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افتتاحية العدد

التي  باملدينة  اليوم  نعرفها  التي  للمدينة  عالقة  ال   
ورثها املغرب بعيد االستقالل. كانت املدينة التقليدية تتكون 
التقليديني،  الصناع  بعض  من  تتشكل  سكانية  قاعدة  من 
واألعيان، والتجار، وبعض رجال الدين من الفقهاء و الطرقيني، 
تقوم  كانت  كام  ومــراكــش)،  (فــاس  والطلبة  واملوظفني، 
وبني  األعيان  بني  املبارشة،  أريافها  وبني  بينها  وثيقة  عالقات 
فيها  يحتفظون  كانوا  التي  املدن،  ضواحي  يف  األرياف،  هذه 
من  املتوسطة  الصغرى  الفئات  بني  وكذلك  خاصة،  بعقارات 
للتسوق  يقصدونها  كانوا  الذين  املخزن  وموظفي  التجار  بني 
أو النزهة العائلية يف نهاية األسبوع. كانت أغلب مدن املغرب 
قرابة  عالقات  ساكنتها  أغلب  تربط  متوسطة،  أو  صغرية  إما 
أو نسب، مودة أو جفاء، ولكن الجميع فيها يعرف الجميع، 

بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

كانت ساكنة املدينة تحتفظ بعالقات مميزة مع أريافها، 
بسبب املصالح املشرتكة، مثل تسوق املواد الزراعية، وتجارة 
الجملة والتقسيط، وزيارة األرضحة (السياحة الدينية) لذلك 
أهلية  مسألة  يعترب  الفردي،  وحتى  الجامعي،  األمن  كان 
وغالبا  فردية،  أو  جامعية  بصورة  تنظيمها  يتم  (محلية) 
القيساريات،  و  لألسواق،  حراس  اختيار  يف  تتحدد  كانت  ما 
ينظر  كان  كام  للمدينة،  الرئيسية  البوابة  حراسة  وتنظيم 
بامتهان إىل األفراد الذين يقرتفون بعض الجنح، مثل الرسقة 

والدعارة والعنف، وتعاطي املخدرات (القنب الهندي) وحتى 
أو  أرسة  بكل  الخاصة  البيئة  بحسب  الخ.  السجائر...  تدخني 
مدينة، ولكن كان ينظر لهذه الجنح، عىل وجه العموم، عىل 
أنها تلحق اإلهانة باألرسة (املمتدة) املعنية بكاملها، وهو ما 
اإلكراه  عوامل  قوة  بسبب  يتفادونها  األفراد  من  الكثري  جعل 
االجتامعي، وملا ميكنها أن تلحقه من أرضار اقتصادية أو إهانة 
باألرسة (املوقع االعتباري بالنسبة لألرسة) وبالتايل فرص العمل 

واالرتقاء االجتامعي لألبناء أو الزواج بالنسبة للفتيات. 

كانت املدن التقليدية املغربية تنحرص داخل السور، لكنها 
رسعان ما تحولت إىل نواة صغرية لكيان برشي هائل، ما فتئ 
الفرنيس  االستعامر  سلطات  مصادرة  بعد  الزمن،  مع  يتضخم 
لعدد من أرايض القبائل املغربية، واضطرار الفالحني املطرودين 
واملعمرين  املوظفني  ولجوء  املدن،  أرباض  يف  االستقرار  إىل 
إىل  األســوار،  خارج  بهم،  خاصة  أحياء  إنشاء  إىل  الفرنسيني 
املدن،  من  عدد  عرفتها  التي  الهجرة  موجات  توايل  جانب 
وتحول عدد من الفالحني إىل عامل صناعيني، وكذلك بسبب 
موجات الجفاف، التي أدت إىل انتشار أحياء قصديرية أو غري 

نظامية، أصبحت تحارص معظم مدن الساحل املغريب.

مدن  سكان  عاش  اإلنسانية،  غري  الظروف  هذه  ظل  يف 
غياب  بسبب  املضاعف  املدقع،  الفقر  من  حالة  القصدير 

أبسط ظروف الكرامة اإلنسانية، نظرا لتعذر وجود فضاءات 
الصحية،  املرافق  وانعدام  البيت،  يف  الخصوصية  عىل  تحافظ 
كانت  ذلك،  مع  بالتوازي  الصحي.  والرصف  والكهرباء  واملاء 
هذه الساكنة تعاين من رصاع حاد مع الذات،بسبب التقابل 
العائلة  من  القرسي  واالنتقال  املدينة،  وقيم  القرية  قيم  بني 
اآليل  التضامن  عالقات  واستبدال  النووية،  األرسة  إىل  املمتدة 

بالفردانية والنزعة االستهالكية املتصاعدة.

املدن،  ضواحي  عرفتها  التي  التحوالت  أهم  إحدى  متثلت 
يف العقود الثالثة األخرية، يف تحول عدد من األحياء النظامية 
الحبوب  منها  سيام  ال  املخدرات،  واستهالك  لرتويج  بؤر  إىل 
تعمد إىل العنف  عدد من العصابات التي  وظهور  املهلوسة، 
هذه  تأثري  وتحت  اإلدمــان،  بسبب  الرسقة،  عمليات  يف 
الحبوب. لعب انتشار املهلوسات دورا حاسام يف اتساع دائرة 
العنف، سواء بدافع الحصول عىل املال القتنائها أو ملا يرتتب 
عمليات  لتيسريها  أو  عنيفة  سلوكات  من  لها  التعاطي  عن 
العنف  تخطى  متدرجة،  بصورة  العنيف.  أو  املسلح  السطو 
لكل  ميتد  ليك  املبارش،  ومحيطها  القصديرية»  «الغيتوهات 
ما ميكن أن نطلق عليه: «الفضاءات السوداء» التي أصبحت 
ومالعب  العمومية،  والساحات  كالحافالت،  للعنف،  مرسحا 
كرة القدم التي قد تنفلت فيها األوضاع يف أية لحظة، بسبب 
وسط  االنفعاالت  وتفاقم  العامة،  اإلحباط  وحالة  االكتظاظ، 

الحشود الهائلة.

مظاهر  بعض  وراء  من  موضوعية  أسباب  إذن  هناك 
العنف الذي نراه يف كل يوم، والتي قد تتكرر بنسبة قد تزيد 
عوامل  بسبب  العامل،  عرب  الكربى  الحوارض  كل  يف  تنقص  أو 
التي  اليأس  أو  اإلحباط  وحالة  االجتامعية،  والفوارق  الفقر، 
بالحالة  خاصة  أسباب  هناك  باملقابل،  الشباب.  تكتنف  قد 
املغربية، هي ما يزيد من كم ومن خطورة هذه االعتداءات، 
املهلوسات  تعاطي  وتروج  تسهل  التي  الفساد  شبكات  مثل 
(تبني عدد من الدراسات االجتامعية أن معظم أعامل السطو 
تأثري  تحت  تتم  البيضاء،  األسلحة  باستعامل  أو  العنيف 
املهلوسات) وكذلك آلية إدارة السجون، التي تتحول أدوارها 

فضاءات  من  اإلمكانيات)  وضعف  االكتظاظ  (بسبب  أحيانا 
للردع وإعادة التأهيل، إىل فضاءات لتبادل الخربات اإلجرامية، 

وإعادة بناء وتشكيل العصابات).

ميكن تقسيم أساليب التعاطي املمكنة مع العنف املديني 
إىل ثالثة، عىل املدى القصري، ما يصطلح عليه باملقاربة األمنية، 
عرب االستفادة من التقانات الحديثة، وال سيام كامريات التصوير، 
من  االستفادة  عرب  استباقيا  تعاطيا  الظاهرة  مع  والتعاطي 
املعلومات االستخبارية، ال سيام فيام يخص الجرمية املنظمة 
التعمري  ميثل  املتوسط،  املدى  عىل  املهلوسات.  وبيع  وتوزيع 
األدوات  أحد  التعمرييني،  واإلقصاء  العزلة  وتجاوز  املندمج، 
بتوزيع  واالهتامم  الخدمات،  تحسني  إىل  باإلضافة  األساسية، 
املرافق واملناطق الخرضاء، و الفضاءات الرتفيهية توزيعا عادال 
يبقى  البعيد،  املدى  وعىل  أخريا،  املدينة.  مجاالت  كل  عىل 
خلق  طريق  عن  االجتامعي  واإلدماج  والتعليم،  الرتبية  نظام 
فرص العمل، مربط الفرس للحد من الجرمية العنفية املنظمة، 

وتقليصها إىل أوسع قدر ممكن. 

المـدينــة والعنــف
د. المختار بنعبدالوي
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$ محمد راىص%
$ علم االجتماع (سلك الدكتوراه) باحث ىڡ%
عضو مخترى9 االVبحاث والدراسات النفسية واالجتماعية
نسانية ظهر المهراز / فاس - المغرب Tجامعة سيدي محمد بن عبد هلِلَف / كلية اال.داب و العلوم اال

التغرى$ االجتماعي و دينامية المظاهرات العنيفة 
بالمدن المغربية

ملف العدد

مام ال ِمرية فيه أن املدينة هي دامئاً 
يف أزمة، وهذا ما مييِّزها كنسق اجتامعي 
أن   معه  يثبت  ذلك  ثبت  وإذا  دينامي. 
التحليل السوسيولوجي للتغري االجتامعي 
باملدينة يستدعي، من بني ما يستدعيه، 
ملعرفة  الحرضي  العنف  دينامية  تحليل 
املقال،   هذا  ضمن  فإننا  لذلك،  املدينة. 
يلعبه  الــذي  ــدور  ال مالمسة  سنحاول 
التغري االجتامعي يف دينامية هذا النمط 
اإلحاطة  نستهدف  ال  وإذ  العنف.  من 
إحاطة  -وهي  الدينامية  بهذه  الشاملة 
مقال  ضمن  حال  كل  عىل  ممكنة  غري 
سوسيو- رصد  عرب  نريد،  فإننا   ، واحد- 

عن  اإلجابة  مالمسة  مقتضب،  تاريخي 
سؤال أسايس هو : كيف تؤدي سريورات 
تطور  إىل  باملغرب  االجتامعي  التغري 

أشكال االحتجاج العنيف باملدن؟

$ المجاوزة  التغرى$ االجتماعي ىڡ%
السوسيولوجية المعارصة

مفهوماً  املعارص  االجتامع  علم  يبني 
التفسريات  يتجاوز  االجتامعي،  للتغري 
األحادية  و  التعميمية  السوسيولوجية 
أن  وميكن   .(Boudon, 2011) املنحى 
التي  تلك  بني  التفسريات  هذه  يف  منيّز 
تبحث عن السبب الواحد املفرس للتغري 
 ،(une quête du primum mobile)
التقني،  التطور  أو  ــادي،  امل كاإلنتاج 
وتلك  غريها.  أو  القيم  نسق  أو«طفرة» 
كالرصاع  التغري،  محرك  عن  تبحث  التي 
املحافظة  الجامعات  رصاع  أو  الطبقي، 
مع الجامعات الثورية، أو تناقضات قوى 
اإلنتاج والنامذج الثقافية أو غريها. وأخرى 
تبحث يف أشكال التغري، كالتغري الخطي، 
أو   ،(Sahlins) الخطوط  املتعدد  أو 
الدوري (Sorokin)، املتصل أو املتقطع، 
اجتامعية  متايزات  شكل  يتخذ  الذي  أو 

أو   (Garner) نزاعات  أو   (Parson)
غريها (امعمري، 2010).

التغري  تفسري  يف  املنحى  لهذا  خالفاً 
املعارص  االجتامع  علم  فإن  االجتامعي، 
املهيمن/املفّرس  العامل  مفهوم  يتجاوز 
افرتاض  من  وينطلق  االجتامعي.  للتغري 
بعض  وأن  للتغري.  أشكال  عدة  وجود 
سريوراته توجد داخل النسق االجتامعي 
وأخرى خارجه، وأخرى ثالثة مركبة من هذه 
 Raymond Boudon أن  لدرجة  وتلك. 
يعترب التعبري «نظرية يف التغري االجتامعي»، 
التي ال زالت تروج يف علم االجتامع اليوم، 
قد ال يكون لها مربر. فأغلب سريورات التغري 
داخلية  أنها  عنها  القول  ميكن  االجتامعي 
آن  يف   exogènes وخارجية   endogènes

.(Boudon, 2011 , p. 71)
وعليه، فإن بعض السريورات االجتامعية 
وقواعد  نظام  الداخل  من  لتغري  تتطور 
النسق، ولكنها يف ذات الوقت تغري  ما يحيط 
بهذا النسق. كام قد نجد سريورة اجتامعية 
خارج النسق تؤثّر عليه، دون أن تتأثر هي 
به (Boudon, 2011 , p. 75). ولهذا ينبغي 
يراعي  أن  االجتامعي  التغري  يف  للبحث 

السريورات  بها  تشتغل  التي  الكيفية 
االجتامعية بالنسبة لكل نسق اجتامعي 
يف  سنحاوله  ما  وهــو  دراســتــه.  نريد 
للمظاهرات  املقال،  هذا  ضمن  تحليلنا، 
باملدن  للعنف  كــســريورات  العنيفة 
عالقتها  يف  اجتامعية،  كأنساق  املغربية 

بالتغري االجتامعي للمدينة.

العنف بالمدينة،
ان قديم وداللة جديدة اقرى�

ميكن القول أن أشكال العنف باملدن 
االجتامعية  التغريات  مع  تنطلق  مل 
الحرضي  فالعنف  املعارصة،  للمرحلة 
الجديد  لكن  املدينة.  بتاريخ  مرتبط 
أصبح  قد  العنف  هذا  أن  هو  اليوم، 
ملحوظاً أكرث، أو أننا أصبحنا نتحدث عنه 
أكرث. خصوصا وأن ُهوية األحداث، ومنها 
دها طبيعتها فقط،  أحداث العنف، ال تُحدَّ
بل أيضاً درجة تكرارها يف الواقع و/أو يف 

.(Quéré, 1992, p. 45) الخطاب
الــداللــة  أن  إذن  الــقــول  ميكن 
هذا  يكتسيها  أصبح  التي  القوية 
وردود  خطاباتنا  عن  ناتجة  العنف، 
 .(Molaro, 1998, p. 27 ) أفعالنا 
يظهر،  باملدن  العنف  يجعل  مام 
التي  الــحــالــيــة  ــغــريات  ــت ل ا ضــمــن 
كحدث  تجاهه،  حساسيتنا  مست 
événement باملعنى الذي نجده عند 

 .Hanna Arendt (Arendt, 1980)
داللته  نحرص  يجعلنا  الذي  األمر  وهو 
ونعطيه تفرده، بالعودة الدامئة إىل ذلك 
الرتابط بني تكراره وطريقة حديثنا عنه1  
وردود أفعالنا تجاهه. مع مراعاة أن هذا 
الرتابط يخضع بدوره إىل سريورات التغري 
االجتامعي التي تفرض رضورة إعادة تعريفه 

.(Molaro, 1998 , p. 27) باستمرار

العنف والمدينة،
من فسيفساء التمظهرات
إىل تـكثيـف المظاهرات

إىل  باملدينة  العنف  تحديد  يحتاج 
وهي  لقياسه،  متظهرات  أو  مــؤرشات 
إالّ  الدارسني.  حولها  اختلف  مــؤرشات 
للمظاهرات  ملقاربتنا  بالنسبة  أهمها  أن 
باملدن، تلك التي نجدها مكثَّفة  العنيفة 
باملظاهرات العنيفة، وهي التي نجدها لدى 
Christian Molaro موزعة إىل 8 مؤرشات. 
هي يف ذات الوقت درجات للعنف باملدينة 
(Molaro, 1998 , p. 34). والجدول التايل 

يربز هذا التوزيع:
التصنيف  ــذا  ه أن  مــن  بــالــرغــم 
لتمظهرات العنف باملدن قابل للنقد، فإن 
املظاهرات  أن  هو  لنا  بالنسبة  األسايس 
ضمن  سنحلل،  التي  باملدن،  العنيفة 
وطبيعة  سريوراتها  الالحقة،  الفقرات 

المـدينــة والعنــف

1 - نتحدث عنه اليوم بحساسية أكرب.
الهوامش

الدرجاتالتمظهرات
وإحراقها.  السيارات  رسقة  الضد-مؤسساتية.  الداللة  من  الخايل  العام  امللك  تخريب 

1عصابات مضادة ألشخاص معينني (القتل،االبتزاز). تصفية حسابات بني عصابات.

الهجوم الجامعي عىل حراس. الكالم النايب والحركات املخلة ضد الجريان و حاميل األلبسة 
الرسمية و املدرسني. تخريب ضد مؤسسايت حامل لداللة (ضد: املدارس، مراكز الرشطة ، 

سيارات املدرِّسني، مؤسسات عمومية)
2

إطفائيني،  مراقبني،   ) الرسمية  األلبسة  حاميل  عىل  مؤسسايت  ضد  الجسدي  االعتداء 
3عساكر، حراس) وعىل املدرِّسني.

الرشطة.  سيارات  إحراق  الهاتف.  عرب  الرشطة  تهديد  الرشطة.  تدخل  عند  التجمع 
4تظاهرات أمام مراكز الرشطة.. 

التجمعات الهجومية التي تعيق تدخل قوات األمن. الهروب من مركز الرشطة، املتاجرة 
5غري املرشوعة و العلنية ( يف املخدرات أو يف أي يشء آخر) 

6االعتداء الجسدي عىل الرشطة. الهجوم العلني عىل مركز الرشطة. 
زجاج  و  التجارية  املحالت  زجاج  تكسري   العام:  للملك  الكثيف  و  العلني  التخريب 

7السيارات، رمي الزجاجات الحارقة.  

8التدمري و النهب. االعتداء عىل األشخاص. مواجهات مع قوات األمن. الشغب.
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باملدن  االجتامعي  بالتغري  عالقتها 
املغربية، تُكثِّف أغلب هذه التمظهرات. 
املدن  عرفتها  التي  العنيفة  فاملظاهرت 
التي  تلك  وكذا  تاريخها،  عرب  املغربية 
من  العديد  بكثري،  أقوى  بدرجة  عرفتها، 
ي «بالثورات  البلدان العربية خالل ما سمِّ
العربية»، شملت دفعة واحدة التخريب 
ورسقة  العام،  للملك  الكثيف  و  العلني 
الجامعي  والهجوم  وإحراقها،  السيارات 
عىل مراكز الرشطة واملؤسسات عمومية. 
و التجمع عند تدخل الرشطة، والتجمعات 
الهجومية التي تعيق تدخل قوات األمن، 
وتكسري  زجاج املحالت التجارية وزجاج 
عىل  ــداء  واالعــت والنهب،  الــســيــارات، 
األمن،  قوات  مع  واملواجهات  األشخاص، 
فإن  ولذلك،  وغريها.  الشغب،  وأعامل 
ألشكال  تجميع  هي  العنيفة  املظاهرات 
دفع  تجميع  املدينة.  عنف  من  متعّددة 

إليه التغري االجتامعي.

التغرى$ االجتماعي
ودينامية المظاهرات العنيفة 

بالمدن المغربية

باملدن  العنيفة  املظاهرات  شكلت 
العرشين،  القرن  طبعت  التي  املغربية، 
لكن  متعددة.  مونوغرافيات  موضوع 
هذه املونوغرافيات معظمها غري منشور، 
ألنها  عليها  الحصول  الصعب  من  و 
مصحوبة  رسمية،  تقارير  يف  نة  متضمَّ
أن  ميكن  ال  مسجلة  وأرشطـــة  بصور 
نجدها، يف الغالب، إال يف مركز األبحاث 

و الدراسات حول العامل العريب واإلسالمي 
بباريس. أو فيام تبقى من وثائق أرشيف 

وزارة الداخلية باملغرب. 
مع ذلك، فإننا سنقدم، ضمن الفقرات 
القادمة، خالصات بعض أهم الدراسات، 
األجنبية خصوصاً، التي متكّنا من االطالع 
التغري  سيلعبه  الذي  الدور  حول  عليها، 
وجه  عىل  املعارص،  باملغرب  االجتامعي 
العنيفة  املظاهرات  تطور  يف  الخصوص، 

باملدن. 
ـــعـــض الـــــدراســـــات بــيــنــت ب
(Edmund Burke Brown 
Kenneth & autres, 1989)

 (Clement & autres, 1982-83)
العنف  ملوجات  الرئيسية  األسباب  أن 
قدميا2   الــحــرضي  بالوسط  الجامعي 
وإىل  املجاعة  إىل  تعود  كانت  باملغرب، 
يجدونها  املغاربة  كان  التي  الرضائب، 
مرتفعة و غري رشعية. و كان سكان املدن 
عادة ما يتجمعون باملساجد ويتوجهون 
مستوى  يكن  مل  لــكــن،  ــقــرص،  ال إىل 
التفاوضات  كانت  كام  شديداً  العنف 
خالل  والسلطة  املتظاهرين  بني  تجري 

االحتجاجات.
الــقــرن  ــن  م األول  الــنــصــف  ويف 
العنيفة  املظاهرات  ستتحول  العرشين، 
سياسية  «ثــورات»  إىل  املغربية  باملدن 
لـ دراسة  بيّنته  ما  وهو  املستعمر.  ضد 

 Jean-François Troin - Troin, 1982
من خالل العديد من األمثلة. فاملظاهرة 
البيضاء  الدار  مدينة  ساكنة  عرفتها  التي 
يف  متثّلت  املثال،  سبيل  عىل  سنة 1907، 
خروج حشود كبرية للتظاهر يف الشارع، 

الفرنسية  الرشكات  إحدى  كون  بسبب 
قامت ببناء السكة الحديدية عىل مقربة 
ما  وهــو  املدينة.  شاطئ  من  بالقرب 
بحيث  للمقربة.  تدنيسا  الساكنة  اعتربته 
كانت املظاهرة تعبرياً عن رفض األجنبي، 
للمغاربة  الديني  املعتقد  يهّدد  الذي 
واستقاللهم السيايس. كام ستعرف مدينة 
فاس مظاهرة عنيفة يوم 17 أبريل 1912، 

عىل إثر توقيع وثيقة الحامية. 
وبعد أن مست التغريات االجتامعية 
املغاربة،  حياة  جوانب  جميع  تقريباً 
االستعامر  أحدثها  التي  الخلخلة  بفعل 
مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  الفرنيس، 
االقتصادية  البنيات  يف   ،(1998 (حليم، 
االجتامعية.  و  القيمية  و  السياسية  و 
ستتنامى وترية توافر الرشوط املوضوعية 
باملدن.  العنف  أشكال  تنوع  و  الزدياد 
االجتامعي  التغري  ســريورات  أهم  ومن 
التي ستساهم بشكل قوي يف خلق هذه 
والهجرة  الرسيع  التحرض  نجد  الرشوط، 

القروية.
تحوالت  الرسيع  التحرض  سيخلق 
كبرية،  باختالالت  مرفوقة  اجتامعية 
مست السكن و العمل. فظاهرة التكدس 
السكاين ستساهم يف تطو مشاكل الجوار  
األحياء  وســط  الالمدنية  والسلوكات 
املكتظة. كام ستتطور أشكال من العنف 
وستتنامى  السكان،  تقارب  عن  الناجم 
املدينة،  داخــل  البطالة  انتشار  وتــرية 
السكان  ــداد  أع بني  االخــتــالل  بسبب 
املحدودة.  الشغل  فــرص  و  املتزايدة 
املتنامية  القروية  الهجرة  ستساهم  كام 
باملدن،  إضافيني  مهمشني  خلق  يف 

ملف العدد :  المـدينــة والعنــف

إدماجها،  تستدعي  جامعات  سيشكلون 
وإالّ تحولت إىل مصدر للعنف و الجرمية. 
ستجعل  االجتامعية  التحوالت  هذه  كل 
مستعدة  املدن  ساكنة  واسعة من  فئات 
عندما  عنيفة  مظاهرات  يف  للمشاركة 

تتوفر كل رشوطها املوضوعية. 
االجتامعي  التغري  وتــرية  وبتنامي 
املغريب  املجتمع  دخــول  يف  واملتمثِّل 
مرحلة أكرث الئكية، خصوصاً باملدن التي 
الفاعلني  سيتغريَّ  أكرث،  حجمها  يزداد  بدأ 
أفعالهم.  ستتغري  كام  املظاهرات،  لهذه 
   Edmund Burke وهو ما ستبيِّنه دراسة
املغربية،  املــدن  حول   Burke, 1982
التغري  هذا  سيؤدي  كيف  أبرزت  والتي 
إىل تطور ما يسميه Burke بـ «الثورات» 

الحرضية. 
من   Edmund Burke ينطلق 
عامل اختفاء دور التعاونيات يف املغرب 
اإلنسان  ُهوية  ستقوم  بحيث  املعارص، 
الفئة  ضمن  موقعه  عــىل  الــحــرضي 
من  هويته  يستمد  وأحيانا  االجتامعية. 

جنينية.  اجتامعية  طبقات  إىل  انتامئه 
الحديث  إمكانية  ذلك  يعني  أن  دون 
وبالتايل  حقيقية،  اجتامعية  طبقات  عن 
ال ميكن أن نتحدث عن الرصاع الطبقي 
العنيفة  للمظاهرات  تفسريي  كأساس 
الحرضية  الثورات  أن  يعني  مام  باملدن. 
عزلة  إىل  نرجعها  أن  ميكن  ال  باملغرب، 
إىل  أو  املــدن،  داخــل  العاملية  الطبقة 
لدى  الثورية  اإليديولوجيا  غياب 
كمركزية  للشغل  املــغــريب  ــحــاد  اإلت
نفس  وهو   .(Burke, 1982) نقابية 
سعد  بنزاكور  الباحث  سيستخلصه  ما 

.(Benzakour, 1978)
سيطال  الذي  االجتامعي  التغري  إن 
باملدن،  العنيفة  الجامعية  املظاهرات 
عىل  سيتأثر بالتغري الذي أصبح ملحوظاً 
فقد  املغربية.  للمدينة  املجايل  التقسيم 
أصبحت مقسمة إىل أحياء أوربية وأخرى 
سيمس  بحيث  الصفيح.  ومدن  جديدة، 
هذا التطور أشكال هذا العنف، سواء يف 
احتجاجات العامل أو الطلبة أو غريهم: 

من  تنطلق  املظاهرات  تعد  مل  فهنا 
تنطلق  بل  القرص،  نحو  لتتجه  املساجد 
من املصانع أو املدارس، أو الجامعات، أو 
األحياء الهامشية. بحيث ستتغري الداللة 

السوسيولوجية لهذه املظاهرات.
أن  هــذا،  من  نستخلص  أن  ميكننا 
أصبحت  املغربية  الــجــديــدة  املــدن 
موحد.  مركز  دون  من  مورفولوجياً 
أن  كام  مركزها،  لها  العتيقة  فاملدينة 
للمدينة األوروبية مركزها أيضا، وهكذا. 
يف  تتظاهر  التي  الجامهري،  يجعل  مام 
فاعلني/ من  مكوَّنة  املدينة،  ــوارع  ش

حشود متباينة، وتأيت من نقط متعّددة. 
فالتالميذ يأتون من املدارس، والطلبة من 
الجامعات، والشباب العاطل عن العمل 
من األحياء الهامشية خصوصاً، وغريهم. 
عن  ينتج  الذي  القلق  ذلك  يوحِّدهم 

عالقتهم باملجتمع و بالدولة. 
العرشين،  القرن  خالل  أيضا،  ستتغري 
الشعارات  فعوض  املظاهرات.  لغة 
السيايس  التنديد  شعارات  أو  الوطنية 
من  تخلوا  تكن  مل  التي  االقتصادي،  أو 
بالجانب  ترتبط  تجعلها  التي  اإلشارات 
املظاهرات  نالحظ  أصبحنا  الديني، 
الدولة،  برجاالت  تندد  باملدن  العنيفة 
وموظفي  والــبــاشــاوات،  وباملنتخبني، 
عىل  قادرين  يعودوا  مل  الذين  الدولة. 
إيقاف العنف أو التقليل منه. خصوصاً وأن 
الدولة مل تعد قادرة عىل إسكات العنف 

.(Barrat, 1953) بواسطة الدم

2 - قبل االستعامر الفرنيس
الهوامش
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من بني أهم املظاهرات العنيفة التي 
القرن  خالل  املغربية  املــدن  ستعرفها 
اندلعت عام 1984   العرشين، تلك التي 
 50 مست  والتي   ،(Clément, 1986)
البيضاء،  الدار  مدينة  عدى  ما  مدينة. 
من  كبرية  ــداد  أع بها  تجمعت  التي  
عنارص األمن نظرا الحتضان الدارالبيضاء  
املظاهرات  هذه  ابتدأت  دولية.  لندوة 
أواخر  يف   مبراكش،  للتالميذ  إرضاب  من 
شهر  دخول  مع  لتتطور  دسمرب،  شهر 
يناير. بعد ذلك سنشهد مظاهرات عنيفة 
مبدن أخرى، و التي ستصبح شديدة من 
 : هي  مدن  ثالث  يف  عنفها  درجة  حيث 
الحسيمة، والناضور، وتطوان، وذلك بني 
11 و21  يناير. وقد انتهى هذا السيناريو 
من العنف الجامعي باملدن يوم 23 يناير 
ليخلف 14000 حالة اعتقال، أودع منها 
 37000 مجموع  من   1800 بالسجن 
الجلسات  عــدد  وصــل  وقــد  متظاهر. 
القضائية باملحاكم إىل 80 جلسة أفرزت 
العنف  هذا  ضحايا  أما  سجنا.  قرن   25

فقد قدرت بحوايل 200 قتيل.
املــبــارش  الــســبــب  إذن  هـــو   ــا  م
الجامعي  العنف  من  املوجات  لهذه 

الحرضي؟
كان العامل الظاهر، الذي أثار الرشارة 
إشاعة  انتشار  هو  العنف  لهذا  األوىل 
قائلة بعزم الدولة عىل الزيادة يف رسوم 
انطلقت  بحيث  بالباكالوريا.  التسجيل 
املؤسسات  من  مراكش،  مبدينة  الحشود 
الشارع  نحو  لتتجه  الثانوية  التعليمية 
الرئييس للمدينة الجديدة. لكن التالميذ 
جذبوا إليهم فئات أخرى خصوصا منهم 

مصطفى  يسميهم  كام  «الظل»،  شباب 
أو  العاطل  الشباب  ومنهم  حجازي، 
واألشخاص  قار،  شغل  لديه  ليس  الذي 
األسعار،  يف  الزيادة  من  ترضروا  اللذين 
أشهر   4 منذ  انطلقت  قد  كانت  التي 
العنيفة  االحتجاجات  هذه  اندالع  قبل 
أن  نستنتج  هنا  من   .(Seddon, 1986)
حاسم  دور  لها  كان  االقتصادية  األسباب 
(البطالة  قوته  و  العنف  هذا  اشتداد  يف 

وغالء املعيشة).
بالرغم من أننا ال نستطيع، يف الوقت 
الحايل، ادعاء إمكان وجود منوذج تفسريي 
أن  ميكنه  شك)،  دون  من  (مركب  صارم 
زيادة  بني  وسببي  آيل  نحو  عىل  يربط 
تكلفة العيش بالنسبة لكل وسط حرضي، 
الجامعية  االحتجاجات  موجات  وبني 
نعترب  أن  ميكننا  لكن  ــذاك.  آن العنيفة 
الجنوبية  املناطق  عرفته  الذي  الجفاف 
يف تلك الفرتة من جهة، واالختالالت التي 
عرفتها مسارات التهريب بشامل املغرب 
يف  هاما  دورا  لعبت  قد  ثانية،  جهة  من 
العنف  أشكال  من  الشكل  هذا  اندالع 
أمثال  الباحثني  بعض  لكن  الحرضي. 
يعتربون   ،(Sami, 1989) سامي  زبيدة 
أن الربهنة اإلمربيقية عىل مصداقية هذا 

التفسري تضل يف غري املتناول.

سياىس$  العنيفة،  المظاهرات 
خارج االVشكال السياسية

أن  سبق،  مام  انطالقاً  القول،  ميكن 
معرفة املغرب ميكنها أن متر عرب التحليل 

العنيفة  للمظاهرات  السوسيولوجي 
باملدن. لكن لتحقيق هذه الغاية، ينبغي 
االنتقال من الرسد التاريخي للوقائع إىل 
التحليل السوسيولوجي للتغري االجتامعي 
باملدينة. وذلك عرب  تجاوز ما هو ظاهري 
هذه  حــول  الفاعلني  خطابات  ــذا  وك
السياسية  الخطابات  ومنها  املظاهرات، 
املعتادة. فتحليل هذه املظاهرات ميكنه 
املظاهرات  هذه  تنزع  كيف  يبَنيِّ  أن 
الرشعية عن السلطة وكيف تقوم بإعادة 
كام   .(Benani, 1987) آن  يف  رشعنتها 
العنف  أشكال  مختلف  تُكثِّف  أنها 
لحظة  يف  باملدينة،  باستمرار  املوجودة 
عنف قوي. فالعنف باملدينة يعرف دامئاً 
أحياناً  وضعيفة  أحياناً  قوية  تدفقات 

أخرى. 
إقامة  الصعب  من  يجعل  ما  ولعل 
العنيفة  املظاهرات  لدراسة  اقتصاد 
باملدن، هو أن أغلب املشاركني يف أعامل 
يعتِربون  ال  املظاهرات،  بهذه  العنف 
املنتخبني  من  مُيثّلهم  من  لديهم  أن 
التعبري  عىل  يعملون  ولذلك  والربملانيني. 
عرب  القرار  يف  واملشاركة  مطالبهم  عن 
من  السيايس  هذا  فوجود  االحتجاج. 
الذي  هو  السياسية،  األشكال  خــارج 
وأن  خصوصاً  الصعوبة.  تلك  إىل  يؤدي 
تنِبئ  للتعبري،  كأشكال  املظاهرات،  هذه 
بتطوُّرات ممكنة، قد ال يكون من السهل 
تحديدها بدقة. فالذين يتظاهرون بدافع 
الحقاً  يلجوا  أن  ميكن  صوتهم،  إسامع 
الحقل السيايس كفاعلني، فيتحولون من 

مهيَمن عليهم إىل مواطنني.
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استخالص

من كل هذا ميكن أن نستخلص شيئني 
  le quotidien اليومي  أوالً،   : مرتابطني 
ميكرو- سريورات  من  يتشكل  باملدينة 

ثوراتية ملا ميكن أن نسميه بالسياسة من 

وهذه   .politique par en bas تحت 
رشوط  من  انطالقاً  ميكنها،  السريورات 
تتحول  أن  االجتامعي،  للتغري  خاصة 
سريورة  ثانياً،  عنيفة.  مظاهرات  إىل 
الدمقرطة ميكن أن متر عرب عنف املدينة. 
عىل  تنسحب  أن  ميكن  الفرضية  وهذه 

االحتجاج  من  انتقلت  التي  الجامعات 
العنيف خارج األشكال السياسية الرشعية 
légales، إىل املامرسة السياسية للسلطة 

كرشيك للدولة. 
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عن  املدينة  معاينة  ستتم  عندما  ستتغري 
قرب. يقول J. Leclerq : «إن اللوحة كانت 
من النوع الذي ال ينىس، لقد متلكتني مام 
خلق يف الرغبة يف التأكد من هذه الروعة 
ديكورا  سوى  تكون  ال  علها  قرب  عن 
مرسحيا بسيطا [...] إن هذه املدن تغري 
البحر  من  إليها  النظر  يتم  عندما  العني 
يسقط  الوهم  لكن   [...] بعد.  عن  و 
بهذا   (Ibid, 1988)«.إليها ندخل  عندما 
تقابل  التي  املغربية  الدراسات  أن  نجد 
هذه  عىل  للرد  جــاءت  ــامل  األع هــذه 
بكون  الرد  هذا  معللة  السلبية  النظرة 
املغاربية  املدينة  إىل  نظروا  األوربيون 
إما نظرة غرائبية أو نظرة تسقط املعاين 
الرأساملية عىل املدينة املغربية و بالتايل 
مقاربة  محاولة  أو  يقع  ما  فهم  عدم 
النموذج  خالل  من  املغاربية  املدينة 
أو  األوروبية  الفيودالية  للمدينة  املثايل 
بواسطة منط االنتاج اآلسيوي و هو ما ال 
 .(Stambouli Frej, 1972) ينطبق عليها
يف ما  تنخرط  هذه الدراسات  عموما إن 
سعت  التي  الوطنية  األطروحات  يسمى 
إىل تصحيح الصورة التي كونها اآلخر عن 
الذات. إن هذه الدراسات يف غالبيتها كان 
همها أيديولوجيا و مل يكن عمال أمربيقيا 
و  التحرض  مبشكالت  االهتامم  يستهدف 

العوائق التي تطرحها املدينة.
باملدينة  فاهتمت  الثانية  الفئة  أما 
مفهوم  اعتامدها  خالل  من  املغربية 
فهو  األول  املستوى  مستويني.  يف  املجال 
ينصب عىل كيفية استعامل املجال سواء 
باستعامالت  هنا  األمر  (يتعلق  الداخيل 

املــجــاالت   ) الــخــارجــي  أو  الــســكــن) 
الحدودية، املجال العام). يف هذا اإلطار 
نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص أعامل 
F. Navez-Bouchanine حول املدينة 
استعامل  بكيفية  اهتمت  إذ  املغربية 
االنتامء  رشوط  وكذلك  الداخيل  املجال 
يف  يتمثل  هدفها  إن  معني.  مجال  إىل 
كون أن «البحث عن النامذج يف الهندسة 
املعامرية و التعمري أصبح رضورة ملحة يف 
إحساس  لدينا  تشكل  التي  البلدان  بعض 
بأنها فقدت نوعا من شكل هويتها الثقافية 
بواسطة فرض منازل ومدنا تم تصورها لواقع 
آخر.» (F. N. Bouchanine, 1988) بينام 
املستوى الثاين من استعامل مفهوم املجال 
يف  يتمثل  املغربية  الحرضية  الدراسات  يف 
دراسة التمثالت التي يكونها الساكنة حول 
مجال معني و كيف يدرك مفهوم االنتامء 
إىل مجال معني. يف هذا الصدد، تعد دراسة 
«متثل املجال لدى املغريب األمي» لصاحبها 
من  النموذج  لهذا  تجليا  بوغايل  محمد 
الدراسات  من  هناك  كذلك  الــدراســات.  
التي  الثقافية  بالتغريات  اهتمت  التي 
لحقت املجال املديني املغريب ككل منطلقة 
قبل  املغربية  املدينة  حالة  دراســة  من 
االستعامر  بعد  لحقها  ما  و  االستعامر 
هذه  لكن   .(Adam André, 1973)
اهتامماتها  ضمن  تضع  مل  الدراسات 
باملجال  عالقته  و  االنــحــراف  مشكل 
الحرضي كام أسلفنا الذكر إذ طغى عليها 
يستثنى  والثقايف.  األنرثبولوجي  الطابع 
املحاوالت  بعض  الدراسات  هذه  من 
التي حاولت إبراز أهمية النمو الحرضي 

الدميوغرايف  والنمو  باملغرب  املتسارع 
يف  التدهور  يوازيها  والتي  املتضاعف 
يف  خصوصا  السوسيوقتصادي  الوضع 
ستستمر  بكونها  تنبأت  التي  و  البوادي 
عجز  مع  املدينة  نحو  ساكنتها  طرد  يف 
انتظاراتهم  تلبية  عن  ــرية  األخ هــذه 
(Escallier R., 1972). هذا األمر نجده 
و  ندرسه  الذي  املجال  بخصوص  يتكرر 
دراسته  يف  مكناس.  مبدينة  املتعلق 
املعنونة «يف التحرض و الثقافة الحرضية 
االجتامعي  البناء  يف  دراســة  باملغرب: 
بوزيان  بوشنفايت  بني  الصفيح»  ملدن 

:1988
جديل  بشكل  املوجود  «التمفصل 
واالرتــفــاع  الصفيح  أحياء  تكاثر  بني 
املستمر لسكانها من جهة وبني السريورة 
بذلك  ونعني   [...] العامة  االجتامعية 
عىل  مؤسسايت  كقطب  املدينة  هيمنة 
وكيف  عامة،  بصفة  الريف  يف  الحياة 
من  مجموعة  عرب  العملية  هــذه  أن 
امليكانيزمات تساعد عىل تفكيك البنيات 
خاصة  وبصفة  التقليدية،  االجتامعية 
بنية االنتاج الفالحي والزراعي [...] وإن 
التقليدية  االجتامعية  البنيات  تفكيك 
الهجرة  تشجيع  إىل  أدى  آخر  أو  لسبب 
أكرث  مشاكل  إن   [...] الحرضية.  القروية 
حلول  مع  ستبتدئ  بشاعة  أكرث  و  عمقا 
باملدينة  املهاجرين)  القرويني  (الفالحني 
وأحيائها الهامشية أو الصفيحية. وتتجىل 
هذه املشاكل يف صعوبة تكيف هؤالء مع 
املجتمع الجديد وقيمه وأسسه. [...] إن 
وضعهم الخاص وضعهم القلق اجتامعيا 
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ملف العدد

امللخص:
تهدف هذه الدراسة إىل إبراز الفروق 
بني جرائم األحداث والبالغني. وقد اعتمد 
ملفات  معطيات  تحليل  عىل  البحث 
الخاصة   2013 لسنة  القضائية  األحكام 
االبتدائية  املحكمة  عن  الفئتني  من  بكل 
مبدينة مكناس. وتكون البحث من عينة 

عشوائية تقدر ب 715 فردا. 
ـــة أطــرهــا  ـــدراس واســتــلــهــمــت ال
واالتجاه  الفعل  براديغم  من  النظرية 
النوروسيكوسوسيولوجي للمراهقة الذي 
بخصوص  املحدودة  املسئولية  يدعم 
جرائم األحداث. إن التحوالت الحالية يف 
العلوم اإلنسانية تدفعنا نحو التخيل عن 
تفرس  التي  الكالسيكية  املدرسة  مقوالت 
نحو  واالتجاه  باالجتامعي  االجتامعي 
الفاعل  إن  بالفردي.  االجتامعي  تفسري 
الذي أصبح غري مسموع يقتيض املصالحة 
بني العلوم الصلبة والعلوم «الرخوة» أو 

التاريخية.    
هم  املراهقني  أن  النتائج  بينت  وقد 

األكرث اتجاها نحو ارتكاب جرائم العنف 
كونهم  بحكم  ورائها  من  أرباح  ال  التي 
يفتقدون إىل مهارات التفكري والتخطيط 
قدراتهم  بني  هوة  ووجود  االسرتاتيجي 
االجتامعية.  النفسية  وقدراتهم  العقلية 
البالغني  جرائم  طبيعة  تتنوع  باملقابل، 
البالغني  أن  النتائج  تبني  إذ  ونوعا  كام 
تحقق  التي  الجرائم  نحو  اتجاها  أكرث 
جرائم  عن  ابتعادا  وأكرث  األربــاح  لهم 

العنف.
الكلامت املفاتيح: العنف، األحداث، 
الجرمية، التخطيط االسرتاتيجي، البالغني، 

املدينة، املراهقني

مقدمة

بها  الــخــروج  ميكن  فكرة  أول  إن 
حول  انتجت  التي  لألدبيات  املتصفح 
تيمتي  بني  تجمع  مل  كونها  هي  املغرب 
التحرض والجرمية لكنها ركزت يف مجملها 
عىل الخصائص الثقافية التي متيز تنظيم 

تقسيم  وميكن  املغريب.  املديني  املجال 
الدراسات السوسيولوجية الحرضية حول 

املغرب إىل فئتني:
األوىل  الدراسات  األوىل  الفئة  ومتثل 
التي حاولت املقارنة بني املدينة املغاربية 
هذه  بخصوص  ــة.  ــي األوروب واملدينة 
املسألة، متت مسائلة املدينة املغربية يف 
ضوء النموذج املثايل للمدينة األوروبية. 
يف  البحث  الدراسات  هذه  حاولت  لقد 
هنا،  القول  ميكن  املغاريب.  املجتمع  منط 
طبعا، أن هذه الدراسات متيزت بطابعها 
السجايل. من جهة نجد املدينة املغربية 
يف  األجنبي  طــرف  من  إليها  منظورا 
كتاباته باعتبارها وحدة كلية عندما ينظر 
الخارج  من  باألحرى  أو  بعيد  من  إليها 
وكمجال الستكشاف الغرائبي. فقد «أتينا 
صورته  اكتشاف  قصد  الكبري  املغرب  إىل 
نحن  ها  و  الغرائبي  طابعه  و  الخيالية 
نجد يف عذوبته و هدوئه شباب العامل و 
طفولة االنسانية التي شممنا رائحتها يف 
 Lahzem Abdellah,) «.الكتب القدمية
1988) إن هذه الصورة الجميلة و الحاملة 
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يدفعهم  الذي  هو  وسكنيا  واقتصاديا 
ملواجهة  قديم  هو  ما  بكل  التشبث  إىل 
الخصايئ  ونزوعها  املدينة  إحباطات 
(الصفيحي)  تفقد  واحدة  بكلمة   [...]

هويته.»
من  نظرنا،  يف  الدراسة،  هذه  وتعد 
الدراسات املغربية القليلة التي وضعت 
التحرض  بتيمة  االهتامم  توصياتها  ضمن 
يف عالقتها بالجرمية. أكيد أنه يف السنوات 
إطار  يف  الدراسات  بعض  توجد  األخرية 
الكتابات  بعض  أو  االجتامع  علم  شعب 
ابراهيم،  (حمداوي  تدرييس  بعد  ذات 
نحو  اتجهنا  إذا  أمــا   .(2013 2016؛ 
الوسط  يف  األحــداث  بجرائم  االهتامم 
فإنه   البالغني،  بجرائم  مقارنة  الحرضي 
بل  ضعيفا  يظل  بها  األكادميي  االهتامم 

منعدما.
عىل مستوى الدراسات املتخصصة يف 
االهتامم  أن  عىل  التأكيد  ميكن  الحقل، 
باملدن والجرمية يعود إىل نهاية القرن التاسع 
عرش (Szabo Denis, 1960). حاليا، يتم 
االهتامم بالعودة إىل مساءلة كيف يعيش 

املعارص؟ الحرضي  الوسط  شباب 
(Joseph, 1998; De Certeau, 1980) 

بني  وصال  تقيم  ال  الــدراســات  معظم  إن 
الطفولة واملراهقة إىل درجة أصبحت هذه 
من  أنها  عىل  تصنف  املجتمع  من  الفئة 
 .(Paquot, 2015 : 45-58) «منسيي املدينة»
رغم هذا، ال ميكن القول أن فئة األحداث مل 

تخضع للدراسة مقارنة بفئة البالغني
(L. Steinberg et al., 2009 ; 2010 ; 2011 
; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016a ; 2016b)

أثر  عىل  ينصب  اهتاممها  يكن  مل  لكنها 

نحو  ــراد  األف اتجاه  تشكيل  يف  املجال 
الفعل الجانح ودوره يف إحداث الفروق 
بني األحداث والبالغني. ألجل هذا انطلقنا 

من سؤال االنطالق املوايل.
1.1. سؤال االنطالق

جرائم  بني  فروقا  املجال  يحدث  هل 
األحداث وجرائم البالغني؟
1.2. النموذج النظري

النظرية  أطرها  الدراسة  استلهمت 
من براديغم الفعل عىل اعتبار أن الفعل 
اإلجرامي، لدى البالغني تحديدا، تحكمه 
العقالنية والسعي وراء األرباح واالتجاه 
النوروسيكوسوسيولوجي للمراهقة الذي 
بخصوص  املحدودة  املسئولية  يدعم 
جرائم األحداث. إن التحوالت الحالية يف 
العلوم اإلنسانية تدفعنا نحو التخيل عن 
تفرس  التي  الكالسيكية  املدرسة  مقوالت 
نحو  واالتجاه  باالجتامعي  االجتامعي 
الفاعل  إن  بالفردي.  االجتامعي  تفسري 
الذي أصبح غري مسموع يقتيض املصالحة 
بني العلوم الصلبة والعلوم «الرخوة» أو 

التاريخية.    
1.3. مشكلة البحث

الحرضية  ــات  ــدراس ال كــانــت  إذا 
البعد  عىل  تركز  بالجرمية  اهتمت  التي 
الثقافوي يف تفسري الجنوح عىل اعتبار أن 
املدينة تحتوي مجاالت أخالقية متكن من 
انتقال ثقافة الجنوح داخل نفس الفضاء 
رغم  حدودها  عرفت  املقاربة  هذه  فإن 
املجال  عىل  التطبيق  يف  مغرية  كونها 
إن   .(2013 الصديق،  (درعــي  املغريب 
إىل  يبقى  نوعه  كان  ما  كيف  املجال 

درجة بعيدة محايدا إذ أننا نحن الذين 
نشكله إذ أن كل مجتمع ينىشء عالقات 
تحويل  بالتايل  و  أعضائه  مختلف  بني 
إعطائه  و  جامعي  بشكل  طبيعي  وسط 
من  الحيز  آلثر  ما  رغم  معنى  و  وظيفة 

سلطة.
حان  قــد  األوان  أن  نجد  كــذلــك، 
السجال  يف  تغرق  التي  األعامل  لتجاوز 
شعار  ــرفــع  ي ـــذي  ال ــوجــي  ــول ــدي األي
عموما  للسوسيولوجيا  املغرقة  الوطنية 
باملغرب.  خصوصا  الحرضية  والدراسات 
ميدانا  الجديدة  البحث  مجاالت  وتعد 
يحتاج العمل امليداين أكرث من النقاشات 
النظرية التي تنحو دامئا منحى خصوصية 
املناهج  تبيئة  ورضورة  املغريب  املجتمع 
الدراسات  طبع  األمر  هذا  إن  واألدوات. 
وداخل  داخلها  اإلنتاج  وجعل  الحرضية 

سوسيولوجيا الجرمية ضعيفا. 
األحــداث  كــون  هــذا  إىل  ويضاف 
أمام  املغربية.  املدينة  من  منسيون 
تجاريا  وسوقا  سلعة  التعليم  جعل 
 (Catherine Nafti Malherbe, 2016)
الربح  تدر  اسمنتية  علبا  العقار  وجعل 
إال  يتم  ال  الحدث  يف  التفكري  أصبح 
دامئا  الذين  البالغني  خطط  عرقل  إذا 
يترصفوا  أن  املراهقني  من  يتوقعون  ما 
األسئلة  نطرح  ــذا  ه ألجــل  مثلهم.  

