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 ملخص:ال

تحتضن البيئة الكائن البشري منذ لحظة اإلخصاب، بحيث ال يمكن لهذا األخير  
من بيئة إلى أخرى، ولكل منها طبيعتها  أن يواصل نموه في غيابها. يبقى االناان ينتقل

وخصائصها، فتقدم له متطلبات النمو التي يحتاجها من أجل بلوغ أوج نضجه، وأرقى 
ماتويات تطوره. كل البيئات التي يترعرع فيها االناان تحكمها مجموعة من القوانين 

اعد تظهر في أشكا: مختلفة ومتدرجة في األهمية. تظهر بعض القوانين في شكل قو 
 عامة أو أخالق أو أعراف تااهم في تنظيم واالمة حياة االناان. 

ليس من الاهل دائما على االناان أن يحترم القوانين التي تحكم بيئته، وتااعد  
فى المحافظة عليها، ألن هذه القوانين قد تتعارض أحيانا مع نزواته، رغباته، أهوائه، 

رام القوانين عن هشاشة بنائها في نفس االناان ميوله ومعتقداته. وقد ينجم الفشل في احت
وهو ناشيء في مراحل نموه األولى. وبهذا تتحو: البيئة التي كانت صديقة لالناان إلى 
محيط متعفن، وتصبح حينها مصدرا لإلصابة باألمراض واالضطرابات النفاية 

 والمشكالت الالوكية.
ت التي تبين أن الالوكا بااتخدام تقنية المالحظة بالمشاركة، تم رصد بعض 

ضعف بناء القانون لدى الفرد ونقص قدرته على احترام القانون قد حو: البيئة التي يعيش 
فيها إلى محيط مليء بالضغوط النفاية واالضطرابات الالوكية، بقيت تنتقل من جيل 

 آلخر، وجعل البيئة تتحو: في بعض األحيان إلى مصدر للمشكالت واالضطرابات.   
 البيئة، القانون، الفرد، المفعو: االمراضي. مات المفتاحية:الكل
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Abstract : 

 Environment embraces human being from fertilization to 

death. It is necessary for his growth in different developmental 

stages. Even though each environment has its nature and 

characteristics, every Environment is controlled by a set of  laws, 

which can be seen in different forms : customs, manners, traditions 

and rules which participate in the preservation of the environment. 

 However, it’s not always easy for an individual to respect 

laws, because it contradict sometimes his habits, drives, instincts, 

and beliefs, And in other cases it is related to the shortage of 

construction of the law in the self of human during his early 

developmental periods. This may transform the environment to a 

moldy ambience full with stress and psychological disorders and a 

source to a pathological effect.  

 By using participatory observation, data have been gathered, 

and showed that the fragility in the construction of law among 

individuals has transformed our environment to a source of many 

disorders and problems which has a transgenerational transmission. 

Key words : Environment, law, individual, pathogenic effect. 

 مقدمة
يخضع وجود الكون من بدايته إلى نهايته إلى مجموعة من القوانين العامة  

تامح لها بالمحافظة على ضبوطة والمحددة، تاير المجرات والكواكب وفق قوانين م
وجودها. يخضع نظامنا الشماي هو اآلخر إلى جملة من القوانين المتعلقة بالحركة 

ن إلحاق األذوال بهذه القوانين يشكل خطرا على ديمومة ونشاط  ىحرارة والجاذبية، وا 
 وااتمرارية هذه المجموعة. تتميز هذه القوانين بكونها إالهية محكمة الدقة وقوية المتانة.
إن األرض التي نعيش عليها هي جزء من النظام الكوني والشماي، هي بدورها خاضعة 

فاها محددة فصو: الانة حو: الشمس وحو: ن هاإلى جملة من القوانين التي تنظم دوران
وأوقات الليل والنهار. وعندما ندقق النظر فإننا ندرك أن القانون هو امة عامة تميز 

، بحيث أن كل الموجودات على البايطة لها قوانين خاصة الحياة على ظهر األرض
فهي تعيش في ظل توفر هذه القوانين، وتتالشى في غياب  .تحكم نموها وااتمراريتها

 ها.شروط وجود
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لقد أدرك االناان عبر مراحل تطوره أن صناعة القانون والمحافظة عليه هو 
الضامن الوحيد لبقائه على ظهر المعمورة، أمام النزوات الهدامة التي يتميز بها. وقد 

أتجعل فيها من "أدركت المالئكة الكرام خطورة هذه النزوات عندما قالت هلل تبارك وتعالى  
التي تنجر عن فشل جايمة . كإشارة إلى المخاطر ال(02")البقرة اءيفاد فيها ويافك الدم

ناان في احترام القانون، كرمز يحدد ما له وما عليه، ويااعده في التغلب على أنانيته اإل
 وكبح جماح نزواته.

ناان، كلما كان هذا األخير في حاجة إلى بناء وكلما تعقدت وتشعبت حياة اإل
بين العالم الداخلي والعالم الخارجي. فهناك قوانين تضبط نصوص قانونية تحدد الحدود 

وظائف الزواج والميراث واألكل والبيع والشراء والاير والكالم والعمل والعلم...، وهذا من 
وحضارة راقية. إن الغاية من هذه ذات معنى، أجل النجاح في تنظيم وبناء حياة اليمة 

بالنمو الاوي لالناان. كلما كانت البيئة  المحافظة على بيئة صحية تامح يالقوانين ه
الفرد على بلوغ أرقى درجات النضج والتمايز، وعلى  تكلما ااعد ،مناابة للنمو الطبيعي

جعل البيئة يالعكس من ذلك، فإن فشل االناان في بناء قوانين فعالة أو عدم احترامها 
 متنوعة.غير مالئمة للنمو الاوي وتصبح بذلك مصدرا الضطرابات وأمراض 

االجتماعية و من خال: مجموعة من المالحظات مرتبطة بمجريات الحياة اليومية 
نحاو: أن نظهر أن هشاشة بناء القانون في نفس الفرد الجزائري قد حو: البيئة التي 
لى بني جناه،  يعيش فيها إلى محيط اام، تنتقل منه االضطرابات واألمراض إليه وا 

هي مظاهر هشاشة بناء القانون في نفس الفرد ؟ وما  فما وتورث الوكيا إلى ذريته.
    في بيئته؟لديه مؤشرات االضطراب النفاي والالوكي 

 النمو األقصىو البيئة المالئمة . 1
البيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلناان، بما فيه من تربة وماء وهواء، وبما 

