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العلم العاملني ومن حذا حذوهم من املثقفني   أهدي هذه  إىل طالب     

املبادأة آمال أن تكون خطوة يف مشروع يقظة علمية جتعل من الوطن واجملتمع 

 موضوعا مستهدفا لكل إسهام خملص.

 
 
 

 األستاذ الدكتور الطاهر إبراهيمي
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 ﴾شكــر وتقديــر﴿ 
     

كوش عبد اللطيف من ب لألستاذين سبع حممد من جامعة الوادي و        
جامعة بسكرة أقدم شكري وامتناين على تفانيهما حرصا على نشر الطرح 
الذي يستهدفه البحث ابهتمام منقطع النظري رغبة يف أن يكون ممكن التناول 

ل أو مشجعا على أفق جديد وذلك يف حلظة أن خطر يل املوضوع وهو ال يزا
 يف نقاش عابر.

وتقديري هلما على استشعار األمهية االجتماعية ملنزع تفّتح البحث العلمي 
والدرس اجلامعي والقول الفلسفي على قضااي الوطن بعقل يستوعب املنتج 
املعريف العاملي ويقدر على استدخاله يف دائرة املمارسة العلمية حبذر 

 ابستيمولوجي عايل اجلسسية.
العلمي الواعد سهرا مباشرة على متابعة إخراج هذا العمل  فلهذا االهتمام

 املتواضع وعلى هذه الصورة اجلميلة. 
أسأل هللا تعاىل أن يتقبل منهما سعيهما، و أن يسدد أعمالنا مجيعا، إنه ويل  

 ذلك والقادر عليه 

 األستاذ الطاهر إبراهيمي 
 1435 ذو احلجة  27 م املوافق لـ2013 بسكرة يف أول نوفمرب
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 ةـمقدم
 

البيئة هي اجملال احليوي الذي يؤثر يف حياة اإلنسان بصورة كبرية، 
وهي ليست معزولة أو طرفا حياداي بل هي من احلياة االجتماعية وأن 
ألواان من النشاط االجتماعي الفردي واجلماعي هنضت من التفاعل 

ميكن مالحظة ذلك يف نوع الغذاء والكساء  مع مكوانت البيئة ذاهتا
أو حىت الدواء الطبيعي بسهولة، لذلك كانت البيئة وال تزال مركز 
انشغال جيري احلرص على حسن تسخريه على النحو الذي يبقيه وال 
يفنيه، ويساعده على دورات احلياة اليت متكن عناصره من الرتابط وفق 

ار وضماان الحتضان حياة السنن اليت خلقت عليها حفظا لالستمر 
 اإلنسان واجملتمع.

إال أن عوامل االقتصاد النهم الذي تتحكم فيه أطماع تكوين ربح 
وحتصيل الثروة تقوده أيديولوجيات التوسع والسيطرة يضع مصلحة 
أصحابه فوق البيئة واعتبارات احرتام الطبيعة، بل ويف العديد من 

نسان سيما يف العامل الثالث تصرفامت يف هذا اجملال جتد جتاوزات لإل
أين تتخذ أرضه اليت فيها يعيش ومن خرياهتا يقتات مكاان لالستنزاف 
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موارد الطبيعة اليت حتتاجها الصناعة وتتطلبها ألجل تكوين القوة 
واملناعة وللتجارب النووية ولدفن فضالت التصنيع النووي املشعة، 

أن يكون جماال  ولذلك تتحول البيئة إىل كيان مريض ال يقوى على
للحياة الناعمة املتزنة، مما يفقد االنسجام بني اإلنسان والبيئة وحيول 
العالقة بينهما إىل عالقة تناقضية ال جتمعها مصلحة الطبيعة وال 
مصلحة اإلنسان واجملتمع خروجا عن طاعة السنن الكونية وإمعاان يف 

هلا األول ختطيها، ومجيع تلك التصرفات فساد يف األرض إن على حا
أو بعد إصالحها، ويعين ذلك أن البيئة تتسع إىل التنظيم االجتماعي 
وإىل الثقافة اليت تتشكل من التفاعل اإلنساين هبا ومن مث تسلسل يف 
تشكيالت مع الزمن أيخذ يف التفتح على اخلربات اليت تكونت من 

لمي املعاانة والتجارب ومن مستجدات الظواهر البيئية ومن اإلنتاج الع
الذي هو ثقافة بيئية فتكون من ذلك البيئة األصل الطبيعة وبيئات 
اجتماعية وثقافية واقتصادية وسواها حبسب شدة العالقة مع عناصر 

 الطبيعة وارختائها.
ويف اجلزائر تعرف الظاهرة البيئية انشغاال رمسيا مطلواب، ابلنظر ملا 

فرط، وما كان تعرضت له زمن االحتالل من هنب وإفساد واستغالل م
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من آاثر مباشرة حلركة التصنيع والعمران وما سببته يد اإلنسان عن 
جهل أو عن سابق إصرار وترصد، وبسبب عوامل أخرى اجتماعية 
وغري اجتماعية، ولكن أثرت وجعلت البيئة يف اجلزائر تستدعي العمل 

اتية حلمايتها من الضرر والتلف سواء تعلق األمر ابملادة أو اجملموعة النب
أو اجملموعة احليوانية اليت تعيش سوية يف جغرافية اجلزائر املتميزة يف 
التضاريس واألقاليم والتنظيمات االجتماعية، إذ تتنوع الثقافة الناظمة 
لعالقة اإلنسان ابلبيئة يف أمناط التصرف ويف ألوان األدب الشعيب، إذ 

نظرة  ميكن للقارئ إن هو أخذ موضع األنثروبولوجي أن يستطلع
اجملتمع إىل البيئة من األشعار الشعبية واألمثال واألحاجي بل ومن 
األحاديث اليومية ضمن املنهجيات العرفية احمللية كلها، فاكتناه املعاين 
الثقافية واالجتماعية للسلوك البيئي اجلزائري وهو هدف مشروع ألي 

ملطلوب مقاربة سوسيولوجية للبيئة يف اجلزائر طاملا أهنا يف إطار ا
واملمكن لتمييز الطبيعة الثقافية للعالقة بني اإلنسان والبيئة يف اجلزائر 
وألزمة علم اجتماع البيئة إن يف النظرية أو األيديولوجية أو املنهج،  
كما أنه ال ميكن تطبيقه كموقف نظري على الظواهر البيئية يف اجملتمع 

 لية. اجلزائري وكأنه رؤية جاهزة ميكن تطبيقها بطريقة آ
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والبحث يدافع عن مشروعية يف سبيل مقاربة سوسيولوجية للبيئة يف اجلزائر 
ال تنعزل على اآلخر يف الوقت الذي تبين مناذجها اإلرشادية من الواقع 
البيئي احمللي من خالل املكوانت الثقافية املميزة له ويف حماولة رسم املعامل 

مستوى دراسة بعينها الكربى وخصائصه الرئيسية يف أي عمل علمي من 
إىل مستوى العلم االجتماعي للبيئة اعتبارا من أن توسع حلقة البحث يتم 
يف سياق منظومة متكاملة من االجتاهات الفلسفية واأليديولوجية ومن 
مجيع العمليات الفنية املناسبة، ولذلك متثل الدراسة مبادأة أولية تتطلب 

حوار فكري طليق من قيود االرهتان اإلرشاد والتنضيج ابإلاثرة واإلثراء يف 
 لطرف أو مصلحة أو التبعية جلهة ما.

ولذلك تعرض هذه الدراسة جملموعة من القضااي كخطوات تؤسس 
للموضوع الذي تدور يف فلكه مباحث رئيسية، فمن مبحث البيئة  
كموضوع لعلم االجتماع الذي يقدم قراءة للمقاربة السوسيولوجية 

لبواكري ك جيمع أكثر من عنصر مرورا بعرض بوصفها فعل معريف متحر 
الدراسات االجتماعية للبيئة إىل نظرة يف املوقف النظري لعلم االجتماع 
البيئة الستخالص فكرة عن مشروعية التناول السوسيولوجي للبيئة وما 
حلق به من إشكاليات فلسفية حينا وأيديولوجية حينا آخر وتقنية حينا 

 اثلثا.
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حث عن ركائز ملقاربة يب من الدراسة الذي إىل املبحث الثاين
سوسيولوجية للبيئة يف اجلزائر ابلنظر إىل الطبيعة الثقافية املتميزة 
للعالقة بني اإلنسان والبيئة اليت تنهض من اخلصائص الثقافية 
للمجتمع واليت ميكن أن تكون وعاء حضاراي نستلهم منه مناذج 

 جية املنشودة.يولو سالتحليل االجتماعي للمقاربة السو 
ويف نفس السياق يطرق املبحث الثالث التجربة األكادميية للدراسة 
السوسيولوجية للبيئة يف اجلزائر ملعرفة حدودها يف ظل التحدايت 
البيئية ابجلزائر من جهة واعتبارا لدور اجلامعة اجلزائرية يف تدريس علم 

ح مقرتح االجتماع وخيلص العمل يف املبحث الرابع واألخري إىل طر 
ملقاربة سوسيولوجية للبيئة يف اجلزائر يعرض ذلك ملبادئ وخصائص 
عامة أتخذ يف احلسبان الصعوابت القائمة وعوامل التمكني ضمن 

 و تعضيده.            حتليل يسوغ للمقرتح ويدعو إىل تسديده
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 أوال: البيئة كموضوع جمتمعي
 
 اربة السوسيولوجية كفعل معريف متعدد األبعاداملق.1

 بواكري علم اجتماع البيئة.2

 قراءة يف املوقف النظري لعلم اجتماع البيئة.3
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يشيع استخدام اصطالح مقاربة بصورة تقحمه يف غري ما موضع 
لذلك ينتشر  دراسة واخلطاب على خمتلف أنواعه، ويشمل املقال وال

معناها يف صور االستخدام فيضيق ويتسع ليعرب عن الطريقة اليت يتم 
هبا تناول موضوع ما، وإىل دراسة حمدودة يف الزمان واملكان، وقد 
يلحق االستخدام عيوب تصيب املعىن أحياان ويرتتب على ذلك عدم 

تعماالت مشوهة وملتبسة يف اللغة تطابق بني اللفظ واملعىن، يف اس
اخلطابية اليومية كما تبدو يف أحاديث الناس ويف مواقفهم أو حىت يف 

 بعض كتاابهتم.
ويف بناء املعرفة االجتماعية تتخذ املقاربة السوسيولوجية شكل املنظومة 
املتكاملة أجزاؤها جبهازها املفاهيمي، ومقوالهتا وتصوراهتا النظرية 

رائية ووسائلها البحثية، لتحقيق هدف العلم على صورة وعملياهتا اإلج
ملنطق تقتضيه، فاملقاربة لغة  واستجابةما تتماهى مع مرجعية فكرة ما 

هي الدنو واالقرتاب مع السداد ومالمسة احلق، فيقال قارب فالن 
(01)فالانً، إذا دانه

. 
واالقرتاب حينما يتعلق األمر ابلبحث العلمي يكون بني الباحث 

ولذلك  ملوضوع املبحوث وفق شروط وحبسب إجراءات حمددة،وا
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الطريقة اليت يتناول هبا الشخص أو الدارس أو تصري املقاربة يف املعىن "
الباحث املوضوع... واملقاربة أساس نظري يتكون من جمموعة من 

 . (02)"املبادئ يتأسس عليها برانمج دراسي
سلة من العمليات هكذا تكون املقاربة منظومة من املبادئ وسل

املتناغمة، وميكن أن يتأسس منها برانمج دراسة وسواه أو 
اسرتاتيجيات تعليمية أو علمية حبسب األهداف املوجودة، إال أن 
الدالالت االصطالحية تبقى على صلة ابملعىن اللغوي للمفهوم، ففي 

يذهب )املنهل( إىل أهنا تعين:  (Approche)شرحه لكلمة مقاربة 
: فتعين أدىن، قرب، دان من، (Approcher)ول القرابن، أما تعال، تنا

 (03)اقرتب من، تقدم.
وهكذا فإن املقصود ابملقاربة السوسيولوجية هو أهنا الطريق إىل بناء 
املعرفة السوسيولوجية عن البيئة تكون على قدٍر عاٍل من الدقة، وما 

عناصر  يالزم تلك الطريقة من عمليات حتليل وكشف لالرتباطات بني
البيئة الطبيعية والصناعية، واالجتماعية، ومن تركيب للنتائج 
واخلالصات واملواقف، إال أن طريقة البحث ال ميكن أن تنشأ من 
فراغ، بل من فكرة ورؤية تؤطرها وتوجهها، وترشد إىل مستلزمات 
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النظرية يف املستوى العمليايت، وعليه تكون املقاربة السوسيولوجية للبيئة 
للنظرايت والقوانني السوسيولوجية على الواقع االجتماعي  حتويل

للبيئة، أي جمموع املناشط اإلنسانية والتفاعالت االجتماعية اليت تدور 
يف جغرافيا معينة ويف زمان ومكان معينني، وذلك ابالعتماد على 
مناذج حتليل وتفسري معينة وأساليب وتقنيات مناسبة ملتصور موضوع 

وللظاهرة املدروسة يف حدودها املعرفية والعملية من  البيئة من انحية
 انحية أخرى.

وألن املقاربة السوسيولوجية تنطلق من موقف نظري ما فإهنا تلتزم 
بنموذجه اإلرشادي يف مجيع مراحل البحث، من حتديد املوضوع 
اجملتمعي املستهدف ابلدراسة وحدوده، ألنه على ضوء ذلك النموذج 

ب العلمي الالحق، وترسم صورته إن يف ضبط يتحدد العمل واخلطا
ما هو اجملتمعي؟ وإن يف عمليات التحليل والتفسري ملا يشتمل عليه 
النموذج، ففي تعريفهما للعالقة التكاملية للرباديغمات اخلاصة ابلعلوم 

( إىل الرباديغم أبنه Burell & Morganاالجتماعية يشري الباحثان )
تماعي، ويظهر ضمن مسلمات ومقوالت أو رؤية للعامل أو الواقع االج
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افرتاضات جمازية حول طبيعة اجملتمع والتنظيمات، وهو من مّث يتميز 
 ببعدين أساسيني مها:

 املوضوعية/الذاتية يف تقدير طبيعة اجملتمع.

ّيز به النظام االجتماعي   l’ordre)بعد التغيري والضبط الذي ميم

social). 
 :(04) يف العلوم االجتماعية هي ومنها يرتتب أربعة براديغمات

 Fonctionnaliste                 :الرباديغم الوظيفي 

 Interprétatif                  :  الرباديغم التأويلي

                                              Humaniste:                            اإلنساين الرباديغم

 Structuraliste Radicale :           ايلالرباديغم الراديك 

وكذلك فإن شيوع األيديولوجية يف مسألة توازن النظام االجتماعي 
واحملافظة عليه أو الثورة وتغيريه جذرايً ابعتباره حمكوم بعالقات صراع، 
هيمنت على املقارابت السوسيولوجية واستمرت مالزمة لعلم 

ىل حد صارت معه املوضوعية االجتماع، وسرت يف فروعه ودراساته إ
جمرد معيارية وحتيز إىل رؤية نظرية معينة، جتعل العلم االجتماعي يف 
خدمتها على حنو ما، لذلك حرص بعض الباحثني على وضع 
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حمددات متنع من هيمنة احملتوى األيديولوجي للنماذج النظرية املرشدة 
معي اجملتللمقارابت السوسيولوجية واملشكلة لعدسة رؤيتها للواقع 

( أن John Michelle) "جون ميشالوظواهره، ويف هذا السياق يرى"
النموذج النظري جيب أن يتوفر على معايري املالئمة واالكتمال والسعة 

 .(05)واالستعمال
فأن تتفق املقاربة مع املوضوع والواقع املدروس، ومتاسك مكوانهتا 

سة املوضوع بشكل الفكرية والتقنية لتتسع منهجيًا إىل إمكاانت درا
علمي يعين أن مقاربة سوسيولوجية انجزة، وتقبل االستعمال يف 

نوية، بصرف النظر عن صالحية مجيع التصورات اليت ااحلدود التق
تتخذها مرجعًا أو دلياًل أو منوذجًا إرشادايً، وعن الطابع اإلشكايل 

 الذي تثريه إن يف القبول أو االعرتاض مع املدارس األخرى.
ألنه يف صميمه خالف حول  اخلالف أبعد من املسائل الفنيةنَّ إال أ

األسس الفلسفية واأليديولوجية، ورؤية العامل أو الباحث أو الكون 
ولذلك فاالختالف بني التصورات يؤثر  ،(06)واجملتمع واحلياة من حوله

على العلوم االجتماعية بشكل عام، ومن ذلك أن التصور اإلسالمي 
إلنسان على أنه حيوان متطور، وال على أنه إله، وال ال يتعامل مع ا
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أنه يعيش حياته الدنيا منقطعة عن اآلخرة، والعلوم االجتماعية اليت 
تستند إىل هذا التصور ومستمدة منه ختتلف جذراًي يف املنطلق ويف 
الغاية عن العلوم املستمدة من التصور الغريب، حىت وإن التقت يف 

الصورة الشاملة هي اليت حتدد مكان  بعض اجلزئيات، ذلك ألن
                                                           .(07)اجلزئية وداللتها يف الكل املتكامل الذي متثله الصورة

فأي مقاربة سوسيولوجية تتسع ملوضوع البيئة بعناصره املادية والثقافية 
ا للظاهرة ومن مث ترتاتب واالجتماعية تنطلق من نظرية متثل تصورًا م

عمليات أخرى يف سلسلة من األنشطة العملية غايتها بناء املعرفة، 
ولذلك تعددت املقارابت واختلفت رغم اإلسهامات اليت نتجت 
عنها، وقد ازداد التقارب بينها يف املوضوع وطرائق البحث واجتاهات 

طاريح يف التحليل نظرًا إلدراك العلماء أمهية تظافر التصورات واأل
 دراسة ظواهر اجملتمع بصورة عامة.

إن املنهج يف العلوم االجتماعية ذو طابع اجتماعي، ألنه ذو أبعاد فلسفية 
وأيديولوجية مث ألنه كنشاط حبثي، إمنا يتم داخل مجاعة علمية معينة، 
الشيء الذي جيعل احلديث عن املنهج البحثي الكمي والكيفي هو 

التصورات واالفرتاضات واملسلمات عن حديث عن فئات مرتابطة من 
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العامل اجملتمعي والكون، مبا فيه البيئة اليت نعيش فيها، وهي افرتاضات أو 
مسلمات فلسفية إبستيمولوجية وأنطولوجية وأيديولوجية، مبعىن أهنا 
تتجاوز املسائل الفنية املتعلقة جبمع البياانت وما يرتبط هبا من إجراءات 

اربة السوسيولوجية تتم يف إطار أبعاد فلسفية منهجية، وهكذا فاملق
وجمتمعية وأتيت كمنظومة علمية متكاملة من اإلجراءات واالفرتاضات 
والنظرايت، وهذا يثري مسألة اجلماعة العلمية والتفاعل االجتماعي 
ألعضائها الذي من شأنه أن ينمي منظورًا علميًا ما، وجمموعة من املعايري 

األهداف واللغة املشرتكة بينهم، حبيث أن نوعًا من واألعراف واملسلمات و 
التطبيع االجتماعي العلمي يشيع يف اجلماعة، ولذلك نؤكد أن اخلالف 
السائد يف مقارابت البيئة يف علم االجتماع هو يف احلقيقة خالف فلسفي 

 وأيديولوجي.
وميكن القول أن هناك فريقان يشكالن منطني من اجلماعات العلمية 

ن والكيفيون، أما الفريق األول فيرتكز نشاطهم البحثي على الوضعيو 
تفسري احلقائق تفسريًا منطقيًا يستهدف الوصول إىل القوانني العلمية 
احلاكمة للظاهرة من خالل أدوات االستبياانت واالختبارات وأساليب 
التحليل اإلحصائي اليت تنتج صيغًا كمية تتيح للباحث نوعًا من 

ية على عالقات أو متغريات حمدودة يف الزمان الربهنة اإلحصائ
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واملكان، يف حني يركز فريق الكيفيني على فهم اخلربة اإلنسانية احلّية 
يف املواقف االجتماعية احلية ليوميات الناس، من خالل التأويل أو 
التفسري القائم على الفهم للسلوك اإلنساين من الداخل بواسطة  

ت السلوك، للوقوف على قوانني كشف املعاين واملفاهيم ودالال
وقواعد التصرف االجتماعي لدى األفراد واجلماعات، االعتماد على 
املقابالت املعقمة والواثئق الشخصية اليت تتيح للباحث البياانت اليت 
تساعده يف رؤية العامل كما يراه املشاركون أنفسهم، كما ميكن النظر 

لتارخيي فنمّيز بني الكالسيكية إىل املقاربة السوسيولوجية يف سياقها ا
واحلديثة، أو ننظر إليها من زاوية أيديولوجية، فنكشف أهنا إما حمافظة 
أو ثورية، والواقع أن ذلك االختالف يف التصنيف ال يملغي كون 
املقاربة السوسيولوجية منظومة من االجتاهات النظرية يف املستوايت 

يف املستوى العمليايت الفكرية، وجمموعة من اإلجراءات العلمية 
ينتهجها فريق أو مجاعة علمية للوصول إىل احلقائق ومعرفتها على حنو 

 تراه علمي مبنظور ما للعلم االجتماعي.
وليست البيئة كموضوع جمتمعي ينأى عن تلك اإلشكاالت اليت 
تلحق ابملقاربة السوسيولوجية، ولذلك يصري اخلالف حول فهمها 
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عند علماء اجتماع البيئة، إذ هي تقوم من  وتفسريها من نفس الطبيعة
خلفية فلسفية ومن تصور للموضوع ال يستبعد املسحة األيديولوجية 
وتوجيهاهتا يف براديغمات قراءة املوضوع املدروس ويف عمليات حتليله 
وتفسريه الستخراج النتائج، وهي هبذه الصفة تتطور وتنفتح على 

العلمية اليت تؤسسها  العصر وعلى العلم حبسب جهود اجلماعة
وتتبناها يف أنشطة البحث السوسيولوجي للبيئة، وهي عندئذ تتسع 
دائرة مضامينها من حيز ضيق تعرب فيه عن دراسة حمدودة، إىل معىن 
أوسع هو علم االجتماع، بوصفها مقاربة سوسيولوجية واسعة متتد إىل 

معي أبسره وبكل التاريخ واجملتمع يف حركة دينامية تتعلق ابملوضوع اجملت
 االختالفات بني العلماء يف حتديده ووصفه.

