
ل، 29 عددإنسانيات   14-09، ص. 2192 ظىان – أفٍس

9 

 ثقديم
مضامين بعض  إنسانياتمً مجلت املىضىعاحي املزدوط هرا العدد  ًىاكش

ت أّن الفعل  هفصه في الىكذ، هما ًؽهس الدزاشاث املىجزة خٌى املدًىت الجزائٍس

ت جصبتها دّىالث مدصازعتج ٌعسف  (le fait urbain)ي الحضس   ظّل الدزاشاث الحضٍس

ه الخدلُل هدى مىاضُع وؼىاهس لم جىل ّظ جى ملازباث مبخىسة  التي حصدىد ئلى الحدًشت

ا هفاًتها مً  لها مسهٍز
ّ
البدض والدزاًت. وإذا وان مىضىع بىاء املدًىت ومصازاث حشي

ت في وخاضسا بشيل دائم  ت، فاّن جدلُل املمازشاث الحضٍس الدزاشاث الحضٍس

 ودًىامُاتها مً ألاشفل )الخدذ( كد عسف ججدًدا في الخىاٌو العلمي. 

تهرا البلد ال -سشهدث الجزائ في جهاًت الفترة الاشخعماٍز وغداة الاشخلالٌ  ٍس

 ازجفع ئذ ،اهىت مدجهاعلى الىمغ املعِش ي لصث أزس  شيروزة غير مىخملت للخمّدن -(2299)

 خالٌ الفترة املمخدة ما بين  ٪02ئلى أهثر مً  ٪02مً  الحىاضس حعدادهم في

أزبع  ذاتهاالاظمالي خالٌ الفترة عدد الصيان فُه جضاعف  ، في وكذ الري9292و 2299

الجاهب الحضسي بملداز عشس مساث  جىّشع ،ملُىن وصمت 30ئلى الُىم مساث لُطل 

 ملُىن وصمت. 02مالًين ئلى  0مً عدد شاهىت الحىاضس رجفع يل

الحضسي،  جدّىلهامسخلت ظدًدة في  بداًت شىىاث ألالفين، مع ،الجزائس للد عسفذ

  ئذ
 
ت و جا بين مىخىط مٍز الُىم مدجها عّد ح ُّ أو الخمدًً  سالخدضّ بين الصُاشاث العمىم

 مخعّددة حأوسجت  مجمىعاث جضّم ووأّجها  جبدوجعلها ًما وهى  ،العشىائي
ً
 مجزأ

ً
ل هال

ّ
شي

 
ّ
تًمىً اللٌى أّن  .موغير مىؽ ل في املدن الجزائٍس

ّ
لُت، حشي ، ومً وظهت هؽس ئمبيًر

خُعملها دها و جفسّ  ال مً وصُجا متراهبا م، ينالخاٍز
ّ
كبل اليىلىهُالُت"  املدًىت "ماشى

 اللدًمت )اللطبت، املدًىت 
ّ
/أو والشماوي عها أو اللطس(، و"املدًىت اليىلىهُالُت" ومخع

زة ججزئتها الطغيرة
ّ
و"املدًىت  "الشعبي الخمّدًً"مدًىت البىاء الراحي" أو "و، واملسه

 
ّ
إلشيان الجدًدة لىاظم وامل ت،الحضٍس التهُئتبرامج والتي حعّد مىخىظا ل غ لها"املخع

ي والخجزئاث الصىىُت الفسدًت، ًضاف اث الصىىُت الجماعُت الىبر املجمعّ و الحضسي 

ت  ت التركٍى ُّ ئلى وّل ذلً ما شهدجه الصىىاث ألاخيرة مً أشياٌ ظدًدة للخجّمعاث الصىى
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مىظىدة/ أو في  أوسجت عمساهُتفجىاث  غالبا ما بينئوشاؤها  جّم والتي الخاضت، 

ت في الخعىّ  ذاتهاحعُد املدن حشىُل  هىاو  الجدًدة،ىاحي ضال  ز. مً خالٌ الاشخمساٍز

ت حعمل الدًىامُاث  ًاملعّبرة عً -الحضٍس على  -مجخمع خضسي في ظىز الخيٍى

 املجمىعاثجيشأ  ، ئذالخىؽُم الاظخماعي وأهماط الحُاةو مصخىي الىؽام املياوي 

  تمخخلف الاظخماعُت
ّ
 التي حشي

 
ة، هما ًىمُت ظدًد شلىواث وممازشاث هادُيل املدًىت وج

مخخلف أشياٌ الصىً  هجخمؽهس مً خاللمفهىما ظدًدا للسابغ الاظخماعي جبني 

لرا  ،واملمازشاث الخاضت باالشتهالن والشغل والترفُه وأهماط جّملً الفضاء العام

ت ًمىً اللٌى أّن   ،اثبعد مسوزها بالعدًد مً الخىاكضاث والضغىظو  ،املدن الجزائٍس

 أو/جدًدة مً العمل املشترن والهماط ألا في ًمىً جدبع مالمده حعِش اهخلاال 

 لصُاشاث العمىمُت ومخخلف الفاعلين الاظخماعُين.مع ااملخضازب 

(Belguidoum 2018 ; Semmoud, 2007, 2015 ; Lakjaa, 1998, 2009 ; Bendjelid, 1997, 2010) 