املوالية.
1.3.1. أسئلة البحث

هل األحداث هم فعال مثل البالغني؟ 
يف  حتى  نفسها  هي  مسئوليتهم  هل 
املجال  يحدث  هل  اإلجرامي؟  الفعل 
أم  املستوى  هذا  عىل  الفئتني  بني  فروقا 
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كل  تفرد  يف  يكمن  الفروق  مصدر  أن 
فئة عىل حدة؟ هل العنف خاصية أفراد 
غري  الفئات  خاصية  أم  عموما  املدينة 
االنضباط  منها  يطلب  التي  املسموعة 
فقط؟ هل للسن عامل حاسم يف إحداث 
الفروق بني البالغني واألحداث يف اختيار 
أن  يجب  وهل  اإلجرامي؟  الفعل  منط 
األبحاث  يف  للسن  قراءتنا  طريقة  نغري 

السوسيولوجية ؟
1.3.2. فرضيات البحث

الدراسة  أسئلة  عىل  اإلجابة  قصد 
أعاله، نقرتح الفرضيات اآلتية:

األفعال  بخصوص  والبالغني  األحــداث 
الجانحة

(فردية  الجرمية  نوعية  حسب  والبالغني 
أو جامعية)

من  ــرث  أك العنف  بجرائم  ـــداث  األح
البالغني

الفعل  خطورة  درجة  حسب  والبالغني 
املرتكب

المنهجية

البحث  فرضيات  اختبار  أجل  من 
فردا   715 من  عينة  البحث  اعتمد 
محتوى  تحليل  من  معطياتهم  استقيت 

األحكام القضائية الصادرة يف حق هؤالء 
خالل مثانية أشهر األوىل من سنة 2013. 
حزمة  بواسطة  املعطيات  تحليل  وتم 
االجتامعية  للعلوم  اإلحصائية  األدوات 
سنعرض   .(SPSS) بـ  اختصارا  املعروفة 
البحث  مجتمع  خصائص  البداية  يف 
(1.2) ثم سنفصل يف وصف أدوات جمع 

البيانات وطريقة تحليلها.
2.1. مجتمع البحث

2.1.1. مجتمع البحث حسب الجنس
انطالقا من الجدول 1 تكون مجتمع 
البحث من 297 حدثا ذكرا بنسبة مئوية 
الذين  الذكور  مجموع  من  تعادل 46% 
 348 مقابل  يف  القانونية  القاعدة  خرقوا 
 54% تعادل  مئوية  بنسبة  بالغا  ذكرا 
من مجموع  نسبة الذكور الذين خرقوا 
عدد  فبلغ  اإلناث  أما  القانونية.  القاعدة 
الفتيات األحداث 52 أنثى بنسبة تعادل 
%74,3 من مجموع اإلناث الاليت خرقن 
مقابل  يف  العينة  يف  القانونية  القاعدة 
من   25,7% نسبتهن  تعادل  بالغة   18
تكونت  كذلك،  بالعينة.  اإلناث  مجموع 
ككل  األحــداث  من   48,8% من  العينة 

بعدد يقدر 349 فردا. أما البالغون فبلغ 
ب  تقدر  بنسبة  فردا   366 مجموعهم 

.51,2%
2.1.2. مجتمع البحث حسب املهنة

التالية)  (الصفحة   2 الجدول  يبني 
توزيع أفراد الدراسة حسب املهنة. يظهر 
القاعدة  خرقوا  الذين  األفراد  غالبية  أن 
عدد  بلغ  مهنة (41,4%).  بدون  القانون 
فردا   151 الفئة  هذه  ضمن  ــداث  األح
بنسبة مئوية تعادل %22,1 بينام بلغ عدد 
تساوي  مئوية  بنسبة  فردا   132 البالغني 
العامل  الفئة  هذه  بعد  يأيت   .19,3%
ميثل  فردا (25,0%).  ب 171  واملياومون 
بينام  فردا   49 ب  نسبة 7,2%  األحداث 
ميثل البالغون %17,8 ب 122 فردا. أما من 
يزاولون مهنة حرة فيمثلون %15,4 تتوزع 
ما بني البالغني بنسبة %12,1 واألحداث 
بنسبة %3,2. كذلك، يغيب املوظفون عن 
البالغني 0,1%.  وسط  ميثلون  إذ  الجرائم 
وسط   15,9% بنسبة  التالميذ  يأيت  ثم 
األحداث. يف األخري، ميثل الباعة املتجولون 
%2,2 يتوزعون ما بني األحداث (1,2%) 

والبالغني بنسب ضعيفة(1,0%).

حدث أو بالغالجدول 1 : مجتمع البحث حسب الجنس
املجموع

بالغحدث

الجنس
ذكور

297348645التكرارات
%100,0%54,0%46,0النسبة املئوية ضمن الجنس

إناث
521870التكرارات

%100,0%25,7%74,3النسبة املئوية ضمن الجنس

املجموع
349366715التكرارات

%100,0%51,2%48,8النسبة املئوية ضمن الجنس
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حسب  البحث  مجتمع   .2.1.3
الوضعية العائلية

يظهر من الجدول 3 أسفله أن العزاب 
القانونية  القاعدة  خرق  يف  حضورا  أكرث 
الفئتني  بــني  تــتــوزع   80,8% بنسبة 
و32,3%  لألحداث  بالنسبة  بــ48,5% 
بالنسبة للبالغني. ويتبع املتزوجون هذه 
الفئة بنسبة %17,8. ميثل األحداث ضمن 
البالغون  ميثل  بينام   0,1% الفئة  هذه 
%17,7. يف األخري، يأيت املطلقون بنسبة 
نسبة  األحداث  فيها  ميثل   1,4% تعادل 

%0,3 وميثل البالغون 1,1%.
2.2. أدوات جمع البيانات وطريقة 

تحليلها
تتشكل  هــذه  دراستنا  بخصوص 
وثائقية،  أداة  ـــني:  أدات مــن  ــا  ــه أدوات
فقد  الوثائقية  األداة  وأما  تقنية.  أداة 
عن  املعطيات  جمع  ألجل  اعتمدناها 
األفراد الذين أقدموا عىل خرق القاعدة 
القانونية و كذلك معرفة التحوالت التي 
تتجىل  املكنايس.  املجال  عىل  طــرأت 
هذه األداة يف الوثائق الخاصة باألحكام 
حصلنا  التي  و  هؤالء  حق  يف  الصادرة 

عليها من كل من غرفة الجنحي العادي 
باملحكمة  باألحداث  الخاصة  الغرفة  و 
قمنا   .2013 لسنة  مبكناس  االبتدائية 
األحكام  يف  ــواردة  ال املعطيات  بتحليل 
القاعدة  خرقوا  من  حق  يف  الــصــادرة 
متغريات  إىل  تحويلها  بواسطة  القانونية 
يف  معتمدين  اإلحصائية  للمعالجة  قابلة 
للعلوم  االحصائية  األدوات  حزمة  ذلك 
 .SPSS :االجتامعية املعروفة اختصارا ب
مام  بالحكم  الخاصة  الوثيقة  تتكون 

يأيت:

للمحكمة

(االستئناف واالبتدائية)

ومكان  واملهنية  العائلية  ووضعيتهم 
السكنى.

الحكم

وتاريخها

أم الدرك)

واملكان)

حزمة  يف  التقنية  األداة  تتجىل  بينام 
االجتامعية  للعلوم  اإلحصائية  األدوات 
(SPSS). مكنتنا هذه التقنية من تحويل 
من  عليها  حصلنا  التي  الوثائق  محتوى 
رقمية  معطيات  إىل  االبتدائية  املحكمة 
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قابلة للمعالجة االحصائية كام اعتمدناها 
االســتــامرة  معطيات  تحويل  ــل  ألج
برنامجا  التقنية  هذه  وباعتبار  كذلك. 
(Programme) فقد قمنا برتميز كل من 
معطيات وثائق األحكام الصادرة يف حق 
من أقدموا عىل خرق القاعدة القانونية. 
وقصد تحليل ومقارنة هذه الجرائم فقد 

قسمناها إىل ماييل:
هل  بها  ونقصد   : الجرمية  نوعية   -  
أم  فــردي  بشكل  بالجرمية  القيام  تم 

جامعي؟
 - طبيعة الجرمية : وتدل عىل أسامء 
إنجاز  إبان  أمامنا  صادفناها  التي  الجنح 
الجرمية  طبيعة  من  وانطالقا  البحث. 
إىل  قسمناه  الذي  الجنوح  متغري  خلقنا 

ما يأيت:

وتضم هذه املجموعة: السكر العلني، 
مسك واستهالك املخدرات، االتجار يف 
بضاعة  حيازة  الخمور،  بيع  املخدرات، 
مادة  يف  االتجار  التخدير،  محظورة، 
تأثري  تحت  السياقة  وأخريا  محظورة 

الكحول.

شيك،  مؤونة  توفري  عــدم  الــرسقــة، 
يف  املشاركة  الغري،  مبلك  رضر  إلحاق 
خسائر  إلحاق  األمانة،  خيانة  الرسقة، 
جرمية  أخريا  و  عامة  منفعة  ذو  مبلك 

إليكرتونية.

قارص  عرض  هتك  الزوجية،  الخيانة 
الفساد،  عىل  التحريض  عنف،  بدون 

وأخــريا  بالعنف  قــارص  عــرض  هتك 
االخالل العلني بالحياء.

والجرح،  الرضب  التهديد،  الضوضاء، 
الــرضب  والــشــتــم،  السب  العنف، 
العنف  األبــيــض،  بالسالح  والــجــرح 
خطري  حيوان  تحريض  األصــول،  ضد 
العمدي،  اإليذاء  الغري،  مهاجمة  عىل 
السالح  حمل  العمدي،  غري  ــذاء  اإلي
دون مربر، حادثة السري، إهامل طفل 
طفل  تعريض  وأخريا  العام،  بالشارع 

للخطر.

الدولة: و تضم: انتحال الصفة، الرشوة، 
الوطنية،  البطاقة  عىل  التوفر  عدم 
إهانة موظف عمومي، التبليغ الكاذب، 
ارتكاب  بعد  الفرار  املركز،  من  الفرار 
جرمية، التزوير، الرعي بامللك الغابوي، 
نقل  وأخــريا  التأمني  انعدام  الترشد، 

بضاعة يف ظروف غري مالمئة.
التقسيم  هذا  أن  هنا  اإلشارة  تجدر 
الذي قمنا به تم وفق تقديرنا الخاص، أما 
بخصوص تسمية الجنح فهي استعملناها 
كام ألفيناها يف ملفات األحكام القضائية 

باملحكمة االبتدائية.
قمنا  دامئـــا،  بالجنوح  عالقة  يف 
أنظر   ) الخطورة  درجة  متغري  ببناء 
بناءا   (M. Cusson, 1998: 26-40
مرتكبي  حق  يف  الصادرة  األحكام  عىل 
عىل  بناء  وكذلك  الذكر  السالفة  الجرائم 
أم  ضحية  يخلف  أن  الفعل  قدرة  مدى 
عىل  الفعل  يخلفه  الذي  األثر  وكذلك  ال 

ويتكون  املجتمع  صعيد  وعىل  الضحية 
هذا املتغري من سلم من خمس درجات 
الجرم  حق  يف  أشد  العقوبة  كانت  كلام 
السلم  يف  أعىل  ترتيب  عىل  حصل  كلام 

كام اآليت:

وقد قسمنا أحياء مدينة مكناس التي 
صادفناها يف بحثنا إىل خمس مجموعات 
بناء عىل مخطط توجيه التهيئة الحرضية 

ملدينة مكناس 2013 و هي كاآليت:
وتضم:   : سابقا  الصفيح  أحياء   -  
عمر،  سيدي  عروس،  وجه  بابا،  سيدي 
برج موالي عمر، برج املشقوق، الكاريان، 

و أخري عني الشبيك.
تواركة،  وتضم:   : القدمية  املدينة   -  
تيزميي،  باب  امحمد،  ابني  الزرهونية، 
الروامزين،  الدريبة،  القدمية،  املدينة 

القصبة، وأخريا شارع املحطة.
حي  وتضم:   : الجديدة  األحياء   -  
بوزكري،  سيدي  توالل،  املنصور،  التقدم، 
قرطبة،  الزيتون،  السالم،  حي  مرجان، 
البساتني، ويسالن، سيدي سعيد، الرياض، 
الوفاق،  األطلس،  حي  اسامعيل،  موالي 

وأخريا أم الربيع.
الــجــديــدة(خــلــقــهــا  ــة  ــن ــدي امل  -  

الجدول 2 :

مجتمع البحث حسب املهنة

املهنة
املجموع

مياوم\ بدون
بائع موظفمهنيعامل

تلميذمتجول

حدث أو 
بالغ

حدث
151492208109339التكرار

%49,6%15,9%1,2%0,0%3,2%7,2%22,1النسبة املئوية من املجموع

بالغ
13212283170345التكرار

%50,4%0,0%1,0%0,1%12,1%17,8%19,3النسبة املئوية من املجموع

املجموع
283171105115109684التكرار

%100,0%15,9%2,2%0,1%15,4%25,0%41,4النسبة املئوية من املجموع

الجدول 3 :

مجتمع البحث حسب الوضعية العائلية

الوضعية العائلية
املجموع

مطلقمتزوجعازب

حدث أو بالغ
حدث

34512348التكرار
%48,9%0,3%0,1%48,5النسبة املئوية من املجموع

بالغ
2301268364التكرار

%51,1%1,1%17,7%32,3النسبة املئوية من املجموع

املجموع
57512710712التكرار

%100,0%1,4%17,8%80,8النسبة املئوية من املجموع

1   خطورة ضعيفة جدا
1   خطورة ضعيفة
1   خطورة متوسطة

1   خطورة عالية
1   خطورة عالية جدا
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حمرية  من  كل  وتضم  االســتــعــامر): 
وأكدال.

وتضم:   : والضواحي  البلدات   -  
عيون،  سبع  خنيفرة،  زرهون،  أكــوراي، 
الحاجب، عني الجمعة، تاوجطات، فاس، 
األربعاء،  سوق  أزرو،  القنيطرة،  تاونات، 
وأخريا  مجاط،  املهاية،  قاسم،  سيدي 
الخميسات. بخصوص هذه املناطق فإن 
الجرائم التي قام بها األفراد الذين ينتمون 
النطاق  داخل  متت  املجاالت  هذه  إىل 
الرتايب للمحكمة االبتدائية ملدينة مكناس 
مبعنى أنهم مل يقوموا بها يف مناطق تابعة 

لنفوذ محاكم أخرى.

النتائج

3.1. الفروق بني األحداث والبالغني 
حسب املجال

األحداث  بني  الفروق  بداية  سنعرض 
ثم  االنــتــامء،  وســط  حسب  والبالغني 
ويف  الوسط  حسب  الجرائم  بني  الفروق 
والبالغني  األحــداث  بني  الفروق  األخري 
ألجل  هــذا  كل  االنــتــامء.  حي  حسب 
التعرف عىل دور املجال يف خلق الفروق 
عموما  الجرائم  حيث  من  الفئتني  بني 

وجرائم العنف خصوصا.

األحــداث  بــني  ــفــروق  ال  .3.1.1
والبالغني حسب وسط االنتامء

أن  جانبه   4 ــجــدول  ال مــن  يتبني 
إىل  غالبهم  يف  ينتمون  األفراد  مجموع 

بعدد  املكنايس  الحرضي  املجال  داخل 
بلغ 661 فردا أي ما يعادل %92,4 من 
ال  بينام  للعينة  املكونني  األفراد  مجموع 
يتجاوز عدد األفراد املنتمون إىل الوسط 
بلغ  باملئة.   7 تتعدى  ال  نسبة  القروي 
عدد األحداث الذين ينتمون إىل الوسط 
مقابل   43% بنسبة  فردا   307 الحرضي 
القروي  الوسط  إىل  ينتمون  فــردا   42
بلغ  املقابل،  ويف   .26% بـ  تقدر  بنسبة 
الوسط  إىل  ينتمون  الذين  البالغني  عدد 
الحرضي 354 فردا بنسبة %49,5 مقابل 
12 فردا ينتمون إىل الوسط القروي بنسبة 
االنتامء  وسط  أن  ويظهر   .7,6% تعادل 
يقيم فروقا بني األحداث والبالغني باعتبار 
أكرث  األحداث  أن  يبدو  تربع.  كاي  داللة 
ارتباطا باملجال القروي نظرا لكون خانة 
من  أكرب  الفئة  بهذه  الخاصة  تكرارات 
التكرارات النظرية عكس البالغني الذين 
باعتبار  الحرضي  باملجال  أفعالهم  ترتبط 

وخانة  التكرارات  خانة  بني  الــفــارق 
من  يبدو  هنا،  من  الواقعية.  التكرارات 
العدد  عند  عدم التوقف  مبكان  األهمية 
الحرضي  املجال  من  يأيت  الذي  الكبري 

لربطه بجرائم األحداث.

3.1.2. الفروق بني الجرائم حسب 
الوسط

يتبني من الجدول 5 (الصفحة التالية) 
الجرائم  بني  فروقا  يقيم  املجال  أن 
باعتبار داللة كاي تربيع. إذا ألقينا نظرة 
املجال  أن  يتبني  الدالة  الخانات  عىل 
نظرا  العنف  بجرائم  يرتبط  القروي 
الخاصة  القروي  املجال  تكرارات  لكون 
النظرية  التكرارات  تفوق  الجرائم  بهذه 
وينطبق نفس األمر عىل جرائم االعتداء 
عىل ملك الغري. أما باقي الجرائم فرتتبط 

باملجال الحرضي.

ملف العدد :  المـدينــة والعنــف

األحــداث  بــني  ــفــروق  ال  .3.1.3
والبالغني حسب حي االنتامء

يظهر من خالل النتائج (الجدول 6  يف 
الصفحة التالية) أن عامل املجال يرتاجع 
الحرضية  األحياء  نقارن  عندما  تأثريه 

فيام بينا. بلغت قيمة كاي تربيع (6,66) 
مبعنى   (0,15) بلغ  داللة  مستوى  عند 
من  إىل 15باملائة.  يصل  الخطأ  نسبة  أن 
هنا، نستنتج أن األحياء ال تحدث فروقا 
يخرقون  الذين  والبالغني  األحداث  بني 

القاعدة القانونية.

3.2. الفروق بني األحداث والبالغني 
أو  ــة  ــردي (ف الجرمية  نوعية  حسب 

جامعية)
تحدث  الجرمية  نوعية  أن  يظهر 
فروقا ذات داللة إحصائية بني األحداث 
تربيع  كاي  قيمة  بلغت  إذ  والبالغني 
 0,001 مستوى  عند  دالة  وهي   24,47
يرتبط  التالية).  الصفحة  يف   7 (الجدول 
بينام  الجامعية  بالجرائم  األحـــداث 
يفرس  الفردية.  بالجرائم  البالغون  يرتبط 
مقاومة  أقل  األحداث  بكون  األمر  هذا 
املخاطرة  درجة  أن  إذ  األقران  لضغوط 
(أنظر  ــران  األق بحضور  لديهم  ترتفع 
 Jason Chein et al., 2011; Albert
 et al., 2013 ; Ashley R. Smith et
النفسية  كفايتهم  عدم  إن   .(1al., 2014
املناطق  اكــتــامل  ــدم  وع االجتامعية 
الخاصة بالتخطيط والتفكري االسرتاتيجي 
يؤدي بهم إىل اتخاذ قرارات ال أرباح من 
 .(2Elizabeth P. Shulman et al., 2015) ورائها
النتائج  يف  ستتأكد  املالحظات  هذه  إن 

املوالية.

3.3. الفروق بني األحداث والبالغني 
حسب طبيعة الجرمية

األحداث  بني  فروق  هناك  أن  يظهر 
الجرمية  طبيعة  بخصوص  والجانحني 
تربيع  كــاي  قيمة  بلغت  إذ  املرتكبة 
248,04 وهي دالة عند مستوى 0,001. 

الجدول 4 :

الفروق بني األحداث والبالغني حسب وسط االنتامء

وسط االنتامء
املجموع

قرويحرضي

حدث أو بالغ

حدث
30742349التكرار

322,626,4349,0التكرار النظري
%48,8%5,9%42,9النسبة املئوية من املجموع 

بالغ
35412366التكرار

338,427,6366,0التكرار النظري
%51,2%1,7%49,5النسبة املئوية من املجموع 

املجموع

66154715التكرار

661,054,0715,0التكرار النظري

%100,0%7,6%92,4النسبة املئوية من املجموع 

داللة كاي X2 = 19,61 قيمة كاي تربيع
Sig. X2 = 0,001تربيع

الجدول 5 :

الفروق بني الجرائم حسب الوسط

الوسط
املجموع

قرويحرضي

الجنوح

جرائم الخمور 
واملخدرات

30916325التكرار
300,424,6325,0التكرار النظري

%45,6%2,2%43,3النسبة املئوية من املجموع

جرائم ضد ملك الغري
711283التكرار

76,76,383,0التكرار النظري
%11,6%1,7%10,0النسبة املئوية من املجموع

جرائم الجنس
21122التكرار

20,31,722,0التكرار النظري
%3,1%0,1%2,9النسبة املئوية من املجموع 

جرائم العنف
15320173التكرار

159,913,1173,0التكرار النظري
%24,3%2,8%21,5النسبة املئوية من املجموع 

جرائم ضد القانون 
ومؤسسات الدولة

1055110التكرار
101,78,3110,0التكرار النظري

%15,4%0,7%14,7النسبة املئوية من املجموع 

املجموع

65954713التكرار

659,054,0713,0التكرار النظري

%100,0%7,6%92,4النسبة املئوية من املجموع 

داللة كاي X2 = 19,61 قيمة كاي تربيع
Sig. X2 = 0,006تربيع

1 - أنظر املبيان الذي يوضح الفرق بني األحداث والبالغني بخصوص املخاطرة تحت حضور األقران باملالحق (يف آخر املقال).
2 - أنظر املبيان الذي يوضح الهوة بني القدرات العقلية والكفايات النفسية واالجتامعية وكذلك املبيان الخاص بالفروق يف درجة املخاطرة حسب السن باملالحق (يف آخر املقال).

الهوامش
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بجرائم  األحــداث  يرتبط   (8 (الجدول 
الغري  ملك  عىل  االعتداء  وجرائم  العنف 
والتدمري.  التخريب  طريق  عن  وذلك 
ورائها  من  أربــاح  ال  الجرائم  هذه  إن 
إن  بالبالغني.  املرتبطة  الجرائم  عكس 
متعلقة  واملــخــدرات  الخمور  جرائم 
املواد  هذه  يف  باالتجار  األوىل  بالدرجة 
وليس استهالكها. وكذالك الشأن بالنسبة 
باعتباره  باإلناث  املرتبط  الجنس  لجرائم 
مدرا لألرباح إذ يتعاملن مع هذا الفعل 
إن  الثقايف.  حتى  تستوعب  بعقالنية 
الجنس  مهنة  مع  تعاملهن  يف  اإلنــاث 
يستحرضن اقتصاد السن خالل مسارهن 
محمد، 2013؛  الفرحي  (أنظر  اإلجرامي 
العقالنية  هذه   .(2013 الصديق،  درعي 
الجرائم  مستوى  عىل  كذالك  تحرض 
عىل  واملؤسسات  القانون  ضد  املرتكبة 
عىل  تتم  الجرائم  هذه  غالبية  أن  اعتبار 
والعقارية  التجارية  املعامالت  مستوى 
بأقل  األرباح  ملراكمة  األفراد  يسعى  إذ 

الخسائر.

باألحداث  ارتباطه  يتأكد  العنف  إن 
خطورة  درجة  مبقارنة  قمنا  ما  إذا  أكرث 
من  كــل  عليها  أقــدم  التي  ــعــال  األف
األحداث والبالغني وهم يخرقون القاعدة 

القانونية.

األحــــداث  بــني  ـــفـــروق  ال  .3.4
الفعل  خطورة  درجة  حسب  والبالغني 

املرتكب
التالية)  (الصفحة   9 الجدول  يبني 
ــداث  واألح البالغني  من  كل  متوسط 
أن  ويبدو  الخطور.  درجة  مقياس  عىل 
من  البالغني  عىل  يتفوقون  ــداث  األح

ملف العدد :  المـدينــة والعنــف

حيث درجة خطورة األفعال التي أقدموا 
عليها. لكن، ال ميكننا الجزم بصحة هذه 
املالحظة ما مل نعاين نتائج اختبار «ت» 
يف  ممثلة  (النتائج  مستقلتني  لعينتني 

الجدول أعاله).

يقدم الجدول مجموعة من املعطيات 
معطيات  تأويل  قصد  يهمنا  ما  لكن 
مام  األوىل  بالدرجة  التأكد  و  الجدول 
 ،F داللة  هو  عنه  البحث  بصدد  نحن 
الخاصة باختبار ليفن لتساوي التباينات
،(Test de Levene sur l’égalité des variances)

ــذي  ال للصف  ــددة  ــح امل باعتبارها 
سنعتمده قصد تأويل نتائج اختبار t هل 
التباينات  تساوي  فرضية  الخاص  الصف 
 (Hypothèse de variances égales)
أم الصف الخاص بفرضية عدم تساوي التباينات 
إذا   .(Hypothèse de variances inégales)

كانت F دالة اعتمدنا السطر الخاص بفرضية 
غري  كانت  إذا  و  التباينات  تساوي  عدم 
بفرضية  الخاص  السطر  اعتمدنا  دالة 
يبدو  الحالة  هذه  يف  التباينات.  تساوي 
أن «F» دالة عند الصف الخاص بفرضية 
تساوي التباينات إذ بلغت قيمتها 7,112 
وبالتايل   0,008 مستوى  عند  دالة  وهي 
عدم  بفرضية  الخاص  الصف  إىل  سنمر 
«ت»  قيمة  بلغت  التباينات.  تساوي 
دالة  وهي  املتوسطات 11,031  لتساوي 
عند مستوى 0,0001. بناءا عىل ما تقدم، 
ميكن القول أن األحداث أكرث اتجاها نحو 
ال  والتي  العالية  الخطورة  ذات  األفعال 

طائل من ورائها.

خاتمة

يف  دوره  رغم  املجال  أن  إذا  يتبني 
والبالغني  األحداث  بني  الفروق  إحداث 
أكان  سواء  العنف  أن  إذ  محدوديته  له 
األوىل  بالدرجة  مرتبط  قرويا  أم  حرضيا 
املحدودة  مسئوليتهم  إن  باألحداث. 
بنا  يؤدي  واجتامعيا  ونفسيا  بيولوجيا 
ملرافقة  فضاءات  خلق  إىل  الدعوة  إىل 
تنميطه.  أو  ضبطه  إىل  وليس  الحدث 
القدرة  عىل  توفرهم  رغم  األحداث  إن 
لكون  البالغني  عن  يختلفون  العقلية 
االسرتاتيجي  والتفكري  التخطيط  مهارات 
مل  االجتامعية  النفسية  الكفايات  وكذا 

تكتمل بعد. 

الجدول 6 : الفروق 

بني األحداث والبالغني 

حسب حي االنتامء

املنطقة السكنية

املجموع أحياء 
الصفيح 
سابقا

املدينة 
القدمية

األحياء 
الجديدة

البلدات 
و 

الضواحي
املدينة 
الجديدة

حدث 
أو 
بالغ

حدث
90491115612318التكرار

83,145,9110,268,610,1318,0التكرار النظري

بالغ
8246117869340التكرار

88,949,1117,873,410,9340,0التكرار النظري

املجموع
1729522814221658التكرار

172,095,0228,0142,021,0658,0التكرار النظري

قيمة كاي تربيع
 X2 = 6,66

داللة كاي تربيع
Sig. X2 = 0,15

الجدول 7 : الفروق بني 
األحداث والبالغني حسب 
نوعية الجرمية (فردية أو 

جامعية)

نوعية الجرمية

املجموع
جرمية جامعيةجرمية فردية

حدث 
أو بالغ

حدث
172176348التكرار

204,5143,5348,0التكرار النظري

بالغ
247118365التكرار

214,5150,5365,0التكرار النظري

املجموع
419294713التكرار

419,0294,0713,0التكرار النظري

قيمة كاي تربيع
 X2 = 24,47

داللة كاي تربيع
Sig. X2 = 0,001

الجدول 8 : الفروق بني األحداث 

والبالغني حسب طبيعة الجرمية

الجنوح

املجموع جرائم 
الخمور 
واملخدرات

جرائم ضد 
ملك الغري

جرائم 
الجنس

جرائم 
العنف

جرائم ضد 
القانون 

ومؤسسات 
الدولة

حدث 
أو
بالغ

حدث
9670815520349التكرار

159,140,610,884,753,8349,0النسبة املئوية من املجموع

بالغ
22913141890364التكرار

165,942,411,288,356,2364,0النسبة املئوية من املجموع

املجموع
3258322173110713التكرار

325,083,022,0173,0110,0713,0النسبة املئوية من املجموع

قيمة كاي تربيع
 X2 = 248,04

داللة كاي تربيع
Sig. X2 = 0,001

الجدول 9 : الفروق بني األحداث والبالغني 
املتوسطالتكرارحدث أو بالغحسب درجة خطورة الفعل املرتكب

درجة الخطورة
3494,0143حدث
3643,2225بالغ

اختبار «ت» لعينتني مستقلتني
اختبار «Levene» لتساوي 

اختبار «ت» لتساوي املتوسطاتالتباينات

"F" درجة قيمة "ت"مستوى الداللةقيمة
الحرية

مستوى 
الداللة

درجة الخطورة
7,112,00811,038711,0001فرضية تساوي التباينات
فرضية عدم تساوي 

11,031707,298,0001التباينات
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البييبليوغرافيا

المالحق

Source: Jason Chein & al., (2011), “Peers increase 
adolescent risk taking by enhancing activity in the 
brain’s reward circuitry”, Developmental Science 14:2, 
pp F1–F10.

الفروق بني البالغني واملراهقني يف املخاطرة بحضور األقران

Source: Steinberg Laurence & al., (October, 2009), “Are Adolescents Less 
Mature Than Adults? Minors’ Access to Abortion, the Juvenile Death 
Penalty, and the Alleged?”, American Psychologist, p 591.

الفروق بني القدرات العقلية والقدرات النفسية واالجتامعية حسب السن

Source: Steinberg Laurence, (November, 2009), 
“Should the Science of Adolescent Brain Development 
Inform Public Policy?”, American Psychologist, p 745.

الفروق يف السن حسب درجة أفضليات املخاطرة
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له الكلخة Tعبد اال
$ الدين والسياسة باحث ىڡ%

المدينة والمواطنة

ملف العدد

«... إمنا عن اإلنسان سأتحدث»
ج. ج. روسو

من  كمنظومة  املدينة  عن  الحديث 
الفلسفة  إىل  الرجوع  بداهة  يُلزم  القيم 
منها  جزء  يف  تتجه  للعامل  رؤيا  باعتبارها 
نحو القوانني ونظم املعرفة املهيئة ضمنا 
للحديث عن تحصيل السعادة الدنيوية 
الفالسفة  يسميه  كام  األسمى  الخري  أو 
إال  تتحقق  ال  السعادة  وهذه  اإلغريق، 
يف سياق وعي اإلنسان بالواقع و املعيش 
الذي يحيا فيه ومن خالله املنتمي إليه 
أساسا بالذات والوجدان مع حضور فاعل 
بكلمة  يعني  ما  واملامرسة،  بالفكر  فيه 
 ،(citoyenneté) «املواطنة»  واحــدة 
كلمة  اشتقت   (Polis) املدينة  فمن 

بوليتيكوس التي تعني السياسة.

إىل  طبيعيا  اآلن  نراه  قد  تداخل  يف 
إحساس  هي  مبا  املواطنة  بني  بعيد  حد 

املجال  يف  الضمني  واالشــرتاك  باالنتامء 
بالقول والفعل، والسياسة مبا هي نشاط 
من  التي  الثابتة  القوانني  «وضع  يروم 
دميقراطية».1  دولــة  تصنع  أن  شأنها 
إىل  وتستحيل  الحرية  دالالت  تتفتق 
له  يكون  مدينة  يف  الفرد  لحضور  آلية 
عنه  والدفاع  الرأي  إبداء  يف  الحق  فيها 
العدل  يف  املجسد  الفضيلة  ملبدأ  متثال 

أساسا.

أثار  من  أول  اليونان  الفالسفة  كان 
تعالق  يف  املدينة  إىل  االنتامء  مسألة 
وتوافق مع إبداء الرأي والحق يف الرتافع 
ويحيد  الحقيقة  يالمس  أن  رشيطة  عنه 
عن الكذب والسفسطة. جاء يف محاورة 
أفالطون ما نصه «... أال تعتقد معي عىل 
أن املرء ال يتخىل عام هو خري إال مكرها، 
؟  طائعا  الرش  عن  يتخىل  أنه  حني  عىل 
وهال ترى أن انخداع املرء بصدد الحقيقة 
خري؟  الحقيقة  إىل  وصوله  بينام  رش، 
وأليس مام يوصل إىل الحقيقة أن يكون 
جلوكون)،  (جواب  ؟  صائبة  آراء  للمرء 
ألعتقد  وإين  هذا  يف  صواب  لعىل  إنك 
إال  الصائب  الرأي  من  يُحرم  ال  املرء  أن 

مكرها».2

ما الذي يدفع اإلنسان – أي إنسان- 
عنه  والدفاع  الصائب  الرأي  تثبيت  إىل 
هذا  مفرتضة.  عدالة  عن  البحث  غري 
وقد اشرتط سقراط يف املتحاور واملرتافع 
يكون  أن  هذا  قبل  العدالة  قضية  عن 
«متسامحا ووديعا»، فالتسامح يحمل يف 
طياته داللة قابلية استيعاب اآلخر مرتافعا 
والتهديد،  التغليط  عن  بعيدا  الرأي  عن 
إذا ما ظهر له تهافت رأيه تراجع عنه فال 
تفهم  كام  للتعنيف،  املحاورة  يف  مجال 
بخطأ  االعرتاف  قابلية  أنها  عىل  الوداعة 
الرأي إذا ما بدا رأي اآلخر املحاور سديدا 

ووجيها.

املدينة اليونانية يف كل هذا هي الوجه 
اآلخر ملامرسة الحرية والتفكري تجمع بني 
الفعل واملشاركة يف بناء املجال وتحميله 

بقيم العدالة االجتامعية.

السياسة  علامء  ربط  السبب  لهذا 
وحرية  كمامرسة  السياسة  بني  الجدد 
الرأي كإرادة تغطي املجال الذي ينتمي 
حرية «إن  بدون  سياسة  فال  الفرد،  إليه 
أرنت-  حنة  تقول   – والسياسة  الفعل 
حياة  وإمكانات  قدرات  جميع  بني  من 

ميكننا  ال  اللذان  الوحيدان  هام  اإلنسان 
أبدا تصورهام دون افرتاض وجود الحرية، 
سياسية  مشكلة  أية  طرْق  نستطيع  ولن 
بشكل واضح أو ضمني إىل مشكلة حرية 

اإلنسان إال بصعوبة بالغة».3

لهذا السبب ليس عبثا أن يفتخر ج. 
ج. روسو كونه: «مواطنا حرا من جنيف»، 
إليه  بالنسبة  تعني  املدينة  هذه  كانت 
عنده  الطبيعي  الرديف  هي  مبا  الحرية 
إىل  الوصول  حيث  للقوانني  االمتثال  يف 
الجميع  فيها  يسهم  املشرتكة  السعادة 
باحرتام الحريات الفردية. يعرب عن ذلك 
مسقط  أختار  أن  يل  أتيح  «لو  محاججا 
امتداده  يَُحدُّ  مجتمعا  الخــرتت  رأيس 
يكون  أن  أي  اإلنسانية،  امللكات  بحدود 
حكمه حكام صالحا، مجتمع فيه يفي كل 
شخص بالعمل الذي له فال يكره أحد أن 
يتخىل لغريه عن وظائف موكولة إليه... 
ولكنت وددت أن أولد يف بلد ميتنع فيه 
أال  الشعب  وعىل  السيادة  صاحب  عىل 
تكون لهام عني املصلحة الواحدة، وذلك 
مشرتكة،  سعادة  إىل  الكل  ينزع  حتى 
يكن  مل  ما  يحصل  ال  مام  ذلك  كان  وملا 
السيادة  وصــاحــب  الشعب  صاحب 
كنف  يف  أولد  أن  وددت  واحدا،  شخصا 

عىل  معتدلة  تكون  دميقراطية  حكومة 
وجه حكيم».4

روسو  ج.  ج.  عند  الحرية  تعني 
عربها  لها،  والخضوع  للقوانني  اإلذعان 
املدينة-  إىل  ينتمي  من   – الكل  يصبح 
وكأنه مخلوق فقط بغاية االمتثال إليها: 
أن  أي  حــرا،  وأمــوت  أحيا  لو  «وددت 
أبلغ من إذعاين للقوانني حدا ال أستطيع 
معه، وال يستطيع أحد غريي خلع نريها 
املرشف، وهذا النري الشايف واللطيف الذي 
نرى أكرث الرؤوس أنفة تحمله طوعا كام 

لو خلقت ليك ال تحمل غريه».5

النسقي  التصور  ــذا  ه لتأسيس 
روسو  ج.  ج.  عمد  أيضا  والفلسفي 
فهي  ــان  ــس اإلن ماهية  تحديد  إىل 
وآخر  قيمي  ببعدين:  مرشوطة  عنده 

ميتافيزيقي.

أ - يف البعد األول – أي القيمي –

اإلنسان آلة يدافع عن حقه يف الوجود 
ويسعى إىل الحياة وبسبب ذلك فهو يف 
عن  واألمل  اإلذاية  دفع  بغاية  دائم  كفاح 
عنده  فاملواجهة  كذلك  أنه  ومبا  نفسه، 
ينتمي  الذي  املجال  يف  لحضوره  رشط 

جالء  األكرث  الشكل  هي  املِلكية  إليه؛ 
فاإلنسان  الكينونة،  هذه  عن  للدفاع 

يرغب يف التملك ويسعى إليه.

ب - يف البعد الثاين – أي امليتافيزيقي –

مرادفا  اإلنسان  معنى  فيه  يكون 
لإلرادة الحرة فهو: يريد، يقاوم. و تأخذ 
فمن  رصف،  مادية  أبعادا  هنا  املقاومة 
أجل تثبيت وجوده وبغاية االستمرار يف 
الحياة ال بد من أن يحقن الدماء وبتعبري 

آخر لزمه أن يتجاوز العنف.

محكوم  وذاك  هذا  مع  اإلنسان  لكن 
مبثابة  هي  أوالنــيــة  بَــْدئِــيَّــة  بعاطفة 
ج.  يسميها  فيه،  الفطرية  االستعدادات 
ج. روسو بالتحنن (Pitié) فقيمة التحنن 
هذه أو الشفقة هي مبثابة شعور وجداين 
يُكسب اإلنسان إنسيته، وفضيلته ترجع 
له  نريده  ال  اآلخــر  يصيب  مكروه  إىل 
سابقة   – روسو  يقول   – فضيلة  «وهي 
عند اإلنسان عىل استعامل أي رضب من 

التفكر».6

باإلنسان  القيمي  الوازع  هذا  يرتبط 
كان  إن  أهوائه  مصدر  هو  يتعداه،  وال 
يرتفع عن الظلم وينشد العدالة. وهناك 

المـدينــة والعنــف

1 - حنة أرنت. الفعل السيايس بوصفه ثورة. دراسات يف جدل السلطة والعنف عند حنة أرنت. إرشاف وتنسيق. عيل عبود الحمداوي. دار الفارايب. ط.1. 2013.
2 - جمهورية أفالطون. تر. فؤاد زكريا. ص: 113. 

3  - حنة أرنت. الفعل السيايس بوصفه ثورة. م. س. ص: 534.  
4  - ج. ج. روسو. خطاب يف أصل التفاوت ويف أسسه بني البرش. تر. بولس غانم. م.د.و.ع. ط.1. 2009. ص: 38.

5  - نفسه. ص: 38.
6  - ج. ج. روسو. خطاب يف أصل التفاوت ويف أسسه بني البرش. م. س. ص: 101.
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العقيل  بالوازع  روسو  سامه  آخر  وازع 
القائم عىل التعاقدات أو هو القانون مبا 
أنه التجيل الطبيعي لنظام العقل إذ لكل 
طرف الحق يف نقض التعاقد إذا رأى أنه 
ال يصب يف مصلحته، أو أن أحد أطرافه 
استبد بالحكم دون اآلخر. الغاية يف كل 
هذا تجاوز العنف واالقتتال. فبغاية بناء 
بد  ال  املواطنة الحقة  عىل  يقوم  مجتمع 
ووجوده  اآلخر  بكينونة  االعــرتاف  من 

املرشوط أساسا بالحرية.

التداخل  هذا  جسدت  التي  املدينة 
زمن  يف  والحقوقي  القيمي  البعدين  بني 
جنيف  «لعل  يقول:  جنيف.  هي  روسو 
تعطينا  التي  الوحيدة  املدينة  هي 
هذا  من  التام  االتحاد  عىل  رائعا  مثاال 
الفكر  وأهل  الفقهاء  جامعة  بني  القبيل 
واألدب، وأميل يف انتظام الدولة إىل األبد 
حكمتهم  عىل  غالبيته،  يف  أعقده،  إمنا 
غريتهم  وعىل  بهام  املشهود  واعتدالهم 
يف سبيل ازدهار الدولة، وإين أالحظ هنا 
كم  والدهشة  االحــرتام  يخالطه  برسور 
هم فقهاء جنيف الذين يستفظعون تلك 

هؤالء  يسلكونها  التي  القبيحة  الِحكم 
القداسة  بهالة  املحاطني  الربابرة  الناس 
عنها،  وفرية  بأمثلة  التاريخ  يحتفل  التي 
عىل  للمحافظة  بها  تذرعوا  قد  حكم 
يف  وهو   – الله  حق  من  أنه  زعموا  ما 
يف  يشحوا  فلم   – مصلحتهم  الحقيقة 

سفك الدماء».7

البن  قطعا  ندين  العربية  الثقافة  يف 
التي  املدينة  أن  عىل  نبه  كونه  خلدون 
وهي  بالعمران  مقرتنة  عنها  سيتحدث 
الفالسفة،  عنها  تحدث  التي  املدينة  غري 
عندهم كانت هذه املدينة افرتاضية، قل 
غري متحصلة يف الوجود، ونشدانها بعيد 
ابن  ارتآه  الذي  النقد  وجه  هذا  املنال، 
معنى  الفهم  لهذا  يقوض  وهو  خلدون، 
املدينة الفاضلة عند الفالسفة (ابن سينا/ 
الفارايب) ذلك ألنها مفرغة من السياسة. 
مرشوطة  خلدون  ابن  عند  السياسات 
بالوازع  مرتهن  األخري  وهذا  باالجتامع، 

أيضا،  والدين  والغلبة  القوة  عىل  القائم 
وهو فطري أخالقي نابع من عقيدة الفرد 
ال يتجسد يف الواقع إال إذا حملته العصبية 
هي  الفالسفة  مدينة  دولة.  إىل  وحولته 
عند ابن خلدون «ما يجب عليه كل واحد 
من أهل ذلك املجتمع من نفسه وٌخلٌِقِه 
حتى يستغنوا عن الحكام رأسا ويسمون 
من  يسمى  فيام  يحصل  الذي  املجتمع 
املراعاة  والقوانني  الفاضلة  باملدينة  ذلك 
يف ذلك بالسياسة املدنية وليس مرادهم 
السياسة التي يحمل عليها أهل االجتامع 
تلك  غري  هذه  فإن  العامة،  باملصالح 
عندهم ناذرة أو  املدينة الفاضلة  وهذه 
بعيدة الوقوع، وإمنا يتكلمون عليها عىل 

جهة الفرض والتقدير».8

املؤرخ  عند  املدينة  وذاك  هذا  بعد 
ابن خلدون قامئة عىل االجتامع والتعاون 
وزعــت  إذا  ِمــرص  أو  مدينة  «فــأهــل 
دوراتهم  مقدار  عىل  كلها  أعاملهم 
تلك  من  باألقلية  فيها  اكتفي  وحاجاتهم 
زائــدة  كلها  ــامل  األع وبقيت  ــامل  األع
عىل الدورات فترصف يف حاجات الرتف 

وعوائده».9

يف كل هذا يتحدث ابن خلدون عن 
وكل  بالعمران،  متحققة  واقعية  مدينة 
عمران،  مجموع  العمق  يف  هي  دولة 
فيها  العمران  قوة  متعددة  مدن  لنقل 
يفرس  ما  القامئة،  الدولة  قوة  عىل  داللة 
قيمة املدن وكرثة األعامل واملكاسب «إذا 
كرثت األعامل كرثت قيمها بينهم فكرثت 
الرفه  أحوال  ودفعتهم  رضورة  مكاسبهم 
والغنى إىل الرتف وحاجاته من التأنق يف 

ملف العدد :  المـدينــة والعنــف

املساكن واستجادة اآلنية واملاعون واتخاذ 
الزائدة  األعامل  ألن  واملراكب...  الخدم 
األعامل  بخالف  والغنى  بالرتف  تَُخصُّ 

األصلية التي تخص باملعاش»10.

هذه  ساكن  طبيعة  هي  ما  لكن 
تتحدد  كيف  أخرى  وبعبارة  املدينة؟ 

قيمه داخلها؟

يعترب ابن خلدون أن طبيعة اإلنسان 
أقرب إىل الخري وهي إن نزعت إىل الرش 
وازع  هناك  يكون  أن  ــرضوري  ال فمن 
فيه  البرش  «أخالق  فـ  ذلك.  عن  يردها 
الظلم والعدوان بعضهم عىل بعض، فمن 
امتدت عينه إىل متاع أخيه امتدت يده 
إىل أخذه إال أن يصده وازع».11 والوازع 
بالغلبة  متحصل  أساسا  مــادي  عنده 
كام  الدولة  باختصار  والسلطان،  والقهر 
تجسدت يف الواقع وأيضا الوازع ميكن أن 
ن يف العصبية  يكون دينيا، غري أنه ُمتََضمَّ
ال  عصبية  غري  من  الدينية  «الدعوة  فـ 

تتم».12

عند  الخرية  اإلرادة  أن  القول  حاصل 
يف  لالجتامع  تهيؤه  التي  هي  اإلنسان 
البداوة  من  االنتقال  فيكون  دولة  ظل 

والتوحش إىل الحضارة والتمدن خاصيتها 
املميزة «فلام كان اإلنسان أقرب إىل خالل 
الخري من خالل الرش بأصل فطرته وقوته 
الناطقة العاقلة، ألن الرش إمنا  جاءه من 
قبيل القوى الحيوانية التي فيه، وأما من 
وخالله  الخري  إىل  فهو  إنسان  هو  حيث 
من  له  كانا  إمنا  والسياسة  وامللك  أقرب. 
حيث هو إنسان ألنها خاصة لإلنسان ال 
للحيوان، فإذن خالل الخري فيه هي التي 
تناسب السياسة وامللك إذ الخري مناسب 

للسياسة.

خلدون  ابن  عند  وامللك  السياسة 
االجتامع  حيث  واحــدة  لعملة  وجهان 
التمدن  مصدر  التعاون  عىل  القائم 
بذلك  اإلنسان  فينتقل  وقوته.  والعمران 
العزة  عىل  القامئة  البادية  أخالق  من 
والنرصة واملروءة إىل نظام العقل املجسد 

يف الدولة.

ج.  ج.  املسارين:  خــالل  من  تبني 
خلدون  وابن  األنوار،  فالسفة  من  روسو 
من فالسفة تاريخ العصور السكوالتية أن 
االنتامء إىل املدينة ال يتحقق إال بالوازع 
يف  لكن  السواء  عىل  والقانوين  الديني 
الثقافة العربية مل يتطور مفهوم املدينة يف 
اتجاه صياغة القوانني والنظم التي تجمع 
الحريات  مجال  فتقليص  باآلخر  الفرد 
يبدو واضحا فيها. وإذا رجعنا إىل طبيعة 
بني  املساحات  أن  تبني  وحدها  العمران 
العربية  املجتمعات  يف  واملدينة  البادية 
البيضاء،  (القاهرة،  املعامل  واضحة  غري 
مل  الطبائع  حلب...)،  دمشق،  تونس، 
تتغري والعمران يف بعضها آل إىل الزوال، 
عىل  الشاهد  املثال  وحلب  (دمشق 
ذلك) روح البداوة املهيمن عىل املتخيل 
الوجه  هو  والعنف  العريب  الجمعي 
القبيل  بعدها  يف  املدينة  إلظهار  اآلخر 
وضوحا  األكرث  املثال  املرة  هذه  طرابلس 
نفهم  بالتايل  كنا  «إذا  نقول.  ما  عىل 
تسجل   – املدينة  دولة  مبعنى  السيايس 
ذلك  هدف  مبلغ  سيكون  أرنت-  حنة 
أو منتهى غايته خلق فضاء تستطيع أن 
والحفاظ  فنية  كرباعة  الحرية  فيه  تظهر 
عىل وجوده؛ هو هذا العامل الذي تكون 

7  - نفسه. ص: 48.
8  - مقدمة ابن خلدون. دار الفكر للطباعة والنرش. ط.9.