فحة الاماء من شمس تمدنا يحتويه من مكونات جمادية وكائنات حية، وبما تزدان به ص
كما يمكن الحديث أيضا عن البيئة االجتماعية   (.0220بالطاقة الالزمة)حجازي، 

واالناانية، لإلشارة إلى طبيعة ونوعية العالقات التي تحكم أفراد مجتمع ما، والبيئة 
يئة األارية للتعرض إلى طبيعة ونوعية العالقات التي تربط بين أفراد األارة الواحدة. وب
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العمل للكالم عن العالقات التي تربط العما: ببعضهم والقوانين التي تايرهم في عالقاتهم 
مع بعضهم ومع العمل في حد ذاته. تااعد القوانين التي تظهر في أباط صورها في 
شكل آداب وأخالق عامة مرتبطة بالحياة اليومية على ضبط العالقات بين األفراد، 

 التي تؤدي إلى تدهور الروابط وايطرة الغرائز والنزوات الهدامة.      وتفادي وقوع االنزالقات
نقصد بالبيئة المالئمة هنا، تلك الظروف التي تتماشى واياقات النمو الطبيعية 
للكائن البشري، إنها بشكل بايط البيئة التي تحترم قوانين النمو وحاجات االناان في 

إلى الحب والتقدير، يقابلها بيئة محبة مقدرة مختلف مراحله النمائية. فحاجة االناان 
لالناان منذ والدته. نتكلم هنا عن البيئة الوالدية التي يجب عليها رعاية الوليد والطفل 
وتوفير حاجياته المختلفة، منها تقبل الوليد، وتقبل جناه، وتقبل شكله ولونه. ياتند التقبل 

س صفات ال دخل له فيها. عندما عدم نبذ مخلوق على أااأي هذا إلى قانون هام، 
تتوفر حاجة الحب والتقدير للطفل فهو يكتاب صورة إيجابية عن ذاته، تقابلها تصورات 
إيجابية عن البيئة التي يعيش فيها، ومن هنا يكتاب الطفل الثقة الكافية في نفاه وفي 

 .مبادرةوروح ال اآلخرين، مما يجعل عالقاته مع المحيط تتام باإليجابية والفعالية
تؤدي البيئة في صورتها الطبيعية دور الحامي بالنابة لالناان، حيث أنه ال 
يمكن أن نتصور وجود بشري خارج البيئة. تحتضن بيئة الرحم البويضة الملقحة وتوفر 
لها ما تحتاجه للنمو الاوي، كما تحتضن األم وليدها إلى صدرها الدافيء منذ لحظة 

توفير كل ما يحتاجه هذا الناشيء الجديد. ويتولى المجتمع تهيئة الوالدة، ويتكفل الوالدان ب
رياض األطفا: والمدارس والثانويات والمااجد والجامعات والمؤااات من أجل احتضان 
االناان في مختلف مراحل حياته. وكلها بيئات يترعرع االناان فيها في المراحل النمائية 

بقة بخضوعها لقوانين محددة. ويبقى االناان التي يمر بها. تتميز كل من البيئات الاا
، متأثرا بخصائصها اواء كانت إيجابية أو بيئات إلى أخرى حتى الفناء أو ينتقل من بيئة

 البية. 
، حتى قيل أن االناان تؤدي العوامل البيئية دور كبير في تكوين شخصية الفرد 
للفرد بالوصو: إلى  ،تلفةمن خال: المؤااات المخ ،البيئة الخارجيةتامح  ابن بيئته.

توفر  لقيام بمااهمته هو بدوره في تطوير وتحاين هذه البيئة.من أجل امرحلة النضج، 
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البيئة لالناان العديد من الحاجيات الهامة في نموه منها  األمن والغذاء والهواء والماء 
  والدفء والحب والتقدير واالنتماء، وهي كلها حاجيات ضرورية للنمو الاوي.  

إنها تهدف ، بها تعجيلالأو  اإعاقتهليق ال ي ةتلقائي عملية ، أنهالنمومن قوانين 
أقصى  إلىن ينمي اياق تمايزه أاياقي التمايز والتكامل. بحيث يامح للفرد بإلى بلوغ 

نه في ذات الوقت مطالب بأن يربط أدرجاته حتى يتمكن من اختبار ذاته وفردانيته، غير 
يكون مناجما ومتكامال معهم. كلما كانت العوامل فه من األفراد تمايزه مع تمايز غير 

رقي ماتوى تمايزه إلى أوج امح ذلك للفرد بأن ي   ،البيئية غاية في الدقة والنظام واألداء
ضطربة نتيجة الفشل في تطبيق القوانين التي الدرجات. أما عندما تكون العوامل البيئية م

ى نمو اياقي التمايز والتكامل، ومن هنا يبدأ مفهوم فإنها تؤثر البا علتحافظ عليها، 
  الالوكي واالجتماعي في الظهور. النفاي و الضطراب ا

وعلم النفس االجتماعي  ،علم األنتروبولوجيا التحليلية والثقافية واالجتماعية يدلنا
 ،أن البيئة كما أن لها دور الحامي والمؤمن للعديد من الحاجيات النفاية والعقليةعلى 
تؤثر وكما  .في بعض الحاالت تصبح عامل خطورة على هذه األخيرةيمكن أن فإنها 

بالالب منذ بداية تكوينه في رحم األم، بل عليه  ، فهي قد تؤثراإليجاببالبيئة على الفرد 
عندما تكون البيئة مريضة أو مضطربة، فإنها و مباشرة بعد حدوث عملية اإلخصاب. 

ومن هنا فإن االهتمام بالبيئة والقوانين  .بشكل أو بآخرامل التمايز والتك يتعرقل اياق
 التي تااهم في المحافظة عليها لهو من أولويات مهام االناان على األرض، حيثما وجد. 

