامن وصوال إلى تحقیق االند
أن یحقق نموا وأن یكتسب مهارات لمواجهة مشكالته «ألن اإلنسان یستطیع بمشاركته مع اآلخرین 

.)2(»المختلفة

التنظیمات التي تتوفر على الخصائص «أما عن مفهوم التنظیم یشیر المصطلح إلى العدید من 
كما یطلق مصطلح المؤسسة االجتماعیة على أیة هیئة أو جماعة أو منظمة )3(»البنائیة والدینامیكیة

كانت في مجال أو )4(»اجتماعیة حكومیة أو أهلیة تنظم من خاللها الجهود وللقیام بالخدمات االجتماعیة
. العدید من المجاالتفي 

أرى بأنه من بما أن الدراسة تشمل كل من أفراد المجتمع وكذا المؤسسات باعتبارها منظمات 
في إبرازه للتحلیل زییهالضرورة العلمیة أن أقوم بتوضیح اندماج الفرد داخل المؤسسة، وحسب میشال كرو 

االستراتیجي للتنظیمات بأن التنظیم كظاهرة سوسیولوجیة هو بناء ثقافي یتمكن الناس بفضله من توجیه 
.)5(»تقاللهم كفاعلین أحرارسلوكهم بحیث یحصلون على أدنى قدر من التعاون واالحتفاظ باس

األسباب التي تؤدي إلى حدوث التناقض «وحاولت نظریة االندماج أو االنصهار أن توضح 
الحاصل بین الفرد والتنظیم الرسمي وكیف تزیله وتحقق التكامل بین أهداف الطرفین، وتحدث اندماج 

الدقیق للقواعد داخل التنظیم یؤدي التباع وااالمتثالرتون بأن ضرورة ، واعتبر م)6(»الفرد بالتنظیم الرسمي
.یؤدي إلى تشجیع الفرد على استیعاب واستدماج الفرد لهذه القواعد والتوحد معها

المدخل إلى تنظیم المجتمع المعاصر، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، : الفاروق حمودة، إبراهیم عبد الهادي الملیجيمسعد -)1(
.83، ص2001

.20، ص 1975، مصر، 2تنظیم المجتمع نظریات وحاالت، مكتبة األنجلو المصریة، ج: أحمد كمال أحمد-)2(
یقات النفسیة والتربویة، جامعة منتوري قسنطینة، دار الهدى للطباعة والنشر نظریات المنظمة، مخبر التطب: لوكیا الهاشمي-)3(

.10والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، ص 
.53، ص 2001علم اجتماع التنظیم، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، : طلعت إبراهیم لطفي-)4(
.92، ص 2008سیولوجیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، اإلدارة الجزائریة، مقاربة سو : عبد الحمید قرفي-)5(
.91ص مرجع سابق،: لوكیا الهاشمي-)6(
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ألن اإلشكال المطروح في  المنظمة في اختالف العمال سواء في القدرات أو االستعدادات 
من شأنه أن یمكنها من تحقیق واختالف الثقافات ومجاالت التكوین أن یحققوا اندماج في المنظمة والذي

.أهدافها في المقابل یكون اشباع حاجات الفرد

بأن اندماج سلوك نفس الجماعة االجتماعیة ظاهرة سوسیولوجیة تتم تحلیلها في «لذا اعتبر كروزییه
.)1(»سیاق تنظیمي یبرز خضوع كل العب لمقتضیات اللعبة

كما یؤثر على «كما أن عدم وضوح األدوار والمسؤولیات داخل الجماعة یؤدي إلى حدوث صراع 
.ومن تم االندماج االجتماعي)2(»عدم قدرة الفرد على التكیف

أن «واندماج الموظفین مصطلح یراد به حث األفراد على االهتمام بعملیة التنظیم ومن جهة أخرى 
یها علیها أن تعترف وتقدر بأن كل فرد متفرد بإمكانیاته ومهاراته ولدیه المنظمة التي تهتم باندماج موظف

.)3(»قدرة كامنة للخلق واإلبداع

ومن تم یتحدد الوضع االجتماعي للفرد عن طریق المهنة التي یشغلها والتي یطلق علیها 
.الحقیقیة وهي نظیر ما یقدمه العامل باندماجه داخل التنظیم)4(»بالمكانة

ح كل من أرجریس وباك أن االندماج االجتماعي في المنظمات ال یكون بدرجة واحدة وقد أوض«
كما وضع معاییر خاصة لقیاس درجة اندماج أو )5(»وٕانما بدرجات متفاوتة تتدرج من األدنى إلى األعلى

.انصهار الفرد في المنظمة ومعاییر أخرى لقیاس انصهار المنظمة في الفرد

لف واالندماج بین العاملین خاصة في مهارته القائد الدیمقراطي في تحقیق التآوهنا أبرز دور
نفسه في عالم مجهول ووجب دلمحاولة ضم ودمج الملتحقین الجدد بالجماعة، ألن العامل الجدید یج

وطریقة العمل وكذا كیفیة التواصل سواء بالزمالء أو بالرؤساء، واثبتت العدید ىالعمل على توضیح الرؤ 
شأنه المساهمة في عملیة اإلندماج بسرعة من الدراسات بان طریقة استقبال والترحیب بالعامل الجدید من 

.92مرجع سابق، ص : عبد الحمید قرفي-)1(
.272، ص 2009، 1علم النفس االجتماعي، إثراء للنشر والتوزیع، ط: عدنان یوسف العتوم-)2(
عمان، ، 1مفاهیم إداریة معاصرة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، ط: سنان كاظم الموسوي، رضا صاحب أبو أحمد آل علي-)3(

.57، ص2005األردن، 
، االسكندریة، مصر، 1علم االجتماع النشأة والتطور، مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر والتوزیع، ط: محمد إبراهیم عبد المجید-)4(

.65، ص 2007
.91، ص مرجع سابق: لوكیا الهاشمي-)5(
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وهذه النقطة تجنبنا الصراع بین العمال الجدد وكذا للعامل ومن تم إمكانیة تقدیم استغالل الجانب المهاری
العامل القدیم من التعلیم االكادیمي خبرة العامل القدیم، واستفادة القدماء باستفادة العامل الجدید من 

.والتكوین المتطور للعامل الجدید

ویقتضي تحقیق التآلف واالندماج بین كل فئات المرؤوسین في التنظیم أن تكون عالقة القائد «
.)1(»معاونیة قائمة على الثقة وتقدیم العون والمساندة لهمب

مصالح العاملین ومصالح التنظیم لتحقیق االندماج لیكون المطلوب من القائد التوفیق والمواءمة بین 
.االجتماعي التنظیمي

.86، ص 2007، عمان، األردن، 1القیادة اإلداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط: نواف كنعان-)1(
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.المعوقات الوظیفیة واالندماج االجتماعي: برت میرتونرو /3
قیقة دلم یؤمن میرتون بالنظریة الكبرى التي تزعم بارسونز أنه قد أرسى قواعدها واعتبرها غیر 

من أشهر میرتون، ومن تم كان روبرت )1(إلى صیاغة نظریة متوسطة المدىهوغیر واضحة، لذا توج
الذي اعتبر بأن المجتمعات ال تستطیع أن تحقق عملیة االندماج االجتماعي «منظري البنائیة الوظیفیة، 

ومن تم وجه میرتون نقدا للوظیفة وخاصة مسلمة )2(»بصفة كاملة والبد أن تحدث توترات وتناقضات
لوظیفیة للمجتمع إذ ترى هذه المسلمة أن كل العقائد والممارسات الثقافیة واالجتماعیة تؤدي وظیفة الوحدة ا

)3(»واحدة من األفراد والمجتمع، كما تعتقد أن أجزاء النسق االجتماعي تتمتع بدرجة عالیة من التكامل

أنه ال یعتبر كذلك بالنسبة غیرلمجتمعات البدائیة أو الصغیرة، لن ذلك قد یصدق بالنسبة إوتبعا لمیرتون ف
ویستخدم هذا األخیر لإلشارة إلى «ومن تم جاء مفهوم المعوقات الوظیفیة )4(»للمجتمعات المعقدة الحدیثة

األنماط االجتماعیة التي یكون لها دور سلبي بالنسبة للنسق، أي أن وجودها یعمل على إضعاف النسق، 
.نماط االجتماعیة ال وظیفي أو ضار وظیفیابار بعض األوبالتالي اعت)5(»وهدمه بدال من تقویته

إن مفهوم المعوقات الوظیفیة بما یتضمنه من ضغط «: إذ یوضح میرتون أهمیة هذا المفهوم بقوله
وقد توجد توترات أو التغیرات نامیاتدیودراسة وتوتر على المستوى البنائي یمثل أداة تحلیلیة هامة لفهم 

تكون بمثابة معوقات تناقضات أو حتى تعارض بین العناصر المكونة للبناء االجتماعي والثقافي وقد 
یة إلى تغیرات معینة في هذا النسق، ولكنها تمارس دسائل مؤ و وظیفیة بالنسبة للنسق االجتماعي أو تمثل 

.)6(»ضغطا نحو التغیرات
یحدثوالذي «)7(یفیة قد تؤدي إلى االنهیار في البناء الثقافيوسواء بوجود هذه المعوقات الوظ

وهذا هو مفهوم )8(»خاصة عندما یوجد انفصال بین القیم والمعاییر وبین قدرات األفراد على التوافق معها
.األنومي في رأي میرتون

.118، ص2008، األردن، 1النظریة المعاصرة في علم االجتماع، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، ط: محمد عبد الكریم الحوراني-)1(
.168، ص 1996التغریب إلى التأصیل، دار المعرفة، الجزائر، علم االجتماع من: فضیل دلیو وآخرون-)2(

)3(– http//:www.Toblime.Com (04/03/2013) 14 :00.
.134، ص 2005، 3علم االجتماع الموضوع والمنهج، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، ط: مجد الدین عمر خیري خمش-)4(
.201ص ، 1985النظریة في علم االجتماع، دار المعارف، القاهرة، : أحمد سمیر نعیم-)5(
، مخبر علم االجتماع واالتصال للبحث والترجمة، جامعة منتوري )التقلیدیة، المحدثة(علم االجتماع والثنائیة النظریة : علي غربي-)6(

.110ص ، 2007قسنطینة، الجزائر، 
.71، ص 2010لجریمة والقانون والمجتمع، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، ا: سامیة محمد جابر-)7(
.170، ص 2009، عمان، األردن، 1رة للنشر والتوزیع والطباعة، طیعلم االجتماع الجنائي، دار المس: عدلي محمود السمري-)8(
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في وقت «وقد تؤدي األزمات االقتصادیة والسیاسیة في المجتمع إلى انهیار النسق االجتماعي، 
تكون المعاییر الثقافیة قد هیأت المناخ لتأثیر تلك األزمات على الفرد والجماعة وهنا یصل الفرد إلى حالة 

.)1(»من الالمعیاریة

سائل المشروعة لتحقیق األهداف تصبح و ن الإلذا یذهب میرتون إلى أنه بسبب التفكك االجتماعي ف
والتي تتمثل في رفض «ما یؤدي إلى االنعزالیة )2(»غیر متاحة بصورة عادلة لجمیع جماعات المجتمع

، ویمثل هذا النموذج العصابین، والمنبوذین، )3(»سائل النظامیة في آن واحدو األهداف الثقافیة وال
األهداف الثقافیة دمني الخمور، ومتعاطي المخدرات، ووجب استدماجموالمطرودین، والمتشردین، و 

فرغم النجاح المادي إال أنه توجد «بالممارسات النظامیة، وكان هذا لدى دراسة میرتون للمجتمع األمریكي 
.، ما یجعله في حالة ال اندماج اجتماعي)4(»معوقات تمنع األفراد من تحقیق الهدف بالطرق المشروعة

لیب المنافیة لألخالق والنظم االجتماعیة كما ومنه فوجود عوامل مثل البطالة یؤدي إلى اتخاذ األسا
.غیر مقصودةكانت تغیرات ولو قات لوجود اندماج اجتماعي بوجود قد تعتبر الهجرة مثال إحدى المعو 

ولتحقیق تكافؤ الفرص المؤدیة إلى اتباع الطرق المشروعة ومنه تحقق اندماج اجتماعي وهي 
:تجنب بعضا من المعوقات منها

عالقات بین الجماعات المختلفة وكذا تجنب الصراع بین القیم والتجارب في النقص في ال- 
و المجتمعات أو الجماعات أاالنعزال الثقافي سواء بین األفراد «الجماعات األولیة وكذا الحد من تأثیر 

.)5(»وكذا تأثیر العالقات المفككة التي تهدم األنساق االجتماعیة وخاصة جماعة األسرة

وأتطرق هنا إلى أحد أهم المواضیع في مجال االندماج االجتماعي وهي األقلیات وهذا عبر مختلف 
الجماعة األقل عددا من بقیة مواطني الدولة «أنحاء العالم والمعرفة من قبل القانون الدولي على أنها 

لدینیة أو اللغویة الممیزة الواحدة ذات السیادة وغیر المهیمنة، یعاني أفرادها بسبب خصائصهم العرقیة أو ا

.42، ص 2006معیة، مصر، علم اجتماع السلوك االنحرافي، دار المعرفة الجا: غریب محمد سید أحمد-)1(
.175مرجع سابق، ص : عدلي محمود السمري-)2(
.83مرجع سابق، ص : سامیة محمد جابر-)3(
.42مرجع سابق، ص : غریب محمد سید أحمد-)4(
.451، ص 1971، مصر، 1فلسفة التغیر المخطط، مطبعة دار نشر الثقافة، ط: محمد طلعت عیسى-)5(
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وتضامنهم فیما بینهم للحفاظ »لهم عن باقي مواطني الدولة، مع تولد شعور لدیهم باالنتماء لهذه المجموعة
.)1(»ذات الخصائص وتوریثها لألجیال القادمة، مما یترتب علیه حمایة هذه الجماعة وأفرادهاعلى

مطلقة، إذ یشهد العالم صراعات وحروب وتكون هذه وهنا یكون إشكال اندماج األقلیة مع األغلبیة ال
األقلیات المستهدفة في العدید من األحیان، فنصف ملیار مسلم هم عدد األقلیات المسلمة في العالم 
وتحقیق االندماج باختالف الدیانات والعرق واللغة یكون أمر في غایة الصعوبة وقد ضمن القانون الدولي 

:مجموعة من الحقوق ومنها

.ولتهادلحق في الحیاة، الحق في حریة العقیدة، الحق في استخدام لغتها، الحق في حمل جنسیة ا

في میثاق األمم المتحدة قضیة ) وحقوق األقلیات جزء منها(لقد أصبحت مسألة حقوق اإلنسان «
.)2(»یتكفل بها القانون الدولي

تماعي والتي سأتطرق لها فإشكال األقلیات ال یقل أهمیة عن بعض معوقات االندماج االج
.بالتفصیل في الفصل السادس من هذه الدراسة وتتمثل في معوق كل من الجریمة، البطالة، والهجرة

جویلیة 29إلى 11، المنعقدة في الفترة ما بین )84(تقریر اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، المجلد األول، الدورة :األمم المتحدة–)1(
.05م، ص 2005م، نیویورك، 2005

)2( -Ben Achour, souveraineté étatique et protection internationale des minorités CRCADI, p: 321–
462.
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:تالكوت بارسونز بین النسق االجتماعي وظاهرة االستدماج/4

یعتبر النسق االجتماعي من المنظور التحلیلي الموضوع األساسي للدراسة في علم االجتماع، كما 
تعد النظم االجتماعیة محور النظریة السوسیولوجیة، ویرى بارسونز أن الفعل االجتماعي ما هو إال نسق 

.تها المتبادلةمعقد من السلوك یمكن تقسیمه إلى أجزاء مختلفة لیمكن تحلیلها ودراستها في عالقا

فراد الفاعلین المتفاعلین مع بعضهم وقد یكون بأنه عدد من األ«فیعرف بارسونز النسق االجتماعي 
.)1(»كون الدوافع التي توجه عدد من األفراد الفاعلینتالنسق نسیج من العالقات بین األفراد، وقد 

الوصول إلى الهدف التكیف، التكامل، رغم : وتكمن وظائف النسق االجتماعیة حسب بارسونز في
.وحسم التوترالنمط دعم 

وتناول بارسونز عملیة االستدماج داخل نسق الشخصیة أو ما یسمیه بنسق استعداد الحاجات 
والقبول واالستحسان، وكذا " التقدیر"ولتحقیق ذلك ذكر بارسونز مجموعة من المتغیرات منها المیل إلى 

إلى االنبساط والتعلق باآلخرین أو التمركز حول «التوجیه الذاتي في مقابل التوجیه الجمعي وهو التحول 
وظاهرة االستدماج تشمل على مبادئ من )2(»الذات كما الحال في السلوك المنطوي أو االنسحاب والعزلة

هامة ویعبر في جانب منه عن تناول دور اآلخرین وهو ثقافیة دویضم االستدماج بنو «عملیة التقمص، 
.)3(»لیس مقابال لالندماج

كما یعتقد بارسونز أنه حقق نوعا من التوازن بین آراء فروید ودوركایم في صیاغته لظاهرة 
ء االستدماج، ألن هذا األخیر یجعل من السمات والنماذج المكتسبة جزء مالزما لسلوك الشخص واألدا

ومنه فعملیتي التنشئة «ن االستدماج في المقام األول عملیة اجتماعیة ثقافیة، ألمع هذه النماذج المتطابق
وتؤكد على )4(»لصیاغة التفاعل بشكل یعمل على استقرار النمطضروریتاناالجتماعیة واالستدماج

ة خصائص الثقافة وال تكتفي بدراساضرورة دراسة الثقافة كإحدى أنساق الفعل كعلم تحلیلي وٕامبریقي مع
.تعداها إلى الدراسة الواقعیة لعملیات االستدماج ووظائف الرموز وغیرها من المحتویاتتبل 

كلیة العلوم (علم االجتماع عند تالكوت بارسونز بین نظریتي الفعل والنسق االجتماعي، القصیم : ود مرسيمحمد عبد المعب-)1(
.8، ص 2001، المملكة السعودیة، 1، ط)العربیة واالجتماعیة بالقصیم

.84نفس المرجع السابق، ص -)2(
.85نفس المرجع السابق، ص -)3(

)4(- Rex John , key problems of sociologies theory, routledge and kegan Paul, London 1961. P 102.
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شارك الشخص یوتشیر مرحلة التكیف والتكامل النهائي لدى بارسونز إلى اكتمال الشخصیة ومن 
النمطیة والملزمات الوظیفیة في في كل األدوار، ویدرك أبعاد التمیز فیه وبین اآلخرین، وتتجسد البدائل 

التكامل بین األسر في سیاق الدائرة الكبرى للعالقات والظواهر االجتماعیة، هو جوهر «كاناألسرة، لذا
.ومن تم تحقیق االندماج االجتماعي)1(»بناء النسق االجتماعي

.168مرجع سابق، ص : محمد عبد المعبود مرسى–)1(
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:المجتمع المدني واالندماج االجتماعي/5

ي والفاعل والذي یسهم في التأثیر على جملة القرارات المتخذة دالدور الریایكون للمجتمع المدني 
والخاصة بصنع التغییر االجتماعي والسیاسي وكذا المساهمة في غرس روح العمل الجماعي والرفع من 

.ود بالجانب المهاري في السیاسة وكذا الدفاع عن الحق العام والمنفعة الجماعیةز مستوى الوعي، والت

نه جملة من المؤسسات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي أف المجتمع المدني بویعر 
عن سلطة الدولة وعن أرباح الشركات في القطاع نسبيتعمل في میادینها المختلفة في استقالل 

ومن تم یمكن اعتبار المجتمع المدني في شكل مؤسسات ذات الطابع المدني ال تمارس )1(الخاص
.السلطة ولیس لدیها أي أهداف، وأرباح اقتصادیة

من االتجاهات المعاصرة لممارسة تنظیم )2(»یعتبر اشراك المواطنین في الدور االستشاري«و
المجتمع وبالتالي كانت تطورات في المجال التنظیمي والهدف هو الوصول إلى حل المشكالت ومن طرف 

جتماعي محتمل وأي اضطرابات من شأنها التأثیر على الوحدة إلزالة أي تفكك ا*مكونات المجتمع المدني
الكل، ولنجاح المجتمع المدني في إحداث االندماج االجتماعي وجب االلتزام بالقیم والمعاییر االحترام 

.واالختالفالسلیمة للتنوع والتراضي ووجود التسامح واإلدارة 

المركزیة تهفكر «في القرن العشرین مسألة المجتمع المدني في إطار مفهوم جدید وطرح جرامشي
هي أن المجتمع المدني لیس ساحة للتنافس االقتصادي بل ساحة للتنافس االیدیولوجي منطلقا من التمیز 

.)3(»بین السیطرة السیاسیة والهیمنة األیدیولوجیة

امیة نجده مختلفا عن المجتمع المدني في الدول الغربیة وٕاذ نظرنا إلى المجتمع المدني في الدول الن
خیر یكاد یفصل بین الدولة والمجتمع المدني كما فهذا األ«خاصة كما بلوره الفكر اللیبرالي الكالسیكي، 

.118، ص 2008، عمان، األردن، 1المدخل إلى علم االجتماع، دار الرایة للنشر والتوزیع، ط: هشام یعقوب مریزیق-)1(
.287، ص 2004المجتمع، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، مدخل لدراسة تنظیم : هناء حافظ یدوي-)2(
النقابات المهنیة، النقابات العمالیة، الحركات االجتماعیة، الجمعیات التعاونیة، الجمعیات األهلیة، نوادي هیئات : المكونات هي-*

مدرسین الجامعات، النوادي الریاضیة االجتماعیة، مراكز الشباب واالتجاهات الطالبیة، الغرف التجاریة والصناعیة، جماعات رجال 
الصحافة الحرة وأجهزة اإلعالم ة،ت غیر الحكومیة الدفاعیة والتنمویة كمراكز حقوق االنسان والمرأة والتنمیة والبیئاألعمال، المنظما

.والنشر،  مراكز البحوث والدراسات والجمعیات الثقافیة
.101مرجع سابق، ص : هشام یعقوب مریزق-)3(
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، فالفرد هو األساس وله الملكیة والحقوق الطبیعیة والدولة تحافظ على هذه )1(»في لیبرالیة القرن التاسع
.ند نهایة حریة الفرد تبدأ التزامات الدولةعلملكیات و الحریات وا

ویكون االندماج صعبا أو یتطلب مراحل عدة أو وجوب توفر عوامل أو وضعیات مساعدة نجد ذلك 
في المجتمعات ذات األصول الحضاریة أو القبلیة المختلفة، ومن تم وجب التغلب على النزاعات اإلقلیمیة 

الندماج یعني ضرورة تحقیق الوحدة الوطنیة وبناء سلطة مركزیة موحدة، أو الالمركزیة ومعنى آخر فا
، ما یسهل إیجاد حد أدنى )2(»ألن االندماج السیاسي یتحقق فقط حینما تكون وحدة أراضي الدولة«

وٕاجماع القیم السیاسیة واالجتماعیة قصد الحفاظ على النظام االجتماعي، ویكون االندماج أیضا بوجود 
دور المجتمع المدني في هذه النقطة بوجود قدرة أفراد المجتمع على ویأتيعن السلطة، مظهر الرضا

.التنظیم المشترك بغیة تحقیق أهداف معینة

ویكون هدف الدولة العلمانیة هو ادماج كل المواطنین في مجتمع منسجم وال ینبغي أن یكون 
لكن هذا «االدماج عمودیا وحسب أي بالقوانین بل أفقیا بمعنى وجود االدماج تكامل بفرص متكافئة، 

والتسرب فالبطالة تمیز یومیاتهم،)3(»االندماج غیر حاصل لغالبیة المهاجرین الذین أصبحوا مواطنین
المدرسي واإلقصاء االجتماعي وكذا التمیز العنصري، فاالندماج االجتماعي یكون بكل مستویاته 
االقتصادیة واالجتماعیة وحتى الثقافیة، وهو ما تعمل له جمعیات المجتمع المدني خاصة في أوروبا 

واجهة تحدیات التنمیة یعتمد وفقا لقراءته للتحدیث إن نجاح النظام السیاسي في میبر یالمغیرى «و. وأمریكا
بمعنى ضرورة العمل )4(»*والرأسي*على قدرة هذا النظام على توفیر الحد األدنى من االندماج األفقي
.على من جانب النخبة الحاكمة وبمشاركة فعالة ومؤثرة من الجماهیر

تجاوزصل إلى اعتبار المجتمع المدني كدولة والدولة كمجتمع المدني ألن تحقیق االندماج یعني نو 
ولكي یتمكن اقتصاد السوق من أن یعمل یجب أن یفرض علیه اندماج ما یقام من «نظام الحاجات، 

. 148، ص 2005، المغرب، 1متحول، المركز الثقافي العربي، طسؤال الثقافة، الثقافة العربیة في عالم : علي أوملیل-)1(
.111ص ،2004دارة األزمات، مؤسسة شیاب الجامعة االسكندریة، إ: محمد نصر مهنا-)2(
.131مرجع سابق، ص : علي أوملیل-)3(
.من االنتماء إلى القبیلة شموال یعني بناء األمة واإلحساس باالنتماء إلى مجتمع قومي أو أكثر اتساعا و : االندماج االفقي-*
بناء الدولة العصریة المستندة على خلق قنوات فعالة تربط بین النخبة الحاكمة والجماهیر وتعمق المشاركة : االندماج الرأسي-*

.السیاسیة
، 2006بنغازي، لیبیا، ،1التطور االجتماعي االقتصادي للبناء السیاسي العربي، دار النهضة العربیة، ط: فتحي محمد البعجة-)4(

.69ص 
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وم أیضا جب أن یكون اندماجا وفق العملیة االجتماعیة عن طریق الدولة السیاسیة وال یقو و )1(»خارجه
.لطبیعة واعتباره اندماجا اجتماعیااعلى أساس قوانین 

وجود اإلطار : ویتألف الدمج االجتماعي في نظریة هیجل برأي أراتو من ست خطوات وهي
.القانوني، السلطة العامة، التعاونیة والمؤسسة، السلطة التنفیذیة البیروقراطیة، مجلس الطبقات، الرأي العام

الحم أو اندماج المجتمع في نظریات المجتمع تویعالج هیجل المراحل النظریة الثالث األولى من «
.)2(»المدني  في حین یعالج القضایا الثالث في نظریة الدولة

االندماج السیاسي الحزبي المبني على االختیار العقالني والذي یا حول ر كو وأعرض هنا تجربة «
هاما في نظریة االختیار قطاعاإذ أصبحت دراسة االندماج السیاسي تشكل«)3(»أشار إلیها وكیم هیمین

العقالني والتي أصبحت تتعلق بتفسیر السلوك االندماجي في أي مؤسسة أو تنظیم على أسس 
.)4(»عقالنیة

. 59، ص 2000، 2دراسة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط: المجتمع المدني: عزمي بشارة-)1(
.158مرجع سابق، ص : عزمي بشارة-)2(
حمد أبو شنبي، دار المعرفة الجامعیة، االجتماع المقارن والنظریة االجتماعیة ما بعد الثالثة عوالم، ترجمة جمال م: دجراهام كر -)3(

.290، ص 2006مصر، 
)4( -Ronald H, Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm Reconsidered a

Boulder, son Francisco, oxford, Westview Press 1994,p 80, 87.



لنظرية لموضوع الدراسة المقاربات ا:الفصل الثاني

- 35 -

:)Hirshi(الضبط االجتماعي واالندماج االجتماعينظریة /6

تعد نظریة الضبط االجتماعي إحدى المجاالت المهمة والمؤثرة في حدوث االندماج االجتماعي، إذ 
بالقانون، أو الدین، أو العرف أو األخالق فكانت «مرت هذه النظریة بالعدید من المراحل وكانت تسمى 

.)1(»وكتابه روح القوانینعن المدینة العتیقة وكذا مونتسكیوهعند فوستیلدوكوالنج في كتاب

وأیضا كونت وما أسماه بالنظام وصوال إلى دوركایم وتأكیده على دور التمثالت الجمعیة والضمیر 
الجمعي، وهي كل مواضیع ترتبط بطریقة أو بأخرى بموضوع الضبط االجتماعي، وأشار دور كایم إلى 

.طا ولیس عامال ذاتیا أو جبریاالضبط بأن أي عامل یتدخل في سلوك اإلنسان یعتبر عامال ضاب

حول الضبط االجتماعي هي األكثر انتشارا لقیامه Hirshiوتعتبر النظریة التي طرحها هیرشي
بعملیة تطویر نظریات الضبط األخرى وطرح صورة أكثر وضوحا فیما یتعلق بالروابط االجتماعیة والتي 

.العقیدةتتمیز بأروع روابط وهي االرتباط، االندماج، االلتزام، 

وفیما یخص االندماج والذي یعني درجة الفاعلیة والوقت والطاقة المتاحة للسلوك التقلیدي، وغیر «
ه ، فاألفراد الذین یكونون في حالة نشاط وعمل یكون من الصعب تسلسل األفكار الخاطئة لفكر )2(»التقلیدي

.بدقةومن تم تجسیدها في شكل من أشكال االنحراف، ألن تقسیم الوقت یكون

الجانب السوي من وینميفضال عن أن اندماج الفرد في األنشطة التقلیدیة المشروعة یدعم «
.)3(»شخصیته

الحدیث عن الضبط االجتماعي أو عن مجاالت عدیدة من الظواهر التي تتعلق بالمجتمع ككل 
الجتماعیة وهي ومنها االندماج االجتماعي یتطلب منا تحلیال معمقا لدور أهم مؤسسة في التنشئة ا

بأنها المجموعة من األفراد الذین یرتبطون ببعضهم بروابط الدم أو بالزواج «األسرة، ویعرفها أنتوني جیدنز
أو التبني، والذین یمثلون وحدة اقتصادیة، یعتبر األعضاء البالغون فیها مسؤولون عن تربیة األطفال 

، على الرغم من طبیعة )4(»ظیم األسريوتشتمل كل المجتمعات المعروفة على شكل من أشكال التن

.مرجع سابقعلم االجتماع العام، : سامیة محمد جابر–)1(
.288، ص 2009، عمان، األردن، 1علم االجتماع الجنائي، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط: عدلي محمود السمري–)2(
.289، ص نفس المرجع السابق–)3(
.216ص ، 1993القاهرة، أسس علم االجتماع، مكتبة نهضة الشروق،: عادل مختار الهواري–)4(
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ن الشكل السائد حالیا وفي العدید من المجتمعات الحدیثة هو أالعالقات األسریة تختلف اختالفا بینیا، و 
.  برغم وجود أشكال عدة قائمة على العالقات األسریة الممتدةالنوویةاألسرة 

وٕاذا نظرنا إلى المجتمع الجزائري فنجد بأن الضبط االجتماعي یكون منه في الریف أكثر من 
الحضر لما لألسرة من تحكم في عملیة تلقین وكذا ممارسة أهل الریف لهذا الضبط، فالمنحرف مثال نجده 

الجتماعي، منعزال والعدید من األشخاص ممن ال یخضعون للقواعد العامة یجدون صعوبة في االندماج ا
الجزائري في المادة الرابعة من المشرع ددحالجزائریة وللتأكید على الوجه الشرعي والدیني لقیام األسرة 

.)1(»...الزواج هو عقد یتم بین رجل وامرأة على الوجه الشرعي«: قانون األسرة

الفرد للقیم واألفكار والمعتقدات، والمعاییر دور التربیة في استدماج«لذا أكد دوركایم على 
.)2(»...االجتماعیة األساسیة من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة

فأكد بأن جوهر «وأورد هنا مسألة عالجها دوركایم تخص الضبط، األخالق والتنشئة االجتماعیة 
ج الفرد في المجموع من خالل االشتراكیة لدیه لیس في الملكیة ولیس في دولة الرفاه وٕانما جوهرها دم

.)3(»سلطة أخالقیة
وتكون مستمدة في أول األمر من األسر باختالف أشكالها وأماكن تواجدها واألیدیولوجیات التي 
تتبناها وكذا المعتقدات التي تتبعها لوصول إلى ضبط اجتماعي بمعنى اختالف في المفاهیم والمضامین 

. للضبط االجتماعي لكل مجتمع
تمثل جزءا هاما من المجتمع الذي نعیش فیه نتأثر به، «المدرسة مؤسسة اجتماعیة أساسیة وتعد 

مستجیبة للمطالب التي تفرضها قیم المجتمع علیها، تعد شخصیات الصغار، وتشكلها للمعیشة في 
.)4(»المجتمع والمساهمة في حیاته

العقول واألجسام السلیمة فإنها في الوقت نفسه وبناء للعلم والمعرفة«وٕاذا كانت المدرسة مركز 
تتمتع بكیان اجتماعي مرموق یبنى على أساس العالقات المتكافئة التي یتیحها الوسط المدرسي بین 

.)5(»...الطلبة

)1(– Code de la famille des la nationalité et de l’état civil 2eme Edition: Berti Edition Alger, 2004. p12.
.127، ص 2003مقدمة في علم اجتماع التربیة، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، : حمدي علي أحمد–)2(
.87، ص 1881اتجاهات نظریة في علم االجتماع، عالم المعرفة، : عبد الباسط عبد المعطي–)3(
.89األسس االجتماعیة للتربیة، المكتبة التربویة، ص : محمد لبیب النجیحي–)4(
.31، ص 1971، بغداد، 1مبادئ رعایة الشباب، دار الزمان، ط: نجم الدین السهرودي–)5(
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ف والقیم المتفق علیها اجتماعیا والمكونة لضبط ر فالمدرسة عملیة تكوین وتلقین مجموع المعا
.وف فكرا ومعرفیا واجتماعیافللصاجتماعي، وهي الموحدة 

إذا تحدثنا عن المدرسة ودورها في الحفاظ على المعاییر والقیم ومن تم الضبط االجتماعي أما
إلى ما ذكر به بارسونز حین اعتبر بأن المدرسة هي الجسر الذي یربط األسرة بالمجتمع وكذا األم فنذهب

بناء واألساسیات على مرحلتین قبل بدایة دور تلقین األالمجتمع لما تقوم به منهي الرابط بین األسرة و 
طفال ألن یقوموا بأدوارهم في المستقبل وأكد أیضا على ضرورة أن تقوم المدرسة لتحضیر األاألب وهذا 

بكشف المواهب والقدرات والرغبات لألطفال والتأكید على دور الحوافز وكذا االنجاز لتحقیق جو التنافس 
ق التطور والنمو والحفاظ على النسق االجتماعي، والتقلیل من ظهور الصراعات ین الطالب وتحقیب

والتفككات وحفاظ المجتمع على اندماجه واستمرار نهجه وتطوره ونجاح المؤسستین في التنشئة نصل إلى 
أو ما یعرف أو یشتهر في «حالة من الضبط االجتماعي واألخالقي وكذلك حالة االندماج الثقافي 

.)1(»أو اكتساب الثقافة" التحضیر"أو " التحضر"كادیمیة باسم عملیة األاألوساط

:ةــــــــخاتم

مما سبق نخلص إلى أن موضوع االندماج االجتماعي عولج من منطلقات ورؤى 
لى تحقیقه، من خالل التأكید على إمختلفةولو أن الهدف مشترك، وهو إبراز كیفیة الوصول سوسیولوجیة

ضرورة تجنب مسببات التفكك االجتماعي، إنطالقا من محاولة تجنب اآلنومي العتباره ظرف غیر عادي 
حسب دوركایم، كما لن یتحقق االندماج االجتماع إال بتجنب المعوقات الوظیفیة، كما وضحها روبرت 

في، واالعتماد على نظریة أو االنصهار في التنظیم كما مورتون، والتي تؤدي إلى االنهیار في البناء الثقا
، وضحه كروزییه، وایضا بارسونز الذي ركز على دور النسق االجتماعي في إحداث ظاهرة االستدماج

كما تطرقنا إلى دور المجتمع المدني في االندماج االجتماعي دون إغفال نقطة خصوصیة المجتمع 
عي، وبحدوث كوارث طبیعیة نكون أمام تفاعالت اجتماعیة جدیدة، الجزائري، وما یحمله من ضبط إجتما

.االجتماعيومن تم التأكید على كل هذه المقاربات في معالجة موضوع االندماج 

، 1986مشكالت التهجیر والتغییر والتنمیة، منشأة المعارف، االسكندریة، علم االجتماع الحضري،: قباري محمد إسماعیل–)1(
.388ص
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.إدارة الموارد البشریة:المبحث األول
.والتنظیماإلدارة : المطلب األول

:مفهوم اإلدارة/ 1
إلى اعتبارها ، )1(»عملیة توجیه وٕاشراف وتنسیق«اعتبارها فمنتعددت التعاریف المتعلقة باإلدارة، 

.)2(»خالل الناس وبالموارد المتاحةبأنها التحكم أو التوجیه أو جعل األشیاء تتحقق من «

تنفیذ غرض معین، واإلشراف بالعملیة الخاصة «: كما عرفت دائرة العلوم االجتماعیة اإلدارة بأنها
ودرجات مختلفة من الجهد اإلنساني الذي یبدل في هذه األنواععلى تحقیقه وبأنها الناتج المشترك 

.)4(»العالقات بین األفرادبأنها تنظیم «نجالد، لیضیف )3(»العملیة

:ماهیة اإلدارة ومجاالتها/ 2

كانت األدوار النجومیة في االقتصاد العالمي في الماضي تقوم دائما على التفوق «یقول بیتر دركر
وهذا حال بریطانیا العظمى، إذ تعتبر قوة اقتصادیة عظمى أواخر القرن )5(»في االختراعات التكنولوجیة

الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشر والتي كانت تسمى اإلمبراطوریة التي ال تغیب عنها الشمس لكثرة 
لمنسوجاتع أنحاء العالم، وعملت على التجدید في المحرك البخاري وصناعة ایمستعمراتها وهذا في جم

والسكك الحدیدیة، لكن في حالة الیابان والتي تمكنت من أن تصبح قوة اقتصادیة عظیمة بفضل القیادة 
على اندماج فعملوادارة وبخاصة فیما یتعلق بإدارة الناس باعتبارهم موردا أكثر منه تكلفة، في فن اإل

وتبنوا نظریة التنظیم «ب مع قیمهم فوا إدراك الغر ة الشاملة فكیّ دالموظفین وكذا التقدم في مجال إدارة الجو 
.)6(»لكي یصبحوا أكثر ممارسي الالمركزیة احتراما في العالم

إلدارة إلى ادارة في القطاع العام تسعى نقسم إلى ثالث أقسام منها اإلتأما عن مجاالت اإلدارة ف
تنفیذ السیاسة العامة للدولة وتقدیم الخدمات أما في القطاع الخاص تعمد اإلدارة إلى النشاط االقتصادي 

. 5، ص 2011، األردن، 2مبادئ اإلدارة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع، ط: عبد الفتاح یاغي–)1(
.17، ص 2010، عمان، 1طإدارة الموارد في ظل متغیرات العصر، دار الفكر ناشرون وموزعون، : وفاء فؤاد شلبي وآخرون–)2(
.17، ص 2011، لبنان، 1، المؤسسة الجامعیة والنشر والتوزیع، ط)الممارسة-المبادئ(اإلدارة المعاصرة : مرسي خلیل–)3(
.5مرجع سابق، ص : عبد الفتاح یاغي–)4(
.17، ص 2010، األردن، 1اإلدارة العامة الحدیثة، دار وائل للنشر، ط: أیمن عودة المعاني–)5(
.18نفس المرجع السابق، ص –)6(
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ویكون الربح من خالل تحقیق اإلنتاج في حین وفي القطاع التطوعي یكون على مستوى العمل الجمعوي 
الفوارق واألزمات االجتماعیة من خالل والمجتمع المدني وهذا لتفعیل األنشطة الخیریة ومحاولة معالجة 

.تعاني من االنعزالالتيتقدیم ید العون لألسر الفقیرة والطبقات الهشة أو

:اإلدارة ومقومات النجاح/ 3

:العمل اإلداري والنظام االجتماعي/3-1

القرارات فیها، یؤمن العمل اإلداري اإلحساس بالحلول للمشاكل، التي تواجه المنظمة وطریقة اتخاذ «
، وكذلك تخصیص الموارد المختلفة )1(»كما یؤمن الخطط المختلفة التي تعمل على حل مشاكل المنظمة

من بشریة ومالیة لتحقیقها، وال یتحقق هذا العمل إال في حالة األخذ بعین االعتبار النظام االجتماعي في 
لتي تسود المجتمع وتنعكس على اإلدارة وتؤثر ویقصد بذلك منظومة القیم والعادات والتقالید ا«الحسبان، 

في مدى فاعلیتها، فالمجتمع التي تسوده قیم العدالة واحترام الوقت والعمل والجدارة والكفاءة بشكل إیجابي 
.، حینها تكون اإلدارة مرآة المجتمع)2(»جهزة اإلدارة العامة فیجعله منضبطاأعلى سلوك العاملین في 

:المهاريالتدریب والجانب/3-2

إذ یعتبر التدریب أحد الركائز المهمة والتي تساهم في القیام بمختلف األعمال اإلداریة بنجاح 
تقوم على تحلیل مكن من إدارة المخاطر والتيوضرورة توفر المنظمات على برامج تدریبیة المالئمة للتّ 

كانت درجة الجودة في تخطیط ما ههداف، ألنه ومر والتي قد تسبب في عدم تحقیق األجمیع المخاط
خطاء والكوارث قد یكلف الكثیر، وبالتالي وجب االعتماد على الحدث والتدرب والتمرن إال أن وقوع األ

رض، وذلك على غشكل یحدده مقیاس مطور لهذا البالجانب المهاري وهو القدرة على القیام بعمل ما 
.أساس فن الفهم والسرعة والدقة

:ووضوح خطة العملإدارة الوقت / 3-3

همیة ومعرفة عناصره بمعرفةأعاء األحداث واألعمال الحیاتیة، وضرورة إدارته و و یعتبر الوقت 
وضرورة وضع جدولة زمنیة عملیة تحدد آلیة تصریف عناصر الوقت وسرعتها وترتیب األعمال حسب 

زام والضوابط المادیة والنفسیة، الوقت الالزم بطریقة مرنة ومتناسقة تراعى القدرات المتاحة مع ضرورة االلت

.8، ص 2006، األردن، 2نظم المعلومات اإلداریة، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط: فایز جمعة صالح النجار–)1(
.28مرجع سابق، ص : أیمن عودة المعاني–)2(
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هداف، وتكون بالطرق المدروسة وكذا وضوح خطة العمل والمتضمنة إجراءات محددة تسعى لتحقیق األ
.وتوفیر لوازم لنجاحها)قصیرة، متوسطة، بعیدة المدى(من قبل أخصائیین وأیا كان نوعها ومدتها الزمنیة 

:حجرة القرار والقرارات اإلداریة/3-4

والحواسیب، یجتمع فیها مجموعة صغیرة من )1(»ن حجرة القرار مجهزة بالتسجیالت الفنیةتكو «
الكراسي والطاوالت بشكل یتناسب مع المشاركین في قاعة واحدة، ویختار موقعها بدقة، كما توضع

متطلبات االجتماعات، كما توضع المیكرفونات واألجهزة الخاصة بكل مشارك، وتختار األلوان بدقة، 
هي جوهر العملیة «لتسهیل على المشاركین في االجتماع التخاذ قرارات مناسبة ألن هذه األخیرة 

مجموعة «حمد رشید أن عملیة صنع القرار تتمثل في والصفة الرئیسیة لإلدارة، ویذكر أ،)2(»اإلداریة
.)3(»الدراسات الخاصة بتحدید أبعاد المشكلة وبلورتها وتحلیل وتصنیف البیانات والمعلومات التي یحتاجها

:اندماج الموظفین/3-5

یكون لإلدارة أثر كبیر على وجود وأداء الجماعات، وتؤثر اإلدارة على درجة اندماج ومدى االرتباط 
الحاصل بین الجماعة، فااللتزام والتخصص في العمل یؤدي إلى درجة تفاهم كبیرة بوضوح األدوار، في 

مال لهذه اإلدارة مواجهة العنتائج عكسیة في مجال العمل تمارس اإلدارة ضغط ما یصنع حین وبتسجیل 
ل أو على المستوى الفردي، ویدخل مصطلح اندماج الموظفین في ات سواء إجمالیة للعمالاختالوتسجل 

المرتببنشاط اإلنساني «إدارة الجودة الشاملة والتي طبقته الیابان، وهذا للوصول إلى قیام اإلدارة 
.)4(»والمستمر

:اإلدارة الجزائریة/ 3-6

:تاریخیةنظرة / 3-6-1

موعدا لتقسیم القبائل إلى دواویر بهدف محو وجود شكل القبیلة ذات األبعاد 1868كانت سنة 
السوسیولوجیة وٕالغاء النظام القبلي ومحاولة إدراج المجتمع في التنظیم اإلداري، ألن وجود القبیلة وكذا 

المجتمع الجزائري، وحتى في توسع االحتالل ونشر سمومه وسط مقومات أماماالبنى التقلیدیة شكل عائق

.380مرجع سابق، ص : فایز جمعة صالح النجار–)1(
.45، ص 2008المالیة المتقدمة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، اإلدارة : حمزة محمود الزبیدي–)2(
.35مرجع سابق، ص : وفاء فؤاد شلبي وآخرون–)3(
.10، ص 1976، مصر، 2السلوك اإلنساني في التنظیم، دار الكتاب، ط: محمد علي شهیب–)4(
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المجال االقتصادي كان النظام القبلي یحول دون وجود الملكیات الخاصة، وهو ما سعى إلیه االستعمار 
القانون «بتفكیك القبیلة ومن تم تفكیك ملكیة األرض، وهذا بتبني قانون األرض أو 1863الفرنسي عام 
.)1(»"السیناتوسكوسنولت"المعروف بـــــــ 

.إلى بلدیة كما هي في التنظیم الحالي*المرحلة الثانیة كانت بتحویل الدوارأما 

، في حین أدى تأسیس فدرالیات أو "دوار بلدیة"1196إلى 789وقد تحولت القبائل الـــ «
.)2(»مجموعات من الدواویر في آخر المطاف إلى تأسیس البلدیات المختلطة

:اإلدارة بین التنظیم اإلداري ومجال التنمیة/3-6-2

تكلیف المجالس الشعبیة البلدیة بالعدید من مجاالت التنمیة ومنها التجهیزات 1967قانون تضمن
مرور العدید من السنوات وبالعمومیة وكذا السكن والعمران، النقل، الصناعة، المجال الثقافي واالجتماعي،

ظلت اإلدارة المركزیة أول مصدر للقرار مع التخطیط والتنفیذ، لذلك تمثلت المهام األساسیة لإلدارة 
المركزیة في الخیارات السیاسیة، التخطیط والتنشیط والمراقبة، من االستراتیجیات التنمویة المتوسطة المدى 

فقد تمثل دور السلطة «رامج قطاعیة وبرامج بلدیة للتنمیة، نجد المخططات الرباعیة والخماسیة، ووجود ب
المركزیة في السهر على توزیع المیزانیات والمبالغ المالیة توزیعا عادال، وفقا للحاجیات المحلیة، مع 

، وتسجل اإلدارة حالیا انتقادات كبیرة واعتبارها من معوقات التنمیة والتطور )3(»مراعاة التوازنات الجهویة
خر المسجل في عصرنة اإلدارة وكذا مجال تكوین الموارد البشریة، وعدم السیر في برنامج تحسین للتأ

.  الخدمة العمومیة بشكل جید

:التنظیم/ 4

یعتبر التنظیم الوظیفة الثانیة من الوظائف اإلداریة، ویكون نجاح مختلف المؤسسات بمدى فعالیة 
وتستخدم عبارة التنظیم للتعبیر عن الجهد اإلنساني المبذول من أجل تحقیق األهداف «*التنظیمات

.51ص مرجع سابق،: عبد الحمید قرفي–)1(
.شخص3000ویصل عدد سكان الدوار إلى " عةمالج"الدوار مكون من عدة عائالت أصبحت تكون وحدة إداریة تسیرها - *
.51مرجع سابق، ص : عبد الحمید قرفي–)2(
.84، ص نفس المرجع السابق–)3(
.یستخدم العدید من الباحثین مفهوم التنظیم للداللة على المنظمة، المنشأة، المؤسسة- *
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، ویقصد بالتنظیم أیضا )1(»المرغوبة، وأن أساس التنظیم هو إشباع حاجات األشخاص وتحقیق رغباتهم
.كل ما یتم بموجبه تحدید أنشطة أو وظائف المنظمة كالمجال المالي مثال

وحدة اجتماعیة یتم انشاؤها من أجل تحقیق هدف «ریف للتنظیم على أنه تعإتزیونيویقدم أمیتای
أنه نسق فرعي یدخل ضمن إطار نسق اجتماعي أكبر «، كما یعتبر بارسونز التنظیم على )2(»معین

وأشمل وهو المجتمع، ویرى بارسونز أن التنظیمات تتمیز بأنها وحدات اجتماعیة تتوفر على أهداف 
الحسیني إلى التعریفاتالسابقة شروط وجود وتواصل التنظیم إذ یجب أن تكون أهدافه لیضیف )3(»محددة

.محددة بدقة

:التنظیم بین الفوائد ومستوى التحلیل/ 5

متمثلة في توزیع األنشطة واألعمال بشكل عملي، أیضا یقضي التنظیم الللتنظیم العدید من الفوائد 
د للعمل وكذا التخصص الدقیق وعدم تداخل الصالحیات یالجعلى االزدواجیة في االختصاصات بالتقییم 
إذ تتنازع اإلدارات على أداء نفس األعمال ذلك أن طبیعة «أو ما یسمى الصراع بین اإلدارات وظیفیا 

لتنظیم العالقات بین ا، كما یحدد )4(»الوظیفة لهذه األعمال تشیر إلى إمكانیة قیام أكثر من جهة بأدائها
قواضح ما ینتج عنه مبدأ روح الفریق ویكون أهمیة للعمل الجماعي المنظم، كما یخلالعاملین بشكل 

.التنظیم تنسیقا واضحا بین األعمال

وعن مستوى التحلیل الظواهر التنظیمیة یقترح السید الحسیني أربعة مستویات ومنها اعتبار التنظیم 
لتنظیمات األخرى الموجودة في المجتمع، وحدة اجتماعیة أو نسق اجتماعي، وكذا التنظیم في عالقته با

التنظیم في ضوء السمات الشخصیة والثقافیة الممیزة ألعضاء التنظیم،التنظیم في ضوء عالقته بالبیئة 
.)5(»مارس فیها وظائفهیالتي 

.27، ص 2006علم اجتماع التنظیم، مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة، قسنطینة، الجزائر، : رابح كعباش–)1(
.9ص مرجع سابق،: طلعت إبراهیم لطفي–)2(
.28مرجع سابق، ص : رابح كعباش–)3(
.104، ص 2011، األردن، 1لنشر والتوزیع، طالصراع التنظیمي وٕادارة المنظمة، دار الیازوري العلمیة ل: زهیر بوحمیة شالبي–)4(
. 37مرجع سابق، ص : رابح كعباش–)5(
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:تأثیر األزمات على السلوك التنظیمي/ 6

یكون التنظیم في الحاالت الطبیعیة یسیر وفق البرامج والخطط وكذا المهام، وتسیر المؤسسة بشكل 
منظم، لكن حین حدوث أزمات ورغم اختالف أشكالها نسجل تأثیرات تكون بین المتوقع وغیر المتوقع 

ت كبرى جراء على السلوك التنظیمي، وما یشهده العالم خاصة في مجال األموال والبورصة وٕافالس شركا
جراء حدوث كوارث طبیعیة، وهنا نسجل مهمةحدوث أزمات اقتصادیة، أو اختفاء مجاالت اقتصادیة 

.إفالس شركات التأمین وفي دول متطورة جراء الكوارث الطبیعیة

فبمجرد حدوث األزمات والكوارث یكون الضغط على الوحدات خاصة في هرم السلطة وتحمیلیها 
وتضارب وتبادلالمسؤولیة في الظروف والوضع الجدید، هذا ما قد یؤدي إلى استقاالت جماعیة 

التصریحات واختالف عوامل غیر واقعیة، كما قد تؤدي هذه المستجدات إلى اإلعالن عن حالة اإلفالس 
.ن كانت شركاتإ

حد ممكن ألن ضیقمجال االستشارة في عملیة اتخاذ القرارات الحاسمة إلى أیقكما نسجل تضی
عامل الوقت، والتصرف بسرعة، وهنا تكون درجة المخاطرة عالیة جدا وقد تكون النتائج عكسیة وهنا 

ة وفي عملیة التنظیم، یكمن دور عملیة التدریب والتكوین وبروز شخصیة القائد ومدى تحكمه في األزم
ألن تداخل الصالحیات وعدم احترام التدرج التنظیمي وكثرة عدد األوامر في الموقف الواحد، وعدم وضوح 

.أو عدم وجود استراتیجیة لمثل هذه الحاالت

كما نسجل اضطراب في العملیة االتصالیة سواء بین القیادة والمرؤوسین في التنظیم أو بین 
ل والجماهیر لتوضیح الوضع واخذ االحتیاطات الالزمة في مجال التوعیة وتوضیح المسؤول عن االتصا

تخلفه الكارثة مباشرة ال یمثل سوى نسبة من الدراسات أوضحت بأن مااإلجراءات المتخذة، ألن العدید
وهنا نبرز أهمیة التخصص في العمل ومدى ضرورة التنسیق ،قلیلة مقارنة بما تخلفه بعد انتهائها

بین الوحدات من مختلف األجهزة، هذا لعدم تسجیل اضطرابات قد تكون تكلفتها كبیرة في ما ي فلیاتيمالع
المجال البشري وحتى الخسائر االقتصادیة، ونسجل تغیرات اجتماعیة وتحوالت عمیقة في المجتمع 

. وظهور ظواهر في االتجاه العكسي لقیم المجتمع ومعاییره
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.الموارد البشریة: المطلب الثاني

:هامفهوم/ 1

ذوي المهارات والمعارف، والذي یقصد بالموارد البشریة ذلك الكم الذي تمتلكه المنظمات من األفراد
مجال التنافسي بالنسبة للمنظمات ال یتعلق فقط ال، ف)1(»یستطیعون تحقیق میزة تنافسیة لمنظماتهم

بالتمركز االستراتیجي ولكل بحسب عدد الكفاءات التي تمتلكها المنظمة وهو ما جاء في أفكار 
، )2(»رجالي الذین بهم سوف أستمر وأواصلولكندع لي مني كل آالتي، خد «والقائل Carnegieكارنجي

.)3(والموارد البشریة هي عامل أساسي للنجاح االستراتیجي بالنسبة للمنظمات

:أهمیة الموارد البشریة في التعامل مع الكوارث الطبیعیة/2

البد أن یتمیز العنصر البشري أثناء التعامل مع الكوارث الطبیعیة باختالفها واختالف أزمنة وأمكنة 
حدوثها واختالف شدتها وما تسببه من خسائر، بمجموعة من السمات الضروریة ومنها الوعي والتعاون، 

إال عن طریق الوعيهذاعالیة بطبیعة الكارثة وتداعیات الموقف وال یكون بدرجةالوعي یكونفال بد أن 
التدریب والتكوین الحقیقي والمیداني، وهنا دور المكلفین باإلعالم ومجال التوعیة بالنسبة ألفراد المجتمع، 
ویكون التعاون وتنسیق الجهود كي یتم السیطرة على الكارثة أو األزمة، وضرورة االستفادة من التجارب 

رد البشریة وتخطیطها بما یناسب ونوع الكوارث المحتمل لیتم وضع استراتیجیة في مجال إدارة الموا
حدوثها، وهنا نوضح تأثیر البیئة الطبیعیة واالجتماعیة على نجاح عمل األفراد ونجاح المنظمة ككل في 

.)4(»القوة االقتصادیة، التكنولوجیة، السیاسیة والقانونیة، واالجتماعیة«تعاملها مع الكوارث ومنها 

(1) -Bernord GAZIER :Les stratégies des ressources humaines, la découverte, paris, France, 1993,
p :3.
(2) -Yves EHERY et François GOHIN ,Dynamiser les ressources humaines, Bibliothèque ressources
humaines, 1ere Edition, paris, France,1999, p :9.
(3)-Loïce CADIH et autres, Gestion des ressources humaines, Dunord, paris, France, 1997,  p:31.
( 4 )- Owen E.Hughes: public Management and public Administration (Third Edition) NewYork:
Palgrave Macmillan, 2003, p: 217.
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:تخطیط الموارد البشریةاستراتیجیة/ 3

بأنها تحدید األهداف والغایات طویلة «رتعددت التعاریف حول معنى االستراتیجیة، فعرفها شاندل
بأن االستراتیجیة هي تصور المنظمة عن طبیعة العالقة المتوقعة «، لیضیف أسنوف)1(»األجل للمنظمة

االستراتیجیة هي الخطة واألنشطة، «بكون وكذا توماس )3(ویتوافق جیمس كوین)2(»مع البیئة الخارجیة
وكذا هي مجموعة القرارات والحركات المرتبطة باختبار الوسائل وتمركز الموارد من أجل الوصول إلى 

.)4(»األهداف

یكون التخطیط االستراتیجي بمعنى تصمیم المستقبل المراد الوصول إلیه وتحدید الوسائل الالزمة ل
عملیة تخطیط الموارد البشریة في الحصول على العدد الالزم والنوع المناسب ، وتساعدنا )5(لتحقیق ذلك
داء في الكم والكیف واالستثمار في الموارد البشریة وتعزیز الدافعیة للعمل مع التقدم والنمو لتحقیق األ

وارد وصوال إلى تحقیق التكامل بین الخطط االستراتیجیة للمنظمة وبین استراتیجیة إدارة المالوظیفي
.المختلفةأنشطتهاالبشریة و 

(1)-Rudolf BRENNMANN et Sabrine SEPARL: Economie d’entreprise, Dunord, paris, France, 2001,
p :131.
(2)- Michel GERVAIS : Stratégie de l’entreprise, Economica, 5eme Edition, paris, France, 2003, p :18.
(3)- Redolphe DURAND: Guide du management Stratégique, Dunord, paris, France, 2003, p : 227.
(4) -Michel MARCHESNAY : Management Stratégique, les édition Chihab , Algérie, 1997, p : 186.
(5) -Ahmed HAMADOUCHE : Méthodes et outils d’analyses stratégique, les éditions Chihab, Alger,
Algérie, 1997, p :32.
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.مراحل عملیة تخطیط الموارد البشریة): 01(الشكل رقم 

Source: Alain MEIGNANT, Ressources humaines Déployer la stratégie, édition
liaisons, Paris, France, 2000, P : 121.

االستراتیجیة

تحدید االحتیاجات المستقبلیة 
من الموارد البشریة

تحدید الفجوة

تقدیر عرض العمالة

تنفیذ الخطة 
ومتابعتها

الموارد البشریة 
الحالیة في المنظمة 
أو المتوفرة في سوق 

العمل

وضع برامج لمعالجة عدم التوازن 
بین االحتیاجات المتوقعة من الموارد 

البشریة وبین المتاح منها 
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:مفهوم إدارة الموارد البشریة/ 4

إن إدارة الموارد البشریة بشكلها الحدیث لیست ولیدة الساعة، إنما هي نتیجة لعدد من التطورات 
لمحیط االقتصادي أو االجتماعي أو على مستوى قوانین تنظیم العمل داخل المتداخلة سواء على مستوى ا

.)1(المنظمات

مجموعة من البرامج والوظائف «ي وآخرون مفهوما إلدارة الموارد البشریة باعتبارها قدم علي غرب
، ومنه هي عملیة االهتمام بكل ما یتعلق )2(»واألنشطة المصممة لتعظیم كل من أهداف الفرد والمنظمة

)3(»من خالل العملیة االداریة المتعلقة بتخطیط وتوظیف وتنظیم وتطویر وتحفیز«بالموارد البشریة 

.)5(»للوصول إلى االستخدام الفعال للموارد البشریة)4(توفیر احتیاجات المنظمة من األیدي العاملة «و
:األهمیة واألهدافإدارة الموارد البشریة بین / 5
:أهمیة إدارة الموارد البشریة/5-1

من المجاالت إال بوجود مساهمة فعالة إلدارة الموارد ال یتحقق نجاح أي منظمة وفي أي
البشریة وهذا بعد استقطابه الخبرات والكفاءات الممیزة لتحقیق عملیة التواصل مع العمل والتنظیم، 

ل توفیر مناخ تنظیمي مناسب لتقدیم وبذل المجهودات وٕابراز من أجل الزیادة في االنتاج من خال
یر العاملین وفي األوقات فالجانب التدریبي والتكویني للعمال، وال ینبغي االغفال عن موضوع تح

عملیة االختیار وبعدها التعیین وتستمر باتجاه التقییم مندالمناسبة والمدروسة، وتكمن األهمیة 
المعاییر المناسبة سیعود بالفائدة سواء عوضباالجتهاد في هذه المراحل والتدریب والترقیات، ألن

.للعامل أو من الناحیة االقتصادیة وناحیة االنتاج

(1)-Jacqueline BARRAUD et autre : la fonction ressource humain, Dunord, 2eme Edition, paris, France,
2004, p 14.

. 17، ص 2002موارد البشریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، تنمیة ال: علي غربي وآخرون-)2(
، بیروت، لبنان، 1إنجلیزي، مكتبة لبنان ناشرون، ط–معجم إدارة الموارد البشریة وشؤون العاملین عربي : حبیب الصحاف-)3(

. 1، ص 1997
. 21، ص 2004، عمان، األردن، 1إدارة الموارد البشریة، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط: محمد فالح صالح-)4(
.22، ص 1993إدارة الموارد البشریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، : محمد عثمان إسماعیل-)5(
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:أهداف إدارة الموارد البشریة/5-2
:تتلخص أهداف إدارة الموارد البشریة في ثالث أقسام

: أهداف إدارة الموارد البشریة نحو المنظمة/5-2-1
طریق تحدید مواصفات األعمال، والبحث عن مصادر ویكون الحصول على األفراد األكفاء عن 

برامج ومتطلبات لتحقیق االستفادة المثلى من الجهود والطاقات من العاملة وتحدید عملها وفق ىالقو 
من خبرته معارف العامل وكذا نخالل التدریب والتطویر ووجود معاییر التقییم المدروسة واالستفادة م

الموظفین بینهم وكذا مع وتعیینه في المنصب المناسب، للحفاظ على استمرار الرغبة في العمل واندماج 
.أهداف المنظمة

:إدارة الموارد البشریة نحو العاملین/5-2-2

ومنها مبدأ تكافؤ الفرص وعدم وضع قیود لمسار العامل المهني وربط مجال الترقیات والحوافز 
استعداد العامل لتقدیم األداء الجید وكذا رغبته في التطور المعرفي والتقني، مع توفیر سیاسات بمدى 

موضوعیة لمنع االسراف والتبذیر في الطاقات البشریة وعدم المجازفة بالعمال بالقیام بالمهام الخطرة دون 
.حمایة وكذا تنظیم العمل وتوفیر الوسائل الالزمة

:وارد البشریة نحو المجتمعأهداف إدارة الم/5-2-3

تسعى اإلدارة في هذا المجال إلى جدب العمال إلى القطاعات االنتاجیة والتي تحقق الرفاهیة ألفراد 
دول العالم بتحدید مجاالت أكثر استقطابا أو ما یسمى التخصص في االنتاج المجتمع وهذا ما شهده جلّ 

جمیع األصعدة وترغیب األفراد في مثل هذه وتحول هذا التخصص إلى ثقافة اجتماعیة تنعكس على
المهن والعمل في هذه المجاالت، ألنها أكثر مالءمة من الناحیة االجتماعیة وكذا االقتصادیة، مما یعزز 

.درجة االندماج االجتماعي وكذا درجة االعتزاز باالنتماء، وهي متطلبات لتحقیق مجال التفوق العملي
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.لتشریعي إلدارة الكوارث واألزماتالجانب ا: المبحث الثاني

:تمهید
یعتبر الجانب القانوني من األدوات المهمة لتحدید الصالحیات والمسؤولیات في حال حدوث كوارث 
طبیعیة أو أزمات وهذا الختالف القطاعات المتدخلة ولمجموع التقاطعات المتوقعة في حال العمل 

.المیداني، سواء في الجانب الوقائي أو التدخل العملیاتي

:أهم المواد القانونیة/1
والمتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر 25/12/2004المؤرخ في 20- 04قانون رقم 

الكوارث في إطار التنمیة، إذ یعتبر هذا القانون من أهم التشریعات في االطار التنظیمي إذ عرف القانون 
ان وبیئته، یمكن في مادته الثانیة أن الخطر الكبیر في مفهوم هذا القانون، كل تهدید محتمل على االنس

ضمان الظروف مادته الّرابعةحدوثه بفعل مخاطر طبیعیة استثنائیة أو بفعل نشاطات بشریة وجاء في 
)1(.المثلى لإلعالم والنجدة واالعانة واألمن والمساعدة وتدخل الوسائل االضافیة أو المتخصصة

:یر الكوارث ومنهایذكرت بقواعد الوقایة من األخطار الكبرى وتسفأما المادة الثامنة 

.مبدأ الحذر والحیطة- 
.مبدأ التالزم- 
.العمل الوقائي والتصحیحي باألولویة عند المصدر- 
.مبدأ المشاركة- 
.مبدأ إدماج التقنیات الجدیدة- 

)2(:تصنیف المخاطر/2

:وأوضحت المادة العاشرة المخاطر وهي
.الزالزل واألخطار الجیولوجیة- 
.الفیضانات- 
.األخطار المناخیة- 

.15، ص 2004دیسمبر سنة 29هـــ الموافق لــــ 1425ة عام ذو القعد17-84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد -)1(
.16ص : نفس المرجع-)2(
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.حرائق الغابات- 
.األخطار الصناعیة والطاقویة- 
.األخطار االشعاعیة والنوویة- 
.األخطار المتصلة بصحة االنسان- 
.األخطار المتصلة بصحة الحیوان والنبات- 
.أشكال التلوث الجوي أو األرضي أو البحري أو المائي- 
.البشریة الكبیرةالكوارث المترتبة على التجمعات - 
.ر الكوارثیمجال الوقایة من األخطار الكبرى وتسی- 

:مجال الوقایة من األخطار الكبرى وتسیر الكوارث/3

:مجال االعالم/3-1

بأن الدولة تضمن للمواطنین : 11جاء في نفس القانون الفرع األول في االعالم وتحدیدا في المادة 
المعلومات المتعلقة باألخطار الكبرى ویشمل حق االطالع على المعلومات اطالعا عادال ودائما على كل 

)1(:اآلتیة

.معرفة األخطار والقابلیة لإلصابة الموجودة في مكان االقامة والنشاط- 
.العلم بترتیبات الوقایة من األخطار الكبرى المطبقة في مكان االقامة أو النشاط- 
.العلم بترتیبات التكفل بالكوارث- 

والذي یتضمن إنشاء لجنة االتصال المرتبطة باألخطار 181- 04وجاء المرسوم التنفیذي رقم 
بتحدید استراتیجیة وطنیة لالتصال ترتبط 02، وتكلف حسب المادة )2(الطبیعیة والتكنولوجیة الكبرى

:باألخطار الطبیعیة والتكنولوجیة الكبرى ومن مهامها

التي تتالءم مع األوضاع المترتبة عن األخطار الطبیعیة والتكنولوجیة تحدید دعائم ووسائل االتصال - 
.والوقایة منها

.ضبط كیفیات المقاربة للمعالجة االعالمیة- 

.17-16، ص 2004دیسمبر 29الموافق لـــ 1425ذو القعدة عام 17-84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد -)1(
.24، ص 2004یونیو 27هــ الموافق لـــ 1425جمادى األولى 9-41الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد -)2(



إدارة الكوارث الطبیعیة واألزمات:             الفصل الثالث

- 56 -

فتوضح بأن اللجنة یرأسها وزیر مكلف باالتصال وتضم ممثلین عن وزیر الدفاع 3أما المادة 
ل عن وزیر الشؤون الخارجیة، وممثل عن الوطني ممثل عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، ممث

المالیة، الطاقة والمناجم، الموارد المالیة، الشؤون الدینیة واألوقاف، التهیئة العمرانیة : الوزارات التالیة
الي والبحث عوالبیئة، التربیة الوطنیة، األشغال العمومیة، الصحة والسكن وٕاصالح المستشفیات، التعلیم ال

، الشباب والریاضة، التضامن الوطنيوزیر المكلف بتكنولوجیات االعالم واالتصال، العلمي، ممثل عن ال
السكن والعمران، الصناعة، ممثل عن قیادة الدرك الوطني، ممثل عن المدیریة العامة لألمن الوطني، 

والفیزیاء ممثل عن المدیریة العامة للحمایة المدنیة، ممثل عن مركز البحث في علم الفلك والفیزیاء الفلكیة
.األرضیة

علم النفس التطبیقي، (خبراء یختارهم الوزیر المكلف باالتصال في المیادین التالیة ) 06(أیضا ستة 
.)1()علم االجتماع التطبیقي، علوم التربیة، علوم االعالم واالتصال، األخطار الطبیعیة والتكنولوجیة

تسجیل نقائص من خالل المرسوم رقم وأشیر هنا إلى أن هذه التوضیحات واالضافات جاءت بعد
الذي یحدد شروط وطرق التدخل، تفعیل التدخالت واالغاثة عند 1985أوت 25المؤرخ في 231- 85

).ORSEC(وقوع كارثة والمسمى 

.، المتعلق بالوقایة من أخطار الكوارث1985أوت 25المؤرخ في 232-85المرسوم رقم - 
.هذه النقائصستدراكلتوضیح وا25/12/2004المؤرخ في 20- 04جاء قانون - 

:مجال الوقایة من الزالزل والخطر الجیولوجي/3-2
:الوقایة في مجال البناء/3-2-1

)2(:21مادتهوفي 25/12/2004المؤرخ في 20-04دائما وفي إطار ما نص علیه القانون 

یوضح المخطط العام للوقایة من الزالزل واألخطار الجیولوجیة تصنیف مجموع المناطق المعرضة 
لهذه األخطار، بحسب أهمیة الخطر، قصد التمكین من االعالم المناسب وتنظیم إعادة توازن المنشآت 

.البشریةتقراتسالموٕاعادة نشر بعض 

.26-25، ص ص المرجع السابق: 9-41الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد -)1(
.18، ص 2011دیسمبر سنة 29هــ الموافق لـــ 1425ذو القعدة عام 17-84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد -)2(
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القیام بإعادة بناء أي مبنى أو منشأة أساسیة من ذات القانون على عدم إجازة 23وأكدت المادة 
)1(.تهدمت كلیا أو جزئیا بسبب الزلزال أو خطر جیولوجي إال بعد المراقبة

-90رقم المعدل والمتمم للقانون1425جمادى الثانیة 27المؤرخ في 05-04وجاء القانون رقم 
ال تكون قابلة للبناء إال «ته الرابعة والمتعلق بالتهیئة والتعمیر، وفي ماد01/12/1990المؤرخ في 29

، )2(القطع األرضیة التي تكون غیر معرضة مباشرة لألخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة
تؤكد على تحدید األراضي المعرضة لألخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة أو تلك 11وفي المادة 

كما تنص نفس المادة على ضرورة تعریف . »...التهیئة والتعمیرالمعرضة لالنزالق عند إعداد أدوات 
.)3(وتصنیف المناطق المعرضة للزلزال حسب درجة الخطورة

:الوقایة في مجال التأمین/3-2-2

والذي یتعلق بإلزامه 2003غشت26المؤرخ في 12- 03في مجال التأمین جاء األمر رقم 
.التأمین على الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایا

وجاء في مادته األولى ضرورة اكتتاب عقد تأمین على األضرار من آثار الكوارث الطبیعیة والتي تعرف 
وحسب المادة الثانیة هي األضرار المباشرة التي تلحق باألمالك جراء وقوع حادث طبیعي ذي شدة غیر 

)4(.ادیة مثل الزالزل أو الفیضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرىع

:تصنیف األماكن ذات األخطار الكبرى/3-2-3
تمت أماكن تقام بها العدید من النشاطات االقتصادیة وفي المجال االنتاجي تحدیدا ولكن طبیعة 

إلى إصدار مراسیم في ذات السیاق هذه األنشطة تجعلها أماكن بالغة الخطورة ما دفع بالمشرع الجزائري 
:ومنها
والذي یعلن المنطقة الصناعیة سكیكدة 2006مایو 17المؤرخ في 161-06مرسوم تنفیذي رقم * 

)5(.منطقة ذات أخطار كبرى

.18مرجع سابق، ص ،17-84رسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد الجریدة ال-)1(
.4، ص 2004غشت 15هــ الموافق لـــ 1425جمادى الثانیة عام 28-51الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد -)2(
.4نفس المرجع السابق، ص -)3(
.22، ص 2003غشت 27هــ الموافق لـــ 1425جمادى الثانیة عام 28-52الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد -)4(
.4، ص 2006مایو سنة 21ه الموافق لـــــ 1427ربیع الثاني عام 23-33الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد -)5(
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والذي یعلن المنطقة الصناعیة أرزیو منطقة 2006مایو 17المؤرخ في 162- 06مرسوم تنفیذي رقم * 
)1(.ذات أخطار كبرى

والتي تؤكد على هدم المساكن القصدیریة والبنایات غیر الشرعیة 5ومن االحتیاطات جاءت المادة 
.والسكنات المؤقتة المبنیة بداخل المنطقة الصناعیة أرزیو

أمیناس منطقة ذات إنوالذي یعلن قطب 2006مایو 17المؤرخ في 163-06مرسوم تنفیذي رقم * 
)2(.أخطار كبرى

:رثتسییر الكوا/ 4
منه لتوضیح أن المنظومة الوطنیة لتسییر الكوارث تتشكل مما 50في نفس القانون جاءت المادة 

:یأتي
.التخطیط للنجدة والتدخالت- 
)3(.التدابیر الهیكلیة للتكفل بالكوارث- 

عن أن مخططات تنظیم النجدة تنقسم بحسب درجة خطورة الكارثة والوسائل الواجب 52وأوضحت المادة 
:تسخیرها وهي

)4(.لمواقع الحساسةلمشتركة بین الوالیات، والئیة، بلدیة، الوطنیة،مخططات تنظیم النجدة - 

:ما یليعلى 54حسب المادة نصأما عن التدخالت فت
.إنقاذ األشخاص ونجدتهم- 
.إقامة أماكن اإلیواء المؤقتة والمؤمنة- 
.التسییر الرشید لإلعانات- 
.وبین وممتلكاتهمأمن وصحة المنك- 
.التزود بالماء الصالح للشرب- 
)5(.إقامة التزود بالطاقة- 

.6نفس المرجع السابق، ص : 23-33الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد -)1(
.8نفس المرجع السابق، ص -)2(
.21، ص 2004دیسمبر سنة 29ه الموافق لـــــ 1425ذو القعدة عام 17-84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد -)3(
.22نفس المرجع السابق، ص -)4(
.22نفس المرجع السابق، ص -)5(
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:وهي63إضافة إلى ما سبق هناك التدبیر الهیكلیة للتكفل بالكوارث وهذا ما نصت علیه المادة 
.تكوین االحتیاطات االستراتیجیة- 
.إقامة منظومة التكفل باألضرار- 
)1(.إقامة المؤسسات المتخصصة- 

الوطني والمتعلق بمساهمة الجیش1991دیسمبر سنة 06المؤرخ 23- 91وجاء القانون رقم 
من العمومي خارج الحاالت االستثنائیة ومنها حمایة السكان ونجدتهم األمن الشعبي في مهام حمایة األ

)2(.اإلقلیمي، حفظ األمن

)3(90بالبلدیة وفي مادته والمتعلق 2011یونیو 22المؤرخ في 10- 11أیضا جاء القانون رقم 

أمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بتفعیل یفي حالة حدوث كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة على إقلیم البلدیة 
.المخطط البلدي لتنظیم اإلسعافات طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

)4(:الدفاع المدني في الكوارث واألزماتدور/ 5

:ساهمت في وضوح دور الدفاع المدني والمتمثل فيالموضوعةكل النصوص التشریعیة

.االنذار من الكوارث الطبیعیة- 
.االنذار من االعتداءات المختلفة- 
.الكشف عن المخاطر المحدقة باألشخاص- 
.قة بهم وعن اإلجراءات الواجب اتباعهادإبالغ األشخاص عن المخاطر المح- 
.عادة إسكان المنكوبینالتكفل أو اإلیواء، عن طریق إ- 
.حمایة األشخاص، الممتلكات والبیئة- 
.تنظیم اإلغاثة بإتاحة كل الوسائل، حسبما یقتضیه مخطط تنظیم النجدة- 
.صالتاالالمساهمة في الحفاظ على وسائل - 
. وتفكیك المتفجراتةوالكیمیائیالتطهیر والتقاء على انتشار األشعة النوویة، البیولوجیة - 
.المساعدة في إعادة تفعیل النشاطات الضروریة لحیاة المواطن- 

.23نفس المرجع السابق، ص :17-84العدد ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-)1(
.23-86ه، ص 1412جمادى األولى عام 30- 63الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد -)2(
.15، ص 2011یونیو سنة 3ه الموافق لــــ 1432، أول شعبان عام 37الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد -)3(

(4) -WWW.Majliselovma-d2/!3emejez/com/doc1.Doc.
.13:37الساعة -2012مارس 10السبت 
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:القیادة أثناء الكوارث/ 6

، فإن مركز القیادة هو الجهاز 1985أوت 25المؤرخ في 231-85حسب ما یقتضیه المرسوم رقم 
:بالمهام الرئیسیة التالیةوالمكلفالوحید المسؤول عن العملیات، 

.تقدیر حجم الكارثة- 
.المتطلبات بغیة التجسید الكلي أو الجزئي المخطط الطوارئ والنجدةتقییم- 
.تجمیع الوسائل الضروریة التي یتم استغاللها- 
.قاذنتنظیم عملیات اإلغاثة واال- 
.اتخاذ إجراءات طلب التعزیزات حسب الحاجة- 
.السهر على إیصال المعلومة- 
.السهر على األمن وتنقل األشخاص والممتلكات- 
.السهر على إعادة إسكان المواطنین المتضررین- 
.تسییر كل الوسائل اإلضافیة عند الحاجة- 
)1(.مة للعملیاتاإعداد الحوصلة الع- 

:اتخاذ القرار أثناء الكوارث/ 7

من أجل اتخاذ القرارات السلیمة لم تغفل المنظومة القانونیة هذا الجانب المهم والحیوي في تحدید 
والذي 2003أكتوبر 08المؤرخ في 332- 03فكان المرسوم التنفیذي رقم ،في الكارثةمسار التحكم 

)2(.یتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظیمه وسیره

ویعتبر المركز أداة لالستماع والترقب یتولى مهمة جمع واستغالل كل المعلومات المتعلقة بحیاة 
أن تساعد على الوقایة وتسهیل تسییر األحداث ذات البعد الوطني التي قد تخلق ن شأنها مالبالد التي 

.حالة أزمة وتستدعي تسویتها تنسیقا مشتركا ما بین القطاعات واتخاذ قرار فوري

.7، ص 2003أكتوبر سنة 12الموافق لــ 1424شعبان عام 16، بتاریخ 61الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد -)1(
.4، ص2003أكتوبر سنة 12لموافق لـــــ ه ا1424شعبان من عام 16بتاریخ 61الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد -)2(
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:ومكلف بــــ

جمع المعلومات وكذا إحصاء الوسائل الضروریة لقیادة عملیات الحمایة واإلسعاف مركزتها، وحشدها - 
.ها تحت تصرف السلطاتووضع

:صندوق الكوارث الطبیعیة واألخطار التكنولوجیة الكبرى/ مجال التعویضات/ 8

منه تتكون نفقات 03، وتوضح المادة 1990دیسمبر 15المؤرخ في 402- 90مرسوم تنفیذي رقم 
)1(:الصندوق من

.التعویضات التي تدفع لضحایا الكوارث الطبیعیة- 

.بالدراسات التي تتعلق بالوقایة من األخطار التكنولوجیة الكبیرةالنفقات الخاصة - 

.مصاریف تسییر الصندوق وملفات النكبات- 

أن 4وتحدد المادة لباستعجاالنفقات التي تصرفها المصالح العمومیة لنجدة ضحایا الكوارث الطبیعیة - 
.الحسابر بالصرف الرئیسي لهذامالوزیر المكلف بالجماعات المحلیة هو اآل

أن إعالن المناطق المنكوبة یكون بقرار مشترك بین الوزراء المعنین وتحدد 7فیما تحدد المادة 
أن یتم تدخل الصندوق فیما یخص تعویض األضرار الجسدیة منها والمادیة في حدود النسبة 16المادة 

.المئویة التي تقترحها اللجنة الوطنیة

.1750-1749ه، ص 1411جمادى الثانیة عام 2-55الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد -)1(
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.وٕادارة الكوارث واألزماتتدریبال:المبحث الثالث

:تمهید

یعتبر تطویر األفراد العاملین مسؤولیة ونشاطا، یجب أن تمارسه وأن تتمرس علیه إدارة الموارد 
البشریة، وهذا من خالل القیام بعملیة تدریب األفراد، والعمل على التوسیع والرفع من مستواهم ومؤهالتهم، 

هامة، وتهتم معظم إلى جانب حصولهم على معارف ومهارات تمكنهم من تبوء مناصب إداریة وقیادیة
المنظمات بتدریب عمالها قصد تحسین أدائهم، وألن العامل ال یمكن أن یتقدم في مشواره الوظیفي 

دورات تدریبیة وتكوینیة، وهذا قصد التمكن أیضا من معرفة مستجدات التدرب والمهني إال إذا خضع إلى 
ارث واألزمات والتمكن من استعمالها أحدث التقنیات وكذا التعرف على مراحل تنفیذ مخططات الكو على 

.في حال حدوث طوارئ

:مفهوم التدریب/ 1

یعرف التدریب بأنه عملیة دینامیة تستهدف إحداث تغیرات في معلومات وخبرات وطرائق أداء 
ویكون التدریب إما )1(سلوك، واتجاهات المتدربین بغیة تمكینهم من استغالل إمكاناتهم وطاقاتهم الكامنة

المجال المراد التدرب فیه وٕاما بعدیا أي بعد وي قبل الحصول على أیة معلومات عن المهام أقبلي أ
.العمل في المجال لمدة زمنیة ولو قصیرة وهنا إحداث إما التغیر أو التطویر

:التدریب والتطویر/ 2

المجموعة من عنصرا أساسیا لمجموعة العمل حتى تتمكن هذه « إذ یمثل التدریب والتطویر الفعال 
وعرف )2(األداء بشكل جید، ولضمان أن المؤسسة لدیها أشخاص قادرون على مواجهة التحدیات الجدیدة

.)3(»التدریب كذلك بأنه عملیة سلوكیة یقصد بها تغییر الفرد بهدف تنمیة قدراته، ورفع كفایته اإلنتاجیة

ووضعت خطط ورفع من وأنشأت علوم ألجل تحسین طرق التدریب واستحدثت وسائل حدیثة 
.مستوى التقنیة لغرض الوصول إلى تطویر الفرد واستغالل طاقاته العقلیة والجسمیة

، اإلصدار 1التدریب مفهومه وفعالیته، بناء البرامج التدریبیة وتقویمها، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط: حسن أحمد الطعاني-)1(
. 14، 13، ص ص، 2007الثاني، 

.20، ص 2008، 3إدارة الموارد البشریة، دار الفاروق للنشر والتوزیع، ط: باري كشواي-)2(
.15سابق، صمرجع:حسن أحمد الطعاني-)3(
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:التدریب وٕادارة الكوارث واألزمات/ 3
أن یتم تهیئة األفراد في كل المجاالت كان البذالتطوریعد التطور المذهل في مجال المعلومة وكذا

وتدریبهم لمواكبة هذه التطورات وهذا قبل بدء الخدمة أو أثناء المسار المهني، ضف إلى ذلك ظهور 
كوارث من صنع اإلنسان وٕاذا أضفنا الكوارث الطبیعیة نجد بأن العالم بأسره في خطر ما یتطلب تجنید 

.العقل البشريكل الطاقات من بشریة وكذا المالیة بكل األنواع للرقي ب

على إجراءات وأعمال خطط منظمة دإن معظم األفكار التي یتضمنها التدریب على الطوارئ تعو 
)1(.جیدا وقائمة على تقییم وتقویم مسبقین للمخاطر

على الكارثة وهو أمر وارد جدا خاصة أثناء حدوث الزالزل، ألن ما تحدثه أي تغیراتوحدوث 
تكون مكملة ومسببة لخسائر إضافیة أو قطع طرق التمویل أو زیادة عدد بعض الهزات االرتدادیة القویة

المصابین أو إحداث صدمات نفسیة إضافیة أو عدم كفایة األدویة، كل هذه العوامل تتطلب اتخاذ قرارات 
سریعة وهنا یكون االجتهاد الشخصي ونخص هنا حالة انقطاع االتصال بغرفة العملیات مما یجعل مكان 

بعض علیه وهو یدرك أن « والقائد دوما یمیل إلى المخاطرة ،ارثة معزول ویسیر حینها داخلیاوقوع الك
إن اإلنسان یسمو على الحیوان : واریقول سیمون دي بوف،المخاطرات من أجل أن یحسن مستوى حیاته 

.)2(»لیس بصنع الحیاة بل بالمخاطرة

في تدریب األفراد بین الدول المتقدمة واألخرى النامیة، فنجد مثال في الیابان ةوتمت فرق كبیر 
ا، في حین ال یمكن التحكم في القضاء على مالتحكم في التسربات اإلشعاعیة كالذي حدث في فوكوشی

ن هزات أرضیة ال تذكر أخاصة النائمة منها في الصحاري ونجد باألودیةبعض الحشرات أو بعض آثار 
لدول المتطورة تسبب خسائر مالییر الدوالرات في الدول النامیة والتي ال تولي اهتماما بالغا بتدریب في ا

.الموارد البشریة

على التدریب على القوة رجاله لیس هناك وصفا للقائد أعظم من أن یساعد « یقول منیوس، 
.)3(»والفعالیة والتأثیر

.8، ص2008إدارة المخاطر واألزمات واألمن، ترجمة أحمد المغربي، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، : إدوارد ب، بوردزیكس-)1(
األردن، ،االتجاهات الحدیثة في القیادة اإلداریة والتنمیة البشریة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: محمد حسین العجمي-)2(

.170، ص2008
.171مرجع سابق، ص: محمد حسین العجمي-)3(
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إیجابیا اخلق جوّ یء من دراساته أو مسیرته ووجب أن ا معرفیا هائال سوافالقائد وجب أن یوفر كمّ 
أثناء عملیة التدریب وان یتبع منهجیة في ایصاله لمختلف التقنیات وأحیانا تتطلب التدرب بشكل مكثف 

أو بدنیاوسریع والوصول إلى مراحل التعب واإلرهاق، ألن التعامل مع مختلف الكوارث لیس أمرا هینا 
.النفسیةحتى على مستوى الجوانب 

ین ر هم العوامل كذلك نجد روح الفریق وهو مستوى التفاهم الكبیر واالنضباط وكذا القیام بالتماأومن 
.نها كانت حقیقیةأكما لو 

ویدرب العاملون للتعامل مع إشارات االنذار المكبر وكذا التدرب على استخدام العملیات الخاصة 
كالسیاقة واالنقاذ، والتدرب على التعاون مع فریق خلیة األزمة باألزمة، والتدرب على مختلف األدوار 

تنفیذها واقعا، وكذا التدرب على الجزء والكل من كیفیةدارة األزمات وكذا والتدرب على التخطیط إل
.لف مادة التدریب من كارثة إلى أخرىتالحالة تخبطبیعةالخطة، و 

:التدریب المهني/ 4

:ة التدریب المهنيیماه/4-1

:مفهوم التدریب المهني/4-1-1

تلك الجهود المنظمة والمخططة لتطویر معارف وخبرات، «نه أعرف التدریب المهني على 
.)1(»داء أعمالهمأواتجاهات المتدربین وذلك بجعلهم أكثر فاعلیة في 

عملیة دینامیكیة تستهدف إحداث تغیرات في معلومات وخبرات، وطرق اداء «كما عرف بأنه 
ما یساعد على رفع مستوى بوسلوك المتدربین بغیة تمكینهم من استغالل إمكاناتهم وطاقاتهم الكامنة، 

.)2(»كفاءتهم بطریقة منظمة

اریة والتنظیمیة التي تهدف إلى تلك الجهود اإلد«وبمعناه الواسع یعرف التدریب المهني على أنه 
تزوید المتدرب بالمعلومات والمعارف، قصد تحسین قدرة الفرد على القیام بدور فعال في المنظمة التي 

.)3(»یعمل لصالحها

.287، ص 2007علم النفس المهني والصناعي، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، : طارق كمال-)1(
. 67، ص2001، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، )أسسه وتطبیقاته(علم النفس الصناعي : أشرف محمد عبد الغني-)2(
.279، ص 2010، مصر، 1إدارة المؤسسات االجتماعیة، الشركة العربیة للتسویق والتوریدات، ط: كفاوینمحمود -)3(
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وكذلك هو عملیة مستمرة لتنمیة مجاالت واتجاهات الفرد أو مجموعة لتحسین األداء واكسابهم 
)1(.الخبرة الكافیة

:وأهداف التدریب المهنيأهمیة/4-1-2

تكمن أهمیة التدریب المهني في الفوائد الكثیرة التي تعود على المؤسسات من حیث زیادة االنتاج 
وتحسین نوعیته وكذا الجانب المالي بانخفاض التكالیف هذا من جهة ومن جهة أخرى في اكتساب العامل 

لحل مختلف المشكالت أما الذهنيالتصور المهارات ومؤهالت تمكنه من انجاز عمله وكذا التطور في 
.مهارات ومعلومات وقدرات جدیدة متعلقة بطبیعة المهام التي یكلفون بهاكسب من أهم األهداف نجد 

وكذا مساعدة العمال على أداء عملهم بإتقان، ومن األهداف كذلك متابعة التطور العلمي 
نفسیة سلیمة لدى العمال، وكذا رفع الكفایة اإلنتاجیة والتكنولوجي واالستفادة منه، أیضا تكوین اتجاهات 

)2(.وأخیرا التدریب من أجل التوجیه والتوعیة

تنمیة االتجاهات السلیمة للفرد نحو تقدیره لقیمة عمله « أما من الناحیة األخرى فهو یساهم في 
.)3(»همیته، واألثار االجتماعیة المتصلة به والمتركبة علیهأو 

:متطلبات عملیة التدریب المهني/4-2

:یتضمن برامج التدریب المهني للعمال جانبین:برامج التدریب المهني/4-2-1

ویكون هذا قبل التحاق العامل بوظیفته، وتكون في شكل معلومات حول المؤسسة، : جانب تمهیدي
.وما تنتجه وكذا الحدیث عنه األجور والتقنیات والنظام الداخلي كالمؤسسة

ویتعلق بأداء العمل، حیث یتم التعرف على المهام والقیام بمختلف التدریبات من قبل :نب ثانيجا
. مختصین في مجال التدریب

:خطوات عملیة التدریب المهني/4-2-2

یتوقف نجاح التدریب المهني وفاعلیته على اتباع المدرب ألسلوب سلیم، وتطبیقه لمبادئ التعلم 
: التي وصل إلیها مجال علم النفس وألخصها في

.20، ص2007، األردن، 1جودة التدریب مفهومه وفعالیته، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط: نجم الغراوي-)1(
.167، ص2002، لبنان، 2والتوزیع، طالسلوكیة واإلداریة، مجد الجامعیة للدراسات والنشر : شفیق رضوان-)2(
.16، ص 2007، مرجع سابق: حسن أحمد الطلعاني-)3(
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.استخدام المدرب للتدریب- 
.للمتدربین وكسب تعاونهمالذهنیةالتهیئة - 

:عرض البیانات ووسائل االیضاح وتتمثل في* 
.م إلى المجهولالسیر من المعلو - 
.مام المتدربینأالقیام بالعمل - 
.تشجیع المنافسة واألسئلة- 
.استخدام وسائل اإلیضاح- 

:قیاس تحصیل الفرد ویكون عبر الخطوات التالیة* 
.إعطاء المتدرب بیانات عن مدى تقدمه- 
.إعطاء المتدرب فرصة للعمل دون إشراف- 
.انتهاء مرحلة التدریب- 

:تقییم عملیة التدریب المهني/4-3

:مقومات نجاح التدریب المهني/4-3-1

ن یستند التدریب المهني على مقومات إداریة، وتنظیمیة وفنیة تجعله أمرا ممكنا من جهة، أال بذ 
:كما تجعله أمرا له عائد من جانب آخر وأهم هذه المقومات

.مطلوب وبأقل التكالیفأن یكون التدریب اقتصادیا، وقت محدد مع مستوى - 
.اختیار أثر األسالیب مالءمة لطبیعة المتدربین وهدف البرامج التدریبي وامكاناتهم المتاحة- 
.تحدید الهدف من التدریب مع تحدید االحتیاجات التدریبیة- 

:طرق تقییم عملیة التدریب المهني/4-3-2

:ویمكن تقییم العمل التدریبي بالطرق التالیة

.االستعانة باالختیارات الكفایة من خالل مدى التقدم في المجال المعرفي والمهارى- 
.االستعانة باالختیارات النفسیة لمالحظة مدى تحصیل الفرد في وقت معین واستعمال األسئلة الشفویة- 
.االستعانة بتسجیالت العمل وتحلیلها- 
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:معوقات عملیة التدریب المهني/4-3-3

و معوقات متعددة، وال شك ألیة التدریب كأي عملیة إداریة أخرى قد تواجه صعوبات ال شك أن عم
:منهاونوجزأن هذه العقبات تختلف من مؤسسة ألخرى ومن مدرب ألخر ومن متدرب إلى متدرب، 

.عدم وضوح الهدف من التدریب- 
.المخصص للمتدربینالبرنامج التدریبيعدم مالءمة- 
.وعدم اختصاص بعضهمعدم كفایة المدربین- 
.ضعف في إدارة برامج وتخطیط التدریب- 

:خاتمة

أهداف المؤسسة، واحتیاجات ىیمكن القول أنه من الضروري لنجاح أي برنامج تدریبي أن تراع
المتدربین، وكذا مالءمة البرامج التدریب لتلك االحتیاجات ولقدرتهم، واختیار المدربین األكفاء، ووضوح 

مع األزمات الموجودة أو المتجددة، قلمخطط التدریب والوضوح في التدرب على الخطط المنجزة، التأ
اتهم التدریبیة وهمم العمال في المیدان وبالتالي الرفع من أیضا إشراك المتدربین أنفسهم في تحدید احتیاج

.مستوى لتنسیق التنظیمي في عملیة التدریب



.تمهید
.مفهوم الوقت/ 1

.المفهوم الفلسفي للوقت/1-1
.المفهوم االقتصادي للوقت/1-2

.إدارة الوقت/ 2
.إدارة الوقت بین التخطیط واتخاذ القرار وقت الكوارث/2-1
.إدارة الوقت من منظور إسالمي/2-2

.خاتمة

الوقــــــتإدارة:رابعالمبحث ال
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. وقتـــــــــالإدارة:الرابعالمبحث 

:تمهید
، إما البقاء على قید الحیاة وٕاما الموت، فكل ثانیة تمر له معنیینالوقت في إدارة الكوارث واألزمات 

، وهنا یتعرض القائمین على ءوحاالت تتفاقم وتزداد سو خاصة بعد حدوث الكارثة تعني وجود اشكاالت 
مختلف العملیات إلى ضغط رهیب ودخول سباق ضد الوقت والذي هو جزء من الزمن، وأضیف معنى 

.ثالث وهو بطئ عملیة التنمیة وظهور مشاكل أخرى ومن تم تأخر عملیة االندماج االجتماعي

:مفهوم الوقت/ 1
ة أن الزمن هو عمر اعبارة الزمن بمیدان الحیشّبهغدة وهو الذيف الشیخ عبد الفتاح أبو عرّ 

)1(.الحیاة، ومیدان وجود اإلنسان وساحة ظله وبقائه ونفعه وانتفاعه

وقد قام الدكتور محمد عثمان صالح من تصویب عبارة الوقت هو الحیاة، بأن الحیاة هي الوقت 
هاء أجله الذي یعیش، تولعل في ذلك التصویب نظرة واقعیة، حیث أن حركة الكائن الحي تنتهي بإن

)2(.حیاته نتیجة مباشرة النتهاء المدة الزمنیة المتاحة له في هذه الدنیاءفانقضا

:المفهوم الفلسفي للوقت/1-1

الماریلو في مقدمته ـأختار في هذا اإلطار ما ذكره الكاتب والخبیر اإلیطالي في إدارة الوقت قالری
أنه في طفولته وعند انقضاء اإلجازات في الریف كان هناك إحساسین مختلفین « لكتاب صناعة الوقت 

ین تسود معاني من نوع الوقت یذهب ویعود من حالفالقریة ووقت المدینة، ففي أعراف الوقتبالوقت وهو 
جدید، بینما في المدینة التي ال تبعد سوى ثالثین كیلو متر یتحدث الناس بمفهوم الوقت الذي ینقضي ال 

.»یمكن إیجاده مرة أخرى

:المفهوم االقتصادي للوقت/1-2

1920یوما، أي 240العام قول أحد المعاهد األمریكیة للتدریب اإلداري، بما أن أیام العمل في ت

11.45دوالرا، فقیمة الساعة من وقتك هي 22.000ساعة إنتاجیة طوال السنة، فإن كان راتبك السنوي 

.17، ص 1959، بیروت،  6قیمة الزمن عند العلماء، دار البشائر، ط: عبد الفتاح أبو غدة-)1(
عربي ألبحاث اإلیمان العدد العیادات وأثرها في ضبط الوقت، مجله أبحاث اإلیمان، الخرطوم، المركز ال: محمد عثمان صالح-)2(

.26العاشر، ص 
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لمدة سنة هو تضییع ،دوالر57.25أسبوع هو تضییع لــ لمدةإن تضیع ساعة واحدة یومیا،دوالرا
ساعات العمل التي تنفقها فیها، إذ ال تختلف تحسب تكلفة السلع من خاللالمتقدمةاألمم فإن$2750لـــ

)1(.قیمة الموارد األولیة المستخدمة في صناعة تلك السلع

:إدارة الوقت/ 2

عند الحدیث عن إدارة الوقت یكون أول سؤال لماذا إدارة الوقت؟

اإلبداع ا وقت نلتنفیذ المهام واألعمال الهامة بأقل جهة وأقصر وقت، ثم یتبقى ل« اإلجاباتفمن 
.)2(»والتخطیط للمستقبل وللراحة واالستجمام أیضا

إدارة الذات، حیث یعتبر االنضباط الذاتي مفتاح « ي مصطلح إدارة الوقت على أنه نر كیوعرف ما
.)3(»إدارة الوقت

ظة فیه حأما وٕادارة الوقت هي حصر الوقت وتحدیده وتنظیمه وتوزیعه مناسبا، واستثمار كل ل
األمثل في ضوء مخططات مناسبة تربط بین األهداف التي ینبغي تحقیقها والممارسات االستثمار 

لعملیات متابعة كلهتنفیذها، والوقت المحدد لهذا التنفیذ دون هدر واخضاع ذلك سیتمواألسالیب التي
.وتقویم

األفضل للوقت إدارة النشاطات واألعمال التي تؤدي في الوقت، وتعني االستخدام «بأنها ر نفر فهاویعرّ 
.)4(»ولإلمكانیات المتوفرة وبطریقة تؤدي إلى تحقیق أهداف عامة

دى التقدم الحضاري للدول وذلك من مالوقت یستخدم كمقیاس ل« وتكمن أهمیة إدارة الوقت في أن 
.)5(»ار حقیقي لمدى فاعلیة وكذا جاهزیة األفرادیخالل معرفة اتجاهات شعبها وأیضا یعتبر اخت

، فرجینا، 1إدارة الوقت بین التراث والمعاصرة كیف تنجح إدارة وقتك وبالتالي حیاتك، دار ابن الجوزي، ط: محمد أمین شحادة-)1(
. 67، ص 2005الوالیات المتحدة، 

.16، ص 2004، الكویت، 2والتوزیع، طفن إدارة الوقت، قرطیة للنشر : طارق سویدان ومحمد أكرم العدلوني-)2(
(3)-Mackenzie, Alec: Teamwork Through  time Management Dartnell, corporation 1990, p 497
(4)-Ferner, Jack D; successful Time Management; (Aself Teaching Guide) 2edJhon Wiley 2 sons TNC
1995, p12.