 

 بواكري علم اجتماع البيئة.2
 

نشأت احلاجة إىل البحث العلمي يف ميدان البيئة استجابة لطبيعة 
التغريات التكنولوجية واالجتماعية واملشكالت البيئية امللحة، ولضرورة 

يئة، وهذا امليدان العمل على إجياد عالقة منسجمة بني اإلنسان والب
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يبدو جديدًا على البحث االجتماعي، حيث مل يستعمل مصطلح 
علم االجتماع البيئي سوى منذ عقد من الزمن، غري أن علم االجتماع 
العام يتضمن ومنذ نشأته إشارات عن احملددات البيئية للسلوك 
اإلنساين، إال أن تلك األعمال مل تتمكن من بلورة نظام معريف متميز، 

لفهم هذا الوضع حنتاج إىل معرفة الكيفية اليت فقدت هبا كل من و 
السوسيولوجية  يف التنمية االجتماعية والتغري  النظرايت اجلغرافية و

 االجتماعي هيمنتها عندما ظهر علم االجتماع يف القرن العشرين.
فقد فشلت احلتمية اجلغرافية والبيولوجية يف تفسري العالقة بني اإلنسان 

ئة، إذ مل يعد يسلم مببدأ التأثري اجلغرايف احلتمي على اإلنسان، ملا والبي
ثبت أن التطور العلمي والتكنولوجي مّكن اإلنسان من التأثري على 

( Buckle) "توماس ابكل"البيئة ، كما الحظ ذلك املؤرخ األجنليزي 
الذي أكد على قدرة اإلنسان يف تغيري الطبيعة ، كما حاول 

، "احلضارة واملناخ"( يف أعماله األساسية Huntington)"هنتنجتون "
، أن يؤسس لعالقات "خصائص األجناس"، "القوى العاملية والتطور"و

إرتباطية بني املناخ والصحة والطاقة والعمليات العقلية كالذكاء والعبقرة 
 وقوة اإلرادة.
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( إىل زيف Srokin) "سروكني"ويف تقييمه للمدرسة اجلغرافية يشري 
هتا والعالقات االرتباطية املختلفة بني الظواهر وإىل غلو تقديرها نظراي

لدور البيئة اجلغرافية، لكنه نّبه يف نفس الوقت إىل ضرورة أن أيخذ أي 
 حتليل يف اعتباره األبعاد اجلغرافية.

إن دراسة علم االجتماع تكشف أن موضوع العامل الطبيعي دخل 
د دخلت مفاهيم داروين عن مبكرًا جمال احلوار السوسيولوجي، فق

هربرت ""التطور" و"االنتقاء الطبيعي" و"البقاء لألصلح" وطور 
مذهب التطور ليوسع من نطاق مبدأ "االنتقاء الطبيعي"  "سبنسر

فيشمل العامل االجتماعي، كما أنه عارض فكرة أن اجملتمع يتطور من 
ترك خالل اإلصالح والتعليم ألن التقدم االجتماعي حيصل إذا ما 

يف أمريكا بتطبيق نظريته حول  "مسنر"اجملتمع لشأنه، ومن بعده ابدر 
الرأمسالية "دعه يفعل" ومساندهتا حىت أنه أيّد ما يسميه "اللصوص 
الشرفاء" و"مليونريات الصناعة" الذين مجعوا الثروات من االستثمار يف 
البنوك والسكك احلديدية واملرافق أبساليب وصفقات ال ترحم، فهم 
خالصة لعملية االنتقاء االجتماعي، وهي العملية اليت تدفع اجملتمع 

 ابستمرار إىل حتقيق التقدم.
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وقد فند علماء االجتماع األكادميي هاتني النظريتني أحادييت العامل 
( تراجع مذهب 20يف التغري االجتماعي فبعد العقد الثاين من القرن )

على عامل التنمية  "دعه يعمل" التطوري فاحتا اجملال للتأكيد
واإلصالح يف إحداث التغيري يف الطبيعة، ويعترب عبد الرمحن ابن 
خلدون من أوائل من حبث أمهية العالقة بني التنظيم االجتماعي 
وظروف املعيشة، فاإلقليم اجلغرايف وما يشمله من عناصر كاملساحة 

وقد بنّي واملوارد واملناخ تؤثر يف البناء االجتماعي الثقايف للمجتمع، 
يف املقدمة ارتباط العناصر وتكامل عالقاهتا كاالرتباط التسلسلي بني 
تلك العناصر من مواد وأحياء واليت تكون شبكة تقوم على االعتمادية 

 .(08) والتكامل
هذا ويلخص حممد عاطف غيث أثر البيئة على الثقافة فيما      
 يلي:

 تقدم البيئة إمكانيات متعددة لنمو الثقافة. 

 تفرض البيئة قيوداً متعددة يف نفس الوقت على النمو الثقايف. 
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أتثري البيئة يتوقف نوعًا ما على حالة الثقافة واليت تتوقف بدورها وإىل 
، وهو استعارة (Diffusion)حٍد ما على عوامل أخرى مثل االنتشار 

 ثقافة أو عنصر منها من مجاعة أخرى.

ر الدور النهائي لإلمكانيات اليت ال نستطيع يف الوقت احلاضر أن نقدّ 
 تقدمها البيئة ألن العلم والتكنولوجيا يتحسنان طول الوقت.

تقدم الثقافة املستمر حيرر اإلنسان من القيود اليت ترتتب على أي 
مكان معني يف نفس الوقت جتعله يعتمد أكثر على الظروف الثقافية 

 والبيئة.

تأثريات املباشرة واملقيدة من ال -من انحية–وبينما يتحرر اإلنسان 
للبيئة فإن التقدم يربطه ابلبيئة بطرق متعددة عن طريق كشف مزيد 

 .(09)من نواحيها، وتعريفه أكثر وأكثر إبمكانياهتا
ورغم أن تلك االستنتاجات تعكس طبيعة العالقة املتجددة بني البيئة 

التغري واإلنسان وهي العالقة اليت تتأثر بعوامل التقدم التكنولوجي و 
الثقايف واالجتماعي فقد بينت أهنا مل تعد عالقة حتمية يف خط 
عمودي، وأن طرفيها: البيئة واإلنسان يف جتدد دائم، فما حيصل على 
البيئة من تغيري وما يلحق اإلنسان من تقدم ميثالن مراوحة جدلية 
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دائمة، ليست يف كل احلاالت موفقة وبال إخفاقات، ويبقى اإلنسان 
ين نتائج النجاح وحيصد ويالت الفشل أبشكال مباشرة هو من جي

وغري مباشرة، ويف مجيع األحوال فإن الدراسة السوسيولوجية لطبيعة 
تلك العالقة تقتضي املتابعة املستمرة لرصدها يف صورهتا الدينامية 
املتحركة وهي قضااي اهتم هبا علم االجتماع الريفي أو القروي، 

 ن إسهامات علم اجتماع البيئة.والزالت حباجة إىل مزيد م
فتأثري البيئة على السكان ميتد إىل حياهتم االجتماعية وأحواهلم 
الصحية، فاملساكن املكتظة واألحياء اليت ترتاكم فيها النفاايت، 
واجلهة اليت ال تصلها املياه النقية، واملوطن الذي تشيع فيه األوبئة 

خلفة ثقافيًا واجتماعيات واألمراض والبيئات اليت تقطنها مجاعات مت
وغذائيًا تكون بؤرة النتشار األمراض، وإذا عوجل مريض من سكاهنا 
وشفي ما يلبث أن يعاوده املرض بعد أن يعود إىل بيئته الفاسدة، 
لذلك ال جدوى من النهوض ابملستوى الصحي ملثل هذه اجلماعات 

  .(10)قيمياً  إال بعد حتسني أحوال البيئة صحياً واجتماعياً وثقافياً و
وهذا يدل على أن األحياء السكنية املختلفة متثل دائمًا مشكلة 
صحية واجتماعية فالبيئة اليت يشيدها اإلنسان وفقًا ألغراضه يف 



31 
 

العمران، ويف الصناعة حتل حمل البيئة الطبيعية وتقوم مقامها يف التأثري 
عية على حياة اإلنسان نفسه، وهذا يفرض أن يكون للبحوث االجتما

دورًا يف ختطيط املدن وتوسعها ابلصورة اليت تضمن استمرار عالقة 
االنسجام بني البيئة اجلغرافية والبيئة العمرانية أو الصناعية املستحدثة 
من جهة، وبينها وبني حياة الناس، وهو ما يؤكد على أمهية املعرفة 
 االجتماعية البيئية يف تلك اجملاالت ويربر تطويرها، لذلك اهتم

( Danlop)"دانلوب"الباحثون يف علم االجتماع الريفي من أمثال 
( بدراسة استخدامات األرض وبقضااي أخرى Catton) "كاتون"و

ذات عالقة بعلم االجتماع البيئي، وهو ما ميثل استجابة مبكرة 
 للمشكالت البيئة من منظور سوسيولوجي.

م االجتماع جهوداً علمية مؤسسة لعل(1970وقد عرفت مرحلة ما بعد)
البيئي، وجتلى ذلك من خالل إنشاء مجعيات هتتم ابملشكالت 
االجتماعية والبشرية اجلمعية األمريكية لعلم االجتماع، مجعية ذات 
عالقة بعلم االجتماع البيئي وأنشأت جماالت علمية متخصصة مثل 

( وجملة مشكالت اجتماعية يف 1983جملة البحوث االجتماعية يف )
االنثروبولوجيا  و    لة الكندية لعلم االجتماع ( واجمل1993)
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(، وجملة علم 1992(، وجملة قضااي اجملتمع يف )1994االجتماعية يف )
(، كانت تلك أهم اجلهود يف أمريكا، أما 1993االجتماع الكيفي )

يف أوراب فقد كان أتثري "حركة احلضر السياسية ابرزًا يف األعمال 
ة يف هذا اإلطار، حيث استطاعت املبكرة، وكانت هولندا سباق

البحوث أن توفر ترااًث يف علم االجتماع البيئي ارتبط بقضااي الزراعة 
وتقومي املخاطر، ويف بريطانيا كان االهتمام النظري مبوضوع البيئة 
منهمكًا ليوازي عالقة اجملتمع والطبيعة يف مواجهة التيارات 

ماعية والتصنيع، وقد السوسيولوجية الكالسيكية حول الطبقات االجت
بدأت البحوث األمربيقية عن البيئة تتنامى يف بريطانيا استجابة 
لربانمج التغري البيئي العاملي الذي أنشأ جملس البحوث االجتماعية 
واالقتصادية الذي عقد عددًا من املؤمترات وحلقات البحث ونظّم 

 عدًدا من فرق البحث.
( 1992هتمام ابلبيئة، ففي )وهكذا وعلى املستوى الدويل تعاظم اال

احتدت جمموعة البيئة واجملتمع مع جمموعة اإليكولوجيا االجتماعية 
لتشكل اللجنة البحثية الرابعة والعشرين للجمعية الدولية لعلم 
االجتماع حول البيئة واجملتمع، وقد بلغ عدد أعضائها حينها املائتني 
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( ويف املؤمتر 1994) من بينهم خمتصني يف علم االجتماع البيئي، ويف
الدويل لعلم االجتماع املنعقد مبدينة )بليفيد( أبملانيا نظمت اللجنة 

( ورشة حبث حول البيئة واجملتمع، 124( جلسة نوقشت فيها )17)
( انعقد املؤمتر  املئوي للمعهد الدويل لعلم االجتماع 1993وقبلها ويف )

خاطر البيئية بباريس كانت جمموعة من جلساته خمصصة ملوضوع امل
 والكوارث.

إن انطالق البحوث االجتماعية لدراسة البيئة تولدت عن حركة 
اجتماعية شاملة معربة عن حاجة ماسة للعناية ابلبيئة ومحايتها، درءاً 
للمخاطر اليت تتهددها وهتدد اإلنسان ذاته يف اجملتمع الغريب رغم أن 

استفحااًل بفعل التدمري املخاطر البيئية يف العامل الثالث أكثر شيوعًا و 
املمنهج واالستغالل املتوحش للخريات الطبيعية من املؤسسات 
االقتصادية الغربية الكربى، واستشراك العامل النامي يف الدفاع عن البيئة 
ودراسة قضاايها من منظور سوسيولوجي هو يف حكم التابع عادة، 

هة النشأة وبذلك فعلم االجتماع البيئي هو موضوع جمتمعي غريب جل
والتطور، حىت أن الوقائع العلمية اليت حبثت كانت وقائع اجتماعية يف 
صورهتا الكلية الغملفة طاملا أن العلم مظهر من مظاهر الثقافة ال يشذ 
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يف نشأته وتفرعه ومكانته ووظيفته االجتماعية عما للظواهر 
 "إيدغار زلزل"االجتماعية من خصائص، ويف سياق مشابه كتب 

(Edgar Zilzel...« :) مل يبزغ علم الفيزايء وامليكانيك يف العصر
احلديث قبل أن يقتبس الدارسون ذوو التكوين األكادميي من الطبقة 

وهذا يعين أن « "غاليليقة التفكري للمهنيني كما حصل زمن"العليا طري
العلم احلديث عنده يندرج يف اتصال الدارسني بتقنيات املمارسني 

دين العلمية املختلفة اليت فرضها منط العيش، مبا نتج وفنوهنم يف امليا
 .(11)عنه من عالقات وضرورات اجتماعية جديدة

هكذا كانت بواكري البحث االجتماعي للبيئة تتصدى لوقائع جاعلة 
منها مواضيع حتقيق واستقصاء، هي وقائع اجتماعية أفرزهتا الظروف 

نافس االقتصادي وما املستجدة جراء التطور العلمي التكنولوجي والت
 مثله من هتديد خطري للبيئة واإلنسان.

ويف إطار إسهام البحث االجتماعي يف دراسة البيئة، حاول بعض 
علماء االجتماع البيئي احملدثني االستفادة من كتاابت الرواد، كما فعل 

، خاصة  "دوركامي"( الذي عاد إىل كتاابت Shenaiberg) "شنايربغ"
" الذي ربط فيه بني درجة تعقد البناء كتابه "تقسيم العمل
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االجتماعي والكثافة السكانية وقلة املوارد والعمليات االجتماعية، 
فالزايدة السكانية ضمن موارد حمدودة واندرة تؤدي إىل عمليات 
التنافس والصراع، مما يؤدي إىل استنزاف للموارد وتعاظم املشكالت 

 االجتماعية.
 Robert)و"روابرت ابرك"دوركامي ""كتاابت الذين أتثروا بومن        

Park( وايرنست برجس )Ernest Burges وآخرون سامهوا يف )
تطوير األيكولوجيا البشرية جبامعة شيكاغو، وذلك ابلرتكيز على 

 مسألتني مها:
التماثل بني التنظيم يف اجملتمعات اإلنسانية والتنظيم املوجود يف 

 اجملتمعات غري اإلنسانية.

يع السكاين للسكان ومكان السكن، واحلركة اليومية للسكان، التوز 
وكذا التغيري يف التنظيم السكاين للمجتمعات احمللية، وارتباط هذه 

 اجلوانب االقتصادية والتكنولوجية وتطورها.

إال أن علماء األيكولوجيا البشرية ورغم اعرتافهم أبمهية عالقة البيئة 
حثوها ابلتفصيل، فلم تلَق الثقافة والقيم بتنظيم احلياة االجتماعية مل يب
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الدراسة الكافية مما جعل استفادة علم االجتماع البيئي من إسهامات 
 .(12)لماء األيكولوجيا البشرية حمدودةع

والذي  ميكن أتكيده أن علم االجتماع البيئي نشأ ضمن شرطيات 
اجتماعية وسياسية متميزة، ويف حلظة حضارية شديدة األمهية يف 
اجملتمع الغريب، ويف العامل، فتهديد البيئية أبدوات احلرب الفتاكة 
وأبدوات هنب خريات الطبيعة ومستصحباهتا من الظواهر والعمليات 
واألنشطة كانت على الدوام ميزة االستعمار واإلمربايلية، واستشعار 
هذه املخاطر ورفضها انطلق من الغرب من خالل احلركات 

احلقوقية والنخب الثقافية، خاصة اليسارية  االجتماعية واملنظمات
منها، اليت تبينت موضوع البيئة من مدخل الفعل اإلنساين طاملا أن 
اإلنسان هو املسؤول على محاية البيئة والسعي إىل حسن العيش فيها، 

 إذ هو املكلف دون سائر املخلوقات. 
شهدها ولذلك كان الرتكيز يف حبوث النشأة على قضااي البيئة اليت مي

الواقع ابلتوازي مع قراءة الرتاث السوسيولوجي املتعلق ابلعامل الطبيعي 
ابن خلدون "والبيئة اجلغرافية، كما ظهر يف كتاابت الرواد األوائل من 

، وبعلم االجتماع الريفي، "مدرسة شيكاغو"و "إميل دوركامي"إىل "
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 متثل مشرتكاً وقد أتثر علم االجتماع البيئي هبذه املدارس وابملقولة اليت
بينها واليت مفادها التأكيد على العالقة بني البيئة الطبيعية والتنظيم 
االجتماعي، ومن مجيع تلك اجلهود ظهر علم االجتماع البيئي  
كميدان من ميادين علم االجتماع يتعلق بدراسة العالقة بني اجملتمع 

جتماع والبيئة وابالعتماد على النظرية االجتماعية ومناهج علم اال
لفهم العوامل والوسائل اليت تربط اجملتمع ابلبيئة، وكان االهتمام يف 
البداية منصبًا عل الثقافة ملا هلا من دور يف تكوين اجتاهات الناس 
وطرق تعاملهم مع البيئة، مث برز اخلالف بني الباحثني حول العوامل 

 والعالقات اليت جيب االهتمام بدراستها، وحول طرائق حبثها.
وهكذا ونتيجة لتعقد مفهوم البيئة وتداخل وتشعب متغرياهتا ظهرت  

الدراسات االجتماعية وذهبت إىل أكثر من منزع منهجي، ورغم 
هيمنة الطابع األمربيقي على تلك الدراسات فقد صارت االهتمامات 
السوسيولوجية أتخذ بتعددية املداخل يف حماولة لتعضيد البحث عمقا 

بيئي ما فتح اجملال إىل ضرورة منهجية اقتضاها  وإحاطة ابملوضوع ال
كشف املعاين الثقافية لعناصر البيئة وهو ما طور منزع الوعي العلمي 
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أبثر القيم واألفكار واملعتقدات من األنظومات الرمزية مبوضوع البيئة 
 يف اجملتمع.

 قراءة املوقف النظري لعلم اجتماع البيئة.3
أليكولوجيا البشرية الذي هيمن بني أتثر علم اجتماع البيئة بعلم ا

( يف الوالايت املتحدة األمريكية، غري أن إمهال متغريات 1929-1945)
القيم والثقافة والقوة يف هذا االجتاه ومع ظهور مواقف أخرى كالنظرية 
الوظيفية اليت امتد أتثريها إىل علم االجتماع البيئي حىت هناية 

النظرية الرئيسية هي: أن نتيجة  الستينات، مع مالحظة أن مقولة هذه
أي ظاهرة هو مربر وجودها، مبعىن أن مهمة أي ظاهرة اجتماعية أو 
ثقافية هي القيام بدور أو أكثر، وهذا هو الذي يربر أو يفسر 
وجودها، ولكن الوظيفية مل تتمكن من تقدمي تفسري ألسباب 

إىل أن  املشكالت االجتماعية مبا فيها املشكالت البيئية، ابإلضافة
هذه النظرية تتقبل الوضع القائم وال هتتم بتفسري عوامل التغري، ولذلك 
هاجم علماء االجتماع البيئي هذا االجتاه، وقد كان ألغلبهم جذور 
يف احلركات الطالبية البيئية، اليت شككت يف نظام القيم السائدة يف 
أمريكا، وقصور بعض املؤسسات يف القيام بوظائفها كاحملاكم 
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املؤسسة العسكرية، ومن االنتقادات أيضاً جلوء الوظيفيني إىل املناهج و 
الكمية ودراستهم جلزئيات دون ربطها ابإلطار الكلي، ولذلك قامت 
حماوالت متباينة للتوصل إىل مناذج نظرية تصلح لدراسة النسق البيئي 
مبضمونه البيئي االجتماعي معتمدة على كتاابت أهم رواد علم 

، "كارل ماركس"، و"ماكس فيرب"و "دوركاميإميل "ثل ماالجتماع 
 ذلك ألن:
عملوا على مستوى النظرايت  "ماركس"و "فيرب"و "دوركامي"كل من 

الشاملة إذ فسر كل منهم األمناط البنائية للمجتمعات الصناعية 
بصورة عامة وشاملة، وألن هدف علم االجتماع البيئي هو تفسري 

عات املعاصرة والبيئة الطبيعية، فإن التفسريات العالقة القائمة بني اجملتم
 الكالسيكية تعترب مناسبة ضمن هذا املنظور الشمويل.