 العوامل البيئية بين الحماية والخطر. 2
البيئة هي الواط أو المجا: الذي يعيش فيه اإلناان والكائنات الحية األخرى، 

ونبات وماء أو تربة أو مواد صلبة، ومود اائلة أو غازية، وما يضم من نظم من حيوان 
ثقافية، و ، بيئة اجتماعية، أيضاهناك و (. 0220)دياب، وثقافية طبيعية واجتماعية

يكولوجية.و نفاية، و تاريخية، و جغرافية، و  تضمن هذه البيئات الحاجيات المختلفة التي  ا 
ج. وبحكم القواعد التي تضبط هذه البيئات فإنها يحتاجها االناان في طريقه إلى النض

 الناان.ن في صالح النمو الطبيعي والاوي لتكو 
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دور كبير في إكااب مختلفة االفة الذكر، كما أن لها الالبيئات غير أن 
من أن تكون لديها انعكااات البية  ج والصحة والاعادة، فإنها ال تخلاإلناان النض

تيجة انتهاك القوانين التي تحكم كل بيئة، فتتابب في العديد كتنفها عوامل اامة نعندما ت
من المشكالت الجامية والالوكية والنفاية واالجتماعية. قد تؤدي البطالة مثال إلى 
الشعور بضآلة القيمة لدى الشاب، وتهدد الحاجة إلى االنتماء، مما يشعره باالغتراب 

   ر الشرعية. فيدفع به إلى المخدرات أو الكحو: أو الهجرة غي
إن نقص أو الفشل في احترام قانون التقبل مثال، أي تقبل الذات وتقبل األخرين 
كما هم  في أشكالهم، في أذواقهم، في ألوانهم، في آرائهم... يقود إلى نمو مشاعر 

النقص           العنصرية التي تجعل االناان يعيش في حالة من التهديد الماتمر والشعور ب
من. عندما تتعرض حاجة االناان لألمن إلى التهديد فإن كل جهوده تصبح غياب األو 

شباع هذه الحاجة، ومن هنا يحق لنا أن نتااء: عما يبقى له من الطاقة  مكراة لتوفير وا 
في طريقه إلى بناء الحضارة، واالضطالع بالراالة المنوطة به في الحياة. إن االناان 

ال فإن ه يصبح يعيش في حالة دائمة من القلق، الذي يعتبر في حاجة مااة إلى األمن، وا 
 نواة االضطرابات النفاية والالوكية المختلفة.  

إن فشل اإلناان في بناء القانون في عالمه الداخلي، أو باألحرى في اجتياز 
عن ضعف هذا من الناحية النفاية، ينم و  تبر بمثابة ثغرة في بناء الشخصية.يع ،األوديب

األعلى، ينجر عنه ضعف في إفراز مشاعر الذنب الضرورية إلعادة في نمو األنا 
انزالقات متكررة على ؤدي إلى يو االناان إلى جادة الصواب عندما يزيغ عن صورة األنا، 

الصعيد االجتماعي. وفي هذه الحالة يجب على المجتمع تقوية عوامل الرقابة التي تااعد 
ش فيها، فإذا كان هذا غير ممكن، فإن البيئة الفرد على المحافظة على البيئة التي يعي

 .        عرضة للخطر، ومصدر لمخاطر على االنااناالناانية تصبح م
اهل انتهاكها، إلى مشكالت ت   تؤدي نشأة االناان في بيئة تفتقر إلى القوانين أو

ين متعددة واضطرابات على عدة أصعدة، مرتبطة بالمجا: الذي يتم فيه عدم احترام القوان
التي تحكمه. ألن عدم احترام القانون يؤدي إلى تداخل في العالقات تجعل الحدود غير 

على واضحة بين الذات والالذات، فيتأثر اياق التفرد، وال يكون االناان حينها قادرا 
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لماؤولية في مختلف البيئات التي يتواجد فيها. نبين فيما تحقيق االاتقاللية وال تحمل ل
القوانين التي تحكم البيئات المختلفة التي تحتضن االناان وأثره على الفرد  يلي أثر انتهاك
 والمجتمع معا.

 للبيئة الرحمية يالمفعول اإلمراض. 1.2
من المعروف أن هناك قوانين تمنع تناو: المخدرات والتدخين وتعاطي الكحو:  

/واالجتماعية، لكن لهذه المواد على الصحة الجادية أو/و النفاية أو لبينظرا لألثر الا
العديد من الناس ال يحترمون هذه القوانين معرضين حياتهم إلى تعقيدات ومشكالت هم 

التدخين أو الكحو:، فيتابب  نتكلم هنا عن الحامل التي تتعاطى في غنى عنها. يمكن أن
ذلك في حدوث مشكالت صحية لجنينها، على اعتبار أن رحمها هو بمثابة بيئة هامة 

لواجب احترامها من طرف لنمو الاوي للحمل. من خال: انتهاك القوانين اوضرورية ل
مصدرا لمشكالت مختلفة، بد: أن يصبح اب رحمها طابعا إمراضيا، أي تكالحامل، ي

 يااعد على النمو الاليم للجنين. 
 ،كما أن فشل الحامل في اتباع توجيهات الوقاية من األمراض وقواعد الصحة 

ضة إلى أمراض مختلفة تؤثر بصورة مباشرة على النمو الطبيعي يمكن أن يجعلها معر 
للجنين. نقض الغذاء الصحي المتكامل للحامل يؤثر على النمو الطبيعي للجنين، 

وهي مرحلة حاااة بالنابة لنمو دماغ الجنين.  ،ولى من الحملشهر األخصوصا في األ
لنفاية الحادة التي يمكن أن الصراعات العالئقية واالنفعاالت اكما ال يغيب علينا أن 

تتعرض لها الحامل في فترة حملها نتيجة العنف األاري أو الزواجي من شأنها أن تؤثر 
جهاض، والدة عارة أو طويلة، أو حدوث اإلتأثيرا مباشرا على الجنين، فقد تكون عملية ال

ألكل كفرط النشاط أو اضطراب ا ،ويمكن أن يولد الصغير يعاني من اضطرابات الوكية
 أو اضطراب النوم. 

 المفعول االمراضي للبيئة الوالدية . 2.2
أن بعض األمهات تقلقن لكل ابتعاد أو فراق ( Winnicottوينيكوت) يرى  

البنها عنها، وفي الواقع هن تكرهن القدرة التي يمتلكها االبن لالبتعاد عنها واالهتمام 
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ت االاتقاللية لطفلها، فهي تحب من باآلخرين، والخروج عن الطتها. إنها تخاف من قدرا
 .(Samacher, 1998)يكون تابعا لها ومطيع، وتكره من يخرج عن الطتها

ينجم عن هشاشة القانون  ،ألار المضطربةليمثل التفكك األاري النمط الثاني و  
ال يحاو: الزوجان أن يبقى قد صراع وخالف  دائم بين الزوجين، و  أو غيابه، ويؤدي إلى

في المشكلة.  اثالث ايجعال الطفل طرف قدنهما فقط)على الماتوى الثنائي(، بل الخالف بي
(. 0222كما قد يحاو: أحد األبوين أن يجعل الطفل حليفا له ضد الطرف اآلخر)فايد، 