.14، ص 2007الوقت، سلسلة إصدارات التدریب اإلداري، مؤسسة هویس الدولیة، مصر، إدارة : محمد الصیرفي-)5(
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:إدارة الوقت بین التخطیط واتخاذ القرار/2-1

م jة في األوقات التي تكون فیه معظم مظاهر الحیاة تسیر بطریقة منظمة ومن دیكون التخطیط عا
.تتخذ العدید من القرارات

تتطلب من المخطط أن یراعي التسلسل الزمني في مراحل هذه الخطة، یة اإلدار الخطةإن إعداد
وٕاذ یعتبر التخطیط نقطة البدایة )1(ة تتناسب مع المراحل المحددةنأزمإلى ة علیها نوأن یقوم بتوزیع األزم

ذكر البعض یو )2(ه نحو والسیر لجمیع الوظائف اإلداریة، وهو التحدید المسبق للهدف المراد السیطرة علیه 
وكیف أحقق ما أرید، فالحكمة تقول حدد إلى أین هي معرفة ماذا أرید، ولماذا : قتفي مجال تخطیط الو 

.مقبلةفي فترةونعني بتخطیط الوقت محاولة التبوء بالوقت المتاح .. ترید أن تذهب

من خالل وضع خطة متكاملة متجانسة ذات أهداف لیةاعبفتبدأ عملیة تطبیق إدارة الوقت و 
والهدف الذي یسعى إلى تحقیقه على محدودة، لكي یعرف اإلداري االتجاه والطریق الذي یسیر فیه،

)3(.المدى البعید والقریب

فمهما یستغرق التخطیط وقتا طویال وهذا بتجمیع المعلومات وتحدیدا أهداف الخطة وكذا توفیر 
لألهداف ومنه االوسائل لتنفیذها، إال أن التخطیط الجید یجعل من الوقت وقتا مفیدا ومختصرا ومحقق

.جیدةنتائجبفوقت التخطیط یختصر وقت التنفیذ ویأتي 

على إدارة الوقت ألن الوقت ومهمةأما عن جانب الوقت وعالقته باتخاذ القرار فللقیادة أثار كبیرة 
ا كلما احتاج إلى وقت أقل في بومدر تمّرساینمي الصفات والقدرات العلمیة لدى القائد، فكلما كان القائد م

)4(.دارة شؤون عملهإلتخاذ القرار ا

فباإلضافة إلى عامل الوقت في اتخاذ القرار نجد عوامل كثیرة منها شخصیة المدیر وكذا التنظیم 
المحكم الذي تسیر به المؤسسة وكذا مدى تكوین اإلطارات وحتى جانب األخالق مدى احترام العامل 

.في عملهوتفانیه للوقت 

.34، ص 1991إدارة الوقت، دار المجدالوي، عمان األردن،: نادر أحمد أبو شیخة-)1(
.138، ص 2006إدارة الوقت ومدارس القیادة اإلدارة، دار المشرق الثقافي، عمان، األردن، : عبد اهللا شوقي-)2(
.81، ص 1988منهج متطور للنجاح، المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، عمان، : إدارة الوقت: سالمة سهیل فهد-)3(

(4) -Shermer, Horn John and ther : Managing organizational Behavior 5ed, john wiley and sons, TNC,
New york, 1994, p 497.
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وجب التحكم في العدید من المهارات الالزمة لتخطیط الوقت والوصول إلى القرارات تومن تم 
تطلبه من دراسات واقعیة ودراسة المعوقات والموجودة أو تالسلیمة ومنها مهارة االستقرار المستقبلي وما 

الذكاء ، وكذا وجوب توفر عاملمراحلهمیز بالتغیر في مجمل تال وجودها ألن الواقع االجتماعي یماحت
من شأنها أن جدیدةووجود معطیاتاضحامخطط، فمسار العمل یكون و عمل المشرف على أي لدى

.تغیر من نوع الخطة نهائیا وهذا باتخاذ قرارات سریعة وهذا غالبا ما یكون أوقات األزمات

:ن منظور إسالميمإدارة الوقت /2-2

فالتأكید على حسن استغالل الوقت في فعل من القضایا التي عني اإلسالم بها نجد الوقت، 
الخیرات وترك المنكرات، والقیام بمختلف العبادات فنجد أن خمس أوقات خصصت للصالة موزعة في 

ة ونجد للصیام شهر قدغیر وقت كصمنكفریضة و ةالیوم بین النهار واللیل ونجد الزكاة في أوقات معلوم
.رمضان، ونجد موعدا للحج من كل سنة

). 103النساء (﴾ٹۀۀہہہہ﴿:اآلیات التي أكد على ذلك نجد قوله عز وجلفمن 

).50، 49الوقعة (﴾﴿: وقوله تعالى

وبین القرضاوي أن اهللا أقسم في مطالع سور عدیدة في القرآن الكریم مثل اللیل والنهار، والفجر 
، )والضحى واللیل إذا سجى(، )والفجر ولیالي عشر(، )واللیل إذا یغشى، والنهار إذا تجلى(والعصر، 

رین أن اهللا عز وجل إذا أقسم بشيء من سومن المعروف لدى المف) والعصر، إن اإلنسان لفي خسر(
ا سواء كان دهرا أو حینا ورد في أكثر مههم إلى منفعة وآثاره، والوقت عمو خلقه، فلذلك لیلفت أنظارهم وینبّ 
)1(.قرآن الكریم وفي مواقع متكررة وكثیرةمن خمس وعشرین سورة من ال

: قال–رضي اهللا عنه –الوقت في األحادیث النبویة الشریفة نذكر ما ورد عن ابن عباس أما عن 
وكذا ما ورد »من الناس الصحة والفراغرنعمتان مغبون فیھما كثی«: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

بأن تأویلة للرؤیا وأن ما فعله سیدنا یوسف هو «الجریسي لدى عرضه قصة یوسف علیه السالم عن 

.25، ص 1991، القاهرة ، 2حیاة المسلم، دار الصحوة للنشر والتوزیع، ط الوقت في : یوسف القرضاوي-)1(



إدارة الكوارث الطبیعیة واألزمات:                                                         الفصل الثالث

- 74 -

الوقت في زمن الرخاء حتى یتسنى مواجهة سنوات لت اإلنتاج والعمل استغالاوضع خطة زمنیة كتوسع
.)1(»الجدب

فالعمل واالجتهاد واستغالل الوقت في الطاعات ومختلف األعمال الصالحة هي النجاح في الدار 
.الفالح وهي تقوى اهللا عز وجلالصالح وهي والدنیا واآلخرة وهي 

:خاتمة
التي نمر بها ال یمكن أن نفصل أي موضوع عن إطاره الزمني ووقته، فأي مرحلة من المراحل 

قبل حدوث الكارثة هناك إجراءات ومخططات وعند فزمنیا منظما وكافیا، وجب أن نخطط لها حیزا 
حدوثها تطبق هذه المخططات وبعد الكارثة نقیم هذه المخططات وتقوم بتطویرها ویبقى العامل المشترك 

.   والمهم هو الوقت

.76، ص 2000، الریاض، 3إدارة الوقت من منظور إسالمي وٕاداري، مؤسسة الجریسي للنشر والتوزیع، ط : خالد الجریسي-)1(



.إدارة المخاطر: المطلب األول

.إدارة الكوارث: المطلب الثاني

.الطبیعیةالكوارث : المطلب الثالث

.إدارة األزمات: الرابعالمطلب 

.خلیة األزمة: الخامسالمطلب 
.اتصال األزمة: السادسالمطلب 

إدارة:المبحث الخامس
.الكوارث واألزماتالمخاطرو 



.تعریف الخطر/1

.أشكال الخطر/ 2

.أبعاد إدارة الخطر/ 3

.أهداف إدارة المخاطر/ 4

.أسالیب إدارة الخطر/ 5

.إدارة الخطر) مراحل(خطوات / 6

.األخطار البیئیة/ 7

.إدارة المخاطر: المطلب األول
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.إدارة المخاطر: المطلب األول

:تعریف الخطر/ 1

لقد قدمت بعض التعاریف المختلفة لتوضیح معنى الخطر حسب طبیعة هذا الخطر في ارتباطه 
:حدوثه، ومن بین التعاریف التي قدمت للخطر نذكر ما یليباألسباب التي أدت إلى 

حدث غیر مرغوب فیه، ولكنه متوقع الحدوث بناء على وجود مؤشرات «:عرف الخطر بأنه- 
.)1(»وتختلف درجة الخطر وحدثه وآثاره، وأسلوب التعامل معه

تقع مصطلح مرادف لتجسید التهدید، وهو یغبر عن حقیقة «: كما عرف الخطر أیضا أنه- 
.)2(»وتتصل بأثر التهدید عند حصولها

تلك الخسارة المادیة المحتملة، والخسارة المعنویة التي یمك قیاسها نتیجة «: كما عرف بأنه- 
.)3(»لوقوع حادث معین، مع األخذ في االعتبار جمیع العوامل المساعدة لوقوع الخطر

.والمحتمل حدوثهاویعد الخطر أولى المراحل ویكون في شكل الكارثة المتوقعة 

: أشكال الخطر/2

المخاطر عدة أشكال وذلك وفقا لطبیعة النشاط والمكان الذي تحدث فیه ومن أشكال الخطر تأخذ
)4(:ما یلي

الخطر النسبي هو ذلك الخطر الذي یلحق عموما باألعمال : الخطر المطلق والخطر النسبي
.تثبیت أسعار التجزئةالتجاریة، والظواهر االقتصادیة، مثل التصدیر، 

 ساسي هو الذي یكون خارج عن إدارة الخطر األ: والخطر المحدد) العام(الخطر األساسي
ن له تبعات، أاإلنسان في تكوینه وال یكون لإلنسان أي قدرة أو سیطرة علیه، أو تدخل في حدوثه، كما 

).إلخ...زالزل، عواصف، براكین(كاألخطار الطبیعیة 

.79مرجع سابق، ص : محمد كفاوین-)1(
.385، ص 2006، األردن، 1في قطاع االتصاالت، دار صفاء للنشر والتوزیع، طإدارة مخاطر االحتیال : هیثم حمود الشلبي-)2(
.213، األردن، دس، ص 1إدارة المستشفیات، دار الیازوري للنشر والتوزیع، ط: تامر یاسر البكري-)3(
.13مرجع سابق، ص : محمد رفیق المصري-)4(
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ا، مثل سرقة یفهو ذلك الخطر المرتبط بحدث فردي معین، ومؤشراته تبدو محلأما الخطر المحدد
.إلخ...ممتلكات، انفجار

أو المحددة تعتبر أخطارا األساسیة كل األخطار النسبیة : الخطر الملموس والخطر األخالقي* 
وعاداتهم، على تصرفات األفراد وسلوكیاتهمىملموسة قابلة للحصر، أما الخطر االخالقي والذي یبن

عال حریق في بیته أن یتسبب الفرد بافت: فهي أشیاء لیس من السهولة التنبؤ بها دون معاییر، مثال
.دلة التي تدینهوٕاخفائه لكل األ

الخطر المضطر هو الخطر التكراري والممتلئ بحوادث المخاطر : الخطر المضطر والحاد* 
ل بحجم الخسارة الكبیرة نتیجة ضخامة الخسائر ثمكخطر حوادث السیارات، أما الخطر الحاد فهو الم

.نه، كمصنع كیماویات شاب به حریق وانفجارات متالحقةعالناتجة 

استنتاج أهم مكوناته، إذ أنه یتكون من أربعة نومن خالل تحدید أشكال الخطر هذه یمك
)1(:عناصر یمكن إجمالها فیما یلي

.قد تؤدي إلى نتیجة غیر مرغوبةوتمثل منظومة القوى الواسعة التي : المحذورات- 
وتمثل األصول واألشخاص أو اإلجراءات التي یمكن أن تتأثر بالمحاذیر، أي : الموارد- 

.العناصر التي تعتمد علیها استمراریة النشاط التجاري
التي من –الداخلیة والخارجیة بالنسبة للموارد - مجموعة الممیزات الخاصة : العوامل المقیدة- 

ة إمكانیة تحول المحذور إلى حقیقة واقعة أو تخفیفه، أو زیادة وطأة العواقب، أو تخفیفها إذا ما شأنها زیاد
.تحول المحذور إلى حقیقة

.وتمثل الطریقة أو المدى الذي تتبدى فیه آثار المحذور على الموارد: العواقب- 

هذه الطرق ما طرق معینة لمعرفة الخطر وٕادارته، ومن بین" العیش مع الخطر" ویحدد كتاب 
)2(:یلي

.تقییم المسببات البیئیة لحدوث المخاطر ومدى التعرض لها- 
.تقییم اإلجراءات البیئیة التي یمكن أن تقلل من إمكانیة التعرض للمخاطر- 

.13مرجع سابق، ص : محمد رفیق المصري-)1(
.46، ص 2007، األردن، 3مدخل إلى إدارة الخطر، ترجمة تیسیر حمد التركي، مصباح كمال، ط: ردنیل كروكفو -)2(
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.تقییم نواتج إجراءات التقلیل من المخاطر على البیئة وعلى المجتمع- 
.تخاذ القراراألخذ بعین االعتبار الخدمات البیئیة عند عملیة ا- 

:أبعاد إدارة الخطر/3

أبعاد رئیسیة إلدارة المخاطر وهي كما أربعALAN GLEN DON ET ALAN WARINGیقترح 
)1(:یلي

تمثل التهدیدات األشیاء في إدارة المخاطر، وتقلیدیا تستخدم المجازفة : المجازفات أو التهدیدات* 
یستخدم التهدید في العادة باالرتباط مع األمن وتكون باالرتباط مع الصحة والسالمة والبیئة، بینما 

المجازفات والتهدیدات أشیاء، أو موارد، أو أنشطة أو سلوكیات، أو مواقف یمكن أن تتسبب في حدوث 
.ضرر

تساعد إدارة المخاطر في التخفیف من حدة التهدیدات، تسعى إدارة : أهداف إدارة المخاطر* 
األخطار، وتقلیلها ومراقبتها، وكذلك كسب منفعة أو فائدة من خالل المخاطر إلى محاولة إلغاء كل 

نتائجها بعد السیطرة علیها قبل تطورها لحد أزمة، لذلك من المهم أن تأخذ أهداف إدارة المخاطر في 
.الحسبان كل المخاطر بطریقة كلیة شاملة

جیب لها إدارة المخاطر تحدد البیئات التي یدرك تواجد المخاطر فیها، وتست: خاطرمبیئات ال* 
بفتح المجال لتعریف المجازفات والتهدیدات، وفهمها وتحلیل المخاطر المناظرة لها، وتكون إحدى طرق 

الهیاكل التنظیمیة، الموارد، (هیكلة البیئة على المستوى التنظیمي عن طریق اإلشارة إلى البیئات الداخلیة 
للتنظیم مع ) یات، األسواق، السیاسة العامة، الظروف الطبیعیةاالقتصاد(والخارجیة ) الثقافة، االستراتیجیة

.األخذ بعین االعتبار تغییر هذه البیئات

یتم إدارة مختلف المخاطر التي تحدث من خالل تصمیم نموذج إداري : طرق إدارة المخاطر* 
مل مناسب یحتوي على تخطیط للتدخالت خالل ظهور خطر یهدد بقاء التنظیمات، ویعرقل سیر ع

المؤسسات، ویتم تحدید أولویات تطویر طرق المعالجة وتحدید االستراتیجیات واألهداف، ویعد أهم هدف 
تسعى تحقیقه إلدارة أي الخطر هو مدى توفر معلومات عن كل القرارات التي یمكن أن تتخذ بالنسبة إلى 

(1) -Alan Glen don, Alan Waring : managing Risk, critical issuesfor survival and succession the 21
stenturs, p44.
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ها لتجنب أي خطر، كما یتم اإلجراءات المقترحة، وكفایة مراقبة المخاطر وما التحسینات الالزم إدخال
.العمل على وضع خطة إلدارة الخطر موضع التنفیذ قبل معرفة ما هي االخطار المحتمل مواجهتها

:أهداف إدارة المخاطر/4

تعمل إدارة المخاطر على التخفیف من حدة التهدیدات التي تعرقل سیر العمل وتتحول إلى مخاطر 
یزداد تأثیرها السلبي، ویمكن تلخیص أهداف إدارة المخاطر في التي باإلمكان أن تتطور إلى حد أزمة 

)1(:النقاط التالیة

.العمل على إلغاء المخاطر وتقلیلها ومراقبتها* 

.توفیر الوسائل الالزمة إلدارة الخطر عند وقوعه* 

االنفجار، التخطیط الستراتیجیة مناسبة إلدارة كل نوع من أنواع المخاطر، كالحرائق والزالزل، * 
.إلخ... والمخاطر االجتماعیة كعدم االستقرار، التضخم، انعدام األمن

خالل تجدید مكامن تواجد الخطر، وتعمل إدارة المخاطر على نالقیام بدراسة بیئات المخاطر م* 
تحدید ومعرفة التهدیدات وفهمها، وتحلیل المخاطر المناظرة لها، وتكون إحدى طرق هیكلة البیئة على 

.مستوى التنظیمي عن طریق اإلشارة إلى البیئات الداخلیة والخارجیة للتنظیم ومدى تغییر هذه البیئاتال

خطار وطبیعتها، وتقدیر الزمن التوقع للتصرف والعمل إدارة المخاطر على تقدیر حجم األتعمل* 
.لتحدید أفضل الوسائل المتوفرة لمعالجة هذه المخاطر ومع تطورها وانتشارها

قیام بتشغیل لجنة مختصة بدراسة المخاطر وتحدید آلیات التعامل معها ومعالجتها، والخروج ال* 
.بمجموعة من المقترحات لتجنب حدوثها مستقبال

كما تهدف إدارة المخاطر إلى تخصیص موارد مالیة وتجهیزات ووسائل یتم اللجوء إلیها في حالة 
)2(.حدوث اخطار تمس باستقرار المؤسسات أو المجتمع

(1)- Ibid, p 47.
.35، ص 2009، األردن، 1الرایة، طإدارة األزمات، دار : نواف قطیش-)2(
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:     أسالیب إدارة الخطر/5

یتم اللجوء إلى اختیار أسالیب مناسبة للتعامل مع الخطر قصد توجیهه، ومن تم التحكم فیه 
والسیطرة علیه، ومن أهم األسالیب التي یتم اللجوء إلیها العمل على إدارة المخاطر نذكر األسالیب 

)1(:التالیة

األسلوب إلى العمل على منع الخطر كلیا إن أمكن ذلك أو یهدف هذا : أسلوب الوقایة والمنع* 
الحد من الخسائر التي یسببها إن وقع، وذلك طریق استخدام وسائل الوقایة والحد من خسارة لتقلیل أي 

عن طریق تدریب العاملین، وٕاتباع تعلیمات األمن یمكن التقلیل من التعرض للخطر وتكرار : خطر فمثال
.مس بأمن التنظیمات واألفرادوقوع حوادث ومخاطر ت

محتوى هذا األسلوب هو العمل من خالله على تجزئة الشيء المعرض : أسلوب التجزئة والتنویع* 
.للخطر، بشكل یضمن عدم تعرض جمیع األجزاء في وقت واحد لنفس سبب الخطر

ر بشرط بمقتضي هذه الطریقة فإنه یتم مواجهة الخطر بتحویله إلى طرف آخ: أسلوب التحویل* 
ذاأن یكون الضرر الذي یلحق بهذا االخیر أخف مما یلحق بالطرف األول الذي ظهر فیه الخطر وه

.بقاءه، أو استمراره، أو أثر على عمله

:خر من أسالیب إدارة المخاطر وهوآویضیف إدوارد بورود زیكیس إلى األسالیب السابقة أسلوب 

یتم اللجوء إلى أسلوبین مختلفین إلدارة الخطر من خالل هذه الطریقة: أسلوب اختزال الخطر* 
أحدهما هو استخدام أسلوب التمسك بالهدف لمحاولة اختزال احتمالیة حدوث الخطر، والثاني هو التعامل 

لى مستویات مختلفة، وألن الجهد المبذول للتمسك بالهدف أو عمع األثر، ومن تم لدینا عدد من الخیارات 
البشري ندل مستوى الوقایة، وربما تستفید األنظمة فقط عند تزویدها بنظام األمالخطر ال یعانالتخفیف م

)2(.وبأسالیب النظم التي تطرحها األبحاث اإلجرائیة

.44، ص 2010، األردن، 1إدارة الخطر والتأمین، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط: أسامة عزمي سالم، شقیري نوري موسى-)1(
.128، ص مرجع سابق: بورودزیكیس.إدوارد ب-)2(
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:  إدارة الخطر) مراحل(خطوات /6

تمر إدارة المخاطر بمجموعة من المراحل أو الخطوات في محاولة الكتشاف الخطر والعمل على 
أهم المراحل التي تمر بها إدارة المخاطر نفعالیة للسیطرة على تأثیراته ونتائجه السلبیة، ومإدارته بكل 

:المراحل التالیة

ومن تم تكوین صورة كیف ولماذا ؟ ویتضمن ذلك تحدید ماذا سیحدث؟ :مرحلة تحدید الخطر* 
.واضحة عن المخاطر التي یمكن أن تواجهها تنظیمات المجتمع المختلفة

تقوم إدارة المخاطر بتحلیل البیانات المتوافرة كافة، للوصول إلى تحدید :ة تحلیل الخطرمرحل* 
كیفیة احتمال وقوع أحداث معینة، وحجم تأثیرها والنتائج المتوقع حدوثها وانعكاسها السلبي على 

)1(.المجتمع

المتوقع أن یحدث بمعنى أن هذه المرحلة أو الخطوة تهدف إلى قیاس احتمالیة الخطر، فهل من 
.الخطر في كل األوقات أو معظمها أو في وقت ما أو نادرا ما یحدث

وهذا لمعرفة هل ستكون النتائج التي یخلفها الخطر حادة أو معتدلة أو :قیاس تأثیر الخطر* 
ضعیفة أو مهملة، باإلضافة إلى قیاس مستویات درجة الخطر لتبیان ما إذا كانت المخاطر شدیدة أو 

.أو متوسطة أو ضعیفةعالیة

فرغم استخدام نظام هایزس لتوقع خسائر زلزال ضرب في والیة واشنطن إال أن النتائج جاءت أقل 
)2(.بكثیر جدا من المتوقع، ما یصعب اتخاد إجراءات الحمایة المناسبة من الخطر الزلزالي

درجتها واحتماالت تتم خاللها تحدید المخاطر المتوقعة من حیث:مرحلة السیطرةوالمعالجة* 
تأثیرها، وتعمل إدارة الخطر على السیطرة والمعالجة من خالل تجنب الخطر وذلك باستبعاد العوامل 

، من خالل كذلك االحتفاظ بجزء من الخطر أو تحویل المسؤولیة لجهة )الجانب الوقائي(المؤدیة لخطر 
)3(.أخرى ال تتضرر بنفس الدرجة من الجهة األولى

.49مرجع سابق، ص : محمود كفاوین-)1(
( 2 )  -Al-Momani, N, (2004) using Geographic information system in Earthquake loss Estimation,
proceeding of the Annual international conferences present and future of crisis Management 2004,
November 22-23, Prague, Czech Republic.

.80مرجع سابق، ص : محمود كفاوین-)3(
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خرى إلدارة المخاطر، وما یلي أهم هذه الخطوات أیاق یضیف باحثین آخرین مراحل وفي نفس الس
)1(:والمراحل

في هذه المرحلة یتم العمل على تحدید نوع المخاطر :المرحلة األولى تقدیر وقیاس الخطر* 
ى ع تطورها وتحدید المجال الذي ظهرت فیه كما تسمنومحاولة تجنبها والعمل على إیقاف حدوثها، وم

.كذلك هذه المرحلة مرحلة الوقایة

یتم في هذه المرحلة دراسة سیاسة الخطر، وتخطیط استراتیجیة :المرحلة الثانیة إدارة الخطر* 
واجهته قصد السیطرة علیه، وتدور أبعاد االستراتیجیة التي تخطط إلدارة هذه المخاطر على العمل مل

.هالتجنب المخاطر وتأجیل القرارات وٕاجراءات إدارت

خالل نفي هذه المرحلة یتم دراسة النتائج التي تم التوصل إلیها م:المرحلة الثالثة تقویم الخطر* 
انعكاسات المرحلتین السابقتین، ویتم تقویم الطرق التي تم إتباعها أثناء إدارة الخطر الذي یحدث، وهل 
تمت السیطرة علیه في الوقت المناسب؟ ومحاولة معرفة النقائص التي برزت أثناء إدارة هذه المخاطر 

إدارة الخطر بإیجابیة تامة نن مكنقص في تدریب الفریق الذي تدخل إلدارة هذا الخطر، وٕالى أي حد تمك
.وتسمى هذه المرحلة مرحلة المعالجة

ویستنتج من هذه المرحلة أن الهدف األساسي لتقویم المخاطر هو توفیر معلومات كافیة عن 
.ع المخاطر وٕادارتها ومعالجتهامالقرارات التي تم اقتراحها لتطویر وتحسین آلیات التفاعل 

)2(:ن لتقویم المخاطر وهماویقدم الباشات أالن طریقتا

وهي طریقة كیفیة وشخصیة بصفة عامة، وتعتمد على الحكم الجماعي : الطریقة التجریبیة* 
اللجوء إلى معالجته نلألفراد، بمعنى التعامل مع الخطر وفق الطریقة التقلیدیة ومحاولة التكیف معه دو 

والسیطرة علیه والعمل على تالفیه، بل یتم تقویم الخطر بالنظر إلى المخاطر السابقة وكیف تم التعامل 
.معها وتجاوزها

. 77، ص مرجع سابق:سوزان كاتر-)1(
.80المرجع السابق، ص نفس -)2(
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وهي طریقة تستخدم النماذج الكمیة لقیاس شدة وقوة الخطر، وتحدید نوعه :الطریقة العلمیة*
ضیرهم للتعامل مع هذه حنظامیا لمجموعة من األفراد لتومجاالت تأثیره، تتطلب هذه الطریقة تدریبا 

.المواقف الطارئة والسیطرة علیها

)1(:في حین یقدم أخرین خمسة مراحل أساسیة إلدارة الخطر وهي

هداف وتقریر تحدید األإن أول خطوة في إدارة الخطر هي:المرحلة األولى تحدید الهدف* 
برنامج إلدارة الخطر، حیث تحتاج المنظمة إلى خطة معینة للحصول احتیاجات المنظمة من خالل إعداد 

على منفعة ممكنة من جراء برنامج الخطر، وتعتبر هذه الخطوة كذلك وسیلة لتقییم األداء، ولهذا یجب أن 
یكون الهدف األساسي إلدارة الخطر من خالل هذه المرحلة هو حمایة كافة أنشطة المنظمة وحمایة 

.ةمواردها البشری

ویتم ذلك من خالل وجود إدارة داخل المنظمة وهي :و اكتشاف الخطرأالمرحلة الثانیة تحدید * 
إدارة الخطر، وتقوم هذه اإلدارة بدراسة أوجه النشاط المختلفة، وتدریب العاملین وذلك بهدف اكتشاف 

.نوعها للسیطرة علیها ومنع تطورهاوتحدید األخطار التي تتعرض لها المنظمة 

تعمل إدارة الخطر على تقییم األخطار بعد اكتشافها وتحدیدها، :لمرحلة الثالثة تقییم الخطرا* 
ویقصد بتقییم الخطر في هذه المرحلة قیاس احتمال وقوع خسارة معینة ویتطلب هذا التقییم إعطاء 

جسیمة خطار في مجموعات معینة إلى أخطار یتم تبویب األأولویات لألخطار ذات األثر الجسیم حیث 
خطار الجسیمة، أخطار خطار متوسطة تؤثر بشكل أقل من األسلبیة، وأعمیق ونتائجهاتأثیرهانیكو 

.خفیفة أو قلیلة، وهذا النوع من المخاطر یمكن إدارته والسیطرة علیه بسهولة

بعد تحدید األخطار وقیاسها تأتي مرحلة اختیار :المرحلة الرابعة تحدید بدائل اختیار القرار* 
.لوسیلة المناسبة لمواجهة كل خطر على حدةا

)2(:ویتم العمل في المرحلة الرابعة بطریقتین أساسیتین هما

".الوقایة والمنع"مدخل التحكم في الخطر - 

.45مرجع سابق، ص : أسامة عزمي سالم، شقیري نوري موسى-)1(
.127مرجع سابق، ص : بورودزیكیس.إدوارد ب-)2(
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وتعد هذه المرحلة األخیرة من مراحل إدارة الخطر بمثابة مشكلة اتخاذ :مدخل تحویل الخطر-
قرار، حیث یجب على رئیس فرقة إدارة الخطر، اتخاذ القرار بشأن أنسب الطرق المتاحة في التعامل مع 

.لى حدةعكل خطر 

، *ECMالدراسات السابقة التي كتبت في عناصر نموذج ناك العدید منه:الخطر الزلزالي* 
حیث اعتمد النموذج على الخبرات واألبحاث السابقة في وضع آلیة لمساعدة صاحب القرار على إدارة 

ینقسم نأیمكنيالزلزالالخطر الخطر الزلزالي وتقلیل الخسائر المستقبلیة، ویرى ایمي و هوركون بأن 
)1(:إلى

.تحدید مصدر الخطر الزلزالي-1

لزال وبالتالي الز نخالل نماذج الزالزل المعروفة لمعرفة مقدار الطاقة الناتجة عنمحاكاة الزلزال م- 2
.مواج الزلزالیةحساب سرعة وشدة األ

.لة وصولها إلى منطقة الدراسةامواج لمعرفة قوتها في حدراسة تشتت األ- 3

.اء ومحتویات بناءبنتربة و نتوقع الخسائر من خالل نماذج تحاكي الواقع م- 4

*-ECMعناصر نموذج نواتج الخطر الزلزالي.
(1) -EMMI, Philip C, Carl A. Horton (1993) AGIS-Based Assessment of Earthquake property
Damage and casualty Risks : Salt take county, Utah Earthquake spectra, vol 9, No 1, pp. 11-33.
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:األخطـــــار البیئیـــــة/ 7

)1(.یمثل األخطار البیئیة): 02(الشكل رقم 

.156، ص2006السالمة المهنیة العامة، دار الكنوز المعرفة العلمیة للنشر، األردن، : خالد فتحي ماضي، أحمد راغب الخطیب-)1(

الملوثات 
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.إدارة الكوارث:المطلب الثاني

:تعریف الكوارث/ 1

الكارثة هي أحد أكثر المفاهیم التصاقا باألزمات، إال أنها ال تعبر عنها بالضرورة، فالكارثة هي 
)1(.سواء في المادیات أو غیر المادیات، أو هما معاحالة حدثت فعال مدمرة، نجم عنها ضررا

ونسجل بأن الكارثة تكون مسببة لألزمات، بحیث ال یمكن اعتبار الكارثة أزمة، فحدوث كارثة 
.الزلزال تسبب أزمات منها أزمة االسكان، أزمة الطاقة وأزمة االتصاالت والمواصالت

ینتج عنها تعرض مجتمع بأكمله أو جزء منه إلى حادثة محددة زمانا ومكانا «كما أن الحادثة هي 
أخطار شدیدة مادیة وخسائر في األرواح وتؤثر على البناء االجتماعي بإرباك حیاته وتوقف توفیر 

.)2(»المستلزمات الضروریة الستمرارها

ها كما تختلف یومنه اعتبار الكارثة ذلك الدمار والمسبب لعدم وصول الضروریات آنیا إلى محتاج
بب هذه الكوارث من أسبابها خارجیة وهي بیئیة أو طبیعیة كالزالزل والبراكین والفیضانات إلى أسباب مس

.بشریة وكذا أسباب صناعیة وما ینتج عنها كاالحتباس الحراري، التصحر

:تعریف إدارة الكارثة/ 2

ورة اتخاد قرارات التعامل مع عناصر المكونة لها واألطراف الداخلة فیها وضر «تعني إدارة الكارثة 
.)3(»سریعة في مواجهة موقف طارئ تحت ثالث ضغوط حادة وهي ضیق الوقت، التهدید

م هي إدارة السیطرة من خالل الرفع من مستوى اتخاد القرارات سواء كان على المستوى تومن 
الجماعي، بعقد االجتماعات المدروسة والدوریة، أو على المستوى الفردي من خالل احتكاكه المباشر مع 

شائعة مخلفات الكارثة وهنا أؤكد على دور التنسیق الجید خاصة مع المسؤول المباشر ألنه تمة أخطار
الحصول على موافقة نسیانفي عملیة اتخاد القرار ومنها اتباع مبدأ اتخاد القرار أفضل من ال شيء أو 

.182ص مرجع سابق، : آل علي، سنان كاظم الموسويرضا صاحب أبو حمد-)1(
.226، ص مرجع سابق: محمد نصر مهنا-)2(
.263المرجع السابق، ص نفس –)3(
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، وتعتبر البیروقراطیة واآللیة الثقیلة لإلدارة والتي قد تعجز عن حل المشكالت اآلنیة )1(»المسؤول المباشر
.األزماتحدوث الكارثة والتي تتفاقم فیما بعد مسببة العدید منبعد

:إدارة الكوارث واستراتیجیة التخطیط/ 3

تكون عملیة التخطیط في مجال إدارة الكوارث قبلیة بوضع مخططات خاصة بالتجهیزات وٕاعداد 
القوانین والسیاسات وكذا القیام بعملیاتبسنالبنیة التحتیة لمشاریع الكوارث واالغاثة وتكون كذلك 

.التحضیر فقطالتدریب والتعلیم، وتنفق الدول المتقدمة عشرات المالییر من أجل القیام بعملیة 

فهي مجموعة من الترتیبات والتنظیمات واالستعدادات المتفق «أما عن الخطة االستراتیجیة للكوارث 
ة التخطیط الكوارث قبل وقوعها وفي أثناء حدوثها وبعدها، ویمكن تطبیق عملیمععلیها للتعامل

، ویمكن تطبیق )2(»االستراتیجیة للطوارئ على المؤسسات والمنظمات أو على األحیاء والمجتمعات
.استراتیجیات وطنیة

لنكون أمام مجموعة من المتطلبات لنجاح التخطیط للكوارث منها عملیة ادراك الواقعیة في تحلیل 
ت وكذا أفراد المجتمع وحتى صانعي القرارات وجود المخاطر وال تكون هذه المرحلة إال بإدراك المؤسسا

بأهمیة الجانب التخطیطي إلدارة األزمات والكوارث ووضع خطة للطوارئ وكذا تحدید األدوار 
.والمسؤولیات، وتشكیل فریق العمل

:مواجهة الكوارث والنسق التنظیمي/ 4

ا لتحقیق مجموعة لكوارث ومخلفاتها وجب وضع نسق تنظیمي محكم وهذلمن أجل مواجهة حقیقة 
:من الوظائف نذكر منها

، وهي مجموعة من )3(»تحقیق التكامل بین النشاطات المختلفة التي تتطلبها عملیة المواجهة«
مقیاس فمن مرحلة ) 14(المقاییس والخاصة بكل كارثة، فكارثة الزلزال تتطلب توفر أربعة عشر 

یقابله من خسائر في األرواح والممتلكات إلى عملیة االجراءات التنفیذیة وتكون بمجرد وقوع الزلزال وما 
تقییم الخسائر والقیام بعملیة المسح المیداني الفوري وتحدید حجم هذه الخسائر والتأكد من سالمة المنشآت 

(1) -Richard Daft haymondNoe, organizational Behavior, MeGanHinco, 2001 p : 342.
.186، ص 2010األردن، إدارة األزمات، دار أسامة والتوزیع، عمان،: محمود جاد اهللا-)2(
.270مرجع سابق، ص : محمد نصر مهنا-)3(
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المساعدات، دامتخواسالرئیسیة خاصة القطاع الصحي والجسور لتحقیق التواصل بین المناطق المنكوبة 
م یصعب التحكم في كارثتین في آن تإلى مراقبة السدد بما تشكله من خطر االنهیار والفیضان ومن 

.واحد

تأتي مرحلة القیام بعملیة البحث واإلنقاذ إلخراج العالقین والجرحى من تحت األنقاض هاوبعد
یة الصحیة ونقل المصدومین للرعایة وتقدیم االسعافات األولیة لهم ونقل المصابین إلى المستشفیات والرعا

النفسیة، وهنا نؤكد على عامل الوقت ووجوب السرعة واحضار الوسائل الحدیثة وقوة الید العاملة وحتى 
الكالب المدربة، واالستعانة بالید العاملة في القطاعات والقطاعات األخرى ومن خارج األماكن المتضررة 

رور الوقت تستعمل اآلالت الضخمة للوصول إلى الطوابق وتنظیم عمل المتطوعین وتوجیههم، وبم
.السفلى، والقیام بعملیات تسجیل الوفیات واعطائهم تعریفات

ي مرحلة السیطرة على منطقة الزلزال وهذا بإقامة الخیم في شكل أحیاء وبدایة سهولة تنقل تلتأ
ومن ثم تكون السیطرة على األوضاع، األفراد وكذا األطباء والنفسانیین وأفراد األمن واحضار المستلزمات

دون نسیان الهزات االبتدائیة والتي تقارب شدتها بعض األحیان شدة الهزة الرئیسیة مما تلحق ضررا آخر 
.أو صدمات نفسیة من خوف، وهنا یأخذ الجانب التنظیمي دوره

مل في ات وانعدام األي مرحلة إزالة األنقاض وهذا بعد تقدیم الخبراء والعاملین تقاربت ومالحظلتأت
، ومن ثم إزالة آثار الزلزال وفتح مراقبة المباني الغیر صالحة وتصنیفها اضالعثور على أحیاء تحت األنق

.في خانة خضراء وبرتقالي وأحمر

وكذا التركیز على جانب المرونة في مواجهة الكوارث وضرورة اقامة شبكة من االتصاالت وتوفر 
.عملیة التنسیقالمعلومة في وقتها لتسهیل

.ولتوضیح أكثر الجانب التنظیمي والتنسیق نوضح مجموع المقاییس الخاصة بالزلزال وكیفیة عملها

):نموذج جزائري میداني(حسب التنظیم الجزائري )المقاییس(مخطط تنظیم االسعافات / 5

)النموذج الكامل في المالحق(:یتكون مخطط تنظیم االسعافات من

.المقاییس حسب طبیعة الكوارثتقسیم * 

).االسم، اللقب، العنوان، أرقام الهاتف(تعیین رؤساء المقاییس * 

.مقیاس حسب القانون القدیم14تحدید المقاییس، وعددها * 
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رئیس المقیاس هو مدیر :module secours et sauvetage*مقیاس االسعاف واالنقاذ/ 5-1
لبحث، االسعافات واالنقاذ، وأخذ كل االجراءات الالزمة والضروریة الحمایة المدنیة، مكلف بكل عملیات ا
.من أجل حمایة األشخاص والممتلكات

module*مقیاس األمن والنظام العام/ 5-2 sécurité et ordre public : رئیس المقیاس هو
المعمول بها رئیس األمن والوالئي، قائد مجموعة الدرك الوطني، مكلف في إطار القوانین والتنظیمات 

ضمان أمن األشخاص والممتلكات والمحافظة على النظام العمومي ومحاربة المخالفة داخل المنطقة 
المنكوبة، یقوم بتنظیم تنقل األشخاص والممتلكات داخل المنطقة المنكوبة، كما هو مكلف بإجراء عملیات 

.حمایة األرشیفین ویسهر على استرجاع و اثبات الهویة للضحایا المصابین أو المتوفّ 

sains médicaux et maintenir*مقیاس العالج وحفظ الصحة/ 5-3 module : رئیس المقیاس
هو مدیر الصحة والسكان، مكلف بضمان كل العملیات المتعلقة بالصحة العمومیة، وأخذ كل االجراءات 

فة الفردیة والجماعیة، وكذلك الوقائیة من األمراض واألوبئة ومراقبة المواد الغذائیة ونظافة المحیط والنظا
.التحوالت الصحیة

module*مقیاس الخبرات واالرشادات/ 5-4 expertises et conseils: مدیر المقیاس هو مدیر
التنظیم الشؤون العامة، مكلف بإعطاء آراء تقنیة في الوسائل محددة ویوضح قرارات مسؤول قیادة عملیة 

شرة بطبیعة الكارثة المحصاة في إطار تنظیم التدخالت االسعافات، مكون من مختصین معنیین مبا
.واالسعافات، أو بأشخاص مؤهلین في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها

مدیر : module matériel et équipement*التجهیزات المختلفةو مقیاس المعدات / 5-5
بالوسائل المختلفة والتي لیست من المقیاس هو مدیر االدارة المحلیة، مكلف بتزوید جهاز االسعافات 

.صالحیات المقاییس

مدیر :module liaison et télécommunication*مقیاس المواصالت السلكیة والالسلكیة/5-6
المقیاس هو مدیر البرید والمواصالت، مكلف بتزوید جهاز تنظیم االسعافات بوسائل االتصال 

.لمواصالت قدر االمكانوالمواصالت وتصلیح الشبكة العمومیة للبرید وا

مدیر المقیاس هو رئیس دیوان الوالي، مكلف : module information*مقیاس االعالم/ 5-7
بضمان االعالم وتوعیة الجمهور في المنطقة المنكوبة، كما أنه الوحید المكلف بجمع واستغالل 

.العملي للمنطقة المنكوبةالمعلومات المتعلقة بالكارثة، یحرر البیانات الرسمیة من مركز القیادة 
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مدیر المقیاس هو مدیر :module recasement provisoire*مقیاس االسكان المؤقت/ 5-8
.التعمیر والبناء، مكلف بإیواء السكان المنكوبین، یثبت شروط استعادة البنایات المتأثرة بالكارثة

:*مقیاس التموین والتغذیة واالسعافات العینیة/ 5-9
module approvisionnement en alimentation et secours en nature : مدیر

المقیاس هو مدیر المنافسة األسعار، مكلف بتقییم وتوفیر االحتیاجات الغذائیة للفرق المكونة لجهاز تنظیم 
االسعافات، وكذلك سكان المنطقة المنكوبة، یعد في أقرب اآلجال السیر العادي لتوزیع المواد األولیة 

.ریة كما یستقبل ویوزع المساعدات المادیة على المنكوبینالضرو 

مدیر المقیاس هو مدیر النقل، مكلف بتدعیم جهز :module transport*مقیاس النقل/ 5-10
.االسعافات بوسائل النقل المختلفة

مدیر المقیاس هو مدیر الري، مكلف بتموین :module hydraulique*مقیاس الري/ 5-11
المنكوبة بالمیاه الصالحة للشرب، وهذا یضمن بالتنسیق مع المصالح المعنیة نوعیة المیاه المنطقة 

.تأخذ بعین االعتبار كل االجراءات المتعلقة بقطاع الري. الموجهة لالستهالك

مدیر المقیاس هو مدیر األشغال :module travaux publics*مقیاس األشغال العمومیة/ 5-12
یم جهاز االسعافات بكل وسائل األشغال العمومیة وضمان تصلیح المنشآت العمومیة، مكلف بتدع

.القاعدیة

مدیر المقیاس هو مدیر الطاقة والمناجم، مكلف :module énergie* مقیاس الطاقة/ 5-13
بضمان التزوید بالمواد الطاقویة لفائدة أجهزة االسعافات والسكان، وكذلك إعادة إصالح في أقرب اآلجال 

.لعمومیة لتوزیع المواد الطاقویةالشبك ا

مدیر المقیاس هو مدیر :module évaluation et bilan* مقیاس التقییم الحصیلة/ 5-14
التخطیط وتهیئة المحیط، مكلف بالتنسیق مع مسؤولي المقاییس المعنیة بجمع كل المعطیات التي تسمح 

لیات االسعاف، كما یقترح العملیات والوسائل المبلغ المالي لعمربتقییم الخسائر، إحصاء المنكوبین وتقدی
المادیة الالزمة الستعادة النشاط في المنطقة المنكوبة یحرر تحت سلطة الوالي التقریر العام إلرساله إلى 

.السلطات العلیا حسب معطیات التقاریر المقدمة من طرف مسؤولي المقاییس المعنیة
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:مخططات الوقایة والتدخالت/ 6
:الوقایةمخطط / 6-1

.یمثل مخطط الوقایة): 03(الشكل رقم 
.مخطط حسب طبیعة الكارثة: المبدأ

.المخططاتمخطط لكل كارثة محصاة على قدر الكوارث المحتملة یكون عدد 

.2002مارس ،الجزائر، المدیریة العامة للحمایة المدنیة: المصدر

:مخطط تنظیم التدخالت واالسعافات/ 6-2

مستوى المخطط

الوحدةالبلدیةالوالیة

مدیر الوحدةرئیس المجلس الشعبي البلديالوالي

مخطط الوالیة
مخطط واحد

ج

مخطط بلدي
مخطط واحد

مخطط الوحدة

حریق

فیضان

زلزال

التلوث

وباء

مخطط تنظیم التدخالت واالسعافات): 04(الشكل رقم 

.2002مارس ، الجزائر،المدیریة العامة للحمایة المدنیة: المصدر
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:مخطط لكل نوع من الكوارث/ 7

:جهاز تنظیم التدخالت على مستوى الوالیة/ 7-1

.جهاز تنظیم التدخالت على مستوى الوالیة):05(الشكل رقم 

.2002مارس ، الجزائر،المدیریة العامة للحمایة المدنیة: المصدر

الوالي

مركز القیادة الثابت

مسؤولي المقاییس

المقاییس

االعالم

اإلسكان المؤقت

التموین بالمواد الغذائیة

النقل

الكیمیاء

الطاقة

م ح م/ م ت ع 

اإلسعاف واإلنقاد

األمن والنظام العام

العالج الطبي واإلجالء

الخبرة واإلرشادات

المختلفةالعتاد والتجهیزات 

الربط واالتصاالت
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:جهاز تنظیم التدخالت على مستوى البلدیة/ 7-2

.جهاز تنظیم التدخالت على مستوى البلدیة): 06(الشكل رقم 

.2002مارس ، الجزائر،المدیریة العامة للحمایة المدنیة: المصدر

المجلس الشعبي البلدي

مركز القیادة الثابت

مسؤولي المقیاس

المقیاس

الربط واالتصاالت

اإلعالم

اإلسكان المؤقت

النقل

اإلسعاف واإلنقاذ

األمن والنظام

العالج الطبي واإلجالء

العتاد والتجهیزات المختلفة

الحمایة المدنیة

اإلسعافمدیریة 
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:الجهاز على مستوى الوحدة/ 7-3

.الجهاز على مستوى الوحدة): 07(الشكل رقم 

.2002مارس ، الجزائر،المدیریة العامة للحمایة المدنیة: المصدر

)   ECM: (نموذج نواتج الخطر الزلزالي المقترح/ 8

ومنه التعرف على يم الخطر الزلزالیالموضح في الشكل التالي لتقیECMیمكن استخدام نموذج 
.مدى االستعداد الفردي والمؤسساتي لمواجهة هذا الخطر في األمكنة المختلفة قیاس نواتج الخطر الزلزالي

مركز القیادة المدیریة التقنیة

المقاییس

اإلسعاف واإلنقاذ

الحمایة المدنیة

العالج الطبي واإلجالء

العتاد والتجهیزات المختلفة

النقل

قواعد االسناد

مسؤول المقاییس

للمقاییسقاعدة 

رئیس الوحدة
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.نموذج نواتج الخطر الزلزالي المقترحیمثل ): 08(الشكل رقم 

.239، ص 2006إدارة الكوارث واألزمات، الجامعة الهاشمیة، : نائل محمد المومنيالدكتور المهندس: المصدر

قیاس نواتج الخطر الزلزالي

مؤشر لقیاس الخطر الزلزالي
)100           ()EDRI(

مؤشر لقیاس االستعداد للتعامل مع الخطر الزلزالي 
)100           ()EDPI(

خطر هندسیخطر جیولوجي
)50)(50(

استعداد المؤسساتاستعداد األفراد
واألجهزة الحكومیةوالجماعات

)70)(30(

خطر غیر
مباشر

)18(
الفیضانات - 1
الحرائق  - 2
المواد   - 3

ةالخطر 

خطر 
مباشر

)32(
المباني - 1

العامة 
المنشآت - 2

الحساسة
أنظمة - 3

المواصالت
البنیة - 4

التحتیة

تصدع
األرض         

)18(
فالق سطح  - 1

األرض
تحرك - 2

التربة     
انزالق - 3

سطح األرض      

اهتزاز
األرض

)32(
طبیعة - 1

الموقع
انحالل شدة- 2

الزلزال
قوة الزالزل- 3

الخبرات السابقة في - 1
.التعامل مع األزمات

الخبرات السابقة في - 2
.التعامل مع الزالزل

االجراءات التلطیفیة- 3

االجراءات - 4
إلحترازیةا

اإلجراءات لزیادة - 5
القدرة على االستجابة 

للخطر الزالزلي

اإلجراءات لزیادة - 6
القدرة على المعافاة من 

.الخطر الزلزالي

الخبرات في التعامل - 1
مع أزمات سابقة 

الخبرات في التعامل - 2
مع أزمة زلزال سابقة

اإلجراءات اإلحترازیة- 3

اإلجراءات لزیادة قدرة - 4
اإلستجابة



.كارثة الزالزل-أوال
.تعریف الزالزل/1
.الزالزل والثقافات الشعبیة/ 2
.الزالزل في الجزائر/ 3
.تأثیر الكوارث الطبیعیة على الصعید االجتماعي/ 4

.كارثة الفیضانات:ثانیا
.الفیضاناتتعریف / 1
.أنواع الفیضانات/ 2
.أسباب حدوث الفیضانات/3
.أهم الفیضانات في الجزائر/ 4

.نتائج حدوث الفیضانات/ 5

الكوارث : لثالمطلب الثا
الطبیعیة



إدارة الكوارث الطبیعیة واألزمات:                                                                         الفصل الثالث

- 99 -

.الكوارث الطبیعیة:الثالثالمطلب
:كارثة الزالزل-أوال

:تعریف الزالزل/1

:سمیرة الحصري.تعریف د/1-1

الهزات األرضیة حركات أرضیة فجائیة سریعة وخاطفة قد تؤدي إلى كوارث هائلة، وقد الزالزل أو 
تكون وحیدة فتتجمع في درجات منذرة مصحوبة بضجیج جوفي بینما تكون أحیانا عنیفة ومدمرة، وتستمر 

)1(.بشكل متقطع وتتناقص مع األیام التالیة

:تعریف جودة حسین جودة/1-2

دلة الحالیة على  الحركات األرضیة، وهي نتاج للتشویه الذي یتمیز به أبرز األنتعد الزالزل م
ویقوم في النهایة بتمزیقه بشكل فجائي فدراسة الزالزل من األهمیة بما كان في ) الكریست أو قشرة األرض(

)2(.دراسات أشكال سطح األرض، ألنها نبض إلحداث الكوارث في العملیات المتعلقة بالتعریة

:فایز محمد العیسوي.تعریف د/ 1-3

الزالزل هي اهتزازات تتعرض لها قشرة األرض خالل فترات متقطعة تحدث نتیجة حركة الصخور 
على طول أسطح االنكسار، لذا یشتد حدوثها مع حركة التصدع، ویمكن تصنیف الزالزل إلى مجموعات 

)3(.تبعا للعوامل التي ساعدت حدوثها

:الشعبیةالزالزل والثقافات/ 2

كانت الثقافات السائدة في المجتمعات البدائیة تستند إلى عالم الغیب وكذا األساطیر التي یتوارثونها 
من جیل إلى جیل آخر وهذا بمزیج من الطقوس الدینیة والسحر، وعلى سبیل المثال فقد اعتاد حكام 

راء كل عام إلرضاء األقالیم والكهنة في الصین خالل القرن الخامس قبل المیالد على تقدیم ضحیة عذ
إقامة «شر فیضانات هذا النهر وكانت المراسیم تتم على الوجه التالي تقیهمآلهة النهر األصفر حتى 

.155، ص 1992الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، )2(الجیولوجیا الفیزیائیة :سمیرة الحصري. د-)1(
.185، ص )د ت(معالم سطح األرض، دار المعرفة الجامعیة االسكندریة، :جودة حسنین جودة-)2(
.55، ص 2005أسس الجغرافیا العامة، الطبیعیة والبشریة، دار المعرفة الجامعیة، :محمد العیسويفایز . د-)3(
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الزینات احتفاال بهذه المناسبة ثم یلقى بالضحیة إلى مجرى النهر والتي تغوص سریعا تحت سطح الماء 
دى إلى هجرة أال من األسر الغنیة مما بسبب األثقال المحملة بها وتكون الضحیة من األسر الفقیرة

قبل المیالد عندما وضع حاكما یدعى دهمبن 400اآلالف من األسر الفقیرة وظلت هذه العادة حتى عام 
)1(.»باد، نهایة لهذا التقلید وذلك بإلقاء الكهنة والحكام في میاه النهر األصفر

م الحنون أو اآللهة برینغیني، التي تجود أما في الهند القدیمة فكانوا یعتقدون أن األرض هي األ
، وقدسوا النار وعبدوا الریح فإن كانت رخاء فهي اآللهة "بار جانبا"بخیراتها بفضل التقائها بالمطر واإلله 

، ومع ذلك كانت العاصفة وحدها اإللهة "ودرار "، أما إن كانت عصوفا وأعاصیر مدمرة فهي إلهة "دقایون"
)2(.فهو المبید المدمر" شیفا"هو الحافظ واإلله " فشنو"هما هو الخالق واإلله ، أما اإلله برا"أندرا"

وكان الهنود یعتقدون أیضا أن هناك سبع حیات شداد یتناوبن حمل األرض وعندما یجيء دور كل 
.نوبة تهتز األرض محدثة الزلزال، وأرجعه الیابانیون بالعنكبوت والمغولیون أرجعوه بضفدع ضخم

اإلنسان البدائي وجود دواب خیالیة تشبه الحیوانات التي یراها ولكنها أكثر ضخامة تقوم إذا افترض 
.بحمل األرض ونتیجة لحركة هذه الدواب تهتز األرض محدثة الزلزال

ومن تلك األساطیر المعروفة أسطورة الثور الذي یحمل األرض على احد قرنیه فإذا ما أجهده حمله 
ثاني وهو ما ینجم عنه اهتزاز كوكب األرض، وقد انتشرت تلك األساطیر في بالد الثقیل نقلها إلى القرن ال

الشرق األوسط مثل تركیا وٕایران وحتى الجزائر إلى وقت لیس ببعید وهذا في الثقافات الشعبیة، حیث كان 
ي ینظر للثور على أنه رمز للقوة، وفي مغولیا استبدل الثور بضفدعة ضخمة، وعندما نضج العقل البشر 

أصبح ال یستسیغ فكرة الحیوان الضخم ذي القوة الخارقة الذي یحمل األرض، حیث ظهرت تفسیرات 
جدیدة تنبع من دافع دیني بحت خاصة عد قدماء المصریین واإلغریق والرومان، حیث تفترض معظم هذه 

التفت اإلله القصص أن األرض تستقر فوق أكتاف مارد أو عمالق جبار أو فوق كف أحد اآللهة، فإذا ما 
نحو الشرق أو نحو الغرب، اهتزت األرض محدثة الزلزال، ومن هذه األساطیر ما جاء في القصص أن 
األرض تستقر فوق زمردة عظیمة تعكس أضواءها في الفضاء فتسبغ على السماء لونها األزرق، وأن 

.لزالاآللهة كلما غضبت على البشر أمرت الزمردة بأن تهتز فترتعش األرض محدثة الز 

.23-22ص ص مرجع سابق،:سوزان كاتر. د-)1(
. 14دائرة التعاطف اإلنساني، دار الوفاء الدنیا الطباعة والنشر، االسكندریة، ص:محمد عبد الواحد حجازي-)2(
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اإلیمان واألصل واإلحسان، : أما الرومان فكانوا یعتقدون أن األرض تستند على دعامات ثالث هي
.وعندما تفتقد األرض إلى إحدى هذه الدعامات یختل توازن األرض حتى یحن اهللا على أهلها بالغفران

لسوف أرسطو ویرى الفی–م أن سبب الهزات األرضیة هو الغازات الموجودة في . ق) 322-384(
باطن األرض التي تحاول الهروب إلى سطحها، ومع مرور الزمن بدأ الناس یذكرون طقس الهزات 

)1(.األرضیة حیث یصبح الجو قاتما خانقا والهواء رطبا فاسدا

وكان تحلیل أرسطو هو األقرب إلى العلم وهو ما سارت فیه العلوم ألن هذه الهزات األرضیة التي 
جدبت اهتمام التفكیر اإلنساني منذ القدم، واجتهد في البحث عن التفسیر، وألنه لم تتعرض لها األرض 

یكن قد امتلك أدوات العلم فقد اختلطت هذه التفسیرات بالخرافات والخیاالت التي ال تستند إلى أسس 
.عملیة

ال، حیث الذي یعتبر عام الفصل بین العلم والخرافة في هذا المج1755كل هذا إلى أن جاء العام 
جاء دجون فتشل والذي كان أستاذا للجیولوجیا في جامعة كامبرج لیؤسس العلم الجدید هو علم الزالزل أو 

وقد أرجع الحركات االهتزازیة لألرض إلى موجات مرنة تسري في صخور القشرة األرضیة ) السیزمولوجیا(
)2(.نتیجة لتأثیر دینامیكي

:الزالزل في الجزائر/ 3
:األراضي الجزائریةزلزلة / 3-1

یتفق معظم المختصین في عام الزالزل والجیولوجیا في القول بأن الجزء الشمالي من لجزائر 
المحاذي للبحر المتوسط، هو منطقة زلزالیة شدیدة النشاط، عرفت في أطوارها التاریخیة المختلفة العدید 

وما خلف 2003ماي 21العاصمة في من الكوارث الناتجة عن الهزات األرضیة، ولعل زلزال بومرداس و 
.من خسائر بشریة واقتصادیة لخیر دلیل وعلى صحة هذا التقسیم

ویرى هؤالء المختصون على ضوء النظریات الجدیدة للصفائح التكتونیة أن االطراف الشمالیة من 
لعلماء نقطة الجزائر تشكل منطقة تلتقي عندها الصحیفة اإلفریقیة بالصحیفة األوروبیة، ویحدد هؤالء ا

غربا ویرون 27،7شماال مع خط طول 29،7االلتقاء بین الصحیفتین، عند تقاطع خط عریض عرض 

.156، ص مرجع سابق:سمیرة الحصري. د-)1(
)2( - http://www gs4oll.com/ forom/vientopic-php?f:22&t :523.
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سم في كل سنة عند مضیق جبل طارق وبین 0.5≠و0.3≠أن معدل تقارب بین الصفیحتین یتراوح بین

)1(.سم في كل سنة تونس0.8≠و0.5

وة ضعیفة حیث نفسر الحاالت التي تزید فیها قوة الهزة ومعظم الزالزل التي حدثت في الجزائر ذات ق
، كما أن خصائص الهزات األرضیة 2003دراجات باستثناء زالزلي األصنام وكذا زلزال بومرداس 6عن 

. في الجزائر تتمثل في انها تحدث على السطح
ةواأللبیة، ویمكن یعتبر االطلس التلي أحد أهم المحاور النشاط الزلزالي وهو یتطابق مع محو رالطی

:مناطق تكتونیة كبرى6تقسیم األراضي الجزائریة من الناحیة الجیولوجیة إلى 
.)2()ساحل الجزائر العاصمة، القبائل الكبرى، القل، االیدوغ(سلسلة جبال البالیوزوي -1
سلسلة الجبال الساحلیة ومنها تسالة ومعسكر بني شقران، وهران، مستغانم، تنس، شرشال واألطلس -2

.المتیجي، والبابور وخراطة
.جبال التل الداخلیة وجبال التل القسنطیني-3
.وهي إقلیم بین األطلس التلي والصحراوي الشاسع یمتاز باالستقرار: الهضاب العلیا-4
)3().األوراس، جبال أوالد نایل، جبال عمور والقصور(:األطلس الصحراوي-1

.الصحراء وهي مناطق الصحراء الجزائریة-6
:أهم الزالزل الجزائریة/ 3-2
:03/02/1716زلزال /3-2-1
).األطلس المتیجي العاصمة(أقدم زلزال تذكره المصادر التاریخیة الجزائریة، - 
.انهیار المباني- 
.المدینةاندالع النیران في - 
.13:10بوهران الساعة : 09/10/1870زلزال / 3-2-2
.قتیل300- 
انهیار قصر القصبة والخزینة وثكنات الجیش وهالك الحاكم االسباني العام بالمدینة الدون نیكوال - 

.من أفراد حامیته الخاصة765جارسیا ومعه 

(1) -Giraudin HATZFFU. GUIRAUT.R-sismasite de l’Algérie; c.r.s.c. geol.fr 1977.facicule 2 , p95.
.45، ص1992الهزات الزلزالیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، :محمد الهادي لعروق وأخرون-)2(
.49صمرجع سابق،: لعروق وآخرونمحمد الهادي-)3(
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.اندالع النیران في العدید من المواقع بالمدینة- 
:02/03/1825زلزال /3-2-3
.البلیدة والقرى المجاورة- 
.تدمیر كامل للبلیدة- 
.من سكان المدینة½ آالف شخص ماتوا تحت األنقاض أي 7هالك حوالي - 
: الساحل الشرقي من الجزائر: 22/08/1856و21زلزال / 3-2-4
.أمواج زلزالیة طاغیة بلغ ارتفاعها ثالثة أمتار- 
.شهر أكتوبر على جیجل، القل وسكیكدةكانت هزات أخرى في - 
:1908/ 08/ 04زلزال /3-2-5
دیدوش مراد، الرفاق، زیغود یوسف، ومیلة، وعین سمارة (درجات 8قسنطینة هزة بلغت شدتها -

).والخروب
.ألف فرنك400انهیار المباني وقدرت الخسائر بحوالي - 
.في منطقة تنس: 1922/ 08/ 25زلزال /3-2-6
.ر العدید من المبانيانهیا- 
.ارتفاع المیاه في الینابیع كما ازداد منسوب میاه وادي عاللة بحوالي خمسة أضعاف ظهرت ینابیع- 
:1934/ 09/ 07زلزال /3-2-7
.درجات9) منطقة الشلف(كارنو العطاف - 
.انزالقات أرضیة في مرتفعات شمال كارنو- 
.الحضنة: 1946/ 02/ 12زلزال /3-2-8
.منزل1000و112وجرح 264ك هال- 
:1947/ 08/ 06زلزال /3-2-9
.جنوب شرق قسنطینة- 
).بلدیات الحروب(انهیار بعض المباني في وادي الحمیم - 
:1954/ 09/ 09زلزال /3-2-10
.6.7الشلف األصنام سابقا بلغت درجته - 
.بنایة أخرى غیر سكنیةألف 35ألف بنایة سكنیة و18ألف جریح ودمرت 14قتیل و1400خلف - 
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:1986/ 10/ 10زلزال /3-2-11
.درجة7.5منطقة الشلف - 
.ألف200شخص وتشرید 3500هالك - 
.كلم400بلغ قطر دائرته حوالي - 

20منطقة الشلف أكثر المناطق الجزائریة تعرضا للنشاط الزلزالي حیث سجلت لها خالل القرن األخیر 

والذي 6.7الذي قد بلغت قوته 091954/ 09ت أو أكثر وكان زلزال درجا5هزة أرضیة بلغت قوتها 
)1(.دمر المدینة بالكامل

:2003ماي 21زلزال /3-2-12
).وهو محط دراستنا المیدانیة(بومرداس والعاصمة - 
.درجة على سلم ریشتر6.7- 
.17000وتشرید 2200هالك - 

:الجدول الزمني للزالزل في الجزائر/ 3-3

من المناطق الشمالیة للبالد % 69والجیولوجیة أن ) السیسمولوجیة(مختلف الدراسات الزلزالیة تبین 
من المنشآت االجتماعیة، واالقتصادیة والسیاسیة متمركزة في هذه % 90معرضة للنشاط الزلزالي وأن 

.المنطقة
"ریشتر"شدة الزلزال على سلم تاریخ الزلزالالمنطقة
درجات17167الجزائر
درجات17907وهران
درجات18257البلیدة
درجات19567جیجل
درجات19546.7الشلف
درجات19807.3الشلف
درجات19896.1تیبازة

درجات19945.1معسكر
درجات19995.5عین تیموشنت
درجات20005.6بني أورتیالن
درجات20036.7بومرداس

.الوطني للبحث الطبق في هندسة مقاومة الزالزلالمركز : المرجع

.57المرجع السابق، ص :محمد الهادي لعروق-)1(



إدارة الكوارث الطبیعیة واألزمات:                                                                         الفصل الثالث

- 105 -

:خریطة المناطق الزلزالیة في الجزائر/ 3-4

.خریطة المناطق الزلزالیة في الجزائر): 09(الشكل رقم 

:تأثیر الكوارث الطبیعیة على الصعید االجتماعي/ 4

إن وضعیة الكارثة مع ما یستتبعها من موت وقلق وذعر تؤدي إلى اهمال الشخص للعالم الخارجي 
االجتماعي التام وتركیز كامل تفكیره على عالمه الداخلي، وذلك بحیث یتحول الشخص إلى حالة الشلل

الزلزال، الحروب، االنفجارات الكبرى، األمراض الوبائیة الممتدة فإن هذا ) وفي حاالت الكوارث العامة
بحیث یؤدي إلى شلل اجتماعي عام، ومثل هذا الشلل المجتمعأفراد العدید من الشلل االجتماعي یصیب
على وجه الخصوص، فعندما تهتز القیم وتنعدم المقاییس یصبح أفراد المجتمع هیهدد المجتمع عامة وقیم

.مستعدون لتقبل أي إیحاء یوهمهم بالمساعدة وباستعادة األمان والقدرة على الفعل
وأكبر اآلثار الناجمة عن الكوارث على االطالق وهي حول العدیدمن أفراد المجتمع مما قد یحدث خلال 

تغیر اضطراري حول تقاسم األدوار والوظائف داخل األسر الواحدة وهذا ما یؤثر في في األسر مما یطرأ 
حدوث التغییر االجتماعي على مستوى المنطقة، فوفاة األب مثال یجعل من الضرورة خروج المرأة للعمل 

.اعیةالتنشئة االجتمفي عملیة أو انقطاع األبناء عن الدراسة ولذلك األثر الكبیر في دور هذه األسرة 
عند تحطم المباني وانهیار العمارات ما یعني تغیر التجمعات السكانیة وبمعنى نهایة التفاعل 
االجتماعي الذي كان حاصال بین الجیران وسكان المنطقة الواحدة قد تكون لبعض من العادات التي عمل 
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في المرحلة الجدیدة وجب أفراد المجتمع على الحفاظ علیها وتمسكهم بها لعقود من الزمن وتوارثوها ولكن
اإلتقاق على بعض القیم والمعاییر االجتماعیة واالعتماد على بناء جدید في األحیاء الجدیدة، وجود نمط 
معیشي آخر غیر الذي كان، ضف إلى ذلك انهیار المعالم التراثیة الشاهدة على التاریخ وعلى الحضارات 

شآت القاعدیة الكبرى ستؤثر سلبا على المجتمع من التي مرت على المنطقة عند تحطم الطرقات والمن
الناحیة االقتصادیة فالكلفة إلعادة ما حطمته الكارثة لیس باآلمر الهین، وهي أموال تؤخذ من أموال 
التنمیة أو أموال القطاعات االستراتیجیة مثل قطاع التربیة وغیرها من أموال الغذاء وفي كل الحاالت 

انیات الدول خاصة وٕاننا نعیش في وجود أزمات اقتصادیة عالمیة والتصرف تشكل هاجسا وعبئ على میز 
مع األموال یتطلب العقالنیة والموضوعیة لتحقیق األهداف والحیاة االجتماعیة المالئمة ألفرادها، وحدوث 
العكس فهي المآسي والظواهر االجتماعیة مثل السرقة وتفشي الممارسات األخالقیة والبطالة وكلها 

.ف نتائجها على تماسك المجتمعمعرو 

لكن قد یطرح تساؤل مفاده هل هناك اختالف في التأثیر بین الكوارث الطبیعیة والكوارث
، فنقول بأنه في حالة حدوث الزلزال فإن محدث الزلزال هو اهللا سبحانه وتعالى ومنه نجد االصطناعیة

أفراد المجتمع للخروج من الفترة الحرجة، عامة الناس یعتبرون ذلك قضاء وقدر وهذا ما یزید في تضامن 
أما إن كانت كارثة صناعیة أو الحروب فیتوجه أفراد المجتمع بالغضب واالنتقام لمسبب الكارثة، بما 

.   یحدث نقص في االنسجام والتكافل
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:كارثة الفیضانات-ثانیا

:تعریف الفیضانات/ 1

البحیرات أو األنهار، وذلك كون ناتج عن هطول غزیر هو زیادة مفاجئة في مستوى میاه البحار أو 
)1(.ائر كبیرة وفقد مدن بأكملهاسلألمطار أو عقب الزلزال والنتیجة تكون خ

أي هي ازدیاد منسوب المیاه عن معدله الطبیعي في البحار أو في األنهار بحیث یخرج إلى الیابسة 
.بكمیات كبیرة

:وهيرئیسیة وتشمل مصادر االنهیار على ثالث مصادر 

.مطارمیاه األ-1

.المیاه الجوفیة-2

.المیاه الناجمة من ذوبان الثلوج-3

الجیومرفلوجیون فیعرفونه على أنه الصبیب االستثنائي الذي یحدث نتیجة أمطار وأبلیة عنیفة 
ها فتخرج عن مجراها العادي غامر بذلك بحیث یصبح المجرى المائي غیر قادر على تصریف) تهاطلیة(

السریر الفیضي والسهول المجاورة وتكون لها القدرة على إحداث تغیرات جیومرفلوجیة هامة بالمجرى 
. المائي

:أنواع الفیضانات/ 2

:م الفیضانات إلى عدة أنواع وهيیویمكن تقس

الفیضانات السریعة المتمركزة، یحدث هذا النوع نتیجة سقوط أمطار وأبلیة محلیة :النوع األول
.فیصبح المجرى غیر قادر على استیعاب هذه المیاه فتغمر السریر الكبیر للمجرى المائي

حواض التجمعیة الكبیرة بسبب تراكم المیاه الجاریة في الفیضانات التي تحدث في األ:النوع الثاني
.وح وعندما تغمر هذه المیاه السفح بأكمله یحدث ما یعرف بالفیضانأعالي السف

.فیضان یحدث نتیجة ارتفاع المیاه في شبكة القنوات التي تصرفها:النوع الثالث

)1(- Forum.ozkaralla.com/f75ozkarallah11775/
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.هو الذي یحدث نتیجة ارتفاع مستوى میاه البحر:النوع الرابع

ها المدن التي تقع في سفوح یحدث نتیجة ذوبان الثلوج كتلك الفیضانات التي تشهد:النوع الخامس
.جبال األلب نتیجة ذوبان ثلوجه

هي موجة بحریة مدمرة تحدث بسبب نشوء زلزال في البحر :Tsunamisالطموم: النوع السادس
.2004كتلك التي حدثت في جنوب شرق آسیا في دیسمبر 

د تكون نتیجة الفیضانات التي تحدث نتیجة انكسار حاجز السد ألسباب مختلفة ق:النوع السابع
.زلزال أو نتیجة عدم استیعاب السد للمیاه المتجمعة فتتدفق میاهه غامرة بذلك كل المناطق المحاذیة له

:أسباب حدوث الفیضانات/3

یحدث الفیضان ألسباب عدة تتعلق منها تقریبا بسقوط األمطار الغزیرة ونورد فیما یلي بعض 
:األسباب

حدوث هزات أرضیة في قیعان البحار كطوفان آسیا التسونامي والذي یكون السبب هو زلزال قاع - 
أو ) موجة خلیج(ي التسونامي في الثقافة الیابانیة الموجة التي تصدر من الخلیج البحري أي وتعنالبحار 

لساعة وقد تصل كیلومتر في ا720وتبلغ سرعة أمواج التسونامي ) موجة میناء(تصدر من المیناء أي 
)1(.كیلومتر حسب عمق وطول المحیط ودرجة الزلزال1000

اقتالع الغابات والنباتات التي تعیش قرب األنهار، فالغابات تستهلك كمیات كبیرة من المیاه وعند إزالتها - 
وكذا حرائق الغابات مما یجعل عملیة احتفاظ األرض . یقل استهالك المیاه مما یسبب في الفیضانات

الماء قلیل جدا تنتج عن ذلك سرعة المیاه خاصة في المنحدرات الكبیرة مما یتسبب في جرف األحجار ب
.   وانهیار الطرقات والنسداد قنوات صرف المیاه

انصهار الجلید وانصبابه في األنهار وهذا یكون في االماكن التي تشهد تساقط كبیر للثلوج على الجبال - 
.دا یكون إحداث للفیضاناتوعند ذوبانه بنسب عالیة ج

.سرعة المیاه وغزارتهافي وجود األعاصیر والعواصف القویة مما یزید - 

)1( -http://www.bdr130.Net/vb/t317104.html.
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مطار بمستویات غیر طبیعیة مما یصعب احتوائها في قنوات صرف المیاه والودیان وتحدث هطول األ- 
.فیضانات

سكانیة وأراضي فالحیة في انهیار السدود وهي الكارثة الحقیقیة للفیضانات وخاصة عند وجود تجمعات- 
.طریق مسار میاه السد

.التغیر في ضغوطات المیاه أسفل المحیطات- 

وعلى دور اإلنسان فیمكن في عوامل قلیلة وتشمل في التهیئة الغیر عقالنیة التي تفتقر إلى 
یق دراسة الدراسات العلمیة الدقیقة وما علیه سوى أن یحول هذه الظاهرة السلبیة إلى اإلیجابیة عن طر 

مصادر القوة والضعف والتدخل في الوقت المناسب بالعنصر المناسب الذي یتجنب السلبیات ویستثمر 
.اإلیجابیات بالشكل والطریقة المناسبتین

:أهم الفیضانات في الجزائر/ 4

الشمال إلى منالجزائر أیضا لیست منأى عن هذه الظاهرة فقد شهدت مختلف أنحاء البالد 
الجنوب فیضانات معتبرة أدت إلى خسائر مادیة وبشریة معتبرة ولعل فیضان باب الواد في 

مطار ملم، هذه األ120عة تهاطل ما یفوق سا48أخطرها على االطالق إذ أنه وخالل 10/11/2002
حوالي (قیقیة كانت كافیة ألن تغرق باب الواد في سیول جارفة وقد خلف هذا الفیضان كارثة إنسانیة ح

).قتیل آالف العائالت المنكوبة دون إهمالنا للجانب المادي إذ ان الخسائر كانت بالمالیین729

: مست كل من:2000فیضانات عام 

أشخاص، وعشرات المفقودین وتهدیم عدة سكنات وٕاتالف بعض 05أكتوبر وفاة 29:والیة النعامة
.المنشآت القاعدیة

أشخاص والعدید 4ساعات وتسببت في وفاة 4/ مم56مطار بلغت كمیة األ:رأكتوب14والیة تموشنت 
.من المفقودین وتهدیم عدة سكنات

رأس من 193عائلة منكوبة وجرف 38مسكن 13وفاة شخص، تهدیم :سبتمبر28فیضان بوسعادة 
.الماشیة



إدارة الكوارث الطبیعیة واألزمات:                                                                         الفصل الثالث

- 110 -

:نتائج حدوث الفیضانات/ 5

:النتائج السلبیة/ 5-1

المتعلقة بالخسائر البشریة الفادحة التي تحدثها نظرا لقصر المدة الزمنیة لحدوث أولى النتائج وهي 
الفیضانات خاصة في الصحاري، فتسبب هذه األخیرة في قتل المالیین من البشر وتشرید اآلالف من 

.السكان وجعلهم بال مأوى وجعل منطقة الفیضانات منطقة منكوبة

یم المساكن والعمارات وتحطیم الطرقات والمدارس والمصانع وكذا الخسائر المادیة الكبیرة من تهد
ملیون دوالر وتحطیم العربات 12تبلغ تكلفته والذيغردایة فیضاناتكمصنع البطاریات حین حدوث 

.والتسبب في انهیار السدود

اء ذإفساد المحاصیل الزراعیة والمزارع وقتل الثروة الحیوانیة مما یسبب أزمات حقیقیة في الغ
لعالمي واستقرار اإلنسان، كما ال یقتصر ضررها فقط على األضرار المباشرة نتیجة شدة اندفاع المیاه ا

وغزارتها فقط بل یسبب في انتشار أمراض واألوبئة في المناطق المنكوبة وبین السكان، كون المیاه 
وكذا المواد السامة الصالحة للشرب تختلط بقنوات صرف المیاه وكذا انتشار جثث األفراد والحیوانات 

. والبترول وغیرها

وهناك عدة عوامل تتحكم في : وكل هذه األمور تعطل وتیرة التنمیة وٕاحداث خلل في مراحل التطور
:القدرة التدمیریة للفیضانات وهي

.كثافة الهطول المطري والفترة الزمنیة التي یستغرقها هذا الهطول- 
.وعمق قطاع التربةنوعیة التربة التي سقط علیها المطر - 
.تضاریس المنطقة التي تتعرض للهطول المطري من حیث االستواء أو االنحدار- 
.الظروف المناخیة التي تشمل درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الریاح- 
.النسبة بین مساحة مجمع األمطار والمساحة التي ینتهي إلیها الجریان السطحي كمنطقة صرف- 
.لحدوث سیل وتعتمد بشكل أساسي على الفترة الزمنیة بین اإلنذار وهطول المطردرجة االستعداد - 
.الدرایة الكافیة والوعي لدى الجمهور واألجهزة المنوط بها التصرف في حالة حدوث السیل- 

زمات والكوارث غیر انات رغم اعتبارها احد مسببات األظاهرة الفیضأنویتضح مما سبق أیضا
.ن الضرر في السرعة الكبیرة التي تعطیها القوة التدمیریةمخالف ذلك تماما ویكأنها قد تكون على
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:النتائج اإلیجابیة للفیضانات/ 5-2

التي تكون عند حدوث الفیضانات نجد منه تغذیة خزانات المیاه الجوفیة خاصة عند الفوائدمن
الفیضانات النهریة، وكذا امتالء السدود من آخرها مما قد یوفر الماء لعدة سنوات ویقوي وتیرة التنمیة 

نهار في وكذا مساهمة األ. خاصة في القطاع الفالحي واستفادة المزارع من ذلك وكذا الثروة الحیوانیة
)1(.لزراعةلتكوین سهول ذو جودة عالیة 

)1(- J.W. Geography (physical and structural geography being the introductory, pat of geography,
physical and comparative, London celosqow, P32.



.إدارة األزمات: الرابعالمطلب 

.تعریف األزمة/1

.لغة/ 1- 1

.اصطالحا/2- 1

.)خلیة األزمة(فریق إدارة المخاطر واألزمات /2

.مقومات فریق خلیة األزمة/ 1- 2

.أهمیة فریق خلیة األزمة/2- 2

.تشكیل فریق خلیة األزمة/ 3- 2

.زمةاألمراحل عمل فریق خلیة / 4- 2

.أسباب حدوث األزمات/3

.مراحل إدارة األزمة/4

مبادئ التعامل مع األزمات/5

.إدارة األزمات: الرابعالمطلب 
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.إدارة األزمات: الرابعالمطلب 

:تعریف األزمة/1

:من بین التعاریف التي قدمت لألزمة ما یلي

. األزمة تعني الشدة والقحط، واألزمة هي المضیق، ویطلق على كل طریق بین جبلین مأزم:لغة/1-1
. )to decide)1بمعنى لتقرر kiptewومصطلح األزمة مشتق أصال من الكلمة الیونانیة 

:ألزمة ما یلياحولمن أهم التعاریف التي قدمت:اصطالحا/1-2

تتعلق بمصیر الكیان اإلداري الذي أصیب بها لحظة حرجة وحاسمة «: عرفت األزمة بأنها
.)2(»مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار، وتجعله في حیرة بالغة

لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصیر الكیان اإلداري الذي «: كما عرفت األزمة أیضا بأنها
.)3(»أصیب بها، مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار، وتجعله في حیرة بالغة

)4(:تأخذ بعدین أساسین هماو األزمة هذا المفهوم 

بعد الرعب الناجم عن التهدید الخطیر للمصالح واألهداف الجوهریة الخاصة بالكیان اإلداري - 
.الحالیة والمستقبلیة

بعد الزمن عن الوقت المحدد التخاذ قرار سریع وصائب، وال یتضمن أي خطأ قصد احتواء - 
.األزمة

لقرار في أحد الكیانات تعبر عن موقف وحالة یوجهها متخذام العلمي لألزمة فهيأما عن المفهو 
تتالحق فیها األحداث وتتشابك معها األسباب بالنتائج ویفقد معها ) دولة، مؤسسة، مشروع، أسرة(اإلداریة 

دین عبد لذا نذكر تعریف عالء المتخذ القرار قدرته على السیطرة علیها أو على اتجاهاتها المستقبلیة
الغني محمود باعتبار أن األزمة هي موقف ینتج عن تغییرات بیئیة مولدة لألزمات ویخرج عن إطار 

ماجیستیر منشورة في اإلدارة التربویة، جدة، أسالیب اتخاذ القرار في إدارة األزمة المدرسیة، رسالة : عبد اهللا مسعود غیث الجهني-)1(
.26، ص 2010

.33، ص2001، لبنان، 1إدارة األزمة األمنیة بین نقطتي الغلیان والتحول، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، ط: حسن بزاز-)2(
.33المرجع السابق، ص نفس –)3(
، عمان، 1اع واألزمات وضغوط العمل، دار الحامد للنشر والتوزیع، طإدارة الصر : معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد-)4(

.75، ص 2008األردن، 
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العمل المعتاد ویتضمن قدرا من الخطورة، والتهدید، والمفاجأة إن لم یكن في الحدوث فهو في التوقیت، 
لیة تحمل في طیاتها قبآثار مستویتطلب استخدام أسالیب إداریة مبتكرة، وسرعة ودقة في رد الفعل، ویفرز

.)1(»فرصا للتحسین والتعلم

أما في علم النفس فهي ضعف القدرة على التعایش بطریقة طبیعة أو هي الحالة النفسیة والواقعیة «
) killy(ویذهب كیلي )2(»المصاحبة للضیق الناتج عن نقص في الطاقات واإلمكانیات أو شلل في القدرات

على العمل ومنه القدرة على التعبیر عن فزبأن ضغوط العمل قد تح«عكس هذا االتجاه مؤكدا 
.)3(»االنفعاالت والمشاعر وحتى الشعور بالمتعة

):خلیة األزمة(فریق إدارة المخاطر واألزمات /2

ق متخصص یتمتلجأ إدارة المخاطر واألزمات إلى التعامل مع أي أزمة جدیدة من خالل فری
فریق إدارة األزمة هو ذلك الفریق الذي یتم تكلیفه من إدارة األزمة للعمل على «تشكیله لهذا الغرض و

معالجتها والحد من خطورتها وآثارها السلبیة ویختلف أسلوب تشكیل هذا الفریق من أزمة إلى أخرى 
.)4(»مة بنجاح تامشریطة أن یتم إعداده وتدریبه وتجهیزه، حتى یكون مهیأ وجاهز للتعامل مع األز 

تلك المجموعة المنتقاة والتي فیها لدى إدارة المنشأة «: وقد عرف فریق إدارة المخاطر واألزمات بأنه
القدرة على التعامل المرن والهادف مع األزمات المختلفة المتوقع منها وغیر المتوقع، قبل الوقوع وبعده 

لهامة مثل من الذي تتصل به عند أول إشارة إنذار؟ وأثناءه، وهذا الفریق هو الذي یجیب على األسئلة ا
من الذي یدرب العاملین على خطط تجنب ومواجهة األزمات؟ بمن یجب أن یتصل العامل العادي عند 

)5(.»انتباهه ألیة إشارة تدل على خطر ما؟ من الذي یعد خطط إدارة األزمات؟

.420، ص 2011إدارة المنظمات، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، :عالء الدین عبد الغني محمود-)1(
.2010دار التنافس للنشر والتوزیع، األردن، إدارة الذات وهندسة القدرات، سلسلة التفكیر واإلبداع، : عبد اهللا علي الشرمان-)2(

(3)- Killy I, the executive time & stress, New, ersey : Alexander Hamilton INC, 2004, p 144.
.67-66، ص ص 2009، األردن، 1إدارة األزمات، إثراء للنشر والتوزیع، ط: یوسف أحمد أبو فارة-)4(
.51، ص 2011االستراتیجیات الحدیثة إلدارة األزمات، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن، : سلیم بطرس جلدة-)5(
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:مقومات فریق خلیة األزمة/2-1

یكون لفریق عمل األزمة صفات ومقومات تمیزه وتمده القدرة للتعامل مع العدید من الضروري أن 
)1(:من المشكالت واألزمات التي تقع، ویتمیز الفریق الفعال بشكل خاص بما یلي

.القدرة على التدخل الناتج إلدارة األزمة سواء كانت قدرات جسدیة أو عقلیة أو عملیة- 

.لالنفعال أو التأثر العاطفي أمام أحداث األزمةبرود االعصاب وعدم القابلیة - 

.طاعة األوامر المتخذة أیا كانت المخاطر التي قد تعترضه- 

.االنتباه والوعي الشدید عند القیام بالمهمة، والتضحیة بالذات إن لزم األمر واالستعداد لذلك- 

.الوالء واالنتماء للتنظیم اإلداري- 

2(:هي كما یليأما أهم المقومات بشكل عام ف(

.قیادة فعالة مناسبة- 

.االلتزام بالفریق- 

.طرق فعالة للعمل- 

.التعامل مع المواقف الصعبة حساسیة- 

.تنمیة مستمرة ألعضاء الفریق- 

.تكوین العالقات المتداخلة اإلیجابیة- 

طموح القدرة على اتخاذ القرارات في عدم التأكد وأن تكون مجموعة من سمات الشخصیة ال- 
.)3(والقدرة والشجاعة الكاملة والقدرة على التخیل

:أهمیة فریق خلیة األزمة/2-2

یعد فریق إدارة األزمات تلك المجموعة من األفراد المنتقاة بعنایة وفقا لخبرات سابقة مع تدریبات 
فعلیة وتعلم مستمر مع مخاطر حدثت مسبقا، حیث یستطیعون رصد وتحدید مواطن الخطر المتوقع منها 

تبرز كذلك أهمیة وجود أزمات و وضع الخطط لتجنب وقوعها والتعامل معها قصد تجنب آثارها السلبیة، و 

.58مرجعسابق، ص :سلیم بطرس جلدة-)1(
.59سابق، ص المرجع نفس ال–)2(
.125، ص 2004، القاهرة،2004، القاهرة، 1التفاوض وٕادارة األزمات، دار األمین،ط: فاروق السید عثمان-)3(
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هذا الفریق في وضع الخطط المستقبلیة مع أیة مخاطر متوقعة، من خالل تحدید دور كل فرد من أفراد 
المؤسسة وبعد التغلب على األزمة یجب أن ال ینتهي دور هذا الفریق، بل هو المنوط به تحلیل أسباب 

ة بهدف تجنب حدوثها مرة أخرى وقوع األزمة، ونتائجها وخسائرها، وتطویر دروس للتعلم من األزم
.)1(والوصول بآثارها إلى الحد األدنى رغم االحتیاطات التي اتخذت لعدم وقوعها

2(:وتبرز أهمیة فریق إدارة المخاطر واألزمات في ما یلي(

 قدرة فریق إدارة المخاطر واألزمات على تحلیل نوع الخطر والسرعة في إعداد مخططات
.لمعالجة وٕادارة األزمة

 على ) العاملین(قدرة فریق إدارة المخاطر واألزمات تطویر برامج التدریب المستمر لألفراد أو
.                                                                  مهامهم في التعامل مع األزمات الكبرى

نیة أثناء حدوث خطر اكتساب فریق إدارة المخاطر واألزمات مهارة االتصال بكل األطراف المع
.أو أزمة
 اكتساب فریق إدارة المخاطر واألزمات لثقافة التعامل مع كل األخطار واألزمات مهما كان

.نوعها وحجمها

وهكذا نخلص إلى أهمیة وجود فریق إلدارة المخاطر واألزمات یتم مده بالمعلومات الالزمة وبكافة 
.دورهاإلمكانیات المتاحة وذلك لضمان كفاءة أدائه ل

ویتم تخصیص فریق إدارة المخاطر واألزمات بمجموعة من المهام یتم تحلیلها ویعمل على تنفیذها 
)3(:وفق البرنامج المخطط لطریق عملها، وأهم المهام التي یقوم بها هذا الفریق ما یلي

 بأیة بوادر لمشكالتتجمیع وفحص وتحلیل المعلومات المتعلقة.
 حصر كل المعلومات المتعلقة كل نقطة من نقاط الضعف التي تؤدي إلى أزمة بشكل

. تفصیلي
تحدید درجة خطورة األزمة المحتملة باستخدام معاییر موضوعیة.

.65، ص 2004، منصر، 1إدارة األزمات في المنشآت التجاریة،، مؤسسة شباب الجامعة، ط: صالح عباس-)1(
(2) -John Nicodemus : opérationnel Crisis Management, the Securedlender, New-York, vol. 53, No,
6, Nov. déc, 1997, p 87.

.180، ص 2010، األردن، 1العامة، الدار الجامعیة للنشر، طإدارة العالقات : علي عجوة، كریماز فرید-)3(
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التوصیة باإلجراءات الوقائیة المطلوبة لمنع وقوع األزمة.
تنفیذیة الالزمةوضع خطة مواجهة األزمة في حال وقوعها، مع النص على كل الخطوات ال.
 تحویل الخطة الوقائیة إلى عالجیة بعد وقوع األزمة، في ضوء أبعادها، وتأثیراتها في الواقع

.الفعلي
تنفیذ خطة إدارة األزمة وذلك في شقیها اإلداري واإلعالمي للحد من التأثیرات السلبیة لها.
 ،واستخالص الدروس المستفادة منهاعقد اجتماعات لتقییم عملیة إدارة األزمة بعد انتهائها.

:تشكیل فریق خلیة األزمة/2-3

:یتشكل فریق األزمة في أغلب الحاالت من

تقع علیه مسؤولیة صناعة القرار بعد استشارة فریق العمل وعلیه اتخاذ قرار :رئیس المنظمة
قبول خطة العمل، وتوزیع األدوار الرئیسیة، وقیادة فریق العمل أثناء التنفیذ، وكذلك تفسیر مبررات اتخذ 

.)1(قرارات للجماهیر
والمعرفة الفنیة یمثل هؤالء المدیرون التنفیذیون ذوي الخبرة :القیادات العلیا والوسطى

المتخصصة في مجاالت العمل، وعلیهم اقتراح اإلجراءات الالزمة للوقایة من األزمة، أو وقف تصاعدها، 
وكذلك عالج تأثیراتها، ومن هذه القیادات یفوض شخص معین إلدارة األزمة یطلق علیه مدیر إدارة 

.)2(األزمات
ما یجب أن یصدر من تصریحات وبیانات من یساعد اإلدارة في تحدید :مدیر اإلدارة القانونیة

المنظمة، وبما یحفظ لها حقوقها ویصونها من التعرض ألیة دعاوى قضائیة قد تنجم عن أي   تصریحات 
.)3(خاطئة، أو تعبیرات ال تتسم بالدقة ویعاقب علیها القانون

نظمة ویتحمل یعمل المسؤول عن العالقات العامة كمستشار رئیس الم:مسؤول العالقات العامة
مسؤولیة إعداد وتخطیط وتنفیذ االتصاالت الخاصة بإدارة األزمة، ویساهم في صیاغة مضمون بیانات 

.)4(المنظمة باالشتراك مع مدیر اإلدارة القانونیة

.181المرجع السابق، ص : علي عجوة، كریماز فرید-)1(
.180سابق، ص المرجع نفس ال–)2(
.58مرجع سابق، ص : سلیم بطرس جلدة-)3(
.182مرجع سابق، ص :علي عجوة، كریماز فرید-)4(
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ولكي یتم تشكیل هذا الفریق الذي تتوفر فیه جمیع المؤهالت إلدارة أي أزمة من تدریب وكفاءة 
التخطیط والقیادة، ال بد من تفویضه للتصرف واتخاذ القرارات السریعة التي یراها مناسبة وخبرة وقدرة على 

.أثناء عمله، وهذا من خالل تحدید مسؤولیات كل عضو لتجنب اإلرباك والتراجع أثناء مواجهة أزمة فعلیة

:مراحل عمل فریق خلیة األزمة/2-4

)1(:أزمة بعدة مراحل، وأهم هذه المراحل ما یليیمر فریق إدارة األزمات خالل عمله وأثناء حدوث

تقدیم شرح مفصل عن األخطار الممكنة الوقوع في المجال الذي یكون قد :استعراض األحداث
.تم التدریب على التدخل أثناء وقوعه

 تقدیم شرح مفصل عن األخطار الممكنة الوقوع في المجال الذي یكون قد تم التدرب على
.ثهالتدخل أثناء حدو 

من خالل تحدید وترتیب درجات المخاطر وٕامكانیة تطورها إلى أزمة، حیث :تحلیل األولیات
تصبح درجة الخطورة قویة وتأثیراتها سلبیة، ألن تحدید األولیات سیساعد على تالفي وقوع األزمة وتجنب 

سائر إلى أقل حد آثارها، ومن تم العمل على إعداد الخطط لمواجهة حالة الخطر حال وقوعه وتقلیل الخ
.ممكن

)2(:إلى جانب العناصر السابقة هناك عناصر أخرها یتبعها فریق إدارة األزمات أثناء عمله وهي

استئناف لألحداث وتقریر حجم األخطار إذا ما حدثت أزمة:توقع األحداث المقبلة.
 وبعد وضع الخطط التي توضع الخطط المحتملة لوضع األزمة ابتداء من وصول المعلومات

.دراسة كافة العوامل والمتغیرات ویتم وضع الخطط وبدائلها
تدار األزمة عند وقوعها حسب الخطط الموضوعة سلفا والتي یجب أن تتسم :تنفیذ الخطط

بالمرونة تحسبا للمتغیرات عند غیر المتوقعة، والتي لم تكن متوقعة، لذلك فإن إدارة األزمة یجب أن تترك 
.المتغیراتمساحة من خططها لتلك 

ویقوم فریق إدارة األزمة بالتعامل مع األزمة حسب متطلبات الموقف، وهذا قصد تحلیل االزمة 
.ومحاولة معالجتها للخروج منها بأقل األضرار

.63مرجع سابق، ص : سلیم بطرس جلدة-)1(
.42مرجع سابق، ص : نواف قطیش-)2(



إدارة الكوارث الطبیعیة واألزمات:                                                                         الفصل الثالث

- 119 -

:أسباب حدوث األزمات/3
زمة واألمكنة فمن األسباب البیئیة ذات العناصر ذات ف مصادر حدوث األزمات باختالف األتختل
المتعددة ضمن العناصر السیاسیة والمتمثلة في عدم االستقرار، إلى العناصر القانونیة وصوال العناصر 

إلى العناصر االقتصادیة والمالیة وهنا تقصد األزمات االقتصادیة والتي أصبحت تتكرر بشكل مستمر، 
صراعات وحتى العناصر االجتماعیة ومن أهمها تفشي مظاهر التخلف، التزاید السریع للسكان، وال

.االجتماعیة
أما ثاني األسباب فهي تنظیمیة وهي تخص إدارة المنظمة، وأسباب األزمات من المفهوم اإلداري 

معلومات الخاطئة وسوء اإلدراك، اإلدارة العشوائیة، الضغوط، الجمود والتكرار، عدم وضوح : تنقسم إلى
.ر والتطویر التنظیميأهداف المنظمة وتعارضها، الشائعات، األخطار البشریة، التغیی

وذلك باختالف الرأي هو «ونشیر إلى وجود أسباب أخرى لألزمات منها تصاعد النزاعات، 
نه توتر ، كما یبدو في البدایة على أ)1(»حل مشكلة ما، وقد یتحول األمر إلى أزمة كبرىحول 

الحقائق وتصل خاطئة بسیط قد ینتهي إلى أزمة كبیرة ما تدفع إلى االنتقام والتهدیدات كما تشوش 
.لألطراف ما یصعب التعامل بموضوعیة مع األزمة

:مراحل إدارة األزمة/4
تقتضي عملیة إدارة األزمة أن تتحمل إدارة المنظمة، وفریق إدارة األزمة، وجهاز العالقات العامة 

من المراحل ومع ما مسؤولیة القیام بعدة مهام أساسیة إلدارة األزمة یتناسب كل منها مع طبیعة كل مرحلة 
تتطلبه من إجراءات محددة في توقیت مناسب، ویرى بعض الباحثین أن هناك خمسة مراحل أساسیة تمر 

:بها إدارة األزمة وهي كما یلي
وفیها یتم جمع وتحلیل المعلومات التي تشكل إشارات تنذر : مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار

.)2(ها، وذلك تمهیدا التخاذ القرار الالزم نحوهاباحتمالیة حدوث أزمة، وتقییم درجة خطورت
وفي هذه المرحلة یتم التخطیط االستراتیجي إلدارة األزمة، وهو : مرحلة المنع واالستعداد

التخطیط الذي یربط بین تحلیل المعلومات المستمدة من البحوث، وبین أهداف الخطة الموضوعة إلدارة 
:األزمة، والتي تنحصر في هدفین هما

(1)-Afzvlor Rahim, Momaging conflict in organizations, 3ed, G renowned publishing, INC, 2001.
.56، ص 2006إدارة األزمات، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، : أحمد ماهر-)2(
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.حدوث األزمة من خالل تفعیل خطة وقائیة لعالج أوجه القصور المختلفةعمن- 

زمة عند حدوثها، من خالل تفعیل خطة عالجیة یتم تجهیزها االستعداد المسبق لمواجهة األ- 
.لتنفیذها إذا ما حدثت األزمة

إلدارة األزمة في هذه المرحلة یتم تحویل الخطة االستراتیجیة : مرحلة الحد من انتشار األزمة
إلى خطة تكتیكیة فنیة تربط االستراتیجیة، وبین البرامج االتصالیة التنفیذیة للحد من اتساع نطق األزمة 

.واألضرار الناتجة عنها، وذلك باستخدام وسائل اتصالیة متعددة
وفیها تستمر الجهود االتصالیة واإلداریة للمنظمة إلعادة العمل إلى: مرحلة استعادة النشاط

.)1(وضعه الطبیعي المعتاد قبل وقوع األزمة
ول رة األزمة، وذلك على مستویین، األوفي هذه المرحلة یتم تقییم عملیة إدا: مرحلة التعلم

وفیه تقیم األسالیب ) الفني(التقییم االستراتیجي وفیه یتم تقویم خطة إدارة األزمة ككل، والتقییم التكتیكي 
.)2(واالتصالیة المستخدمة في إدارة األزمة بعد وقوعهاوالوسائل التنفیذیة اإلداریة 

وبعد اتباع هذه المراحل الخمسة واستخالص الدروس من كل مرحلة، یتم مراعاتها في المستقبل 
.وتوفیر آلیات مناسبة فإدارة أي نوع من أنواع األزمات التي یكون تأثیرها سلبي

:بمراحل أخرى، وهي كما یليوفي ذات السیاق یرى آخرون أن إدارة األزمات تمر

هي مرحلة خلق وتكوین األجواء المناسبة لحدوث خطر من نوع ما، وهذا : المرحلة التمهیدیة
.)3(ینجم في العادة عن اإلهمال أو الجهل

ألن اإلهمال أو الجهل بأهمیة القیام بعمل أو تصرف ما قد یؤدي إلى حدوث أخطار لسبب من 
.حتى تصبح الظروف مهیأة تماما لتطور هذه األخطار إلى أزماتاألسباب، وتستمر في التطور 

من المراحل المهمة في ظهور ونشوء األزمة، وتصبح هذه المرحلة بمثابة : مرحلة التحذیر
نقطة انعطاف بین تطور الخطر إلى أزمة وانفجارها، وبین تالفي حدوثها، ولیس بمقدور اإلدارة اتخاذ أي 

.)4(ث طبیعیةشيء لتالفیها، كحدوث كوار 

. 36، ص2002، مصر، 1إدارة األزمات التعلیمیة في المدارس،  األسباب والعالج، دار الفكر العربي، ط:  أحمد إبراهیم أحمد-)1(
.13مرجع سابق،  ص : محمد رفیق المصر-)2(
.32مرجع سابق،  ص :  محمود جاد اهللا-)3(
.199، ص 2010، األردن، 1، طمهارات اإلداریة، دار الحامد للنشر والتوزیع: باسم الحمیري-)4(
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في هذه المرحلة تنفجر األزمة بشكل غیر متوقع وغیر مخطط له، وغیر : مرحلة االنفجار
مرغوب فیه، لتفرض نفسها على المنظمة واألفراد والبیئة والمجتمع أیضا، ولیس أمام اإلدارة في هذه 

سوء التخطیط یجعل ردود المرحلة إال مواجهة األزمة الحتوائها والتقلیل من خسائرها، ألن عدم وجود أو 
.)1(االفعال والقرارات المتخذة عشوائیة

تمثل هذه المرحلة مرحلة الوقایة من الصدمة التي أحدتها األزمة : مرحلة التعافي من األزمة
التي أوقعت خسائر بالممتلكات وباألرواح، حیث یتم حصر الخسائر التي خلفتها، كما یجب أن تتضمن 

.)2(وقوع األزمة للحیلولة دون تكرار حدوثهاهذه المرحلة كذلك تشخیص
:ویضیف وصفي الهزایمة مرحلة أخرى للمراحل السابقة وهي

وتدور هذه المرحلة على أخذ العبر من التجارب السابقة حیث یشیر :مرحلة االستفادة من األزمة
أن أي أزمة تحمل في طیاتها بذور النجاح وجذور الفشل وهذا هو مصدر استفادة المنظمة من أوغیستن

)3(. األحداث والدروس والعبر التي تستنبط والتي تمكن المؤسسة من تحاشي تكرار األزمة

:وهناك تقسیم آخر قسم إدارة األزمة إلى ثالثة مراحل أساسیة هي
المرحلة التخطیط إلعداد المنظمة لمواجهة مختلف المخاطر یتم في هذه :مرحلة ما قبل األزمة

تجهیزات، تدریب، برامج الصیانة (واألزمات، وهذا من خالل خطة زمنیة لتنفیذ متطلبات اإلعداد من 
، وبدون نجاح هذه )إلخ... والمتابعة، إعداد قواعد البیانات، نظم التحلیل والتنبؤ، نظم التحدیث والتطویر 

ون المنظمة قادرة على التعامل مع األزمات قصد االستعداد لمواجهتها والتقلیل من آثارها المرحلة لن تك
)4(.السلبیة في محاولة إلدارتها ومعالجتها للخروج منها بأقل وأخف األضرار

تبدأ هذه المرحلة مع ظهور إشارات اإلنذار، حیث یتولى فریق إدارة األزمة :مرحلة إدارة األزمة
الحیات المخولة له، ویطبق الخطط الموضوعة، كما یستخدم مهاراته المكتسبة من التدریب استخدام الص

الذي خضع له من تقییم لبدائل القرار واتخاذه والسیناریوهات التي سبق إعدادها، ففي هذه المرحلة یتم 
)5(.التطبیق العلمي للتدابیر المعدة مسبقا مع األزمات التي تحدث

.42، األردن، ص 1القیادة وٕادارة األزمات التربویة، عالم الكتب الحدیث، ط: وصفي الهزایمة-)1(
.201ص مرجع سابق، : باسم الحمیري-)2(
.45مرجع سابق، ص : وصفي الهزایمة-)3(
.26مرجع سابق، ص : سلیم بطرس جلدة-)4(
.39ص مرجع سابق، : نواف قطیش-)5(
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في هذه المرحلة یتم العمل على احتواء اآلثار الناجمة قصد الخروج :مرحلة ما بعد األزمة
بالدروس المستفادة، بغرض تحدیث وتطویر كفاءة عناصر المنظمة، ونظام العمل بها لمواجهة المخاطر 

)1(.واألزمات المختلفة بأداء أفضل

)2(:همایرى الشهراني أن إدارة األزمة لها جانبان متكامالن ومتالزمان ومتداخالن 

الجانب األول وقائي یهدف إلى اكتشاف إشارات اإلنذار والعوامل المؤدیة إلى نشوء األزمة «
.ومحاولة إزالتها والتعامل معها قبل میالدها وانفجارها

الجانب الثاني یتعلق بكیفیة المواجهة بعد ظهور األزمة في مرحلة ما من مراحل تطورها، ویطلق 
.یةعلیها اسم اإلدارة العالج

.واإلدارة الوقائیة تستلزم أدوات وأسالیب عالجیة، واإلدارة العالجیة هي إدارة وقائیة بالدرجة األولى

ویقوم فریق إدارة األزمة بالتعامل مع األزمة حسب متطلبات الموقف وهذا قصد تحلیل األزمة 
.»منها بأقل األضرارللخروجومحاولة معالجتها

ر بها إدارة األزمة في تعالمها معها منذ ظهور البوادر األولى لنشأتها، تعد هذه أهم المراحل التي تم
إلى ظهورها وتطورها، وانفجارها وتالشیها، حیث تكون المنظمة التي جهزت فریق مخصص ومدرب إلدارة 

.مختلف أنواع األزمات والسیطرة علیها وتجنب أضرارها

أضعاف الخسائر، ویرى شریفا تزفا األزمة ینتج عنه وعدم اإلدارة الجیدة للكارثة أو «
)Shrivastava ( ولذلك البد 1900قتیال منذ عام 50حادثا صناعیا نتج عنه أكثر من 28بأنه یوجد

أتى ذلك إال من خالل تصحیح الهیكل التنظیمي إلدارة ولن یت)3(»من التخطیط إلدارة مثل هذه الحوادث
)4(.األزمة

.27مرجع سابق، ص : سلیم بطرس جلدة-)1(
.21ص ،2005، الریاض، 1إدارة عملیات األزمات األمنیة، جامعة نایف للعلوم األمنیة، ط: سعد بن علي الشهراني-)2(

( 3 )  -Shrivastava, poul, (1987) « Bhopal : Anatomy of a crisis » (Cambridge, Mass : Ballinger)
university of Washington (2001) the Nisqually earthquake of 28 February 2001 preliminary
reconnaissance report, Nisqually earthquake clearing house groupe university of Washington,
Seattle, WA.

.203، ص 2010، األردن، 4للنشر والتوزیع، ط، دار وائل )أساسیات ومفاهیم حدیثة(التطویر التنظیمي : موسى اللوزي-)4(
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:مبادئ التعامل مع األزمات/ 5

ستیف البریخت وستیفن فیك ومنها المفاجئة بما أن األزمة لها مجموعة من الخصائص كما حددها 
والخوف هو األخر عنصر «والصدمة وكذا نقص المعلومات وعدم دقتها، فقدان السیطرة، حالة الدعر،

)1(»منهم من عناصر إدارة األزمة

)2(...لذا وجب وضع مجموعة من المبادئ وهي

.تحویل الهدف- 
.االحتفاظ بحریة الحركة وعنصر المبادرة- 
.المباغثة- 
.الحشر- 
.التعاون- 
.االقتصاد في استخدام القوة- 
.التفوق في السیطرة على األحداث- 
.االمن والتأمین لألرواح والممتلكات والمعلومات- 
.المواجهة السریعة والتعرض السریع لألحداث- 

واالستفادة من وضع الخطط «جیة وكذا إعداد األزمات ونؤكد هنا على دور احلیل البیئة الداخلیة والخار 
.)3(»من الخبرات

.37، ص2001إدارة األزمة بین نقطتین الغلیان والتحول، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، : حسي البزاز-)1(
.126،127، ص ص 2009، الجزائر، 1مواضع مفتوحة في إدارة االعمال، غرناطة للنشر والتوزیع، ط: كنسة أحمد-)2(

)3( - yohhoimicodemus, u operation crisis management, the secured lender, new yorks vol 53, 6nov,
dec 1997.p87..



