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 الديباجة:

الذين  الفاعلينبمثابة قوة قسرية على  إ ،نمطا للعيشباعتبارها محيطا للتفاعل االجتماعي المدينة تعكس 

وسنعود إلى هذه النقطة الحقًا( تعد موضوعا  ،في ذلك الجمعالمدينة )من األصح اعتماد  .االجتماعيلبعد ا يجسدون

 .موضوعا سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا بشكل خاص نظرنا،من وجهة فهي  واإلنسانية،بحثيا في العلوم االجتماعية 

فكرة تنظيم هذا الملتقى تشكلت . "سوسيولوجي بامتياز(: "المدينة موضوع 2009عبد القادر لقجع )لقجع يعتبر

مراكز / مختبرات البحث،  الجامعات، ، عبراالنجازالبحثية المنجزة، أو في طور  وتعزيز األعمالرأسملة، لهدف 

مدن ال"واقع"  فهملقاء يهدف إلى نريده وغيرها، ( مكاتب الدراسات الحضرية، في الجزائر نقصيهالكي ال أو )

صعب  (ليست المهم سهلة بناء على ثراء الحياة الحضرية )كواقع سوسيولوجيالجزائرية بتنوعاتها وتعقيداتها.  

توقعها أكبر أجزائها، ومع ذلك البدّ من توسيع الجهود التي، رغم أننا على وعي بها، إال أن تحدّيها أمر َطُموٌح 

 وتقارير بحثية وخبرات فنيةأعمال أكاديمية من كافيا لتقييم كل ما تم إنتاجه  واحد ال يمكنه أن يكون ملتقىف ،جدا

تدبر الالملتقى، ب هذافي المشاركة ومنشورات معرفية وما إلى ذلك. لهذا السبب فإننا ندعو أولئك الذين يرغبون في 

 الواقع الحضري في الجزائر. مشاهدفي بعض من 

 والرابط االجتماعي ةنيالمد -1

 تماما مثليشغلها، في المجتمع الذي  تتحكم ، فهيبها المدينة تتمتععلينا أن ننوه بالخاصية القسرية التي  ..بداية      

 مدينةال. المخيال وتحّوله تصقلُ  ،السلوكاتقواعد جملة من الممارسات، وتفرض  وتنير التي تسويالمؤسسة 

 ،السكانية الكبيرةالكثافة : لها خصائصها "]...[ ،ة  يان  كَ مَ -اجتماعُ  تهيئة ما هي المعاصرة، بقدرالمدينة أو  ،الراهنة

واسع  لتأثير وبشكلتروم الحضرية  سيرورة،ما هي  ولكن، بقدر إلخ. المحيط الطبيعي،أولوية اإلطار المبني على 

إن  المدينة اليوم في كل مكان، بصورة ما، تحُضروالفضاءات.  االجتماعية، والسكانجميع األنشطة  النطاق على

ومع ذلك تبقى المدينة  .Grafmayer 2008)" )مجتمعية، فهي على األقل حقيقة لم يكن هذا الحضور بشكل مادي

 الرغبةنابع من  راهنياالمدينة الجزائرية  فهم واقعإّن تحوالت والتغيرات. شديدة التأثر لما يحدث في المجتمع من 

َشةً  هذه التغيرات ليست .في رحمهافهم التغير االجتماعي في اللحظة التي يحدث في  ، من خالل قوتها وإيقاعها، َمع 

 َجْمعٌ  "المدينة"، فإن واحد "الحضري"إذا كان ف اً.مدنالمسّماة في جميع المؤسسات البشرية  بالطريقة نفسها،

نشر عام  كتبت في خالصة مقالالتي دافعت عنها فاطمة أوصديق والتي نفسها الفكرة وهي (. 2009)لقجع

( 2017)أوصديق  لمدن"ا تراتبيةو التجانس الحضريب ةالقائللبناء ااه محاوالت ،"علينا أن نكون حذرين تج2017

أن (، وثقافتها )بالمعنى األنثربولوجي للمصطلح(. التاريخ كل مدينة خصوصيتها، وتاريخها )الحاضر جزء منل. 