ووايلة للضغط على الطرف  ،صراعات حادةلكثيرا ما يحدث وأن يصبح الطفل فرياة و 
 في حالة الطالق. ،بنها من زيارة أبيه أو العكستمنع االتي م لألكما قد يحدث  ،اآلخر

نتااء: أحيانا في مجتمعنا هل نتزوج مع بعضنا، أو نتزوج ضد بعضنا. كثيرون هم 
، فلما تزوجوا ااءت العشرة بينهم ،األزواج الذين كانت عالقاتهم ببعضهم قبل الزواج جيدة

 .ي يحكم العالقة يغيب تماماألنهم اعتقدوا أنه بحكم االنصهار بينهما، فإن القانون الذ
وكثيرا ما يفاد األزواج العشرة بينهم نتيجة اوء أخالقهم التي ال تصبح تاتند إلى أي 

 قانون.
إن حرمان الرضيع من حقه في الرضاعة الطبيعية دون مبرر وجيه، ال يااعد  

يته. أفال على النمو الطبيعي للوليد، وال ياهل اياق إقناعه بالقيمة لدى من يقوم على رعا
يمكن أن نعتبر هذا نوع من الظلم وهضم لحق صغير ال يعرف وال ياتطيع الدفاع عن 

 حقوقه األاااية. 
( Bateson and Watzlawick, 1950) قدم كل من باتاون وفاتاالفيتش

ف ار على أاااها ، التي المتناقضةنظرية الرابطة المضاعفة القائمة على أااس التعليمة 
و كالهما باتصا: غير فعا: أو مرضي مع أعندما يتام أحد الوالدين  ،الفصاماضطراب 

أن عدم التوازي بين لباحثان ا عتقداألطفا: الذين يقومون بتربيتهم أو التكفل بهم. ي
االتصا: اللفضي واالتصا: غير اللفظي هو الذي يقود لالضطراب النفاي أو الالوكي 

اقضة مع األطفا: وااتخدام راائل متعارضة ااتعما: التعليمات المتنألن  ،وحتى العقلي
يعد من عوامل اإلصابة بالمرض و  ،أن يميز بين الصواب والخطأبلطفل مح لال يا
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أنها ال تحب الارقة، لكنها في نفس الوقت، ترحب بلعبة كأن تقو: األم البنها  نفاي،ال
 ال يفعل. ، فال يفهم الطفل القانون، هل يفعل أو (0222)فايد، قام ابنها بارقتها

في حين يقدم ليدز نظرية االعوجاج لإلشارة إلى األار التي تتام بقلة االناجام 
واالتصا: وطغيان أحد الزوجين على اآلخر، حيث تكون العالقة بينهما اتكالية بد: 

في بعض الحاالت يقوم أحد الوالدين املية، إضافة إلى غياب المرونة والحوار. كت
لو كان  )ابنها("قا: لي. تقو: إحداهن  بناء ضد الطرف اآلخرو األأبالتحالف مع اإلبن 

نوريلو"، وهنا تاوء العالقات أكثر وتتفكك األارة وينحرف األبناء  )زوجها(يزيد يضربك
 فيتجهون نحو المخدرات أو الارقة أو االنتحار أو الكحو:...

 المفعول اإلمراضي للبيئة األسرية على نمو الطفل . 2.2
ن فادت فاداألارة هي خ فهي  ،لية المجتمع، إن صلحت صلح المجتمع، وا 

ي نفس الوقت قد تكون اببا في تؤدي دور الحامي ضد المرض النفاي والعقلي، وف
هما. إذ تشير بعض الدرااات إلى وجود أبنية أارية معينة تااعد في اإلصابة ئنشو 

يشير التحليل النفاي و. (0222)فايد، أو االنحرافات الالوكية بأنواعها المختلفة بالذهان
إلى العصاب األاري كتعبير عن واقعة تكامل األعصبة الفردية و تشريطها المتباد: 
ضمن أارة معينة، وكذلك لتبيان التأثير المرضي الذي قد تماراه البنية األارية، وبنية 

 .(0291العالقة الزوجية بين الوالدين بشكل رئياي على األطفا:)البالنش وبونتاليس، 
إن تعاطي أحد اإلخوة للتدخين، خصوصا إذا كان األخ األكبر، وكانت له  

مكانة بين بقية اإلخوة، فإن ذلك من شأنه أن ينقل هذه اآلفة إلى اإلخوة اآلخرين عن 
التماهي أو التقليد، حيث تكون احتماالت اتصا: الطفل بالمادة كبيرة، عملية طريق 

لة أكبر قوة من رضوخه إلى احترام القوانين والحدود. وتكون حاجته لالنتماء في هذه المرح
وكذلك هو الحا: بالنابة لتعلم الوك تعاطي المخدرات، واوء ااتخدام األدوية، وتبني 

 الالوكات العدوانية في التعامل مع الغير.
إلى جعل البنات  ةمع مشكالت الاكن لدى بعض األار، تضطر هذه األخير  

وأحيانا إلى جوار والديهم في مراهقة، ينامون في غرفة واحدة، والبنين، حتى في مرحلة ال
وهو نفس الغرفة. ياهل هذا االكتشاف المبكر للحياة الجناية لدى الراشدين عند الطفل، 
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تكون في و ، في العالقات بين الجناين ما قد ياهل حدوث مشكالت الوكية غير اوية
 زنا المحارم.تحرش الجناي وحتى كف حش الكالم، والمقدمتها االنحرافات الجناية، 

 المفعول االمراضي للبيئة التربوية. 0.0
ة الاليمة كالنمط الديمقراطي، تتضمن البيئة األارية العديد من األنماط التربوي

ااعد على النمو الاوي للطفل، لكن قد تتبنى بعض األار أنماطا تربوية غير الذي ي
 (0220اعد، أااة ايزر وروف)عن حاب در اليمة تجعل نمو الناشيء في خطر.  