.2003ماي 21اإلجراءات العملیة المتخذة خالل زلزال / 1

. ضباط سامون بمهام أخرىتكلیف / 2

.فرق اإلسعاف الوطنیة/ 3

.الحمالت التحسیسیة التوعویة/ 4

خلیة األزمة: الخامسالمطلب 
)نموذج میداني في بومرداس(
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).في بومرداسنموذج میداني(خلیة األزمة: الخامسالمطلب 

:2003ماي 21اإلجراءات العملیة المتخذة خالل زلزال / 1

قامت 2003ماي 21د لیوم 44سا 19مباشرة بعد الهزة األرضیة األولى التي وقعت على الساعة * 
العملیات بالمدیریة العامة للحمایة مصالح الحمایة المدنیة لوالیة بومرداس بإعالم المركز الوطني لتنسیق 

.المدنیة

أعطى األمر لرئیس الوحدة الرئیسیة ورؤساء الوحدات الثانویة مباشرة بعد الهزة األرضیة للقیام بعملیات * 
.استطالعیة على مستوى قطاعهم التدخلي وٕارسال حصیلة أولى مؤقتة إلى مركز تنسیق العملیات للوالیة

بعد عملیة التعرف التام على حجم الكارثة اقترح السید مدیر الحمایة المدنیة للوالیة على السید والي * 
). مقیاس14لمتضمن لــــــــ االوالیة بوضع حیز التنفیذ مخطط تنظیم اإلسعافات للوالیة 

ة الثابت على بعد تفعیل مخطط اإلسعافات للوالیة من طرف السید الوالي تم تنصیب مركز القیاد* 
مانة العامة للوالیة تحت إشراف السید الوالي وكذا مركز قیادة العملیات على مستوى الوحدة ى األمستو 

.الرئیسیة تحت إشراف السید المفتش العام للمدیریة العامة للحمایة المدنیة

تنصیبمركز إسعاف نظرا لحجم الكارثة والعدد الكبیر للمصابین  والمصدومین من جراء هذه الكارثة تم * 
طبي بأمر من قائد العملیات على مستوى الملعب األولمبي لبومرداس مدعم بأطباء ضباط ومجهز بكل 

. العتاد الطبي للتكفل بالجرحى

بعد عملیة االستطالع وجمع المعلومات من مختلف وحدات الحمایة المدنیة تم االتصال بالمركز * 
ة في عامة للحمایة المدنیة لطلب تدعیم باإلمدادات األولیة المتمثلالوطني لتنسیق العملیات بالمدیریة ال

.  جهزة االتصال الالسلكیة لتغطیة هذه الكارثةأالوسائل البشریة والمادیة و 

بعد تنصیب المركز الطبي على مستوى ملعب بومرداس خالل الساعات األولى للكارثة تم االتصال * 
.ت المجاورة قصد وضعها في حالة تأهب الستقبال الجرحىبمسؤولي المستشفیات التابعة للوالیا

تم توزیع جمیع الوسائل البشریة والمادیة بالمناطق المتضررة مباشرة بعد الهزة األولى للقیام بعملیة * 
.البحث واإلسعاف

.بعد ساعتین من الهزة األولى وصلت فرق الدعم التابعة لمدیریات الحمایة المدنیة لوالیات الوسط* 
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بعد وصول فرق اإلمدادات التابعة لوالیات الوسط تم توجیهها حسب دراسة مدققة إلى جمیع المناطق * 
.المتضررة قصد مواصلة عملیة البحث واإلسعاف التي كانت جاریة

بعد التحاق الفریق التقني لالتصاالت الالسلكیة على متن شاحنة اتصال مجهزة بكل أجهزة االتصال * 
سیة، أعطیت أوامر من أجل وضع مراحل اإلشارة لغرض ضمان ربط أجهزة الرادیو مع إلى الوحدة الرئی

.جمیع رؤساء القطاعات للوالیة بجهاز اتصال فعال وربط جمیع المناطق المتضررة

من أجل التكفل الجید بالجرحى والمصدومین خالل الساعات األولى للكارثة تم تنصیب مركز صحي * 
.البلدي مدعم بأطباء ضباط الحمایة المدنیة مجهزین بالوسائل الطبیة الالزمةمتقدم على مستوى الملعب 

بعد وصول اإلمدادات األجنبیة المجهزة بالوسائل الصحیة في إطار المساعدات التضامنیة تم توزیع * 
.هذه األجهزة والوسائل على جمیع المستشفیات والوحدات الصحیة المتواجدة عبر إقلیم الوالیة

م بعملیات استطالعیة دقیقة على مستوى الوالیة من طرف ضباط سامون للحمایة المدنیة لغرض القیا* 
جل وضع خریطة العملیات في مجال االنقاذ وتنظیم ن أوضع حوصلة دقیقة حول حجم الكارثة م

قطاعات للتدخل تحت قیادة ضباط سامون ومدراء والیات 09اإلسعافات بحیث تم تقسیم الوالیة إلى 
).PCO(ن لغرض تنسیق عملیة االنقاذ واإلسعاف وربط صلة مباشرة مع قیادة مركز العملیات الوط

:تتمثل في:تكلیف ضباط سامون بمهام أخرى/ 2

إحصاء وتسییر الدعم البشري والمادي وتوزیعهم على القطاعات مع وضع توقیت للعمل لكل فرق - 
.التدخل

.التدخلالتكفل بالتغذیة، الدعم والنقل لفرق - 

القیام بعملیات استطالعیة وتعرف جویة لمنطقة الهزة األرضیة مع التقاط صور جغرافیة عملیة - 
.للمناطق المنكوبة

دولة أجنبیة لبت النداء والتحقت بعین المكان حیث ) 22(في إطار التضامن الدولي إثنان وعشرون * 
إلنقاذ واإلسعاف مجهزین بمختلف عتاد منقذ من مختلف الجنسیات جاؤوا للمساهمة في عملیات ا887

كلب مدرب على البحث 149مستشفیات متنقلة أنجزت للتكفل بالضحایا، مدعمین بــ 03التدخل منها 
.واإلنقاذ
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اإلطارات المكلفین بمركز القیادة یقومون باستقبال الوفد األجنبي وٕاجراء اجتماعات مصغرة وٕاعطائهم * 
ارثة ثم یتم تحویلهم على المناطق المتضررة لمساعدة الفرق الجزائریة خرائط ومعلومات دقیقة حول الك

.للبحث واإلنقاذ المتواجدة في عین المكان

أیام من وقوع الكارثة والتأكد من عدم وجود 10بعد االنتهاء من عملیة البحث تحت الردوم التي دامت * 
لعمومیة للوالیة قصد إزاحة الردوم، وهذه أي ضحیة تم استعمال وسائل ثقیلة التابعة لمدیریة األشغال ا

.العملیة كانت تحت إشراف مدیریة األشغال العمومیة

:فرق اإلسعاف الوطنیة/3

:الوسائل البشریة* 

137: الضباط- 50: األطباء- 

1663: التعتاد الكامل- 1312: أعوان- 164: صف الضباط- 

:الوسائل المادیة* 

44:شاحنات اإلطفاء-61: اإلسعافسیارات - 

24: شاحنات نقل األفراد-44: شاحنات اإلطفاء- 

18: مولد الكهرباء-15: سیارات كل الطرق- 

01: مركز طبي متقدم- 

:فرق اإلسعاف األجنبیة* 

.كلب مدرب في البحث149ـ منقذ من مختلف الجنسیات مدعمة بـــــــــ887دولة تتضمن 22- 

:الخسائر البشریة* 

1391: عدد الموتى- 

3444: عدد الجرحى- 

موقع إیواء مؤقت 94موزعین على 108093: عدد المنكوبین- 

32: عدد البلدیات المنكوبة- 
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عوان الحمایة المدنیة وأفراد الجیش الوطني الشعبي حیث تمیة تنصیب الخیم تمت بالتنسیق مع أعمل* 
عائلة منكوبة 28.000موقع عبر إقلیم الوالیة، ألسكان حوالي 94خیمة موزعة على 17818تنصیب 

.مواطن110.000المعامل لــــــــــــ 

التكفل بعملیة التزوید بالمواد الغذائیة تم تنصیب خالیا جواریة على مستوى جمیع المواقع أجل من * 
المدیریة العامة نإشراف المدیر الفرعي للنشاط االجتماعي ملإلسكان المؤقت، وهذه العملیة كانت تحت 

.سعار لوالیة بومرداسللحمایة المدنیة بالتنسیق مع مدیریة المنافسة واأل

:الحمالت التحسیسیة التوعویة/ 4

من أجل حمایة المواطنین المنكوبین على مستوى مواقع اإلسكان المؤقت قامت مدیریة الحمایة المدنیة * 
للوالیة بفرق من مختلف مدیریات الوطن بحملة وقائیة وتحسیسیة حول مختلف الحرائق واالنفجارات 

.وكیفیة التعامل معها في حالة وقوعها

نظمت المدیریة العامة للحمایة المدنیة قافلة توعویة تحسیسیة حول مختلف األخطار حیث كانت تتنقل * 
منكوبین وتوزیع ملصقات ومشورات تحتوي على اإلجراءات دوریا على مستوى مراكز اإلیواء المؤقت لل

.الوقائیة الواجب اتخاذها

إضافة للحملة الوقائیة وضعت مدیریة الحمایة المدنیة جهاز أمني فعال على مستوى جمیع مواقع * 
اإلسكان المؤقت متكون من سیارة إسعاف وشاحنة إطفاء زیادة على هذا مطفآت یدویة موضوعة تحت 

.منكوبینتصرف ال



.تمهید
.مفهوم االتصال/ 1

.االتصال لغة/ 1-1
.االتصال اصطالحا/ 1-2
.اتصال المؤسسة/ 1-3

.االتصاالتئمةاتصال األزمة بین التخطیط لالتصاالت وٕاعداد قا/ 2
.مركز إدارة األزمة والتجهیزات االتصالیة واالعالمیة/ 3
.اتصاالت االغاثة في حاالت الطوارئ/ 4

.خاتمة

ال ــــــاتص: السادسالمطلب 
.ةــــــــــــــاألزم
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.اتصال األزمة: السادسالمطلب

:تمهید
إدارة مدى التحكم األولي والنجاح في یعتبر االتصال من المجاالت المهمة واألولویة في تحدید

الهامة بأقل الخسائر ومنه االستفادة منها في الحیز الزمني المستقبلي ویمثل االتصال أحد األسلحة األزمة 
في مواجهة األزمات، وحسن االتصال قادر في كثیر من الظروف على مواجهة األزمة والقضاء علیها، 

.واالتصال هنا یعني توفیر المعلومات الالزمة عن األزمة لألطراف ذات العالقة باألزمة
بط كما أن درجة التكامل وتماسك الجماعات االجتماعیة المحلیة من وجهة نظر كازو كاهن ترت

بشكل وطبیعة االتصال السائد بینها، ومن  هنا یرى البعض أن االتصال الجید یقود إلى التقلیل من حدة 
)1(.التعصب لجماعة بعینها كما یؤدي إلى بناء عالقات تسند إلى مبادئ الحریة والعدالة والمسواة

:مفهوم االتصال/ 1
:االتصال لغة/ 1-1

االتصال لغویا، في القوامیس العربیة، كلمة مشتقة من مصدر وصل الذي یعني أساسا الصلة 
ل وتوصیل أو تبادل األفكار والمعلومات نقوبلوغ الغایة، أما قاموس أوكسفورد فیعرف االتصال بأنه 

)2(.بالكالم

:االتصال اصطالحا/ 1-2
المرسلون بعض الرسائل من أمعة المرسلاالجماالتصال هو العملیة التي من خاللها ینقل الفرد أم 

)3(.ةددرعایة مححسب، المتلقون وتغیرهىأجل التأثیر على سلوك أفراد أم جماعات أخرى، المتلق

أن االتصال هو أي سلوك مقصود من جانب المرسل بنقل المعنى (Merihue)ویرى مریهیو
)4(.المطلوب منهالمطلوبة إلى المستقبل ویؤدي إلى االستجابة بالسلوك 

االتصال السیاسي في الجزائر، مخبر علم –ات یقسك االجتماعي، سلسلة أعمال الملتالتحول الدیمقراطي والتما: صالح بن نوار-)1(
.37، ص 2010والترجمة ، اجتماع االتصال للبحث

.17، ص 2006، قسنطینة الجزائر، CIRTA COPYتاریخ وسائل االتصال، مطبعة : فضیل دلیو-)2(
االتصال في المؤسسة فعالیات الملتقى الوطني الثاني، مخبر علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري قسنطینة، : فضیل دلیو-)3(

. 8، ص 2003الجزائر، 
، 2003، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، )مدخل تطبیقي معاصر(السلوك التنظیمي : الدین محمد عبد الباقيصالح -)4(

.276ص
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:مفهوم اتصال المؤسسة/1-3

)1(»دراسة وتطبیق مجموع مؤشرات ووسائل تسمح للمؤسسة بتنظیم اتصالها مع بیئتها«یعرف بأنه 

ویعرف كذلك بأنه اتصال یتمحور حول المؤسسة نفسها ویهدف إلى إنشاء وتسییر صورة المؤسسة 
ومن أشكال االتصال )2(فلسفتها، وعن شرعیتهاوعنوالتعبیر عن هویتها، عن نفسها عن قیمتها، 

)3(.االقتصادي والمالي، اتصال األزمة، اتصال التوظیف، االتصال االجتماعي والثقافي ومنه البیئوي

:اتصال األزمة بین التخطیط لالتصاالت وٕاعداد قائمة االتصاالت/ 2

الم فرضت الحرب النفسیة نتیجة للتطور التكنولوجي الهائل في وسائل االتصال وأجهزة اإلع
والدعائیة ذاتها كأداة من أدوات ووسائل إدارة األزمات وذلك من خالل وسائل اإلعالم المختلفة هذا وتعمل 

)4(.سائل األخرى إلدارة األزمةو وسائل اإلعالم المختلفة في تنسیق كامل مع اإلدارات وال

وضع خطة متكاملة لالتصال قدر وینقسم التخطیط لالتصاالت إلى مرحلتین تكون األولى في 
.اإلمكان تبین من یبدأ في إعالن الكارثة وكیف یتم تفعیل الخطة والشفرات التصنیفیة والسریة

وشمل لجنة )5(أما المرحلة الثانیة فیتم تعدیلها بعد إجراء التجربة المیدانیة الشاملة إن لزم األمر،
.قنیو صیانة أجهزة اتصاالتتاالتصال ضمن لجان المتخصصة من مهندس اتصاالت وكذا 

ین لواجب مولكي یكون االستعداد كامال یجب على المنطقة أن تعد قائمة تشمل األشخاص المه
)6(:االتصال بهم وكذا عناوینهم وأرقام الهواتف ومن بین هؤالء األشخاص نجد

.رئیس الشركة- 
.ء اإلدارة العلیاأعضا- 

(1) -Aimery de Narbowre : communication d’entreprise, conception et pratique, Seyroles paris, 1993,
p 19.
(2) - Jean Marc, Décausin : la communication Marketing, concepts techniques, stratégie, 2eme

économico, paris, 1999, p 167.
.30االتصال في المؤسسة ، مرجع سابق ، : فضیل دلیو-)3(
.285ص مرجع سابق،: محمد نصر مهنا-)4(
.223مرجع سابق، ص :سامي محمد هشام حریز-)5(
.65، ص مرجع سابق: أحمد ماهر-)6(
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.مالك وصاحب الشركة- 
.البولیس والشرطة- 
االسعاف الطوارئ- 
.الدفاع المدني- 

ولنجاح اتصال األزمة وجبت التهیئة اإلعالمیة الناجحة لألزمة ألن الكثیر من األزمات تحدث 
)1(.تحت األضواء والكامیرات واألسئلة المفاجئة من خالل المالحقة اإلعالمیة لها

: یةمالاألزمة والتجهیزات االتصالیة واإلعمركز إدارة / 3

من الضروري توفیر مركزان إلدارة األزمة وتجهیزهما بشكل جید، بحیث یكون أحدهما مخصص 
.للعملیات اإلداریة للمنظمة واألخر إلدارة اتصاالت األزمة

:مركز إدارة العملیات-أ

)2(: جب أن یتوفر على ما یليو 

.للمنطقة المحلیةخریطة -1

.طاولة اجتماعات-1
.طابعات لیزر-2
.أجهزة كمبیوتر-3
.أجهزة فاكس-4
.ماكینات تصویر-5
.كوابل كهربائي-6
.مصادر إضاءة قویة-7
.أتركوم االتصال بین المركزین-8
.لوحة أرصاد جویة-9

.تلیفونات- 10

.124، صمرجع سابق: حسین البزاز-)1(
.199، ص 2005، 1إدارة العالقات العامة بین االستراتیجیة وٕادارة األزمات، عالم الكتب، القاهرة، ط: علي عجوة، كریمان فرید-)2(
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.رسم هندسي للمبنى- 11
.ملفات لألوراق الهامة التي تضمن استمراریة عمل المنظمة- 12
.(Hard ware, Soft  ware)ظ بنسخة إضافیة من بیانات المنظمة االحتفا- 13

: ویشمل على:مركز اتصاالت األزمة- ب

لكل فرد من فریق (لعرض المشكلة، الحلول، مسار تقدیم العمل، أجهزة تلیفونات (لوحة حائطیة 
اجتماعات، وثائق ، فاكس، طابعات، اسكازر، تلیفزیون، فیدیو، مسجل، رادیو، سوفت ویر، طاولة )األزمة

.أرشیفیة

یزها مسبقا مع خصوصها الدائم للمراقبة التقنیة والتأكد من سالمة األجهزة الستعمالها في حفووجب ت
.أزماتحدوثحال 

: اتصاالت اإلغاثة في حالة الطوارئ/ 4
من فتعتبر تجهیزات االتصاالت الحدیثة أساسا هاما لعملیات اإلغاثة في حاالت الكوارث 

المساعدات اإلنسانیة بتسخیر الوسائل التكنولوجیا وتقدیم المعلومات الدقیقة للوضعیة وكیفیة معالجة 
والهالل األحمرمخلفات الكوارث، وهو ما تعتمد علیه مثال الرابطة الدولیة لجمعیات الصلیب األحمر

السویسریة لإلغاثة في واألمم المتحدة، والوحدات الوطنیة لإلغاثة في حاالت الكوارث مثل الخدمات 
.حاالت الكوارث

وفي إطار تعزیز معارف البلدان النامیة عن تطور تكنولوجیا االتصاالت الفضائیة وعن مزایاها 
البلدان، قامت الجزائر في هذا المجال بالعدید من هذهالمحتملة وتطبیقاتها لصالح عملیة التنمیة في 
ببومرداس وكذا العدید من 2003ماي 21دد الدراسة صالمجهودات كونها شهدت زالزل مثل الذي هو ی

مع انطالق البرنامج 2000الفیضانات، إذ عرف النشاط الفضائي الجزائري نقل نوعیة خالل سنة 
.الوطني

البحث في التكنولوجیات والتطبیقات الفضائیة، كما تم تصمیم وٕانجاز واطالق القمر الصناعي 
وهذا قصد التحكم )1(،2002بالتعاون مع المركز الفضائي البریطاني ساري في نوفمبر تلساالجزائري آ

.في الكوارث الطبیعیة ومكافحة التصحر وكذا التنمیة الریفیة

، 2008، 1ن، طإدارة الكوارث والمخاطر، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، األرد: سامي محمد هشام حریز، زید منیر عبوي-)1(
.85ص
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:ةـــــمـــــــــــــــاتــــخ

نمیز في جانب االتصاالت بین عملیتین وهي االتصاالت بین الجهات المختلفة قصد تحقیق نجاح 
األزمة وهي الجهات المشاركة في المیدان والجانب الثاني وهو االتصال الخاص مع الجمهور عبر إدارة 

وسائل اإلعالم لالطالع على أهم المستجدات الخاصة بالمخالفات أو توضیح طریقة تعامل هذه الهیئات 
.مع األزمة ونجاح إدارة األزمة من نجاح عملیة اتصال األزمة



.القیادة: المطلب األول
.تعریف القیادة/ 1
.القیادة اإلداریة ومواجهة األزمات/ 2
.نموذج القیادة/ 3
. صفات القائد والنمط اإلندماجي/ 4

.إتخاذ القرار: المطلب الثاني
.مفهوم اتخاد القرار/ 1
.الفرق بین صنع القرار وٕاتخاذ القرار/ 2
.حاالت اتخاذ القرار وأثره على إدارة الكوارث/ 3
. ذ القرار أثناء حدوث الكوارثمعوقات إتخا/ 4

. حجم الكارثة/ 4-1
. الوقت المتاح/ 4-2
.  الثقافة السائدة في المجتمع/4-3
.عدم وفرة المعلومات الالزمة التخاذ القرارات/4-4

. تصنیف القرارات/ 5
.مراحل صنع القرار/ 6

. نموذج فروم ویاتون/6-1
.نماذج جریفتولتشفیلد وسیمون/6-2

.ترشید صناعة قرارات الكوارث واألزمات/ 7
.الخاتمة

القیادة :المبحث السادس
.واتخاذ القرار أثناء الكوارث



.تعریف القیادة/ 1

.القیادة اإلداریة ومواجهة األزمات/ 2

.نموذج القیادة/ 3

. صفات القائد والنمط اإلندماجي/ 4

.ادةــــــــــالقی: المطلب األول
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.ادةـــــــــــــــــــــالقی: المطلب األول
: تعریف القیادة/ 1

إن القیادة هي عملیة إلهام األفراد لیقدموا أفضل ما لدیهم لتحقیق النتائج المرجوة، وتتعلق بتوجیه «
، خاصة أثناء )1(»لتحقیق أهدافهماألفراد للتحرك في االتجاه السلیم، والحصول على التزامهم وتحفیزهم 

الفترات الصعبة كالحروب وكذا الكوارث الطبیعیة لوجود ضغط عامل الوقت وٕانهاء المرحلة بسرعة ونتائج 
.فعلیة

المدیرین «وكما قال وارین بنیس وبیرت نانوس في توضیح اإلختالف بین المدیر والقائد في قوله 
.)2(»دة یفعلون األشیاء الصحیحةیفعلون األشیاء بطریقة صحیحة ولكن القا

: القیادة اإلداریة ومواجهة األزمات/ 2
بها تتضمن القیادة التأثیر على عملیة وضع األهداف واالستراتیجیات، والتأثیر على اإللتزام«

وتوجیه سلوكیات األفراد لتحقیق هذه األهداف والتأثیر على مدى تماسك الجماعة بها والتوحد معها 
.)3(»والتأثیر على ثقافة المؤسسة

إذ تختلف القیادة عن اإلدارة في العدید من الجوانب الهامة فالسلطة اإلداریة تستمد مشروعیتها من «
روعیة القیادة فتكمن في الثقة الموضوعة في القائد وكفاءته المنصب وما یمنحه لها من سلطة، أما مش

وأمانته، وتتضمن اإلدارة عملیات التفكیر المنطقي وٕاستخدام الذكاء اللفظي والرقمي، أما القیادة فهي 
.)4(»عملیة تتعلق أكثر بالبدیهة وتتضمن استخدام الذكاء العاطفي

ة متعلقة باألزمة تتطلب درجة عالیة من أما عن مواجهة األزمة فتمت ضغوط داخلیة وخارجی
القدرة على الصمود، والشجاعة، والتثبت من مواقع األمور، «امتالك القدرات وكذا الكفاءات ومنها 

، وكذا ضغط وسائل اإلعالم )5(»والتعمق في بواطن الحوادث، ودرء الشك، وعدم الهروب لمجرد الشائعات
.لین بالتقاریر اآلنیة وضرورة إنهاء األزمة وبأقل الخسائرباختالف إیدیولوجیاتها، ومطالبة المسؤو 

.11، ص 2007القیادة ودورها في العملیة اإلداریة، دار البدایة ناشرون وموزعون، : زید منیر عبوي-)1(
.11نفس المرجع السابق، ص -)2(
.17، ص 2008، القاهرة، 1القیادة، ترجمة هدى فؤاد محمد، مجموعة النیل العربیة، ط:فلیب سادلر-)3(
.233السابق، ص نفس المرجع -)4(
.67مرجع سابق، ص :زید منیر عبوي-)5(
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، فقد أشارت األبحاث إلى سبع صفات رأت أنها ضروریة وال )Bennis)1999وكما یقول بینیس«
غنى عنها للقیادة وهي الكفاءة المهنیة، المهارة المفاهیمیة، سجل حافل باإلنجازات، مهارات التعامل مع 

. )1(»حسن التقدیر، الشخصیةالناس، الذوق السلیم، 

:نموذج القیادة/ 3

هناك میل على اختیار القادة من «هنا وجب أن نفرق بین نماذج للقیادة ففي المناطق الریفیة 
األشخاص المعروفین ذوي الكفاءات والصفات القائمة على القیم والعادات والتقالید االجتماعیة، ومن تم 

.)2(»بطریقة فردیة وغیر رسمیة تحمل في طابعها المودة والمحبة للشخص القیاديیكون اإلختیار

أما في المناطق الحضریة والتي تتمیز بتقسیم العمل وكذا التطور في العدید من المجاالت فیقوم 
ب على العقالنیة واألسلوب الرشید في اختیار القیادات ونلحظ ذلك في اختیار قادة لمهام مختلفة وهذا حس

.االختصاصات الدقیقة

: صفات القائد والنمط اإلندماجي/ 4

نجد القادة من هذا النوع منشغل بتعزیز التناغم وتشجیع التفاعالت الودیة، ورعایة عالقات «
فعندما یكون القادة اندماجیین ... شخصیة من شأنها توسیع النسیج التالحمي مع الناس الذین یقودهم 

، في حین القائد الدیمقراطي یركز على تحدید المهام )3(»ات العاطفیة لألتباعتجدهم یركزون على الحاجی
وتلك التي یمكن تفویضها لمساعدة حتى تكون االختصاصات والسلطات واضحة «التي یمارسها شخصیا 
.وهذا ما یتطلبه التنظیم العالي والدقیق في إدارة األزمات)4(»للمساعدة وللمرؤوسین

یز بالقلق وجد أن هذا النوع من االندماج بأن القلق یفسر المناخ بدال من أن وبما أن األزمة تتم
یحسنه، ألن هذا یضمن لهم المعلومة الموثوقة وكذا العمل الجماعي والروح المعنویة المرتفعة وعدم 

.إنحراف المجموعة

.20، 19فلیب سادلر، مرجع سابق، ص ص -)1(
.104، ص 2004دراسات في علم اإلجتماع الریفي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، :دالید رشا غنیم-)2(
، 2002والثقافي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فن القیادة المرتكزة على المنظور النفسي االجتماعي : أحمد قورایة-)3(

.201ص
.188، ص 2007، األردن، 1القیادة اإلداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط: نواف كنعان-)4(
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أخرى تكون ولكل أنواع القادة وباختالف أنماط قیادتهم وطریقة تسیرهم لألزمات جوانب إیجابیة
.غیر مشجعة خاصة أثناء حدوث الكوارث الطبیعیة

كما ان حدوث الكوارث واألزمات قد یكشف لنا عن قادة جدد وٕاطارات عالیة في التعامل مع 
.المستجدات والتصرف بذكاء



.مفهوم اتخاد القرار/ 1
.الفرق بین صنع القرار وٕاتخاذ القرار/ 2
.حاالت اتخاذ القرار وأثره على إدارة الكوارث/ 3
. معوقات إتخاذ القرار أثناء حدوث الكوارث/ 4

. حجم الكارثة/ 4-1
. الوقت المتاح/ 4-2
.  الثقافة السائدة في المجتمع/4-3
.عدم وفرة المعلومات الالزمة التخاذ القرارات/4-4

. تصنیف القرارات/ 5
.مراحل صنع القرار/ 6

. نموذج فروم ویاتون/6-1
.ولتشفیلد وسیموننماذج جریفت/6-2

.ترشید صناعة قرارات الكوارث واألزمات/ 7
.الخاتمة

.إتخاذ القرار: المطلب الثاني
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.إتخاذ القرار: المطلب الثاني

:مفهوم اتخاد القرار/ 1
عمل فكري وموضوعي یسعى إلى اختیار البدیل األنسب من بین بدائل متعددة ومقامة أمام «هو 

طریق المفاضلة بینها باستخدام معاییر تخدم ذلك وبما یتماشى مع الظروف متخذ القرار وذلك عن
كما تعني كلمة قرار البث النهائي واإلرادة المحددة «، )1(»الداخلیة والخارجیة التي تواجه متخذ القرار

.)2(»لصانع القرار بشأن ما یجب فعله للوصول لوضع معین وٕالى نتیجة محددة ونهائیة
هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات المحددة للتعامل مع «الكوارث واألزمات وقرارات إلدارة

األزمات بهدف إیقاف تداعیاتها، ومتابعة تطوراتها وٕایجاد أفضل الوسائل للتعامل معها، ومواجهة أیة 
.)3(»ظروف استثنائیة أو طارئة

:الفرق بین صنع القرار وٕاتخاذ القرار/ 2

فاتخاذ القرارات تمثل «بین المفهومین ولو أنهما في مجال واحد، في هذا المجال وجب التفرقة
مرحلة من األولى وهذا یعني أن عملیة صنع القرارات تتضمن مجموعة من المراحل تشكل إتخاذ القرار 

.)4(»إحدى هذه المراحل

دة للغایة وٕانما هو عملیة معق«وبالتالي وجب اإلقرار بأن مفهوم القرار ال یعني إتخاذ القرار فحسب 
.)5(»نفسیة، سیاسیة، إقتصادیة واجتماعیة وتتضمن عناصر عدیدة: تتداخل فیها عوامل متعددة

لكن اتخاذ القرار یختلف من الحالة العادیة إلى حالة حدوث الكوارث خاصة المفاجئة منها 
نا حسب فالظروف تتطلب اتخاذ قرارات سریعة جدا في حین أن بعض األزمات تتطلب صنع القرارات وه

الوقت المتاح وكذا طبیعة األزمة، فالزالزل تحتاج إلى قرارات سریعة وآنیة لتقلیل الخسائر في حین أزمة 
.السكن تكون قرارات بعد دراسات وتقاریر

عمان، ، 1القیادة والرقابة واالتصال اإلداري، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط: معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد-)1(
.21، ص 2008

، 2001، إدارة المؤسسات اإلجتماعیة، مدخل سوسیولوجي، المكتب الجامعي الحدیث، مصر: عبد الهادي الجوهري وآخرون-)2(
.82ص

.101ص مرجع سابق،: سلیم بطرس جلدة-)3(
.187، ص 2008دیث، مصر، تنظیم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع، المكتب الجامعي الح: محمد بهجت جاد اهللا كشك-)4(
.82مرجع سابق، ص :عبد الهادي الجوهري وآخرون-)5(
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صنع (أن وٕان كان اإلختیار بین البدائل یبدو نهایة المطاف في » تودین«و » طومسون«ویرى «
یس قاصرا على اإلختیار النهائي بل انه یشیر إلى تلك األنشطة التي تؤدي إال أن مفهوم القرار ل) القرارات

.)1(»إلى ذلك اإلختیار

:حاالت اتخاذ القرار وأثره على إدارة الكوارث/3
: یحدد المختصین في هذا المجال ثالث حاالت التخاذ القرار وهي

وهي الحالة التي تستطیع المنظمة اإلحاطة بكافة المعلومات المتعلقة بها وكذلك «:حالة التأكد-1
.، فاتخاذ القرار في هذه الحالة یكون سهل)2(»بالنتائج المتوقعة

وتتمیز بوجود حاالت مختلفة غیر أننا نعرف إحتماالت حدوث تلك الحاالت «:حالة المخاطرة-2
.)3(»لمناسبوتستخدم بحوث العملیات لتحدید القرار ا

وتتمیز بوجود حاالت متعددة ال تعرف إحتمالیة حدوث أي منها، ویمكن تقدیر «:حالة عدم التأكد-3
.)4(»اإلحتمالیة من خالل تجارب الماضي وخبرة متخذ القرار

وهنا وجب أن نركز على نقطتین مهمتین في حاالت اتخاذ القرارات وبخاصة أثناء حدوث الكوارث 
واألزمات وتتمثل النقطة األولى في ضرورة اإلعانة على إتخاذ القرار وبتجمیع الخبرات والقطاعات من 

مة واحدة قبل مختصین لإلحاطة بالمشكلة وٕاتخاذ القرار الشامل ألن تمت تداخل عدة مشاكل في أز 
.وضرورة التنسیق، وكذا السرعة في إیصال المعلومة

وفي هذا الصدد نبحث عن المعلومات واآلراء ومواقف اآلخرین وردود أفعالهم، وعواقب القرارات «
.)5(»التي یمكن أن نتخذها

وجود صراع وظیفي بین األجهزة الفرعیة لمنظمة عامة كإدارة التخطیط «أما النقطة الثانیة وهي 
فالتخطیط له أهداف والتصورات المستقبلیة بعیدة المدى والمبنیة على مجموعة من )6(»واإلدارة المالیة

.المعطیات أما اإلدارة المالیة تتركز على حل القضایا المالیة اآلنیة

.82مرجع سابق، ص :عبد الهادي الجوهري وآخرون-)1(
.176، ص 2005، عمان، 1تطور الفكر واألسالیب في اإلدارة، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط: صبحي جبر العتیبي-)2(
.176نفس المرجع السابق، ص -)3(
.176نفس المرجع السابق، ص -)4(
.25، ص 2009، عمان، 1االتصاالت اإلداریة، دار أسامة للنشر والتوزیع، ط: شعبان فرج-)5(
.110، ص 2005القرار النموذجي، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، : حلمي شحادة-)6(
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عملیة أو أسلوب االختیار الرشید بین «وبالتالي نصل إلى تعریف مهمة إتخاذ القرار في أنها 
.)1(»متاحة لتحقیق هدف معینالبدائل ال

فتتعاظم أهمیة القرارات لیشمل التركیز فیها على العملیة، ومتخذ القرار ثم القرار المتخذ بحد ذاته «
هنا، یعتقد هربرت سایمون أن عملیة إتخاذ القرار مرادفة للعملیة اإلداریة برمتها فیرى أن تشكیل القرار 

بحث عن فرصة مواتیة ومفضلة، إیجاد مسارات ممكن العمل ال: واتخاذه یمر في ثالث مراحل رئیسیة
.)2(»بمقتضاها، ثم اختیار إحداها للتنفیذ

: معوقات إتخاذ القرار أثناء حدوث الكوارث/ 4
ال یمكن أن نتصور أن عملیة إتخاذ القرار خاصة في أوقات حدوث األزمات تكون سهلة ودون أن 

ما في اتخاذ القرار المناسب والسلیم أو في عملیة تنفیذ هذه تعترضها عقبات ومعوقات تؤثر ال محالة إ
.القرارات

:وسنتطرق في هذا العنصر إلى بعض من معوقات إتخاذ القرار ومنها

ففي حال وجود كوارث ذات التأثیر الضعیف والتي یمكن تسخیر اإلمكانات ووجودها :حجم الكارثة/4-1
دوث كوارث من سهولة وبأكثر تنظیم، أما حین حإتخاذ القرار ببشكل یسمح بالسیطرة على اآلثار، فیكون 

الحجم الكبیر كالزالزل واألعاصیر كالتي یشهدها العالم وفي بقاع مختلفة والتي تتطلب إتخاذ قرارات في 
حین ال تتوفر هذه الدول على اإلمكانات الالزمة وتتطلب اإلعانات الدولیة، فیقع متخذ القرار أمام 

ي بقرارات ذات تأثیر نسبي مما یفتح المجال واسعا لحدوث أزمات ناتجة عن حدوث مثل صعوبات ویكتف
هذه الكوارث، فوجب توفیر میزانیات ضخمة ووسائل وٕامكانیات وكذا أفراد مدربین وتنسیق في أعلى 

:مستویات هرم الدولة ومن تم نكون أمام معوقات كالتالي

)3(.عدم توافر الكوادر القیادیة الكفؤة-أ

.عدم اهتمام القیادات باألسالیب الكمیة التخاذ القرارات-ب
رات الداخلیة في القرار دون اإلستناد لشمولیة الموقف ثدة للكارثة والنظرة القاصرة للمؤ الرؤیة المحدو - ج

.بالكامل

.82مرجع سابق، ص :عبد الهادي الجوهري وآخرون-)1(
.18مرجع سابق، ص : شحادةحلي -)2(
.131، ص 1997السلوك التنظیمي، سلوك األفراد في المنظمات، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، : حریم حسین–)3(
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.عدم المرونة والحریة في إتخاذ القرار-د

ثانیة 40یكون متخذ القرار تحت تأثیر ضغط الوقت ألن الكارثة قد تحدث خالل :الوقت المتاح/4-2
وتخلف ما تخلفه الحروب لعدید السنوات، وهنا نمیز بین حالتین، دول متطورة تملك استراتیجیات 
ومخططات لمثل هذه الكوارث وبالتالي تتوقع قرارات سریعة ومنظمة، ودول عكس ذلك مما ینتج عنه 

:م بالفوضى مما قد ینتج عنها خسائر إضافیة وازمات طویلة المدى وینتج عن ذلكقرارات تتس

عدم القدرة على تحدید األزمة بوضوح أو تشخیص أسباب حدوثها وعدم تقدیر طرق معالجتها، «- 
.)1(»وصعوبة اإللمام بجمیع جوانب الموقف ومتغیراته بسبب تعقد وتشابك العالقة بین تلك المتغیرات

والضغوط النفسیة والعصبیة التي تؤدي الستبعاد بعض البدائل الجیدة واتخاذ قرارات غیر التسرع - 
.سلیمة

تعتبر ثقافة المجتمع وعلى األخص نسق القیم من األمور الهامة «: الثقافة السائدة في المجتمع/4-3
ي المجتمع وللمجتمع، التي تتصل بعملیة إتخاذ القرار، فالمنظمة ال تقوم في فراغ وٕانما تباشر نشاطها ف

. )2(»ومن ثم فالبد من األطر اإلجتماعیة والثقافیة للمجتمع عند إتخاذ القرار

وكذا وجود بعض العادات والتقالید واألعراف وأنماط السلوك اإلجتماعي السائدة في معظم 
.مجتمعات الدول النامیة

ختلف األزمات وبالتالي یكون متخذ وتؤثر هذه النقطة في إتخاذ القرار أثناء الكوارث الطبیعیة وت
القرار بین ضرورة اإلسراع في التعامل مع مخلفات الكارثة وبالمقابل ضرورة الحفاظ على ثقافة المجتمع 

.وكل هذا لتحقیق اإلندماجاإلجتماعي

ویكون هذا العامل في غایة األهمیة إذ وبمجرد : عدم وفرة المعلومات الالزمة التخاذ القرارات/4-4
الكوارث تسارع الحكومات لتنصیب خلیة األزمة وهذا لجمع أكبر قدر من المعطیات وفي وقت حدوث

زمني قیاسي ویكون بالمالحظات المیدانیة للجهات الرسمیة ورفع التقاریر وٕاطالع القادة بآخر المستجدات 
المخلفات واألزمات وهذا التخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة والمالئمة الحتواء الوضع والسیطرة على 

المحتملة، وعدم توافر المعلومة من شأنه تضلیل القادة ووضع قرارات غیر صائبة وترددات عند 

.131مرجع سابق، ص : حریم حسین-)1(
.103مرجع سابق، ص :سلیم بطرس جلدة-)2(
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إتخاذالقرارات ووجود الشك، وقد أكدت معظم الدراسات واألبحاث التي تناولت النظم اإلداریة في الدول 
)1(.النامیة تعاني من نقص في المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات

: تصنیف القرارات/5

لعل أمكنة وأزمنة اتخاذ القرارات وباختالفها جعل المهتمین بهذا المجال یقومون بتصنیف القرارات 
المتخذة، فمنهم من صنف حسب القرارات اإلداریة والبعض اآلخر صنفها وفق معیار وظائف المنظمة 

.وكذا االعتماد على التحلیل الریاضيوهناك من استعان في تصنیفه بمفاهیم الدراسات السلوكیة، 

من أفضل المصنفین شهرة هو هربرت سایمون في تصنیفه الثنائي لقرارات مبرمجة، وغیر «
.وهو نفس تصمیم كونتز)2(»مبرمجة

وهي روتینیة تكرر نفسها في حاالت «، )3(»وتشیر القرارات المبرمجة إلى القرارات المخططة سلفا«
.)4(»متشابهة ومتماثلة

ویمّیز هذا النوع من القرارات عند دبلیك بأن جماعة المنظمة تتفق بشكل عام على أهدافها ووسائل 
أما جورج فیقسم * وكذا قرارات تفاوضیة* تحقیقها، في حین یضیف نوعین من القرارات، قرارات مبعدة 

.القرارات إلى روتینیة، تكیفیة وٕابداعیة

رارات غیر المتكررة الحدوث، وغیر روتینیة، بل تّتسم في حین القرارات غیر المبرمجة فهي الق
باإلبداع والخصوصیة والتمیز وأهمیتها تفرض على المدیر أو متخذ القرار اتخاذ قرارات خاصة ممیزة 

)5(.للتعامل مع ظرفیتها االستراتیجیة الهامة

لتوقیت الزمني وهنا نشیر بأن الكوارث الفریدة الحدوث وجب اتخاذ قرارات حسب الوضعیة وكذا ا
ویقل مشابهة القرارات ومماثلها بمجرد حدوث كارثة أخرى ألنه تمت عوامل عدیدة قد تمیز هذه الفترة 

.86مرجع سابق، ص :عبد الهادي الجوهري وآخرون-)1(
.28مرجع سابق، ص : حلمي شحادة-)2(
.93، ص 2006اإلدارة والمجتمع، مؤسسة الشباب الجامعیة، اإلسكندریة، :حسین عبد الحمید أحمد رشوان-)3(
.28مرجع سابق، ص :حلمي شحادة-)4(

.قرارات مبعدة أي ینقصها اإلجماع بین أعضاء التنظیم على وسیلة تحقیق حل المشكلة* 
.تسعى لتسویة الخالفات والتباینات في القیم والمصالح للجماعات المتعددة للوصول إلى اتفاق: تفاوضیةترددات * 

.28مرجع سابق، ص :حلمي شحادة-)5(
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الزمنیة وبالتالي تغیر في المعطیات وبالتالي ضرورة توفر عامل التنظیم، الخبرة، والذكاء في التعامل مع 
.الكوارث واألزمات وٕاتخاذ القرارات الموفقة

:مراحل صنع القرار/6

ینظر كورنیل إلى أن القرار قبل كل شيء هو عمل ولكن عمال لهذا یتطلب حكما قیمیا بین «
.)1(»البدائل وعند إتمام إختیار البدیل یفترض أن القرار المتخذ یصبح الزم التنفیذ

ولكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة المتأخرة والمتمثلة في اتخاذ القرار تمر صناعة القرار عبر 
العدید من المراحل، فرغم وجود بعض اإلختالف حول هذه المراحل إال أنه هناك مراحل متفق علیها من 

.قبل العدید من الباحثین ونورد بعض النماذج لصناعة القرار

: ننموذج فروم ویاتو/6-1

وبینا فیه خمسة أسالیب لصنع القرار تعتمد على الوضع «، )مخطط عملیة صنع القرار(أطلقا علیه 
، وتتمثل هذه األسئلة بنوعیة المشكلة، )بنعم أو ال(الذي یمكن تحدیده من خالل اإلجابة على سبع أسئلة 

.)2(»كفایة المعلومات، هیكل المشكلة، أهمیة قبول القرارات من قبل المرؤوسین

القرار لوحده أو بعد «أما عن صناعة القرار في هذا النموذج واألسالیب المتبعة فتتمثل في صناعة 
الحصول على المعلومات من المرؤوسین وبعد أن یسمع وجهات نظر العاملین فرادى أو كمجموعة أو 

.)3(»یصنع القرار بشكل جماعي

:نماذج جریفتولتشفیلد وسیمون/6-2

ج فیما بینها في بعض المراحل وحتى مع نموذج فروم ویاتون، فمن تحدید وحصر تتفق هذه النماذ
المشكلة أو تعریف القضیة إلى عملیة التحلیل وجمع المعلومات واكتشاف سبل العمل الممكنة وتحدید 

)4(: البدائل واختیار الحلول ویمكن توضیح عناصر إتخاذ القرار من الشكل التالي

.19ص مرجع سابق، :حلمي شحادة–)1(
.45مرجع سابق، ص :زید منیر عبوي-)2(
.45نفس المرجع السابق، ص –)3(
.83مرجع سابق، ص :ونوآخر عبد الهادي الجوهري-)4(
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.عناصر إتخاذ القرار): 10(الشكل رقم 

:ترشید صناعة قرارات الكوارث واألزمات/7
یتباین متخذو القرارات في آرائهم حول ما یمكن أن یعتبر قرارا صائبا أو ذي جدوى فعلیة، «

وتختلف إختیارات متخذ القرار من حین آلخر لتحقیق ذات األهداف المتوخاة لحل المشكلة مما یؤدي 
.)1(»بالتالي إلى إختالف في طبیعة القرار

یة أو بیئیة متغیرة والتي تتطلب تغییر في القرار ن حین وجود عوامل مادمكلكن اإلشكال الموجود ی
.نفسه ویكون هذا باالعتماد على المعلومة اآلنیة وبأكثر تفاصیل وبالتالي الوصول إلى القرار الرشید

ویعتقد سیمون بأن نقطة الضعف في مفاهیم الرشد الكامل لدى متخذي القرار هي أن هذه «
ر الواقعیة، على أن واقع األمر یشیر إلى وجود قیود مفروضة المفاهیم تبنى على أساس اإلفتراضات غی

على تحقیق الرشد في إتخاذ القرارات إذ أن النتائج التي تترتب على فعل معین من الصعب توقعها بصورة 
.)2(»كاملة

، ویعتبر )3(»كما أن صنع القرار الرشید یمكن التفكیر فیه بالبحث في إطار سیاق أكثر إتساعا«
وأن القرار غیر الرشید یمكن أن یكون «صنع القرار الرشید یكون بالتعزیز للتمسك بالعقالنیة، سیمون أن

.)4(»لیس أقل منطقیة أو تحلیلیة

.17مرجع سابق، ص :حلمي شحادة-)1(
.189- 188مرجع سابق، صص :محمد بهجت كشك-)2(
العولمة وأثرها في التخطیط اإلجتماعي، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، :إبراهیم عبد الهادي الملیجي، محمد محمود المهدلي-)3(

.285، ص 2005
.285نفس المرجع السابق، ص –)4(

ةــــــالمشكل

الھدف

متخذ القرار

عملیة اإلختیارالبدائل

قواعد االختیار

الموقف
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أو في الواقع فإن الفرد في األزمات یسعى إلى الوصول لدرجة عالیة من العقالنیة في اتخاذ القرار، 
.)1(»ألفراد خارج مجال األزمةوربما ال یكون هو القرار األمثل بالنسبة لبعض ا

ویعتبر صنع القرار أثناء األزمات المتشعبة أو المتداخلة العوامل أصعب كثیرا وذلك ألنها متأثرة «
بعوامل خارجیة أو بیئیة ال یمكن التحكم فیها أو التنبؤ بها بدقة أو یصعب تحدیدها في بعض 

.)2(»األحیان

:الخاتمة

یمكن أن نعتبر نظریات اتخاذ القرار شیئا یعول علیه، على األقل بخصوص اإلختبارات المعملیة، 
فتلك االختبارات قد تؤدي إلى نتائج یمكن نكرانها، ومع ذلك فإن تلك األبحاث یمكن أن تكون قابلة للشك 

جهة نظر فو «عند تطبیقها على سیاقات إدارة المخاطر الیومیة، validityمن ناحیة الصدق 
مثال تنتقد طریقة ذلك النوع من األبحاث التجریبیة من حیث صلتها بواقعیة صناع SLOVICسلوفیك

القرار الذین یعملون خالل ظروف غالبا ما تكون مصادر المعلومات بها محدودا، كما یمكن نقل 
. )3(»استراتیجیات إصدار الحكم خاللها عن طریق معاییر معینة مثل الثقة والحدس

.115مرجع سابق، ص :سلیم بطرس جلدة-)1(
.115نفس المرجع السابق، ص –)2(
.28، ص مرجع سابق:بورودزیكس. إدوارد ب-)3(



.التخطیط مفهومه وأنواعه: المبحث األول
سكان إلابین سیاساتالحضري التخطیط: المبحث الثاني

.والثقافيواالندماج االجتماعي
.والریفالمدینة: المطلب األول
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.مفهومه وأنواعالتخطیط:المبحث األول

:تمهید
كل لة عالتي تقوم بها اإلدارة قصد تحقیق رؤیة وخطوات ناجىیعتبر التخطیط من المهام األول
.المشاریع واألعمال المطروحة لإلنجاز 

:تعریف التخطیط/1
یقصد بالتخطیط تلك العملیة اإلداریة التي یمكن بها التطویر والمواءمة بین الموارد المتاحة « 

.)1(»للنظام الكلي للمشروع وبین المتغیرات والمؤثرات البیئیة الخارجیة والداخلیة

ویتصف التخطیط باالستمراریة ألن كل مرحلة ال بد وأن یكون لها مخطط محكم وفق دراسات 
حدود في اإلدارات أو الوزارات أو حتى على المستوى الشعبي معلمیة أو استشارات سواء على مستوى 

طیط خاصة إذا تعلق األمر بتخطیط اجتماعي والقصد منه إحداث تغیر مقصود، لذا تكوین خبراء في التخ
.ام بجل المیادین قصد تحقیق التوازنموالفنیین أمر ضروري ووجب اإلل

وضع خطوط عریضة لألعمال التي یجب أداؤها واألسلوب «ألن التخطیط في األخیر یتمثل في 
.)2(»الذي تؤدي به هذه األعمال لتحقیق األهداف التي وضعت لها

):الخطة(الفرق بین التخطیط والخطط / 2
لعنصر إلمكانیة حدوث بعض اللبس المسجل من خالل استعمال اعتمدت هذا ا

ألفكار التخطیطیة وهي لفالتخطیط یعد نشاطا ذهنیا مستمرا، أما الخطة فهي ترجمة رقمیة «المصطلحات،
.)3(»النتاج الرئیسي لعملیة التخطیط

خطة إال إذا إذ ال یمكن القول بأنه هناك «وفیما یخص عدم التفریق بین دراسات التخطیط والخطط 
كان هناك قرار من نوع ما، ففي العدید من المنظمات هناك دراسات تخطیطیة ولكن ال تصل إلى مستوى 

وهذا یؤشر إما حالة عدم االلتزام بالتخطیط كوظیفة من وظائف اإلدارة، أو عدم مقدرة .. الخطط الملزمة
.)4(»التفرقة بین دراسات التخطیط والخطط الفعلیة

.345، ص 1976، مصر 2السلوك اإلنساني في التنظیم، مكتبة دار الفكر العربي، ط : محمد علي شهب-)1(
.245ص مرجع سابق، : وآخرونعبد الهادي الجوهري-)2(
.60، ص 2006دراسة في علم اجتماع اإلدارة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، : حسین عبد الحمید أحمد رشوان-)3(
.60، ص2009تنظیم وٕادارة العالقات العامة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، : بشیر العالق-)4(
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:وارد البشریةتخطیط الم/ 3
یوي جدا، إذ ال یمكن إحراز أي تقدم بدون وضع حیعتبر مجال تخطیط الموارد البشریة مجال 

.األسس واألسالیب المدروسة إلدارة هذا المجال

:تعریف تخطیط الموارد البشریة/3-1

استراتیجیة الحصول على استخدام وتطویر«لقد عرف برنهایم تخطیط الموارد البشریة على أنه 
عملیة «هذا من جانب المؤسسة واإلدارات، كما یعرفه باتن على أنه )1(»الموارد البشریة في المنظمة

ة من الموارد البشریة في المكان والزمان المالئمین والقیام بما هو بالتأكد من توافر الكمیة والنوعیة الصائ
.)2(»مطلوب منها من أعمال

:أهمیة تخطیط الموارد البشریة/3-2

جدها في حالة تشبع نها نإذا نظرنا إلى واقع الموارد البشریة في المؤسسات الیوم خاصة العمومیة م
في % 90فاق العاملین في القطاع العام ر كبیر، وبدل الموظف في المهنة نجد ثالث أو أربع موظفین 

نا یدخل دور فقط في القطاع العام والباقي في القطاع الخاص وه% 04حین نجد في الدول المتقدمة 
والبشریة وحتى التوجیه في الجامعة یعتبر تخطیط ألن توجیه الطلبة نحو التخصصات لمواردلالتخطیط 

لبطالة ااألدبیة بنسب كبیرة جدا یعني وجود بطالة في المستقبل وفي كال الحالتین نجد إما البطالة أو 
.ظواهر سلبیة تتفاقم یوما بعد یومهمیة للتخطیط وهذا لتجنب مقنعة في المؤسسات، وهنا تكمن األال

یساعد على التأكد من تكامل وترابط أنشطة إدارة «ونذكر كذلك بأن التخطیط للموارد البشریة 
الموارد البشریة وتوجیهها نحو تحقیق أهدافها، وكذا یساعد على التأكد من حسن توزیع واستخدام لمواردها 

.)3(»البشریة في قائمة المجاالت األدائیة

:التخطیط بین التنبؤ وٕادارة األزمات/ 4

تكمن أهمیة التخطیط في تمكنه من التنبؤ بالكثیر من الحاالت واإلشكاالت وخاصة األزمات 
خاصة في مجال التخطیط المالي وحتى التخطیط االجتماعي ولو أن الظاهرة االجتماعیة تتمیز بالتغیر 

، 2008، 1إدارة الموارد البشریة في القرن الحادي والعشرون، دار وائل للنشر، ط : اغعبد الباري إبراهیم درة، زهیر نعیم الصی-)1(
.163ص 

.163نفس المرجع السابق، ص -)2(
.164نفس المرجع السابق، ص -)3(
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لطارئة والتي تقیم فعال مدى نجاعة هذه المخططات من المستمر، وكذا في إدارة األزمات، هذه الحاالت ا
.فشلها

االختبار المرتبط بالحقائق ووضع استخدام الفروض المتعلقة «و فالتخطیط من هذه الزاویة ه
.)1(»بالمستقبل عند تصور وتكوین األنشطة المقترحة التي یعتقد بضروریتها لتحقیق النتائج المنشودة

عمل إداري إبداعي یشكل صفة أساسیة «إلیه التخطیط هو اعتباره وأقصى درجة یمكن أن یصل 
.)2(»وخیریته و إیجابیتهتمیزهم كفاءته ومدى ظلكل عمل جاد یقترن النجاح به، وتتعا

وٕاذا أخذنا التخطیط لتحقیق التنبؤ فیمكن دوره في تجمیع المعلومات وافتراض توقعات المستقبل «
باألهداف، وذلك النشاط من أجل صیاغة النشاطات الالزمة لتحقیق أهداف المؤسسة وهو یضمن ارتباط 

.)3(»بتوجیه الجهود نحو الوصول إلى النتائج المرجوة

فالقرار ما هو إال حل «اتخاد القرارات و ناك عالقة بین التخطیط والحدیث عن النتائج یعني بأن ه
ینتج من مجموعة االختبارات البدیلة، هذا فضال عن ظهور الحاجة التخاذ القرارات في كل مرحلة من 

.)4(»مراحل التخطیط

ساس إدارة األزمات، وتقف علیه فالتخطیط هو أ«جهة دور التخطیط في إدارة األزمات من أما 
مدة الحیویة للتنظیم والتوجیه، والرقابة على األزمات والتي تعمل على مساندة جهاز العالقات العامة عاأل

.)5(»ومنحه المعنى والمغزى

ت باشرة وٕاما إنجاز خطط حسب الحاالذها مفیوهنا نكون أمام الخطط الجاهزة لمختلف األزمات وتن
.زمات التي أخذت منحنیات مغایرةالغیر متوقعة أو األ

حیث یرى واركر أن هناك جانبا آخر «ویساعد التخطیط على معرفة الفرص والمخاطر المستقبلیة 
من جوانب األهمیة في التخطیط وهو أنه في حین ال یؤدي التخطیط إلى التحدید الكامل للمخاطر 

.16مرجع سابق، ص : بشیر العالق-)1(
.43، ص مرجع سابق: عبد اهللا علي الشرمان-)2(
.43، ص 1994التدریب القیادي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فرجینیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، دلیل : هشام الطالب-)3(
.347مرجع سابق، ص : محمد علي شهیب-)4(
.17مرجع سابق، ص :بشیر العالق-)5(
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لمستقبل المترتبة على القرارات طویلة المدى إال أنه یساعد على معرفة الفرص والمخاطر الكامنة في ا
.)1(»ویساعد على األقل على خفض هذه المخاطر

:التخطیط اإلداري/ 5
ار وسائل تنظیم وتوجیه الموارد البشریة والمادیة وتوجیهها یدراسة واخت«ونعني بالتخطیط اإلداري 

.)2(»لتحقیق هدف معین في فترة زمنیة محددة

اإلنساني المرتب والمستمر، والذي یضطلع به هذا إذا اعتبرنا بأن اإلدارة تعبر عن ذلك النشاط 
أفراد ممن لهم قدرات ومهارات وخبرات متنوعة تمكنهم من تحقیق أهداف محددة والمهمة األساسیة لهؤالء 

، وهنا یمكن التأكید على دور الموارد البشریة )3(»الموارد المتاحة للمشروع من أفرادعاألفراد هي تجمی
أن معنى أن تدیر هو «ف وظیفة المدیر فیقول مدراء والمشرفین ألن فایول یعرّ المؤهلة والمدربة خاصة ال

ومن تم تكمن أهمیة التخطیط اإلداري في )4(»أن تتنبأ وتخطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب
ین االستغالل الجید لعامل الوقت وذلك بدراسة المراحل وترتیبها، وأیضا تحدید المیزانیة بدقة مع األخذ بع

االعتبار بعض المتغیرات االقتصادیة في ذلك، وهذا ما یؤثر على مستوى األداء وكذا الرفع من اإلنتاج، 
.ن وكذا إكتساب استراتیجیة في التخطیط للظواهر المتماثلة أو ذات العوامل المشتركةضف إلى ذلك التمرّ 

إذ یعتبره ضروریا «ي نسقهوهذا ما ذهب إلیه فایول إذ یحتل التخطیط التنظیمي موقعا متمیزا ف
، ومن خالل اإلشارة إلى صعوبات التخطیط في وجود السوق الرأسمالیة )5(»للتنظیم اإلداري الناجح

ضرورة التنبؤ لتجنب تقلبات هذا السوق إذ یرى أنه ال یمكن ألفضل الخطط أن «على المتغیرة یؤكد فایول
تتنبأ بكل المشكالت المتوقعة ولكنها تضع في حسابها بعض االحتماالت وتعد الوسائل الالزمة لمواجهتها 

.)6(»حینما تحدث فجأة

.19مرجع سابق، ص :العالق-)1(
.357صمرجع سابق،: عبد الهادي الجوهري وآخرون-)2(
.19، ص مرجع سابق: د علي شهیبمحم-)3(
.9، ص مرجع سابق: عبد الهادي الجوهري، إبراهیم أبو الغار-)4(
.137، ص 2006األیدیولوجیا ونظریة التنظیم، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : سعد عبد مرسي بدر-)5(
.137المرجع السابق، ص نفس -)6(



االجتماعي                                                                     واالندماج التخطیط :                                                      الفصل الرابع

- 155 -

:التخطیط المالي/ 6

ة وكافیة مع األخذ بعین االعتبار ترشید هذه لنجاح أي تخطیط وجب ضبط میزانیة ونفقات مناسب
.النفقات

ومن المعروف أن المفهوم المعاصر لإلدارة المالیة كونها قرار قائم على التخطیط المالي السلیم «
لكل جوانب العمل داخل شركة األعمال، ومن هذا المنطلق فقد اهتمت االدارة المالیة بشكل خاص وٕادارة 

.)1(»التخطیط الماليالشركة بشكل عام بوظیفة

درج التخطیط المالي في إطاره العام بالتخطیط االقتصادي والذي یأخذ بعین االعتبار المستوى نوی
كما یهدف أیضا إلى استغالل «المعیشي لألفراد وكذا توفیر مجمل االحتیاجات خاصة الضروریة منها، 

وذلك عن طریق التشریعات للعمالة الدائمالقوى المنتجة وترشید سلوكها وذلك عن طریق توفیر االستقرار
.)2(»المنظمةلساعات العمل واألجور والحوافز والخدمات والرعایة المختلفة

التهیؤ واالستعداد للمستقبل، أي االستعداد لتصور مجموعة العالقات «ویعني تخطیط المال كذلك 
.)3(»االقتصادي الذي تعمل فیه من جهة ثانیةالمالیة فیما بین االدارات التنفیذیة داخل الشركة والمحیط 

إذ یتضمن وضع الخطط المالیة وتحدید النسب والمیزانیات «ونفصل أكثر في التخطیط المالي 
الموضحة للسیولة والربحیة لالستثمارات والقروض أو الصرف والقبض وكل ما یتعلق بإیرادات المنظمة 

.)4(»ومصروفاتها وممتلكاتها المنقولة الثابتة

وتكمن أهمیة التخطیط المالي في وضع سیاسات مالیة آخذة بعین االعتبار الواردات والصادرات 
ومحاولة الموازنة وجعل المیزان التجاري في أحسن أحواله، وكذا تحدید نوعیة المصادر المالیة، وتحدید 

تحقیقلیة، و الوسائل الستعمال كل مصدر من المصادر، قصد تجنب حاالت االفالس واألزمات الما
.االقتصاديهالنجاح المالي ومن

.49، صمرجع سابق: حمزة محمود الزبیدي-)1(
.223، صمرجع سابق: إبراهیم عبد الهادي الملیجي، محمد محمود المهدلي-)2(
.50ص،مرجع سابق: حمزة محمود الزبیدي-)3(
.203، ص2011، 2مبادئ االدارة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع، ط: محمد عبد الفتاح یاغي-)4(
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:التخطیط االستراتیجي/ 7
ت قضایا تتطلب رسم استراتیجیة تبع في طریقة العمل، لكن تمّ تلكل مؤسسة أو تنظیم أسلوبه الم

.إلدارتها وهذا الحدوث مثال متغیر في االطار العام للعمل
:تعریف التخطیط االستراتیجي/7-1

االستراتیجي عبارة عن عملیة تتضمن وصف المقاصد التنظیمیة، تقدیر الحواجز التي التخطیط «
. )1(»تقف في طریق هذه المقاصد، واختیار اتجاهات التقدم لألمام

ویتطلب التخطیط االستراتیجي الرؤیة الدقیقة لألفق المستقبلیة ألن عملیة التخطیط تتضمن عوامل 
ك، والرؤیة والبصیرة تنطلق من قیم وخبرات ورؤى تتسم بأنها ملزمة نجاح كما یوجد عامل المخاطرة كذل
.)2(بعمق حول المستقبل والحرس والحلم

.)3(:معوقات التخطیط االستراتیجي/7-2

.معوقات التخطیط االستراتیجي): 11(الشكل رقم 

. 80، ص2011، عمان 1ر، دار الفكر ناشرون وموزعون، طإدارة األداء، ترجمة سامح عبد المطلب عام: هرمان أقویني-)1(
التنمیة االجتماعیة،التنمیة االجتماعیة المفهومات األساسیة، نماذج ممارسة، المكتب الجامعي الحدیث، : أحمد مصطفى خاطر-)2(

. 295، ص 2002االسكندریة، مصر، 
.110، ص2010للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، التخطیط االستراتیجي، دار المسیرة : بالل خلف السكارنة-)3(

معوقات التخطیط 
االستراتیحي

عدم القدرة على اإلدارة على 
تحدید األھداف 

شحة الموارد المالیة 
للمنظمة

عدم وضوح 
المسؤولیات

ربط التخطیط 
االستراتیجي بفترة 

األزمات

مقاومة المنظمة 
لعناصر التغیر

عدم كفایة البیانات التبدل السریع في البیئة

اإلنشغال بالمشكالت الرئیسیة



االجتماعي                                                                     واالندماج التخطیط :                                                      الفصل الرابع

- 157 -

:التخطیط في االسالم/ 8

االسالم أهمیة كبرى لعملیة التخطیط، ألن للوقت القیمة الكبرى، ویحثنا االسالم على حسن یولي 
.ادات والعاداتبوم لحظة بلحظة في األعمال الصالحة من صالح العیاستغالل ال

إن العمل في االسالم قرین االیمان، وبذلك رفعه اهللا سبحانه وتعالى إلى مستوى العقیدة وربطه «
حا نافعا كدلیل على صدقها وجمع بینها لضرورتها معا في تعمیر األرض وٕاصالحها وفي بها لیكون صال

.)1(»استغالل مواردها الطبیعیة

ویمكن القول أن االسالم رسم سیاسة اجتماعیة للمجتمع تتسم بالعمومیة وأكثر اهتماما بتحقیق «
بمثابة الوسیلة العملیة لتحقیق أهداف األهداف االستراتیجیة طویلة المدى بینما یعتبر التخطیط االسالمي 

.)2(»السیاسة

وساهم التخطیط في االسالم في تحقیق انتصارات سواء في أوقات الحروب وهذا لتخطیط الحرب 
واستشارة الصحابة وحتى النساء، أو في السلم لرسم وتخطیط كیفیة انتشار االسالم في مختلف أنحاء 

.ذا الدین والعمل من جانب نشر األخالق الحسنة والفضیلةالمعمورة، وكذا التخطیط لنشر مبادئ ه

.259، ص2003دراسات في علم اجتماع، التنمیة، المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة، : عبد الرحیم تمام أبو كریشة-)1(
.260نفس المرجع السابق، ص-)2(



.التخطیط الحضري: المطلب األول

.والریفالمدینة:ثانيالمطلب ال

.في الجزائروالعمارةالسكن:لثالمطلب الثا

.)نموذجالمدینة الجدیدة علي منجلي ك(المجتمعات المستحدثة :الرابعالمطلب 

التخطيط الحضري بين  :المبحث الثاني
سياسات اإلسكان واالندماج االجتماعي  

.والثقـافي



.تعریف التخطیط الحضري/1
.أنماط التخطیط الحضري/2
.أهداف التخطیط الحضري/3
.تخطیط المدینة/4

.التخطیط الحضري: األولالمطلب 
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.الحضريالتخطیط : المطلب األول
التخطیط في مفهومه العام نشاط إنساني، وأسلوب علمي، ووسیلة فنیة، وأداة إداریة تؤدي إلى 
التغیر االجتماعي، وٕاحداث تأثیرات في العدید من المجاالت االقتصادیة وكذا االجتماعیة وتحسین مستوى 

.المعیشة واحراز التقدم المنشود

:تعریف التخطیط الحضري/1
هو مجموعة من االجراءات أو التدابیر االقتصادیة والهندسیة التكنیكیة والصحیة الوقائیة، «

.)1(»أهدافا محددة سلفا ترتبط بنمو وتنمیة المناطق الحضریةتستهدفوالمعماریة التخطیطیة التي 
إلى التخطیط الحضري على أنه المجهود الذي یبدله لتطبیق فوردسینظر لویس «ومن جهة أخرى 

المعرفة العلمیة ومستویات األحكام المستقرة التي تدعمها القیم االنسانیة العقلیة في استغالل أو استخدام 
.)2(»المكان

:أنماط التخطیط الحضري/2
یط االجتماعي وهما التخطیط الفیزیقي والتخط: یبرز في التخطیط الحضري نمطین بارزین وهما

الفیزیقي ذلك أن استخدام األرض وشكل البناء والتخطیط «متداخالن وهذا كلما قل حیز عملیة التخطیط، 
اعتمادا كبیرا على قیم المجتمع، وأنماط السلوك وخلق قیم جدیدة والمحافظة على القیم المرغوبة في تعتمد 

.)3(»الحیاة الحضریة
االجتماعي اعترافا واسعا كنشاط متخصص في التخطیط الحضري ولعل من ویلقى اآلن التخطیط 

أبرز هذه االعترافات القیام بالبحوث االجتماعیة في المناطق الحضریة وٕاعداد الخطط وتقدیم تقاریر حول 
.التأثیرات االجتماعیة للخطط الحضریة وهذا ما سجل في المدن األمریكیة تحدیدا

:أهداف التخطیط الحضري/3
فورد أهداف التخطیط الحضري في ثالث نقاط رئیسیة تتمثل في عدد سكان المدینة سیحدد لویس 

حجمها ومساحتها الجزائیة وبالتالي محاولة التوزیع العادل للكثافة السكانیة واحداث التوازن أما النقطة بینو 

. 55، ص2005ب، مصر، التخطیط الحضري ، مركز االسكندریة للكتا: حسین عبد الحمید أحمد رشوان-)1(
.60، ص2006علم االجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعیة، مصر : غریب محمد سید أحمد-)2(
.59مرجع سابق، ص، التخطیط الحضري : حسین عبد الحمید أحمد رشوان-)3(
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تصال المختلفة من إدارات الثانیة فتتمثل في حجم السكان ووظیفة المدینة التي تقوم بتحقیق أنماط اال
.هیئات، وثالثا ابراز الجانب البیئي وما یتوفر علیه مقارنة بحجم السكانالب

نمط مجتمع المدینة یسمح «ومن األهداف كذلك الحفاظ على الوظائف الثقافیة واالجتماعیة ألن 
رى من النشاط بالتخصص سواء في الصناعات العادیة والحرف والوسائل الفنیة، أو في النواحي األخ

.)1(»الثقافي الخالق الذي ال یمكن أن یكون عاما

:تخطیط المدینة/4
یعتبر مصطلح تخطیط المدینة من المصطلحات القدیمة ویرتبط بتواجد المدن، لكن بالمقابل یعتبر 

م على ضرورة وجود حدیث كون التطور الهائل الحاصل على مستوى العدید من المجاالت حتّ 
متخصصین في العمل على تخطیط المدن بشكل یضمن الراحة وكذا التنظیم وامكانیة التوسع أو إقامة 
مدن جدیدة بدوافع مختلفة، والقضاء على مشكالت كالبناءات الفوضویة واالزدحام وكذا ظهور األحیاء 

.هذه المدنیریلتسمستقبلیةالفقیرة سواء داخل المدن أو بجوارها وأخد صورة 
لت السلطات المحلیة حق إعداد برامج حیث خوّ 1909ظهر أول تشریع في بریطانیا عام «و

.)2(»استخدام األرض والتنسیق بینها وذلك في مجال االسكان وتخطیط المدینة
ودائما في مجال تخطیط المدینة یالحظ أن تحدید مواقع الحدائق والمتنزهات والطرقات المظللة 

الفیزیقي للتطور المستقبلیةٕامدادات الخدمات المدینة تكون في مجموعها من أجل السیطرة باألشجار و 
.)3(للمدینة

ومن المزایا التي تمیز المدینة أن سكانها یندمجون بسرعة كبیرة وتتمیز عالقاتهم بالسطحیة أو 
العالقات الثانویة، وال یتطلب المعاملة المعرفة الدقیقة لألشخاص أو الجیران ما یدفعهم إلى العیش في 

.  حالة من االعتماد المتبادل

.90مرجع سابق، ص، علم االجتماع الحضري: غریب محمد سید أحمد-)1(
2( )- W. Ashworth, the Genesis of modern British Town Planning, B,Y,S,&I,3;1960.

، 2006دراسات نظریة وتطبیقیة في علم االجتماع، دار العرفة الجامعیة، مصر : عبد العاطي السید، السید محمد الرامخ-)3(
.65ص



.تمهید

.المفهوم والظهورالمدینة بین/ 1

.مظاهر العمران البشري/ 2

.بین الریف والمدینة/ 3

.التعریف بالریف/ 3-1

.تعریف المدینة/ 3-2

.العالقة بین المدینة والریف/ 3-3

.انعكاسات البناء االجتماعي القروي في السوق/ 3-4

.المدینة بوصفها كیانا اجتماعیا/ 4

.تقاء الجانب الخدماتي المدینة بین التطوري الصناعي وار / 5

.والریفالمدینة: الثانيالمطلب 
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.المدینة والریف:المطلب الثاني
:تمهید

كان اإلنسان في أول ظهور له یعتمد على ما تنتجه الطبیعة من مأكل وهذا باالنتفاع من ثمار 
ویعد تفاعله حقق ، حجریةالمساكن فما وجد من أكواخ األشجار وكذا االستفادة من ورقها في اللباس، أما 

.تطورا ملحوظا في إنتاج الغداء باستعمال ما یمیزه عن باقي الكائنات العقل

:ظهورهاالمفهومو المدینة بین / 1
أنه سبق ظهور المدینة ثورة في إنتاج الغداء كما أن من «لدوفي نفس الوقت ذهب جوردن تشای

نتائجها الحصول على فائض ألول مرة في التاریخ سمح بإطعام أفراد من المجتمع انقطع معظمهم ألعمال 
.أخرى غیر الزراعة وٕانتاج الطعام

الق والمعاملة قوانین األخاعو انقطعوا للتفكیر والتأمل واالبداع والتنظیم فاخترعوا الكتابة وشرّ 
وظهرت المدن أول ما ظهرت في ودیان األنهار في مصر والعراق ... ووضعوا أصوال للفن والصناعة

.)1(»الرابعة قبل المیالد وربما قبل ذلكاأللفوالسند كان ذلك في أوائل

:مظاهر العمران البشري/ 2
یزلتي وجدت لسببها، فیمتختلف أمكنة تجمع أفراد سواء من حیث التسمیة أو من حیث الوظیفة ا

في هذا المقام بین مظهرین بارزین وهما الریف المتمیز بالنشاط الزراعي والفالحي وكذا المدینة باعتبارها 
.وحدة عمرانیة تختلف في أساسها عن الریف، فالصناعة والتجارة الخدمات أهم ما یمیز المدینة

بینهما، نشیر إلى أن البعض یستعمل مصطلحات لكن قبل التفصیل في الریف والمدینة والعالقة 
كالقریة والبلدة للتعبیر عن تجمع سكاني دون المدینة أو الریف في بعض أشكالها التي تكون في كثیر من 

.األحیان متطورة

زید عن مزرعة وما یتوسطها من منزل الفالح توالتي ال « شرة تفنجد مثال القریة المنعزلة أو المن
الریف تمّیزشرة المبعثرة بما یتوسطها من منازل ترة البهائم والمخزن وهذه المزارع المنفقاته، كحضیر وم

.)2(األمریكي

.19، ص2008والنشر والتوزیع، مصر، التنمیة والعشوائیات الحضریة، دار المعرفة الجامعیة للطبع : محمد عباس ابراهیم-)1(
.384مرجع سابق، ص: محمد السید غالب-)2(
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الثورة الزراعیة في تزامنا معشكل إداري واسع وفي شكلها المتطور بوعرفت الجزائر مصطلح القریة 
في منهایزال موجود نموذج المجال الزراعي وكانت تسمى القریة الزراعیة وال یرالسبعینات وأنشئت لتطو 

.قریة بلغیموز شرق والیة جیجل إلى غایة الیوم

.)1(» وتعتبر القریة أكثر مظاهر االستقرار البشري انتشارا في سطح األرض

اك العدید من العوامل وجب اختیارها لنجاح مثل هذه التجمعات السكانیة كتوفر لمیاه واألراضي نوه
.الصالحة للزراعة

ویتمثل هذا «الشخص الریفي عن الشخص البدوي، كما أشیر هنا إلى نقطة وهي اختالف 
في أن الجماعة الریفیة هي جماعة جزئیة وتكون مجتمعا غیر كامل ألنها جماعة االختالف بوجه خاص 

هذا في حین نجد أن البدو یعشون جماعات ...وتكون جانبا في نسق المدینةترتبط بالمدینة المجاورة 
.)2(»كتفیة بذاتها أو هذا هو التصور المثالي للمجتمع البدويم

وتكثر مظاهر البدو في الجزائر خاصة في الهضاب والجنوب إذ یكثر نشاط تربیة الحیوانات 
.نقل الدائم والمسكن في الخیم لسهولة نقلهاتواعتمادهم على ال

:بین الریف والمدینة/ 3

:التعریف بالریف/3-1

التعاریف بالمجتمع الریفي هو اعتبار ما دون الحضر على أساس أن الحضر هي إن أبسط « 
وهنا تدخل التجمعات كالقریة أو )3(»المناطق التي تعتبرها الدولة مراكز، أو مفروض علیها عوائد مباني

.البلدة أو حتى القبیلة ضمن نطاق مفهوم الریف

ونشیر إلى أن أهم ممیز للریف عن المدینة هو النشاط الفالحي وقد نسجل وجود قرى في الریف 
، خدماتي، والفالحة كما یصنفها تجاريأكبر من بعض المدن الصغیرة لكن هذه األخیرة لها نشاط إداري، 

ها تلها وزراعاألرض ةثار إالقیام على بـقوات والحبوب اد األخصناعة ثمرتها ات«: لنا ابن خلدون هي

.387مرجع سابق، ص : محمد السید غالب-)1(
.165، ص 2010األنثروبولوجیا االجتماعیة، دراسات نظریة وتطبیقیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : محمد عبده محجوب-)2(
.79، ص2005المجتمعات المحلیة، دار المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة، تنمیة : رطأحمد مصطفى خا-)3(
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وعالج نباتها وتعهده بالسقي والتنمیة إلى بلوغ غایته، ثم حصاد سنبله واستخراج حبه من غالفه، وٕاحكام 
.)1(»األعمال لذلك، وتحصیل أـسبابه ودواعیه

كما شهد المجتمع الریفي انفتاحا غیر مسبوق على المجتمع الخارجي بفعل تطور وسائل االتصال «
قربت المسافات وبالتالي الثقافات مما خلق لدینا ما أصبحنا نطلق علیه تحضر الریف المختلفة، تلك التي 

.)2(»وتریف المدن

وقد كانت القریة أو مجموعة القرى تشكل في الماضي عالما عدید متنوعا، وبما تحقق له االكتفاء «
.)3(»الذاتي والعیش في اكتفاء اقتصادي وسكاني اجتماعي وثقافي نسبي

:ف المدینةتعری/3-2

على جوانب دون األخرى من ممیزات المدینة ركّزوا تعددت تعاریف المدینة من قبل المختصین إذ 
:ركز البعض على عامل األرض كما في التعریف المواليفأو مكوناتها 

علیها منازل ومنشآت وشقت بینها شوارع بحیث أصبحت تشیدمساحة من األرض «عرفت بأنها 
.)4(»شیئا مختلفا عن الریف المحیط بها

مجموعة دائمة من الناس والمساكن تغطي مساحة كبیرة من األرض، « اكزل المدینة بأنها ر وعرف 
ي إذ یقول إن المدن ه«اجنر ف، وهو نفس ما ذهب إلى )5(»توجد على مفترق الطرق التجاریة الكبرى

ال مجتمعیثشثوفن بأنها محل إقامة نر وبصیغة أخرى عرفها فردریك فو )6(»ركز النشاط التجاريتمواضع 
.)7(»في حیاته على الزراعة، إنما یعتمد على التجارة والصناعةیعتمد

ویركز علماء آخرین على الجانب التنظیمي وكذا األخالقي واحداث مقارنات في المجال الثقافي 
.أخرى لوصف المدینةوهي زاویة 

.79صمرجع سابق، : رطأحمد مصطفى خا-)1(
.89، ص2009، 1علم االجتماع الریفي، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، ط: عالیة حبیب وأخرون-)2(
.116نفس المرجع السابق، ص-)3(
.391، ص 1997، مصر، 7البیئة والمجتمع، مكتبة االشعاع للطباعة والنشر والتوزیع، ط: محمد السید غالب-)4(
.393نفس المرجع السابق، ص-)5(
.393نفس المرجع السابق، ص-)6(
.393نفس المرجع السابق، ص-)7(



االجتماعي                                                                     واالندماج التخطیط :                                                      الفصل الرابع

- 166 -

ویذهب بارك إلى أنه یحاول فهم المدینة بوصفها مكانا، كذلك باعتبارها نظاما أخالقیا وهو یعتمد 
أنه یجب وصف المدینة بطریقة یمكن معها عن طریق التحلیل الوظیفي إظهار إمكانیات الحیاة الثقافیة 

)1(.واألخالقیة

ل وحدة مكانیة منظمة بقوانینها األمر الذي یوضح فالمدینة في ضوء التعریف اإلیكولوجي تمث« 
والتمیز بین مناطق اإلسكان القدیمة ومناطق الصناعیة والتجاریة وغیرها من الوظیفیة أهمیة األقسام 
.)2(»األقسام الوظیفیة

:العالقة بین المدینة والریف/3-3

الریف، وكما ذكرنا بأن قبل التفصیل في العالقة وجب أن نحدد الخطوط الفاصلة بین المدینة و 
اصل والمحدد إن كان ذاك التجمع مدینة أو ریفا وتشیر اإلحصائیات الحیویة الحالیة إلى فالنشاط هو ال

.تمیز بین المجتمع الریفي والحضري

.سمیت قریة بالمعنى الصحیح% 50إذ زادت نسبة المشتغلین بالزراعة في المنطقة عن -1
من مجموع العاملین في مختلف % 50إلى % 20إذا كانت نسبة المنشغلین بالزراعة تتراوح بین -2

.Townفروع اإلنتاج سمیت المنطقة بلدة 
العاملین في القطاع الصناعات نسبة وازدادت % 20ت نسبة العاملین في القطاع الزراعي عن إذا قلّ -3

.)3(»كانت المنطقة مدینة بالمعنى الصحیح% 30إلى 

فلقد صعدت الثورة الصناعیة حسب تحلیل إنجلیز من المركزیة المدینیة، فبفعلها « أما عن المدینة 
.)4(»هاجر عدد كبیر من سكان الریف الذین أصبحوا عرضة للفاقة والسلب

أن المدینة الكبرى الحدیثة ال تختلف رومن بعده جورج ستین«راسل دوفي اتجاه أخر الحظ برتران
قدیمة في نسقیة كل منها، فالعنف واالضطهاد واالستعباد االقتصادي والالمعقولیة االجتماعیة عن القبیلة ال

هي خصائص تاریخیة سواء في زمن القبیلة أو في زمن المدینة الحدیثة، مدن العواصم الكبرى والحواضر 
.)5(»الحداثیة

.79، صمرجع سابقعلم اجتماع الحضري، : غریب محمد سید أحمد-)1(
.91، ص 2007ة في العمران السكن واإلسكان، مخبر اإلنسان والمدینة، الجزائر، دراس: ميیعبد الحمید دل-)2(
.80مرجع سابق، ص: أحمد مصطفى خامر-)3(
.39، ص 1999، الجزائر، 1دیوان المطبوعات الجامعیة، ط ، كیف یتحرك المجتمع: عبد العزیز رأس مال-)4(
.8، ص 2009، المغرب، 2هویات ما بعد الحداثة، المركز الثقافي العربي، ط القبیلة والقبائلیة أو : عبد اهللا الغزامي-)5(
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قارنة بالمدینة كما تغیرت والمالحظ في الفترة الراهنة هو التغیر السریع الذي طرأ على الریف م
ثقافة نموة وتنوعت في ضوء سیطرت نظام رأس مالي عالمي وكذلك في ضوء یاألنشطة االقتصادیة بالقر 

استهالكیة جدیدة غزت القرى، مما نجم عنه االتجاه إلى زراعة المحاصیل التجاریة مقابل المحاصیل 
.)1(»المعیشیة

ذ غابت منتوجات كالخضروات ومختلف الفواكه وحتى وهذا ما شهده عاما في الریف الجزائري إ
تربیة الحیوانات أصبحت غیر موجودة وأصبح سكان األریاف یتحصلون على مختلف الحاجیات من 

.خالل التسوق فتحول الریف من مصدر إنتاج إلى مصدر استهالك

دینة فنجد ة بین الریف والمولتسلیط الضوء أكثر تستعرض بعض اآلراء في توضیح مسار العالق
المدن الكبرى قد حولت داء اإلنتماء االجتماعي الذي یظهر في الریف في شكل «مثال یذكر بأن زإنجل

.)2(»مزمن إلى إصابة حادة

ویذكر بأن الحل یكمن في انصهار المدینة في الریف، وهذا الصهر هو الذي یمكن الجماهیر من 
فلیس إلغاء االنفصال بین «ادیة ویقول في هذا الشأن عدم التفسخ، ویقلل من المركزیة السیاسیة واالقتص

قدر ما هو مشروط بالتوزیع األكثر مساواة قدر اإلمكان للصناعة الحدیثة على بالمدینة والریف طویاویا
.)3(»مختلف أرجاء البالد

التناقضات االجتماعیة یخلق بعض التعارض بین المدینة والریف«ویؤكد لنین على أن 
.)4(»المدینة في كل المیادینلتفوقهذا والسیاسیة والفكریة و االقتصادیة و 

بأن أكبر تقسیم للعمل المادي «یمكن حسب كارل ماركس في المدینة ألنه یعتبر قهذا التفو 
هو انقسام المدینة عن الریف، والتعارض بین المدینة والریف یظهر مع االنتقال من الهمجیة إلى الذهني و 

.)5(»...لة، من المحلة الصغیرة إلى األمةو القبلي إلى الدالحضارة، من التنظیم 

.89مرجع سابق، ص : عالیة حبیب-)1(
.39بق، ص امرجع س: عبد العزیز رأس مال-)2(
.42سابق، ص المرجع نفس ال-)3(
.46سابق، ص المرجع نفس ال-)4(
.40سابق، ص المرجع نفس ال-)5(
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ورغم التداخالت المتعددة واالختالفات تبقى اإلقامة الحضریة لها مكانة مرموقة، بحیث یتطلع 
وهذا لوجود )1(»حل االجتماعیة إلى معایشة حیاة المدن أو حتى محاكاتهااالریفیون دائما وفي جمیع المر 

العدید من الممیزات سواء المرافق أو إمكانیة إحداث حراك اجتماعي أو تحقیق نجاحات كبیرة واستغالل 
.القدرات الجسمیة والعقلیة وحتى في مجال الریاضة وكذا اإلبداع

:في السوقويانعكاسات البناء االجتماعي القر / 3-4

المجتمعات المتحضرة، عنه في المجتمعات التقلیدیة یختلف نظام التبادل عن طریق السوق من 
م ینظرون إلى السوق على أنه ث«البسیطة، ففي األولى ینظر إلى الربح والفائدة والمنفعة االقتصادیة، 

.)2(»العملیة التي تنظم البیع والشراء عن طریق السعر النقدي الذي یحكم كل عناصر اإلنتاج ومكوناته

ادل في الحضر في المحالت التجاریة والمراقبة من قبل المصالح المختصة وكذا تمتاز عملیة التب
على الدوام لمراقبة السلع المعروضة من ناحیة صالحیاتها وكذا مراقبة األسعار وتحدید هامش الربح، 
وتوجد كذلك المحالت التجاریة الكبرى والتي تعرض مختلف المنتجات والكثیر منها مستورد، مع الدعایة 

.االشهار ناهیك عن الخدمات التي توفرها، واتساع رقعتهاومجال

في حین تتمیز األسواق التقلیدیة باالكتظاظ كونها أسبوعیة في كثیر من األحیان وتعتمد على 
العالقات الشخصیة المباشرة أو عالقات الوجه للوجه التي تمتاز بالدیمومة والقوة والتقارب الوجداني «

، ومن واقع األسواق األسبوعیة في الجزائر العرض الكبیر )3(»تبارات االجتماعیةالشدید فترتكز على االع
لسلعة الواحدة للسلع وكذا الحضور أیضا للطلب من خالل إقبال المشتریین ووجود األسعار المختلفة على ا

لجذب أكبر عدد ممكن للزبائن ووجود روح التضامن إن وجد فقیرا أو محتاجافسمعا یخلق جو التنا
ووجود التحكیم إن كان خالف بین تاجرین أو تاجر ومشتري یختار رجل كبیر في السن وبعد عرض 

.القضیة من قبل المتنازعین وبعد تفكیر لمدة زمنیة یقرر الحل ویلتزم االثنان بالقرار احتراما لهذا الرجل

.197، ص 2006مدخل إلى علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ال: محمد الجوهري-)1(
.229، ص 2011دراسات في علم اجتماع الریف، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، : السید رشاد غنیم-)2(
.230نفس المرجع السابق، ص -)3(
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:المدینة بوصفها كیانااجتماعیا/ 4

المهمة والرئیسیة للحیاة الحضریة إذ سجل تأخر في اعتبار یعتبر البعد االجتماعي من المقومات 
ویعد لویس ورث أول من تناول قضیة المدینة بشكل مباشر «المدینة ووصفها بالكیان االجتماعي، 

.)1(»بوصفها كیانا اجتماعیا من خالل مقولته الشهیرة التحضر ما هو إال أسلوب حیاة

السكان بالبیئة المحیطة بهم وكذا نوعیة العالقات ة وعالقویعتبرون بأن أسلوب الحیاة ونوعیة 
.االجتماعیة هي المحددة في األخیر إذا كان هذا المجتمع یمكن اعتباره حضریا أو ریفیا

:ورد منهانل المدینة على العدید من النقاط وتركز نظریة ورث حو 

والضعیفة التي تربط سكان إن نمو المدینة وتباین سكانها یؤدیان إلى ظهور الروابط السطحیة: أوال
.تلك المدینة

إن الزیادة في نمو حجم المدینة یؤدي إلى عدم معرفة الفرد ببقیة سكان المدینة معرفة : ثانیا
.شخصیة مباشرة

تقسیم العمل داخل المدینة یؤدي إلى أن المدینة تفتقد إلى روح مصاحباتأن " ورث"یرى : ثالثا
.)2(»یة فیها بشكل ملحوظالعائلة باستمرار، وتزداد الفرد

في المجتمعات الحضریة ومجتمعات التغایر السكاني وهذا ما دفع المهتمین بالدراسات االنترولوجیة
بوجه خاص الهتمام بشكل كبیر بمصطلح التمثل وهذا لدراسة العالقة بین الفئات المتمایزة من السكان في 
ایصالهم وتفاعالتهم وكذا تحدید العالقة التي تقوم بین السكان األصلیین في المجتمع الحضري والفئات 

فإن سكان الحضر یعامل هذا الحشد «العرقیة والمهنیة والتطبیقیة المتمایزة وبشكل عام الوافدة بانتماءاتها 
آالت متحركة أكثر من واالكبیر من الغرباء ممن یقابلهم ویتفاعل معهم في حیاته الیومیة كما لو كان

.)3(»ئنات بشریةاكونهم ك

كانیة في المجتمع الحضري بصفة ویقاس مدى التمثل أو مدى االنعزال أو االندماج بین الفئات الس
كما تمتاز المدینة أیضا بكثافتها وحشودها لدرجة أنه «عامة والمجتمعات الجاذبة للمهاجرین بصفة خاصة 

.35، ص 2002، بنغازي، لیبیا، 1یونس، ط علم االجتماع الحضري، منشورات جامعة قار : لوجي صالح الزوي-)1(
.29، ص 2008التصنیع والتحضیر، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، مصر، : محمود عباس إبراهیم-)2(
.233، مصر، ص 1علم االجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، ج : السید عبد العاطي السید-)3(
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ال توجد جماعات متحابة وودیة ویرتبط السكان بالصحافة والدعایة والقوانین الرسمیة والضوابط غیر 
.)1(»لالستقرار والروابط غیر مباشرةالشخصیة كما تمتاز حیاة المدینة بالتعقید و 

وسیادة وهنا نصل إلى مرحلة الحضریة والتي تعتبر من مراحل الحضارة ترتبط بنمو المدینة
أفقیا أنماط التخصص وتقسیم العمل، فبعد الحیاة التقلیدیة وسیطرة الضوابط ظهرت وصاحب نمو المدن 

الید الموجودة ألن المرحلة مرحلة قوانین وسن التفاعالت وضعفت حدة العادات والتقجدیدة إذ زادت
.لتنظیم الحیاة والعالقات داخل المدینة وخارجهادساتیر 

:المدینة بین التطور الصناعي وارتقاء الجانب الخدماتي/ 5

حتويیمختلف األماكن األخرى كما یعتبر المجال الصناعي من أهم عناصر جذب المهاجرین من
هذا المجال من میزات عدیدة وكذا مختلف الحقوق من تأمینات للعامل ورواتب مرتفعة خاصة عند تحقیق 

عائلیة، وطبقیة واقتصادیة، ودینیة وترفیهیة أنساقوبظهور المدینة الصناعیة ظهرت «فائض في اإلنتاج، 
و بإمكان الصناعة أ«)2(»اعةوتعلیمیة جدیدة، تختلف اختالفا ملحوظا عما یقابلها في مدینة ما قبل الصن

إحداث تغیرات هیكلیة بدءا من القاعدة الهیكلیة في االقتصاد وانتهاء بعناصر ورموز الثقافة في العادات 
.)3(»والتقالید وأسالیب الحیاة المتوارثة في األذهان

وبازدهار المجال الصناعي ظهرت مختلف الخدمات وارتقاءها وكذا تنوعها فمن المجال الصحي
والرعایة الصحیة إلى المجال التربوي وتطوره إلى الجانب االجتماعي وظهور مختصین لدراسة المجتمعات 
وتحدید متطلباتها وتأثیر مختلف البرامج المسطرة من قبل الحكومات على البنیة االجتماعیة، إلى المجال 

صول إلى و بیرو وحتى إمكانیة الالترفیهي والریاضي وٕامكانیة اكتشاف المواهب وٕابرازها وتحقیق نجاحات ك
. عالم النجومیة العالمیة

.71، ص مرجع سابقعلم االجتماع الحضري، : غریب محمد سید أحمد-)1(
.177مرجع السابق، ص : عالیة حبیب-)2(
.60محمد عیاس إبراهیم، مرجع سابق، ص -)3(



.تمهید
سیاسات اإلسكان بین االحیاء االنتقالیة وفقراء المدن/1
.السكن والكوارث الطبیعیة/2

.السكن الحداثي وثقافة األسر الجزائریة/3

.مزایا العمارة الجزائریة/4

.الزوایا/5

.تعریف الزوایا/ 5-1

.زوایا من زوایا الجزائر/ 5-2

.العمارة وأسالیب المحافظة علیها/6

والعمارة السكن: لثالمطلب الثا
.في الجزائر
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.في الجزائروالعمارةالسكن: الثالمطلب الث

:تمهید

خیرة، إذ تعرف هذه بمصطلح أزمة خاصة في السنوات األارتبط مصطلح السكن في البلدان النامیة
راكم تسجل في المجال االقتصادي وضعف استراتیجیة التخطیط لتممع بطئ متسارعاالبلدان نموا 

.المشاكل یوما بعد یوم مسجلة ظهور اجتماعیة سلبیة

نل بین طیاته تزاید االهتمام بدراسة حركة السكان وعواملها لما لذلك میحمویبدو أن المستقبل س«
.)2(»ن اإلسكان نشاط اجتماعيأترنر ویعتبر «.)1(»لتخطیط اإلقلیمي والعمرانيأهمیة كبرى في ا

:سیاسات اإلسكان بین األحیاء االنتقالیة وفقراء المدن/1

والواقع أن مخطط المسكن وشكل الحي من الواجب أن یعبروا عن وظائف محددة مستندة على ما «
اإلطار المبنى من الضروري أن یلبي منفعة وكل یحتاجه الفرد في المجتمع وأن كل عنصر من عناصر 

.)3(»قسم منه یلبي وظیفة

ها السكنات الفاخرة نها التقلیدیة وكذا الحدیثة وممنوتوجد بالمجتمعات العدید من أنماط المساكن 
، والسكنات الجماعیة الفردیة، والسكنات الجماعیة في عمارات، ریةیوالسكنات التقلیدیة وكذا األحیاء القصد

.وضویة غیر منظمة وغیر مرخص لها، كانت تشهدها العدید من المدن الجزائریةفووجود بناءات 

ولجأت العدید من الدول إلى اتباع سیاسات لإلسكان في أزمنة مختلفة وهذا لسد الحاجیات وكذا لما 
.نیة وما صاحبها من العدید من المشاكلتعیشه المدن من كثافة سكا

تعد سیاسة الترحیل السكان إلى األحیاء االنتقالیة محاولة إلقالل من السكن الغیر المقبول «
.)4(»والتخفیف من حدة الكثیر من الخسائر البشریة والمشاكل االجتماعیة

.14، ص2002، بیروت، لبنان، 3دراسات في علم السكان، دار النهضة العربیة، ط: فتحي محمد أبو عیانة-)1(
-)2( Johh F.C. Turner honsing by people towards autnomig in building  environement; new york

pautheam books, 1994p 70.
. 25صمرجع سابق، : ميیعبد الحمید دل-)3(
.174نفس المرجع السابق، ص-)4(
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ي ما یؤدي إلى ا فوفقاجتماعي یجوغالبا ما تكون سكنات الئقة الحتضان أسر ومنه تفاعالت ونس
.إحداث اندماج اجتماعي

وتتفق التقاریر المتعلقة بالتحضر والتنمیة البشریة، بأن حالة المالیین من فقراء المدن العربیة «
ة والمهجورة وبیوت بمة الفقر والمدن الزنكیة وألواح الصفیح والعشاش واألماكن الخر حز الذین یقنطون أ
.)1(»تزداد سواء في ظل التحضر السریعالطین والكارثون

ناهیك عن عدم االستفادة من المرافق الضروریة وكذا خدمات الغاز والكهرباء وغیرها مما یجعل 
. من هذه األماكن عنوانا للبؤس الحقیقي وموطن الالإنسانیة

:السكن والكوارث الطبیعیة/ 2

تحدث بین الحین واآلخر كوارث طبیعیة أهمها كارثة الزالزل وكذا الفیضانات تخلف خسائر بشریة 
6.5وأخرى مادیة لكن عند التمعن في الخسائر للكارثة الواحدة في دولتین نجد الفرق شاسع، فزلزال بــ 

قتیل وخسائر بـــ 2000درجات على سلم ریتشر مثال یعتبر ال حدث في الیابان بالمقابل خلف أكثر من 
في مجال السكن وحده في الجزائر فالمعاییر دوالر ملیار 07ر دوالر وٕاعادة اإلعمار بأكثر من یمالی05

معامالت الزلزال في حساب طاقة تحمل المساكن له إدخالالتقنیة وكذا مواد البناء واحترام القواعد وكذا 
ودیة النائمة یضانات سواء الموسمیة أو في األالفدوره في مجال الحمایة ضد الكوارث وأیضا عند حدوث

.كما في الصحراء الجزائریة

ة البنایات إال في ومته ومقادلوالیات المتحدة فتمت تحكم رغم شوحتى عند حدوث إعصار في ا
.حالة القوة الغیر ممكن صدها أو مقاومتها

جد الحكومات نفسها مضطرة أزمة تحدث بعد حدوث الكوارث الطبیعیة والتي تلبر السكن أو تویع
.إلعادة بناء مدن جدیدة، إلعادة االندماج االجتماعي

ر فبمعنى وجوب تو )2(»أن فن البناء ال یمارس كفن الموسیقى أو الرسم" كلود الفندیري"«وأوضح 
.األرض الصالحة للبناء وأیضا تخطیط المجاري المائیة وٕانشاء المرافق العمومیة والمنشآت الحیویة

. 206صمرجع سابق، : فتحي محمد البعجة-)1(
(2)-GlANDEAlphanderie. La Givilisayion Urbaine. Ed hinint Parise  1986.p125.
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:الجزائریةةالسكن الحداثي وثقافة األسر / 3

لجأت إلى مشاریع لسكنبعد االستقالل مباشرة وبعد خروج الجزائر في وضعیة صعبة في مجاال
عدیدة للبناء سكنات ومحاولة السیطرة على انتشار األحیاء القصدیریة، إال أنها لم تراعي التركیبة الثقافیة 

.طابع اقتصادي تجاري وفقطلألسرة الجزائریة وشیدت عمارات ذات 

التفاعل نوبأن األسر في حاجة كبیرة لهذه السكنات قبلت بالواقع وعاشت في جو خالي م
ماء المستوردة تنجر في الدول األوروبیة لألسر النوویة صهذه الصنادیق ال«االجتماعي ذو األبعاد الثقافیة 

.)1(»والعزاب، ألن فكرة العائلة الممتدة تتجه نحو االنقراض

ات، ویتكیف مع موهو سكن یتكیف مع الموارد ومع األز «وعرفت الجزائر والدة السكن االجتماعي 
.)2(»العائلة التي ال تجد سكنا مالئما في الظروف السوق العادیة

ات مبنیة في مكان عمار لدول وهو عبارة عن مجموعة من الوهذا النوع موجود في بقاع عدیدة من ا
سكنات جماعیة، وتمتاز العمارة بطول من أربعة إلى خمسة طوابق فقط وذات واحد بینها فضاء وهي 

.شكل واحد

یا للربط بین ال یقدم الوظیفة العضویة فقط بل یعتبر عنصرا أساسنویرى بیار جورج إن السك«
.)3(»ط االجتماعيوسالفرد واألسرة وال

تحقق وتصون الشرف وعزة النفس إلى أن المسكن الجید یسمح للعائلة أن «وتذهب إلیزابیت ورد 
إن المسكن حاجة االقتصاد الحضري«ویعتبر مجموعة من العلماء في كتاب )4(»ویسمح بالتجمع

.)5(»المصالحنكون من الخرسان والحدید والخشب ویلبي مجموعة متیضروریة لإلنسان 

.179مرجع سابق، ص: ميیعبد الحمید دل-)1(
.178المرجع السابق، صنفس -)2(

(3) -Benatia Farouk ; Lhobitat dans le Tuis monde le cas de Lalgerie. SNED.1980.p18.
( 4 )  -Elizabeth wondCiti in revue schoohbroatsocioloyri de l habitat So sial. Ed des archive
dorchitectune  monder Bouelles Belgique 1979.p78.
( 5 ) -Jo seph H. shung Dominique Achow: alain la pointe conomie urbaine; editeurgaetan;
morinquebee -2 condda 1981.p73.
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ها رئیس الجمهوریة مراقد كما اعتبر دعتبر األحیاء التي تفتقر إلى مختلف التجهیزات هي مجر تو 
أصبحت «هالسید عبد العزیز بوتفلیقة في أحد تقییماته لمجال السكن، وهي مساكن للنوم وفقط ویقول فوری

.)1(»مدنا آلیة والعمارات صنادیق بها أقفاص للدجاج وهي آلة وظیفتها إنجاب األطفال فقط- المدن

:مزایا العمارة الجزائریة/ 4
تتمیز العمارة في الجزائر خاصة من ناحیة الشكل الهندسي وكذا القیم االجتماعیة بالعدید من 

وجود مشبك یسمح «ة بمدینة الجزائر مثال بالمنبرات والتي ال تزال شاهدة في العدید من المدن كالقص
اإلطالل بدخول الضوء، سطح المنازل متالصقة وذات جدران یجب أن ال تسمع نظریا أو في األصل ب

.)2(»على حرمة الجیران
ومن الكتابات المشهورة في هذا المقام والتي لم تعد موجودة مقالة كتبها المعماري 

AndreRoveréan صحن الدار (عنوانهاpotio (سنة 42ي مجلة العمارة المتوسطیة العدد ونشرها ف
.أن ارتفاع الجدران مدروس وأن الهدف منه حرمة النساءبیذكر 1994

كما یعتبر منزل مصطفى باشا بالجزائر أحد المعاییر التي تقاس علیها العمارة في الجزائر، 
أربعة أبواب، وكذا ما یتمیز به من شكل هندسي ةوعقبدهالیزفالوصول إلى الفناء یكون عبر ثالث 

ه وكذا والمطبخ ومكان تواجدغرفممیز بالتقسیم ووجود شبابیك وأعمدة ونقش على الجدران وهندسة ال
الحمام ومكان جلوس النساء والقیام بمختلف أعمال المنزل، ومن القیم االجتماعیة وعند حضور ضیوف 

.یقوم صاحب المنزل بالكالم وبمجرد سماعه یرتب كل شيء ویدخل مع ضیفه
عینة أو الحفاظ على ما كان جورة تفتقد نهائیا لمختلف معاییر مو أما حاضر فمجموع العمارات الم

األصالة وذاتالماضي وبالتالي ساهم بناء العمارات الحدیثة في تحطیم العمارات القدیمة ذاتيففیها 
.المنبع الثقافي المتوارث جیل بعد جیل

خیر یمكن القول أن العمارة ما هي إال مرآة تعكس الوضع االجتماعي السائد ألي مجتمع وفي األ
حتیاجاته من خالل العمارة وهو یكسبها الخصائص في أي مكان وأي زمان، یحقق المجتمع متطلباته وا

.)3(»والسمات التي تناسب وتتالءم معه، یمیزها عن غیرها من عمارة المجتمعات األخرى

(1)- FOURIER m. LE Familistère E d. Denoël paris1978. P12.
.2008، ینایر، 1عن كتاب البهجة، ریاض الریس للكتب والنشر، ط: العمارة الذكوریة-)2(
.26، صمرجع سابق: ميیعبد الحمید دل-)3(
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:الزوایا/ 5

العمارة في الجزائر والتي ما زالت محافظة على خصائصها سواء العمرانیة أو أشكاللعل من أهم
.مكانة في حیاة الجزائر نجد الزوایا وهذا في مختلف أنحاء الوطنو الروحیة لما لها من أالتربویة 

:تعریف الزوایا/5-1

أو مجموعة بیوت یبینها بعض الفضالء إلیواء الضیوف لقراءة القرآن تالزاویة هي عبارة عن بی
أصبحت ال أن بعض الرباطاتاألمر، إفيوذكر اهللا تعالى، وقد كان األصل فیها الرباط الذي كان بارئ

)1(. دیر أمرها مشایخیزوایا 

وكذا هي مراكز مشایخ الطرق الصوفیة في الجزائر والمغرب اإلسالمي بصفة عامة، وهي مراكز 
)2(.للعلم والثقافة العربیة اإلسالمیة في مرحلة الدراسة

:زوایا من زوایا الجزائر/5-2

ة هذه مو مند دخوله أرض الجزائر لكن مقاالحتالل الفرنسي إلى تدمیر وطمس الهویة الوطنیةادعم
وكذا تعالیم اللغة العربیة ساهم بقوة في بقاء مقومات نیفها على نشر تعالیم دیننا الحلالزوایا وعم

.الشخصیة الوطنیة وعدم اندثارها

زاویة في منطقة 50زاویة، وكانت 200عن ما یزید1871تحدید في البو وقدرت في ذات الوقت 
)3(.زاویة في قسنطینة16زاویة في تلمسان و30زاویة في العاصمة و24بجایة، 

امل بالقرب من مدینة بوسعادة، وكذا وجود زوایا بوسط هوهناك زوایا في الجنوب الجزائري كزاویة ال
.البالد كزاویة سیدي عبد الرحمن بن الحمالوي بالتالغمة بمیلة

وأصالتها عكس المباني والعمارات المنقولة بنماذج عن فالزوایا بقیت محافظة على نمط العمارة 
.المحیطات األخرى باختالف الثقافات والقیم والدین

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1977–1900، بندرومةالكتاتیب القرآنیة : الطالب عبد الرحمن بن أحمد التیجاني- )1(
.16، ص1993

.6، ص1975التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة،  الشركة الوطنیة للنشر واالشهار، الجزائر، : رابح تركي- )2(
.162ص-8مجلة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة العدد،ةئبوفریضة التعلیم الغا... نجیب بن خیرة والزوایا-)3(
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:العمارة وأسالیب المحافظة علیها/6

تتعرض مختلف األبنیة على مر الزمان إلى التضرر، كاالنهیارات الجزئیة وكذا حدوث تشققات 
والریاح وحدوث الزالزل واالنزالقات األرضیة أو إلى وتصدعات مختلفة نظر ظروف طبیعیة كاألمطار 

عوامل اقتصادیة ووجودها في مناطق مختلفة ما یعني عدم االهتمام بها أو لعدم وجود میزانیات إلعادة 
بنائها أو ترمیمها وحتى العوامل االجتماعیة من جهل لقیمة هذه العمارة أو هذا التراث وأبعاده التاریخیة 

.وكذا الثقافیة

:ولذ تمت العدید من األسالیب والطرق للتعامل مع مثل هذه الحاالت ومنها

عادة ما یكون الترمیم لألبنیة التاریخیة التي تأثرت بالعوامل الطبیعیة وأحدثت تشققات :الترمیم-أ
على أن تكون االصالحات « وتصدعات وبالتالي ضرورة مباشرة اصالحات على هذه األبنیة والعمارات، 

مة تتناسب مع اإلطار الحقیقي لألبنیة دون المساس بجوهرها الحقیقي خاصة بالنسبة لألبنیة ذات الالز 
)1(»قیمة معماریة، وعلى أن یكون التحدیث لألبنیة االخرى بنسبهم مع الذي تم ترمیمه

كما یعرف « تصلح معها سیاسة الترمیم، الوتخص األبنیة التالفة نهائیا والتي:إعادة البناء- ب
وٕاعادتها كما كانت في صورة أصلها ... أسلوب إعادة البناء إلى إتمام األجزاء الناقصة والمبعثرة لألبنیة

.»للحفاظ على قیمتها المعماریة والجمالیة والتاریخیة بأبعادها االجتماعیة)2(الطبیعي األول

ا بالمستمرة وهذا للحفاظ على مختلف األبنیة خاصة وهي عملیة یمكن وصفه:الصیانة-جــ
)3(.التاریخیة منها وحتى األبنیة الحدیثة تتطلب الصیانة الدائمة لحركة وتأثیر السكان علیها

.201، ص1997والمناطق الحضریة المختلفة بالمدن، منشرات جامعیة باتنة، التطور الحضري : أحمد بو ذراع-)1(
.201نفس المرجع السابق، ص-)2(
.202نفس المرجع السابق، ص-)3(
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.)نموذجالمدینة الجدیدة علي منجلي ك(المجتمعات المستحدثة : الرابعالمطلب 

:تمهید

منهم في الفترة الراهنة نجد المناطق من المواضیع التي جذبت اهتمام الباحثین خاصة األنثرلوجیین
المستحدثة والتخطیط لها بوضع كل آلیات تنفیذها والعمل على نجاح أهدافها سواء كانت أهداف 

.اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة وغیرها

وبطبیعة الحال فإن تهجیر السكان من أراضیهم األصلیة إلى المناطق المستحدثة یجعل من «
.)1(»میة نسق جدید للعالقات االجتماعیةالضروري أیضا تن

. وما أثار اهتمام األنثرلوجیین أكثر هو جانب التخطیط العمراني

:مفهوم المدینة الجدیدة/ 1

المجتمع الجدید «: التسمیات تطلق على المدن الجدیدة وكمثال على ذلك نجدنهناك العدید م
New City أو قریة جدیدة ،NewCommuinty أو المدینة الجدیدة ،NewTouns ویستعمل هذا ،

األخیر في تسمیة العدید من المجتمعات التي تختلف عن بعضها البعض من ناحیة األهداف، الوظیفة 
والحجم، وتؤثر بالطبع على الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة للدولة أو اإلقلیم الموجودة 

.)2(»فیه

جزء من مجتمع قائم بالفعل، له عاداته وتقالیده وأعرافه «اعتبارها ویذهب بعض المختصین إلى 
.)3(»وبناءات اجتماعیة واقتصادیة محددة

ر هذه المدن عبارة عن امتداد عمراني، ثقافي، اقتصادي، للمدینة األم، وتنشأ إلحداث تفاعل عتبوت
لضغط على المدن والقضاء على جدید، وكذا القضاء على إشكاالت عدیدة منها التوزیع السكاني وتحقیق ا

األحیاء القصدیریة خاصة تواجدها بكثرة مسببة شلل تام، ناهیك عن إنشار األوبئة والتأثیر على عملیة 
.التنمیة، واألخذ في الحسبان التأثیرات البیئة والمنظر الجمالي العام للمدینة

.246، ص مرجع سابق: محمد عبده محجوب-)1(
تصدر شهریا عن مؤسسة (االقتصادي المدن الجدیدة وٕادارة التهیئة العمرانیة في مصر، كتاب األهرام : دالیا حسین الدردیري-)2(

.2004، أول مایو 197العدد ) األهدام
.381، ص 2001،علم اجتماع المجتمعات الجدیدة، دار المعرفة الجامعیة: مریم أحمد مصطفى، عبد اهللا محمد عبد الرحمن-)3(
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بعاد وبأخذ في الحسبان ما یحتم إنشاء مدن جدیدة بتخطیط اجتماعي واقتصادي متناسق وله أ
. عامل الوقت وكذا التطور المبرمج لهذه المدن

:المدینة الجدیدة بین الدوافع واألنواع/ 2

بإحداث مدن جدیدة لتجنب العدید من اإلشكاالت، جلوتعتمت العدید من الدوافع والتي تجعل
والقدرة على تحقیق مراحل مهمة من الناحیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وٕاحداث التوازنات الكبرى في 

.الدول

:الدوافع/2-1

:الدوافع االجتماعیة/2-1-1

دیدة، لعجز المدن القدیمة بر النمو الدیمغرافي السریع والمتزاید أهم عامل الستحداث مدن جتیع
، ما %03على استیعاب العدد الهائل من السكان خاصة في الدول النامیة، إذ تصل الزیادة الطبیعیة فوق 

یعني وجود ضغط وقد تتشكل األحیاء الفقیرة بمظاهرها السلبیة، إذ یمكن توفیر المرافق والمتطلبات في 
مختصین في شتى المجاالت مما یوفر الرفاهیة المدن الجدیدة كونها تخضع إلى مخططات من قبل 

.ووجود مظاهر التحضر

:الدوافع االقتصادیة/2-1-2

وجود موارد وثروات في منطقة معینة أو وجود مشاریع اقتصادیة ضخمة صناعیة كانت أو زراعیة 
قیق وحتى سیاحیة قد یجعل من إنشاء مدن جدیدة أمرا ضروریا وٕایجابیا قصد تحقیق االستقرار وتح

الدول إلى العمل على إنشاء مشاریع ناإلنتاجیة المرتفعة وخلق مجال اقتصادي فعال، وكملجأ العدید م
.اقتصادیة ضخمة قصد تحقیق التوزیع السكاني المناسب

:الدوافع السیاسیة/2-1-3

، غالبا ما تكون هذه الدوافع ألسباب تتصل باستراتیجیة الدول من الجانب السیاسي والعسكري
ماكن الصحراء الشاسعة أكقضیة تأمین الحدود مثال وٕاحداث تنمیة اقتصادیة في هذه األماكن، كذلك في ـ

.وجب استحداث مدن جدیدة للحفاظ على أمن وسالمة التراب الوطني
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:الدوافع الطبیعیة/2-1-4

وعلى خالف الدوافع السابقة والتي تتمیز بالتخطیط المسبق توجد الدوافع الطبیعیة والتي تتمیز 
بالفجائیة في الكثیر من األحیاء الختالف المظاهر البیئیة، فنجد مثال الزلزال والتي تدمر مدنا بأكملها ما 

، ومدینة الشلف 2003ماي 21الضروري إعادة بناء مدن جدیدة، كمدینة بومرداس بعد الزلزال نیجعل م
، وكذا الفیضانات خاصة باألودیة النائمة والتي تتمیز بالفجائیة كالتي توجد في الصحراء 1980بعد زلزال 

.الجزائریة، وكذا البراكین وغیرها من المظاهر

وٕان اختلفت هذه الدوافع فمن الضروري عدم اعتبار المجتمع المستحدث تجمعا سكنیا فحسب، 
له على تكامل الخدمات وكذا ضمان شمو )1(»سا لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة معینةوٕاما أسا«

.ل العیش والراحة إلحداث تطور أكبربوتوفر س

:أنواع المدینة الجدیدة/2-2

في هذا اإلطار بین نوعین من المدن الجدیدةنمیز

:المدینة الجدیدة المستقلة/2-2-1

في المجال االقتصادي، وال تعتمد على مجتمع موجود، ولكن والتي تتمیز بكیان مستقل خاصة
نجد المد الجدیدة وهي مناطق عمرانیة جدیدة : ماط هذا النوعنلدیها مقومات االستمرار وتوجد العدید من أ