إن النظرايت اليت قدمها كل من هؤالء الرواد اتسمت ابلوضوح يف 
بيان القوة االجتماعية املؤثرة على البناء االجتماعي والتغري 

 االجتماعي.

 ر البيئية املصاحبة.إن كل هؤالء الرواد اهتموا ابلظواه
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رغم ذلك فإن لكل منهم خطه الفكري واملنهجي واملذهيب، فدوركامي 
حمافظ وماكس فيرب ليربايل وماركس راديكايل، وهم خيتلفون حول 

والطبقة  (Power)والقوة  (Culture)مفاهيم أساسية كالثقافة 
(Class) وهو ما انعكس على كتاابت احملدثني ويف النماذج النظرية ،

 .(13)اليت حاولوا بناءها
هو (Conservative Paradigme)أما النمط والتوجه احملافظ      

، ويعترب أن القيم وتغريها العامل األساسي يف "كامي دور"امتداد لفكر 
 توجيه اجملتمعات حنو االحندار البيئي، وهذا االجتاه ينقسم إىل فئتني:

تمع الغريب ارتبط بتغيري األوىل: ترى أن ظهور املشاكل البيئية يف اجمل
نسق القيم الذي أدى إىل بروز قيم الفردانية والعاملية واإلجناز يف 
اجملتمعات الصناعية، وهو ما أدى إىل اختالفات يف البناء االجتماعي 
ومنافع مرافقة كالدميقراطية واملادية والرخاء، وهي ابلنسبة ألصحاب 

قق من منو اقتصادي، غافلني هذا الرأي قيم إجيابية ابلنظر إىل ما حت
عن النتائج السلبية على البيئة، داعني إىل نوع من املوائمة بني تلك 

 القيم واملسائل البيئية.
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أما الفئة الثانية: فأصحاهبا يهتمون بطبيعة اجملتمع الصناعي 
وابلتصنيع، حيث أن اجملتمعات الصناعية )الرأمسالية واالشرتاكية( 

إىل تلوث بيئي، فبقااي الفضالت الصناعية  تستخدم تكنولوجيا تؤدي
تلوث املاء واهلواء، ومبا أن تغيري القيم يؤدي إىل تقسيم معقد يف 
العمل، وهو مسة اجملتمعات الصناعية، فإن هذه العوامل الثقافية تكون 

 .(14)الية الصناعيةالرأمسالسبب الرئيسي يف احندار البيئة الناتج عن 
ي بني النمو االقتصادي ومستوى املعيشة، وقد ربط أنصار هذا الرأ

ولذلك فهم ال يقدمون حلواًل من شأهنا التأثري على القاعدة  
هذا االجتاه يبحث وحيلل  أنالصناعية للمجتمعات الغربية، ورغم 

طبيعة ظهور املشكالت البيئية من اجلوانب االجتماعية إال أنه ال يرى 
مسايل والنمو االقتصادي الذي إن تغيري القيم خيدم مصلحة النظام الرأ

 .تسعى لتحقيقه اجملتمعات الرأمسالية الصناعية
وأما النمط الليربايل فريكز على القوة واهليمنة لتوضيح املشاكل البيئية، 

 وينقسم إىل وجهيت نظر:
األوىل: يذهب أصحاهبا أن احلكومة والنسق القانوين هتيمن عليها 

ها هو زايدة األرابح واملنافع اليت مجاعات ال هتتم ابلبيئة، إذ أن مه
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تزيدها قوة ونفوذا، فالشركات واملؤسسات التجارية والصناعية 
الضخمة تستطيع القيام بعمليات ضبط للقرارات اليت تتخذ يف 
املناطق واملقاطعات مبا خيدم مصاحلها، فالبيئة هي وسيلة لزايدة 

يئي، وهو ما أرابحها وتوسعها، وهي لذلك تقاوم إعادة التشكيل الب
 يؤدي إىل تفاقم املشاكل البيئية.

والثانية: ترى أن املستفيدين من االحندار البيئي يعمدون إىل استخدام 
إلعطاء صفة الشرعية ألهدافهم  -اإلعالم–اجلمعي  اإلقناعوسائل 

وأعماهلم، يف الوقت ذاته الذي يستخدمون فيه اإلعالم إلقناع الناس 
القتصاد الدائم النمو أفضل وسيلة لرفع بزايدة االستهالك، وأبن ا

مستوى املعيشة، وهكذا فإن استغالل الرموز الثقافية إلعطاء صفة 
الشرعية للتنظيمات االقتصادية يف اجملتمع هو ميكانيزم حرج وحساس 
يف تطور املشكالت البيئية وتعاطفها، ويكمن احلل بوجوب تعاون 

ة القوة السياسية واهليمنة اليت املهتمني ابلبيئة كاحلركات البيئية إلزاح
 .(15)متتلكها الشركات

 Karl)يل:وهو منط مستمد من كارل ماركسوأمَّا النمط الراديكا     

Marx ويقدم حتلياًل ألسباب استنزاف البيئة، فاالحندار البيئي هو ،)
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نتيجة الالعقالنية املتوارثة يف مناذج اإلنتاج الرأمسايل، فالنظام الرأمسايل 
توسعي، ويف الفرتة اليت ال يتسع فيها تصيبه حالة من الركود،  نظام

وألنه نظام مسرف ومكلف فإنه يؤدي إىل نتيجة واحدة هي 
االستعمال املنهك ملصادر البيئة الطبيعية، وليست مثة من حل سوى 
إهناء الرأمسالية، لكن وقد اهنار املعسكر الشيوعي فإن أمثلة عديدة 

 .(16)ميكن تطبيقهاتطرح عن البدائل اليت 
إن النماذج البيئية االجتماعية السابقة انطلقت من املدارس 
الكالسيكية، ومن ظروف اجملتمع الصناعية، وهي النماذج اليت 
عجزت على اإلحاطة الكافية مبوضوع البيئة ووقعت يف مشاكل 
منهجية وتطبيقية، الشيء الذي فتح اجملال أمام حماوالت بناء مناذج 

فظهر النموذج البيئي ة بديلة تتناول القضااي البيئية،يولوجينظرية سوس
والذي  (New Environnemental Paradigme()NEP)اجلديد
وقد بين على نظرية (Catton and Dunlap")دانوب"و "كاتون" طوره

 الفهم العاملي الشامل للبيئة.
ويف إطار البحث عن تطوير النماذج النظرية ظهرت جهود علمية 

 .(NEP) تشكيل منوذج جديد هو النموذج البيئي اجلديدأفضت إىل
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( منوذجًا جديدًا لدراسة 1978) "رايلي دنلوب"و "وليم كاتون"قدم 
 البيئة كقاعدة لعلم االجتماع البيئي مقابل منوذج التميز اإلنساين

(humain exceptionnalism paradigm)(HEP)  الذي ساد
لقا من حجة هي أن معظم االجتماعية السابقة، وانط التفسريات

األمناط االجتماعية تنظر للمجتمعات اإلنسانية على أهنا حمور العامل 
الطبيعي ومركزه، بكل ما يرافق هذه النظرية من استخدامات للبيئة 
والسيطرة عليها وحل مشاكلها ابإلنسان ومنجزاته، وهبدف خدمة 

ة ملا قد يؤدي اإلنسان دون مراعاة العناصر البيئية األخرى، أو مراعا
ذلك إىل تقليل قدرة األرض على استيعاب التلوث وامتصاصه، حبق 

 الكائنات األخرى يف احلياة.
 هناك أربع مسات اشتمل عليها منوذج التميز اإلنساين هي: و 

اإلنسان تراث ثقايف ووراثة جينية ولذلك يتميز عن ابقي الكائنات 
 احلية.

هي العوامل  -يف ذلك التكنولوجيا مبا–العوامل الثقافية واالجتماعية 
 األساسية احملددة لنوع العالقات اإلنسانية.
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البيئة االجتماعية والثقافية هي إطار العالقات اإلنسانية، أما البيئة 
 الطبيعية فهي غري متصلة ابملوضوع إىل حٍد بعيد.

إن الثقافة عبارة عن تراكمات وألن التقدم التكنولوجي واالجتماعي 
مستمراتن دائمًا فإن ذلك جيعل مجيع املشاكل االجتماعية  عمليتان

 قابلة للحل.
النموذج البيئي  "دنلوب"و"كاتون"ويف مقابل هذا النموذج طور 

 ( وضمناه أربعة مبادئ أساسية هي:NEPاجلديد )
ابلرغم من متييز اإلنسان ابلثقافة فإنه واحد من أنواع عديدة تعتمد 

 لبيئي الكبري.على بعضها البعض يف النسق ا

ال تتأثر العالقات اإلنسانية بعوامل ثقافية واجتماعية فقط بل 
بعالقات متشابكة من األسباب والنتائج، وما يرتتب على ذلك من 
أفعال يف نسيج البيئة الطبيعية. ولذلك فإن األفعال اإلنسانية اهلادفة 

 هلا كثري من النتائج غري املقصودة )الوظائف الكامنة(.

لناس ويعتمدون على بيئة بيولوجية فيزايئية حمدودة تفرض قيوداً يعيش ا
 حيوية وفيزايئية على العالقات اإلنسانية.
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رغم أن قدرة اإلنسان على االخرتاع تبدو أهنا قدرة فائقة، إال أنه ال 
 .(17)ميكن إلغاء القوانني اإليكولوجية أو جتاوزها

 
 
 
 
 
 
 

 دواعي املقاربة السوسيولوجية اثنيا: 

 للبيئة يف اجلزائر
 

 الطبيعة الثقافية للعالقة بني اإلنسان والبيئة.. 1
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 .البيئة واألنشطة االقتصادية. 2
 (paradigme) النموذج و عـاخلصائص الثقافية للمجتم.3

 .التحليلي املناسب
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 ـة للعالقـة بني اإلنسان والبيئةالطبيعة الثقافي .1
 

قة بني اإلنسان والبيئة على األرض منذ فجر التاريخ، مل تنقطع العال
واتسمت على الدوام ابختالف يف النظر بني جمتمع وجمتمع آخر، 
ومن زمان إىل زمان وهكذا، فإن املتتبع لتاريخ هذه العالقة يكشف 
أهنا تدرجت من البساطة إىل التعقيد، ومن التكيف إىل الالتكيف 

لى منط عيش اإلنسان احلسي املرتبط وكانت ابلتايل ال تنعكس فقط ع
ابحلاجة إىل الغذاء والكساء، واإلقامة والدواء والسالح... إمنا ابحلياة 
الفكرية أيضًا الشيء الذي تصري معه الثقافة واجهة لتلك العالقة 
الدينامية، إذ يف التكامل الذي يظهر يف هذا الزمان وهذا املكان 
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تكامل أكثر من خلل بدا بوضوح صورة لطبيعة تلك العالقة، ويف الال
يف الزمن املتأخر واستدعى حتريك مهم الفاعلني الدوليني لضبط 
مستوجبات احلياة اإلنسانية على األرض ابعتبارها كوكب احلياة 
األبدي الذي ال بديل عنه، لذلك فإن دعوة الوحي عرب مجيع 

اد يف الرساالت النبوية كانت واحدة، وهي الدعوة إىل النهي عن الفس
 األرض واحلث على تعمريها.

وميكن البحث يف الرسالة اإلسالمية اجلامعة اليت متثل احللقة األكرب 
واألوسع اليت حتضن الرساالت السماوية السابقة بنسخ ميّّت شريعة 
السماء وجيعل من األرض جمااًل حيواًي لإلنسان لينشأ حياة، ويبين 

مكواًن فاعاًل من مكوانت ثقافة تيسر على اإلنسان عيشه ابعتباره 
البيئة، إن مع عناصر البيئة األخرى املادية واالجتماعية وإن مع اخلالق 
سبحانه وتعاىل، ويف آي القرآن الكرمي أكثر من دليل وأكثر تبيني 

 جدير أبن يطرق يف هكذا مقام يف حبوث مستقلة .
إن االستقامة يف االستفادة من املوارد سلوك بيئي إسالمي أصيل 
حث عليه الشرع حفظًا لدوام النعم واستمرار بقائها لألجيال 
الالحقة، ويف مقابل ذلك هنى اإلسالم عن التبذير واإلسراف والغلو 
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وتوعد فاعليه أبشد العذاب يف الدنيا واآلخرة. فاهلل عز وجل أعدَّ 
لإلنسان موارد الكون إعداداً ميكنه ككائن عاقل من االنتفاع هبا على 

ج عن الضوابط، ردءًا لالنزالق الذي هو من الطبيعة حنو ال خير 
البشرية اليت حتمل قوى النقص واألاننية احلدية مبا فيها من غلو حلب 

 .(18)الذات وحب االستهالك والتملك واحليازة
ويبني الفحص التارخيي للعالقة بني اإلنسان والبيئة أن استغالل موارد 

حلاجات األساسية مث الكمالية  البيئة بطريقة أو أبخرى هبدف إشباع ا
ائم الذي أيخذ مظاهره وصور كانت يف البداية أكثر  كان السلوك الدَّ
تناغمًا مع البيئة، وأتخذ طابع منط عيش يف ثقافة حاملة ملنظومات 
حمددة من القيم، تتغذَّى من مصادر من الوحي حينًا والفكر وما 

لزمر من القيم  تكرس من اخلربات، وصار تقاليدًا وأعرافًا أسست
واملعايري واملعتقدات، ليست دائمًا متآلفة مع تعاليم الرساالت 
السماوية، وسواًء تعلق األمر ابلطعام أو سواه من حاجات احلياة مما 
صار يسمى االقتصاد البيئي؛ وهو االقتصاد الذي بدأ بسيطًا مث ما 

وارد اليت لبث مع الزمن وتقدم اإلنسان أن تعقد توازاًي مع ازدايد امل
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يفرضها تنوع وتعقد مناشط اإلنسان، وتطور النظم االجتماعية، وهو 
 .(19)ما كانت له انعكاسات على البيئة اليت حتتضن اإلنسان

إال أن مقاربة العالقة بني اإلنسان ككائن ثقايف والبيئة كجغرافيا من 
ممدخل ثقافة احلضارة جيعل من البيئة ليس عاملًا لألشياء، ساكنة ال 
تتنوع بل جيعل منها يف مستوى الوعي عاملًا متحركًا أبداً، فإذا كانت 
املادة هي نوع على حاله يف الطبيعة فإن ذلك ال يعدو أن يكون 
ظواهر خام، أمَّا يف احلياة االجتماعية، فهي استعماالت ومنافع يف 
املستوى االقتصادي ومعاين دائمة التطور، ويف اإلنتاج الثقايف بوجه 

مع اإلشارة إىل أنَّ اجلوانب املادية لصيقة ابألخرى الالمادية يف عام، 
منط عيش اجلماعة الثقافية، هكذا تتحول البيئة إىل املنظومات الرمزية 
للثقافة املعينة، فتجد هلا يف األدب والفكر مواضع ويف أمناط السلوك 

وية الغذائي ويف نوع وطريقة الكساء ويف طبيعة العمران مالمح مميزة وه
ا تتغري،  ثقافية واجتماعية حتافظ بشكل عام على وحدهتا رغم أهنَّ
ويعرتيها عوامل الصحة والسواء، كما يعرتيها املرض واخللل، لذلك 
فالعالقة بني اإلنسان والبيئة تصري عالقة بني الثقافة والبيئة مع أن 
الثقافة هي من البيئة املادية تتشكل يف معرض التفاعل بني الفكر 
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وانت البيئة املادية واحليوانية والنباتية لكنها ما تلبث أن تتحول ومك
إىل بيئة ثقافية متثل موجهات السلوك االجتماعي البيئي يف مستوى 
األفراد واجلماعات القومية. هكذا تبدو العالقة معاين وطبائع من 
القراءة التارخيية والسوسيولوجية، لذلك ميكن الوقوف على مراحل 

ذه العالقة، ختتلف وتتقاطع وتتنوع حبسب سريورة اجملتمع اترخيية هل
 وسلمه التطوري.

ورغم أن ميزة مراحل ما قبل التصنيع قامت على التعامل مع موارد 
البيئة كوهنا جمال الغذاء وشيء من الزراعة والرعي وكانت طريقة 
القنص والقطف جلمع الغذاء وكأنه هبة طبيعة، تستوجب جهد اجلمع 

ك، إالَّ أنَّ مرحلة االستقرار على ضفاف األهنار واملوارد واالستهال
املائية األخرى أسس لالستقرار ونشأة اجملتمعات الزراعية، وبدأ 
السلوك البيئي عند اإلنسان أكثر حرصًا على تطويع البيئة جلعلها يف 
خدمة اإلنسان، ويف هذا املنحى اشتد االندفاع إىل اخلريات الفالحية 

راضي للربح حينًا واملهابة واملكانة االجتماعية حيناً مبا فيها األ
وابلطرائق كافة مبا فيها االستحواذ على خريات األرض بل واالستدمار 

 الحقاً.
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ويف هذه املرحلة أخذت عالقة اإلنسان ابلبيئة تتسع وتغري منط حياته 
ابلنظر إىل تطور املعارف واألفكار، فبعد حياة الرتحال، حل 

ار أتسيس الغذاء ومتطلبات احلياة تقوم على الزراعة االستقرار وص
 .(20)وتربية احليوان، وهو ما أثّـَر سلباً على البيئة

هكذا كان خلريات الزراعة وتربية احليوان نعم صنع هبا اإلنسان 
إمرباطورايت أسست لفهم اقتصادي وسياسي جديد، وانتشرت 

خلاًل على  الزراعات البعلية على حساب الغاابت وهو ما أحدث
 النظام اإليكولوجي يف كثري من املناطق.