9  - نفسه.
10  - نفسه.
11  - نفسه.

12  - مقدمة ابن خلدون. م. س.
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يف  ومحسوسا  أرضيا  واقعا  الحرية  فيه 
املشاهدة  واألفعال  املسموعة  الكلامت 
وُمتذكرا،  عنها  املتحدث  واألحـــداث 
آخر  يف  تكون  أن  قبل  لقصص  ومتحوال 
املطاف مدرجة يف كتاب الحكايا العظيم 

لتاريخ اإلنسان».13

العنف ال يحتاج إىل تربير، صاحبه ال 
الحرية،  ويناقض  املدنية  ضد  أنه  يعرف 
يف  يراها  فال  العدالة  عن  يبحث  عندما 
مدينة  فال  الخراب،  إىل  يسعى  الواقع 
عامرة وال عدالة قامئة. للوصول إىل فضاء 
يقوم عىل السالم البد من إشاعة الحقوق 
التعبري  حرية  يف  الحق  وأسها  الناس  بني 

والرأي فـ « الحرب من شأنها أن تقود إىل 
التدمري ومعها تدمري كل أنواع الحقوق، 
للسالم  مجاال  تبقي  ال  حطت  ما  إذا 
الدائم اللهم إال يف رحاب مقربة الجنس 

البرشي».14 

بالعربية
1. أرنت حنة. الفعل السيايس بوصفه ثورة. دراسات يف جدل السلطة والعنف عند حنة أرنت. إرشاف وتنسيق. عيل عبود الحمداوي. دار الفارايب. ط.1. 2013.

2. أرنت حنة. يف العنف. تر. إبراهيم العريس. دار الساقي للطباعة والنرش. ط. 1. 1992. 
3. ابن خلدون ع. الرحمن. املقدمة. دار الفكر للطباعة والنرش. ط. 9. 
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بالفرنسية
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البييبليوغرافيا

13  - حنة أرنت. الفعل السيايس بوصفه ثورة. م. س. ص: 540.
14  - إميانويل كانط. نحو سالم دائم. تر. نبيل الخوري. بريوت. 1985. ص: 36.
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رشيد بوعبيد
أستاذ باحث
 كلية اال.داب والعلوم االنسانية - الجديدة

ي والعنف لدى الشباب بنية المجال الحرص%
مدينة سال كنموذج

ملخص المداخلة

مبختلف  العنف  مسألة  أن  يف  الشك 
التي  املعضالت  أحد  تشكل  تلويناتها 
للعيش  سعيه  يف  اليوم  إنسان  تؤرق 
متظهرات  لتفاقم  نظرا  وسالم  أمن  يف 
تعترب  أنها  كام  ومضمونا،  شكال  العنف 
التي  األساسية  اإلشكاليات  من  كذلك 
الباحثني  من  العديد  باهتامم  حظيت 
من تخصصات وحقول معرفية متنوعة، 
أنرتبولوجية،  نفسية،  (فلسفية، 
سوسيولوجية، ...) محاولني الكشف عن 
املبارشة  وغري  املبارشة  وعواملها  أصلها 
حافزا  غيابها  أو  حضورها  يشكل  التي 
من  بشكل  العنف  لتمظهر  وعامال 

األشكال. 
التالية  البحثية  فالورقة  وعموما 
نظر  ــة  ــه وج تــوضــيــح  إىل  ــدف  ــه ت
لدى  العنف  إلشكالية  سوسيولوجية 
السوسيومجايل  بــعــده  يف  الشباب 

يتخذ  هنا  والعنف  الحرضي.  بالوسط 
كل أشكال السلوك القرسية ذات الطابع 
والرسقة  والجرح  الرضب  مثل  اإلجرامي 
بأنواعها والقتل بأنواعه والسب والشتم 
املتسم  اإلجرام  سلوكات  من  ذلك  وغري 
البنية  تشري  آخر  جانب  ويف  بالعنف، 
ترتبط  معطيات  إىل  السوسيومجالية 
الوسط  افتقار  أو  توفر  مبدى  أساسا 
الخدمات  مــن  ملجموعة  الــحــرضي 
واملرافق وكذا التنظيم املجايل والتوزيع 
تفاعل  وطبيعة  داخله  الدميوغرايف 
األفراد مع هذه البنية ومدى مساهمتها 
مــؤرشات  وارتــفــاع  العنف  متظهر  يف 
الكشف  عىل  سنعمل  وعليه  وقوعه 
امليدانية  الــدراســة  هــذه  نتائج  عىل 
املنهجية  وخطواتها  النظري  وإطارها 
املفرتضة  العالقة  طبيعة  سيوضح  مام 
الشباب  لدى  العنف  سلوك  تنامي  بني 
السوسيومجالية  والعوامل  باملؤرشات 

املغربية. باملدينة 

أيدينا  بني  التي  فالورقة  وعليه 
تقارب ميدانيا الفرضية التالية:

السوسيومجالية  العوامل  متايز  أدى 
الحياة  تدهور  إىل  الحرصي  بالوسط 
عنه  نتج  ما  الحرضية،  االجتامعية 
املتمظهرة  الالمعيارية  من  حالة  سيادة 
يف دفع جزء من الشباب نحو االنحراف 

والعنف.

بالدراسة  الفرضية  هــذه  ولتناول 
عينة  شملت  دراسة  اجراء  تم  والتحليل 
 18 بني  أعامرهم  املرتاوحة  الشباب  من 
املستجوبني  هؤالء  وينحدر  سنة،  و29 
سال،  مدينة  من  مختلفة  أحياء  من 
ولإلشارة فهذه الدراسة اهتمت باإلجرام 
املغريب  الشباب  لدى  بالعنف  املتسم 
ذلك  ورصــد  الحرضي،  بالوسط  عامة 
ثقايف،  هو  ما  منها  مختلفة  أبعاد  يف 
أننا   غري  واقتصادي،  مجايل  اجتامعي، 
سرنكز عىل الجانب املتعلق بأثر العوامل 

السوسيومجالية يف متظهر العنف.
اليه  التوصل  تــم  مــا  عــىل  وبــنــاء 
سال  ملدينة  العامة  الخصائص  بخصوص 
والالتوازن  االختالل  بطابع  تتميز  والتي 
الدميوغرافية  البنيات  عىل  يطغى  الذي 

ملف العدد
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واالقتصادية  والخدماتية  والعمرانية 
والوفرة  والجودة  التوزيع  حيث  من 
تفاقم  اىل  أدى  الذي  األمر  الغياب،  أو 
والصعوبات  املشاكل  من  مجموعة 
من  حالة  وبث  سال،  مدينة  ساكنة  أمام 
بها  نقصد  التي  الالمعيارية  أو  األنوميا 
عن  الناتجة  الرصاع  من  «حالة  اجرائيا 
األهــداف  وتحقيق  إشباع  يف  الرغبة 
والحاجيات املختلفة للفرد وبني الوسائل 
لتحقيق  املجتمع  يتيحها  التي  املرشوعة 
تلك األهداف»، هذه الحالة التي تساهم 
من  مختلفة  فئات  بدفع  جيل  بشكل 
والشباب  عموما  الــســالوي  املجتمع 
متناقضة  سلوكات  تبني  نحو  خصوصا 
وقد  االجتامعية،  والقيم  املعايري  مع 
تتسم هذه السلوكات بالعنف املتمظهر 
باالعتداء ضد األشخاص وضد املمتلكات. 
بناء عىل هذه الوضعية فإننا سنعمد اىل 
الدراسة،  لنتائج  االشارات  بعض  إعطاء 
والتي من شأنها توضيح دور بنية املجال 
سلوك  بروز  يف  املساهمة  يف  الحرضي 
فمداخلتنا  وعليه  الشباب.  لدى  العنف 
األسئلة  من  عدد  معالجة  حول  تتمجور 

التي نجملها فيام ييل:

بروز  يف  الحرضية  الحياة  بنية  مست 
مظاهر العنف داخلها؟

لدى  العنف  ســلــوك  يف  الــحــرضي 
الشباب؟

اقــرتان  إىل  الشباب  مــن  مرتكبيه 
لديهم  ــيــة  أول منحرفة  سلوكات 
صعبة  سوسيومجالية  ــاع  ــأوض ب

يعيشونها؟

رصد عوامل العنف
لدى الشباب

من أراء املستجوبني :
أسفله  املبيان  خــالل  مــن  يتضح 
(اليمني) أن حوايل %44 من املستجوبني 
تأثرا  األكرث  هي  املراهقني  فئة  يعتربون 
واالقتصادية  اإلجتامعية  بــالــفــوارق 
يرون  منهم  و29%  باملدن،  املوجودة 
يف  تأثرا،  األكــرث  هي  الشباب  فئة  بأن 

حني اعتربت الفئات األخرى يف نظر قلة 
بهذه  تأثرا  األكرث  هي  املستجوبني  من 

الفوارق.
(اليسار)  أسفله  الثاين  الشكل  يبني 
بأن  يعتربون  املستجوبني  من   %62 أن 
سلوك  بروز  يف  تساهم  الحي  خصائص 
 24% رصح  حني  يف  واالعتداء،  العنف 
منهم أنها ال تساهم يف ذلك، بينام 14% 
تأثري  بإمكانية  درايتهم  بعدم  رصحوا 

هذه الخصائص يف بروز العنف.
الصفحة  (يف  الثالث  املبيان  يبني 
املستجوبني  مــن   84% أن  املــوالــيــة) 
البنيات  يف  املوجود  التاميز  أن  يعتربون 
التحتية عىل مستوى األحياء املختلفة بني 
املدينة يساهم يف بروز سلوك العنف، يف 
حني نفى %16 منهم تلك العالقة ونسبة 
شبه منعدمة ال تدري مبدى إمكانية تأثري 

هذا التاميز.

من مناذج املقابالت «عامر» :
ارمتى عامر يف أحضان االنحراف منذ 
فرتة املراهقة حيث بدأ يتناول املخدرات 
االبتدايئ،  يتجاوز  مل  الدرايس  ومستواه 
املخدرات  يف  االتجار  يف  حاليا  ويعمل 
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تسعة  من  املكونة  أرستــه  مع  ويقيم 
غرف  ثالث  من  مكون  بيت  يف  ــراد  أف
ودخل ضعيف لألب املتقاعد، بدأ سلوكه 
يف  املخدرات  تناول  خالل  من  املنحرف 
فيها  باالتجار  ذلك  بعد  ليبدأ  األمر،  أول 
عىل  واالعتداء  السطو  بأعامل  والقيام 
عىل  للحصول  واألشخاص  املمتلكات 
املال، فهو كام يقول «ابن بيئته»، ويعترب 
لالنحراف  مرتعا  الشعبي  حيه  أي  بيئته 
من  عصابات  فيه  توجد  إذ  ــرام،  واإلج
املخدرات  تناول  بينهم  يربط  الشباب 
املال  الستجالب  بينهم  فيام  والــتــآزر 
جاء  عامر  نظر  يف  وهذا  الطرق،  بشتى 
اجتامعية  مرافق  وغياب  البطالة  نتيجة 

لإلدماج.

مقتطف من نص املقابلة
« ... بنادم أنايا اليل كنعرف أنايا ما كاين 
فبنادم  كيتشفا  بنادم  عليك  يعقل  اليل 
... املشاكل اليل عندنا هي البزنازا بزاف 
وعندنا  الربكاكة.  عندنا  العطايا  وعندنا 
بنادم يش ما كيحمل يش متيخلوكش تبيع 
مع خاطرك ... مكاين ال تضامن ال والو ... 

جا عندي واحد خينا كايل كتبيع طريف 
أنا عارفو داير طريق مع املخزن كولتليه 
مانصالحش  أنا  الناس  ولد  أنا  شوف 
عايرين مشيت خديت واحد كطورزا ونا 
نخربقو خرستو مشيت طلعت الجبل يش 
حيت  إديكالري  قادش  ما   ... ونص  عام 
نخربقو  نخرج  الحبس  ندخل  عارفني 
غري  كانت  فاألول  هاديش  أنا   ... عاوتاين 
مرة  مرة  الشيشة  كنرضبو   ... زطامة 
كنفسخو  طريف  يش  واحد  يش  كيجيب 
كنضحكو مع سن املراهقة كنساو العامل 
كربنا لقينا بنادم تفرق كل بوحدو تتلقا 
راسك تبليتي ... إدبرو لينا عل الخدمة ... 
والحل الثاين إدبرو لينا يش دور الشباب 

وإدمجونا مع املجتمع...). »

تحليل دور مختلف عوامل العنف :
بأن  القول  من  ينطلق  تحليلنا  بداية 
مغذية  وعوامل  ظــروف  عــدة  تفاعل 
الجزم  مسألة  يعقد  العنف  لسلوك 
وأخرى  رئيسية  عوامل  بوجود  بالقول 
فام  خصوصياتها،  حالة  فلكل  ثانوية، 
مبارشة  رئيسية  عوامل  نعتربه  أن  ميكن 

بالنسبة لحالة ما، ميكن أن تصبح عوامل 
لحالة  بالنسبة  مبارشة  وغــري  ثانوية 
أخرى. وعموما ميكن التمييز خالل هذه 

العوامل بني:

أهم  بني  من  الذاتية  العوامل  تعترب 
نتائج  خالل  من  رصدناها  التي  العوامل 
العوامل  هذه  وتتمثل  امليداين،  البحث 
أو  وكيفية  لذاته  الفرد  تصور  يف  بداية 
أن  مبعنى  الذات،  هذه  تحقيق  إمكانية 
الفرد يف هذه املرحلة األوىل تكون لديه 
ال  واجتامعية،  نفسية  ورغبات  حاجيات 
يجد بدا من تحقيقها إال بكرس القواعد 
انعدام  ــار  إط يف  االجتامعية  والقيم 
وغياب  واملادية،  الثقافية  اإلمكانيات 
يف  املحيط،  قبل  من  السليم  التوجيه 
خاصة  ومكانة  أهمية  ــروز  ب مقابل 
الرفاق،  جامعة  أهمها  أخرى  ألطــراف 
القيود  من  انعتاقا  فيها  الفرد  يجد  التي 
تحقيق  عىل  العمل  ثم  ومن  ــة،  األرسي
ولو  كان  شكل  بأي  والحاجيات  الرغبات 
ضد  باالعتداء  العنف  سلوك  بارتكاب 
الغري وضد املمتلكات مبا يف ذلك الوسط 
األويل لهذا الفرد املتمثل يف أرسته. فتزداد 
تعاظمت  كلام  ترجيحا  الجنوح  كفة 
العوامل الذاتية األخرى املتمثلة يف تدين 
واإلدمان  الوعي  و  التعليمي  املستوى 
عىل املخدرات، وانتشار حالة البطالة يف 
وضعف  العنف  سلوك  مرتكبي  صفوف 
الوازع الديني، واضمحالل قيمة املعايري 
االجتامعية، واعتامد معايري مناقضة، بل 
مناهضة ملا هو كائن ومطلوب اجتامعيا، 
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ثقافة  سيادة  خالل  من  تتمظهر  والتي 
الشباب  أن  واملالحظ  خاصة،  فرعية 
من  تزيد  فراغ  حالة  يعيشون  الجانحني 
الحر  فالوقت  لذا  شخصيتهم،  يف  التوتر 
عامال  يشكل  البطالة  ظل  يف  الفراغ  أو 
الدافعة  الفردية  الخطر  عوامل  بني  من 
نحو االنحراف يف ظل ضعف مكانيزمات 
وقد  األخرى،  اإلدماج  وآليات  االندماج 
أشارت دراستي البنك الدويل1 واملندوبية 
السامية2 للتخطيط حول الشباب املغريب 
يعكس  الذي  الحر  الوقت  أهمية  إىل 
مدى تواجد ونجاعة السياسات الشبابية 

بشكل عام.

يف  مؤثرا  عامال  األرسة  شكلت  لقد 
جنوح العديد من الشباب حسب نتائج 
امليدانية، فعىل غرار ما قيل يف  الدراسة 
من  الحاالت  ملعظم  التعليمي  املستوى 
عىل  ينطبق  نفسه  فالشأن  متدين،  كونه 
أغلب أرباب أرس املنحرفني، إضافة كذلك 
معظم  منها  يعاين  التي  البطالة  لحالة 
ذو  واحد  فرد  يعيلها  التي  األرسة  أفراد 
دخل جد محدود ال يكفي لتلبية ما هو 
الظروف  هذه  ساهمت  وقد  أســايس، 
سلوك  شيوع  إىل  األرسة  داخل  املرتدية 
الالمباالة لدى أغلب أربابها، نظرا لعدم 
مكاين  حيز  توفري  عىل  األرس  هذه  قدرة 
كاف وخاص بكل عضو من أعضائها. إن 
يف  دورها  األرسة  أفقدت  الظروف  هذه 
املقابل  يف  جعلتها  بل  والتوجيه،  الرتبية 
املنحرفة.  السلوكات  مصادر  أحد  تصبح 
فالوسط األرسي كام رصدناه يف الدراسة 
امليدانية لحاالت الشباب مرتكبي سلوك 

والتصدع  التفكك  من  يعاين  العنف 
بسبب غياب أحد األبوين أو انفصالهام3، 
باإلضافة إىل الخالفات الكثرية بني اإلخوة 
األرسي  الجو  يجعل  وغــريه  هــذا  وكــل 
واملتوترة  العنيفة  بالسلوكات  مشحون 
األحيان  بعض  يف  اآلباء  وضد  األبناء  ضد 

كذلك.

بعدما ترسخ اإلحباط وفشل تحقيق 
الفرد  يجد  األرسي،  املحيط  مع  التوافق 
ـ املراهق أو الشاب ـ يف جامعة الرفاق 
التي  القيود  من  للتحرر  مالمئة  وسيلة 
أن  غري  عليه.  فرضها  املجتمع  يحاول 
له  يكون  منحرفة  لجامعة  االنضامم 
تكلفته، فينبغي عىل كل وافد أن يؤديها 
أهداف  تحقيق  من  سيمكنه  كقربان 
مكبوتة لديه. من هنا تربز محاكاة4 الفرد 
املخدرات  تناول  من  بدء  أقرانه  لسلوك 
وإخباره باألرسار واالنجازات التي حققها 
تحقيق  عن  كتعبري  املجموعة  أعضاء 
الشجاعة  ــروح  ل ــداء  إب ــذا  وك الـــذات، 
املواقف،  تلك  تتطلبها  التي  واملجازفة 
كتامن  عىل  التأكيد  رضورة  إىل  إضافة 
لذلك.  وايش  أي  يالقيه  قد  وما  األرسار، 
ومن ثم تبدأ مرحلة أخرى وهي العمل 
الرتكاب  الجديد  الوافد  اصطحاب  عىل 
بأمور  وتكليفه  االعتداء  سلوكات  بعض 
بعد  ثم  بداية،  الطريق  كمراقبة  بسيطة 
ذلك يبارش ارتكاب هذه السلوكات التي 
دومنا  يحرتفه  سلوكا  فشيئا  شيئا  تصبح 
وضع تصور للآمل السلبي الذي ستؤول 
مقابل  يف  وتطغى  بعد،  فيام  األمور  إليه 
املتعلقة  الرغبات  لتلبية  األنانية  ذلك 

جهة  من  تنمو  كام  املخدرات،  بتناول 
املجتمع،  اتجاه  العدوان  دوافع  أخرى 
طابعا  الرفاق  جامعة  تكتيس  ثم  ومن 
يف  سواء  الجانح  الفرد  حياة  يف  رياديا 

االهتاممات والرغبات.

دور  عن  امليدانية  الدراسة  كشفت 
من  مجموعة  دفع  يف  املجالية  العوامل 
املراهقني والشباب نحو سلوك االنحراف 
بأن  سابقا  ذلك  إىل  أرشنا  فكام  والعنف، 
من  مجموعة  يعرف  الحرضي  الوسط 
عن  تكشف  والتي  املختلفة،  االختالالت 
واملساواة  التكافؤ  قيم  شعارات  زيف 
بني  والــتــوازن  املواطنني  بني  والعدالة 
هذه  وترجع  املدينة،  أحياء  مختلف 
االختالالت إىل تاريخ تشكل هذه األحياء 
املحيطة  والبرشية  ــة  اإلداري ولظروفها 
بذلك5. وفيام يخص عالقة املجال بالدفع 
تكاد  العالقة  فإن  العنف،  سلوك  نحو 
تكون جدلية بني االثنني، مبعنى أن توفر 
عدد من الخصائص واملميزات يف مجال ما 
داخل املدينة يجعل متظهر سلوك العنف 
واملمتلكات  األشخاص  ضد  واالعتداء 
مرجحا مقارنة مع مجال أخر داخل نفس 
أخرى،  وخصائص  مميزات  له  املدينة 
فالحاالت املعنية بارتكاب سلوك العنف 
حسب الدراسة تنتمي إىل مجاالت شبه 
حرضية أكرث منها مناطق حرضية. وميكن 
إيجاز الخصائص التي متيز أحياء مرتكبي 
سلوك العنف من فئة الشباب عىل النحو 

التايل:
املنازل  حيث  البناء:  عشوائية   -
مشيدة بدون تصاميم قانونية، وبذلك 
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الصحيحة،  املعايري  تراعي  ال  فهي 
التشميس  مدة  قرص  األزقــة،  (ضيق 

للبيوت).
االجتامعية  املرافق  وبعد  غياب   -
التي  األحياء  عن  بالشباب  الخاصة 

يقطن بها املبحوثني املنحرفني.
يؤدي  األمنية  الخدمات  ضعف   -

إىل سيادة منطق السيبا.
املــخــدرات  مــروجــي  انتشار   -
الشعبية  لألحياء  املناطق  مبختلف 

واملتدهورة.
البليارد  ونوادي  مقاهي  وجود   -
تستغل لبيع وتناول املخدرات وألعاب 

الحظ (القامر).
لــشــبــاب  ــالت  ــت ــك ت ــــود  وج  -
محدودة  عصابات  شكل  يف  منحرفني 
ــعــدد لــالعــتــداء عــىل األشــخــاص  ال

واملمتلكات.
- ارتكاب أفعال اإلجرام واالعتداء 
يف  ذلك  يتم  بل  اإلقامة  حي  خارج 

أحياء أخرى أو أماكن معزولة.
حول  عام،  ووصم  تصور  شيوع   -

بكونهم  املتدهورة  لألحياء  املنتمني 
وهو  اجتامعيا،  ومرفوضني  منحرفني 
يف  والرغبة  الكراهية  شعور  يكرس  ما 

االنتقام.
يتضح مام سبق أن املجال إىل جانب 
محوريا  دورا  يؤدي  االجتامعية  الظروف 
تعاظم  ما  إذا  العنف،  سلوك  تغذية  يف 
توفر ظروف خاصة داخله، يكون طابعها 
عىل  يؤثران  اللذين  والالنظام  العشوائية 
والشباب،  املراهقني  فئة  خصوصا  األفراد 
لديها  اإلحــســاس  تــراكــم  يـــزداد  التي 
فاإلقامة  والتهميش.  والحيف  بالقسوة 
عن  بداية  يعرب  املــجــاالت  هــذه  مبثل 
تصنيف طبقي، ثم اجتامعي وثقايف غري 
الشباب  نظر  يف  خصوصا  يكون  عادل، 
ملجال  فاالنتامء  وبالتايل  املقام،  وضيع 
محدد داخل الوسط الحرضي ال يخلو من 
وصم ساكنته بالتخلف والهمجية6 (سهب 
حي  الواد،  إسامعيل،  موالي  حي  القايد، 
لالحتكاك  حاجة  دومنــا   (... االنبعاث 
يف  الصالح  كام  الطالح  ومتييز  بساكنته 
الواحدة  املدينة  داخل  املناطق  جميع 

كانت راقية أو فقرية/ متعلمة أو أمية...
الحرضي  فالوسط  أخرى  جهة  ومن 

أو شبه الحرضي متدين نسبيا من حيث 
وغياب  والخدمات  األساسية  البنيات 
كل  املــدين،  السلوك  لقواعد  استيعاب 
بالنقص  إحساسا  ساكنته  لدى  يولد  هذا 
هو  الحل  يكون  ثم  ومــن  والدونية، 
العمل عىل تجاوز هذه الحواجز املادية 
سلوكات  مع  التامهي  خالل  من  خاصة 
حالة  يخلق  ما  وهو  امليسورة،  الطبقات 
غري  التنافس  نتيجة  الالمعيارية.  من 
وجه  عىل  الشباب  فئة  لدى  املتكافئ 
تحقيق  يف  الرغبة  حيث  الخصوص 
قانونا  مجرمة  بوسائل  محددة  أهداف 
مظاهر  بروز  يالحظ  هكذا  ومجتمعيا، 
من السلوك املشحون بالعنف باملجاالت 
الحرضي،7  املجال  داخــل  املتدهورة 
هذه  يف  والسكن  اإلقامة  فإن  ثم  ومن 
تنامي  يف  كبري  بشكل  يساهم  املجاالت، 
برمته  املجتمع  ضد  والعدوان  االحتقان 
وسط  املستقرة  الفئات  مجموع  لدى 
واملجالية  االجتامعية  الظروف  هــذه 
والشباب.  املراهقني  خصوصا  الصعبة، 
يؤثر  التي  الرئيسية  املكانة  يوضح  وهذا 
أخذها  ينبغي  والتي  اإلقامة  وسط  بها 
الدراسات  هذه  مثل  يف  االعتبار  بعني 

التي تهتم بسلوك اإلنسان.

1 - Banque Mondiale, Promouvoir les opportunités et la participation des jeunes, région moyen -orient Afrique du nord, Département 
de développement durable, 2012, (Rapport non publié).

2 - Haut Commissariat au plan, Enquête nationale sur les jeunes, 2012.
3 - كاظم الشيب، (2007.)، العنف األرسي، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل، الدار البيضاء.

4 - Michel Wieviorka, (2004), La violence : voix et regardes, édition Balland, p 109- 110. 
5 - عبد املالك ورد، (2006)، الفاعل املحيل وسياسة املدينة باملغرب، جامعة موالي إسامعيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس، سلسلة دراسات وأبحاث، رقم 

26، ص 157.
6 - Laurent Mucchielli, (2002), Violence et Insécurité, éditions la Découverttes & Syros, Paris, p 20 – 21. 

7 - املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية، )2003(، العشوائيات يف املجتمع املرصي، ص 166.
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املجال وثقافة العنف :
املجالية  للعوامل  تحليلنا  يف  نستنتج 
قامت  التي  املــدروســة  الحاالت  لــدى 
رشائح  بأنها  العنف  سلوك  بارتكاب 
اجتامعية ينتمي أغلبها إىل طبقات فقرية 
ومتصدعة  وثقافيا  اجتامعيا  ومتدنية 
حياتها  عىل  وتطغى  كذلك،  اقتصاديا 
االستنتاجات  وهــذه  التفكك،  عوامل 
الخالصات  أهم  مع  كبري  بشكل  تتامىش 
التي انتهت إليها املدرسة االيكولوجية،8 
أحد  تشكل  البيئية  الــظــروف  بكون 
املؤثرات املهمة يف انتشار واتساع نطاق 
االنحراف وسلوك العنف، كام يتفق هذا 
والدراسات  البحوث  معظم  نتائج  مع 
أو  املتدهورة  املناطق  عىل  أجريت  التي 
مبا  العامل  مدن  مختلف  يف  العشوائيات9 
فيها الدول النامية خصوصا تتميز بنقص 
مقابل  يف  واالجتامعية  الصحية  املرافق 
واألزقة  الشوارع  يف  دؤوبة  حركة  وجود 
داخل  السكانية  الكثافة  ارتفاع  نتيجة 
تزايد  يف  يسبب  ما  هو  األحياء،  هذه 
واالكتظاظ  االزدحــام  نتيجة  الضوضاء 
املناطق  هذه  أن  إىل  باإلضافة  الكبري، 
املتناثرة،  القاممة  تواجد  من  التخلو 
حياتهم  يف  الناس  يحتاجه  ما  أن  بسبب 
اليومية من بضاعة وغريها يتم ترويجها 
يف  فقط  وليس  واألزقة  الشوارع  بوسط 
تم  املظاهر  هذه  كل  خاصة،  محالت 
مدينة  من  مختلفة  أحياء  يف  رصدها 

لحي  فاالنتامء  ذلــك  عىل  وبناء  ســال. 
الحرضي  بالوسط  من  متدهور  شعبي 
كام أرشنا إىل ذلك يشكل وصام اجتامعيا 
املناطق  هذه  تعرفه  ما  بسبب  للفرد، 
وأنواع  أشكال  كل  معدالت  ارتفاع  من 
السلوك املنحرف، وبالتايل فهناك تصنيف 
فهم  يف  يساهم  أن  ميكن  أيضا  مجايل 
جانب من السلوك اإلنساين وردود أفعال 
الفرد بناء عىل هوية املكان الذي ينتمي 

إليه.
ــل  ــوام ــع ال يف  ــث  ــح ــب ال ــرب  ــعــت ي
العنف  لسلوك  املغذية  السوسيومجالية 
فتمييزنا  رضوريا،  أمرا  القول  سلف  كام 
عوامل  بني  العوامل  هذه  تفسري  خالل 
وأخــرى  ــه،  ذات بالفرد  مرتبطة  ذاتية 
محيطية يثبت القول بتضافر عوامل عدة 
وارتكاب  االنحراف  إىل  بالشباب  تؤدي 
أو  املمتلكات  ضد  سواء  العنف  سلوك 
ميكن  ذلك  إىل  إضافة  األشخاص.  ضد 
حيث  الجنس  عامل  أهمية  عىل  التأكيد 
أن سلوك العنف يقرتن أكرث بالذكور منه 
باإلناث وهذا يعني بأن اختالف الجنس 
والوسيلة  العنف  نــوع  عىل  ينعكس 
املستوى  عىل  وحتى  فيه،  املستعملة 
لدى  السلوك  هذا  وبروز  فتجيل  الكمي 
الذكور  لدى  معدالته  ترتفع  الجنسني، 

مقارنة مع اإلناث10.
السن  عامل  تدخل  أن  إىل  نشري  كام 
التي  امليدانية  الدراسة  نتائج  حسب 

كون  يف  األخــرى،11  البحوث  مع  تتالقى 
سلوك العنف كغريه من أشكال االنحراف 
يتمظهر أكرث ابتداء من سن املراهقة إىل 
نهاية العقد الثالث، التي تصل فيها مثل 
هذه السلوكات أوجها نظرا ملا تتميز به 
هذه املرحلة من تحوالت بدنية ونفسية 
السلوك  لكن  قيمية،  ثم  واجتامعية 
العقد  يف  بالرتاجع  يبدأ  عموما  املنحرف 

الرابع من عمر اإلنسان.

خاتمة

العوامل  بأن  القول  ميكن  إجــامال 
الدراسة  هذه  حسب  السوسيومجالية 
ثقافة  شيوع  يف  أساسيا  عامال  تشكل 
العنف التي متيز رشائح واسعة ومختلفة 
بالوسط الحرضي، كام يتضح بأن أعامل 
غريها  من  أكرث  بالشباب  ترتبط  العنف 
بأن  يعني  ما  وهذا  األخرى  الفئات  من 
الظروف  من  يتغذى  العنف  سلوك 
االجتامعية لألفراد واملتصلة مبا هو ذايت 
صحة  النتائج  هذه  وتوضح  ومحيطي. 
وعليه  منها،  انطلقنا  التي  الفرضية 
املتسم  اإلجرامي  السلوك  من  فالحد 
بالعنف خاصة والسلوك املنحرف عامة 
تحسني  عىل  العمل  خــالل  من  يتأىت 
وأنسنة  للشباب  الذاتية  الظروف  هذه 
الــرشوط  وتــوفــري  املجالية  الــظــروف 

اإلدماجية الالزمة. 

8 - Alain COULON, (1996), L’école de Chicago, que sais je? 2639, presses universitaires de Paris.
9 - املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية، مرجع سابق.

10 - Renaud Fillieule, (2001), Sociologie de la délinquance, collection première cycle, PUF, p 59.
11 - Renaud Fillieule, op cit, p 54. 
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أحمد الراجي
أستاذ التعليم الثانوي التأهيىل$
طالب باحث بسلك الدكتوراه، مخترى9 دينامية المجاالت و المجتمعات،
$ الدار البيضاء المحمدية نسانية المحمدية، جامعة الحسن الثاىى% Tكلية اال.داب و العلوم اال

ية و إشكالية العنف الرمزي من خالل الكتابات الجدارية دينامية المجاالت الحرص%
دراسة حالة مدينة الدار البيضاء

مقدمة

أهم  من  الحرضي  العنف  يشكل 
اسرتعت  التي  ــدراســات  وال املواضيع 
الحقول  شتى  يف  الباحثني  اهــتــامم 
نظريات  عــدة  وظــهــرت  املــعــرفــيــة، 
محاولة  يف  فكرية  واتجاهات  ومقاربات 
جوانبها  من  بالظاهرة  لإلحاطة  منها 

املختلفة.
ــدول،  ال بقية  ــرار  غ عىل  واملــغــرب 
كان  واألسباب،  الظروف  اختلفت  وإن 
التي  الظاهرة  هذه  من  يعاين  زال  وال 
خصوصا  كثرية  أبعادا  لنفسها  رسمت 
باألوساط الحرضية كمدينة الدار البيضاء 

منوذجا.
الكربى  ــحــارضة  ال ــذه  ه أن  ــك  ذل
يزال  وال  شهد  مكشوف  مخترب  مبثابة 
املغرب  حصول  منذ  متسارعة  تحوالت 

اتسعت  حيث  اآلن،  إىل  االستقالل  عىل 
وترية  وتزايدت  الحرضي  املجال  رقعة 
التدفق السكاين نحو املدينة بفعل تطور 
االجتامعية  والخدمات  التحتية  البنيات 
كالتمدرس والصحة، عالوة عىل احتضانها 

ملجاالت وأقطاب صناعية كربى.
عرفته  الذي  الحرضي  التطور  هذا 
مدينة الدار البيضاء، رافقه حدوث العديد 
من املشاكل الحرضية، والتي من أبرزها 
واالزدحام  البيئي  الوسط  جودة  تدهور 
ــدارس،  امل داخــل  واالكتظاظ  املــروري 
واتساع ظاهرة الفقر والتهميش يف عدد 
نقص  إىل  إضافة  الضاحوية،  األحياء  من 
هذه  كل  والتثقيفية،  الرتفيهية  املرافق 
محفزا  عامال  شكلت  البنيوية  املشاكل 
العنف  من  مختلفة  أمناط  انتشار  عىل 
خالل  من  الرمزي  العنف  أخطرها  لعل 

.(les Graffitis) الكتابات الجدارية

العنف الرمزي مبدينة الدار البيضاء؟

الجدارية عنفا رمزيا؟

انتشارها؟

دراســـة
المفاهيم المؤطرة للبحث

1 - الدينامية :
حالة  من  واالنتقال  التحول  تعني 
دوريــة  أو  خطية  هيأة  يف  أخــرى  إىل 
يقتيض  مام  تراجعية،  أو  تصاعدية  أو 
ذلك  فيه  ينجز  وزمانا  فيه  يتحرك  مجاال 
اعتبار  ميكن  ثم  ومن  واالنتقال،  التحول 
الدينامية يف العلوم االجتامعية كصريورة 
الفرتة  تعترب  تطور  ومراحل  بداية  لها 
الراهنة إحداها وتؤرش لتوجهات التطور 

املستقبيل»1.

ملف العدد

1 - املختار األكحل، 2004، دينامية املجال الفالحي و رهانات التنمية املحلية حالة هضبة بنسليامن، دار أيب رقراق للطباعة و النرش، ص 9.
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بالتحول  الحرضية  املجاالت  تتميز 
مظاهر  ــدة  ع يتخذ  الــذي  املستمر 

منها:

واملظاهر يف املراكز الضاحوية.

لفرتة  تعود  التي  الــدواويــر  تضخم 
االستعامر.

أو  املركز  يف  سواء  األحجام  واملختلفة 
يف املجال الريفي.

2 - املدينة :
يتغري  إيكولوجيا  «نظاما  املدينة 
االجتامعي  تنظيمها  ويحكم  باستمرار 
عمليات املنافسة والتكافل، وفيها يتعلم 
املــوارد  حول  يتنافسون  كيف  ــراد  األف
وتختلف  وجــامعــات  فــرادى  ــنــادرة  ال
الطبيعية الحقيقية يف العالقات التنافسية 
عرب الزمن وترتبط بالتغريات يف الظروف 

البيئية»2.
فيها  يخلق  مفتوحة  «منطقة  وهي 
إنساين  وسط  فهي  الحديث  اإلنسان 
اجتامعي،  مصنع  وهي  الغرباء،  ملتقى 
املدينة  تتحمل  اإلنسان  لتغيري  وورشة 
هو  ما  واستعامل  استخدام  املــهــداة 
أمناط  ثالث  وتقدم  واقتصادي،  سيايس 
التنشيط،  الحرضية،  االستعامالت  من 

املشاركة، القرار»3.
وحدد الدكتور سعيد أيت حمو ثالث 
مستويات للتمدين4 تنطبق عليها نظرية 

الهاالت الثالث بشكل كبري:
تشمل   :la Banlieue
منها  القريبة  والضاحية  النواة  املدينة 
وهي  الحرضي،  النسيج  مستوى  عىل 
مبنية ومندمجة يف نسيجها االقتصادي 

واالجتامعي.
 :l’espace Périurbain
األشكال  فيه  تتداخل  بتمدين  تتميز 
وظائف  فيه  وتتعدد  التمدينية 
عىل  التوزيع  لكيفية  تبعا  املجال 
من  مجموعة  فهناك  الريفي،  املجال 
وهي  أنسجتها،  تتامسك  األشكال 
األصلية  األنوية  تشكل  التي  القرى 
للسكان الريفيني، ثم املجاالت املبنية 
عىل شكل تجزئات سكنية متناثرة يف 

املجال.
 :l’espace Rurbain
لكن  الريف  بطغيان  يتميز  الــذي 
مستوى  عىل  خفيفة  متدين  مبالمح 
تتخذ  فردية  مساكن  غالبيتها  السكن 
شكل  عىل  إمــا  معينة  مرفولوجية 
مساكن فردية عىل محاور الطرق، أو 
املنازل  عرشات  من  سكنية  تجزئات 
تنفصل عن القرى التقليدية ويترصف 

أصحابها يف أساليب البناء.

3 - العنف :
لغة: جاء يف املعجم «لسان العرب» 
وقلة  باألمر  الخرق  هو  العنف  أن  عىل 
وعنافة  عنفا  يعنف  وعليه:  به،  الرفق 
وأعنفه وعنفه تعنيفا، وهو عنيف إذا مل 
العنف،  عىل  يعطي  ال  فيام  رفيقا  يكن 
الذي  والعنيف:  كالعنيف،  األعنف:  أما 

بركوب  رفق  له  ليس  الركوب،  يحسن  ال 
بشدة،  أخــذه  ــيشء:  ال وأعنف  الخيل، 
والتعنيف:  كرهه،  الــيشء:  واعتنف 
العني  وعنف:  واللوم،  والتقريح  التوبيخ 
عىل  يدل  صحيح  أصل  والفاء  والنون 
ضد  الخليل: «العنف  قال  الرفق.  خالف 
فهو  عنفا،  يعنف  عنف  تقول  الرفق، 

عنيف إذا مل يرفق يف أمره»5. 
«السلوك  هو  العنف  اصطالحا: 
والقهر  والــعــدوان  بالقسوة  املشوب 
عن  بعيد  سلوك  عادة  وهو  ــراه،  واإلك
الدوافع  فيه  تستثمر  والتمدن،  التحرض 
رصيحا  استثامرا  العدوانية  والطاقات 
بدائيا كالرضب والتقتيل لألفراد، والتكسري 
القوة  واستخدام  للممتلكات،  والتدمري 

واإلكراه للخصم وقهره»6.
«هو  العنف:  أن   Merz مريز  ويرى 
باآلخرين  األذى  إيقاع  إىل  يؤدي  سلوك 
مبارشة».  غري  أو  مبارشة  بطريقة  سواء 
النفس  علم  مجال  يف  الباحثون  ويرى 
يف  تظهر  سلوكية  استجابة  :»العنف  أن 
فوق  القوة  مامرسات  أشكال  من  شكل 
إرادة الناس اآلخرين، ويعني كذلك إثارة 
الفزع والرعب والهلع والخوف النفيس». 
«ينتج  عدواين  سلوك  عن  العنف  ويعرب 
مصحوبة  تــكــون  إحــبــاط  حــالــة  عــن 
عىل  ويظهر  والغضب،  التأثر  بعالمات 
إلحاق  منها  الغرض  سلوكات،  شكل 
األذى والرضر باآلخرين سواء من الناحية 
طبيعة  ذو  وهو  املعنوية،  أو  املادية 

غريزية وعاطفية»7.
اإلنسانية  العلوم  قاموس  ويعرفه 
عىل أنه: «فعل خشن يهدف إىل الضغط 

ملف العدد :  المـدينــة والعنــف

وإرغام اآلخرين»8. وأن العنف والعدوان 
التي  الهدم  غريزة  عن  ناتج  هو  «إمنا 
والحياة». الحب  غريزة  مع  تتعارض 

العنف «قوة حياتية موجودة بالفطرة يف 
الالشعور الجامعي الثقايف»9.

4 - العنف الرمزي :
بورديو  بيار  االجتامع  عامل  يعرف 
أو  نفوذ  «كل  أنه:  عىل  الرمزي  العنف 
من  جملة  طرح  خالل  من  تأيت  سلطة 
الدالالت، والتي تفرض وتحمل يف معانيها 
الرشعية لكتم ومحو تقارير القوة، والتي 
لهذه  ومنبع  أســاس  ذاتها  حد  يف  هي 
«عنف  أنه:  عىل  كذلك  وعرفه  القوة». 
القوة  بفرض  يرتجم  واستبدادي  تعسفي 

والسلطة عىل أشخاص آخرين».
من  انطالقا  ينشأ  الرمزي  والعنف 
به  يقصد  والذي  املقهور،  اإلنسان  فكرة 
املواطن املهمش واملرتوك بدون رعاية يف 
ميدان معني أو عىل مستوى كل امليادين، 
وبشكل  ينترش  الرمزي  العنف  أن  حيث 

مثري عند زيادة القمع املفروض، وبالتايل 
عند زيادة إحساس اإلنسان بالعجز عن 

مواجهة الواقع10.

5 - الكتابات الجدارية :
الرسومات  أو  بالكتابات  وتسمى 
تواجدها  بسبب  الحائطية  أو  الجدارية 
كان  مهام  الجدران  عىل  كبري  وبشكل 
كلمة  فيها  وتجمع  ومكانها،  نوعها 
ويف  مبعناها.  لإلملام  ورسومات  كتابات 
 ،les Graffitis بـ  تسمى  األجنبية  اللغة 
عىل  الخربشات  أي  أثري  وتعني «نقش 
فإن  وبالتايل،  واألبـــواب»11.  الجدران  
شكلها  كان  كيفام  الجدارية  الكتابات 
رمزية أو مقروءة، أو عىل شكل رسومات 
تفيد  بذاتها  دالة  تعترب  كاريكاتور،  أو 
فكرة محددة، وتعرب عن موقف أو رأي 
فردي أو جامعي موجه إىل الناس عامة 
تتضمن  مقصودة،  جامعة  أو  فئة  إىل  أو 

معنى ميكن استخالصه12.

ي  دينامية المجال الحرص%
لمدينة الدار البيضاء
1 - التوسع الحرضي باملغرب :

الحرضيني  السكان  عــدد  تضاعف 
قرن  خالل  مرة   41 من  بأكرث  باملغرب 
سنة  إىل   1900 سنة  من  الزمن  من 
2004، ذلك أن دينامية التوسع الحرضي 
القرن  بداية  منذ  ارتبطت  باملغرب 
العرشين بدخول املعمر الذي ساهم يف 
إحالل منط جديد يف تعامله مع املجال، 
وأثر يف تغري معامل املدن وبنية املجتمع 
بكل مكوناته ويف تشكيل الرتاب املغريب 

وهيكلته عىل وجه الخصوص. 
فبعد أن كانت املدن املغربية تعيش 
الوظيفة  إيقاعات  وعىل  األسوار  حبيسة 
املبادالت  واقترصت  واملخزنية،  اإلدارية 
التجارية عىل املسالك والطرق الداخلية 
وعىل املدن واملراكز ذات البعد اإلفريقي 
باألساس  يعتمد  التصنيع  وكان  العميق، 
عىل الحرف التقليدية، جاء قرار سلطات 

2 - أ.د. اسامعيل ترية: علم اإلجتامع الحرضي و نظرياته، منشورات جامعة منتوري قسنطينة 2004 ص .51
3 - د. عبد الحميد دليمي: السياسات الحرضية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة 2004 ص ص -09 10

4 - أيت حمو سعيد، 2006، «تراتب املجال حول الدار البيضاء و انعكاسات متدين أحوازها عىل الفالحة»، أطروحة نيل الدكتوراه يف الجغرافيا، كلية اآلداب و العلوم 
االنسانية عني الشق، جامعة الحسن الثاين الدار البيضاء، ص 118-119-120-121

5 - إمام العالمة أيب الفضل جامل الدين محمد ابن مكرم ابن منظور اإلفريقي املرصي : « لسان العرب «، بريوت، دار الصادر، املجلد التاسع، 1968، ص 257 - 258
6 - فرج عبد القادر طه، و شاكر عطية قنديل،2003،: موسوعة علم النفس والتحليل النفيس، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، ط 2، ص 589

7 - فليب بارنو، آالن بريو، رامون بالن، 1975،: املجتمع  و العنف، ترجمة اآلب إلياس الزحالوي، منشورات دار الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، ص 141
8 - محمد عاطف غيث: قاموس علم االجتامع، دار الطبع، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ص  . 213

9 - توماس بالس، 1990، العنف واإلنسان، أربع دراسات حول العنف والعدوان، دار الطليعة، بريوت، ط 1 ، ص . 13
10 - د. مصطفى حجازي، 2001،: التخلف االجتامعي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة 8، ص . 176

11 - سهيل إدريس، 2004،: املنهل فرنيس عريب، دار اآلداب للنرش والتوزيع، بريوت، ط3، ص 586
12 - منصوري مختار، 2004،: اإلعالم الرسمي واإلعالم غري الرسمي « الكتابة عىل الجدران منوذجا «، رسالة دكتوراه دولة يف علم االجتامع، جامعة وهران، ص 181
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االستعامر بعيد معاهدة الحامية املتمثل 
يف نقل العاصمة اإلدارية من مدينة فاس 
مبدينة  وتعزيزها  الرباط،  نحو  العتيقة 
وتقوية  العسكرية،   بقاعدتها  القنيطرة 
دور مدينة الدار البيضاء بتقوية تنافسية 
املحمدية،  مبدينة  وتعزيزها  مينائها 
تشكل  لــبــدايــة  االنــطــالقــة  ليعطي 
وقوة  للسكان  الوطني  للرتاب  جديد 
االقتصادية  ديناميتها  بفعل  استقطاب 

الجديدة. 
بفضل  البيضاء  الدار  مدينة  متثل  و 
وزنها الدميغرايف وثقلها االقتصادي منوذجا 
الحرضية  املجاالت  إنتاج  يف  مختربيا 
الضاحوية،  املجاالت  عىل  وانعكاساته 
يتسع  الهجري  حوضها  يكاد  حيث 
وتحتضن  الوطني،  الرتاب  كافة  ليشمل 
داخل حدود مجالها الرتايب حوايل ⅓ من 

مجموع سكان املغرب.

2 - تاريخ مدينة الدار البيضاء:
بني  املؤرخني  بني  أنفا  اسم  تضارب 
أنفا وبني أنفي إشارة إىل الحيز الجغرايف 
الذي تتواجد به الدار البيضاء حاليا، ومل 
مؤسس  يحدد  أن  منهم  أحد  يستطع 
تأسيسها  نسب  من  هناك  إذ  بدقة،  أنفا 
(ليون  ــوزان  ال كابن  الرومان  عهد  إىل 

إىل  تأسيسها  آخرون  وأرجع  اإلفريقي)، 
الفينيقيني، غري أن جل املؤرخني يؤكدون 
ببناء  قاموا  من  هم  أمازيغ «زناتة»  بأن 
عبارة  األخــرية  هذه  كانت  حيث  أنفا، 
املرينيني  عهد  يف  صغرية  مدينة  عن 
مفتوحة عىل املبادالت التجارية البحرية 
اسبانيا  دول  مع  خصوصا  الخارج  مع 

والربتغال.
يف  العلوية  األرسة  حكم  ظل  وتحت 
عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان  عهد 
املدينة  انبعثت   ،(1790-1757) الله 
وأصبحت «دار البيضاء» أو «كاز بالنكا» 
ببناء  تم  حيث  االسبانية،  للتسمية  تبعا 

تخصيصه  تم  أسوار  من  متكون  حصن 
أصبح  والذي  للجنود،  كمحلة  البداية  يف 
دكالة         لقبائل  مفضلة  وجهة  بعد  فيام 

والشاوية.
ويف سنة 1830، عرفت التجارة بالدار 
هذا  مستمرا،  لكن  بطيئا  منوا  البيضاء 
التطور بدأت مالمحه تظهر يف ظل حكم 
حيث  األول  الحسن  مــوالي  السلطان 
بدأت املدينة تشكل نقطة جذب للتجار          
والحرفيني باململكة عامة وفاس ومراكش 

خصوصا.
محطة   1912 سنة  شكلت  ــد  وق
انطالق  بإعطاء  مهام  ومنعطفا  تاريخية 
أكرب  لبناء  البيضاء  الدار  مبدينة  األشغال 
عرفت  إذ  باململكة،  مجهز  عرصي  ميناء 
املدينة طفرة اقتصادية نوعية من خالل 
لالستثامرات  بجلبه  امليناء  هذا  نشاط 
أن  سيؤهلها  والذي  واألجنبية  الوطنية 
تكون مدينة عرصية وعاصمة اقتصادية 

للمغرب.