.تحتوي على مجتمع صغیر ومتمیز قاعدة اقتصادیة قویة

هوم لدى مخططو المدن في أمریكا، ن النمط الثاني نجد المجتمعات الجدیدة واستخدام هذا المفعو 
فقدموا تعریفا للمجتمع العمراني الجدید بأنه مخطط جدیدة لتنمیة منطقة كبیرة الحجم، ویكون امتدادا لمركز 

.حضري قائم

أما النمط الثالث وهي المدن الجدیدة كبیرة الحجم وال یكون هذا النمط امتدادا ألي مدینة أخرى 
.زیع العام للسكانویعتمد علیه في توازن التو 

، مدن التنمیة، مراكز التنمیة الریفیة، المجتمع كاتوتوجد أیضا العدید من األنماط منها مدن الشر 
.االقتصادي الریفي، مركز تنمیة سریع، مدینة أفقیة ومدینة رئیسیة

.2005الحدیث، مصر، المجتمعات الجدیدة بین التنمیة والعشوائیة، المكتب الجامعي : محمد سید فهمي-)1(
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:المدینة الجدیدة التابعة/2-2-2

مجتمع قائم من قبل ومن أنماط هذا النوع نجد مدینة تابعة علىوتعتبر هذه المدن امتدادا اقتصادیا
وتنمیة وحداث مخططة، ومدینة میترولكونها عبارة عن امتداد سكیني كبیر، والنمط اآلخر نجد مدینة 

.)1(جدیدة داخل مدینة

:المدینة الجدیدة في الدول المتقدمة/ 3

في انجلترا وبعدها جسدت هذه االفكار منذ 1898تعود جذور فكرة إنشاء المدن الجدیدة إلى تاریخ 
بإنشاء 1942ولم تلقى نجاحا كبیرا، وكانت االنطالقة الحقیقیة في عام 1920حتى العام 1907بدایة 

مدن جدیدة وبتمویل حكومي وذلك لتوفیر احتیاجات السكان، وأهم ما تتمیز به سیاسة إنشاء المدن 
.الجدیدة في انجلترا

.ن الجدیدة حول مناطق بها اكتظاظ كبیر للسكانوجوب أن تقام المد

أ فكان من أهم عوامل النجاح هو اختیار جماعات وأفراد من أجناس .م.أما عن المدینة في الو
وطبقات اجتماعیة مختلفة وقد نص القانون األمریكي على ضرورة تطویر وتنمیة المجتمعات الجدیدة 

وذات الدخل المحدود مع ضرورة مراعاة القوانین المتعلقة وتوفیر المسكن المالئم لألسر متوسطة الدخل
.بالمساواة في فرص العمل والسكن والخدمات

كما ركزت التجربة الفرنسیة على إنشاء مدن جدیدة بجوار مدن صغیرة قائمة بالفعل حتى ال تنشأ 
لى إنشاء تلك المدن من فراغ ولتجد بعض البیئة األساسیة الموجودة في المدینة القائمة والتي تساعد ع

.الجدیدة

:المدینة الجدیدة في الدول النامیة/ 4

لمختلف المناطق خاصة في دول ياكتظاظ المدن والتوزیع الغیر متساو نكانت هذه الدول تعاني م
آسیا والتي یبلغ عدد السكان بالمالییر، وبالتالي أعید النظر في التخطیط الحضري العمراني وهذا من أجل 

المشاكل الكبیرة التي تعاني منها هذه الدول بإنشاء مد جدیدة وهذا لتحقیق نتائج في العدید من الحد من 
. المجاالت منها السكانیة االقتصادیة ومجال التنمیة وحتى السیاسیة منها

.54، 53مرجع سابق، ص ص :دالیا حسین الدردیري-)1(
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:بقسنطینةالمدینة الجدیدة علي منجلي/ 5

:الموقع والمساحة/5-1

بین كل من 101على محور الطریق الوالئي رقم تقع المدینة الجدیدة علي منجلي بقسنطینة
ن م2/3هكتار أي 1002هكتار منها 1500مدینتي الخروب، وعین سمارة، بإجمالي مساحة مقدرة بــــــــــــــ 

.من المساحة الكلیة لبلدیة عین سمارة1/3هكتار، ما یعادل 498المساحة الكلیة لبلدیة الخروب، 

:اإلطار القانوني/ 5-2

جاءت المدینة الجدیدة في إطار سیاسة الجزائر استحداث مدن جدیدة في المناطق الكبرى والتي 
والذي ) SNAT(شهد توزیع سكاني كثیف، وهذا في إطار االستراتیجیة للمخطط الوطني للتهیئة العمرانیة 

ة، لتكون المتعلق بالتهیئة العمرانی1987جانفي 27المؤرخ في 03/ 87كان بموجب القانون رقم 
والذي یتضمن 1998فیبرایر 25المؤرخ في 98/ 83االنطالقة الفعلیة بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

الموافقة على المخطط الرئیسي للتهیئة و التعمیر المشترك بین بلدیات قسنطینة، الخروب، عین السمارة، 
.)1(دیدوش مراد، وحامة بوزیان

28المؤرخ في 16/ 88والمصادق علیه بالقرار الوزاري رقم 1982والذي انتهى دراسته في نهایة 

البدء في دراسة التهیئة 1983ماي 22كما تقرر في المجلس الوزاري في جلسته لیوم 1988جانفي 
. )2(والتعمیر المتعلقة بوضع المدینة الجدیدة

نشاء المدن الجدیدة والمتعلق بشروط إ2002ماي 8المؤرخ في 08/ 02القانون رقم نصوی
. )3(النقاط التي ركز علیها هذا القانونتهیئتها، ومن

تعد مدنا جدیدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ینشأ في موقع خال أو یستند إلى نواة أو عدة نوى - 
.سكنیة موجودة

توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما نوفره من امكانیات التشغیل واإلسكان تشكل المدن الجدیدة مركز- 
.والتجهیز

، 1998مارس سنة 04ه الموافق لـــــــ 1418ذو القعدة عام 05–12لعدد االجریدة  الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -)1(
.20،21صص

)2( - URBACD Plon d’occupation des sols. Première  trenclres rapport d’orientation juin 1994 p : 15
.4، ص 2002مایو 08الموافق لــــــ 1423صفر عام 25-34العدد : الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-)3(
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یندرج إنشاء المدن الجدیدة  ضمن السیاسة الوطنیة الراسیة إلى تهیئة اإلقلیم وتنمیة لمستدامة من أجل - 
.إعادة تواز البنیة العمرانیة التي نهدف إلیها أدوات تهیئة اإلقلیم

ن مدن كبرى كوهران والجزائر وقسنطینة وعنابة إلنشاء مدن جدیدة في الشمال والمدن واستثنى القانو 
.الجدیدة موجهة لإلنشاء في الهضاب العلیا والجنوب

.التنظیم الحضري للمدینة الجدیدة علي مجلي
.أحیاء كبیرة05تقسم المدینة الجدیدة إلى - 
ة یتغیر حسب التوجهات السكانیة وحجم وحدات جوار حجم كل واحد04كل حي بدوره قسم إلى - 

.)1(استغاللها
.مجموعة سكنیةنكل وحدة جوار تتكون بدورها م- 

:العالم الجدیدةنوبعض مدبقسنطینةمقارنة بین المدینة الجدیدة علي مجلي/5-3

نسمة وبالتالي 300.000خطط للمدینة الجدیدة علي منجلي الحتواء حجم سكاني یتعدى الرقم 
هكتار وٕاذا أحدثنا مقارنة 1500سكن وتتربع على 48000فتصنیفها یكون مع المدن المیتروبولیة وكذا 

.بسیطة مع حجم بعض المدن الجدیدة في دول أخرى

نسمة وذلك باعتبارها عاصمة، أما في 500.000زیلیا بـــــــ مثال في البرازیل إذ حدد حجم المدیة برا
.بریطانیا نجد أن مخطط المدینة الجدیدة كان یهدف إلى استقبال الحجم الفائض المتواجد في مدینة لندن

نسمة في حین 200.000إلى 110.000أما في هولندا فكانت المدن الجدیدة بحجم یتراوح بین 
20.000( و10.000ناك مخططات إلنجاز تجمعات سكانیة صغیرة ما بین كان في ستوكهولم كانت ه

).نسمة

وتلعب المساحة المتوفرة دورا كبیرا في تحدید حجم المدینة في عملیة التخطیط والتنفیذ وكذا نوع 
.المنطقة هل هي زراعیة أم صناعیة ضف إلى ذلك العدید من العوامل سواء البیئیة وحتى االقتصادیة

(1)-Nacira MEGHRAOUI CHONGULAT quel habitat pour l’Algérie- la nouvelle ville de Constantin –
préface du Marc Cote- Saïd Hannachi- Media plus 2006. P 78.
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.التخطیط االجتماعي: المبحث الثالث

:تعریف/1

بأنه عملیة واعیة كل المشكالت واستطالع المستقبل للتحكم في أحداثه عن «) 1996(یعرفه افیلین 
.)1(»طریق الدراسة والتفكیر العلمي المنظم والبحوث العلمیة وتحدیث األولویات

على النواحي االقتصادیة سمي تخطیط اقتصادي في حین إذا اشتمل على إذا اشتمل التخطیط
.الجوانب االجتماعیة سمي التخطیط االجتماعي

:مسار تطور التخطیط االجتماعي/2

حاول العدید من الفالسفة منذ القدم في الغرب تحویل امكانیة التعامل مع المشكالت التي تواجه 
اصطدم هذا االجتهاد برفض الطبقة السیاسیة لهذا المنهج، ألنها تبقى المجتمعات عن طریق المعرفة، وقد 

.تصورات واعتبارات فردیة

في حین ویتقدم الملحوظ في العلوم االجتماعیة وبخاصة ما یتمتع به علم االجتماع وكذا ما قام به 
ستمرار ودراسة علماء االجتماع من دراسات من دراسات أكادیمیة تتمیز بالعملیة وكذا الموضوعیة وباال

كل ظاهرة ومالحظة تطوراتها وحتى تقسیم السیاسات الحكومیة في مختلف المجاالت وتحدید مسار 
تأثیرها على المجتمع مكن هؤالء من التأثیر على صناع القرار وبالتالي المشاركة في عملیة التخطیط 

االقتصادیة، االجتماعیة االجتماعي وذلك بالوصول إلى التخطیط المتكامل أي یشمل جمیع الجوانب
هناك الیوم قدر من التخطیط االجتماعي في جمیع المجتمعات الحدیثة وقد ظل فهم «وحتى السیاسیة، 

لكن )2(»الناس للتخطیط حتى الوقت الراهن یكاد یقتصر على التحكم في النشاط االقتصادي وتوجیهه
.السیسیولوجیة وأهمیتها عملیة التخطیطالوضع تغیر واختلفت النظرة بضرورة االعتماد على المعرفة 

وصوال إلى اعتبار التخطیط االجتماعي باعتباره التحدید العلمي ألهداف التنمیة االجتماعیة «
.)3(»من الزمن) دقصیرة أو طویلة األم(ووسائل تحقیقها في فترة معینة 

.215ص ،مرجع سابق: إبراهیم عبد الهادي الملیجي، محمد محمود المهدلي-)1(
.391التغیر االجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ص : محمود الجوهري وآخرون-)2(
.145، ص مرجع سابق: أوسیبوف-)3(
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:السیاسة االجتماعیة والتخطیط االجتماعي/ 3

.في هذا المقام من ثالث زوایا وتأثیرها على التخطیط االجتماعينناقش السیاسة االجتماعیة

تنصب على المصالح والتنمیة للمجتمع ككل، وعلى إجراءات : السیاسة االجتماعیة كمجال- أوال
.وتدابیر لمساعدة األفراد وتشتمل على الناس الفقراء وأفراد آخرین فاقدى القوة

طوي على مجموعة من الخطوات المترابطة، وٕاجراء منهجي تن: السیاسة االجتماعیة كعملیة- ثانیا
).76(وتصنیفي حیة أنه مهم لصیاغة وتنفید سیاسات لحل مشكالت اجتماعیة

وهي تحدید الواجبات الخاصة بالدولة ووضع البرامج الالزمة «: السیاسة االجتماعیة الوقائیة- ثالثا
شاركة األفراد والمجتمع في مواجهة ما یقابله من لمنع حدوث المشكالت، وكذا الجانب اإلنمائي یتضمن م

.)1(»مشكالت

التخطیط االجتماعي فیرتبط ارتباطا وثیقا بتوفر االحصائیات الموثقة، وتوفر المعلومات «أما 
تخطیط ن، ومن تم التمكن م)2(»االجتماعیة التي توضح العالقات السببیة بین الظواهر االجتماعیة

سیاسة اجتماعیة وهو یقوم بالتالي على تحدید األهداف من خالل الحقائق االجتماعیة المتوافر، وفیما 
. یخص المواد النامیة فالمشكالت االجتماعیة غالبا ما تتعلق بالبطالة والفقر وضبط النمو السكاني

.وبالتالي تحقیق التنمیة الحقیقیة

عیة ارتباطا وثیقا فهو الترجمة الفعلیة لمدلوالتها وأهدافها على ویرتبط التخطیط بالسیاسة االجتما«
.)3(»مستوى التنفیذ في إطار تنظیمي شامل

فالسیاسة االجتماعیة والتخطیط یمثالن عملیة تنفیذ القرارات واألهداف التي تم وضعها بواسطة «
.)4(»المجتمع أو المؤسسة والنظم في مجال معین

.113ص مرجع سابق،: إبراهیم عبد الهادي الملیجي، محمد محمود مهدلي-)1(
.223صمرجع سابق، : مجد الدین عمر خیري خمش-)2(
.213مرجع سابق، ص : إبراهیم عبد الهادي الملیجي، محمد محمود المهدلي-)3(
.101صمرجع سابق،: محمد إبراهیم عبد المجید-)4(
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:في ظل مجتمع متغیرالتخطیط االجتماعي / 4

تخطیط قصیر : إذا أخذنا بعین االعتبار المدة الزمنیة في عملیة التخطیط فنكون أمام ثالثة أصناف
المدى وتخطیط متوسط المدى وتخطیط بعید المدى، وكلما قل الخیر الزمني كلما كان تحقیق المخطط 

مؤثرات تؤثر على الخطط الموجودة، ومن األقرب إلى الواقع في الكثیر من األحیان لقلة احتمال حدوث 
.هذه المؤثرات نجد التغیرات االجتماعیة والتي تحدث نتاج انعكاسات اقتصادیة أو سیاسیة

في أضیق حدوده هو منهج من المناهج التي تسعى إلى التغییر «لذا نجد بأن التخطیط االجتماعي 
.    )1(»االجتماعیة وفي حدود المجتمعأو االنتقال من وضع معین لوضع معین لوضع آخر في الحیاة

:التغیر االجتماعي المخطط/ 5

في هذه الحالة نعتبر بأن التخطیط االجتماعي هو الوسیلة إلحداث اجتماعي مقصود باالعتماد 
.على جمیع المؤشرات والدالئل واالحصائیات وتحدید الهدف بدقة

المقصودة المتوازنة إلحداث التغییر المطلوب والمالحظ بأن مفهوم التخطیط الشامل أي الجهود «
خاصة في الدول النامیة، وتعتمد هذه األخیرة )2(»في كافة جوانب حیاة المجتمع ال زال مفهوما مستحدثا

.على مشروعات نوعیة مفصلة

عملیات فنیة كل المشكالت االجتماعیة العامة في المجتمع مثل «ویركز التخطیط االجتماعي على 
إلخ لذلك فجوهر هذا النموذج إحداث تغییر مخطط مقصود من جانب ...ألحداث، اإلسكانانحراف ا

.)3(»الخبراء المختصین

التغیر «ویذهب فرنك وورد والذي یعد أول من كتب حول التغیر االجتماعي المخطط معتبرا بأن 
ووضع همخعلى ز االجتماعي یمكن التخطیط له مقدما والتكهن بآثاره وانعكاساته كما یمكن السیطرة

.)4(»السبل واألسالیب التي یمكن أن تحقق أهدافه وبرامجه

.210مرجع سابق، ص :إبراهیم عبد الهادي الملیجي، محمد محمود مهدلي-)1(
.37مشكالت المجتمع الریفي في العالم العربي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د ت، ص : علي فؤاد أحمد-)2(
.16، ص 2003مصر، ،المكتب الجامعي الحدیث، تنظیم المجتمع : إبراهیم عبد الهادي الملیجي-)3(
.311، ص 2005، األردن، 1مبادئ علم االجتماع  الحدیث، دار وائل للنشر والتوزیع، ط : إحسان محمد الحسن-)4(
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تحدید المشكلة أو الهدف «وقد ذكر موریس في نظریة حول عملیة التخطیط للتغیر االجتماعي أن 
ففهم المشكلة وتحدید .)1(»في عملهاالجتماعيهو أحكم الخطوات التي یتوقف علیها دور األخصائي

.ألهم مراحل التخطیط االجتماعي من هذا الجانبالهدف إلحداث 

:أجل تخطیط الفعل االجتماعينالجمع بین المعرفة والقیم م/ 6
تمت عالقة وطیدة بین معرفة المؤشرات االجتماعیة معرفة دقیقة ومدى نجاعة المخططات 

ت التعلیم أو الموضوعیة فسواء تعلقت هذه المؤشرات بالجانب الدیمغرافي أو جانب الفقر أو مؤشرا
كلها مهمة في عملیة التخطیط، والجهل بهذه المعارف من شأنه فكان سمؤشرات اجتماعیة للصحة أو لإل

.   أن یحد من تأثیر هذه المخططات ولو زمنیا أي بطئ عملیة االستجابة

دید وینبغي على باحثوا المستقبل االهتمام بتنظیم مجموعة كبیرة من المعارف المبعثرة وتناول الع«
.)2(»من القیم المختلفة ذات الصلة بالفعل االجتماعي وٕاعمال النقد والتحلیل فیها

لذا وجب إعطاء أهمیة كبرى لمجال القیم داخل المجتمع في عملیة التخطیط االجتماعي، إذ أن 
به بعض الدول تقومنجاحها مرتبط بالمسائل الثقافیة وكذا العادات وأسلوب أفراد المجتمع في الحیاة، و ما 

باستیراد نماذج جاهزة وتطبیقها حرفیا في مجتمعات مغایرة في البنیة الثقافیة و ضیقة للوقت وٕاحداث تغیر 
.اجتماعي غیر مقصود في هذه الحالة الختالط المفاهیم وعدم وجود مرجعیة فكریة واجتماعیة للقیاس

للمدینة » األول عنصر مثالي«أن الضبط االجتماعي یتضمن ثالث عناصر، " باوند"لذى یرى 
الهندسة «والثالث عنصر » للقوة والتأثیر والضغط«وللقیم التي تشمل علیها، والثاني عنصر حقیقي 

.)3(»االجتماعیة و التخطیط االجتماعي

ولتحقیق كل هذه الخطوات وجب أن تكون عملیة التنظیم ممنهجة وكذا الجانب اإلداري ویقول 
دارة إال أنه جانبا أساسیا فیها فهو یعتبر من أصعب األمور التي ط لیس كل اإلحقیقة أن التخطی«: فایول

.)4(»تواجه المنظمات

.65، ص مرجع سابق: أحمد كمال أحمد-)1(
ة للطبع والنشر والتوزیع، استراتیجیات دراسة المستقبل األسس المعرفیة والمنهجیة، دار المعرفة الجامعی: علي عبد الرزاق جلبي-)2(

.79، ص 2007مصر، 
.19، ص 1968، مصر، 3علم االجتماع القانوني، مكتبة األنجلو مصریة، ط : يتحسن الساعا-)3(
.57، صمرجع سابق: لوكیا الهاشمي-)4(
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:خاتمة

وٕاذا كان التخطیط یوفر األساس النظري والعلمي لحل المشكالت ویمتلك قدرة تحقیق المستقبل «
بالغ مضامینه وفاعلیته في األكثر إشراقا فإن التنظیم یقف في مقدمة العوامل التي تساعد التخطیط على إ

. )1(»مختلف مجاالت الحیاة

.9،ص 1971بغداد، -میادین رعایة الشباب، مطبعة دار الزمان: نجم الدین السهروري-)1(



:تـحت إشراف األستاذ



منهج النقد عند الشیخ المعلمي من خالل كتابه 
»التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل«

.التنمیة واالندماج االجتماعي:المبحث األول
.النظام القرابي واالندماج االجتماعي: الثانيالمبحث 

التضامن االجتماعي واالندماج : الثالثالمبحث 

.االجتماعي

.معوقات االندماج االجتماعي: الرابعالمبحث 

.الجریمة:المطلب األول

.الهجرة:المطلب الثاني

.البطالة:المطلب الثالث

، دعائمه االندماج االجتماعي 
.ومعوقاته

:تـحت إشراف األستاذ



من خالل كتابه منهج النقد عند الشیخ المعلمي
»التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل«



.تمهید

.مفاهیم حول التنمیة/1

.التنمیة واالندماج االجتماعي/2

.مؤشرات التنمیة االجتماعیة/ 3

.مؤشرات التنمیة االقتصادیة/ 4

.خاتمة

التنمیة واالندماج : المبحث األول
.االجتماعي
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.التنمیة واالندماج االجتماعي:المبحث األول

:تمهید

من المواضیع التي وجب الخوض فیها والتي یتوقف علیها مدى نجاح األمم وتحقیقها التطور نجد 
التنمیة وهي رهینة األوضاع االقتصادیة ومدى وجود مخططات استراتیجیات في مجاالت التنمیة، لكن ما 

الخسائر المسجلة نود أن نؤكد علیه هو إحداث التنمیة بعد حدوث الكوارث واألزمات أي إعادة البناء بعد
وتوقف عجلة االقتصاد وبالتالي نكون أمام تسخیر امكانیات ضخمة سواء بالوسائل المالیة والمیزانیات 
المقدرة بمالییر الدوالرات أو التقنیة وتكوین الموارد البشریة، ووضع خصوصیات ثقافة المجتمع، وكل هذا 

.لیس باألمر السهل خاصة في الدول النامیة

:مفهوم التنمیة والمفاهیم المشابهة له/1

یكون مفهوم التنمیة من المفاهیم التي وجد المختصون فیها صعوبة تحدید مفهوم یكون شامال ولو 
.من زوایا مختلفة وسنستعرض بعض المفاهیم األشد ارتباطا بمفهوم التنمیة

على المجتمع االنساني في انتقاله بأنه التحسن الذي یطرأ" دافید هیوم"وقد عرفه «: مفهوم التقدم/1-1
.)1(»من حالة الفطریة األولى إلى حالة أعظم كماال

بأنه ظاهرة اجتماعیة حضاریة وهي نتاج الجهود «عرف هو بهاوس :مفهوم التقدم االجتماعي/1-2
وذهب أیضا إلى اعتبار التنمیة هي عملیة تغییر وتغیر معا في الوقت نفسه بحیث )2(االجتماعیة،

.)3(»یتطلب التغییر الناجم عن التنمیة والتنظیم والتنسیق إلعادة التكامل االجتماعي

من المسلم به أن النمو یحدث عن طریق التطور البطيء والتحول التدریجي في :مفهوم النمو/1-3
أما التنمیة فتحتاج إلى دفعة قویة لیخرج من حالة الرقود والتخلف إلى حالة «مجاالت االقتصاد واإلنتاج،

ونجد مثل )5(الذي أكد بأن التنمیة لیست مرادفة للنمو االقتصادي" برینسین"ما نفاه، وهو )4(التقدم والنمو

.30صمرجع سابق، : كریشةأبو عبد الرحیم تمام -)1(
.31نفس المرجع السابق، ص-)2(
.109صمرجع سابق،: محمد عباس ابراهیم-)3(
.35مرجع سابق، ص: عبد الرحیم تمام أبو كریشة-)4(
.166صمرجع سابق، : دجراهام كر -)5(
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إذ یجب أن تكون تنمیة "إن یعتبر هذا األخیر بأن التنمیة أكثر من النمو " جونز"هذا التحلیل عند 
)1(.اجتماعیة ویجب أن یكون التقدم تجاه العدالة االجتماعیة وتحسین مستوى الحیاة

ى واحد ومنها وما هو مالحظ بأن علماء الغرب یتحدثون عن عدد من المفاهیم باعتبارها تحمل معن
.التنمیة، تحدیث، تعریب والتقدم

، 1950أظهرت فكرة تنمیة المجتمع ألول مرة في إطار األمم المتحدة عام : تنمیة المجتمع/1-4
)2(.باعتبار تنمیة المجتمع المحلي وسیلة هامة للتقدم االجتماعي في البلدان النامیة

إنما «في قاموسه اللغوي أن اصطالح التنمیة من الناحیة اللغویة یرى ویبستر:مفهوم التنمیة/1-5
)3(»مرحلة أخرىمرحلة إلى یعني التطور في مراحل متوالیة، أي أنه یشیر إلى عملیة النمو الطبیعي من

والتنمیة هي عملیة مجتمعیة متفاعلة بشكل مستمر وموجهة إلیجار تحوالت في البنى السیاسیة 
جتماعیة والثقافیة واإلداریة، بهدف بناء الفرد وتطویر كفاءته واستغالل الموارد المتاحة واالقتصادیة واال

)4(.»بشكل أفضل

وٕانما هي صرفةأن التنمیة لیس ظاهرة اقتصادیة «ال لوبرا ــویعتبر عالم االجتماع الفرنسي جابری
)5(.»مجموعة الظواهر من نوع مختلف ذات طبیعة سوسیولوجیة وسیكولوجیة

المتكاملة وهي عبارة عن الجهود الفردیة المجتمعة في بوتقة الدینامیكیة«ومنه فالتنمیة هي 
االنصهار االجتماعي بأسالیب دیمقراطیة ووفق سیاسة اجتماعیة وطبقا لخطة مدروسة، وتتجسد مظاهرها 

)6(.»مجتمعفي سلسلة من التغیرات البنائیة والوظیفة التي تصب كافة مكونات البناء االجتماعي لل

بها توحید الجهود لكل من «وجاء في تعریف األمم المتحدة للتنمیة أنها العملیة التي یمكن 
ساعدتها على المواطنین والحكومة لتحسین الظروف االجتماعیة واالقتصادیة في المجتمعات المحلیة لم

)7(.»مة والمساهمة في تقدمها بأقصى ما یمكناالندماج في حیاة األ

.166صمرجع سابق، : دجراهام كر -)1(
.169، صمرجع سابق: سعید محمد عثمان-)2(
.108مرجع سابق، ص : محمد عباس إبراهیم-)3(
.272، ص مرجع سابق: أیمن عودة المعاني-)4(
.38مرجع سابق، ص : عبد الرحیم تمام أبو كریشة-)5(
.169مرجع سابق، ص : سعید محمد عثمان-)6(
. 112مرجع سابق، ص : محمد عباس إبراهیم-)7(
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یناقش مفهوم التنمیة من خالل مناقشة التخطیط والتنفیذ والتقییم للمشاریع التي تتصل وكذلك «
وٕاذا دققنا أكثر في االختالف بین )2(ف التنمیة ووسیلتها في نفس الوقت،فاإلنسان هو هد)1(»بالثقافة

یة للمتعلمین النمو یشیر إلى عملیة الزیادة الثابتة في النسبة المئو «: مصطلحي النمو والتنمیة نجد 
والمتعلمات إلى مجموع السكان مؤثرا في مؤثرات النمو االجتماعي، أما التنمیة فتحصل في التعلیم في 

)3(.»مرحلة النمو االجتماعي السریع وخالل فترة  زمنیة معینة

:التنمیة واالندماج االجتماعي/2

االقتصادیات ومحاولة التقلیل ةالحدیث عن التنمیة یعني الحدیث عن تنمیة الموارد البشریة وتنمی
من التفاوت االجتماعي ألن حدة هذا التفاوت تزداد ویعظم خطره في المدن التي تضم العدید من الثقافات 
المختلفة، ولكن التفاعل واالندماج ال یرقى إلى مستوى التفاعل ذلك نرى المجتمع الریفي أو المحلي أقل 

یر واالندماج في المجتمع الحضري ألنه ناشئ عن االختالفات الذي تفاوتا فیما بینهم والتشابه بینهم كب
أدى إلى تقسیمها للعمل، فنجد في المدینة مختلف الصناعات وكذا مجال الخدمات ویعتمد أفراد المدینة 

یحدث التماثل لالشتراك في التربیة والدین واللغة والمذهب الفكري «على رمزیة العالقة في جن وفي الریف 
)4(.»مع الریفي هو محصلة جمع وحدات صغیرة ولیس تفاعلوالمجت

مار نجد بأن وضع مخطط ت وبعد ما تسببه هذه األخیرة من دأما أثناء حدوث الكوارث واألزما
التنمیة سواء على المستوى القریب بتهیئة المنشآت وفتح الطرق والتزود بمختلف الخدمات أو عن طریق 

ماسیة، وتسخیر األظرفة المالیة قصد تحقیق النقلة النوعیة وخلق المخططات البعیدة كالمخططات الخ
مناصب الشغل الدائمة والمنتجة والرقي بالخدمات في المجال التربوي وتحسینها في المجال الصحي وكذا 
في مجال مختلف الخدمات كانت تجاریة أو غیر ذلك ومنه تحقیق االستقرار والوصول إلى االندماج 

.االجتماعي

.185، ص 2011علم االجتماع الثقافي، دار المعرفة الجامعیة، طبع نشر وتوزیع، مصر، : محمد أحمد بیومي-)1(
معیة طبع ونشر وتوزیع، مصر، دراسات في التغیر والتنمیة في الدول النامیة، دار المعرفة الجا: مریم أحمد مصطفى-)2(

.381ص ،2011
.68، ص 2004، مصر، 1والتوزیع، طالتغیر االجتماعي، دار الشروق للنشر : معن خلیل عمر-)3(
.73، ص نفسالمرجع السابق-)4(
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أصبحت التنمیة تعرف بانها عملیة متعددة األبعاد تتضمن تغییرات جوهریة في التكوین وقد «
وهذا ما تأتي نتائجه على االقتصاد عموما وكذا )1(»االجتماعي والقیم والثقافات، والمؤسسات العامة

دي من نمو، العدالة االجتماعیة والتقلیص من آثار الفقر ومكافحته وبالتالي نكون مبنى البعدین االقتصا
.االجتماعي من عدالة وتطور واندماج االجتماعي
لیص نجوة التخلف، وهو نفس ما ذهبت إلیه المجتمعات قومن تم عمدت الدول النامیة إلى التنمیة لت

.المحلیة إلسهامها في توحید الجهود وتحقیق االندماج االجتماعي
للتنمیة االقتصادیة في المسار وٕاذ تحتضن التنمیة االجتماعیة التي أضحت عنصرا مشاركا«

التنموي التماسك االجتماعي الذي یولده المجتمع، ویبقیه رأس المال االجتماعي ویعدده اإلقصاء 
ساوىما دفع بالبنك الدولي الذي «وهذا بسبب ظهور العدید من العوامل والقضایا وهذا )2(»االجتماعي

)3(.»ماعيبین مفهومي رأس المال االجتماعي والتماسك االجت

ولنجاح التنمیة في مجال االندماج االجتماعي وجب أن تسایر التنمیة البعد القیمي وأولویاته أو إذا 
كان التغییر المستهدف یتعارض مع القیم السائدة، فالبد من تدابیر معینة تتیح فرص التغییر دون إحداث 

)4(.»اختالف في النسق القیمي في المجتمع

ططاتها ضرورة البد منها لتحقیق التفاعالت االجتماعیة اإلیجابیة من جهة ومن تم فالتنمیة ومخ
.بالنمو االقتصادي ومن جهة أخرى بتحقیق االندماج االجتماعي

وتسبب غیاب العدالة االجتماعیة في ضعف االندماج االجتماعي بین الفئات االجتماعیة التي 
تماعیة التي تتمتع بالجاه والنفوذ على فئات یضمها المجتمع وذلك من خالل هیمنة بعض الفئات االج

ویغلب «أخرى ومنه نشأ التفكك االجتماعي وظهور العدید من األزمات بمجرد وجود خلل بسیط 
االقتصادیون اللیبرالیون الجدد منطق الفعالیة االقتصادیة على سیاسات االقتصاد االجتماعي التي تتوخى 

مد إلیه الحكومة لتخفیف بعض الصعوبات ت، وهو ما تع)5(»معالتضامن مع الفئات األقل خطأ في المجت
.وتحقیق االندماج االجتماعي

التناسق والتناقض بین التنمیة االقتصادیة وعدالة توزیع الدخول في إطار الفكر اإلسالمي والوضعي، : محمد عمر حماد أبودوح-)1(
.54،ص 2008الدار الجامعیة، مصر،  

، 2009، بیروت، 1البشریة منابع التكوین وموانع التمكین، مركز دراسات الوحدة العربیة، طجدلیة نهج التنمیة : باسل السیتاني-)2(
.138ص 

.138نفس المرجع السابق، ص -)3(
.17، ص مرجع سابق: أحمد مصطفى خاطر-)4(
.11، ص 2005، مرجع سابق: علي أوملیل-)5(
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:مؤشرات التنمیة االجتماعیة/ 3

:مفهوم التنمیة االجتماعیة/3-1

تحقیق التوافق االجتماعي «تعني التنمیة االجتماعیة لدى المشتغلین بالعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 
)1(.»بما یعنیه هذا التوافق من إشباع بیولوجي ونفسي واجتماعيلدى أفراد المجتمع، 

ذلك الكل المعقد من اإلجراءات «ویعرف الدكتور عبد المنعم شوفي التنمیة االجتماعیة بأنها، 
والعملیات المثالیة والمستمرة التي قوام بها اإلنسان للتحكم بقدر ما في متضمنات واتجاهات التغیر الثقافي 

)2(.»في مجتمع من المجتمعات وكذا في سرعته بهدف إشباع حاجاتهأو الحضاري

أما نلسن ورامس، وفرنت فإنهم یرون أن تنمیة المجتمع أوال وقبل كل شيء هي عملیة تعلیم وتوجیه 
، وهذا )3(»من أجل العمل، ومن خاللها یكتسب أفراد المجتمع المهارات الضروریة لمواجهة مشكالتهم

.األبعاد االجتماعیة للتنمیةالتعریف یركز على 

:مؤشرات التنمیة االجتماعیة/3-2

مؤشرات التنمیة االجتماعیة هي المؤشرات التي تعكس محتوى ودینامیة عالئم الوضع االجتماعي 
محتوى ودینامیة عناصر األنساق االجتماعیة، ومؤشرات التنمیة االجتماعیة تتجسد إحصائیا في «للفرد، 

)4(.»تكشف محتوى المؤشرات االجتماعیة في مقادیر كمیة معینةهیئة منظومات عالئم

:األسرة/3-2-1

هناك العدید من المؤشرات التي تخص األسرة التي تعطینا الداللة الحقیقیة للتنمیة االجتماعیة ومنها 
مدى توفر االحتیاجات األساسیة لألسرة وكذا النظر لنسبة توفر الحاجات الغذائیة لألسرة مقاسه بالسعر 

ت الغذائیة لألسرة من ضف إلى ذلك نسبة توفر الحاجا4700الحراري ففي الدول المتقدمة یزید عن 
البروكینات النباتیة والحیوانیة وكذا مدى توفر الملبس والمأكل والمأوى وكل هذا یؤثر في ارتفاع معدل 
اإلنجاب حسب األعمار، أیضا النظر في نسبة الوفیات أثناء الوالء، وما مدى حدوث الطالق وكذا عدد 

.14، ص مرجع سابق: أحمد مصطفى خاطر-)1(
.43،مرجع سابق ص: مام أبو كریشةعبد الرحیم ت-)2(
.18، ص 2007، االسكندریة، 1تنمیة المجتمع المحلي، دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر، ط: رشاد أحمد عبد اللطیف-)3(
.145، ص مرجع سابق: أوسیبوف–)4(
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ات المجتمع وخاصة لدى األطفال، وكذا مؤشر حاالت اإلجهاض، وكذا النظر في أسباب الوفاة لكل فئ
اإلعانات المقدمة لألسر والنظر في وضع حقوق المرأة سواء كانت أما، أرملة، مطلقة، ومن الناحیة 

.السوسیولوجیة البحث في التغیر االجتماعي داخل األسرة بین عنصري الحداثة والتقالید

:السكن/ 3-2-2

السكن المالئم والذي یحتوي على الجوانب الصحیة وكذا السالمة تعاني الدول النامیة من عدم توفر 
من مختلف األخطار ووصف الوضعیة في العدید من الدول بالمزریة، ومن بین المؤشرات الدالة على 
التنمیة االجتماعیة في هذا المجال نجد معدل االكتظاظ في السكن، وكذا النظر في نوعیة المسكن إذ نجد 

استخالص وكذا السكنات القصدیریة، والسكنات الفردیة وكذا العمارات، ومنه الوصول إلىیة قالسكنات الرا
البرامج المخصصة من قبل الدول وفي جمیع الصیغ، أیضا كذاو زمة السكن، مدى معاناة المجتمع من أ

التصامیم والشكل الهندسي ومدى تطابق قیم المجتمع مع المجال الصحي ومدى وجود الحدائق، وكذا
.البناءات المشیدة وحتى مؤشرات وجود صیانة السكنات، ونوعیة األثاث الموجود

:الصحة/ 3-2-3

الكاملة الجسمیة والسالمة الكفایة «تقدم منظمة الصحة العالمیة مفهوما للصحة باعتبارها حالة من 
)1(.»والعقلیة واالجتماعیة، ولیس مجرد الخلو من المرض والضعف

حتى یمكن تحقیق أعلى مستوى " أي المجتمع"ضرورة دراسة العامة «ویعني مصطلح الصحة العام 
)2(.»من الصحة كلهم

إن تطور المستشفیات هدف لتقدیم الرعایة الصحیة للمرض وللمجتمع بشكل ) 1989(ویرى ستیفنز 
)3(.»عام وذلك بناء على الحاجات والمعتقدات والقیم االجتماعیة الظاهرة للمجتمع

الوظائف الظاهرة لدور المریض، وعلى قدرتها على تحقیق «وقد وضع بارسوتز كل جهده على 
)4(»االستقرار االجتماعي، وذلك من خالل البحث المستمر من جانب المریض للحصول على العالج

ى المناعة والمفهوم الصحة درجات ابتداء ممتد من مجرد الحیاة والبقاء، أي الخلو من مختلف االمراض إل

.62والتوزیع، ط، ص علم االجتماع الطبي، دار الیازوري العلمیة للنشر : عبد المجید الشاعر وآخرون-)1(
.69نفس المرجع السابق، ص -)2(
.141، ص 2011، عمان األردن، 1علم االجتماع الطبي، دار وائل للنشر والتوزیع، ط: عاید الوریكات-)3(
.36، ص 2007أساسیات في علم االجتماع الطبي، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، : طاق السید-)4(
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والنشاط الجسمي الحیوي إلى سالمة الجسم والعقل «ضد العدوى واإلصابة بالمرض إلى قوة االحتمال 
والروح، إلى التوافق والتكیف مع المجتمع والقدرة المبدعة على العمل والمشاركة في مختلف جوانب 

)1(.»الحیاة

ات والتقالید كالعادات الغذائیة بما تتضمنه من العاد«وتمت عالقة بین الثقافة وصحة المریض 
مثال الشعبیة والقیم والدین، عالوة على النظرة الدینیة للثقافة وأثرها ات زیادة المریض، والمعتقدات واألوعاد

)2(.»على برامج الخدمات الصحیة

ومن بین المؤشرات الدالة على التنمیة االجتماعیة في مجال الخدمات الطبیة نجد عدد المستشفیات 
هو كاف أم ال بحساب المعدل، وكذا ما تحتویه هذه المستشفیات من أسرة وكذا االجهزة المتطورة هل

وأیضا عدد األطباء العامون وكذا المختصون، الصیادلة، أطباء األسنان والعیون، الجراحون، كذلك مؤشر 
مساعدات التي تعطى نسبة استهالك األدویة، التكلفة الكلیة للنظام الصحي بالمجتمع، وأیضا مجموع ال

للمریض بالمستشفیات، أیضا مؤشر توفر الخدمات الصحیة لألطفال، وكذلك مدى توفر التخصصات 
التعقیم، ضف دواتالطبیة النادرة أیضا وجود فنیین مؤهلین الستعمال الوسائل واألجهزة المتطورة ووجود أ

حص النوعي وعدم ستقبال والفمات المقدمة، وكذا االإلى ذلك مؤشر مستوى ثقة المرضى في الخد
التالعب بصحة المرضى وكذا ممارسة الضغوط النفسیة على المرضى ورسم سیاسة متطورة إلدارة 
المجال الصحي وتقلیص واردات الدواء من الخارج كلها مؤشرات إیجابیة حول التنمیة االجتماعیة في 

.المجال الصحي

: التعلیم/3-2-4

الحیویة للتنمیة االجتماعیة وهي ما تحاول الدول النامیة تحقیقه بمجموع یعتبر التعلیم من المجاالت 
ملیون تلمیذ ونصف ملیون مستخدم ما 08الوسائل المسخرة لذلك ففي الجزائر مثال بلغ عدد التالمیذ 

یعني وجود مجتمع بأكمله وعدد مقدار عدد سكان دولة بأكملها، والسیر نحو االصالحات قصد تحقیق 
.لنوعيالتعلیم ا

سنة 15ضاف إلیها إلى فترة سنوات وت06درس بالنسبة للبالغین أما عن المؤشرات فنجد نسبة التم
ومنه نسبة التالمیذ المسجلین في الطور االبتدائي وكذا اإلكمالي ومنه الثانوي، هل هي نسبة مرتفعة، 

.114، ص 2008صناع التغییر، دار الخلیج ناشرون وموزعون، األردن، : دیمة محمد وصوصالمعتصم باهللا الجوارنة،-)1(
.293علم االجتماع العام، دار النشر االلكتروني، كلیة اآلداب جامعة القاهرة، ص : كمال التابعي، علي المكاوي-)2(
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بالنسبة للتالمیذ ونسبة متوسطة، ضعیفة، أیضا عدد المدارس على المستوى الوطني وعدد األقسام 
یة والملمین بالقراءة والكتابة هذا من ماالكتظاظ ونسبة التالمیذ لكل معلم، ومن المؤشرات القویة نسبة األ

ساتذة، مدى مالئمة ملیة التربویة، منها مدى تكون األجهة من جهة أخرى هناك مؤشرات تتعلق بالع
بالتعلیم والتكوین المهني ألنه أحد أهم السبل لتطویر المناهج الدراسیة ووضوح اهدافها، وكذا االهتمام

. التنمیة
:رعایة الشباب/3-2-5

یقصد برعایة الشباب مجموعة الجهود التي تبذلها الدولة الستثمار طاقات الشباب إلى أقصاها، أو 
نب و ما یتاح من خدمات إلشباع حاجاتهم، أو ما ینهض بالجواما یقدم من حلول لمشاكل الشباب، أ

)1(.»االجتماعیة والثقافیة والروحیة من شخصیة الشباب

وتعد شریحة الشباب من الفئات الحیویة والتي تتوقف علیها عجلة التنمیة، كونها تتمیز بالقوة 
برامج للشباب والتكفل بالقضایا رالبدنیة والذهنیة وحب النجاح وتحقیق االنتصارات، ومن المؤشرات توف

صة قضیة البطالة والتي تسجل أرقاما قیاسیة في الدول النامیة ورغم وجود الكفاءات الكبرى لهذه الفئة خا
عالم المخدرات والمواد المسكرة، أیضا والشهادات إلى أن البطالة والتي تسجل أحد ما یفتح المجال لولوج

من المؤشرات عدم الشعور باالنتماء والشعور باالغتراب وعدم االهتمام بقضایا األمة سواء من تاریخ 
.وبطوالت أو كحاضر ومستقبل

:مؤشرات التنمیة االقتصادیة/ 4
:أولیةمفاهیم/ 4-1
تستخدم إلشباع حاجات االنسان والمجتمع ویقصد باالقتصاد األسالیب التي«:تعریف االقتصاد/4-1-1

.)2(»نتاج سلع معینة دون أخرىلخدمات واألسالیب التي تدعو إلى إالمادیة من انتاج السلع النادرة وا
قبل أو نهو خلق أو إضافة منفعة اقتصادیة جدیدة لألشیاء لم تكن موجودة م«:تعریف االنتاج/ 4-1-2

.)3(»استخدام األرض، والموارد الطبیعیة والمواد الخامعلى األقل زیادة منفعته ویتم ذلك ب

، )48(الوحدة العربیة، سلسلة كتب المستقبل العربي الشباب العربي ورؤى المستقبل، مركز دراسات: عزة شرارة بیضون وآخرون-)1(
.16، ص 2006، بیروت، 1ط
االقتصاد والمجتمع دراسة في علم االجتماع االقتصادي، المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة، : حسین عبد الحمید أحمد رشوان-)2(

.3ص ، 200
.4ص ،نفس المرجع السابق-)3(
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ت االقتصادیة األولى، فكالهما استخدام المصطلحین كمرادفین وهذا في األدبیا:النمو والتنمیة/4-1-3
معدل زیادة في الناتج القومي االجمالي الحقیقي خالل فترة زمنیة طویلة، والفرق بینهما أن النمو یشیر إلى 

المضطردة في الناتج القومي االجمالي دون حدوث تغیرات مهمة في الجوانب االقتصادیة هو الزیادة 
.)1(»واالجتماعیة بینما التنمیة االقتصادیة فتشمل حصول تغیرات مهمة وواسعة في شتى المجاالت

:مفهوم التنمیة االقتصادیة/4-1-4

)2(»زیادة الناتج القومي في مجتمع ماتعرف بأنها عملیة استثمار الموارد المتاحة للمجتمع بهدف «

وعرفها البعض بأنها العملیة التي بمقتضاها یجري االنتقال من حالة التخلف إلى التقدم، «
.)3(»التغیرات الجذریة والجوهریة في البنیات االقتصادیةنویصاحب ذلك العدید م

:مؤشرات التنمیة االقتصادیة/4-2
تتطلب التنمیة االقتصادیة إعداد وتخطیط، وتستهدف ازدیاد الدخل القومي الصافي الحقیقي والذي «

ولتحقیق ذلك وجب توفر العدید من )4(»البد وأن یستمر حدوثه عاما بعد عام بحیث یتخذ اتجاها صعودیا
.المؤشرات االیجابیة

:االنتاج/4-2-1

أولى هذه المؤشرات وكذلك االنتاج الكلي وكذا وتكون أسالیب االنتاج المتبعة في المجتمع
التخصص في االنتاج وتحقیق االكتفاء الذاتي والتصدیر والتحكم في تقنیات هذا االنتاج وكذا المنتوجات 

وهناك مؤثر تعدد الخدمات والقطاعات أي وجود . األخرى أیضا من عوامل نجاح االنتاج توفر الطاقة
خرى خدماتیة ومقارنة النسب ومدى تطورها، أیضا النظر في مؤشر أنشطة زراعیة وأخرى صناعیة وأ

أو أقل ورغم ما تنفقه الدول النامیة من آالف ملیار الدوالرات إال أن معدل % 5معدل النمو هل یزید مثال 
ما یعني وجود مؤشرات سلبیة جدا، أیضا میزان التجاري هل هو رابح أم هل هو % 03النمو ال یزید عن 

النسب أیضا مدى التقدم في مسح الدیون الخارجیة ذات األرباح العالیة وكذا مدى تطبیق عاجز وبأي
.مجال المعلومات والتكنولوجیا في مجال االنتاج وفي كل المجاالت

. 124، 2007االقتصادیة نظریات وسیاسات وموضوعات، دار وائل للنشر، التنمیة: مدحت القریشي-)1(
.38مرجع سابق ص ،االقتصاد والمجتمع دراسة في علم االجتماع االقتصادي: حسین عبد الحمید أحمد رشوان-)2(
.122ص ،مرجع سابق: مدحت القریشي-)3(
.38مرجع سابق ص االقتصاد والمجتمع، : حسین عبد الحمید أحمد رشوان -)4(
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أیضا مدى توظیف رأس المال المحلي وما نسبة ذلك وحتى االنتاج في مجال السینما وهو ما 
إلى األهلیة التاریخیة BUTLER (1990)ال التنمیة وقد أشاریتشكل عن طریق الصورة السیاحیة ومج

لألدب بصفته مصدرا أولیا لتعریف السائح بالمقاصد البعیدة وبالتالي واجب االعتماد على التنمیة 
)1(.السیاحیة

:االنتاجیة/ 4-2-2

وكذا احداث المقارنة بین مثالوینظر إلى مؤشر انتاجیة ومردود العامل سواء في الساعة أو الیوم
االنتاجیة ومقارنتها بنسبة البطالة، وكذا عدد األشخاص الذي یطعمهم المزارع الواحد وأیضا العامل في 
المصنع، وحتى مردود الهكتار الواحد وانتاجیة ومدى تطورها في شتى المجاالت، أیضا مقارنة االنتاجیة 

.عمال في القطاعات الثالث االقتصادیةالمن رأس المال وكذا األجور، مقارنةإلى كل

:االستهالك/4-2-3

توجد أیضا مؤشرات خاصة باالستهالك تخص االستهالك الكلي لألسرة ونوعیة هذا االستهالك وما 
أفراد المجتمع إلى سعيهي نسبة النفقات الخاصة بالسكن، سیارة، تعلیم، الصحة من الدخل ومدى

.خاراللجوء إلى االدخار أو عدم االد

:خاتمة

یمكن تقییم مسار التنمیة االجتماعیة من خالل المؤشرات الخاصة باألسرة ومجال السكن وكذا 
الصحة والتعلیم واالهتمام بمجال الشباب، هذه الطاقة الحیویة التي لو قیم استغاللها الرتفعت نسبة النمو 

لى المدى القریب المتوسط والبعید، ضف إلى ذلك االنعكاسات على مستوى وسجلت تنمیة اقتصادیة وع
مؤشرات التنمیة االقتصادیة المتعلقة باإلنتاج واالنتاجیة واالستهالك وتحقیق الرفاهیة لألفراد المجتمع 

.وصوال إلى اإلستقرار واالندماج االجتماعي

.55ص 2008الوعي السیاحي والتنمیة السیاحیة، مفاهیم وقضایا، مؤسسة شباب الجامعة االسكندریة : دالیا محمد تیمور زكي-)1(



.تمهید

.مفهوم القرابة/ 1

.النسق القرابي واالندماج االجتماعي/ 2

.تطور المجتمع واالندماج االجتماعي/ 3

.خاتمة

النظام القرابي : الثانيالمبحث 
.واالندماج االجتماعي
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.النظام القرابي واالندماج االجتماعي:لثانيالمبحث ا

:تمهید
تعتبر القرابة ونظامها من العوامل المؤثرة في حدوث االندماج االجتماعي بعد حدوث الكوارث 
واألزمات كون المجتمع الجزائري ال یزال یحتفظ ببعض ممیزاته في نظام األسرة وكذا الحوار، فرغم 

كأن نجد حیا بأكمله من االخوة آخر تزال األسرة الممتدة لكن بشكل اتجاهه نحو األسرة النوویة إال أنه ال
یف وصوال إلى العودة إلى األعمام واألخوال ما یسهل عملیات االندماج االجتماعي من تضامن وكذا تك

.االندماج االجتماعي األولي

:مفهوم القرابة/ 1
، )1(القرابة هي عالقة اجتماعیة تعتمد على الروابط الدمویة الحقیقیة أو الخیالیة أو المصطنعة

العالقة دمویة والمصاهرة هي «وتتعدى القرابة عالقة العائلة والزواج إلى عالقة المصاهرة، وتعني كذلك 
.)2(»عالقة زواجیة

بأنها عالقة تربط بین األفراد بروابط الدم، أو الزواج أو «وعرفها أیضا أنطوني جیدنز أي القرابة 
.)3(»التبني

وهناك ثالث تعابیر تستخدم غالبا للتعبیر عن أنظمة القرابة وهي النسب، العصبیة، العشیرة أو 
.القبیلة

.من ذات الجد المشترك والمعروفیعني مجموعة األفراد التي تنحدر : النسب

وهي تجمع أفراد یقولون بأنهم ینحدرون من ذات الجد، لكننا ال نستطیع صعود جمیع «: العصبیة
حلقات السلسلة، ویمكن أن یكون ذلك الجد غیر موجود، أن یكون أسطوریا، وارتبط هذا المصطلح 

.»باجتهادات العالمة عبد الرحمان ابن خلدون

.عموما عدة عصبیاتتجمع : القبیلة

. 19ص 1985، بیروت 2العائلة والقرابة والزواج، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط: احسان محمد الحسن-)1(
.13نفس المرجع السابق ص-)2(
مقدمة نقدیة في علم االجتماع، ترجمة أحمد زاید وآخرون، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعیة، : أنطوني جیدنز-)3(

.250ص 2006جامعة القاهرة، 
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:النسق القرابي واالندماج االجتماعي/ 2

لقد اهتمت العدید من العلوم بالقرابة وتأثیراتها االجتماعیة وبأبعادها الثقافیة وكذا مراحل تطورها 
وبدایة ظهور الضعف في هذه العالقات بأسباب التحوالت العمیقة التي شهدتها المجتمعات سواء 

.أو النامیة وظهور التنظیمات والمؤسسات الرسمیةالمجتمعات الصناعیة 

كانت في قلب دراسة المجتمعات المحدودة التي كانت أولى األموميفالقرابة وقواعد الترابط «
.)1(»أغراض األنتربولوجیا

ومن الطبیعي أن یعكس االهتمام الكبیر بتحلیل أنساق القرابة حقیقة هامة هي أن القرابة تحتل 
وألنها العامل األساسي في تحقیق الوحدة االجتماعیة ولم یشمل كل )2(ي المجتمعات البدائیةأهمیة كبیرة ف

وألن القرابة هي االطار الذي من خالله یعهد «أطیاف المجتمع والوصول إلى االندماج االجتماعي، 
مدد بالمساعدات المجتمع إلى الفرد بوظائف اقتصادیة وسیاسیة ویمنحه حقوقه ویطالبه بتأدیة التزاماته وی

.)3(»المختلفة

لنفهم شیئا عن العالقات نكنوبدون تحلیل هذه األنساقالقرابیة المؤثرة في االندماج االجتماعي لم 
االجتماعیة سواء تعلق األمر بالعالقات بین الرجال والنساء، أو بتشكیل المجموعات االجتماعیة أو 

راضي واالرث وتصور الشخصیة والعالقات باألجداد، بالعالقات بین المجموعات، أو السكن وامتالك األ
.وسواء كان االرث مادیا أو ثقافیا

والحدیث عن االندماج االجتماعي یدفعنا إلى الحدیث عن نوع الجوار المؤثر، فالسكن الموحد 
لألسر وكذا الناشط المشترك كالمجال الزراعي مثال أو حتى الصناعي یجعلهم على اتصال یومي 

والسكن والعمل الواحد یجعل من األعضاء یشعرون بأنهم في منزلة اجتماعیة متماثلة وأنهم «ببعضهم، 
.ما یسهل االندماج االجتماعي بشكل آلي)4(»ینتمون لطبقة واحدة

.وهذا ما دفع راد كلیف براون إلى دراسة نظم القرابة في كتابه البناء والوظیفة في المجتمع البدائي

. 30ص 2008، لبنان، 1األنتربولوجیا، دار الكتاب الجدید المتحدة ط: مارك أو جیه وآخرون-)1(
.222ص مرجع سابق،: يعادل مختار الهوار -)2(
.222المرجع السابق، ص -)3(
، األردن 1األنثربولوجیا الحضریة بین التقلید والعولمة، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، ط: قیس النوري-)4(

.96، ص 2001
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وهي دراسة مقارنة ساعدته على اشتقاق القوانین الكونیة التي تفسر العالقات القرابیة بین األفراد 
والجماعات واعتبر النظام القرابي جزء من البناء االجتماعي حیث أنه یرتبط بالمؤسسات العائلیة التي 

ورها في احداث االندماج تتكون من أدوار اجتماعیة مختلفة لها واجباتها وحقوقها االجتماعیة وكذا د
االجتماعي في حال حدوث األزمات والكوارث أو الحفاظ علیه في وجود المجتمع في مرحلة االستقرار، 

.القبیلة مرتبط بدرجة التجانس العالیة الموجودة بین أفرادهاءقابوحتى 

بالسودان والحیاة بینهم مرتبطة بمدى احترام " النویر"ویقول العالمة إیفانزبرستشارد في وصف قبیلة 
النظم وتتعلق بمعاملتهم كأقارب لك وهم یعاملوك كأحد أقاربهم، وتصل حد الحقوق والواجبات، ویكون في 

.مثل صنفین في المعاملة إما أقارب وٕاما أعدء

. )1(»األعداءوفي ذلك المجتمع یكون الفرد إما قریبا لجمیع أفراده وٕاما غریبا ویعامل معاملة«

:تطور المجتمع واالندماج االجتماعي/ 3
تكون العالقة بین األسر والعائالت عالقة الجوار أو رابطة الدم وهو ما یطلق علیه النسق القرابي 
ویذكر لیفي استراوس عن األسرة بأنها مجموعة من الحقوق وااللتزامات الدینیة واالقتصادیة والعالقات 

.)2(المنظمة للعالقات الشخصیة بین الزوج وزوجته وأوالده منهاالشرعیة والقانونیة 

ك الروابط األسریة وضعفها وأصبحت رها في المجتمع الحدیث وهذا بتفكوبدأت القرابة تعتمد دو 
، وحتى النجاحات تكون بالعمل وكذا استغالل القدرات )3(المكانة بالنسبة للفرد تكتسب وال تورث

.موجود عن طریق القرابةواالمكانیات عكس ما كان 

وحتى التحول االقتصادي أثر في درجة االندماج االجتماعي وعامل القرابة فالزراعة كانت أهم 
ة وتعویضها یمل كثیرة مما ساعد في إزالة القر نشاط في المجتمع التقلیدي وهو ما تحول بظهور عوا

. لمالي للعمل مما حذف مساهمة األفرادبالمدنیة الحدیثة ذات العالقات االجتماعیة السطحیة والتقسیم ا

ولقد ضاقت دائرة العالقات االجتماعیة، فأصبحت خاصة بعالقات الجیرة أو قاصرة على عالقات «
وبالتالي تغیرت العالقات القرابیة وحتى التجمعات القرابیة زالت في حین لم یكن البدیل بنفس )4(»العمل

.199، ص 1971الثقافیة، دار النهضة العربیة، لبنان، األنتروبولوجیا: عاطف وصفي-)1(
.183ص مرجع سابق،: قباري محمد اسماعیل-)2(
.32ص ، 2006، لیبیا 1التطور االجتماعي االقتصادي للبناء السیاسي العربي، دار النهضة العربیة، ط: فتحي محمد البعجة-)3(
.188مرجع سابق ص : قباري محمد اسماعیل-)4(
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فالقبیلة قیمة ثقافیة «رابة مما أثر على درجة االدمان االجتماعیة التأثیر بل ساهم أكثر في زوال عامل الق
واجتماعیة وهي صیغة تشبه صیغا أخرى من التكوینات االجتماعیة وهي شأنها شأن العائلة في حمایتها 

.)1(»لألفراد وٕاعانتهم

لیة و مسؤ ومع نمو عملیات التنمیة االقتصادیة وما صاحبها من انتشار التعلیم والحضریة وظهور ال
العالقات الرسمیة والتعاقدیة، واتساع نطاق المنافسة، تغیر النمط التقلیدي «الفردیة قلل نفود القرابة وكذا 

.)2(»لألسرة

الحیاة ادةففي األولى تكمن إر «وجاء في نفس السیاق تمییز فردیناندتونیس بین الجماعة والمجتمع 
نما تكمن في التائبة إرادة الوعي وتقوم على العمل القائمة على عالقات الجوار والدم والقرابة، بی

ومن تم تطور المدینة وسیطرة الطبقة البرجوازیة وتفكك القیم الخلقیة وتدمیر الطاقات الفردیة )3(»والصراع
.الخالقة

ومن العوامل التي أثرت في دور النظام القرابي التحول الكبیر الحاصل بین نمط المعیشة في 
في خصائص الحیاة الحضریة ألن القرویون كانوا یراقبون كل أعضاءهم للتقید بالقیم الماضي والتطور 

وتقلیدها، ونبذ كل الخارجین عنها وجعلهم في عزلة لكن بتطور المدینة أصبح التشریع والقوانین هي 
یل دلإال المنظمة لمختلف السلوكات وظهور أنواع للجریمة كانت في السابق تعد ضرب من الخیال ما هو 

القیمي في المجتمع، وضعف رقابة الجماعة، ونلمس هذا التغیر داخل األسرة، فباألمس نفالتعلى اال
حینما تكون خصومات فتعالج بشكل آلي داخل األسرة بقرارات من األب أو األم وتكون من الجد أو الجدة 

واالبن أو بین وبدون اعتراضات حتى أصبحت تحل مشاكل األسرة داخل المحاكم كقضایا بین األب
.     االخوة بل وتطورت حتى أصبحت تداع في الفضائیات التلفزیونیة واطالع الرأي العام علیها

. 73، ص مرجع سابق: عبد اهللا الغزامي-)1(
، 1998، مصر 6المدینة دراسة في علم االجتماع الحضري، المكتب الجامعي الحدیث، ط: حسین عبد الحمید أحمد رشوان-)2(

.99ص
.270مرجع سابق، ص : قباري محمد اسماعیل-)3(
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:خاتمة

تناولت هذا العنصر لما رأیته من تأثیرات لنظام القرابة في حدوث االندماج االجتماعي وهذا خاصة 
المجتمع الجزائري الذي ال تزال العالقات بعد حدوث الكوارث الطبیعیة آخذا بعین االعتبار خصوصیة 

األسریة والروابط لها مكانة في استقرار الفرد واندماجه وحتى تحقیق طموحاته وهذا بالرغم من التغیرات 
التي حدثت والتي كانت تتاح سیاسات اجتماعیة واقتصادیة، كمجال السكن وطرق بناءه وتوزیعه وكذا 

أیضا التغیر االجتماعي، والتطور الحاصل في مجال التشریع وقانون أماكن تواجد المنشآت االقتصادیة و 
.األسرة والذي أثر وبأشكال مختلفة على دور القرابة أثناء الكوارث أو بدونها



تمهید

مفهوم التضامن االجتماعي/ 1

االندماج االجتماعي ومجاالت التضامن االجتماعي/ 2

المجال االجتماعي/ 2-1

المجال االقتصادي/ 2-2

المجال السیاسي/ 2-3

. االندماج االجتماعي بین األخالق والقانون/ 3

.خاتمة

التضامن : لثالمبحث الثا
.االجتماعي واالندماج االجتماعي
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.التضامن االجتماعي واالندماج االجتماعي:لثالمبحث الثا

:تمهید

الفرد داخل الجماعة والتنفیذ بمجمل إنصهارللوصول إلى درجة عالیة من االندماج االجتماعي أو 
القیم وكذا احترام القوانین وتطبیقها والمساهمة في عملیة تطور المجتمع واستغالل طاقاته دون إقصاء ألي 
فئة كانت، وقصد تحقیق هذه المراحل ال بد أن نمر بالعدید من المراحل ومنها مرحلة التضامن 

االندماج االجتماعي خاصة أثناء الكوارث واألزمات، وحدوثه االجتماعي وهي أولى المراحل للوصول إلى 
.في المجتمعات التي تشهد تقسیم للعملعضوي بشكل آلي في المجتمعات البسیطة وبشكل

:مفهوم التضامن االجتماعي/ 1

: االندماج االجتماعي ومجاالت التضامن االجتماعي/ 2

ورها یكون لها التأثر الواضح في حدوث للتضامن االجتماعي العدید من المجاالت والتي بد
.االندماج االجتماعي

:المجال االجتماعي/2-1

هنا نمیز بین نوعین من التضامن االجتماعي في المجال االجتماعي فنشهد التضامن الفردي وكذا 
الضعیف القوي معالتضامن الجماعي، ففي األول كأن تشهد تضامن الغني مع الفقیر وأن نشهد تضامن 

ما في الثانیة كأن نشهد تضامن فئة معأخرى كأن تكون فئة أضامن ذوا الصحة الجید مع المریض، وت
و ما شابه أو حتى تضامن دولة مع أخرى منكوبة لعجزها في أمتضررة مع فئة متضررة من كارثة غیر

المجال البشري وكذا محدودیة إمكانیاتها، وهنا تزول الفوارق والشعور بوحدة المشكل والشعور باالنتماء 
وكذا الشعور بوجود االندماج االجتماعي ألن مرحلة ما بعد األزمة مباشرة یكون العامل النفسي هو المهم 

التكیف مع األوضاع وصوال في المرحلة الثالثة إلى االندماج االجتماعي مع الوسط الجدید ویلیه عملیة
وبعد زوال آثار الكارثة، وبالتالي تزول الفوارق وكذا تغیب العقبات وكذا المشكالت القدیمة والخالفات 

دا، ودرجة عالیة حتى وٕان كانت كبیرة وهذا ما یالحظ في المجتمع الجزائري بوجود درجة تسامح عالیة ج
من التضامن االجتماعي أثناء الكوارث وما حدث من تضامن واسع جدا حسب ما وصلت إلیه الدراسات 
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السابقة التي قمت بها إذ تجاوزت كل االحتماالت في مجال التبرع بكل األنواع والحاجیات، وهذا مؤشر 
.قوي لحدوث اندماج اجتماعي كبیر ومتواصل

:المجال االقتصادي/2-2

نناقش التضامن االجتماعي في هذا المجال من زاویتین األولى من زاویة االقتضاء في اإلسالم 
االشتراكي والرأسمالي وتأثیر كل هذا على االندماج االجتماعي، ففي الدول النظامینوالثانیة من زاویة 

تم حذف عوامل للتفكك ریم التعامل بالربا وكذا الغش ومن حاإلسالمیة یكون المجال االقتصادي منظم بت
االجتماعي في حال وجودها، ضف إلى ذلك إتقان العمل واحترام المواعید وغیرها، من جهة أخرى نجد 

یام العادیة لمفروضة من كل سنة أو زكاة في األضرورة إخراج الزكاة من الغني إلى الفقیر سواء الزكاة ا
ني وهنا یحذف للفوارق االقتصادیة كصدقة وكطاعة هللا عز وجل ومن تم فلفقیر حق في مال الغ

.واالجتماعیة ووجود درجة عالیة من االندماج االجتماعي

ففي حدوث األزمات والكوارث في الدول اإلسالمیة یكون التغلب علیها في ظرف قیاسي خاصة 
تحمله على المستوى الداخلي، النقطة الثانیة وهي األنظمة االقتصادیة األخرى ونقصد بها االشتراكیة وما 

من مبادئ حول مشاركة الجماعة في جمیع المراحل وحتى امتالكها لوسائل االنتاج، وهي األقرب لتحقیق 
االندماج االجتماعي لوجود درجة عالیة من التضامن االجتماعي عكس ربما النظام الرأسمالي الذي یركز 

واسع وخاصة بوجود جرائم ها حدوث الجریمة بشكل نعلى الفردیة بوجود مظاهر التفكك االجتماعي وم
ذات طابع التمیز العنصري بین البیض والسود واستمرارها ما یعكس وجود تفكك حقیقي ولو في مجاالت 

دون أخرى داخل هذه الدول، 

نجد القطاع الزراعي واضحا ومن بین األنشطة االقتصادیة التي یكون مجال التضامن االجتماعي 
م ضد طوارئ ومصاعب الحیاة إقامة نظام من المعوفة والتضامن وفي وسائل دفاع الفالحین عن أنفسه

)1(»المالمح البارزة للحیاة االجتماعیة في القریة الصغیرةنیعتبر التعاون بین األهالي م«المتبادل 

فالتعاون في مجال الحرث والزرع وانشاء الحصاد ولو یتطور اآلالت، فنطاق عمل الفالح ال یكون 
محدودا بمكان أو بمجال معین ما یجعل إمكانیة تقدیم المساعدة ممكن عكس المجال الصناعي، ما یؤثر 

.في إحداث االندماج االجتماعي في المجتمعات ذات الطابع في مجال االقتصاد

.225، ص 1976، مصر، 6المصریة العامة للكتاب، طاألنثروبولوجیة االجتماعیة، الهیئة : علي محمود إسالم الغار-)1(
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:مجال السیاسيال/2-3

حدث تطور كبیر في مجال الممارسة في العمل السیاسي فقبل سنتین قلیلة فقط كان التضامن 
مبني على االتفاق في الرؤى واألفكار وحتى القناعات نظیر االهتمام المشترك لكن الفترة الراهنة تكون 

حزاب، أما مجال التضامن األمبنیة على المجال المصالح وهذا ما یفسره ظاهرة التجوال السیاسي بین 
السیاسي فیكون یتعاطف فرد مع مبادئ حزب أو التحالف بین حزبین ال نجاح برنامج أو تدعیم مرشح 
معین، أو في مظهر آخر كالتعاطف مع القضایا السیاسیة العادلة في العالم كالقضیة الفلسطینیة أو 

.كالذي حدث في سوریاجئینووجود اللحدوث صراعات داخلیة

ما یساهم في ظهور مجاالت التفكك االجتماعي للصراع حول المصالح دةلكن المجال السیاسي عا
.وبالتالي التضامن السیاسي في أشكاله الحالیة مؤثرة تأثیرا عكسي على االندماج االجتماعي

:االندماج االجتماعي بین األخالق والقانون/ 3

یعتبر أن مجالي األخالق والقانون من المجاالت المؤثرة على االندماج االجتماعي بتعلقها بالمرحلة 
األولى وهي التضامن االجتماعي، فوجود القیمة األخالقیة في المجتمع یسهل اندماج الفرد في الجمعة 

الئتمان على النفس كون غیاب الجریمة مثال والتي تجعل بوجودها في المجتمع عدم االستقرار وعدم ا
بأن المجتمع ما هو إال مجموعة قیم ومثل ویعتبر بأن األخالق أهم ائمكوالعرض والمال، ویعتبر دور 

دعائم النظام االجتماعي ومساهمة ذلك في اندماج المجتمع وبلوغه درجة عالیة من التناسق والتماسك، 
كما )1(»تهم وتجعلهم متألقین مترابطینفاألخالق مجموعة القیم والمثل التي تهدي الناس في معامال«

فیزیقیة الصواب والخطأ وٕانما میثاائم األخالق كما تصورها من قبله في صورة كیختلف تصور دور 
اعتبرها قواعد للسلوك السوي المقبول من الجماعة تشیع التضامن والتعاون بین أفراده فیؤدي إلى حفظ 

.وأضیف حدوث االندماج االجتماعي)2(النظام االجتماعي العام

یرى دور قارع بأن القانون رمز مرئي یشیر إلى التضامن االجتماعي وال فأما في مجال القانون 
)3(یمكن أن تستمر حیاة المجتمع دون وجود قانون یضع الحدود ویرسم العالقات

.مرجع سابق: حسن الساعاتيسامیة -)1(
.سابقالمرجع نفس ال-)2(
.معن خلیل عمر-)3(
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وهي بمثابة كل إلى وحدة ندویعتبر دور قارع كذلك أن في التضامن اآللي نجد مجتمعا یست
األخالق أما في التضامن العضوي فیضمن هذا الكل الخلقي لیظهر ذلك الكل العضوي المتماسك 

.فوجود الحقوق وصودا العالقات مع كل الفئات االجتماعیة)1(األجزاء

:خاتمة

في غیر اإلمكان إنكار دور التضامن االجتماعي في حدوث االندماج االجتماعي والوصول إلى 
ثالثة لن یكون إال بالمرور بالرقم والحد، فحدوث التضامن االجتماعي خاصة أثناء الكوارث الرقم 

واألزمات كانت طبیعیة أو مالیة مؤشر قوي وأحد العوامل المهمة جدا في مجال االرتقاء بالمجتمع إلى 
.درجة عالیة من االندماج االجتماعي

.، مرجع سابققباري محمد اسماعیل-)1(
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.الجریمة:المطلب األول

: تمهید

الباحثین خاصة في مجال العلوم تعتبر الجریمة من الظواهر التي أصبحت تثیر قلق واهتمام 
ارع سواء من خالل تساالجتماعیة وبخاصة علم االجتماع لما تشهده الظاهرة من منحى تصاعدي م

األرقام التي أصبحت تسجل بین الحین واألخر أو إلى تعدد أشكال الجریمة وتطور مظاهرها خاصة في 
لى المحیط االجتماعي إلى تعدد العوامل التي المجتمع الجزائري واختالف أمكنة وقوعها بدءا من األسرة إ

مختلفة إلى النفسیة وكذا التطرق إلى یتؤدي إلى وقوع الجریمة من العوامل االجتماعیة إلى البیئ
التطبیقات وأهم مظاهر الجریمة في المجتمع الجزائري وصوال إلى اإلطار االجتماعي ورؤ عن علماء 

. جریمة في االندماج االجتماعياالجتماع في ظاهرة الجریمة وتأثیر ال

:تعریف الجریمة/1

:لتعریف االجتماعي للجریمةا/1-1

انتهاك العرف السائد مما یستوجب توقیع الجزاء على «ف براون الجریمة بأنها ییعرف راد كل
.)1(»منهكیه

انحراف بأنه الفعل الذي تعتقد الجماعة الضرر بمصلحتها ومهدد لكیانها أو تعمل «ویعرف كذلك 
)2(»عن المعاییر والضوابط المتعارف علیها بغض النظر عن وجود نص قانوني في تحریم هذا السلوك

:ة في اإلسالمیمتعریف الجر /1-2

إتیان فعل محرم أو معاقب على فعله او ترك فعل واجب معاقب على «عرف الفقهاء الجریمة بانها 
وكل معصیة لها ما یقابلها من عقوبات، ووجب )3(»ترك، فالجرائم على هذا األساس هي المعاصي

اة من العذاب األلیم في الدنیا واألخرة وأن ننال جواالنتهاء عن نواهه، وطاعته للناالمتثال ألوامر اهللا

.15، ص2005مصر، في مواجهة الدفاع االجتماعي ضد الجریمة واالنحراف، دار المعرفة الجامعیة، : محمد علي سالمة-)1(
.110، ص2005، األردن، 1عدنان سلیمان األحمد، عدنان المجالي، قضایا معاصر، دار وائل للنشر، ط-)2(
، 2004االنحراف والجریمة في عالم متغیر، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، : جابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود-)3(

.134ص
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وقوله أیضا 183الشعراء اآلیة » وال تعشوا في االرض مفسدین« :رضاه سبحانه وتعالى لقوله عزو جل
).77القصص اآلیة (»وال تبغ الفساد في األرض«

:  التعریف القانوني للجریمة/1-3

.)1("أن الجریمة هي العمل الذي یأتیه اإلنسان مخالفا للقانون"یقول فر واكرار 

:التعریف النفسي للجریمة/ 1-4

الشخصیة الثالث في تكیفها قوىأن السلوك اإلجرامي هو نتیجة لالضطراب في : یقول ألكسندر
.خالقي السائد في المجتمعمع القانون األ

في هذه النقطة أقول بأن الجریمة من الجانب النفسي هو تعارض التصورات الذهبیة مع الواقع 
.االجتماعي خاصة في الجانب األخالقي

ویمكن اعتبار مصطلحات كاالنحراف وكذا العنف للداللة على الجریمة ولو یصور مختلفة أو 
.بدرجات أقل

:ریمةعوامل انتشار الج/2

:تمهید

هذا من منطقة جغرافیة إلى أفراد و تختلف العوامل المشكلة لممارسة األشخاص لمختلف الجرائم، 
وكذا حسب األزمة المختلفة واالوضاع االقتصادیة ودرجات النمو، فمن العوامل االجتماعیة وهي العوامل 

.ة إلى عوامل تتعلق بشخص المجرمیالغالبة إلى عوامل بیئ

:العوامل االجتماعیة للجریمة/2-1

تخص العوامل االجتماعیة كل من الكثافة السكانیة والرأي العام وكذا الدین وظروف العائلة ونظام 
ضیف تأثیر الجوانب االقتصادیة خاصة مع انتشار )2(وضاع الصناعیة واالدمان الكحوليالتعلیم واأل

،2005ار المعرفة الجامعیة، مصر، مواجهة الدفاع االجتماعي ضد الجریمة واالنحراف، دفي : محمد سالمة محمد غباري-)1(
.15ص

.4بیروت، صاألردن، علم االجتماع الجنائي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، : أكرم نشأت ابراهیم-)2(
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وعدم التسییر الجید للموارد البشریة ووجود بطالة البطالة بشكل رهیب خاصة في المجتمعات النامیة 
.ة والقانونیةبیالشهادات والكفاءات، إلى األوضاع العامة وكذا المنظومات العقا

ویمكن اعتبار الجریمة اجتماعیة عندما تمثل تحدیا واعیا مقصودا للنظام االجتماعي السائد « 
.)1(»والقیم التي تحكمه

ماعیة في الصالت القائمة بین األفراد كالعالقات األسریة أو عالقات وتتمثل كذلك العوامل االجت
العمل أو العالقات الناجمة عن السكن والجوار وكذا العالقات التي تنشأ بین طالب المدارس 

)2(.والجامعات

:البطالة وأوقات الفراغ/2-1-1

تعتبر البطالة ظاهرة اجتماعیة ولكن ذو طابع اقتصادي وهذا نظیر السیاسات المتبعة في مجال 
في أرقاماالتنمیة وكذا تسییر الموارد البشریة والتي تعرف تذبذبا خاصة في الدول النامیة وتشهد البطالة 

.ى تصاعدي مقلقنمنح

وزیادة أعداد الخریجین وعدم توافر فرص ةلالهیكوالتحوالت االقتصادیة و حتانإن البطالة في المدینة
في الجزائر مثال یتسرب ما یزید عن نصف فمن المدارس المتسربینذلك عدد ضف إلى )3(عمل مناسبة

ملیون تلمیذ من المدارس وهو رقم مرعب بأبعادها االجتماعیة واالقتصادیة المستقبلیة وبجانب الفقر 
إلى الجریمة هناك عامل البطالة والذي یعتبر من العوامل والحاجة المادیة التي تقود بعض األفراد 

)4(.االقتصادیة واالجتماعیة المهمة التي تلزم األفراد على القیام بالسلوك المنحرف

ها إمكانیة منالبطالة تعني وجود أوقات الفراغ والتي تستعمل في الحالتین االیجابیة وكذا السلبیة و 
ول عالم المخدرات والمشروبات الكحولیة ومنه حتمیة ممارسة التعرف على أصحاب السوء ومنه دخ

.الجریمة

سندرالند أن األطفال بطبیعتهم یدفعهم الفضول إلى التماس وسائل ترفیهیة باألحیاء التي "ویذكر 
مر الذي نماط سلوكیة ضارة، األأحیاء في المقیمون بهذه األاألطفال ینعكسیسكنون فیها ومن تم فقد 

.416، ص2010، األردن، 1علم اجتماع الجریمة واالنحراف، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط:عدلي السمري وآخرون-)1(
.111، ص2006دروس في علم االجرام، دار وائل للنشر، األردن، : عبد الرحمن توفیق أحمد-)2(
.61صمرجع سابق،: جابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود-)3(
.91، ص2001، عمان، 1علم اجتماع الجریمة، دار وائل للنشر، ط: احسان محمد الحسن-)4(
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ما یدفعهم إلى إعادة تقلیدها داخل المداریس والتي تسبب في الكثیر من )1(الجنوح و الجرعةیقودهم إلى 
.األحیان في مآسي حقیقیة

كرة ألن عالقتها بحدوث الجریمة للعالقة ثابتة سة والمر وخاصة في ظل انتشار الواسع للمواد المخد
)2(.االجراميفشرب الخمور وتعاطي المخدرات تعتبر عوامل مساعدة للسلوك 

وتؤثر هذه المواد على التكوین العضوي والنفسي للشخص وتصبح عملیة ارتكاب الجریمة مالزمة 
وهذا النوع من السكر هو ما یقال له أو ما یسمى بالسكر المرضى أو البا "لتناول مثل هذه المواد 

نتشار أنماط التربیة المنحرفة وباإلضافة إلى المخدرات والبطالة نجد عوامل كنسبة األمیة، وا)3(ثیولوجي
ووجود القیم اإلنحرافیة وكذا العاقات الصراعیة باإلضافة إلى سمات البیئة بالمختلفة وضعف الخدمات 

.والمرافق عموما
:السكن والجریمة/2-1-2

یبرز العدید من العلماء دورا المسكن في حدوث مختلف الجرائم حتى أصبحت تصنف حسب 
حضریة أو ریفیة، وكذا أحیاء فقیرة وأحیاء راقیة وحسب التطور دول متقدمة ودول ماكن سواء كانت األ

.نامیة
جوزیف شونغ دومنك أشور ألن البوانت في كتاب االقتصاد الحضري "ویفسر مجموعة من العلماء 

ي مجموعة من المصالح بإن المسكن حاجة ضروریة لإلنسان یتكون من الخرسان والحدید والخشب ویل
)4(.، الراحةالنجدة

ربما أن حیاة اإلنسان العائلیة مندمجة في الحیاة االجتماعیة الجماعیة تتحول وتنمو وتتطور 
ویجد نفسه في الوسط " المسكن"بطریقة دائمة ویجد بالضرورة اإلنسان نفسه في عالمه الخاص 

)5(.االجتماعي أین یندمج

العالقات واالتصاالت اإلنسانیة القائمة ولعل لطبیعة المسكن دور في ظهور انحرافات ألن طبیعة 
وأي المؤثرات في إطار هذا المجتمع الصغیر إنما یغدیها ویشكلها العوامل البیئیة الخارجیة

.18صمرجع سابق، : محمد سالمة محمد غباري-)1(
.87مرجع سابق، ص: عبد الرحمن توفیق-)2(
.87المرجع السابق، صنفس -)3(

( 4 )- joseph H Shung Dam inique Achour, Alain La pointa conamiewbaine, éditeur Gaétan Morin
quebec 2 conada 1981 p73.

.41، صمرجع سابق: يمعبد الحمید دلی-)5(
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ومن جهة أخرى فإذا نظرنا إلى الحي الذي یقع به المسكن تعامل مؤثر في )1(فولوجیةللمسكن،المو 
.وصالت داخل هذا الحي وخارجهاالنحراف، فال یمكننا أن نعزله عن أثر وسائل الم

وللتأكید على عالقة السكن في مجاله العام وأثره على حدوث الجریمة نذكر ما قام به ما یشال 
المحیط والمخطط الحضري، تفتقر إلى التجهیزات تمتاز باالكتظاظ إلى أنكلیفارد من دراسة توصلت 

تغذیة، تعتبر مصدر من مصادر الجریمة وازدحام كبیر، وتتضمن بكل مظاهر التخلف والفقر وسوء ال
.من الصناعة مع عوامل أخرى في الدول النامیةهاوالسرقة والنهب وسبب وجود) االجرام(

:العوامل البیئیة للجریمة/2-2

تعتبر العوامل البیئیة من العوامل الخارجیة المساعدة على حدوث الجریمة وتسجیل انحرافات 
ن مناطق االنحراف هي مناطق منهارة ومفككة وتلعب البیئة دورا كبیرا في وبذهب االقتراض النظري إلى أ

.تعزیز السلوك االجرامي

ومن بین من یمثلون االتجاه الجغرافي وأثره على الجریمة نجد سوروكن والذي یعدد أمثلة للعناصر 
زیع الماء، النبات المناخ، درجة الحرارة، السطح، التضاریس، تو "التي تدخل في إطار البیئة الجغرافیة 

.)2("والحیوان، التغیرات الفصلیة، العملیات الجغرافیة، ظاهرة الجاذبیة

وتؤثر البیئة الطبیعیة تأثیرا مباشرا على التكوین العضوي والنفسي لإلنسان، وانعكاس ذلك على 
)3(.سلوكه

وما یهمنا هنا أكثر حدوث كوارث طبیعیة كالزالزل والفیضانات والتي تسبب في انهیار المنازل وكذا 
المنشآت الصناعیة وتأثر البنة التحشیة وعنه تعطل في العدید من القطاعات ما یتطلب إعادة اإلعمار، 

الضبط االجتماعي ونسجل حینها تغیر في المسكن وبالتالي تفاعل جدید ما یفتح المجال في ظل غیاب
الموجود في العالقات السابقة لحدوث الكارثة أمام انحراف وكذا تغیر تركیبة األسرة وتسبب الكوارث في 

.تعطل التنمیة ظهور البطالة ومنه ظهور جمیع عوامل المساعدة على الجریمة خاصة جریمة السرقة

.163مرجع سابق، ص: محمد سالمة محمد غباري-)1(
، 2005في مواجهة الدفاع االجتماعي ضد الجریمة واالنحراف، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : محمد سالمة محمد غباري-)2(

.108ص
.2009، مرجع سابق: أكرم نشأت ابراهیم-)3(
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وتعاني البلدان التي ال تحوز على ثروات باطنیة ووجود نقص في الماء واألرض وبالتالي ضعف 
وتظهر حتى الجریمة عالمیةرتوتبؤر في الجانب االقتصادي ولجؤها لطلب المساعدات إلى وجود 

.المنظمة وهو ما تشهده دول إفریقیا مثال

.ون تسمیة البیئة االجرامیةالمؤثرة هنا فیطلب علیها المختصهي وبما أن البیئة 

:العوامل النفسیة للجریمة/2-3

ون لیخص هذا الجانب الجوانب النفسیة لمرتكب الجریمة فنجد من بین أفراد المجتمع أشخاص قلی
.یرتكبون مختلف انواع الجریمة ما یدفعنا إلى التساؤل عن الدوافع النفسیة

لقد أوضحت مالحظات خبراء انحراف األحداث أن األحداث Cowenybergویقول لیفنبرق
فق تالمنحرفین نادرا ما یجهلون عوامل انحراف األحداث في مجتمعهم، وغالبا ما یعرفون بأن سلوكهم ال ی

اع داخلي مع القیم الخارجیة، وتعتبر دات نفسیة ووجود صبما یعني وجود اضطرا)1(حتى مع قیمهم،
العوامل النفسیة من العوامل الداخلیة المرتبطة بشخص المجرم والمؤثرات التي تدفعه الرتكاب الجریمة 

الوارثة وكذا الجنس، والساللة، الذكاء وكذا التكوین البیولوجي والنفسي، ویعاني هذا النوع من : ومنها
تزام وكذا عدم المشاركة االجتماعیة یؤدي إلى عدم االنتماء لجماعة عدم االلفاألشخاص عزلة اجتماعیة 

)2(.اجتماعیة ویسمى ضعف االرتباط باآلخرین فیخرج الفرد عن قیم ومعاییر المجمع

سة والنمیمة وعشرات الخصال حویرتبط سلوك المنحرف بالكذب والغش واالحتیال والمراوغة وال
.أصحابهاالذمیمة التي تقضي ممارستها إلى نبذ 

وینشـأ نتیجة للمعاناة القویة من القلق " ، أولها االنحراف العصابي نمیز هنا نوعین من اإلنحرافو 
وتنتهي هذه الوضعیات إلى السلوك االجرامي إذ )3("التوتر وعدم االحساس باألمن والشعور باالطمئنان

.یعتبر الوسیلة للتعبیر عن الوضعیة النفسیة

ي وهو الشخص الذي ال بغي أزمات نفسیة بل نشأ في أسر نالنحراف السیكو باأما ثاني نوع وهو ا
.مفككة ویعاني من عدم االشباع العاطفي

.10صمرجع سابق،الدفاع االجتماعي في مواجهة الجریمة، : محمد سالمة محمد غباري-)1(
.155صمرجع سابق،: هشام یعقوب مریزق-)2(
.121مرجع سابق، ص:عدلي السمري وآخرون-)3(
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ومن تم على األخصائیین تطویر المجال في البحث النفسي ومحاولة التحلیل من هذه الصراعات 
الجتماعي ومن تم السیطرة والضغوط ومحاولة إیجاد الطرق العلمیة الندماج هذه الفئة داخل التفاعل ا

.على المنابع النفسیة للجریمة

:التصنیفات االجتماعیة للجرائم/ 3

تقسم الجرائم من الناحیة االجتماعیة بصفة عامة إلى عدة أنواع من أهمها، جرائم ضد الممتلكات 
تعتبر كاالعتداء على أماكن العبادة التي «النظام العام وجرائم ضد الدین ضد وجرائم ضد األفراد وجرائم 

.)1(»مقدسات یجب أال تمس

:تصنیف القانوني للجرائم في الجزائرال/4

:معالجة القضایا في الجزائر وفق تصنیفات معتمدة للجرائم بمختلف أنواعها ونذكر منهاتتم

:اإلجرام العادي والذي تقسم قضایاه إلى/4-1

جنایات وجنح ضد األشخاص ومن الجرائم التي تخص هذا النوع نجد جریمة القتل ومحاولة  /4-1-1
القتل وكذا االغتیال ومحاولة االغتیال ونشیر هنا إلى أن االغتیال یكون بدافع سیاسي، وكذا جریمة 

وشفهیا، جریمة القتل الخطأ، الخطف ومحاولة الخطف، انتهاك الجرح العمدي، التهدید كتابیا و الضرب 
.حرمة منزل، السب، والشتم، القذف، الجروح الغیر عمدیة، المشاجرة في الطریق العمومي

:الجرائم ضد األمالك/4-1-2

، الحریق القانونيوتندرج ضم هذا النوع السرقة ومحاولة السرقة، النصب واالحتیال، احتیال غیر 
إتالف –العمدي والغیر العمدي، تخریب وتحطیم األمالك، خیانة األمانة، الرعي في أمالك الغیر 

. التعدي على ملكیة عقاریة للدولة-المحاصیل

:جرائم ضد األسرة واألخالق/4-1-3

وتخص هذه الجرائم المجال االسري والجانب االخالقي وتخص جریمة الفعل المخل بالحیاء، هتك 
فدیوالعرض، تحریض قاصر على الفسق، واإلغراء من أجل الدعارة، الشذوذ الجنسي، عرض أشرطة 

.مغایرة لألخالق

.89، ص 2007لجریمة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مصر، دینامیات االنحراف وا: أبو الحسن عبد الموجود إبراهیم-)1(
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: جرائم ضد النظام العام/4-1-4
عمومي، التعدي نجریمة إهانة موظف أو هیئة عمومیة، تهدید موظف أو عون أم: وتتمثل في

.على موظف، فتح محالت أللعاب الحظ والقمار
:التجمهر/4-1-5

.وتخص جریمة المشاركة في التجمهر غیر المسلح، التحریض على التجمهر غیر المسلح
: جرائم ضد األمن العام/4-1-6

جریمة تكوین جمعیة أشرار، تكوین جمعیة أشرار والسرقة الموصوفة، : وتدخل ضمن هذا النوع
جنایة، اعتراض على أشغال أمرت بها مساعدة للمجرمین، عدم تبلیغ عن المجرمین، عدم تبلیغ عن 

.السلطات العمومیة
.كاختالس أموال عمومیة، وكذا الرشوة:العمومیةالسكینةجرائم/4-1-7
.جرائم التزویر/4-1-8
.جرائم ضد االقتصاد الوطني/4-1-9
ود التهریب، الهجرة الغیر شرعیة، ترویج المخدرات، وكذا تزویر النق: وتخص: الجریمة المنظمة/4-2

.وتزویر السیارات
.باإلضافة إلى بعض التصنیفات األخرى للجرائم في الجزائر

:وتمت تصنیف آخر كما یلي
سامتها وتنقسم إلى جنایات وجنح ومخالفات، وكذا جرائم حسب إیجابیاتها فمن جرائم إیجابیة جتبعا ل

سلبیة، وتصنف كذلك حسب درجة استمرارها ضمن جرائم وقتیة إلى جرائم مستمرة، وهناك جرائمإلى
.كذلك جرائم عمدیة وغیر عمدیة

وٕاذا أخذا الجرائم من ،جرائم مضرة باألفرادجرائم مضرة بالدولة إلى وٕاذا أخذنا منطلق الضرر فمن 
لعامة، أما الجرائم حسب تنظیمها إلى فنجد جرائم ضد النفس، ضد المال، ضد اآلداب ا«زاویة إحصائیة 

.)1(»جرائم احترافیة مثل الدعارة والمخدرات إلى جرائم غیر احترافیة مثل السرقة العادیة

أن بعض التصرفات الشاذة ال یكتفي «ومن هذا التحلیل یتضح البعد القانوي والقضائي والذي مفاده 
جوء لقوانین المحاكم التي قد تلجأ إلى خیارات السجن المجتمع بنبذ فاعلیها فحسب بل ویعاقبهم علیها بالل

.27، ص مرجع سابق:عدلي السمري وآخرون-)1(
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والتوقیف والغرامة وغیرها من العقوبات ولعل من أخطر أنواع االنحراف والجریمة نجد جنوح األحداث 
.»وجنایات خطیرة كالسرقة واالعتداء على اآلخرین واالغتصابات والقتلاعندما یرتكب جنح

:الجزائريمظاهرالجریمة في المجتمع / 5

منذعرف المجتمع الجزائري العدید من التطورات والتغیرات في المجال السوسیولوجي، وهذا 
االستقالل ولعل للجانبین االقتصادي والسیاسي األثر في تنوع الجریمة واختالف أشكالها وأزمنة حدوثها 

نف األسري، االختطاف وكذا األماكن، وسأبرز ثالث مظاهر للعنف والجریمة في الجزائر وتتعلق بالع
.والسرقة

:األسريالعنف/5-1

: تعاریف العنف األسري/5-1-1

یعتبر العنف األسري من مظاهر التي أصبحت غیر الواقع االجتماعي الجزائري ویعرف العنف 
األسري بأنه سلوك أو فعل یتسم بالعدوانیة یصدر من طرف، أو هو ظاهرة موجودة في كافة المجتمعات 

لجماعات العرقیة والعنصریة والطبقات االجتماعیة وال یقتصر على جماعة بعینها، وذلك على وفي كل ا
.)1(»عكس بعض القوالب النمطیة الشائعة حول انتشار العنف األسري في جماعات ذات خصال  معینة

و أالفعل القائم على سلوك عنیف ینجم عنه اإلیذاء والمعاناة الجسدیة : كما تعرفه األمم المتحدة بأنه
.النفسیة أو الحرمان النفسي من الحریة العامة أو الخاصة

أنه كل سلوك یصدر في إطار عالقة حمیمیة ویسبب ضررا : وتعرفه المنظمة العالمیة للصحة
.  سیة ألطراف تلك العالقةوآالما جسمیة أو نفسیة أو جن

:مظاهر العنف األسري/5-1-2

: العنف الجسدي/5-1-2-1

یعتبر من أهم صور العنف داخل األسرة الجزائریة، إذ نجد االعتداءات الجسدیة كالضرب والتشابك 
اقة باألیدي والتشاجر وٕاحداث العاهات والصفع واللكم والرفس، مما ینتج عنه الجروح أو الكسور أو اإلع

.11، ص 2011العنف في الحیاة الجامعیة، مركز البحوث والدراسات النفسیة، القاهرة، : معتز سید عبد اهللا-)1(



، دعائمه ومعوقاتهاالندماج االجتماعي:           الخامسالفصل 

- 225 -

ووصوله حد الموت والقتل وذلك حسب الطریقة المستعملة في العنف واألداة سواء استعمال الید أو الرجل 
.أو آالت حادة كالسكین

: النفسيالعنف/5-1-2-2

وتندرج في هذا اإلطار االعتداءات النفسیة والمعنویة كالسب واللجوء إلى إهانة المعتدي علیه 
والحط من قیمته كانت مباشرة كالكالم الجارح أو غیر مباشرة كالخیانات الزوجیة مثال، والحط من قیمته 

. اء وفقدان الثقة بالنفسورمیه بألفاظ بدیئة تحط من قدره أو تنال من شرفه أو شرف أهله ثم دفعه باالنطو 

:االقتصاديالعنف/5-1-2-3

تتمثل في حرمان الزوج الزوجة من حقها في المأكل والملبس والصحة، وكذا حرمانها من حریتها 
وهذا أصبح أمرا معاشا في الفترة الراهنة خاصة في ظل تعلم المرأة ووصولها إلى مرتبات ومرتبات عالیة 

ن تغیرت األدوار في األسرة الجزائریة، أیعاني منها الرجل الجزائري، فحدث و نظیر البطالة التي أصبح 
الجزائر أیاما متصاعدة هحد العنف الجسدي أو إلى الطالق الذي تشهدهصولوو هذا ما تسبب في العنف 
.2013حالة طالق یومیة في العام 135فأصبحت تسجل حوالي 

:بین وظیفة التربیة والعنفاألسرة/5-2

المعاییر والقیم المترابطة فیما بینها ننسق م«ا ما یؤثر على األسرة وعلى وظائفها باعتبارها وهذ
.)1(»ارتباطا متبادال والتي تحقق مجموعة من األهداف كالعالقات المستمرة والحفاظ على البقاء

العقلیة الوظائف الجسمیة العاطفیة، الخلقیة، الدینیة، «ف إلى ذلك ما تقوم به األسرة من ض
. )2(»االجتماعیة والقومیة

خاصة في البلدان الصناعیة وهذا ما قابلة زیادة «مع المالحظ بأن األسرة الحدیثة تقلصت وظائفها 
.)3(»في وظائف الدولة الحدیثة زیادة قویة ومتنوعة

وهذا ما تبرزه مجهودات الدولة في وضع القوانین والمؤسسات العقابیة وكذا الحمالت التوعیة
لمجابهة كل أشكال االنحراف وتختلف الجرائم ففي الماضي القریب كانت األسرة هي التي تقوم بالعقاب 

.329، صمرجع سابقعلم اجتماع العام، : سامیة محمد جابر-)1(
. 70، ص 2004علم اجتماع التربیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، : صالح الدین شروخ-)2(
.129، ص مرجع سابق: عادل مختار الهواري-)3(
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والتوجیه أما الیوم فمعالجة االدمان على المخدرات یكون في مراكز مختصة وحتى العقاب یكون من قبل 
.مؤسسات الدولة

: جریمة االختطاف/5-3

ال داخل المجتمع الجزائري خاصة في أوساط تالمیذ عرف هذا النوع من الجرائم تطورا مذه
المدارس وكذا القاصرات ألنهما الشریحتین األكثر تضررا من هذه الجرائم، إذ سجل اختطاف الكثیر من 

تلقاه فئة المرأة خاصة تاالطفال والقیام بقتلهم بعد مراحل التعذیب سواء الجسدي أو الجنسي، وهو نفس ما 
.تداءات الجنسیة عنوانا لهذه الجریمةالقاصرات وأصبحت االع

وجریمة الخطف من الجرائم المقصودة تتطلب القصد الجرمي بجمیع عناصره وهي اإلرادة والعلم، «
كأن یختطف طفل أو قاصر )1(»ویتحقق القصد الجنائي بها باتجاه إرادة الجاني إلى فعل الخطف

.سواء كان جسدیا أو معنویالحاق األذى بهم إلقصد الكرها و ٕابعادهم عن أهلهمو 

:السرقة كجریمة اجتماعیة/5-4

یلجأ إلى هذا النوع من الجرائم مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب منهم وهذا نظیر البطالة التي 
نتعاني منها هذه الفئة واستعمالها كطریقة للحصول على األموال، وتختلف باختالف المسروقات فم

الوسائل كالهواتف واألجهزة وكذا سرقة السیارات وهذا على المستوى الفردي األموال والذهب إلى سرقة
.ویعتبر االختالس خاصة في األموال العمومیة ویكون هذا على مستوى المؤسسات واألنظمة والدول

وتعتبر جریمة السرقة من المشكالت االجتماعیة التي ال تختلف عن األصناف األخرى للجرائم 
الوخیمة وانعكاساتها الضارة ال تمس فردا واحدا أو جماعة واحدة بل تمس جمیع األفراد ذلك أن عواقبها «

.)2(»والجماعات التي یتكون منها المجتمع

:الجریمة واالندماج االجتماعي/ 6

:تمهید

یتعلم الفرد منذ بدایة تفاعالته مع مختلف شرائح المجتمع وحتى مع أفراد أسرته ما هو الفعل الذي 
تحقق له توافق مع أفراد المجتمع وما هو الفعل النقیض والذي یجعله في عزلة ونبذ من المجتمع إذ یعتبر 

.جرائم الخطف بین النظریة والتطبیق، بوابة فلسطین القانونیة: أحمد براك-)1(
.147، ص رجع سابقمعلم اجتماع الجریمة، : إحسان محمد الحسن-)2(
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ا، فاق علیها منذ القدم هذا عر سلوكا منحرفا وهذا وفق ما یملیه الضبط االجتماعي والقواعد التي تم االتف
وكذا مختلف القوانین التي كان مصدرها الدین من كتاب و سنة، أو القوانین الوضعیة المنظمة لتصرفات 

.األفراد والجماعات

یحتفظ بعالقته بالجماعات التوافقیة «ين السلوك االجتماعي السو إاالجتماعیة فمومن وجهة النظ
قبل حقیقة أن السلطة ضروریة بالرغم من أنه قد یتحداها في أوقات تویمثل األسرة والمدرسة والمجتمع

.)1(»ما

فقد ذكر بأن تزاید حركیة السكان، الصراع الثقافي السریع، الفردیة، التركیز «Clinardأما كلینارد
على المادیات وانهیار الضبط االجتماعي الغیر رسمي هي خصائص حضریة تؤثر على الجریمة وجنوح 

.)2(»األحداث

:تحلیل إمیل دوركایم للجریمة/6-1

الفعل الذي یقع بالمخالفة للشعور «أعطى إمیل دوركایم مفهوما اجتماعیا للجریمة وذلك باعتبارها 
معناه عدم ما )3(»الجماعي، فالجریمة ما هي إال تعبیر عن انعدام شعور التضامن االجتماعي لدى الفرد

.والمعاییر التي یسیر علیها المجتمع ومن تم مخالفة الجماعةتزود الفرد من القیم 

وهذا ما نالحظه بوضوح في كتاباته «األفراد، من ویعد إمیل دوركایم من أنصار حمایة المجتمع 
والتي كان لها الفضل األول في تطویر المذهب القانونیة الحدیثة مثل مذهب التضامن االجتماعي وأفكار 

.)4(»ن دوجيالفقیه الفرنسي دلیو 

الف الشعور العام للجماعة خاصة األفعال التي خومنه فالجریمة عند إمیل دور كایم هي كل فعل ی
.وعلى األفراد كبح جماح العواطف المضادةحتتسم بالوضو 

یقوله بأن بعض أشكال الجریمة هي نتیجة التغیر االجتماعي السریع وما یصحبه من فدوركایم«
.)5(»انهیار الوسائل التقلیدیة للضبط االجتماعي

.128مرجع سابق، ص :عدلي السمري وآخرون-)1(
(2)-CLINARD,M,B: Sociology of Deviant Behavior (4 thedn) New york. Holt. Rinehart and Winston.