أما االنتقال إىل التصنيع فقد صاحبه كثري من املظاهر السلبية، ملا كان 
من أتثريات على البيئة من قوة التكنولوجيا، وظهرت مشكالت بيئية 
فيها دمار للبيئة واستنزاف هلا وظهور العديد من األمراض اليت مل تكن 

االختالالت البيئية، ولقد اتسمت هذه املرحلة من قبل بسبب 
ابنفجار دميغرايف وتكنولوجي معريف، ومظاهر االختالل البيئي بسبب 
جشع الدول الصناعية الكربى، حىت بلغ حد االحتباس احلراري الذي 

 ميثل هاجسا عامليا يف السنوات األخرية.
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زائر وإىل اجملتمعات وليس إال جمازفة النظر إىل البيئة يف العامل العريب واجل
العربية على أهنا كاجملتمعات الغربية تدور عالقة اإلنسان ابلبيئة فيها 

كل جمتمع هو يف حد »على النحو ذاته ولألهداف ذاهتا، وذلك ألن 
ذاته نتاج لكثري من التفاعل السياسي واالقتصادي واحلضاري 

ولّـدت  والظروف يف األزمات، وخربات بني النجاح واإلخفاق، وكلها
بدورها عادات معينة وطباعًا وأمناطًا من السلوك متعارف عليها 

 .(21)وسيكولوجية معينة لقيمه ومعتقداته
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 البيئة واألنشطـة االقتصاديـة.2
 

تشكل كثري من األنشطة االقتصادية والعسكرية متغريات تستوجب 
عالقته حيطة وحذرا للمحافظة على النظام البيئي من جهة يف 

ابملكوانت الطبيعية املشكلة له، ومن جهة اثنية يف عالقة اجملتمع به، 
ويف الشأن الثقايف فإن القضااي البيئية تظل يف منظور اجلماعة الثقافية 
احمللية حمافظة على نوع من الثبات بدافع من االرتباط االنفعايل 

رها على ابملاضي حيناً، وبدوافع الالوعي من املخاطر املستجدة وآاث
احلياة االجتماعية والصحية املرتتبة عن االستخدامات النهمة للبيئة 
حينا آخر، ممَّا جيعل األخطار رقعة واسعة إن على اجلغرافيا أو على 

 اإلنسان واجملتمع.
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هكذا فقد كانت والزالت أخطار التجارب النووية هتدد الصحة 
ارب القرن واحلياة يف املناطق اليت حصلت فيها ابخلصوص، فتج

العشرين يف الياابن واجلزائر جرائم حرب تغطيها سياسات تضليلية من 
الدول االستعمارية، كلما أثريت األخطار واألضرار النامجة عنها  
كالتلوث اإلشعاعي ودفن النفاايت النووية، وتظهر تلك السياسات 
أهنا احتقار لإلنسان، إذ تضعه أمام مصري هو املوت واملرض والتلوث، 

 (  عرضة2كم 1000ففي اجلزائر الزال اهلوقار ومثلث املوت مساحة )
هذا ما يؤكد أن أهل االختصاص  ة النووية،ميلإلشعاع مع تفشي األ

أبن خماطر التلوث والتأثري على البيئة واإلنسان ال تزال حاضرة يف 
جغرافية مثلث رقان، وقد تبقى آالف السنني، وعليه فإن التحسيس 

ضرورة حىت ال تتفاقم أتثرياهتا عل احمليط واإلنسان بتلك اخلطورة 
 .(22)واحليوان

إن التجارب النووية ودفن النفاايت واجلهل ابملخاطر على اجملتمع، 
عامل يستدعي أن يتجه البحث العلمي للكشف والتبيني ورسم 
االسرتاتيجيات اليت يفرضها الوضع ونتائج البحوث، بل حيتاج إىل هّبة 

ثني أفرادًا ومؤسسات للقيام بدور خيدم اإلنسان استنفار الباح
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واجملتمع، وليست التجارب النووية يف اجلزائر حبدث معزول عن 
ممارسات االستعمار كظاهرة ضد اإلنسانية قدميًا وحديثاً، من حلظة 
صيد اإلنسان وبيعه ومن مث إبعاده إىل اختاذه مادة للتجارب الغربية، 

أحباثهم إىل دفن نفاايهتم يف أرضه  الختبار ما توصلت إليه نتائج
ليواجه مصريه بنفسه، كما يصنع يف زمن السلم أو احلرب، حيث 
انكشف أن فرصا تفتح للتجريب على البيئة واإلنسان يكون العامل 

 الثالث هو حمميتها الدائمة.
لذلك فإّن دراسة البيئة يف اجلزائر من منظور اجتماعي تقتضي أن تقرأ 

اترخيي يعرف ابألحداث اليت طرأت عليها يف البيئة من مدخل 
حلظات السلم واحلرب، واآلاثر اليت ترتبت على الفعل التارخيي ملا يف 
ذلك من توسيع لدائرة العمل العلمي من جهة والوقوف على الطبيعة 
الدينامية املكتسبة ملفهوم البيئة وظواهرها من جهة أخرى، إذ ليست 

مناشط وعمليات وسياسات بل تبدلت البيئة على حاهلا األول بفعل 
وتبددت كثري من مظاهرها العذراء، واالستعمار كحدث فاعل بيئي 
متميز ال جيب إنكاره أو إمهاله من أي حتليل سوسيولوجي للبيئة يف 
اجلزائر، ألن دوامه قرن واثنني وثالثني سنة جعل األرض يف اجلزائر 
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من إمكاانهتا  قبل االحتالل غري األرض بعده، فقد بدلت كثري
ومظاهرها تبديالً، ودورت مواردها تدويرًا لتزداد التحاما بفلك الدائرة 
االستعمارية، وبعيدا عن حاجة إنسان األرض األصلي سواء كانت 
حاجة اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، ويدخل يف الفعل التارخيي 

هج من البيئي ما حلق ابلظاهرة الكولونيالية من رواسب وتبعات وانت
تدابري وإجراءات مفروضة لتكريس عالقة هنب األرض ومسخ ثقافة 

 صاحبها.
كما أن الثقافة بوصفها منط عيش مطلوب أن تكون موضوع متابعة 
لظواهرها ومنظوماهتا القيمية الناظمة لعالقة اإلنسان ابلبيئة يف مأكله 
وملبسه ومسكنه وسوى ذلك من مقتضيات العيش األخرى، ويف هذا 

اق تبدو الطبيعة القلقة للعالقة بني الثقافة والبيئة إذ شيوع النمط السي
الثقايف احملافظ يف اجملتمع اجلزائري جيعل من التغريات البيئية الوافدة 
ليست مفهومة وال مرغوبة دائماً، ما يشري إىل أن البيئة الثقافية كيان 
 رمزي فاعل كموجهات قيمية يف بيئة صناعية مستحدثة خصوصا مع

وهكذا تتموقع الثقافة يف بيئة أنشطة ،  البداايت املبكرة حلركة التصنيع
التصنيع يف بيئة مصطنعة مغرتبة وال يكون من ذلك التنمية املرغوبة 
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يف كثري من األحيان، هذا الذي يقتضي أن يؤخذ يف احلسبان عند  
كل دراسة للبيئة، إذ التاريخ والثقافة من ماهية احلياة االجتماعية 

كل يف البيئة ومن التفاعل مبكوانهتا من أجل احلياة والبقاء، تش
واحلوامل التارخيية والثقافية للسلوك البيئي يف اجلزائر متميزة، وهي 
لذلك جتعل من البيئة يف الوعي اجلمعي متفردًا خبصائص ثقافية 
واجتماعية تعكس منظومة رمزية متميزة متثل معرفتها بدقة مفتاح ألي 

 جي للبيئة يف اجلزائر.فهم سوسيولو 
 
التحليلي ( paradigme)والنموذج  صائص الثقافية للمجتمعاخل.3

 املناسب
 

اخلصائص االجتماعية لكل مجاعة ثقافية ليست قضية مرحلة اترخيية 
تالقح حضاري بعيد املدى  بعينها، فهي اتريخ تفاعل اجتماعي و

ة حضارية ميتد يف اتريخ طويل وأيخذ مكوانته ومقوماته يف سريور 
متشعبة انبضة تتمركز يف مالمح اجتماعية معربة عن هوية ثقافية، 
ولذلك فالبحث يف خصائص اجملتمع اجلزائري يعرتيه النقص، إن هو 
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مل أيخذ ابلتاريخ كله من ما قبل اإلسالم إىل اليوم، ومن نضاالت 
األمازيغ إىل جهاد االستعمار الفرنسي وحىت مشروع اجلزائر املستقلة 

ازاهتا، ويعين ذلك أن فهم املوروث االجتماعي شرط لكل فهم وإجن
 سوسيولوجي، لكل حبث يريد أن يستويف الشمول والعمق.

وال تعترب دعوة مصطفى حجازي إال من هذا القبيل، إذ قّدر وجوب 
العمل حنو سيكولوجيا خاصة ابلعامل الثالث، ألنه مل يعد مقبواًل اعتبار 

تة، مرتبطة بنظرية االقتصاد التقليدية التخلف مشكلة اقتصادية حب
خارج الزمان واملكان، فقد كانت بلدان العامل الثالث قبل اخلمسينات 
يف النظرية واملمارسة االقتصادية الشائعتني يف البلدان القدمية، وكان 
االعتقاد السائد أنه يكفي لتحريكهما تقليد الديناميات نفسها اليت 

ثبوت فشل تطبيق نظرايت علم  حركت العامل الصناعي، وبعد
االجتماع التقليدي املوضوعة يف بلدان العامل الثالث القدمي، ولذلك 
من الواجب وضع سيكولوجيا خاصة ابلعامل الثالث تكمل اقتصاده 

 .(23)واجتماعه
ودراسة البيئة اعتمادًا على نظرايت علم االجتماع الغريب يف العامل 

 منأى عن الفشل، فهي إن مل تكن الثالث مبا فيها اجلزائر ليست يف
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قائمة على أسس نظرية ومنهجية مستمدة من الواقع اجملتمعي مراعية  
كينونته، لن تصمد يف وجه ما يستدعيه اليقني العلمي طويالً، ولعل 
ضعف الدراسات البيئية ابلعامل الثالث يعود يف جزء كبري منه إىل إمهال 

بعة للمشروع الغريب حىت وإن اختذ من األبعاد احمللية أو اعتبارها أهنا ات
األكادميية عنواانً أو مالذ عبور، ومن اإلمهال أو التقصري التغاضي عن 
القوى والعوامل االجتماعية يف الدراسات البيئية حينئذ ومتشيا مع 

 حالة اجملتمع املدروس ذاته.
إال أن دراسة البيئة االجتماعية اليت تشكل مع دراسات البيئة 

دية والبيئة السياسية والقانونية والبيئية التكنولوجية والفنية أمهية االقتصا
خاصة لتأثريها على التكوين الفكري واألخالقي للفرد حيث حتدد 
هذه البيئة اللغة والعادات والطباع والقيم اخلاصة أبعضاء اجملتمع، 
وعلى ذلك تتألف البيئة االجتماعية من القيم السائدة والقيم 

 .(24)املؤثرة االجتماعية
ويتضح عندئذ أن السوسيولوجيا الغربية أبطارحيها املتعددة مل تنجح 
يف قراءة الواقع اجملتمعي للعام الثالث، الرتباطها ابملركزية األوربية 
واحلاجة األيديولوجية اليت تعرب عنها وظلت تنشد تطويع املعرفة 
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لى القدر السوسيولوجية يف مراحل بنائها كلها ومل تكن النتائج ع
الكايف الذي ينصف احلقيقة االجتماعية، أي تلك املمارسة العلمية 
اليت تقوم من فهم مكني خلصائص اإلنسان واجملتمع الذي تنشأ فيه، 
ذلك ألن األيكولوجيا البشرية تنهض من دراسة التفاعل بني البيئة 
الفيزيقية والتنظيم االجتماعي والسلوك، وهذا ما جيعل املقاربة 

سيولوجية للبيئة موضوع مراجعة واجتهاد يفتح األفق على دراسة  السو 
االجتاهات والقيم والسلوكات التكنولوجية واالعتماد على االقتصاد 

 السياسي والسياسات البيئية وما يرتبط بكل تلك القضااي.
ومع بداية القرن العشرين تغريت نظرة علماء االجتماع بتأكيدهم على 

 دراسة اجملتمع، فالعامل املدخل األيكولوجي يف
ز بني النسق االجتماعي يف النشأة والتطور (ميّ Lesterwardليسرتوارد)

وبني العمل اإلصالحي ي للبناءات والوظائف االجتماعية،التلقائ
 "روبرت مارك"املقصود والواعي يف ظل التوجه األيكولوجي، و

(Mark أضفى على جمموعة من املفاهيم السوسيولوجية معاين )
أيكولوجية مثل التفاعل االجتماعي واالتصال والعملية االجتماعية 

كان هلما إسهام يف إثراء املعرفة   "ماكينزي"و "كريجس"للصراع. و
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األيكولوجية يف دراسة اجملتمع من خالل دراسة العالقات الزمانية 
للناس، وهي روابط حتددها قوى البيئة االقتصادية والتوزيعية 

 .(25)والتوافقية
لئن تبلورت الرؤية السوسيولوجية للبيئة من خالل اجلهود وإسهامات و 

بعض علماء االجتماع، فإن مالمح البعد األيكولوجي يف الفكر 
السوسيولوجي كانت جاهزة بصور عديدة، ومل تكن غائبة، ذلك ألن 
البيئة ليست معطى هامشي يف احلياة االجتماعية بل إطار هلا حتضن 

أثر والتأثري بطرائق عديدة، ولتلك العالقة بني اجملتمع وتبادله الت
اإلنسان والبيئة اتريخ مؤسس للبناءات االجتماعية والوظائف واألدوار 

 االجتماعية.
الفرد فيها هو املستوى ، إن اجملتمع نظام يتكون من نظم فرعية 

األول، أما األسرة واجملتمع واملنشأة التجارية والصناعية واهليئة احلكومية 
 ثل املستوى الثاين، فأما اجملتمع فيضم كل النظم وهي النظام األكربفتم

جبميع النظم  (Environnement)وهو هبذا ميثل البيئة اخلارجية
والشكل اآليت يوضح تداخل  ، (26)الفرعية، وهذا املستوى الثالث

 مكوانت اجملتمع من املستوى الفردي إىل املستوى العام.
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لعالقة اليت تتشكل بني البيئة كتنظيم طبيعي ويوضح الشكل أن ا
واجملتمع كتنظيم ثقايف حتدد صورة احلياة االجتماعية كبيئة تتسع إىل 
العناصر املادية والالمادية، وهي ابلتايل اجملال العلمي ألي حبث، 
وتستدعي هبذه احلالة أن تكون املصدر الذي ينهض منه أي منوذج 

نه املعرفة السوسيولوجية من غري أن يعين حتليلي وامليدان الذي تتولد ع
ذلك التنكر للنظرايت االجتماعية األخرى، إذ تبني أهنا دليل 

(guides) يوجه إىل املسارات البحثية السوية، ولعل هكذا حماولة
تؤسس لتمّكنات مقاربة ختتزل األيديولوجيا بتفريغ مفاهيمها من 

تصور على ضوئها الواقع احلوامل العقدية والفلسفية والتارخيية اليت 

 شكل توضيحي

                                                                                                                             المستوى     

                                                                          ىالمستو                                                                      الثالث

 ى                 المستو                   الثاني                        

         

                   األول
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اجملتمعي، وهذا يدعو إىل البحث على براديغم مالئم للدراسة البينة يف 
اجملتمع أكثر مما يتبىن ما طبخته األيديولوجيات الغربية من قبل أو من 

 بعد.
لقد كان أتثري عامل األيديولوجيا قواًي يف إشاعة االختالف ونقص 

ع وما تتضمنه من مفاهيم الدقة والوضوح يف نظرايت علم االجتما 
ومناهج وأساليب يف التحليل والتفسري، ما جعل من غري املمكن 
االعتماد على نظرية واحدة يف الدراسة أثناء التحليل والتفسري ودفع 
إىل اعتماد نظرة متعددة اجلوانب تقوم على حشد أكثر من عامل يف 

 .عمليات التحليل والتفسري
ددية رغبة يف جتاوز ما يعرتي كل نظرية ولكن الدعوة إىل اعتماد التع

من نقص ليست ميسورة وآمنة من املزالق، وحتتاج إىل جهد يف 
التوليف بينها، يتجاوز عمليات التبييء اجلزئية احملدودة أو احملاوالت 

 .(27)املسطحة اليت تنشد الشكل فحسب
( John B.Knok) "جون ب.كنوك"ويف هذا السياق يشري كل من 

( إىل النظرية االجتماعية وتطبيقها يف دراسة أوضاع Stoferوستوفر )
اجلند أبهنا مل تكن يف وضع مناسب من عدم االستقرار، الشيء الذي 
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يف مؤلفه "رحلة يف ميدان علم االجتماع" يسخر  "روثر برجر"جعل 
من واضعي النظرية يف علم االجتماع، ذلك ألنه من الصعوبة 

 .(28)مي وألمور تتعلق مباهيتهااالستعانة هبا يف التطبيق العل
ويفيد ذلك ضرورة التأكيد على املعامل الثقافية للمجتمع يف تفاعله مع 
البيئة يف أية مقاربة، فليس كافيًا تصنيع مواضيع ابلنقل أو الرتمجة 
بلسان عريب مبني أو غري مبني، بل التصدي ملوضوعات فعلية انجتة 

 زائري.عن التحوالت اليت يعرفها اجملتمع اجل
إن املقاربة السوسيولوجية للبيئة يف اجلزائر تتفتح على مناذج إرشادية ال 
تتنكر للمقومات الثقافية للمجتمع، سيما تلك اليت تتعلق بنسق القيم 
واملعتقدات واألفكار البيئية على اعتبار أن تلك النماذج اإلرشادية، 

لنظرايت  جمموعة أمثلة توضيحية شبه معيارية "توماس كون"وحبسب 
خمتلفة فيما يتعلق ابستخدامها على مستوى املفاهيم واألدوات 
واملشاهدات، وهي اليت يهتدي هبا الباحثون يف أعماهلم العلمية، وهذه 
النماذج تتغري حبسب التطورات احلاصلة يف احمليط االجتماعي والعلمي 
ألن االكتشافات واالبتكارات العلمية واملعرفية تسهم يف تطوير 
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نظرايت والنماذج اإلرشادية، فما يصح يف عصر ال يصح ابلضرورة ال
 .(29)يف عصٍر آخر
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 اثلثا: علم االجتماع ودراسة البيئة
 يف اجلزائر 

 
 التحدايت البيئية يف اجلزائر .1

 جتربة تعليم علم االجتماع يف اجلزائر.2

 حدود الدراسات االجتماعية للبيئة يف اجلزائر.3
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 التحدايت البيئية يف اجلزائر .1
 حدود السياسات الرمسية* 

   

جتد البيئة اهتماما دوليا متناميا ظهر يف إنشاء األمم املتحدة ملنظمة 
متخصصة حبماية البيئة، وكذا ظهور العديد من اهليئات واملنظمات 

علمية تشمل احلكومية وغري احلكومية، ذلك ألن البيئة من الناحية ال
االجتماعي )مستوى -اجلانب االقتصادي على جوانب أساسية هي:

اجلانب للسكن، والعادات السلوكية...(. و الفرد، واملواصفات الصحية 
البيولوجي و يشمل الكثافة السكانية يف بقعة ما، وتوزيع اإلحياء 
األخرى داخلها، واجلانب الفيزيقي )الطبيعي( أي املناخ، وهذا املفهوم 
الواسع يتجاوز مشكلة التلوث الصناعي إىل أبعاد و مشكالت 
أخرى، ولذلك فالبيئة ال هتم البالد املتقدمة صناعيا و تكنولوجيا 
فقط، بل ابقي الدول رغم أن الوعي ابلبيئة ظهر يف الدول املتقدمة 
نتيجة اآلاثر السلبية للتقدم الصناعي على األنظمة البيئية كاجلو و 

، ومن مث امتد إىل الصراع بني البيئة و التنمية لذلك فإن الرتبة و املاء
اإلضرار ابلبيئة، ابحلياة و مبستقبل التنمية، وحتاول اجلزائر إعادة 
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االعتبار للبيئة لربح رهاانت التنمية االقتصادية و االجتماعية، 
 .(30)واحملافظة على صحة السكان وظروف املعيشة

البيئي الرمسي كان سّباقا عن  و ما يستدعي التوقف هنا أن الوعي
الوعي الشعيب يف اجلزائر، و كانت املبادأة املؤسساتية يف الطليعة 
بقيادة الدولة، خبالف الذي ميز حركة البيئة يف الغرب حيث كان 
اجملتمع املدين أكثر استشعارا للمخاطر البيئية، وأكثر تنظيما يف 

لف أو تواطؤ حركته، ما عكس وعيه البيئي مبكرا، يف مقابل خت
احلكومات الغربية، وهي قضية تستدعي دراسة سوسيولوجية يف الوعي 
البيئي، والثقافة البيئة بوصفها مظاهر لسياق اجتماعي شامل 
ومتحرك، ال جمرد قضااي فردية حمدودة زمكانيا. فليس صدفة أن يكون 
الوعي االجتماعي ابلبيئة على صورة ما: متخلفة أو متقدمة، خنبوية 

 مجاهريية، تقود فيها الدولة، أم تمقاد.أو 
و        فاإلنسان كظاهرة بشرية ختتلف من بيئة ألخرى جلهة العدد 

الكثافة و الساللة و درجة التحضر، والتفوق العلمي، وهو ما يؤدي 
وهذا يعين أن الظاهرة البشرية جبميع ، (31)إىل تباين البيئات البشرية

الثقافية املفسرة ملتصور البيئة وأمهيتها  أبعادها هي اليت تتضمن املعاين
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و أساليب االستفادة منها و أساليب محايتها، ومن مث فإن االهتمام 
ابلبيئة وعي، والعمل على حسن استغالهلا واملبادرات الرامية إىل 
حفظها من األخطار اليت هتددها وعي فردي ومجاعي، فإن هنض من 

ىل قيام حركات داعمة جلهود العلم وأوصل إليه البحث العلمي دفع إ
محاية البيئة و احلد من ختريبها ابالستنزاف خلريات الطبيعة أو 
ابحلروب، وغري ذلك من أدوات اإلابدة، وهكذا ميكن فهم العالقة 
بني اجملتمع املتعلم و حركات الدفاع عن البيئة يف الغرب أو الشرق، 

ق يف هذا العمل وملاذا تقدم اجملتمع املدين يف الغرب عنه يف الشر 
 املدين.