ملف العدد :  المـدينــة والعنــف

عدد  وتطور  الحرضي  التوسع   -  3
السكان مبدينة الدار البيضاء :

ينتمي املجال املدروس إىل جهة الدار 
عىل  الجغرايف  مبوقعها  سطات  البيضاء 
قطب  أول  وتعترب  األطلنتي،  الساحل 
االستغالليات  من   45% بحصة  صناعي 
الصناعية، وأول قطب مايل مبعدل 30% 
من الشبكة البنكية يضم املقرات العامة 
الوطنية،  للبنوك  االجتامعية  واملراكز 
يناهز  ما  لوحدها  املدينة  وتستوعب 
%46 من الساكنة النشيطة عىل الصعيد 

الوطني.
الدار  مبدينة  السكان  تطور  شهد 
كان  أن  فبعد  متسارعة،  وترية  البيضاء 
نسمة  يتجاوز 20000  ال  السكان  تعداد 
أربع  الرقم  هذا  تضاعف   ،1900 سنة 
 78000 حوايل  ليصل   1913 سنة  مرات 
نسمة، ليقفز إىل معدل 658000 نسمة 
فرتة  بعد  املدينة  وشكلت   .1950 سنة 
االستقالل قوة جذب هائلة لليد العاملة 
حيث  الوطنية  املجاالت  مختلف  من 
للسكان  العام  اإلحصاء  خــالل  اتضح 
رأس  عىل  أنه   1971 لسنة  والسكنى 
كل ساعة كان 4 من كل عرشة أشخاص 
ينحدرون من األرياف نحو مدينة الدار 
أصبحت   1982 سنة  وبحلول  البيضاء13، 
التي  الكربى  الحارضة  البيضاء  ــدار  ال
سكان  من   11,2% نسبة  تستوعب 
تم   2004 سنة  إحصاء  وخالل  املغرب، 

تعداد سكان املدينة مبا يقارب 3630000 
نسمة   4270750 إىل  لريتفع  نسمة، 

حسب نتائج إحصاء 2014.
وبخصوص الكثافة السكانية باملدينة 
فنالحظ بأن هناك تدرج من املركز تجاه 
بقلب  املتواجدة  فالجامعات  الضواحي، 
كثافة،  نسبة  أكرب  تعرف  كأنفا  املدينة 
املدينة  تعرفها  التي  السكن  أزمة  ومع 
االقتصادية  األنشطة  بنية  تطور  وتزايد 
تطورات  ظهرت  العقار،  من  وحاجياتها 
باملوازاة  الساكنة  توزيع  مستوى  عىل 
ــاد  وازدي الضاحوية  املجاالت  منو  مع 
تفيش  يف  تسبب  مام  السكنية،  وظيفتها 
أجزاء  كل  يف  الالئق  غري  السكن  بنيات 

الضواحي.

الكتابات الجدارية: أنواعها 
وعوامل ظهورها وانتشارها

1 - أنواع الكتابات الجدارية :

أ - حسب طبيعتها : تصنف الكتابات 
وآخر  تصويري  صنف  إىل  الجدارية 
اآلخــر،  عن  مختلف  وكالهام  شفهي، 
التي  الرسومات  كل  يشمل  فالتصويري 
حجمها  كان  مهام  الجدران  عىل  تتجسد 
ولونها، وقد يتخذ هذا الصنف قالبا فنيا 

خصوصا حينام يشغل مساحات كبرية.
فهو  الشفهي،  الثاين  الصنف  أمــا 
ميكن  ما  كل  ويضم  شيوعا  األكرث  النمط 
حتى  أو  عبارات  أو  مفردات  من  كتابته 

13 - محمد النشوي، 2004، أثر املتغريات الطبيعية و البرشية و السياسية و االقتصادية و الوطنية و الدولية عىل تطور التشكيلة السكانية بالدار البيضاء 1830 - 
1994، منشورات مجلة املجال الجغرايف و املجتمع املغريب، مطبعة النجاح الجديدة، ص 20
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رموز وإشارات، ويتخذ أيضا عدة أبعاد، 
فبقدر ما هو وسيلة تعبريية أو إعالمية 
فاعلوها  يشهرها  عنف  أداة  كذلك  فهو 
الشتم  عبارات  فتضم  العامة،  وجه  يف 
التي  البذيئة  واملفردات  القبيح  والكالم 

متس وتخدش الحياء االجتامعي.

ويقسمها   : مكانها  حسب   - ب 
الباحثون إىل نوعني هام:

ــامء  األس كتابة  ويشمل  الــعــامــة، 
ترش  أو  وتحفر  تكتب  التي  والرموز 
الخارجية  الــجــدران  عىل  بالدهان 
اإلعالن  ولوحات  واألسيجة  واألشجار 

واألنفاق.

الخاصة، وهي التي توجد عىل جدران 
بل  خاص  منط  ويعتربونها  املراحيض، 
ومتميز من حيث املضمون والشكل، 
وتقوم بها جامعات أطلقت عىل نفسها 

تسمية «أدباء املراحيض»؛

تضم   : مضمونها  حسب   - ت 
صنفني،  أو  نوعني  الجدارية  الكتابات 
وإن كانا يتداخالن تحت نفس التسمية، 

لكنهام يختلفان يف طريقة األداء:
 ،Le Graff
وهو رسم مصور عىل الجدار ويشكل 
الكتابات  مجموع  من  هاما  جــزءا 
بالرضورة  وليس  العامة،  الجدارية 
يكون  قد  بل  فنيا،  منحى  يأخذ  أن 
يحمل  الذي  الكاريكاتور  شكل  عىل 
ذات  املعاين  من  العديد  طياته  يف 
وحتى  والسياسية  االجتامعية  األبعاد 

االستهزاء  صفة  نلمح  وهنا  الدينية، 
يتميز  الجداري  الرسم  إن  ــزح،  وامل
وكذلك  وغــرضــه  أدائـــه  حيث  مــن 
وهي  إلنجازه،  املستعملة  األدوات 
حيث  الحديثة،  للتقنيات  تبعا  تتطور 
الزجاج  عىل  الرسم  إىل  حاليا  ارتقى 
عىل  الستينات  يف  ميارس  كان  بعدما 
العامرات  عىل  ثم  اإلسمنتية  البنايات 
قد  باريس  كانت  وإن  الثامنينات،  يف 
غريها  فإن  النمط  هذا  مبثل  حظيت 
والسيام الدول العربية ال زالت تعيش 
الستينات  يف  كام  الظاهرة  بدايات 

والسبعينات.
le Tag، ويعترب 
فبالعودة  الجدارية،  للكتابات  قاعدة 
أن  نجد  لها،  التاريخية  الجذور  إىل 
الشعوب األوىل كانت تحفر الجدران 
مللوكهم  أو  لهم  أسامء  عليها  وتنقش 
هذا  ويعترب  حياتهم،  طريقة  وتجسد 
األدوات  لبساطة  جدا  بسيطا  النمط 
لبدائية  تبعا  وذلك  فيه،  املستخدمة 
من  وانتقاال  الغابرة،  العصور  تلك 
الكهوف واملغارات التي كان اإلنسان 
إىل  النقوشات  تلك  انتقلت  يسكنها، 
الحالية،  والبنايات  العامرات  جدران 
وإن كانت عىل حسب اعتبار الباحثني 
التقيص  يف  مهم  أثري  دليل  األثريني 
حياة  ملعرفة  تاريخية  حقائق  عن 
الفرتة،  تلك  يف  عاشت  التي  الشعوب 
الحياة  منط  الباحثون  يستشف  ومنها 
التي  والدينية  والثقافية  االجتامعية 

كانت سائدة.

تقسم   : مواضيعها  حسب   - ث 

حسب  أيــضــا  ــة  ــجــداري ال الــكــتــابــات 
أو  سياسية  مواضيع  إىل  مواضيعها 
الكتابات  تضم  كام  اجتامعية،  مواضيع 
ثقافية  سواء  أخرى  مواضيع  الجدارية 
أو رياضية مؤيدة لفريق أو منارصة له، 
الحياة  مواضيع  باختالف  تختلف  وهي 

االجتامعية كافة.

2 - الكتابات الجدارية عرب العامل:
عاصمة  نــيــويــورك  مدينة  تعترب 
ويعود  العامل،  يف  الجدارية  الكتابات 
السبعينات،  منتصف  إىل  فيها  الظهور 
شباب  من  مجموعات  ــدأت  ب حيث 
عن  للتعبري  الجدران  تستخدم  املدينة 
وتفوقهم،  النفسية  وأحاسيسهم  ذواتهم 
هزلية  وكتابات  صور  يف  ذلك  فجسدوا 
يف  ظهورها  ارتبط  ولقد  للضحك،  ومثرية 
نيويورك أوال باألنفاق والقطارات، حيث 
املغامرة،  مبثابة  كانت  عليها  الكتابة  أن 
والجامعات التي تبنت هذا االتجاه هم 
وجدوا  الذين  واالسبان  السود  الشباب 
منفذا  واالجتامعية  املادية  أوضاعهم  يف 
لهم لخلق وإبداع طرائق تفكري مختلفة 
توصلوا  وقد  العامة،  الثقافة  إطار  عن 
إبداع  إىل  ورسومهم  أدواتهم  تطوير  عرب 
وذلك  الجدارية  الكتابة  يف  جديد  اتجاه 
نحو الفن الجداري، لكن اليشء األسايس 
الكامن خلف هذا التطور يف نيويورك هو 
مدرسة  HIP-HOP التي برزت يف أوائل 
مسؤولة  كانت  التي  وهي  الثامنينات، 
وتطورها،  الجداريات  هذه  شعبية  عن 
كبري  بشكل  اإلعالم  وسائل  أسهمت  كام 
من  العديد  بروز  يف  وكذا  شيوعها،  يف 
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النمط  مثل  األخرى  والظواهر  الثقافات 
وكذا   ،Rap Music املوسيقي  األمرييك 
ممن  وغريها   Break dancing الرقص 

تسمى  بالثقافات الهامشية.
الكتابات  ــاهــرة  ظ ــرشت  ــت ان ــم  ث
الجدارية يف معظم الدول األوروبية عن 
كانت  حيث  واإلعــالم،  السياحة  طريق 
وعىل  االيطالية  املدن  يف  الظاهرة  بداية 
باريس  مدينة  ثم  ميالنو،  مدينة  رأسها 
الذي  العنرصي  التمييز  عن  للتعبري 
املدن  يف  السود  ورشائح  األقليات  طال 

الفرنسية األخرى.

الكتابات  وانتشار  ظهور  عوامل   -  3
الجدارية مبدينة الدار البيضاء:

مجالية  اختالالت  تشهد  حرضيا  وسطا 
ناتجة عن سوء تدبري املجال ونقص حاد يف 
املرافق والتجهيزات العمومية، وباملقابل 
اكتظاظ سكاين كبري وتدفقات برشية من 
وظهور  األخرى،  الرتابية  املجاالت  شتى 
أحياء هامشية يف ضواحي املدينة يطغى 
عىل معظمها السكن غري الالئق، وبالتايل 
السلوكات  عىل  الوضعية  هذه  أثــرت 
الشباب،  فئة  السيام  والجامعية  الفردية 
العنف.  من  مختلفة  أمناطا  وظهور 
رمزيا،  عنفا  الجدارية  الكتابات  وتشكل 
وإن اتخذ بعضها طابعا فنيا، بالنظر إىل 
معاين  ذات  والرموز  والرسوم  الكتابات 
الكالم  خانة  يف  أغلبها  يندرج  ودالالت 
العامة  واآلداب  للقيم  املنايف  البذيء 

املتعارف عليها وسط املجتمع.

فيها  يتخبط  التي  األزمــات  من  لجملة 
السيام  البيضاء،  للدار  الحرضي  املجال 
مظاهرها  أبرز  من  التي  التعليم  أزمة 
االكتظاظ الكبري داخل الفصول الدراسية، 
فئة  لدى  والرتبية  القيم  مؤرش  وتدين 
صارت  وبالتايل  التالميذ،  من  واسعة 
واملؤسسات  املدارس  ومراحيض  جدران 
عن  واإلفصاح  للتعبري  فضاء  التعليمية 
النفسية         واملشاكل  املتناقضة  املشاعر 
واسعة  رشيحة  تجتاح  التي  واالجتامعية 

من املراهقني.

يف تكريس ظاهرة العنف الرمزي، حيث 
أحياء  وظهرت  الحرضي  املجال  اتسع 
جديدة تكاد تفتقر للمرافق والتجهيزات 
وحدائق  الخرضاء  كاملساحات  العمومية 
األطفال والفضاءات الرتفيهية والتثقيفية، 
انتشار  يف  كبري  بشكل  ساهم  الذي  األمر 
التهميش والهشاشة االجتامعية يف أوساط 

الفئات الشابة.

بشكل أو بآخر، إذ تكشف لنا معطيات 
األمية  نسبة  ارتفاع  عن   2014 إحصاء 
فأكرث،  سنوات  البالغني 10  السكان  لدى 
سيدي  بجامعة   21.9% إىل  تصل  حيث 
ومــوالي  ببنمسيك  و20.4%  عثامن، 
املحمدي،  بالحي   19% ومبعدل  رشيد، 
اكتظاظا  تشهد  املناطق  هذه  ومعظم 

سكانيا كبريا.

معظمها  فإن  رموزها،  ومعاين  الجدارية 
الفرق  إلحدى  رياضيني  ملشجعني  يعود 
الوطنية لكرة القدم خصوصا نادي الوداد 

الريايض ونادي الرجاء البيضاوي.

توصيات الدراسة

حول  والبحث  الدراسة  تعميق   -
ظاهرة العنف الرمزي من خالل الكتابات 
يف  مادامت  عليها  والقضاء  الجدارية، 
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متقدما  مسارا  تتخذ  أن  قبل  مهدها 
املعالجة  عىل  عصية  خالله  من  تصبح 

والتصحيح.
باعتباره  التعليم  أزمة  معالجة   -  
املواطنة  نحو  للتغيري  حقيقيا  مدخال 
القيم    لنرش  ناجعة  وآلية  النشيطة، 

وصونها.
الذي  الذكية،  املدينة  مفهوم  إن   -
يتوخى   ،1990 سنة  أواخــر  يف  ظهر 
يف  الحديثة  الرقمية  التقنيات  استثامر 
تحسني األوضاع االقتصادية واالجتامعية 
هذا  وعىل  املدن14،  لسكان  والسياسية 
ملدينة  الحرضي  التأهيل  فإن  األســاس، 
سياسة  تبني  يفرض  البيضاء  الـــدار 
استعامل  عىل  ترتكز  مالمئة  حرضية 
البنية  وتدبري  الرتابية  للموارد  أفضل 
التحتية والخدماتية بتوظيف تكنولوجيا 
جودة  لتحسني  واالتصاالت،  املعلومات 
مستوى  عىل  للسكان  املقدمة  الخدمات 
والتعمري  النقل  (حركة  مجاالت  عدة 

واألمن والصحة العمومية)،
-  ايجاد حلول ناجعة ألزمة مدينة الدار 

األخرى،  املغربية  املدن  وباقي  البيضاء 
خالل  من  املجالية  االختالالت  ومعالجة 
وتوفري  التشاريك،  الرتايب  التدبري  حكامة 
السوسيواقتصادية  واملرافق  التجهيزات 
السيام باملراكز الضاحوية واملجاالت ذات 

الكثافة السكانية املرتفعة.
يف  املدين  املجتمع  فعاليات  إرشاك   -
سياسة املدينة، ملا له من دور يف مجال نرش 
ودمجهم  الشباب  مواهب  وصقل  القيم 

يف محيطهم البيئي واالجتامعي.
- تنظيم حمالت التوعية والتحسيس 
لنرش  الشعبية،  األحياء  كام  املدارس  يف 
وتشجيع  البيئي،  املواطن  ثقافة  وترسيخ 
الجمعيات واألندية املدرسية عىل تأطري 

هذه األنشطة الثقافية.
العمل  بها  القوانني الجاري  تطبيق   -
الجدارية،  الكتابات  لزحف  حد  لوضع 
ذات  وصور  رموز  من  تحمله  ملا  نظرا 
بالحياء  األحيان  غالب  يف  مخلة  دالالت 
جهة  من  وتساهم  العامة،  واآلداب 
أخرى يف تشويه جاملية املشهد الحرضي 

للمدينة.

خاتمة

ملدينة  الحرضي  التوسع  صاحب 
من  مرضية  ظواهر  بروز  البيضاء  الدار 
أخطرها العنف الحرضي، هذه الظاهرة 
بجذورها  ترضب  التي  السوسيولوجية 
سلوكات  عن  عبارة  التاريخ،  أعامق  يف 
يف  وتختلف  أشكالها  يف  تتحد  منحرفة 
أسبابها تبعا لإلطار الزماين واملكاين الذي 

تتشكل منه.
وإذا كانت مدينة الدار البيضاء تتوفر 
باعتبارها  هائلة  ــدرات  وق مــوارد  عىل 
قطبا اقتصاديا وماليا كبريا عىل املستوى 
تواجه  الوقت  ذات  يف  فإنها  الوطني، 
عىل  بنيوية  ومشاكل  كبرية  تحديات 
باألساس  ناتجة  االجتامعي،  الصعيد 
ظاهرة  وتفاقم  املجالية  االختالالت  عن 
يف  حاد  ونقص  االجتامعية،  الهشاشة 
القادرة  األساسية  والتجهيزات  املرافق 
عىل احتواء العدد الكبري للساكنة، حيث 
لالنزالق  عرضة  الشباب  فئة  أصبحت 
واالنحالل  والعنف  اإلدمان  متاهات  يف 
من  يستدعي  ــذي  ال ــر  األم الخلقي، 
املجتمع  وفعاليات  الدولة  مؤسسات 
املدينة  أزمــة  ملعالجة  التدخل  املــدين 
إذكاء  يف  املسببة  العوامل  عىل  والقضاء 

العنف الحرضي. 
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عبد الرحيم بورقيا

ي عنف المالعب كامتداد للعنف الحرص%

ملف العدد

التشجيع أو بالفرنسية سيپپورترييسم، 
إنها الظاهرة املعروفة بـ«اإللرتا» املعارصة 
يف املغرب. فالتشجيع يف حقل كرة القدم 
به  يقوم  ــذي  ال الجامعي  العمل  هو 
املشجعني األكرث متثيلية لتشجيع فرقهم. 
التزام  يعكس  العمل  من  النوع  هذا 
واملراهقني-   -الصغار  الشباب  ومتسك 
الكروية،  الفرق  دعــم  يف  عــام  بشكل 
وللمجموعات  لها  مضافة  قيمة  وإعطاء 
التي ينتمون إليها. وقد ظهرت مجموعة 
متكتل،  واحــد  كجسم  املشجعني  من 
وكتنظيم مجسد لهذه الظاهرة يف املغرب 

ألول مرة يف عام 2005. 

كانت مجموعة «الغرين بويز» التي 
تجسيد  أول  البيضاوي  الرجاء  تشجع 
للفكرة بعد اختيار الشعار، ووضع الالفتة 
جمعت  التي  اإلفريقية  املواجهة  خالل 
شهر  التونيس  الساحل  بنجم  فريقهم 
بلورت  قليلة  أشهر  بعد  2005؛  يونيو 
نفس  الوداديني  املشجعني  من  مجموعة 
مشجعي  به  قام  الشئ  نفس  الفكرة؛ 
الجيش املليك، متفاخرين بأسبقيتهم عن 

باملغرب.  الظاهرة  تجسيد  يف  البيضاوين 
حتى أضحت كل مجموعة تسلم عىل أنها 
األوىل واألصل، والباقي ما هو إال تقليد. 
أولية  نظرة  يشكل  أن  شأنه  من  وهذا 
املجموعات،  بني  الحاصل  التنافس  عن 
جل  فيه  يتفاعل  الذي  املشحون  والجو 

املشجعني.

صورة  شكلت  الظاهرة  هذه  والدة 
املحيل  التمثيل  عليه  سيكون  ما  عن 
واإلقليمي ملجموعة من الشباب، وكذلك 
قسم  عند  التعبري  من  جديد  منط  بروز 
تسلط  الظاهرة  هذه  املجتمع.  من  كبري 
أغلبهم  شباب  انشغاالت  عىل  الضوء 
الشعبية  الطبقات  من  منحدرين  ذكور 
والحصول  للظهور  يسعون  والوسطى 

باآلخرين  وأقصد  اآلخرين،  اعرتاف  عىل 
فيها  مبا  املنافسة،  املشجعني  مجموعات 
واملجتمع  ومؤسساتها  الدولة  اعــرتاف 

ككل.

من  الشباب  من  اآلالف  حامس  أثار 
درجات مختلفة انتباه املراقبني، ألن منط 
نعده  مل  جوا  خلق  الريايض  التشجيع 
األلفة  من  نسيجا  أنتج  فإنه  قبل،  من 
االجتامعية، بعيدا عن األحزاب السياسية 
والجمعيات الكالسيكية، وخلق فضاءات 
عمومية مفتوحة، ينخرط فيها من يشاء 
دون متييز اجتامعي، اقتصادي أو سيايس؛ 
صعوبات  عىل  مؤرش  ذاته  حد  يف  وهذا 
فئة  تعرتي  التي  املجتمعي  االندماج 
عليه  يوجد  وما  املجتمع،  مكونات  من 

خاصة شباب ومراهقي وأطفال الطبقات 
وطقوس  رموز  متكنت  الذين  الشعبية 
نوع  إنتاج  من  الريايض  التشجيع  وقيم 

من التآلف فيام بينهم. 

نصيبها  لها  «سوپپورترييسم»  ظاهرة 
من العنف، وتسبب أرضار جانبية حولها. 
واألكرث  وضوحا،  األكرث  الجزء  هو  فهذا 
تداوال إعالميا. لكن يغفل الكثري عىل أن 
العنف هو وليد املجتمع الذي يرتع فيه 
املواطنون... وما العنف إال الحالة الشاذة 
يرتجم  الكروي  والتشجيع  للظاهرة. 
املعيش.  والواقع  املجتمع  نظر  وجهات 
مبيان  هو  الكروي  فالتشجيع  ثم  ومن 
عريضة  فئة  وإنتظارات  آمــال  لقياس 
داخل املجتمع، وكذا يلخص أوجه طرق 
العيش والتضامن والتجانس والال تجانس 
التي تتواجد لدى فئة مهمة من مكونات 

املجتمع.

     يغفل الكثري عىل أن العنف هو وليد 
املجرمني،  من  يشتكون  هؤالء  املجتمع؛ 
تواجد  من  يشتكون  املشجعني  فكذلك 
علام  يحمل  من  كل  فليس  املنحرفني. 
وثيابا بألوان فريق يتجه إىل امللعب تكون 
له نية التشجيع. هناك من ينتهز فرصة 
للتخريب  أو  للرسقة  والتجمع  الحشد 
األمــن.  تواجد  عــدم  ظل  يف  والعنف 
يجب فهم الظاهرة التشجيع الكروي يف 
األمثل  التصور  طرح  يعني  شمويل؛  إطار 
أو  فئوية  كمسألة  ال  االجتامعي  للفهم 
ملجتمع  منــوذج  امللعب  ألن  قطاعية، 
ككل، ينطبق عليه ما ينطبق عليه؛ هناك 

حرية  يعيشون  وشباب  صغار  مراهقون، 
انحراف،  وحاالت  وإكراهات  واضطراب، 
تبعات  إغفال  ينبغي  وال  وخوف،  يأس 
ما  هذا  االجتامعي.  والتهميش  البطالة 
امللعب  يجعل  ما  وغضبا،  احتقانا  يخلق 
للتعبري  الوحيد  املتنفس  لهؤالء  بالنسبة 

عن تطلعاتهم وغضبهم وآمالهم.

نــوعــان:  املــالعــب  عنف  ــال  أشــك
األول  املــادي.  والعنف  الرمزي  العنف 
والغالب هو العنف الرمزي الذي يطبع 
البعض.   بعضهم  مع  الجامهري  تفاعل 
طابع  التشجيع  ظاهرة  تتخذ  ما  وغالبا 
كبرية  بدرجة  عليه  يطغى  رمزي،  رصاع 
«نحن»  واإليقاعات:  األغاين  احتفاليات 
عن  للتعبري  فرصة  هي  «اآلخرون».  ضد 
فاعل  كطرف  للظهور  الجامحة  الرغبة 
وجد مؤثر يف نتيجة املباراة بدافع البحث 
عن االنفعال، فالجامهري تنقل بطريقتها 
إىل  امللعب  من  واملشاهدة  االهتامم 

املدرجات.

مجموعات  تحملها  التي  الالفتات 
املنافس؛  اآلخر  صورة  تعكس  التشجيع 

عن  يحيد  ال  قاموسا  محتواها  ويتضمن 
من  واملقللة  والعنرصية  النابية  الكلامت 
بعض  وهناك  األخرى.  املجموعات  شأن 
رسائل  وفق  تشجع  املشجعني  فصائل 
عبارات  استخدام  دون  وأعمق  انضج 
ال  امللعب  سابفا  أسلفت  كام  نابية. 
يجذب املشجعني وحدهم، وال يتجه إليه 
سوى املتيمون بحب فريقهم . بالتأكيد، 
املشجعني،  بني  نفرق  أن  ميكن  ال  نحن 
ولكننا ال نستطيع أن نستنتج أنهم كلهم 

مجرمون. 

من  أنــواع  أربعة  هناك  الواقع،  يف 
املشجعني يف املغرب: صنف يلتزم الحياد، 
مقارنة  متقدم  وسنه  كــروي  نضج  له 
بباقي املشجعني؛ حضوره إىل امللعب هو 
للفرجة بدرجة أوىل. وثانيا نجد املشجع 
مكانه  يجد  ــذي  وال للفريق،  املساند 
مشاهدة  يف  لرغبته  املغطاة،  باملدرجات 
املراهقيني  املشجعيني  عن  بعيدا  املباراة 
يكون  قد  ــرتا»؛  «اإلل داخل  واملنضوين 
لكن  ويساندها  ما  مجموعة  يف  عضوا 
والتي  الساخنة،  املدرجات  عن  يبتعد 
ثالثا  مشحونة.  أجواؤها  تكون  ما  غالبا 

المـدينــة والعنــف
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يستثمر  الذي  «اإللــرتا»  املشجع  هناك 
مكانه باملدرجات.

يحمل املشجع الثالث صفة «اإللرتا» 
الزاوية  يف  مكانه  يجد  ما  غالبا  ألنــه 
ألن  باملدرجات.  املرمى  حــارس  وراء 
هو  لاللرتا  العاملية  القوانني  حسب  هذا 
يرفض  وهو  للمشج،  الطبيعي  املكان 
«ادفع   : اصطالح  وتفصيال  جملة  كذلك 
تقل  وال  وأصمت  اقعد  التذكرة،  مثن 
يشء». وأخريا «االنتهازي» الذي ال يعلن 
من  ملجموعة  أو  ما  لفريق  الوالء  حقا 
لهذا  مساندا  يكون  قد  أو  املشجعني، 
الفريق، لكن حضوره للملعب هو لغرض 
واحد «الرسقة» وزرع البلبلة حتى تعم 
امللعب  يف  عليهم  ويطلق  الــفــوىض. 
وهم  «زرامـــة»؛  هم  والجمع  «زرام» 
منهم.   والحذر  الحيطة  أخذ  يجب  من 
تشتيك  املشجعني  مجموعات  وحتى 
الصغار  من  فئة  وهناك  تواجدهم.  من 
تراخي  بعد  امللعب  تلج  واملراهقني 
األمنيني واألعوان وغالبا ما يكون هذا يف 

الجولة الثانية.

من  السابقة  األصــنــاف  كانت  إذا 
فإن  امللعب،  تلج  من  هي  املشجعني 
متعددة،  أنواع  «اإللرتا»  مشجع  صنف 
يتلخص  امللعب  يف  وجوده  من  فهناك 
وتشجيع  نفسه  عن  التنفيس  يف  فقط 
العنف  استخدام  إمكانية  مع  فريقه، 
الذي  املشجع  وهناك  واللفظي.  الرمزي 
ينبذ العنف املادي، وينخرط فيه وال يجد 
غضاضة يف مامرسته. وهذا العنف مرتبط 
االنخراط  ألن  وتقاليدها،  اإللــرتا  بعامل 

والتميز  الظهور  وحب  املجموعة  يف 
للذود  األفــراد  يدفع  أن  ميكن  داخلها، 
من  وذلك  املنافسني،  أمام  مصالحها  عن 
خالل استخدام العنف الرمزي واللفظي 
يف بادئ األمر عىل شكل مالسنات، تنتهي 
كل  املتنافسون  فيها  يتبادل  باشتباكات 

أشكال الرضب والجرح.

ليس  املشجعني  بني  التمييز  وهــذا 
جازما وقاطعا، الن املشجع املسامل ميكن 
تعرض  أو  تعنف  إذا  عنيفا  يصبح  أن 
بالقصة  أستشهد  ودامئــا  لالستفزاز. 
و«املسرت  «جيكل»  للدكتور  الشهرية 
«روبــرت  األسكتلندي  لألديب  هايد» 
يتعرض  ــذي  وال ستيفنسون»،  لويس 
اإلنسان.  عند  والرش  الخري  لنزعات  فيها 
فالدكتور «جيكل»، وهو شخصية محبوبة 
ولطيفة. لكنه يف الليل يتحول إىل مجرم 
خطري، ويتقمص شخصية «املسرت هايد» 

العنيفة املتعطشة للدماء.

املشجع  بني  التمييز  لصعوبة  نظرا 
بأن  القول  ميكن  فإنه  وغــريه؛  العنيف 
«مسرت  مبدئيا  يكمن  مشجع  كل  داخل 

ميكن  الــظــروف  تــوفــرت  إذا  هــايــد». 
عنيف.  شخص  إىل  يتحول  أن  للمشجع 
فإن منطق املجموعة يفرض انصهار كل 
الواحد  يصيب  ما  ألن  الكل.  داخل  فرد 
عامل  يف  ألنه  فــرد،  كل  يهم  شخصه  يف 
املشجعني و«اإللرتا» يصبح امللعب ساحة 
معركة الهويات املتنافسة. فرنى هويات 
جامعية يف امللعب وخارجه تتنافس عىل 

الفوز والسيطرة عىل اآلخر.

لقوانني  يحتكم  الذي  العامل  هذا  يف 
مع  متجانسة  غري  تكون  ما  غالبا  خاصة 
لتحديد  تصلح  ألنها  املجتمعية.  الحياة 
خارجها.  أو  املجموعة  داخل  التعامالت 
«نحن»  شعور  يعزز  املنافس  فاآلخر 
-الجسم املوحد- ضد املجموعة التي ينظر 
إليها عىل أنها «هم اآلخرون». فنحن أمام 
ثنائية «النحن» و«اآلخرون» التي قد تنتج 

رصاعات رمزية ومادية ولفظية.

يحدث  الــذي  املالعب  عنف  لفهم 
من  مجموعتني  بــني  مواجهة  عقب 
يجب  ــن؛  األم رجــال  مع  أو  املشجعني 
فعىل  ــرصاع.  ال بداية  إىل  التطرق  أوال 
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ــراف  األط كل  كــان  إذا  املــثــال،  سبيل 
ال  فإنه  املشجعني،  ملجموعات  ينتمون 
عملية  نهاية  أسميه  ما  إغفال  ينبغي 
سريورة  يف  تدخل  التي  والتنابز  التالسن 
تنتهي  ســريورة  باعتبارها  املشاحنات، 
خالل  من  ــادي  امل العنف  باستخدام 
يغيب  عندما  املشجعني،  بني  اشتباكات 
رادع سواء من طرف األمن أو من طرف 

أعضاء املجموعات.

نجد  أعراف «اإللرتا»،  إطار  يف  ودامئا 
عىل  النرص  بذكريات  يتباهى  من  هناك 
سلوك  يكتيس  اإللرتا  عامل  ففي  املنافس. 
طابعا  املجموعة  وشعار  الالفتات  رسقة 
مجموعات  بني  املنافسة  إطار  يف  رشعيا 
التشجيع. وغالبا ما تكون محاولة رسقة 
األوىل  الرشارة  مشجع  وشاح  أو  الشعار 
من  مجموعة  بــني  مواجهة  النـــدالع 

املشجعني.

هنا ميكن أن نتحدث عن االنتهازيني 
اللذين  «زرامـــة»  املشجعني  بلغة  أو 
داخــل  لــلــرسقــة  الــفــرصــة  يتحينون 
بـــ«زرام»  األمر  تعلق  فإذا  املدرجات. 
واحد أو اثنني، فإن عملية طردهم تكون 
إذا  تصعب،  تكون  العملية  لكن  سهلة. 

أو  «زرام»  ثالثة  من  أكرث  هناك  كان 
مجموعة منهم. فالرصاع يف هذه الحالة 

ميكن أن يتخذ صبغة أخرى.

أعنف  املواجهة  تكون  أن  ميكن 
إنتاج  رشوط  توفرت  إذا  املشجعني  بني 
األمر  هذا  استباق  يجب  لذا  العنف؛ 
تضطلع  التي  األمن  عنارص  طريق  عن 
للتدخل  قــرب  عن  الجمهور  مبراقبة 
األحيان  من  كثري  ويف  والصائب.  الرسيع 
بالتسبب  األمن  عنارص  املشجعني  يتهم 
مناسب  غري  بتدخل  ألنه  الشغب،  يف 
عوض  التوتر  حدة  من  يزيدوا  ميكن 
إخامد فتيله. وهنا أتطرق للمواجهة بني 
األمنيني واملشجعني، حيث غالبا ما يكون 
رد الفعل عنيفا من طرف «اإللرتا» تجاه 
وفيه  محسوب  غري  تدخل  فأي  الرشطة؛ 
استعامل عنف غري مربر من طرف عنرص 
بني  مواجهة  يشعل  أن  ميكن  األمن،  من 

الطرفني.

مجموعة  لكل  ــرتا»  «اإلل أعــراف  يف 
املدرج،  يف  خاص  مكان  املشجعني  من 
الحيز  احـــرتام  مجموعة  كــل  فعىل 
ويف  األخـــرى.  للمجموعة  املخصص 
الرشطة  تخصص  التنافيس  الفضاء  هذا 

املراقبة  أجل  من  خاصا  مكانا  لنفسها 
يكون  األمنية  التدخالت  لكن  األمنية، 
عىل  وكمثال  للمهنية،  مفتقدة  أحيانا 
عندما  الفتح،  مبلعب  وقــع  ما  ذلــك 
عنارص  املليك  الجيش  مشجعوا  هاجم 
عىل  أمني  اعتداء  بسبب  وذلك  األمن، 
محاولة  رفــض  ــذي  ال املشجعني  أحــد 
الفريق  شعار  عىل  السلطة  رجل  حجز 
الذي يعد يف عرف «اإللرتا» شعارا يجب 
من  بعدد  حدا  ما  وهذا  عنه؛  الدفاع 
للمجيء  املليك  الجيش  فريق  مشجعي 
من أجل الدفاع عن الشعار وعن عضو 

«اإللرتا» املعنف.

كرست  ملواجهة  بداية  هذه  كانت 
لدى  ــن  األم عنارص  عن  قامتة  ــورة  ص
التعامل  من  تتمكن  مل  التي  املشجعني 
بالشكل الالزم مع األمر دون اللجوء إىل 
العنف. فالعنف يجلب عنفا مضادا. وال 
يجب أن ننىس الصورة التي ترافق رجل 
أو  الرشطي  املغاربة؛  ذهنية  يف  األمن 
بامللعب،  املتواجد  األمني  أو  العسكري 
ميثل إىل حد ما العنف املؤسسايت الخفي، 
املرتبط بالتهميش والبريوقراطية والرشوة 

والظلم. 
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نحو فهم محددات العنف بالمدن

ملف العدد

تقديم

من  مكوناً  الحرضي  العنف  يشكل 
داخــل  االجتامعية  الحياة  مكونات 
املدينة، وتتفاوت التصنيفات بني العنف 
واالنحراف والجرمية باختالف املجتمعات 
املنظومة  تطور  ــدى  ومب والثقافات، 
ألشكال  وإدراجها  بلد  لكل  الترشيعية 
به  املقبول  غري  العنف  من  جديدة 
اجتامعياً يف املجاالت التي يصبح القانون 
«إميل  مع  القول  ميكن  عليها.  يعاقب 
دوركايم» أن األفعال االجرامية هي األفعال 
الضارة باملجتمع، ويعمل هذا األخري عىل 
كبحها وسن عقوبات زجرية ضد مقرتفيها 
اعترب  ،ص. 75).   ،Durkheim, E. 1967)
«دوركايم» أن ظاهرة االنحراف هي ظاهرة 
وأن  املجتمعات،  جميع  ومتيز  طبيعية 
األشكال األكرث تعقيداً لالنحراف ستساهم 
سيصبح  الذي  القانون  فكرة  تشكيل  يف 
السلوكات  يف  للنظر  األســايس  املحدد 
يف  يدخل  ما  بني  وتصنيفها  اإلنسانية 
خانة الجرمية أو العنف الذين يرفضهام 
مبوجب  عليهام  ويعاقب  املجتمع 

وبني  يسنها،  التي  الترشيعية  املنظومة 
االنحراف غري املهدد للحياة االجتامعية، 
والذي يتم القبول به والتعايش معه وال 
يتم إدراجه يف خانة األفعال التي يعاقب 

عليها القانون (Durkheim, E.,، 1893، ص. 6).
بني  فيميز  ليمرت»،  «إدويــن  أمــا 
األويل  االنحراف  االنحراف،  من  صنفني 
واالنحراف الثانوي، وأن رد فعل املجتمع 
يولد  مــا  هــو  األويل  ــحــراف  االن تجاه 
االنحراف  يتخذ  وبه  الثانوي،  االنحراف 
مساراً دائرياً، يبدأ باالنحراف االويل، ورد 
السلوك  هذا  تجاه  املجتمع  فعل 
الثانوي  االنحراف  بروز  إىل  يقود 
,.Winter, F., M، ص. 69).  ، 1996 )
االنحراف  من  الثاين  الشكل  وهــذا 
االنحراف  من  أعنف  يكون  ما  غالباً 
خانة  يف  إدراجــه  سيتم  وبالتايل  األويل 
الجرمية والعنف. أما أنتوين غدنز فيعرف 
أمناط  مختلف  يشمل  بكونه  االنحراف 
الفعل التي ال متتثل للمعايري والقيم التي 
(غدنز،  املجتمع  أعضاء  أغلب  يعتنقها 

2005، ص. 739).
منظمة  ــعــرّف  تُ ــر  آخ جانب  مــن 
الصحة العاملية (م.ص.ع) العنف بكونه 

الفيزيائية  للقوة  املتعمد  االستعامل 
أو  بالتهديد  األمر  تعلق  سواء  املادية 
الذات  ضد  الحقيقي  املادي  االستعامل 
مجموعة  ضد  أو  آخر  شخص  ضد  أو 
أو  حدوث  إىل  يؤدي  بحيث  مجتمع،  أو 
رجحان حدوث إصابة أو موت أو إصابة 
حرمان (تقرير  أو  النامء  سوء  أو  نفسية 
م.ص.ع.، 2002. ص. 6).ويرتبط العنف 
عموماً برفض أو تجاوز املعايري والقواعد 
ومؤسسات  أفراد  أغلب  بها  يلتزم  التي 
وتعريفه  تفسريه  ويختلف  ما،  مجتمع 
واملنظومات  النظرية  األطــر  باختالف 
جامعة  أو  مجتمع  لكل  القيمية 

إنسانية.
والجرمية  العنف  تفسري  تطور  وقد 
يف  االعتامد  فتم  الزمن،  من  مراحل  عرب 
تفسريهام بدايًة عىل العامل البيولوجي، 
الجسامنية،  والبنية   H ــرأس  ال كشكل 
سيزار»  «ملــربوســو  حسب  فاعتبارهام 
محددان الرتكاب أشكال من العنف تجاه 
أفراد آخرين داخل نفس الوسط االجتامعي 
(Cesare, P.,، 1911، ص. 24). لكن رسعان 
محدوديته  عن  التفسري  هــذا  ــان  أب ما 
لتعمل  االجتامعية.  العلوم  تطور  مع 

أبعاد  فاتح  عىل  السيكولوجية  املقاربة 
أخرى يف تفسري هذه الظاهرة، معتمدة 
باعتبارها  الجرمية  مقرتف  شخصية  عىل 
محدداً إىل جانب عوامل أخرى يف إقباله 
الخروج  أو  الجرائم  هذه  ارتكاب  عىل 
أفراد  ملجموع  االجتامعية  املعايري  عن 
إىل  املقاربة  هذه  لجأت  املجتمع.لقد 
واالنحراف  العنف  أصول  عن  البحث 
للمنحرف،  السيكولوجية  البنية  داخل 
قوي  ترابط  ريدعن»  «جون  فكشف 
وإقباله  الفرد  شخصية  «طبيعة  بني 
للمجتمع»  معادية  سلوكات  عــىل 

(Reid, J.,، 2011، ص. 2).
العنف  تفسري  انتقال  نجد  وهكذا 
من الرتكيز عىل شكل الجسد إىل طبيعة 
تطور  حــدة  إىل  ثم  املــجــرم،  شخصية 
التي  الحالة  من  وانتقالها  املجتمعات 
يسود فيها التضامن امليكانييك إىل الحالة 
العضوي،  التضامن  فيها  يسود  التي 
املعايري  يف  تغيري  من  ذلك  يرافق  وما 
الترشيعية.  املنظومة  ويف  االجتامعية 
بالوسط  العنف  اقـــرتان  إىل  وبــعــده 
الذي  املجال  باعتباره  (املدينة)  الحرضي 
أكرث  بشكل  العضوي  التضامن  فيه  ينمو 
فعالية ورسعة، حيث رافق بروز الجرمية 
وكرب  املدن  تنامي  عنفاً  األكرث  واألشكال 
ظاهرة  فأصبحت  السكاين،  حجمها 
ال  إذ  كونية،  ظاهرة  الحرضي  العنف 

تخلو أي مدينة منها سواء كانت كبرية أو 
صغرية وإن تفاوتت نسب ذلك.

سريكز هذا العمل عىل األشكال األكرث 
من العنف، وهي ظاهرة جرمية  تعقيداً 
متيز  خاصية  نجده  الذي  العمد1  القتل 
العامل.وبالرغم  يف  الكربى  املدن  جميع 
من الرتاجع النسبي لهذه الظاهرة خالل 
تشكل  تزال  فال  األخرية  سنوات  العرش 
تحدياً كبرياً للمنتظم الدويل، وتقدر نسبته 
سنة 2012 ب 6,7 لكل 100 ألف نسمة 
تضم   .(8 ص.   ،W.H.O.، 2014) العامل  يف 
عينة بحث هذا العمل 66 مدينة كربى يف 
العامل مبعدل مدينة عن كل دولة، من بينهم 
 .(UNODC، 2010) 2البيضاء الدار  مدينة 
املحددات  عىل  البداية  يف  الرتكيز  تم  إذ 
الكربى املولدة للعنف داخل هذه املدن 
عدد  حيث  من  املدينة  حجم  ومنها 
السكان، مع إبراز العالقة الرتابطية لهذا 
يف  جرائم القتل العمد  نسبة  املعيار مع 
هذه املدن. فيام سيتم بعد ذلك التطرق 
املرتبطة بالظروف  املحددات  كشف  إىل 
السوسيو-اقتصادية لكل دولة، مع حرص 
قاعدة  به  تسمح  ما  يف  املؤرشات  هذه 
مؤرشات  خصوصاً  املتوفرة  املعطيات 
التنمية يف العامل (WDI، 2015)، والتي 
مستقلة  متغريات  تكون  أن  املمكن  من 
لكل  العمد  القتل  جرائم  نسبة  تفرس 
املوجودة  املدن  لكل  نسمة  ألف   100

عرض  سيتم  األخري  ويف  البحث.  عينة  يف 
خالصة  ومناقشتهامع  اإلحصائية  النتائج 
محدودية  ــن  وع البحث  عــن  عــامــة 

نتائجه.

الشكل الجديد للحياة 
االجتماعية والعنف

ــرى  وأخ مــبــارشة  أســبــاب  للعنف 
مرتبطة  األوىل  كانت  فإذا  مبارشة،  غري 
واالقتصادية  االجتامعية  بالظروف 
عنهم  تصدر  اللذين  لألفراد  الخاصة 
الثانية  فإن  العنف،  أشكال  مختلف 
وترتبط  األفراد  هؤالء  إرادة  عن  خارجة 
األوائــل  االجتامع  علامء  حددها  كام 
بالشكل الجديد للحياة الحرضية. يف هذا 
اإلطار يحرص «لويس ويرت» هذا الشكل 
عنارص  ثالثة  يف  الحرضية  الحياة  من 
حيث  من  املدينة  حجم  وهي:  أساسية، 
وحدة  السكانية،  وكثافتها  سكانها،  عدد 
 ،Wirth, L.,، 1938) الالتجانس بني سكانها
ص. 10، 11). فالعدد الكبري للسكان داخل 
مجال جغرايف محدد، يجعل التعارف عىل 
وتصبح  املنال.  صعب  البعض  بعضهم 
العالقات بينهم عالقات سطحية وتتميز 
بغياب التعارف، األمر الذي يساعد عىل 
اعتبار  عىل  العنف،  أشكال  بعض  نشوء 

المـدينــة والعنــف

1 - يعرف مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات والجرمية UNODC، القتل العمد بكونه املوت الذي يلحق عمداً بشخص من قبل شخص آخر.
2 - تضم اإلحصائيات املتوفرة 112 مدينة كربى عرب العامل، متثل 110 دولة، تم اختيار 66 مدينة فقط، نظراً لتوفر معطيات املتغريات املستقلة بخصوص هذه املدن 

فقط. 

الهوامش

$ عمر الحمداىى%
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أن املجرم يوجه عنفه عموماً اىل أناس ال 
يعرفهم. كام تطرق لويس إىل ما تحدثه 
إذكاء  عىل  تأثري  من  السكانية  الكثافة 
هؤالء  بني  االجتامعية  الرتاتبيات  حدة 
تراتبيات  إىل  بالتدريج  لتتحول  الناس، 
تفتقد  هامشية  ألحياء  مولدة  مجالية 
ملقومات الحياة الحرضية، وتكون مرسحاً 
بشكل  والعنف.  الجرمية  اشكال  لجميع 
الرتابط  أن  ويرث  لويس  يعترب  عام، 
يف  بديهي  شكل  والتحرض  الجرمية  بني 
الجديد  الشكل  اتخذه  الذي  املسار 
املدينة  داخــل  االجتامعية  للحياة 
 Glaeser, E. L., etSacerdote.,،)

1999، ص. 226).
يوضح لنا الشكل 1 أسفله عن وجود 
عالقة ترابط قوية بني حجم املدينة من 
حيث عدد السكان ونسبة جرائم القتل 
من  الرغم  عىل  الــرتايب،  مبجالها  العمد 
املستوى  عىل  االستثناءات  بعض  وجود 
فيها  تقل  التي  طوكيو  كمدينة  الدويل 

املدن  باقي  مع  مقارنة  الجرمية  نسبة 
حيث  من  منها  أقــل  كانت  وإن  األخـــرى، 
ص.   ،Rodgers, D.,، 2010) السكان  عدد 
البلد،  نفس  مدن  عىل  اقترصنا  ما  وإذا   .(1
من  املدينة  حجم  بني  كذلك  فالعالقة 
الجرمية  ونسبة  السكان  عــدد  حيث 
املدن  يف  املوجودة  فالجرائم  قوية،  جد 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  املرتوبولية3 
نسبة  املائة  يف   79 بنسبة  تفوق  مثالً 
الصغرى،  املدن  يف  املوجودة  الجرائم 
وتصل هذه النسبة إىل ما يفوق 300 يف 
جرائم  من  يوجد  ما  مع  باملقارنة  املائة 
 Glaeser, E. L.,) القروية  املناطق  يف 
 .(225 ص.   ،etSacerdote, B.,، 1999
مختلفة  مناطق  يف  أخرى  دراسة  وتؤكد 
من العامل عن هذه النتيجة، وتخلص إىل 
األكرث  املدن  يف  القتل  جرائم  معدل  أن 
باملقارنة  أكرب  السكان  حيث  من  عدداً 
الدولة  بنفس  األخــرى  املدن  باقي  مع 

(Malby , S., et al.,، 2011، ص. 12). 