.19مرجع سابق، ص : عدلي السمري وآخرون-)3(
.237، ص مرجع سابقالنظریة في علم االجتماع، : رحمنعبد اهللا محمد عبد ال-)4(
33، ص 1996علي مانع، جنوح األحداث والتغیر االجتماعي في الجزائر المعاصرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)5(
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وقد كان تحلیل إمیل دوركایم لظاهرة االنتحار والذي یقاس بالتماسك االجتماعي فدرجة منخفضة 
الدرجة المرتفعة من التماسك االجتماعي یقابلها ناني و االجتماعي یعني وجود االنتحار األمن التماسك 

عدم وضوح المعاییر یؤدي إلى ( كما أن اضطراب التماسك االجتماعي «اإلیثارياالنتحار الغیري أو 
)1(.»)الالمعیاري(االنتحار األنومي 

أن التفكك االجتماعي هو السبب الرئیسي للسلوك " سندرالند"وفي نفس السیاق فقد اعتبر «
)2(.»مياإلجرا

:رتونیوجهة نظر روبرت منالجریمة م/6-2

یرى میرتون أن السلوك اإلنحرافي في غالبیة ال ینشأ نتیجة دوافع وبواعث فردیة للخروج على قواعد 
الضبط االجتماعي ولكنها على العكس تشكل انحرافا اجتماعیا هو حصیلة تعاون كال من النظام قواعد

.االجتماعي وثقافة المجتمع على نشأته وتطوره

یرى میرتون أن هذا اإلنحراف عن السواء االجتماعي یتم من خالل إحدى عملیات رئیسیة خمسة «
)3(.»لتعلق بالطقوس، وعملیة االنتخاب ثم عملیة الثورةعملیة االنتماء وعملیة االبتكار، وعملیة ا: هي

وكانت عملیة االبتكار من أبرز العملیات وهي إجماال ابتكار الوسائل غیر المشروعة لتحقیق 
.أهداف مشروعة

:خاتمة

نخلص إلى أن الجریمة أحد أهم المؤشرات الدالة في حال وجودها بنسب كبیرة على التفكك الذي 
المجتمعات اعتبارها أحد أهم معوقات االندماج االجتماعي الرئیسیة وضرورة قیام المؤسسات بدورها تعانیه 

من أجل الحد من انتشار الجریمة أو مظاهرها كاالنحراف أو العنف وذلك بمعرفة مسبباتها خاصة في 
تي تتماشى مع المجالین االجتماعي واالقتصادي، وحتى وضع األطر القانونیة المدروسة والسلیمة وال

.خصوصیة المجتمعات لتحقیق االندماج االجتماعي خاصة بعد حوث متغیرات وأزمات وكوارث

.  44، ص2005مرجع سابق: مجد الدین عمر خیري خمش-)1(
.116ق، ص مرجع ساب،الدفاع االجتماعي في مواجهة الجریمة: محمد سالمة محمد غباري-)2(

(3)- K. Robert Merton: Social Theory and Social Structure, New york, Free Press .1957, P 148.
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:رةـــــــــــــالهج:المطلب الثاني

:تحدید المصطلحات/ 1

.هو اندفاع الناس من مكان آلخر: تیار الهجرة-أ
.تغیر دائمبهو الشخص الذي یغیر مكان سكنه المعروف : المهاجر- ب
.مكان آلخر وذلك ألسباب بیئیةتشیر إلى انتقال األفراد من ): الطبیعیة(الهجرة البدائیة -ج
.تشیر إلى انتقال األفراد من مكان آلخر داخل حدود الدولة: الهجرة الداخلیة-د

.فیزیقیةتشیر إلى انتقال األفراد من مكان آلخر بسبب ظروف سیاسیة أو : الهجرة القسریة-ه
القسریة بدرجة كبیرة لكن في الهجرة یشبه هذا النوع من أنواع الهجرة الهجرة:الهجرة االضطراریة- و

ناالضطراریة تبقى بعض القوة لألفراد التخاذ قرار الهجرة بمحض إرادتهم مع تعرضهم لضغط قوي م
.جانب السلطات

أضیف منطوق االغتراب إلى لفظ الهجرة، ندل به على أهم خاصیة النتقال القوى «: هجرة االغتراب-ي
االقتبال، ونعني به تغلب طابع االستقرار ببالد المقصد على مفهوم وطن المنشأ إلى وطنمنالبشریة 

)1(.»العودة إلى الوطن األصل

:مفهوم الهجرة/ 2

وتعرف كذلك )2(»هي عملیة انتقال األشخاص من مكان إقامة آلخر لفترة غیر قصیرة من الوقت«
هرة ایة أو جماعیة، ظانتقال الناس من أرض إلى أرض، في هجرة داخلیة أو خارجیة، بصفة فرد«

)3(.»اجتماعیة واسعة االنتشار، مطردة الحدوث، متعددة األسباب، مختلفة األشكال متباینة المقاصد

: االضطراریةو الكوارث الطبیعیة والهجرة الداخلیة/ 3

تعتبر الهجرة االضطراریة الداخلیة امتدادا للهجرة الطبیعیة والتي تكون تحت تأثیرات البیئة المحیطة 
النهیار المنازل واستبدالها بأخرى نسبیا وهذا قریببه، وأقصد بها تنقل األشخاص من مكان إلى مكان 

. ات الفجائیةوهذا بحدوث الكوارث الطبیعیة وأخص كارثتي الزالزل المدمرة وكذا الفیضان

.332، ص 2006، بیروت، 1مجتمع العمل، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط : مصطفى الفیاللي-)1(
.44، ص 2008االسكندریة، علم اجتماع السكان، مؤسسة شباب الجامعة، : طارق السید-)2(
.328مرجع سابق، ص : مصطفى الفیاللي-)3(
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خاصیتي االضطراریة أو القهریة وكذا الداخلیة أي على مسافات قصیرة وفي كل صلنستخو 
االتجاهات ومن ثم نكون أمام مجتمع جدید قدیم وتفاعالت جدیدة، مع عدم القدرة على تحدید درجة 
االندماج االجتماعي الذي سیحدث ألن هناك تأثیر الحیز المكاني وكذا الحیز الزمني لهذه الهجرة وتختلف 

الجائز أن تكون الهجرة الداخلیة منظمة «لهجرة الداخلیة االضطراریة عن الهجرة الداخلیة العادیة ألنه من ا
ویقصد بالمنظمة ما تقوم به الدولة من بناء آلالف السكنات وتقوم بتوزیعها بشكل منظم )1(»أو عفویة

ناطق المكتظة في حین الهجرة على مناطق قصد الرفع من االنتاجیة أو لتخفیف الضغط السكاني على الم
الداخلیة العفویة تكون بدافعي االصطیاف كانتقال سكان الصحراء نحو الشمال والبحر، أو قصد الزواج 
وهنا وجود عامل المدة الزمنیة، وفي نوع الهجرة االضطراریة ال نكون أمام الهجرة من الریف إلى المدینة 

و من المدینة إلى المدینة وقد تكون من الریف إلى المدینة ولكن نكون أمام هجرة من الریف إلى الریف أ
.وألسباب اضطراریة لحدوث الكوارث واألزمات

ومن تم نكون أمام المنطلق إسكان أكبر عدد ممكن من المتضررین في ظرف زمني قصیر، وال 
.یكون المنطلق اقتصادي كإحداث مناطق اقتصادیة أو تجاریة

كان في خیم وكذا اإلسكان في البیوت الجاهزة ثم المرحلة االخیرة وتمر بثالثة مراحل وهي اإلس
وهي اإلسكان في السكنات المنجزة وبالتالي ثالث هجرات داخلیة في هجرة واحدة، تؤثر هذه المراحل في 

.االندماج االجتماعي

:الهجرة واالندماج االجتماعي/ 4

:تمهید

ینتقل األفراد وحتى العائالت من مكان إلى مكان آخر یتوفر على أحد العوامل المفقودة في المنطقة 
السابقة وسواء كانت هذه الهجرة لدواع تربویة من أجل تكملة التعلیم أو البحث عن المستوى االعلى أو 

فر على العدید من الفرص تعلیم األطفال في المدن، أو لدواع اقتصادیة وأهمها العمل ألن الریف ال یتو 
طبیعة الحیاة وهذا وفقا لتصور أو لواقع من لتغییر اوكذا التخصصات إلى دواع اجتماعیة كمحاولة 

اجتماعي، وقد تكون دواع اضطراریة خاضعة إما لقانون الطبیعیة أو لسیاسات الدول في مجال اإلسكان 

، 2009، بیروت، 1الجغرافیا االجتماعیة المفاهیم والمنطلقات، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع، ط : حمد الطفیلي-)1(
. 59ص 



، دعائمه ومعوقاتهاالجتماعياالندماج:           الخامسالفصل 

- 232 -

ق عالقات اجتماعیة مثبتة وحدوث اندماج وكذا التنمیة، ونجاح جمیع هذه التوجهات مرتبطة بمدى تحق
.   اجتماعي

:أثر الهجرة في تركیب العائلة القرویة/4-1

بالنسبة لمناطق الطرد ومناطق «ال تزال الدراسات التي تعالج اآلثار االجتماعیة للهجرة قلیلة 
الهامة للباحثین في الجذب و یعني أسباب هذا الوضع منهجیة، فمازال قیاس هذه اآلثار من التحدیات 

)1(.»الموضوع

ولعل أغلب المواضیع التي تطرح في مجال الهجرة تكون حول الهجرة من الریف إلى المدینة 
قلیل الحدوث، فالریف مازال عنصرا للطرد ولیس للجذب وتمت نقص في ءوحدوث العكس یعتبر استنا

فالهجرة تعني تواجد في المدینة بال مأوى العدید من المجاالت كالخدمات والعمل وكذا الترفیه وبالمقابل
.وبال استقرار

وهجرة اإلناث للزواج والهجرة بةوالهجرة من الریف إلى الحضر هو هجرة قوة العمل وهجرة الطل«
)2(.»بسبب التقاعد وأخیرا الهجرة اإلجباریة

إن : قولهسامنس، وحسب«وأهم العوامل المؤثرة في قرار الهجرة من الریف إلى المدینة حسب 
احتمال ترك الوسط الریفي للتوجه إلى المدینة یتزاید مباشرة طبقا لعدد أعضاء العائلة الموجودة، إن 

)3(.»األصلیة والوضعیة المالیة للعائلة لها تأثیر مباشرة على الهجرةوضعیة القریة 

تهم الضیقة والعامل الجوهري الذي یمیز العائلة القرویة، هو هجرة أبناء القرى من مجتمعا«
سرة في الریف محاولة التحرر من قیم وعادات األوكذا)4(»المحدودة وانتقالهم منها طلبا للجدید والتجدید

المتعلمة لمجتمعاتها الریفیة مما یفقد القیاداتألن هجرة «ومن تم فاألسرة في الریف تتجه نحو الشیخوخة، 
هذه المجتمعات عناصرها األكثر صالحیة ومقدرة على االرتقاء بمستوى الحیاة االقتصادیة 

فهجرة الطبیب والمهندس والشاب القادر على العمل وهجرة الفئة المؤثرة والقادر على خلق )5(»واالجتماعیة

.96، ص 2006الجامعیة، مصر، علم اجتماع الحضري، دار المعرفة : غریب محمد سید أحمد-)1(
.20مرجع سابق، ص -)2(
.118، ص مرجع سابق: عبد العزیز رأس مال-)3(
.227صمرجع سابق،: قباري محمد إسماعیل-)4(
. 43ص مرجع سابق،: علي فؤاد أحمد-)5(
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الت الریفیة في تخلف مستمر وتواجد المشكالت المعیشیة تطور اقتصادي واجتماعي یجعل الریف والعائ
. المتأزمة والمتجددة

: أثر الهجرة في النمو الحضري/4-2

هي حركة أفراد اعتادوا العیش في «الناحیة االنسانیة نمن طبیعة الهجرة والنقالت السكانیة م
، )1(»منطقة ما إلى منطقة أخرى جدیدة شریطة أن تتوفر البیئة للبقاء في المنطقة الجدیدة فترة من الوقت
.لكن تمت تأثیرات للهجرة على المدینة ونموها الحضري ألنها المكان المهاجر إلیه في أغلب األزمنة

رة الریفیة الحضریة في جمة بمجال اإلسكان في الدول النامیة دور الهتراسات المهوتدرس غالبیة الد
زیادة النمو السكاني وكذا ارتفاع كبیر في معدل البطالة ضف إلى ذلك بروز األحیاء المتخلفة كما هو 

نشطة القصدیریة، تؤثر كذلك في بروز األمالحظ في العدید من المدن الجزائریة وما هو معروف باألحیاء 
عن إطار المدینة الثقافي، تمیزهمالحضریة غیر الرسمیة باإلضافة إلى وجود عناصر ثقافیة للمهاجرین 

بالقول بأن الهجرة إلى المدینة تؤدي إلى ازدیاد «جولدستین، وكیرت مایر وهو نفس ما یذهب إلیه سیدني 
مما یؤثر في الهیكل البنائي )2(»درجة التباین االجتماعي واالقتصادي بداخلها، وفي الضواحي أیضا

وأثرت كذلك الهجرة إلى المدینة في إعمار األراضي الصالحة للنمط الحضري للمدینة اجتماعیا واقتصادیا 
ومرافق عمومیة لضمان النمو الحضري سواء كان سكانیا أو المدن وتحویلها إلى سكنات بجنب للزراعة

.جال الصحي والتعلیمي وكذا مجال التنمیةایكولوجیا، وضمان تغطیة مجال الخدمات في الم

:الهجرة واالندماج االجتماعي/4-3

ا هنا بین ثالث تفاعالت في الریف وكذا في المدینة وأیضا نأناقش هذا العنصر في ثالث نقاط ألن
ألن . الهجرة الخارجیة والصراع الثقافي الذي یخوضه المهاجر فالحیاة في الریف ترتكز على التجانس

حیاة األفراد متشابهة، فالوظیفة واحدة والمتمثلة في الزراعة أو نشاطات ذلت صلة باألرض، فالمواضیع 
وجود الفوارق والتمیز، وكما ذكر إمیل دوركایم فهي مجتمعات مقدماالقتصادي مشتركة وحتى الدخل

اآللي ما یؤدي إلى حدوث اندماج اجتماعي قوي، و وجود أدوار للقیم وبوجود التضامن تمتاز بالبساطة
في الجماعةووجود سلطة قویة للضبط االجتماعي، كما أن في القریة یشترك أفراد فوالعادات والعر 

.هداف والدوافع والقیماأل

.158، ص مرجع سابق: طارق السید-)1(
.200مرجع سابق، ص : غریب محمد سید أحمد-)2(
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أما النقطة الثانیة فهي االندماج االجتماعي في المدینة وفي هذه االتجاه وقع بعض علماء 
االجتماع في بعض التناقضات حول موضوع اندماج المهاجرین الریفیین في المدینة لقول بعضهم بوجود 

بوجود اندماج اجتماعي ووجودهم في ننظامین متباینین في المجال االجتماعي والثقافي، وأحیانا یقولو 
ة تحتوي على أفراد مختلفین أشد االختالف نتجمعهم ولكن في دراستهم یقرون بوجود انفصال فالمدیحدة و 

فكار والمعنى ولغة التواصل، كما تمتاز العالقات االجتماعیة في الثقافة واألصل وكذا في العادات واأل
الحقیقیة وتغلب قوة المصالح خاصة االقتصادیة وكذا النفود على بالسطحیة والرمزیة، واختفاء الصداقات 

لغة التفاعل االجتماعي، لكن ما یؤخذ في هذا المجال بأن المنحرف أو المجرم بإمكانه إعادة البناء 
عكس الریف وكذا وجود الحراك االجتماعي مما ینعكس على الرغبة ندماج بسهولة في المدنالنفسي واال

.في العمل وتحقیق النجاحات

أما ثالث نقطة وهي االندماج االجتماعي للمهاجرین في دول أجنبیة أو هجرة االغتراب فیكون 
وحتى قانونا في صراع ثقافي بین القیما وعرفا نیدمنطلق طلب العمل في دول مختلفة نالمهاجر م

اج داخل هذه المجتمعات تفاعلي ومحاولة االندموما هو موجود من واقع اجتماعيسبةوالمعاییر المكت
صري إال دلیل قاطع على وجود تفكك اجتماعي وصعوبة نهداف المسطرة، وما وجود التمیز العوتحقیق األ

.تحقیق اندماج اجتماعي

:خاتمة

ال تزال الهجرة موجودة بوجود عوامل الجذب بالنسبة للمناطق المتطورة والتي تحقق االزدهار 
والرفاهیة وتحقق تطورا للفرد داخل هذه البیئات، وال تزال موجودة كذلك بتواصل تواجد عوامل الطرد 

بقى یجتماعي، لكن كالبطالة وٕاشكال التنمیة وعدم إمكانیة تحقیق الطموحات على المستوى الفردي وكذا اال
خطط خاصة لحدوث هجرة داخلیة اضطراریة للحفاظ على الخصائص الثقافیة للمناطق والحفاظ على نأن 

هداف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وتجنب اعي ألنه العامل المهم لتحقیق األاالندماج االجتم
.المشكالت والظواهر السلبیة
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.البطالة:المطلب الثالث
:تمهید

عمل أي في بطالة نالصعبة واألوقات الحرجة التي یمر بها اإلنسان وجوده بدو من المواقف 
تأثیرات نفسیة عمیقة قد تؤدي إلى التفكیر في نوبدون تحدید تاریخ انتهائها لما تتركه هذه المرحلة م

االنتحار أحیانا، والبطالة هي وقت الفراغ القاتل، وكذا هي حدممارسة كل أشكال الجریمة ووصولها
غیاب الفرد عن الواقع وغیاب العقل عن الوعي، خاصة إذا كان الفرد البطال حامل لشهادات دراسیة 
وتكوینات فیزید التفكك واالنعزال ما یؤثر جلیا عن اندماج الفرد اجتماعیا لغیاب أهم العوامل وهو العمل، 

.أهم معوقات االندماج االجتماعينلة ملتكون البطا

:تعریف البطالة/1
هي وصمة اجتماعیة وخلل اقتصادي، واسع االنتشار في جمیع بلدان العالم على نسب متفاوتة «

وتشیر في مجملها إلى وجود الفرد بدون عمل وبدون )1(»وأسباب مختلفة ونتائج متباینة وكلف باهضة
.تصادي فهي كل فرد ال یغطي احتیاجاته فیكون بدل المنتج مستهلكاإنتاج وٕاذا أخذنا المنظور االق

:تصنیف البطالة/ 2
: المقنعةالبطالة/2-1

لجزء كبیر من العمال تساري صفر دون تأثر ةامیة ومعناها أن اإلنتاجیة الحدیتمیز المجتمعات الن
وتختفي «سحب العدید من العمال من إنتاج القطاع وتعاني اإلدارات والقطاع الخدماتي من هذا النوع، 

واألخطر من )2(»داخل المؤسسات والشركات الحكومیة العربیة وتتكدس في القطاع الخدمي غیر المنتج
.مة والمثقفةذلك أنها انتقلت لتشمل الفئة المتعل

:المزمنةالبطالة/2-2

ویرجع هذا النوع إلى جمود االستثمار وعدم تحرك عجلة االقتصاد لنقص رؤوس األموال وكذا 
االستثمار في المشاریع الكبرى من طرقات ومصانع وموانئ المستقطبة للید العملة من كل األشكال 

.وتحدث أیضا في حالة أزمات مالیة

.301، ص مرجع سابق: مصطفى الفیاللي-)1(
.182ص مرجع سابق،: جةعفتحي محمد الب-)2(
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: الموسمیةالبطالة/2-3

موسمي نتیجة تهترجع إلى غلبة الطبیعة على المجتمعات النامیة، والعمل الزراعي هو بطبیع«
)1(.»تدخل ظروف الطبیعة

:الدوریةالبطالة/2-4
.وهي التي تحدث على فترات دوریة وهي مرتبطة بفترات الدورة االقتصادیة

:الشهادات والكفاءاتبطالة/2-5
ة وحتى التي تملك شهادات ودراسات بوالمدر المؤهلةدول النامیة من بطالة الید العاملة الإذ تشهد 

إحراز ومن هذه الكفاءات في تطویر جل مجاالت االقتصادواالقتصادیاتعلیا وبالتالي فتحرم الدول 
. التطور السریع والمخطط

:دواعي البطالة/3

:الدواعي االقتصادیة للبطالة/3-1

إذ تتوقف قدرة االقتصاد لتشغیل القوة العاملة من مختلف المستویات خاصة مع التحوالت الكبرى 
واستهالك األنظمة االقتصادیة وما تملیه من خطط وبرامج، فالعمل على خوصصة المؤسسات 

عد أن االقتصادیة العمومیة في الجزائر مثال تساهم في الرفع من مستوى  البطالة إلى أعلى مستویاته، فب
كانت الزراعة النشاط المستقطب لطالبي العمل، أصبح المجال الصناعي وبعد انتقل إلى القطاع 

وقد یعول الناتج اإلجمالي على مورد واحد غالب مثل النفط في الجزائر ولیبیا ودول الخلیج «الخدماتي، 
مما یجعل االقتصاد معرض للهزات واألزمات ما یجعل )2(»والحدید في موریطانیا، والفوسفات في المغرب

القاعدة العمالیة مهددة بالبطالة والفئة البطالة تقل حظوظها للظفر بمصب عمل لغیاب االستراتیجیة وكذا 
.لعدم االستثمار في القطاع الزراعي والصناعي

:الدواعي التربویة للبطالة/3-2
تكوین لفائدة طالب الجامعات في تخصصات دقیقة هي تقوم الشركات في الدل المتقدمة بطلبات

في أمس الحاجة لتطویر مؤسساتها من ناحیة االنتاج والتخصص في العمل وكذا البحث العلمي، وال یوجد 
ین تخصصات ال تجد مكان ه الدول النامیة بتكو تتخصص خارج مجال الطلب في العمل، عكس ما شهد

.111، صمرجع سابق: أحمد مصطفى خاطر-)1(
.314مرجع سابق، ص : مصطفى الفیاللي-)2(
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هي تطبیقیة ضف إلى ذلك ضعف اإلنتاج المعرفي لدى الطالب ما واقع فهي نظریة أكثر مما عمل في ال
یجعلهم غیر متحكمین وغیر مؤهلین للعمل وكذا عدم التعاون المؤسساتي بین التعلیم والمؤسسات 

.االقتصادیة ما یؤثر على مردود العامل

:البطالة واالندماج االجتماعي/4

ذ حباغترابا واسعا داخل مجتمعه، فیالفرد یعیشالبطالة تبلد الذهن، وتضعف الصحة، وتجعل من 
مور اإلیجابیة، وتؤثر في ثقته بنفس وقد تكون سببا في تحطیمه باالعتماد على عالم العزلة وینتقد حتى األ

المخدرات والكسب الغیر شرعي فیفسد عقله ویخرب االقتصاد ویجعل المجتمع في حالة تفكك، وتطور 
ر على الفقراء والمدن والنازحین من األریاف بل حتى القابعین في مختلف مفهوم البطالة فأصبح ال یقتص

نه التواز نهم تأثیر كبیر على نمو االقتصاد وملالمؤسسات بدون إنتاج یمكن عدهم من البطالین و 
االجتماعي وتؤثر الكوارث الطبیعیة في وجود عالم البطالة لما تسببه في تحطم المصانع وكذا المساكن، 

محاصیل الزراعیة، فالزالزل والفیضانات والتصحر كلها كوارث مؤثرة، فالعمل في هذه الحاالت هو وتلف ال
استثمار للعقل وللطاقات البشریة وحفظها من االندثار واستفادة الدول واالقتصادیات وظهور الظواهر 

.االجتماعیة اإلیجابیة وتحقیق النمو

:خاتمة

المدن فإن نتائجها على الفرد وخاصة على المستوى النفسي سواء كانت البطالة في الریف أو في 
المؤدي إلى ارتفاع مستوى الجریمة مما یجعل المجتمع في حالة تفكك أو على المستوى العام واالقتصادي 
بوجود ثروات بشریة غیر فعالة وفي حالة جمود اقتصادي اجتماعي ما یعطل التنمیة وهذا لغیاب 

الشركات وأصحاب رؤوس األموال أو لذات التعلیمیة والتكوینیة أومخططات سواء داخل المؤسسا
المؤسسات الحكومیة المكلفة بإیجاد حلول لشریحة البطالین وخاصة حاملي الشهادات والمؤهالت العلمیة، 
وضرورة االستثمار في القطاع الفالحي وكذا الصناعي وحتى في مجال الصناعات التقلیدیة والسیاحة، ما 

اقتصادي وثقافي وحذف أهم عوامل ومعوقات االندماج االجتماعي أثناء الكوارث أو في یخلق جو 
.الحاالت العادیة



.مجاالت الدراسة-أوال

.المجال المكاني/ 1

.الجانب الزمني/ 2

.المجال البشري/ 3

.البیاناتأدوات جمع - ثانیا

.تحلیل البیانات-ثالثا

. مناقشة النتائج في ضوء الفرضیات- رابعا

.النتائج العامة- خامسا

ةـــــــــــــــة المیدانیـــــــــــالدراس
)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (

المعلمي من خالل كتابه منهج النقد عند الشیخ 
»التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل«
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:مجاالت الدراسة-أوال

:المجال المكاني/ 1

كامل تراب والیة ن ال بد من االجتهاد لتغطیةات آثاره إلى كامل تراب الوالیة كبما أن الزلزال امتد
.بومرداس وبذلك القیام بمختلف الزیارات وجمع اإلحصائیات من كامل المؤسسات

اإلجمالیة لوالیة بومرداس حةبلغ المساتدوائر و 09بلدیة بـــــــــ 32وتوزیع االستمارة في أحیاء في 
.2كلم145616

.مناطق من حین التضاریس04وتقسم الوالیة إلى 
. بالجهة الجنوبیة الغربیةسهول متیجة) 1
).سي مصطفى، یسر، برج منایل(السهل الداخلي ) 2
.ربوات المناطق الساحلیة) 3
.سلسلة جبال األطلس التلي بجنوب الوالیة) 4

:تقدیم والیة بومرداس/1-1
م، وهي تقع بالشمال 1984ت بومرداس إلى مصاف الوالیات بعد التقسیم اإلداري لسنة قارت

كم نحو الشرق، یحدها من الشمال البحر األبیض المتوسط 50المركزي للجزائر وتبعد عن العاصمة بـــــــــ 
یدة، من الشرق كم من السواحل، من الجنوب والیة البویرة، من الجنوب الغربي والیة البل100على امتداد 

.والیة تیزي وزو ومن الغرب والیة الجزائر العاصمة
نسمة یتوزعون 801068بلدیة ویقدر عدد سكانها بـــــــ 32دوائر و09نتقسم والیة بومرداس إلى 

.2كلم145616على مساحة 
:ذاكرة الزلزال/ 1-2

.الوالیة2006مذكرة منجزة في * 
.وثیقة مكتوبة183* 
.ضغوطقرص م123* 
.صورة فوتوغرافیة3495* 
.أشرطة لمختلف الروبورتاجات06* 
).BOOK-PRESS(جزء من مقاالت 19* 
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:اإلطار اإلداري وهیكلة المخیمات/1-3

.ماتیاإلطار اإلداري وهیكلة المخ): 12(الشكل رقم 

Cadre administratif et Implantation des sites
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:المناطق والمواقع الخطیرة المعرضة للكوارث/1-4

:الكوارث الطبیعیة/1-4-1

:المتوقع وقوعها وهي على النحو اآلتيیمكن حصر هذه المناطق حسب الكوارث الطبیعیة 

100ل الساحل الممتد على مسافة تقع بالمنطقة الشمالیة إلقلیم الوالیة، على امتداد طو :المنطقة الزلزالیة

البلدیات الساحلیة، المعروفة بالنشاط الزلزالي حیث عرفت في السنوات الماضیة عدة هزات م، وتشمل ك
.2003أرضیة كان أعنفها تلك التي ضربت المنطقة في ماي 

هي المناطق والقرى المحاذیة ألودیة یسر، سیباو، جمعة والحمیز، والتي :المناطق المعرضة للفیضانات
حالة تساقط األمطار الطوفانیة وقد ینجم عنها تشرید عدد كبیر من یتوقع أن تقع بها الفیضانات في

.العائالت

وتتمثل في البلدیات التي تقع بالمنطقة الجنوبیة لإلقلیم، وتشمل بلدیات تیمزریت، شعبة :المناطق الجبلیة
لكثیف للثلوج العامر، قدارة، بن عمران، سوق الحد، الناصریة وبرج منایل، هذه المناطق معروفة بالتساقط ا

.وبكمیات كبیرة ینجم عنها عزل المواطنین وعدم تزویدهم بالمئونة وشل حركة المرور

هي تلك المتواجدة بالمناطق الشرقیة والجنوبیة من إقلیم الوالیة وتشمل بلدیات أعفیر، :بیةالمناطق الغا
، ویتوقع أن تقع بها حرائق ...تاورقة، بعض المناطق من قدارة، الناصریة، برج منایل، بغلیة أوالد عیسى

.     الغابات، وهو ما یدفع بالمواطنین إلى مغادرة قراهم

:الكوارث التكنولوجیة/1-4-2

.یمكن تحدید حجم الكارثة التكنولوجیة حسب مكان تواجد المؤسسات والنقاط الحساسة الهامة
:سدود وهي) 03(وتشمل ثالثة :السدود-أ

.متر مكعب145.000.000: دارة، تقدر سعته بیقع ببلدیة ق:سد قدارة-
.متر مكعب15.000.000: یقع ببلدیة االربعطاش، تقدر سعته بــــــــــــ: سد الحمیز-
.متر مكعب16.000.000: یقع ببلدیة بني عمران، تقدر سعته بــــــ:سد بني عمران-
.تقع بمدینة یسر، تتخصص في إنتاج القطن ):SOCOTID(الشركة الوطنیة لصناعة القطن - ب
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تقع ببلدیة رأس جینات وتتخصص في تولید الطاقة الكهربائیة :محطة تولید الكهرباء برأس جنات-ج
.بالغاز الطبیعي

قطاعات صحیة وهي تقع ببلدیات دلس، برج ) 03(یتواجد عبر إقلیم الوالیة ثالثة :المستشفیات-د
.منایل والثنیة

.یقع بالمخرج الجنوبي لمدینة برج منایل ویتخصص في توزیع غاز البوتان:توزیع الغازمركز -ه

:الجانب الزمني/2

حكم تواجدي في بعض أماكن الوالیة ب2004سبتمبر شهریعود تاریخ معرفي بمجتمع البحث إلى
عند قیامي بدراسات ، لتتطور النظرة هموبالتالي االحتكاك بأفراد المجتمع وبدایة أخد صورة عن یومیات

، ومباشرة بعد موافقة المجلس 2010إلى 2009سابقة على مستوى بعض المناطق في الوالیة العام 
على عنوان الرسالة والمتمثل - سطیف–العلمي على موضوع رسالة الدكتوراه علوم بجامعة فرحات عباس 

:في

نموذجا بدأت بالقیام 2003ماي 21الكوارث الطبیعیة ومخططات االندماج االجتماعي، زلزال 
المتعلقة حصائیاتالهیئات الرسمیة للحصول على مختلف االمن بمختلف الزیارات المتتالیة للعدید 

. وكذا أرقام حول الجریمة في مجتمع بومرداس- الوقایة- التنمیة- اإلسكان- خلیة األزمة: بالمخططات

.بلدیاتها والكثیر من أحیاء هذه البلدیاتوكذا القیام بمختلف الزیارات لكل أنحاء الوالیة وكل

وكل هذا بعد مرحلة من التفكیر العلمي المعمق حول الموضوع وطریقة تنظیمیة وكیفیة العمل على 
.مع األستاذ المشرففاقتباالتنفید مختلف خطواته 

.زیارات) 07(وبلغ عدد الزیارات سبع 

:الزیارة األولى

.2011دیسمبر 30دیسمبر إلى یوم الجمعة 24كانت بین الفترة من یوم السبت 
:2011دیسمبر 24یوم السبت * 

.زیارة لبلدیة زموري وأخد مالحظات- 
.زیارة لحي النخیالت والحدیث مع المواطنین- 
.وأخد مالحظاتيزموري البحر بزیارة لحي - 
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:2011دیسمبر 25یوم األحد * 
.زیارة لمقر دیوان الوالي والیة بومرداس- 
.زیارة لمدیریة الحمایة المدنیة لوالیة بومرداس- 
.زیارة لمدیرة الصحة لوالیة بومرداس- 

: 2011دیسمبر 26یوم االثنین * 
.زیارة لمدیریة النشاط االجتماعي لوالیة بومرداس- 
.زیارة ألرشیف والیة بومرداس- 
.زیارة لإلدارة المحلیة والجماعات المحلیة- 

:2011دیسمبر 27یوم الثالثاء * 
.ي الجامع وأخد مالحظاتحزیارة ل- 
.قورصو وأخد مالحظاتبي قدواریحزیارة ل- 

:2011دیسمبر 28یوم األربعاء * 
.زیارة ألحیاء عدة بوسط مدینة بومرداس- 
.مسكن ببومرداس800لحيزیارة - 

:2011دیسمبر 29بوم الخمیس * 
.زیارة لمدینة یسر- 
.بالناصریةزیارة ألحیاء - 

:2011دیسمبر 30یوم الجمعة * 
.زیارة لبرج منایل- 

:یده من خاللسوقد خلصت من هذه الزیارة تحدید طریقة العمل المیداني والبدایة في تج
إجراء مقابالت بعض المسؤولین في بعض الهیئات المذكورة وأخد مواعید لجمع المعطیات - 

.میةسٕاجراء مقابالت ر وتحدید اإلحصائیات واألرقام المطلوبة و 
.إجراء مالحظات وتسجیلها عن المناطق واألحیاء التي قمت بزیارتها- 

:الزیارة الثانیة

2011أفریل 20إلى یوم الجمعة 2012أفریل 14كانت بین الفترة من یوم السبت 
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: 2012أفریل 14یوم * 
.زیارة للجهة الغربیة للوالیة بومرداس وأخد مالحظات- 

:2012أفریل 15یوم * 
.لقاء قصیر مع مدیر البرمجة ومتابعة المیزانیة- 
.أخد مالحظات میدانیة ببومرداس- 

:2012أفریل 16یوم * 
زیارة لمدیریة السكن والتجهیزات العمومیة وٕاجراء حوار قصیر مع السید مدیر السكن لوالیة - 
.بومرداس
.توجیه الطلب للسید الوالي والي والیة بومرداس- 
.توجیه الطلب للسید مدیر الصحة لوالیة بومرداس- 
.توجیه الطلب للسید مدیر النشاط االجتماعي لوالیة بومرداس- 
.أفریل16تغطیة جانب من الحفالت المنظمة بمناسبة یوم العلم - 

:2012أفریل 17یوم * 
).11:00-9:00(من الساعة بدایة العمل بأخذ معطیات وأرقامزیارة لمدیر السكن و - 
- 2009(و ) 2009- 2005(برنامج السكن بمختلف الصیغ والحدیث عن المخطط الخماسي - 

2014.(
زیارة لمدیریة الحمایة المدنیة وقبول الطلب باالجتماع بثالثة ضباط على مستوى المدیریة - 

تحضیر العمل على و والحدیث عن دور الحمایة المدنیة في االندماج االجتماعي، ومختلف التدخالت 
).13:00إلى 11:00(المعطیات للزیارة الموالیة من الساعة 

زیارة لدار الثقافة رشید میموني وحضور معرض مناسبة یوم العلم والحدیث مع العارضین - 
).14:30-13:30(والزوار 
الجهوي المهني لمبیادببومرداس وحضور األ» محمد بلعرج«زیارة للمركب المتعدد الریاضیات - 
).16:30-15:00(عتها الخامسة في طب

:2012أفریل 18یوم * 
.زیارة لمناطق ببلدیة دلس- 
.دزیارة لمناطق ببلدیة بن شو - 
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:2012أفریل 19یوم * 
.زیارة لمناطق ببلدیة سیدي داود- 
.زیارة لمناطق ببلدیة جنات- 

:2012لأفری20یوم * 
.زیارة لمناطق ببلدیة یسر- 
.ببلدیة برج منایلزیارة لمناطق - 

وقد خلصت من هذه الزیارة بوضوح الجانب المیداني وبدایة االتصال الفعال سواء اإلداري أو 
.ة بصفة منظمةؤیالتصال المجتمعي، ومنه بدایة الر ا

:الزیارة الثالثة

.2012جویلیة 14إلى یوم السبت 2012جویلیة 10كانت بین الفترة من یوم الثالثاء 
:2012جویلیة 10یوم * 

).10:30إلى 9:00(زیارة لدوان الوالي والحصول على معلومات ومعطیات من المكلفة بالسكن - 
زیارة لمدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة ولقاء مع السید المدیر، والنقاش حول خطة العمل وطلب - 

إحصاء السكان في العدید من المجاالت وطلب تقریر حول2011- 2008-2003إحصائیات سنة 
.، والحدیث عن المیزانیة القطاعیة والبلدیة2008

.زیارة لمدیریة الحمایة المدنیة وأخذ معطیات وٕاحصائیات- 
.زیارة لمدیریة التربیة لوالیة بومرداس- 

:2012جویلیة 11یوم * 
دید من حمر الجزائري فرع بومرداس والحدیث عن دور الجمعیة في العاألزیارة لجمعیة الهالل - 

.المجاالت وتوضیح حول برنامج إعادة اإلدماج االجتماعي للنساء المحرومات من الحریة
.ببومرداس2003ماي 21زیارة لمدیریة الثقافة وتحلیل المشهد الثقافي منذ زلزال - 
سمح للذاكرة اهزة أرضیة بسبب القیام بأشغال مأخذ تعلیقات وآراء للمواطنین بمناسبة حدوث- 

.وع واسترجاع ذكریات الزلزالبالرج
:2012جویلیة 12یوم * 
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تكرار الزیارة المدیریة الثقافة والعمل المركز حول القطاع ودوره في االندماج االجتماعي والبحث - 
.في المراجع التاریخیة ونظره حول تاریخ الوالیة

.زیارة لمدیریة البناء والتعمیر والحصول على أرقام وٕاحصائیات- 
:2012جویلیة 13یوم * 

).بني عمران- رشعبة العام- عمال(زیارة لمختلف األماكن الجنوبیة للوالیة - 

:الزیارة الرابعة

.جویلیة20جویلیة إلى یوم الجمعة 19كانت لیومین من الفترة یوم 
:2012جویلیة 19یوم * 

حدوث الزلزال واألعمال مقابلة السید مدیر الصحة لوالیة بومرداس وٕابراز دور الصحة بعد- 
.الیومیة ومرور قطاع الصحة وعالقة المواطن بالصحة العمومیة

.مقابلة مع المكلفة بمكتب الوقایة بمدیریة الصحة وأخذ معلومات- 
زیارة لمدیریة الحمایة المدنیة ومواصلة العمل والحصول على األرقام واإلحصائیات ومختلف - 
.األنشطة
و PSD(مجة ومتابعة المیزانیة والحصول على البرامج القطاعیة والبلدیة زیارة لمدیریة البر - 

PCD ( للعدید من المجاالت)األشغال - الصحة- الفالحة- السكن- الریاضة- التربیة- التعلیم العالي
).التشغیل- العمومیة

:2012جویلیة 20یوم * 
جودة في موسم فاعالت المو القیام بمالحظات حول السیاحة وهذا بشاطئ بومرداس وكذا الت- 

.ال والخدمات المقدمة واعتبار ذلك من مؤثرات االندماج االجتماعيبقاالصطیاف ومعرفة اإل
. القیام بزیارات میدانیة للعدید من األماكن ببومرداس- 

:الزیارة الخامسة

.2013جانفي 04إلى یوم الجمعة 2012دیسمبر 29كانت بین الفترة من یوم السبت 
:2012دیسمبر 29یوم السبت * 

.القیام بمختلف الزیارات للعدید من األماكن بوالیة بومرداس- 
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:2012دیسمبر 30یوم األحد * 
زیارة لمدیریة البناء والتعمیر وٕاجراء مقابلة مع العدید من المصالح والنقاش حول قضیة البیوت - 

.الجاهزة، وحركة السكان وكذا الخرائط
:2012دیسمبر 31یوم االثنین * 

2011- 2010ل للسنوات لحصول على اإلحصائیات الخاصة بالشغزیارة لمدیریة التشغیل وا- 

.2009إلى 2000بالتفصیل المدقق وكذا إحصائیات بشكل عام من السنوات 
.زیارة لمدیریة الحمایة المدنیة ومواصلة العمل ألخذ معلومات- 
.یزانیة لوالیة بومرداسزیارة لمدیریة البرمجة ومتابعة الم- 
.زیارة لمدیریة التربیة لوالیة بومرداس- 
.زیارة للعدید من األماكن بوالیة بومرداس- 
.تحدیدا وٕاجراء مقابلة مع رئیس المصلحةوزیارة لمدیریة الثقافة، ومصلحة النشاط الثقافي- 

:2013جانفي 01یوم الثالثاء * 
).إلخ...اتار التجارة، العم(ظات ة وتسجیل مالحزیارة إلى مدینة تنی- 
.زیارة إلى مدینة سي مصطفى تسجیل مالحظات- 
.زیارة إلى مدینة یسر تسجیل مالحظات- 

:2013جانفي 02یوم األربعاء * 
.زیارة لمصالح أمن والیة بومرداس- 
.زیارة لمدیریة الوظیف العمومي- 
.زیارة لمدیریة النشاط االجتماعي- 
الوطني للحصول على الترخیص للقیام بالدراسة المیدانیة وأخذ معلومات ضامنالتزیارة لوزارة - 

.عن المجهودات المالیة ودورها في االندماج االجتماعي
:2013جانفي 03یوم الخمیس * 

.زیارة لمدیریة البناء والتعمیر- 
.ورصوقة ألماكن من بومرداس وكذا بلدیة زیار - 
.ذ معلوماتزیارة لمدیریة التربیة وأخ- 

:2013جانفي 04یوم الجمعة * 
.زیارة لمدینة التنیة- 
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.زیارة لمدینة برج منایل- 
:الزیارة السادسة

.2013فیفري 06إلى األربعاء 2013فیفري 02كانت بین الفترة من یوم السبت 
:2013فیفري 02یوم السبت * 

.زیارة للجهة الغربیة من الوالیة- 
:2013فیفري 03یوم األحد * 

.حضور فعالیات الیوم العالمي لمكافحة المخدرات ولقاءات مع المشاركین وتسجیل مالحظات- 
.زیارة لمدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة- 
.زیارة لمدیریة النشاط االجتماعي- 
.زیارة لمدیریة البناء والتعمیر- 

:2013فیفري 04یوم االثنین * 
ولیاء الیومي مع یة بالوالیة ومالحظة مدى حضور األزیارات لمؤسسات تربو القیام بالعدید من ال- 

.األبناء والقیام بنقاشات مع األولیاء
الوقایة، التكوین، (العمل مع المكلف باإلحصائیات في مدیریة الحمایة المدنیة والتطرق لمجاالت - 

.طب العمل بالمدیریة وأخذ معلومات) + المستخدمین، المنشآت
:2013فیفري 05الثالثاء یوم* 

زیارة ألرشیف الوالیة ولقاءات مع تالمیذ الطور الثانوي واالطالع الكامل على أرشیف الصحافة - 
.باللغة العربیة والفرنسیة

.زیارة لجمعیة الهالل األحمر الجزائري- 
.القیام بمالحظات حول أماكن التسوق في بومرداس- 

:2013فیفري 06ربعاء یوم األ* 
.زیارات داخل تراب الوالیة- 

:الزیارة السابعة
.2013ماي 03إلى یوم الجمعة 2013أفریل 05كانت لمدة شهر بین الفترة من یوم الجمعة 

:2013أفریل 05یوم الجمعة * 
.زیارات میدانیة للعدید من األماكن- 
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:2013ماي 03إلى یوم الجمعة 2013أفریل 06من یوم السبت * 
حي كامال وتخللتها زیارات لهیئات رسمیة وأخذ 89بلدیة و 32توزیع االستمارة على مستوى بدایة 

.معلومات وأرقام
:الزیارات األخرى

.2013ماي 06والي والیة جیجل بتاریخ علي بدریسي القیام بزیارة ومقابلة للسید - 
.2013ماي 13بتاریخ القیام بزیارة ثانیة للسید والي والیة جیجل- 
.زیارة لبلدیة لخروب بقسنطینة ومقابلة مع السید األمین العام للبلدیة- 
.زیارة للفرع اإلداري بعلي منجلي قسنطینة- 

:المجال البشري/3
ببومرداس نموذجا، ونظرا لتضرر كامل الوالیة وجبت تغطیة 2003ماي 21ار زلزال یبعد اخت

.بلدیة32دوائر وتتوزع على 09ساكن موزعین على 849438الوالیة بأكملها، ویقطن بها ما یزید عن 
فبعد اختیار الوالیة واختیار كامل البلدیات جاء دور األحیاء المعنیة بتوزیع االستمارة وجاءت العینة 
مكثفة في األماكن المتضررة من الزلزال ومنها بلدیة زموري وبلدیة بومرداس، وكلما اتجهنا نحو باقي 

.ع االستمارة لمحدودیة الضرر وتوضح الخریطة أماكن توزیع االستمارةاألماكن كلما قل توزی
:وأثناء توزیع االستمارة قمت بمراعاة عدة أمور منها

تضرر المنطقة ووجود إعانات- 
.وجود تفاعالت جدیدة- 
.وجود تنمیة ومرافق عمومیة- 
.)زموري(الجغرافي وقربها من مكان الهزةحیزال- 
.البطالین، الطلبة، الفقراءفئة العمال، - 
.عامل الهجرة الداخلیة وعامل القرابة- 
.وجود مشاكل اجتماعیة- 

:وسأوضح بالتفصیل أحیاء توزیع االستمارة وعددها
.لكل حيتین لى األحیاء التالیة بمعدل استمار استمارة ع23بلدیة بومرداس وزعت 
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توزیع أفراد العینة): 13(الشكل 
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:أسباب اختیار هذه األحیاء

.استمارات23: بومرداسبلدیة -1

عدد االستماراتأسباب اختیار الحيالحي

.نفس الجیران- . 1960دیسمبر 11حي -1
).عمارات(سكنات جماعیة - 

02

.مسكن800حي -2

).سكن جماعي(حي جدید - 
. تفاعالت جدیدة- 
.حي في قلب عاصمة الوالیة ومنطقة حضریة- 
.مرافق جدیدة- 
.هجرة داخلیة- 

03

.حي یسرف-3

.انهیار كلي- 
.حي جدید وعمارات جدیدة- 
.جیران جدد وهجرة داخلیة- 
.وجود عامل القرابة- 
.وجود مرافق عمومیة- 

02

.سكنات جماعیة- .مسكن350حي -4
.الجیراننفس - 

02

.حي المرملة-5
.انهیار كلي للعمارات- 
.وجود عمارات جماعیة جدیدة- 
.هجرة داخلیة للسكان- 

02

.مسكن200حي -6

.اشكال التنمیة- 
.اشكال الطرقات- 
صغر حجم الحي سكنا وسكانا بمعنى تفاعل - 

. صغیر

02

.حي دریسن-7

.عدم وجود تهیئة عمرانیة- 
.بالغازعدم الربط - 
.صعوبة االتصاالت- 

02
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.  حي علي لیقیة-8

).العمارات(عدم تغییر المساكن - 
.تغییر نسبي في الجیران- 
.وجود ترمیمات- 
).فیال(وجود بعض السكنات الالئقة - 

02

.حي توكر وشة-9

.حي قدیم- 
.وجود بیوت جاهزة- 
.هجرة السكنات- 
.وجود عامل القرابة- 

02

.ترمیم- .أوت20حي- 10
.تغییر نسبي- 

02

.مسكن1200حي - 11
.ترحیل نفس الجیران- 
.نقص المرافق التجاریة- 
.تغییر بعض المباني ووجود عمارات جماعیة- 

02

.استمارات05: وصبلدیة قور -2

عدد االستماراتأسباب االختبارالحي

. حي المركز الصحي-1
.حي موجود من قبل الزلزال-
.تغیر الجران- 
.وضع البیوت الجاهزة- 

02

.مسكن276حي -2
.وجود عمارات جدیدة-
.وجود جیران جدد وهجرة داخلیة نسبیة- 

02

.حي بن رحمون-3
.تضرر نسبي- 
).أكثر من نسبي(تغییر الجیران - 
.وجود تهیئة جدیدة- 

01

.استمارات10: بلدیة تیجالبین-3

عدد االستماراتأسباب االختبارالحي

.حي محطة القطار-1
.تضرر المساكن وانهیار بعضها- 
.انهیار العمارات- 
.عدم تغییر الجیران- 

02
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.مسكن350حي -2

.حي جدید- 
.عمارة جدیدة- 
.وجود هجرة داخلیة- 
.جیران جدد- 

02

.حي تیجالبین-3

.انهیار نسبي- 
.بیوت جاهزة- 
.هجرة داخلیة للسكان- 
.قلة المرافق العمومیة- 

02

02.وجود سكنات فردیة- .شارع علي خوجة04حي -4

.حي بني فودة-5
.منطقة جبلیة- 
.نفس الجیران- 
.سكن فردي- 

01

.حي طریق بني نورة-6
.بیوت جاهزة- 
.سكنات فردیة- 
.هجرة داخلیة- 

01

.استمارات03: بلدیة برج منایل-4

االستماراتاالختیارأسباب الحي

.حي المنظر الجمیل-1

.عدم تغییر المساكن- 
.عدم تغییر الجیران- 
.وجود طرق غیر معبدة- 
.وجود بعض السكنات الالئقة- 

02

.حي قدیم- .حي مصطفى بن بو العید-2
.نفس الجیران- 

01

.استمارات03: بلدیة جنات-5

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي حمود-1

.عدم التضرر- 
.وضع بیوت جاهزة- 
.نفس الجیران- 
.وجود عامل القرابة- 

01



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 255 -

.تعویضات فردیة للبناءات المتضررة- .حي شط البحر-2
01.نقص المرافق العمومیة- 

).المدارس والمساكن(تضرر أكثر من نسبي - .حي بوملیح-3
01.وجود جیران قرابة- 

.استمارة02: اطةڤبلدیة ل-6

عدد االستماراتاسباب االختیارالحي

.حي الشهید قنون بلقاسم-1

.حي قدیم- 
.بناء عمارات جدیدة بعد الزلزال- 
.تغییر نسبي في الجیران- 
.وجود عامل القرابة- 
.مرافق عمومیة جدیدة- 

02

.استمارة15: بلدیة زموري-7

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

حي السیقنا-1
.سكنات جماعیة- 
.تغییر الجیران- 
.هجرة- 

03

.تضرر بعض المرافق- حي طورني-2
.وجود صعوبة في االتصاالت- 

03

حي زعاترة-3
.وجود عمارات جدیدة- 
.وضع بیوت جاهزة- 
.هجرة داخلیة واسعة- 

03

.سكنات فردیة- .حي صف صاف بني زموري-4
.نفس الجیران- 

03

.وجود سكنات فردیة- حي حاج أحمد-5
.وجود جیران جدد- 

03
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.استمارات08: بلدیة بودواو-8

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

عجالحي بن-1

.حي قدیم- 
.تضرر نسبي- 
.وضع البیوت الجاهزة- 
.وجود عامل القرابة- 

02

.حي جدید وبناء عمارات جدیدة- مسكن350حي -2
.إعادة الترمیم بعد الزلزال لبعض العمارات- 

02

أوت20حي -3
.تضرر مجموعة من المساكن- 
.عدم تغیر في الجیران- 
.مشاكل في التهیئة- 

02

.وجود بیوت جاهزة- حي الشالیهات-4
.وجود هجرة من بلدیة عمال إلى بودواو- 

02

إستمارة02←البحري وبلدیة بودوا-9

عدد اإلستماراتأسباب اإلختیارالحي

.إنجاز عمارات بعد الزلزال في منطقة معزولة- حي الشاطئ-1
01.ترمیم جماعي- 

حي مزرعة قوقح-2

.ووجود مساكن في طور اإلنجازي قدیمح- 
.وجود مرافق عمومیة وثقافیة- 
.وجود بیوت جاهزة- 
.هجرة داخلیة- 

01

إستمارات03←قدارة ةبلدیة بوزقز -10

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي عبد الجلیل-1

.عدم تغییر المباني- 
.عدم تغییر الجیران- 
.إعادة الترمیم- 
.وجود عامل القرابة- 

01
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.حي بحارة-2
.تضرر نسبي- 
.وجود عملیة الترمیم- 
.نفس الجیران- 

01

.العمومیةنقص المرافق - .حي بن حشالف-3
.نقص المرافق الثقافیة- 

01

.استمارة02: بلدیة الخروبة-11

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي عصماني یوسف-1

.نفس الجیران- 
.عدم وجود الهجرة- 
.عدم بناء مرافق عمومیة جدیدة- 
.عدم وجود عامل القرابة- 

02

.استمارة02: بلدیة أوالد هداج-12

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.غیر متضرر- .مسكن148حي -1
.1995بني عام - 

01

.غیر متضرر- .حي قریدي رابح-2
.نفس الجیران- 

01

.استمارات04: بلدیة دلس-13

عدد االستملراتأسباب االختیارالحي

حي لیسالین-1
.وضع البیوت الجاهزة- 
.تغیر الجیران- 
.المرافق العمومیةنقص - 

02

.حي تاقدامت-2
.لم یتغیر وال توجد تهیئة- 
.عدم التطور في المجال السیاحي- 
.االنعزال- 

01

.عدم تغیر المساكن- .حي الشرطة-3
.وجود نفس الجیران- 

01
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.استمارة01: اعفیربلدیة -14

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي بعالیل-1
.قدیمحي - 
.تضرر نسبي- 
.وجود بیوت جاهزة- 

01

.استمارة02: بلدیة بن شود-15

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي قدیم- .حي قریة شرقیة-1
.عدم تغیر الجیران- 

02

.استمارات04: بلدیة یسر-16

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

حي الحمام یسر 142حي -1
.المدینة

.تغیر نسبي- 
.نفس الجیران- 
.وجود عامل القرابة- 

01

مسكن32حي -2

.غیر متضرر- 
.ازداد تدهورا- 
.ازدیاد عدد السكان- 
.عدم وجود التهیئة- 
وجود مساكن (ووجود هجرة - 

).للبیع

01

.حي مقطع الطریق-3
.عمارات جدیدة- 
.وجود هجرة- 
.استقرار نسبي- 

01

.عدم التضرر- .طرفةحي-4
.نفس الجیران- 

01
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.استمارة01←بلدیة شعبة العامر -17

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.تضرر نسبي ووجود ترمیمات- .حي بن صالح-1
.نفس الجیران- 

01

.استمارات03: بلدیة سي مصطفى-18

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.تغیر نسبي- .مسكن50حي -1
.نفس الجیران- 

01

.عدم انهیار المنازل- .حي المنطقة العلیا-2
.عدم وجود هجرة- 

01

. وظهربحي -3
).المدارس+ المساجد+ المساكن(تضرر نسبي - 
.عدم وجود هجرة- 
.عدم وجود عامل القرابة- 

01

.استمارة01: تبلدیة تمزری-19

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي
01.بیوت جدیدة- وسط المدینة-1

.استمارات03: بلدیة خمیس الخشنة-20

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي بوزیان حسین-1
.عدم تضرر المباني- 
.عدم تغیر الجیران- 
.جدیدةوجود مرافق عمومیة- 

01

.عدم التضرر- .حي بدر الدین-2
.نفس الجیران- 

01

.وجود سكنات فردیة- .حي شارع فحام جیاللي-3
.وجود مرافق جدیدة- 

01
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.استمارة01: بلدیة حمادي-21

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي قدیم- .حي بن حمزة
.نفس الجیران- 

01

.استمارات03←بلدیة األربعطاش-22

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.االستقاللحي -1

.تضرر نسبي للبنایات- 
.تغیر في المساكن- 
.تغیر في الجیران- 
.وجود مساكن جاهزة- 
.محالت تجاریة ومرافق جدیدة- 

01

.حي كحاحلیة-2
.حي قدیم ووجود عمارات- 
.عدم وجود هجرة داخلیة- 
).ثانویة، قاعة للریاضة(مرافق جدیدة - 

01

.تضرر نسبي للبنایات- . حي اإلكمالیة الجدیدة-3
01.مرافق عمومیة وتجاریة جدیدة- 

.استمارة02←بلدیة أوالد موسى-23

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي بوكسوة-1

.تجدید شخصي- 
.دعم مالي للترمیم- 
.نزوح ریفي- 
.هجرة بعد الزلزال- 

01

.هجرة داخلیة بعد الزلزال- .مسكن1700حي -2
01.ات جدیدةر عما- 
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.استمارة02←بلدیة الناصریة -24

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.مسكن30حي -1
.حي قدیم ووجود عمارات- 
.إعادة الترمیم- 
.نفس الجیران- 

01

.حي القریة بوعاصم-2
.سكنات فردیة- 
.عدم تغیر الجیران- 
.وجود عامل القرابة- 

01

.استمارات03←بلدیة أوالد عیسى -25
عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي القریة الفالحیة-1
.حي قدیم- 
.وجود ترمیمات- 
.نفس الجیران- 

01

.الد عیسى مركزو حي أ-2
.بدون تغییر- 
.وجود بناءات فوضویة- 
. عدم جمالیة المناظر الخارجیة- 

01

).سكنات فردیة+ عمارات(جدید حي- .مسكن300حي -3
01.وجود هجرة وتفاعل جدید- 

.استمارات06←بلدیة الثنیة -26
عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي بني أعراب-1

.حي قدیم- 
.حي متضرر- 
.وجود بیوت جاهزة- 
.قلة المرافق العمومیة- 

02

.حي إفریقیا-2
.عادیةحي قدیم وسكنات فردیة - 
.وجود عامل القرابة- 
.قلة المرافق العمومیة- 

02

.مسكن38حي -3
.حي جدید وعمارات جدیدة- 
.وجود ترمیمات- 
.عدم تغیر الجیران- 

02
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.استمارات03←بلدیة عمال -27

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي قریة أوالد عبد الهادي-1

.فردیةسكنات + وجود سكنات هشة- 
.بناء ریفي ووجود إعانات- 
.توسیع القریة- 
.2008-1998الهجرة من الریف إلى المدینة - 

02

.حي بوعیدل-2
.حي قدیم- 
.تعویضات- 
...).فرع بلدي(مرافق عمومیة - 

01

.استمارات03←بلدیة بني عمران -28

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

حي یونیة محمد  -1
.عمارات جدیدة- 
.عدم تغیر في الجیران+ بیوت جاهزة- 

01

.تضرر نسبي- .حي تالیلت-2
.نقص المرافق العمومیة- 

01

.وجود بیوت جاهزة- .حي بن خلیفة-3
.تغیر نسبي في الجیران- 

01

.استمارة02←بلدیة سوق الحد  -29

عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.عمارات جدیدة- .جویلیة05حي 
02.نفس الجیران- 

.استمارات03: بغلیةبلدیة - 30
عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي التطوري-1
.حي جدید بعد الزلزال- 
.االستفادة من االعانات- 
.عدم التهیئة الجیدة- 

01

.نفس الجیران- .حي حمزاوي محمد الصغیر-2
01.نفس السكنات- 
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.القریة الفالحیةحي -3
).3، 2، 1(انهیار نسبي - 
.هجرة للبیوت الجاهزة، السكنات الجیدة- 
.وجود مرافق جدیدة ووجود عامل القرابة- 

01

.استمارة01: بلدیة تاورقة- 31
عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

).3، 2، 1(انهیار نسبي - .ي محمدر حي أبح-1
.الجاهزةالهجرة والبیوت - 

01

.استمارات04: بلدیة سیدي داود- 32
عدد االستماراتأسباب االختیارالحي

.حي ساحل-1
.بیوت جاهزة- 
.قلة المراكز الصحیة- 
.وجود البطالة- 

01

.حي سوانین-2

.تضرر نسبي- 
.بیوت جاهزة- 
.رحیل المتضررین- 
.إعادة البناء- 

01

01.البیوت التي لم یعد ترمیمهابقایا - .حي رزاونیة-3

.حي أوالد محمد-4
.بیوت فردیة- 
.عدم التأثر- 
.عدم تغییر الجیران- 

01
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:أدوات جمع البیانات-ثانیا

: المالحظة/ 1

لهذا فإن اندماجنا في «تساهم المالحظة بالمشاركة في زوال الصورة الذهنیة عن مجتمع البحث 
.)1(»المجموعة إلى حد ما، یسمح لنا بالتنقل بأكثر حریة واإلطالع على ما یحیط بنا

قمت باالعتماد على هذه األداة مباشرة بعد بدایتي في الموضوع وحتى قبل ذلك، وهذا على مستوى 
وكانت مالحظاتي طوال إنجاز كل والیة بو مرداس وكل بلدیات الوالیة وكذا العدید من المناطق واألحیاء، 

البحث خاصة المالحظة بالمشاركة بحكم تواجدي بالوالیة لفترات أحیانا طویلة وهذا من خالل االحتكاك 
بكل فئات المجتمع، وفي األماكن العمومیة كمحطات النقل، واألسواق، في اإلدارات، في األحیاء السكنیة 

یوت الجاهزة، والسكنات القدیمة، في المدارس وأثناء التظاهرات والبناءات الفردیة، والب) العمارات(الجدیدة 
الریاضیة والثقافیة، وكذا في موسم الصیف واالصطیاف والسیاحة، والمالحظة تمت في جمیع الفصول، 
والمالحظة عن طریق األشرطة المصورة ألن معرفة أحداث عشر سنوات ال یتم إال باستعمال جمیع أنواع 

. المالحظة

:قابلةالم/ 2

دوات المالئمة جدا لمثل هذه البحوث لجمع ما یكفي من معلومات وبالتالي المقابلة من األتعد أداة
التقییم الجید لدرجة حدوث االندماج االجتماعي وقمت بهذه األداة مع مسؤولین وحتى مواطنین، والمقابلة 

رقام وٕاحصائیات سواء عن الخسائر مع المسؤولین واإلداریین في الهیئات المعنیة بالبحث للحصول على أ
مجال التنمیة وفي جمیع فيأو المستجدات في مجال التعویضات، أو معطیات حول المخططات المطبقة 

االندماج االجتماعي، كمجال تأثیر في المجاالت كاإلسكان والوقایة والتطرق إلى أهم المنجزات والتي لها 
الصحة والتربیة وأرقام حول مجال التخطیط في الخماسیات، واستخالص التطور الحاصل في المجال 

:التنظیمي أثناء حدوث الكوارث الطبیعیة وقمت بالمقابالت مع المسؤولین في الهیئات التالیة
.2013والوالي والیة جیجل 2008إلى 2003الي والیة بو مرداس من فترة مقابلة مع السید و - 
.- قصر الحكومة –مقابلة مع المندوب الوطني للمخاطر الكبرى - 

دار القصبة للنشر، منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة تدریبات عملیة، : ترجمة بوزید صحراوي وآخرون: موریس أنجرس-)1(
.192، ص 2004حیدرة، الجزائر، 
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).مصلحة السكن(مقابلة مع مسؤولین في دیوان والیة بو مرداس - 
.مقابالت مع مسؤولین في مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة بو مرداس- 
.كن والتجهیزات العمومیة لوالیة بومرداسمقابالت مع مسؤولین في مدیریة الس- 
.مقابالت مع مسؤولین وٕاداریین بمدریة النشاط االجتماعي لوالیة بومرداس- 
. مقابالت مع مسؤولین وٕاداریین في مدیریة الصحة لوالیة بومرداس- 
.مقابالت مع مسؤولین وٕاداریین في مدیریة الثقافة لوالیة بومرداس- 
.وٕاداریین في مدیریة البناء والتعمیر لوالیة بومرداسمقابالت مع مسؤولین- 
.مقابالت مع مسؤولین في مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة بومرداس- 
.مقابالت مع مسؤولین في مدیریة التشغیل لوالیة بومرداس- 
.مقابالت في أرشیف والیة بومرداس- 
.والیة بومرداسمقابالت مع أعضاء جمعیة الهالل األحمر الجزائري فرع - 

:االستمارة/ 3

.)1(»هي األجزاء االكثر تجزئة في مراحل البحث العلمي المیداني«

ن جامعة منتوري بعرضها لغرض تحكیمها على أستاذة موقبل اعتماد االستمارة بشكلها النهائي قمنا 
:بقسنطینة، حیث قدموا مالحظات في غایة األهمیة ونوجز منها

الخاص بعنصر البطالة 29في وضع األسئلة واألولویة والتمهید كما في السؤال مراعاة عملیة التدرج- 
.في المجتمع

.التعویضاتبطلب إعادة هیكلة السؤال السابع الخاص - 
.طلب تعدیل في السؤال التاسع الخاص باالنعزال جراء حدوث الزلزال- 
التي وظفتها وكانت لها تأثیر إیجابي اإلقامة عند األهل وهي اإلضافة35طلب إضافة في السؤال رقم - 

.في إجابات المبحوثین
.سؤاال50بمجموع كاملةوقد تضمنت االستمارة خمس محاور

.118مرجع سابق، ص : علي غربي-)1(
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أسئلة منها الجنس، السن، المستوى ) 06(المحور األول حول البیانات الشخصیة وتضمن ستة 
.التعلیمي، امتالك المبحوثین لتكوینات، الحالة العائلیة، السكن

أسئلة ) 08(ر الثاني وكان حول مخطط خلیة األزمة واالندماج االجتماعي وتضمن ثماني المحو 
یضات وكان سؤاال حول الجانب للمبحوثین وكفایتها، وتحدید التعو وتعرضت خاللها لإلعانات المقدمة 

لمستغرقة النفسي والشعور بحدوث االنعزال، وكذا تأثیر القرارات الموضوعیة بعد الزلزال، وتحدید المدة ا
.للعودة لكل من العمل والدراسة، والسؤال حول أثر الزلزال والمشاكل، وترتیب لمراحل االندماج االجتماعي

أسئلة وكانت ) 10(المحور الثالث وخصصته لمخطط الوقایة واالندماج االجتماعي وشمل عشرة 
للظاهرات ذات الطابع البدایة مع السؤال حول توفر السالمة في المنازل، ومدى حضور المبحوثین 

الوقائي، وأیضا مدى االهتمام بالملصقات والسؤال أیضا عن التأمینات، واالتصال بالهیئات المختصة 
المبحوثین لمعلومات حول االسعافات، وٕاعطاء تقییم لدور امتالكوسبب االتصال، والسؤال عن 

المحور لتقییم المبحوثین الكتساب الجمعیات ووسائل اإلعالم في مجال الوقایة وتعلق آخر سؤال في هذا
.ال ؟زائر ثقافة التعامل مع الزلزال أمالج

أسئلة وكانت ) 09(تسعة تنمیة واالندماج االجتماعي وتضمنالمحور الرابع وكان حول مخطط ال
ذو طابع اقتصادي والسؤال حول المجاالت المتعلقة بالتنمیة، وكان السؤال حول تقییم المبحوثین لمؤشرات 

م، لیكون السؤال بعدها عمل المبحوثین، وتحلیلهم لسبب تصادیة واالجتماعیة، وهذا بشكل عاالتنمیة االق
انتشار البطالة، والسؤال حول كفایة أماكن العیادة والمطالعة والترفیه للصغار والكبار، وبعدها كان تقییم 

ومعرفة مدى التحضر وكذا المجال حول النشاطات الثقافیة والریاضیة المقدمة، لنصل إلى مجال التسوق
.   التجاري، وتعلق السؤال األخیر بالمشاكل التي ما زال المبحوثین یعانون منها على مستوى الحي

االندماج االجتماعي وهو المحور الخامس وهو آخر محور في االستمارة وخصصته لمعوقات 
دقة المعوقات وهذا لالستفادة من سؤاال وهذا التحدید ب) 17(حیث شمل على سبعة عشر أطول محور

الخبرات السابقة وتصحیح األخطاء والنقائص وبناء استراتیجیة مستقبلیة فعالة، وشملت أسئلة حول الهجرة 
االضطراریة ومجموعة أخرى حول الجریمة، وكانت بدایة األسئلة حول مكان سكن المبحوثین، ثم مراحل 

االجتماعي، وهل استفادة المبحوثین من سكن جراء حدوث إسكان المبحوثین وتأثیر ذلك على االندماج
الزلزال أو االستفادة من االعانات المالیة األخرى المخصصة للبناء، والسؤال حول إدخال تعدیالت على 
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السكنات الجدیدة لمعرفة األبعاد االجتماعیة والثقافیة للمساكن، لیكون بعدها السؤال على مجموع المشاكل 
كنات وكذا المشاكل التي كانت سببا في ظهورها، وأیضا معرفة أثر الوسط سا هذه الالتي قضت علیه

العمراني الجدید على االندماج االجتماعي، ومدى تحقق التفاعل واالندماج االجتماعي وٕاذا تحقق فما هي 
االندماج العوامل وٕاذا لم یتحقق فما هي األسباب لیقوم المبحوث بعدها بترتیب الوسط األكثر تأثیر في 

االجتماعي من العمل إلى السكن إلى العائلة إلى الجیران، ومن تم تقیم السیاسة المتبعة في توزیع 
السكنات، والسؤال حول الفرق بین المدینة قبل وبعد الزلزال، لنعاود السؤال عن السكن ومدى قبول تغییر 

رحلة ماالندماج االجتماعي فكانت الالسكن وأسباب ذلك، أما المجموعة األخرى حول تأثیر الجریمة على 
مباشرة بعد حدوث الزلزال حول مصادفة المبحوثین لمظاهر العنف، وبعدها السؤال عن الجرائم المنشرة 
ومكان حدوثها، وٕاعطاء تقییم لحدوث الجریمة، ومدى تأثیرها على االندماج االجتماعي، والسؤال عن 

ختام كان السؤال عن الظاهرة التي أصبحت تعاني منها األسباب الكامنة وراء حدوث الجریمة، وفي ال
.  العائالت وهي مرافقة األبناء إلى المدارس بشكل یومي وتوضح أسباب ذلك

: الوثائق والسجالت/ 4

كثر تناسبا مع موضوع الدراسة كوني تابعت الموضوع منذ حدوث الزالزل إلى تعتبر هذه الوسیلة األ
المصالح والمدیریات، كون ذاكرة األرقام ال تنسى، مما مكنني من إجراء غایة الیوم وهذا من مختلف 

.المقارنات وتقیم المخططات بدقة

.والیة بومرداس: الوالیة/4-1

تقریر حول بومرداس قبل، أثناء وبعد الزالزل وتتضمن معلومات حول السكن وكذا مرحلة المخیمات ثم - 
.میم التجهیزات وٕابراز الجهد المالي الشامل للدولةالبیوت الجاهزة، ومرحلة بناء السكنات وتر 

صفحة منها تتضمن جانب التضامن الوطني والتكفل 30مذكرة الوالیة حول الزالزل والحصول على - 
.الرسمي والدولي وكذا تقدیم معلومات حول الزالزل

.بالتفصیل2007وثیقة حول مجال السكن إلى غایة - 

:ة بومرداسالحمایة المدنیة لوالی/4-2
.2013/ 2012وثیقة برنامج التكوین المتواصل لسنة - 

.من ثالث صفحات2011وثیقة حول نشاطات تحسیسیة توعویة إعالمیة لسنة - 
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).2013مثال خاص شهر جانفي إلى جوان (وثیقة حول برنامج المناورات التطبیقیة - 

).ثالث صفحاتمن 2012(وثیقة نشاطات تحسیسیة توعویة إعالمیة لسنة - 

).من ثالث صفحات2008(وثیقة حول نشاطات حملة التحسیس والتوعیة لسنة - 

حول حوادث المرور 2012إلى غایة 2002وثیقة حول حصیلة التدخالت الحمایة المدنیة من سنة - 
.العملیات المختلفة- مختلف الحرائق–اإلجالء الصحي 

.2012لى غایة ، إ2002وثیقة حول حصیلة المرور من سنة - 

.2007وثیقة الحصیلة الشهریة للنشاطات العملیة للوحدات الحمایة المدنیة لسنة - 

- 2008(وثیقة حول نشاطات الحمایة المدنیة للوقایة والتحسیس من األخطار المختلفة للسنوات الثالثة - 
االختناقات –ات الفیضان- أخطار البحر–خاصة بالزالزل، أخطار الحوادث المنزلیة ) 2009-2010
.المحاصیل الزراعیة- حوادث المرور- حرائق الغابات-بالغاز

تدخالت الحمایة المدنیة في حال حدوث الكوارث واألخطار یوضح الصیغ التنظیمیة وكذا مذكرة حول- 
.صفحة72توزیع المهام وٕابراز مخططات البلدیة والوالیة والوحدة یتكون من 

.مصلحة الوقایة–إنتاج مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة بومرداس ملصقة خاصة بالزلزال من- 

كتیب یبرز مهام الحمایة المدنیة وبعض اإلحصائیات خاصة بالتدخالت على مستوى الوطن وفي - 
.مختلف األخطار

.كتیب یتضمن بعض اإلرشادات- 

حال وقوع كوارث في نسخة من والوثیقة الخاصة بالمصادقة على مخطط التنظیم واإلسعافات في - 
.الوالیة

:المیزانیةمتابعةمدیریة البرمجة و /4-3

.الي المخصص لكل بلدیةملبلدي للتنمیة، ویتضمن الغالف الوثیقة حول المخطط ا- 

-التعلیم العالي: في القطاعات2011-2008-2003الدلیل اإلحصائي لوالیة بومرداس لسنوات - 
- ةفالتفا-الشؤون الدینیة-التكوین- األشغال العمومیة- الصحة- السكن-الریاضة والشباب- التربیة

.وثیقة مفصلة وكذا الجداول79وبلغ مجموع الوثائق 
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:تتضمن المبالغ المالیة التي منحتها الدولة للفترات): PSD(البرامج القطاعیة للتنمیة - 
2003←2004

2005←2009

2010←2014

.األشغال العمومیة-الصحة-السكن- الشباب والریاضة- التربیة–لقطاعات التعلیم العالي 

.صفحة32اإلحصاء العام للسكان والسكن ویتضمن - 

ة ضعیصفحات تتضمن الو 10یة بومرداس، على مستوى وال2011اإلحصاء االقتصادي العام - 
.االقتصادیة وكذا المؤسسات الموجودة ومدى فعالیتها

.2003رامج العادیة وبرامج اإلنعاش االقتصادي وثیقة حول إحصائیات الب- 

:مدیریة السكن والتجهیزات العمومیة لوالیة بومرداس/4-4

:تتضمن2013/ 12/ 31وثیقة حول برنامج السكن التساهمي إلى غایة - 
2009- 2005البرنامج الخماسي * 

2014- 2010المخطط الخماسي * 

إلى ) 2009-2005(إطار السكن الریفي للمخطط الخماسي وثیقة حول إحصائیات مساعدات في - 
.2012/ 03/ 31غایة 

.مسكن1000وثیقة حول مساعدة بــــــــــ - 
. وثیقة حول حضیرة السكن في كل بلدیات والیة بومرداس- 

. إحصائیات بعد الزلزال مباشرة*
. 2004إحصائیات إلى غایة * 
.2008إحصائیات إلى غایة * 

.صفحة12من 2006/ 04/ 30حول وضعیة السكن منذ حدوث الزلزال إلى غایة تقریر - 
.خریطة حول توزیع السكن في والیة بومرداس- 
.2002مسكن في 400واستفادة 2003للسكن بعد الزلزال 350وثیقة حول استفادة - 
حتى 05، أحمر 03، برتقالي 02وثیقة حول مساعدات الدولة للسكنات المتضررة وأخضر- 

.حسب الدوائر31/12/2008
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.وثیقة حول المجهودات المالیة للدولة في مجال السكن بعد الزلزال- 
.نموذج الستمارة الحصول على سكن والمعلومات الواردة فیها وكذا اإلجراءات- 

:مدیر الصحة لوالیة بومرداس/ 4-5

بلدیة وهذا 32لــ 2011- 2010- 2008- 1999إحصائیات للجانب االجتماعي واالقتصادي لسنوات - 
:في المجاالت التالیة

المراكز - قاعات العالج- الصیدلیات-طب األسنان- األطباء األخصائیون- األطباء العامون-أ
.صفحة32المستشفیات - عیادات خاصة- عیادات متعددة الخدمات- قاعات الوالدة- الصحیة

عدد السكان في المناطق -في المناطق الحضریةعدد السكان - عدد السكان اإلجمالي:السكان- ب
-15عدد السكان ما بین - سنة15و06طفال بین عدد األ- سنوات06األطفال أقل من عدد - الریفیة

.سنة60عدد السكان أكثر من -سنة59- 16عدد السكان ما بین - سنة29

: نصفحة وتتضم13مذكرة تقدیم قطاع الصحة في والیة بومرداس وتشمل - 

. وبرج منایل ودلسالتنیةمؤسسات الصحة العمومیة * 

. مؤسسات الصحة العمومیة الجواریة لوالیة بومرداس* 

. هیاكل أخرى* 

.القطاع الخاص وهیاكل الصحة وكذا المشاریع الهام المنجزة* 

11من ) 2008/ 12/ 24(مذكرة حول التنظیم اإلداري لقطاع الصحة لوالیة بومرداس منجز في - 

.صفحة

: صفحة تتضمن24مذكرة حول قطاع الصحة - 

. تفصیل دقیق لواقع المستشفیات* 

. ذكر جانب الموارد البشریة* 

. تحدید الجانب المالي*

).2014- 2010(إبراز أهم صفقات للمخطط الخماسي *
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:مدیریة النشاط االجتماعي لوالیة بومرداس/4-6

.لمدیریة النشاط االجتماعي لوالیة بومرداسوثیقة حول قاعة المؤسسات المتخصصة- 
.وثیقة خاصة بعدد الجمعیات وطابعها- 
).الكراء(وثیقة حول مساعدات العائالت المتضررة في الزلزال - 
.2003/ 05/ 21وثیقة حول الوضعیة المالیة للعائالت المتضررة من الزلزال إلى غایة - 
.وثیقة لعملیة التجهیزات- 
.بمساعدة الخاصة بالوفاةوثیقة خاصة - 
.نسخة من استمارة التعویضات- 
.محاور07صفحة ویتضمن 62كتاب حول التكفل النفسي االجتماعي لمدیر النشاط االجتماعي من - 

:مدیریة التشغیل لوالیة بومرداس/4-7

.2009إلى غایة 2002وثیقة حول إحصائیات مناصب الشغل من سنة - 
معطیات حول السكان، توزیع : صفحة وتتضمن14متكونة من 2010العمل إحصائیات ونشاطات - 

العمال، طلبات العمل، صیغ اإلدماج المهني، القطاع االقتصادي، اإلدارة، عقود العمل بكل الصیغ، 
.القرض المصغر

صفحة وتتضمن نفس العناصر في إحصائیات 13متكونة من 2011إحصائیات ونشاطات العمل - 
2010.

:مدیریة الثقافة/4-8

.وثائق حول تاریخ بومرداس عبر التاریخ- 
مناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة ویتضمن بنشر –كتیب بعنوان بومرداس منارة الحضارات - 

الثقافة، السیاحة، : الجانب الثقافي التاریخي لبومرداس، ویتضمن مونوغرافیا بومرداس في مجاالت
+ صفحة 50(إلخ ...لصناعة التقلیدیة، الشباب والریاضة، البرید والمواصالت،الفالحة، الصید البحري، ا

).مجموعة من الصور
.وثائق حول برامج ورحالت لألطفال المنكوبین- 
.2003وثائق حول برامج العروض السینمائیة جویلیة - 
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.وثیقة حول توزیع حافالت العرض السنماتوغرافي عبر مخیمات المنكوبین- 
الرسم، الفنون، : صورة فوتوغرافیة حول المخیمات وتنظیمها وكذا مختلف النشاطات الموجهة15- 

.المسرحیات
.شریط كاسیت فیدیو حول نشاطات مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة بومرداس بعد الزلزال- 

):فرع بومرداس(الهالل األحمر الجزائري /4-9

ل األحمر الجزائري في مجال التوعیة من الزلزال وكذا دور الهال: صفحة یتضمن30: مخطط اإلخالء- 
.توجیهات، مخططات اإلخالء، عملیات تدویسیة

).صفحة23(ور المتوسط طكتیب الزلزال یحدث فجأة هي نستعد له من اآلن، لل- 
).صفحة23(كتیب حول الزلزال باللغة الفرنسیة - 
.ملصقة حول برامج ونشاطات وتطلعات- 
.برنامج إعادة اإلدماج االجتماعي للنساء المحرومات من الحریةملصقة حول - 
.مطوبة حول زلزال ال تهلع، صور ونصائح للتعامل مع الزلزال قبل، أثناء وبعد- 
.2002أفریل / مارس12جریدة الهالل األحمر الجزائري العدد - 
.2007كتاب حول الهالل األحمر الجزائري ونشاطاته إلى غایة - 
.»الدرس«حول كیفیة التعامل مع الزلزال تحت عنوان CDقرصین- 

:مدیریة التكوین المهني/4-10

.دلیل إعالمي وتوجیهي لقطاع التكوین المهني- 
.التكوین المهني، التخصصات وشروط االلتحاقمجموع المطوبات لمراكز- 

:مصادر أخرى/ 4-11
عن وزارة ) صفحة74(2003أكتوبر 19/ 18كتاب حول فعالیات الملتقى النفسي الطبي واالجتماعي- 

.الصحة والسكان ولصالح المستشفیات وكذا وزارة العمل والتضامن الوطني
.CISPالمتعددة والخطیرة من جمعیة الشدائدیر یستكتاب حول - 
صفحات تتضمن طاقة استیعاب السكن والسكان والمؤسسات الموجودة  والوحدات 09وثیقة من - 

.المجاالت للمدنیة الجدیدة علي منجليوبرمجة مشاریع في شتىالجواریة
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:مصادر رسمیة/ 4-12
.وثیقة رسمیة35- 
:األرشیف/4-13

.االطالع  على أرشیف الصحافة الوطنیة باللغة العربیة واألجنبیة
-الشروق الیومي-دالبال(2003-05- 26إلى 2003- 05-22(مقاالت الیومیات الوطنیة من - )1

.مقال192←24) المساء-الفجر-صوت األحرار-الشعب
).مقال247مقال من أصل 50(2003/ 05/ 26باللغة الفرنسیة یوم - )2

Elmoudjahid –Elwatan –Horizou –L’authentique –L’expression –La Dépéche de
ka bylie –La Tribure.

)مقال156مقال من أصل 40) (2003/ 12/ 31إلى 2003/ 11/ 08(باللغة الفرنسیة للفترة - )3
Le jeune independant –Le maghreb –Le quotidiendoran

.1227←2003/ 11/09إلى 2003/ 05/ 31وكان عدد المقاالت المنشورة في هذه الجرائد من الفترة 
207(خاصة بالزلزال 2006لى جویلیة إ2004باللغة العربیة مقاالت الیومیات الوطنیة من جانفي - )4

).مقال
.الیوم- النصر- الفجر- صوت األحرار- الشعب- الشروق الیومي-دالبال

.248االطالع على قاعدة المعطیات بجرائد الیومیة باللغة العربیة - )5
.189قاعدة معطیات خاصة بالمقاالت - 
.قاعدة بیانات2003142-05-29إلى 2003-05-27قاعدة معطیات خاصة بالمقاالت من - 
:للجرائد التالیة2007قاعدة بیانات - 
.الفجر- النصر- المساء-صوت األحرار- الشروق الیومي-الشعب- دالبال- 
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:تحلیل البیانات-ثالثا
.البیانات الشخصیة: وللمحور األ ا

.جنس المبحوثین): 01(الجدول رقم 

ناث ، أما اإل59,23مبحوث أي 77من خالل ما جاء في الجدول یحتل جنس ذكر أعلى نسبة بـ 
%.40,00مبحوث أي 52فكان بـ 

ناث بـ وٕاجمالي جنس اإل411139لوالیة بـ وٕاذا نظرنا إلى االحصائیات نجد إجمالي الذكور با
.801068، یبلغ إجمالي السكان بـ 389929

عنأنثى، أما34327ذكر وكذا بـ 35897وبـ 70224ر عدد سكان بـ بكألتكون بلدیة بودواد ب
.أنثى2982ذكر و 3199فرد منها 6181أصغر نسبة ففي بلدیة سوق الحد وهذا بإجمالي 

بالمستوى الوطني البالغ وبالمقارنة) 2008-1998(ة بین الفتر ام% 2,2لیكون معدل النمو 
من حیث عدد سكان 16على المستوى الوطني والمرتبة 13أي تحتل والیة بومرداس المرتبة % 1,6

.الوالیة

أنتى
40.00%

ةـــالنسب التكرار الجنس
59,23% 77 ذكر
40,00% 52 أنثى
00,77% 01 دون اجابة
100% 130 المجموع
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:تحلیل البیانات-ثالثا
.البیانات الشخصیة: وللمحور األ ا

.جنس المبحوثین): 01(الجدول رقم 

ناث ، أما اإل59,23مبحوث أي 77من خالل ما جاء في الجدول یحتل جنس ذكر أعلى نسبة بـ 
%.40,00مبحوث أي 52فكان بـ 

ناث بـ وٕاجمالي جنس اإل411139لوالیة بـ وٕاذا نظرنا إلى االحصائیات نجد إجمالي الذكور با
.801068، یبلغ إجمالي السكان بـ 389929

عنأنثى، أما34327ذكر وكذا بـ 35897وبـ 70224ر عدد سكان بـ بكألتكون بلدیة بودواد ب
.أنثى2982ذكر و 3199فرد منها 6181أصغر نسبة ففي بلدیة سوق الحد وهذا بإجمالي 

بالمستوى الوطني البالغ وبالمقارنة) 2008-1998(ة بین الفتر ام% 2,2لیكون معدل النمو 
من حیث عدد سكان 16على المستوى الوطني والمرتبة 13أي تحتل والیة بومرداس المرتبة % 1,6

.الوالیة

ذكر
59.23%

أنتى
40.00%

دون اجابة
0.77%

جنس المبحوثین

ةـــالنسب التكرار الجنس
59,23% 77 ذكر
40,00% 52 أنثى
00,77% 01 دون اجابة
100% 130 المجموع

)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 274 -

:تحلیل البیانات-ثالثا
.البیانات الشخصیة: وللمحور األ ا

.جنس المبحوثین): 01(الجدول رقم 

ناث ، أما اإل59,23مبحوث أي 77من خالل ما جاء في الجدول یحتل جنس ذكر أعلى نسبة بـ 
%.40,00مبحوث أي 52فكان بـ 

ناث بـ وٕاجمالي جنس اإل411139لوالیة بـ وٕاذا نظرنا إلى االحصائیات نجد إجمالي الذكور با
.801068، یبلغ إجمالي السكان بـ 389929

عنأنثى، أما34327ذكر وكذا بـ 35897وبـ 70224ر عدد سكان بـ بكألتكون بلدیة بودواد ب
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.الوالیة

ةـــالنسب التكرار الجنس
59,23% 77 ذكر
40,00% 52 أنثى
00,77% 01 دون اجابة
100% 130 المجموع



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 275 -

.سن المبحوثین): 02(الجدول رقم 

فئات وكل فئة بطول 06من خالل الجدول نبین الفئات العمریة للمبحوثین وقسمت إلى 
المجتمع ككل وٕاذا نظرنا إلى % 36,92هي أكبر فئة بـ ] 29-20[وكانت الفئة العمریة من .سنوات10

تحتل المركز في حین% 22,31بـ ] 59- 50[شخص، لتأتي الفئة العمریة 175266فنجد أنها تبلغ 
بـ ] 49-40[شخص، أما ثالث فئة وهي 58843السادس في مجموع الفئات على مستوى الوالیة بـ 

] 39- 30[للفئة العمریة % 10,77شخص، وكانت نسبة 86083ویقدر عدد هذه الفئة بـ 12,31%
فكانت بـ ] 69- 60[من مجموع سكان الوالیة، أما عن الفئة العمریة 128650والممثلة بإجمالي 

ویبلغ % 03,85بـ ] 79- 70[فرد، لتكون آخر فئة هي من 34201وبلغ إجمالي هذه الفئة بـ % 09,23

[50-59]
22.31%

[60-69]
9.23%

النسبة التكرار الفئات
36,92% 48 [20 -29]

10,77% 14 [30 -39]

12,31% 16 [40 -49]

22,31% 29 [50 -59]

09,23% 12 [60 -69]

03,85% 05 [70 -79]

04,62% 06 دون اجابة
100% 130 المجموع
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فرد، أما عن أكبر 7414سنة فأكثر بـ 80فرد، لتكون الفئة العمریة 19526عدد سكان في هذه الفئة 
فقد بلغت ] 9-0[فرد والفئة من 149458بـ ] 19-10[النسب فنجد  في المركز الثاني الفئة من 

.فرد140515

] 29-20[أما عن تمثیل الجنس في هذه الفئات فنجد بأن أكبر عدد لإلناث هو في الفئة العمریة 
.85484وهي أیضا أكبر فئة للذكور بـ 89782بـ 

. المستوى التعلیمي للمبحوثین): 03(قم الجدول ر 

مختلف العلوم سواء بالتعلیم الرسمي أو عبر أدوات أخرى تعتمد الدول في تطورها وازدهارها على 
.وتختلف من بلد إلى آخر

النسبة التكرار المستوى التعلیمي
03,85% 05 )دون مستوى(أمي 
11,54% 15 ابتدائي
13,08% 17 متوسط
14,62% 19 ثانوي
53,85% 70 جامعي
03,08% 04 دون اجابة
100% 130 المجموع

جامعي
53.85%

دون اجابة
3.08%
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، وتحتل %53,85تكرار ونسبة 70أما عن عینة البحث فالمستوى الجامعي هو المهیمن بـ 
من المجتمع للوالیة، وتوجد أعلى نسبة للخریجین الجامعیین ببلدیة بومرداس بـ % 7,2الجامعیین 

دیة ، وٕاذا أخدنا مقیاس ذكور فأضعف نسبة ببل%4,00نسبة فهي ببلدیة جنات بـ ، أما أضعف19,3%
%.4,7ناث فأضعف نسبة ببلدیة الخروبة بـ اإل، أما عن 2,6أوالد عیسى بـ 

، وبلغ أصحاب مستوى الثانوي %14,62في حین تأتي أعلى نسبة فهي للمستوى الثانوي بـ 
لدیة ببلدیة بومرداس أما أضعف نسبة فهي بب22,2لى نسبة بـ من أفراد مجتمع الوالیة، لتكون أع% 15,1
الذكور فأضعف نسبة أما % 8,8ناث فأضعف نسبة ببلدیة بن شود بـ ، أما عن اإل%8,8بـ تتیمزری

%.7,8بـ تببلدیة تیمزری

تلمیذا 24199المستوى الثانوي فكانت بـ في)2012- 2011(حصائیات الموسم الدراسي إأما عن 
تلمیذا لتبقى أعلى نسبة للذكور ببلدیة 200819107بعدما كانت في % 61,86تلمیذا أي 14970منها 

%.71,66هو بـ بقرصووأكبر نسبة لإلناث % 45,78بـ وكانت ببلدیة األربعطاش% 50ال تتعدى 

، أما عن نسبة %76,80بنسبة 4902تلمیذ نجح 6443واجتاز في نفس الموسم البكالوریا 
تسرب مدرسي وأضعف نسبة ببلدیة % 51أي % 49,45فهي كارثیة إذ تبلغ 19416التمدرس من 
ة أضعف نسبة تمدرس بـ تنیا على مستوى الدوائر فدائرة الوهي ظاهرة خطیرة أم% 29,42تدجالیین بـ 

بلغ من مجموع المبحوثین وت% 13,08تكرار ونسبة 17أما عن المستوى المتوسط فكانت بـ % 37,10
% 36,1لتكون أكبر نسبة 2008مجموع سكان الوالیة وهذا في العام في% 31,8ستوى بـ نسبة هذا الم
، لیبلغ عدد التالمیذ في المتوسط العام %26,5ر بـ ملحد وأضعف نسبة ببلدیة شعبة العاببلدیة سوق ا

فنسجل 2011تلمیذ، أما في العام 65617لیصل إلى 2008تلمیذ لیرتفع العام 52415بـ 2003
6702ل الدوائر ما عدا دائرة بومرداس فبعد أن بلغ العدد حتلمیذ وهو ما كان في 3842بـ اضفانخ

9834، أما عن شهادة التعلیم المتوسط فبلغ عدد الممتحنین 2011تلمیذ العام 6889تلمیذ قفز إلى 

%.71,03تلمیذ أي بنسبة 6985تلمیذ نجح 

سنة فوصلت 15إلى 6للتالمیذ من ) 2012- 2011(وعن نسبة التمدرس االجمالیة للموسم 
تلمیذ وتبقى 130687تمدرس ب141574إذ من بین هذه الفئة االجمالیة والمقدر عددهم بـ % 92,31

%.89,76أضعف نسبة ببلدیة الناصریة بـ 



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 278 -

لعینة، وبلغ عدد المتمدرسین في هذا من مجموع أفراد ا11,54أما المستوى االبتدائي فكان بنسبة 
تلمیذ، لیعاود االرتفاع 71684بـ 2008تلمیذ لینخفض في العام 91942، 2003الطور في الوالیة سنة 

%.97,63سنوات 06تلمیذا وبلغت نسبة  التمدرس 79723لیصل إلى 2011سنة 

ى مستوى الوالیة فاألمیة أما عل03,84جابات ونسبة إ05ت بـ أما المبحوثین بدون مستوى فكان
وأخفض نسبة ببلدیة % 35,9بـ ت، لتكون بلدیة تیمزری%18,5فبلغت سنوات وأكثر 10لدى البالغین 
لمام لى مستوى الوالیة، وبلغت نسبة اإلع% 24,4ناث بـ ، واألمیة منتشرة أكثر في اإل%9,4بومرداس بـ 

%.81,00بالقراءة 

.ینثلغة تواصل المبحو ): 04(الجدول رقم 

األمازیغیة
18.18%

دون اجابة
1.95%

لغة تواصل المبحوثین

النسبة   التكرار لغة التواصل
59,74% 92 العربیة
18,18% 28 األمازیغیة
20,13% 31 الفرنسیة
01,95% 03 دون اجابة
100% 154 المجموع
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ملیون سنة قبل التاریخ، 2,3مرور والیة بومرداس بالعدید من الفترات التاریخیة وهذا من قبل 
جعلها تتمیز بالتنوع في الكثیر من المجاالت ومنها المجال اللغوي، فتحتل وتعاقب العدید من الحضارات 

، ویعود %59,74اللغة العربیة كلغة تواصل بین المبحوثین المركز األول وبالتالي أكثر انتشارا بنسبة 
بعد وصول موسى بن نصیر إلى افریقیا وهذا بعد إلىتاریخ تواجد العرب المسلمین أرض بومرداس

.م704

، وهذا بالتواجد %20,13تكون اللغة الفرنسیة هي ثاني لغة تواصل لدى المبحوثین بنسبة ل
، وحاولت فرنسا طمس الهویة الوطنیة بمحاربتها 1962و 1830االستعماري في الجزائر ما بین الفترة 

.للغة العربیة والدین االسالمي

.ع المبحوثینمن مجمو % 18,18هم تأما المتواصلین باللغة األـمازیغیة فنسب

. امتالك المبحوثین لتكوینات) : 05(الجدول رقم 

النسبة التكرار مجال التكوین البدائل
20,83% 10 االعالم االلي

نعم

18,75% 09 التوثیق و االرشیف
14,58% 07 تقني محاسبة
08,33% 04 السكرتاریة
08,33% 04 بناء
20,83% 10 مجاالت مختلفة
08,33% 04 دون اجابة
100% 48 المجموع الجزئي

36,92% 48 مجموع تكرار و نسبة نعم
57,69% 75 ال
05,38% 07 دون اجابة
100% 130 المجموع
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یعتبر التكوین بمفهومه العام عنصرا فعاال في تحقیق االندماج االجتماعي بالنسبة للشباب وفي كل 
كن تحقیقه من رغبات وطموحات في كسب المهنة لتكون سلوكاته وتفاعالته في خانة مالمستویات لما ی

وهذا % 57,69یة ال تملك تكوینات وقدرت نسبهم بـ بالغفالایجاب مع اآلخرین أما عن فئة المبحوثین
.لوجودهم في عمل أو دراسة أو عدم وجود رغبة

ول أاحتل مجال االعالم اآللي معین، و لم یفوتوا فرصة القیام بتكوین % 36,92في حین 
، دون نسیان مجاالت كالتوثیق واألرشیف وتقني محاسبة ومجال السكرتاریة البناء %20,83االهتمامات بـ 

.ومختلف المجاالت

76شعبة مهنیة و19متكون وهذا في 11823مؤسسة تكوینیة و 32وتوجد بوالیة بومرداس 

.فرع171تخصص و 

مختصة في تجمیل دى المعارض للتكوین بدار الثقافة رشید میمون ي في احتحدى مقابالإوفي 
سنة وأنا مدرسة في هذا المجال، ویجب أن 20على أعمال في هذا المجال منذ الالورود االصطناعي قائ

.ویجب أن یكون لإلبداع مكان بینناجیدةتقدم أشیاء 

.المجتمع ورفاهیتهجمالي ما یعني استقرار لوهذا دلیل على االهتمام بالجانب ا

ال
57.69%

دون اجابة
5.38%

امتالك المبحوثین لتكوینات
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. للمبحوثین) العائلیة(الحالة المدنیة ): 06(الجدول رقم 

جاءت إجابات المبحوثین متفاوتة حول هذا السؤال والمتعلق بالحالة المدنیة وهذا لما له من تأثیرات 
، وبلغ عدد %50مبحوث أي 65على االندماج االجتماعي، إذ كان عدد المتزوجین من أفراد العینة بلغ 

دیة خمیس الخشنة نسبة مسجلة ببلأعلى، وكانت287288)2008(المتزوجین على مستوى الوالیة سنة 

مند متى
العائلیة الحالة

بعد الزلزال قبل الزلزال
النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار البدائل

30% 21 55,71% 39 50% 65 متزوج

00% 00 01,42% 01 0,77% 01 مطلق

01,42% 01 04,28 03 03,08% 04 رملأ

44,62% 58 أعزب
01,54% 02 دون اجابة
100% 130 المجموع

0

أعزب
44.62%

دون اجابة
1.54%
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100% 130 المجموع

متزوج
50%

0
مطلق
0.77%0

ارمل
3.08%

0

أعزب
44.62%

دون اجابة
1.54% عائلیةالحالة ال
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، 2253زوج، أما أضعف نسبة زواج فكانت ببلدیة أوالد عیسى بـ 26593تلیها بلدیة بودواو بـ 27935بـ 
وٕاذا دققنا في االحصائیات أكثر فنجد مثال الذكور المتزوجین أعلى نسبة كانت ببلدیة خمیس الخشنة بـ 

مبحوث أي بنسبة 58زب فكانت لـ ، أما صفة أع14052ونفس الشيء بالنسبة لإلناث بـ 13883
أعزب، وكانت أكبر نسبة للعزاب ببلدیة 279360حصائیات وسجلت الوالیة في نفس اإل% 44,62

و او أعزب وبلدیة بود24060كز الثاني أعزب وتأتي برج منایل في المر 24840خمیس الخشنة بـ 
وهو ما ینطبق على جنس أعزب 3311قدارة بـ أعزب، لتكون أضعف نسبة للعزاب ببلدیة بوزقزة22245

أعزب على التوالي وبخمیس الخشنة، والفرق بین المتزوجین والعزاب 10574و14266ناث بـ الذكور واإل
.7928قدر بـ 

أرملة وهو عدد 20055، وسجلت الوالیة %03,08تكرارات ونسبة 04أما عن األرامل فكانت بـ 
أرمل تلیها بلدیة بودواو 1887لتكون أكبر نسبة ببلدیة برج منایل بـ 2003كبیر نظیر حدوث الزالزل في 

أرمل، إذا أحدثنا مقارنة بین 183أرمل أما عن أضعف نسبة لألرامل فكانت ببلدیة سوق الحد بـ 1659
ناث مل، أما اإلاأر 07أرمل، وأضعف نسبة بسوق الحد بـ 138الجنسین فالذكور كانت أعلى نسبة بـ 

أرمل، والفرق كبیر 176ببلدیة برج منایل وأصغر نسبة ببلدیة سوق الحد بـ 1749أكبر نسبة بـ فكانت 
.أرمل18634ناث بـ واإل1422بین أرامل جنس ذكر وأنثى إذا بلغ األول 

حالة 4160حوالي 2008، وسجلت الوالیة في 0,77أما عن الطالق فكان مبحوث فقط ونسبة 
.طالق21ة قدارة بـ ز طالق، وأصغر نسبة ببوزق438و بـ بودواطالق وسجلت أعلى نسبة بـ 

ناث أماعن اإلمطلق، وسجلت حالة واحدة فقط ببوزقزة قدارة،607وبلغ عدد المطلقین ذكور 
.حالة في بلدیة بودواو373مطلقة في الوالیة وأكبر نسبة طالق كانت بـ 3553فكانت 

.جابةعدم اإلاثنین فیما فضل مبحوثین

بعد 21حالة زواج قبل الزلزال و39عن وقت حدوث هذه الحاالت قبل أو بعد الزلزال فكانت أما 
رار حالة الزواج ما یعبر عن االستقرار االقتصادي وكذا توفر السكن مع االستقرار مالزلزال ما یعني است

الة طالق واحدة بعد الزلزال، وسجلت ح01حاالت قبل الزلزال مقابل 03االجتماعي، أما األرامل فكانت 
.                                                         فقط وقبل الزلزال
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.حوثینببناء المأعدد ): 07(الجدول رقم 

من خالل هذا الجدول یمكننا معرفة تركیب األسرة في مجتمع بومرداس ومعرفة عدد األفراد داخل 
.األسرة الواحدة

وهذا اعتبارا للعدید من % 40,00أبناء هي الفئة األكثر وهذا بنسبة 06إلى 04فكانت الفئة من 
ألبناء 09إلى 07المؤشرات، كالسكن، ومستوى المعیشة وكذا تمدرسهم، لتكون النسبة الموالیة هي من 

ید من البلدیات ابن، وقد بلغت نسبة النمو في العد12، وهناك عائالت یزید عددهم عن %21,43بنسبة 
، وأكبر نسبة ببلدیة أوالد موسى %07، وسجلت بلدیة تمزریت نسبة نمو سالبة قدرت بــــــــ %03أكثر من 

إلى 06طفل، أما من 97493سنوات على مستوى الوالیة 06، وبلغ عدد األطفال األقل من %5,9بــــ 
سنوات 04ر عدد من األطفال األقل من طفل، في حین یتواجد ببلدیة بودواو أكب141574سنة فبلغ 15

.طفل7583ویقدر عددهم بـــــ 

[7-9]
21.43%

[10-12]
7.14%

12اكتر من 
7.14%

النسبة التكرار عدد االبناء
17,14% 12 [1-3]

40,00% 28 [4-6]

21,43% 15 [7-9]

07,14% 05 [10 -12]

07,14% 05 12اكتر من 

07,14% 05 دون اجابة
100% 70 المجموع
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.سكن المبحوثین): 08(الجدول رقم 

النسبة التكرار نوع السكن
36,92% 48 عمارة
33,08% 43 سكن فردي عادي
05,38% 07 سكن هش
04,62% 06 فیال
17,69% 23 بیت جاهز
02,31% 03 بدون اجابة
100% 130 المجموع

، وهذا لطابع الوالیة وكونها والیة %36,92سكن الغالبیة من المبحوثین في العمارة وهذا نسبة 
ساحلیة ومنه وجود العمارات بشكل مكثف للقضاء على إشكال السكن خاصة بعد حدوث الزلزال وانهیار 

أما 3935ة بـ دیار الوتحتل بلدیة بومرداس 19041منزل، ویبلغ عدد المساكن في العمارات 9467
ي السكن الفردي العادي في المركز الثاني لدى تعمارة فقط، لیأ47أضعف نسبة بأوالد عیسى بـــــ 

سكن فردي 79260طر وهذا بوجود یمن المساكن هو المسوهذا النوع،%33,08المبحوثین بنسبة 
مسكن ببلدیة سوق 504ز سكن فردي، في حین ال یتجاو 7676ویوجد ببلدیة خمیس الخشنة لوحدها 

الحد، أما عن ثالث نوع من مساكن المبحوثین هو البیوت الجاهزة والتي وضعت بعد الزلزال مباشرة، وهذا 

سكن ھش
5.38%

فیال
4.62%
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.سكن المبحوثین): 08(الجدول رقم 

النسبة التكرار نوع السكن
36,92% 48 عمارة
33,08% 43 سكن فردي عادي
05,38% 07 سكن هش
04,62% 06 فیال
17,69% 23 بیت جاهز
02,31% 03 بدون اجابة
100% 130 المجموع

، وهذا لطابع الوالیة وكونها والیة %36,92سكن الغالبیة من المبحوثین في العمارة وهذا نسبة 
ساحلیة ومنه وجود العمارات بشكل مكثف للقضاء على إشكال السكن خاصة بعد حدوث الزلزال وانهیار 

أما 3935ة بـ دیار الوتحتل بلدیة بومرداس 19041منزل، ویبلغ عدد المساكن في العمارات 9467
ي السكن الفردي العادي في المركز الثاني لدى تعمارة فقط، لیأ47أضعف نسبة بأوالد عیسى بـــــ 

سكن فردي 79260طر وهذا بوجود یمن المساكن هو المسوهذا النوع،%33,08المبحوثین بنسبة 
مسكن ببلدیة سوق 504ز سكن فردي، في حین ال یتجاو 7676ویوجد ببلدیة خمیس الخشنة لوحدها 

الحد، أما عن ثالث نوع من مساكن المبحوثین هو البیوت الجاهزة والتي وضعت بعد الزلزال مباشرة، وهذا 

عمارة
36.92%

سكن فردي عادي
33.08%

بیت جاھز
17.69%

بدون اجابة
2.31%

سكن المبحوثین
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.سكن المبحوثین): 08(الجدول رقم 

النسبة التكرار نوع السكن
36,92% 48 عمارة
33,08% 43 سكن فردي عادي
05,38% 07 سكن هش
04,62% 06 فیال
17,69% 23 بیت جاهز
02,31% 03 بدون اجابة
100% 130 المجموع

، وهذا لطابع الوالیة وكونها والیة %36,92سكن الغالبیة من المبحوثین في العمارة وهذا نسبة 
ساحلیة ومنه وجود العمارات بشكل مكثف للقضاء على إشكال السكن خاصة بعد حدوث الزلزال وانهیار 

أما 3935ة بـ دیار الوتحتل بلدیة بومرداس 19041منزل، ویبلغ عدد المساكن في العمارات 9467
ي السكن الفردي العادي في المركز الثاني لدى تعمارة فقط، لیأ47أضعف نسبة بأوالد عیسى بـــــ 

سكن فردي 79260طر وهذا بوجود یمن المساكن هو المسوهذا النوع،%33,08المبحوثین بنسبة 
مسكن ببلدیة سوق 504ز سكن فردي، في حین ال یتجاو 7676ویوجد ببلدیة خمیس الخشنة لوحدها 

الحد، أما عن ثالث نوع من مساكن المبحوثین هو البیوت الجاهزة والتي وضعت بعد الزلزال مباشرة، وهذا 

سكن المبحوثین



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 285 -

، والتي تم نزع بعضها وتحویل البعض اآلخر 15467، ویبلغ عدد الشالیهات المركبة %17,69نسبة ب
.إلى اإلسكان االجتماعي

، ومجموع هذا النوع من المساكن %5,38أما عن السكن الهش أو البنایات القصدیریة فكانت بـ
بنایة ولم تسجل سوى 701بنایة، أكبر عدد منها ببلدیة خمیس الخشنة بــ3607على مستوى الوالیة بلغ 

. بنایة واحدة في بلدیة أوالد عیسى

.من مجموع المبحوثین% 4,62لم تكن سوى لدى ةات الفاخر نأما الفیال أو السك

مسكن في حین 7731لإلشارة فإنه تم نوع آخر م المساكن وهو مسكن تقلیدي ویوجد بالوالیة 
ــــ  مسكن، في حین 11483مسكن، أما مسكن ثانوي فقدر بــــــــــــ 125320المساكن المشغولة فقدرت ب

سكن 746كن ذو االستعمال المهني فهي مسكن، أما المسا22008المساكن الشاغرة فیوجد منها حوالي 
. سكن159557لیصل المجموع 
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.مخطط خلیة االزمة و االندماج االجتماعي:المحور الثاني

.للمبحوثین بعد الزلزال كافیة أو التهل االعانات التي قدم) : 09(الجدول رقم 

النسبة التكرار كفایة البدائل
46,92% 61 نعم
47,69% 62 ال
05,38% 07 دون اجابة
100% 130 المجموع

حدوث كارثة طبیعیة فجائیة مخلفة دمارا وخرابا یعني وجود أشخاص بدون مأوى وبدون طعام وال 
لباس ناهیك عن الصدمات النفسیة بوجود وفیات وجرحى، وهذا یستلزم وضع كل األجهزة في حالة عمل 

ومحاولة التخفیف من آثار الكارثة، وأقصد هنا اإلعانات، تقدیم مكثف ومنظم وهذا لتقدیم اإلعانات 
الطعام والشراب وكذا اللباس والمأوى وتنظیم العائالت والرعایة الصحیة والنفسیة وكذا عمل المسؤولین 

.على الزیارات المتتالیة لما لها من فوائد معنویة كبیرة السترجاع الطمأنینة

بحوثین فجاءت اإلجابة بفارق مبحوث فقط لعدم كفایة اإلعانات أما عن كفایة اإلعانات لدى الم
. اجات في ذات الوقتج، وهذا ما تفسره العدید من االحت%47,69بـ

دون اجابة
5.38%
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.مخطط خلیة االزمة و االندماج االجتماعي:المحور الثاني

.للمبحوثین بعد الزلزال كافیة أو التهل االعانات التي قدم) : 09(الجدول رقم 

النسبة التكرار كفایة البدائل
46,92% 61 نعم
47,69% 62 ال
05,38% 07 دون اجابة
100% 130 المجموع

حدوث كارثة طبیعیة فجائیة مخلفة دمارا وخرابا یعني وجود أشخاص بدون مأوى وبدون طعام وال 
لباس ناهیك عن الصدمات النفسیة بوجود وفیات وجرحى، وهذا یستلزم وضع كل األجهزة في حالة عمل 

ومحاولة التخفیف من آثار الكارثة، وأقصد هنا اإلعانات، تقدیم مكثف ومنظم وهذا لتقدیم اإلعانات 
الطعام والشراب وكذا اللباس والمأوى وتنظیم العائالت والرعایة الصحیة والنفسیة وكذا عمل المسؤولین 

.على الزیارات المتتالیة لما لها من فوائد معنویة كبیرة السترجاع الطمأنینة

بحوثین فجاءت اإلجابة بفارق مبحوث فقط لعدم كفایة اإلعانات أما عن كفایة اإلعانات لدى الم
. اجات في ذات الوقتج، وهذا ما تفسره العدید من االحت%47,69بـ

نعم
ال46.92%

47.69%

دون اجابة
5.38%

اإلعانات المقدمة
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.مخطط خلیة االزمة و االندماج االجتماعي:المحور الثاني

.للمبحوثین بعد الزلزال كافیة أو التهل االعانات التي قدم) : 09(الجدول رقم 

النسبة التكرار كفایة البدائل
46,92% 61 نعم
47,69% 62 ال
05,38% 07 دون اجابة
100% 130 المجموع

حدوث كارثة طبیعیة فجائیة مخلفة دمارا وخرابا یعني وجود أشخاص بدون مأوى وبدون طعام وال 
لباس ناهیك عن الصدمات النفسیة بوجود وفیات وجرحى، وهذا یستلزم وضع كل األجهزة في حالة عمل 

ومحاولة التخفیف من آثار الكارثة، وأقصد هنا اإلعانات، تقدیم مكثف ومنظم وهذا لتقدیم اإلعانات 
الطعام والشراب وكذا اللباس والمأوى وتنظیم العائالت والرعایة الصحیة والنفسیة وكذا عمل المسؤولین 

.على الزیارات المتتالیة لما لها من فوائد معنویة كبیرة السترجاع الطمأنینة

بحوثین فجاءت اإلجابة بفارق مبحوث فقط لعدم كفایة اإلعانات أما عن كفایة اإلعانات لدى الم
. اجات في ذات الوقتج، وهذا ما تفسره العدید من االحت%47,69بـ
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اجات على تأخر جیام بعد الزلزال إذ شهدت مدن احتأ04ا بالتنیة ذكالتي حدثت ببلدیة زموري وك
.ألن كل دقیقة تمر یعني فقدان أشخاص آخرین اإلنقاذخاصة فرق 

لضیق الوقت واتساع رقعة الدمار، وحتى نقص الخبرة في التعامل مع هذه الكوارث المفاجئة ا ذوه
.وعدم وجود مخازن تغطي العجز في أقصر وقت، وحتى صعوبة الوصول إلى المنكوبین

ال كانت كافیة، وهونفس ما صرح به أن اإلعانات التي قدمت بعد الزلز % 46,92في حین اعتبر 
السید الوالي عن تلك الفترة مذكرا بأن المجتمع الجزائري في كل مرة یسجل موقفا مشرفا خاصة عند 
حدوث األزمات، فروح التضامن عالیة جدا وهذا ما سجلناه أثناء حدوث الزلزال، فأطنان من المواد 

نحتاج إلیه حتى أننا طلبنا التوقف عن استقبال اإلعانات الغذائیة وكذا جبال من المیاه المعدنیة وكل ما 
ن أفراد وأطباء إلى أفراد الحمایة المدنیة دون أن ننسى التضامن الدولي م.. .أو تحدید االحتیاجات بدقة