 ، كما هو موضح في الجدو:قود إلى انحرافات الوكيةت ةط التربويانماألفإن بعض 
  التالي

 االنحراف السلوكي النمط التربوي 
الرفض األاري واإلهما: 

(carelessness)  موتك خير ما"
 حياتك، كي انشوفك نكره حياتي"

حان تشوه صورة الذات، فشل التمييز بين ال
والقبيح، الحاجة إلى لفت االنتباه، العدوان، 

  .الحاد، الوحدة، قلة الثقة، الحرمان االنفعالي
  (over-protection)الحماية المفرطة 

 
االتكالية، انعدام االحااس بالواقع وقلة فرص 
اختباره، الخمو:، عدم تكوين المهارات 

 الضرورية، الشعور بالعجز.
األنانية، اإللحاح في المطالب، العدوانية، قلة  (permissivness)التدليل

الصبر، العجز عن تقويم الذات، ااتغال: 
 .العالقات االجتماعية

التذمر ونقد اآلخرين، القاوة على الذات،  التزمت في المعايير
طفيلية الضمير، العجز عن تقويم الالوك، 

 .تجمد الشخصية وقصورها، واالنحراف
الظلم أو القسوة والتشدد أو المبالغة 

 في الصرامة
الخوف، الحقد، القاوة في حااب النفس، 
انعدام روح المبادرة، ضعف مشاعر الصداقة، 
االلتواء والمروق، تثبيط اإلحااس بالجرأة 

  .والقيمة، انعدام التلقائية
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زعزعة األمن، الالوك الماتهجن للفت  والتمييز بينهم ،تنافس اإلخوة
 .النتباه، النكوص، العدوانيةا

تقليد النمط الوالدي، أو االتجاه نحو أنماط  انحراف النمط الوالدي
  .منحرفة أخرى 

 ــةيالــمـدرسالمفعول االمراضي للبيئة . 2.2
يرى بعض الباحثين أن القائمون على شؤون المدراة يتعاملون أحيانا مع  
وهو أو: خطر يمكن أن يحدث في  ،ة ماكناتالكائنات البشريهذه كما لو كانت التالميذ 

، حيث يتم االهتمام الزائد بالمقررات (Si Moussi et col.,:2002المحيط المدراي)
. الدرااية على حااب المطالب التربوية وطبيعة المرحلة النمائية التي يمر بها الناشيء

االمتحان فتقود  فيتعجيزية صعبة جدا أو تعطى األائلة أما في المجا: التعليمي فقد 
على النقيض من ذلك، فقد يقدم موضوع أو المتعلم إلى االكتئاب والشعور بالعجز، 

أحد هاذين الموقفين، أحيانا يتبنى المعلمون . قود المتعلم إلى الغرورجدا في اهلاالمتحان 
التي قد تصل إليه من ليتظاهر األاتاذ بقوته، أو بطيبته، ومرات ليتحاشى التدخالت 

 .، أو أطراف أخرى الزمالء أو األولياءطرف 
الاماح بتفشي ظاهرة الغش، بالرغم من أنها ممنوعة إن هشاشة تطبيق القانون و  

يظهر مدى انتشار هذه الظاهرة في العديد من المؤااات التربوية. بعض التالميذ  ،قانونا
أحيانا تغض إلدارة األااتذة يتااهلون، واكثير من يتفننون في مختلف تقنيات الغش، و 

 دخل في نشوئها وااتمرارها. لهاليس  هشتكي من الظاهرة، وكأنثم ت ،الطرف وتتاامح
كما نجد أحيانا أن المعلمين أنفاهم)الذين يحراون االمتحان( هم الذين يقدمون اإلجابة 

أن الغش ظاهرة ممنوعة،  . وبهذه الصورة، ال يتعلم التلميذالصحيحة للتالميذ في االمتحان
 رى أن ممثال لألنا األعلى بالنابة له يقوم بهذا الالوك.لما ي

إن تفشي بعض الظواهر الخطيرة في المدارس والثانويات جراء قلة التوعية  
والردع القانوني من شأنه أن يحو: هذه البيئة التربوية، التي يفترض أن يتعلم فيها التلميذ 

وتقود إلى  ،غير الاويةمعلومات مفيدة، إلى بيئة تااعد على تعلم الالوكات 
االضطرابات االنفعالية والالوكية. انتشار ظواهر العنف المدراي والتارب المدراي 
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عند المراهقين هي كلها مظاهر تد: على هشاشة بناء القانون على  والتدخين والمخدرات
الصعيد الداخلي)في نفوس الناشئة(، ولكن كذلك هشاشته في من يمثلون القانون على 

 العالم الخارجي)األولياء، المربون، األااتذة، المدراء، الماؤولون...(. ماتوى 
 الجزائرية الجـــــامـعــــةالمفعول اإلمراضي في . 2.2

نها الجهاز العصبي للمجتمع، فهي بالنابة ألجامعة لمن التعاريف الشائعة 
الجتماعي االنظام إطار في لكنها للمجتمع بمثابة الجهاز العصبي بالنابة للجام. 

، ولو كان مكان ألخذ الشهادة بكل الطرق إلى  تتحو: ،المتخلفةمجتمعات التقليدي، وال
الغش، على حااب القوانين التي تحكم وتاير التكوين الجامعي. ياتعمل بعض الطلبة 

على منصب شهادة، تدعم ملفا للحصو: لحصو: من أجل ا ، المحاباة،التدخل، الرشوة
لذلك نجد أن اهتمام نابة معتبرة من  .لعشيرة أو القبيلةالعالقاتية ل وااناد الشبكاتلتدعيم 
نما على الحصو: على درجات  ،بالدرجة األولى ليس على العملوجه الطلبة م تامح وا 

 فقط. لهم باالنتقا:
عما: مقتصر على حصص األيكاد يكون  الطلبة في قاعات الدرس حضور

، وكأن باإلقصاء ضرون إال تحت التهديدالموجهة اإلجبارية، وهم في الغالب ال يح
القانون الخارجي هو وحده من يضبط الحياة الجامعية، أمام هشاشة كبيرة في بناء القانون 

ومن جهة أخرى، فإن القانون الذي يضبط اإلقصاءات واضح، لكن  .الداخلي لدى األفراد
أو يطبق على فئة وال  القائمون عليه يغفلونه كثيرا، فال يطبقونه بصورة ماتمرة لانوات،

العمل امح بيطبق على أخرى، مما يجعل البيئة الجامعية في حالة من التايب ال ت
  .  المثمر أو البحث العلميالجاد األكاديمي 

التأخر في الدخو: الجامعي ظاهرة يمكن مالحظتها منذ انوات ، وكأنه ال توجد 
هر عوامل تؤخر الدخو: الجامعي قوانين تحدد الدخو: والخروج الجامعيين. كل انة، تظ

الخروج  شهر رمضان، األعياد الدينية، زيارة وزير، عدم فتح المطعم، عدم بأو تعجل 
، ويضيع وقت طويل باكرانهيه متأخرين ونبدأ التدريس توفير النقل، بعد الماافة...، إننا ن

شهر رمضان رغم أن الدرااة في . مثال، بالنابة لراالة الجامعة في أمور أقل أهمية
قانونا، إال أن األااتذة والطلبة واإلدارة ال يحضرون إال في حد أدنى. و جارية إداريا، 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
 0909السنة  90العدد:  90لمجلد: ا 040 - 039 ص            

 

942 

 

تواطؤ من عدة أطراف على احق القانون، وبيئة العمل أصبحت مريضة. نذكر أنه 
ة الجزائرية منذ انوات، فإن الحجم الااعي لكل ب نظام : م د، الذي تبنته الجامعحا

أابوعا في كل ادااي، لكنه يندر أن نجد أاتاذا درس هذا  00و 00وحدة يتراوح بين 
 الحجم الااعي على مدار انوات، ألاباب يفوق التطرق إليها حدود هذا المقا:. 