وتبدو الصورة قريبة بغض النظر عن 
العنف  أشكال  أو  الجرائم  هذه  طبيعة 
املندوبية  بها  قامت  دراسة  خالل  من 
لنا  لتقرب  للتخطيط (م.س.ت)  السامية 
صورة حجم العنف الذي يرتكب يف املدن 
القروية،  املناطق  مع  باملقارنة  املغربية 
وقد شمل هذا البحث عينة تضم 8300 
امرأة ترتاوح أعامرهن بني 18و64 سنة، 
النساء  نسبة  أن  م.س.ت.،  فوجدت 
اللوايت تعرضن للعنف بالوسط الحرضي 
تشكل 63 يف املائة، وهي أكرب من نسبة 
النساء املعنفات بالوسط القروي، كام أن 
الهشاشة  بتزايد  يزداد  العنف  منسوب 
الشباب  فئة  ويخص  اقتصادية  السوسيو 
بشكل أكرب (م.س.ت.، 2010، ص. 13)4. 
باضطرادا  ينمو  العنف  أن  يعني  وهذا 
عدد  وزيادة  الحرضي  النمو  تطور  مع 
الخالصة  نفس  وهي  باملدن،  السكان 
التي توصل إليها الباحث «محمد الصغري 
جنجار» من خالل دراسة ميدانية أخرى 
شملت عرش سنوات (ما بني سنتي 2002 
ضد  العنف  ظاهرة  أن  ليؤكد  و2012)، 
املدينة  يف  واسع  بشكل  منترشة  النساء 
الوسط  يف  يوجد  ما  مع  مقارنة  أكــرث 

القروي (جنجار، م.،ص.، 2016).
تعميم  يف  االحتياط  ينبغي  أنه  إال 
العنف  أشكال  جميع  عىل  العالقة  هذه 
توجد  ال  أنه  حيث  باملدينة،  املوجودة 
ضد  الجنيس  العنف  بني  ترابط  عالقة 
تعرف  باملغرب.  املدينة  وحجم  األطفال 
مدينة وجدة مثالً أكرب نسبة من العنف 
الجنيس ضد األطفال خالل الفرتة املمتدة 
أن  من  بالرغم  و2012،   2007 بني  ما 

ملف العدد :  المـدينــة والعنــف

باملقارنة  بكثري  أصغر  سكانها  عدد 
األخــرى  املغربية  ــدن  امل باقي  مــع 
(Idrissi,A., H.,، 2014، ص. 50).ميكن 
التبليغ  بغياب  إما  النتيجة  هذه  تفسري 
األخــرى،  املــدن  يف  العنف  حــاالت  عن 
يف  املدين  املجتمع  جمعيات  بحركية  أو 
الصنف  هذا  بخطورة  التحسيس  مجال 
التي  العوامل  من  غريها  أو  الجرائم  من 
تتطلب أن تكشف عنها بحوث ميدانية 
العالقات  تعميم  عدم  ال  ملا  أو  أخرى، 
الرتابطية بني حجم املدينة وحجم العنف 
أشكاله،  مبختلف  فضائها  يف  املوجود 
فيمكن لهوية املدينة أو طبيعة االنشطة 
يؤثرا  ان  كذلك  فيها  السائدة  اإلنتاجية 
مجالها  يف  املنترش  العنف  حجم  عىل 

الحرضي وعىل طبيعته كذلك.

المحددات 
السوسيواقتصادية لتفسرى$ 

ظاهرة الجريمة

إذا اعترب إميل دوركايم أن الجرمية ال 
تؤرش إال عىل درجة تاليش القيم املعيارية 
هذه  تالشت  كلام  وأنه  املجتمع،  داخل 
داخل  الجرمية  نسبة  زادت  كلام  األخرية 
املجتمع (Durkheim, E.,، 1967، ص. 56)، 
فإن «مانويل كاستلس»، سريكز عىل طريقة 
تهيئة املجال الحرضي، وما سيرتتب عنها 

تنامي  ويُرجع  فضائه،  يف  سيقع  فيام 
حدة اإلقصاء وبروز الظواهر املزعجة يف 
فضاء املدينة إىل طريقة التهيئة املجالية 
(Zukin, S.,، 2011). كام يرده إىل فشل 
سياسة التخطيط الحرضي يف بناء مدينة 
سكانها  جميع  استيعاب  عىل  ــادرة  ق
وبه   .(93 ص.   ،Castells, M  1972)
يف  التفكري  محدودية  «كاستلس»  أعلن 
الظواهر التي تنترش يف املدينة من خالل 
مناذج التحليل السابقة، ليقدم مقرتحات 
تعيد النظر يف املدينة ككل، مركزاً يف جزء 
املجالية  التهيئة  طبيعة  عىل  أعامله  من 
حدة  من  التقليل  يف  دور  من  لها  وما 
السكنية  األحياء  بني  املجالية  الفوارق 

داخل املدينة الواحدة.
حدة  أن  داهرندورف»  يعترب «رالف 
من  عنه  يرتتب  وما  االجتامعي  التوتر 
العديد  وجــود  جــراء  من  يتولد  عنف 
ليس  ولكن  املدينة،  داخل  الفرص  من 
منها  االستفادة  السكان  جميع  مبقدور 
التوتر،  هذا  حدة  وتزداد  إليها.  والولوج 
السيايس  التطور  يستطيع  ال  عندما 
منوه  وثــرية  مواكبة  للبلد  واالجتامعي 
االقتصادي، فينتج عن هذا الوضع مزيج 
من اإلحباط وعدم املسؤولية عند أفراد 
بعض  عن  يسفر  مام  املجتمع،  هــذا 
مبارشة  تكون  قد  التي  العنف  أشكال 
العيش  يتقاسمون  الذين  األفراد  تجاه 
تكون  وقد  املجايل  الوسط  نفس  يف 
ككل  للجامعة  موجهة  مبارشة  غري 

ص. 231).   ،Dahrendorf, R.,، 1996)
العامل  من  أخرى  مناطق  يف  آخرون 
الحقوق  من  الحرمان  بني  يربطون 
من  العنف  حدة  وتنامي  املدنية 
املــحــرومــة  لــفــئــات  ا هــذه  طــرف 
 ،Stela, M., etPorto, G.,، 2001)

ص. 47). 
«إردال  قـــام  ـــر،  آخ جــانــب  ــن  م
املحددات  لكشف  بدراسة  كاموس» 
عىل  تؤثر  التي  السوسيواقتصادية 
الحرضي  بالوسط  العنف  منسوب 
كبرية  مدينة   75 تضم  عينة  خالل  من 
(املدن  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
فوق)،  فام  نسمة  ألف   200 تضم  التي 
التفاوت  حدة  زادت  كلام  أنه  فوجد 
معدل  وانخفض  الناس  بني  االجتامعي 
الدخل الفردي وارتفع حجم املدينة من 
نسبة  ارتفعت  كلام  السكان  عدد  حيث 
 Gumus, E.,،) الجرمية داخل هذه املدن
2003، ص. 13، 14)، بينام وجد أن معدل 
زيادة  عىل  كبري  بشكل  يؤثر  ال  البطالة 
التعليمي  املستوى  أما  النسبة،  هذه 
داخل  الجرمية  نسبة  عىل  بتاتاً  يؤثر  فال 
ص.   ،Gumus, E.,، 2003) املدن  هذه 
14). وأضاف «إيلسا وينتون»، أن الفقر 
ليست  االجتامعي  والتفاوت  واالقصاء 
العنف  ظاهرة  لتفسري  محددات  فقط 
له  مولدة  بنيوية  أسباب  بل  الحرضي، 

(Winton, A,.، 2004، ص. 166).

3 - هي املدن التي بها أكرث من مليون ساكن. 
4 - تم حرص اشكال العنف من طرف م.س.ت. يف أربعة أصناف، وهي العنف الجسدي، والجنيس، والنفيس، واالقتصادي.   

الهوامش

مصدر: معطيات سكان املدينة (NORDPIL، 2010)، ونسبة جرائم القتل العمد (UNODC، 2010) (ميثل املحور العمودي عدد نسبة جرائم القتل العمد)

شكل 1: العالقة بني حجم املدينة ونسبة جرمية القتل العمد
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بشكل  تؤثر  العوامل  هذه  كانت  إذا 
كبري عىل منسوب العنف داخل املدينة، 
ففي املقابل نجد أن العنف بدوره يؤثر 
باملدينة  االقتصادي  النمو  معدل  عىل 
صحي  مناخ  خلق  عىل  التأثري  خالل  من 
ينعكس  ما  وهــو  واالستثامر  للعمل 
املــدن  هــذه  سكان  دخــل  حجم  عــىل 
 Shapiro, R. J., etHassett, K. A.,،)
بقدر  أنه  نجد  وهكذا   .(35 ص.   ،2012
نسبة  عىل  االقتصادية  العوامل  تؤثر  ما 
العنف، بقدر ما يؤثر هذا األخري بدوره 
املدينة  يف  االقتصادي  النمو  وثرية  عىل 
ويف البلد ككل. كام ان كلفة العنف غري 
بالنسبة لكل مواطن  املبارش متثل تقريباً 
كل  خالل  املبارشة  كلفته  أضعاف  أربعة 
 Shapiro, R. J., etHassett, K.) سنة 
A.,، 2012، ص. 32)، وتبقى جرائم القتل 
العمد األكرث تكلفة من بني باقي الجرائم 
 Shapiro, R.) األخرى داخل هذه املدن

.(,J., etHassett

عرض النتائج ومناقشتها

النتائج  لعرض  الفقرة  هذه  ستتطرق 
نسبة  بني  الرتابطية  للعالقات  اإلحصائية 
يف  املوجودة  املدن  داخل  القتل  جرمية 
األخرى  املتغريات  وباقي  البحث  عينة 
املفرسة للظاهرة. يفرتض هذا البحث أن 
اإلحصائيات املرتبطة باملتغريات املستقلة 
ستخص الدولة ككل التي تنتمي لها كل 
إحصائيات  إيجاد  لصعوبة  أوالً  مدينة، 
ألن  وثانيا  حدة،  عىل  مدينة  كل  تخص 
البحث  عينة  ضمن  تدخل  التي  املدن 

دولــة،  كل  داخــل  الكربى  ــدن  امل هي 
انها  املفرتض  املــؤرشات  فقيم  وبالتايل 
ما تكون أكرب من  متثل كل مدينة، غالباً 
إليها  تنتمي  التي  الدولة  مؤرشات  قيم 
هذه املدينة، وهذا سوف لن يؤثر كثرياً 
عىل نتائج البحث. كام أن معدل جرائم 
يقارب  املدن  هذه  من  العديد  يف  القتل 
نسبة جرائم القتل عىل املستوى الوطني 
هذه  إليها  تنتمي  التي  للدول  بالنسبة 

املدن (World Bank، 2011، ص. 16).
داخل  العمد  القتل  جرائم  ستشكل 
عينة البحث التي تتكون من 66 مدينة 
كام  العامل  عرب  دولة  إىل 66  تنتمي  التي 
التابع  املتغري  لذلك،  ــارة  اإلش سبقت 
وكشف  أسبابه  تفسري  يف  نرغب  الذي 
املتغريات  أما  فيه،  تؤثر  التي  املحددات 
كل  يف  بالتتابع  فستدرج  املستقلة 
يف  ونحرصها  للظاهرة  تفسريي  منوذج 
يف  تسمى  ما  وهي  تفسريية  مناذج  ستة 
مبعادالت  اإلحصاء  علم  تخصص  أدبيات 
أنه  نشري  املتغريات.  املتعددة  االنحدار 
لها  التي  ــؤرشات  امل جميع  اختبار  تم 
عالقة باملجاالت االجتامعية واالقتصادية 
 WDI،) معطيات  قاعدة  يف  املوجودة 
قوية  ترابط  عالقات  نجد  فلم   ،(2015
مع نسبة جرمية القتل العمد إال بالنسبة 
التفاوت  حدة  وهي  التالية،  للعوامل 
وحجم  الدخل،  حيث  من  االجتامعي5 
الحرضية6  والكثافة  املدينة،  سكان 
دولة،  بكل  الحرضية  املناطق  ملجموع 
الداخيل  الناتج  من  النفط  ريع  وحصة 
الجنوب  (دول  املجايل  واالنتامء  الخام، 
ودول الشامل)، ونسبة التوفر عىل بطاقة 

ومساهمة  األتوماتيكية،  لشبابيك  بنكية 
صناعة قطاع النسيج يف القطاع الصناعي 
العام بالبلد، ومعدل الدخل الفردي لكل 

مواطن.
ــم 1 يف  ــربز الــجــدول (جـــدول رق ي
عالقة  وجــود  عن  املوالية)  الصفحة 
ترابط قوية وإيجابية بني نسبة التفاوت 
االجتامعي ونسبة جرمية القتل العمد يف 
كبرية  إحصائية  داللة  بنسبة  املدن  هذه 
99 يف املائة، ويف جميع النامذج التفسريية 
(1، و2، و3، و4، و5، و6)، وهكذا ميكن 
استنتاج أنه كلام ارتفعت حدة التفاوت 
االجتامعي بني السكان كلام زادت جرائم 
القتل العمد داخل هذه املدن. وبصورة 
 ،1 رقم  التفسريي  النموذج  حسب  أدق 
كلام زادت حدة التفاوت االجتامعي بني 
زادت  كلام  املائة  يف   10 بنسبة  الناس 
هذه  داخل  العمد  القتل  جرائم  نسبة 

املدن بنسبة 1.2 يف املائة.
يؤثر  االجتامعي  التفاوت  كان  وإذا 
بشكل كبري عىل زيادة نسبة جرائم القتل 
العمد داخل املدينة كام سبقت اإلشارة 
متركز  أن  يوضح   ،2 الشكل  فإن  لذلك، 
املجتمع  داخل  معينة  فئة  عند  الرثوة 
جرمية  نسبة  يف  متقابل  بشكل  يؤثر 
نصيب  زاد  فكلام  املــدن،  بهذه  القتل 
الفئات  من  الساكنة  خمس  عند  الرثوة 
نسبة  تناقصت  كلام  البلد  يف  ثراءاً  األقل 
جرمية القتل باملدن الكربى لهذه الدول 
(ميني الشكل رقم 2 يف الصفحة املوالية)، 
وكلام تراكمت الرثوة عند خمس الساكنة 
من الفئات األكرث ثراء يف البلد كلام زادت 
نسبة جرائم القتل العمد باملدن الكربى 
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يف   2 رقم  الشكل  (يسار  الــدول  لهذه 
الصفحة املوالية).

كام يخربنا الجدول رقم 1 عن وجود 
نفس عالقة الرتابط بني حجم املدينة من 
حيث عدد السكان ونسبة جرائم القتل 

العمد بهذه املدن بنسبة داللة احصائية 
كبرية كذلك (باستثناء النموذج التفسريي 
رقم 2 الذي تساوي فيه الداللة اإلحصائية 
الهش  العمل  نضيف  حني  املائة  يف   95
متغريًا مستقالً)، وهكذا ميكن أن نستنتج 

أنه كلام زاد سكان هذه املدنبنسبة 10 يف 
املائة كلام زادت نسبة جرائم القتل بها 
ويخص  املائة،  يف   5 تقريباً  بنسبةتعادل 
التفسريية.  النامذج  جميع  هذاالرتابط 
كام نجد نفس عالقة الرتابط اإليجايب بني 

5 - يقاس التفاوت االجتامعي بواسطة معامل جيني (Gini)، ويربز مدى انحراف توزيع الدخل بني األفراد داخل بلد ما عن املساواة التامة يف توزيع الرثوة (متثل 
قيمة الصفر املساواة التامة يف توزيع الرثوة، وقيمة واحد عدم املساواة التامة يف توزيع هذه الرثوة).

6 -  تساوي الكثافة الحرضية مجموع عدد سكان الوسط الحرضي بالبلد مقسوم عىل مجموع مساحات املجاالت الحرضية بهذا البلد.

الهوامش

منوذج 6منوذج 5منوذج 4منوذج 3منوذج 2منوذج 1

0.11***0.09***0.07***0.09***0.14***0.12***التفاوت االجتامعي 1
(6.88)(6.90)(5.77)(3.56)(5.86)(6.07)

0.46***0.57***0.51***0.45***0.44**0.49***سكان املدينة 2
(3.14)(2.35)(2.92)(3.32)(3.62)(3.02)

0.32**0.23*الكثافة الحرضية 1
(1.80)(2.38)

0.06***0.06**0.05**0.07*ريع النفط 1
(1.87)(2.16)(2.54)(2.86)

0.01العمل الهش 1
(0.26)

0.07-نفقات للصحة 1
(-1.18)

1.04-***االنتامء املجايل 1
(-2.90)

0.06-*الولوجيةللامل 1
(-1.81)

0.38**معدل الدخل الفردي 1
(2.62)

0.06*مساهمة صناعة النسيج 1
(1.90)

املتغري املستقر
(Constant)

***-9.31***-9.59**-5.56**-5.30***-7.72***-12.57
(-3.71)(-3.33)(-2.29)(-2.27)(-3.31)(-4.21)

R2 0.6060.6520.5030.5030.5450.656معامل التحديد
مالحظة: ***: تعني ان قيمة p-value أصغر من 0.001، و **: تعني ان قيمة p-value أصغر من 0.05، و*: تعني ان p-value أصغر من 0.1.

 (NORDPIL، 2010) وتشمل االحصائيات املتوفرة يف الفرتة املمتدة ما بني 2005 و2010؛ 2: معطيات من ،(WDI, 2015) مصدر: 1: معطيات من
وتخص سنة 2010؛ يوجد معامل اختبار استودنت (t-test)  بني قوسني.

جدول1: مناذج تفسري ظاهرة القتل العمد باملدينة
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الكثافة السكانية داخل الوسط الحرضي 
داخل  العمد  القتل  جرمية  نسبة  وبني 
هذه املدن، ولكن بنسبة داللة إحصائية 
النموذج  يف  املائة  يف   90 إىل  تصل  أقل 
النموذج  يف  املائة  يف  و95   1 التفسريي 
التفسريي 2. ونالحظ كذلك وجود عالقة 
ترابط إيجابية بني معدل الدخل الفردي 
يف كل بلد، ونسبة جرمية القتل العمد يف 
تصل  إحصائية  داللة  بنسبة  املدن  هذه 
إىل 95 يف املائة، وهكذا فكلام زاد معدل 
 10 بنسبة  مواطن  لكل  الفردي  الدخل 
يف املائة كلام تزايدت جرمية القتل بهذه 
ريع  ويؤثر  املائة.  يف   3.8 بنسبة  املدن 
النفط املوجود عند الدول املنتجة للنفط 
بدوره عىل رفع نسب جرائم القتل داخل 
البحث.  عينة  إىل  تنتمي  التي  املــدن 
الصحة  لقطاع  املخصصة  النفقات  اما 
بطاقة  عىل  املجتمع  أفراد  توفر  ومعدل 
عىل  التوفر  عىل  يحيل  ما  (غالياً  بنكية 
االقتصادي  النمو  ودرجة  بنيك)،  حساب 

للبلد، كلها عوامل تؤثر بشكل سلبي عىل 
نسبة جرائم القتل داخل هذه املدن، أي 
كلام زادت الدولة يف مخصصات القطاع 
الجرمية،  معدل  تناقص  كلام  الصحي 
بنكية  بطاقات  عىل  الناس  توفر  وكلام 
نسبة  تناقصت  كلام  للامل)  (الولوجية 
كذلك  النتيجة  ونفس  كذلك.  الجرمية 
للبلد،  االقتصادي  النمو  لدرجة  النسبة 
فكلام زاد تقدم البلد بنسبة 10 يف املائة 
كلام تناقصت نسبة الجرمية بنسبة 10.3 
ميكننا  ما  وهو  املدن،  هذه  يف  املائة  يف 
من القول بأن ظاهرة جرائم القتل العمد 
بشكل  الجنوب  دول  متيز  ظاهرة  هي 
االقتصادية  الظروف  بتدين  وترتبط  أكرب 
بالتغري  مرتبطة  منها  أكرث  واالجتامعية 
املعيارية  املنظومة  يف  يحصل  ــذي  ال
الفردي  الدخل  كان  إذا  للمجتمعات. 
يساهم  ككل  البلد  تقدم  عن  املنعزل 
تقدم  فإن  القتل،  جرمية  نسبة  زيادة  يف 
يساهم  االقتصادية  الناحية  من  البلد 

بشكل كبري يف تقليص نسبة جرائم القتل 
بهذه املدن.

التعليمي،  املستوى  أن  إىل  نشري 
بني  املدن  لهذه  الحرضي  النمو  ومعدل 
أشكل  وجميع  و2010،   2000 سنتي 
يف  بالعطالة  األمر  تعلق  سواء  العطالة 
صفوف  يف  أوالعطالة  النساء  صفوف 
فئات  جميع  وسط  العطالة  او  الذكور 
األمد  الطويلة  العطالة  او  املجتمع، 
يؤثرون  ال  سنة)  تفوق  التي  (العطالة 
هذه  داخــل  القتل  جرمية  نسبة  عىل 
عن  يشء  أي  قــول  الميكن  كام  ــدن.  امل
الرتابط املوجود بني الفقر عىل املستوى 
ومعدل  الحرضي  املجال  يف  أو  الوطني 
جرمية القتل بهذه املدن، بالنظر لغياب 
املحتمل  املتغريات  هذه  حول  معطيات 
نسبة  رفع  يف  مؤثرة  محددات  تكون  أن 
ذلك  تتداول  كام  العمد  القتل  جرمية 
الفقر  نسبة  تؤثر  حيث  االدبيات،  بعض 
القتل  جرائم  نسبة  عىل  كبري  بشكل 
 ،(538 ص.   ،Bailey,C. W.,، 1984)
ويف بعض الحاالت تؤثر بشكل أكرب عىل 
الشباب  صفوف  بني  الجرمية  انتشار 
 ،Brown, E., et Males, M.,، 2001)

ص. 5). 
من  كالً  أن  استنتاج،  ميكن  وهكذا، 
عند  الرثوة  ومتركز  االجتامعي،  التفاوت 
الكثافة  ودرجة  السكان،  من  معينة  فئة 
املدينة  وحجم  املدن،  داخل  الحرضية 
من حيث عدد السكان، ومعدل الدخل 
الفردي من الناتج الداخيل الخام، والريع 
ودرجــة  النفط،  عــائــدات  عن  الناتج 
القيمة  يف  النسيج  قطاع  مساهمة 
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عوامل  هي  التصنيع،  لقطاع  املضافة 
القتل  جرائم  معدل  زيادة  عىل  مؤثرة 
عينة  ضمن  املوجودة  املدن  يف  العمد 
نفقات  يف  الدولة  مساهمة  أما  البحث. 
الداخيل  الناتج  من  العمومية  الصحة 
الخام، ومعدل الولوجية لشبابيك األبناك 
حسابات  عىل  التوفر  (أي  األوتوماتيكية 
بنكية)، ودرجة تقدم البلد الذي تنتمي 
من  تقلل  عوامل  كلها  املدن،  هذه  له 
التي  املدن  داخل  القتل  جرائم  نسبة 
بنسب  وإن  البحث  عينة  ضمن  توجد 
متفاوتة وبدالالت إحصائية مختلفة من 
أن  أخرى  بحوث  تضيف  آلخر.  متغريٍ 
سياسة التجديد الحرضي7 يف مدن أخرى 
تقهقر  عىل  مبارش  بشكل  تؤثر  العامل  يف 
املدن  هذه  داخل  الجرمية  أشكال  بعض 

(World Bank، 2011، ص. 93).
ال  مجتمعة  العوامل  هذه  وتبقى 
تفرس إال نسبة 60 يف املائة من الظاهرة 
بني  تــرتاوح   R2 التحديد  معامل  فقيم 
0.503 و0.656، وهو ما ميكننا من القول 
بأن هذه املؤرشات مجتمعة ال تفرس إال 
60 يف املائة من تغريات العوامل املؤثرة 
داخل  العمد  القتل  جرائم  ظاهرة  عىل 
من  املائة  يف   40 لتبقى  ــدن،  امل هــذه 
التفسريات مرتبطة بعوامل أخرى خفية 
أخرى  معطيات  عىل  التوفر  تتطلب 
بعض  لكشف  ميدانية  بحوث  إنجاز  أو 

أوجهها.

خالصة عامة

من  املدينة  حجم  مــن  كــل  يظل 
يف  الناس  ومتركز  السكان  عدد  حيث 
الرئيسية  العوامل  محدد،  جغرايف  مجال 
لتنامي ظاهرة العنف داخل املدينة كام 
األول  الرعيل  كتابات  ذلك  إىل  تطرقت 
واملالحظ  الحرضية،  السوسيولوجيا  من 
أن هذه املحددات ما تزال إىل اليوم تؤثر 
العمد  القتل  جرمية  نسبة  زيــادة  عىل 
هذا  عينة  ضمن  املوجودة  املدن  داخل 
الحرضية  الكثافة  أن  يتضح  كام  العمل. 
للمعايري  والخضوع  االلتزام  تقوي  ال 
االجتامعية كام كان األمر يف املجتمعات 
سابقاً، بقدر ما تساهم يف رفضها وبروز 
سلوكات اجتامعية غري معتادة عام كانت 

عليه املجتمعات سابقاً.
من بني النتائج األساسية لهذا العمل، 
بني  االجتامعي  التفاوت  من  كــالً  أن 
األغنياء  فئة  عند  الرثوة  ومتركز  الناس، 
مجال  يف  الناس  ومتركز  البلد،  داخــل 
جغرايف صغري، وحجم املدينة من حيث 
الفردي  الدخل  ومعدل  السكان،  عدد 
من الناتج الداخيل الخام، والريع الناتج 
مساهمة  ودرجة  النفط،  عائدات  عن 
لقطاع  املضافة  القيمة  يف  النسيج  قطاع 
زيادة  عىل  مؤثرة  عوامل  هي  التصنيع، 

املوجودة  املدن  يف  القتل  جرائم  معدل 
ضمن عينة هذا البحث. أما نسبة نفقات 
الداخيل  الناتج  من  العمومية  الصحة 
شبابيك  إىل  الولوجية  ومعدل  الخام، 
األبناك األوتوماتيكية، ودرجة تقدم البلد 
الذي تنتمي له هذه املدن، ومتركز الرثوة 
عند فئة الفقراء داخل البلد، كلها عوامل 
تقلل من نسبة جرائم القتل العمد داخل 
البحث  عينة  ضمن  توجد  التي  املدن 
إحصائية  وبدالالت  متفاوتة  بنسب  وإن 

مختلفة من متغريٍ آلخر.
محدودية  إىل  النهاية  يف  ونشري 
األخري  هذا  يبقى  حيث  اإلحصاء،  أرقام 
داخل  املزعجة  الظواهر  إبراز  إىل  موجه 
غري  األسباب  عىل  الوقوف  دون  املدينة، 
املبارشة املولدة لهذه الظواهر، خصوصاً 
الذي  بالعنف  املرتبطة  اإلحصائيات 
سكانها  عىل  بدورها  املدينة  متارسه 
 .(107 ص.   ،Perdazzini, E.,، 2005)
الفقراء  عىل  العقوبات  تشديد  يتم  كام 
القاطنني باألحياء املهمشة داخل املدينة 
(Wacquant، 1999، ص. 1640، 1641).

ما  بينام أصحاب الوجاهة والنفوذ غالباً 
يتم التسرت عن جرامئهم. وبالتايل ينبغي 
مساءلة األرقام التي تعكس هذا الصنف 
التطرق  دون  املدينة  داخل  العنف  من 
مولدة  تكون  قد  والتي  األخرى  لألشكال 
من  املتداولة  لألشكال  غري مبارش  بشكل 

العنف. 

7 - تهدف سياسة التجديد الحرضي إىل إعادة تهيئة االحياء القدمية او املهمشة داخل املدينة، والتقليل من حدة الكثافة السكانية داخلها مع متكني ساكنتها من 
االستفادة من الخدمات األساسية املتوفرة باملدينة ككل. 

الهوامش

مصدر: معطيات نسبة جرائم القتل العمد(UNODC، 2010)، ومعطيات متركز الرثوة (WDI, 2015)؛ (ميثل املحور العمودي عدد نسبة جرائم القتل 
العمد)

شكل 2: العالقة بني نسب جرمية القتل ومتركز الرثوة يف خمس الساكنة األقل ثراء يف البلد (عىل اليمني) من جهة
وبني متركز الرثوة يف خمس ساكنة األكرث ثراء يف البلد (عىل اليسار) من جهة ثانية
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البييبليوغرافيا

عبد الرحامن رشيق حاصل عىل دكتوراه دولة يف الجغرافيا الحرضية من 
جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء سنة 1998م، كام أنه حاصل عىل دكتوراه 
السلك الثالث بجامعة ليون II الثانية سنة 1985م، وعىل ماجيستري يف علم 

االجتامع.
 للباحث عبد الرحامن رشيق العديد من املؤلفات واملساهامت العملية 
«املدينة  بينها  من  باملغرب،  االحتجاجية  والحركات  التمدن  قضايا  حول 
والسلطة يف املغرب» الصادر سنة 1995، و«الدار البيضاء : عمران الطوارئ» 
ضد  «الدولة  حول  السنة  هذه  الصادر  األخري  كتابه  جانب  إىل   ،2002 سنة 

املجتمع : الحركات االجتامعية واسرتاتيجية الشارع». حاوره: زكرياء أكضيض

حوار العدد

محدد  تعريف  تقديم  يمكن  هل  أكضيض:  زكرياء 
ي؟ للعنف الحرص%

عبد الرحامن رشيق: العنف مصطلح عام وفضفاض، يحتمل 
العديد من املعاين. فهنالك العنف اللفظي والعنف الفيزيايئ، 
والعنف الفردي والعنف الجامعي. فال ميكن أن نعترب العنف 
مفهوما ألن هذا األخري يندرج دوما ضمن إطار نظري محدد 
أو داخل براديغم معني. فكل بناء ملفهوم محدد، هو يف اآلن 
العنف  فمصطلح  حوله.  محكم  نظري  إلطار  تشييد  ذاته 
نجده يف مقاربات سوسيولوجية أو بسيكولوجية أو اقتصادية، 
وغريها من الحقول العلمية. فمقاربات االشتغال عىل العنف 

متعددة.

فيام يشري العنف عند الحس املشرتك إىل رصاع مادي بني 
فردين أو أكرث. أما يف العلوم اإلنسانية، فإنه ميكن التمييز بني 
انكببت  الذي  األخري  هذا  الجامعي.  والعنف  الفردي  العنف 
الجامعي  العنف  بني  واضــح  متييز  خالل  من  دراسته  عىل 
والعنف  التلقايئ.  أو  املنظم  غري  الجامعي  والعنف  املنظم 
الجامعي املنظم قد يتخذ مالمح سياسية واقتصادية واجتامعية 

وغريها. 
لقد صادفت ثم اشتغلت عىل العنف غري املنظم منذ إصدار 
أول كتاب يل سنة 1994 حول املدينة والسلطة يف املغرب، بحيث 
ربطت الصحافة املغربية هذا الكتاب مبا يسمى باالنتفاضات 
كتايب.  من  كبريا  حيزا  تأخذ  مل  االنتفاضات  أن  رغم  الحرضية، 
هو  االنتفاضة  عىل  يشتغل  الذي  الباحث  يعرتض  مشكل  أول 
ترجمة مصطلح Emeute من الفرنسية إىل العربية. املصطلح 

الباحث
عبد الرحمان رشيق

تلقـائيــة االنتفـاضـــة
تجردها من قدرتها عىل رسم أهداف لنفسها

محددة،  الVهداف  الحاملة  االجتماعية  الحركة  بخالف 
$ لديها كوادر قيادية معروفة تقود فعلها والىى�
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بالفرنسية ليس له مقابل بالعربية، نظرا 
ألن االنتفاضة يف اللغة العربية تشري إىل 
تصطبغ  حني  يف  والقالقل،  التمرد  معاين 
الــرصاع  بطابع  الغربية  املعاجم  يف 
كل  يجعل  ما  اإلرسائييل،  الفلسطيني 
انتفاضة  الستحضار  محاولة  هو  تعريف 

الفلسطينيني يف وجه إرسائيل.

 % بںى$ الفرق  ما  أكضيض:  زكرياء 
الحركات  وعنف  االنتفاضات  عنف 

االجتماعية؟

االنتفاضة  رشيق:  الــرحــامن  عبد 
عن  تعرب  جامعية،  فعل  ردة  املغربية 
نفسها بشكل تلقايئ من خالل االستخدام 
املكثف للعنف الذي يتسبب يف خسائر 

برشية ومادية.
بعد إصداري لكتاب املدينة والسلطة 
الصحفيني  أحد  يب  اتصل  1994م،  سنة 
التي  الجامعي  العنف  أحــداث  عقب 

«الهراويني»  منطقة  يف  وقعت 
الدار  مدينة  ضواحي  الهامشية 
ستون  يقطنها  كان  البيضاء التي 
يف  فالدولة  الساكنة.  من  ألفا 
يقرب  ما  هدمت  ــة  اآلون تلك 
خمسني مسكنا محاذية للشارع. 
صبغة  أخذ  الذي  الحدث  هذا 
الصحفي.  الخطاب  يف  انتفاضة 

هذا  حول  الصحفيني  أسئلة  فاضطرتني 
مصطلح  معنى  يف  للبحث  املــوضــوع 
وجدت  الذي  املغريب  السياق  يف  التمرد 
أنها تشكل معناها وفق أربعة محددات 
: املحدد األول يكمن يف كونها ردة فعل 

يف  يتجسد  والثاين  منظام،  فعال  وليست 
فردية.  وليست  جامعية  االنتفاضة  كون 
يف  االنتفاضة  تلقائية  إىل  يشري  والثالث 
مسبق  تخطيط  دون  نفسها  عن  التعبري 
أو  برامج  أو  مطالب  ودون  لتحركاتها 
إيديولوجية محددة أو أما املحدد الرابع 
االنتفاضة  استخدام  كثافة  يف  فيتجىل 
للعنف الذي يتسبب قي خسائر برشية 

ومادية.
تلقائية االنتفاضة تجردها من قدرتها 
عىل رسم أهداف لنفسها بخالف الحركة 
محددة،  ألهداف  الحاملة  االجتامعية 
والتي لديها كوادر قيادية معروفة تقود 
تنطبق  األربعة  املحددات  هذه  فعلها. 
ميكن  وال  املغربية،  التجربة  منوذج  عىل 
تعميمها عىل تجليات االنتفاضات يف باقي 
االنتفاضات  فتجليات  األخرى.  البلدان 
مختلفة من سياق مجتمع آلخر، بحيث 
محددات  وفق  نفسها  عن  تعرب  أنها 

مختلفة من بلد إىل آخر.

هنالك  ليس  أنــه  تعني  التلقائية 
املغربية،  االنتفاضات  خلف  فاعلون 
نجد  التي  االجتامعية  الحركة  بخالف 
وقيادييها.  وأهدافها  ميالدها  رشوط  لها 

زعامات  تستند  ال  املغربية  فاالنتفاضات 
الرسمي  املستويني  عــىل  مــعــروفــة 
االجتامعية  الحركات  كحال  واالجتامعي، 
معروفة  قيادييها  غالبية  تكون  التي 
املؤسسات  عند  وكذا  الناس،  عامة  عند 
كالرئيس  محددة،  مهام  وفق  الرسمية 
والكاتب العام وأمني املال واملستشارين. 
االجتامعية  الحركة  قيام  جانب  إىل  هذا 
أو  سيايس  أو  أيديولوجي  برنامج  عىل 
التي  االنتفاضات  بخالف  اقتصادي 
فعلها  ردة  يحكم  محدد  لربنامج  تفتقد 

الجامعية.
حياة  أمد  أن  إىل  اإلشــارة  من  البد 
بالحركة  مقارنة  قصري  االنتفاضات 
دميومة  لها  تكون  قد  التي  االجتامعية 
أمد  يفوق  حياتها  أمد  تجعل  زمنية، 
موت  يكون  وقد  االنتفاضات.  حياة 
حركة  ميالد  عن  إعالنا  أحيانا  االنتفاضة 
يف  عفويتها  تحول  منظمة،  اجتامعية 
مؤسس  فعل  إىل  نفسها  عن  التعبري 
وقيادات  وبرنامج  أهداف  عىل 

معروفة.

ــاء أكــضــيــض: هل  ــري زك
 $ ىڡ% االنتفاضات  مــحــددات 
 $ المغرب تنطبق عىل مثيلتها ىڡ%

البلدان االVخرى؟

نرصد  ليك  رشيق:  الــرحــامن  عبد 
اختالفات تجليات االنتفاضات الحرضية، 
الحوادث  استحضار  ــالزم  ال من  فــإن 
املولدة النتفاضات وردود فعلها املتباينة 
فحادث  مختلفة.  مجتمعية  سياقات  يف 

تعرى9  جماعية،  فعل  ردة  المغربية  االنتفاضة 
$ من خالل االستخدام  Vعن نفسها بشكل تلقاىى
ية  $ خسائر برس} المكثف للعنف الذي يتسبب ىڡ%

ومادية

موت شاب ذو برشة السوداء من قاطني 
الرشطة،  يد  عىل  فرنسا  يف  هاميش  حي 
بأكمله  الحي  هذا  ساكنة  يجعل  قد 
األمني،  «االعتداء»  هذا  وجه  يف  معبئة 
معتربة – ساكنة نفس الحي - أنه اعتداء 
فكل  فرنسا.  يف  كأقلية  ضدها  عنرصي 
الحي  هذا  ضمن  شخص  عىل  اعتداء 
جميع  عىل  ذاتــه  الحد  يف  اعتداء  هو 
الساكنة  جميع  لتقاسمهم  نظرا  ساكنته، 
أنفسهم  إىل  والنظر  الوضعية،  لنفس 
املجتمع  يف  مهمشة  أقلية  باعتبارهم 

الفرنيس.
هنالك  ليست  املغرب  يف 
ومتمركزة  مجتمعة  أقليات 
يتواجد  كام  معني،  مجال  يف 
الــدول  من  وغريها  فرنسا  يف 
األوروبية أو األمريكية. فأمازيغ 
املغرب ليس لهم أحياء محددة، 
خاصة  أحياء  هنالك  وليست 
بذوي البرشة السوداء يف املغرب. 

اإلفريقية  الجالية  متركز  بوادر  هنالك 
التي  البيضاء  للدار  القدمية  املدينة  يف 
بحاجياتهم  خاصة  مــرافــق  تتضمن 
وصالونات  ومحالت  مطاعم  الثقافية؛ 
املنسجمة  املرافق  من  وغريها  للحالقة، 
مع خصوصياتهم الثقافية. لكن لحد اآلن 
مل نصل بعد إىل درجة إنتاج حي خاص 
أحياء  كحال  أخرى،  دون  معينة  بأقلية 
الواليات  يف  وغريها  الصينيني  او  السود 

املتحدة األمريكية.
شباب  مع  الرشطة  تحتك  فعندما 
الــدول  أو  أمريكا  يف  األقليات  أحياء 

األوروبية مثال، فإن ردة الفعل تكون بناء 
ينتج  ما  األقليات،  تهميش  خلفيات  عىل 
مادية  خسائر  يف  يتسبب  مكثفا  عنفا 
وبرشية. فإذا كان محدد العنف املكثف 
وباقي  املغربية  االنتفاضات  يف  حارض 
االنتفاضات يف بلدان أخرى، فإن عفوية 
تعبري االنتفاضات املغربية ال ينطبق عىل 
فرنسا  من  كل  يف  االنتفاضات  تجارب 
وإنجلرتا وأمريكا، نظرا لتواجد جمعيات 
غري  بطريقة  األقليات  تأطري  عىل  تعمل 
فعلهم،  ردة  مستوى  عىل  ليس  مبارشة، 
بل تتدخل لتهدئة األوضاع يف الكثري من 

األحيان.

مصطلح  أن  إىل  تربز  اإلشــارة  هذه 
ومضمونه  محدداته  من  يغري  االنتفاضة 
وتجلياته، عند ترحاله من سياق مكاين إىل 
متركز  هنالك  يكون  عندما  فعموما  آخر. 
يحمل  محدد  جغرايف  مجال  يف  سكاين 
يشكل  فإنه  االجتامعي،  التهميش  طابع 
الجامعي  العنف  إلنتاج  خصبة  أرضية 
لذلك،  ونتيجة  املنظم.  وغــري  املنظم 
تعتمد  العمرانية  السياسات  أصبحت 
عىل التعددية االجتامعية، بدل الواحدية 
االجتامعية التي قد تكون لها مآالت قد 

تعصف بالعمران الحرضي.

مييز  ــا  م أن  ــول  ــق ال ينبغي  ــام  ك
العدوى  طابع  هو  املغربية  االنتفاضات 
قابلية  عىل  قامئة  سريورتها  يجعل  الذي 
لالنتقال من حيز جغرايف إىل آخر لدرجة 
تحولها من فعل محيل إىل فعل ذو طابع 
وطني. وهذا واقع انتفاضة سنة 1981م 
التي انتقلت عدواها إىل مختلف مناطق 
املحارصة  يف  وضــع  وأصعب  املغرب. 
األمنية لالنتفاضات، هو أن يكون الجهاز 
تتعدى  انتفاضات  أمام  للدولة  األمني 
قابليتها  نحو  الضيق  الجغرايف  حيزها 
متعددة،  جغرافية  مناطق  يف  للعدوى 

حيث يصعب ضبطها أو قمعها.

ــاء أكــضــيــض: هل  ــري زك
ــي ولــيــدة  ــفــاضــات ه ــت االن
أنها  أم  ي  الــحــرص% المجال 
المجال   $ ىڡ% التواجد  تستطيع 

القروي؟

عبد الرحامن رشيق: إمكانية 
أقوى  بدرجة  تكون  االنتفاضات  قيام 
من  يعرفه  ملا  نظرا  الحرضي  املجال  يف 
التعدد  بنوع  تتسم  السكنية  كثافة 
قدرة  عــدم  يعني  ال  هــذا  والتعقيد. 
االنتفاضات،  إنتاج  عىل  القروي  املجال 
القروي  الجامعي  الفعل  أن  نرصد  بل 
قائم عىل العالقات القرابية والدموية، ما 
التي  طابع «الثقة»  جامعي  الفعل  مينح 
نجدها غائبة يف املجال الحرضي. فاألفراد 
بعضهم  يعرفون  ال  الحرضي  املجال  يف 
بعضا إال من خالل املظاهر الخارجية، ما 
يف  سائدة  واالحتياط  الشك  حالة  يجعل 

حوار العدد : عبد الرحمان رشيق : حول تلقـائيــة االنتفـاضـــة

إنتاج  درجة  إىل  بعد  نصل  لم  اال.ن  لحد 
كحال  أخرى،  دون  معينة  بأقلية  خاص  حي 
$ الواليات  ها ىڡ% % وغرى$ أحياء السود او الصينيںى$

المتحدة االVمريكية
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الحرضية.  االجتامعية  العالقات  صفوف 
عىل  وقع  لديها  الحرضية  الشك  حالة 
التعبئة  عىل  الجامعي  الفعل  ــدرة  ق
الثقة  حالة  تساعد  حني  يف  االجتامعية، 
يف  التعبئة  قادة  توسيع  عىل  االجتامعية 

صفوف األفراد يف املجال القروي.
حضور  ضــعــف  يــعــود  أن  ميــكــن 
ما  إىل  القروي  املجال  يف  االنتفاضات 
توران  آالن  السوسيولوجي  إليه  أشار 
أن  ــد  أك الـــذي   Alain Touraine
تقوم  أن  ميكنها  ال  االجتامعية  الحركات 
فيها  يتواجد  التي  املجتمعات  يف  إال 
مبعنى  والدميقراطية،  السوق  مبدأين: 
الغربية  املجتمعات  وليدة  إنها  آخر 
التي تتوفر عىل فضاءات عامة مفتوحة، 

إمكانية  تتيح  ودميقراطيات 
مختلف  يف  والتعبئة  التنظيم 
يشري  هذا  الوسائط الجامهريية. 
ال  االجتامعية  الحركات  أن  إىل 
مجتمعات  يف  تقوم  أن  ميكن 
من  وغريها  والسعودية،  كإيران 
تستدمج  ال  التي  املجتمعات 

محددي السوق والدميقراطية.

ات  التغرى$ ماهي  أكضيض:  زكرياء 
$ شابت أشكال االحتجاج والعنف  الىى�

$ المغرب؟ ي ىڡ% الحرص%

يف  اآلن  نحن  رشيق:  الرحامن  عبد 
لثقافة  مــوروث  فهنالك  آخــر.  مغرب 
عالية  مهنية  واكبته  السلمي،  االحتجاج 
مختلف  مع  تفاعله  يف  األمــن  لجهاز 
أشكال االحتجاج والعنف الحرضي، فقد 

مر املجتمع املغريب من العنف العسكري 
العنف  أن  كام  البولييس.  العنف  إىل 
حضوره،  تراجع  الراديكايل  السيايس 
السياسية  القوى  كل  أصبحت  بحيث 
فيها  مبا  العنف،  بنبذ  تنادي  والنقابية 
جامعة العدل واإلحسان. فلم يعد يعني 
أو  الدولة  ضد  أنك  الشارع  يف  االحتجاج 
ضد امللكية، ما يجعل العديد من أشكال 
االحتجاج املغربية حاملة لألعالم الوطنية 
والصور الشخصية للملك ورافعة للقرآن، 
االحتجاج  غاية  أن  إىل  واضحة  إشارة  يف 
هو  بل  الدولة،  مبرشوعية  املس  ليس 
اجتامعية  لحاجيات  يستجيب  احتجاج 
ويتبنى  الدولة،  مرشوعية  داخــل  من 
مسلكا سلميا ضد كل أشكال املظاهرات 

العنيفة.

ال  السلمي  االحتجاج  ثقافة  موروث 
ميكن فهمه إال يف سياق التحوالت القيمية 
كان  فقد  املغريب؛  املجتمع  يعرفها  التي 
عنف األب ضد ابنه اعتيادي، بعد ذلك 
أصبحت قيمة العنف ضد األبناء منبوذة. 
نفس األمر ينطبق عىل عنف الزوج ضد 
عىل  اآلن  اعتياديا،  كان  الــذي  زوجته 
الزوج أن يختبئ إذا أراد تعنيف زوجته. 

تغريات  واكبتها  القيمية  التحوالت  هذه 
قانوينة – مؤسساتية، جرمت كل مامرسة 
الستخدام العنف بني أفراد املجتمع من 
جهة، وبني الدولة والفرد من جهة أخرى. 
غري أن السلوك الوحيد الذي مازال يعيد 
التي  األبوية  العالقة  هو  نفسه  إنتاج 
بامللكية؛  األحــزاب  عالقة  تحكم  ظلت 
عالقة مل ترقى بعد إىل الطابع املؤسسايت 

الذي مييز الدول املعارصة.
عرفت  االحتجاج  أشكال  كانت  إذا   
تغريات جوهرية، فإن العنف الحرضي يف 
املغرب مل يصل إىل درجة تشكل العنف 
عصابات  طــرف  من  ــامرس  امل املنظم 
اجتامعية  حاضنة  لها  تكون  منظمة، 
املحدد،  الجغرايف  انتشارها  مجال  يف 
حركية  إنتاج  عىل  لقدرتها  نظرا 
تنتعش  مرشوعة،  غري  اقتصادية 
من وراءها الساكنة املتواجدة يف 

حيزها الجغرايف. 

عادل بلعمري
) العالم الموسطي نسان والمجال ىڡ( Mباحث بمركز دراسات الدكتوراه اال
جامعة محمد الخامس الرباط، وحدة التكوين التغرى) االجتماعي والتنمية المحلية

دراسات

المحددات االجتماعية والثقافية لظاهرة االTجرام 
: مقاربة سوسيولوجية $ ي المغرىى9 بالوسط الحرص%

تقديم
بالوسط  الجرمية  ظاهرة  أصبحت 
الحرضي املغريب، من الظواهر االجتامعية 
األخرية  السنوات  يف  املتنامية  والثقافية 
تعرفها  التي  الرسيعة  التحوالت  بفعل 
للتغري  نتيجة  االجتامعية،  البنيات 
قيم  لحق  ــذي  ال الرسيع  االجتامعي 
وأشكال  وعــالقــات  ــة  األرسي املؤسسة 
التضامن االجتامعي٠ فالجرمية باعتبارها 
ظاهرة اجتامعية ذات بعد كوين ال يكاد 
لكون  بــرشي،  مجتمع  أي  منها  يخلو 
املظاهر واألمناط اإلجرامية رهينة بتطور 

وتغري املجتمع البرشي نفسه1.
استقت  التي  الورقة  هذه  تحاول 
معطياتها من تحري ميداين أنجز بالسجن 
املحيل الزايك بسال 1، عىل عينة قصدية2 
من النزالء سنة 2015، دراسة املحددات 
اإلجرام  لظاهرة  والثقافية  االجتامعية 

بالوسط الحرضي املغريب عند فئة الشباب 
اإلجرامي،  للفعل  واملــامرس  املتعاطي 
من  مجموعة  عن  اإلجابة  السعي  بغية 
التساؤالت املرتبطة بالتحوالت املجتمعية 
باملجتمع  الحرضي  املجال  يعرفها  التي 
املغريب، ذلك أن هذا األخري يعيش بحكم 
بنياته  مست  التي  الرسيعة  التحوالت 
خالل  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
للتفكك  نتيجة  األخرية3.  األربع  العقود 
من  جملة  به  نعني  والذي  االجتامعي، 
اإلختالالت التي طرأت عىل النسق الثقايف 
بالتغري  واملرتبط  ككل  املغريب  للمجتمع 
املتعلق  الجانب  مس  الذي  االجتامعي، 
 ، األرسة  مستوى  عىل  التنشئوية،  بالقيم 
عىل  يؤثر  أصبح  ما  واإلعالم.  واملدرسة، 
مسألة الضبط االجتامعي بفعل دينامية 
املغريب  للمجتمع  املتسارعة  التحوالت 
والعمراين  الدميوغرايف  املستوى  عىل 
واالقتصادي واإلعالمي، وكذا االنتقال من 

نظام أرسي يقوم عىل بنية أرسية ممتدة 
ذات  نووية  أرسة  منوذج  إىل  بطريكالية 

أوصاف معارصة.