و ليس الوضع البيئي يف اجلزائر يف حالة مرضية، ألن ما ورثته اجلزائر 
عن االحتالل هو تدهور بيئي كبري جراء اإلجرام االستعماري، والذي 
طال البشر إذ كانت احلصيلة ماليني الشهداء، وطال دمور العلِم 

البيئي العناية الكافية فتفشت األمية و األمراض و الفقر، ومل ينل البعد 
يف العقود األوىل من االستقالل ألسباب اترخيية تعلقت ابالعتكاف 
السياسي على صون االستقالل من التهديدات واألخطار، مما هدد 
توازن البيئة الطبيعية، هذا ويرجع الباحثون تدهور البيئة يف اجلزائر إىل 
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تطور التصنيع، مما  تصاعد النمو الدميوغرايف وتسارع وترية التحضر و
و األنظمة البيئية، فكان من       زاد الضغوط على توازن الطبيعة 

ذلك اإلسراف يف تلويث البيئة من املخلفات الناجتة عن التجمعات 
العمرانية، واملواقع الصناعية، وإىل ذلك كانت أزمة التسعينات سببا يف 

اء احلرائق اليت حدثت تدهور الثروة الغابية والتنوع اإلحيائي ابجلبال جر 
أثناء مطاردة املسلحني، كما أفرزت هذه األزمة موجة هجرة من 
األرايف إىل املدن وقد دفع هذا الوضع املختصني إىل دراسة الوضع 

تقييمه. لكن استمر التدهور و طال كل مناحي احلياة من و البيئي 
 . (32)هواء و تربة و غاابت ومياه جوفية وسطحية

، إذ تبلغ  ن أكرب البلدان اإلفريقية مساحةماجلزائر هي و 
لكن مواردها ال تتناسب مع ما ميكن ،  (2كم2.381.000)مساحتها

توقعه من هذه املساحة ألهنا حمدودة و هشة وحمكومة ابلظروف 
املناخية وسوء توزيع على اإلقليم، وهو ما يعرض أمثن مواردها 

( %40ارتفع من ))األراضي اخلصبة( ألخطار الزحف العمراين الذي 
(، ابلنظر إىل تزايد 1987(  يف سنة )%60( إىل )1977يف سنة )

السكان ثالث مرات، وهكذا فإن قضم األراضي الزراعية اخلصبة 
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بسبب االنتشار املفرط للمدن ولد وضعا مؤملا و هو تبذير موارد 
( من اإلقليم %95أخرى كاملاء الذي يتميز ابلندرة و كثرة الطلب، فـ )

ة ملناخ جاف و املوارد الكامنة املتولدة عن احلجم السنوي خاضع
لألمطار اليت تستقبلها األحواض املنحدرة ال متأل إال جزئيا و بصعوبة  

 .(33)ةكبري 
وعلى هذا األساس فإن السلوك العمراين و االستهالكي للخريات 
الطبيعية اليت حبا هبا هللا األرض يف اجلزائر مثل اخلطر الرئيس على 

بيئة وعلى صحة اإلنسان، ففوضى البناء و فوضى استغالل األرض ال
تعرب عن ثقافة جاحنة، إن يف املنظور الشرعي الذي  هو الوعاء الذي 

و       تصدر عنه التعاليم الدينية اليت كان هلا اترخييا الدور اإلرشادي
األخالقي الناظم لسلوك الفرد و اجملتمع حيال البيئة، و املالحظ أن 

عة قامت أبشكال متعددة جعلت املنهجيات العرفية احلالية ال قطي
تتمثل من تلك التعاليم سوى بعض جوانبها الشعائرية، فصارت يف 

ممارسة الب األعم شكال يقصد به التربك و ثقافة املتأخرين يف الغ
اجتماعية أقرب إىل طقوس املناسبة، منها إىل معاين العبادة، و يف هذا 

االجتماعي معاين حتتاج إىل أكثر من دراسة للوقوف  -التغيري الثقايف
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على العوامل و النتائج و اآلاثر املرتتبة عن هكذا تغيري على احلياة 
 االجتماعية مبا فيها العالقة بني اإلنسان و البيئة يف املستوى الشعيب.

إن ظاهرة االستقالة عن خدمة األرض اليت كانت على الدوام اجملال 
تضن اإلنسان، خالفا لألسالف الذين تركوا مورواث احليوي الذي اح

معتربا من الغطاء النبايت املثمر عكس جهدا خملصا و تفان يف العمل 
بوسائل بسيطة و حمًبا يف األرض و استماتة يف رعايتها، َلظاهرة تدفع 
إىل الدهشة و التساؤل عن ثقافة جيل اخللف حيال األرض و عناصر 

والغطان والواحات اخلضراء إىل فوضى من البيئة، فتحول البساتني 
الكتل اخلرسانية، وتبذير املاء الشروب بال رأفة، ومن غري حاجة 
حقيقية ورمي الفضالت املنزلية يف كل جهة، هي حرب على البيئة 
وعلى صحة اإلنسان وعلى املوروث الثقايف املشبع بقيم اإلسالم 

و النهي عن أعمال        الداعية إىل الصالح و اخلري وشكر النعم
اإلفساد يف األرض بعد إصالحها، وكل تلك القضااي هي موضوعات 
ميكن أن تكون إشكاليات للبحث االجتماعي البيئي، يفحصها و 
يكشف حقيقتها و يرسم هلا االسرتاتيجيات اليت تقومها و جتعلها 



76 
 

عاملة ابجتاه حتسني عالقة التوازن بني اجملتمع و البيئة، ومث بني 
 سسات الرمسية و البيئة.املؤ 

( لكل ساكن سنواي، 2م383كما أن وفرة املوارد املائية ال تتعدى )
وهو وضع يرتب اجلزائر مع البلدان اليت تقع حتت الندرة يف وفرة املياه 

( سنواي لكل ساكن ونسبة التسرابت يف 3م1000احملدد دوليا بــ )
د تكون معدومة، (، أما نسبة تنقية املياه فتكا%50القنوات بلغت )

( مع 2020مع اإلشارة أن معدل الوفرة متوقع أن ينخفض يف أفق )
( سنواي لكل 3م 261صري )ـ( مليون نسمة لت44بلوغ عدد السكان )

ساكن، وابإلضافة إىل األسباب املناخية هلذه الندرة فإن االستعمال 
ام ، وتظهر تلك األرق(34)لاملفرط للماء و تبذيره يبقى من أهم العوام

خطورة الوضع ، فمن جهة ال يستخدم املاء بكيفية عقالنية إذ يعترب 
استهالكه تبذيرا كبريا، ويف اجلهة األخرى ال جتد شبكات املاء 
الشروب العناية التقنية املطلوبة، وتقل مشاريع حفظ املاء من خالل 

الواضح أن العناية ابملاء و احملافظة  و ،السدود و األحواض الطبيعية
مسألة حتتاج إىل ترشيد االستهالك هلذه املادة احليوية و ترقية  عليه

وز هذا الوضع يقتضي اسرتاتيجيات ثقافة بيئية مالئمة، ولذلك فتجا
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آليات صارمة للضبط  يف الوقت ذاته إىل تفعيلإرشادية لإلنسان و 
 الصيانةتطورة للقيام أبعمال االستغالل و تكنولوجيا ماالجتماعي، و 
التجهيزات، وهو دات و سواها من املعات توصيل املاء و املطلوبة لشبك

 و مدربة.     ما يتطلب بدوره كوادر مؤهلة 
و        فقد كشفت وزارة املوارد املائية أن معظم أانبيب صرف املياه

أانبيب نقل املياه الصاحلة للشرب ال تتطابق مع املعايري العاملية مما 
أدى إىل ارتفاع نسبة األمراض املتنقلة عن طريق املياه، فخالل فرتة 

( 100000( لكل )%35.40( إىل )%28.5( ارتفعت من )93-96)
( إىل %44نسمة، و يعترب مرض التيفوئيد أكثر انتشارا حيث ميثل )

 .(35)جمموع تلك األمراض( من % 47)
      هذه مشكلة بيئية و صحية يف نفس الوقت فعدم معاجلة املياه و

و تصفيتها ال يتوقف أثره عند حدود تلويث املاء بل يتعداه إىل هتديد 
صحة اإلنسان، ولذلك تصري البيئة قضية عمومية، و تصري الصحة 

يقيا يف اجلزائر أيضا قضية بيئة، وهذه املعادلة متثل حتداي بيئيا حق
و        الزالت اجلهود اليت تبذل غري كافية لتجاوز خماطر تلوث املاء،

 ضعف أنظمة تصفيته و تنقيته.
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و على العموم فإن البيئة مل جتد يف اجلزائر االهتمام املبكر، واختذت يف 
البداية بعض اإلجراءات و العمليات احملدودة حلماية املمتلكات البيئية 

عاة ملنظور التنمية املستدامة للحد من املخاطر املتنامية، من غري مرا
ودون املالئمة للمتطلبات االقتصادية و الشروط البيئية لرتشيد 

 استغالل البيئة مع احملافظة على النظم البيئية لضمان استمرارها.
ويعترب التأخر يف بناء إسرتاتيجية تنموية راشدة تستدخل األبعاد البيئية 

و      ملياه والغطاء النبايت و احليواين و الوسط البحرياملتعلقة اب
من األسباب اليت أدت إىل ف اجلوي و الرتبة والتصحر...إ،خ، الغال

و ميكن اعتبار الثمانينات بداية االهتمام ، (36)تدهور البيئة يف اجلزائر
و بعد    (1983بقضااي البيئة مع صدور قرار محاية البيئة يف سنة )

قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة سنة  سنوات صدر
(، وهو مثرة جهود ترتبت عن مشاركة اجلزائر يف العديد من 2003)

، "ريودي جانريو"، واتفاقية "استكهومل"احملافل الدولية، منها اتفاقية 
وقد تضمن القانون مبادئ و أهداف توجب محاية البيئة يف إطار 

على ترقية تنمية وطنية مستدامة من خالل التنمية املستدامة و نص 
حتسني شروط املعيشة و نوعية احلياة، وكذا السعي لتأمني إطار 
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معيشي صحي، و الوقاية من أخطار التلوث و األخطار البيئية، 
وتطوير االستخدام اإليكولوجي الراشد ملوارد الطبيعة أبدوات 

سيس، و العمل تكنولوجيا أكثر نقاءا و تنشيط دور اإلعالم و التح
          على إشراك كافة فئات اجملتمع يف تدابري محاية البيئة، وهكذا

و استكماال ملشروع محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة لسنة 
(، والستدراك النقائص املسجلة طرحت وزارة هتيئة اإلقليم و 2003)

 . (2020)البيئة مشروع هتيئة إقليم اجلزائر آلفاق 
 موضوع البيئة يف السنوات األخرية يف بؤرة االنشغال الرمسي و ويعترب

جيري العمل على أتمني استخدام مدروس للموارد الطبيعية، واحلفاظ 
على األنظمة البيئية و ترشيد اآلليات الفنية و القانونية لبلوغ تلك 
األهداف، وهي جهود دفعت ابجتاهات شجعت على استنهاض 

ته العديد من اجلمعيات اليت جتندت للدفاع الوعي املدين الذي عكس
عن البيئة و نظافة احمليط، وهي اجلمعيات اليت دلت على االستشعار 

و اجملتمع، ورغم       الشعيب ملخاطر تدهور البيئة على حياة اإلنسان
حمدودية مردودها فإهنا متثل البداية األهم يف إدارة املسألة البيئية يف 
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تقاهلا إىل املواطن هو ضمان لنجاح أي خطة اجلزائر من حيث أن ان
 رمسية يف هذا اجملال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التصحر يف اجلزائر كتحدي بيئي كاسح*

لقد ابت التصحر ميثل هتديدا حقيقيا للمجال السهيب الواسع وهو 
املنطقة الرعوية العالية اجلودة للبالد، وقد أوضحت الصور امللتقطة 



81 
 

( من مساحة %69)هـ( أي 13821179قمار الصناعية أن )ابأل
 السهوب مهددة ابلتصحر، ذلك لتأثري

عدة عوامل كاجلفاف و األنشطة البشرية، مث إن هذه املنطقة ال 
( ماليني رأس من الغنم لكنه يزيد عن ذلك إىل 04تتحمل أكثر من )

 .(37)( ماليني رأس10)
إن ظاهرة التصحر ليست ظاهرة طبيعية تتوقف حدودها يف مستوى 

غرافيا و الغطاء النبايت أو سواه من عناصر النظام البيئي الطبيعي، اجل
لكنها ظاهرة معقدة يف مستوى احلياة االجتماعية و الثقافية اليت 
أقامها اإلنسان يف اجملال السهيب بصفة عامة، وارتبطت أمناط حياته 

ل من التصرف هبا حىت صارت وجها من  وجوهها يعكسها يف أشكا
ينفعل هبا يف عالقة جدلية تشكلت يف معرض ماعي و الفردي أو اجل

و اإلنسان          التاريخ و عرفت خصائص امتزجت فيها الطبيعة 
و الثقافة و التاريخ، ومن هنا فإن احنصار الغطاء النبايت بتأثري 
اإلنسان، ويقوض طابع االتزان الذي كان مسة العالقة بني اإلنسان و 

جرة حنو الشمال بشكل فردي أو مجاعي الطبيعة، ويدفع إىل حركة ه
الشيء الذي يولد ضغطا على البيئة يف األقاليم الشمالية و حتدايت 
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ملؤسسة اخلدمة العمومية وتركز سكاين حاد يدفع إىل تعقيد احلياة 
 الطفيلية االجتماعية.و االجتماعية و يوفر شرطيات للهامشية 

           رــــلتصحولذلك فإن تسليط الضوء على العوامل البشرية ل
و دراستها يساعد يف حصر أبعاد االسرتاتيجيات اليت تتكفل حبماية 
البيئة السهبية من التلف و الرتاجع، واليت أييت على رأسها اإلنسان، 
ويظهر أن املسعى الذي ميكن لعلم اجتماع البيئة غري قاصر على 

ة السهوب، كما يف متثالت األسر  وصف صورة التصحر يف جمتمع
سائر اجلماعات االجتماعية األخرى على اختالف بنياهتا ووظائفها، و 

وقيمها وعاداهتا وتقاليدها، إمنا مطلوب أن يطمح إىل تفسري جيعل 
ميّكن من استنباط إطار  املمارسة العلمية أقرب من الواقعة، مما

تفسريي صادر عن الواقعة املدروسة أي ضمن السياقات و  مفاهيمي 
لية، وهذا املنحىن املنهجي استجابة ملقتضى العلم ال اجملتمعية احمل

حلاجة اجتماعية فقط بل ولضرورة منهجية يؤكد عليها التحليل 
 االبستيمولوجي للمنهج يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

وهبذه الصورة فإن البحث السوسيولوجي للبيئة ال يكون فعال علميا 
ينفذ يف مناحي احلياة  حياداي أو معزوال، بل فعال اجتماعيا
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االجتماعية، والثقافية، ويسري يف جممل أنشطتها ابعتباره نشاطا 
 اجتماعيا ذي هدف علمي مشروع.

تربز مشكلة التصحر ابعتبارها قضية استعجاليه، حيث هتدد جمموع و 
 اجملال السهيب الواسع، وهو املنطقة الرعوية عالية اجلودة يف اجلزائر

الجتماعية أن تكون انظمة لعالقة مع مطلوب من التنظيمات ا
جلزائر، وال املنطقة السهبية حيفظ هلا قيمتها االقتصادية والثقافية يف ا

النظام البيئي هلا إمنا يؤثر على منط عيش يهدد التصحر األرض و 
الناس أيضا، وهو  ال يعود إىل اجلفاف فقط إمنا إىل حتميل اإلنسان 

( ماليني 04)ي ال حتتمل أكثر منتطيق كأًل، فهتلك املساحة ما ال 
 . (38)( ماليني رأسا10رأسا لكنها محلت )

ني لذلك ميثل التصحر مشكلة بيئية هتدد ما يقارب ثالث ماليو 
هذه املشكلة يف تدهور تتجلى مظاهر يعيشون يف املناطق السهبية، و 

بيئة مناطق البادية واألراضي الزراعية، واجنراف الرتبة وزحف الغاابت، و 
يعية، فإن اإلنسان وبصرف النظر عن عوامل التصحر الطب ،(39)رمالال

املتأثر بنتائج ما يلحق ابلبيئة من مظاهر تلك املشكلة، يظل املسؤول و 
مستوى معيشتهم كلها تتغري، لثقافية لسكان املنطقة السهبية و فاحلياة ا
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وعليه فإهنا جمال للدراسة االجتماعية اليت يكون علم اجتماع البيئة 
 مدعو للقيام فيها بدور أكادميي اجتماعي.

ومن املشكالت البيئية للمناطق احلضرية و األنشطة الصناعية، 
فاجملتمع احلضري يتميز ابلكثافة السكانية، وبتزايد التخصص املهين 

توسع عمراين فوضوي  الناجم عن تقسيم العمل، ويف اجلزائر يوجد
تغري منط االستهالك من عليه فإن النمو الدميغرايف و وغري مدروس و 

 العوامل املباشرة للتدهور التدرجيي لإلطار املعيشي الذي من بينه: 
تلوث اهلواء: حىت انه ميكنه مشاهدته ابلعني اجملردة يف بعض  -

األحياء يف املدن و التجمعات احلضرية نتيجة حركة املرور، ومصادر 
وعن احرتاق  منزلية، وتدفقات صناعية صادرة عن الوحدات اإلنتاجية

النفاايت الصلبة يف اهلواء الطلق، وهو ما يؤثر على الصحة خصوصا 
لدى األطفال ألهنم أكثر حساسية المتصاص أجسامهم للملواثت 

 و كبار السن.      بسرعة، وكذا املصابني ابألمراض املزمنة 

حىت املسموح هبا من البلدية هي النفاايت: إن معظم النفاايت و 
 ختضع ملعايري محاية البيئة، خاصة املنزلية، ولذلك فهي خام ال تااينف

مشوهة جلمال املنظر و  متثل مصدرا لتلوث البيئة، فهي من طبيعة مسية
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( من النفاايت كلغ  0.5)اجلزائري ينتج يوميا ما يعادل الطبيعي و 
يف كربى املدن ابإلضافة  (كلغ1.2)تصل هذه النسبة إىل احلضرية و 

الالمسؤولة، كذلك فإن تسيري النفاايت يعرف إىل تصرفات املواطن 
نقائص كضعف إعالم وحتسيس املستهلك، وكانعدام فرز النفاايت يف 

 مصدرها، وانعدام املزابل اخلاضعة للمراقبة.
 
 
 

 ة تعليم علم االجتماع يف اجلزائرجترب.2
 

علم االجتماع يف اجلزائر يستوجب ومن حلظة النشأة يف   
ينظر ليس فقط يف األدب السوسيولوجي املؤسسة اجلامعية أن 

الثقايف ابعتباره واقعا -العاملي، إمنا يف عوامل االرتباط ابلواقع اجملتمعي
متحركا أبدا بفعل متغريات الزمان واملكان وضغوطات الداخل 

 ولرهاانته وحتدايت البيئة التعليمية واملعرفية العاملية.
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يسه حتتم قراءة وسيولوجي قبل تدر ومن مث فدراسة األدب الس 
مولوجية وهو ما يعين تعميق ممارسة ديداكتيكية نقدية من مجيع يبستإ

وجوه النقد و بال تشيع ملنهج ما على حساب آخر إال لضرورة 
تقانوية ملزمة، هبدف رئيس هو إشباع الدرس السوسيولوجي اجلامعي 
معرفيا من غري تلقني تبجيلي ملدرسة سوسيولوجية ما أو حتزب 

اليت هنضت عنها، وأما االرتباط بقضااي اجملتمع اجلزائري فهي  لفكرهتا
املطلب الذي من شأنه أن يؤسس لعلم اجتماعي براغمايت خيدم 

هذا يستدعي التحرك على الكربى ملشروع التنمية الشامل و  األهداف
 مستويني:

"األول: هو العالقة مع املؤسسة األكادميية، وهو هنا جمموعة من 
 رفية التكوينية املرتبطة ابلدولة كجهاز رمسي.املسارات املع

قضاايه احلقيقية اليت تشكل األطر اين: يتمثل يف عالقته ابجملتمع و والث
ذات األحقية ابملمارسة السوسيولوجية سواء كانت فعال تنظرياي أو 

 .(40)حتقيقا واستقصاء حقليا
 وألن العلم االجتماعي يف اجلزائر ال ميكن فهمه إال ضمن أطره

التارخيية و السياسية، وجب اإلشارة إىل املوروث األكادميي 
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االستعماري و إىل فلسفة النخبة السياسية اجلزائرية ومشاريعها املتتابعة 
املشروع فحص تلك العالقة بني هذا العلم و بعد االستقالل، و 

 تكن على الدوام بنفس اخلصائص وال السياسي للدولة يبنّي أهنا مل
الرعاية، إذ بدت هيمنة العامل السياسي ن االهتمام و بنفس املقدار م

قوية خصوصا يف السبعينات يف حني متيزت املرحلة األوىل من 
االستقالل ابمتداد الظاهرة الكولونيالية على العمل اجلامعي، ومل يشذ 
علم االجتماع املدرسي يف اجلامعة، فقد اتسم يف هذه املرحلة ابلطابع 

الل املدرسة الدوركاميية غالبا، حىت إن مقررات املكتيب التنظريي من خ
ستعمار على أهنا مسألة إنسانية علم االجتماع ظلت تعاجل مشكلة اال

إهنا من وسائل نشر احلضارة وهو ما رهن أي مقاربة سوسيولوجية و 
ضمن التشريع اإليديولوجي الفرنسي والظاهرة الفرنكوفونية وجعلها 

مي ابملوضوع اجملتمعي يف اجلزائر، وقد  ابلتايل عاجزة على التكفل العل
-كتب حممد اجلوهري موضحا: "...وضع أي شرط لنقاء الوعي

يواجه عقبات أساسية يف ميدان علم -إحيائه ابملعىن العلمي النظري
عامل االجتماع الذي ( René Koenig")رونييه كونج"االجتماع ويشبه 

ئر شعره، حياول ذلك بشخص يغرق حياول أن ينتشل نفسه من ظفا
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ولذلك نكشف أن الكاتب ال يقدم مادة علمية على اإلطالق، وإمنا 
يصيغ يف كلمات ما يفعله كل يوم كإنسان يعيش يف جمتمع ويتعامل 

 . (41)مع الناس، وليس هذا الكالم مما ميكن أن نسميه علما
وإذا كان علم االجتماع الكولونيايل موروث اترخيي، فإن قراءته بروح 

طموح حتقيق التنمية و مسح الدمار الذي أصاب  جديدة حتمل
األرض و الثقافة و اإلنسان مطلوب، جلعل االستفادة منه أمرا ممكنا 
و إن يف حدود ثقافية اثبتة اجلدوى املنهجي ضمن منطق العلم وبعيدا 
عن االفرتاضات الفلسفية و التأويالت اإليديولوجية، واملسعى 

فهي اخلطوة اليت تستدعي إيضاحا  التعليمي مسعى يف أساسه تبييين،
من أبقل  و يف الدرس السوسيولوجي يقوم على االختزال اإليديولوجي

 ذلك على اإليضاح التعليمي املركز.
ليبريايل سوى  و-وليس انقسام علم االجتماع الغريب إىل ماركسي

     "جولدنر"أتكيد على طابعه اإلشكايل، إذ حسب ما ذهب إليه 
النظرايت يف علم االجتماع ذات طابع فلسفي،  و غريه فإن أغلب

مبعىن أهنا ليست إال تربيرات عقلية لبعض الفروض اخللقية اليت يقتنع 
 .(42) هبا الباحث
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وهكذا ملا جاءت الفرتة األوىل لتدريس علم االجتماع حاملة 
للمضمون الغريب وعلى اخلصوص الفرنسي للعلم االجتماعي، خلت 

دراسات االجتماعية اليت كرست علم االجتماع الفائدة العملية من ال
 املكتيب يف الغالب إال هلدف معريف يف ذاته.