.إلى مواد مختلفة وكل هذا من جهة ومساهمة الدولة من جهة أخرى ألن األرقام المسخرة كانت كبیرة جدا

طبیب، وما بین دولة كوبا ولیبیا 113عون لإلنقاذ وكذا 1553تسخیرض األرقام كوأورد هنا بع
طن من السمید 277,5طن، و 4476,8طبیب مختص، فمن بعض والیات الوطن تبرعت بـ68

.والفرینة

.ابة وتقدیم تقییم لهذه اإلعاناتجمبحوثین عدم اإل07فیما فضل 

.قة توزیع االعاناترأي المبحوثین في طری): 10(الجدول رقم 

النسبة التكرار طریقة التوزیع
05,38% 07 منظمة جدا
39,23% 51 متوسطة التنظیم
48,46% 63 فوضویة
06,92% 09 دون اجابة
100% 130 المجموع
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عد األرقام المقدمة لمجال اإلعانات في كافة المجاالت لم یبقى لنا أن نذكر بقلة هذه اإلعانات ت
تضامن من مختلف سكان الوالیات كبل الدول بمؤسساتها أو ما قدم قسواء كانت إعانات رسمیة من 

وقد كلفت األخرى أو المنظمات والهیئات الدولیة، لكن تمت إشكال في تسییر وتوزیع هذه اإلعانات، 
.ر هذه اإلعانات وبمشاركة الجمیعیسیتالحمایة المدنیة ب

بعدم كفایة المساعدات بمعنى عدم القائلینمبحوث عن فوضویة التوزیع وهو ما یفسر 63وعبر
وصولها أو وصول القلیل مها وظهور االنتهازیین مما فوت الفرصة على استفادة المتضررین الحقیقین، 

.الشاحنات الكبیرة مملؤة بالمساعدات لكن ال یصلنا أي شيءكنا نرى: ین قائالوذكر لي أحد المواطن

.وحتى وصولها متأخرا بأیام وأسابیع یدخل في إطار فوضویة التوزیع

من المبحوثین عن أن لتوزیع كان متوسط التنظیم، وربما یرجع لعدم % 39,23في حین عبر 
عمل اإلطارات على أزمات فجائیة، في حین لم تتجاوز اكتساب الخبرة وعدم وجود مخططات مسبقا وعدم

مبحوثین ورضاهم القام عن طریقة التوزیع وهي نسبة وجب النظر إلیها 07نسبة القائلین التنظیم الجدید 
و أالزلزال ألنة جدا في هذا المجال وتحلیلها جیدا وهي كدلیل على أنه وجب وضع استراتیجیة واضح

حدوث طارئ كلها أخطار وبینها أمور مشتركة كثیرة والتدرب على كارثة یعني الفیضان أو حریق أو 
.وجود إیجابیات لمجابهة خطر آخر

فوضویة
48.46%

دون اجابة
6.92%

رأي المبحوثین في طریقة توزیع االعانات
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عد األرقام المقدمة لمجال اإلعانات في كافة المجاالت لم یبقى لنا أن نذكر بقلة هذه اإلعانات ت
تضامن من مختلف سكان الوالیات كبل الدول بمؤسساتها أو ما قدم قسواء كانت إعانات رسمیة من 

وقد كلفت األخرى أو المنظمات والهیئات الدولیة، لكن تمت إشكال في تسییر وتوزیع هذه اإلعانات، 
.ر هذه اإلعانات وبمشاركة الجمیعیسیتالحمایة المدنیة ب

بعدم كفایة المساعدات بمعنى عدم القائلینمبحوث عن فوضویة التوزیع وهو ما یفسر 63وعبر
وصولها أو وصول القلیل مها وظهور االنتهازیین مما فوت الفرصة على استفادة المتضررین الحقیقین، 

.الشاحنات الكبیرة مملؤة بالمساعدات لكن ال یصلنا أي شيءكنا نرى: ین قائالوذكر لي أحد المواطن

.وحتى وصولها متأخرا بأیام وأسابیع یدخل في إطار فوضویة التوزیع

من المبحوثین عن أن لتوزیع كان متوسط التنظیم، وربما یرجع لعدم % 39,23في حین عبر 
عمل اإلطارات على أزمات فجائیة، في حین لم تتجاوز اكتساب الخبرة وعدم وجود مخططات مسبقا وعدم

مبحوثین ورضاهم القام عن طریقة التوزیع وهي نسبة وجب النظر إلیها 07نسبة القائلین التنظیم الجدید 
و أالزلزال ألنة جدا في هذا المجال وتحلیلها جیدا وهي كدلیل على أنه وجب وضع استراتیجیة واضح

حدوث طارئ كلها أخطار وبینها أمور مشتركة كثیرة والتدرب على كارثة یعني الفیضان أو حریق أو 
.وجود إیجابیات لمجابهة خطر آخر

منظمة جدا
5.38%

متوسطة التنظیم
فوضویة39.23%

48.46%

رأي المبحوثین في طریقة توزیع االعانات
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عد األرقام المقدمة لمجال اإلعانات في كافة المجاالت لم یبقى لنا أن نذكر بقلة هذه اإلعانات ت
تضامن من مختلف سكان الوالیات كبل الدول بمؤسساتها أو ما قدم قسواء كانت إعانات رسمیة من 

وقد كلفت األخرى أو المنظمات والهیئات الدولیة، لكن تمت إشكال في تسییر وتوزیع هذه اإلعانات، 
.ر هذه اإلعانات وبمشاركة الجمیعیسیتالحمایة المدنیة ب

بعدم كفایة المساعدات بمعنى عدم القائلینمبحوث عن فوضویة التوزیع وهو ما یفسر 63وعبر
وصولها أو وصول القلیل مها وظهور االنتهازیین مما فوت الفرصة على استفادة المتضررین الحقیقین، 

.الشاحنات الكبیرة مملؤة بالمساعدات لكن ال یصلنا أي شيءكنا نرى: ین قائالوذكر لي أحد المواطن

.وحتى وصولها متأخرا بأیام وأسابیع یدخل في إطار فوضویة التوزیع

من المبحوثین عن أن لتوزیع كان متوسط التنظیم، وربما یرجع لعدم % 39,23في حین عبر 
عمل اإلطارات على أزمات فجائیة، في حین لم تتجاوز اكتساب الخبرة وعدم وجود مخططات مسبقا وعدم

مبحوثین ورضاهم القام عن طریقة التوزیع وهي نسبة وجب النظر إلیها 07نسبة القائلین التنظیم الجدید 
و أالزلزال ألنة جدا في هذا المجال وتحلیلها جیدا وهي كدلیل على أنه وجب وضع استراتیجیة واضح

حدوث طارئ كلها أخطار وبینها أمور مشتركة كثیرة والتدرب على كارثة یعني الفیضان أو حریق أو 
.وجود إیجابیات لمجابهة خطر آخر
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:استفادة المبحوثین من التعویضات): 11(الجدول رقم 

النسبة التكرار المدة الزمنیة النسبة التكرار نوع التعویضات
00,77% 01 [شهر12-شهر1]

03,07% 04 %00,77وفاةتعویض عن  01 [سنوات4- سنة1]
01,54% 02 دون اجابة
15,95% 15 [أشهر5-شهر1]

56,15% 73
تعویض عن 

التجهزات
39,36% 37 [شهر12- أشهر6]
10,63% 10 أكتر من سنة
11,70% 11 دون اجابة

08,51% 08 [شهر24-شهر1] 13,07% 17
تعویض لكراء 

منزل
02,12% 02 [سنوات5- سنة2]

72,30% 94 %07,44المجموع 07 دون اجابة
100% 94 المجموع المعوضین
72,30% 94 المجموع
27,69% 36 دون اجابة
100% 130 المجموع

تعویض لكراء منزل
13.07

دون اجابة
27.69
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:استفادة المبحوثین من التعویضات): 11(الجدول رقم 

النسبة التكرار المدة الزمنیة النسبة التكرار نوع التعویضات
00,77% 01 [شهر12-شهر1]

03,07% 04 %00,77وفاةتعویض عن  01 [سنوات4- سنة1]
01,54% 02 دون اجابة
15,95% 15 [أشهر5-شهر1]

56,15% 73
تعویض عن 

التجهزات
39,36% 37 [شهر12- أشهر6]
10,63% 10 أكتر من سنة
11,70% 11 دون اجابة

08,51% 08 [شهر24-شهر1] 13,07% 17
تعویض لكراء 

منزل
02,12% 02 [سنوات5- سنة2]

72,30% 94 %07,44المجموع 07 دون اجابة
100% 94 المجموع المعوضین
72,30% 94 المجموع
27,69% 36 دون اجابة
100% 130 المجموع

تعوض وفاة
3.07

تعویض عن 
التجھیزات
56.15

تعویض لكراء منزل
13.07

دون اجابة
27.69

نوع التعویضات
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:استفادة المبحوثین من التعویضات): 11(الجدول رقم 

النسبة التكرار المدة الزمنیة النسبة التكرار نوع التعویضات
00,77% 01 [شهر12-شهر1]

03,07% 04 %00,77وفاةتعویض عن  01 [سنوات4- سنة1]
01,54% 02 دون اجابة
15,95% 15 [أشهر5-شهر1]

56,15% 73
تعویض عن 

التجهزات
39,36% 37 [شهر12- أشهر6]
10,63% 10 أكتر من سنة
11,70% 11 دون اجابة

08,51% 08 [شهر24-شهر1] 13,07% 17
تعویض لكراء 

منزل
02,12% 02 [سنوات5- سنة2]

72,30% 94 %07,44المجموع 07 دون اجابة
100% 94 المجموع المعوضین
72,30% 94 المجموع
27,69% 36 دون اجابة
100% 130 المجموع
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لنشاط من بین المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل تحقیق االندماج االجتماعي وعودة الحیاة 
.ملة من التعویضاتجمن جدید قامت ب

ویبلغ % 56,15فكان التعویض عن التجهیزات هو التعویض األكبر لدى المبحوثین وذلك بنسبة 
ملف وعدد 12.956ج لكل عائلة، وعدد الملفات المودعة في هذا التعویض بلغ .د200000قیمته 

دج وهذا إلى 2549000000بــــــــــ ملف وهذا بتغطیة مالیة قدرت 12.745الملفات التي سویت كانت 
.2009غایة 

وهو ما یفسر 39,36تكرار ونسبة 37شهر وهذا لــــــــــــــــ 12أشهر و6المدة فكانت ما بین عنأما
.معالجة الملفات بسرعة معقولة

8000اء بــــــــــــــ وحددت قیمة الكر 13,07أما عن التعویض الثاني والخاص بكراء المنازل فكان بـــــــــــــ 

.دج في الوسط الحضري15000دج في الوسط الریفي و 
3611عدد الملفات 

3524←عدد الملفات المعالجة 

3524←صك الدفعة األولى 

3460←صك الدفعة الثانیة  

3359←صك الدفعة الثالثة 

3.085←صك الدفعة الرابعة 

1.145←الدفعة الخامسة صك 

دجDA1.286.880.000,00التغطیة المالیةلتكون 
یجدر اإلشارة هو التالعب الذي امبحوثین وم08بــــ سنتینأما عن المدة فكانت من شهر إلى 

.حصل في هذا المجال من قبل بعض المواطنین
وفاة، وبلغ 1.509ت، إذ بلغ عدد الوفیا%03,07نسبة أما التعویض عن وفاة فكان ثالث تعویض 

حین تم رفض ملف واحد لعدم اكتمال ي ف1471وعن الملفات المقبولة 1472لفات المودعة عدد الم
.الملف

2012دج، أما في سنة 1.030.400.000,00وبلغت التغطیة المالیة لهذا النوع من التعویض 

أما 1028.300.000,00المستهلة و 1.054.290.000,00رة بــــ الغالف المالي للعائالت المتضر بلغ
دج أستهلك منها 2.556.704.000,00عن تعویض التجهیزات فخصص غالف مالي قدرت 
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، في حین بلغ المجموع 1.290.938.000,00أما الكراء فكان الغالف 2549.000.000,00
.دج37.302.000,00والباقي قدر بـ 4864.630.000,00:دج وصرف منها 4.901.932.000,00

.نسبة شعور المبحوثین باالنعزال بعد حدوت الزلزال مباشر و سبب ذلك): 12(قم الجدول ر 

النسبة التكرار أسباب االنعزال البدائل
40,45% 15 الصدمة و فقدان االصدقاء و هجرة الجیران

نعم

16,21% 06 تجربة جدیدة و عدم التأقلم مع الوضع
13,51% 05 انعدام المرافق ووجود الشالیهات في المناطق المعزولة 
10,81% 04 )تشتت(انعدام االحترام وتفكك االسر 
08,10% 03 سوء التسییر و حدوت الهمجیة 
08,10% 03 اخرى تذكر 
02,70% 01 دون اجابة
100% 37 المجموع الجزئي

28,46% 37 مجموع تكرار و نسبة نعم
68,46% 89 ال
03,07% 04 دون اجابة
100% 130 المجموع

ال
68,46%

شعور المبحوثین باالنعزال
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، في حین بلغ المجموع 1.290.938.000,00أما الكراء فكان الغالف 2549.000.000,00
.دج37.302.000,00والباقي قدر بـ 4864.630.000,00:دج وصرف منها 4.901.932.000,00

.نسبة شعور المبحوثین باالنعزال بعد حدوت الزلزال مباشر و سبب ذلك): 12(قم الجدول ر 

النسبة التكرار أسباب االنعزال البدائل
40,45% 15 الصدمة و فقدان االصدقاء و هجرة الجیران

نعم

16,21% 06 تجربة جدیدة و عدم التأقلم مع الوضع
13,51% 05 انعدام المرافق ووجود الشالیهات في المناطق المعزولة 
10,81% 04 )تشتت(انعدام االحترام وتفكك االسر 
08,10% 03 سوء التسییر و حدوت الهمجیة 
08,10% 03 اخرى تذكر 
02,70% 01 دون اجابة
100% 37 المجموع الجزئي

28,46% 37 مجموع تكرار و نسبة نعم
68,46% 89 ال
03,07% 04 دون اجابة
100% 130 المجموع

نغم
28,46%

دون اجابة
3,07%

شعور المبحوثین باالنعزال
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، في حین بلغ المجموع 1.290.938.000,00أما الكراء فكان الغالف 2549.000.000,00
.دج37.302.000,00والباقي قدر بـ 4864.630.000,00:دج وصرف منها 4.901.932.000,00

.نسبة شعور المبحوثین باالنعزال بعد حدوت الزلزال مباشر و سبب ذلك): 12(قم الجدول ر 

النسبة التكرار أسباب االنعزال البدائل
40,45% 15 الصدمة و فقدان االصدقاء و هجرة الجیران

نعم

16,21% 06 تجربة جدیدة و عدم التأقلم مع الوضع
13,51% 05 انعدام المرافق ووجود الشالیهات في المناطق المعزولة 
10,81% 04 )تشتت(انعدام االحترام وتفكك االسر 
08,10% 03 سوء التسییر و حدوت الهمجیة 
08,10% 03 اخرى تذكر 
02,70% 01 دون اجابة
100% 37 المجموع الجزئي

28,46% 37 مجموع تكرار و نسبة نعم
68,46% 89 ال
03,07% 04 دون اجابة
100% 130 المجموع
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بین إما أن نندمج ونحسن التصرف أو قد كون أمام وضع جدید أو موقف مفاجئ نكوننما نیح
رد فعلنا ناتج عن ما تعلمناه سابقا أو كنتاج لمقومات نرتكب أخطاء ولو بكلمات معینة وقد یكون

.شخصیتنا

شعور باالنعزال بدل السؤال عن االندماج وبالتالي التعامل مع المبحوثین جانب الوجاء السؤال من 
.حالة بحالة وبأكبر تركیز

وهي نسبة عالیة % 68,46وكان رد المبحوثین بعدم حدوث االنعزال هو الرأي الغالب بنسبة 
.%28,46بالمقارنة لحجم الخسائر في حین لم تتعد نسبة المتأثرین والمنعزلین بـــ 

15كبر سبب بـــــ أا االنعزال كانت الصدمة وفقدان األصدقاء وهجرة الجیران ذوعن أسباب تسجیل ه

.تكرار

فخالل هذه المرحلة الحرجة یسجل الخوف، والشعور بالهشاشة واإلهمال، وضرورة البقاء على قید 
تتراوح بین ظهور الحیاة هي التي تكون جد ملحة، واالضطرابات التي تصاحب هذه المشاعر یمكن أن

إلى غایة الفقدان الملحوظ للمبادرة، ومن ظهور سلوكات خسیسة ) إیجابیة، سلبیة(سلوكات قیادیة عفویة 
.وٕاجرامیة إلى غایة  تطویر سلوكات یمكن وصفها بالبطولیة

عراض وٕاذا كانت هذه االضطرابات ال یمكن أن توصف مبدئیا على أنها مرض عقلي، فمعظم األ
تتطلب تكفل نفسي قصیر، متوسط وطویل ...) اضطرابات النوم، أنوریكسیا، حالت ذعر(ها التي تصاحب

المدى، ویعد مرور المراحل الحرجة، مرحلة االسترجاع ستطول للعدید من األشهر وتتضمن العودة إلى 
.عد الكارثةبزائد األعمال الضروریة إلعادة البناء النفسي االجتماعي " عادیة"حیاة 

وهو سبب % 16,21سبب الثاني فیتمثل في تجربة جدیدة وعدم التأقلم مع الوضع بنسبة أما عن ال
وخاصة الجیل الجدید لم یتعایش مع مثل هذه األحداث سابقا وهذا منذ حدوث ئرمنطقي جدا ألن الجزا

، وكذا من أسباب االنعزال كذلك انعدام المرافق 1980أكتوبر 10سابقا في ) األصنام(زلزال الشلف 
ومن األسباب أیضا تتات في المناطق المعزولة وأیضا انعدام االحترام وتفكك األسر تشهووجود الشالی

.سوء التسییر وحدوث الهمجیة
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.اإلجتماعية بعد الزلزال على االندماج المبحوثینضوعو القرارات المتأثیر التدابیر و ): 13(رقم الجدول 

رضیة شكلت خلیة األزمة، وبدایة تطبیق مخطط دقیقة، بعد الهزة األ) 15(عد ربع ساعة ب
لجنة األمن الوالئیة وٕاطالع الوزراء المسؤولین على حجم الكارثة وبدایة تقدیم صیب ناإلسعافات، وكذا ت

وكذا بعض جراءاتونة وبدایة الرعایة النفسیة واتخاد اإلؤ وتقدیم المخیماإلسعافات الطبیة إلى وضع ال
.ختلف التعویضات وكذا الجانب التضامني الوسع جدامالتشریعات في ما بعد و 

قعي على المبحوثین في عملیة االندماج االجتماعي، فكانت اأوضح تأثیره الو كل هذا أردت أن 
ولى زالت حققوا اندماجا اجتماعیا سریعا أي منذ الوهلة األ43,07مبحوثین أي 56اإلجابة مشجعة الن 

نظر فيتأثیرات الزلزال ولو على الجانب النفسي وهو تقییم إیجابي لما وضع من تدابیر وقرارات صائبة
، وهنا تقیم متوسط %31,54هذه الفئة، وثاني نسبة هي لمبحوثین حققوا اندماجا اجتماعیا بطیئا بـ 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
43,07% 56 تحقق اندماجا اجتماعا سریعا
31,54% 41 تحقق اندماجا اجتماعا بطیئا
20,00% 26 لم تحقق اندماجا اجتماعا
05,38% 07 دون اجابة
100% 130 المجموع

لم تحقق اندماجا 
اجتماعا
20.00%

تأثیر التدابیر والقرارات الموضوعة بعد الزلزال 
على االندماج المبحوثین اإلجتماعي
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.اإلجتماعية بعد الزلزال على االندماج المبحوثینضوعو القرارات المتأثیر التدابیر و ): 13(رقم الجدول 

رضیة شكلت خلیة األزمة، وبدایة تطبیق مخطط دقیقة، بعد الهزة األ) 15(عد ربع ساعة ب
لجنة األمن الوالئیة وٕاطالع الوزراء المسؤولین على حجم الكارثة وبدایة تقدیم صیب ناإلسعافات، وكذا ت

وكذا بعض جراءاتونة وبدایة الرعایة النفسیة واتخاد اإلؤ وتقدیم المخیماإلسعافات الطبیة إلى وضع ال
.ختلف التعویضات وكذا الجانب التضامني الوسع جدامالتشریعات في ما بعد و 

قعي على المبحوثین في عملیة االندماج االجتماعي، فكانت اأوضح تأثیره الو كل هذا أردت أن 
ولى زالت حققوا اندماجا اجتماعیا سریعا أي منذ الوهلة األ43,07مبحوثین أي 56اإلجابة مشجعة الن 

نظر فيتأثیرات الزلزال ولو على الجانب النفسي وهو تقییم إیجابي لما وضع من تدابیر وقرارات صائبة
، وهنا تقیم متوسط %31,54هذه الفئة، وثاني نسبة هي لمبحوثین حققوا اندماجا اجتماعیا بطیئا بـ 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
43,07% 56 تحقق اندماجا اجتماعا سریعا
31,54% 41 تحقق اندماجا اجتماعا بطیئا
20,00% 26 لم تحقق اندماجا اجتماعا
05,38% 07 دون اجابة
100% 130 المجموع

تحقق اندماجا 
اجتماعا سریعا

43.07%
تحقق اندماجا 
اجتماعا بطیئا

31.54%

لم تحقق اندماجا 
اجتماعا
20.00%

دون اجابة
5.38%

تأثیر التدابیر والقرارات الموضوعة بعد الزلزال 
على االندماج المبحوثین اإلجتماعي
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.اإلجتماعية بعد الزلزال على االندماج المبحوثینضوعو القرارات المتأثیر التدابیر و ): 13(رقم الجدول 

رضیة شكلت خلیة األزمة، وبدایة تطبیق مخطط دقیقة، بعد الهزة األ) 15(عد ربع ساعة ب
لجنة األمن الوالئیة وٕاطالع الوزراء المسؤولین على حجم الكارثة وبدایة تقدیم صیب ناإلسعافات، وكذا ت

وكذا بعض جراءاتونة وبدایة الرعایة النفسیة واتخاد اإلؤ وتقدیم المخیماإلسعافات الطبیة إلى وضع ال
.ختلف التعویضات وكذا الجانب التضامني الوسع جدامالتشریعات في ما بعد و 

قعي على المبحوثین في عملیة االندماج االجتماعي، فكانت اأوضح تأثیره الو كل هذا أردت أن 
ولى زالت حققوا اندماجا اجتماعیا سریعا أي منذ الوهلة األ43,07مبحوثین أي 56اإلجابة مشجعة الن 

نظر فيتأثیرات الزلزال ولو على الجانب النفسي وهو تقییم إیجابي لما وضع من تدابیر وقرارات صائبة
، وهنا تقیم متوسط %31,54هذه الفئة، وثاني نسبة هي لمبحوثین حققوا اندماجا اجتماعیا بطیئا بـ 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
43,07% 56 تحقق اندماجا اجتماعا سریعا
31,54% 41 تحقق اندماجا اجتماعا بطیئا
20,00% 26 لم تحقق اندماجا اجتماعا
05,38% 07 دون اجابة
100% 130 المجموع

تأثیر التدابیر والقرارات الموضوعة بعد الزلزال 
على االندماج المبحوثین اإلجتماعي
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للمجهودات واإلمكانیات المسخرة وقد یكون مثال عامل الهجرة والتنقل بین الخیمة ثم البیت الجاهز ثم 
فین من الحین إلى اآلخر سكن في العمارة بمعنى ثالث أماكن وثالث فترات زمنیة والتعامل مع أفراد مختل

.جعل عملیة االندماج االجتماعي بطیئة نوعا ما

وهي % 20,00أما الفئة من المبحوثین القائلة بعدم تحقیق االندماج االجتماعي فكانت نسبتها 
كذلك نسبة معتبرة بالنظر لما قدم من إعانات وصرف من الخزینة العمومیة وما قدم من تضامن دولي 

مبحوثین عدم 07ل فضسوء التنظیم هو السبب في عدم اندماجهم االجتماعي فیما وبمعنى آخر بأن 
.التعلیق على تأثیر هذه التدابیر والقرارات

.المدة التي استغراقها المبحوثین للعودة إلى العمل و المدرسة): 14(الجدول رقم 

المجموع إلى المدرسة إلى العمل مدة العودة
النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
26,92% 35 23,07% 30 03,84% 05 أقل من شهر
39,23% 51 31,53% 41 07,69% 10 اشهر5من شهر الى 
16,15% 21 06,92% 09 09,23% 12 شهر12اشهر الى 6من 
03,08% 04 00,76% 01 02,30% 03 أكثر من سنة
14,62% 19 12,30% 16 02,30% 03 دون اجابة
100% 130 74,61% 97 25,38% 33 المجموع

12اشھر الى 6من 
شھر
16.15%

أكثر من سنة
3.08%

دون اجابة
14.62%

المدة التي استغراقھا المبحوثین للعودة إلى العمل 
والمدرسة
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أقل من شھر
26.92%

5من شھر الى 
اشھر
39.23%

دون اجابة
14.62%

المدة التي استغراقھا المبحوثین للعودة إلى العمل 
والمدرسة
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مكننا من خاللها أن نقیس نجاح الخطط الموضوعة المدة الزمنیة التي یمن المقاییس المهمة التي 
یستغرقها أفراد المجتمع للعودة إلى النشاط وبدایة زوال اآلثار، ومنها العودة إلى العمل وكذا عودة التالمیذ 

.إلى مدارسهم

مبحوث معنیین بالعودة إلى العمل، وكانت أكبر نسبة كانت لفترة من 33مبحوث كان 130فمن 
05وهي مقبولة نظرا للدمار الذي حدث، وثاني أكبر مدة من شهر إلى %9,23شهر بــــ 12أشهر إلى 6

.مبحوثین10أشهر بـــــ 

05وأكبر مدة هي من شهر إلى ، 2003مبحوث في 17أما المعنیین بالعودة إلى المدرسة فعددهم 

مبحوث في 30، وعاد 2003وهذا تزامنا مع عطلة الصیف أي من ماي إلى سبتمبر % 31,53أشهر بـــــ
مدة أقل من شهر وهذه الفئة هي المعنیة باجتیاز التالمیذ شهادة التعلیم المتوسط وشهادة البكالوریا 

تبارات الرسمیة بالوالیة بدل التنقل إلى العاصمة ، وكان تحدي السلطات هو اجتیاز التالمیذ االخ2003
.ونجحوا في ذلك

فمیداني العمل والدراسة لم یتأثر ونجحت الدولة في هذا اإلطار وهو ما أثر إیجابا على االندماج 
.االجتماعي

. تأثیر الزلزال في حیاة المبحوثین): 15(الجدول رقم 

النسبة التكرار الخیارات البدائل
38,75% 31 صدمة و تأثیرات نفسیة

نعم

18,75% 15 فشل دراسي و تسجیل انحراف أو انعزال 
06,25% 05 فشل في العمل او مشروع اقتصادي او تجاري
06,25% 05 فشل مشروع زواج أو تفكك أسري
12,50% 10 فشل في الحفاظ على مكانتك و دورك االجتماعي
06,25% 05 أخرى تذكر
11,25% 09 اجابةدون 
100% 80 المجموع الجزئي

61,54% 80 مجموع تكرار و نسبة نعم 
37,69% 49 ال
00,77% 01 دون اجابة
100% 130 المجموع
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السؤال عن الجانب النفسي ال ینبغي أن یكون أوال، ألن عملیة التذكر لن تكون جیدة، في حین 
الخارجي وتذكرا الحطام والدمار یبدأ الفرد باالسترجاع القوي وبعد الرجوع تدریجیا إلى الوراء بتذكر العالم 

السؤال كیف أثر الزلزال في حیاتك؟ىمن اإلجابة علكن للذاكرة ویدخل أعماق نفسه لیتم

، ألن المرة االولى الذي یعیش المبحوثین %38,75كان أكبر تأثیر هو صدمة وتأثیرات نفسیة بـــــــــ 
هناك عامل معروف حول الصدمة وهو أنها لها میزة Jean Marie Lemaireهذه الوضعیة، وحسب 

توسعیة، سیكون من الخطأ االكتفاء بأخذ الصدمة كشيء ال یمس سوى بالفرد بل الصدمة تنتشر 
.المساعدة إذن یجب أن تكون لها میزة التوسع، وعدم االكتفاء بمساعدة األشخاص فردیا

وحیدا ناكحتى المتدخلین، إذا ما غرق أو انهار المساعد و ال یسلم منها(المیزة التوسعیة للصدمة 
فإنه في خطر، أما إذا كان یمتلك الموارد الكافیة كي یفهم ما یحدث له فسیصبح حینئذ أحسن متدخل 

أكثر صعوبة هي اء منه، أما الصدمة النفسیة، ففي سیاقه الطبي أنه یمكن الشف" الصدمة"وأهمیة مصطلح 
م بفحص داخل قاض الصدمة جلد شاحب أو أزرق، وٕاذا كان المصاب جلده غامق وأهم أعر افي عالجه

.الفم أو أظافره هل هناك لون أزرق، جلد بارد، ضعف عام، نبض ضعیف

ألن الوضع سواء االجتماعي 18,75أما ثاني تأثیر فكان فشل دراسي وتسجیل انحراف وانعزال بـــــــ 
والتي تشیر إلى التسرب المدرسي في السنوات الماضیة وبلوغ عدم هور وأرقام التمدرس تدأو االقتصادي م

.وهي نسبة كبیرة جدا% 45المتمدرس 

ال
37.69%

تأثیر الزلزال في حیاة المبحوثین
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، ألن المرة االولى الذي یعیش المبحوثین %38,75كان أكبر تأثیر هو صدمة وتأثیرات نفسیة بـــــــــ 
هناك عامل معروف حول الصدمة وهو أنها لها میزة Jean Marie Lemaireهذه الوضعیة، وحسب 

توسعیة، سیكون من الخطأ االكتفاء بأخذ الصدمة كشيء ال یمس سوى بالفرد بل الصدمة تنتشر 
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.وهي نسبة كبیرة جدا% 45المتمدرس 

نعم
61.54%

ال
37.69%

دون اجابة
0.77%

تأثیر الزلزال في حیاة المبحوثین
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، أیضا الفشل في المجال %12,50لیكون الفشل في الحفاظ على المكانة والدور االجتماعي بـــــــ 
.أسریةتفككاتاالقتصادي وفشل مشاریع زواج ووجود 

، أما الغیر متأثرین فنسبهم 61,54مبحوث ونسبة 80م عبنینبوبلغ عدد المتأثرین والمجی
.، وربما یعود للتضرر النسبي فقط37,69%

.أعاقت االندماج االجتماعي للمبحوثینكل التي طرحت بعد حدوث الزلزال و المشا): 16(الجدول رقم 

.مبحوث لتعدد االجابات130بدل 158*

النسبة التكرار المشاكل المطروحة بعد الزلزال
22,78% 36 مشكلة السكنانهیار المنازل و 
15,82% 25 )ادارة االزمة(مشاكل تنظیمیة 
12,66% 20 انعدام المرافق العمومیة وأشكال النقل والمواصالت
11,39% 18 ) الخوف ، القلق ، االحباط( مشاكل نفسیة 
09,49% 15 تغیر مكان االقامة و فقدان أقارب و االصدقاء
06,33% 10 إلتالفهاصعوبة الحصول على الوثائق
06,33% 10 االجتماعیة اآلفاتظهور البطالة و 
05,70% 09 عدم االستقرار  و الفوضى و بطئ عملیة االندماج االجتماعي
06,33% 10 مشاكل مختلفة
03,16% 05 دون اجابة
100% 158* المجموع
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إذ نظرنا إلى الواقع االجتماعي الیوم نجد فیه المشاكل باختالف أشكالها وتأثیراتها وهذا في فترة 
عادیة، فما بالك بفترة ما بعد الزلزال فالمشاكل حینها كثیرة وهناك من یصعب حلها وهناك من تتطلب 

ود خبراء إلدارة هذه الوقت الكافي، وأخرى تتطلب تقنیات وخبرات، وعلى المستوى االجتماعي ضرورة وج
الكوارث سوسیولوجیا، والتخفیف من حدة التفكك وكذا ظهور تغیرات غیر مقصودة تكون نتاج قرارات 
السرعة أو سوء التنظیم أو معالجة مشكل على حساب ظهور مشاكل أخرى وبالتالي ضرورة تحقیق 

:الموازنة الكبرى في جمیع المجاالت

وبلغ عدد السكنات المنهارة % 22,78المنازل ومشكلة السكن بـأما عن أكبر المشاكل فنجد انهیار
890مسكن وتضرر كذلك 82581بلغت 4إلى البرتقالي 2مسكن والمتضررة من األخضر 9467

في العراء قبل وضع االجراءات الالزمة الحتواء أزمة تجعل الغالبیة من العائالت تبیما منشأة عمومیة، 
نینة وحمایة الممتلكات وكذا تحقیق االندماج األسري وصوال إلى االندماج السكن، والسكن یعني الطمأ

.االجتماعي

، وٕاذا ما %15,82فتها في خانة إدارة األزمة بــــنّ ثاني مشكل فیتمثل في المشاكل التنظیمیة وص
أخذنا الوقت القصیر فنقر بصعوبة األمر لكن یمضي بعض الوقت یصبح األمر غیر مقبول خاصة 

.مكانیات قصد تحقیق عمل منظمجمیع اإللتوفر 
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إذ نظرنا إلى الواقع االجتماعي الیوم نجد فیه المشاكل باختالف أشكالها وتأثیراتها وهذا في فترة 
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ومن المشاكل أیضا انعدام المرافق العمومیة النهیارها وعجز البقیة عن تقدیم خدمات أكبر من 
طفال وذكر أحد المساعدین بأن طاقتها خاصة لقطاع الصحة، هناك المشاكل النفسیة خاصة لدى األ

وكذا للصدمة الكبیرة، أیضا تغیر مكان اإلقامة ار ظمعاكس نأمواج البحر باتجاه رسموناألطفال كانوا ی
، أما2003في سنة %30,00ها وظهور البطالة وتعدیها نسبة فتالصعوبة الحصول على الوثائق إل

10فعبرت عن مشكلة عدم االستقرار والفوضى وبطئ عملیة االندماج االجتماعي وذكر % 56.70نسبة

.من الذهاب إلى البحر وهو عامل نفسيمبحوث بالمشاكل المختلفة وذكر منها الخوف

.ین أو الثمعالجة مشاكل المبحو ): 17(الجدول رقم 

الكافیة لمعالجة أغلب المشاكل إن بعد الذي طرح من مشاكل بعد الزلزال وبعد الفترة الطویلة وأقول 
بإیجاد حلول لهذه المشاكل % 49,23مبحوث ونسبة 64لم نقل كلها، في حین جاء رأي المبحوثین بـ 

خاصة مشكل السكن ومجهودات الدولة ففي تصریحات للسید الوالي مؤخرا بلغت القیمة االجمالیة لقطاع 
یر دوالر وهو رقم كبیر جدا، وكذا مختلف المشاریع مالی07السكن بوالیة بومرداس منذ حدوث الزلزال 

ال
30.77%

معالجة مشاكل المبحوتین أو ال

النسبة التكرار معالجة هذه المشاكل
49,23% 64 نعم
30,77% 40 ال
20,00% 26 دون اجابة
100% 130 المجموع

)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 299 -

ومن المشاكل أیضا انعدام المرافق العمومیة النهیارها وعجز البقیة عن تقدیم خدمات أكبر من 
طفال وذكر أحد المساعدین بأن طاقتها خاصة لقطاع الصحة، هناك المشاكل النفسیة خاصة لدى األ

وكذا للصدمة الكبیرة، أیضا تغیر مكان اإلقامة ار ظمعاكس نأمواج البحر باتجاه رسموناألطفال كانوا ی
، أما2003في سنة %30,00ها وظهور البطالة وتعدیها نسبة فتالصعوبة الحصول على الوثائق إل

10فعبرت عن مشكلة عدم االستقرار والفوضى وبطئ عملیة االندماج االجتماعي وذكر % 56.70نسبة

.من الذهاب إلى البحر وهو عامل نفسيمبحوث بالمشاكل المختلفة وذكر منها الخوف

.ین أو الثمعالجة مشاكل المبحو ): 17(الجدول رقم 

الكافیة لمعالجة أغلب المشاكل إن بعد الذي طرح من مشاكل بعد الزلزال وبعد الفترة الطویلة وأقول 
بإیجاد حلول لهذه المشاكل % 49,23مبحوث ونسبة 64لم نقل كلها، في حین جاء رأي المبحوثین بـ 

خاصة مشكل السكن ومجهودات الدولة ففي تصریحات للسید الوالي مؤخرا بلغت القیمة االجمالیة لقطاع 
یر دوالر وهو رقم كبیر جدا، وكذا مختلف المشاریع مالی07السكن بوالیة بومرداس منذ حدوث الزلزال 

نعم
49.23%

ال
30.77%

دون اجابة
20.00%

معالجة مشاكل المبحوتین أو ال

النسبة التكرار معالجة هذه المشاكل
49,23% 64 نعم
30,77% 40 ال
20,00% 26 دون اجابة
100% 130 المجموع

)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 299 -

ومن المشاكل أیضا انعدام المرافق العمومیة النهیارها وعجز البقیة عن تقدیم خدمات أكبر من 
طفال وذكر أحد المساعدین بأن طاقتها خاصة لقطاع الصحة، هناك المشاكل النفسیة خاصة لدى األ

وكذا للصدمة الكبیرة، أیضا تغیر مكان اإلقامة ار ظمعاكس نأمواج البحر باتجاه رسموناألطفال كانوا ی
، أما2003في سنة %30,00ها وظهور البطالة وتعدیها نسبة فتالصعوبة الحصول على الوثائق إل

10فعبرت عن مشكلة عدم االستقرار والفوضى وبطئ عملیة االندماج االجتماعي وذكر % 56.70نسبة

.من الذهاب إلى البحر وهو عامل نفسيمبحوث بالمشاكل المختلفة وذكر منها الخوف

.ین أو الثمعالجة مشاكل المبحو ): 17(الجدول رقم 

الكافیة لمعالجة أغلب المشاكل إن بعد الذي طرح من مشاكل بعد الزلزال وبعد الفترة الطویلة وأقول 
بإیجاد حلول لهذه المشاكل % 49,23مبحوث ونسبة 64لم نقل كلها، في حین جاء رأي المبحوثین بـ 

خاصة مشكل السكن ومجهودات الدولة ففي تصریحات للسید الوالي مؤخرا بلغت القیمة االجمالیة لقطاع 
یر دوالر وهو رقم كبیر جدا، وكذا مختلف المشاریع مالی07السكن بوالیة بومرداس منذ حدوث الزلزال 

النسبة التكرار معالجة هذه المشاكل
49,23% 64 نعم
30,77% 40 ال
20,00% 26 دون اجابة
100% 130 المجموع



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 300 -

مبحوث یعانون من هذه المشاكل وتخص التهیئة والبطالة، وساكني 40واألرقام المشفرة، في حین بقي 
.قص بعض بالمرافق العمومیةنرئة وكذا تالبیوت الجاهزة المه

زوال هذه المشاكل وحلها أم لم یقدموا إجابة ورأیهم في% 20مبحوث أي 26أما الملف لالنتباه أن 
.ال

). 1.2.3(ترتیب المبحوثین لمراحل االندماج االجتماعي ): 18(رقم الجدول 

المجموع دون اجابة المرتبة الثالثة المرتبة الثانیة المرتبة 
االولى البدائل

% ك % ك %
ك 
معدلة

ك %
ك 
معدلة

ك %
ك 
معدلة

ك

100 286 03,14 09 05,24 15 15 39,16 112 56 52,44 150 50
التضامن 
االجتماعي

100 221 04,97 11 19,45 43 43 55,20 122 61 20,36 45 15
التكییف 

االجتماعي 

100 199 05,25 11 30,15 60 60 46,23 92 46 18,09 36 13
االندماج 

االجتماعي

إذا نظرنا إلى التراث النظري نجد بأن ترتیب مراحل االندماج االجتماعي مرتبة كما في السؤال أي 
االندماج االجتماعي یبدأ بمرحلة التضامن االجتماعي فبعد التضرر من الكارثة تكون التبرعات وجمع 

تماعي وبدون هذه المستلزمات وكذا الروح المعنویة المرتفعة، وبذلك تسجیل أول صورة لالندماج االج
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المرحلة یصعب تحقیق ذلك، أما المرحلة الثانیة فهي التكیف االجتماعي، أي بدایة التفاعل وبدایة التعود 
على اإلطار العام، ووصوال إلى المرحلة الثالثة وهي االندماج االجتماعي والتعامل بشكل إیجابي مع 

تضامن االجتماعي في المرتبة األولى بــــــ الوسط الحالي، وهو نفس ما ذهب إلیه المبحوثین فجاء ال
تكرار، وهذا لما شهدته والیة بومرداس من تضامن منقطع النظیر من قبل 286ومجموع تكرار % 52,44

الجزائریین وحتى التضامن الدولي الذي كان كبیرا مادیا باإلعانات ومعنویا بالتصریحات، أما المرتبة 
تكرار ومثال عن التكیف 221ومجموع تكرارات بــــ % 55,20بنسبة الثانیة فكانت للتكیف االجتماعي 

فالطالب في القسم یتكیف مع الوسط الجدید ویتفاعل في حین ال یحقق اندماجا كلیا أي بدایة حدوث 
إمكانیة االندماج في مرحلة متقدمة وهو ما كان من قبل المبحوثین إذ كان االندماج االجتماعي ثالثا بـــ 

تكرار، وهو الوصول إلى المرحلة األخیرة وتحقیق 199ومجموع تكرارات بــــــــ % 30,15أكبر نسبة
.تفاعالت ونجاحات في العالقات مع الوسط األسري وعلى مستوى الجیران والمهنة والدراسة

وهنا تطابق كلي الترتب النظري وأي المبحوثین في الجانب المیداني والواقعي، في ترتیب مراحل 
.اج االجتماعياالندم
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.مخطط الوقایة واالندماج االجتماعي: المحور الثالث

. مدى سالمة مساكن المبحوثین من أخطار الزلزال:)19(رقم الجدول 

النسبة رالتكرا سالمة المبحوثین
36,15% 47 نعم
60,77% 79 ال
03,08% 04 دون اجابة
100% 130 المجموع

الزلزال وبعد فضائح قطاع البناء وعدم احترام المعاییر وبعد التحقیقات التي أجریت، بعد حدوث 
على سلم ریتشر لم تكن بالقویة جدا ولكن هشاشة 6,8وبعد توضیحات المختصین بأن درجة الزلزال 

وثین البناءات هي من أحدث الخسائر البشریة الفادحة والخسائر في الممتلكات لذا أردت معرفة رأي المبح
، أما القائلین %60,77في سالمة مساكنهم من أخطار الزالزل فجاءت غالبیة اإلجابة بال، وهذا بنسبة 

المقاییس : ، ونذكر في هذا المقام بأن هناك معاییر جدیدة للبناء%36,15بوجود السالمة فقدروا بـــــ 
.الجزائریة المضادة للزالزل

RPA المعدلة لـــــ2003لسنةRPA1999 إعادة تصنیف المناطق 2003ماي 21بعد زلزال ،
.والمعاییر التقنیة الجدیدة

ال
60.77%

مدى سالمة مساكن المبحوثین من أخطار الزلزال
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على سلم ریتشر لم تكن بالقویة جدا ولكن هشاشة 6,8وبعد توضیحات المختصین بأن درجة الزلزال 

وثین البناءات هي من أحدث الخسائر البشریة الفادحة والخسائر في الممتلكات لذا أردت معرفة رأي المبح
، أما القائلین %60,77في سالمة مساكنهم من أخطار الزالزل فجاءت غالبیة اإلجابة بال، وهذا بنسبة 

المقاییس : ، ونذكر في هذا المقام بأن هناك معاییر جدیدة للبناء%36,15بوجود السالمة فقدروا بـــــ 
.الجزائریة المضادة للزالزل

RPA المعدلة لـــــ2003لسنةRPA1999 إعادة تصنیف المناطق 2003ماي 21بعد زلزال ،
.والمعاییر التقنیة الجدیدة

نعم
36.15%

ال
60.77%

دون اجابة
3.08%

مدى سالمة مساكن المبحوثین من أخطار الزلزال
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.مخطط الوقایة واالندماج االجتماعي: المحور الثالث

. مدى سالمة مساكن المبحوثین من أخطار الزلزال:)19(رقم الجدول 

النسبة رالتكرا سالمة المبحوثین
36,15% 47 نعم
60,77% 79 ال
03,08% 04 دون اجابة
100% 130 المجموع

الزلزال وبعد فضائح قطاع البناء وعدم احترام المعاییر وبعد التحقیقات التي أجریت، بعد حدوث 
على سلم ریتشر لم تكن بالقویة جدا ولكن هشاشة 6,8وبعد توضیحات المختصین بأن درجة الزلزال 

وثین البناءات هي من أحدث الخسائر البشریة الفادحة والخسائر في الممتلكات لذا أردت معرفة رأي المبح
، أما القائلین %60,77في سالمة مساكنهم من أخطار الزالزل فجاءت غالبیة اإلجابة بال، وهذا بنسبة 

المقاییس : ، ونذكر في هذا المقام بأن هناك معاییر جدیدة للبناء%36,15بوجود السالمة فقدروا بـــــ 
.الجزائریة المضادة للزالزل

RPA المعدلة لـــــ2003لسنةRPA1999 إعادة تصنیف المناطق 2003ماي 21بعد زلزال ،
.والمعاییر التقنیة الجدیدة

مدى سالمة مساكن المبحوثین من أخطار الزلزال
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:أما فیما یخص النصوص القانونیة والتنظیمیة فهي

المؤرخ في 29/ 90المعدل والمتم للقانون 2004/ 08/ 14مؤرخ في 05/ 04القانون رقم - 
.المتعلق بالتهیئة والعمران1990/ 12/ 01

المعدلة والمتمة للمراسیم 2005/ 09/ 10المؤرخ في 318/ 05و 05/317المراسیم رقم - 
المحددة إلجراءات االعداد والمصادقة على مخططات 1991/ 28/05المؤرخ في 91/178و91/177

).الخPDVوPDAVوPOS(التعمیر

المؤرخ في176/ 91المعدل والمتمم للمرسوم 2006/ 01/ 07المؤرخ في 03/ 06المرسوم - 
).إلخ...رخصة البنا(المحدد لكیفیات تطبیق واستخراج أدوات التعمیر 1991/ 05/ 28

المحدد لشروط وكیفیات تعیین األعوان المؤهلین 2006/ 01/ 30المؤرخ في 55/ 06المرسوم - 
.مران وكذا إجراءات المراقبةعللبحث ومعاینة المخالفات للقانون الخاصة بالتهیئة وال

.مراسیم وقوانین قصد توفیر سالمة المساكن من أخطار الزالزل واألخطار الكبرىوكذا

. حضور المبحوثین للتظاهرات ثقافیة حول الوقایة من اخطار الزلزال:)20(رقم الجدول 

النسبة التكرار نوع التظاهرة البدائل
27,03 10 محاضرات في المدارس 

نعم

35,14 13 االخطار الطبیعیةأیام تحسیسیة ضد 
18,92 07 انشطة ثقافیة و علمیة
10,81 04 انشطة اخرى
08,11 03 دون اجابة
100 37 المجموع الجزئي

28,46 37 مجموع تكرار و نسبة نعم
66,15 86 ال
05,38 07 دون اجابة
100 130 المجموع
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ة العدید هومات والتمكن من مجابلمن المعللوصول لمجتمع بإمكانه التعامل بإیجابیة وكذا بالكثیر
ة منها، وجب تنوع عملیات التوعیة بالطرق المختلفة، ومنها التظاهرات یلطبیعامن األخطار خاصة 

الثقافیة والعلمیة من الجهات المختصة، وٕاجابة المبحوثین توضح بأننا الزلنا بعیدین ولم نشغل هذا المجال 
أي تظاهرة ال ثقافیة وال علمیة، وهذا لعدم اهتمامهم أو لعدم % 66,15الحیوي، إذ لم یحضر تصالياإل

وصول هذه التظاهرات إلى مجال نشاطهم، وهذا یدخل في إطار عدم التحضیر الجید للتظاهرة وتنظیمها 
ظاهرات حضروا تمن المبحوثین % 28,46ومنه إمكانیة بلوغ المعلومة أقصر مجال ممكن، في حین كان 

من مجموع المحاضرین، 35,13ة ضد األخطار الطبیعیة هي االكثر حضورا بــــــــ یسسوكانت األیام التح
في هذا اإلطار قامت مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة بومرداس بتنظیم قافلة الوقایة والتحسیس من أخطار 

رحیة لتوعیة وتحسیس المواطن من للمسرح مع توظیف فرقة مسكخشبةالزالزل، تتمثل في تهیئة شاحنة 
أخطار الزلزال كون أن والیة بومرداس تقع على شریط زلزالي ناشط حیث سطر برنامج ثري مع مدیریة 

، وكما ذكرت %27,03ت في المدارس والجامعات بـــــــ راالتربیة، وهنا ثاني نوع من التظاهرات وهي محاض
ة التكوین المهني ومدیریة الثقافة وٕادارة اإلقامات الجامعیة ابتداء كان االتفاق بین مدیریة التربیة وكذا مدیری

.2008/ 11/ 12إلى غایة 2008/ 09/ 17من یوم 

إلى 2009سبتمبر 06لتحسین من أخطار الفیضانات وهذا ابتداء من یوم لكما كانت قافلة الوقایة 
یة بومرداس لفائدة المواطنین برمجت هذه القافلة على مستوى كل دوائر وال2009أكتوبر 22غایة 

.بالدرجة األولى والمسؤولین المحلیین والمعنیین مباشرة في هذا المیدان

ال
66.15%

یبین حضور المبحوثین للتظاھرات ثقافیة حول 
الوقایة من اخطار الزلزال
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ة العدید هومات والتمكن من مجابلمن المعللوصول لمجتمع بإمكانه التعامل بإیجابیة وكذا بالكثیر
ة منها، وجب تنوع عملیات التوعیة بالطرق المختلفة، ومنها التظاهرات یلطبیعامن األخطار خاصة 

الثقافیة والعلمیة من الجهات المختصة، وٕاجابة المبحوثین توضح بأننا الزلنا بعیدین ولم نشغل هذا المجال 
أي تظاهرة ال ثقافیة وال علمیة، وهذا لعدم اهتمامهم أو لعدم % 66,15الحیوي، إذ لم یحضر تصالياإل

وصول هذه التظاهرات إلى مجال نشاطهم، وهذا یدخل في إطار عدم التحضیر الجید للتظاهرة وتنظیمها 
ظاهرات حضروا تمن المبحوثین % 28,46ومنه إمكانیة بلوغ المعلومة أقصر مجال ممكن، في حین كان 

من مجموع المحاضرین، 35,13ة ضد األخطار الطبیعیة هي االكثر حضورا بــــــــ یسسوكانت األیام التح
في هذا اإلطار قامت مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة بومرداس بتنظیم قافلة الوقایة والتحسیس من أخطار 

رحیة لتوعیة وتحسیس المواطن من للمسرح مع توظیف فرقة مسكخشبةالزالزل، تتمثل في تهیئة شاحنة 
أخطار الزلزال كون أن والیة بومرداس تقع على شریط زلزالي ناشط حیث سطر برنامج ثري مع مدیریة 

، وكما ذكرت %27,03ت في المدارس والجامعات بـــــــ راالتربیة، وهنا ثاني نوع من التظاهرات وهي محاض
ة التكوین المهني ومدیریة الثقافة وٕادارة اإلقامات الجامعیة ابتداء كان االتفاق بین مدیریة التربیة وكذا مدیری

.2008/ 11/ 12إلى غایة 2008/ 09/ 17من یوم 

إلى 2009سبتمبر 06لتحسین من أخطار الفیضانات وهذا ابتداء من یوم لكما كانت قافلة الوقایة 
یة بومرداس لفائدة المواطنین برمجت هذه القافلة على مستوى كل دوائر وال2009أكتوبر 22غایة 

.بالدرجة األولى والمسؤولین المحلیین والمعنیین مباشرة في هذا المیدان

نعم
28.46%

ال
66.15%

دون اجابة
5.38%

یبین حضور المبحوثین للتظاھرات ثقافیة حول 
الوقایة من اخطار الزلزال
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ة العدید هومات والتمكن من مجابلمن المعللوصول لمجتمع بإمكانه التعامل بإیجابیة وكذا بالكثیر
ة منها، وجب تنوع عملیات التوعیة بالطرق المختلفة، ومنها التظاهرات یلطبیعامن األخطار خاصة 

الثقافیة والعلمیة من الجهات المختصة، وٕاجابة المبحوثین توضح بأننا الزلنا بعیدین ولم نشغل هذا المجال 
أي تظاهرة ال ثقافیة وال علمیة، وهذا لعدم اهتمامهم أو لعدم % 66,15الحیوي، إذ لم یحضر تصالياإل

وصول هذه التظاهرات إلى مجال نشاطهم، وهذا یدخل في إطار عدم التحضیر الجید للتظاهرة وتنظیمها 
ظاهرات حضروا تمن المبحوثین % 28,46ومنه إمكانیة بلوغ المعلومة أقصر مجال ممكن، في حین كان 

من مجموع المحاضرین، 35,13ة ضد األخطار الطبیعیة هي االكثر حضورا بــــــــ یسسوكانت األیام التح
في هذا اإلطار قامت مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة بومرداس بتنظیم قافلة الوقایة والتحسیس من أخطار 

رحیة لتوعیة وتحسیس المواطن من للمسرح مع توظیف فرقة مسكخشبةالزالزل، تتمثل في تهیئة شاحنة 
أخطار الزلزال كون أن والیة بومرداس تقع على شریط زلزالي ناشط حیث سطر برنامج ثري مع مدیریة 

، وكما ذكرت %27,03ت في المدارس والجامعات بـــــــ راالتربیة، وهنا ثاني نوع من التظاهرات وهي محاض
ة التكوین المهني ومدیریة الثقافة وٕادارة اإلقامات الجامعیة ابتداء كان االتفاق بین مدیریة التربیة وكذا مدیری

.2008/ 11/ 12إلى غایة 2008/ 09/ 17من یوم 

إلى 2009سبتمبر 06لتحسین من أخطار الفیضانات وهذا ابتداء من یوم لكما كانت قافلة الوقایة 
یة بومرداس لفائدة المواطنین برمجت هذه القافلة على مستوى كل دوائر وال2009أكتوبر 22غایة 

.بالدرجة األولى والمسؤولین المحلیین والمعنیین مباشرة في هذا المیدان
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من حاضري التظاهرات، ووجب % 20,00وهذا ما مكن من حضور أنشطة ثقافیة وعلمیة لــــــ 
.نتصالیالجماهري قصد ایصال الفكرة والمساهمة في عملیة التكویذا النوع اإلاإلكثار من ه

.الملصقاتإهتمام المبحوثین ب:)21(رقم الجدول 

المجموع دون اجابة ال نعم
النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
100 130 01,53 02 45,38 59 53,07 69 انت شخصیا
100 130 26,15 34 22,30 29 51,53 67 أفراد عائلتك
100 130 30,76 40 20,00 26 49,23 64 و مدرسةأمؤسسة

تعتبر الملصقات من الوسائل االتصالیة المهمة جدا للتبلیغ عن فكرة معینة، تعتبر طریقة لإلعالن 
عن وجود خطر معین، وهي إما تثبت في أماكن أو تعطى في الید قصد االطالع علیها وما تحتویه من 

.توجیهات ونصائح

من أخطار الزالزل من سام بالملصقات الخاصة بالتحسیمتهاالوما یهمنا في هذا المقام رد فعل أو
.قبل المبحوثین

وجاءت نسبة أكبر في االختیارات الثالث، ففي ما یخص أنت شخصیا كانت قیم بـــــــــ 
، ونفس الشيء بنعم%51,53الهتمام بالملصقات نفس الشيء مع خانة أفراد عائلتك نسبة %53ـ07

53.07 51.53
49.23

45.38

22.3
20

1.53

26.15
30.76

انت شخصیا افراد عائلتك مؤسسة أو مدرسة

نعم ال بدون اجابة
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ما یعني وجود اهتمام وحب إطالع وكسب معلومات بنعم% 49,23مدرستك نسبة لمؤسستك أو 
وتوجیهات معینة قصد تجنب األخطار وهي عبارة عن تكوین، ألن الملصقة تكون مدروسة بالزمان 

إلى غایة یومنا وفي مؤسسات 2003باالطالع على مختلف الملصقات منذ قمتوالمكان والمحتوى، و 
التركیز على الزلزال من بین الكوارث الطبیعیة، باإلضافة إلى األخطار حظت والذا المجال، مهتمة به

.الكبرى كالكوارث المنزلیة والتعامل مع أخطار البحر

ا كم معتبر من المعلومات ومنظمة وباأللوان هما یمیز هذه الملصقات أنها متوسطة الحجم، وفی
، وتركیزها على منح مهارات 2003ماي 21ل المختلفة مع رسومات وكذا صور حقیقیة عن كارثة زلزا

التعامل مع مختلف األخطار، وأهم ملصقتین في هذا المجال كانت واحدة لمدیریة الحمایة المدیني لوالیة 
هیا نستعد له من اآلن أما الثانیة عن جمعیة قایة تحت عوان الزلزال یحدث فجأةبومرداس ومن مصلحة الو 

.ال تهلع... نة الوالئیة لبومرداس ملصقة حول تسییر الكوارث، زلزالالهالل األحمر الجزائري، اللج

.بالتأمینقیام المبحوثین :)22(رقم الجدول 

النسبة التكرار )التاریخ( متى  النسبة التكرار نوع التأمین البدائل

00% 00
قبل الزلزال 

54,54% 06
التأمین على 

المسكن
%54,54نعم 06 بعد الزلزال 45,45% 05 بدون اجابة

45,45% 05 دون اجابة 100% 11 المجموع
100% 11 المجموع 08,46% 11 مجموع نعم

84,62% 110 ال
06,92% 09 دون اجابة
100% 130 المجموع
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تنشر اإلحصائیات وتقام حمالت توعویة لهذا إذ یطرح إشكال التأمین بعد حدوث الكوارث مباشرة 
.انتهاء وزوال آثار الكارثة وقیام الدولة بمختلف التعویضات یختفي ملف التأمینالشأن ولكن بمجرد 

، وهذا رغم ما خلفه 84,62أما عن المبحوثین فالغالبیة لم تقم بتأمین الممتلكات والمقدرة نسبتهم بـــــــــ 
وثین قاموا بتأمین مبح06فقط و% 08,46الزلزال من خسائر فادحة، في حین المؤمنین فكانت نسبتهم بــــــ 

.المسكن فقط

أما عن تاریخ التأمین فكل التأمینات سجلت بعد حدوث الزلزال، ما یعني بدایة االستجابة ولو بشكل 
.ضئیل

الموافق 1424جادى الثانیة علم 27مؤرخ في 12. 03ي فجاء أمر رقم نأما عن اإلطار القانو 
.الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایا، یتعلق بإلزامیة التامین على 2003غشت سنة 26

یملك عقاري مبني یقع في الجزائر، ملكوعن المادة األول لهذا االمر فجاءت بتعین على كل 
شخصا طبیعیا كان أو معنویا ما عدا الدولة، أن یكتب عقد تأمین على األضرار یضمن هذا الملك من 

.آثار الكوارث الطبیعیة

أو معنوي یمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا ان یكتب عقد كما یتعین على كل شخص طبیعي
.تأمین على األضرار یضمن المنشآت الصناعیة أو التجاریة ومحتواها من آثار الكوارث الطبیعیة
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تنشر اإلحصائیات وتقام حمالت توعویة لهذا إذ یطرح إشكال التأمین بعد حدوث الكوارث مباشرة 
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وثین قاموا بتأمین مبح06فقط و% 08,46الزلزال من خسائر فادحة، في حین المؤمنین فكانت نسبتهم بــــــ 
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آثار الكوارث الطبیعیة المذكورة في المادة األولى أعاله، هي : 2وللتوضیح أكثر جاءت المادة 
مالك جراء وقوع حادث طبیعي ذي شدة غیر عادیة مثل الزلزال أو األضرار المباشرة التي تلحق باأل

.الفیضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى

.اتصال المبحوثین بالهیئات المهتمة باإلخطار الكبرى ): 23(رقم الجدول 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
36,92% 48 اتصال منقطع 
06,92% 09 اتصال دائم 
49,23% 64 اتصال للضرورة 
06,92% 09 دون اجابة
100% 130 المجموع

خطار الكبرى من هیئات رسمیة كالحمایة المدنیة إلى جمعیات تضع جل المؤسسات المهمة باأل
مضي أفراد دىعلمیة أرقاما هاتفیة لالستعالم واالستفسار وطلب التوضیحات، وهي مؤشر دال على م

.المجتمع في منهج إرساء ثقافة التواصل مع مصدر المعلومة حسب المستجدات

ت ناك، في حین %49,23وأجاب أغلب المبحوثین أنهم یقومون باالتصال للضرورة وفقط بـــــــــــ 
لمستوى ، ما یعني عدم بلوغ ا%06,92أما المتصلین الدائمین بـــــــــ %36,92نسبة المتصلین بانقطاع 

ما یعني ما یزید عن اتصال یومیا في فصل الصیف150تصالي اإلیجابي، وتتلقى الحمایة المدنیة اإل

اتصال للضرورة 
49.23%

اتصال المبحوثین بالھیئات المھتمة باإلخطار 
الكبرى 
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اتصال سنویا، وال تكون التدخالت سوى عن طریق االتصاالت، وٕاذا نظرنا إلى األرقام وجدنا 18000
وث الزلزال لتصل بسبب حد2003، وارتفعت في 7847بلغ عدد االتصاالت 2002التطور الكبیر ففي 

.اتصال11972بلغ عدد االتصاالت 2012وحتى في سنة 2004، لتبلغ في 14216إلى 

تصالي من لسلبیة، وهذا لما شهده المجال اإلإلى ما أسمیته شخصیا المكالمات اهبنن أأوهنا وجب 
ور سلبیة والعدد سوء استعمال یتعمد بعض المواطنین إلى استغالل الخط المجاني للحمایة المدنیة في أم

جدا ویؤثر على أداء المهمة واستنزاف لإلمكانات والوقت، مقلقكما وقفت علیه أثناء حضوري المیداني 
.كما تستعمله بعض األمهات لشغل أوقات أبناءهم في المنازل

.ذات الصلة باألخطارصال المبحوثین بالهیئاتتسبب ا): 24(الجدول رقم 

أما عن سبب اتصال المبحوثین بالهیئات المهتمة باألخطار الكبرى فنجد أول سبب وهو التبلیغ عن 
، وهو ما یسهل عملیة التدخل بسرعة والتعامل مع الخطر باحترافیة واسعة، إذ %52,32خطر بــــــــــــــ 

اخرى تذكر
7,69%

سبب اتصال المبحوثین بالھیئات ذات الصلة 
باألخطار

النسبة التكرار الجوابیةالخیارات 
05,38% 07 لطلب شروحات 
52,32% 68 للتبلیغ عن خطر
07,69% 10 اخرى تذكر
34,61% 45 دون اجابة
100% 130 المجموع
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التبلیغ تحدید المكان بدقة أو تعیین مكان وجوده بمؤسسات رسمیة أو طرق رئیسیة، وكذا دیطلب عن
وصف الحادث وتحدید حجمه لتوفیر الوسائل التي تضمن تغطیة كلیة للحادث ومخلفاته، وهناك أرقام 

.ساعة24لذلك، وجهات تعمل على استقبال المكالمات مجانیة 

حوادث المرور : كانت اتصاالت للتبریر حسب الحاالت التالیة2012إلى 2002الفترة نفم
تبلغ، ومختلف العملیات بــــــ 9528تبلغ، مختلف الحرائق مبلغ 65617بــــــــــ ، اإلجراء الصحي 10323
.تبلیغ111572بــــــ 2012إلى 2002بلیغات من تبلیغ یبلغ المجموع الت21091

ما فیها اتصاالت للجمعیات ذات ب% 05,38في حین لم تزد نسبة المتصلین لطلب شروحات 
الطابع العلمي، وهي عموما لكیفیة التعامل مع حاالت كاإلنقاذ أو الجروح أو تسربات الغاز، أو الغرق، 

.ىا شملت االستعالم حول التعامل مثال مع المرضوهي أیض% 7,69أما أخرى تذكر فكانت بـــ 

.هل من المبحوثین مسعفا): 25(رقم الجدول 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
20,77% 27 في عائلتكم 
47,69% 62 في حییكم 
13,08% 17 في مؤسسة عملكم 
18,46% 24 دون اجابة
100% 130 المجموع

حداث الفجائیة هو وجود مسعفین وهذا األخطار الكبرى وتحدیدا األمن أهم عوامل الوقایة من 
برنامج سارت علیه كل من الحمایة المدنیة وحتى جمعیة الهالل األحمر الجزائري، ألن حدوث الكارثة 

في مؤسسة عملكم 
13.08%

دون اجابة
18.46%

ھل من المبحوثین مسعفا
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حوادث المرور : كانت اتصاالت للتبریر حسب الحاالت التالیة2012إلى 2002الفترة نفم
تبلغ، ومختلف العملیات بــــــ 9528تبلغ، مختلف الحرائق مبلغ 65617بــــــــــ ، اإلجراء الصحي 10323
.تبلیغ111572بــــــ 2012إلى 2002بلیغات من تبلیغ یبلغ المجموع الت21091

ما فیها اتصاالت للجمعیات ذات ب% 05,38في حین لم تزد نسبة المتصلین لطلب شروحات 
الطابع العلمي، وهي عموما لكیفیة التعامل مع حاالت كاإلنقاذ أو الجروح أو تسربات الغاز، أو الغرق، 

.ىا شملت االستعالم حول التعامل مثال مع المرضوهي أیض% 7,69أما أخرى تذكر فكانت بـــ 

.هل من المبحوثین مسعفا): 25(رقم الجدول 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
20,77% 27 في عائلتكم 
47,69% 62 في حییكم 
13,08% 17 في مؤسسة عملكم 
18,46% 24 دون اجابة
100% 130 المجموع

حداث الفجائیة هو وجود مسعفین وهذا األخطار الكبرى وتحدیدا األمن أهم عوامل الوقایة من 
برنامج سارت علیه كل من الحمایة المدنیة وحتى جمعیة الهالل األحمر الجزائري، ألن حدوث الكارثة 

في عائلتكم 
20.77%

في حییكم 
47.69%

دون اجابة
18.46%
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یعني كثرة المصابین وتنوع اإلصابات ما یعني ضرورة وجود مسعف لتقدیم اإلسعافات األولیة، أما عن 
اءت نسب تعبر عن مدى اهتمام أفراد المجتمع باإلسعاف فأعلى نسبة كانت لوجود عینة الدراسة ج

وهي نسبة % 20,77أي 27، اما في العائلة فبتكرار %47,69مبحوث أو 602مسعف في الحي بـــــ 
%.13,08مسعف و 17معتبرة، وحتى المؤسسات في طریق عملیات التكوین وهذا بـــــ 

تقومات من قبل المختصین إذ نویكالمیدانیة كان لي الحدیث عن هذه التو أثناء القیام بالدراسة
مثال الحمایة المدنیة لوالیة بومرداس بالتكوین لعدة دورات وتبدأ بتوجیه إعالن لفائدة المواطنین الذین 

ة سنة وهذا قصد التسجیل في الدورات التكوینیة في مجال اإلسعافات االولی50و18تتراوح أعمارهم بین 
ساعة في الیوم وغالبا ما تكون في الفترات 02یوم، بحجم ساعي قدره 21لها وتدوم فترة التكوین 

مواطن، وتنتهي بعد المداوالت بمنح شهادات في اإلسعافات 20المسائیة أما عن العدد في كل دورة 
. األولیة

كوارث في إطار التنمیة وهنا أورد النص القانوني الخاص بالوقایة من االخطار الكبرى وتسیر  ال
ماي 21وذلك بعد الزلزال ) 2004دیسمبر 25المؤرخ في 04قانون (المستدامة والذي تم إصداره 

2003 .

وهذا القانون یضمن حق المواطن معرفة كل االخطار واإلمكانیات الواجب توفیرها لضمان حمایته 
.من األخطار

فرع بومرداس في مجال تكوین المسعفین ظل ضمن أما عن نشاط جمعیة الهالل األحمر الجزائري 
نشاطات االستجابة والخاص بالتكوین والتحسین، إذ تكون اإلسعافات االولیة في شكل تربص نظري 

.ساعة لفائدة الطلبة وعمال المؤسسات ولكل المواطنین بصفة عامة14وتطبیقي بمعدل 

توفي أمامها لتقرر بع ذلك االلتحاق وعن حادثة معلمة إذ لم تتمكن من إنقاذ تلمیذها والذي 
.بالتكوین في مجال اإلسعاف
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.امتالك المبحوثین لكیفیة تقدیم االسعافات من مختلف االخطار): 26(رقم الجدول 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
09,23% 12 حوادث المرور 
21,54% 28 الغرق
26,15% 34 الحریق
38,46% 50 االغماء
03,08% 04 اخرى تذكر
01,54% 02 دون اجابة
100% 130 المجموع

حول مدى قدرة المبحوثین على التعامل مع مختلف األخطار خاصة تفصیلجاء هذا السؤال بأكثر 
.ما تحتویه یومیاتنا من كثرتها

المتالك معلومات حول طریقة التعامل مع % 38,46مبحوث أي 50فكانت أكبر نسبة كانت بــ
مبحوث وهذا 34اإلغماء وهذا لكثرة وقوعه وقد یكون عرضا في الكثیر من الحاالت لیتبع بالحرق بــ 

سواء الحریق في الحوادث المنزلیة أو التعامل مع خطر حرائق الغابات كون والیة بومرداس بها غابات، 
ضرورة وهو ىتعلم إنقاذ الغرقاحة فبكلم ما یعني وجود س100أما عن وجود الشریط الساحلي المقدر بـــــــــ 

12من المبحوثین، أما عن التعامل مع حوادث المرور وهذا لكثرتها فكانت بــــــــــ % 21,54ما عبر عنه 

االغماء
38.46%

اخرى تذكر
3.08%

امتالك المبحوثین لكیفیة تقدیم االسعافات من 
مختلف االخطار
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وتضمنت إسعافات أولیة، جرح بسیط، التعامل % 03,08مبحوث، أما عن إجابة أخرى تذكر فكانت بــــــ 
:العلمیة فمعنى التعامل مع هذه األخطار یكون كاآلتيفعى، أما من الناحیة مع لذغ العقرب واأل

بالضغط وتمدید نما النزیف فیكو أاالختناق یكون بضربات على الظهر وضغطات بطنیة، 
خطر السكتة ) منیةالوضعیة الجانبیة األ(الضحیة، أما عن فقدان الوعي فیكون بوضع على الجانب 

س االصطناعي، والتدلیك القلبي الخارجي، خطر التوعك یكون وي، والتنفئالقلبیة یكون باإلنعاش القلبي الر 
بوضع المصاب في وضعیة مریحة، اما الجرح یكون بوضع المصاب في الوضعیة المناسبة، خطر 

.الحرق یكون بالرش فورا أما الكسر فیمنع الحركة

.رث الطبیعیةتقییم المبحوثین لدور الجمعیات في مجال الوقایة من اخطار الكوا): 27(رقمالجدول 

النسبة التكرار البدائل
13,08% 17 دور جید و فعال 
43,08% 56 دور متوسط و مقبول 
36,92% 48 دور ضعیف و منعدم 
06,92% 09 دون اجابة
100% 130 المجموع

دور ضعیف و منعدم 
36.92%

تقییم المبحوثین لدور الجمعیات في مجال الوقایة 
من اخطار الكوارث الطبیعیة
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من نشاط إلى آخر ضمن جمعیات ریاضیة وصوال إلى جمعیات في شتى ويمعیختلف العمل الج
نركز على مجال الوقایة من أخطار الكوارث االمجاالت، والتي تساهم كل وحسب المهمة الموكلة لها، وهن

.الطبیعیة
، لیكون الدور %43,08مبحوث أي 56فعن الدور المتوسط والمقبول كانت أكبر نسبة بـــــــــــ 

%.13,08مبحوث أي 17لیكون الرضى لدى % 36,92و 48والمعدم بــــــ الضعیف
مقسمة إلى جمعیات 1616وبالنظر إلى العدد الهائل من الجمعیات في والیة بومرداس والبالغ 

جمعیة 310جمعیة بالنشاط الثقافي المحض، ووجود 218جمعیة واختصاص 463ثقافیة واجتماعیة بــــــــ 
، وفي 430جمعیة، بلغ عدد الجمعیات المحلیة أي لجان الحي 360جمعیات الریاضیة بــــــــــــــ دینیة، أما ال

.جمعیة53األخیر جمعیات أولیاء األطفال بـــــــــ 
وهنا أعرض جانبا مما تقوم به جمعیة الهالل األحمر الجزائري فرع بومرداس عملیة الوقایة من 

.أخطار الكوارث الطبیعیة
:برنامج تسیر الكوارث الطبیعیة- أوال

إذ سهلت التكوینات المتعددة والمتخصصة المقدمة من طرف الهالل االحمر الجزائري وشركائه 
.، عمل اللجنة الوالئیة لبومرداس في مجال تسیر الكوارثهلفائدة متطوعی

:الوقایة من األخطار الكبرى- ثانیا
، بالتعاون مع 2003ماي 21د زلزال بومرداس إذ بع» ال تهلع... زلزال «حیث انطلق برنامج 

وزارة التربیة الوطنیة، بدعم من الصلیب االحمر اإلسباني وبتمویل الوكالة اإلسبانیة للتعاون الدولي 
التصرفات : والتنمیة وال یزال هذا البرنامج ساري المفعول والمواضیع الثالثة المتناولة في هذا البرنامج هي

وهذا من خالل التكوینات والمحاكاة الموجهة لفائدة التالمیذ –وبعد الزلزالثناء أ-الصحیحة قبل 
.ومستخدمي المؤسسات التربویة لوالیة بو مرداس من أستاذة وٕاداریین

وبالنسبة للمجال الطبي قامت جمعیة الهالل األحمر الجزائري فرع بو مرداس إلى استحداث جهاز 
:طبي منظم على النحو التالي

طبیب←طبیب رئیسي ←زفر طبیب ال
طبیب استعجاالت منظم

.وهناك أیضا مجهودات في المجال الدعم النفسي
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إلى نموذج هنا یر شأما عن المؤلفات الوقائیة خاصة منه أخطار الزالزل كانت العدید من الكتب وأ
.2005اآلن، وهذا بتاریخ ستعد له من نموجه للطور المتوسط تحت عنوان الزلزال یحدث فجأة هیا 

علم تالطوارئ، واتباع التعلیمات وكذا كز علیه في مجال الوقایة التحكم في وكمثال على ما تر 
على مستوى األسرة وتحتوي على ماء ة الطوارئ بوكذا وجود تحضیر حقیینالمنقذاالسعافات والعمل مع 

:تحتوي علىة االسعافات األولیةبقیحللشرب، احتیاطي للتغطیة، علب مصبرة وحلیب لألطفال، وكذا
لتعریف، دفتر العناوین وهواتف مذیاع، مصباح جیبي، بطاریات، أعواد الكبریت، نقود، بطاریات ا

، مالبس، نظارات احتیاطیة وكل ما یمكن أن نحتاجه األسرة في الظروف الطارئة، ...ستعجاالتاال
.ةطیغبل، أحارة، أدوات یدویة، مطواة، مفتاح مفكك، فص

. كما كانت اتفاقیة بین مدیریة التربیة الوطنیة حول تكوبن في االخالء والتعریف بالكوارث الطبیعیة

ى أتناول موضوع االندماج االجتماعي بعد الزلزال كان برنامج في نفس السیاق من قبل نبما أنو 
رومات من الحریة وهو اللجنة الوالئیة لبو مرداس وهو برنامج إعادة االندماج االجتماعي للنساء المح

برنامج في إطار مكافئة مواطن الضعف وقد تم تنصیب فریق متعدد التخصصات مكلف بالتوجیه وٕاعادة 
.االندماج االجتماعي

الحریة إلى تسهیل عملیة عودة المرأة منأما عن النشاطات ضمن االتصاالت بالنساء المحرومات
.اء، التكوین، التكفل النفسي، البحث عن العملو للبیت العائلي إلى االستقبال، والتوجیه، اإلی

المتواصل بهذه الجمعیات تقول بانها اكتسبت طریقة اتصاليوتبقى مجهودات مقبولة من خالل 
المساهمة في شتى المجاالت ولیس فقط مجال الوقایة من أخطار الكوارث نعمل وتجربة مكتبها م

.الطبیعیة
ولتوضیح الوضعیة أكثر نعرض ما قام به المركز الوطني لإلحصاء من استبیان حول موضوع 

:الرغبة في حملة للتوعیة حول الزلزال فكانت النتائج كاآلتي
بدون إجابةالنعمالمستوى
128422بدون مستوى

398460متوسط/ ابتدائي

254253وينثا

.والجدول یوضح الرغبة الكبیرة جدا الوضع حمالت توعیة هذا أخطار الزالزل
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رأي المبحوثین في دور وسائل االعالم في مجال التوعیة ضد أخطار الكوارث ): 28(الجدول رقم 
. ةیالطبیع

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة البدائل
35,71% 40 القنوات التلفزیونیة

نعم

19,64% 22 القنوات االذاعیة
16,07% 18 الجرائد والمجالت
25,00% 28 اإلنترنیت و شبكة التواصل االجتماعي 
03,57% 04 دون اجابة
100% 112 المجموع الجزئي

59,26% 112 مجموع تكرار و نسبة نعم
37,57% 71 ال
03,17% 06 دون اجابة
100% 189* المجموع

.لتعدد االجابات130بدل 189*

عالم بكل أنواعها في الحدیث عن مخطط الوقایة یعني بدرجة كبیرة الحدیث عن دور وسائل اإل
ختلف طرق التوعیة من كارثة إلى تمجال التوعیة ضد أخطار الكوارث الطبیعیة واألخطار األخرى، و 

منهم 71لــمبحوث كان130إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى، ولكن من مجموع أخرى ومن وسیلة إعالم
ردا سلبیا على دور هذه الوسائل، وبإطاللة بسیطة على هذه الوسائل نجد أغلبیة الحصص تعالج قضایا 

ال
37.57%

رأي المبحوثین في وسائل االعالم في التوعیة 
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59.26%

ال
37.57%

دون اجابة
3.17%

رأي المبحوثین في وسائل االعالم في التوعیة 
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األخیرة مع ما یعرف بالربیع العربي وكثرة التصادمات السیاسیة في المشرق اآلونةسیاسیة خاصة في 
إلى ذلك القضایا الریاضیة، وٕاذا كانت التحویالت وسوق الكرة فالسریع في قضایا راهنة، ضالتحولو 
، ومنها الجهل في كثیر من القضایا منها دوالرملیار700مالیین الدوالرات فإن العالم سنویا یخسر ب
قتلى 10خلفت الكارثة قص الوقایة، أو قضایا إعالمیة بعدم وصول الخبر إلى كافة أفراد أجتمع، فإذا ن

.قتلى بتصرفات خاطئة06أو7نجد 

إجابة واحتلت 11بإیجابیة هذه الوسائل وكانت بإجابات متكررة بلغت ومبحوث فأقر 53أما 
لتأثیروهذا لما كان% 35,71القنوات التلفزیونیة المرئیة األولى في مجال التوعیة حسب المبحوثین نسبة

، ولكن المالحظ هو نقص القنوات المتخصصة نواتدمان على متابعة القا اإلالصورة في ذهن المتلقي وكذ
أشرطة علمیة متخصصة واالكتفاء فقط بإحیاء األیام تبثفي الكوارث الطبیعیة وحتى القنوات األخرى ال 

.الوطنیة والعالمیة للعدید من المناسبات

% 25,00التواصل االجتماعي بـــ أما ثاني وسیلة مفضلة في مجال التوعیة نجد االنترنت وشبكة 
إلى ضفرفع من المستوى التكنولوجي في مجال االتصال الوهذا لزیارة نسبة الجامعین في المجتمع وكذا 

ذلك ربط جل المؤسسات سواء االقتصادیة أو التربویة باألنترنت وحتى انتشار الهواتف الذكیة واستعمال 
.التواصل بشكل واسع

مما % 10التعلم لها تأثیر أیضا على تأثیر هذه الوسائل اإلعالمیة، فالتعلم یكون وتبقى القاعدة في 
مما % 90مما نقوله و% 80مما نراه ونسمعه، و% 50مما نشاهده، و% 30مما نسمعه، % 20نقرأه، 

.نقوله ونفعله

.مدى اكتساب الجزائر ثقافة التعامل مع الزالزل ): 29(الجدول رقم 

النسبة التكرار اب ثقافة التعاملاكتس
46,15% 60 نعم 
47,69% 62 ال
06,15% 08 دون اجابة
100% 130 المجموع
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األخیرة وتعاملها مع بعض السنواتبعدما عاشت الجزائر العدید من الكوارث الطبیعیة خاصة في
من أضرار كبیرة، ارتأت الجزائر إلى وضع العدید من المخططات خلفهویا وما تنالمظاهر الطبیعیة س

والعدید من طرق العمل وكذا االستراتیجیات للتعامل مع هذه الوضعیات، لذا كان هذا السؤال لمعرفة تقییم 
.المبحوثین لقدرة الجزائر واكتسابها ثقافة التعامل مع األخطار الكبرى وفي كل المجاالت

والقائلین بعدم وجود القدرة على التعامل اإلیجابي والمنظم، % 47،69ي بــــ فجأت اإلجابة بالنف
وتبقى مجهودات غیر منظمة، في حین القائلین بنعم لم تكن نسبتهم بعیدة عن الرأي األول وجاءت 

مبحوثین عدم اإلجابة على 08معنى ذلك فالرأیین جاءا مناصفة في حین فضل 46،15متقاربة إذ بلغت 
.قییمهذا الت

محطة لرصد الزالزل، أغلبها في شمال البالد، أما أقدم محطة جزائریة لرصد 80وتوجد بالجزائر 
، كما أن مركز البحث في علم الفلك والفیزیاء والجیوفیزیاء یضم 1910وأنشئت سنة زریعةو ببالزالزل تقع 

.لفلكباحثا في علم ا20باحثا، من باحثا مختصا في الزالزل والجیوفیزیاء و80
خضع محطات رصد الزالزل لمعاییر جیولوجیة خاصة عند اختیار تومن الناحیة العلمیة وجب أن 

ل الجبال، وبعیدة عن األنشطة الصناعیة مثمكان إقامتها، حیث تكون في أماكن هادئة ومرتفعة 
.د بهاجتماعیة حتى ال تتأثر عملیة الرصواال

بالتنظیم أثناء حدوث الكوارث سواء الخاصة بمعاییر البناء الخاصة " وتعتبر التشریعات القانونیة 
.أو المتعلقة بخلیة األزمة وكیفیة تنظیمها و كلها من أجل التحكم أكثر في مختلف األخطار

الموافق 1424ذي القعدة عام 6المؤرخ في 504-03وقد أنشئ المركز بالمرسوم التنفیذي رقم 
والمتضمن 1985أبریل سنة 13المؤرخ 71-85مرسوم رقم ، یعدل ویتمم ال2003دیسمبر سنة 30

.مقاومة الزالزلهندسةإنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في 

رأي المبحوثین في اكتساب الجزائر لثقافة التعامل
الزالزلمع 
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نعم 
46.15%

ال
47.69%

دون اجابة
6.15%

رأي المبحوثین في اكتساب الجزائر لثقافة التعامل
الزالزلمع 
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محطة لرصد الزالزل، أغلبها في شمال البالد، أما أقدم محطة جزائریة لرصد 80وتوجد بالجزائر 
، كما أن مركز البحث في علم الفلك والفیزیاء والجیوفیزیاء یضم 1910وأنشئت سنة زریعةو ببالزالزل تقع 

.لفلكباحثا في علم ا20باحثا، من باحثا مختصا في الزالزل والجیوفیزیاء و80
خضع محطات رصد الزالزل لمعاییر جیولوجیة خاصة عند اختیار تومن الناحیة العلمیة وجب أن 

ل الجبال، وبعیدة عن األنشطة الصناعیة مثمكان إقامتها، حیث تكون في أماكن هادئة ومرتفعة 
.د بهاجتماعیة حتى ال تتأثر عملیة الرصواال

بالتنظیم أثناء حدوث الكوارث سواء الخاصة بمعاییر البناء الخاصة " وتعتبر التشریعات القانونیة 
.أو المتعلقة بخلیة األزمة وكیفیة تنظیمها و كلها من أجل التحكم أكثر في مختلف األخطار

الموافق 1424ذي القعدة عام 6المؤرخ في 504-03وقد أنشئ المركز بالمرسوم التنفیذي رقم 
والمتضمن 1985أبریل سنة 13المؤرخ 71-85مرسوم رقم ، یعدل ویتمم ال2003دیسمبر سنة 30

.مقاومة الزالزلهندسةإنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في 

رأي المبحوثین في اكتساب الجزائر لثقافة التعامل
الزالزلمع 
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.مخطط التنمیة واالندماج االجتماعي: المحور الرابع
.ةتقییم المبحوثین لمؤشرات التنمیة االقتصادیة و االجتماعی): 30(الجدول رقم 

المجموع دون اجابة سیئة متوسطة جیدة شرات التنمیة مؤ 
االقتصادیة 
النسبةواالجتماعیة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

100 130 01,53 02 51,53 67 43,07 56 03,84 05
مؤشرات المستوى 

الصحي

100 130 04,61 06 36,15 47 54,61 71 04,61 06
مؤشرات المستوى 

التعلیمي

100 130 05,63 07 50,00 65 43,84 57 00,76 01
مؤشرات مستوى 

المعیشة

100 130 06,15 08 53,07 69 38,46 50 02,30 03
مؤشرات مستوى 

التحضر

100 130 06,92 09 48,46 63 41,53 54 03,07 04
مؤشرات هیكل 

االنتاج

100 130 05,83 07 40,00 52 47,69 62 06,92 09
هیكل القوى مؤشرات

العاملة

3.84 4.61
0.76 2.3 3.07

6.92

43.07

54.61

43.84
38.46

41.53

47.69
51.53

36.15

50
53.07

48.46

40

1.53
4.61 5.63 6.15 6.92 5.83

مؤشرات المستوى 
الصحي

مؤشرات المستوى 
التعلیمي 

مؤشرات مستوى 
المعیشة

مؤشرات مستوى 
التحضر

مؤشرات ھیكل 
االنتاج

مؤشرات ھیكل القوى 
العاملة

مؤشرات التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة
جیدة متوسطة سیئة دون اجابة



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 320 -

جاءت إجابات المبحوثین حول مؤشرات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في مجملها في المستوى 
لمؤشرات هیكل القوى % 06،92من المتوسط إلى الضعیف، فأعلى نسبة للمستوى الجید لم تتعدى 

عن أكبر نسبة للتقییم السیئ من ما أ54،61بة للمستوى التعلیمي نسبة العاملة، في حین جاءت أعلى نس
%.51،53القطاع الصحي بنسبة ببوع تنصیب مؤشرات مستوى التحضر م

ة قصد یولتحقیق الموضوعیة النوعیة في تحلیلنا قمت بمخالف الزیارات المتكررة للقطاعات المعن
.تسلیط الضوء أكثر وجمع المعطیات التي تمكننا من التحلیل العلمي الدقیق

فنجد أربع مؤسسات عمومیة استشفائیة توى الصحي على مستوى والیة بومرداس، مؤشرات المس
، أما العیادات المتعددة ریرس613بطاقة استیعاب الثنیة،برج منایل، دلس،موزعة بكل من بومرداس، 

.قاعة تولید16مخبر، 30قاعة أما المخابر فـــ 106عیادة، أما قاعات العالج 34الخدمات فنجد منها 

قاعات لإلنعاش، أما حتى إذا أضفنا القطاع 08قاعة، و19وعن قاعات جراحة العملیات نجد 
. الخاص فالمعطیات ال تتغیر

طبیب، أي 641م، قطاع خاص بلغ اأما عن اإلطار البشري فنجد األطباء العامین سواء قطاع ع
2347مختص مقابل طبیب 01طبیب و362شخص، أما األطباء المختصین فبـــ 1325طبیب لكل 

.صیدلیة212قدمه تجراح أما الخدمات الصیدلیة ف282شخص، أما جرحى األسنان فبلغ عددهم 

ممرض مؤهل أما القابالت 217ممرض حامل شهادة دولة وكذا 1064أما فئة الممرضین فنجد 
.ممرض20أما المختصین في طب العیون فبلغ عدد 152فقدر عدد بــ 

هنا ثالث قطاعات وهي التربیة، التكوین والتعلیم فناقشتمرداس ي بوالیة بو عن مؤشرات التعلیم
العالي، إذ یحظى قطاع التربیة باهتمام خاص من قبل السلطات المحلیة لوالیة بو مرداس بحیث تقدر 

للتعلیم 37للطور الثالث، و91مؤسسة للطورین األول والثاني، و368عدد المؤسسات التعلیمیة بــ 
.يالثانو 

المراتب األول في ترتیب نتائج 2012، 2011ي اسر تلت والیة بومرداس في الموسم الدواح
.البكالوریا إال أن نسبة عدم التمدرس تبقى عالیة جدا
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ملحقات ومعهدین وطنیین 07، مهنيمراكز تكوین 10أما قطاع التكوین فالوالیة تتوفر على 
والفندقة وثانیهما متخصص في تقنیات اإلدارة والتسییر للتكوین المهني، أحدهما متخصص في السیاحة 

. عهد العالي للتكوین المهنيمإضافة إلى مركز جهوي متخصص في تكوین المعوقین، وال

LMDطالب في نظامین 26563رة یزید عن قد جامعة محمد بو و عن قطاع التعلیم العالي، فوجو 

اء أحی09صة في علوم المحروقات، وكذا وجود والكالسیك، وكذا وجود عدد هائل من المعاهد المتخص
.وجبة9230طعم جامعي بـــ م11طالب وكذا 1340جامعة لــ 

ومن المؤشرات أیضا المهمة لتقییم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة نجد مؤشرات مستوى المعیشة، 
ومن نشاط إلى آخر وبطبیعة الحال وجب اإلشارة إلى مستوى الدخل والذي یختلف من وظیفة إلى أخرى

دج رغم وجود العدید من 18000وكذا من رتبة إلى أخرى، فاألجر الوطني المضمون ال یقل عن 
الموظفین تحت هذه القیمة، إال أن الزیادات المختلفة في األجور بدأت تسمح لتحسن مستوى المعیشة رغم 

.اطالزیادة في األسعار والوسائل، وهذا ما سأبرزه في العدید من النق

، في حین بلغت شبكة الصرف الصحي %81,4شبكة المیاه الصالحة للشرب بلغت بفنسبة الربط 
وهي نسبة قلیلة نوعا ما، شبكة الكهرباء كانت % 22,8، أما الربط بالغاز الطبیعي فوصلت 73,1لــــــــــ 
، أما المطبخ 78,3د بنسبة أما الحمام فمتواج91,3، أما المساكن التي بها مرحاض فبلغت %94,6بــــــــــ 

%.88,3فلدى 

وهي نسبة تعبر عن التخلف % 2,8ولوجیا فبلغ عدد المشتركین في األنترنت نأما عن استعمال التك
من سكان الوالیة، جهاز 11,4الكبیر في هذا المجال، وحتى جهاز الكمبیوتر غیر متواجد إال لدى نسبة 

.من األسر% 13,3الهوائي متواجد لدى 

من % 3,2عن مؤشر تحقیق الرفاهیة ووجود إقامة ثانویة، فهذا المؤشر موجود فقط لدى أما 
.المحظوظین

% 29,2كما أن عدد الغرف في المسكن یعد من المؤشرات أیضا فنجد أعلى نسبة والمقدرة بـــ 
ألربع غرف وهي نسبة مقبولة، أما أكثر من خمس غرف% 20,5لغرفتین، و % 25,2لثالث غرف یلیها 
%.6,9فال تتعدى نسبتهم 
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وٕاذا أخذنا مؤشرات مستوى التحضر بالتحلیل وجب التطرق لعدة قضایا وهنا نركز على سلوكات 
.أفراد المجتمع وتستعرض مختلف المؤشرات

ذا هأوال مؤشر التجانس والتعایش والقیم الخلقیة وكذا التسامح، فنجد روح التضامن الكبیرة جدا، و 
، وبعض المظاهر المنافیة للتحضر نجد بیااخلیة إال أن االنسجام موجود ولو نسرغم حركات الهجرة الد

قضیة في 86قضیة و117بــــــ 2003ال سجلت في ثوكذا المشاجرة في الطریق العمومي مشتمالسب وال
، أیضا من مؤشرات التحضر نجد النظافة، إذ تعاني العدید من األحیاء 2011قضیة في 92، و2006

.ظاهرة انتشار القمامةمن 

فهو استعمال األرقام المجانیة للحمایة المدنیة كمثالمن المؤشرات كذلك وحسب ما وقفت علیه 
.نهائیاي، إذ یستعمل في غیر محلهثكار سلوك

ما الحظت االستعمال المتحضر لوسائل النقل سواء من حافالت إلى قطارات حدیثة، وكذا احترام ك
.إشارات المرور

. ویبقى رأي المبحوثین هو األهم في تقسیمهم لهذه المؤشرات كونهم یعایشون هذه السلوكات یومیا

أما عن مؤشرات هیكل اإلنتاج فأتناول في هذا المقام ثالث قطاعات رئیسیة أبدأها بالقطاع 
األولى على الفالحي إذ تزخر والیة بومرداس بقدرات فالحیة معتبرة وهي والیة یرتكز اقتصادها بالدرجة 

الفالحة، ساعدتها في ذلك األراضي الخصبة و وفرة المیاه ناهیك عن مناخها المتوسطي، وتقدر المساحة 
هكتار 12200هكتار أراضي صالحة للزراعة و 65.738هكتار منها 99.592اإلجمالیة للفالحة 

ثمرة من كروم، تین، زیتون مساحة مسقیة وینتج قطاع الفالحة بوالیة بومرداس مختلف أنواع األشجار الم
وحوامض وأنواع متعددة من الخضر والبقول والحبوب والمنتجات الصناعیة، كما تنتشر تربیة المواشي 

.والدواجن

القطاع الصناعي والخدماتي وٕاذا نظرنا إلى طبیعة النشاط نجد ما یزید عن هوقطاع و ثانيأما 
مؤسسة 10529أما التجارة بــ 224ناء فتقدر بـــــــــ في القطاع الصناعي أما شركات اإلنجاز والب2314

.مؤسسة20572مؤسسة لیبلغ المجموع 7505أما القطاع الخدماتي فبـ 

مؤسسة 265كانت 1980ل بهذه المؤسسات فقانشاءولمعرفة تطور اإلنتاج وجب معرفة تواریخ 
، وتحوز دائرة %81,98أي مؤسسة201116864و 2000لیبلغ  ما بین الفترة % 1,29أي بنسبة 
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من مجموع % 21,85مؤسسة ما یعادل 4496خمیس الخشنة أكبر عدد من المؤسسات االقتصادیة بـــــــــ 
%.98,54مؤسسة أي نسبة 20272مؤسسات الوالیة، ویحتل القطاع الخاص القسط األكبر بــــــــ 

.مؤسسة صغیرة ومتوسطة5502وتوجد بالوالیة كذلك 

طراك للتنقیب عن البترول، مركز بـــــــــــــ سوناأهم القطاعات فهناك قطاع المحروقاتوفیما یخص
أما المؤسسات ) KANGAZ(كانغاز –، المركز الجهوي للتخزین نافطال )CRD(األبحاث وتطویرها 

مخابر الصناعات -بقرصو-الریاض–وحدة صناعیة الزجاج بالتنیة –BCR–سوكوتید : االقتصادیة
.مؤسسة في األشغال العمومیة والبناء ومواد البناء31لصیدالنیة ببوداود، و ا

.عامل في المجال3041كما یوجد نشاط الصید البحري ونشاط حوالي 

شركات نر یّ و أشیر إلى رقم له داللة اجتماعیة واقتصادیة وهو بلوغ عدد النساء الالتي یس
.للرجال% 91,30مقابل % 8,75بنسبة 1702اقتصادیة 

وتستعرض في هذا اإلطار مؤشرات هیكل القوى العاملة وهنا نمیز بین نقطتین وهما نسبة النشاط 
.وكذا توزیع الید العاملة وتطورها

نة ناشط وأكبر نسبة ببلدیة خمیس الخش246926منها % 45,6أما عن نسبة النشاط بالوالیة تبلغ 
امرأة، لتكون أضعف نسبة ببلدیة سوق 193722ناشط في حین بلغ عدد الماكثات في البیت 23964بــــــــــ

متقاعد، أما ذو المعاشات فقدر عددهم بــــــــــ 33036امرأة، أما المتقاعدون فبلغ عدد 1303الحد بـــــــ 
.14586في حین بلغ عدد غیر الناشطین 5732

أن عدد العاملین بالزراعة بلغ 2004العاملة على القطاعات فنجد حسب احصائیات أما توزیع الید
أو في 44943أما الصناعة فقدر عدد العاملین بها 77114عامل، في حین األشغال العمومیة 5470

الذي یضم (، وٕاذ نالحظ أن السكان المشغلین في قطاع الخدمات 163885قطاع الخدمات فبلغ عددهم 
أما المرتبة الثانیة تجد األشغال % 48,11یمثلون أعلى نسبة بـــــــ ) العمومیة، التجارة والحرفاإلدارة 

وأخیرا توجد الصناعة بــــــــــ % 16,05، ثم نجد الزراعة بنسبة تقدر بــــــــــ %22,63العمومیة بنسبة تقدر بــــــــــــ 
%.9,80، وكما ذكرنا سابقا فنسبة البطالة بلغت 13,19%

3012طبیب مختص و2347طبیب عام و 1325وبالتدقیق أكثر نجد مثال في قطاع الصحة 

بروفسور، أما قطاع التربیة فیضم 56أستاذ فمنها 1273جراح أسنان، أما قطاع التعلیم العالي فیضم 
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طون في مجال حرفي ینش1563عامل، وكذا 3041معلم، في حین نجد في قطاع الصید البحري 7737
.والخدماتجانتالحرف الفنیة اال

.تقییم المبحوثین للخدمات االداریة المقدمة ): 31(الجدول رقم 

النسبة التكرار البدائل
01,53% 02 جیدة  و في تطور 
46,15% 60 مقبولة و مستقرة 
50,77% 66 ردیئة و تزداد سواء 
01,53% 02 دون اجابة
100% 130 المجموع

یبدو بأن نفس المنحنى التقییمي لمتخلف المجاالت یتكّرر في كل مرة بتسجیل عدم الرضا على 
من المبحوثین عن أن هذه الخدمات ردیئة وتزداد % 50,77حیث عبر نوعیة الخدمات االداریة المقدمة 

د، في حین سوءا، لوجود عوامل كالبیروقراطیة أو عدم التكوین العالي للموظفین أو عدم التنظیم الجی
القائلین بالمستوى الجید، وربما % 01,54أقروا بالمستوى المقبول والمستقر في حین لم یتعد % 46,15

.دخول اإلدارات في الرقمنة هو سبب هذا الرأي

ردیئة و تزداد سواء 
50.77%

تقییم المبحوثین للخدمات االداریة
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100% 130 المجموع

یبدو بأن نفس المنحنى التقییمي لمتخلف المجاالت یتكّرر في كل مرة بتسجیل عدم الرضا على 
من المبحوثین عن أن هذه الخدمات ردیئة وتزداد % 50,77حیث عبر نوعیة الخدمات االداریة المقدمة 

د، في حین سوءا، لوجود عوامل كالبیروقراطیة أو عدم التكوین العالي للموظفین أو عدم التنظیم الجی
القائلین بالمستوى الجید، وربما % 01,54أقروا بالمستوى المقبول والمستقر في حین لم یتعد % 46,15

.دخول اإلدارات في الرقمنة هو سبب هذا الرأي

جیدة  و في تطور 
1,53%

مقبولة و مستقرة 
ردیئة و تزداد سواء 46.15%

50.77%

دون اجابة
1,53%

تقییم المبحوثین للخدمات االداریة
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طون في مجال حرفي ینش1563عامل، وكذا 3041معلم، في حین نجد في قطاع الصید البحري 7737
.والخدماتجانتالحرف الفنیة اال
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100% 130 المجموع

یبدو بأن نفس المنحنى التقییمي لمتخلف المجاالت یتكّرر في كل مرة بتسجیل عدم الرضا على 
من المبحوثین عن أن هذه الخدمات ردیئة وتزداد % 50,77حیث عبر نوعیة الخدمات االداریة المقدمة 

د، في حین سوءا، لوجود عوامل كالبیروقراطیة أو عدم التكوین العالي للموظفین أو عدم التنظیم الجی
القائلین بالمستوى الجید، وربما % 01,54أقروا بالمستوى المقبول والمستقر في حین لم یتعد % 46,15

.دخول اإلدارات في الرقمنة هو سبب هذا الرأي
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. رضى المبحوثین عن الخدمات في المجال الصحي): 32(الجدول رقم 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة البدائل
24,30% 78 نقص االجهزة و االدویة

ال

22,74% 73 نقص االطباء االخصائیین و صعوبة الحصول على العالج
19,93% 64 ضیق مكان العالج و مشكلة النظافة
29,60% 95 التعامل غیر المقبول مع المریض
02,18% 07 اخرى تذكر 
01,25% 04 دون اجابة 
100% 321 المجموع الجزئي

95,25% 321 مجموع تكرار و نسبة ال 
03,56% 12 نعم
01,19% 04 دون اجابة
100% 337 المجموع

جاءت إیجابات المبحوثین متباینة لتكشف الواقع الكارثي الذي یسیر علیه القطاع الصحي فمن 
عن الخدمات المقدمة في المجال استیائهممنهم عن عدم رضاهم و % 95,25مبحوث عبر 130مجموع 

من مجموع هذا الرأي، وعن % 24,30الصحي، أما عن األسباب فكان نقص األجهزة  واألدویة بـــــ 
كرسي خاصة بجراحة األسنان، وال توجد منها في كل 192األدوات في القطاع الصحي ببومرداس نجد 

69دد أجهزة األشعة لجمیع االستعماالت من المؤسسة االستشفائیة بدلس وبرج منایل، في حین بلغ ع

رضى المبحوثین عن الخدمات في المجال الصحي
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69دد أجهزة األشعة لجمیع االستعماالت من المؤسسة االستشفائیة بدلس وبرج منایل، في حین بلغ ع

ال
95.25%

نعم
3.56%

دون اجابة
1.19%

رضى المبحوثین عن الخدمات في المجال الصحي
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جاءت إیجابات المبحوثین متباینة لتكشف الواقع الكارثي الذي یسیر علیه القطاع الصحي فمن 
عن الخدمات المقدمة في المجال استیائهممنهم عن عدم رضاهم و % 95,25مبحوث عبر 130مجموع 

من مجموع هذا الرأي، وعن % 24,30الصحي، أما عن األسباب فكان نقص األجهزة  واألدویة بـــــ 
كرسي خاصة بجراحة األسنان، وال توجد منها في كل 192األدوات في القطاع الصحي ببومرداس نجد 

69دد أجهزة األشعة لجمیع االستعماالت من المؤسسة االستشفائیة بدلس وبرج منایل، في حین بلغ ع

رضى المبحوثین عن الخدمات في المجال الصحي
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مخبر أكبر عدد موجود بخمیس الخشة وكذا 32سیارة إسعاف و 50جهاز، ویتوفر قطاع الصحة على 
. دائرة بومرداس

أما ثاني سبب هو نقص األطباء األخصائیین وصعوبة الحصول على العالج، وبحثت في هذه 
طبیب أخصائي واحد، ما یفسر تمركزهم في المدن الكبرى، بلدیة ال تملك ولو 19النقطة ووجدت بأن 

.أخصائي، في حین وجود تغطیة لجراحي األسنان وانعدامهم فقط ببلدیة بوداود البحري2347ویبلغ عدد 
، ففي بلدیة بومرداس فقط %19,93أما ثالث سبب وهو ضیق مكان العالج ومشكلة النظافة بـــــــــــ 

مواطن ما 7359مواطن، كما توجد قاعات عالج مقابل 44151مات مقابل توجد عیادة متعددة الخد
11094یعبر عن الضغط الرهیب، وعدم توفر الخدمة الالزمة، لیبلغ في قورصو مثال قاعتین مقابل 

شخص، أما عیادات التولید 8014قاعة مقابل 106مواطن، فمجموع القاعات العالج الموجودة هي 
.سیدة53090مقابل 16فیوجد منها 

وهو التعامل غیر المقبول مع المریض سواء % 29,60أما عن أكبر األسباب والتي بلغت نسبة 
في حین القائلین ةه السلیم وحتى بالتعنیف أو الالمباالبسوء التنظیم أو بالكالم السيء أو عدم التوجی

%.03,56برضاهم عن خدمات القطاع الصحي ال تزید نسبتهم عن 

.مناصب عمل المبحوثین): 33(الجدول رقم 

النسبة التكرار نوع الوظائف  البدائل 
31,43% 22 المجال االداري

نعم

21,43% 15 المجال الصناعي 
08,57% 06 المجال التربوي
14,29% 10 مختلف المجاالت
12,86% 09 عمل مؤقت
08,57% 06 اخري تذكر
02,86% 02 بدون اجابة
100% 70 المجموع الجزئي

53,85% 70 مجموع تكرار ونسبة نعم
42,30% 55 ال
03,85% 05 دون اجابة
100% 130 المجموع



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 327 -

للعمل قیمة اقتصادیة كونه یمكننا من زیادة اإلنتاج وتحقیق الرفاهیة وتقدیم خدمات أفضل وٕاحداث 
التضخم وله قیمة اجتماعیة بإحداث التوازنات الكبرى موازنات على مستوى الواردات والصادرات وخفض 

.ووجود المجتمع في حالة نشاط

55، في حین كان %53,85مبحوث أي 70أما عن اجمال المبحوثین الموظفین فكان بــــــــ 

%.42,30مبحوث في حالة عدم عمل أي 

، وحسب إحصائیات %31,42مبحوث أي 22أما عن نوع الوظائف فكان المجال اإلداري بــــــــــ 
بة وهذا سوهي أعلى ن% 48,11دارة العمومیة، التجارة والحرف فیمثلون القطاع الخدماتي والذي یضم اإل

.2011وظیفة العام 25349وزادت النسبة بفارق 2010وظیفة في العام 138536بـــــ 

بلغ 2011األرقام ففي ، وهو ما تؤكده %21,43مبحوث أي 15أما المجال الصناعي فكان بـــــــ 
، وهي التي تحتل المرتبة األخیرة 2010العام 41094وظیفة بعدما كانت 44943عدد العاملین بالمجال 

.من إجمالي الوظائف% 13,19بــــــــ 

مبحوثین ومنها العمل في األشغال العمومیة وهي التي شهدت ارتفاعا 10المجاالت المختلفة بـــــ 
وهذا نظیر 70436أي بفارق 2011في العام 77114إلى 2010وظیفة في 6678كبیر جدا فمن 

54704المشاریع الكبرى التي استفادت منها الوالیة في السنوات االخیرة، وحتى النشاط الزراعي كان بـــــــ 

2011م والعا2003وظیفة، وٕاذا أحدثنا مقارنة بین العام 340646وظیفة أما عن المجموع فكان بــــــــــ 

في القطاع االقتصادي و 15000في  قطاع الفالحة، 33.000عامل 91000فنجد الفرق واضحا فمن 

ال
42.30%

حصول المبحوثین على مناصب عمل
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للعمل قیمة اقتصادیة كونه یمكننا من زیادة اإلنتاج وتحقیق الرفاهیة وتقدیم خدمات أفضل وٕاحداث 
التضخم وله قیمة اجتماعیة بإحداث التوازنات الكبرى موازنات على مستوى الواردات والصادرات وخفض 