 - تحديد موضوع البحث :
ظاهرة  موضوع  البحث  هذا  يتناول 
املغريب-  الحرضي  بالوسط  -اإلجـــرام 
يسعى  فهو  املغريب،  الحرضي  باملجتمع 
«املحددات  إشكالية  تناوله  خالل  من 
اإلجرام  لظاهرة  والثقافية  االجتامعية 
إىل  التوصل  املغريب»،  الحرضي  بالوسط 
بهدف  للظاهرة،  ودقيق  عميق  فهم 
جوانبها  بعض  يف  ومقاربتها  دراستها 
السـوسيـولـوجيـــة واألنثـروبـولـوجيــة 
النفس  علم  نظر  وجهة  من  وكذلك 

االجتامعي.
يحاول البحث أيضا املساهمة الجادة 
التغري  مسألة  يف  التفكري  يف  والواعية 
اقرتاح  عرب  املغريب،  باملجتمع  االجتامعي 

1 - أحمد الربايعة: أثر الثقافة واملجتمع يف دفع الفرد إىل ارتكاب الجرمية، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض 1984،ص: 5
2 - العينة القصدية يتم بناؤها انطالقا من الحرص عىل ضامن متثيلية مختلف فئات مجتمع الدراسة، وليس عىل أساس مراعاة الوزن العددي للفئات التي متثلها أو 

كيفية انتشارها يف املجال، كام هو الشأن بالنسبة للعينات التي يتم سحبها انطالقا من قاعدة معطيات إحصائية، كالعينة العشوائية عىل سبيل املثال.
3 - عبد الغني منديب : الدين واملجتمع، دراسة سوسيولوجية للتدين باملغرب، أفريقيا الرشق، 2006، ص:7 

الهوامش

السلمي،  االحتجاج  لثقافة  موروث  هنالك 
$ تفاعله مع  واكبته مهنية عالية لجهاز االVمن ىڡ%
ي،  الحرص% والعنف  االحتجاج  أشكال  مختلف 
العنف  من   $ المغرىى9 المجتمع  مر  فقد 

العسكري إىل العنف البوليىس$
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العديد  علينا  تطرح  خالله  من  والذي 
قصد  واملنهجية  النظرية  اإلشكاالت  من 
الوقوف عن األسباب الكامنة وراء وقوع 
خالل  من  اإلجـــرام،  ظاهرة  ــدوث  وح
املتعلقة  امليدانية  املعطيات  تجميع 
املقابلة  تقنية  عىل  باالعتامد  بالظاهرة، 
أهم  مناقشة  بغرض  املوجهة  نصف 
أجل  من  باملوضوع،  املرتبطة  القضايا 
العديد  يف  املستجوبني  ألراء  االستامع 
من املستويات، ما من شأنه إغناء هذه 

الدراسة.

- الفرضيات العامة للدراسة :
يبقى وضع الفرضيات وسيلة لتفسري 
بحث  توجيه  أو  مشكلة  أو  ظاهرة 
تجريبي أو استدالل منطقي، وقد تكون 
بدرجة  مقبول  مقرتح  مبثابة  الفرضية 
تابتة  حقائق  لتوافر  عالية  احتاملية 

تدعمه.
فكرة  عن  عبارة  فهو  االفــرتاض  أما 
ميكن  حتى  بصحتها،  مسلم  معلومة  أو 
استخدامها يف حل مشكلة ما أو الربهنة 
الفرضية  وتبقى  ما6.  قضية  صحة  عىل 
تأكيد  انتظار  يف  أويل  ــواب  ج مجرد 
صحته والتحقق منه عند انجاز الدراسة 
امليدانية، هذه األخرية وحدها هي التي 

تؤكد أو تنفي صحة وصدق الفرضية من 
عدمها. 

ومن تم فالفرضيات التي ننطلق منها 
هي كالتايل:

يحصل  اإلجــــــرام  أن  ــــرتض  أف
االجتامعية  ــاع  األوض لــرتدي  نتيجة 

واالقتصادية
كنتيجة  يحصل  اإلجرام  أن  أفرتض 
لتفكك البنيات االجتامعية بفعل تأثري 

العوملة.
كنتيجة  يحصل  اإلجرام  أن  أفرتض 
لالختالفات والتفاوتات املجالية وعدم 
تجانسها يعد عامال حاسام يف إنتشار 

اإلجرام.

- منهج البحث :
هذه  يف  الدراسة  هذه  يف  اعتمدنا 
الدراسة املنهج الكيفي، وغني عن البيان 
املنهج  هذا  أن  االختصاص  أهل  عند 
البحوث  مجال  يف  مهمة  مبكانة  يحظى 
االجتامعية والنفسية والرتبوية، حيث أن 
وصفية  الدراسات  هذه  من  كبرية  نسبة 

بطبيعتها.
إن اختيارنا لهذا املنهج مل يأيت مبحض 
محتوى  إىل  بالنظر  أىت  ولكنه  الصدفة، 

ال  الــذي  املوضوع  وخصوصية  طبيعة 
بشكل  ومسبباته  أسبابه  عن  يكشف 
الــدراســة  فموضوع  وواضـــح،  ــح  رصي
-ظاهرة اإلجرام- تطلب منا نهج أسلوب 
جمع  عىل  يقوم  والذي  الحالة،  دراسة 
أو  واحــدة،  فردية  حالة  عن  بيانات 
بهدف  وذلك  الحاالت  من  محدود  عدد 
للظاهرة  أعمق  فهم  عــىل  الــوقــوف 

املدروسة.
بالنظر للطبيعة الكيفية لهذا البحث، 
معطيات  إىل  التوصل  يف  منا  ورغبة 
ترصيحات  عىل  بناء  ودقيقة  معمقة 
يحملونها  التي  والتمثالت  املبحوثني، 

حول موضوع الدراسة.
عىل  اعتمدنا  فقد  املعلومات  لجمع 
األوىل،  بالدرجة  املوجهة  الشبه  املقابلة 
املتعاطي  الشباب  هؤالء  نقابل  كنا  لقد 
األسئلة  عليهم  نلقي  وكنا  للجرمية، 
بتسجيل  ونقوم  املغربية،  بالدارجة 
اإلجابات التي يقدمونها، ويف حالة الرتدد 
أو الصمت، كنا نعيد طرح األسئلة بصيغ 
أخرى مع الحرص عىل أال تفقد معناها، 
دون أي تأثري أو توجيه أو إيحاء منا عىل 

املستجوب.
الشبه  املقابلة  تقنية  مكنتنا  ولقد 
املوجهة من التوصل إىل تجميع مجموعة 

4 - األرقام اإلحصائية حول الجرمية باملغرب املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج2009. ابراهيم حمداوي بترصف. الجرمية يف املجتمع املغريب دراسة 
سوسيولوجية. دار القلم للنرش والتوزيع الرباط 2013 ص:119. 

5 - النرشة اإلحصائية لوزارة العدل والحريات 2012 
6 - مصطفى حدية، قضايا يف علم النفس االجتامعي، مطبعة مطابع الرباط نت، منشورات املجلة املغربية لعلم النفس 2013، ص: 73.
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جملة من األفكار للنقاش والتأمل القرتاح 
«ظاهرة- من  للحد  الكفيلة  الحلول 

املغريب»  الــحــرضي  بالوسط  اإلجـــرام 
مستعملني يف ذلك عدة منهجية، نظرية 

وتحليلية.

 - أهداف البحث :
تحقيق  إىل  البحث  هــدا  يسعى 

األهداف التالية:
حول  ميدانية  معطيات  تجميع 
الحرضي  بالوسط  اإلجـــرام  -ظــاهــرة- 
األســبــاب  عند  ــوف  ــوق وال  - املــغــريب 
والعوامل التي تؤدي إىل وقوع ظاهرة - 

اإلجرام بالوسط الحرضي املغريب.
االجتامعية  الظروف  عىل  التعرف 
فيها  يــعــيــش  ــي  ــت ال ــة  ــادي ــص ــت واالق
لألفعال  املــــامرس  الــشــبــاب  ـــؤالء  ه

اإلجرامية.
للظاهرة  دقيق  فهم  إىل  التوصل 
تساهم  علمية  معطيات  توفري  بهدف 
يف إيجاد الحلول املمكنة، قصد مواجهة 

الظاهرة والحد من انتشارها.

 - أهمية البحث :

كون  من  البحث  هذا  أهمية  تأيت 
الحرضي  بالوسط  -اإلجـــرام  ظــاهــرة 
املغريب،  الحرضي  باملجتمع  املغريب- 
داخل  سيام  ملموسا،  واقعا  أضحت 
املدن الكربى، وهذا ما تؤكده إحصائيات 
الجرائم  فقضايا  املغربية،  العدل  وزارة 
ضد األشخاص بلغت 88308 قضية سنة 
جرائم  قضايا  عدد  بلغ  حني  يف   ،2011
نفس  برسم  قضية   26733 املخدرات 
فقد  األحداث  جنوح  جرائم  أما  السنة، 

وصل عددها 16606 قضية.
عىل  قضية  ألف   290 عرضت  وقد 
تهم   2012 سنة  برسم  العامة  النيابة 
االغتصاب،  وجــرائــم  كالقتل،  جرائم 
ومتت  العنف  باستعامل  الرسقة  وجرائم 
إحالة 400 ألف ملف عىل أنظار النيابة 
ألف   17 حوايل  منهم  املختصة  العامة 

قارص5.

إلشكالية  العام  ــار  اإلط تحديد   -
البحث :

يف  االنطالق  نقطة  أن  املؤكد  من 
من  يبتدئ  علمية،  إشكالية  أية  صياغة 
فاإلشكالية  وبالتايل  ما،  مشكل  وجود 

خاللها  من  التي  املنهجية  اآللية  هي 
موضوعية  بكيفية  املوضوع  تناول  ميكن 

وسؤالنا اإلشكايل هنا:

االجتامعية  ــحــددات  امل هــي  مــا 
الحرضي  بالوسط  اإلجــرام  لظاهرة 

املغريب؟
اإلشكايل  السؤال  هذا  خالل  من  إذن 
اإلشكالية  األسئلة  نطرح  أن  ميكن  العام 

الفرعية التالية:
انخفاض  يؤثر  أن  ميكن  حد  أي  إىل 
اقتصادية  السوسيو  الوضعية  وتدين 
ألفعال  الشباب  ارتكاب  يف  لــألرسة، 

إجرامية يعاقب عليها القانون؟ 
املحيط  يؤثر  أن  ميكن  حد  أي  إىل 
الشباب  عــىل  ــاق  ــرف ال وشــبــكــات 
فريتكبوا أفعال إجرامية يعاقب عليها 

القانون؟
التفكك  يؤثر  أن  ميكن  حد  أي  إىل   
وضعف  العائلية،  واملشاكل  األرسي 
أفعال  فريتكبوا  الشباب  عىل  الرقابة 

إجرامية؟
اإلدمان  يؤثر  أن  ميكن  حد  أي  إىل   
الشباب  عىل  املخدرات  تناول  عىل 

فريتكبوا أفعال إجرامية؟ 
إىل أي حد ميكن أن يؤثر االستبعاد 
إىل  املدريس  املحيط  من  االجتامعي 

ارتكاب أفعال إجرامية ؟
هذا  إلشكالية  العام  اإلطار  هو  هذا 
لظاهرة  قضية  إىل  يتطرق  الذي  البحث، 
املغريب،  الــحــرضي  بالوسط  ـــرام  اإلج

Détenus selon le milieu de résidence     املعتقلون حسب وسط اإلقامة
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agglomération
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240022839728347Totalاملجموع
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امليدانية،  واملعطيات  البيانات  من 
من  وذلــك  اإلجــرام،  ظاهرة  بخصوص 
وبشكل  كتب  عــن  الــتــعــرف  خــالل 
وميوالتهم  وتجاربهم  أرائهم  عن  مبارش 

وطموحاتهم.
ولقد كان لزاما علينا استعامل تقنية 
من  لنتمكن  املوجهة،  الشبه  املقابلة 
خلق اتصال مع مصادر املعلومة بشكل 

مبارش.
الكيفي  املنهج  استعملنا  أننا  علام 
ألنها  الفردية،  املقابلة  تقنية  يف  متمثال 
تتيح الفرصة أمام املستجوب للتعبري عن 
مواقفه بكيفية عفوية ومستقلة، انطالقا 
توجيه  أو  تأثري  دومنا  الخاصة  رؤيته  من 

من أحد.

1 - عينة البحث :
وصف العينة :

للجرمية  املتعاطي  الشباب  من  هم 
إجراء  تم  العدلية،  السوابق  ذوي  من 
املقابلة معهم أثناء قضائهم ملدة العقوبة 
الزايك  املحيل  بالسجن  للحرية  السالبة 
بعد  االجتامعية  الشؤون  مبصلحة  بسال 

أخذ موافقتهم. 
 97 البحث  هــذا  عينة  حجم  بلغ 

مبحوثا.
الشباب  سن  حسب  التقسيم  قاد   
ثالث  بني  منيز  أن  للجرمية،  املتعاطي 

فئات عمرية.
ــرتاوح  ت األوىل  الُعمرية  الفئة   -

أعامرهم بني 17 سنة و20 سنة.

تــرتاوح  الثانية  الُعمرية  الفئة   -
أعامرهم بني 21 سنة و23 سنة.

تــرتاوح  الثالثة  الُعمرية  الفئة   -  
أعامرهم بني 24 سنة و37 سنة.

2 - صعوبات البحث :
وحساسيته  املوضوع  طبيعة  أملت 
العراقيل  من  مجموعة  تواجهنا  أن 
جل  أن  ــا  ــرزه أب لعل  والــصــعــوبــات 
صلة  للبحث  أن  اعتقدوا  املبحوثني، 
وأنه  اقرتفوها  التي  اإلجرامية  باألفعال 
ما  جديد،  من  معهم  التحقيق  سيعاد 
تطلب منا جهدا كبريا ورشحا مفصال لكل 
واحد منهم عىل حدا، الغاية والهدف من 
يندرج  واإلطار الذي  هذا البحث،  إنجاز 
داخله، ما خلق نسبيا نوعا من التجاوب 
وأكرث  رصاحة  أكرث  وجعلهم  والتعاطف، 
أسئلتنا  عىل  لإلجابة  واستجابة  قابلية 
وتخوف  لتحفظ  إبدائهم  من  بالرغم 
وقتا  منا  تطلب  مام  البداية،  يف  كبريين 
ثقتهم  لكسب  طويال  وصــربا  وجهدا 
والتقرب إليهم وإقناعهم بالتحدث معنا 
واإلدالء  وتجاربهم  خصوصياتهم  عن 
حول  وآرائــهــم  مبواقفهم،  والترصيح 

موضوع اإلجرام.
وبالرغم من كل هذه العقبات التي 
يف  واحدة  لحظة  ولو  نفكر  مل  صادفناها 
حول  منصبا  تفكرينا  ظل  بل  الرتاجع، 
استخراج  إىل  الوصول  هو  واحد  هدف 
املعلومات  ــن  م ممكن  عــدد  أكــرب 
رغبة  الجرمية،  موضوع  حول  والبيانات 
الرشوط  فيه  تراعى  عمل  تقديم  يف  منا 
واملعايري، العلمية واملنهجية، وذلك بغية 

خلق  يف  واإليجابية  الفعالة  املساهمة 
تراكم علمي ومعريف يف موضوع: اإلجرام 
والجرمية بالوسط الحرضي املغريب بغية 
لظاهرة  وشامل  دقيق  فهم  إىل  الوصول 
املتعاطي  الشباب  فئة  لــدى  ــرام  اإلج

للجرمية بالوسط الحرضي املغريب.

1 - المحدد االVرسي

بني  وسيطة  مؤسسة  األرسة  تعد 
تكوينية  وظيفة  ذات  والجامعة،  الفرد 
الضبط  مبيكانيزمات  تستعني  وتلقينية، 
قيم  وفرض  مترير  يف  والضغط  واإلدماج 
الجامعة البرشية7. فهي النواة االجتامعية 
القاعدة  تعد  لكونها  للمجتمع  األساسية 
من  والتي  للمجتمع  األولوية  التنشئوية 
مهامها رعاية أفرادها، وتلقينهم القواعد 
مراحل  عرب  االجتامعية  والنظم  واملعايري 
متفرقة من حياة الفرد يك تتوافق والنظم 
القامئة،  املجتمعية  والقوانني  واملعايري 
األفاق  يحدد  لــألرسة  الطبقي  فاملوقع 
ليست  أنها  مبعنى  ألفرادها.  املستقبلية 
بل  املجتمع،  يف  وظيفية  آلية  مجرد 
فيه  تنشأ  الذي  األول  الرحم  مبثابة  هي 
القيم الخلقية والقواعد السلوكية، ونواة 
ووسيطا  االجتامعي،  البناء  يف  مركزية 
حيويا بني األفراد والعامل الخارجي وفاعال 
رئيسيا يف تشكيل شخصية األفراد وتوجيه 
يف  رئيسيا  ورهانا  االجتامعية،  حياتهم 
والتخطيط  والسيايس  االجتامعي  الحوار 

للمستقبل8. 
واألدوار  ـــات  ـــوي األول بــني  مــن 

والوظائف األساسية لألرسة بناء وتكوين 
الرتبية  آلية  طريق  عن  الفرد  شخصية 
«Education» عرب مترير مجموع القيم 
املجتمعية السائدة، فاألرسة تعترب الوحدة 
اإلنسانية،  املجتمعات  كل  يف  األساسية 
فهي  الثقافية،  الفروق  عن  النظر  بغض 
األساسية  الحاجات  تلبية  عىل  تعمل  ال 
للفرد من طعام ومأوى وملبس فحسب، 
ولكنها تلبي حاجته إىل الحب واالنتامء، 
وتنقل من جيل إىل آخر التقاليد والقيم 
السائدة  والروحية  واألخالقية  الثقافية 
يف املجتمع، وهي أيضا سالح يستخدمه 
االجتامعي،  الضبط  عمليات  يف  املجتمع 
يقابلها  التي  األوىل  الجامعة  فهي 
الفرد  أن  يف  تكمن  ذلك  وأهمية  الفرد، 
سهل  التطبيع،  سهل  األوىل  سنواته  يف 

التوجيه. 
تعيش  ــي  ــت ال األرس  أن  ــر  ــذك ي
الوظيفي  االخـــتـــالل  وطـــأة  تــحــت 
لهذا  ميكن   «Dysfonctionnement»
أحد  انحراف  عملية  يسهل  أن  العامل 
أفراد األرسة، وذلك نابع من كون األرسة 
عىل  مبارش  وتأثري  انعكاس  لها  يكون 
اختيارات الفرد والطرق التي سيسلكها يف 
املستقبل لكونها تعد املدرسة االجتامعية 

الذي  األول  العامل  وهي  للفرد،  األوىل 
ومن  اجتامعية،  بصبغة  سلوكاته  يصنع 
تنشئته،  عن  األوىل  املسؤولة  هي  ثم 
به  يحتدا  ــذي  ال النموذج  متثل  فهي 

ويقلده»9.
أجريناها  التي  املقابالت  أظهرت 
داخل  للجرمية  املتعاطني  عموم  مع 
سجن الزايك بسال أنهم عانوا من مشكل 
األرسي  املستوى  عىل  االستقرار  عــدم 
أكدوا  كام   ،«L’instabilité familiale»
لنا أن أرسهم ال تقوم بأدوارها ووظائفها 
تجاههم كام يجب، إن حالة النزاع هاته 
من  نوعا  لهم  وتخلق  تولد   «Conflit»
واالجتامعي،  النفيس  االستقرار  عدم 
والالمباالة  ــرتاث  االك عدم  عن  ناهيك 
جهة،  من  واألمــهــات،  ــاء  اآلب قبل  من 
البيت،  خارج  بالعمل  النشغاالتها  نظرا 
يف  اليد  ذات  لقرص  أيضا  ذلــك  ومــرد 
بشكل  مسؤولة  فاألرسة  األحيان،  بعض 
فانعدام  أفرادها،  مآل  عن  األشكال  من 
التفاعل  واستحالة  املناسبة  الظروف 
أبنائها  ملشاكل  اإلنصات  وعدم  اإليجايب 
وعدم التدخل إليجاد الحلول، واستحالة 
بني  املستمر  التواصل  من  نوع  وجود 
ال  أن  شأنه  من  األرسة٬  ــراد  أف جميع 

األرسية  البنية  استمرارية  عىل  يحافظ 
االجتامعي  متاسكها  وضــامن  وبقائها 

وصالبة رابطها االجتامعي10.
عن  ناهيك  والنقاش  الحوار  فجو 
الرقابة  طريق  عن   «Suivi» املتابعة 
وقت  ومراقبة  األبناء  عىل  واإلرشاف 
زيادة  إليه،  وعودتهم  املنزل  مغادرتهم 
داخل  املدرسية  واملتابعة  املرافقة  عىل 
الرتبوي  الطاقم  مع  بتنسيق  البيت 
التحفيز  عامل  عن  ناهيك  املــدريس، 
واالعرتاف األرسي واإلنصات، وترك حرية 
التعبري عن الرأي، ومسألة الفخر باألبناء 
إىل  إضافة  للثقة،  شهادة  مبثابة  تعد 
الحرص عىل التشجيع عن طريق املكافأة 
زيادة  االبــن،  يبذله  الــذي  الجهد  عىل 
له  ألن  واملستمر  الدائم  التواصل  عىل 
دورا محوريا يف رسم الخطط املستقبلية 

لألبناء11.
ويبقى عدم التزام األرسة تجاه أبنائها 
إخالل  مبثابة  الكافية،  الرعاية  بإيالئهم 
وهذا  واملجتمع،  الفرد  نحو  بواجباتها 
الذي من املفروض عىل األرسة كمؤسسة 
أولية للرعاية والتنشئة االجتامعية القيام 
الوحدة  باعتبارها  أفــرادهــا  تجاه  به 
اإلطار  وكذا  االجتامعي،  للبناء  األساسية 

7 - الهادي الهروي، األرسة،املرأة والقيم تساؤالت سوسيولوجية يف قضايا املرأة.أفريقيا الرشق. الدار البيضاء، املغرب2013. ص :20.21.
8 - املختار الهراس، املرأة وصنع القرار يف املغرب، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع «مجد» بريوت، الطبعة األوىل 2008، ص ص: 34-35. 

9 - حامد عبد السالم زهران، علم النفس االجتامعي، عامل الكتب، القاهرة، 1984، ص: 153-154.
10 - François DE SINGLY, Sociologie de la famille contemporaine, Armand Collin, col. « 128 », Nathan 1993.p :21.
11 - Laurent Mucchielli. « Monoparentalité, divorce et délinquance juvénile : une liaison empiriquement contestable », Déviance et 

Société’’ 2001/2, Volume 25, p.218.
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الفئة  هــذه  يجعل  ما  ــوارش»17.  ــع «ال
غري  اقتصادية  وضعية  يف  االجتامعية 
البطالة  حالة  إن  عمل،  وبدون  مستقرة 
املتعاطي  الشباب  هؤالء  يعيشها  التي 
مرغوب  غري  أشخاصا  تجعلهم  للجرمية 
ألنهم  اجتامعية،  قيمة  دون  ومن  فيهم، 
يكونون يف وضع إعالة أرسية، والتي بقوة 
الضغط  من  نوعا  عليهم  متارس  األشياء 
بحثهم يوميا عىل العمل، أو تعلم حرفة 
أو صنعة وعدم الجلوس يف البيت بدون 

َشْغِل أية وظيفة معينة.

وجود  عدم  هو  هنا  لالهتامم  فاملثري 
استقرار مادي ودخل قار لهؤالء الشباب 
ما  أرسهــم،  داخــل  للجرمية  املتعاطي 
االقتصادي  األمــن  بعدم  شعورا  يولد 

واالجتامعي.

بوي 2 - المحدد الرى�

تشكل الرتبية والتعليم أولوية ورضورة 
الفرد  وتأهيل  تكوين  أجل  من  حيوية 

من  الفرد  ميكن  مام  املجتمع،  داخــل 
صقل مواهبه وتنمية قدراته وإمكانياته 
رقيه  يف  مستقبال  ليساهم  الفكرية، 
الشخيص والذايت وتقدم مجتمعه يف آن 
الفرد  بتأهيل  يسمح  فالتعليم  واحــد، 
مجتمعيا، وتيسري السبل له بشكل سلس 
االجتامعي  التكيف  عملية  عليه  يسهل 
منحه  عرب  وذلــك  املحيل،  محيطه  مع 
والقيم  واملبادئ  األخالقية  بالنظم  ومده 
يقوم  التي  األساسية  اإلنسانية  واملعايري 
عىل أساسها املجتمع، ليكون يف استطاعته 
اجتامعية  ومكانة  مركز  وضامن  إيجاد 
ومتمنيات  وطموحات  تليق  مرموقة 
أيضا  ولتستجيب  ومحيطه،  الــفــرد 

لتطلعاته وطموحاته املستقبلية.
التعليم  اليونسكو18  منظمة  تعترب 
الفرد  تؤهل  التي  «العمليات  مبثابة 
للمشاركة يف التنمية االجتامعية، التنمية 
االقتصادية والتنمية الحضارية يف مجتمعه» 
الرضورية  اللبنات  إحدى  التعليم  ويظل 

12 - املختار الهراس، املرأة وصنع القرار يف املغرب، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع «مجد» بريوت، الطبعة األوىل 2008، ص ص: 34-35. 
13 - معجم العلوم االجتامعية، مطابع الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1975 ص:168.

14 - François BONNET., « De l’analyse économique du crime aux nouvelles criminologies anglo-saxonnes, Les origines théoriques des 
politiques pénales contemporaines », Déviance et Société 2006/2, Volume 30, p. 199. 

15 - Sebastian ROCHé, « Mineurs délinquants : le rôle de la famille », journal centre national de la recherche scientifique, / N°230 
Mars 2009. 

16 - بوشنفايت بوزيان.يف التحرض والثقافة الحرضية باملغرب، دراسة يف البناء االجتامعي ملدن الصفيح. منشورات الحوار األكادميي والجامعي، الطبعة األوىل 1988 
ص.91 . 

17 - تعني تسمية «العوارش» بالعامية املغربية األيام التي تسبق وتيل األعياد واملناسبات الدينية كشهر رمضان وعيد األضحى،وذكرى عاشوراء والتي تشهد رواجا 
اقتصاديا مهام.

18 - منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (باإلنجليزية United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)، أو ما يعرف 
اختصاراً بالـيونسكو (UNESCO)، هي وكالة متخصصة تابعة ملنظمة األمم املتحدة تأسست عام 1945. ا هدفها الرئييس املساهمة بإحالل السالم واألمن عن طريق 

رفع مستوى التعاون بني دول العامل يف مجاالت الرتبية والتعليم والثقافة إلحالل االحرتام العاملي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق اإلنسان ومبادئ الحرية األساسية.
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واملجال  الــفــرد،  سلوك  يحدد  ــذي  ال
الوجودي الذي يعيش داخله الفرد فرتة 
تجارب  فيها  يكتسب  حياته،  من  زمنية 
القواعد،  من  نسقا  ويتلقى  وخــربات، 
والديه  وأفعال  وسلوك  بقيم  ويتشبع 
آلية  مجرد  ليست  أنها  مبعنى  ومحيطه. 
وظيفية يف املجتمع، بل هي مبثابة الرحم 
الخلقية  القيم  فيه  تنشأ  الــذي  األول 
يف  مركزية  ونــواة  السلوكية،  والقواعد 
بني  حيويا  ووسيطا  االجتامعي،  البناء 
رئيسيا  وفاعال  الخارجي  والعامل  األفراد 
وتوجيه  األفـــراد  شخصية  تشكيل  يف 
يف  رئيسيا  ورهانا  االجتامعية،  حياتهم 
والتخطيط  والسيايس  االجتامعي  الحوار 

للمستقبل12.
وجود  امليدانية  املعاينة  أظهرت 
األرسة  وتقصري  تخيل  بني  سببية  عالقة 
االنحراف،  فعل  ووقوع  واجبها  أداء  يف 
يعود  مبحوثينا  أراء  بحسب  ذلك  ومرد 
األرسي،  ملحيطهم  الثقافية  الطبيعة  إىل 
إما  ــألرسة،  ل العامة  ــواء  األج أن  حيث 
التقارب  من  لنوع  وتؤسس  تعكس  أنها 
والحميمية والتفاعل، أو أنها تنبني عىل 
األرسة  أفراد  أن  ذلك  النفور،  من  نوع 
واألب،  األم  بني  القامئة  بالعالقة  يتأثرون 
عىل  املبني  االيجايب  والتفاعل  فالتوافق 
ثقافة اإلنصات والحوار يقوي من متاسك 
عىل  ايجايب  بشكل  ينعكس  مام  األرسة، 
واملستمر  الدائم  النزاع  بخالف  الشاب، 
داخل  اإلخوة  بني  أو  األبوين  بني  القائم 
األرسة، والذي ينعكس بشكل سلبي عىل 
نوعا  لديهم  ويولد  الشباب  سلوكيات 
شعورا  لهم  يخلق  ما  والقلق  التوتر  من 

املقابالت  أظهرت  وقد  التوازن،  بعدم 
الذين  الشباب  غالبية  أن  أجريناها  التي 
إجرامية  أفعال  ارتكاب  عىل  يقدمون 
نوعا  أرسهم  تعرف  الذين  أوالئك  هم 
االستقرار  وعدم  والتفكك  التصدع  من 
إىل  يدفعهم  ما  والعاطفي  الــوجــداين 
أخرى  أماكن  عن  والبحث  املنزل  ترك 
وانهيار  األرسية  الوحدة  انهيار  نتيجة 
واختالل وظائف بنائها، وتدهور نظامها 

ومتاسكها13.
الوضع  يشكل  ذلــك،  إىل  باإلضافة 
تحديد  يف  بنيويا  دورا  لألرسة  االقتصادي 
من  ميكن  ما  للفرد،  املستقبلية  املعامل 
واملتطلبات،  الحاجيات  جميع  توفري 
األفــراد  عن  ايجايب  بشكل  ينعكس  ما 
ما  أو  الدخل  يعترب  حيث  مستقبال، 
والتي  مالية،  عوائد  من  األرسة  تحصله 
جميع  إشباع  يف  محالة  ال  ستستثمر 
األساسية  سواء  ومستلزماتها  متطلباتها 
منها أو تلك املتعلقة بالكامليات واألمور 
فــاألرسة  الرتفيه،  كأساليب  الثانوية 
مؤسسة تقوم عىل أساس أدوار إنتاجية، 
فاالستقرار  للعمل،  االجتامعي  والتقسيم 
لألرسة  الشهري  الدخل  مستوى  عىل 
يساهم  حيث  جدا  مهم  منتظم  بشكل 
ويساعد األرسة عىل الحفاظ عىل سلمها 

االجتامعي ودميومتها وبقائها.
بالنسبة  املالية  املوارد  وندرة  فشح 
لألرسة تكون له تبعات سلبية عىل أفراد 
الدخل  وذات  منها  الفقرية  سيام  األرسة، 
شعور  لديهم  يتولد  فأفرادها  املحدود، 

طبيعي بالنقص والحرمان14.

فاملقابالت التي أجريناها مع الشباب 
الواقع  أن  أظهرت  للجرمية  املتعاطي 
والهش  املتدين  واالقتصادي  االجتامعي 
االجتامعية  التنشئة  عىل  يؤثر  لــألرسة 
لهؤالء الشباب املتعاطي للجرمية، خاصة 
الجانب املتعلق باملستوى املعييش لهؤالء 
إشباع  عىل  أرسهم  قدرة  ومدى  الشباب 
وتلبية جميع حاجياتهم املادية واملعنوية، 
اقتصادي  السوسيو  الوضع  يبقى  والذي 

لألرسة هو املتحكم يف ذلك15.
السوسيولوجي  التحديد  يذهب 
املهنة  مفهوم  اعتبار  إىل  واالقتصادي 
فيه  يدخل  واجتامعيا  اقتصاديا  نشاطا 
املشغل،  مع  إنتاج  عالقات  يف  الفرد 
واالستمرارية16،  بالخصوصية  ويتميز 
عدد  عىل  ينطبق  ال  قد  الطرح  وهــذا 
كبري من الشباب املتعاطني للجرمية، ألن 
هم  يزاولونها  التي  االقتصادية  األنشطة 
العمل  دائرة  ضمن  تدخل  ال  وعائالتهم 
املهيكل نظرا لكونها تعد أنشطة هامشية 

وغري مهيكلة.
من  املستقاة  األمثلة  لبعض  سنورد 
يزاولها  التي  للمهن  امليدانية  الدراسة 
كبيع  مثال:  للجرمية  املتعاطي  الشباب 
سيارات  وغسل  بالتقسيط،  السجائر 
وحراسة  السيارات،  مبواقف  ــرة  األج
والفواكه  الخرض  وبيع  الــســيــارات، 
«منــوذج  وثابتة  مستقرة  غري  بكيفية 
يزاولها  املهن  وهذه  املتجولون»  الباعة 
الذكور واإلناث، واملالحظ هو كون هذه 
تغيري  عليها  يطرأ  بل  قارة،  ليست  املهن 
أو  باملناخ  إما  املرتبطة  بحسب الظروف 
بعض األعياد الدينية واملناسبات املحلية 
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األطفال  أوســاط  يف  خصوصا  الساكنة 
الصغار والنساء.

تنتظم  اإلجــرامــيــة  األشــكــال  هــذه 
بينها  فيام  وأحــالف  تجمعات  وتكون 
العام  الجو  هذا  «بالعصابات»،  شبيهة 
شيوع  يف  املساعد  املناخ  مبثابة  يعد 
والقيم  التقاليد  هذه  وانتقال  وانتشار 
عن  تنترش  والتي  اإلجرامية،  والعادات 
جيل  عرب  جيال  واملحاكاة  التقليد  طريق 

ينقلها الكبار إىل الصغار.
للجرمية،  املتعاطي  الشباب  ابتكر 
قيامه  عند  جديدة  وتقنيات  أساليب 
تتامىش  اإلجرامي،  االعتداء  بعمليات 
الذي  والتغري  التحول  دينامية  وتساير 
بات يعرفه املجتمع املغريب عىل مستوى 
عىل  واالبتكار،  والخلق  التجديد  آليات 
مستوى بنياته ومرافقه وتجهيزاته، حيث 
لتسهيل  أنهم  املبحوثني  جميع  لنا  أكد 
عملية االعتداء «L’agression» أو السطو 
يستعملون   «Vol à main Armé»
بغية  وذلك  الكبري،  الحجم  من  سكني 
والذعر  والهلع  الرعب  من  نوع  إحداث 
بالنسبة للضحية يك ال يبدي أية مقاومة، 
الغالب  يف  نقل  وسيلة  باستعامل  طبعا 
نوع  من  الرسعة  فائقة  نارية  دراجــة 
يطلق   S.H أو  T. Max أو  Leonardo
عىل هذا النوع من الرسقة اسم «الفول 

أراش» تستمل فيه القوة البدنية والخفة 
 «Vol à l’arraché» والرسعة،  والتقنية 
نجاعة  أكرث  وسيلة  استعامل  عن  ناهيك 
للدموع  املسيل  الغاز  وهي  أال  وفعالية 

.«Gaz lacrymogène»
يتم  الذين  الضحايا  غالبية  أن  يذكر 
والشباب  من  يكونون  عليهم  اإلعتداء 
والنساء، ألن هذه الفئة األخرية ال تبدي 

أية مقاومة.
تتوزع  فهي  الجرائم  ألنواع  بالنسبة 
(الرضب  العنف  باستعامل  الرسقة  بني 
عليها  يطلق  ما  املنازل  رسقة  والجرح)، 
ما  ورسقــة   ،21Vol qualifié تسمية 
تسمية  عليه  يطلق  السيارات  بداخل 
Vol essence، وهذا النوع من الرسقة 
يتوجه بالدرجة األوىل لرسقة كل ما يوجد 
الراديو...  جهاز  هاتف،  السيارة،  داخل 

باإلضافة إىل أصناف رسقة أخرى.
امليدانية  املعطيات  املعطيات  هذه 
وتؤكد  وواضــح  رصيح  بشكل  تكشف 
مبثابة  تعد  الهامشية  األحياء  أن  فرضية 
إلنتاج  الخصب   «Pépinières» املشتل 
االنحرافات  أشكال  كافة  إنتاج  وإعادة 
االتصال  آلية  طريق  عن  االجتامعية 
التواصل  سريورة  عرب  آخرين  بأشخاص 
اللفظي، ما ينعكس عىل سلوكات األفراد 

ويجعلهم ينحون مواقف وأفعال تتعارض 
يطلق  ما  وهذا  االجتامعية،  واملعايري 
عدم  مبعنى  «األنوميا»  «دوركايم»  عليه 
وضوح املعامل القدمية لألفراد، ما يجعلهم 
إجرامية  أساليب  وابتكار  لخلق  يتجهون 
مآربهم  تحقيق  بواسطتها  يستطيعون 
برشعيتها  اكــرتاث  أي  دون  الشخصية 

االجتامعية.
تــرتــبــط الــســلــوكــات اإلجــرامــيــة 
بعوامل  موضوعي  بشكل  واإلنحرافات 
اجتامعية، لها ارتباط بالنسق االجتامعي 
واملعتقدات  القيم  يف  املتجيل  ككل 
البيئة  يف  املتجسدة  والتقاليد،  واألعراف 
عملية  يسهل  الذي  االجتامعي  واملحيط 
االستبعاد االجتامعي املبكر من املدرسة، 
تلقني  ــا  أدواره من  التي  األخــرية  هاته 
تستطع  مل  والرتبية،  واملعرفة  العلم 
استيعاب أبناء األرس الهشة نظرا لتعارض 
التنشئة االجتامعية األرسية، مع التنشئة 
االجتامعية املدرسية، وهذا هو التناقض 
فعل،  كــردة  للمراهقني  يحصل  الــذي 
لتصبح  للجانحني،  عصابات  فيشكلون 
وسيلة لتسوية مشكلة التكيف، وتعتمد 
عىل الخربات واملشاكل املنبثقة من واقع 
فالفشل  باألفراد،  الخاص  القيم  نسق 
عىل  سلبي  انعكاس  له  يكون  الــدرايس 
يقف  ما  وترصفاتهم  األفــراد  سلوكيات 

19 - Stéphane LEGLEYE, « Violence et milieu social à l’adolescence », Conditions de vie_ société, économie et statistique n° 448-
449,2011 p, 162.

20 - البزناز ويقصد به بائع ومروج املخدرات بالتقسيط بحسب لغة العينة املستجوبة.
21 - الفول كاليفيي يقترص عىل رسقة املنازل واملحالت التجارية والدكاكني واألسواق.
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من  يكتسب  الفرد  حياة  يف  واألساسية 
خاللها التقنيات األساسية واملبادئ األولية 
عليه  تسهل  التي  الرضورية  واملؤهالت 
املجتمعي،  واالندماج  االنصهار  عملية 
حيث أن املدرسة تعمل عىل تلقني أفراد 
املجتمع األهداف واإلسرتاتيجيات الكربى 
طبقا  املجتمع  ووضعها  حددها  التي 
ملقتضياته الثقافية الحضارية والتاريخية، 
عرب برنامج مستقبيل ترشف عليه أطقم 
وجهاز  معلمني  وخرباء  أساتذة  تربوية: 

إداري.
مبثابة  تعد  املدرسية  واملؤسسة 
«اإلنحرافات»  من  للفرد  الوقائية  اآللية 
أن  ميكن  التي  املجتمعية  والشوائب 
كالجرمية  واملجتمع  الــفــرد  تصيب 
االنحراف، فهي توفر وتخلق للفرد نوعا 
من املناعة والتوازن وتسهل عليه عملية 

االندماج والرتقي داخل املجتمع.
لعينة  بالنسبة  الــحــال  ــع  واق إن 
بيد  األمر،  هذا  عليهم  ينطبق  ال  بحثنا 
العالقة  من  نوعا  عاشوا  جميعهم  أن 
حيث  التعليمية،  املؤسسة  مع  املتوترة 
يف  الدراسية  الُحَجَر  هجر  معظمهم  أن 
سن مبكرة، أي يف سن الحادية عرشة من 
عمرهم فأكرثهم حظا توفق يف الوصول 
إعــدادي  األوىل  السنة  مستوى  إىل 
األسايس)  التعليم  من  السابعة  (السنة 
من  االستفادة  بفرصة  يحضو  مل  وبالتايل 
دروس يف إذكاء وتعزيز التقدير الشخيص 
بالنفس  الثقة  عــىل  والرتبية  لــلــذات 
واإلبداعات  واملواهب  القدرات  بتغذية 
قيمي  بناء  وفق  األمانة،  وقيمة  الفردية 
مداركهم  وتوسيع  املهارات  تقوية  يروم 

للنشاطات  باستخدام  والعقلية،  الفكرية 
الشخصية والسلوكية املتعلقة بالتخطيط 
املشاركة  قصد  الحياتية  للمسارات 
الفعالة وااليجابية يف التنمية االجتامعية 
ومن  ملجتمعهم  الحضارية  واالقتصادية 
وانخفاض  تدين  ارتباط  مسألة  تبدو  هنا 
واإلنحراف  بالجرمية  التعليمي  املستوى 
مسألة طبيعية إذا ما أخدنا بعني االعتبار 
واملنخفض  املتدين  التعليمي  املستوى 
أحد  ليصبح  للجرمية،  املتعاطي  للشباب 

العوامل األساسية املفرسة للظاهرة.

3 - المحدد االVيكولوجي

والحي  االجتامعي  املحيط  يعمل 
ــراد  األف وبصم  تــزويــد  عــىل  السكني 
والقيم  والتقاليد  العادات  من  مبجموعة 
الوسط  بهذا  ــودة  ــوج امل ــــراف،  واألع
بأدوار  يقوم  كونه  إىل  زيادة  الحرضي، 
وبعض  األرسة  ألدوار  متممة  تكميلية 
وظائفها، وداخل املحيط والحي السكني 
تتحدد مجموعة من العالقات االجتامعية 
كالجوار، الذي يدخل األفراد فيام بينهم 
والتأثر  والتأثري  التبادل  من  عملية  يف 
واملحيط  بالوسط  فالفرد  املتبادلتني19، 
من  نظام  وفق  تنشئته  تتم  املجتمعي 
القواعد الخاص بهذا الوسط الذي يعيش 
آليات  فهم  يستوجب  ما  وهــو  فيه، 
أشكال  وتفكيك  األوساط  هذه  اشتغال 
وعي  إطار  يف  فيها،  السائدة  التضامن 
وثقافية  بيئية  وعوامل  خاص،  أخالقي 
انتشار  يف  كبري،  بشكل  وتساعد  تساهم 

وتفيش مجموعة من التقاليد اإلجرامية، 
املؤثرات  من  عدد  لتواجد  مرده  وذلك 
يف  أساسا  واملتمثلة  املوضوعية،  البيئية 
شبكات لالتجار يف املمنوعات، املخدرات 
بالدرجة األوىل، كمخدر الشريا واألقراص 
الدارجة  باللغة  عليه  يطلق  ما  املهيجة 

«القرقويب».
رائجة،  سوق  مبثابة  تعد  البيئة  هذه 
األحياء  مستوى  عىل  كبري  بشكل  تنشط 
بالدرجة  منتجاتها  وتوجه  الهامشية 
غالبيتهم  واملدمنني،  للمتعاطني  األوىل 
يقبلون  الذين  واملراهقني  الشباب  من 
وبشكل كثيف عىل اقتنائها من الشخص 
عليه  يطلق  والذي  املواد  لهذه  املروج 
عامل  إىل  باإلضافة  «البزناز»20،  اسم 
واندالع  نشوب  يف  أساسا  واملتمثل  آخر 
األحياء  هذه  يف  دائم  بشكل  مشاجرات 
السكاكني  فيها  تستعمل  الهامشية 
املسيل  والغاز  الحارق  واملاء  والسيوف 
بشكل   «Gaz lacrymogène» للدموع 
مستمر ومتوايل، ما يولد حالة من الهلع 
سامع  عند  السكان،  نفوس  يف  والخوف 
الشجارات  هــذه  ومشاهدة  ورؤيـــة 
فيها  يستعمل  الذي  واملشادات الكالمية 
الكالم النايب املخل باألخالق العامة، يذكر 
التي  واالصطدامات  النزاعات  هذه  أن 
املفيض  والجرح  الرضب  درجة  إىل  تصل 
األحيان،  بعض  يف  مستدمية  لعاهات 
أفراد  أو  الحي،  نفس  من  أفراد  بني  إما 
الغالب  يف  املجاورة،  األحياء  يف  يسكنون 
للجرمية  املتعاطي  الشباب  بني  تنشب 
الحسابات،  بعض  تصفية  بغرض  وذلك 
لدى  والخوف  الهلع  من  حالة  يولد  ما 



69 68
مجلـة رهانـات

العـدد 42 - 2017
مجلـة رهانـات
العـدد 42 - 2017

االجتامعية  الناحية  من  سواء  واملجتمع، 
تشكل  فهي  واالقتصادية،  والنفسية 
يف  املدمن  الفرد  يجعل  حقيقيا  تهديدا 
غري  يصري  ألنه  سوي،  غري  فردا  الغالب 
داخل  املسؤوليات  تحمل  عىل  قــادر 
الحياة املجتمعية ومجردا من القدرة عىل 
التحكم يف أعصابه، ومتذبذبا يف مواقفه، 
املميزات  ببعض  التحيل  عن  ناهيك 
الغري  مبشاعر  االكرتاث  وعدم  كالالمباالة 
بنوع  والشعور  الــرتدد،  وكرثة  والترسع 
من اإلحباط والغربة، وعدم القدرة عىل 
واملساهمة  واالبتكار  والخلق  اإلنتاج 
الفعالة واإليجابية يف الدورة االقتصادية 
يجعل  الوضع  هــذا  املجتمع.  داخــل 
مستعدين  أشخاص  املدمنني  فئة  من 
أو  كالرسقة  منحرف،  فعل  أي  القرتاف 
لرشاء  الكايف  املال  توفري  بهدف  النشل 

املخدرات.
وقد كشفت املقابالت امليدانية التي 
أجريناها مع الشباب املتعاطني للجرمية 
للمخدرات  تعاطيهم  لنا  أكــدوا  أنهم 
الشريا  مخدر  صنف  خــاص  وبشكل 

واألقراص املهيجة «القرقويب».

تناول  عىل  للجرمية  املتعاطي  يسهر 
بخلط  إعدادها  يتم  والتي  الشريا  مخدر 
السجائر وكمية من الحشيش حيث تلف 
أكد  حيث  خاص  ورق  يف  الرتكيبة  هذه 
الوصفة  هذه  أن  املستجوبني  غالبية  لنا 
لوحدها ال تفي بالغرض مبعنى أنه للقيام 
األبيض  السالح  باستعامل  سطو  بعملية 
فتناول مخدر الشريا ال مينح تلك الشجاعة 
والحامس الكافيني، حيث أنه ليك تكتمل 
بلغة  عليه  يطلق  ما  املخدرة  الجرعة 
املبحوثني (التبويقة) ويقصد بها الوصول 
إىل مستوى عال من التخدير، يتم اللجوء 
لتناول حبوب الهلوسة؛ ولإلشارة فحبوب 
عن  عبارة  القرقويب  أو  الهلوسة  وعقاقري 
عبارة  بيو-كياموية  ومستخلصات  مواد 
عن أدوية يتم إعدادها داخل املختربات 
الصيدالنية، يتم اقتناؤها من الصيدليات، 
يعانون  مبرىض  خاصة  طبية  وصفة  وفق 
مزمنة  وعقلية  نفسية  اختالالت  من 
للجرمية  املتعاطي  الشباب  ولكن  حادة، 
يتم  حيث  السوداء،  السوق  من  يقتنيها 
املغربية  الجزائرية  الحدود  عرب  تهريبها 
بحسب  هذا  الرشقية  الجهة  وتحديدا 

الواحد  القرص  مثن  يصل  إذ  مصادرنا، 
17 درهم يف األيام العادية، ويقوم تجار 
السامة  املادة  لهذه  بالرتويج  املخدرات 
وعوائد  أرباحا  ورائها  من  يجنون  التي 

مالية مهمة.
القرقويب27  الهلوسة  وعقاقري  فحبوب 
اقرتاف  عىل  يقدم  صاحبه  يجعل  تناولها 
عىل  املستحيل  مــن  وأعـــامل  أفــعــال 
وبحسب  بها،  القيام  العادي  اإلنسان 
جميع املبحوثني فإن هذه املواد تجعلهم 
ومتدهم  واندفاعا  ونشاط  حيوية  أكرث 
اإلجرامية  والشجاعة  الجرأة  من  بنوع 
تفكري  أو  ــرتاث  اك أدىن  دون  الــزائــدة 

بالعواقب.
وكمالحظة أساسية لقد أجمع جميع 
املتعاطني  الشباب  من  املستجوبني 
تأكيد  عىل  استجوبناهم،  الذين  للجرمية 
واملخدرات  الجرمية  بني  القوية  العالقة 
بأي  القيام  أحدهم  بإمكان  ليس  حيث 
فعل إجرامي إال وهو تحت تأثري التخدير 

وبصفة خاصة األقراص املهيجة.
تناول  عىل  الشباب  إقبال  أن  يذكر 

22 - Gérard MAUGER, Les bandes, le milieu et la bohème populaire. Études de sociologie de la déviance des jeunes des classes 
populaires (1975-2005). Paris, Belin, 2006, p : 53.