 :  ننطلق من فكرة تعدد المدن وتنوعها يؤدي بنا إلى

 يجعلنا ننفي وجودمدينة، والذي  عليه )الغربي( لما يجب أن تكون، التخلص من النموذج العالمي أوالا 

 .المدن الجزائرية

استكشاف وتحليل هذه األصالة، عبر يتم ، لكل مدينة أصالتها، فهم الديناميات الحضرية في الجزائر ثانياا

 .أساليب الحياة هي المقصود بذلك

اا نتبناها ي ت" الصورة اإلطفائيهذا الملتقى، " هاسيدومبضع ساعات التي ولو لضع بين قوسين، أن ن، ثالث

، على سبيل التشبيه ال الحصر. هذا يؤدي هذا ذلك أو الحراك قبل 19-المدن، مثل كوفيد  تمر بها أزمةفي كل 

 الخوض فيأو  ،انيةالبحث الحضري "في العموميات واإلثباتات الكلي حصر  ، إلى كوفمان، كما يشير دبالتأكي



إعادة تأسيس  معترافق دائما الحضرية الناشئة ت(. بالتأكيد، Kaufmann 2014" )متشذّرةتحليالت جد محددة و

الرابط االجتماعي، الحضرية المتنقلة، تكون الحضرية الناشطة بالضرورة مدعومة بالتغير االجتماعي. يمر فهم 

 .، وتحوالته والعكس صحيحفي مجملهمع الظاهرة الحضرية في الجزائر بكشف العوامل المؤثرة على المجت

 نمط الحياة الحضرية -2

"كتب روبرت بارك أن المدينة هي حالة ذهنية، مجموعة من العادات والتقاليد، من المواقف والمشاعر 

في السيرورات الحيوية للناس   منخرطة اإنه[…] المنظمة، المتأصلة في عاداتها والتي تنتقل مع هذه التقاليد.

("Grafmeyer and Joseph 1990) هذا يعني أن الفرد حضري بمجرد أن يصبح مستخدًما للمدينة. تكون .

تعلم ممارسة المدينة بنفس الطريقة التي نتعلم بها الكالم. نالمكانة الحضرية نتيجة لسيرورة التنشئة االجتماعية. 

تلك التي ترتبط ، االستناد على ثقافته مع الواقع الجديد، وهذا من خالل يتأقلمالحضري بالتبني)المهاجر(، أن على 

مدينة، هذه الوحدة الجغرافية الالوصول.  مكان ثقافة أيالمغادرة في سبيل التعلم واندماج في ثقافة جديدة،  بمكان

 هي أيًضا "منطقة ثقافية تتميز بنوعها الثقافي الخاص".

ا "مستهلك" لثقافتها، وفي هذا الموضوع الحضري/المديني ليس فقط الشخص الذي يعيش في المدينة، بل هو أيضً 

كتب فيليب جيرفيه المبوني: "ال يتم تحديد ساكن المدينة فقط من خالل منزله وطرق عيشه، ولكن أيًضا من خالل 

لفضاء الحضري. باختصار، هو أيًضا من يعلم ويعرف كيف يستخدم تحكمه في اسلوكه اليومي، ومعرفته 

  .(Gervais-Lambony 1993)"المدينة.

  



 :الحركية -3

سمات الحياة الحضرية، وهو ميزة  يبقى هذا سمة أساسية مناجتماعي، سكني أو يومي  الحراككان أسواء 

 هي تنقالتفكار، كما يشير كوفمان، "األشياء أو األتماًما مثل حركة  ،إن تنقالت الناس .المدينة سكانلنمط حياة 

 (.Kaufmann 2014جميع مجاالت الحياة االقتصادية، السياسية واالجتماعية" ) طالفي قلب التغيرات العالمية وت

 االجتماعي الحراكالسكني،  الحراك

 يحيلاالجتماعي. يمكن أن  حراكالسكني دائًما ما يكون مصحوبًا بال حراكبعيدًا عن كونه نسقا، فإن ال

كي يستقر حي شعبي،  ل منانتقالاكان  نترقية، إقد يكون االجتماعية:  وضعتغيير مكان اإلقامة إلى التغيير في ال

 .إلى أجير في مسكن ال يملكه، من مالك لمسكنهالفرد  تحولكما يمكن أن يكون مرادفًا لالنحدار، إذا  .في حي راق

 السيماوالتساؤل عن معنى الترقية و/ أو االنحدار االجتماعي الذي يتم حوله تنظيم التنقل كممارسة،  إذا من المفيد

 ستراتيجية.اك

 ! ما يحفزه ،التنقل السكني

إذا كانت للمدينة ميزة غربلة السكان وتوزيعهم وفقًا لمراتبهم االجتماعية، ومكانتهم، وأصولهم 

فالدقة هنا ، محدوداالجتماعية، والجهوية أو العرقية، فإنها تمنح، مع ذلك، هامشًا من الحرية لالختيار من بين عدد )

، يمكن أن عشوائيالساكن الذي يجد نفسه مضطًرا للعيش في حي فاإلقامة. وبالتالي،  النتقاء( فضاءات تعد بالفائدة