.ووجود المجتمع في حالة نشاط

55، في حین كان %53,85مبحوث أي 70أما عن اجمال المبحوثین الموظفین فكان بــــــــ 
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في القطاع االقتصادي و 15000في  قطاع الفالحة، 33.000عامل 91000فنجد الفرق واضحا فمن 

نعم
53.85%

ال
42.30%

دون اجابة
3.85%

حصول المبحوثین على مناصب عمل
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.ووجود المجتمع في حالة نشاط

55، في حین كان %53,85مبحوث أي 70أما عن اجمال المبحوثین الموظفین فكان بــــــــ 

%.42,30مبحوث في حالة عدم عمل أي 
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بلغ 2011األرقام ففي ، وهو ما تؤكده %21,43مبحوث أي 15أما المجال الصناعي فكان بـــــــ 
، وهي التي تحتل المرتبة األخیرة 2010العام 41094وظیفة بعدما كانت 44943عدد العاملین بالمجال 

.من إجمالي الوظائف% 13,19بــــــــ 

مبحوثین ومنها العمل في األشغال العمومیة وهي التي شهدت ارتفاعا 10المجاالت المختلفة بـــــ 
وهذا نظیر 70436أي بفارق 2011في العام 77114إلى 2010وظیفة في 6678كبیر جدا فمن 

54704المشاریع الكبرى التي استفادت منها الوالیة في السنوات االخیرة، وحتى النشاط الزراعي كان بـــــــ 

2011م والعا2003وظیفة، وٕاذا أحدثنا مقارنة بین العام 340646وظیفة أما عن المجموع فكان بــــــــــ 

في القطاع االقتصادي و 15000في  قطاع الفالحة، 33.000عامل 91000فنجد الفرق واضحا فمن 
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قطاع 107.812قطاع فالحي 51142، 2011عامل في 297490قطاعات األخرى إلى 43.000
.قطاع خدماتي138.536اقتصادي 

2011، فمن خالل نشاطات سنة %12,85بة سنبتكرارات 09أما عن الوظائف المؤمنة فكان بــــــــ 

منصب عمل 46621جیل سسواء في القطاع االقتصادي أو اإلداري، وكذلك أجهزة وبرامج التشغیل، ثم ت
مؤقت والمناصب منشأة 6113منها 18161عمل مؤقت إذا كان في القطاع االقتصادي 24302منها 
.مؤقت18166منها 28273ختلف البرامج كانت بـــــــــ معن 

أما في سنة % 13,20إلى 2006لتنخفض سنة % 30، 2003أما عن البطالة فبلغت سنة 
نسمة 377678نسمة، أما السكان الناشطین بلغ 821686فمن مجموع  السكان المقیمین 2011

نسمة ومنه نسبة البطالة 37032نسمة أما عن العاطلین عن العمل فكان بـــــــ 340646والمشغلین 
9,80.%

.زمن الحصول على الوظیفة): 34(الجدول رقم 

النسبة التكرار زمن الحصول على الوظیفة
37,14% 26 2003قبل 

48,57% 34 2003بعد 

14,29% 10 دون اجابة
100% 70 المجموع

53,84% 70 مجموع نعم
42,30% 55 ال
03,85% 05 دون اجابة
100% 130 المجموع
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15مبحوث وفضل 26والبالغ 2003مبحوث بالحصول على الوظیفة قبل 34كانت إجابة 

.مبحوث عدم تقدیم اإلجابة

أي قبل 2000ولمعرفة وضعیة المناصب المنشأة في والیة بومرداس نعرض اإلحصائیات من 
.2011حدوث الزلزال إلى 

.منصب10786←2000
.منصب12204←2001
.منصب13437←2002
.منصب15314←2003
.منصب12726←2004
.منصب19703←2005
.منصب27229←2006
.منصب25885←2007
.منصب23504←2008
.منصب24302←2009
.منصب297490←2010
.منصب340646←2011

340646إلى 10786المنشأة فمن ومن خالل األرقام نالحظ االرتفاع الكبیر في عدد المناصب 

.2011في العام 

2003بعد 
48.57%

دون اجابة
14.29%

زمن الحصول على الوظیفة
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. سبب انتشار البطالة برأي المبحوثین): 35(الجدول رقم 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
33,08% 43 لعدم وجود عمل نهائیا
30,00% 39 لعدم وجود المهنة المناسبة
20,77% 27 طرق التوظیف والمحسوبیة
07,69% 10 سوء التسییر وعدم وجود خریطة عمل 
06,92% 09 اخرى تذكر
01,54% 02 دون اجابة
100% 130 المجموع

.اباتمبحوث لتعدد االج130بدل 264*

من بین المظاهر التي تمیز یومیات الشباب الجزائري ظاهرة البطالة خاصة خریجي الجامعات 
وما یؤثر على اندماجهم االجتماعي ومن تم الذین یجدون صعوبة كبیرة في الحصول على عمل 

تفاعالتهم االجتماعیة اإلیجابیة داخل المجتمع، لذا كان ضروریا معرفة رأي هذه الفئة حول سبب انتشار 
.البطالة

برز بعض ن، وإلثبات صحة هذا الرأي %33,08تكرار أي 43فكان رد عدم وجود عمل نهائیا بـــــــــ 
وكاالت المتواجدة بوالیة بومرداس، حیث تم 04بطلبات العمل وهذا على مستوى اإلحصائیات الخاصة 

:طلب عمل وهذه الطلبات موزعة كاآلتي53760تسجیل 

طرق التوظیف 
والمحسوبیة

20.77%

سوء التسییر وعدم 
وجود خریطة عمل 

7.69%

اخرى تذكر
6.92%
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لعدم وجود عمل 
نھائیا
33.08%

لعدم وجود المھنة 
المناسبة
30.00%

طرق التوظیف 
والمحسوبیة

20.77%

اخرى تذكر
6.92%

دون اجابة
1.54%

سبب انتشار البطالة 
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29908طلب عمل وكانت 34275طلبات التشغیل العادیة خارج أجهزة التشغیل ثم تسجیل -1

:طلبات إناث أما حسب مستوى التأهیل فكانت كاآلتي4367ذكور و 

18558←بدون مستوى

166←مساعدة عائلیة  

12934←عون تحكم  

422←تقني     

704←تقني سامي  

1491←إطار عالي  

طلب 19485أما طلبات التشغیل في إطار جهاز المساعدة على االدماج المهني فتم تسجیل 
طلب 9334جنس ذكر بـــــــــــ طلب وكان 9283أي بزیادة تقدر بـــ 2010طلب سنة 10202مقابل 
.طلب عمل لإلناث10151مقابل 

من خالل المعطیات نالحظ أن الطلب المعبر عنه من الذكور في طلبات التشغیل العادیة، خارج 
لإلناث أما في إطار جهاز المساعدة على % 13مقابل % 87أجهزة التشغیل یمثل نسبة كبیرة تقدر بـــــــــ 

بالنسبة لإلناث مقابل % 52إن طلبات التشغیل تعد متقاربة بالنسبة للجنسین، فنجد االدماج المهني، ف
.للذكور% 48

على مؤشر تسریح العمال أو التوقف عن العمل كدلیل على عدم االطالعو أرى أیضا ضرورة 
بة سجلت في قطاع الخدمات سذهاب  وأكبر ن3390وجود العمل ففي النشاط سجل القطاع االقتصادي 

.منصب في القطاع العمومي75منصب، مقابل 2579ــــــــــ بـ

وهو إشكال % 30,00مبحوث ونسبة 39أما الراي الثاني فكان لعدم وجود المهنة المناسبة بـــــــــ 
إشكالیة التوجیه في الجامعات إذ نجد الغالبیة تدرس المواد بكر ذي الشهادات من الجامعیین، وهنا نحامل

فقط في القطاع % 04یصعب الحصول على مناصب الشغل وٕاذا كانت في الدول المتقدمة األدبیة مما 
.قطاع خاص فاألرقام معكوسة في سوق الشغل بالجزائر% 96العمومي و

أیضا ما یشهده المجتمع من ظهور مظاهر كالمحسوبیة وكذا سوء التسییر وعدم وجود خریطة 
.الكامنة وراء انتشار البطالة في والیة بومرداسعمل وأسباب أخرى هي أهم النقاط أو األسباب 



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 332 -

.أسس اختیار المبحوثین للوظیفة): 36(الجدول رقم 

النسبة التكرار اساس اختیار الوظیفة
01,89% 05 العمل في أي وظیفة 
03,79% 10 العمل في المؤسسات الخاصة 
22,35% 59 العمل في المؤسسات العمومیة 
26,89% 71 للراتباعتبارا 
15,91% 42 اعتبارا للسكن
27,27% 72 اعتبارا للمؤهل العلمي
01,89% 05 دون اجابة
100% 264* المجموع

وهي أعلى نسبة % 27,27أما عن أسس اختیار الوظیفة فكانت اعتبارا للمؤهل العلمي بالنسبة لـــــــــ 
وهي مؤشر إیجابي الستغالل ما تلقاه الطالب خالل مساره الدراسي ورغبة العمل في مجال معین، لیكون 

ول على مجموعة من وهذا نظرا لمستوى المعیشة وضرورة الحص26,89الراتب ثاني أساس بـــــــــ 
الضروریات وكذا  التقلبات في السوق واالضطالع للحصول على السكن الالئق وتحقیق الرفاهیة، أما 

مل التسریح في القطاع الخاص وكذا عدم أخذ لعثالث أساس وهو العمل في المؤسسات العمومیة وهذا 
ویعتبر السكن في أكبر 15,90ــــ وعن رابع أساس هو السكن بــــــ% 22,35الحقوق كان هذا بــــــــ 

اإلشكاالت التي تواجه المجتمع على مستوى القطر الجزائري وخاصة في والیات  ومنها والیة بومرداس 

اعتبارا للسكن
15.91%

اعتبارا للمؤھل 
العلمي
27.27%

دون اجابة
1.89% أسباب اختیار الوظیفة

)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 332 -

.أسس اختیار المبحوثین للوظیفة): 36(الجدول رقم 

النسبة التكرار اساس اختیار الوظیفة
01,89% 05 العمل في أي وظیفة 
03,79% 10 العمل في المؤسسات الخاصة 
22,35% 59 العمل في المؤسسات العمومیة 
26,89% 71 للراتباعتبارا 
15,91% 42 اعتبارا للسكن
27,27% 72 اعتبارا للمؤهل العلمي
01,89% 05 دون اجابة
100% 264* المجموع

وهي أعلى نسبة % 27,27أما عن أسس اختیار الوظیفة فكانت اعتبارا للمؤهل العلمي بالنسبة لـــــــــ 
وهي مؤشر إیجابي الستغالل ما تلقاه الطالب خالل مساره الدراسي ورغبة العمل في مجال معین، لیكون 

ول على مجموعة من وهذا نظرا لمستوى المعیشة وضرورة الحص26,89الراتب ثاني أساس بـــــــــ 
الضروریات وكذا  التقلبات في السوق واالضطالع للحصول على السكن الالئق وتحقیق الرفاهیة، أما 

مل التسریح في القطاع الخاص وكذا عدم أخذ لعثالث أساس وهو العمل في المؤسسات العمومیة وهذا 
ویعتبر السكن في أكبر 15,90ــــ وعن رابع أساس هو السكن بــــــ% 22,35الحقوق كان هذا بــــــــ 

اإلشكاالت التي تواجه المجتمع على مستوى القطر الجزائري وخاصة في والیات  ومنها والیة بومرداس 

العمل في أي وظیفة 
1.89%

العمل في 
المؤسسات 

الخاصة 
3.79%

العمل في المؤسسات 
العمومیة 

22.35%

اعتبارا للراتب
26.89%

اعتبارا للسكن
15.91%

اعتبارا للمؤھل 
العلمي
27.27%

أسباب اختیار الوظیفة
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، أما عن آخر أساس وهو العمل في أي وظیفة 03,78أما العمل في المؤسسات الخاصة فكان نسبة 
%.01,89فكان بــــــ 

منصب والقطاع الخاص 8389نصب شغل كان للقطاع العام م18161في نفس السیاق ثم خلق 
.أما منصب قطاع النشاط9772

لقطاع الخدمات أما قطاع 5274منصب مقابل 8441فكان لقطاع البناء واألشغال العمومیة بــــــــ 
.منصب1655والصناعة بـــــــــــ 9772الفالحة بـــــــــ 

وتتعلق بأمور نفسیة خاصة بالعامل الجزائري وكذا نقص % 06,92أما عن أخرى نذكر تمثلت بــــــــ 
.الثقة فیه، تأخر التقاعد، عدم تالئم التخصصات مع الوظائف الموجودة

.رأي المبحوثین في أماكن العبادة المطالعة و التربیة): 37(جدول رقم 

المجموع دون اجابة غیر كافیة كافیة
أماكن العبادة المطالعة والتربیة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
100 130 00,76 01 48,46 63 50,76 66 المساجد و المدارس القرآنیة
100 130 04,61 06 86,92 113 08,46 11 المكتبات و قاعات المطالعة
100 130 05,38 07 78,46 102 16,15 21 السینما و المسرح

100 130 00,00 00 70,76 92 29,23 38
الریاضات مالعب كرة القدم و 

المختلفة
100 130 06,92 09 80,76 105 12,30 16 حدائق االلعاب و التسلیة

50.76

8.46
16.15

29.23
12.3

48.46

86.92
78.46

70.76
80.76

0.76 4.61 5.38 0 6.92

المساجد و المدارس 
القرآنیة

المكتبات و قاعات 
المطالعة

السینما و المسرح مالعب كرة القدم و 
الریاضات المختلفة

حدائق االلعاب و 
التسلیة

رأى المبحوثین في كفایة أماكن العبادة والمطالعة 
والتربیة

كافیة غیر كافیة دون اجابة
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قبل التطرق إلى إجابة المبحوثین على هذا السؤال وجب استعراض الخسائر المسجلة في هذه 
مسجد، أما في 162مساجد وتضرر 08بانهیار المرافق جراء حدوث الزلزال، ففي المجال العبادة نذكر 

مراكز ثقافیة، أما الجانب الهیاكل الریاضیة فكان بانهیار قاعة الریاضة بزموري، 10مجال الثقافة تضرر 
.وتضرر ثالث دور شباب

وتشمل والیة بومرداس % 50,76كانت نسبة قرآنیةوعن كفایة أماكن العبادة من مساجد ومدارس 
مدرسة قرآنیة وقاعات تعلیم القرآن بـــــــــــ 12مسجد في طور اإلنجاز، وكذا 197وكذا مسجد، 390على 

تلمیذ، أما فیما یخص المكتبات وقاعات 4095معلم قرآن، ویدرس فیها 83قاعة، یعمل بها 58
مكتبة وقاعتي للمطالعة، وهذا 02ویوجد على مستوى الوالیة % 86,92المطالعة في غیر كافیة لدى 

.عدد قلیل بالنظر الحتیاجات المتزایدة

ووجود مسرحین، لذا دور للسنما10رغم وجود % 78,46أما السنما والمسرح غیر كافیة في نظر 
وبلغ عدد المالعب % 70,79جاء تقییم مالعب كرة القدم والریاضات المختلفة في نفس اإلطار بــــــــــ 

62قاعات واألرضیات المهیئة بــــــ 03ملعب بعدد بلدیات الوالیة، القاعات المتخصصة بـــــــــــ 32البلدیة 

.وأرضیات اللعب

.فضاءات للعب11مراكز للریاضة الجواریة و5دور شباب، 9هي تمثل في أما الهیاكل الشبانیة ف

لعدم الكفایة وهنا یمكن تأكید رأي المبحوثین إذ الحدیقة % 80,76وعن الحدائق زادت النسبة لتبلغ 
.  2003ماي 21وهي حدیقة المدینةموجودة بوسط الوحیدة ال

، إنجاز مسرح للهواء الطلق، إنجاز قاعة عروض، مكتبة بلدیة32لذا من اآلفاق المستقبلیة إنجاز 
.إنجاز متحف الوالیة، تحویل مسرح یسر وترقیته إلى مسرح جهوي
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.رضى المبحوثین عن النشاطات التفافیة و الریاضیة): 38(رقم جدول 

النسبة التكرار نوع النشاطات المطلوبة البدائل
31,53% 41 النشاطات الریاضیة

ال

11,53% 15 النشاطات ذات الطابع الدیني
06,92% 09 الملتقیات العلمیة
06,92% 09 المطالعة و الكتب
05,38% 07 المسرح
11,53% 15 نشاطات ثقافیة مختلفة
01,53% 02 دون إجابة
75,38% 98 المجموع تكرار ونسبة 
18,46% 24 نعم
06,15% 08 دون اجابة
100% 130 المــجــمـــوع

بعد إقرار غالبیة المبحوثین بعدم كفایة أماكن النشاطات الثقافیة والریاضیة لم تكن إجابتهم مختلفة 
المبحوثین عن عدم رضاهم عن النشاط المبذول نم75,38حول تقییمهم لنشاط هذه المؤسسات وعبر 

، ورغم وجود مالعب وقاعات متعددة الریاضات 31,53وجاءت النشاطات الریاضیة بأكبر طلب بــــــ 
فریق في كرة القدم وكذا فرق في الریاضة الجواریة بــــــــ 35فریق ریاضي ووجود 168ونشاط أكثر من 

.فریق214فریق، وبلوغ رقم  24

رضى المبحوثین عن النشاطات التقافیة 
والریاضیة
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.رضى المبحوثین عن النشاطات التفافیة و الریاضیة): 38(رقم جدول 

النسبة التكرار نوع النشاطات المطلوبة البدائل
31,53% 41 النشاطات الریاضیة

ال

11,53% 15 النشاطات ذات الطابع الدیني
06,92% 09 الملتقیات العلمیة
06,92% 09 المطالعة و الكتب
05,38% 07 المسرح
11,53% 15 نشاطات ثقافیة مختلفة
01,53% 02 دون إجابة
75,38% 98 المجموع تكرار ونسبة 
18,46% 24 نعم
06,15% 08 دون اجابة
100% 130 المــجــمـــوع

بعد إقرار غالبیة المبحوثین بعدم كفایة أماكن النشاطات الثقافیة والریاضیة لم تكن إجابتهم مختلفة 
المبحوثین عن عدم رضاهم عن النشاط المبذول نم75,38حول تقییمهم لنشاط هذه المؤسسات وعبر 

، ورغم وجود مالعب وقاعات متعددة الریاضات 31,53وجاءت النشاطات الریاضیة بأكبر طلب بــــــ 
فریق في كرة القدم وكذا فرق في الریاضة الجواریة بــــــــ 35فریق ریاضي ووجود 168ونشاط أكثر من 

.فریق214فریق، وبلوغ رقم  24

نعم
18.46

ال
75.38

دون اجابة
6.15

رضى المبحوثین عن النشاطات التقافیة 
والریاضیة
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.رضى المبحوثین عن النشاطات التفافیة و الریاضیة): 38(رقم جدول 

النسبة التكرار نوع النشاطات المطلوبة البدائل
31,53% 41 النشاطات الریاضیة

ال

11,53% 15 النشاطات ذات الطابع الدیني
06,92% 09 الملتقیات العلمیة
06,92% 09 المطالعة و الكتب
05,38% 07 المسرح
11,53% 15 نشاطات ثقافیة مختلفة
01,53% 02 دون إجابة
75,38% 98 المجموع تكرار ونسبة 
18,46% 24 نعم
06,15% 08 دون اجابة
100% 130 المــجــمـــوع

بعد إقرار غالبیة المبحوثین بعدم كفایة أماكن النشاطات الثقافیة والریاضیة لم تكن إجابتهم مختلفة 
المبحوثین عن عدم رضاهم عن النشاط المبذول نم75,38حول تقییمهم لنشاط هذه المؤسسات وعبر 

، ورغم وجود مالعب وقاعات متعددة الریاضات 31,53وجاءت النشاطات الریاضیة بأكبر طلب بــــــ 
فریق في كرة القدم وكذا فرق في الریاضة الجواریة بــــــــ 35فریق ریاضي ووجود 168ونشاط أكثر من 

.فریق214فریق، وبلوغ رقم  24
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وكذا طلب الملتقیات العلمیة، المطالعة والكتب % 11,53لیها النشاطات ذات الطابع الدیني بــــــ ت
.ونشاطات الثقافیة المختلفة

، وتحیي والیة بومرداس تظاهرات ثقافیة وفنیة %18,46أما الراضون عن النشاطات فبلغت نسبتهم 
میة، ملتقى رشید میموني للروایة الجزائریة المكتوبة أسبوع الثقافة األمازیغیة، مسابقة القراءة العمو : منها

باللغة الفرنسیة، المرأة المبدعة، ربیع المسرح البومرداسي الملتقى الفكري حول العالمة عبد الرحمن 
الثعالبي، صالون الفنون التشكیلیة، یوم الفنان، أیام الطفولة، صالون الفنون التقلیدیة، موسم االصطیاف، 

.  مضان، وصالون الكتاب العلميسهرات لیالي ر 

جنبیة مثل الجمعیة الفرنسیة إلى جانب نشاطات التبادل الثقافي مع بعض الجمعیات الثقافیة األ
إضافة إلى التعاون الثقافي بین بلدیة بومرداس وبلدیة بلفور الفرنسیة، ویرتكز العمل الفني ) حركة وتعبیر(

مع التعاونیات في واالبداع المسرحي والسینماتغرافي بالتنسیق في والیة بومرداس على ترقیة المشهد الثقا
.تغرافیةالمسرحیة والسینما

.أماكن تسوق السوق): 39(الجدول رقم 

النسبة التكرار اسباب اختیار االسواق النسبة التكرار االختیارات الجوابیة
43,85% 57 سعار المعقولة األ

36,92% 48 سواق التقلیدیة من األ
18,46% 24 توفر السلع والنوعیة
07,69% 10 التنظیم والنظافة 37,69% 49 من المحالت التجاریة 

14,62% 19 خدمات ترفیه وراحة 23,85% 31 من التجمعات التجاریة الكبرى

05,38% 07 أسباب مختلفة 
01,54% 02

دون اجابة
10,00% 13 دون اجابة 
100% 130 المجموع  100% 130 المجموع
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ومن تم فهي تتنافس على أكبر عدد ممكن العاليالتنظیم و ة الكبیرة تتمیز العواصم الدولیة بالجاذبی
من الزوار والسیاح األجانب لما تقدمه من خدمات تجاریة ممیزة وهذا بوجود محالت راقیة وكذا أماكن 
واسعة وبسلع فریدة، وألماكن التسوق عدة دالالت سواء في مستوى المعیشة أو تحدید االهتمامات، أما 

جدا إال أن التسوق في التجمعات التجاریة الكبرى یستهوي أكبر لدى المبحوثین فالنتائج جاءت متقاربة
من 14,61وهذا لتوفر الخدمات، الترفیه والراحة، وهذا رأي % 23,85عدد من المبحوثین بنسبة 

، ولعل وجود المركز التجاري بباب الزوار هو سبب اختیار هذا النوع لكبر حجمه وكذا توفر المتسوقین
.عامل راحة المتسوق

والمالحظ هو % 37,69أما االختیار الثاني للمحالت التجاریة وهذا للتنظیم والنظافة وهذا بتأكید 
.صغر حجم هذه المحالت

من التجمعات 
التجاریة الكبرى

23.85%

دون اجابة
1.54%

التنظیم والنظافة
7.69%

خدمات ترفیھ وراحة
14.62%

أسباب مختلفة 
5.38%

دون اجابة 
10.00%

أسباب أختیار أماكن التسوق

)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 337 -

ومن تم فهي تتنافس على أكبر عدد ممكن العاليالتنظیم و ة الكبیرة تتمیز العواصم الدولیة بالجاذبی
من الزوار والسیاح األجانب لما تقدمه من خدمات تجاریة ممیزة وهذا بوجود محالت راقیة وكذا أماكن 
واسعة وبسلع فریدة، وألماكن التسوق عدة دالالت سواء في مستوى المعیشة أو تحدید االهتمامات، أما 

جدا إال أن التسوق في التجمعات التجاریة الكبرى یستهوي أكبر لدى المبحوثین فالنتائج جاءت متقاربة
من 14,61وهذا لتوفر الخدمات، الترفیه والراحة، وهذا رأي % 23,85عدد من المبحوثین بنسبة 

، ولعل وجود المركز التجاري بباب الزوار هو سبب اختیار هذا النوع لكبر حجمه وكذا توفر المتسوقین
.عامل راحة المتسوق

والمالحظ هو % 37,69أما االختیار الثاني للمحالت التجاریة وهذا للتنظیم والنظافة وهذا بتأكید 
.صغر حجم هذه المحالت

من األسواق 
التقلیدیة 

36.92%

0

من المحالت 
التجاریة 

37.69%

من التجمعات 
التجاریة الكبرى

23.85%

دون اجابة
1.54% 0

األماكن المحبدة للتسوق

األسعار المعقولة 
43.85%

توفر السلع 
والنوعیة

18.46%

أسباب مختلفة 
5.38%

أسباب أختیار أماكن التسوق
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ومن تم فهي تتنافس على أكبر عدد ممكن العاليالتنظیم و ة الكبیرة تتمیز العواصم الدولیة بالجاذبی
من الزوار والسیاح األجانب لما تقدمه من خدمات تجاریة ممیزة وهذا بوجود محالت راقیة وكذا أماكن 
واسعة وبسلع فریدة، وألماكن التسوق عدة دالالت سواء في مستوى المعیشة أو تحدید االهتمامات، أما 

جدا إال أن التسوق في التجمعات التجاریة الكبرى یستهوي أكبر لدى المبحوثین فالنتائج جاءت متقاربة
من 14,61وهذا لتوفر الخدمات، الترفیه والراحة، وهذا رأي % 23,85عدد من المبحوثین بنسبة 

، ولعل وجود المركز التجاري بباب الزوار هو سبب اختیار هذا النوع لكبر حجمه وكذا توفر المتسوقین
.عامل راحة المتسوق

والمالحظ هو % 37,69أما االختیار الثاني للمحالت التجاریة وهذا للتنظیم والنظافة وهذا بتأكید 
.صغر حجم هذه المحالت
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وأصغر 1206ها لبلدیة بوداود بـــــ نمؤسسة تجاریة أكبر عدد م10529ویوجد على مستوى الوالیة 
1810الدوائر فتوجد بدائرة برج منایل أكبر عدد بـــــــ فقط، أما على مستوى 36نسبة ببلدیة قدارة بـــــــــ 

.مؤسسة تجاریة

من الوحدات االقتصادیة الناشطة في الوالیة أي ما یمثل 51,18وتمثل الوحدات التجاریة ما نسبة 
.نصف النشاط

، وحسب مالحظاتي المیدانیة یكون اإلقبال%36,92وجاء التسوق في األسواق التقلیدیة ثالث نسبة 
كبیر جدا وتقام السوق األسبوعیة مرتین في األسبوع وتعرض فیها مختلف السلع وبأسعار تنافسیة وكذا 

لتوفر السلع 18,46لألسعار المعقولة و 43,84قربها المكاني، وهو رأي هواة هذا النوع من التسوق بــــــــ 
.والنوعیة وٕامكانیة االختیار

.مازال المبحوثین یعانون منهاالتيالمشاكل :)40(رقم جدول 

النسبة التكرار المــــشــــاكــــــــل
27,27% 51 الطرق الغیر معبدةأشكال التهیئة و 
13,36% 25 ٕاشكال النظافةالنفایات و 
12,83% 24 الغازو إشكال الكهرباء والمیاه
11,22% 21 عدم كفایة المرافق العمومیة
08,02% 15 المساحات الخضراء و أماكن الترفیه للصغار و الكبارغیاب الحدائق و 
06,95% 13 االجتماعیةاآلفاتالبطالة و 
05,88% 11 النقل و المواصالت 
05,34% 10 نقص االسواق و الدكاكین والمحالت التجاریة وعدم مالئمة بعضها
04,27% 08 إشكال السكن
02,67% 05 التلوث البیئي و تهب رمال الشواطئ  
02,13% 04 دون اجابة
100% 187 المجموع
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سنوات كاملة منذ حدوث الزلزال ما یعني نظریا عدم وجود مشكالت كبیرة وحتى إن 10مرور 
وجدت فتشهد تغیرا ملحوظا في طبیعة هذه المشاكل، وبطریقة أخرى نكشف عن البعض من معوقات 

.االندماج االجتماعي

یعاني مها المبحوثین إشكال التهیئة والطرق الغیر معبدة وهذا ومن أكبر المشاكل التي مازال
وهو مشكل من عمق األماكن النائیة ألن المؤشرات تشیر إلى أن من بین % 27,27اإلشكال طرح نسبة 

كلم من الطرق 366.164غیر معبدة، في حین من 400.185كلم م الطرق البلدیة توجد 990.395
.یر معبدة، وتنعدم في الطرق الوطنیةكلم غ21.500الوالئیة توجد 

جور بمقابل عدم زیادة االستهالك وتحسین مستوى األأیضا مشكل النفایات وٕاشكال النظافة وهذا ب
التخلص منها،نوجود طریقة عمل للتخلص من النفایات وهو ما یعاني منه الكثیر وعجز عمال البلدیة م

، وتشیر اإلحصائیات إلى تغطیة %12,83ز بـــــ اوالغأما ثالث مشكل فیتمثل في الكهرباء والمیاه 
، أما الربط بالغاز الطبیعي 1998في 86,7بعدما كانت 2008منن شبكة الكهرباء في % 94,6بنسبة 

في 63,9نوهي نسبة ضعیفة جدا، أما میاه الشرب فقفزت م% 1سنوات عن 10فلم تزد النسبة في 
. 2008في عام % 81,4إلى 1998

عدم كفایة المرافق 
العمومیة

11.23%

غیاب الحدائق 
والمساحات الخضراء 
وأماكن الترفیھ للصغار 

والكبار
8,02%

البطالة و االفات 
االجتماعیة

6.95%

النقل و المواصالت 
5.88%

نقص االسواق والدكاكین 
والمحالت التجاریة وعدم 

مالئمة بعضھا
5,34%

إشكال السكن
4.27%

المشاكل التي مازال المبحوثین یعانون منھا
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سنوات كاملة منذ حدوث الزلزال ما یعني نظریا عدم وجود مشكالت كبیرة وحتى إن 10مرور 
وجدت فتشهد تغیرا ملحوظا في طبیعة هذه المشاكل، وبطریقة أخرى نكشف عن البعض من معوقات 

.االندماج االجتماعي

یعاني مها المبحوثین إشكال التهیئة والطرق الغیر معبدة وهذا ومن أكبر المشاكل التي مازال
وهو مشكل من عمق األماكن النائیة ألن المؤشرات تشیر إلى أن من بین % 27,27اإلشكال طرح نسبة 

كلم من الطرق 366.164غیر معبدة، في حین من 400.185كلم م الطرق البلدیة توجد 990.395
.یر معبدة، وتنعدم في الطرق الوطنیةكلم غ21.500الوالئیة توجد 

جور بمقابل عدم زیادة االستهالك وتحسین مستوى األأیضا مشكل النفایات وٕاشكال النظافة وهذا ب
التخلص منها،نوجود طریقة عمل للتخلص من النفایات وهو ما یعاني منه الكثیر وعجز عمال البلدیة م

، وتشیر اإلحصائیات إلى تغطیة %12,83ز بـــــ اوالغأما ثالث مشكل فیتمثل في الكهرباء والمیاه 
، أما الربط بالغاز الطبیعي 1998في 86,7بعدما كانت 2008منن شبكة الكهرباء في % 94,6بنسبة 

في 63,9نوهي نسبة ضعیفة جدا، أما میاه الشرب فقفزت م% 1سنوات عن 10فلم تزد النسبة في 
. 2008في عام % 81,4إلى 1998

أشكال التھیئة والطرق 
الغیر معبدة

27,27%

النفایات وإشكال النظافة
13,37%

إشكال الكھرباء والمیاه 
والغاز
12,83%

عدم كفایة المرافق 
العمومیة

11.23%

إشكال السكن
4.27%

التلوث البیئي وتھب رمال 
الشواطئ  

2,67% دون اجابة
2.14%

المشاكل التي مازال المبحوثین یعانون منھا
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سنوات كاملة منذ حدوث الزلزال ما یعني نظریا عدم وجود مشكالت كبیرة وحتى إن 10مرور 
وجدت فتشهد تغیرا ملحوظا في طبیعة هذه المشاكل، وبطریقة أخرى نكشف عن البعض من معوقات 

.االندماج االجتماعي

یعاني مها المبحوثین إشكال التهیئة والطرق الغیر معبدة وهذا ومن أكبر المشاكل التي مازال
وهو مشكل من عمق األماكن النائیة ألن المؤشرات تشیر إلى أن من بین % 27,27اإلشكال طرح نسبة 

كلم من الطرق 366.164غیر معبدة، في حین من 400.185كلم م الطرق البلدیة توجد 990.395
.یر معبدة، وتنعدم في الطرق الوطنیةكلم غ21.500الوالئیة توجد 

جور بمقابل عدم زیادة االستهالك وتحسین مستوى األأیضا مشكل النفایات وٕاشكال النظافة وهذا ب
التخلص منها،نوجود طریقة عمل للتخلص من النفایات وهو ما یعاني منه الكثیر وعجز عمال البلدیة م

، وتشیر اإلحصائیات إلى تغطیة %12,83ز بـــــ اوالغأما ثالث مشكل فیتمثل في الكهرباء والمیاه 
، أما الربط بالغاز الطبیعي 1998في 86,7بعدما كانت 2008منن شبكة الكهرباء في % 94,6بنسبة 

في 63,9نوهي نسبة ضعیفة جدا، أما میاه الشرب فقفزت م% 1سنوات عن 10فلم تزد النسبة في 
. 2008في عام % 81,4إلى 1998

النفایات وإشكال النظافة
13,37%
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تمثل في عدم كفایة المرافق العمومیة وكذا غیاب المساحات الخضراء وأماكن تالمشاكل فاقيبأما 
وكذا النقل والمواصالت، % 10، والبطالة رغم انخفاضها إلى ما دون 08,02الترفیه للصغار والكبار بــــــ 

ا لدى البعض عدم مالئمة بعضها، إشكال السكن أیضق والدكاكین والمحالت التجاریة و سواونقص األ
وتمت مشكل یعبر عن بدایة تبلور الوعي البیئي إذ كانت من المشاكل التلوث البیئي ونهب رمال 

مخالفة لجریمة 30، سجلت المصالح المختصة 2011رقام ففي تؤكده األوهو ما 02,67الشواطئ بــــ 
.نهب الرمال
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.معوقات االندماج االجتماعي: المحور الخامس
.مكان سكن المبحوحتین قبل و بعد الزلزال:)41(الجدول رقم 

المجموع دون اجابة اندماج 
اجتماعي كلي

اندماج اجتماعي 
نسبي

اندماج اجتماعي 
منعدم المدة الخیارات

15.98 39 15.38 06 33.33 13 35.89 14 15.38 06

51.28 20 أقل من شھر

االقامة في 
المدارس 
والساحات

15.38 06 من شھر أي 
اشھر5

15.38 06 اشھر 6من 
شھر12الى 

07.69 03 اكتر من سنة
10.25 04 دون  اجابة

18.44 45 62.22 28 15.55 07 11.11 05 11.11 05

68.88 31 أقل من شھر

االقامة عند 
االھل

24.44 09 من شھر أي 
شھر12

06.66 03 اكتر من سنة
00.81 02 دون  اجابة

26.22 64 12.50 08 25.00 16 2.18 27 20.31 13

39.06 20 أقل من شھر

االقامة في 
الخیام

10.93 07 من شھر الى 
اشھر5

31.25 20 اشھر 6من 
شھر12الى 

18.75 12 سنةاكتر من
06.25 04 دون  اجابة

09.42 23 21.73 05 26.08 06 47.82 11 04.34 01

26.08 06 من سنة الى 
سنوات3

االقامة في 
البیوت  
الجاھزة

21.73 03
سنوات 4من 

6الى 
سنوات

26.08 06
سنوات 7من 

10الى 
سنوات

26.08 06 لحد االن
08.69 02 دون  اجابة

11.47 28 42.85 12 35.71 10 17.85 05 03.75 01

17.85 05 من شھر الى 
شھر12

االقامة في 
السكنات 
الجدیدة

21.42 06 من سنة الى 
سنوات3

25.00 07
سنوات 4من 

6الى 
سنوات

35.71 08 سنوات 6من 
االنالى حد 

07.14 02 دون  اجابة

10.24 25 04.00 01 72.00 18 20.00 05 04.00 01 80.00 20 أقل من سنة الرجوع الى 
20.00البیت 05 دون  اجابة

08.19 20 دون  اجابة
100 244* المجموع

.بین الظاهرتینال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة = H0)= السلبیة(الفرضیة الصفریة 

.یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین الظاهرتین= H1)= اإلیجابیة(الفرضیة البدیلة 



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 342 -

:حساب التكرار المتوقع

مجـ= المحسوبة 2كا
ت

تش )(2 

0.05، عند مستوى داللة 10=5×2)=1-6) (1-3)= (1- م)(1- ل(الجدولیة بدرجات حریة2كا

25.18) = 10، 0.05(2كا

ـــر مـــن كـــا2وألن كـــا ـــا نـــرفض الفـــرض 2المحســـوبة أكب المســـتخرجة مـــن الجـــداول اإلحصـــائیة، فإنن
.الصفري ونقبل الفرض البدیل القائل بوجود عالقة بین الظاهرتین

المجموع اندماج اجتماعي كلي اندماج اجتماعي نسبي اندماج اجتماعي منعدم
الخیارات

التكرار التكرار المتوقع التكرار التكرار المتوقع التكرار التكرار المتوقع التكرار
33 0.08 13 0.02 14 5.43 06 االقامة في المدارس والساحات
17 0.08 07 0.54 05 2.79 05 االقامة عند االھل
56 2.61 16 0.74 27 9.21 13 االقامة في الخیام
18 0.36 06 1.81 11 2.96 01 الجاھزةاالقامة في البیوت  
16 1.84 10 0.35 05 2.63 01 االقامة في السكنات الجدیدة
24 5.88 18 2.35 05 3.95 01 الرجوع الى البیت
164 70 67 27 المجموع

اندماج اجتماعي كلي اندماج اجتماعي نسبي اندماج اجتماعي منعدم
المحسوبة2كاالخیارات المحسوبة2كا المحسوبة2كا

0.08 0.02 0.05 االقامة في المدارس والساحات

0.08 0.54 1.75 االقامة عند االھل

2.61 0.74 1.55 االقامة في الخیام

0.36 1.81 1.29 االقامة في البیوت  الجاھزة

1.84 0.35 1.01 االقامة في السكنات الجدیدة

5.88 2.35 3.95 الرجوع الى البیت
26.19 المحسوبة2كاالمجموع 
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األیام األولىفیها الكوارث الطبیعیة بعد الخسائر البشریة أزمة السكن، خاصة فيب بستتأول أزمة 
فياالولى التي تعقب الزلزال، لیكون أول مخطط هو مخطط اإلسكان والذي یؤثرالساعاتبل وفي 

.عدماناالندماج االجتماعي والذي یكون إما سریعا أو بطیئا أو حتى م

منهامنشأة 890صنف في درجة أحمر، تضرر بذلك م10866مسكن وانهیار 95243تضرر 
.منهارة تماما64

كل هذا جعل العائالت تبیت في العراء وألیام ببعض األماكن وهذا ما أثار استیائها وأثر في 
.اندماجها االجتماعي نظرا لتفككها

لساحات ومر ونذكر برحلة المبحوثین مع قضیة اإلسكان بعد الزلزال وأولها اإلقامة في المدارس وا
، وحقق في هذه %51,28شهر بـــ أكبر نسبة ألقصر مدة وهي أقل منمبحوث وكانت39بهذه المرحلة 

العب كرة القدم ممبحوث، وثم استغالل 39من مجموع 35,89المرحلة اندماج اجتماعي نسبي بــــــــ 
ي باقالهزات االرتدادیة ولتنظیم نوالساحات البعیدة عن المساكن وكذا األسالك الكهربائیة والوقایة م

.     العملیات كاإلسعاف واالتقاد

ثاني مرحلة وهي اإلقامة عند األهل وخاصة في األماكن القریبة أغلبها باتجاه العاصمة والوالیات 
مبحوث وأكبر نسبة 45األخرى وحتى بعض األماكن في بومرداس واألقل تضررا وعایش هذه المرحلة 

من مجموع تكرارات هذه المرحلة بمعنى الرجوع 68,88مدة والمتمثل في شهر بــــــ كانت كذلك ألقصر
مبحوثین اندماجا 07عند عودة االستقرار وخاصة النفسي منه وللمساكن المتضررة نسبیا، وسجل 

.مبحوث تقییمهم لهذه المرحلة28اجتماعیا كلیا وهي أكبر نسبة في حین لم یقدم 

ى والثانیة في ساعات قلیلة ألن التحضیر جار لبدء المرحلة الثانیة والمتمثلة ولوتختصر المرحلة األ
، 2003ماي 26في تركیب الخیم قصد تجنیب األسر المبیت في العراء، كالذي حدث في زموري حتى 

مبحوث أقام في الخیم وهي أكبر نسبة في جمیع 64وكانت اإلقامة في الخیم ثالث مراحل اإلسكان وكان 
أشهر إلى 06تكرار وكذا المدة الممتدة ما بین 20ل أما المدة األكثر تكرارا دائما أقل من شهر والمراح

.   تكرار20شهر أیضا بــــ 12

كما ذكر ذلك السید الوالي لم یعد تحدید االحتیاجات وهذا بشكل مباشر وسریع قمنا بتهیئة 
لكهرباء والماء وكذا المراحیض، وقمنا بوضع صب الخیم وٕایصالها باناألرضیات المناسبة قمنا بعدها ب

خیمة،500مأخذین للكهرباء في كل خیمة وكان في كل مخیم والذي یضم العدید من الخیم قد تصل 
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واستغل مخزون الجیش الوطني الشعبي ومخزون الحمایة المدنیة وكذا االستمرار لسد الحاجیات، 
94تماعي النسبي، ومن جانب اإلحصائیات فقد أقیم وسجلت في هذه المرحلة أعلى نسبة لالندماج االج

شخص أستقبل ولتحقیق االندماج 110000عائلة استقبلت و 28000خیمة أقیمت و17818مخیم 
االجتماعي والتنظیم وضع في كل موقع مخیمات عناصر من الحمایة المدنیة، أعوان األمن، الصحة، 

200میة، مختلف التنظیمات، بلغ إجمالي النفسانیین النشاط االجتماعي، اإلداریین، الكشافة اإلسال

.نفساني

وكان من األسباب رفض عائالت 2003ماي 26خیمة إلى تاریخ 5000وقد سجل عجز بــــــــــ 
سر وبرج منایل، وكانت یأماكن هذه المخیمات ومطالبتها بخیمات فردیة، سجلت اضطرابات في زموري و 

ر،امبشعبة الع2005دیسمبر 25آخر خیمة نزعت یوم 

مبحوث أما االندماج الغالب 23رابع مرحلة لإلسكان وهي اإلقامة في البیوت الجاهزة والتي مر بها 
مبحوث، وغالبیة المبحوثین المعنیین بهذه المرحلة والذین 11في هذه المرحلة هو االندماج النسبي بـــــــــــ 

حوث خاصة الوضعیة المزریة التي تعیشها هذه مب17سنوات بلغ عدد 10قضوا سنوات طول تفوق 
موقع ثم تهیئته ووضع 100البیوت من اهتراء، وعدم صالحیة وكذا وجود حرائق وأخطار أخرى، وكان 

كلم من شبكة 88كلم من الطرق، و90شالي موزع فردي وانجز 682و) شالي(بیت جاهز 14785
كلم شبكة الكهرباء، وجهزت معظم 194و كلم شبكة المیاه الصالحة للشرب351الصرف الصحي و

.مؤسسة تربویة وكان جزء منها مصنوع محلیا والبعض اآلخر مستورد37المواقع بــــــ 

مبحوث معني بها وسجل 28كان كانت اإلقامة في السكنات الجدیدة، وكان ساإلنخامس مرحلة م
06بحوثین من سكنات وهذا منذ م08مبحوثین اندماج اجتماعي كلي وهي أعلى نسبة، واستفاد 10

سنوات والبقیة استفادت قبل هذا التاریخ،

95243سنوات بعد الزلزال لشرح وضعیة السكن یتضرر 03ولنستخلص التقییم الحقیقي حددت 

منزل، 89066وتكفلت السلطات بـــــــ 

عائلة 2245، و 2004و 2003ما بین 933عائلة من تسویة الوضعیة منها 3625واستفادت 
.2006دیسمبر 09مساعدة جماعیة إلى غایة 1623مساعدة فردیة و 
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داخل 
المدینة 
55.38%

خارج 
المدینة
38.46%

دون 
اجابة 
6.15%

مكان السكن للمبحوثین بعد 
الزلزال 

، وسخرت الدولة في إطار 2003سكن في 103270إلى 2002سكن في 112643عن عدد 
دج للفترة ما بین 724.400دج للسكن، و 3.468.200ما قیمته ) 2009–2005(البرنامج الخماسي 

.2013في 15000، و )2012–2010(

مبحوث في أقل من سنة إلى البیت،25في حین عاد 

من % 95في الدورة الخریفیة للبرلمان بأن 22/12/2011وقد صرح وزیر السكن والعمران یوم 
التعویض المادي وأیضا إشكال امتالك نفقط والكل استفاد م% 05المنكوبین سویت وضعیتهم وال یزال 

مرداس ذكر بأن هذا ال یكون إال بتعدیل المراسیم المنظمة ات وهو اإلشكال المطروح في والیة بو نالسك
.  لذلك

.حسب الجدول2كاار بمت بحساب اختقولتوضیح أثر مكان السكن على االندماج االجتماعي 

ومدى تأثیرها على اندماجهم ) حسب المرحلة(مكان إقامة المبحوثین ومدتها ): 42(الجدول رقم 
.االجتماعي

بعد الزلزال الزلزالقبل  الوقت
النسبةالمكان التكرار النسبة التكرار

55,38% 72 56,92% 74 داخل المدینة 
38,46% 50 36,92% 48 خارج المدینة
06,15% 08 06,15% 08 دون اجابة 
100% 130 100% 130 المجموع
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ماكن حتم على العدید من األاء أخرى في نبعد انهیار العدید من المنازل وكذا المنشآت وب
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%.55.28زال بـــــــ النسبة الغالبة أیضا بعد حدوث الزل

وٕاذ ألقینا نظرة على عدد السكان في مختلف األماكن في أزمنة مختلفة نجد بعض التباینات، 
نسمة في 665400نسمة إلى 423118كان 1999فالمقیمین في الوسط الحضري سجل ارتفاعا ففي 

ا النقص بـــــــ وقدر هذ2008و 1999، في حین سجل نقص في الوسط الریفي خاصة بین سنتي 2011
حدوث الزلزال لیعاود االرتفاع ولو بنسب ضئیلة، في حین سجل أیضا ارتفاع في فترةوهذا في 5743

سمة لیبقى منخفضا إلى غایة 31220األماكن الثانویة أما األماكن المعزولة سجلت انخفاضا قدر بـــ 
سنة 11677مزریت من تسكان بلدیة خفضنالیوم وهذا نتیجة هجرة أفراد المجتمع، وكبرهان على هذا ا

. 2011عام 10437إلى 2003

.قیام المبحوثین بإدخال تعدیالت على السكنات الجدیدة): 43(الجدول رقم 

النسبة التكرار صیغة السكن البدائل
22,22% 20 سكن إیجاري اجتماعي 

نعم

05,55% 05 سكن ریفي
34,44% 31 ترمیم سكن
36,66% 33 مبلغ مخصص للبناء
01,11% 01 دون اجابة
100% 90 المجموع

69,23% 90 مجموع الجزئي  
26,92% 35 مجموع تكرار و نسبة نعم ال
03,84% 05 دون اجابة
100% 130 المجموع
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21زلزال یعتبر ملف السكن من أهم الملفات المؤثرة في االندماج االجتماعي وكذا المتأثرة بحدوث 

–04، في حین بلغ السكنات المصنفة برتقالي 10866هارة قدر بـــــــــــ نالمن، فبلغ عدد المساك2003ماي 
وحدة سكنیة، ولتنخفض 112643سكن، وكانت والیة بومرداس تملك حضیرة سكنیة وقدرت بــــــــــ 10828

.وحدة سكنیة142584بلغت 2008وحدة أما في 10327بـــــــــ : 2004في 

، وأهم إعانة %69,23مبحوث من اإلعانات المقدمة في مجال السكن أي 90في حین استفاد 
%.34,44كانت ترمیم سكن بـــــــ 

.مبحوث من السكنات جراء حدوث الزلزال35في حین لم یستفد 

المعنیة إلى أن عدد السكنات المعنیة بالتدعیم وٕاعادة الترمیم 2007وتشیر إحصائیات ماي 
%100قد رممت بنسبة 82581والمقدرة بـــــ 

وهي األخرى تكفلت بها السلطات المختصة إذ قامت بإعادة 9467بــــــــ هاأما المنهارة والمقدر عدد
، وفضلت 3787و وجهة إعانة مخصصة إلعادة البناءات الفردیة أو الجماعیة قدرت بـــــــ 4287إسكان 
2003ات التي هي قید االنجاز ببلدیتهم، وأشار السید والي والیة بومرداس في نكعائلة انتظار الس1327

إلى هذه القضیة إذ عبر عن رفض العائالت قرار الترحیل كرفض سكان بلدیة لقاطة، یسر، بغلیة التنقل 
إلى بلدیة أوالد موسى، 

ال
26.92

استفادة المبحوثین من السكن 
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ن ما همة صندوق دج وكا12.570.429.000,00فقدر بــــــــ نمسك8000وعن التكلفة انجاز 
8000كات المختلفة لـــ بدج، أما تكلفة إیصال الش23.433.245.000,00مقدرة بـــــ CNLالسكن 

.دج3.340.000,00مسكن بــــــــ 

سكن صیغةسكن في 11171والي ح2014–2010و 2009–2005وسطر في الخماسي 
.مسكن4545التساهمي أنجز 

.وحدة سكنیة172451بــــــــ 2011وبلغت حفریة السكن في 

وسطر للخماسي 10000كن االیجاري فقدر بــــــــــ أما الس15500وبلغ إجمال السكن االجتماعي بــــــ 
.مسكن17000بــــــــــ 2041–2010

أما ، مسكن3000مسكن وٕاضافة 2500ــــ بـــــ2009–2005أما التساهمي فكان ما بین الفترة 
في 1500و برمجة 20144500–2010، فكان في الخماسي LPAالترقوي المدعم عن السكن

LSP.تجمع456ات الریفیة المجمعة فبلغت نأما عن السك.

.قیام المبحوثین بإدخال تعدیالت على السكنات الجدیدة): 44(الجدول رقم 

النسبة التكرار التعدیالت البدائل
19,31 17 جدیدغلق نافذة ووضع باب من 

نعم

20,45 18 تغییر مكان المطبخ أو زیادة حجرة ما
43,18 38 أعادة دهن الغرف و أحداث تعدیل في الشكل الهندسي
11,36 10 أخرى تذكر 
05,68 05 دون اجابة

55% 88 المجموع
25% 40 ال
20% 32 دون اجابة

100% 160 المجموع
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وهبوط الحیویة من أهم أسباب اعتالل المزاج واإلدمان، وان كشفت دراسات عن أن الخمول 
، ویمكن القول أن العمارة )1(ظروف اإلسكان الردیئة من أهم األسباب المباشرة لهذه األمراض االجتماعیة

، والظواهر )2(ما هي إال مرآة تعكس الوضع االجتماعي السائد ألي مجتمع في أي مكان وأي زمان
والتي تعبر عن التعارض بین ما ینجز وما هو موجود من أفكار وعادات اجتماعیة، السائدة في المجتمع 

130عد الحصول على سكن مباشرة یقوم المستفید مباشرة بوضع لمساته على المسكن، فمن مجموع بف

قاموا بإدخال تعدیالت، وأهم تعدیل هو إعادة ره الغرف % 44,61مبحوث أي نسبة 58مبحوث كان 
، ألن المالحظ بأن األلوان المستخدمة لطالء المساك %45,78في المشكل الهندسي بــــ وٕاحداث تعدیل

لو من التناسق والتناغم وبعیدة عن التذوق الجمالي، واستخدام االلوان بأسلوب خواألبنیة بصفة عامة ت
، وكذلك عشوائي یؤذي البصر وهذا أیضا یؤذي إلى اختالط األلوان لكون كل ساكن وما یحبذ من ألوان

النموذج الفرنسي والتي نتغیر مكان المطبخ أو زیادة حجرة ما والمعروف أن البناءات الحالیة هي م
تختلف عن الثقافة المحلیة، أما غلق نافدة ووضع باب من حدید فیعني وجود اندماج اجتماعي والشعور 

باالغتراب،

ما لعدم استفادتهم بلى هذا السؤال ر عدم اإلجابة ع32مبحوث فلم یقوموا بأي تغیر، وفضل 40أما 
. سكناتنم

.26، ص مرجع سابق: عبد الحمید دلیمي-)1(
.28نفس المرجع السابق، ص -)2(

ال
25

قیام المبحوثین بتعدیل السكنات 
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النموذج الفرنسي والتي نتغیر مكان المطبخ أو زیادة حجرة ما والمعروف أن البناءات الحالیة هي م
تختلف عن الثقافة المحلیة، أما غلق نافدة ووضع باب من حدید فیعني وجود اندماج اجتماعي والشعور 

باالغتراب،

ما لعدم استفادتهم بلى هذا السؤال ر عدم اإلجابة ع32مبحوث فلم یقوموا بأي تغیر، وفضل 40أما 
. سكناتنم

.26، ص مرجع سابق: عبد الحمید دلیمي-)1(
.28نفس المرجع السابق، ص -)2(

نعم
55

دون اجابة
20

قیام المبحوثین بتعدیل السكنات 
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وهبوط الحیویة من أهم أسباب اعتالل المزاج واإلدمان، وان كشفت دراسات عن أن الخمول 
، ویمكن القول أن العمارة )1(ظروف اإلسكان الردیئة من أهم األسباب المباشرة لهذه األمراض االجتماعیة

، والظواهر )2(ما هي إال مرآة تعكس الوضع االجتماعي السائد ألي مجتمع في أي مكان وأي زمان
والتي تعبر عن التعارض بین ما ینجز وما هو موجود من أفكار وعادات اجتماعیة، السائدة في المجتمع 

130عد الحصول على سكن مباشرة یقوم المستفید مباشرة بوضع لمساته على المسكن، فمن مجموع بف

قاموا بإدخال تعدیالت، وأهم تعدیل هو إعادة ره الغرف % 44,61مبحوث أي نسبة 58مبحوث كان 
، ألن المالحظ بأن األلوان المستخدمة لطالء المساك %45,78في المشكل الهندسي بــــ وٕاحداث تعدیل

لو من التناسق والتناغم وبعیدة عن التذوق الجمالي، واستخدام االلوان بأسلوب خواألبنیة بصفة عامة ت
، وكذلك عشوائي یؤذي البصر وهذا أیضا یؤذي إلى اختالط األلوان لكون كل ساكن وما یحبذ من ألوان

النموذج الفرنسي والتي نتغیر مكان المطبخ أو زیادة حجرة ما والمعروف أن البناءات الحالیة هي م
تختلف عن الثقافة المحلیة، أما غلق نافدة ووضع باب من حدید فیعني وجود اندماج اجتماعي والشعور 

باالغتراب،

ما لعدم استفادتهم بلى هذا السؤال ر عدم اإلجابة ع32مبحوث فلم یقوموا بأي تغیر، وفضل 40أما 
. سكناتنم

.26، ص مرجع سابق: عبد الحمید دلیمي-)1(
.28نفس المرجع السابق، ص -)2(
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رأي المبحوثین في قضاء السكنات الجدیدة على مشاكل اجتماعیة أم أنها ): 45(الجدول رقم 
.كانت سببا في ظهور مشاكل أخرى

النسبة التكرار نوع المشاكل البدائل

34,42% 21
التقلیل من مشكلة السكن و البناء الفوضوي و البیوت 

القصدیریة

المشاكل التي 
قضت علیها

16,39% 10 االنحراف و التشرد و التسول
13,11% 08 الحد من الخالفات العائلیة
11,47% 07 زوال االكتضاض
09,83% 06 توفیر المیاه و الغاز و الكهرباء ووسائل النقل
08,19% 05 زواج الشباب بكثرة
01,64% 01 جماليمدن جدیدة و منظر 
04,91% 03 دون اجابة 
100% 61 الجزئيالمجموع

46,92% 61 المجموع المشاكل التي قضت علیها
30,30% 20 ظهور االنتهازیین و سوء التسییر و المحسوبیة المشاكل التي 

كانت سببا في 
ظهورها

22,72 15 انعدام الثقة وزوال روح المحبة
15,15 10 ضیق السكنات الجدیدة وقلتهاالخوف و القلق و 
15,15 10 صراع بین المستفیدیین
12,12 08 مشاكل مختلقة
04,54 03 دون اجابة

100% 66 الجزئيالمجموع 
50,76 66 المشاكل التي كانت سببا في ظهورهامجموع 
02,30 03 دون اجابة
100 130 المجموع
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اجتماعیة بین سكانها خاصة بعد الهجرة الداخلیة االضطراریة أحدثت السكنات الجدیدة تفاعالت 
وضح من خالله رأي المبحوثین في دور هذه السكنات في القضاء على نالتي حدثت، فكان هذا السؤال إذ

العدید من المشاكل أو كانت أحد أسباب ظهور مشاكل أخرى فكان الرأي الغالب هو أن هذه األخیرة وهذا 
، وكان ظهور االنتهازیین وسوء التسییر 50,76اء بالعدید من المشاكل وهذا بنسبة التفاعل الجدید ج

ملف في إطار 3601وهو ما توضحه األرقام حیث بلغت اإلعانات الملغاة بــــــــ % 30,30والمحسوبیة بــــــــ 
انات أما اإلع1558عملیة تطهیر اإلعانات، وكان عدد المتابعات من أجل استرجاع اإلعانات  

،2007إلى غایة % 44,28ملف بنسبة 690المسترجعة قدرت بــــــــــ 

غیر وجه حق، أما في مشكل نات الجاهزة كان عدد كبیر من قاطنیها منوحتى على مستوى السك
وكذا الخوف والقلق وضیق السكنات الجدیدة % 22,72هو ظهور انعدام الثقة وزوال روح المحبة بنسبة 

، وهو التقییم الذي طرحه رئیس الجمهوریة مؤخرا حین اعتبر أن السكنات التي تم تشیدها 15,15قلتها بـــــــ 
خالل السنوات الفارطة، لم تكن سوى مراقد،، عززت الفوارق بین الجزائریین، وتابع قائال بأن هذه االحیاء 

".الحداثة"ائها غیر المستندة على نالروح نظرا لطرق بنالسكنیة خالیة م

، كون أغلب %46,92هذه السكنات على العدید من المشاكل وهذا الرأي یمثل قضتنفي حی
وهو التقلیل من مشكلة ختفيالمواطنین تحسنت وضعیتهم السكنیة وهذا ما نلمسه في اإلشكال األول الم

وحدة سكنیة 17245بناء بوهذا % 34,12السكن والبناء الفوضوي والبیوت القصدیریة وهذا رأي 
تجمعات منظمة مما قّلص من تواجد مظاهر مسكن وكذا بناء3607البیوت القصدیریة في وانحصار 

المشاكل التى 
ساھمت في ظھورھا

50.76
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اجتماعیة بین سكانها خاصة بعد الهجرة الداخلیة االضطراریة أحدثت السكنات الجدیدة تفاعالت 
وضح من خالله رأي المبحوثین في دور هذه السكنات في القضاء على نالتي حدثت، فكان هذا السؤال إذ

العدید من المشاكل أو كانت أحد أسباب ظهور مشاكل أخرى فكان الرأي الغالب هو أن هذه األخیرة وهذا 
، وكان ظهور االنتهازیین وسوء التسییر 50,76اء بالعدید من المشاكل وهذا بنسبة التفاعل الجدید ج

ملف في إطار 3601وهو ما توضحه األرقام حیث بلغت اإلعانات الملغاة بــــــــ % 30,30والمحسوبیة بــــــــ 
انات أما اإلع1558عملیة تطهیر اإلعانات، وكان عدد المتابعات من أجل استرجاع اإلعانات  

،2007إلى غایة % 44,28ملف بنسبة 690المسترجعة قدرت بــــــــــ 

غیر وجه حق، أما في مشكل نات الجاهزة كان عدد كبیر من قاطنیها منوحتى على مستوى السك
وكذا الخوف والقلق وضیق السكنات الجدیدة % 22,72هو ظهور انعدام الثقة وزوال روح المحبة بنسبة 

، وهو التقییم الذي طرحه رئیس الجمهوریة مؤخرا حین اعتبر أن السكنات التي تم تشیدها 15,15قلتها بـــــــ 
خالل السنوات الفارطة، لم تكن سوى مراقد،، عززت الفوارق بین الجزائریین، وتابع قائال بأن هذه االحیاء 

".الحداثة"ائها غیر المستندة على نالروح نظرا لطرق بنالسكنیة خالیة م

، كون أغلب %46,92هذه السكنات على العدید من المشاكل وهذا الرأي یمثل قضتنفي حی
وهو التقلیل من مشكلة ختفيالمواطنین تحسنت وضعیتهم السكنیة وهذا ما نلمسه في اإلشكال األول الم

وحدة سكنیة 17245بناء بوهذا % 34,12السكن والبناء الفوضوي والبیوت القصدیریة وهذا رأي 
تجمعات منظمة مما قّلص من تواجد مظاهر مسكن وكذا بناء3607البیوت القصدیریة في وانحصار 

المشاكل التى قضت 
علیھا

46,92
المشاكل التى 

ساھمت في ظھورھا
50.76

دون اجابة
2.3
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اجتماعیة بین سكانها خاصة بعد الهجرة الداخلیة االضطراریة أحدثت السكنات الجدیدة تفاعالت 
وضح من خالله رأي المبحوثین في دور هذه السكنات في القضاء على نالتي حدثت، فكان هذا السؤال إذ

العدید من المشاكل أو كانت أحد أسباب ظهور مشاكل أخرى فكان الرأي الغالب هو أن هذه األخیرة وهذا 
، وكان ظهور االنتهازیین وسوء التسییر 50,76اء بالعدید من المشاكل وهذا بنسبة التفاعل الجدید ج

ملف في إطار 3601وهو ما توضحه األرقام حیث بلغت اإلعانات الملغاة بــــــــ % 30,30والمحسوبیة بــــــــ 
انات أما اإلع1558عملیة تطهیر اإلعانات، وكان عدد المتابعات من أجل استرجاع اإلعانات  

،2007إلى غایة % 44,28ملف بنسبة 690المسترجعة قدرت بــــــــــ 

غیر وجه حق، أما في مشكل نات الجاهزة كان عدد كبیر من قاطنیها منوحتى على مستوى السك
وكذا الخوف والقلق وضیق السكنات الجدیدة % 22,72هو ظهور انعدام الثقة وزوال روح المحبة بنسبة 

، وهو التقییم الذي طرحه رئیس الجمهوریة مؤخرا حین اعتبر أن السكنات التي تم تشیدها 15,15قلتها بـــــــ 
خالل السنوات الفارطة، لم تكن سوى مراقد،، عززت الفوارق بین الجزائریین، وتابع قائال بأن هذه االحیاء 

".الحداثة"ائها غیر المستندة على نالروح نظرا لطرق بنالسكنیة خالیة م

، كون أغلب %46,92هذه السكنات على العدید من المشاكل وهذا الرأي یمثل قضتنفي حی
وهو التقلیل من مشكلة ختفيالمواطنین تحسنت وضعیتهم السكنیة وهذا ما نلمسه في اإلشكال األول الم

وحدة سكنیة 17245بناء بوهذا % 34,12السكن والبناء الفوضوي والبیوت القصدیریة وهذا رأي 
تجمعات منظمة مما قّلص من تواجد مظاهر مسكن وكذا بناء3607البیوت القصدیریة في وانحصار 
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األخیر الذي ال حظت نقصه مقارنة ببعض األماكن األخرى وكذا الحد االنحراف والتشرد والتسول وهذا
.2011من الخالفات العائلیة إذ لم تسجل أي حالة لترك األطفال أو ترك االسرة في 

.الزواج وكذا وجود مدن جدیدة ومناظر جمالیةنمكن الشباب موهو أیضا ما 

تأثیر الوسط العمراني الجدید والهجرة الداخلیة االضطراریة في االندماج ): 46(الجدول رقم 
.     االجتماعي للمبحوثین

النسبة التكرار البدائل
16,92% 22 تغیر اجتماعي
06,92% 09 تطور اقتصادي
10,77% 14 و تفككخلل 
15,38% 20 اندماج اجتماعي
32,31% 42 بدون تأثیر
17,69% 23 دون اجابة
100% 130 المجموع

بدون تأثیر
32.31%

تأثیر الوسط العمراني الجدید و الھجرة الداخلیة 
االضطراریة في االندماج االجتماعي للمبحوثین 
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األخیر الذي ال حظت نقصه مقارنة ببعض األماكن األخرى وكذا الحد االنحراف والتشرد والتسول وهذا
.2011من الخالفات العائلیة إذ لم تسجل أي حالة لترك األطفال أو ترك االسرة في 

.الزواج وكذا وجود مدن جدیدة ومناظر جمالیةنمكن الشباب موهو أیضا ما 

تأثیر الوسط العمراني الجدید والهجرة الداخلیة االضطراریة في االندماج ): 46(الجدول رقم 
.     االجتماعي للمبحوثین

النسبة التكرار البدائل
16,92% 22 تغیر اجتماعي
06,92% 09 تطور اقتصادي
10,77% 14 و تفككخلل 
15,38% 20 اندماج اجتماعي
32,31% 42 بدون تأثیر
17,69% 23 دون اجابة
100% 130 المجموع

تغیر اجتماعي
16.92% تطور اقتصادي

6.92%

خلل و تفكك
10.77%

اندماج اجتماعي
15.38%

دون اجابة
17.69%

تأثیر الوسط العمراني الجدید و الھجرة الداخلیة 
االضطراریة في االندماج االجتماعي للمبحوثین 
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األخیر الذي ال حظت نقصه مقارنة ببعض األماكن األخرى وكذا الحد االنحراف والتشرد والتسول وهذا
.2011من الخالفات العائلیة إذ لم تسجل أي حالة لترك األطفال أو ترك االسرة في 

.الزواج وكذا وجود مدن جدیدة ومناظر جمالیةنمكن الشباب موهو أیضا ما 

تأثیر الوسط العمراني الجدید والهجرة الداخلیة االضطراریة في االندماج ): 46(الجدول رقم 
.     االجتماعي للمبحوثین

النسبة التكرار البدائل
16,92% 22 تغیر اجتماعي
06,92% 09 تطور اقتصادي
10,77% 14 و تفككخلل 
15,38% 20 اندماج اجتماعي
32,31% 42 بدون تأثیر
17,69% 23 دون اجابة
100% 130 المجموع

تطور اقتصادي
6.92%
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من خالل إجابات المبحوثین تبین أن الغالبیة لم تتأثر بالوسط العمراني الجدید والهجرة الداخلیة 
، وهذا للمعرفة السابقة بالجیران أو عدم تغیر المحیط بشكل عام أي 32,31االضطراریة، وهذا بنسبة 

مثال،كلم 05استعمال نفس المرافق السابقة وانتقال المسكن فقط بأقل من 

وربما عدم القدرة على تقییم الوضع هو الذي دفع % 17,69ثاني أعلى نسبة فهي دون إجابة بـــــــــ 
أي تأثیر،هذه النسبة العالیة إلى عدم تقدیم 

وظهور مجتمع جدید قدیم % 16,92نسبة بوال أأما القائلین بالتأثیر فجاء التغیر االجتماعي 
ظاهر الجدیدة، في حین المعبرین عن حدوث االندماج االجتماعي فقدرت نسبتهم بـــــ موظهور بعض ال

نفسي وتحقیق نجاحات على ام وتفاعالتهم اإلیجابیة ووجود االستقرار الت، وشعورهم باالنسجام ال15,38%
المستوى العلمي والمهني أو الدراسي، في حین لم تزد نسبة القائلین بوجود خلل وتفكك اجتماعي عن 

10,77.%

للقائلین بوجود تطور اقتصادي، وكذا % 06,92إال لــــــــ یشفعمؤسسة اقتصادیة، لم 20572ووجود 
.دج في إطار المخطط البلدي للتنمیة1222000000فروع في طریق اإلنجاز بتكلفة 186وجود 

.تماعي بین جیرانهم أو أصدقائهمتحقیق المبحوثین لالندماج االج): 47(الجدول رقم 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
30,00% 39 حققت اندماجا اجتماعیا كبیرا
39,23% 51 حققت اندماجا اجتماعیا نسبیا
16,92% 22 اجتماعیالم تحقق اندماجا 
13,84% 18 دون اجابة
100% 130 المجموع
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سئلة وبطرق مختلفة وبعد استحضار الذاكرة ووصف التفاعالت جاء السؤال بعد طرح العدید من األ
المباشر لتقدیم التقییم حول ما إذا اندمج المبحوثین أم ال؟

وهي نسبة في طریقها % 39,23بنسبة فكان غالبیة المبحوثین اندمجوا اندماجا اجتماعیا نسبیا 
ا الفئتین نمبحوث إذ أقروا باالندماج الكلي وٕاذا جمع39وضعیة نلتحقیق االندماج الكلي شأنها شأ

أي اندماج، وفضل 130مبحوث من مجموع 22في حین لم یحقق ،%69,23المندمجة نسبیا وكلیا نجد 
.مبحوث عدم تقدیم إجابة على هذا السؤال18

لم تحقق اندماجا 
اجتماعیا

16.92%

دون اجابة
13.84%

تحقیق المبحوثین لالندماج االجتماعي بین 
جیرانھم أو اصدقائھم 
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حققت اندماجا 
اجتماعیا كبیرا

30.00%

حققت اندماجا 
اجتماعیا نسبیا

39.23%

دون اجابة
13.84%

تحقیق المبحوثین لالندماج االجتماعي بین 
جیرانھم أو اصدقائھم 
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تحقیق المبحوثین لالندماج االجتماعي بین 
جیرانھم أو اصدقائھم 
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.ة على تحقیق االندماج االجتماعيالعوامل المساعد): 48(الجدول رقم 

النسبة التكرار العوامل المساعدة على االندماج االجتماعي
22,22% 20 التضامن و التفاهم و االحترام
13,33% 12 لكوننا من نفس المكان 
08,89% 08 من سلوك الجیران 
08,89% 08 بسهولة تقبل  االخرینلطبیعة الشخصیة 
06,67% 06 لوجود لغة التواصل 
07,78% 07 عوامل مساعدة مختلفة 
32,22% 29 دون اجابة
100% 90 المجموع 

69,23% 90 مجموع  حققت اندماجا 
النسبة التكرار اسباب عدم تحقیق االندماج االجتماعي
22,73% 05 نقص لغة الحوار بینكم 
54,54% 12 االختالف معهم في طریقة العیش
13,64% 03 اخرى تذكر
09,09% 02 دون اجابة 
100% 22 المجموع

16,92% 22 مجموع لم تحقق اندماجا اجتماعیا
13,84% 18 دون إجابة
100% 130 المجموع الكلي



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 356 -

العوامل التي تاج العدید منننعدمه یكو نوجود المبحوثین في وضعیة االندماج االجتماعي م
یختلف تأثیرها من شخص إلى آخر، لذا كان البد من معرفة األسباب لكشف العدید من اإلیجابیات وكذا 

مثل هذه الكوارث واألزمات مع لاء استراتیجیة ومخطط عمل نلبمنهابعض المعوقات التي وجب االستفادة
وامل المساعدة على االندماج األخذ بعین االعتبار خصوصیة المجتمع ومجاله الثقافي، ومن الع

وهنا التأكید على ، %22,22والتفاهم واالحترام بنسبة ناالجتماعي حسب المبحوثین نجد التضام
الكبیر جدا خفف من اآلثار وسرع من وتیرة االندماج، ویبقى نن للتضامأالمراحل األولى بعد الكارثة و 

اآلن عرفنا سبب ینحد المتضامنین الفرنسیالتضامن من خصائص الممیزة للمجتمع الجزائري وصرح أ
لیومین على األكثر أما أنتم نفرنسا نتضامفينحنقائالزمات، واألنتفوق المجتمع الجزائري على المح

.فلزمن طویل ما یساعدكم على الخروج من األزمة في كل مرة

ویتبع % 13,33بنسبة وكذا التفاهم واالحترام وأیضا التأكید على كون المبحوثین من نفس المكان
وجود العدید من العوامل المساعدة، هذا بالنسبة لمحققي االندماج و % 8,88مل سلوك الجیران بـــــــ بعا

.االجتماعي

أما األسباب التي أدت أو عرقلت حدوث االندماج االجتماعي فتمثل في االختالف معهم في طریقة 
مندمجین، وها نتائج الهجرة الغیر مدروسة والتي تتسبب في المن مجموع غیر % 54,54العیش بنسبة 

، وعن األسباب %22,27ار بنسبة ظهور مشاكل اجتماعیة عدیدة، وثاني سبب هو نقص لغة الحو 
.بوجود التفاوت العلمي بین أفراد المجتمعلخرى نجد مثال الرأي القائاأل

لم تحقق اندماجا 
اجتماعیا

16,92%

دون إجابة
13,84%

العوامل المساعدة على تحقیق االندماج 
االجتماعي

)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 356 -

العوامل التي تاج العدید منننعدمه یكو نوجود المبحوثین في وضعیة االندماج االجتماعي م
یختلف تأثیرها من شخص إلى آخر، لذا كان البد من معرفة األسباب لكشف العدید من اإلیجابیات وكذا 

مثل هذه الكوارث واألزمات مع لاء استراتیجیة ومخطط عمل نلبمنهابعض المعوقات التي وجب االستفادة
وامل المساعدة على االندماج األخذ بعین االعتبار خصوصیة المجتمع ومجاله الثقافي، ومن الع

وهنا التأكید على ، %22,22والتفاهم واالحترام بنسبة ناالجتماعي حسب المبحوثین نجد التضام
الكبیر جدا خفف من اآلثار وسرع من وتیرة االندماج، ویبقى نن للتضامأالمراحل األولى بعد الكارثة و 

اآلن عرفنا سبب ینحد المتضامنین الفرنسیالتضامن من خصائص الممیزة للمجتمع الجزائري وصرح أ
لیومین على األكثر أما أنتم نفرنسا نتضامفينحنقائالزمات، واألنتفوق المجتمع الجزائري على المح

.فلزمن طویل ما یساعدكم على الخروج من األزمة في كل مرة

ویتبع % 13,33بنسبة وكذا التفاهم واالحترام وأیضا التأكید على كون المبحوثین من نفس المكان
وجود العدید من العوامل المساعدة، هذا بالنسبة لمحققي االندماج و % 8,88مل سلوك الجیران بـــــــ بعا

.االجتماعي

أما األسباب التي أدت أو عرقلت حدوث االندماج االجتماعي فتمثل في االختالف معهم في طریقة 
مندمجین، وها نتائج الهجرة الغیر مدروسة والتي تتسبب في المن مجموع غیر % 54,54العیش بنسبة 

، وعن األسباب %22,27ار بنسبة ظهور مشاكل اجتماعیة عدیدة، وثاني سبب هو نقص لغة الحو 
.بوجود التفاوت العلمي بین أفراد المجتمعلخرى نجد مثال الرأي القائاأل

حققت اندماجا 
69,23%

العوامل المساعدة على تحقیق االندماج 
االجتماعي
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وامل المساعدة على االندماج األخذ بعین االعتبار خصوصیة المجتمع ومجاله الثقافي، ومن الع

وهنا التأكید على ، %22,22والتفاهم واالحترام بنسبة ناالجتماعي حسب المبحوثین نجد التضام
الكبیر جدا خفف من اآلثار وسرع من وتیرة االندماج، ویبقى نن للتضامأالمراحل األولى بعد الكارثة و 

اآلن عرفنا سبب ینحد المتضامنین الفرنسیالتضامن من خصائص الممیزة للمجتمع الجزائري وصرح أ
لیومین على األكثر أما أنتم نفرنسا نتضامفينحنقائالزمات، واألنتفوق المجتمع الجزائري على المح

.فلزمن طویل ما یساعدكم على الخروج من األزمة في كل مرة

ویتبع % 13,33بنسبة وكذا التفاهم واالحترام وأیضا التأكید على كون المبحوثین من نفس المكان
وجود العدید من العوامل المساعدة، هذا بالنسبة لمحققي االندماج و % 8,88مل سلوك الجیران بـــــــ بعا

.االجتماعي

أما األسباب التي أدت أو عرقلت حدوث االندماج االجتماعي فتمثل في االختالف معهم في طریقة 
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، وعن األسباب %22,27ار بنسبة ظهور مشاكل اجتماعیة عدیدة، وثاني سبب هو نقص لغة الحو 
.بوجود التفاوت العلمي بین أفراد المجتمعلخرى نجد مثال الرأي القائاأل
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.  المبحوثین للوسط األكثر تأثیرا في اندماجهم االجتماعيتیبتر ): 49(الجدول رقم 
المجموع دون اجابة المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المرتبة الثانیة المرتبة األولى

% التكرار % التكرار % م.ك ك % م.ك ك % م.ك ك % م.ك ك
الخیارات 
الجوابیة

100 183 26,22 48 28,41 52 52 18,57 34 17 04,91 9 03 21,85 40 10
اندمجت بسبب 

طبیعة العمل

100 321 03,11 10 06,23 20 20 23,05 74 37 32,71 105 35 34.89 112 28
اندمجت بسبب 

مكان سكني

100 411 00.72 03 02.91 12 12 08.75 36 18 20.43 84 28 67.25 246 69
اندمجت بسبب 

افراد عائلتي 

100 293 05.11 15 09.55 28 28 21.84 46 32 34.81 102 34 28.66 84 21
اندمجت بسبب 
طبیعة جیراني

ا عموما وفي اندماجنا االجتماعي وتحقیق مختلف نللوسط الذي نعیش فیه تأثیرا بالغا في حیات
النجاحات أو تحقیق إخفاقات متتالیة، فمن الوسط العائلي والشعور بالطمأنینة واالستقرار النفسي إلى 

الیومیة مع مختلف شرائح المجتمع إلى العمل مع الزمالء وتحقیق العامل االقتصادي هوتفاعالتالجیران 
وتوفیر الدخل، والحفاظ على المكانة والدور االجتماعي، وكان السؤال حول ترتیب الوسط األكثر تأثیرا في 

في المرتبة األولى موضوع بحثنا وهو االندماج االجتماعي، فكانت إجابة اندمجت بسبب أفراد عائلتي 
إجابة، ألنه حتى في الحاالت العادیة 411ومجموع تكرارات هذه اإلجابة فاق % 67,25بأكبر نسبة بــــــــ 

وعندما یصیب اإلنسان حزن فأفراد العائلة هي من تخفف اآلالم، وهي التي تفرح لفرحنا، فمكان األم یبقى 
رة هي عالم أسرارنا، في حین كان مكان سكني هو ثاني ممیزا وكان األب بتوجیهاته وكذا األخوة، واألس

21.85

34.89

67.25

28.66

4.91

32.71

20.43

34.81

18.75
23.05

8.75

21.84
28.41

6.2 2.91
9.55

26.22

3.11 0.72
5.11

اندمجت بسبب طبیعة العمل اندمجت بسبب مكان سكني اندمجت بسبب افراد عائلتي  اندمجت بسبب طبیعة جیراني

ترتیب المبحوثین للوسط االكثر تأثیر في اندماجھم االجتماعي
المرتیة االولى المرتیة التانیة المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة دون اجابة
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أكبر تأثیرا، فالتعود على نظام حیاة وتغیر هذا النظام دون تحضیر عقلي ونفسي وبدون رغبة قد یؤثر في 
االندماج االجتماعي ألنه سیكون الخیار الوحید، هذا ما أجاب عنه المبحوثین بأعلى نسبة في المرتبة 

تكرار، فاالنتقال من الریف إلى المدینة أو 321وبمجموع تكرار لهذه اإلجابة بـــــــــ % 32,71الثانیة بـــــ 
داخل المدینة، والمنطقة الساحلیة لیست كالجبلیة، والمنطقة الزراعیة لیست كالمنطقة الصناعیة، والمنطقة 

الهادئة لیست كالتي تشهد ازدحاما في األشخاص والوسائل، 

من % 25,93في عملیة االندماج االجتماعي هو طبیعة الجیران بشهادة أما ثالث وسط مؤثر
تكرار لهذا االختیار، وهنا تطرح قضیة وجوب مراعاة 293المبحوثین في المرتبة الثالثة وبمجموع تكرارات 

توزیع السكنات على العائالت، ألن التوزیع العشوائي تسبب في ظهور آفات اجتماعیة وانحرافات أخالقیة 
ببومرداس إلى ضرورة ترحیل نفس 2006ن الجیران وضعف الضبط االجتماعي، وهذا ما أدى في بی

الجیران إلى نفس الحي الجدید لتفادي هذا اإلشكال، ألن تأثیر الوسط السابق سیستمر، فالعیش في الوسط 
قبل العالقات الریفي واالنتقال إلى المدینة سیصعب التعامل مع رفع الصوت أو تربیة الحیوانات، أو ت

الرمزیة في المدینة والعكس كذلك، وقضیة احتكاك الطبقة المثقفة بباقي الطبقات ووجود تصادم كبیر في 
طریقة العیش وظهور إشكال النظافة دلیل على عدم االتفاق أو امتالك ثقافة تعایش واحدة، أما رابع وسط 

ومجموع تكرارات في هذه % 28,41بــــــــــــ ةرابعله تأثیر هو طبیعة العمل إذ جاء أوال في خانة المرتبة ال
جاح على المستوى المهني ووجود روح فریق العمل، وهذا نتكرار، وهو دلیل على تحقیق 184اإلجابة بــــــــ 

.مؤشر إیجابي في التنمیة سواء االجتماعیة أو االقتصادیة وضرورة االعتناء بمحیط العمل أكثر

.المبحوثین في السیاسة والطریقة المتبعة في توزیع السكناترأي ): 50(الجدول رقم 

النسبة التكرار البدائل 
00,77% 01 ناجحة جدا
46,15% 60 ناجحة نوعا ما
48,46% 63 غیر ناجحة 
04,62% 06 دون اجابة
100% 130 المجموع
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فمن وضع الخیم والذي بثالث مراحل، 2003ماي 21مرت عملیة إسكان المتضررین من زلزال 
ألف عائلة في العراء، وكانت آخر مرحلة لهذه المرحلة 28خیمة، وهذا بعدما كانت 17818بلغ عددها 

، وهذا بعدما تقدم السید رئیس 2003دیسمبر 25حیث تصریح السید والي والیة بومرداس آنذاك یوم 
ن مرحلة تركیب البیوت الجاهزة والبالغ ، لتكو 2003الجمهوریة بوعده بإسكان كامل العائالت قبل نهایة 

172000ق عدد السكنات ء العمارات والسكنات الجدیدة وفا، تم آخر مرحلة وهي بنا15467عددها 

% 48,46، لكن اإلشكال في السیاسة المتبعة في توزیع السكنات، والتي لم ترضي 2011وحدة في العام 
إلطالق، وهنا نركز على قضیتین أولها االستفادة من المبحوثین واعتبروها طریقة غیر ناجحة على ا

والبقاء في البیوت جاهزة أو سكنات قدیمة والقضیة والثانیة فتتمثل في االستفادة بمعنى عدم االستفادة 
عن 46,51ولكن في مكان غیر مرغوب فیه وبالتالي صعوبة تحقیق االندماج االجتماعي في حین عبر 

جحه جدا اعن توزیع السكن والمعبر عنها بنتوزیع السكنات، أما الراضونتقییمهم المتوسط لنجاح طریقة 
وهي داللة قویة لعدم اتباع السلطات الطریقة المدروسة % 00,77لم یتجاوز المبحوث الواحد ونسبة 

والممنهجة للتوزیع، وفي هذا اإلطار تحصلت على استمارات خاصة بطلب السكن وهي نظریا مقبولة جدا 
.    أمر مختلف حسب المبحوثینولكن الواقع

غیر ناجحة 
48.46%

دون اجابة
4.62%

رأي المبحوثین في السیاسة و الطریقة المتبعة في 
توزیع السكنات
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فمن وضع الخیم والذي بثالث مراحل، 2003ماي 21مرت عملیة إسكان المتضررین من زلزال 
ألف عائلة في العراء، وكانت آخر مرحلة لهذه المرحلة 28خیمة، وهذا بعدما كانت 17818بلغ عددها 

، وهذا بعدما تقدم السید رئیس 2003دیسمبر 25حیث تصریح السید والي والیة بومرداس آنذاك یوم 
ن مرحلة تركیب البیوت الجاهزة والبالغ ، لتكو 2003الجمهوریة بوعده بإسكان كامل العائالت قبل نهایة 

172000ق عدد السكنات ء العمارات والسكنات الجدیدة وفا، تم آخر مرحلة وهي بنا15467عددها 
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والبقاء في البیوت جاهزة أو سكنات قدیمة والقضیة والثانیة فتتمثل في االستفادة بمعنى عدم االستفادة 
عن 46,51ولكن في مكان غیر مرغوب فیه وبالتالي صعوبة تحقیق االندماج االجتماعي في حین عبر 

جحه جدا اعن توزیع السكن والمعبر عنها بنتوزیع السكنات، أما الراضونتقییمهم المتوسط لنجاح طریقة 
وهي داللة قویة لعدم اتباع السلطات الطریقة المدروسة % 00,77لم یتجاوز المبحوث الواحد ونسبة 

والممنهجة للتوزیع، وفي هذا اإلطار تحصلت على استمارات خاصة بطلب السكن وهي نظریا مقبولة جدا 
.    أمر مختلف حسب المبحوثینولكن الواقع

ناجحة جدا
0.77%

ناجحة نوعا ما
46.15%

دون اجابة
4.62%

رأي المبحوثین في السیاسة و الطریقة المتبعة في 
توزیع السكنات
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عن 46,51ولكن في مكان غیر مرغوب فیه وبالتالي صعوبة تحقیق االندماج االجتماعي في حین عبر 

جحه جدا اعن توزیع السكن والمعبر عنها بنتوزیع السكنات، أما الراضونتقییمهم المتوسط لنجاح طریقة 
وهي داللة قویة لعدم اتباع السلطات الطریقة المدروسة % 00,77لم یتجاوز المبحوث الواحد ونسبة 

والممنهجة للتوزیع، وفي هذا اإلطار تحصلت على استمارات خاصة بطلب السكن وهي نظریا مقبولة جدا 
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رأي المبحوثین في المدینة قبل وبعد الزلزال وتأثیرها على اندماجهم؟): 51(الجدول رقم 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة النسبة التكرار الخیارات الجوابیة 

23,85% 31
أثرت بشكل إیجابي على 

اندماجكم االجتماعي 30,77% 40
تحسنت كثیرا

21,53% 28
أثرت بشكل سلبي على 

اندماجكم االجتماعي
29,23% 38

بقیت على حالها

50,77% 66
لم یكن لها أي تأثیر على 

اندماجكم االجتماعي 
30,77% 40

ازدادت سواء 

03,85% 05 دون اجابة 09,23% 12 دون اجابة
100% 130 المجموع 100% 130 المجموع

Raceزاخر بالثقافات الفرعیة وذلك ألن سكان المدینة مختلفون من حیث العنصر «المدینة مكان 

ال لغایة والثقافة والدین أحیانا، ویترتب على ذلك كله تنوع عدید للقیم أما نواحي النشاط فكلها وسائل
.)1(»غایات في حد ذاتها

السؤال عن المدینة هو سؤال عن فترتین زمنیتین متتالیتین أي ماذا عن مدن والیة بومرداس قبل 
وبعد هذا التاریخ، وهنا نكون بین ثالث حاالت، مدن انهارت كلیا بمعنى ظهور مدن 2003ماي 21

ي ضبین الما، وهي مزیج جدیدةو عمارات أجدیدة بعد الزلزال، ومدن تضررت نسبیا وبالتالي تغیر أحیاء 
.ائیا وبالتالي حافظت على طابعهاوالحاضر، ومدن لم تتضرر نه

.مرجع سابقعلم اجتماع الحضري، : غریب محمد سید أحمد-)1(

ازدادت سواء 
30.77%

دون اجابة
9.23%

رأي المبحوثین في المدینة قبل وبعد الزلزال
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تحسنت كثیرا
30.77%

بقیت على حالھا
29.23%

ازدادت سواء 
30.77%

دون اجابة
9.23%

رأي المبحوثین في المدینة قبل وبعد الزلزال
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أما إجابة المبحوثین فكانت مناصفة بین الرأي القائل بأن المدینة تحسنت كثیرا والقائل ازدادت سوءا 
، %29,23لكال الرأیین، وحتى الرأي القائل ببقاء المدینة على حالها لم یكن بعیدا بـــــــــ % 30,77بــــــ 

بمعنى وجود صراع فكري اجتماعي واقعي بین اآلراء الثالث والمدن الجدیدة وجب أن تتوفر على العدید 
جاریة والثقافیة من عنصر منها المرافق التربویة، والمرافق الصحیة، والت32من العناصر وعلى األقل 

مراكز ثقافیة وسینما ومسرح، وكذا مرافق للمطالعة والعبادة وغیرها وٕاذا ربطنا هذا الجدول بالجدول الذي 
ر العدید عن نقص هذه المرافق،المرافق فنجد النتائج متقاربة عبّ كفایةعبر المبحوثین فیه عن 

إجابة لعدم تأثیر هذه المدن على وعن تأثیرها في اندماج المبحوثین االجتماعي جاءت أكبر
وهذا بشكل عام ألن االستمارة شملت جمیع مدن والیة بومرداس، % 50,77االندماج االجتماعي بنسبة 

مبحوث بشكل إیجابي في االندماج االجتماعي وهي فئة تحسنت أوضاعها وتم 31وأثرت هذه المدن في 
حوث أثرت المدینة الجدیدة بشكل سلبي علیهم في مب28تهجیرها من سكنات قدیمة وربما قصدیریة، أما 

.  قضیة االندماج االجتماعي وهو ما لمسناه من رفضهم التنقل إلى بعض األماكن في والیة بومرداس

.ض علیهمر مدى قبول المبحوثین تغییر سكناتهم في حالة الع): 52(الجدول رقم 

النسبة التكرار أساس االختیار البدائل
24,59% 15 حسب نمط المعیشة

نعم

18,03% 11 منزل واسع و مریح
13,11% 08 قریب من مكان العمل 
22,95% 14 حسب وجود المرافق العمومیة و الخدمات
09,84% 06 حسب الجیران و الطبقة المثقفة
03,28% 02 حسب نظافة المكان 
08,20% 05 دون اجابة
100% 61 المجموع الجزئي

46,92% 61 مجموع تكرار و نسبة نعم 
48,46% 63 ال
04,62% 06 دون اجابة
100% 130 المجموع
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االستقرار على مستوى مكان السكن یعني تحقیق االندماج االجتماعي وتحقیق النجاح في شتى 
الدرجة االولى المجاالت، أما إذ سجلنا رغبة في تغییر مقر السكن  یعني وجود تفكك اجتماعي من 

ووجود تصادم كبیر من قبل فرد في األسرة كان األب أو األم أو األبناء مع باقي سكان الحي أو جمیع 
العائلة أو وجود سبب داخلي اجتماعي أو اقتصادي وطرح السؤال لقیاس درجة االندماج االجتماعي لدى 

في تغییر مقر السكن لتحقیق من المبحوثین بعدم رغبتهم% 48,46المبحوثین بطریقة أخرى، فعبر 
ودیة التأثیر أو التعایش اإلیجابي وهو مؤشر كبیر للتقییم العام، وهنا یكون إما السكن فردي وبالتالي محد

لسكن في نفس العمارات لدتعامل القرابة بشكل كبیر أو بعض الفئات التي عافي األماكن ذات وجود 
واستفادت من سكنات واسعة وسكنات مطلة على الشریط المنهارة، أو حتى التي كانت تعاني أزمة سكن 

.   الساحلي، أو في أماكن صناعیة وتقدیم الخدمات الجیدة بوجود مرافق عمومیة متعددة

من المبحوثین سیفضلون تغیر مقر السكنات في حال وجود العرض ووجود فرصة % 46,46أما 
ث وهنا إلعادة اإلسكان بطریقة غیر مدروسة والخلط مبحو 15أما عن األسباب فنجد نمط المعیشة بــــــــــ 

مختلفة، وال بد من التحلیل الكبیر بین فئات المجتمع فنجد في العمارة الواحدة عدة عادات وطرق العیش ال
بعاد الثقافیة والخصائص االجتماعیة، أما ثاني سبب فحسب وجود المرافق العمومیة والخدمات وهذا في األ

كان المناطق البعیدة عن هذه المرافق خاصة في مجالي الصحة والتعلیم، أما المنزل االنشغال قد یخص س
ممن 41469مبحوث ویكون هؤالء المبحوثین من مجموع 11الواسع والمریح فكان ثالث سبب لدى 

یعیشون في سكنات غرفة وغرفتین، ومن األسباب كذلك القرب من مكان العمل وحسب الجیران والطبقة 
.كذا حسب نظافة المكانالمثقفة و 

ال
48.46%

مدى قبول المبحوثین تغییر سكناتھم في حالة 
.العرض علیھم
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العائلة أو وجود سبب داخلي اجتماعي أو اقتصادي وطرح السؤال لقیاس درجة االندماج االجتماعي لدى 

في تغییر مقر السكن لتحقیق من المبحوثین بعدم رغبتهم% 48,46المبحوثین بطریقة أخرى، فعبر 
ودیة التأثیر أو التعایش اإلیجابي وهو مؤشر كبیر للتقییم العام، وهنا یكون إما السكن فردي وبالتالي محد

لسكن في نفس العمارات لدتعامل القرابة بشكل كبیر أو بعض الفئات التي عافي األماكن ذات وجود 
واستفادت من سكنات واسعة وسكنات مطلة على الشریط المنهارة، أو حتى التي كانت تعاني أزمة سكن 

.   الساحلي، أو في أماكن صناعیة وتقدیم الخدمات الجیدة بوجود مرافق عمومیة متعددة

من المبحوثین سیفضلون تغیر مقر السكنات في حال وجود العرض ووجود فرصة % 46,46أما 
ث وهنا إلعادة اإلسكان بطریقة غیر مدروسة والخلط مبحو 15أما عن األسباب فنجد نمط المعیشة بــــــــــ 

مختلفة، وال بد من التحلیل الكبیر بین فئات المجتمع فنجد في العمارة الواحدة عدة عادات وطرق العیش ال
بعاد الثقافیة والخصائص االجتماعیة، أما ثاني سبب فحسب وجود المرافق العمومیة والخدمات وهذا في األ

كان المناطق البعیدة عن هذه المرافق خاصة في مجالي الصحة والتعلیم، أما المنزل االنشغال قد یخص س
ممن 41469مبحوث ویكون هؤالء المبحوثین من مجموع 11الواسع والمریح فكان ثالث سبب لدى 

یعیشون في سكنات غرفة وغرفتین، ومن األسباب كذلك القرب من مكان العمل وحسب الجیران والطبقة 
.كذا حسب نظافة المكانالمثقفة و 

نعم
46.92%

ال
48.46%

دون اجابة
4.62%

مدى قبول المبحوثین تغییر سكناتھم في حالة 
.العرض علیھم
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االستقرار على مستوى مكان السكن یعني تحقیق االندماج االجتماعي وتحقیق النجاح في شتى 
الدرجة االولى المجاالت، أما إذ سجلنا رغبة في تغییر مقر السكن  یعني وجود تفكك اجتماعي من 

ووجود تصادم كبیر من قبل فرد في األسرة كان األب أو األم أو األبناء مع باقي سكان الحي أو جمیع 
العائلة أو وجود سبب داخلي اجتماعي أو اقتصادي وطرح السؤال لقیاس درجة االندماج االجتماعي لدى 

في تغییر مقر السكن لتحقیق من المبحوثین بعدم رغبتهم% 48,46المبحوثین بطریقة أخرى، فعبر 
ودیة التأثیر أو التعایش اإلیجابي وهو مؤشر كبیر للتقییم العام، وهنا یكون إما السكن فردي وبالتالي محد

لسكن في نفس العمارات لدتعامل القرابة بشكل كبیر أو بعض الفئات التي عافي األماكن ذات وجود 
واستفادت من سكنات واسعة وسكنات مطلة على الشریط المنهارة، أو حتى التي كانت تعاني أزمة سكن 

.   الساحلي، أو في أماكن صناعیة وتقدیم الخدمات الجیدة بوجود مرافق عمومیة متعددة

من المبحوثین سیفضلون تغیر مقر السكنات في حال وجود العرض ووجود فرصة % 46,46أما 
ث وهنا إلعادة اإلسكان بطریقة غیر مدروسة والخلط مبحو 15أما عن األسباب فنجد نمط المعیشة بــــــــــ 

مختلفة، وال بد من التحلیل الكبیر بین فئات المجتمع فنجد في العمارة الواحدة عدة عادات وطرق العیش ال
بعاد الثقافیة والخصائص االجتماعیة، أما ثاني سبب فحسب وجود المرافق العمومیة والخدمات وهذا في األ

كان المناطق البعیدة عن هذه المرافق خاصة في مجالي الصحة والتعلیم، أما المنزل االنشغال قد یخص س
ممن 41469مبحوث ویكون هؤالء المبحوثین من مجموع 11الواسع والمریح فكان ثالث سبب لدى 

یعیشون في سكنات غرفة وغرفتین، ومن األسباب كذلك القرب من مكان العمل وحسب الجیران والطبقة 
.كذا حسب نظافة المكانالمثقفة و 
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.مصادفة المبحوثین لمظاهر العنف بعد حدوث الزلزال مباشرة): 53(الجدول رقم 

النسبة التكرار البدائل
39,23% 51 نعم 
56,92% 74 ال
03,85% 05 دون اجابة
100 130 المجموع

على سلم ریتشر قد 6,8درجة بعد الدمار والخراب الذي سجله الزلزال وربما لیس لقوة الزلزال ألن 
تكون ال حدث في الكثیر من الدول وقد تسبب تشققات فقط، وٕانما لعدم التفكیر نهائیا في وجود المنطقة 

في مناطق زلزالیة نشیطة،

وجود المنطقة في فوضى، وفیات، جرحى، مساكن مهدمة، قد تجعل من الوضع فرصة ألصحاب 
لم % 56,92مبحوث 130ستغالل األوضاع السیئة، فكان من بین النفوس الضعیفة أمام اإلجرام وأمام ا

لمظاهر العنف % 39,23یتعرضوا لمظاهر العنف، وٕاذا نظرنا لخصائص المجتمع الجزائري، نجد تعرض 
ة حتى في الظروف الصعبة، وتعتبر السرقة أهم یمأمر كارثي ویبرهن على مستوى التفكك ووجود الجر 

وال من المنازل، مبعد تجرید القتلى من الحلي وكذا االستالء على األمظهر برز بعد الزلزال، خاصة
حكمة مت علیهم آنذاك طوا من السرقة من بعض العائالت التي ال تنجب، وقد سلموحتى الرضع لم یسل
شخص،18سنوات في حق 05بومرداس وبرج منایل 

ال
56.92%

مدى مصادفة المبحوثین لمظاھر العنف
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.مصادفة المبحوثین لمظاهر العنف بعد حدوث الزلزال مباشرة): 53(الجدول رقم 

النسبة التكرار البدائل
39,23% 51 نعم 
56,92% 74 ال
03,85% 05 دون اجابة
100 130 المجموع

على سلم ریتشر قد 6,8درجة بعد الدمار والخراب الذي سجله الزلزال وربما لیس لقوة الزلزال ألن 
تكون ال حدث في الكثیر من الدول وقد تسبب تشققات فقط، وٕانما لعدم التفكیر نهائیا في وجود المنطقة 

في مناطق زلزالیة نشیطة،

وجود المنطقة في فوضى، وفیات، جرحى، مساكن مهدمة، قد تجعل من الوضع فرصة ألصحاب 
لم % 56,92مبحوث 130ستغالل األوضاع السیئة، فكان من بین النفوس الضعیفة أمام اإلجرام وأمام ا

لمظاهر العنف % 39,23یتعرضوا لمظاهر العنف، وٕاذا نظرنا لخصائص المجتمع الجزائري، نجد تعرض 
ة حتى في الظروف الصعبة، وتعتبر السرقة أهم یمأمر كارثي ویبرهن على مستوى التفكك ووجود الجر 

وال من المنازل، مبعد تجرید القتلى من الحلي وكذا االستالء على األمظهر برز بعد الزلزال، خاصة
حكمة مت علیهم آنذاك طوا من السرقة من بعض العائالت التي ال تنجب، وقد سلموحتى الرضع لم یسل
شخص،18سنوات في حق 05بومرداس وبرج منایل 

نعم 
39.23%

ال
56.92%

دون اجابة
3.85%

مدى مصادفة المبحوثین لمظاھر العنف
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.مصادفة المبحوثین لمظاهر العنف بعد حدوث الزلزال مباشرة): 53(الجدول رقم 

النسبة التكرار البدائل
39,23% 51 نعم 
56,92% 74 ال
03,85% 05 دون اجابة
100 130 المجموع

على سلم ریتشر قد 6,8درجة بعد الدمار والخراب الذي سجله الزلزال وربما لیس لقوة الزلزال ألن 
تكون ال حدث في الكثیر من الدول وقد تسبب تشققات فقط، وٕانما لعدم التفكیر نهائیا في وجود المنطقة 

في مناطق زلزالیة نشیطة،

وجود المنطقة في فوضى، وفیات، جرحى، مساكن مهدمة، قد تجعل من الوضع فرصة ألصحاب 
لم % 56,92مبحوث 130ستغالل األوضاع السیئة، فكان من بین النفوس الضعیفة أمام اإلجرام وأمام ا

لمظاهر العنف % 39,23یتعرضوا لمظاهر العنف، وٕاذا نظرنا لخصائص المجتمع الجزائري، نجد تعرض 
ة حتى في الظروف الصعبة، وتعتبر السرقة أهم یمأمر كارثي ویبرهن على مستوى التفكك ووجود الجر 

وال من المنازل، مبعد تجرید القتلى من الحلي وكذا االستالء على األمظهر برز بعد الزلزال، خاصة
حكمة مت علیهم آنذاك طوا من السرقة من بعض العائالت التي ال تنجب، وقد سلموحتى الرضع لم یسل
شخص،18سنوات في حق 05بومرداس وبرج منایل 
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الوالي قائال بعد العمل األولي ردّ وفي إجابة في هذا اإلطار عن اإلجراءات التي باشرتها السلطات
كانت لجنة األمن الوالئیة وهذا بعد نصف ساعة فقط من حدوث الزلزال وهذا لحفظ األفراد والممتلكات ألن 
الجمیع في حالة نفسیة صعبة وحدوث صدمات وهروب من المنازل مخافة حدوث هزات ارتدادیة أخرى، 

ظهور ظاهرة سرقة المنازل، فكان لزاما استرجاع األمن وهنا ما فتح المجال أمام أولى االنتهاكات وهي
وٕاحداث الطمأنینة بالنسبة ألفراد المجتمع وكذا القبض على السارقین ومعاقبتهم وحفظ ممتلكاتهم واألجهزة 

.    خاصة في األماكن المتضررة نسبیا

.نوع الجرائم المنتشرة في المجتمع): 54(الجدول رقم 

مبحوث لتعدد االجابات 130بدل 304*

لنسبة التكرار المنتشرةالجرائم
32,57% 99 السرقة 
15,79% 48 تعاطي المخدرات و الخمور
10,53% 32 االختطاف
08,22% 25 القتل
10,53% 32 الدعارة و االنحالل الخلقي
05,92% 18 العنف و التعدي على االشخاص 
08,22% 25 االعتداءات الجنسیة و االغتصاب 
01,64% 05 االصول ىاالعتداءات عل
03,29% 10 الغش و التزویر و الرشوة
02,30% 07 اخرى تذكر
00,99% 03 دون اجابة
100% 304* المجموع
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كانت جریمة السرقة هي الجریمة األكثر انتشارا في مجتمع والیة بومرداس حسب رأي المبحوثین 
، وٕاذا نظرنا إلى بعض األرقام حول هذه الجریمة نالحظ بأنها ثابتة وفي نسب معینة %32,57وهذا بــــــ 

كانت 2006ما في سنة أما بین جنایة وجنحة، 752، 2003ففي بعض األماكن من الوالیة سجلت سنة 
عض جریمة، في حین سجل في ب744فبلغ رقم 2011جریمة سرقة ومحاولة سرقة أما في 730بـــــــــ 

، والمالحظ )VOLS PAR INFERAVTION(قضیة بالنسبة للسرقة بالكسر 369األماكن االخرى 
2003قضیة وهذا من سنة 137ائلة التهدید بــــــ طامرأة ضمن المتورطین، أما السرقة تحت 16وجود 

، %37,29، وتحتل جریمة السرقة ومحاولة السرقة المرتبة األولى حسب طبیعة الجرائم بنسبة2012إلى 
وتختلف المسروقات من جریمة إلى أخرى فمن أموال ومجوهرات إلى سیارات إلى هواتف نقالة، لتكون 

وهي منتشرة في % 15,79ثالث جریمة منتشرة حسب المبحوثین هي تعاطي المخدرات والخمور بنسبة 
لكیف كلغ من ا07.524قضیة، سمحت بحجز 53عولجت 2003أوساط الشباب أكثر، فخالل سنة 

قضیة متعلقة بالمخدرات، 100كانت 2006دج، أما في سنة 672.410قرص بقیمة 375المعالج و 
دج، أما في عام 365032,00غرام من مادة الكیف، بقیمة مالیة تقدر بـــــــــــ 2791.82وحجز من خاللها 

القتل
8.22%

الدعارة و االنحالل الخلقي
10.53%

العنف و التعدي 
على االشخاص 

5.92%

االعتداءات الجنسیة 
واالغتصاب 

8,22%

االعتداءات علي 
االصول 

1.64%

الغش والتزویر 
والرشوة

3,29%
اخرى تذكر

2.30%
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كانت جریمة السرقة هي الجریمة األكثر انتشارا في مجتمع والیة بومرداس حسب رأي المبحوثین 
، وٕاذا نظرنا إلى بعض األرقام حول هذه الجریمة نالحظ بأنها ثابتة وفي نسب معینة %32,57وهذا بــــــ 

كانت 2006ما في سنة أما بین جنایة وجنحة، 752، 2003ففي بعض األماكن من الوالیة سجلت سنة 
عض جریمة، في حین سجل في ب744فبلغ رقم 2011جریمة سرقة ومحاولة سرقة أما في 730بـــــــــ 

، والمالحظ )VOLS PAR INFERAVTION(قضیة بالنسبة للسرقة بالكسر 369األماكن االخرى 
2003قضیة وهذا من سنة 137ائلة التهدید بــــــ طامرأة ضمن المتورطین، أما السرقة تحت 16وجود 

، %37,29، وتحتل جریمة السرقة ومحاولة السرقة المرتبة األولى حسب طبیعة الجرائم بنسبة2012إلى 
وتختلف المسروقات من جریمة إلى أخرى فمن أموال ومجوهرات إلى سیارات إلى هواتف نقالة، لتكون 

وهي منتشرة في % 15,79ثالث جریمة منتشرة حسب المبحوثین هي تعاطي المخدرات والخمور بنسبة 
لكیف كلغ من ا07.524قضیة، سمحت بحجز 53عولجت 2003أوساط الشباب أكثر، فخالل سنة 

قضیة متعلقة بالمخدرات، 100كانت 2006دج، أما في سنة 672.410قرص بقیمة 375المعالج و 
دج، أما في عام 365032,00غرام من مادة الكیف، بقیمة مالیة تقدر بـــــــــــ 2791.82وحجز من خاللها 