23 - الرفاق تقابلها بلغة مبحوثينا لفظة العرشان.
24 - Hana GOTTESDIENER, Cécile KINDELERGER, Jean-Christophe VILETTE et Pierre VRIGNAUD, « Groupes d’amis au Collège 

et pratiques culturelles » , in Actes du colloque Enfance et cultures : regards des sciences humaines et sociales, Sylvie. Paris, 2010.p :1.
25 - فاروق عبد الرحمن، الفقر والجرمية، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب الرياض: 1986، ص:18-19.

26 - محمد التويجري. »الهالوس السمعية البرصية عند الشباب املتعاطي للمخدرات وعالقتها بالتوافق « منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.سلسلة: 
ندوات ومناظرات رقم 59. مطبعة فضالة املحمدية. 1996. ص.53.
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العقيل  ومنوهم  تطورهم  أمام  حاجزا 
والفكري22.

4 - جماعة الرفاق

تقوم  البيئي  املحيط  هــذا  داخــل 
ــران23  األق مؤسسة  أو  الرفاق  جامعة 
خالل  مــن  مهمة  اجتامعية  ـــأدوار  ب
تقوم  التي  املتينة  االجتامعية  العالقات 
ينتمون  والذين  أعضائها،  بني  وتتأسس 
العمرية  والفئة  االجتامعي  املركز  لنفس 
ويكونون من نفس الجنس، حيث يسود 
والتوافق  التفاهم  من  نوع  بينهم  فيام 
التأثري  من  نوعا  يشكلون  فهم  الدائم، 
ملجموعتهم  املنتمي  الفرد  عىل  والتأثر 
حيث  كــربى،  أهمية  ذو  يبقى  ــذي  وال
السلطة  من  بنوع  إليها  املنتمي  يحظى 
املادية والتي من أهم مظاهرها استقاللية 
من  واســع  بهامش  يتمتع  فهو  ــرأي،  ال
الحرية، ما يضفي عىل دينامية املجموعة 
الجو  بخالف  والقوة  التامسك  من  نوعا 
العام السائد يف األرسة، الذي يلزم الفرد 

األرسية،  والقواعد  للقوانني  بالخضوع 
التي تحد من حريته وسلطته.

محوري  بدور  الرفاق  جامعة  تقوم 
القيم  نقل  عىل  تعمل  حيث  وأســايس، 
فهي  اإلجرامية،  واألعــراف  والتقاليد 
أعضائها٬  بني  اللحمة  من  بنوع  تتميز 
لكونها تتألف غالبا من أفراد لهم نفس 
الهدف والتوجه وامليول، ألنها توفر جوا 
من الحرية خالفا للجو العام الذي توجد 
ورضورة  بالتسلط  واملتسم  األرسة،  عليه 
والقواعد  للقوانني  والخضوع  االمتثال 
فيام  يقيمون  فالشباب  االجتامعية24، 
بينهم عالقات اجتامعية ويقضون مجمل 
الوقت يف اللهو بقاعة األلعاب املتواجدة 
بالحي يصطلح عليها «البيار» أو يف أحد 
الحدائق العمومية، أو يف منزل أحدهم، 
لغرفة  جامعي  اكرتاء  بعملية  ويقومون 
خارج الحي، وذلك من أجل االبتعاد عن 

مرأى وأعني ذويهم وأقربائهم.
فالشباب يجدون يف جامعة ومؤسسة 
من  يعوضون  االهتامم  من  نوعا  الرفاق 
نالوها  التي  والالمباالة  اإلهامل  خالله 

تذكرهم  فتئت  ما  التي  األرسة،  قبل  من 
لهم  التوبيخ  وتوجيه  أملهم،  بخيبات 
يف  بينام  بالفاشلني،  ونعتهم  باستمرار 
زمرة  داخل  يجد  فهو  املقابل  الجانب 
أصدقائه نوعا من النرص والتأييد والدعم 
مبثابة  إليهم  بالنسبة  وتصبح  والتشجيع، 
إليه  ويعودون  يقصدونه  الذي  املرجع 

كلام اقتضت الرضورة ذلك.
عملية  تتم  الرفاق  مجموعة  داخل 
التنسيق القبيل لجميع تحركات املجموعة 
القبيل  والتهيئ  اإلجرامية  الخطط  برسم 
املرتقب  اإلجرامية  واألفعال  للعمليات 
بينهم،  فيام  جامعي  بشكل  بها  القيام 
ويذكر أنه يتم اقتسام األرباح بالتساوي 
استطاعوا  التي  املرسوقات  بيع  بعد 

الحصول عليها.
واملحيط  ــوســط  ال يــكــون  ــذا  ــه وب
مرفولوجي  مــولــد  مبثابة  ــحــرضي  ال
واجتامعي واقتصادي وثقايف له خصائصه 
شأنها  من  والتي  الفرد،  عىل  الضاغطة 
اإلجرامية،  والسلوكات  األمناط  تعزز  أن 
للفرد،  الوحيد  البديل  مبثابة  تصبح  التي 
حتى يندمج يف املجموعة وتؤسس بذلك 

ملفهوم املناطق االنحرافية25.

5 - محدد تعاطي المخدرات

وتعاطي  تناول  عىل  اإلقبال  أصبح 
والطبقات  الفئات  جميع  بني  املخدرات 
الشباب26،  منهم  وخصوصا  االجتامعية 
إحدى أهم وأبرز املشكالت االجتامعية، 
ملا لها من تبعات صحية سلبية عىل الفرد 
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شخص  تجاه  اجتامعي  فعل  رد  مبثابة 
الحبسية،  العقوبة  تطبيق  فرغم  بعينه، 
نعث  الجنايئ  االجتامعي  الوصم  يبقى 
يظل  قضائية  سوابق  ذو  أي  «َحبَّاْس»29 
عن  وذلــك  لصاحبه  ومالزما  مصاحبا 
والسمة  الصفة  هــذه  إلصاق  طريق 
بشكل دائم ما يخلق مجموعة من أوجه 
الرصاع الثقايف داخل املجتمع، وذلك عرب 
خلق وابتكار هوية جديدة للفرد تعكس 
وتعكس  االجتامعي  مستواه  بجالء 
األنشطة  مبختلف  تفاعالته  طبيعة  أيضا 

االجتامعية.
أحد  يعد  االجتامعي  الفعل  رد  إن 
املجتمع  يصدرها  التي  العقوبات  أنواع 
تجاه من يقوم باألفعال املخالفة لقواعده، 
التي  العقوبات  عن  أهمية  يقل  ال  وهو 
يفرضها القانون، ويف بعض األحيان يصدر 
معها ويالزمها ويستمر حتى بعد تنفيذ 
حتى  يستمر  بل  ال  القانونية،  العقوبة 
إىل  وينتقل  بالجرمية  قام  من  وفاة  بعد 
عائلته ويستمر الوصم االجتامعي معهم 

ألجيال.
من  كل  يسم  االجتامعي  فالوصم 
التي  واملعايري  القواعد  بخرق  يقوم 

حددها املجتمع، فبمجرد إدانة الفرد يف 
باملجرم،  وينعت  يلقب  ما  إجرامي  فعل 
ومالزمة  عالقة  اإلجرامية  وصمته  وتظل 
للعزلة  يعرضه  ما  االجتامعي،  لتاريخه 

واالنطواء واالهانة30.

عالمي T7 - المحدد اال

الوقت  يف  ــالم  اإلع وسائل  أضحت 
الراهن تحتل مكانة مركزية ضمن سريورة 
البناء االجتامعي للواقع من خالل دورها 
الحيوي يف بناء املعرفة االجتامعية، وكذا 
خالل  من  للشباب  الشخصية  الهوية 
عىل  تعلبه  الذي  والهام  الحاسم  الدور 

مستوى التنشئة االجتامعية31. 
فوسائل اإلعالم أصبحت من العوامل 
من  الثقافية،  التعددية  انتقال  يف  الهامة 
عن  التعبري  يف  فعالة  وسيلة  أنها  حيث 
وجهات النظر يف الوقت الراهن، لدرجة 
أصبحت وسائل اإلعالم جزء ال يتجزأ من 

املجتمع الذي نعيش فيه32.
الحايل  عرصنا  يف  ــالم  اإلع فوسائل 
تشكل األدوات األكرث تأثريا يف الرأي العام، 

إىل درجة أنها أصبحت تحدد التوجهات 
لألفراد،  العامة  وامليوالت  واالختيارات 
املجتمعات  داخل  اإلعالم  لكون  وذلك 
األول  املصدر  يشكل  أصبح  املعارصة، 
هذا  ويصل  املعلومة،  عىل  للحصول 
ورشائح  أطياف  جميع  ليشمل  االمتداد 
املجتمع دون استثناء، ما يجعله ينافس 
األخــرى،  التنشئوية  املؤسسات  باقي 
مصدرا  منه  جعل  ما  واملدرسة  كاألرسة 
ومنبعا وقناة للتزود بشتى أشكال وأنواع 
القيم والسلوكات، ومن هنا القول بكون 
متعددة  أمناطا  ميــارس  أضحى  اإلعــالم 
من السلطة، منها ما هو ظاهر وما هو 
اإلعالم  وسائل  عىل  أضفى  ما  خفي33، 
املرئية منها سيام عرب برنامجني األول كان 
يتم بثه بشكل أسبوعي يف القناة الثانية 
املجرمني»  «أخطر  برنامج  وهو  املغربية 
الذي كان يتناول ويعالج قضايا وملفات 
واملالبسات  املجرمني  ــرَيَ  وِس إجرامية 
مرفقة  بشهادات  مــعــززة  الدقيقة، 
وقائع  رسد  تعاود  والصورة،  بالصوت 

هذه الجرائم بالتفصيل اململ.
الجرمية»  «مرسح  الثاين  الربنامج  أما 
 Médi1Tv قناة  عىل  بثه  يتم  فكان 

28 - مصطفى عبد املجيد كاره. مقدمة يف االنحراف االجتامعي. معهد اإلمناء العريب للدراسات األنرثولوجية واالجتامعية. الطبعة الثانية. بريوت -لبنان1992- ص316:. 
اْس : تطلق عىل من له سوابق عدلية.  29 - َحبَّ

30 - وعد إبراهيم خليل األمري، دراسة لرد الفعل االجتامعي حسب نظرية الوصم. آداب الرافدين العدد:56، 2010 ص:14.
31 - Mokhtar El HARRAS. Les Jeunes et Les Médias, (Etude quantitative), Dialogue National: Média et Société, Rabat, Décembre 2010, 

p : 10. 
32 - Ibidem- Mokhtar El HARRAS. Les Jeunes et Les Médias,. p : 11. 
33 - Valérie SACRISTE., « Sociologie de la communication publicitaire », L’Année sociologique 2001/2, Vol. 51, p: 488.
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من  واحــدا  يبقى  املخدرات  وتعاطي 
له  ملا  االجتامعية،  املشكالت  وأبرز  أهم 
الفرد  صحة  عىل  عكسية  مخلفات  من 
املستوى  عىل  ــواء  س معا،  واملجتمع 
االجتامعي وكذا النفيس واالقتصادي، نظرا 
للتهديد الحقيقي الذي يشكله الشخص 
غري  فردا  يصبح  الغالب  يف  الذي  املدمن 
املسؤوليات  تحمل  عىل  قادر  غري  سوي، 
من  ومجردا  املجتمعية  الحياة  داخل 
القدرة عىل التحكم يف أعصابه، ومتذبذبا 
تجاوز  عىل  الــقــدرة  ولــه  مواقفه،  يف 
التفكري  دون  االجتامعي  املعيار  وتخطي 

املسبق يف التبعات والعواقب.

6 - محدد الوصم االجتماعي

عىل  الــبــرشيــة  الــجــامعــة  تعمل 
السامت  من  مبجموعة  أفرادها  وصم 
االجتامعي،  الوسط  داخــل  واملميزات 
واللفظية  الرمزية  التفاعالت  من  انطالقا 
خالل  ومن  أفرادها،  فيها  يدخل  التي 
بها،  يقومون  التي  والوظائف  األدوار 
عىل  يضفونها  التي  والــدالالت  واملعاين 
أفعالهم، انطالقا من دواتهم وذوات باقي 
ومراكزهم  مواقعهم  من  انطالقا  األفراد، 
الوصم  عملية  ترتبط  حيث  االجتامعية، 
داخل  لألفراد  االجتامعية  بالرتاتبات 
لخصوصيات  تخضع  حيث  املجتمع، 
عرب  وتتغري  وتختلف  املحيل،  املجتمع 

الزمان واملكان واألشخاص.
ــظ املــجــتــمــع عىل  ــاف ــح ولــــيك ي
الوصم  آلية  ابتكر  واســتــقــراره  أمنه 

يقيم  خاللها  من   ،Stigmatisation
يعتربه  بأن  إما  االجتامعي،  الفعل  أداء 
يجعله  أو  اجتامعيا،  ومقبوال  محمودا 
اجتامعيا،  مرفوضا  وبالتايل  منبوذا، 
وذلك بغية الحفاظ عىل متاسكه وسلمه 

االجتامعي.
املتعاطني  الشباب  غالبية  أجمع 
الكيفية  أن  استجوبناهم  الذين  للجرمية 
التي يعاملون بها من طرف اآلخرين هي 
انحرافاتهم،  يف  يتامدون  تجعلهم  التي 
هذه  أن  جميعا  أشـــاروا  أنهم  حيث 
العملية الزمتها سريورة من التأثري والتأثر 
لديهم  خلق  مام  واملتبادلتني،  املشرتكتني 

شعورا بالنقص.
ينبغي  وجوهرية  أساسية  مسألة 
هؤالء  جميع  كون  وهي  إليها  اإلشــارة 
الشباب املتعاطني للجرمية يتوفرون عىل 
ألقاب غري أسامئهم الشخصية والعائلية، 
والتي إما أنهم حملوها منذ طفولتهم أو 
بالتقاليد  املرتبطة  الظروف  بعض  أملتها 
اإلجرامية التي من أول رشوطها أن يكون 
ويرتبط  مييزه  لقب  للجرمية  للمتعاطي 
اسمه  محل  تحل  هوياتية  كعالمة  به 
الشخيص املسجل يف وثائق حالته املدنية، 
فارقة  بصمة  مبثابة  األخري  هذا  ويصبح 
وهذه  بالفرد  بإلصاقها  الجامعة  تقوم 
االجتامعي،  للوصم  مظاهر  أبرز  أحد 
من  مجموعة  اللقب  يف  تستخدم  حيث 
والرموز  والــدالالت  والصور  اإليحاءات 
األفراد  جميع  فيها  يشرتك  التي  الغنية 
وحدهم  الثقافية  الوحدة  لهذه  املكونني 
مدلولها  وحل  تفكيك  يستطيعون  من 
ومضمونها عىل مستوى املعاين والدالالت 

التفاعل  عملية  خالل  من  تتشكل  والتي 
داخــل  املتبادل  االجتامعي  والتأثري 

املجموعة28.
فداخل هذه املجموعة الفرعية يوجد 
مترر  باملجموعة،  خاص  لغوي  قاموس 
مجموعة  عرب  مواقفها  خالله  ومن  عربه 
يتم  والبالغية،  الداللية  الحقول  من 
اللغوي،  والقاموس  املعجم  هذا  إنتاج 
اللفظي  للتفاعل  ســريورة  من  انطالقا 
والتأثر  التأثري  عملية  عىل  أساسا  تقوم 
املتبادلتني وذلك عرب استخدام مجموعة 
من اإليحاءات املشفرة ال يفهم مدلولها 
سواهم، فإنتاج كل هذه املعاين واأللفاظ 
تفاعالت  مجموعة  عرب  يتم  والعبارات 
كالسجن،  املؤسسات  وباقي  األفراد  بني 
إنتاج  وإعــادة  إنتاج  يف  تنخرط  والتي 
هذا النسق الثقايف املولد لقاموس لغوي 
ويؤثرون  يتأثرون  إنهم  حيث  إجرامي، 
الذي  االجتامعي  املحيط  يف  جميعهم 

ينتمون إليه.
نخلص يف األخري إىل القول أن مسألة 
نتيجة  صاحبها  تالزم  االجتامعي  الوصم 
من  تنطلق  مستمرة  تفاعلية  ســريورة 
التي  والتفسريات  لذاته  الشاب  نظرة 
آراء  من  وأيضا  ترصفاته  عىل  يطلقها 
بإنتاج  وذلك  واملحيط،  والجامعة  األفراد 
مجموعة من املعاين والخطابات وإصدار 
ذلك  تجاه  واملواقف  األحكام  من  عدد 

الشاب املتعاطي للجرمية.
نستشف أن ظاهرة الجرمية ال تبقى 
والنظم  للمعايري  الفرد  خرق  حدود  عند 
لتصبح  ذلــك  تتعدى  بل  االجتامعية، 
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درجة التغري والتأثري الذي ميارسه املحيط 
االجتامعي عىل الفرد والجامعة والتنظيم 
تحليل  ــاس  أس عىل  ككل  االجتامعي 
والفعل   «Comportement» السلوك 
ظاهرة  باعتباره  اإلجرامي   «L’acte»
ــراد،  األف شعور  عن  خــارج  اجتامعية 
مستعملني يف ذلك منهجا كيفيا، ساعدنا 
عىل فهم الكيفية التي ينتظم بها هؤالء 
حياتهم  يف  للجرمية  املتعاطي  الشباب 
بالوقوف  الخارجي،  ومجالهم  اليومية، 
واملواقف  املعاين  عن  ميداين،  وبشكل 
محيطهم  عىل  يضفونها  التي  والدالالت 

وطقوس  رمــوز  من  يعتمدونه  ما  عرب 
عىل  وأدوار  وآراء  ومتثالت  ومعتقدات 
عالقاتهم االجتامعية34. فالناس كام يقول 
بودريو يسعون دامئا إلضفاء دالالت عىل 

الواقع الذي يصنعهم35.
جرد  عــىل  أيضا  ــدراســة  ال عملت 
االجتامعية  املــحــددات  من  مجموعة 
لدى  املغريب  الحرضي  بالوسط  للجرمية 
ودراسة  اإلجرامي،  للفعل  املامرسني  فئة 
السوسيولوجية  وجوانبها  أبعادها 
تجميع  بغرض  وذلك  واألنرتبولوجية، 
مصادرها  مــن  البيانات  مــن  ــدد  ع

داخل  بالظاهرة  املرتبطة  البرشية 
التعرف  بهدف   ،1 سال  املحيل  السجن 
الشباب  وخصوصيات  مميزات  عىل 
الجرائم  ــواع  وأن للجرمية،  املتعاطني 
والكيفيات  والطرق  وأمناطها  وأشكالها 
ارتكاب  عند  املعتمدة  واالسرتاتيجيات 
التي  ــع  ــدواف وال واألســبــاب  الجرائم، 
األفعال  ارتكاب  إىل  الشباب  فئة  تدعوا 

اإلجرامية. 

34 - املختار الهراس: املناهج الكيفية يف العلوم االجتامعية، منشورات كلية اآلداب والعلوم واإلنسانية بالرباط. سلسلة ندوات ومناظرات رقم 100. ص:10.
35 - بيري بورديو. وج. فاكونت: أسئلة علم االجتامع، يف علم االجتامع االنعكايس٬ ترجمة عبد الجليل الكور٬ إرشاف ومراجعة محمد بودودو٬ دار توبقال للنرش 1997 

ص:11.
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املغربية مساء كل ثالثاء، هذا األخري هو 
الجرائم  مجريات  اسرتجاع  يعيد  أيضا 
يف  ويقدمها  ومالبساتها  وقعت،  التي 
قالب تشخييص، تجعل املشاهد يف قلب 

التحقيقات البوليسية والجنائية.
تحظى  الذكر  السالفة  الربامج  هذه 
طرف  من  عامة  بصفة  الجمهور  مبتابعة 
الشباب املتعاطي للجرمية بصفة خاصة، 
ذات  اإلعالمية  املــادة  هذه  يجعل  ما 
حسية  إثارة  مصدر  اإلجرامي  املحتوى 

وعقلية وسلوكية.
خالل استجوابهم أكد بعض مبحوثينا 
أفكارهم  بعض  استيقاء  يعملون  أنهم 
واألفالم٬  التلفزية  الربامج  من  اإلجرامية 
تلك  مشاهدة  عىل  ــا  دوم ويواظبون 
الحلقات ويعيدون مشاهدتها لالستفادة 
من أخطاء وزالت باقي املجرمني لتفادي 

الوقوع فيها مستقبال.
من هنا يظهر التأثري الواضح لوسائل 
وخلق  التطلعات  كل  فاق  الذي  اإلعالم 
معه أمناطا وأشكاال جديدة عىل مستوى 
يساعد  وأصبح  والسلوك،  التفكري  منط 
واملعايري  القواعد  ــرق  وخ تكسري  يف 
يف  الشباب  فئة  جعل  مام  االجتامعية، 
بكثافة  يقبلون  املعارصة  املجتمعات 
عىل استهالك مختلف األطباق والفقرات 
التلفاز  مستوى  عىل  املتنوعة  اإلعالمية 
وأضحى  االنرتنت.  شبكات  عرب  وأيضا 
للجرمية  املتعاطي  الــشــبــاب  معه 
أساليب  واستنباط  استلهام  عىل  يعمل 
مستقاة  جديدة  إجرامية  وإسرتاتيجيات 
القنوات  ــريات  ــأث وت انعكاسات  مــن 

يف  اإلعــالم.  وسائل  ومختلف  التلفزية 
وتوسع  املعلوماتية،  الوسائط  عرص 
شبكات االتصال، وتعميم شبكة االنرتنت 
أشكال  ظهور  يف  كبري  وبشكل  ساهم  ما 
العوملة،  ظل  يف  للجرمية  جديدة  وأمناط 
شكلها،  حتى  وال  طبيعتها  حيث  من  ال 
فالطابع اإلجرامي اليوم باملجتمع املغريب 
من  ال  كونيا  بعدا  يأخذ  وأصبح  تأثر 
حيث  من  وأيضا  التواصل،  أشكال  حيث 
اإلجرامية  والتقنيات  الوسائل  طبيعة 

املستعملة.
اإلعــالم  وسائل  كــون  من  فبالرغم 
عىل  االهتامم  نركز  تجعلنا  واالتصال 
أخرى  ناحية  من  أنها  إال  الجرمية  ثقافة 
قد تساهم بكيفية واعية أو غري واعية يف 
الجرمية،  ومعدالت  نسب  وتزايد  ارتفاع 
وعىل تكوين وترسيخ اإلحساس بانعدام 
األمن وأن الجرمية رمبا تكون أكرث انتشارا 
مام هي عليه يف الواقع. فاإلجرام ظاهرة 
ومعطى مركب، حصل كرد فعل تاريخي 
من خالل املسار والدور الذي لعبه مجتمع 
املعلوماتية  الثورة  تعد  والذي  اإلعالم، 

أحد أكرب مظاهره، واملتجسدة يف التطور 
التكنولوجي لإلعالم واالتصال الذي مكن 
من تحسني جودة التواصل عرب مجموعة 
من وسائط االتصال كالهواتف املحمولة 
الذكية واللوحات االلكرتونية والحواسب 
املواد  اليوم  أضحت  والتي  املحمولة، 
السوق  داخــل  طلبا  األكــرث  واملنتجات 

اإلجرامية.

خاتمة

دراســة  عــىل  البحث  عمل  لقد 
االجتامعي  بالتغري  الخاصة  السريورة 
للنظام  املــكــونــة  ــســاق  األن وتحليل 
العالقات  نوعية  وكذا  ككل،  االجتامعي 
االجتامعي  الرابط  مستوى  عىل  القامئة، 
تأثري  بفعل  الجديدة  الحياتية  واألمناط 
الكامنة،  الوظائف  برصد  العوملة  ظاهرة 
لهذه  واملنظمة  املنتجة  ـــرشوط  وال
العالقات االجتامعية القامئة وقياس مدى 

- Système culturel النسق الثقايف
- La socialisation التنشئة االجتامعية
- Rupture des contrôles sociaux فشل الضوابط االجتامعية
- Un sous système نظام فرعي
- Croyances املعتقدات
- Culture locale ambiante الثقافة املحلية املحيطة 
- Comportement السلوك 
- L’acte الفعل
- Agression االعتداء 
- Acculturation التثاقف
- Fonctionnalisme االتجاه الوظائفي 
- Structure sociale البنية االجتامعية
- Conséquence محصلة
- Statuts des individus مكانة األفراد
- Fonction latente الوظائف الكامنة

- Interaction التفاعل 
- Etiquetage عالمات
- Stigmatisation الوصم
- Milieu Urbain الوسط الحرضي
- Hétérogénéité sociale عدم التجانس االجتامعي 
- Changement social التغري االجتامعي
- Lien social الرابط االجتامعي
- Déterminisme الحتمية
- Le crime comme fait individuel الجرمية كحدث فردي
- Les nouveaux horizons du droit pénal

األفاق الجديدة للقانون الجنايئ
- La sociologie criminelle سوسيولوجيا اإلجرام
- Biologique بيولوجي
- La psychopathologieعلم النفس املريض 
- La physiologie علم وظائف األعضاء

- La constitution organique du criminel
البناء العضوي  للمجرم

- Les anomalies الجوانب الشاذة
- Criminel-né املجرم بالفطرة
- Le criminel fous املجرم املجنون
- Le criminel récidiviste املجرم املتعود
- Les petits délits الجرائم الصغرية
- L’existence d’un milieu social défavorable

وجود بنية اجتامعية غري مالمئة
- Le criminel d ‘occasion املجرم بالفرصة
- Les criminelles passionnelles املجرمون االنفعاليون
- Sans préméditation دون سبق اإلرصار والرتصد
- La responsabilité pénale املسؤولية الجنائية
- L’existence du libre arbitre وجود اإلرادة الحرة
- Délinquant الجاين
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: مقاربة سوسيولوجية $ ي المغرىى9 دراسة : المحددات االجتماعية والثقافية لظاهرة االTجرام بالوسط الحرص%
- Mesures de défense sociale تدابري الدفاع االجتامعي
- Rétribution العقاب
- Neutraliser تحييد
- Elimination physique تصفية جسدية
- Peine de mort عقوبة اإلعدام
- Substitue pénaux البدائل الجنائية
- Négatif سلبي
- La récidive العود
- Internement des aliénés احتجاز املجانني
- La saturation criminelle التخمة اإلجرامية
- La saturation اإلشباع
- Multifactorielles املتعددة العوامل
- Rétributivisme القصاص
- L’anomie األنوميا
- Désorganisation social التفكك االجتامعي
- Contrôle social الضبط االجتامعي
- Adaptation التكيف
- Pathologique مرضية
- Imitatif زائفة
- Imitation التقليد
- L’invention «االخرتاع» «االبداع» «االبتكار»
- Fait social élémentaire حدث اجتامعي أسايس
- Immoralité ال أخالقي
- Contagions العدوى

- Les foules criminelles الحشود اإلجرامية
- Dégénérescence االنحطاط
- Atavisme الوراثة
- Le crime comme un métier الجرمية كمهنة
- Souillure social عار إجامعي
- Être imité يتم تقليدها
- Endurci التصلب
- L’assimilation sociale االستيعاب االجتامعي
- Monstre الوحش
- Les crimes contre la propriété الجرائم ضد املمتلكات
- Soumis à des lois يخضع لقوانني
- Etiolement انحدار
- Ses énoncés مواقفه
- la délinquance juvénile جنوح األحداث
- La condition cruciale الرشط الحاسم
- Nouveaux standards املعايري الجديدة
- La hiérarchie social الرتاتبية االجتامعية
- Jeunes banlieues شباب الضواحي
- Valeur marginaux القيم الهامشية
- Dominante املهيمنة
- Les classes populaires الطبقات الشعبية
- Modèles homogènes et Cohérent مناذج متجانسة ومتسقة
- Disparité apparaît التفاوت الظاهر
- Problème d’adaptions صعوبات يف التكيف

- Solution sous-culturelles حلول الثقافات الفرعية
- Extrême الشكل األقىص
- Processus سريورة
- Trouble اضطراب
- Contradiction التناقض
- Intériorisées مستدمجة
- L’acte délictueux الفعل اإلجرامي
- La situation pré criminelle الوضعية املا قبل إجرامية
- Processus de passage à l’acte سريورة املرور للفعل
- Figé الجامد
- Unique أحادية
- Passage brusque مرور مفاجئ
- Successive متعاقبة
- Brusquement مفاجئ
- Feedback رد الفعل
- Dépend de la victime يتوقف عىل الضحية
- Attribué ينسب
- Le culturalisme االتجاه الثقافاين
- Le fonctionnalisme االتجاه الوظائفي
- L’interactionnisme االتجاه التفاعيل
- Communauté écologique الجامعة االيكولوجية أو البيئية
- Tradition تقاليد
- Les pénologues علامء العقاب
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إبداعاتالبييبليوغرافيا

مل يتنسم سني طعم الحرية منذ أسابيع، بعد أن الزم البيت محتجبا عن العيون، وزادته الحمى إقعادا وتقاعسا، 
ثالث سنوات مرت عىل نيله إجازة نالها من أكادميية أرخميدس، وشحته بوسام االستحقاق بدرجة جيد جدا، لكن 

أمنياته أقربت، وأحالمه رسقت، تذكرة أدى مثنها عمرا لتقله إىل مقربة األموات، جعجعة ولدت سكونا.
ونفذت  باملؤبد،  سنة  ثالثني  خدمتها  يف  اشتغلت  التي  الرشكة  عليها  وحكمت  أمه،  تقاعدت  عطالته،  عز  يف 

الحكم بطأمنينة وحبور.
يف إحدى الزوايا املعتمة من الغرفة، تذكرت حبيبها الذي هجرها، وتركها بال عنوان، متاما كام حدث لفيلوكتاتاس، 
هذا القواس اليوناين الذي أصيب بجرح بالغ آت من عضة ثعبان، فأحدث له أملا شديدا لكن عشريته تركته عىل 

ساحل لَْمُنوس املوحش، وبقي مجهول املصري.
تذكرت األمس بأىس، حدث أول لقاء بينها وبني سني بكلية اآلداب، كانت خطوات حذائه األسود تحدث وقعا 
تتجرعه  مرا،  البعاد  وتتذوق  الدموع،  مقلتاها  تذرف  واليوم  يداها،  وترتعش  القلب  دقات  فتتسارع  نفسها،  يف 

علقام مل تتحمل مرارته.
روحان ترتاسالن، وتبحث كل واحدة عن توأم مفقود، تناغيه ليال، وتنادي طيفه كل مساء، تتخيل ابتسامته 
العذبة، وتحن إىل نظرات مقلتيه املشعتني، وهي تتحدث دون كالم، ملسات يديه يف دفئ شمس الربيع، ولسانه 
الذي يتقاطر عسال، هي بدأت متطرفة يف تيار ماركيس، رسمت خطها األحمر يف خرجات لإلفطار العلني يف الشارع 
العام، وشاكست فصيل أهل التوحيد واستفزت الغيورين بلباسها الشفاف وترسيحات شعرها الجاذبة، وانتهت 
متصوفة تهيم بشطحاتها وتتوحد مع فرسان الحلول، وترمتي يف أتون الكشف، ال تفارق السبحة أناملها الناعمة، 
تذروه  كالهشيم  روحيهام  فأردت  تخرجهام،  بعد  برضاوة  هبت  العاصفة  أن  بيد  منها،  األصل  طبق  نسخة  هو 

الرياح، شتات جثت جذور األمل، عصفت رياح الخريف بأسطورة الحب يف جمهورية أفالطون املثالية.
األنهر،  بدموعه  وسالت  وعنربا،  مسكا  معا  نفتا   ، حب  خيوط  فنسجا  أورقا  فينيس،  مملكة  يف  تحاورا  قلبان 

يوسف الزدكـي
قاص مغربـي

أسقاط منسية
ة قصة قصرى$



79 78
مجلـة رهانـات

العـدد 42 - 2017
مجلـة رهانـات
العـدد 42 - 2017

كانت نظرة أوىل ثم ابتسامة واعدة فخفقان متبادل مل يدريا كنهه يف أول األمر، وبعد حني، أبحرت بهام سفينة 
العشق يف محيط بال أمواج، لكن رسعان ما سكت الحب يف زمن الصمت.

فكران مائجان، كمل أحدهام اآلخر، سافرا معا، وأطلقا املطلق معا، وقيدا املقيد معا، وقررا معا وفق خطة 
ونظام ورؤية، هي درست التاريخ وجالت يف ربوع املاملك وقصور امللوك واقتحمت الربوج والقالع والقصبات 
واملدائن، وحفظت سري السالطني، وخربت تاريخ اإلنس والجن، وهو فتح قلعة أرسطو، ودخل جمهورية أفالطون 
متخفيا، وأحب الحكمة، وعشق املنطق وأبحر يف فلسفات وجال بناظريه يف نظريات حتى أصبحت الهواء الذي 

يستنشقه صباح مساء، وصار يلقب بني زمالئه يف الجامعة مبجنون الفلسفة.
يف إحدى الصباحيات، رن الهاتف يف أذنيها مدويا، قفزت من الفراش، وسمعت صوت سني ينداح من خلل 
ترتعشان،  يداها  يخفق،  قلبها  يطفو،  يختفي،  يصغر،  يكرب،  ينخفض،  يعلو،  كاملوج،  يهدر  ثم  يخفت  السامعة، 

لسانها شل، مل تلتقط أذناها سوى كلمتي ضقت وذرعا.
التقطت الصورة بإمعان، وأدركت أن السيل بلغ الزىب، سني نسخة طبق األصل لكل الرباعم التي مل تتفتح يف 

فصل الربيع مل تنل حظها من الغيث، نسيت طوال فصول فذبلت.
يف  ماؤه  جف  حب  أتون  يف  قواها  خارت  املقاومة  عىل  تقو  ومل  سحيق،  سجن  بجدران  األخرى  هي  ضاقت 

محيط قاحل.
قالت األم لسني:

- قاوم النسيان، امسك املعول واحفر علك تجد ماءك.
- ال فائدة من ذلك يا أمي نحن الرباعم نسينا املطر.

- ال تكونوا نسخة طبق األصل ألبطال رواية «رجال يف الشمس» 
 أنتم أقوى يا بني.

- ذبذبات الصوت تقل كلام ازدادت الحواجز، وامتدت املسافات.
- هم مل يدقوا عىل جدران الخزان، فامتوا.

- ونحن كرسناه من شدة الطرق وال أحد يجيب.
 - ال تيأسوا أبدا، دقوا عىل جدران الخزان.

راود سني حنني الجامعة، وتحمس للحوار الذي دار بينه وبني أمه، وكأنه متوز جديد يولد فينبعث من رماد 
النسيان.

ارتدى للتو معطفه وخرج دون أن يدري الوجهة التي يريدها.

قراءات

$ كتاب قراءة ىڡ%

العنف لدى الشباب الجامعي
$ محمد عثمان منيب وعزة محمد سليمان % تهاىى% للباحثتںى$

الظواهر  من  العنف  ظاهرة  تعترب 
منذ  اإلنسان  رافقت  التي  اإلنسانية 
بيد  الحارض.  العرص  إىل  وصوال  وجوده 
أن هذه الظاهرة بدأت تتسع وتستفحل 
الحرضي  املجال  يف  خاصة  كبري  بشكل 
األخرية.  اآلونة  يف  وواضح  بارز  بشكل 
ولقد ارتبطت هذه الظاهرة -وال زالت- 
املدن  شهدته  التي  العمراين  بالتوسع 
عىل وجه الخصوص نتيجة تسارع النمو 
حركة  اتساع  إىل  يؤدي  مام  الدميوغرايف، 
البناء والتعمري، فازداد حجم املدن، خاصة 
ضغط  الستيعابها  وذلك  الكربى،  منها 

سكاين كبري نتيجة النزوح الريفي.
يضم  الحرضي  الوسط  أن  ريب  وال 
وصغارا،  كبارا  ومختلفة،  عريضة  فئات 
التي  الفئات  ضمن  ومن  وكهوال.  شبابا 
كبري  بشكل  الحرضي  الوسط  يف  تحرض 
الشباب خاصة الشباب الجامعي، وذلك 
يضطر  مام  باملدن،  الجامعات  لوجود 
نحو  الهجرة  إىل  الشباب  من  العديد 

ال  الهجرة  هذه  أن  شك  وال  الجامعة. 
تتم مبعزل عن هجرة الخلفيات واملبادئ 
عىل  طالب  كل  أخذها  التي  واألفكار 
من  مجموعة  ذلــك  يف  تتدخل  حــدة 
العوامل من قبيل الوسط الذي نشأ فيه 
مرحلة  وصل  أن  إىل  وترعرع  الطالب، 
التغريات  عىل  زيادة  الجامعي.  الطلب 
املتعلقة  خاصة  الشباب  تلحق  التي 
يف  واالجتامعية  االقتصادية  باألوضاع 
الوسط الجديد. ومن املشاكل املطروحة 
يف الوسط الجامعي مشكلة العنف عند 
العديد  تطرح  املشكلة  وهذه  الشباب، 
دوافعها  أسبابها،  حول  التساؤالت  من 
وكذا الحلول املمكنة لحلها درءا ألخطار 
والجامعة  الفرد  مستوى  عىل  كبرية 

والدولة.
مختلف  من  الباحثون  اهتم  ولقد 
اهتامما  القضية  بهذه  التخصصات 
واألبحاث  بالدراسات  فأفردوها  بالغا، 
من  الظاهرة  عىل  الضوء  تسليط  بغية 
أسبابها  وكذا  املفهومية،  الوجهة  حيث 

ودوافعها، ومن ذلك كتاب» العنف لدى 
الشباب الجامعي» للكاتبتني تهاين محمد 
سليامن.  محمد  وعــزة  منيب  عثامن 
مركزا  العنف  قضية  يعالج  كتاب  وهو 
الجامعي  العنف  وهو  معني  نوع  عىل 
تحديدا. والعنف الجامعي الشك مرتبط 
التي  وظروفها  خصوصياتها  لها  مبرحلة 
متيزها عن مختلف املراحل التي مير منها 
القوة  بني  االنسان  فيها  يجمع  اإلنسان، 

أنجزتها خديجة جليىل$
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قراءات : كتاب العنف لدى الشباب الجامعي

املستقبل.  يف  الجدي  والتفكري  الجسدية 
نوع  عىل  التعرف  البحث  هذا  ويــروم 
العنف  وهو  الحرضي،  العنف  أنواع  من 
مني  ويقتيض  الجامعي.  الشباب  عند 
ذلك سلك منهج للبحث معني يوصل إىل 

الغرض املنشود.
دراســة  عىل  البحث  هــذا  يتمحور 
رشيحة  عند  العنف  ملوضوع  مقاربة 
الشباب  ــي  وه تــحــديــدا،  اجتامعية 
أن  الغرض  هذا  مني  ويقتيض  الجامعي. 
بعض  عىل  للوقوف  أول  مبحثا  أخصص 
وكذا  املؤلف،  لهذا  الخارجية  املحددات 
الكتاب،  يف  العنف  مصطلح  تحديد 
هذه  تفرس  التي  النظريات  وبعض 
لإلجابة  الثاين  املبحث  ويأيت  الظاهرة. 
الشباب  عند  العنف  دوافع  قضية  عىل 
بدءا بالحديث عن الدراسات السابقة يف 
موضوع دوافع العنف لدى الشباب التي 
متد القارى برتسانة علمية حول القضية، 
الكتاب  مقاربة  عن  بعدها  الحديث  ثم 
الشباب  لــدى  العنف  ــع  دواف لقضية 
الجامعي، وكذا املرشوع املقرتح ملعالجة 
خطرا  تشكل  باتت  التي  الظاهرة  هذه 

كبريا عىل مختلف املجتمعات.
تقديم  حول  املبحث  هذا  يتمحور 
بغية  الجامعي  العنف  كتاب  عن  ملحة 
املتلقي  بني  التواصل  من  جو  خلق 
ذلك  بعد  ليتم  أوىل،  كمرحلة  والكتاب 
قدمتها  التي  املفاهيمية  األرضية  بسط 
هذه الدراسة امليدانية للمجتمع املرصي، 
وكذا اإلطار النظري لظاهرة العنف عند 
الشباب الجامعي. ويعترب كتاب « العنف 
مشرتكا  تأليفا   « الجامعي  الشباب  لدى 

عثامن  محمد  تهاين  األستاذة  للباحثتني 
سليامن.  محمد  عزة  واألستاذة  منيب 
ظاهرة  حول  الكتاب  إشكاالت  وتتمحور 
وعالقته  الجامعي  الشباب  لدى  العنف 
والنفسية  االجتامعية  املتغريات  ببعض 
التي تؤثر فيه. ومن بني اإلشكاالت التي 
الكتاب:  يف  وردت  كام  مقاربتها  يروم 
وأبعاده  العنف  سلوك  طبيعة  هي  ما 
لدى الشباب الجامعي؟ ما هي الدوافع 
وراء  تكمن  التي  واالجتامعية  النفسية 
بني  عالقة  توجد  هل  العنف؟  سلوك 
الجامعي  الشباب  لدى  العنف  سلوك 
الدراسة  ومتغريات  املختلفة  بأبعاده 
اآلخرى؟ هل ميكن التنبؤ بسلوك العنف 
الذكور  من  الجامعي  الشباب  لــدى 
املتغريات  بعض  خــالل  مــن  ـــاث  واإلن
االجتامعي  واملستوى  االغرتاب   ) التالية 
والــدوافــع  ــألرسة  ل الثقايف  واملستوى 

النفسية واالجتامعية)؟
مجموعة  الباحثتني  وضعت  ولقد 
من الفرضيات األساسية، ومن أبرز هذه 
الدوافع  شيوع  نسبة  تختلف  الفروض: 

الجامعي  الشباب  لدى  للعنف  املسببة 
كام  مختلفة،  بنسب  الدراسة  عينة  من 
توجد أمناط من هذه الدوافع أكرث شيوعا 
ارتباطية  عالقة  توجد  كام  األخرى.  من 
لدى  للعنف  الكلية  الدرجة  بني  دالة 
الشباب الجامعي وأبعاده املختلفة وبني 
متغريات الدراسة األخرى.1 وتعترب دراسة 
التي  الوصفية  الدراسات  من  الباحثتني 
املتغري  الشباب  لدى  العنف  فيها  اعترب 
املسببة  الدوافع  اعتربت  فيام  التابع، 
االجتامعي  واملستوى  واالغرتاب  للعنف 
متغريات  الثقايف  واملستوى  االقتصادي 
مستقلة. ولقد اختارت الباحثتني عينتني 
االستطالعية  العينة  أولهام  للدراسة. 
طلبة  من  مجموعة  من  اختريت  والتي 
الرتبية  بكلية  مختلفة  أقسام  وطالبات 
طالبا   150 قوامها  شمس،  عني  جامعة 
مفتوح  استبيان  تطبيق  بهدف  وطالبة، 
ملعرفة آرائهم ووجهات نظرهم يف الحياة 
وكيفية  ومظاهره  أسبابه  الجامعية، 
تتكون  فهي  األساسية  العينة  أما  عالجه. 
مختلفة  أقسام  من  وطالبات  طالب  من 

قوامها  شمس  عني  جامعة  الرتبية  بكلية 
300 طالب وطالبة ممن ترتاوح أعامرهم 

الزمنية بني 19و23 عام.
أيدينا  بني  التي  الــدراســة  وتــروم 
لدى  العنف  سلوك  طبيعة  عىل  التعرف 
املختلفة  بأبعاده  الجامعي  الشباب 
النفسية  الدوافع  عىل  التعرف  وكذلك 
وكذا  وراءه،  تكمن  التي  واالجتامعية 
إرتباطية  عالقة  ــود  وج من  التحقق 
املختلفة  بأبعاده  العنف  سلوك  بني 
ومتغريات االغرتاب واملستوى االجتامعي 
مكانة  الــدراســة  وتتبوأ  واالقتصادي. 
كبرية لتزايد االهتامم بهذه املشكلة عند 
الشباب بصفة عامة، والشباب الجامعي 
بصفة خاصة خصوصا بعد تأكد املسؤولني 
السلبية  اآلثار  من  والباحثني  والعلامء 
واملجتمع  الفرد  عىل  للعنف  الخطرية 
واالجتامعية  النفسية  النواحي  كافة  من 
معه  يستلزم  ما  والسياسية  واالقتصادية 
الحاجة إىل مواجهتها والتعرف عىل سبل 

معالجتها.
فضال عن املكانة املهمة التي تحتلها 
املستوى  أو  النظري  املستوى  عىل  سواء 
التطبيقي. فمن حيث املستوى النظري، 
واملدارس  النظرية  األطر  تعددت  فلقد 
الفكرية التي تصدت لتفسري العنف. أما 
توصلت  فلقد  التطبيقي،  املستوى  عىل 
والبحوث  الدراسات  من  العديد  نتائج 

إىل أن العنف لدى الشباب يرتبط ببعض 
السلبي  كالتقدير  النفسية  املتغريات 
والسلبية  التشاؤمية  والنظرة  للذات، 
النفسية  بالوحدة  والشعور  للحياة 
واليأس  واإلحباط  باالغرتاب  والشعور 
والحاجة  األمان  وافتقاد  االنتامء،  وعدم 
إىل املساندة. فيام توصلت دراسات أخرى 
املتغريات  ببعض  العنف  عالقة  رصد  إىل 
االجتامعية كالتطرف واالغرتاب السيايس، 
من  واالنفصال  األرسي  التوافق  وعدم 

املجتمع.2
املؤلف  الباحثتني  استهلت  ولقد 
الدراسة،  مشكلة  ضمنتاه  عام  مبدخل 
عىل  عرجتا  ثم  أهميتها،  وكذا  وأهدافها 
يف  املستخدمة  واملفاهيم  النظري  اإلطار 
واملؤلف  القارئ  بني  كأرضية  الدراسة 
ثم  كالعنف،  األســاس  املفاهيم  خاصة 
تتوقف  ومل  الدراسة.  نتائج  استعرضتا 
اقرتحتا  بل  الحد،  هذا  عند  الباحثتني 
أساسية  مؤسسات  أرشك  عمليا  مرشوعا 
والجامعة  ــاألرسة  ك الشباب  حياة  يف 
واإلعالم. والذي يبدو يل أنه كتاب يتبوأ 
أهمية كبرية من جوانب مختلفة: أولها: 
تاريخية  مشكلة  مقاربة  يستهدف  أنه 
مع  بــدأت  اإلنسانية،  ــدم  ق وقــدميــة 
العرص  إىل  وصوال  القدمية  املجتمعات 
يروم  التي  العينة  أن  ثانيهام:  الحارض. 
الشباب،  فئة  هي  عندها  العنف  دراسة 

وال يخفى ما لهذه الفئة من أهمية كبرية 
األطر  متثل  فهي  املجتمعات،  مسرية  يف 
املستقبل.  ونساء  ورجــال  والكفاءات 
يشكل  الجامعي  الوسط  أن  ثالثها: 
الشباب،  حياة  يف  وفاصلة  بارزة  مرحلة 
مالمح  رسم  عىل  تساعدهم  التي  وهي 

املستقبل، واسترشافه.
وبعد أن قدمنا تلك اللمحة املوجزة 
مهمة  مكانة  تتبوأ  والتي  الكتاب،  عن 
يف  ووضعه  املتلقي،  تأطري  حيث  من 
سياق املؤلف الذي نحن بصدد دراسته. 
وهي  وأساسية  مهمة  مرحلة  إىل  نصل 
والنظرية  املفاهيمية  القراءة  مرحلة 
خالل  من  الجامعي  العنف  ملصطلح 
تأليف «العنف لدى الشباب الجامعي» 
عثامن  محمد  تهاين  األستاذة  للباحتثني 
سليامن.  محمد  عزة  واألستاذة  منيب 
العلمي  البحث  أن  معلوم  هو  ومــام 
املصطلحات  ضبط  يقتيض  عموما 
وأن  وخاصة  األساس،  املصطلح  خصوصا 
ولقد  آثــار.  عليه  تنبني  التحديد  ذلك 
املسألة،  هــذه  إىل  الباحثتني  فطنت 
النظري  باإلطار  مهام  جــزءا  فعنونت 

واملفاهيم املستخدمة يف البحث.
تدور  التي  األساسية  املفاهيم  ومن 
عليها هذه الدراسة مصطلح العنف. وال 
أن  املؤلفتني  عىل  أوجب  ذلك  أن  شك 
تعرجا عىل بيان هذا املصطلح. والعنف 