الظواهر التي تنم عن هشاشة بناء القانون لدى الفرد، وقلة احترامه من من  
في أي لجامعة، في االطلبة عن الدرااة طرف القائمين عليه، نجد ظاهر إضراب 

، وأحيانا دون )بداية الدخو: الجامعي، نهاية الانة الجامعية، في أوقات التدريس(وقت
يس على ألن أمرا ما لمدرجات التدريس إلى غلق أبواب الجامعة أو وء جللااابق إنذار، و 

ى رون علصولكنهم ي ،نهم على خطأممثلوا المنظمات الطالبية أ أحيانا يعرفما يرام. 
بد: خضوع الجميع . مصالح خاصةلحصو: على هم المحطمة للجامعة، نظير االوكات

الاتحواذ على ما وا ،غط على اآلخرينضعددهم وايلة للكثر من البعض يتخذ للقانون، 
 ليس من حقهم. 

 المفعول اإلمراضي للبيئة الثقافية . 2.2
ات التي ات الالمنطقية في مختلف البيئدتنتشر األفكار غير الاليمة والمعتق 

ناان، إنها أفكار تنتقل إلى الفرد من البيئة التي يعيش فيها، ولها مفعو: عيش فيها اإلي
البي في حالة عدم التخلي عنها أو تصحيحها، وعندما تتحو: إلى معتقدات دفينة أو 

مغلوطة آلية فكار محورية فإن آثارها التدميرية على الفرد والبيئة تكون وخيمة. تنتشر أ
ي المحيط المدراي مثل  "اللي اقرا اقرا بكري"، "اللي اقرا اقرا في اكتوبر"، وهدامة ف

ومن  ،  "من نقل انتقلما تشجع صيغةكال. كللإلشارة إلى فوات األوان واالاتاالم ل
في غياب  ،المشكل هنا أحياناويكمن اعتمد على نفاه بقي في قامه"، الغش والخداع. 

 يضة.من يحارب ويصحح هذه األفكار المر 
لشعبية تعمل كموجهات تنتشر في البيئة المهنية مجموعة من الصيغ واألمثا: ا 

منذ نعومة أظافره في مختلف المناصب والوظائف. يتشرب الفرد هذه الثقافة  لالوك الفرد
من و جعلها أكثر قوة من الثقافة التنظيمية التي تعمل في صالح تنمية المؤااة. مما ي

"، األمثلة التالية  "عدوك صاحب صنعتك"، "رزق البايلك ة نجدوالاامالقواعد الشائعة 
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تشجع التي  براني"، "أبناء المنطقة"،هذا "انتاوعنا"، " التي تحولت إلى "انتاع التيو"؛
أولوية االنتماء رجح ، وتاالنتهازية وخدمة المصالح الضيقة بد: المصلحة العامة للمنظمة

تبعية بد: االنتاج واالاتقاللية، وركود المؤااة تكرس الرداءة والو  على حااب الكفاءة،
 بد: رقيها.

 واستخدام الدين لألغراض الشخصيةالغلو . 2.2
يعتبر النفاق من األمراض الخطيرة التي تصيب االناان في معتقداته وقد تنتقل  

إلى الوكاته، أو العكس. فبد: أن يتعامل االناان مع الدين تعامال راشدا، نجده ياتعمله 
تعماال صبيانيا، يجعله يتشبث بالماتحبات وال يلق اهتماما لألصو: أو الفرائض. اا

ير اآلخرين. يكفي أن نقدم مثاال ن عند البعض ألغراض شخصية أو لتخذياتخدم الدي
إلبعاد شكوك  ،كرمز ديني ،التي تاتخدم خمارها ،عن هذه الطالبة الجامعية المتحجبة

 م الصوت من أجل الغش في االمتحان. عند ااتخدامها لكات ،الحراس عنها
كل في مكان نشاطه، ياتخدم كثير من الجزائريين الدين عن وعي أو عن غير 
وعي لخداع اآلخرين، وتبرير النقائص التي تشوب الواجبات المنوطة بهم، من قبيل 
االاتعما: غير المالئم لبعض اآليات القرآنية "هللا غالب"، التي ال تعبر عن االمة 

عتقد في بعض الحاالت، بقدر ما تد: أكثر على عدم قدرة الفرد على تحمل ماؤولية الم
احترام القوانين التي تحكم الوظيفة المنوطة به. الدين كقانون إالهي، جدير باالحترام من 
طرف العباد، لكن الواقع يظهر على مدار األزمان أن االناان كفور، إنه يميل أكثر إلى 

له وإلشباع نزواته، من ميله إلى تبني الحق ومتعة ون مصدر لذة اعتناق وتبني ما يك
 والقانون الذي يانده. 