( هبيمنة خطاب إيديولوجي شعبوي 1979-1971بينما متيزت الفرتة )
وصور علم االجتماع كعلم حترري يعمل على كسر قيود التبعية و 

احل و مص، أي اعترب علما يف خدمة قضااي و اهليمنة وعلى حتقيق النمو
هكذا كان تصور السلطة السياسية اهتمامات الطبقات الكادحة، 

 .(43)حينها من كان وراء إصالح التعليم العايلو 
ويتضح أن علم االجتماع أخذ على عاتقه يف هذه املرحلة اخلط 
اإليديولوجي االشرتاكي، وهي خطوة متثل من الناحية السياسية 

ة، كفكرة وكثقافة وكلغة لذلك اختيارا يف مقابل الظاهرة الكولونيالي
ففي هذه املرحلة حتركت سياسة التعريب وكذلك فعلم االجتماع مل 
يشذ عن السياق العام للظروف اليت ميزت الواقع االجتماعي 

السياسي يف اجملال -اجلزائري، حيث كان جزءا من النشاط االجتماعي
لتمكني  البحث العلمي  ابجلامعة أين شاعت األمربيقيةلبيداغوجي و ا
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الطالب من فنيات البحث على امليدان يف الغالب،  وهو ما يظهر 
 حاجة األيديولوجية احلاكمة إىل هذا النوع من علم االجتماع .

( فإن أحدااث كربى عرفها اجملتمع اجلزائري خصوصا 1979أما بعد )
تلك املرتبطة ابالنتقال من األحادية السياسية إىل التعددية اليت شرعها 

(، وهو االنتقال الذي سبب العديد من األحداث و 1989ر )دستو 
بدل حتقيق أخلقة سياسية من خالل احلوار السياسي احلضاري شاع 
اخلالف و احتدم حىت صار حيتكم إىل السالح وهو ما هز البناء 

ئة نصيبها من األذى االجتماعي ومؤسسات الدولة، وكان للبي
سياسية كظاهرة سياسية وقانونية الدمار، وال يزال موضوع التعددية الو 

 معقدة حباجة إىل دراسات سوسيولوجية معمقة.
غري أن املتتبع ملسرية علم االجتماع يف اجلزائر يكشف أنه انتقل من 
النمو السريع للتحقيقات السوسيولوجية اليت ميزت مرحلة تبعية 

طاب سياسي و إيديولوجي قائم على خالبحث اجلامعي يف إطار 
لة إبجناز مشروع بناء وطين، وانتقل البحث السوسيولوجي تكفل الدو 

بستيمولوجية قائمة على التفكري حول الشروط اإلإىل مرحلة املمارسة ال
 . (44)لوضع أسس تقاليد سوسيولوجية
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مولوجي يف املمارسة السوسيولوجية يبستومتثل مرحلة التفكري اإل
ي مبا حيمله من املناسبة يقظة علمية مميزة لتأسيس علم اجتماع نقد

استبعاد للدوغماتية، وتبين مواقف نقدية صارمة جتاه املمارسة العلمية، 
مؤسساته، ويف ظل هذه التوجهات جتاه السلطة حني دراسة اجملتمع و و 

ميكن احلديث عن علم اجتماع متجدد إن يف استيعابه ملتغريات الواقع 
املمارسة االجتماعي وإن يف استدخال عناصر القوة اليت حتتاجها 

 املنهجي.سيولوجية يف املستويني املعريف و العلمية السو 
إن علم االجتماع يف هذه املرحلة مير حبالة حبث عن هوية تتجاوز ما 
اتسم به املوقف الرمسي منه االنتقاص من قيمته، وجتاهل الدور الذي 

التحوالت االجتماعية والثقافية ميكن أن يسهم به يف التأثري على 
ة اجلارية أو حماولة جعله يف خدمة النخبة احلاكمة يف السياسيو 

االجتماعية، واملطلوب من دوائر و االقتصادية السياسية و املؤسسات 
تدريس علم االجتماع أن تدعم تفعيل الدراسات االجتماعية ذات 
الصلة احلقيقية مبشكالت اجملتمع، وأن تعمد إىل تدريس فّعال نشط 

ة الوطنية يف أبعادها رية والوقائع االجتماعيمتفّتح ابآلن ذاته على النظ
التعاون مع  دولية، وذلك وفق آليات الشراكة و اإلقليمية و الالداخلية و 
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كافة القطاعات املعنية، هذا الذي من شأنه العمل على  ميالد علم 
تفاعلي ينحكم إىل منطق حيوي متفتح  -اجتماع من طابع تطبيقي

ت نفعها وتتأكد صوابيتها العلمية، ينهض من كل نظرية وأي تقنية يثب
ومعىن ذلك أن علم االجتماع مطلوب منه أن يقدم نفسه كعلم 
طالئعي كاجلامعة اليت هي األخرى مدعوة إىل ممارسة دور طالئعي 

 يف جمال القيادة الفكرية للتغيري االجتماعي الثقايف.
 
 حدود الدراسات االجتماعية للبيئة يف اجلزائر.3

 
محاية البيئة، ها هي حتقيق التنمية املستدامة و رغوب بلوغإن احلدود امل

ويف هذه املعادلة فإن علم االجتماع البيئي ميكنه أن يسهم يف البحث 
عن اسرتاتيجيات للتوازن بني املتغريين، وهو يف ذلك إمنا يقدم 
للمجتمع خدمة تعمل على حفظ خريات البيئة لألجيال اليت من 

ن هلذا الدور العلمي االجتماعي كبري األثر حقها أن تتمتع هبا، و يك
كان اإلنسان ة معا، كما كان يف عهد مضى أين  على اإلنسان و البيئ

اجلزائري يعيش من أرضه، ويرعاها ابلعمل، ويتعهدها ابخلدمة وهو ما 
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ترك ترااث وطنيا غنيا يف فنون الفالحة ويف النشاطات األخرى املرتبطة 
ن واخلربة، وهو ما مكنتها وقتئذ من صيانة هبا وهي اليت كسبها ابملرا

مصادر الطبيعة وإشباع حاجات اإلنسان على األقل للحياة، 
واملالحظ أن الغطاء النبايت املثمر املوروث يعكس عالقة األسالف 
احلميمة بيئتهم وارتباطهم هبا وشغفهم ابلسهر على خدمتها، فقد  

م حاربوا ألجلها ، لذلك جتد أهنبقائهم  كانت بيئة قوهتم ومصدر
قادوا ثورات رفضا لالستيالء عليها ملا وطأت أقدام املستعمر و 

 الفرنسي اجلزائر.
واثبت أن الثقافة اجلزائرية هي ابألصل ثقافة حب األرض اليت صارت 
يف رتبة الشرف والعرض يف العرف الشعيب، ويعين ذلك أن اجلزائري 

اهتا ال جمرد سيد وقتئذ جزء من املخطط الطبيعي أو من الطبيعة ذ
عليها، لكن ما هي العوامل اليت خلخلت هذه العالقة التارخيية؟ و 
هذا التساؤل جدير ابلبحث العلمي الذي ميكن أن يذهب يف أبعاد  
كربى تلت حركة اجملتمع اجلزائري بعد االستقالل، وسياسات الدولة 

داث ( إىل يومنا هذا مرحلة حبلى ابألح1962اجلزائرية الفتية فمنذ )
واألنشطة إبخفاقاهتا و جناحاهتا، فتوسع املدن على حساب األرض 
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هو الذي و الزراعية والنمو الدميوغرايف وهنم االستغالل الالواعي للطبيعة 
ال يزال سائدا بصورة ظاهرة وخفية، كلها قضااي حتتاج إىل فحص 
علمي دقيق، لتجنيب البيئة خماطر السلوك اإلنساين الراعن أو اجلشع 

ه الالمبايل، وجتنيب اإلنسان ما ينعكس على البينة من ضرر يف آنأو 
مآله، وهو مقصد رئيس للتنمية املستدامة ابعتبار أهنا " حق اجليل و 

احلاضر يف التمتع و استغالل الثروات الطبيعية دون املساس حبق 
 األجيال القادمة يف هذه الثروات.

 ن اثنني مها:إن مفهوم التنمية املستدامة يوازن بني أمري 
التنمية: وهي استخدام مصادر األرض لتحسني حياة اإلنسان وأتمني 

 احتياجاته خاصة االحتياجات األساسية للفقراء يف العامل.

 .املستقبل و أمني احتياجات احلاضراحملافظة:وهي االعتناء ابألرض لت
 ومن هنا فإن حبث ظاهرة البيئية يف اجلزائر ابعتبارها ظاهرة اجتماعية
ثقافية معقدة من شأنه أن جيلي ما يتعلق هبا، ألهنا قضية إنسان 
ومسؤولية جمتمع، ويساعد على رسم اسرتاتيجيات للتنمية املستدامة 
مع احملافظة على البيئة وهو ما يتحقق من تكريس املبادئ والسلوكيات 

 اآلتية:
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 إن اجلنس البشري جزء من الطبيعة.
كثر، واستخداما أقل للمصادر، وإنتاج الكفاءة البيئية، وتعين عمال أ 

فضالت أقل، وهذا يتضمن تطوير تكنولوجيات ذات إنتاجية أفضل، 
 وأتثري أقل سلبية يف البيئة.

 حتقيق الكفاية للجميع.

ع اقتصادي "تقييم األثر الرتكيز على التكلفة البيئية يف أي مشرو 
 .(45)البيئي"

مناشط حيوية لإلنسان  هكذا فإن العلم االجتماعي للبيئة ينفذ إىل
ليتبني منظور اجملتمع بكل فئاته إىل البيئة، ويتدخل يف رسم 
االسرتاتيجيات الرتبوية واإلعالمية وغريها، ما من شأنه أن يسهم يف 
تصويب نظرة الفاعلني االجتماعيني إىل البيئة و ابلتايل جعل السلوك 

وهو لكي  البيئي لإلنسان يصب يف هدف التنمية املستدامة ذاهتا،
يستطيع القيام هبذا الدور االجتماعي حيتاج إىل أن يدخل كنشاط 

و يفسر       اجتماعي علمي إىل احلياة االجتماعية، يصف و حيلل 
بنتائج لبيئة آخذا بنتائج علوم البيئة و و يبين املعرفة السوسيولوجية ل

 دراسات اثنوغرافية لثقافة اجملتمع.



96 
 

اإلعالمية جماالن شديدي التأثري يف الوعي ك فإن الرتبية البيئية و لذلو 
و      البيئي و ميكن من خالهلما بلوغ نتائج مفيدة لإلنسان و البيئة 

 جتعل من العالقة بينهما عالقة انفعة و طبيعية.
( لألمم 1987املنعقد يف ) ففي شأن الرتبية البيئية ويف مؤمتر ابريس
ية التعليمية اليت هتدف إىل املتحدة، عرفت الرتبية البيئية أبن: "العمل

تنمية وعي املواطنني ابلبيئة، واملشكالت املتعلقة هبا وتزويدهم ابملعرفة 
و العمل      واملهارات واالجتاهات املناسبة حلل املشكالت املعاصرة 

  .(46)على منع ظهور مشكالت جديدة
عي ويف هدا العمل الرتبوي أمهية كبرية تتمثل يف تكوين املواطن الوا 

بضرورة رعاية البيئة اليت يعيش فيها و درأ ما من شأنه أن يلحق هبا 
من خماطر، غري أن املنهاج الرتبوي واملضامني التعليمية ذات الصلة 
بتعليم الرتبية البيئية ليست من طابع سكوين جامد وهو ما يستوجب 
قراءة سوسيولوجية دينامية هلا تقوم على دراسات علمية للسلوك 

والثقافة املوجهة له، ولعلم اجتماع البيئة يف هذا املسعى دور ال البيئي 
يزال مل ينطلق بوضوح إذ البحوث السوسيولوجية اليت أجريت يف 

خالية من األهداف  اجلامعة اجلزائرية قليلة وكانت حبوث خترج
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لك فإن تشجيع البحث التطبيقي من شأنه أن يساهم التطبيقية، ولذ
ولوجية تنهض من اخلصائص االجتماعية ال يف بناء معرفة سوسي

والثقافية احمللية بل يف استدخال نتائج تلك البحوث يف العملية 
التعليمية للرتبية البيئية يف صورة دروس أو ندوات أو حماضرات 
حتسيسية أو سواها، وابألدوات والوسائل املناسبة ديداكتكيا، وهذا 

موعة من اجملاالت،  يقتضي من الناحية الفنية عمال على مستوى جم
كإعداد املكونني أين يدرج علم اجتماع البيئة إن يف مرحلة التكوين 
األوىل أو التكوين أثناء اخلدمة، وكاستدخال أدق نتائج البحث 

حتيني املناهج يولوجي للبيئة يف دورات مراجعة و العلمي السوس
 التعليمية.

 نتائج البحوث إن تعزيز مبدأ الشراكة بني اجلامعة واملدرسة، وتثمني
العلمية وحتويل بعض منها إىل دائرة املعرفة املدرسية هلو نوع من التعليم 
ابحلياة يستهدف حياة أفضل يف عالقة منسجمة بني اإلنسان وبيئته، 
تتسم ابلصحة والتكامل وحتقيق املنافع، وهو ما ميكن أن يكرس ثقافة 

ره من خالل بيئية سوية، ويعمل على تنضيج الوعي البيئي وانتشا
العملية التعليمية املدرسية بوصفها عملية اجتماعية، إذ يكون نواهتا 
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جمتمع حجرة الدرس، وجمتمع املدرسة ومن خالهلما اجملتمع أبسره وإن 
 ابلتدريج وخبطوات بطيئة. 

هكذا فإن علم اجتماع البيئة يتحول إىل دائرة العمل و اإلجناز بدل 
بيئية اليت -بليع للمعارف السوسيوأن ينحبس يف دوائر النقل و الت

صيغت يف بيئات أخرى استجابة حلاجاهتا املتميزة احملكومة ابلزمان و 
املكان، وهذا يعين أن يتحول البحث االجتماعي إىل نشاط اجتماعي 
حيوي مبتعدا ابلتدريج عما درج عيه الدرس اجلامعي والبحث 

اليت يتيحها نظام األكادميي يف اجلامعة اجلزائرية، وميكن للمرونة 
)ل.م.د( أن تدفع إىل إعداد عروض تكوين تستدخل عناصر اإلبداع 
و التطوير يف هذا الشأن، فإعداد اخلرجيني يف ختصص علم اجتماع 
البيئة مطلوب منه يف املدى املنظور أن يتجاور عمليات التكوين اليت 

هم فاعلني هي من قبيل التثقيف العلمي إىل مستوى آخر جيعل من
مجع البياانت و القيام بدور التوعية العامة و  لميني يف جهود البحث ع

عرب الوسائط املتاحة يف اجملتمع املدين ويف املؤسسات الرمسية، ويف هذا 
ما يعين أن يتحولوا إىل ممارسني يف النشاط اإلجتماعي البيئي النظامي 

الفرص والالنظامي من خالل اهلياكل القائمة واحملتملة اإلنشاء، ويف 
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املتاحة أو املمكنة اإلاتحة، وهبذا تصري الرتبية البيئية أكثر من 
معلومات تلقن يف درس أو تعرض يف حماضرة عامة إمنا وكما أشارت 

( أبهنا "منط من الرتبية يهدف إىل 1975يف ) "بلغراد"إليها ندوة 
ملرتبطة هبا، ولديه من تكوين جيل واع ومهتم ابلبيئة، وابملشكالت ا

القدرات العقلية والشعور اباللتزام، يتيح له أن ميارس فرداي ارف و املع
 .(47)ومجاعيا حل املشكالت القائمة"

إن معرفة البيئة من مدخل اجتماعي، هو مقاربة جتعل من السلوك 
اإلنساين و الثقافة والقيم والعادات واملنهجيات العرفية زاوية الرؤية 

رفة علمية سوسيولوجية صاحلة والبحث، وهو ما يساعدان على بناء مع
يف إثراء الدرس البيئي يف مستوايت املعرفة واالنفعال والسلوك من 
جهة ويساعد يف ختطيط وتنظيم تعليم مناسب وحاضن لقضااي البيئة 
من جهة أخرى، ولئن كان بلوغ هكذا أهداف ممكنا، فإن صانع 

متابعتها و وحده قادر على أتسيس املبادأة  القرار يف مجيع املستوايت
ضمن شرطيات جامعة للفعل األكادميي التعليمي والبحثي والعملية 
التعليمية يف حدودها املدرسية النظامية، وحدودها االجتماعية 
الشاملة، وقد أخذت الرتبية البيئة اهتماما كبريا منذ السبعينات من 
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القرن العشرين نتيجة الوعي ابملشكالت البيئية الكربى اليت متس بقوة 
مثل االنفجار السكاين، نوعية احلياة البشرية مهددة مستقبل األجيال 

استنزاف املوارد الطبيعية، حيث سارعت الدول لتنظيم شأن والتلوث و 
الرتبية البيئية سيما بعد اعرتاف مؤمتر األمم للبيئة البشرية املنعقد يف 

يئة، ( أبمهية دورها يف احملافظة على الب1972استكهومل ابلسويد عام )
( تدعوا اليونسكو إىل حتديد 96ولذلك أصدرت توصية حتمل رقم )

مخسة أهداف الرتبية البيئية ترعاها ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة 
 للبيئة هي:

تشجيع تبادل األفكار و املعلومات و اخلربات املتعلقة ابلرتبية البيئية 
 بني الدول.

اف الرتبية البيئية ومادهتا تشجيع تطوير نشاطات البحث املعززة ألهد
 وأساليبها وتنسيق تلك األنشطة.

 تشجيع تطوير مناهج تعليمية، وبرامج يف ميدان الرتبية و تطويرها.

تشجيع تدريب املسؤولني وقادة الرتبية كاملخططني والباحثني 
 واإلداريني الرتبويني.