1 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 49.
2 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 11، بترصف.
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من الناحية اللغوية يأيت من فعل عنف 
به وعليه، أي أخذه بشدة وقسوة والمه 
التعنيف  كلمة  وتحمل  عنيف.  فهو  لذا 
مصطلح العنف  ويستخدم  معنى اللوم، 
ضد الرفق.3 ويف معجم العلوم االجتامعية 
القوة  أو  الضغط  استخدام  هو  العنف 
مطابق  غري  أو  مرشوع  غري  استخداما 
فرد  إرادة  عىل  التأثري  شأنه  من  للقانون 
فالعنف  النفسية،  الناحية  من  أما  ما. 
انفعالية  بصفة  تتميز  سلوكية  استجابة 
يف  انخفاض  عىل  تنطوي  قد  شديدة، 
عىل  وبناء  والتفكري.  البصرية  مستوى 
للعدوان  قرينا  دامئا  يكون  ال  فقد  ذلك 
فقد  والتدمري،  للرش  مالزما  وال  السلبي 
يكون رضورة يف موقف معني للتعبري عن 
واقع معني أو لتغري واقع يتطلب تغيريه 

استخدام العنف يف العدوان.4
العنف  عىل  الباحثون  اتفق  لقد 
زمانيا  الجديدة  بالظاهرة  ليس  اإلنساين 
يكاد  ال  عاملية  ظاهرة  وهو  مكانيا،  أو 
املجتمعات،  من  مجتمع  منها  يخلو 
تخل  فلم  التاريخ،  عرب  استمر  ولقد 
إىل  وصل  ما  حسب  معينة  حقبة  منه 
السيد  ذهب  ولقد  اإلنسانية.  املعرفة 
عموما  العنف  أن  إىل  الخمييس  سالمة 
تعيشها  تكاد  عاملية  ظاهرة  أصبح  قد 
باختالف  املعارصة  املجتمعات  مختلف 
رشقية  ومتقدمة،  نامية  تقدمها  درجة 
وغربية، وعىل اختالف أنظمتها السياسية 
فإن  الثقافية،  وتوجهاتها  وإيديولوجيتها 
العنف يف منشئه وأفعاله وردود أفعاله 
ونتائجه ينتقل عرب املجتمعات والثقافات 
أصبح  حتى  متسارع  بشكل  والجامعات 

املعارص،  العامل  ثقافة  من  يتجزأ  ال  جزءا 
حيث تبوأ مفهوم ثقافة العنف موقعه يف 

ثقافة املجتمع العاملي املعارص.5
ولقد قامت الباحتثان بوضع تعريف 
إىل  يهدف  سلوك  بأنه  للعنف  إجــرايئ 
إيقاع األذى باآلخرين أو ما يرمز له. وقد 
فهو  الفردي  أما  جامعيا.  أو  فرديا  يكون 
قيام ومبادرة بالهجوم اللفظي أو بأفعال 
للممتلكات  وتخريب  وتحطيم  عدوانية 
برموزها  أو  السلطة،  مبصادر  الخاصة 
لإلحساس  نتيجة  اعرتاضه  عن  تعبريا 
الجامعي  العنف  أما  واملهانة.6  بالظلم 
األفراد  من  جامعة  مع  فرد  إرشاك  فهو 
عدوانية  أفعال  يف  اللفظي  الهجوم  يف 
مصادر  متثل  أخرى  جامعة  أو  فرد  تجاه 
التمرد  شكل  ويأخذ  رموزها،  أو  السلطة 
وتحطيم  السلبي  التظاهر  أو  والعصيان 
نتيجة  اعرتاضهم  عن  تعبريا  املمتلكات 

االحساس بالظلم واملهانة.7
بني  التعريفات  هذه  تنوعت  ولقد 
ومنها  النفيس،  الجانب  عىل  ركز  من 
من ركز عىل الجانب الجسدي، والثالث 
من  ومنها  اللفظي،  الجانب  عىل  ركز 
ومنهنا  معا،  الثالثة  الجوانب  عىل  ركز 
حسب  للعنف  املجتمع  نظرة  اختلفت 
املقصود  أن  يبدو  وفيام  الدارس.  نوعية 
أناس  قيام  هو  الشباب  لدى  بالعنف 
بأفعال  الشباب  هي  عمرية  مرحلة  يف 
عدائية وتحطيم وتخريب ألشياء بحوزة 
مصادر السلطة. وقد تكون هذه املصادر 
األرسة أو الجامعة أو املدينة. ومل تكتف 
تحديد  حد  عند  بالوقوف  الباحتثني 
النظريات  بيان  إىل  جاوزتاه  بل  العنف، 

الكامنة  األسباب  تفسري  حاولت  التي 
وراءه، ومن أهم هذه النظريات:

1 - النظرية البيولوجية :
يرجع  العنف  أن  النظرية  هذه  ترى 
إىل عوامل بيولوجية يف تكوين الشخص، 
هذه  أصحاب  يرى  نفسه  الوقت  ويف 
التكوين  يف  اختالفات  وجود  النظرية 
عامة  لــدى  عنه  للمجرمني  الجسامين 
بعض  وجــود  يؤكدون  حيث  األفـــراد، 
الدافعية  عىل  تأثري  لها  التي  الهرمونات 
نحو العنف والتي ترتبط بزيادة هرمون 
الذكورة. كام يؤكد أصحاب هذه النظرية 
هو  «األندروجني»  الذكورة  هرمون  أن 
بدرجات  العنف  لوقوع  املبارش  السبب 
كبرية بني الرجال، وأن هذا الهرمون يفرز 
يزيد  مام  النهار،  أوقــات  عالية  بنسبة 
وينمي  الشباب  لدى  الغضب  حدة  من 
ينخفض  بينام  لديهم  االنفعال  مشاعر 

إفرازه يف املساء.8

2 - النظرية الفسيولوجية :
أجــراهــا  الــتــي  الـــدراســـات  تشري 
أن  إىل  األعضاء  وظائف  بعلم  الباحثون 
الجزء املسمى بالجهاز الطريف يف املخ هو 
وتوضح  العنيف،  السلوك  عن  املسؤول 
بني  عالقة  وجود  الفسيولوجية  النظرية 
العنف وبني بعض مراكز املخ، فالسلوك 
ما  أكرث  من  الرصع  مرىض  لدى  العنيف 
هؤالء  فإن  ثم  ومن  األفراد،  هؤالء  مييز 
العنف  لنوبات  عرضة  أكــرث  ــرىض  امل
إحدى  وبينت  العاديني.  األشخاص  من 
عقول  بفحص  اهتمت  التي  الدراسات 

قراءات : كتاب العنف لدى الشباب الجامعي

بالسجون  املوجودين  املرصيني  القتلة 
والتي  العقلية  األمــراض  مستشفى  أو 
من  يعانون  هــؤالء  أكــرث  أن  أوضحت 
األساس  يؤيد  ما  وهذا  شاذ،  مخ  رسم 

الفسيولوجي للعنف.9

3 - النظرية التحليل النفيس :
انطالقا من أراء فرويد التي استقاها 
من البحوث العيادية أو النظرية، فهناك 
الحياة  غريزة  هام  أساسيتان  غريزتان 
وغريزة املوت، وغريزة الحياة هي منبع 
الطاقة الحسية املسؤولة عن كل الروابط 
والعالقات  ــن،  اآلخــري مــع  اإليجابية 
من  العكس  وعىل  والتقارب،  العاطفية 
التدمري  إىل  تهدف  املوت  فغريزة  ذلك 
حني  الحي  الكائن  فناء  إىل  تؤدي  وهي 
إىل  توجهت  إذا  بينام  ذاته،  إىل  تتوجه 
أعطى  وقد  العنف،  شكل  تأخذ  الخارج 
تعبري  والعدوان  املوت،  لغريزة  األولوية 
الذي  فالشخص  التدمري،  غريزة  عن 
يقاتل اآلخرين وينزع نحو التدمري يعود 
بذلك إىل رغبة يف املوت قد عاقتها غرائز 

تالميذ  من  التيار  هذا  وميثل  الحياة. 
أسهمت  حيث  كالين  ميالين  فرويد- 
وديناميته  العنف،  تحليل  يف  بدراستها 
كالين  وترى  الحب.  نزعة  مع  وتفاعله 
حالها  عىل  بقيت  إذا  الغريزة  هذه  أن 
من  بالتدمري  الشخص  حياة  تهدد  فإنها 
االحساس  حالة  يولد  وهــذا  الداخل، 
آليات  بعدة  يتسلح  لذا  باالضطهاد، 
دفاعية منها االسقاط حيث تنكر الذات 
موضوع  يف  الخارج  إىل  وتسقطه  العنف 
مكروه هو رمز الرش، وبذلك نتهرب من 
مساوئنا، ويف هذا اإلسقاط راحة مزدوجة 
الطاقة  وتفريغ  العدوان  ترصيف  يتمثل 

وإثبات الرباءة الذاتية.10
الشعور  إىل  العنف  فرويد  أرجــع 
وإمنا  الجرمية،  بعد  وليس  بالذنب، 
قبلها، أي ليس إىل نتائج مامرسة العنف 
والجرمية وإمنا إىل دوافعها. وهكذا يعزو 
عن  األنا  لعجز  إما  العنف  سلوك  فرويد 
مع  الغريزية  الفطرية  النزعات  تكييف 
مطالب املجتمع وقيمه ومثله ومعايريه، 
أو  التسامي  عملية  عن  الذات  لعجز  أو 

اإلعالء، وذلك من خالل استبدال النزعات 
العدوانية والبدنية والشهوانية باألنشطة 
كام  واجتامعيا،  وروحانيا  خلقيا  املقبولة 
قد تكون اآلنا األعىل عنده ضعيفة، ويف 
وامليول  الشهوات  تنطلق  الحالة  هذه 
تتلمس  حيث  عقالها،  من  الغريزية 
العنف  ســلــوك  طــريــق  عــن  ــاع  ــب اإلش
واإلجرام.11 أما الفرويدية الحديثة فتعزو 
الداخلية  الرصاعات  إىل  العنف  مامرسة 
واملشكالت االنفعالية.( يرى بولبي، وهو 
من الذين تأثروا بنظرية التحليل النفيس 
أن انحراف األطفال الصغار إمنا يرجع إىل 
السنوات األوىل من حياة الطفل، ويعتقد 
أبرز  من  األم  من  الحرمان  ظاهرة  أن 
التفسريات السيكولوجية لظاهرة الجنوح 

لدى األطفال.12

4 - النظرية اإلحباط :
بدراسة  ميلر  دوالرد  من  كل  قام 
أو  العنف  بظهور  وعالقته  اإلحــبــاط 
العدوان لدى اإلنسان، واعتربوا أن العنف 
أو العدوان هو استجابة فطرية لإلحباط، 

3 - املقاييس يف اللغة، ابن فارس، مادة عنف.
4 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 17.
5 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 17.

6 - نفسه، ص 12.
7 - نفسه، ص 12.بترصف

8 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 20، بترصف
9 - نفس املرجع السابق ، ص 20.
10 - نفس املرجع السابق ،ص 21.

11 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 22.
12 - نفس املرجع السابق، ص 22.
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حيث تزداد شدة العدوان وتقوى حدته 
فإذا  حدوثه.  وتكرر  اإلحباط  زاد  كلام 
رضوري  هدف  تحقيق  من  الفرد  منع 
رد  هو  العدوان  وكان  باإلحباط  شعر  له 
الفعل عىل مصدر اإلحباط سواء بطريقة 
ذلك  عىل  وبناء  مبارشة.  غري  أو  مبارشة 
تختلف  العنيف  السلوك  يف  فالرغبة 
منها  يعاين  التي  اإلحباط  كمية  باختالف 

الفرد.13

5 - النظرية التعلم االجتامعي :
النفيس  بالسياق  النظرية  هذه  تهتم 
التي  وباملتغريات  لإلنسان  االجتامعي 
أدت إىل استخدامه للعنف، وبالتعبري عن 
ذاته، والتصدي لإلعاقات التي تحول دون 
اإلعاقات  هذه  أهم  ومن  ذاته.  تحقيق 
الحدة  بالغة  الطبقية  بالفوارق  الشعور 
التي تعوق تحقيق ذاته. ومن أهم هذه 
الحدة  بالغة  الطبقية  الشعور  اإلعاقات 
التي تعوق تحقيق الهدف، فهو يتعدى 
هذه  نواتج  عىل  والتدمري  بالتخريب 

الظروف.14
ويشري أبرت باندورا إىل هذه النظرية 
تجارب  أجرى  حيث  باملالحظة)  (التعلم 
استخدم فيها تصميم تجريبي يتكون من 
شاهدت  األطفال،  من  مجموعات  ثالث 
املجموعة األوىل مناذج واقعية من أفالم 
البالستيك،  من  دمية  نحو  موجهة  عنف 
دمية  يعاقب  شابا  شاهدت  والثانية 
لفظيا وبدنيا، والثالثة مل تشاهد أية مناذج 
عدوانية، وهذه هي املجموعة الضابطة. 
ثم متت مالحظة سلوك األطفال اللفظي 
ملدة  املالحظة  حجرة  يف  بعدها  والحريك 

أحادية  مرآة  خالل  من  محددة  زمنية 
االتجاه.

تعرض  أن  إىل  النتائج  وتوصلت 
خالل  من  محددة  زمنية  ملدة  األطفال 
النتائج  وتوصلت  االتجاه.  أحادية  مرآة 
بأشكاله  للعنف  األطفال  تعرض  أن  إىل 
بسلوكيات  يقومون  جعلهم  املختلفة 
يف  ألعابهم  مع  مرتفع  بشكل  عدوانية 
الدمية  عىل  كالهجوم  املالحظة  حجرة 
املجموعة  بأطفال  باملقارنة  ــك  وذل
الضابطة التي مل تتعرض للعنف. ويؤكد 
األطفال  أن  وهوستون  باندورا  من  كل 
تتسم  التي  السلوكيات  مناذج  يكتسبون 
بالعنف من خالل مالحظة سلوك العنف 
يتعلمون  األطفال  أن  يعني  مام  للكبار، 
سلوك  تقليد  طريق  عن  العنف  أعامل 

الكبار.15

الــظــاهــريــاتــيــة  ــظــريــة  ــن ال  -  6
(الفينومينولوجية) :

احتلت هذه النظرية مكانة قيمة يف 
دراسة العنف يف الفرتة األخرية، لطرحها 
موضوع العنف من منظور حديث ثري يف 
معطياته، حيث تنطلق هذه النظرية من 
دراسة التجربة الذاتية لإلنسان يف تفاعله 
مبثابة  يعد  فالعنف  باآلخرين،  وعالقاته 
كارثة للعالقة مع اآلخر تصيب الذات يف 
نفس الوقت الذي تصيب اآلخر، فالعنف 
يف  للدخول  معينة  وطريقة  أسلوب  هو 

عالقة مع اآلخر.16

7 - النظرية تزايد العنف يف مرحلة 
املراهقة :

وساليب  وبلوبر  وتوالن  إيليوت  يشري 
العقد  يف  كبرية  بصورة  العنف  تزايد  إىل 
الثاين من حياة اإلنسان أي أثناء مرحلة 
املراهقة، ثم يتناقص مرة أخرى يف بداية 
ذوي  من  الشباب  وبعض  العرشينيات، 
السلوكيات العنيفة يبدءون هذا العنف 
العنف  معدل  يتصاعد  ثم  الطفولة،  يف 
من  أكــرث  ولكن  املراهقة،  سن  خــالل 
العدواين  سلوكهم  يبدو  الشباب  نصف 
من منتصف مرحلة املراهقة إىل آخرها. 
تغريات  والبلوغ  النمو  يصاحب  حيث 
عالقات  تغري  إىل  تؤدي  وحسية  جسمية 
ثم  ومن  اآلخرين،  مع  وتفاعله  املراهق 
يتبع ذلك االستقاللية عن اآلباء والحاجة 
إىل تكوين هوية شخصية ومهارات وقيم 
مجتمع  إىل  الوصول  له  متهد  ومنافسات 

الراشدين.
بني  والقبول  النجاح  معايري  وتتغري 
من  االستقالل  يتطلب  حيث  الراشدين، 
الشباب الصغري أن يجيد التفاوض بشأن 
اآلباء،  مراقبة  ودرجة  العائلية  القواعد 
عن  واغرتابا  رصاعا  تولد  العملية  وهذه 
اآلباء. ويف ذات الوقت متتد شبكة العالقات 
االجتامعية بني الشباب الصغار ونظرائهم 
يف عالقات اجتامعية تتجاوز أهمية العالقة 
تتولد  التغريات  لهذه  ونتيجة  اآلباء.  مع 
ضغوط كبرية ومشاعر باملقاومة والغضب 
واالخفاق والفشل، ومن ثم يتجه الشباب 
كأسلوب  العنف  سلوكيات  إىل  الصغري 
االنتباه  وجذب  االستقاللية  عن  للتعبري 
يف  لهم  املناظرين  رفاقهم  احرتام  وكسب 
العمر، كذلك تعويضا عن قصور القدرات، 

ورد لفرص ضائعة يف املجتمع.17
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النظريات  هذه  مختلف  أن  والحق 
نظرت إىل املوضوع من زاوية معينة، بني 
وعلل  البيولوجي،  الجانب  عىل  ركز  من 
الظاهرة بكون األشخاص العنيفني تكون 
لهم خصوصيات عىل املستوى البيولوجي 
تدفعهم نحو العنف. فيام عللت مدرسة 
التحليل النفيس هذه الظاهرة بالالشعور 
األعىل  ــا  األن بني  الــتــوازن  وبإشكالية 

والهو.
التي  املاتعة  الجولة  هــذه  وبعد 
تضمنت تقديم الكتاب موضوع الدراسة، 
والنظري  املفاهيمي  باإلطار  والتعريج 
جسور  بنيت  خاللها  من  والتي  للكتاب، 
من التواصل بني القارئ والكتاب، اتضح 
وفروضه  الكتاب  موضوع  خاللها  من 
كمرحلة  وأهدافها  الــدراســة  ومنهج 
واملفاهيمي  النظري  اإلطار  وكذا  أوىل، 
تعريف  حيث  من  الكتاب  تضمنه  الذي 
ثم  العنف،  وهــو  األســـاس  املصطلح 
التي  النظريات  مختلف  عن  الحديث 
تفسري  حاولت  والتي  الكتاب،  يف  وردت 
إىل  نصل  مختلفة.  وجهات  من  العنف 
املوضوع  صلب  تالمس  أساسية  مرحلة 
دوافع  بقضية  األمــر  يتعلق  وجوهره 

ملعرفة  الجامعي  الشباب  عند  العنف 
الدوافع،  لهذه  املؤلف  مقاربة  نوعية 
والوقوف عىل طبيعتها يف املطلب األول، 
ثم الوقوف عند نتائج الدراسة واملرشوع 
املطلب  يف  الباحتثني  قبل  من  املقرتح 

الثاين.
العلمي  الجانب  الباحثتان  أولــت 
خصصتا  فلقد  كبرية،  عناية  املوضوع  يف 
التي  واألبحاث  للدراسات  هاما  حيزا 
الشباب.  عند  العنف  بظاهرة  اهتمت 
مختلف  ورسد  إيــراد  عىل  عملتا  ولقد 
إيراد  ثم  أوىل،  كمرحلة  األعــامل  هذه 
ومن  األعـــامل.  هــذه  عــىل  مالحظات 
الشباب»  بني  التطرف  «ظاهرة  أبرزها: 
ألمينة الجندي. ولقد استخدمت املؤلفة 
يف هذا العمل مجموعة اختبارات املكانة 
االجتامعية واالتجاهات الدينية والقيمة 
منها  يعاين  التي  والهموم  واملشكالت 
أسباب  عن  النتائج  وأسفرت  الشباب، 
الدخل،  مستوى  ضعف  وهي:  التطرف، 
اليومية،  الحياة  باحتياجات  الوفاء  عدم 
مالئم،  مسكن  يف  اإلقامة  من  الحرمان 
يف  العامة  الخدمات  مستوى  انخفاض 
املجتمع، عدم توافر فرص العمل، سيادة 

وأظهرت  للمستقبل.  التشاؤمية  النظرة 
بالهموم  الشعور  ازدياد  دراساتها  نتائج 
االتجاهات  زادت  كلام  الشباب  لدى 

الدينية بني القيادات الطالبية.18
أحمد  وحاتم  العتيق  أحمد  دراسة 
البيئة  عوامل  بتحديد  اهتمت  التي 
االجتامعية املهيئة للسلوك العنيف عند 
البيئة  تحليل  نتائج  وأسفرت  الشباب، 
ومقياس  للشباب  واملادية  االجتامعية 
وجود  إىل  العنيف  السلوك  احتاملية 
عالقة ارتباطية موجبة دالة بني انخفاض 
العنف،  واحتاملية  االقتصادي  املستوى 
من  تزيد  اقتصاديا  املحرومة  فالبيئات 
احتاملية العنف، كذلك يزيد تدين حالة 
من  سواء  العنف،  احتاملية  من  السكن 
حيث الخصوصية أم عدم توافر املستوى 
الصحية  الناحية  من  إنسانيا  الالئق 

واالجتامعية.19
ــرون  وآخ فيليس  إليكسورن  قــام 
بروفيالت  لها  موضوعا  اتخذت  بدراسة 
املخدرات  إدمان  الشباب:  لدى  العنف 
باالستعانة  متزامنة  أخــرى  ومشكالت 
من  سواء  الثانوية  طالب  من  مبجموعة 
يستكملوا  مل  ممن  أو  بها  املنتظمني  بني 

13 - نفس املرجع السابق ، ص23
14 - نفس املرجع السابق ، ص23

15 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 24.
16 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 24-25

17 - نفسه، ص25-26.
18 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 38(بترصف)
19 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 39 بترصف.
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دراساتهم بوالية كاليفورنيا. ولقد أسفرت 
من  كبرية  نسبة  عن أن  نتائج الدراسات 
عنف،  سلوكيات  يف  تورطوا  العينة  أفراد 
ارتكبوا  العينة  نفس  من  مهمة  ونسبة 
بها.  واالتجار  املخدرات  كإدمان  جرائم 
وأثبتت النتائج أن الشباب الذين اتصفوا 
يعانون  العنف  وجــرائــم  بسلوكيات 
وتدين  العامة  الصحة  يف  مشكالت  من 
العمليات  وضعف  األكادميي  التحصيل 
السلوكية  واملشكالت  املعرفية  العقلية 
ارتكاب  إىل  تدفعهم  التي  والعاطفية 

الجرائم.20
الرحمن  عبد  محمد  السيد  أنجز 
عىل  التعرف  إىل  يــروم  بحثا  الجندي 
دوافع سلوك العنف لدى تالميذ املدارس 
الدوافع  هذه  اختالف  ومدى  الثانوية، 
من وجهة نظر التالميذ واآلباء واملعلمني 
واالجتامعيني.  النفسيني  واألخصائيني 
ــة  ــدراس ال أدوات  الــبــاحــث  وطــبــق 
الــذات  استخبار  ــي:  وه اإلكلينيكية 
ومقياس  املقابلة  واستامرة  االسقاطي 
االجتامعي-االقتصادي-الثقايف  املستوى 
تنظيم  إىل  الباحث  توصل  وقد  لألرسة. 
تالميذ  لدى  العنف  سلوك  لدوافع  عام 
العينة  نظر  وجهة  من  الثانوية  املدارس 
بالجوانب  املتعلقة  الدوافع  منها  الكلية 
بالجوانب  املتعلقة  الدوافع  ثم  الدينية، 
املتعلقة  والدوافع  واألخالقية  الثقافية 
املتعلقة  الدوافع  ثم  األرسية،  بالجوانب 
املتعلقة  والدوافع  املدرسية  بالجوانب 
الدوافع  وأخريا  االقتصادية،  بالجوانب 

املتعلقة بالجوانب النفسية.21
منحى  البحوث  بعض  نحت  ولقد 

علميا مختلفا عن البحوث السابقة، فقد 
حاولت ربط هذه الظاهرة لدى الشباب 
واالجتامعية  النفسية  املتغريات  وبعض 
به  قامت  ما  قبيل  من  وذلك  والثقافية، 
من  حاولت  لها  دراسة  يف  كالنداجرين 
خاللها رصد العالقة بني العنف والجرمية 
والسلوكيات  املوت  أو  لإليذاء  والقابلية 
مستعينا  املــراهــقــني،  ــدى  ل الخطرة 
الشباب  من   131 قوامها  مجموعة 
املستويات  مختلف  من  وإناثا  ذكــورا 
يبلغ  الذين  واالجتامعية  االقتصادية 
محتجزين  عاما،   16 أعامرهم  متوسط 
إصالحية.  لربامج  ويخضعون  السجن،  يف 
فطبق عليهم مجموعة من االستبيانات. 
وجود  عن  الدراسة  نتائج  أسفرت  ولقد 
والجرمية  العنف  بني  ارتباطية  عالقات 
الخطرة،  والسلوكيات  لإليذاء  والقابلية 
وعىل عكس ما هو متوقع أسفرت نتائج 
يروا  مل  الشباب  هؤالء  أن  عن  الدراسة 

أنفسهم مذنبني.22
ببحث  وآخــرون  بينيت»  «جول  قام 
العمل  أماكن  يف  الكحول  تناول  أسباب 
وعالقته بالعنف. ومن جهة أخرى عالقة 
مستخدما  االجتامعي،  باالغرتاب  ذلك 
بثالث  والشباب  العامل  من  مجموعة 
أسفرت  وقد  املتحدة.  بالواليات  مدن 
نتائج الدراسة عن تأثري تناول الكحول يف 
أن  اتضح  كام  الفردي،  العنف  سلوكيات 
إىل  يؤدي  جامعي  بشكل  الكحول  تناول 
كام  الجامعي.  العنف  سلوكيات  اقرتاف 
من  كل  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  تبني 
العنف الفردي والعنف الجامعي، والشعور 
نظر  يقترص  ومل  االجتامعي.23  باالغرتاب 

يركزوا  فلم  الجدية،  من  بنوع  الباحثني 
نظرهم وفكرهم نحو بعد واحد ووحيد، 
وإمنا نظروا للموضوع من وجهات مختلفة 
وتعدد  وتعقيده  اإلنسان  تركيبة  يفرسها 
جوانب حياته. فقاموا مبقاربة للموضوع يف 
ضوء عوامل التنشئة االجتامعية واألرسية 
من جهة، ومن جهة أخرى يف ضوء العوامل 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
املقاربة  هــذه  أهمية  وتكمن 
بالتنشئة  العنف  ربــط  محاولتها  يف 
العملية  باعتبارها  واألرسية  االجتامعية 
مع  خاللها  من  الفرد  فيها  يتكيف  التي 
بيئته االجتامعية، ويصبح عضوا معرتفا به 
متعاونا، كام أنها تساعد الفرد عىل التمتع 
وتجعله  واالنتامء،  بالقبول  بالشعور 
قادرا عىل أن يكون عضوا قادرا متعاونا 
املامرسات  وتتأثر  الجامعة.  خري  يف  يهم 
ينتمي  التي  بالطبقة  بالتنشئة  املتصلة 
وضع  املراهقون  يعي  وقد  الفرد،  إليها 
ويظهر  واالقتصادي،  االجتامعي  أرسهم 
من  مصاحبة  إىل  ميلهم  خالل  من  ذلك 
ينحدرون من نفس طبقتهم االجتامعية. 
لألرسة  االجتامعي  املستوى  تأثري  ويظهر 
من خالل نوع ومدة التعليم التي يحصل 

عليها املراهق.24
مع  يعيشون  الذين  األطفال  ويواجه 
العنف عدة مخاطر تتجاوز خطر التحول 
للعنف،  دامئة  ضحية  أو  عنيف  فرد  إىل 
ــدارس  امل مــن  الــتــرسب  مشكلة  ــذا  وك
ومشكلة االدمان. وتوضح بعض الدراسات 
يتعرضون  الذين  األطفال  أن  والبحوث 
رعايتهم  عىل  القامئني  قبل  من  لإلساءة 
لالستمتاع،  القابلية  نقص  من  يعانون 
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تتعلق  املشكالت  بعض  عندهم  وتظهر 
والعناد  كاالنسحاب  املــدريس  بالتعلم 
البداية  منذ  الطفل  ويكتسب  والتمرد. 
يف  االجتامعي  التفاعل  عن  انطباعات 
تزخر  التي  التنشئة  أساليب  من  بيئته 
بأشكال متعددة من العنف. وال يشرتط 
للعنف  مبارشا  هدفا  األطفال  يكون  أن 
لالنتهاك  يتعرضون  أيضا  ولكنهم  البدين، 
عىل  واقعا  العنف  يشاهدون  عندما 

اآلخرين يف املنزل أو املدرسة.
املراهقة  مرحلة  يف  العنف  ويشكل 
الطفولة.  مرحلة  يف  للعنف  استمرارا 
مبا  متأثرا  املرحلة  هذه  يف  يبدأ  قد  كام 
مثل  الخصائص  بعض  من  يصاحبها 
الذي  العنف  ويختلف  االستقاللية. 
العنف  شكل  عن  املراهقون  له  يتعرض 
الذي يتعرض له األطفال، فتنخفض نسبة 
اإليذاء الجسدي وارتفاع اإليذاء املعنوي، 
ولعل السبب يف ذلك هو النمو الجسمي 
قد  وما  املراهقة،  مرحلة  يصاحب  الذي 
تدفع  بدنية  قوة  من  املراهقون  يظهره 
اآلخرين إىل تقليل استخدام القوة املادية 
العنف  تستخدم  التي  والبيئة  معهم، 
من  يصبح  عندما  الرصاع  لحل  كوسيلة 

الجسدي  العنف  استخدام  الصعب 
تعوضه بزيادة العنف املعنوي.25

ال بد وأن الشباب ال يعيشون مبعزل 
واالجتامعية  االقتصادية  العوامل  عن 
عليهم  يؤثر  أنه  شك  ال  وهذا  والثقافية، 
من  العديد  أكــدت  ولقد  حياتهم.  يف 
الدراسات أن سياسة االنفتاح االقتصادي 
السبعينات  بداية  يف  مرص  اتبعتها  التي 
الحياة  عىل  سلبي  بشكل  ــرت  أث قد 
وخاصة  املجتمع  يف  السائدة  والقيم 
الدراسات  تلك  بني  ومن  الشباب.  لدى 
حافظ  نجوى  دراســة  إليه  توصلت  ما 
تتضمنه  مبا  االقتصادية  العوامل  أن  من 
من غالء وارتفاع األسعار وأزمة اإلسكان 
الشباب  دفعت  قد  املتواضعة  والدخول 
مثل  السلبية  القيم  وظهور  الهجرة  إىل 
مظاهر  وشيوع  والالمباالة  االنتامء  عدم 
املشكالت  أن  كام  والرشوة،  االنحراف 
إحباط  يف  أثرها  لها  كان  االقتصادية 
عن  وانعزالهم  وسلبياتهم  الشباب 
الثقافية  األبعاد  حيث  من  أما  املجتمع. 
أمني  جالل  تحدث  فقد  التحوالت،  لهذه 
يف  العاملية  االقتصادية  التحوالت  عن 
انفتح  فقد  لها.  والرتويج  العوملة  ظهور 

رسعة  وازدادت  بعض،  عىل  بعضه  العامل 
األســواق،  واتسعت  واملواصالت  النقل 
واألشخاص  السلع  أمام  الحواجز  وزالت 
حيث  واألفكار،  واملعلومات  والخدمات 
الحياة  من  فريدا  منطا  العوملة  تعكس 
االعــالن  ووســائــل  بــرامــج  عوملة  مثل 
واملواصالت  وامللبوسات  واملــأكــوالت 

ووسائل الرتفيه.26
يف  واحد  بعد  عىل  الرتكيز  أن  يظهر 
الشباب  عند  العنف  ــع  دواف مقاربة 
تغض  قد  إذ  نفعا،  تجدي  ال  الجامعي 
أساسية.  ــرى  أخ أسباب  عن  الطرف 
كاملستوى  عوامل  عدة  تتظافر  مثة  ومن 
األمــان  بفقدان  يرتبط  الــذي  النفيس 
واألمل وسيادة نوع من الفكر التشاؤمي، 
فيها  نشأ  التي  األرسيــة  التنشئة  وكــذا 
إىل  وصوال  والدته  منذ  الجامعي  الشاب 
مرحلة الطلب الجامعي، فضال عن ذلك 
املستويات االقتصادية واالجتامعية التي 

ال يعيش الطالب يف معزل عنها.
تخص  التي  النتائج  يخص  فيام 
عينة  لــدى  للعنف  املسببة  الــدوافــع 
الجنسني،  من  االستطالعية  الــدراســة 

20 - نفس املرجع السابق، ص 40.
21 - نفس املرجع السابق، ص 41. بترصف

22 - العنف لدى الشباب الجامعي ، ص 41.
23 - نفس املرجع السابق ، ص 42-41.

24 - نفس املرجع السابق، ص 33.
25 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 34-33.

26 - نفس املرجع السابق ، ص 41-42-43 بترصف.
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دوافــع  أهــم  أن  إىل  الــدراســة  خلصت 
الرتتيب  عىل  هي  الشباب  عند  العنف 
الدوافع  ثم  النفسية  بالجوانب  املتعلقة 
الدوافع  تتلوها  واالقتصادية  األرسيــة 
الدينية  اإلعالمية  بالجوانب  املتعلقة 
عللت  ولقد  الثقافية.  الرتبوية  والدوافع 
للمركز  النفيس  الجانب  تبوأ  الباحثتني 
حيث  املــائــة  يف   90% بنسبة  األول 
األمن  وفقدان  بالحرمان  الشباب  يعاين 
واملستقبل  للحارض  بالنسبة  ــان  واألم
وفقدان الثقة بالنفس، فضال عن النظرة 
بالفراغ  والشعور  للمستقبل  التشاؤمية 

والفشل.
التي  واإلرادة  للعزمية  تحبط  مشاعر 
هي يف حقيقة األمر قوة الشباب وعدته. 
املرتبة  يف  األرسية  الدوافع  ذلك  بعد  ثم 
الثانية بنسبة تصل إىل %86 والذي يعود 
الوالدية  والتوجيهات  الرقابة  ضعف  إىل 
الدينية لألبناء خاصة مع ارتفاع املستوى 
االقتصادي لألرسة، فضال عن عدم اهتامم 
القدوة  وغياب  أبنائهم،  مبشكالت  اآلباء 
اإلعالمية  الدوافع  وتحتل  األرس.  داخل 
نحو  اإلعــالم  وسائل  بسلبية  املتعلقة 
بذلك  وهي   84% بنسبة  الدينية  القيم 
متقدمة عىل الجوانب الرتبوية والثقافية 
مام  التعليمية،  باملؤسسات  املتعلقة 
توجيه  يف  اإلعالم  وسائل  خطورة  يؤكد 
سلوك الشباب نحو العدوان. أما الدوافع 
فتحتل  الثقافية  الرتبوية  واألســبــاب 
 77% بنسبة  واألخــرية  الرابعة  املرتبة 

واملتمثلة يف عدم إشباع حاجات الشباب 
مامرسة  وعــدم  والرتفيهية  الدراسية 
واالجتامعية  والدينية  الثقافية  األنشطة 
التعليمية  املؤسسات  يف  والرياضية 

(الجامعات).27
العنف  ارتباط  بفرضية  يتعلق  فيام 
ومتغريات  الجامعي  الشباب  ــدى  ل
الباحثتني  استخدمت  فلقد  الدراسة، 
الكلية  الدرجة  بني  االرتــبــاط  معامل 
بأبعاده املختلفة وبني متغريات الدراسة 
كدرجة  العنف  أن  اتضح  ولقد  األخرى. 
دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  ذو  كلية 
أرسية  عوامل  يف  واملتمثل  بالدافعية 
شعور  وكــذا  واقتصادية،  واجتامعية 
الشباب باالغرتاب املتمثل يف العزلة عن 
يرتبط  العنف  أن  عن  فضال  املجتمع. 
يف  واملتمثل  لــألرسة  الثقايف  باملستوى 
توفري مستوى الثقافة والرفاهية اإلعالمية 
البث  اللتقاط  وأجهزة  تلفيزيون  من 
يف  العنف  ثقافة  تشيع  حيث  الفضايئ 
كام  برامجها.28  مبختلف  الوسائل  هذه 
والناجمة  للعنف  املسببة  الدوافع  أن 
وارتفاع  ــة  األرسي الرقابة  ضعف  عن 
بفقدان  والشعور  االقتصادي  املستوى 
األمن والخوف من املستقبل وغريه يدفع 
والعنف  الفردي  العنف  إىل  الشباب 

الجامعي.
يف  فيتمثل  العنف،  ألبعاد  وبالنسبة 
والعنف  الفردي  والعنف  للعنف  امليل 
الدراسة  نتائج  أظهرت  فقد  الجامعي، 

وجود عالقات ارتباطية موجبة دالة بني 
ألفراد  الثقايف  واملستوى  األبعاد  هذه 
املسببة  الدوافع  أن  كام  الدراسة.  عينة 
الرقابة  ضعف  عن  والناجمة  للعنف 
االقتصادي  املستوى  وارتفاع  األرسيــة 
من  والخوف  األمن  بفقدان  والشعور 
املستقبل وغريه يدفع الشباب إىل العنف 
وجدت  كام  الجامعي.  والعنف  الفردي 
العنف  بني  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة 
االجتامعي  املستوى  وبــني  الجامعي 
املستوى  ارتفع  كلام  أنه  إذ  واالقتصادي، 
تتزايد  لألرسة  واالقتصادي  االجتامعي 
مقياس  من  الجامعي  العنف  مامرسات 
الحالية،  الدراسة  يف  املستخدم  العنف 
من  جامعات  بعض  قيام  تعمد  ويعني 
وشغب  وتخريب  باعتداءات  الطالب 
رفضهم  عن  تعبريا  بالقوة  الرأي  وفرض 
عىل  واعرتاضا  العدالة،  وعــدم  للظلم 
أعامل  وهي  واقتصادية  سياسية  قرارات 
إىل  الشباب  من  بها  القامئني  تعرض  قد 
يخشاه  ما  وهــو  القانونية،  املساءلة 
اجتامعيا  األدىن  الطبقة  من  الشباب 
األكرث  الشباب  عليه  ويقدم  واقتصاديا، 
رخاء ورفاهية تعبريا عن رفضهم متخذين 
من وضعهم املادي قوة أو سلطة أو غري 
مبالني مبا قد يرتتب عىل أعاملهم العنيفة 

ومتردهم.29 

27 -العنف لدى الشباب الجامعي، ص 89-90-91، بترصف.
28 - نفس املرجع السابق ، ص 90-91، بترصف.

29 - العنف لدى الشباب الجامعي، ص 95.

الهوامش

إصدارات

منشورات الزمن

منشورات الزمن

$ بالمغرب واالVندلس خالل العرص الوسيط:  Vالنظام الغذاىى
$ سوسيولوجيا االVحكام والقيم والعوائد دراسات ىڡ%

بداالت Tالنهضة الغربية: الحدث واال

ضمن سلسلة رشفات التي تصدرها منشورات الزمن، صدر للباحثني محمد الربكة وسعيد 
بنحامدة وعبد الهادي البيضاء كتاب تحت عنوان «النظام الغذايئ باملغرب واألندلس خالل 

العرص الوسيط: دراسات يف سوسيولوجيا األحكام والقيم والعوائد».
يتكون هذا الكتاب من ثالثة فصول. إذ يعالج األول النظام الغذايئ من خالل تراث النوازل 
ومقاربة فتاوى أيب عمران الفايس. ويتطرق يف الفصل الثاين لطبيعة األغذية التي كان يتناولها 
املغاربة واألندلسيون خالل العرص الوسيط، كام يقدم الكتاب يف هذا الفصل مدخال لدراسة 
مثل  األزمات  زمن  يف  واإلطعام  الطعام  حول  فيتمحور  األخري،  الفصل  أما  والقيم.  العوائد 

املجاعات، ويرصد مقتضيات التدبري الرسمي وطبيعة التضامن الشعبي.
باملغرب  الوسيط  العرص  خالل  سائدة  كانت  التي  التغذية  طبيعة  «دراسة  إىل  يسعى  العمل  هذا  أن  الغالف  من  ونقرأ 
واألندلس...» ويشري املؤلفون الثالثة إىل أن الكتاب ال يركن إىل ما هو معروف من املعارف واملعلومات حول موائد السالطني، وإمنا 
يروم التعرف عىل مكونات موائد عامة املغاربة. ويستند لتحقيق هذا الغرض كذلك إىل البحث يف املنتوجات الزراعية والفالحية 
واملشغوالت اليدوية التي كانت تستعمل، كموائد أو أواين أو غري ذلك. وال يتوقف الغرض من هذا الكتاب عند هذا الحد، بل 
وأمناطه  عاداته  يف  املجتمع  تحوالت  ترافق  كانت  االجتامعية التي  والسلوكات  والرموز  واألعراف  القيم  عىل  التعرف  إىل  يسعى 

الغذائية خالل العرص الوسيط.

عىل  محمد الشيكر  وقع الباحث  الزمن،  تصدرها منشورات  رشفات التي  سلسلة  ضمن 
كتاب جديد موسوم بـ «النهضة الغربية: الحدث واإلبداالت». إذ يسلط هذا الكتاب الضوء 
عىل طبيعة النهضة األوربية، لكنه ال يكتفي بعرض تجلياتها ومظاهرها، بل يسعى إىل مساءلة 

تاريخيتها والبحث يف طبيعة نشأتها وتطورها وفكرها، الخ.
فصول،  عدة  إىل  مقسم  وهم  األول،  الباب  يف  يعالج  إذ  بابني.  من  الكتاب  هذا  يتكون 
وأمناطه،  وإبداالته  وحدوده  ودالالته  النهضة»  «عرص  مفهوم  منها  القضايا،  من  مجموعة 
حيث يستعرض هنا مجموعة من التجارب الفكرية (جول ميشيل، يعقوب بوركارت، إرنست 

لعرص  املادية  الرشوط  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الثاين  الباب  يف  وينتقل  فوكو).  ميشيل  كوير،  ألكسندر  بانوفسيك،  إرفني  كاسرير، 

كة وسعيد بنحمادة وعبد الهادي البيضاء محمد الرى9

محمد الشيكر
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منشورات ملتقى الطرق

La migration des français au Maroc:
Entre proximité et ambivalence

يف  االجتامعي  الواقع  دراسة  يف  املتخصصة  ثرييان،  كاثرين  الفرنسية  الباحثة  انكبت 
صدر  وقد  املغرب.  إىل  الفرنسيني  هجرة  ظاهرة  حول  جامعي  كتاب  إعداد  عىل  املغرب، 

الكتاب ضمن منشورات ملتقى الطرق، تحت عنوان :
La migration des français au Maroc: Entre proximité et ambivalence

(هجرة الفرنسيني باملغرب بني القرب واالزدواجية).
ال يركز هذا الكتاب، الذي يقع يف 416 صفحة، عىل دراسة الجوانب املختلفة لحياة 
املغاربني الذين رحلوا لالستقرار بفرنسا. خالفا لذلك، يسعى إىل فهم النظرة التي يحملها 

املغاربة حول الجالية الفرنسية باملغرب، حيث يفكك الكتاب، الذي يتضمن دراسات تحليلية ملجموعة من الباحثني، تعقيدات 
العيش املشرتك، حيث يخلص إىل نتيجة مفادها أنه وراء هذا الشعور بالتقارب الحقيقي أو الوهمي، يرى كل من الفرنسيني 
واملغاربة وبشكل عفوي «أن االتصال اليومي ال يخلو من تناقضات». إذ جاء يف مقدمة الكتاب أنه تم إجراء تحليل وترشيح 
ألوجه حياة املغاربيني الذين يعيشون يف فرنسا، مشريا إىل أن «سوسيولوجية الهجرة الفرنسية قد بنيت حول مسار أولئك 

الذين نسميهم (املهاجرين)».
جدير بالذكر أن كاثرين ترييان هي باحثة أنرثوبولوجية تعيش بني املغرب وكيبيك. وقد ناقشت أطروحة الدكتوراه بجامعة 
مونرتيال حول الزواج املختلط يف املغرب. كام أنها تدرس تنمية الثقافات بأحد معاهد الدراسات الدولية وتقود مشاريع بحثية 

متنوعة حول مواضيع التنوع والهوية والهجرة يف السياق املغريب.

عند  ويتوقف  النهضة،  لعرص  واالجتامعية  االقتصادية  الرشوط  استحضار  عىل  يعمل  إذ  والفكرية.  التاريخية  وحموالته  النهضة 
الدولة باعتبارها من البنيات الناهضة. كام يتطرق إىل متظهرات النهضة يف مجاالت الفن والدين والحركة الفكرية التي غلب عليها 
طابع النزعة اإلنسانية، لينتقل بعد ذلك إىل تأويل الثورة التي أفرزها اخرتاع الطباعة، وكذا االستكشافات الجغرافية، ليختم مببحث 

خاص حول ما أسامه باالنقالب الكوبرنييك وحمولته الفلسفية والعلمية.

يان كاثرين ثرى$

قبائل أمزاب بالشاوية: تاريخ وثقافة 1910-1830

% تواريخ السبتيںى$

تاريخ  بالشاوية:  أمزاب  «قبائل  عنوان  تحت  جديدا  كتابا  لعيوين  أحمد  الباحث  أصدر 
وثقافة 1830-1910». وهو يتناول جوانب متعددة من تاريخ البادية املغربية يف جزء من 
الداخلية  والتناحرات  الرصاعات  فيها  اشتدت  فرتة  خالل  أمزاب،  قبائل  تهم  الشاوية،  إقليم 
بني الحكام املحليني من قواد وأشياخ من جهة، وسكان القبائل يف شكل مجتمع مدين متمثل 
يف فرق الرماية املتمردين عىل شطط السلطة واستنزافها لرثواتهم، وخاصة يف السنوات التي 

تقسو فيها الطبيعة بفعل ظروف املناخ وشح األمطار.
عن هذا الكتاب يقول الباحث املصطفى اجامهري إنه رصد كثريا من املظاهر الثقافية 

والحضارية وتابع التحوالت التي شهدها املجال املدروس خالل الفرتة املعنية. إذ يقع الكتاب يف سبعة فصول تشمل: جغرافية 
املنطقة، األوضاع االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ونشأة القصبات، التنظيم اإلداري املحيل، حالة االضطرابات والفوىض فيام بني 
القبائل من جهة، وبينها وبني قوات املخزن من جهة أخرى، ويتناول الفصالن األخريان: هجوم القوات الفرنسية واحتالل املنطقة 

ونشأة مقاومة محلية تدافع عن الكيان املحيل.
ويستهل الكاتب مؤلفه بالحديث عن نشأة سلطة محلية مستقلة تحكم جميع قبائل أمزاب، توازي قيادة أوالد بورزق التي 
كانت متمركزة بقصبة سطات، وقيادة أوالد بوعطية بأوالد احريز. كام يعالج حالة الفوىض واالضطرابات التي عمت املنطقة، 
وحلول املحلة السلطانية بصخرة الدجاجة، بقيادة الوزير األعظم أحمد بن موىس (باحامد) وما خلفته من مآيس لدى السكان 
وخاصة منهم فرقة األعشاش. ويتناول أيضا هجوم طوابري الحملة الفرنسية الغازية واحتالل منطقة أمزاب، التي أدرك االحتالل 

الفرنيس أهميتها مبكرا ليبسط نفوذه عليها منذ سنة 1908 رغم املقاومة التي خاضتها القبائل دفاعا عن حوزتها.

«تواريخ  كتاب  الفنيدق،  املضيق  لعاملة  املحيل  العلمي  املجلس  منشورات  ضمن  صدر 
السبتيني»، بدراسة وتحقيق الباحث عبد السالم الجعامطي. إذ يتزامن صدور هذا الكتاب 

مع الذكرى مرور الذكرى الستامئة عىل احتالل مدينة سبتة.
يقع الكتاب يف 290 صفحة من القطع املتوسط، ويشتمل عىل ثالثة كتب تاريخية دونها 

أصحابها عن تاريخ سبتة وأعالمها وخططها وآثارها العمرانية. وقد عرب املحقق عبد السالم الجعامطي عن أهمية هذه التواريخ 
من الناحيتني املادية واملعنوية يف تقدميه للكتاب بقوله: «أهدي إىل جمهور الباحثني يف التاريخ الوطني وإىل قراء اللغة العربية 
ثالثة تواريخ سبتية، كتبت بعيد سقوط املدينة، ومل تجف بعد دماء شهداء الوطن واإلسالم، قبل أن تجف املحابر التي دونت بها 

هذه التواريخ، شاهدة عىل شموخ الحارضة السبتية خالل عهودها اإلسالمية الزاهرة، ويف أوج عطائها الحضاري».
لكتاب  املفقود  األصل  عن  نقلت  خطية  نسخة  منها  مخطوطة،  نسخ  سبع  عىل  الثالثة،  الكتب  تحقيق  يف  الباحث  واعتمد 
ثان.  أصل  هي  املؤلف  بقلم  املخطوط  األصل  عىل  املعتمدة  النسخة  أن  التحقيق  أهل  لدى  املعلوم  ومن  الوقادة»؛  «الكواكب 
كام جند يف دراسته قامئة بيبليوغرافية غنية ومتنوعة تضم 140 مصدرا ومرجعا بأربع لغات هي: العربية والفرنسية واإلسبانية 
غاية  لبذل  السليبة،  املغربية  الحارضة  هذه  بتاريخ  املهتمني  الدارسني  عناية  توجيه  رضورة  عىل  الباحث  أكد  وقد  والربتغالية. 
وسعهم ومنتهى جهودهم، من أجل التأصيل التاريخي والحضاري ملغربية املدينة، وذلك تعميق البحث عن الرتاث السبتي املادي 

واملعنوي، وعن الجذور املغربية والعربية اإلسالمية لهذه الحارضة العريقة.

منشورات المجلس العلمي المحىل) لعمالة المضيق الفنيدق
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عبد السالم الجعماطي
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