خذ منه فهو يأ ،ن عالقة الجزائري باالاالم انتهازيةإلى أ (0202)مظهر يشير
صراعات نفاية اجتماعية  فيهذه العالقة تاببت  .الباقيويتخلى أو يغفل  ،ليهإحتاج يما 
ال يوجد عندنا ما يدعو للدهشة عندما الفرد هشا.  تمية وجعلمن تعقد حياتنا اليو ادت ز 

. وقد "هللا غالب"  ، يقو:مرور نجد أن الجزائري ال يتعلم قانون المرور وعندما يقع حادث
، يشير التحليل النفاي إلى "هللا غالب"  نجد طالبا ال يدرس أبدا، وعندما يراب يقو:

لعودة الدورية لتالال متطابق من عصاب المصير كتعبير عن الوجود المتصف با
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األحداث البائاة عموما، ويبدو الشخص خاضعا لهذا التالال كخضوعه لقدر خارجي 
 ،محتوم، بينما يجدر بنا، تبعا للتحليل النفاي أن نبحث عن مصادره في الالوعي

 (. 0291كرار)البالنش وبونتاليس، اضطرار التمن خال: مبدأ وخصوصا 
 القانون  تطبيقهاون في التعسف أو الت. 2.2

اواء كان ذو مصدر  ،ترام معالم الداخل والخارج لدى الفرد انطالقا من القانون  
األعلى ويخلق صيرورة عمل  يااهم هذا في تشكل األنا مدني.اجتماعي أو ديني أو 

ذبذبة تلكن المالحظات االجتماعية اليومية تبين عالقة م ،بين مختلف أجزاء األنا منتظمة
في أباط معاني المفعو: و نأخذ مثالين لتوضيح ذلك.  ،اء كان مدني أو دينيبه او 

أو أنه  ،يظهر في أنه ال يطبق على الجميع ،قانون في التعاف في تطبيق الاإلمراضي 
 يطبق على الضعفاء فقط.

إن القانون الذي يااهم في جعل البيئة اليمة هو نفاه قد يتعرض للفااد، كأن 
لكن  ،الجزائري يعلم أن اإلرث مقنن في اإلاالم بق على فئة أخرى.يطبق على فئة وال يط

وال يرض األفراد بنصيبهم إال لما  ،عند تقايم التركة اتخالفكثيرة من  تعائال وال تخل
ن اإلاالم يعطي نصيب من أيعجزوا عن أخذ حق غيرهم. من جهة أخرى معروف 

، حيث ي حتفظ به ما في أحيان كثيرةعبر التاريخ ضل هذا الحق مهضو لكن  ـ،التركة للمرأة
 للرجل، وتحرم المرأة منه في عدة أار.

 ،ليس من الصدفة أن تكون الجزائر من بين الدو: األولى في حوادث المرورو 
لكن  ،بقانون المرورودراية على علم مركبة يكون  يفترض أن كل شخص ياوق 

إال في  ،كحزام األمن ،نهباط قوانيأالمماراات اليومية تثبت أن الجزائري ال يطبق 
مفهوم القانون عندنا طفولي، حيث  نزع بمجرد تجاوزه.يو  ،حضور ممثل للنظام الرامي

يخدمنا حتى في األمور اليومية اه ال نر و أننا ال نحترم القانون إال عند الضرورة، 
من لقانون ي نظر ل ، حيث)حزام األمن، مواقيت العمل، الطابور في المتاجر(البايطة
نما للحياة منظ  ليس لم  العديد من األفراد  طرف بناء النزوات. إن  إشباععائق أمام ك، وا 

 . الخارجي ، وتطبيقه مرهون بوجود ممثل القانون في النفس القانون هش
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 (عاناة في العملالم) بيئة المهنيةالمفعول اإلمراضي لل. 2..1
ر غير العادلة وعدم واألجو للعامل أعباء العمل، والمكانة المنخفضة زايد ت إن 

تؤدي إلى ارتفاع ماتوى الضغط لدى العامل. وضوح وتكافؤ فرص الترقية كلها عوامل 
ؤدي إلى ارتفاع ماتوى الهرمونات المرتبطة بالتوتر قد تفي العمل  ةط الزائدو ن الضغوا  

   فينتج عن ذلك شكاوى وأمراض ايكواوماتية مختلفة.
غالبا ما و  ،مدرك بصورة مشوهةيين جزائر ال العمل لدى كثير منمفهوم إن 

حاب كل  .)الخطفة(والنهب كحصن أو مالذ أو مكان لالنتهازية هياتعمل الفرد منصب
ه، ياتعمل نفوذه في الحصو: على مزايا ال يخولها له القانون. الظروف المواتية بالنابة ل

احة أو حتى ياتفيد العامل من ر دا أو األجهزة عمفي بعض األحيان تعطل الماكنات 
تاتعمل العطل المرضية بصورة غير واقعية،  .أو ياهل عليه التملص من العمل غياب

ال تؤخذ من طرف الفرد ألنه مريض، ولكن لقضاء مصالح أخرى أو للراحة، أو تبرير ف
انقطاع تدفق موظفون تماطلهم في العمل باليبرر بعض ومع التقدم التكنولوجي،  غياب.

تعطيل من أجل قضاء حوائجهم، و والواقع غير ذلك،  (connexion)راحت ا: االنترنات
   الناس ولو مؤقتا.مصالح 
، إلى مكان العمل متأخرين قدر االاتطاعة ااألفراد الحيل لكي يدخلو  ياتعمل 

الغياب عن العمل إال عندما يفشل في  في البعض وال يتردد ،مبكرال خرججتهدون في الوي
فراد هو الحضور في مكان العمل، وليس القيام بالوظيفة ألكثير من اذلك. العمل بالنابة ل

بين األفراد أو  اتصراعفضاء لواإلنتاج وخدمة الغير. مكان العمل في كثير من األحيان 
أياو نعمل " كي الأحيانا ظم تننإننا  .مجند ضد العملفرد وكأن ال ،العما: والماؤو:

واألداء على المردودية ن الالوك البا النمط م". يؤثر هذا نقراو ما ندخلوشاو نتفاهموا 
 د عن الصحة النفاية.يعبو  ،ماتهلكالفرد تابع و  في شتى الميادين ويجعل

االنتهاكات كما تظهر هشاشة القانون في بيئة العمل في المجتمع الجزائري في 
ض ر )مفقطالجادي التي تحدث في إطار العمل، وتؤدي ليس إلى المرض المختلفة 

نما  ضغط الدم...(،الاكر، ارتفاع  أيضا إلى المرض النفاي)القلق، االكتئاب، االحتراق وا 
من جهة أخرى نجد أن . في بعض األحيان حتى إلى فقدان الحياةالنفاي، الفصام( و 
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اتهم قعون تحت ماؤوليومن ي وايهم،مرؤ ماؤولون اتجاه البعض بناه التالط الذي قد يت
ال و فاية وعالئقية على حااب االنتاج. في خصومات وصراعات نياتنزف طاقة العامل 

أو  كانت جناية اتقل تحرشات من لديهم نفوذ بمن يرون أنهم عائق أمام نزواتهم، اواء
 .غير ذلك

 للبيئة االجتماعية المفعول اإلمراضي. 11.2
لكن  ،تقليدية تتم تحت اإلطار الدينيو الزواج في مجتمعنا وظيفة بيولوجية 

