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الــهجـــرة وتـــوزيع السكــان في الــوطن العـــربي
تحــول التــوزيـع السكــاني في الـوطن العربي ،مع مرور الوقت إلى ظاهرة دينامية تتميز بالتغـــير
الدائم  ،ففي إطار العالقات شبه الثابتة التي كانت قائمة بين المناطق الريفية والحضرية  ،كان هناك نوع
من التوازن األيكولوجي في توزيع السكان ،إال أن هذا التوازن يتعرض للخلل نتيجة التغير الواسع الذي
حدث في عــناصر العالقات التي تشكل بنية هذا اإلطار ،وكان أبرز جوانب هذا الخلل تغير العالقة في مراكز
الثقل السكاني التي تمثلها المناطق الريفية والبوادي .
لقد شهدت المنطقة العربية خالل العقود األخيرة حركة أكــثر انتشارا في هجرة سكان الريف إلى
المدن ،وال سيما المدن الرئيسية وذلك بتأثير عوامل متعددة يأتي في مقدمتها :
البحث عن فرص الشغل ،خصوصا وأن مركز الثقل في تطور حركة التصنيع يوجد في المناطق الحضريةوالمدن الرئيسية بالذات ،مقابل إهمال نسبي متفاوت للمناطق الريفية ،
 نوع وطبيعة العالقات التجارية للدول العربية ،إذ من الطبيعي أن ترتفع درجة التحضر في أية دولةتتركـز صادراتها في عدد محدود من السلع غير الزراعية ،فمعدالت وحجم تيارات الهجرة تتزايد بتزايد
فرص العمل والنشاط االقتصادي غير الزراعي .
 نـظـام المــلـكـيـة الـذي يسمح باالحـتـفـاظ باألرض ألغـراض المتاجرة العقارية دون استغاللها زراعيا،وغيره من األنظمة والقوانين والتشريعات ،مما قلل من إمكانية وجود توازن بين سكان الريف والمدن،
األمر الذي أدى إلى خروج أعداد كبيرة من الريف بحثا عن فرص الشغل حيث ينتهي الكثير منهم إلى
العيش في ظروف أسوأ من ظروف حياتهم الريفية.
هذا التسارع في ظاهرة التحضر خلق إشكاالت شتى من اإلرباكات االقتصادية واالجتماعية أهمها:
ظاهرة االنفجار السكاني في المدن الرئيسية التي تضاعف عدد سكانها بمعدل يوازي ضعف معدل الزيادة
الطبيعية للسكان ،مما جعله يفوق اإلمكانات االستيعابية في هذه المدن ،مقابل التناقص المتزايد في حجم
العمال الزراعيين وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على مساحات األراضي القابلة للزراعة ،مثل
بروز ظاهرة امتداد المدن ،وتآكل وتصحر األراضي الزراعية ،وانتشار األحياء الفقيرة والعشوائية ذات
الكثافة السكانية العالية  ،وتردي العالقات االجتماعية وتراجع القيم.
زكي حـــنـوش – أسباب ونتائج الهجرة السكانية من الريف إلى الحضر في الوطن العربي
مجلة عالم الفكر -العدد األول -يونيو – شتنبر  -9111ص  222وما بعدها ( بتصرف ).
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أوال :مكـــون النــصــوص 01 ( :ن )
 -0بم يــوحــي إلــيـــك عـــنــوان الـــنـــص؟ (  0ن )
 -4حــــدد أفـــكــــار الـــنـــص األســـــاس (  0ن )
 -3اشــرح ما ورد في قــــول الكاتـــب  :الهجرة إلى المدن كانت بسبب " البحث عن فرص الشغل،
خصوصا وأن مركــز الثقــل في تطــور حركة التصنيع يوجد في المناطق الحضرية والمدن
الرئيسية بالـذات ،مقابـل إهـمــال نسبــي متفــاوت للمــناطــق الريـفــيــة " 0(.ن )
 -2يتنازع النص حقالن دالليان ،الحـقــل االجــتـمــاعــي  ،والحقـــل االقـتــصـادي  .استخــرج األلفاظ
والعـبارات الدالــة عــلى كـــل حــقـــل  ،وأبــرز العــالقــة القائــمــة بينهما 0.1 ( .ن )
 -1حدد من خالل النص االنعكاسات السلبية للهجرة على المدن (  0ن )
 -6وظــف الكاتب أسلـوبا تقـريـريا فـي الـنـص ،مـثـل لـذلك بـمـا يـنـاسب مـن الـنـص ،مـبـرزا وظـيـفة
هــذا األسـلــوب (  0.1ن )
 -7اكـتـب – بأسلـوبـك الخــاص – فــقــرة تـــلخـــص فيها ما ورد في النص من أفكار ،مبديا وجــهــة
نــظــرك فـي عـــوامـل الـهــجــرة الــتـي ذكـــرهــا الـكــاتــب3 ( .ن )
ثانــيـا :مكـــون الــدرس اللــــغـــوي 12 ( :ن )
 -0استــخـرج مـن النـص ما يأتي :تـمـيـيــزا وبـين نوعه وحكمه -اسما منسوبا وبين المنسوب
والمنسوب إليه 4 (.ن )
 -4حول األعـــداد الواردة في الجملة اآلتية من صورتها الرقمية إلى صورتها اللفظية ،وحول ما ينبغي
تحويله" :هاجــر إلى المــدينة (  9عائـلة ) تتكـون كل عائلة من (  00فـــرد )  ،مما تتطلب
كــراء (  04حافلة ) لنقل األمتعة ،وتتطوع للمساعدة (  02مساعـــد ) من الشباب  4 (.ن )
مكـــون التعـــبـير واإلنشاء (  6ن )
أدت الهجرة من البادية إلى المدينة حسب الكاتب إلى  " :بروز ظاهرة امتداد المدن وتآكل وتصحر
األراضي الزراعية ،وانتشار األحياء الفقيرة والعشوائية ذات الكثافة السكانية العالية  ،وتردي العالقات
االجتماعية وتراجع القيم".
توسع في هذا القول مستثمرا في ذلك ما اكتسبته في مهارة " توسيع فكرة ".