 .(48)البيئيةتوفري املعونة الفنية للدول األعضاء لتطوير برامج يف الرتبية 



101 
 

فيما يتعلق أبنشطة البحث فإن اجلامعة اجلزائرية تتوفر على إمكاانت و 
املسامهة يف تطوير تعليم الرتبية البيئية، من خالل اآلليات املناسبة، 
فباإلمكان إنشاء فرق حبث وخمابر يف دراسات علم اجتماع البيئة 

ملتاحة هبدف حتشد فيها القوى وحترك فيها مجيع اإلمكاانت واملوارد ا
املتابعة العلمية لألنشطة البيئية لإلنسان وتقوميها وترشيدها بناء على 
نتائج العلم، وجتميع خالصات األحباث ضمن بنك وطين للمعلومات 
اليت ميكن استثمارها يف تطوير برامج للرتبية البيئية، ويعترب التعاون 

ل جناح ال املنظم مع القطاعات واملؤسسات االجتماعية املعنية عام
جيب إغفاله، مث تطوير العمل مع دول وجهات دولية خمتصة لكسب 
اخلربة منها وتبادل التجارب يف إطار نشاطات البحث العلمي ترقية 
وتعليمية وتعليم الرتبية البيئية يف املستوى املؤسسايت، ويف املستوى 

 الالنظامي. و        االجتماعي
البيئة جمال واسع للعمل  ويعترب االهتمام اإلعالمي بقضااي 

املشرتك والتعاون بني الباحثني واإلعالميني، وهو فوق أنه جيعل دور 
وسائل اإلعالم فعاال يف تنمية الوعي أبمهية ترشيد االستخدام العقالين 
للبيئة احملافظة على املوارد، وانسجام دورة احلياة، ورغم أن هذا الدور 
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ويف الصحافة، لكن ال يزال  التلفزيون،و يسجل حضوره يف اإلذاعة 
حباجة إىل تقوية إن يف مستوى املادة اإلعالمية البيئية أو يف مستوى 
التقدمي، وهو ما يعين ضرورة أن توظف وسائل اإلعالم من قبل 
مؤهلني ووفق فلسفة جديدة جتعل من االستعانة ابلبحث العلمي 

 أولوية يف إعداد برامج ويف تقدميها.
استخدام وسائل اإلعالم وتنويعها لتشمل ويعترب التوسع يف  

الصحف والكتب واملطوايت وامللصقات والنشرايت، والراديو 
والتلفزيون والفيديو والسينما واإلنرتنيت، وكذا إحداث مناسبات  
كاملعارض واملسابقات وامللتقيات والندوات، وهكذا وعلى املستوى 

اع البيئة احمللي ميكن استحداث ندوة ألحسن حبث يف علم اجتم
وحشد أهل االختصاص لتأطريها ابلنقاش العلمي املثري، شروط من 
شأهنا أن جتعل اإلعالم والعلم االجتماعي يف خدمة البيئة، ويف هذا 

موضحا أن اإلعالم البيئي يهدف إىل تعزيز  "عصام نور"السياق يشري 
 السلوكات السلبية إىل االجتاهات اإلجيابية حنو البيئة وكذا إىل دفع

ذلك من خالل إيضاح مظاهر اإلساءة إىل البيئة، وبيان ما الرتاجع و 
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يلحق هبا من ضرر جراء التدابري والقرارات اليت تؤثر سلبا على 
 . (49)البيئة

ومن مهام اإلعالم التنوير للرأي العام وجتنيد الناس حلماية البيئة، وهي 
قائقه ونتائج املهمة اليت تقضي أن يقوم اإلعالم على العلم ويعتمد ح

البحوث لضبط املضامني العلمية للرسالة اإلعالمية اليت مطلوب منها 
أن تتعدى وصف األحداث واألنشطة البيئية تغطية إخبارية حيادية، 
إمنا املسامهة يف إاثرة القضااي وتشخيصها واملسامهة بطرح اقرتاحات 

وقت ذاته يكون من شأهنا ترقية الثقافة البيئية لدى املواطنني ويف ال
حتريك السياسات البيئية وما يستصحبها من إجراءات يف كافة 

 املستوايت الرمسية.
يف الشأن البيئي يتوىل اإلعالم إيصال املعلومة البيئية  

الصحيحة إىل مجيع فئات اجملتمع ملا يف ذلك من أمهية يف تشكيل 
همة فإن الوعي البيئي العلمي وتنمية الثقافة البيئية، ويف سياق هذه امل

البحوث السوسيولوجية للبيئة ميكن أن تكون نتائجها مادة لإلعالم 
عرب الوسائط املتاحة يف املستوى الوطين أو احمللي، فأن يتوىل اإلعالم 
العارفون املتخصصون ابلبيئة يعطي العملية اإلعالمية فعالية جتعل من 
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السرتاتيجيات األثر املرغوب حتقيقه يف املتلقي أمرا قريب املنال، ومن ا
اإلعالمية املمكنة التحريك على مستوى اإلذاعة احمللية يف اجلزائر 
رصد مناقشات حبوث التخرج، وبثها من خالل برامج تتكفل هبا، 

مربيقي باري إىل العمل النقدي العلمي االتتجاوز اجلانب اإلخ
واملكتيب، واألهم يف العملية اإلعالمية ها هنا هو كشف الواقع البيئي 

حمللي وبناء املعرفة العلمية السوسيولوجية لتكون مادة اإلاثرة و حمتوى ا
ابعتبارها معلومة بيئية، وإما إحلاق األهداف  اإلعالميةالرسالة 

املصاحبة فشأن يتطلب جتاور السياسة اإلعالمية والسياسة البيئية يف 
 مساق مشرتك.

تعضيد  إن املهم يف جناح دور الدراسة السوسيولوجية للبيئة هو
علميتها وتشجيع الباحثني اجلادين، خصوصا أولئك الذين أيخذون 
على عاتقهم بلوغ أهداف البحوث التفاعلية ذات الطابع التطبيقي، 
من غري أن يفهم أن البحوث األكادميية النظرية غري ذات جدوى، 
وهناك عامل يساهم يف ترقية العمل اإلعالمي البيئي هو حرية التعبري، 

ط الذي من شأنه ليس فقط تعرية املمارسات العدائية فهو الشر 
وآاثرها على ظواهر االحندار البيئي أمنا إاثرة موضوعات حقيقية 
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للبحث السوسيولوجي فهذا ما يدعوا إىل العمل التشاركي بني 
 املؤسسة اإلعالمية واملؤسسة األكادميية.

إن هكذا إعالم بيئي يهدف إىل تقدمي رسالة مقنعة ومؤثرة  
وقادرة على حشد اجلماهري وحتريكها يف اجتاه احلفاظ على البيئة، 
والتصدي ألي اعتداء أو تلويث هلا، وهذا ابعتماد الرسالة اإلعالمية 

 .  (50)على تقدمي املعلومة العلمية املوثوقة
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يف إطار الدور االجتماعي الطالئعي لعلم االجتماع واجلامعة اجلزائرية 
أييت التفتح على احمليط وعلى قضااي اجملتمع كمجال للتأطري اجلامعي، 
إن يف مستوى التكوين أو يف مستوى اهتمامات البحث االجتماعي 

ختصاص اجتماع البيئة، وهي ومن مث فإن إعداد عروض لتكوين ال
جتربة تعكس اهتمام املؤسسة اجلامعية ابلظاهرة االجتماعية والثقافية 
للبيئة يف اجلزائر، واهتمام مل يكن له السبق املطلوب لعوامل تتعلق 
 ابملوقف الرمسي من علم االجتماع والعلوم اإلنسانية واالجتماعية و

 جلامعة اجلزائرية.ميوضع تعليم علم االجتماع كنظام معريف اب
هكذا فقد ارتبطت التجربة ابلتوجه الرمسي، حيث أتكد ضرورة التنمية 
والبيئة يف أي مشروع اجتماعي وابت واضحا أنه ال ميكن احلديث 
عن تنمية حقيقية يف ظل التدهور الذي تعرفه البيئة، وصار مطلوابً 

الرمسية يف التأسيس لثقافة بيئية قادرة على إشراك املواطن واملؤسسة 
محاية البيئة، وهو املوقف الذي يستدعي تناواًل من العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية، السيما بعد أن ظهرت التنمية وكذا البيئة على أهنما 
قضية إنسان وجمتمع وثقافة، يف متازج حمكوم ابلتلقائية والضرورة 

 احلياتية.



110 
 

عناية ابلبيئة من وميكن اعتبار الثمانينات مرحلة اإلقالع الفعلي لل
خالل سياسة وطنية وإجراءات وتدابري ذات صلة هبا، ومثلت وزارة 
هتيئة اإلقليم والبيئة اجلهود األوىل يف هذا السياق، إال أن التنسيق مع 

 اهليئات الوطنية األخرى ظل حمدوداً يف مستوى األداء واإلجناز.
بيئة ألغراض ولقد كان ملا ثبت من أمهية دور اإلنسان يف استخدام ال

احلياة ويف اإلساءة إليها جهاًل أو عمداً، ما أّكد أن البحث 
السوسيولوجي ملوضوع البيئة ضرورة ليست فحسب منهجية ومعرفية 
بل اجتماعية أيضًا إذ صار مطلواب أن ينخرط البحث السوسيولوجي 
البيئي كنشاط اجتماعي يسهم يف فهم املشكالت البيئية من تدخل 

تصورًا وفعاًل وثقافة زاوية رؤايه للواقع البيئي املتحرك،  يرتب اإلنسان
وعليه فإن علم اجتماع البيئة املنشود يف اجلامعة اجلزائرية يرتتب عليه 
مهامًا أكادميية ذات طابع اجتماعي شديد االرتباط بتحدايت 
الظاهرة البيئية يف اجلزائر يف مستوايت التشخيص ويف األبعاد 

ختطط ملستقبل العالقة بني اإلنسان والبيئة بصورة اليت  اإلسرتاتيجية
جتعلها متزنة أبدًا قائمة عل مفهوم اخلدمة املتبادلة اليت تنتهي إىل 

 صاحل اإلنسان واجملتمع.
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وألن التجربة هي يف مراحلها األوىل فإن تبلور هذا التخصص ال يزال 
عات حباجة إىل انفتاح من قبل األكادمييني وأهل امليدان يف القطا

املعنية، يف اجملالس التنفيذية الوالئية وما يتبعها من مصاحل يف مستوى 
اجملموعات احمللية ابإلضافة إىل العمل املشرتك يف املستوى املركزي وما 
ينجر عنه من توجيهات أو تشريعات أو سواها من اإلجراءات املتعلقة 

 مبوضوع البيئة يف اجلزائر.
يف اجلزائر ال يزال يمراوح حدود املبادأة وهكذا فإن علم اجتماع البيئة 

وال يزال تعليمه قاصرًا على تقدمي التجربة الغربية إن يف احملتوايت 
املعرفية أو يف املنهج، لذلك فإن آفاق البحث السوسيولوجي للبيئة 
من املداخل االجتماعية املناسبة واسعة طاملا أن عديدا من القضااي 

 ت كافية.البيئية مل حتَظ بعد بدراسا
وحىت مع الرتكيز على التحقيقات السوسيولوجية يف أعمال 
سوسيوغرافية فإن فوائد ميكن جنيها يف بناء معرفة سوسيولوجية 
للظاهرة البيئية احمللية، ويف مستوى استخالص النتائج واملواقف اليت 
من شأهنا املساعدة على رسم سياسات تنموية حملية أو وطنية وهي 
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دة يف مسألة العالقة بني البحث اجلامعي واحلاجات احللقة املفقو 
 االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية.

فتح  اجملال الهتمام من  -رغم جّدة التجربة–إن علم اجتماع البيئة 
نوٍع آخر ليست الطبيعة هي جماله إهنا اإلنسان مبا حيمله من قيم 

السلوكات ورغبات تستوجب حسن استعمال الثروة الطبيعية، وتعديل 
املرضية، ولذلك فإن بعض أحباث التخرج وبتوجيه من املؤسسة 
اجلامعية ركزت على اجلوانب الثقافية وعلى الوعي البيئي ودور 
املؤسسات االجتماعية والثقافية ألجل محاية البيئة يف خطوة تبادر إىل 

 التحسيس إلاثرة الفاعلني والسعي إىل تشكيل ثقافة بيئية يف اجملتمع.
تجربة تسوّغ لرقع واسعة لالجتهاد يف تكريس منهجيات حبث وال

تستدمج عناصر عرفية ورمزية حملية املنشأ لشحذ الدراسة 
السوسيولوجية للبيئة، ويف هذا العمل تصويب لألحباث وجتنبها 
االغرتاب لتكون نشاطًا اجتماعيًا طالئعيًا مطلوابً، وليس بعيدًا عن 

، ومها "جيمس بولوك"جيولوك( ولوثر "هذه الفئة مىت ذهب إليه 
خبريان استقدمتهما احلكومة املصرية لتطوير اإلدارة احلكومية، إذ 

نه إذا صّح ما ذهبنا إليه يف تلك العجالة القصرية فإن أ» يقرران: 
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الثقافة اإلسالمية تكون أبعد األشياء عن إعاقة سري التقدم والتطور يف 
اعة العمياء أو التشبث النظم احلكومية، كما تكون أبعد من الط

ابلتقاليد البالية، ذلك أن الثقافة اإلسالمية تشجع اإلنسان على 
إىل  االطمئناناستخدام عقله يف تقدير مقتضيات العامل احلديث مع 

 .(51)«القيادة املسؤولة وتبادل الرأي واملشورة
وليس يف هذا اإلقرار أكثر من خالصة مؤّداها اإلمكان على األخذ 

اجتماعي للظاهرة البيئية يف اجلزائر يستلهم من منابع الثقافة مبنظور 
اإلسالمية ومن املنهجيات الشعبية الدائرة يف فلكها املقوالت املناسبة، 
وكتلة مفاهيمية تستوعب الواقع البيئي اإلنساين، فهمًا وحتليالً 
وتفسرياً، ويشكل هكذا املنزع بلورة ملقوم فاعل يف مقاربة سوسيولوجية 

بيئة ذات عالقة ابلسلوك االجتماعي البيئي ممثاًل يف أمناط التصرف لل
الفردي واجلمعي مبنظوماهتا القيمية والرمزية املوجهة، ويعين ذلك أن 
مناذج التحليل والتفسري تصري تعبريات عن السياق االجتماعي الثقايف 

ة للسلوك البيئي، إذ مفهوم البيئة وطرائق التفاعل هبا يذهب إىل احليا
الغذائية والتطبيبية واللباس والعمران والصنائع واحلرف والتنظيمات 
االجتماعية، فيصكها على حنو حيمل الطابع املميز للمجتمع من 
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خالل دمغات ثقافية معربة عن النظرة االجتماعية للبيئة يف تطورها 
التارخيي الدائم حبسب متغريات كل مرحلة، وهذا يوضح ليس فقط 

البيئية يف احلياة االجتماعية إمنا جيعل من الثقافة أمهية الثقافة 
االجتماعية للبيئة منوذجًا ألي وعي علمي أو فلسفي تنشده أي 
مقاربة اجتماعية من دراسة للبيئة، ميكروسكوبية أو ماكروسكوبية 
رغبة يف ترشيد الفهم وإنضاج التفسري متهيدًا السرتاتيجيات حتمي 

  اجلانح أو اجلاهل الالمبايل.البيئة وتقيها السلوك اإلنساين
ويف هذا التوجه، ما حيد من توجس منهجي يربره التأثري السليب 

أزمة العلوم »لأليديولوجية، حيث يذهب أمحد بوزيد إىل أن: 
اإلنسانية تتمثل يف أتثرها السليب ابأليديولوجيات، حيث انعكست 

لوجية الفروض والدعاوى السياسية والذاتية يف النظرايت السوسيو 
وقامت حماوالت إلكساهبا ثوب العلمية.. تلعب الدوافع الذاتية 
واملوجهة للدراسات والبحوث دورًا أساسيًا يف حتديد نظرة العلماء 
والباحثني واختيار موضوعات ومناهج وأساليب حمددة يف البحث 

 .(52)«والتحليل والتفسري
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موعة ذلك ألنَّ البيئة كموضوع للبحث االجتماعي ليست فقط جم
الظروف الطبيعية مثل اهلواء واملاء واألرض اليت يعيش عليها 
اإلنسان..املكان الذي حييط ابلشخص ويؤثر على مشاعره وأخالقه 

 .(53)وأفكاره
بل أن املكون الرئيس هو اإلنسان الذي يدخل يف تفاعل مع تلك  

العناصر الطبيعية وفق درجة تطور عقله وحترره، واملستوى احلضاري 
ماعة الثقافية اليت ينتسب إليها، فتصري البيئة هي هذا الكل للج

املركب من املكوانت الطبيعية املادية ومن املكوانت الثقافية 
م السسلجة متحرك أبدًا اعتبارًا لدينامية غاالجتماعية ما جيعل برادي

الواقع الثقايف االجتماعي الذي ينهض عنه أمالً يف إعالء مبدأ الواقعية 
ده العلم ابملعىن الذي يتجاوز التشييئية الصرفة إىل فضاءات الذي ينش

التأويل املمكنة حبثًا عن املعاين االجتماعية البيئية، وهكذا مسعى 
هدف تقتضيه املقاربة السوسيولوجية للبيئة ابستمرار، ويستدعي الرتقية 

 والتمتني االبستيمولوجي اليقظ.
 ما خلصت إليه األحباث إن احلديث عن الثقافة البيئية لإلشارة إىل

العلمية يف املوضوع ميثل الوجه العلمي الذي حيتاج إىل نشر وتوزيع 
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على نطاق واسع  يف اجملمع ليصري ثقافة اجتماعية، وهو مطلب أي 
مقاربة سوسيولوجية، إن يف حصد النتائج أو تطبيقها على وجه 

قاربة صحيح إلحداث التغيري االجتماعي الثقايف، ويعين ذلك أن امل
السوسيولوجية أنظومة متكاملة تتضمن جوانب فكرية  ومنهجية 
عملية ونظرية، وتلحق هبا اسرتاتيجيات التطبيق إذا اختذت املقاربة 
مناحي التشوف واالستشراف، واختذت املستقبل كهدف وعدته قوة، 
وهكذا فإن الثقافة االجتماعية للبيئة تقوي العالقة بينها وبني الثقافة 

للبيئة، ما من شأنه تعزيز نصيب العلمية يف الثقافة االجتماعية  العلمية
ابستمرار، والنهوض ابلفلكلور البيئي وترقيته، وهكذا تكون املقاربة 
السوسيولوجية للبيئة عندئذ عملية دينامية جتعل من البيئة جمااًل هلا ميتد 

ي إىل حلقات اجتماعية واترخيية وثقافية وسياسية واقتصادية..ا،خ ه
من نفس اجملال، وتدور يف فلكه يف مدارات تقرتب حينًا من املركز أو 
تبتعد حبسب الزمان واملكان، كما أهنا تتحسن ابستمرار إن يف التدابري 
املنهجية او يف خالصة ما آلت إليه املعرفة السوسيولوجية للبيئة، 

ع فتصري املقاربة السوسيولوجية مدارًا متحركًا لعلم ذي الصلة مبوضو 
البيئة وابلواقع االجتماعي احمللي املتحرك، ويف هذا اهلدف املزدوج ال 



117 
 

يكون الباحث االجتماعي عنصرًا حياداًي يف املمارسة العلمية، بل 
فاعاًل ثقافيًا طالئعيًا يسهم يف تشكيل الوعي بقضااي البيئة يف اجملتمع 

اجة ويطور املنظور الشعيب ويعقلن السلوك البيئي انطالقًا من احل
الداخلية واحرتام نتائج البحث العلمي البيئي، لتصري املمارسة العلمية 
نوعًا من النشاط االجتماعي الذي يسري يف الوسط االجتماعي 
العام، وهو ما من شأنه املسامهة يف ختطي أزمة التأخر العلمي، 

 واالجتماعي يف املسألة البيئية.
تنل حظها من الدراسة واملالحظ أن األسس االجتماعية للبيئية مل 

السوسيولوجية، فهي لذلك املوضوع الذي يشكل مدارات املقاربة 
السوسيولوجية للبيئة املرتقبة، واملشاهد اليت متظهر تلك األسس 
عديدة، سلبية أو إجيابية كانت، يف البيوت واألحياء السكنية أو يف 

مراين املؤسسات والساحات العامة، فالتشجري والنظافة والتنظيم الع
ومحالت الدعاية حلماية البيئة من خالل جهود اجملتمع املدين 
والتنظيمات الرمسية، هي ظواهر اجتماعية بيئية مرغوبة، أما القمامات 
املكدسة يف األسواق الفوضوية وغري الفوضوية وقرب ابعة األرصفة 
والدهاليز واألزقة وانبجاس املاء من قنوات الصرف الصحي أو من 
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اء الشروب وختالطها أحياانً، وتشكل الربك من ماء املطر شبكات امل
ومن املياه اجلوفية وفوضى البناء والرعي اجلائر ورمي النفاايت يف 
حدائق التسلية ويف األماكن العامة بل ويف أي مكان مظاهر سلبية 
وظواهر اجتماعية معتلة أخذت تتكدس يف اجملتمع وترتاكم لتشكل 

لوفة، جتتاح هي ومثيالهتا اجلغرافية العمرانية ثقافة هامشية طفيلية مأ
بشكل مقلق وحتتاج إىل دراسات سوسيولوجية بيئية ضمن رؤية 
ومقاربة جامعة، ويف هذا الدور ما جيعل الباحث السوسيولوجي فاعالً 
اجتماعيًا ومثقفًا مجاهرياًي عليه أن يتجاوز العقبات يف سبيل حتقيق 

 تلك األهداف.
العديد من العقبات اليت حتد من قدرة املثقف  "أمحد حجازي"وسجل 

على ممارسة دوره، بعضها سياسي وآخر فكري واثلث اترخيي فريكز 
 مثاًل:

 إشكالية العالقة بني املثقف واجلماهري.

إشكالية العالقة بني الثقافة والسياسة، إذ تتأرجح مواقف املثقف بني 
  ومصاحل.واملعارضة تبعاً ملا يتحقق له من مزااي التأييد
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جدلية العالقة بني االستقالل الوطين والتبعية االقتصادية، فاملتتبع 
لإلنتاج الثقايف يكتشف النزاعات الفكرية منذ عصر النهضة بني 
املفكرين العرب حول مسائل تتعلق إبمكانية اإلنسان العريب على 

 اإلبداع يف جمال الفكر االجتماعي.