السرقة 
32.57%

تعاطي المخدرات والخمور
15,79%

االختطاف
10.53%

الغش والتزویر 
والرشوة

3,29%
اخرى تذكر

2.30%
دون اجابة

0.99%

نوع الجرائم المنتشرة في المجتمع 
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كانت جریمة السرقة هي الجریمة األكثر انتشارا في مجتمع والیة بومرداس حسب رأي المبحوثین 
، وٕاذا نظرنا إلى بعض األرقام حول هذه الجریمة نالحظ بأنها ثابتة وفي نسب معینة %32,57وهذا بــــــ 

كانت 2006ما في سنة أما بین جنایة وجنحة، 752، 2003ففي بعض األماكن من الوالیة سجلت سنة 
عض جریمة، في حین سجل في ب744فبلغ رقم 2011جریمة سرقة ومحاولة سرقة أما في 730بـــــــــ 

، والمالحظ )VOLS PAR INFERAVTION(قضیة بالنسبة للسرقة بالكسر 369األماكن االخرى 
2003قضیة وهذا من سنة 137ائلة التهدید بــــــ طامرأة ضمن المتورطین، أما السرقة تحت 16وجود 

، %37,29، وتحتل جریمة السرقة ومحاولة السرقة المرتبة األولى حسب طبیعة الجرائم بنسبة2012إلى 
وتختلف المسروقات من جریمة إلى أخرى فمن أموال ومجوهرات إلى سیارات إلى هواتف نقالة، لتكون 

وهي منتشرة في % 15,79ثالث جریمة منتشرة حسب المبحوثین هي تعاطي المخدرات والخمور بنسبة 
لكیف كلغ من ا07.524قضیة، سمحت بحجز 53عولجت 2003أوساط الشباب أكثر، فخالل سنة 

قضیة متعلقة بالمخدرات، 100كانت 2006دج، أما في سنة 672.410قرص بقیمة 375المعالج و 
دج، أما في عام 365032,00غرام من مادة الكیف، بقیمة مالیة تقدر بـــــــــــ 2791.82وحجز من خاللها 

نوع الجرائم المنتشرة في المجتمع 
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كلغ من مادة الكیف 32.671,92قضیة، حجز خاللها 47انخفض عدد القضایا وقدرت بــــــــ 2011
.   دج1001802133.وقدرت بــــــــــ

وهي الجریمة التي اهتزت 10,52في حین رابع جریمة حسب المبحوثین فتتعلق باالختطاف بــــــــــ 
لها العدید من المدن الجزائریة على غرار قسنطینة والتي راح ضحیتها العدید من األطفال األبریاء، ما 

02سجلت 2003من الجرائم الخطیرة في مجتمعاتنا، أما في والیة بومرداس ففي یعبر عن دخول نوع 

حالة، أما في 31فسجلت 2006للخطف ومحاولة الخطف وهذا على مستوى بعض األماكن، أما سنة 
فسجلت حالتین فقط وهو دلیل على عودة األمن واالستقرار وكذا النشاط الممیز للجهات 2011سنة 

.حترافیة الكبیرة في التعامل مع الجریمةاألمنیة وكذا اال

أما ثاني جریمة حسب رأي المبحوثین فتتعلق باألسرة واألخالق عموما وتتعلق بجریمة الفعل المخل 
بالحیاء والفعل العلني المخل بالحیاء، وهتك العرض وتحریض قاصر على الفسق واإلغراء من أجل 

شرطة فیدیو مخلة بالحیاء،الدعارة، وأفعال الشدود الجنسي، وكذا عرض أ

، وسجلت في مجموع ما ذكر من أنواع وكذا جرائم أخرى سنة %18,75كان رد المبحوثین بـــــــــــ 
جریمة حازت 40سجلت 2006جریمة وهذا في بعض األماكن من والیة بومرداس، أما في 31، 2003

21انخفض العدد إلى 2011، أما في سنة %47,50جریمة الفعل المخل بالحیاء المرتبة األولى بـــــــــ 

.جریمة

).INFRACTIONS SEXVELLES(ودائما وفي إطار الجرائم األخالقیة 

امرأة 57وي متورطا بـــــــــــ نسوكان العنصر ال2012إلى 2003قضیة من سنة 230فقد عولجت 
والجرح العمدي في قاصر،أما جریمة العنف والتعدي على األشخاص وهو ما بقابل الضرب 27و

.قضیة3179، وقد عولجت في هذا اإلطار %08,22المصطلحات الرسمیة فكان بــــــــــــ 

17، 2003، حیث سجلت في سنة %03,28أما عن جریمة الغش والتزویر والرشوة فكانت بــــــــ 

لتبلغ 2011لعام حالة وتسجل انخفاضا معتبرا في ا47إلى 2006یرتفع العدد خالل سنة لحالة تزویر 
الجرائم سنوات لتكون بعض 09قضیة على مدار 19حالة تزویر، أما تزویر العمالت فعولجت 16

صول وهي جرائم دخیلة وناتجة عن بعض التحوالت والتغیرات االجتماعیة األخرى كاالعتداء على األ
.السلبیة
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، وبلغت عدد الحاالت %08,22بــــــــــــ أما خامس جریمة حسب المبحوثین فتتمثل في جریمة القتل 
ماكن في سنة ضیة، في حین سجل في بعض األق33بــــــــ 2012إلى 2003للقتل العمدي من الفترة 

حالة، لیواصل االرتفاع في سنة 18، 2006حاالت بین قتل ومحاول قتل، یرتفع العدد في 200307
إطار العنف ضد المرأة كشفت بعض الجمعیات التي حالة،وعن المستوى الوطني وفي28لیبلغ 2011

216قضیة عنف كان منها قتل 5000تنشط في هذا اإلطار واستنادا إلى أرقام رسمیة ذكرت أن من بین 

.2012امرأة، وهذا في ظرف ثمانیة أشهر من سنة 

2003قضیة من الفترة 20وهنا أضیف جریمة الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة فسجلت 

.2011حالة قتل الخطأ خالل سنة 47، وكذا تسجیل 2012و

.أماكن حدوث الجرائم حسب المبحوثین): 55(الجدول رقم 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
17,45% 41 المنازل
14,89% 35 مكان العمل و المرافق العمومیة
16,60% 39 الجامعات و المؤسسات التربویة
46,81% 110 )االسواق،الشوارع،محطات النقل(االماكن العمومیة 
02,98% 07 اخرى تذكر
01,27% 03 دون اجابة
100% 235** المجموع

.مبحوث لتعدد االجابات 130بدل 235**

االماكن العمومیة 
االسواق، (

الشوارع، محطات 
)النقل
46.81%

اخرى تذكر
2.98%

أماكن حدوث الجرائم 
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، وبلغت عدد الحاالت %08,22بــــــــــــ أما خامس جریمة حسب المبحوثین فتتمثل في جریمة القتل 
ماكن في سنة ضیة، في حین سجل في بعض األق33بــــــــ 2012إلى 2003للقتل العمدي من الفترة 

حالة، لیواصل االرتفاع في سنة 18، 2006حاالت بین قتل ومحاول قتل، یرتفع العدد في 200307
إطار العنف ضد المرأة كشفت بعض الجمعیات التي حالة،وعن المستوى الوطني وفي28لیبلغ 2011

216قضیة عنف كان منها قتل 5000تنشط في هذا اإلطار واستنادا إلى أرقام رسمیة ذكرت أن من بین 

.2012امرأة، وهذا في ظرف ثمانیة أشهر من سنة 

2003قضیة من الفترة 20وهنا أضیف جریمة الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة فسجلت 

.2011حالة قتل الخطأ خالل سنة 47، وكذا تسجیل 2012و

.أماكن حدوث الجرائم حسب المبحوثین): 55(الجدول رقم 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
17,45% 41 المنازل
14,89% 35 مكان العمل و المرافق العمومیة
16,60% 39 الجامعات و المؤسسات التربویة
46,81% 110 )االسواق،الشوارع،محطات النقل(االماكن العمومیة 
02,98% 07 اخرى تذكر
01,27% 03 دون اجابة
100% 235** المجموع

.مبحوث لتعدد االجابات 130بدل 235**

المنازل
17.45%

مكان العمل 
والمرافق العمومیة

14,89%

الجامعات 
والمؤسسات 

التربویة
16,60%

اخرى تذكر
2.98%

دون اجابة
1.27%

أماكن حدوث الجرائم 
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، وبلغت عدد الحاالت %08,22بــــــــــــ أما خامس جریمة حسب المبحوثین فتتمثل في جریمة القتل 
ماكن في سنة ضیة، في حین سجل في بعض األق33بــــــــ 2012إلى 2003للقتل العمدي من الفترة 

حالة، لیواصل االرتفاع في سنة 18، 2006حاالت بین قتل ومحاول قتل، یرتفع العدد في 200307
إطار العنف ضد المرأة كشفت بعض الجمعیات التي حالة،وعن المستوى الوطني وفي28لیبلغ 2011

216قضیة عنف كان منها قتل 5000تنشط في هذا اإلطار واستنادا إلى أرقام رسمیة ذكرت أن من بین 

.2012امرأة، وهذا في ظرف ثمانیة أشهر من سنة 

2003قضیة من الفترة 20وهنا أضیف جریمة الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة فسجلت 

.2011حالة قتل الخطأ خالل سنة 47، وكذا تسجیل 2012و

.أماكن حدوث الجرائم حسب المبحوثین): 55(الجدول رقم 

النسبة التكرار الخیارات الجوابیة
17,45% 41 المنازل
14,89% 35 مكان العمل و المرافق العمومیة
16,60% 39 الجامعات و المؤسسات التربویة
46,81% 110 )االسواق،الشوارع،محطات النقل(االماكن العمومیة 
02,98% 07 اخرى تذكر
01,27% 03 دون اجابة
100% 235** المجموع

.مبحوث لتعدد االجابات 130بدل 235**

مكان العمل 
والمرافق العمومیة

14,89%
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ن الجرائم تحدث بكثرة في األماكن العمومیة أي في األسواق، الشوارع، ومحطات أیرى المبحوثین ب
، وهي األماكن التي تكثر فیها الحركة وكذا تختلف التفاعالت االجتماعیة وفرصة %46,81بــــــــــ النقل 
ماكن واحتمال اإلفالت من العقاب وبشكل كبیر حسب تصور ة ومختلف الجرائم تزید في هذه األالسرق

واللفظي، لیكون المجرم ضمن سرقة األموال إلى اللوازم وكذا المنتجات، وصوال إلى التحرش الجنسي 
سري سواء بین ویدخل هذا ضمن العنف األ% 17,45ـ المكان الثاني لحدوث الجریمة هي المنازل بـــــ

.الزوجین أو امتداده لألبناء كان ضربا أو تجریحا أو إهماال عائلیا، أو تكسیر أشیاء
ماكن لوقت األ، وكانت هذه %16,60بویة بنسبة لیكون ثالث مكان هو الجامعات والمؤسسات التر 

مال وكذا وجود أعوان وهذا اللتزام الع14,89قریب أماكن آمنة، لتأتي أمكنة العمل والمرافق العمومیة بـــــ 
ذكر حول وجود تمن والقوانین الصارمة في هذا المجال، في حین كانت أبرز إجابة في أخرى الوقایة واأل

.الجریمة في كل األمكنة ألنها أزمة أخالق

.تقییم المبحوثین لحدوث الجریمة في المجتمع): 56(قم الجدول ر 

النسبة التكرار البدائل
75,38% 98 في تزاید سریع ومقلق
12,31% 16 اتبفي استقرار وث
07,69% 10 في تناقص
04,62% 06 دون اجابة
100% 130 المجموع

في استقرار و ثابث
12.31%

في تناقص
7.69%

تقییم المبحوثین لحدوث الجریمة في المجتمع
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ن الجرائم تحدث بكثرة في األماكن العمومیة أي في األسواق، الشوارع، ومحطات أیرى المبحوثین ب
، وهي األماكن التي تكثر فیها الحركة وكذا تختلف التفاعالت االجتماعیة وفرصة %46,81بــــــــــ النقل 
ماكن واحتمال اإلفالت من العقاب وبشكل كبیر حسب تصور ة ومختلف الجرائم تزید في هذه األالسرق

واللفظي، لیكون المجرم ضمن سرقة األموال إلى اللوازم وكذا المنتجات، وصوال إلى التحرش الجنسي 
سري سواء بین ویدخل هذا ضمن العنف األ% 17,45ـ المكان الثاني لحدوث الجریمة هي المنازل بـــــ

.الزوجین أو امتداده لألبناء كان ضربا أو تجریحا أو إهماال عائلیا، أو تكسیر أشیاء
ماكن لوقت األ، وكانت هذه %16,60بویة بنسبة لیكون ثالث مكان هو الجامعات والمؤسسات التر 

مال وكذا وجود أعوان وهذا اللتزام الع14,89قریب أماكن آمنة، لتأتي أمكنة العمل والمرافق العمومیة بـــــ 
ذكر حول وجود تمن والقوانین الصارمة في هذا المجال، في حین كانت أبرز إجابة في أخرى الوقایة واأل

.الجریمة في كل األمكنة ألنها أزمة أخالق

.تقییم المبحوثین لحدوث الجریمة في المجتمع): 56(قم الجدول ر 

النسبة التكرار البدائل
75,38% 98 في تزاید سریع ومقلق
12,31% 16 اتبفي استقرار وث
07,69% 10 في تناقص
04,62% 06 دون اجابة
100% 130 المجموع

في تزاید سریع 
ومقلق
75,38%

في تناقص
7.69%

دون اجابة
4.62%

تقییم المبحوثین لحدوث الجریمة في المجتمع
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ن الجرائم تحدث بكثرة في األماكن العمومیة أي في األسواق، الشوارع، ومحطات أیرى المبحوثین ب
، وهي األماكن التي تكثر فیها الحركة وكذا تختلف التفاعالت االجتماعیة وفرصة %46,81بــــــــــ النقل 
ماكن واحتمال اإلفالت من العقاب وبشكل كبیر حسب تصور ة ومختلف الجرائم تزید في هذه األالسرق

واللفظي، لیكون المجرم ضمن سرقة األموال إلى اللوازم وكذا المنتجات، وصوال إلى التحرش الجنسي 
سري سواء بین ویدخل هذا ضمن العنف األ% 17,45ـ المكان الثاني لحدوث الجریمة هي المنازل بـــــ

.الزوجین أو امتداده لألبناء كان ضربا أو تجریحا أو إهماال عائلیا، أو تكسیر أشیاء
ماكن لوقت األ، وكانت هذه %16,60بویة بنسبة لیكون ثالث مكان هو الجامعات والمؤسسات التر 

مال وكذا وجود أعوان وهذا اللتزام الع14,89قریب أماكن آمنة، لتأتي أمكنة العمل والمرافق العمومیة بـــــ 
ذكر حول وجود تمن والقوانین الصارمة في هذا المجال، في حین كانت أبرز إجابة في أخرى الوقایة واأل

.الجریمة في كل األمكنة ألنها أزمة أخالق

.تقییم المبحوثین لحدوث الجریمة في المجتمع): 56(قم الجدول ر 

النسبة التكرار البدائل
75,38% 98 في تزاید سریع ومقلق
12,31% 16 اتبفي استقرار وث
07,69% 10 في تناقص
04,62% 06 دون اجابة
100% 130 المجموع
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من ناحیة االجتماعیة، فالمجتمع ینطلق المرء في إحداثه لمختلف المقارنات من الماضي خاصة 
بالعدید من المراحل لم تكن كلها في الطریق والمنحنى اإلیجابي،وعن تطور منحنى الجریمة الجزائري مرّ 

، أما رأي %75,38اإلجابة كبیرة لتزاید الجریمة السریع والمقلق بنسبة تفي مجتمع والیة بومرداس جاء
، أما القائلین أن الجریمة في %12,31ار وثبات جاءت بـــــــــــ القائل بأن نسبة حدوث الجریمة في استقر 

%.07,69تهم بــــــــ بتناقص فكانت نس

ویبقى رأي المبحوثین في حاجة إلى إحصائیات إلثباته أو نفیه فمثال الجرائم والجنح ضد 
واحدة لینخفض بجریمة 2006عام 1342لیرتفع بعدها إلى 2003جریمة في 694األشخاص فسجل 

.2011جریمة لعام 1341ویستقر في 

في 1080لیرتفع  إلى 2003مة في یجر 898أما فیما یخص الجرائم والجنح ضد األمالك بلغ 
.جریمة923إلى 2011وینخفض في 2006

جریمة عام 40إلى 2003جریمة عام 31أما ما تعلق بالجرائم المتعلقة باألسرة واألخالق فمن 
2011جریمة في 21خفاض إلى لیعاود االن2006

لتنخفض في 2006إلى سنة 2003وبالتالي فاإلحصائیات تشیر إلى ارتفاع الجریمة من سنة 
.2011العام 

.تأثیر الجریمة على االندماج االجتماعي للمبحوثین): 57(الجدول رقم 

النسبة التكرار البدائل
23,07% 30 كانت عائقا مباشرا على اندماجنا االجتماعي 
50,77% 66 كانت من عوائق اندماجنا االجتماعي
21,54% 28 لم تكن عائق في اندماجنا االجتماعي
04,62% 06 دون اجابة
100% 130 المجموع
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وجود الجریمة في أي مجتمع وبشكل كبیر یعني وجود تفكك وتعطل لغة التواصل بین أفراد
المجتمع ما یعني تأثر عملیة االندماج االجتماعي ووجود األفراد في حالة اغتراب داخل مجتمعاتهم،

وعن تأثیر الجریمة في االندماج االجتماعي للمبحوثین جاء الرأي القائل بأن الجریمة كانت من 
ر لدى هؤالء ما یعني عدم وجودها كعامل رئیسي ومؤث% 50,77عوائق االندماج االجتماعي بــــــــ 

المبحوثین وٕارجاع عدم االندماج االجتماعي إلى عوامل أخرى كالسكن والهجرة والبطالة، وأسباب أخرى، 
وبالتالي االندماج 23,07عائق المباشر فكان بـــــ والفي حین القائلین بأن حدوث الجریمة في المجتمع 

االجتماعي ال یتحقق إال باختفائها نهائیا من یومیاتهم، 
ن الجریمة لم تكن عائق في اندماجهم أمن المبحوثین ب% 21,54غیر بعید عن هذه النسبة عبر و 

االجتماعي وربما لطبیعة سكن المبحوث ومحیطه تأثیر في إجاباته، دون أن تنسى أن المبحوثین ینتمون 
. إلى كامل تراب الوالیة

.أسباب حدوث الجریمة): 58(الجدول رقم 

%النسبة التكرار البدائل
19,57% 73 السكن و الظروف االسریة
29,75% 111 الفراغ و البطالة
20,38% 76 االضطرابات النفسیة 
26,54% 99 غیاب الوازع الدیني 
03,22% 12 أخرى تذكر
00,54% 02 دون اجابة
100% 373* المجموع

مبحوث لتعدد االجابات  130بدل 373*

لم تكن عائق في 
اندماجنا االجتماعي

21.54%

دون اجابة
4.62% أثرالجریمة ومظاھر العنف على االندماج 

االجتماعي للمبحوثین
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وجود الجریمة في أي مجتمع وبشكل كبیر یعني وجود تفكك وتعطل لغة التواصل بین أفراد
المجتمع ما یعني تأثر عملیة االندماج االجتماعي ووجود األفراد في حالة اغتراب داخل مجتمعاتهم،

وعن تأثیر الجریمة في االندماج االجتماعي للمبحوثین جاء الرأي القائل بأن الجریمة كانت من 
ر لدى هؤالء ما یعني عدم وجودها كعامل رئیسي ومؤث% 50,77عوائق االندماج االجتماعي بــــــــ 

المبحوثین وٕارجاع عدم االندماج االجتماعي إلى عوامل أخرى كالسكن والهجرة والبطالة، وأسباب أخرى، 
وبالتالي االندماج 23,07عائق المباشر فكان بـــــ والفي حین القائلین بأن حدوث الجریمة في المجتمع 

االجتماعي ال یتحقق إال باختفائها نهائیا من یومیاتهم، 
ن الجریمة لم تكن عائق في اندماجهم أمن المبحوثین ب% 21,54غیر بعید عن هذه النسبة عبر و 

االجتماعي وربما لطبیعة سكن المبحوث ومحیطه تأثیر في إجاباته، دون أن تنسى أن المبحوثین ینتمون 
. إلى كامل تراب الوالیة

.أسباب حدوث الجریمة): 58(الجدول رقم 

%النسبة التكرار البدائل
19,57% 73 السكن و الظروف االسریة
29,75% 111 الفراغ و البطالة
20,38% 76 االضطرابات النفسیة 
26,54% 99 غیاب الوازع الدیني 
03,22% 12 أخرى تذكر
00,54% 02 دون اجابة
100% 373* المجموع

مبحوث لتعدد االجابات  130بدل 373*

كانت عائقا 
مباشرا على 

اندماجنا 
االجتماعي 

23.07%

كانت من عوائق 
اندماجنا االجتماعي

50.77%

أثرالجریمة ومظاھر العنف على االندماج 
االجتماعي للمبحوثین
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وجود الجریمة في أي مجتمع وبشكل كبیر یعني وجود تفكك وتعطل لغة التواصل بین أفراد
المجتمع ما یعني تأثر عملیة االندماج االجتماعي ووجود األفراد في حالة اغتراب داخل مجتمعاتهم،

وعن تأثیر الجریمة في االندماج االجتماعي للمبحوثین جاء الرأي القائل بأن الجریمة كانت من 
ر لدى هؤالء ما یعني عدم وجودها كعامل رئیسي ومؤث% 50,77عوائق االندماج االجتماعي بــــــــ 

المبحوثین وٕارجاع عدم االندماج االجتماعي إلى عوامل أخرى كالسكن والهجرة والبطالة، وأسباب أخرى، 
وبالتالي االندماج 23,07عائق المباشر فكان بـــــ والفي حین القائلین بأن حدوث الجریمة في المجتمع 

االجتماعي ال یتحقق إال باختفائها نهائیا من یومیاتهم، 
ن الجریمة لم تكن عائق في اندماجهم أمن المبحوثین ب% 21,54غیر بعید عن هذه النسبة عبر و 

االجتماعي وربما لطبیعة سكن المبحوث ومحیطه تأثیر في إجاباته، دون أن تنسى أن المبحوثین ینتمون 
. إلى كامل تراب الوالیة

.أسباب حدوث الجریمة): 58(الجدول رقم 

%النسبة التكرار البدائل
19,57% 73 السكن و الظروف االسریة
29,75% 111 الفراغ و البطالة
20,38% 76 االضطرابات النفسیة 
26,54% 99 غیاب الوازع الدیني 
03,22% 12 أخرى تذكر
00,54% 02 دون اجابة
100% 373* المجموع

مبحوث لتعدد االجابات  130بدل 373*

كانت عائقا 
مباشرا على 

اندماجنا 
االجتماعي 

23.07%
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أكبر و ومن األسباب الكامنة وراء حدوث الجریمة حسب رأي المبحوثین فتختلف من فئة إلى أخرى 
للحیاة ألن هذا یؤدي إلى التفكیر السلبي والنظرة الغیر سلیمة% 29,75سبب یكمن في الفراغ والبطالة بـــــ 

رقة وصوال إلى جرائم ة، یؤدي إلى تعاطي المخدرات ومنه إلى احتراف السغووجود العقل في حلقة مفر 
كالقتل، وبالتالي تخص بطال شخص بدون أهداف وال طموحات ووجوده في وضع انعزالي عن المجتمع،

، وعدم التقید بما أنزل اهللا سبحانه وتعالى %26,54بــأما ثاني سبب هو غیاب الوازع الدیني
الدول الغربیة في اللباس وطریقة واتباع السیرة النبویة الشریفة، ومحل األفكار المسمومة تقلید شباب

العیش وعدم مراعاة خصوصیة المجتمع یؤدي إلى صدام في األفكار واختالط المفاهیم وتناقضات 
.العیش

كون السكن آخر لی20,38أما ثالث سبب لحدوث الجریمة یكمن في وجود اضطرابات نفسیة بـــــــــ 
%.19,57سبب بــــــ 

ریمة كتحصیل حاصل للحالة االجتماعیة واالقتصادیة التي تشهدها وعن األسباب فإن وقوع الج
المنطقة والخصومات في المجتمع وتتمثل هذه األسباب في مجملها في البطالة، تدهور القدرة الشرائیة، 

.، وكذلك النزوح الریفي)الرشوة والتزویر(اإلرهاب، الدعارة، اللصوصیة، التسرب المدرسي، البیروقراطیة 

االضطرابات النفسیة 
20.38%

غیاب الوازع الدیني 
26.54%

أخرى تذكر
3.22% األسباب الكامنة وراء حدوث الجریمة
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أكبر و ومن األسباب الكامنة وراء حدوث الجریمة حسب رأي المبحوثین فتختلف من فئة إلى أخرى 
للحیاة ألن هذا یؤدي إلى التفكیر السلبي والنظرة الغیر سلیمة% 29,75سبب یكمن في الفراغ والبطالة بـــــ 

رقة وصوال إلى جرائم ة، یؤدي إلى تعاطي المخدرات ومنه إلى احتراف السغووجود العقل في حلقة مفر 
كالقتل، وبالتالي تخص بطال شخص بدون أهداف وال طموحات ووجوده في وضع انعزالي عن المجتمع،

، وعدم التقید بما أنزل اهللا سبحانه وتعالى %26,54بــأما ثاني سبب هو غیاب الوازع الدیني
الدول الغربیة في اللباس وطریقة واتباع السیرة النبویة الشریفة، ومحل األفكار المسمومة تقلید شباب

العیش وعدم مراعاة خصوصیة المجتمع یؤدي إلى صدام في األفكار واختالط المفاهیم وتناقضات 
.العیش

كون السكن آخر لی20,38أما ثالث سبب لحدوث الجریمة یكمن في وجود اضطرابات نفسیة بـــــــــ 
%.19,57سبب بــــــ 

ریمة كتحصیل حاصل للحالة االجتماعیة واالقتصادیة التي تشهدها وعن األسباب فإن وقوع الج
المنطقة والخصومات في المجتمع وتتمثل هذه األسباب في مجملها في البطالة، تدهور القدرة الشرائیة، 

.، وكذلك النزوح الریفي)الرشوة والتزویر(اإلرهاب، الدعارة، اللصوصیة، التسرب المدرسي، البیروقراطیة 

السكن و الظروف 
االسریة
19.57%

الفراغ و البطالة
االضطرابات النفسیة 29.75%

20.38%

غیاب الوازع الدیني 
26.54%

دون اجابة
0.54%

األسباب الكامنة وراء حدوث الجریمة
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أكبر و ومن األسباب الكامنة وراء حدوث الجریمة حسب رأي المبحوثین فتختلف من فئة إلى أخرى 
للحیاة ألن هذا یؤدي إلى التفكیر السلبي والنظرة الغیر سلیمة% 29,75سبب یكمن في الفراغ والبطالة بـــــ 

رقة وصوال إلى جرائم ة، یؤدي إلى تعاطي المخدرات ومنه إلى احتراف السغووجود العقل في حلقة مفر 
كالقتل، وبالتالي تخص بطال شخص بدون أهداف وال طموحات ووجوده في وضع انعزالي عن المجتمع،

، وعدم التقید بما أنزل اهللا سبحانه وتعالى %26,54بــأما ثاني سبب هو غیاب الوازع الدیني
الدول الغربیة في اللباس وطریقة واتباع السیرة النبویة الشریفة، ومحل األفكار المسمومة تقلید شباب

العیش وعدم مراعاة خصوصیة المجتمع یؤدي إلى صدام في األفكار واختالط المفاهیم وتناقضات 
.العیش

كون السكن آخر لی20,38أما ثالث سبب لحدوث الجریمة یكمن في وجود اضطرابات نفسیة بـــــــــ 
%.19,57سبب بــــــ 

ریمة كتحصیل حاصل للحالة االجتماعیة واالقتصادیة التي تشهدها وعن األسباب فإن وقوع الج
المنطقة والخصومات في المجتمع وتتمثل هذه األسباب في مجملها في البطالة، تدهور القدرة الشرائیة، 

.، وكذلك النزوح الریفي)الرشوة والتزویر(اإلرهاب، الدعارة، اللصوصیة، التسرب المدرسي، البیروقراطیة 

السكن و الظروف 
االسریة
19.57%



)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الدراســــة المیدانیـــة :         السادسالفصل 

- 372 -

.ظاهرة مرافقة األبناء إلى المدارس بشكل یومي): 59(الجدول رقم 

%النسبة التكرار التفسیر
53,57% 75 لحمایتهم والخوف من اختطافهم 
16,43% 23 شيء ضروري وواجب یومي  
09,29% 13 انتشار المخدرات االخالق السیئة و 
07,14% 10 خوف مفرط
04,29% 06 خطیرة ظاهرة غریبة و 
03,57% 05 حوادث المرور 
02,14% 03 بناء األو اآلباءاحداث اندماج بین 
03,57% 05 دون اجابة 
100% 140* المجموع

.مبحوث لتعدد االجابات130بدل 140*

شيء ضروري وواجب 
یومي  
16.43%

االخالق السیئة 
وانتشار 

المخدرات 
9,29%

خوف مفرط
7.14%

ظاھرة غریبة وخطیرة 
4,29%

حوادث المرور 
3.57%

احداث اندماج بین 
األباء واألبناء 

2,14%

تفسیر المبحوثین لظاھرة مرافقة االبناء الى المدارس
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.ظاهرة مرافقة األبناء إلى المدارس بشكل یومي): 59(الجدول رقم 

%النسبة التكرار التفسیر
53,57% 75 لحمایتهم والخوف من اختطافهم 
16,43% 23 شيء ضروري وواجب یومي  
09,29% 13 انتشار المخدرات االخالق السیئة و 
07,14% 10 خوف مفرط
04,29% 06 خطیرة ظاهرة غریبة و 
03,57% 05 حوادث المرور 
02,14% 03 بناء األو اآلباءاحداث اندماج بین 
03,57% 05 دون اجابة 
100% 140* المجموع

.مبحوث لتعدد االجابات130بدل 140*

لحمایتھم و الخوف من 
اختطافھم 

53.57%

شيء ضروري وواجب 
یومي  
16.43%

دون اجابة 
3.57%

تفسیر المبحوثین لظاھرة مرافقة االبناء الى المدارس
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.ظاهرة مرافقة األبناء إلى المدارس بشكل یومي): 59(الجدول رقم 

%النسبة التكرار التفسیر
53,57% 75 لحمایتهم والخوف من اختطافهم 
16,43% 23 شيء ضروري وواجب یومي  
09,29% 13 انتشار المخدرات االخالق السیئة و 
07,14% 10 خوف مفرط
04,29% 06 خطیرة ظاهرة غریبة و 
03,57% 05 حوادث المرور 
02,14% 03 بناء األو اآلباءاحداث اندماج بین 
03,57% 05 دون اجابة 
100% 140* المجموع

.مبحوث لتعدد االجابات130بدل 140*

لحمایتھم و الخوف من 
اختطافھم 

53.57%

تفسیر المبحوثین لظاھرة مرافقة االبناء الى المدارس
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كان هذا السؤال نظیر مالحظاتي من خالل الزیارة المیدانیة لوالیة بومرداس وكذا ظاهرة اختطاف 
األطفال خاصة المتمدرسین في بعض الوالیات وحالة القلق التي أصبحت تنتاب األولیاء ما جعل قضیة 

مرافقة األطفال أمرا حتمیا،

من حوادث المرور تهممایلحاذوه% 53,57وكانت اإلجابة لحمایتهم والخوف من اختطافهم بنسبة
افهم،وكذا الشجارات وحتى التحرش الجنسي، والتصدي لمحاولة اختط

مبحوث یرى بأنه شيء ضروري بل وواجب 23أما البعض من المبحوثین والمقدر عددهم بـــــــــ 
یومي وٕادراجه في الضروریات ومن یومیات األولیاء،

واستعمال % 09,29مبحوث و 13الق السیئة وانتشار المخدرات بـــــــــ خثالث تفسیر هو انتشار األ
المؤسسات التربویة أو اإلدمان علیها وجعلهم كأداة وكضغط، أما بعض األطفال لترویجها وبیعها في 

واعتبرها البقیة المقدرة بــــــــــ % 07,14المبحوثین اعتبروا الظاهرة خوف مفرط من قبل األولیاء وهذا بــــــــــــ 
.بأنها ظاهرة غریبة وخطیرة وكذا ظاهرة دخیلة على مجتمعنا المحافظ% 04,28
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:مناقشة النتائج في ضوء الفرضیات-رابعا

:مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة األولى/ 1

.»یتجلى تأثیر مستوى تنظیم مخطط خلیة األزمة في سرعة حدوث االندماج االجتماعي«

. تعتبر فترة ما بعد حدوث الكارثة هي المرحلة الحرجة والصعبة والتي یصعب التحكم في آثارها
وأشبه هذه المرحلة بقاعة االستعجاالت واستقبال مریض في أقصى خطورة وفي خالل ثوان یتحدد مستقبل 

حدث العكس، المریض، فإن كان طبیبا ناجحا أنقذ المریض رغم صعوبة الحالة الصحیة ونفس الشيء إن 
بدایة األزمات، فعن كفایة مر كیفیة تعاطي الجهات المسؤولة معوتعني في أول األمةفالكارثة تعني الصد

وضویة طریقة التوزیع بنسبة ف، ولعل السبب یكمن في %47.69نسبة باإلعانات أجابت األغلبیة بال 
محضر مسبقا، وكان و مبنیة وهنا لكبر حجم الكارثة وأیضا عدم وجود خطط واستراتیجیات % 48.46

وأكبر نسبة كانت للتعویض % 72.30بد أن نفصل أكثر من ملف اإلعانات فكانت نسبة المعوضین ال
.وكانت المدة الزمنیة لمختلف التعویضات من شهر إلى سنة كاملة% 56.15عن التجهیزات بنسبة 

خطط األزمة، ومعرفة شعور بحث الجانب النفسي أیضا أحد المؤشرات المهمة لتحدید مدى فعالیة م
المبحوثین باالنعزال یعني وجود تأثیرات سوسیولوجیة للكارثة في االتجاه السلبي، فلم یعاني غالبیة 

، أما عن سبب االنعزال بالنسبة للبقیة فكان بسبب الصدمة %68.46نسبة بالمبحوثین من االنعزال و 
مخطط خلیة األزمة وتأثیره على االندماج ، ولربط %40.45وفقدان األصدقاء وهجرة الجیران بنسبة 
حول تأثیر القرارات الموضوعة على المبحوثین جاءت ) 13(جاءت إجابات المبحوثین في الجدول 

وهو مؤشر إیجابي، وتحقیق االندماج % 43.07سبة بنباإلقرار بحدوث تحقیق اندماج اجتماعي سریع 
شهر وهذا للقیام 12أشهر و 06المدة تتراوح ما بین یعني العودة إلى التفاعل، العمل، الدراسة، فكانت 

بمختلف الترمیمات وهي نفس الفترة لعودة التالمیذ إلى مدارسهم وتزامن الكارثة مع عطلة الصیف، 
وعن أهم % 61.54وللتفصیل في تأثیر الزلزال على حیاة المبحوثین كانت أغلب اإلجابات بنعم بنسبة 

م تجربة التعامل مع هوهذا كون المبحوثین لم یسبق ل% 38.75فسیة بـــــــــ تأثیر كانت الصدمة وتأثیرات ن
الزالزل، وهنا یكون الحدیث عن أهم المشاكل التي حدثت بعد الزلزال وأعاقت حدوث االندماج االجتماعي 

، وهنا أشیر إلى ثاني مشكل وهو ذو %22.78فكان انهیار المنازل ومشكلة السكن أهم مشكل بنسبة 
، بالمقابل عولجت هذه المشاكل أو البعض منها %15.82تنظیمیة في مجال إدارة األزمة بنسبة صبغة

.من المبحوثین% 49.23وهذا بتأكید 
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لیوضح ترتیب المبحوثین لمراحل حدوث االندماج االجتماعي وجاء ) 18(وجاء الجدول رقم 
ثم التكیف االجتماعيالتضامنالترتیب متطابقا كما في الجانب النظري، فكانت أول مرحلة بحدوث

.االجتماعي وأخیرا حدوث االندماج االجتماعي

ومنه ونظرا للتجربة الجدیدة وحجم الكارثة نقر بأن تنظیم مخطط خلیة األزمة یساهم في سرعة 
.ببومرداس2003ماي 21حدوث االندماج االجتماعي بعد زلزال 

:مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة الثانیة/ 2

یساهم مخطط الوقایة في اكتساب خبرات وثقافة التعامل وٕادارة الكوارث الطبیعیة فردیا «
.»ومؤسساتیا

الحدیث عن الوقایة هو الحدیث عن مدى الجاهزیة بالنسبة لألفراد أو المنشآت والمؤسسات للتعامل 
رب علیها، وكذلك الحدیث مع الكوارث الطبیعیة، وهذا من خالل جملة من القواعد التي یتم اتخاذها أو التد

عن الوقایة هو الحدیث عن السالمة، وعن سالمة مساكن المبحوثین أجابت األكثریة بعدم وجود سالمة 
وهو مؤشر مقلق إذا اعتبرنا بأن غالبیة المساكن الحالیة بنیت بعد حدوث الزلزال أما تقنیا % 60.77بــــــ 

ائي، أما عن التحضیر الفردي وٕاكساب ثقافة التعامل مع تم تعدیل القوانین الخاصة بالبناء كإجراء وقف
ثقافیة أو علمیة، واستقطب األیام التحسیسیة اتألي تظاهر % 66.15الكوارث فكانت كذلك بعدم حضور 

مبحوث وهي ربما الطریقة المثلى لالهتمام بالجانب الزمني والمكاني الخاص 13ضد األخطار الطبیعیة 
هو أیضا الحدیث عن االهتمام الشخصي، وقصد الحدیث السؤال عن الملصقات بها، الحدیث عن الوقایة 

كطریقة متواجدة في مختلف األمكنة وكانت اإلجابة بنعم في كامل الحاالت االهتمام الشخصي، العائلي، 
.المؤسساتي

القوانین بسنّ بعد حدوث الزلزال أثیرت قضیة التأمین ضد األخطار الطبیعیة وكانت إلزامیة 
لم یقوموا بعملیة التأمین % 84.62من المبحوثین ما نسبته 110دورها في الجریدة الرسمیة إال أن وص

.لنسجل تخلفا واضحا في هذا المجال

أیضا من المؤشرات القویة لمجال الوقایة نجد الجانب االتصالي بالمؤسسات المختصة فكان 
نب اتصال األفراد بالمؤسسات تقول خطوة فإذا أخذنا النتیجة  جا% 49.23االتصال للضرورة بنسبة 
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مهمة، لكن إذا كانت من الجانب الوقائي فنسبة ضعیفة، وهذا ما یؤكده سبب االتصال والمتمثل في 
%.52.30التبلیغ عن خطر بنسبة 

المجهودات المبذولة من الجانب الرسمي في المجال الوقائي نجد مختلف التكوینات في مجال ومن
ووجودهم% 47.67عفین مؤشر اجابي وكانت أكبر نسبة بوجود مسعفین بالحي بــ مساإلسعاف ووجود
غلب المسعفین على التعامل مع مختلف أكون توى العائلة وحتى مؤسسة العمل، ویأیضا على مس

م بإمكانهم إسعاف حالة اإلغماء، هنم50الوضعیات الحرجة وتقدیم اإلسعافات، فمن المبحوثین كان 
ساهمة في الجانب الوقائي نجد الجمعیات فكان دورها متوسطا مومن المؤسسات الحالة حریق 34و

، ووقفت على مجهودات معتبرة خاصة من قبل جمعیة الهالل األحمر الجزائري %43.07ومقبوال برأي 
.فرع بومرداس

افیة ظرا للتأثیر التي أصبحت تلعبه وسائل اإلعالم في كافة المجاالت من جوانب سیاسیة وكذا ثقنو 
مبحوث بعدم وجود دور، 71بدورها أیضا في المجال الوقائي، فأجاب المتعلق واجتماعیة، جاء السؤال 

.، وهنا نسجل مؤشر سلبي في هذه النتائج%35.71ائلین بوجود دور فضلوا القنوات التلفزیونیة بــــــــ قأما ال

كتساب الجزائر لثقافة التعامل وطلبت من المبحوثین تقدیم تقییم عام من وجهة نظرهم في مدى ا
%.47.69خاصة مع الزالزل فكانت اإلجابة متقاربة لكن األغلبیة كانت للنفي بنسبة 

التعامل بإیجابیة وبأكثر تنظیم مع حاالت حدوث الكوارث الطبیعیة ووالجانب الوقائي الیوم ه
.  باختالفها

ومن تم تقول بتحقق الفرضیة الثانیة إذ یساهم مخطط الوقایة في اكتساب خبرات وثقافة التعامل 
.    وٕادارة الكوارث الطبیعیة فردیا ومؤسساتیا

:مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة الثالثة/ 3

.»لمخطط التنمیة التأثیر األكبر في إحداث االندماج االجتماعي«

ات التي تمكن من عودة التفاعل االجتماعي وكذا إزالة مخلفات الزلزال مخطط التنمیة من المخطط
وتحقیق النجاح وٕامكانیة حدوث الحراك االجتماعي ومن تم حدوث اندماج اجتماعي، لدى طلبت من 
المبحوثین تقییم مؤشرات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، فكانت نتائج كارثیة وفي كافة المجاالت، فعن 

، %54.61المستوى التعلیمي كانت متوسطة بنسبة % 51.53لصحي كانت سیئة بنسبة المستوى ا
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مستوى التحضر أیضا كان سيء بنسبة من المبحوثین،% 50.00المستوى المعیشي كانت سیئة حسب 
من المبحوثین، وبلغت مؤشرات % 48.46وحتى مؤشرات هیكل االنتاج كانت سیئة حسب% 53.07

%.47.69متوسط حسب القوى العاملة الهیكل

قدم رأي المبحوثین في الخدمات اإلداریة المقدمة وكانت ردیئة وتزداد سوءا نوبشيء من التفصیل 
مبحوث وهو القطاع الكارثي 114، أما المجال الصحي فكان التقییم بعدم الرضى لــــ %50.77بنسبة 

وعن األسباب فكان للتعامل الغیر مقبول مع المریض وهنا دعوة إلجراء تكوینات في المجال 
.   فئة العاملة بالمجال الصحيالسوسیولوجي لل

أیضا مجال العمل من المجاالت الحیویة والتي یتوقف علیها مدى وجود تنمیة مؤثرة في االندماج 
من المبحوثین تعمل ویعد القطاع اإلداري هو المستقطب األول وعن % 42.30نسبة  باالجتماعي فكانت 

یعني وجود مؤشر ما وهو % 48.57زمن الحصول على الوظیفة فكانت أكبر نسبة بعد الزلزال بـــــــــــ 
بـــــــــ إیجابي ولو غیر كاف، ألن عدم وجود عمل نهائیا كانت نتائج تحلیل المبحوثین لسبب انتشار البطالة

، ولتقیم ثقافة العمل أكثر طرحت سؤاال خاصا بأسس اختیار الوظیفة وكانت النتیجة كما كان 33.08%
وهو عكس ما یحدث % 59یلیها العمل في المؤسسات العمومیة بـــــــ % 26.89متوقعا اعتبارا للراتب بـــــــ 

%. 96القطاع الخاص في حین% 04في أمریكا مثال إذ یكتفي القطاع العام بتوظیف 

ة ووجود المساجد دوأجاب المبحوثین بعدم كفایة أماكن المطالعة والترفیه، وتعتبر أماكن العبا
، وسجل تقص فادح في المكتبات وقاعات %50.76والمدارس القرآنیة هو المجال الوحید الكافي بنسبة 

المبحوثین عن النشاطات الثقافیة ما سجل عدم رضى . المطالعة، السینما المسرح، المالحق والحدائق
یة بالغ، مجال التسوق هو اآلخر أحد الدالئل حول مجال التنمیة، ف%75.38والریاضیة المقدمة بنسبة 

، في حین تعتبر األسعار المعقولة وتوفر السلع %37.69المبحوثین یفضلون المحالت التجاریة بنسبة 
.والیة بومرداسوالنوعیة أهم أسباب اختیار األسواق التجاریة ب

ها نجد مشكل التهیئة والطرق الغیر معبدة نأما عن أهم المشاكل التي مازال المبحوثین یعانون م
.، یلیها مشكل النفایات وٕاشكال النظافة وهو إشكال تنظیمي بیئي%27.27بنسبة 

ماعي لذا ال یمكن توقع حدوث اندماج اجتماعي بعدم وجود مخطط للتمیة سواء على المستوى االجت
لمخطط التنمیة التأثیر األكبر في إحداث االندماج «أو االقتصادي ومن تم تحقق الفرضیة الثالثة 

.»االجتماعي
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:مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة الرابعة/ 4

.»تعتبر الهجرة الداخلیة االضطراریة والجریمة أهم معوقات االندماج االجتماعي على التوالي«

االضطراریة تنقل األشخاص وتغیر مقر السكن من مكان إلى مكان آخر أو معنى الهجرة الداخلیة 
من طبیعة سكن فردي جماعي إلى طبیعة أخرى بسبب حدوث الزلزال ولو على المستوى الداخلي أو 
المحلي، ونعني هنا بمخطط السكن وعامل الهجرة وتأثیر إضافة إلى معوق الجریمة في إضعاف االندماج  

.كاملهاالجتماعي وعدم ت

فمر المبحوثین بالعدید من المراحل السكنیة بعد حدوث الزلزال من اإلقامة في المدارس والساحات 
، ثاني مرحلة هي اإلقامة عند األهل مع تسجیل %35.89وكان االندماج النسبي في هذه المرحلة بـــــــ 

م للبعض من المبحوثین مع تسجیل ، ثالث مرحلة اإلقامة في القیا%15.55اندماج اجتماعي كلي بــــــــــ 
أما المرحلة الموالیة فهي اإلقامة في البیوت الجاهزة وقابلها أیضا % 47.82اندماج اجتماعي نسبي بــــــــــ 
لتأتي المرحلة األخیرة وهي اإلقامة في السكنات الجدیدة وقابلها ، %47.82اندماج اجتماعي نسبي بــ 

كلي اجتماعي ، أیضا الرجوع إلى البیت لدى البعض اآلخر وتسجیل اندماج %35.71اندماج كلي بــــــــــ 
%.72.00بــــــ 

هرتي والذي جاءت نتیجته مؤكدة على عالقة بین ظا2ولتوضیح العالقة أكثر قمنا بحساب كا
.السكن واالندماج االجتماعي

56.92زلزال بنسبتي فكانت لداخل المدینة قبل وبعد حدوث الوهجرتهمأما عن حركة المبحوثین
.على التوالي% 55.38وكذا % 

نسبة كانت لالستفادة من % 69.23جاب األغلبیة بعم بنسبة أوعن استفادة المبحوثین من سكن 
ي السؤال عن الخصوصیة الثقافیة نیعن، والسؤال عن السكنمبلغ مخصص للبناء وكذا ترمیم مسك

من المبحوثین بإدخال تعدیالت على المساكن وكان إعادة دهن الغرف % 55للمجتمع وهو ما دفع بـــــــــــ 
، یلیها غلق نافذة ووضع باب من حدید %47.5وٕاحداث تعدیل في الشكل الهندسي أكبر تعدیل بـــــــــ 

.ومعنى ذلك وجود مؤشر سلبي لالندماج االجتماعي مع الجیران الجدد
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نفس الوقت قد یؤدي إلى ظهور مشاكل فيو والوسط الجدید من شأنه أن یقضي على مشاكل
والبناء الفوضوي والبیوت القصدیریة نعنها نجد التقلیل من مشكلة السكالمقضيأخرى، وعن المشاكل 

%.30.30هو ظهور االنتهازیة وسوء التسییر والمحسوبیة بـــــــ خطر ، أما أهم مشكل %34.12بسبة 

ب ساالضطراریة فكانت بحدوث تغیر اجتماعي حأما تأثیرات هذا الوسط والهجرة الداخلیة 
.وهو مؤشر إیجابي% 15.38بـــــ اجتماعيمن المبحوثین، یلیها حدوث اندماج% 16.92

في تفاعالتهم مع الجیران واألصدقاء ونجد % 39.23وحقق المبحوثین اندماجا اجتماعیا نسبیا بـــــــ 
أما أهم % 22.22التضامن والتفاهم واالحترام بــ االجتماعيمن العوامل المساعدة على تحقیق االندماج 

نجد االختالف في طریقة العیش، بمعنى وجود اختالف في سبب لعدم تحقیق االندماج االجتماعي 
البیئات وهنا یظهر تأثیر الهجرة الداخلیة االضطراریة وما یدعم هذا التحلیل ترتیب المبحوثین للوسط 

اجهم إذا كان االندماج بسبب العائلة أوال، اندماج بسبب مكان السكن ثانیا، بسبب األكثر تأثیرا في اندم
.   طبیعة الجیران ثالثا، وأخیرا سبب اندماج بسبب طبیعة العمل

ة في توزیع السكنات لسؤال حول السیاسة والطریقة المتبعهذه الوضعیة كانت سبب في طرح ا
%.00.77ولم تتعدى ناجحة بــــــ 46.15وناجحة نوعا ما بــــــــ % 48.46فكانت اإلجابة غیر ناجحة بــــــــــ 

ام المدینة ومسار تطورها فجاءت النتیجة مناصفة بین تحسنت كثیر یالحدیث عن السكن هو تقی
من % 50.77، ولم یكن لها أي تأثیر في االندماج االجتماعي حسب %30.77وازدادت سوءا بنسبة 

ى كان السؤال حول الهجرة بمدى قبول المبحوثین تغیر مقر السكن في حال المبحوثین، وبطریقة أخر 
فكان سبب التنقل وعن سبب الموافقین قبول العرض ،%48.46سبة بنالعرض علیهم فكانت اإلجابة بال 

%.24.59نمط المعیشة دائما بنسبة 

لمظاهر العنف بعد ثاني معوق لحدوث االندماج االجتماعي نجد الجریمة، فعن مصادفة المبحوثین
عم ما یعني وجود مظاهر للعنف وعن نأجابوا ب51مبحوث بالنفي لكن 74حدوث الزلزال مباشرة أجاب 

، تلیها تعاطي المخدرات والخمور حسب %32.57شرة نجد السرقة بنسبة تأهم أنواع الجرائم المن
األسواق، الشوارع، (ومیة حدوث هذه الجرائم نجد األماكن العمنمن المبحوثین، أما أماك% 15.79

.باعتبار الجریمة في تزاید سریع ومقلق% 75.38، ما دفع %46.81بـــــــــ ) محطات النقل

دماج نعوائق االنأنها كانت م% 50.77أما عن تأثیرها في حدوث االندماج االجتماعي فعبر 
.االجتماعي
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لبطالة، وعن السؤال حول ظاهرة أنها تحدث بسبب الفراغ وا% 29.75لماذا تحدث الجریمة؟ أجاب 
. لحمایتهم والخوف من اختطافهم% 53.57مرافقة األبناء وهو مؤشر سلبي لالندماج االجتماعي أجاب 

فمن خالل التحلیل تبین أنه فعال تعتبر الهجرة الداخلیة االضطراریة والجریمة أهم معوقات االندماج 
.االجتماعي على التوالي

:ةــــــــــالنتائج العام-خامسا
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مما سبق من مختلف التحلیالت المهمة نقر بأن ما كان من مجهودات سواء من أفراد المجتمع أو 
ببومرداس وتطبیق المخططات 2003ماي 21مؤسسات الدولة في مجال التعامل مع كارثة زلزال 
االجتماعي وكذا المجهودات في مجال مخطط نالخاصة بخلیة األزمة واإلعانات الضخمة والتضام

07الوقایة ومختلف الخطوات ذات المؤشرات اإلیجابیة، ومخطط التنمیة إذ بلغت قیمة السكن فقط 
مالییر دوالر ورغم تسجیل عدم الرضى عن بعض مجاالت التنمیة، ورغم وجود معوقات كالهجرة 

.االضطراریة الداخلیة وكذا الجریمة

جدید بعد كل كارثة، ومجهودات الدولة في نمجتمع وقدرته على االندماج مفبین خصوصیة ال
:جمیع المراحل تتوصل إلى النتیجة العامة

.ببومرداس في إحداث االندماج االجتماعي2003ماي 21المخططات المطبقة بعد زلزال توفق
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الخاتمة
2003ماي 21زلزال –بعد معالجة موضوع الكوارث الطبیعیة ومخططات االندماج االجتماعي 

ول متعلق بالجانب ان المجال األك،إذ ربع سنوات وكتكملة لدراسات سابقةأبعد و - جاذومرداس نمو ب
المنهجي طار منها اإلبلغ عدد الفصول ستة فصول كاملة و ،إذي شمل العدید من المجاالتذالنظري وال

ضرورة وجود استراتیجیة إلى ي خلصنا منه ذدارة الكوارث الطبیعیة والإا فصل ثالث متعلق بذوك،والنظري
ووضع نصوص قانونیة وتنظیمیة لمختلف الكوارث ،دارة الوقتإ دارة الموارد البشریة و إواضحة سواء في 
ضفت معلومات علمیة عن أزمة و ل األا اتصاذوك،ات الصلة مثل القیادة واتخاد القرارذوتطرقت لمواضیع 

المالمح ذكارثتي الزالزل والفیضانات لیكون موضوع التخطیط المادي واالجتماعي ودوره في رسم وتنفی
واالعتماد على المعاییر التقنیة واالجتماعیة ،ريضالسوسیولوجیة بعد حدوث الكارثة خاصة التخطیط الح

خامس والتركز على التنمیة المستدامة لحدوث االندماج لك في الفصل الذكما وضحنا ،واالقتصادیة
ا عامل القرابة ذكان البد من توافر قیم اجتماعیة ومؤشرات منها التضامن االجتماعي وك،االجتماعي

.ا الجریمةذوكةثیرات المعوقات كالهجرة الداخلیة االضطراریأومحاولة التقلیل من ت

زمة یتجلى في سرعة حدوث االندماج ثیر خلیة األأن تأول نقطة وجدنا بأما میدانیا وفي أ
ما ثاني نقطة فتتعلق أویحدمن النتائج العكسیة،زمةلألمن ي یضمن المسار الصحیح واآلذاالجتماعي وال

وتكون في شكل ،ا المستوى الفرديذكبالعمل على ایجاد نظم وقائیة والعمل على المستوى المؤسساتي و 
ویكون میدانیا بمجرد ،كادیمي العلمي والتجریبيتخضع للجانب األن و خصائییأبرامج مدروسة من قبل 

ي تبین ذلثالث نقطة كانت لمخطط التنمیة وا، و في شكل تحضیرات واستعدادات مستقبلیةأحدوث كارثة 
وهي محاولة لدفع وتیرة الحیاة مجددا من ،ثیرا في حدوث االندماج االجتماعيأكبر المخططات تأنه من أ

داریة والتجاریة وخلق مناصب الشغل والرفع من ا تقدیم الخدمات الصحیة واإلذسكان وكاإلةعادإخالل 
دوار جدیدةفي أو استحداث ،أدوار القدیمةوتیرة االقتصاد وتحقیق التناغم السوسیو اقتصادي واستعادت األ

المعوقات منها یرات بعض أثن ال نغفل عامل محاولة التقلیل من تأات وجب یه المجهودات والمعطذظل ه
و حتى تغیر في طبیعته وتغیر أمقر السكن ن تغیرأل،االضطراریة وتمثل النقطة الرابعةالهجرة الداخلیة 

ولي ألك وجود مؤثرات في البیئة الداخلیة والخارجیة وبدایة حیاة جدیدة وكمؤشرذجماعة الرفاق ومعنى 
یضا نجد الجریمةوالتي ،أالعدید من المشكالتهو معوق ولكن النتائج قد تكون ایجابیة بالقضاء على 

ثر أعنى لم تعد تقتصر على السرقة بل تطورت وصوال الى االختطاف مامتزایدت بشكل سریع ونوعي ب
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ووجود تواصل مستمر شةا في نمط المعیذفي االندماج ولو بنسب ضئیلة ونعني باالندماج توافق قیمي وك
لك والحدیث عن االندماج االجتماعي بعد الكوارث هو الحدیث ذوسلیم ویكون للمجال التنظیمي دور في 

لك هو ذكالتنظیم یعني التقالید و بالوعي والتطلعات ودرایة بالمعطیات واالمكانیات المتوفرة والقول عن 
ا االندماج  في النتائج العامة للدولة ذل مكثف لتظهر نتائج هكعملیة التنسیق مع مختلف السلطات بش

.االتوفي كافة المج

الكوارث إدارةثقافة إرساءالدولة المادیة خصوصا بعد حدوث الزلزال ومحاولة ختاما نبرز جهود
مور المساعدة على مخطط التنمیة  ومن األزمة ومجال الوقایة و زمات الناتجة عنها من خالل خلیة األواأل

.االندماج االجتماعي نجد قیم المجتمع وخصوصیاته
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:التوصیات

تشجیع مثل هذه البحوث حتى تتعدد طرق التعامل مع الكوارث الطبیعیة واألزمات وتصحیح * 
.هجةناألخطاء واكتساب ثقافة وكذا رسم استراتیجیة فعالة، منظمة ومم

الكوارث واألزمات یرأسها مسؤول برتبة وزیر تكون قراراتها إلزامیة بإدارة إنشاء هیئة وطنیة تعنى * 
.إلخ.... باقي األجهزة، من أمن، صحةمعالتنسیق العاليوذات 

.االعتناء بتكوین اإلطارات في مجال التعامل مع الكوارث الطبیعیة، وفي كافة اإلدارات* 

إدراج إدارة الكوارث واألزمات كمقیاس تدریس في الجامعات وفي العدید من التخصصات، * 
.لدى المستویات االبتدائیة والثانویةالمواضیع ذات الصلة بالكوارث نواإلكثار م

.تسخیر وسائل اإلعالم لتوعیة أفراد المجتمع من المخاطر سواء كانت مقروءة أو مرئیة* 

القیام بمختلف التدریبات في كافة المجاالت تحضیرا لحدوث الكوارث واألزمات، وٕادراج برامج * 
.جدیدة حسب المستجدات

میة والجانب االستشاري في مجال التعامل مع أفراد المجتمع حین االعتماد على الدراسات األكادی* 
.حدوث كوارث طبیعیة وأزمات، وكذا في إنجاز التجمعات السكانیة الكبرى والوحدات االقتصادیة واإلداریة
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2013جیجل ، والي والیة2003مقابلة مع السید والي والیة بومرداس 

:المقابلة األولى

؟)ببومرداس2003ماي 21(ماذا عن ذاكرة الزلزال : السؤال األول

الزلزال في ذاكرتنا وفي عقولنا وكذلك هناك ذاكرة للزلزال فیها كل الصور والخاصة بكل المراحل 
الیة، وبطبیعة موضحة آثار الزلزال، وكذا أشرطة فدیو، كما ال ننسى التقاریر على مستوى أرشیف الو 

.نسخة للحكومة، ونسخة للباحثینهناك كانت الحال 

ما هي أولى بدایات تعاملكم مع الزلزال مباشرة بعد حدوثه؟: السؤال الثاني

كنت حینها في البیت وبعد االنتهاء مباشرة من إجراء مكالمة سمعت صوتا عمیقا وقویا جدا شبیه 
الموقف الصعب والذي یذكر االنسان بالموت، وبدأت األرض تهتز بانفجار قوي، ولم نكن نتوقع مثل هذا 

ثانیة فكان الموقف صعب جدا، 19تدریجیا من تحت أرجلنا، لتبلغ مستوى قیاسي وكل هذا في ظرف 
عرنا وكان الخوف، وسقوط أثاث المنزل من خزانة إلى أشیاء كثیرة، وتسبب في انفجار النوافذ وتحطم ذف

عد انتهاء الهزة واسترجاع االستقرار النفسي تفقدت أفراد بألبناء بجروح بسببها، فزجاجها، والتي أصیب ا
العائلة وكل هذا في ثوان معدودات، لنخرج بعدها إلى ساحة المنزل وسط جو بارد، وكذا الخوف من 

كثر، ارتفاع میاه البحر كالذي یحدث في التسونامي، وانقطاع التیار الكهربائي مباشرة مما عقد األمور أ
.وانقطاع االتصاالت نهائیا، وقمت بالسؤال عن الجیران ومدى تضررهم فكانوا بسالم والحمد هللا

؟)2003(وكیف تعاملتم بصفتكم والیا لوالیة بومرداس حینها : السؤال الثالث

كما ذكرت انقطاع التیار الكهربائي وكذا االتصاالت جعلتنا في وضعیة صعبة جدا، ولحسن الحظ 
ة االتصال الشرطة وكذا الحمایة المدنیة تشتغل ومن هنا بدایة تصور وكذا معرفة حجم الكارثة كانت أجهز 

وهم في مناطق مختلفة، وكذا امتالكي لجهاز اتصال ثریا ساهم وبشكل كبیر في اتصالي األولي بوزارة 
ب الوالي، دقائق فقط كنت في مكت) 07(الداخلیة واطالعهم على حدوث الزلزال وحجمه، إذ وبعد سبع 

فرغم التشققات واحتمال حدوث هزات ارتدادیة بدأنا في العمل وتشغیل الكهرباء لإلضاءة، وكان العمل 
، وكذا رئیس )دقیقة15(مع السید األمین العام والذي كلفته بتشكیل خلیة األزمة بعد ربع ساعة  يلو األ

لمؤسسات المعنیة وما سهل األمر الدیوان والمكلف بتطبیق مخطط االسعافات واالتصال باألشخاص وا



نوعا ما بقاء الخطوط الداخلیة صالحة لالتصال داخل مقر الوالیة، وبحدوث مثل هذه الكوارث نتوقع 
جرحى وكذا وفیات لذا كان االسعاف أمرا أولیا مع محاولة إعادة تشغیل الكهرباء لمعرفة الخسائر ووضوح 

.امكانیة التغطیة بالوسائل المتاحة آنذاكطریقة العمل، ومنذ الوهلة األولى اتضح عدم 

ما هي أولى االجراءات التي باشرتموها؟: السؤال الرابع

عد نصف ساعة فقط من حدوث الزلزال وهذا بعد العمل األولي كانت لجنة األمن الوالئیة وهذا ب
لحفظ األفراد والممتلكات ألن الجمیع في حالة نفسیة صعبة وحدوث صدمات وهروب من المنازل مخافة 
حدوث هزات ارتدادیة أخرى، وهذا ما فتح المجال أمام أولى االنتهاكات وهي ظهور ظاهرة سرقة المنازل، 

أنینة بالنسبة ألفراد المجتمع وكذا القبض على السارقین ومعاقبتهم فكان لزاما استرجاع األمن واحداث الطم
وحفظ ممتلكات واألجهزة خاصة في األماكن المتضررة نسبیا، ألن الحدیث عن هذا األمر في األماكن 

. المدمرة تماما یعد صعبا

ما هي أولى المؤسسات التي قمتم بزیارتها بعد حدوث الزلزال مباشرة؟: السؤال الخامس

الزلزال یعني وجود موتى وكذا جرحى ضف إلى ذلك الفوضى والذعر والخوف، وبطبیعة الحال 
كان المستشفى أول مكان وجب تفقده، والحمد هللا لم یتضرر كثیرا، مما ضمن مواصلة الخدمة مع األعداد 

ما سهل الهائلة من ضحایا الزلزال، كما سجلنا التحاق األطباء والممرضین تلقائیا بمناصب عملهم م
التعامل األولي مع حجم ومخلفات الزلزال، وكذا االطالع على مخزون األدویة والوسائل وهنا كان تدخل 
الجیش الوطني الشعبي وكذا الدرك الوطني وجهاز الشرطة وفي كافة المجاالت واستعمال التعداد واألجهزة 

.الخاصة بهم في المجال الصحي وباقي المجاالت

ا عن الجانب التفقدي للمنشآت األخرى؟ماذ: السؤال السادس

بعد زیارتي لبومرداس وكذا قورصو، قمت باالطالع على حالة الجسور ألن انهیارها یعني اشكال 
آخر وهذا لتعطل االمدادات وكان سیخلق اشكاالت كثیرة نحن في غنى عنها وفي تلك الفترة بالذات، إال 

بالتأكد التام لسالمة كافة الجسور، وهذا إن دل على شيء أن مالحظاتنا مع التقنیین جاءت ایجابیة وذلك
إنما یدل على احترام معاییر االنجاز وكذا توفر عامل االتقان، فرغم قوة وعنف الزلزال لم تتضرر، 
واستعملنا أدوات إضاءة یدویة كبیرة لمعرفة الطریق وبدایة تحدید حجم الخسائر الكبیرة في األرواح 



منهارة، وأخرى مائلة وحدوث انفجارات لقوة الزلزال، وهذا ما استدعى قطع الغاز والممتلكات، عمارات 
.مخافة حدوث كوارث أخرى

.كیف واصلتم التعامل مع األزمة؟: السؤال السابع

والتحكم الجید والمتدرج في الوضع، لذا ذاكان لزاما اصالح اإلنارة لتسهیل عملیة االسعاف واإلنق
كانت ساعة من الوقت كافیة لعودة الكهرباء في الشوارع الرئیسیة ببومرداس، ما یعني عودة االتصاالت 
السلكیة، وكان أول اتصال مع رئیس دائرة دلس لمعرفة المستجدات في المنطقة، وهنا أحدث مقارنة بدول 

.یوما كاملة لعودة االتصاالت15ت تقدمة وحین تعرضها لزلزال استغرقم

بما أن حجم الكارثة كان كبیرا كان لزاما اتساع دائرة ادارة األزمة فكیف كان ذلك؟: السؤال الثامن

رئیس الحكومة (كان ذلك بالتنسیق مع السلطات العلیا سواء مع وزیر الداخلیة والوزیر األول 
هوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة، وهذا منذ حدوث ، السید أحمد أویحیى وصوال إلى رئیس الجم)سابقا

الزلزال، والتعرف على حجم الخسائر، فكانت زیارة  وزیر الداخلیة السید یزید زرهوني وكان قد تفقد الجهة 
الشرقیة من العاصمة لتضرر أماكن كالرویبة والرغایة، والوصول إلى بومرداس، وهذا مع السلطات 

یا في كیفیة التعامل مع مثل هذه المواقف واألزمات، إذ كانت له خبرة حین العسكریة، وقد أفادني شخص
تواجده بمكسیكو، وكانت من بین توجیهات العمل بنظام المداومة ألن المواصلة في العمل لمدة طویلة 

سبب االرهاق البدني وكذا في نقص التركیز، وواصلنا االتصال برئاسة حكومة عن طریق سیارة خاصة ی
.ل ومجهزة أحضرت من الحكومةباالتصا

زواال زیارة السید 13:00و12:30ماي ما بین الساعة 22لتكون في الیوم الموالي للزلزال أي 
رئیس الجمهوریة لالطالع على األحوال ومواساة المواطنین والرفع من معنویاتهم وكذا االستماع 

الجرحى والمصابین واتخاذ االجراءات النشغاالتهم، وقام بزیارة لمستشفى بومرداس، وتحدث طویال مع
.المناسبة للخروج من هذه الوضعیة

ما هي الحلول المستعجلة الموضوعة للتعامل مع حاالت الوفیات والجرحى؟: السؤال التاسع

بعد استقبالنا للعدید من الوفیات كان لزاما االسراع في ایجاد حل وفي كل المجاالت، فكانت قاعة 
جثة، وبالتعاون جهازي الشرطة والدرك 1000ساعة 48معهم، إذ استقبلنا خالل متعددة الریاضات لج

الوطني قاموا بتعریفهم للتعرف علیهم وهذا بأخذ صورا لهم وفي كل الجهات وٕاعطاء رقم لكل واحد منهم، 



لعدالة فالموتى الذین تعرف األهل علیهم قاموا بأخذهم أما المجهولون وبعد إعطاء الموافقة من قبل جهاز ا
قمنا بدفنهم وتعریف قبورهم، فرغم صعوبة الموقف إل أننا سجلنا موقف رضى من المجتمع حول طریقة 

مستشفى الجیش الوطني الشعبي بالثنیة، المستشفى الفرنسي : تعاملنا هذه، أما عن االسعافات فكانت
.همة ببرج منایلببومرداس، المستشفى الیاباني بزموري، وكذا قیام الحمایة المدنیة بنفس الم

وبعد ثالثة أیام كان أول تقریر حول الزلزال رفع من الوالیة لوزیر الداخلیة وتضمن شرح الوضعیة 
.العامة ووضعیة الطرقات ومختلف التدخالت

وكنا كل یوم نعقد اجتماعا بعد منتصف اللیل إلى غایة الرابعة صباحا وهذا لتقدیم المعلومات 
تیاجات المختلفة، أما عن سر تأخر االجتماع فبهدف حضور الجمیع ومن والزیارات ومنه تحدید االح

.مختلف أنحاء الوالیة، ومنه التمكن من أخذ صورة واضحة وشاملة

ماذا عن أولى مراحل اإلسكان؟: السؤال العاشر

بعد تحدید االحتیاجات وهذا بشكل مباشر وسریع قمنا بتهیئة األرضیات المناسبة لنقوم بعدها 
لخیم وایصالها بالكهرباء والماء وكذا المراحیض، وقمنا بوضع مأخذین للكهرباء في كل خیمة، بنصب ا

خیمة، مسیر، ونقطة أمن، وأفراد من 500وكان في كل مخیم والذي یضم العدید من الخیم قد تصل 
الجیش نفساني، وبما أن مخزون 200الحمایة المدنیة وكذا األخصائیین النفسانیین والذي فاق عددهم 

الوطني الشعبي وكذا مخزون الحمایة المدنیة ال یكفي فكان مستعجال استیراد الخیم والتسدید من الخزینة 
.العمومیة

بالموازاة مع هذه المرحلة كان التضامن االجتماعي الوطني والدولي فماذا عن : السؤال الحادي عشر
تنظیم العملیة؟

شرفا خاصة عند حدوث األزمات، فروح التضامن في كل مرة یسجل المجتمع الجزائري موقفا م
عالیة جدا وهذا ما سجلناه أثناء حدوث الزلزال، فأطنان من المواد الغذائیة وكذا جبال من المیاه المعدنیة 
وكل ما نحتاج إلیه، حتى أننا طلبنا التوقف عن استقبال االعانات أو تحدید االحتیاجات بدقة، وكلفنا 

بال هذه االعانات وتسییرها وتوزیعها، دون أن ننسى التضامن الدولي من أفراد أطباء الحمایة المدنیة باستق
إلى أفراد الحمایة المدنیة إلى مواد مختلفة وكل هذا من جهة ومساهمة الدولة من جهة أخرى ألن األرقام 

.المسخرة كانت كبیرة جدا



زمة؟كیف تمكنتم من تسییر عامل الوقت أثناء األ : السؤال الثاني عشر

ألف عائلة في العراء، ووجب اسكانها وهذا 28یعد الوقت أكبر اشكال في إدارة األزمات، فكانت 
، فكان 2003بوعد من رئیس الجمهوریة، إذ شدد على ضرورة اسكان كل المتضررین قبل نهایة سنة 

عات، ورفع التنسیق في أعلى مستویاته ضروریا، وكذا توزیع المهام بشكل غیر ممركز وعقد االجتما
التقاریر وكنت دوما أذكر بضرورة إنجاز كل واحد منا لدوره على أكمل وجه واالجتهاد في عمله، وكلما 

.         كلما زاد التنظیم أكثر خاصة وأن لدینا رهانات كبرى في ذات الفترة2003ماي21عدنا عن تاریخ ب

ماذا عن مرحلة البیوت الجاهزة؟: السؤال الثالث عشر

جل إسكان جمیع المتضررین قبل نهایة السنة وهذا أكما ذكرت تقدم رئیس الجمهوریة بأمر من 
عد بخیمة لألفراد الستعمالها في ساحات المنازل، ف200ألف بیت جاهز، وقبلها وزعنا 15إلتزام بوضع 

میة وشبكة تهیئة األرضیات ووضع اإلسمنت وكذا إیصالها بالكهرباء والغاز والمیاه واإلنارة العمو 
الطرقات، وقنوات الصرف الصحي، وكانت مراحل اإلسكان الثالثة في نفس الوقت تقریبا ونفاذ األرضیات 

في بعض البلدیات، فمن أرضیة الخیمة إلى أرضیة البیت الجاهز إلى أرضیة العمارة، والمرافق العمومیة،  
بشعبة العامر، 2003دیسمبر 25وكان النجاح بإسكان الجمیع وكانت آخر خیمة قمنا بنزعها یوم 

ول باستدعاء مؤسسات إنجاز البیوت الجاهزة وتحدید د الوزیر األولضمان توفیر البیوت الجاهزة قام السی
.طاقات إنجازها قام بطلب استیراد الجزء المتبقي لتغطیة جمیع االحتیاجات

04ر إلى برتقالي إما تقنیا فتم تسخیر مهندسین مختصین لتحدید وضعیات السكنات فمن أحم

وأخضر، وتم تنصیب إعادة ترمیم المنشآت العمومیة اإلداریة وخاصة المدرسیة 02إلى أخضر 03و
ارات الرسمیة وهنا التحدي اآلخر بإجراء امتحان البكالوریا في والیة بألننا كنا في أواخر شهر ماي واالخت
.بومرداس بعد طلب إجراءه بالعاصمة

سعار من قبل وزارة شركات إلنجاز المشاریع وتحدید األع المؤسسات والوكان العمل بالتراضي م
.  لإلنجاز في والیة بومرداس ومقاولو الغرب لإلنجاز في العاصمةقالسكن، فكان مقاولو الشر 

كیف كانت األمور اإلداریة في تسییر األزمة؟: السؤال الرابع عشر

مرتبطة أفقیا وعمودیا، وهذا بوجود خطة حكومیة نظرا لحجم الزلزال الكبیر تطلب العمل بقرارات 
وتشمل االنتشار والتنظیم المحكم والتنسیق، إذ كل یوم أربعاء اجتماع وزاري مشترك تحت رئاسة الوزیر 

10والة بومرداس والجزائر وكذا الوزراء المعنیین والعدد بین ، وهذا بحضور)رئیس الحكومة سابقا(األول 



دیري المؤسسات االقتصادیة وجانب من األمن الوطني والجیش الوطني موزیر وكذا بحضور 11و
. الشعبي وهذا لتقدیم التقاریر وتنفیذ القرارات

كیف كان تأثیر طریقة العمل والتسییر هذه من الناحیة االجتماعیة؟: السؤال الخامس عشر

الكارثة مكنتنا من عن طرق التواصل الجید والفعال مع أفراد المجتمع وفي مختلف مراحل إدارة 
اإلسراع في حل المشكالت والعودة تدریجیا إلى الحیاة االجتماعیة، فمؤشر عدم وجود اضطرابات 

تقییم إیجابي، نقطة أخرى فرغم حجم الخسائر أقدماجتماعیة یعني التوفیق في عملنا إلى حد بعید وهنا
في مجال المحاسبة المالیة، وهذا وكذا سرعة اإلنجاز لم نسجل نقائص مالیة وهذا بشهادة المختصین

یسجل ارتیاحا على جمیع األصعدة فرغم  تسیرنا لوالیتین في والیة واحدة أي الوالیة المنكوبة ببرنامج 
.خاص، والوالیة العادیة ببرنامج عادي وكباقي الوالیات

لنا مثال النقطة التي أود ذكرها هنا هو تأثیر الهجرة الداخلیة في ظهور بعض التفاعالت، وسج
رفض سكان بلدیة لقاطة، یسر، بغلبة التنقل إلى أوالد موسى، في حین كان القبول من سكان بومرداس، 

1200بودواو، التنیة، زموري لهذا االقتراح فمراعاة خصوصیة المجتمع لیس باألمر السهل، وحتى سكان 

.ت القدیمة المنهارة تحدیدامسكن رفضوا مغادرة مكان سكنهم ومطالبتهم ببناء عمارات مكان العمارا

هل ترى بأن الجزائر اكتسبت استراتیجیة إلدارة مثل هذه الكوارث ومن تم تحقیق : السؤال السادس عشر
االندماج االجتماعي؟

بالمقارنة مع بعض البلدان وحتى المتقدمة منها نقول بأننا نمتلك بعض من المزایا اإلیجابیة، 
.جهدا في هذا المجالوالدولة قامت بواجبها ولم تدخر 

إال أنه وجب تدعیم القطاعات والمصالح بتجهیزات كبیرة وهذا الستعمالها حین الضرورة، فرغم 
.وجود مراكز جهویة إال أننا نعمل لألفضل

زمة كانت صغیرة أو كبیرة فالتنظیم والتنسیق والتحكم أأما عن الجانب اإلداري نقول أنه وفي كل 
.احوالفعالیة هي أسباب النج

هل نكتفي بتجنید التنظیم الحالي للدولة وٕاعطاء مهام خاصة أم إنشاء هیئة خاصة : وأختمها بسؤال
.ودائمة لتسیر الكوارث واألزمات الكبرى هو الحل األنسب



:ةـــــــــــــــــة الثانیـــــــالمقابل

.13/05/2013) 15:00(على الساعة : مع السید والي والیة بومرداس سابقا

قد استعاد تماسكه واندماجه جتمعفي رأیك السید الوالي ماهي الفترة تحدیدا التي ترون بأن الم) 1س
وحیویته؟

ف تأثر القطاع الصناعي وخاصة خكان اندماجا متوسط، وهنا ال أ2005أقول بأن حتى الفترة ) 1ج
بیوت الجاهزة، بناء الزراعي بتقلص العقار واألراضي الفالحیة، ألن نصب الخیم وبعدها تركیب ال

.العمارات وتقارب هذه الفترات بل وتزامنها في وقت واحد أثر على مجال التنمیة

والفترة الراهنة هل حدث اندماجا اجتماعیا كلیا؟) 2س

فهناك بعض العائالت رفضت % 05، أما %95بـــــــــ 2005أقیم حدوث االندماج االجتماعي العام ) 2ج
.بعض البلدیات وتطالب بالسكن في البلدیات األصلیةالترحیل والتنقل إلى 



:ةـــــــــــــــة الثالثــــــــــمقابلال

على 27/01/2014بتاریخ 2014والي والیة جیجل 2003مع السید والي والیة بومرداس 
)12:09-11:30(الساعة 

ما هي أهم الدروس المستخلصة بعد الزلزال؟-1س

العدید من اإلجراءات ومنها وجود مدیریة خاصة بالوقایة من الكوارث الطبیعیة بوزارة تمت- 1ج
.مجال الوقائي، كما في الصین یترأس هذه الهیئة مسؤول برتبة وزیرالالداخلیة والتي تعمل في 

االندماج االجتماعي بعد حدوث كارثة الزلزال؟لكم ما یعني -2س

حدیث عن التنظیم والوعي والتطلعات، وهو درایة الالحدیث عن االندماج االجتماعي هو - 2ج
عني التقالید، االنضباط والتصرف بحكمة، نقول التنظیم ما نبالمعطیات الحقیقیة واإلمكانیات المتوفرة، وحین

المسار عني باالندماج التنسیق مع السلطات العمومیة بشكل مكثف، خاصة في ما یخص نوكذا 
االقتصادي، الصحي، الدیني، والمیادین االجتماعیة ومن تم المساهمة الفعالة في السیاسة العامة للدولة 

.عموالمجت

والي والیة جیجل

27/01/2014یوم 

)12:09- 11:30(الساعة 



:مقابلة مع السید

یوم –قصر الحكومة –ملیزي الطاهر، المندوب الوطني المندوبیة الوطنیة للمخاطر الكبرى 
.12:00إلى 10:30على الساعة 2014فیفري 06الخمیس 

نبذة عن المندوبیة الوطنیة للمخاطر الكبرى؟) 1س

خطر في حین كان 68نعلم جمیعا بوجود أخطار متفاوتة الخطورة وقد أحصت األمم المتحدة ) 1ج
2004في سنة 20، 04القانون خطر في شتى المجاالت وهذا ما كان في 14في الجزائر إحصاء 

حول التنمیة المستدامة ومن تم اإلشارة إلى إنشاء مندوبیة وطنیة للمخاطر الكبرى، لذا كان المرسوم 
.مخاطر10المنظم لهیاكل المندوبیة وقررت 2011ماي 22المؤرخ  في 11/194التنفیذي رقم 

ماهي أهم األخطار الكبرى؟) 2س

ار المناخیة حرائق الغابات، أخطار صناعیة طاقویة، إشعاعیة، من األخطار نجد األخط) 2ج
أخطار نوویة، وكل األخطار المتصلة باإلنسان، الحیوان، النبات، من تلوث جوي، بري، بحري إلى 

.األخطار المتصلة بالتجمعات الكبرى المدن

ماذا عن الجانب التنظیمي للمندوبیة؟) 3س

یة، تضم مجلس استشاري، وهناك اللجنة القطاعیة المشتركة، هي مصلحة خارجیة لوزارة الداخل) 3ج
.إطارات من القطاعات

وتقوم بجمیع المعلومات، تنظیم اللجنة القطاعیة على كل المخاطر، مثال الري حول فیضانات، بناء 
.وخطر الزالزل، ومن تم تكون في شكل بنك للمعلومات حول كل القطاعات ومن تم تحدید نسبة المخاطر

على ماذا تعتمدون في طریقة تحدید األخطار؟)4س

نقوم بتحدیدنا للمخاطر على تقریر الخبراء المختصین في المجال وهذا بعد دراسات : أوال) 4ج
.معمقة

تعتمد على الجانب التاریخي ألنها مؤشرات مهمة في تحدید خریطة لألخطار حتى لو كانت : ثانیا
.األزمنة بعیدة



یقة حول المدن مثال إن كانت مهددة أم ال، ومن تم جمع المعلومات، وكذا إنجاز خریطة دق: ثالثا
ترقیة اإلعالم حول المخاطر بالنسبة للمواطنین والهیئات كما في الدول المتقدمة استعمال كل وسائل 

. اإلعالم واالتصال وفي كل األماكن

ي الوالیات المتحدة األمریكیة تقییم وتنسیق نشاطات في شكل منظومة وطنیة للوقایة، وهناك ف: رابعا
.نجد وكالة حول الوقایة وتكون في لتسییر األزمة إلى التدخل، أما في فرنسا وهناك وكالة للوقایة فقط

المشاركة في ترقیة المعرفة العلمیة  والتقنیة في مجال المخاطر الكبرى وهنا نقصد التكوین : خامسا
.لكبرى في الجامعات وتحدیدا ومبدئیا في جامعة مستغانممثال كأزمة الزالزل، واآلن تدرس المخاطر ا

محاولة االرتقاء للمجال الوقائي إلى مخطط اإلقلیمي ألن هناك أخطار مشتركة بین دول : سادسا
.الجوار وحتى أخطار عالمیة

ماذا عن تقدمكم في هذا المجال؟) 5س

یطة تسهل سواء مجال الوقایة هناك تقدم ملحوظ في مجال الوقایة حول المخاطر، بإنشاء خر ) 5ج
وحتى مجال التدخالت، ومن تم اتخاد القرار السلیم وهذا بتوفر المعلومة الدقیقة، وأشیر هنا إلى القابلیة 

. للخطر وهذا مرتبط بالسكان أیضا

لذا نجد في المندوبیة العدید من األقسام وٕادارة في جمیع األخطار منها، األخطار التكنولوجیة وكذا 
14إطار وكذا 24األخطار الطبیعیة، وقسم التنسیق المشترك بین القطاعات والتسییر من قبل قسم 

.مهندس في كل التخصصات ومكلف باالتصال والمدیریة العامة والمكلفة بالمیزانیة

ما تقییمكم في هذا المجال؟) 6س

جدیدة تكون تابعة لها، ال یزال ینتظرنا عمل كبیر بهیكلة المندوبیة ومحاولة استحداث إدارة ) 6ج
. وكذا وضع مخطط عمل منظم، وهذا للتعامل الجید مع كافة المخاطر باختالف مجاالت حدوثها



:مقابلة مع السید

.2012أفریل 16اإلثنین مدیر السكن والتجهیزات العمومیة لوالیة بومرداسیوم

كیف تقیمون المجهودات في عملیة السكن؟) 1س

رقام خیر سكن وكذا التجهیزات العمومیة واألالدولة بمجهودات جبارة على مستوى القامت ) 1ج
.دلیل على ذلك

كیف ترون عملیة التوزیع؟) 2س

نقر بعدم أخذ في عملیة التوزیع التركیبیة والطبقات االجتماعیة، مما ساهم في ارتفاع الجریمة ) 2ج
.ذه الناحیةبكل أشكالها والناجم عن التوزیع الغیر مدروس من ه

كیف ترى تجربة الجزائر مع تجارب الدول األخرى في مجال السكن؟) 3س

قمت مؤخرا بتربص في فرنسا، إذ تعمد هذه األخیرة إلى تقلیل عدد الطوابق للحد من الجریمة ) 3ج
رار العلماء األمریكیین بالمنادات للعودة إلى مجتمع الریف لما له من قوة الروابط واالستقبوهو ما دفع 

.والتجانس



:دةـــــــــة مع السیــــــمقابل

:مراح مكلفة بالسكن على مستوى الدیوان والي والیة بومرداس

).4إلى البرتقالي 2من األخضر (تدعیم وٕاعادة ترمیم السكنات المتضررة بدرجات مختلفة / 1

.82581: عدد السكنات المعنیة- 
.82581:عدد السكنات المتكفل بها- 
%.100: النسبة- 

).المصنفة أحمر أو المهدمة(التكفل بالسكنات المنهارة / 2

.9467: عدد السكنات المعنیة- 
.8140: عدد العائالت المتكفل بها- 

%.86: النسبة
.التفصیل

.4287: ة اإلسكاندإعا- 
.3787: اإلعانة المخصصة إلعادة البناءات الفردیة أو الجماعیة- 
.66: ة المخصصة القتناء السكناتاإلعان- 

:مالحظة

یمثل حالة العائالت التي تفضل انتظار السكنات التي هي قید اإلنجاز ببلدیاتهم ولو 1327الفارق 
قبلت هذه العائالت اقتراح إعادة اإلسكان خارج بلدیاتهم، فقد كان باإلمكان إنهاء عملیة التكفل بالحاالت 

.تتوفر فیها الشروط القانونیةالتي" 5أحمر "المصنفة بـــــ 

سامي والحاالت الخاصة تتم دراستها متعددة األCTCأما بخصوص الحاالت األخرة مثل بطاقات 
.حالة بحالة

.التكفل بالمنشآت العمومیة المتضررة/ 3

.890) = 5إلى أحمر 2خضر من أ(عدد المنشآت المتضررة - 
.825= عدد المنشآت العمومیة المتكفل بها - 
%.93: النسبة- 
.الباقي قید اإلنجاز- 



:وضعیة الشالیهات/ 4

.15467: عدد الشالیهات المركبة

في إطار ) التي كانت مشغولة من طرف المنكوبین الذین تم إعادة إسكانهم(استعمال الشالیهات - 
.اإلسكان االجتماعي عن طریق لجان الدوائر

).العملیة قید التنفیذ(OPGIإلى دیوان الترقیة والتسییر العقاري عملیة تسییر مواقع الشالیهات أسندت - 

:تطهیر اإلعانات/ 5

.3601: عدد اإلعانات الملغاة- 
.1558: عدد المتابعات من أجل استرجاع اإلعانات- 
.690: عدد اإلعانات المسترجعة- 
%.44.28: النسبة- 

.   ة متواصلةیوالعمل

:المسخرة من طرف الدولةالمجهودات المالیة / 6

:دج موزعة كاآلتي77.091.535000.00: المبلغ اإلجمالي- 
.دج28.016.629.000.00: البرامج القطاعیة- 
.جد1.000.000.000.00: المخططات البلدیة للتنمیة- 
.جد4.901.232.000.00: صندوق التضامن الوطني- 
.جد3.830.000.000.00: صندوق الكوارث- 
.جدCNL :23.433.245.000.00المسددة عن طریق الصندوق الوطني للسكن "السكن صندوق - 
.دج12.570.429.000.00: مسكن8000تكلفة الـــــ - 

.جد3.340.000.000.00: مسكن8000قیمة إیصال الشبكات المختلفة لــــــ - 

.الدروس المستخلصة من الزلزال/ 7

RPAالمعدلة لــــــــ 2003لسنة RPAالمقاییس الجزائریة المضادة للزلزال :معاییر جدیدة للبناء-

. ، إعادة تصنیف المناطق والمعاییر التقنیة الجدیدة2003ماي 21بعد زلزال 1999



:نصوص قانونیة وتنظیمیة

المؤرخ في 90/29المعدل والمتمم للقانون 14/08/2004مؤرخ في 04/05القانون رقم - 
.المتعلق بالتهیئة والعمران01/12/1990

91/177المعدلة والمتممة للمراسیم 10/09/2005المؤرخة في 05/318و 05/317المراسیم رقم - 

المحددة إلجراءات اإلعداد والمصادقة على مخططات التعمیر 28/05/1991المؤرخة في 91/178و
)PDU وPDAU وPOSإلخ.(

المؤرخ في 91/176المعدل والمتمم للمرسوم 07/01/2006المؤرخ في 06/03المرسوم - 
).إلخ... رخصة البناء(المحدد لكیفیات تطبیق واستخراج أدوات التعمیر 28/05/1991

المحدد لشروط وكیفیات تعیین األعوان المؤهلین للبحث 30/01/2006المؤرخ 06/55المرسوم - 
.لعمران وكذا إجراءات المراقبةومعاینة المخالفات للقانون الخاصة بالتهیئة وا

.وهذا بفضل التجربة المكتسبة من جراء الزلزالORSECتحیین مخطط تنظیم اإلسعافات - 

.التربیة على الوقایة والسلوكات الواجب اتباعها قبل، أثناء وبعد الزلزال- 

:ذاكرة الزلزال/ 8

:تحتوي على

.وثیقة مكتوبة183- 

.قرص مضغوط123- 

.صورة فوتوغرافیة3495- 

.أشرطة فیدیو لمختلف الروبورتاجات06- 

-PRESS(جزء من مقاالت صحفیة 19-  BOOK .(



:مقابلة مع السید

بتاریخمدیریة الثقافة لوالیة بومرداس–رئیس مصلحة النشاط الثقافي –حمید حمیدو 
.2012دیسمبر 31االثنین یوم

مباشریة؟ما دوركم بعد حدوث الكارثة ) 1س

لتكفل على مستوى التجمعات وقمنا باكان الجمیع یعیش حالة تشتت، السكن بالمخیمات، ) 1ج
.الجدیدة والمؤقتة وهذا من شهر جوان إلى شهر دیسمبر

ماذا عن الجانب التنظیمي؟) 2س

بالجمعیات الثقافیة وحتى الجمعیات األخرى، وكذا ستعانةواالتم تجنید الجمیع، كل العمال ) 2ج
إنشاء مراكز للترفیه وتوزیع اإلنتاج الثقافي والتنشیط وأیضا تعیین موظفین أو أشخاص متطوعین لإلشراف 

.على هذه المراكز

وماذا عن النشاطات المقدمة من قبلكم في المجال الثقافي؟) 3س

:تقسم النشاطات المقدمة إلى عدة مجاالت) 3ج

).إلخ...مهرج، ألعاب سحریة، منشط، رحالت دوریة، مسابقات (الترفیهي -أ
).المطالعة(رسم، مسرح، سینما، اإلنشاد، الغناء، الكتب : ورشات(التكویني -ب
).النشاطات من والیات متضامنة(وكذا ) نشاطات محلیة: (النشاطات األخرى- ج
.عروض مسرحیة لألطفال- 
.الغنائيعروض التنشیط - 
).من طرف أساتذة متطوعین(عملیة تحضیر التالمیذ لالمتحانات -د
...).جیجل، بجایة(إرسال التالمیذ المقبلین على االمتحانات إلى والیات أخرى - ه
:الجانب اإلعالمي-و
).إخباریة(توزیع جرائد، مجالت مجانا - 
.توزیع أجهزة تلفاز ورادیو- 
.ن وكذا حضور التلفزیون كل یوم بنبرة خاصة حول الزلزالالحضور الیومي لإلعالمیی- 

ماذا عن الفترة الحالیة؟) 4س

.اآلن البرنامج عادي مثل باقي الوالیات) 4ج



:مقابلة مع

2012أفریل 17یوم ثالثة ضباط من مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة بومرداس

.12:00إلى 11:00من الساعة 

ببومرداس؟2003ماي 21الحمایة المدنیة بعد حدوث زلزال كیف كان دور ) 1س

ببومرداس 2003ماي 21كان دور الحمایة المدنیة على مراحل خاصة أثناء كارثة زلزال ) 1ج
نموذجا إذ كانت الحمایة حاضرة على مستوى األحیاء المشیدة، كانت بالخیم أو البیوت الجاهزة واستمرار 

. منا هذاالعمل بالشكل العادي إلى یو 

كیف كان رد فعل المواطنین وتقییمهم؟) 2س

كان رد فعل المواطنین بعدما الحظوا الدور الذي تقوم به الحمایة المدنیة إیجابیا، إذ حدث ) 2ج
تغیر جوهري فبعد أن كانت المدیریة ال تتلقى إال القلیل من االتصاالت یومیا وقد ال تزید عن اتصال 

ال تنقطع وهذا لعلم المواطن بسرعة اإلجابة وٕان كنا ال نملك هذه اإلجابة نحوله واحد أما اآلن فالمكالمات 
إلى المصالح المختصة في ذلك، ونعطي مثاال في ذلك في االضطرابات الجویة األخیرة ستتقبل مكالمات 

.االستعالم واإلعالم

ح دور الحمایة وكذا یوضوقمنا بمجهودات جبارة بعد الزلزال، من خالل األیام التحسیسیة والتوعیة وت
.نسبة تعلم هذا الجیل والتي ساهمت في الرفع من المستوى الثقافي والمعرفي

وماذا عن مستوى التنظیم؟) 3س

هناك فرقة خاصة للتدخل فب حالة حدوث طوارئ حتى من خارج الوالیة، وٕاعادة التنظیم ألن )3ج
ولكن في تنظیم هذه اإلعانات ما أثر سلبا على اإلشكال بعد حدوث الزلزال لیس في اإلمدادات واإلعانات 

.العملیات الموالیة لحدوث الكارثة وهذا ما تم مراجعته وتنظیمه



:مجمل التشریع الجزائري في مجال الكوارث واألزمات

، المتعلق 2004دیسمبر 25، الموافق لـــــ 1425ذو القعدة 13، المؤرخ في 20- 04القانون رقم * 
.األخطار الكبرى، وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامةبالوقایة من 

المعدل والمتمم 2004أوت 14الموافق لـــــــــــ 1425جمادى الثانیة 27المؤرخ في 05- 04القانون رقم * 
.، والمتعلق بتهیئة اإلقلیم والعمران1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90للقانون رقم 

، المتعلق مشاركة الجیش الوطني الشعبي في مهام 1991دیسمبر 06المؤرخ في 23- 91القانون رقم * 
.قاد والنظام العام، خالل االوضاع االستثنائیةناال
.المتعلق بالبلدیات1990أوت 07المؤرخ في 08- 90القانون رقم * 
.المتعلق بالوالیة1990أفریل 07المؤرخ في 09- 90القانون رقم *  

2004جوان 24، الموافق لــــــــــــ 1425جمادى األولى 06المؤرخ في 181- 04التنفیذي رقم المرسوم - 

.المتعلق بإحداث لجنة االتصال المرتبطة باألخطار الطبیعیة والتكنولوجیة الكبرى
، 2003أكتوبر 08، الموافق لـــــــ 1425شعبان 23المؤرخ في 332-03المرسوم التنفیذي رقم - 

.من بإنشاء تنظیم وعمل المركز الوطني العملي للمساعدة على أخذ القرارالمتض
1994أوت 10الموافق لـــــــــ 1425ربیع األول 02المؤرخ في 248-94المرسوم التنفیذي رقم - 

.دارة المركزیة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة اإلصالح اإلداريالمتضمن تنظیم اإل
المتضمن مهام وتنظیم المدیریة العامة 1992أكتوبر 31المؤرخ في 72-92التنفیذي رقم المرسوم- 

.لألمن الوطني
المحدد للشروط واإلجراءات التنظیمیة 1985أوت 25المؤرخ في 231-85المرسوم التنفیذي رقم - 

).مخطط الطوارئ والنجدة(والعملیة الخاصة بالتدخل واإلغاثة في حدوث كوارث 
.المتعلقة بالوقایة من أخطار الكوارث1985أوت 25المؤرخ في 232- 85المرسوم التنفیذي رقم - 
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:ةـــــــــــص الدراســــــــــملخ

.)ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (یعیة ومخططات االندماج االجتماعيالكوارث الطب

كونه یعالج أحد أهم المواضیع التي ،یكتسي موضوع الدراسة بالغ األهمیة خاصة في اآلونة األخیرة
تحدث في كل بقاع العالم باختالف األجناس والثقافات وباختالف األزمنة ومحاولة اإلنسان من التعامل 

آثارها وتحضیر مختلف االستراتیجیات سواء كانت على نمع الكوارث الطبیعیة ومحاولة التخفیف م
ذلك إال من نق العودة إلى التفاعالت االجتماعیة ولن یكو المستوى التقني أو المجال السوسیولوجي لتحقی

.خالل التنظیم المحكم والمدروس لمختلف المجاالت وتطبیق المخططات واالستفادة من الخبرات السابقة

هل وفقت المخططات المطبقة في إحداث االندماج االجتماعي بعد :للدراسةالتساؤل الرئیسي*
.ببومرداس2003ماي 21زلزال 

:الفرضیة العامة

.في إحداث االندماج االجتماعي2003وفقت المخططات المطبقة بعد زلزال بومرداس 

.فرعیةالالتساؤالت *

ما هو تأثیر مستوى تنظیم مخطط خلیة األزمة على االندماج االجتماعي؟: السؤال األول

لطبیعیة وكیفیة التعامل ما هو دور مخطط الوقایة في التعریف بمخاطر الكوارث ا: السؤال الثاني
.معها؟

.أي المخططات كان لها األثر األكبر في حدوث االندماج االجتماعي؟: السؤال الثالث

ما هي معوقات االندماج االجتماعي؟: السؤال الرابع

:الفرضیات الفرعیة

االندماج دیتجلى تأثیر مستوى التنظیم مخطط خلیة األزمة في سرعة حدو : الفرضیة األولى
. االجتماعي

یساهم مخطط الوقایة في اكتساب خبرات وثقافة التعامل وٕادارة الكوارث الطبیعیة : الفرضیة الثانیة
.فردیا ومؤسساتیا

.لمخطط التنمیة التأثیر األكبر في إحداث االندماج االجتماعي: الفرضیة الثالثة



الجریمة أهم معوقات االندماج االجتماعي تعتبر الهجرة الداخلیة االضطراریة و : الفرضیة الرابعة
.على التوالي

دراسة حالة ألنها تساعد تقنیة المنهج الوصفي التحلیلي و تم استعمال: منهج الدراسة وأدواتها* 
أما عن أدوات جمع صیل والمعلومات عن موضوع الدراسة، التفانالباحث في الحصول على كم كبیر م

ناء قیامي بمختلف الزیارات سواء ألفراد المجتمع أو للمؤسسات الرسمیة، البیانات فاستعملت المالحظة أث
مبحوث لإلجابة وتقدیم معلومات مفیدة 130وكذا المقابلة مع مدیري وعمال إدارات، وتوزیع استمارة على 

إلحداث تقییم حقیقي لمدى نجاح المخططات، 

وقد خلصت الدراسة إلى تحقق الفرضیات الفرعیة بالتأكید على دور مستوى تنظیم مخطط خلیة 
األزمة على سرعة حدوث االندماج االجتماعي، كما أثبت دور مخطط الوقایة في اكتساب الخبرات فردیا 

ى معوقي ومؤسساتیا، ومخطط التنمیة كأكبر مخطط تأثیرا في حدوث االندماج االجتماعي، والتأكید عل
على إحداث تالهجرة الداخلیة االضطراریة والجریمة ومن تم اإلقرار بكون المخططات المطبقة وفق

.ببومرداس2003ماي 21االندماج االجتماعي یعد زلزال 



Summary of the study:

The  study  is  about  natural  catastrophes  and   plans  for  social  integration,
the case of the earthquake of the 21 of   may 2003.
The subject of the study is of great importance especially nowadays ,because it’s
matter of discussion is commonplace in all parts of the world and within all
races and cultures, taking into account man’s attempt to deal with natural
catastrophes  in order to reduce damages, and developing strategies both on  the
technical  level and sociological one,  to ensure a comeback for social
interactions which will never take place unless operating under  good  plans in
all different domains, and making a good use of past experiences.

The central  question :did the applied  plans succeed in bringing about social
interaction after the earthquake of the 21  of may 2003 ?

General   hypothesis: The plans applied in the aftermath of the earthquake of
Boumerdess have largely succeeded   in  achieving  social integration.

Secondary questions: The first question is: what is the influence of a crisis
center plan on the social integration?,the second question is what is the role of
the protective measure in making the dangers of natural catastrophes known
?and how to deal with them ?the third question is: which plans had the great
impact on social  integration? The forth question: what hinders social
integration?
Secondary hypotheses:
Hypothesis one: the good results of a crisis center plan are attained if social
integration takes place rapidly.
Hypothesis two: the protective measure plays a part in getting new experiences
and skills to deal with natural catastrophes for individuals as well as
governments.
Hypothesis three: the development plan plays an important role for social
integration.
Hypothesis four: the internal forced exodus and crimes are considered to be the
main obstacles in front of social integration.

In order to reach the objectivity needed , I used an analytical descriptive
approach and a case study, because it helps researchers to get to a  great amount
of information and details about the subject of the study ,as well as ,getting into
new ideas and proof  to  go deep in the study, as far as means of gathering
information is  concerned ,I based my  study on observation during the visits I
did  whether to  individuals or official institutions , in addition to the interviews
with headmasters and administrators, moreover, I handed out forms on 130
interrogated person  who reacted positively and gave helpful information for a
true evaluation to “to what extent  plans have seceded”?



Résumé de l’étude.

Le travail c’est une étude réalisée sous le titre « les catastrophes naturelles et
les plans de la réintégration sociale» le cas du séisme  du 21 mai 2003 .
Le sujet de l’étude est très important surtout de nos jours, puisque il traite un
phénomène qui peut avoir lieu partout dans le monde, et qui peut affecter
toutes les races et toutes les cultures. L’homme a toujours essayer d’y atténuer
les dégâts sur l’humanité, en élaborant certaines stratégies que ce soit sur le
plan technique ou sur le plan sociologique, pour atteindre la réintégration
sociale sachant que ça ne peut jamais avoir lieu que par une bonne
organisation dans tous les domaine, et l’application des plans et de tacher
toujours de tirer profit  des  expériences du passé.

La question clé est : est ce que les plans appliqués après le séisme du 21 mai
2003 ont mené à la réintégration sociale ?

L’hypothèse générale : Les plans appliqués après le séisme qui frappé la wilaya
Boumerdess en 2003 ont donné leur fruit c'est-à-dire ils ont  abouti a la
réintégration sociale.

Les questions secondaires :La première question est : quelle est l’influence du
niveau d’une organisation d’un plan d’une cellule de crise sur la réintégration
sociale ?la deuxième question est : quel est le rôle du plan d’une mesure
conservatoire pour définir les risques des catastrophes naturelles et comment y
faire face ?la troisième question :quel plan a plus d’influence pour réaliser la
réintégration sociale ?la quatrième question :quels sont les obstacles qui
agissent contre la réintégration sociale ?

Les hypothèses secondaires :

La première hypothèse est :le niveau d’influence d’une organisation d’un plan
d’une  cellule de crise est mis en évidence par la rapidité de réaliser la
réintégration sociale ,la deuxième hypothèse est :le plan de mesure
conservatoire participe énormément à l’acquisition des expériences et des
techniques de gestion des catastrophes naturelles par les individus ou par les
établissement ,la troisième hypothèse ,le plan de développement joue un rôle
primordial dans réintégration sociale, la quatrième hypothèse s’axe sur le fait



que l’exode forcée et les crimes sont des obstacle majeurs à la réintégration
sociale.

Afin que l’étude soit plus objective, j’ai suivi  une méthode   analytique
descriptive ainsi qu’une étude d’un cas est compris dans ce travail puisque ça
aide énormément le chercheur à ramasser beaucoup plus d’informations et de
détails, voire, ça permet d’accéder à des nouvelles pensées et des  preuves
pour  enrichir la recherche ,concernant la collecte des informations,
l’observation était le moyen durant mes visites que ce soit à des individus ou à
des établissement officiels ,ainsi que les interviews avec les directeurs et les
administrateurs ,de plus ,des formulaires ont êtes  distribués sur 130 personnes
interrogées qui ont réagi positivement en donnant des informations et des  avis
utiles, pour faire des évaluations exactes quant au succès  des plans.

L’étude a conclut que les hypothèses secondaires ont été réalisé en accentuant
le rôle de la rapidité du niveau d’organisation du plan de la cellule de crise à
produit la réintégration sociale, en outre, les hypothèses ont prouvé le rôle du
plan de mesure conservatoire à l’acquisition des nouvelles connaissances et du
savoir faire pour les individus et les établissements, à l’avenant, le plan du
développement a une grande influence pour procurer la réintégration sociale,
en fortifiant  le fait que  l’exode forcéeet les crimes  sont des obstacles majeurs
devant la réintégration sociale, et par conséquent ,on conclut que les plans
appliqués après le séisme du 21 May 2003 de Boumerdès ont réussi  à produire
la réintégration sociale.



:ملخــــــــــص الدراســـــــــــة

).ببومرداس نموذجا2003ماي 21زلزال (الكوارث الطبیعیة ومخططات االندماج االجتماعي 

كونه یعالج أحد أهم المواضیع التي تحدث في كل بقاع ،یكتسي موضوع الدراسة بالغ األهمیة خاصة في اآلونة األخیرة
نالعالم باختالف األجناس والثقافات وباختالف األزمنة ومحاولة اإلنسان من التعامل مع الكوارث الطبیعیة ومحاولة التخفیف م

وتحضیر مختلف االستراتیجیات سواء كانت على المستوى التقني أو المجال السوسیولوجي لتحقیق العودة إلى التفاعالت آثارها 
االجتماعیة ولن یكون ذلك إال من خالل التنظیم المحكم والمدروس لمختلف المجاالت وتطبیق المخططات واالستفادة من الخبرات 

.السابقة

2003ماي 21هل وفقت المخططات المطبقة في إحداث االندماج االجتماعي بعد زلزال : التساؤل الرئیسي للدراسة* 
.ببومرداس

وقد خلصت الدراسة إلى تحقق الفرضیات الفرعیة بالتأكید على دور مستوى تنظیم مخطط خلیة األزمة على سرعة حدوث 
ا ومؤسساتیا، ومخطط التنمیة كأكبر مخطط تأثیرا االندماج االجتماعي، كما أثبت دور مخطط الوقایة في اكتساب الخبرات فردی

في حدوث االندماج االجتماعي، والتأكید على معوقي الهجرة الداخلیة االضطراریة والجریمة ومن تم اإلقرار بكون المخططات 
.ببومرداس2003ماي 21المطبقة وفقت على إحداث االندماج االجتماعي یعد زلزال 

Summary of the study:

The  study  is  about  natural  catastrophes  and   plans  for  social  integration, the case of the
earthquake of the 21 of   may 2003.
The subject of the study is of great importance especially nowadays ,because it’s matter of
discussion is commonplace in all parts of the world and within all races and cultures, taking into
account man’s attempt to deal with natural catastrophes  in order to reduce damages, and
developing strategies both on  the technical  level and sociological one,  to ensure a comeback for
social  interactions which will never take place unless operating under  good  plans in all different
domains, and making a good use of past experiences.

The central  question : did the applied  plans succeed in bringing about social interaction after the
earthquake of the 21  of may 2003 ?

In order to reach the objectivity needed , I used an analytical descriptive approach and a case
study, because it helps researchers to get to a  great amount of information and details about the
subject of the study , as well as ,getting into new ideas and proof  to  go deep in the study, as far as
means of gathering information is  concerned , I based my  study on observation during the visits I
did  whether to  individuals or official institutions , in addition to the interviews with headmasters
and administrators, moreover, I handed out forms on 130 interrogated person  who reacted
positively and gave helpful information for a true evaluation to “to what extent  plans have
seceded”?