يختار دواًرا يقع بالقرب من منزل والديه. شكل من أشكال إعادة تشكيل األسرة، في شكلها الممتد، والذي سينتشر 

ت األسرية في المناطق الحضرية" المنشور في الفضاء، كما أشارت فاطمة أوصديق في تقريرها البحثي "التحوال

 (Oussedik 2012) 2012في عام 

 .مكان-الالـالسير في المدينة، 

وتختار، ولكنها تحتوي أيًضا على شبكة من  نتقي" التي تاألقاليممجرد فسيفساء من "ليست المدينة 

والتي )الوقت( المسافات في "صباح الجمعة"،  تختصرالتي  اتالطرقهي نفسها ". الال أمكنة"جملة من و اتالطرق

. مراكز التسوق ومحطات القطارات وغيرها من تبعدها بشكل غير مناسب عند وقت الذروة في سائر أيام األسبوع

مارك أوجي )أوجي  يقول، كما ، يحمل كل فرد من هؤالء "محليته""ال أمكنة " التي يختلط بها اآلالف من الناس

في إعادة تشكيل المدينة،  تساهم وايطة السيارات، إدارة النقل العام، تهيئة خطوط الترامدمقركل من (. 1992

 وبالتالي العالقات بين سكانها، وعادات مجتمعها.

 الدينامية االقتصادية -4

الصناعات، وكذلك التجارة،  هذه التركيبة هي محّرك الحياة الحضرية.، يهو جزء من االجتماع ياالقتصاد

يتّم تصنيف المدن، ألسباب ما، إن لم تكن موافقة لحجها فوفقا لنشاطاتها االقتصادية نة تنبض بالحياة. تجعالن المدي

الحقيقة الجلية في العقد الماضي،  .: مدن سياحية، مدن صناعية، مدن إدارية، مدن تجارية، إلخالسائدة فيها على أنها

التي باتت تهدد وجود ، و"supéretteأو ما يسمى "الراقية متاجر لليد "ازتظهور الم: العلى األقل في المدن الكبرى

ت، كما أّن طرق العرض  لمنتجال ةوالمتنوع ةالواسع اتالخيار بسببوذلك  ،الصغيرة الجوارية التقليدية تاجرالم

ي مناطق وبما أن النقل متوّفر، يزداد التردّد على المتاجر الكبرى واألسواق المتشعّبة الكائنة ف .فيها أكثر جاذبية

، لمعايير سلوك حضريبما هو التسوق، من هذا المنطلق، يخضع . األنشطة االقتصادية المتنوعة بمحاذاة المدينة

 تجارية جديدة، عملية أحيانا، بل وحتى جمالية في أحيان أخرى.

لحل مجموعة من  المنصات" )االقتصاد("تجارة إلى بات اللجوء ، مستجد البدّ من اإلشارة إليه سلوك آخر

اإلنترنت، تسوق عبر لل امركزتعتبر والذي  ،مثال Jumia كـ منصات افتراضيةف. مرا مألوفاأ المشاكل اليومية

من قارورة زيت الطهي إلى أجهزة التلفزيون ذات  كل األغراض الذي يحتاجا الفرد في حياته اليومية: عرضت

 مع األزمة الصحيةرف هذا الشكل الجديد من التجارة نجاًحا كبيًرا ع. ةياألواني المنزل بـ:الشاشات العمالقة مرورا 

حتى أصحاب هذا الشكل من التجارة وهذا السلوك لم يعد مرتبطا بالمنصات االفتراضية المعروفة، الحجر الصحي. و

يعرضون سلعهم على منصات التواصل فصاروا المتاجر الصغيرة لأللبسة واألواني تبنوا هذا الشكل التسويقي، 

مما ال شك فيه أن التجارة عبر اإلنترنت  .مستخدمين في ذلك مركباتهم الشخصية مع خدمة التوصيلاالجتماعي 

 ةالمؤسسات التكنولوجي نوع من، « Yassir » "يسير" تؤدّي . أيضا األشخاصنقل  تتوفّر منّصاتتنمو وتتنوع. 



خالف الشركات لكن على و لتقديم خدمات النقل على الطريقة الجزائرية، عمال جيّدا،ذات العالقة بسائقي السيارات 

لم تبلغ مبلغ المنافس لسيارات األجرة، نظرا لخصوصيات محلية،  « Yassir »"يسير" للنّقل، فإن خدمات  العالمية

 ولنقُْل جزائرية، بالتحديد.

للتفكير في المحاور المقترحة أعاله، دون إجبارهم على التقيد ندعو الباحثين المهتمين بالمدينة والظاهرة العمرانية 

 .بها
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