، والعالقة اجلدلية بني الفكر والواقع إشكالية العالقة بني الفكر ووعيه
 .(54)والتفاعل بني املثقف واجلماهري

ويتبني أن الباحث االجتماعي كمثقف يف اجملتمع اجلزائري يواجه تلك 
الصعوابت اليت جتعل يف حبثه لقضااي اجملتمع والبيئة يعاين من أكثر من 

ون حمتوى منهجي وفكري وسياسي واترخيي، وتتشرذم جهوده وال يك
ميسورًا مجعها يف أفق واحد حتصل منه البناءات الثقافية املطلوبة 
اجتماعيا وأكادمييا، وكذلك ينبغي أن تكون املقاربة السوسيولوجية 
للبيئة قادرة على جتاوز ثنائيات عديدة من قبل )الثقافية/ السياسية و 

 االستقاللية/ التبعية والفكر/ الواقع واملثقف/ قضااي اجملتمع(.
حلحلة تلك الثنائيات ضمن هندسة مالئمة ملقتضى املوضوعية  إن

من جهة واملسألة االجتماعية الوطنية من جهة اثنية ميكن أن يؤسس 
لرباديغم أقدر على فهم الظاهرة البينية يف اجلزائر، الشيء الذي جيعل 
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املخرجات املعرفية للمقاربة السوسيولوجية املقرتحة كفيلة لالستجابة 
علم يف إطار جمتمعي حملي، غري أن بلوغ متكن منهجي ملقتضى ال

ومعريف يتجاوز أي جهد فردي جزئي حمدود أو معزول ، ويتطلب 
عمال تشاركيًا جلماعة علمية عاملة ومتعاونة حىت وإن اختلفت 
إسهاماهتا يف املستوايت املنهجية العملياتية ألن ذلك جمال لإلبداع 

 أي خالف من هذا النوع.والتنوع واملهارة يفيد يف إثرائه 
وتقوم املقاربة بوصفها منظومة متكاملة من كوهنا جمموعة من العناصر 
املتفاعلة إلنتاج املعرفة السوسيولوجية، تنطلق من قاعدة فكرية وتنتهي 
إىل الظاهرة البيئية يف صورهتا امليدانية، لتخلص بواسطة التجريد 

ي، وهي ألجل ذلك أتخذ املنطقي إىل بناء املعرفة يف مستواها النظر 
،  "دوتو كفيل"شكل املقاربة التارخيية والتأويل األنثروبولوجي كما فعل 

 "ماكس فيرب"وكما يف طريقة النسبية التارخيية والبحث عن املعىن عند 
مثلها يف ذلك مثل علم االجتماع األمريكي حني تفتح على اإلصالح 

والتفسري واالختبار والرباغماتية وظل متمسكًا ابلبحث امليداين، 
التجرييب حىت اخلمسينات أين نفذ إىل فرنسا يف إطار التحديث، ليقع 
من ذلك متازج بينه وبني الطريقة الفرنسية فيظهر بعد ذلك بعض 
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بطابٍع خاص أواخر  "آن توران"و "بورديو"و "ر.بودون"املفكرين مثل 
 . (55)القرن العشرين

ت السوسيولوجية للبيئة ممكنة، إمنا وهذا يعين أن االستفادة من املقاراب
إبدارة مالئمة ملنهج بناء املعرفة خالل البحث، فاخلربة اإلنسانية يف 
هذا اجملال مطلوب قراءهتا بعني النقد والفرز وفق رؤية تنشد احلقيقة 
وترغب يف تكوين اإلنسان الذي يفهم ويعمل على أن يكون جزءاً 

ل تنظيم اجتماعي ترعاه ثقافة من البيئة يكملها ويتكامل معها يف ظ
مناسبة، ليبقى البحث العلمي كمقاربة، كأي حبث  وكما يقول مويل: 

إن البحث هو أهم أداة من أدوات تقدم املعرفة، ودفع عجلة التطور »
ومتكني اإلنسان من التوافق بطريقة أكثر فعالية مع بيئته، وجعله قادراً 

 .(56)«مة ملشكالته وصراعاتهعلى حتقيق أغراضه وإجياد احللول املالئ
ومتثل املقاربة السوسيولوجية للبيئة يف اجلزائر زاوية معرفية مكملة 
ا تتميز ابلرتكيز على اإلنسان  ملداخل نظم معرفية أخرى، إالَّ أهنَّ
بوصفه كائنًا اجتماعيًا فاعاًل، ينهض مبهمة حضارية هي املسؤولية 

ية، وعناصر البيئة املادية الثقافية وتبعاهتا حيال املوجودات الطبيعية البيئ
 اليت شيدها وتوارثها اجلزائري مع التاريخ جيالً بعد جيل.



122 
 

فقد أتكد بصورة واضحة أن علم االجتماع يف اجملتمعات العربية يعاين 
من أكثر من إشكالية، فهو يتعاطى أطراً فكرية تقليدية إىل حٍد كبري، 

عرفية دون تقومي أو نقد إذ أغلب الدراسات تنطلق من النظرايت امل
بناء، لذلك يشيع غياب الفكر النقدي اإلبداعي عند املشتغلني هبذا 

 .(57)العلم االجتماعي يف العامل العريب
وهي خالصة تدفع إىل جتنيب كل مقاربة سوسيولوجية للبيئة يف 
اجلزائر االتكاء على نظرية وافدة لنظرهتا للكون واجملتمع والبيئة وما 

مفاهيم وقضااي، وذلك إباثرة النقد للمضمون التصوري محلته من 
الفرتاضاهتا ومقوالهتا جبميع أبعاده األيديولوجية والسياسية وتفريغها 
من تلك الشحنات إلبداع حمتوايت مالئمة صادرة عن الوسط 

الثقايف اجلزائري، واالعتداد عند التحليل والتفسري هبا   -االجتماعي
ألفاظ جوفاء تستعمل بطريقة احملاكاة  كمدلوالت ومعاين ال كمجرد

رغبة يف إعالء مطالب املظهر والشكل يف الدراسات السوسيولوجية  
 كافة.

ذلك ألن خصوصية العلم اجتماعي ومهمته األساسية تتطلب منوذج 
الفهم التأويلي الذي يوظف قدر اإلنسان على التقمص املتعاطف 
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يف حماولة إلعادة  حلاالت اآلخرين، وأفعاهلم وفهمها من الداخل
إنتاجها ذهنياً، وحبسب )ديليت( الذي أشاد على ذلك يعرض سبباً 
لعدم واحدية املقوالت، إذ كل ثقافة وليدة سياقها التارخيي وألجل 
فهمها ال جيوز تطبيق املقوالت اليت تعتقد بصحتها وإمنا تتقمص 

سراين( إىل   -مقوالت آلخر موضع التساؤل،هذا ويشري )سان
)دوهم( اليت أبرزت الدور اإلبداعي الذي يقوم به العامل عند  كتاابت

اختياره لتفسري دون آخر على الرغم من اتساقها مجيعًا مع الواقع، 
فاحلكم النهائي ليس التجربة احلامسة، وإمنا ملكة احلكم لدى 

 .(58)العامل
فهكذا النقد وما يتلوه من إبداع للبدائل املمكنة مسة قد تكون مالزمة 

كل دراسة اجتماعية للبيئة من الضيق احملدود مبوضوع ما وجمال ل
معاينة ما إىل املعىن الواسع الذي يشمل نطاقًا كاماًل، وهي مقاربة 
سوسيولوجية إن يف احلالة األوىل أم يف احلالة األخرية، وما ميكن أن 
يتوسطهما من حاالت أخرى، ويعترب حينئٍذ النقد وما يقتضيه من 

أن يستفحل يف قراءة أدبيات علم االجتماع البيئي يف شروط مطلوب 
نشأته الغربية، ألنه ليس فقط تعبري عن حاجة ذلك اجملتمع إمنا هو 
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تلبية لتشريع أيديولوجي للسلطة، ولذلك مبثل حمتوايت سياسية 
 واجتاهات فكرية حمددة.

ومن مث فإن الكثري من املتخصصني يف العامل العريب ينتسبون إىل 
ت مثالية حمافظة اليت تقاوم حماوالت تغيري الوضع تغيريًا جذرايً، اجتاها

ابلنظر إىل شيوع األيديولوجيات اليت تشرعن هلذه النظرية، إذ تعمد 
النخب السياسية يف العامل العريب والعامل الثالث إىل تغييب احلوار 

 .(59)الفكري اجلاد، واالحنياز إىل الفكر احملافظ
رة البحثية أن تقوم املقاربة السوسيولوجية للبيئة وهلذا يكون من الضرو 

يف اجلزائر من نظرة جامعة ملوجهات السلوك البيئي ومعانيها 
االجتماعية، ابعتبارها مستمدة من الواقع املدروس وتفّتح على النظرية 
االجتماعية ابلقدر املمكن ومناهج اجلدل الفكري البناءة ويف هذا 

بني الواقع البيئي االجتماعي احمللي  املنحى ما يؤسس لتصور جيمع
ابعتبارها ترااث مهما وجتربة علمية، مع  يولوجية للبيئةسواملعرفة السو 

 جتنب اشكالياهتا املنهجية الشائعة.
فاملالحظ هو ذيوع تبين املنهج التسطيحي وسيادة موضوعات تقليدية 

ت اليت مروراً  مبداخل منهجية غري واقعية ال تتالءم مع حقيقة املشكال
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جية لو تعاين منها اجملتمعات العربية، وهكذا تصبح الدراسات السوسيو 
مغرتبة عن السياق االجتماعي والظروف التارخيية اليت تنشأ وتتطور يف 

 .ظلها
وهذا ما ميكن أن يكون من صميم الدراسة السوسيولوجية، إذ 

ق الظروف التارخيية كل تتكامل فيه عناصر كثرية تتشاكل معًا يف نس
من القيم واألفكار والعقائد والعادات والتقاليد واألعراف، تتعلق 
مبكوانت البيئة الطبيعية، ففي النخيل ثقافة متميزة تدور حول زراعتها 
واالستفادة منها يف شؤون كثرية، تتمدد من اختاذ مثرها مادة غذاء 
ومن عسله  مادة استشفاء إىل ابقي مكوانهتا اليت متثل خام 

وحرف تقليدية كاملظالت واملراوح اليدوية وخشب البناء لصناعات ا
وألغراض كثرية أخرى، ويعين ذلك أن أمناط سلوك تشكلت من 
التفاعل بني اإلنسان والنخيل ومتيزت ابلتطور حبسب أغراض العيش 
يف اجملتمع، وهو سلوك اجتماعي بيئي جدير ابلدراسات 

جمرد وصف العالقة السوسيولوجية البيئية اليت تستهدف التحول من 
التفاعلية بني اإلنسان والبيئة إىل ترشيدها حنو حتقيق املنافع املادية 
والالمادية للمجتمع، وعلى هذا فإن املقاربة السوسيولوجية للبيئة يف 
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اجلزائر ال تتوقف عند أغراض الفهم، ولكنها تتوق إىل أغراض التطبيق 
تتمازج فيها  رخيانيةثقايف الذي يعرب عن اتوالتغيري االجتماعي وال

املعرفة السوسيووجلية للبيئة مع الواقع ليكوان كال واحداً، وهذا هو 
الذي من شأنه أن حيول العلم االجتماعي نفسه إىل نشاط اجتماعي 
ويبعده عن اخلصائص السطحية واملناسبية أو الشكلية اليت تتطلبها 

 التدابري الرمسية األكادميية.
جية للبيئة املنشودة يف اجلزائر مدعوة أن تقوم إن املقاربة السوسيولو 

على مناذج إرشادية مستوحاة من الواقع اجملتمعي اجلزائري، وذلك من 
خالل قراءة حضارية واعية بعيدًا عن االنفعاالت وعواطف االنتماء 
طاملا أن املقام هو للعقل الناقد واملبدع أواًل، ومن مثة األخذ من جهود 

وجي مرهف ومتفتح، حىت يكون ممكنًا النهوض اآلخر حبس ابستيمول
مبنظور سوسيولوجي متماسك ال يتنكر إالَّ  للمتجاوز واملهرتي من 
األطاريح األخرى، ويكسب قابلية التطبيق عمليًا على الظاهرة البيئية 
اجلزائرية ابعتبارها ظاهرة من ظواهر اجملتمع ال جمرد جغرافيًا ساكنة 

هذا يدفع إىل تفتح تلك املقاربة على ما غري شبيهة ابملادة اجلامدة، و 
اجتاه نظري وعلى غري ما علم جمتمعي، لتتسع إىل شرطيات ممارسة 
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وهو اجتاه  (Societilogy)علمية يقتضيها علم دراسـة اجملتمع 
 "حممد عبده حمجوب"سوسيولوجي انثربولوجي جامع، حيث يذهب 

وز لتلك القمة حيث يف ذلك جتا»..يف تبيان خصائصه إىل القول: 
القائمة اآلن يف البحوث املعنية بدراسة اجملتمع بني السوسيولوجيا 
واالنثروبولوجيا االجتماعية، كما جند يف اشتقاق هذا املصطلح من  

 ما يعاجل ذلك اللبس الذي حييط بكلمة(Society)كلمة جمتمع 

(Social)   اليت تعترب عن صفة االجتماعية فضاًل عن االشرتاكية
يوعية يف جوانب النشاط االجتماعي الذي يقوم به أعضاء والش

اجملتمع واليت قد ال تدخل ضمن موضوعات البحث يف علم دراسة 
اجملتمع، حيث تمعىن هبا علوم اجتماعية أخرى كعلم النفس وعلم 
االقتصاد وعلم السياسة مثاًل، يف حني تربز الصفة 

 لألشخاص أو حني تلحق بعالقة أو نشاط معني(Societal)اجلديدة
 .(60)« اجلماعات..

إن مقاربة سوسيولوجية تنشد اإلحاطة جبوانب الظاهرة البيئية ميكن أن 
تنفذ إىل العلوم كلها ذات االهتمام ابلبيئة فتأخذ ما جيعلها أقدر على 

 "حممد عبده حمجوب"الوصف والتحليل والتفسري، ويف املثال الذي عرضه 
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نب القطيعة بني علم االجتماع ما يدعو إىل ذلك، ويشجع على جت
واألنثربولوجيا، ويصوب التعاضد على النحو الذي حيقق أغراض 

 الدراسات االجتماعية يف الدقة واالكتمال املرغوب.
إن املطلوب من الدراسة االجتماعية يف البيئة أن ال تكون هامشية عن 

اجملتمعي اجملتمع اجلزائري أو مغرتبة ألن يف ذلك هتميش للثقافة والواقع 
وجمرايته، ويعين  واحلقيقة، ويف ذات الوقت أن ال تكون منفصلة عن العلم

ذلك أن ال تكون ترديدًا لتوجهات أيديولوجية متناقضة فيما بينها 
ومغرتبة عن الظاهرة االجتماعية للبيئة يف اجلزائر، أي أن ال حتمل 

 حدة.مسات الواقع اجلزائري وال تطلعاته يف التحرر والتنمية والو 
وما ميكن اعتباره خصائص ملقاربة سوسيولوجية للبيئة يف اجلزائر منشودة 
ترتوي من جهود النقد واإلبداع يف التأسيس حيناً، والتكيف اجلائز حيناً 
آخر، وتمشبع كل منها بقدر حبسب اإلمكان الذي حيضر مرة وحيّضر مرة 

إمكاهنا أخرى، لكنه يف حكم املوجود أو القابل للوجود، لذلك ففي 
جتنب تصنع مشكالت حبث أو افتعال مناهج هي جمرد إجراءات تقنية 
منفصمة يف أحيان كثرية عن املستوى احلضاري للمجتمع املبحوث، 
الشيء الذي يكون له انعكاس مباشر على القيمة االجتماعية والعلمية 

 لنتائج تلك البحوث.
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حث فهناك الكثري من الباحثني يتعمدون تناول مشكالت للب
والدراسة من غري مراعاة حاجات اجملتمع احمللي ومشكالته الواقعية، 
ومن مثَّ توضع تلك البحوث يف الرفوف للزينة وتتجاهلها اجلهات 

، ورغم أن الوصف يتعلق ابلبحث ممَّا يؤّدي إىل التخلف واجلمود املعنية،
بحث الرتبوي إالَّ إنَّه يقبل التعميم يف حدود عالية من الصواب على ال

 االجتماعي للبيئة.
هكذا يصري ضرورة منهجية وفكرية كليانيا أن تتفتح كل مقاربة 
سوسيولوجية للبيئة يف اجلزائر على الواقع اجملتمعي بوصفه مفهوماً يف منشأ 
من سريورة اترخيية ومتغريات عديدة أيخذ بعضها برقاب بعض من انحية 

ري النافع من انحية وكذا التفتح على اآلخر يف حدود التالقح احلضا
 أخرى وهذا يستوجب:

 أواًل: مراعاة األبعاد اجملتمعية والثقافية للمجتمع اجلزائري:
 أن تكون شديدة الصلة ابلتنمية يف اجملتمع اجلزائري.

 أن ختتزل احملتوايت األيديولوجية لالجتاهات النظرية الغربية.

 عرفية.لات امناسبة من املنهجي(Les Paradigmes)أن تشيد براديغمات
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أن تبين تصوراهتا للبيئة من أنظومات الثقافة اإلسالمية ابعتبار أهنا 
 ثقافة اجملتمع اجلزائري.

 أن متّت صلتها ابجملتمع اجلزائري حيث ال تكون هامشية وال مغرتبة.

 أن يعرب فعلياً عن انشغاالت اجملتمع ومهومه البيئية.

 اثنياً: التفتح على العلم ونظرايته
 اوز األعمال السوسيوغرافية الصماء.أن تتج

أن أتخذ بناصية الثقافة العلمية ملوضوع البيئة لتكون حلقة الوصل 
 بينها وبني الثقافة االجتماعية للبيئة.

أن تكون متفتحة على األهداف التطبيقية للعلم االجتماعي ضمن 
ترعى الطموح االجتماعي يف التغري حنو األحسن  إسرتاتيجيةدراسات 

ًا لتتوسع من مفهوم دراسة معزولة وحمدودة إىل نظام علمي دائم
 اجتماعي للبيئة حيوي الوظيفة.

إىل  "األيديولوجيا/املوضوعية"أن تتجاوز ثنائيات األزمة الدائرة حول: 
أتسيس مناذج إرشادية جامعة بينها على حنو ال يبخس أغراض العلم 

 حقها.

 ية والتقنية واإلجرائية.تكون منظومة متكاملة من املكوانت الفكر  أن
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أن أتخذ ابلتعددية والتداخلية بني املقارابت السوسيولوجية للبيئة 
 بفكر نقدي مبدع.

 أن تتحني ابستمرار مراعاة للتطور العلمي واالنفجار املعريف.
 
 
 
 

 ةــخالص
 

مثلت البيئة حمل اهتمام لإلنسان ألهنا األرض اليت نزل فيها  
إال أن يعيش فيها ويدفن يف تراهبا، وتطور  للحياة واليت ال بديل هلا

هذا االهتمام مع التاريخ اإلنساين إىل أن صار انشغاال لعلوم شىت 
تتخذ من البيئة موضوعا هلا، ويعين ذلك أن البيئة موضوع اجتماعي 
يف الفكر اإلنساين أتصلت عالقته يف سلسلة من التطورات عرفها هذا 

، ة اختذ طابع العصر الذي ساد فيه الفكر يف عالقته ابلوجود، ومن مث
 فمن فكر الهويت إىل فكر ميتافيزيقي إىل فكر علمي للبيئة.
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غري أن الذي مّيز هذا التطور هو اقتدار على وعي البيئة  
بصورة علمية تشكل وتطور مع الزمن ومن مث مكن صناع القرار 

قة هبا والفاعلني الدوليني من هتيئة نظم تشريعية حتميها وتضبط العال
حينما استشعرت خطرا دامها وعانت بعض آاثره السلبية كما تبني 

 .(1972لك من مؤمتر ستوكهومل سنة )ذ
وقد اشتغل علماء االجتماع مبوضوع البيئة وحرصت مجاعة  

علمية منهم على التأكيد على املدخل األيكولوجي للدراسات 
تشكل علم السوسيولوجية، وأخذ البحث سريه يف هذا املنحى إىل أن 

اجتماع البيئة من جهود بعض الرواد الذين اهتموا ابلظاهرة 
االجتماعية للبيئة ابعتبارها سلوك حيدد منط التصرف املناسب لكل 

ومة قيمها وعقائدها ذات الصلة، لكن ارهتان ظوفقا ملن مجاعة ثقافية
تلك احملاوالت يف سسلجة الظاهرة إىل احلاجة األيديولوجية أو 

فلسفي أفضى إىل أتثري حمتوايهتا األيديولوجية واجتاهاهتا التتشيع ال
السياسية ومستتبعاهتا الفلسفية على الرؤية العلمية للموضوع وهي اليت 
تنشد اليقني والدقة وتدعو إىل جتنب الذاتية واملعيارية، ولعل يف دوران 

 (eurocentrisme)املقاربة السوسيولوجية الغربية حول األوربة والغوربة 
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 مالئمةما يربر مشروع الدعوة إىل مقاربة سوسيولوجية بديلة هي أكثر 
للواقع احمللي من غري تنكر لإلسهام اإلنساين ولكن بتفتح على 
املقتضى العلمي املنهجي الذي تفرضه الثقافة السائدة يف اجملتمع حمل 
االقرتاب املعريف، ألن ذلك من شأنه أن يضمن أتصيل التأويل 

من مث متنعه عن التغريب والتهميش فال تكون السوسيولوجي و 
الدراسات على تنوعها من منطلقات حتمل تصورا يفرض فرضيات 
نظرية غري منبثقة من الواقع البيئي إلنشاء فرضيات عمل ال واقعية بل 
تنمي الدراسة جبعلها تدنو من املوضوع كما هو يف واقعه الثقايف 

 يقتضيها منطق العلم، وهكذا االجتماعي املتميز وهو من العلمية اليت
ابملقاربة السوسيولوجية للبيئة يف اجلزائر جند مساحة مرنة للحركة بني 
جمموعة من املكوانت كالعلم والفلسفة والواقع الثقايف واألهداف 
االجتماعية ومطالب الناس والسياسات البيئية اليت تفرض أن ال تكون 

 تشكيل براديغمات جمرد موضوعات للدراسة بل حمددات تساهم يف
مناسبة لعمل علمي متكامل سواء جاء يف صورة جزئية أو اتسع إىل 
مفهوم العلم كنظام معريف متميز ميثل تشكيل من املكوانت الفكرية 
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ومستتبعاهتا من العناصر العملياتية وما يقتضيه خالل عملية حتليل 
 والتفسري كيفيا كان أو كان كميا.         
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