المهر مثال، كشرط من شروط الزواج غير  قاليد هي المايطرة.داخل هذا اإلطار نجد الت
لكن  ،األفراد تومتروك لخصوصيا، وخاتم من حديدمن ذهب بين قنطار فهو  محدد دينيا
فأصبح ما يعرف بمهر المثل أو العرف، الشيء الذي بقاعدة اجتماعية، قيده قد يالمجتمع 

يبرر و  ،ادر على التحكم فيهاتابب في انتشار مجاعة جناية أصبح المجتمع غير ق
ك قانون الفروق محطمين بذل ،"ما نخالفوهاش على اختها" ن مهر المثل بقولهماالوالد

 .الفردية بين األفراد
بابب دوس البعض على ، ىفي جو من الفوضفي عدة مرات تتم األعراس 

  يراعال موكب العروس مثال، فيالقوانين األخالقية والقواعد االجتماعية والمدنية. 
 يقععندما أحيانا، و  الطريق، ويتعمدون الدوس عليهاوهم في قوانين المرور كل الاائقون 

"هللا غالب، قائلين  حادث مرور وتزهق فيه أرواح يلجأ األفراد إلى الدين لتبرير الحادث 
 ،كاتبة، جابها ربي". في كثير من األحيان يرغم صاحب العرس كل القاطنين بجواره

من خال:  ،باالاتماع إلى األغاني التي يرغب فيها هو ،عنهنابيا ين وحتى البعيد
كما تاتعمل الايارات في تمنراات  .، وكأن العرس يهم الجميعااتعما: مكبرات الصوت

ير مشاعر الفرح ااتعماال غير عقالني، أو كلعب، كتعبير عن عجز األفراد عن تاي
اكب األعراس بابب قلة احترام ة في مو حوادث مرور مميت قعوليس من النادر أن ت لديهم،
 . المرور قانون 

العويصة التي تعاني منها لقد أصبح العنف في المالعب من المشكالت 
تنامت هذه الظاهرة منذ انوات، وأصبح من غير الممكن القيام بمباراة في كرة إذ  الجزائر،

 زالقات الوكيةوانالقدم دون الحضور المكثف لرجا: األمن، ومع ذلك تحدث تجاوزات 
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عندما فاز الفريق الوطني على نضيره المصري، فقد حدث في  0202في انة كثيرة. ف
 010رح وج   ،اقوطو دوس، و صدم، و دهس، ، بين شخصا 00االحتفا: بهذا الفوز موت 

ماليين الدنانير في وأ هدرت ، ا:مثعلى ابيل  الجيزي ة ، وحرقت أو دمرت شركشخصا
 (.، أو الشماريخ)المفرقعات واأللعاب الناريةمن جوعأشياء ال تامن وال تغني 

يعرف المدخنون في الجزائر أن التدخين مضر بالصحة الجادية وحتى النفاية، 
ولكنهم يصرون على التمادي على هذا الالوك، وقد يعتقد البعض أنه من شيم الرجولة. 

قة ممنوع قانونا، ألنه كما يعرفون أيضا أن التدخين في األماكن العمومية واألماكن المغل
يضر بالصحة الجادية للمواطنين، لكننا نجد المدخنون يدخنون في المقاهي، في 
المطارات، في أماكن العمل)المكاتب أو القاعات( وقاعات االنتظار)الحافالت، 
القطارات(، إنهم ال يدخنون إال عندما ال ياتطيعون إلى ذلك ابيال. تظهر المالحظات 

ة التي يتميز بها بناء القانون في نفوس األفراد، وتبين التهديدات التي الاابقة الهشاش
 . والفرد معا تنجر عن ذلك على البيئة

 خالصة 
ي كون التفاعل الماتمر بين الفرد ومحيطه البيئات المختلفة التي يترعرع فيها 
 االناان في مراحل النمو والتطور. ومن أجل المحافظة على هذه البيئات، وتفادي
االصطدامات الناجمة عن نزوات البشر وحاجياتهم المتضاربة، اهتدى االناان شيئا فشيئا 
إلى القانون، كحامي لكل من الفرد والمجتمع. يبدأ القانون في شكله األولي من تكون 
الضمير االنااني، ثم يتدرج إلى القوانين المدنية في مختلف جوانب الحياة االناانية. 

فإن االناان يعرف عن طريق ومتينة ون الداخلي مبني بصورة اليمة وعندما يكون القان
التعلم ما له وما عليه، وهو ما يجعل البيئة تؤدي دور الحامي في اياق النمو االنااني. 
أما عندما يكون بناء القانون الداخلي هش لدى االناان فإن ذلك يتطلب إاناده بالقانون 

 على الجميع. م و بحز الخارجي، ودعمه عن طريق تطبيقه 
في المجتمعات التي وعت أن القانون يااعد على تنظيم الحياة االناانية، وكان 
القانون يعمل في مصلحة الجميع، وقف الكل ادا منيعا ضد كل التهديدات التي من 
شأنها أن تحطم القانون أو تغفله، مما أحدث نوع من التوازن بين المصلحة العامة 
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اصة لألفراد. عندما يجتهد األفراد في احترام القانون في مختلف للمجتمع والمصالح الخ
جوانب الحياة)اإليكولوجية، المهنية، المرورية، االجتماعية، التربوية،...(، فإن ذلك يجعل 
البيئة االناانية اليمة تااعد االناان في بلوغ أوج ماتويات الرقي، ومصدر لالشباع 

 المتباد: للحاجيات االناانية.
حو: األفراد في المجمعات التي لم تلق باال إلقامة القانون، أو نظرت إليه لقد 

بيئتهم إلى  ،كعائق أمام إشباع النزوات، أو رأته في مصلحة فئة على حااب فئة أخرى 
محيط فااد ومتعفن جراء كثرة المشكالت النفاية واالنحرافات الالوكية، فأصبحت البيئة 

فترض بها أن تكون صمام ياة االناان، وكان يومصدر خطر لح ذات طابع إمراضي،
 حماية وأمان. 

إن االحترام المتزايد للقانون من طرف ممثلين القانون أوال، وكل األفراد، كل في  
مكان نشاطه، هو وحده الكفيل بالمحافظة على بيئة اليمة تااعد االناان على النمو 

 إلى فضاء االرتقاء الحضاري. والتطور، وتنقل المجتمع من دائرة التقوقع والتخلف 
 المراجع
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