)علم الاظخماع، علم الاظخماع مخعّددة جخّططاث معسفُت ملاالث هرا العدد  جثري 

ت، الجغسافُا( ظىاهب بالفعل ذاث ضلت  االلصاوي، الخخعُغ الحضسي، الهىدشت املعماٍز

خدود  وفم ملازباث جدىاٌو بالخدلُل زالزت مداوز هبري هي:جّم ظسخها  ،الحضسي 

الحسواث الاخخجاط و و ؛)زاهُا( هااملدًىت وأغىاز ؛ )أّوال( الخخعُغ الحضسي املإشصاحي

ت  ُّ   ")زالشا(.ألاشفل و"مدًىت ألاشفل" و"املدًىت مً الجماع

"مدينة ألاسفل" و"املدينة  املزدوطالعدد املىضىعاحي ًدىاٌو الجزء الشاوي مً هرا 

، بدُض حشير الدصمُت ألاولى ئلى فاعلي الحُاة الُىمُت والصيان، بِىما من ألاسفل"

جىلد فُه الدًىامُاث الاظخماعُت وجخعّىز في حشير الدصمُت الشاهُت ئلى امليان التي 

 اليصُج العمساوي والفضاءاث العامت وألاهماط الصىىُت.

ل ملازبت 
ّ
ت  أو مً الخدذ "املدًىت مً ألاشفل"جمش ت ظدًدة في الدزاشاث الحضٍس زٍؤ

 ،، فهره امللازبت جىلي أفضلُت الخدلُل للفاعلين العادًين في املدًىتفيهاوظاهبا أشاشُا 

ت اهخماما بالغا زغم أّن لهم ول املياهت التي حصمذ وال رًً ال جمىدهم الدزاشاث الحضٍس

 ُّ تتها. للد لىا بفهم املدًىت الحلُلُت واملدًىت في خسه لفترة و ، ؼلذ ألابدار الحضٍس

ل وذهبذ ئلى ، وأشياٌ جللي الصيان لها العمىمُتعلى الصُاشاث خبِصت جسهيزها ت، ظٍى

ان الالخّد اهخلاد 
ّ
ز. وشلىهه خدّضسداب الافخلازهم ل بصبب في املدن جدد صي

ّ
 جسه
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ت الّدزاشاث  ت وفئاتها ألاشفل"املدًىت على "مىر شىىاث عدًدة الحضٍس ُّ ، هما الشعب

غ لهاخمً ألاشفل على مشازف املدًىت املاملدن التي جيشأ جلازب 
ّ
حشير . وفي ضىاخيها ع

ت غير دة ًمأبعاد مخعّد ئلى لفعل الحضسي ل ملازبتهره  ىً ملفهىم املىاظم الحضٍس

 .ٌصخىعب معاهيهاالسشمُت أن 

مدًىت ب" مسجبعتأبعاد  تزالز بملازبت را العدد املىضىعاحيــٌعخنى الجزء الشاوي مً ه 

خطىضا عىدما ظدًدة  بدشُت فخذ آفاقً وهى ما كد ،"املدًىت مً ألاشفل"و "شفلألا 

 ، للصىىاث الشعبيو الراحي  ، وإعادة الخأهُلئدازة الىفاًاث ًدىاٌو مىاضُع
ّ
م وحعل

  شيان ميزاب بتراثهم الحي.

 
 
 والبُئي هان الاظخماعيس امللترح في هرا العدد الا ملالهفي  نيفلور ُدهذ بُي ىضحج

ت  املسجبغالاكخطادي و  مدن ظىىب البدس ئدازة الىفاًاث في للعاع بالحىهمت الحضٍس

بين دًىامُاث املىظىدة  تمىاظهلل معّبرةزة ضى وجلّدم مً خالٌ ذلً  ،ألابُض املخىشغ

العلىد "مىر ٌعسف هرا اللعاع ، خطىضا وأّن والصُاشاث العمىمُت ألاشفل"مدًىت "

عُت و  الث شُاشُتجدىّ  الشالزت ألاخيرة ض جلىّ و  أو جللمو/ ،جخجاهلجلىُت وحشَس

، هما "غير زشمياللعاع مً كبل فاعلي  هابُع وإعادة تهازشيلو الىفاًاث ممازشاث ظمع 

ئدازة الىفاًاث" و"ئدازة "ت في شُاق هلدها للخلغ الري ًددر غالبا بين جىّضح الباخش

 ،البدض الحضسي""بـــ مسجبعتشياالث ئىد ئلى عالىفاًاث حجدبير بأن مشيلت  الفلس"،

ا علمُت ًمىنها أن جفخذ  ها مً الدزاشت الجُدةؽلم جىل خومشل هره املىاضُع التي 
ً
آفاك

  .واعدة
بسهاهاث ضُاهت الترار املسجبعت و ً اث ئعادة الخأهُل الراحي للصىازشحعخبر مم

س العمساوي و  اليصُج العمساوي اللدًم بعًدا آخس للمدًىت ًخم علُه ضمً والحفاػ  هجعٍى

 ،في كصىعُىتباملدًىت اللدًمت  جمةنبن . حهخم ئكباٌ اهعالكا مً ألاشفل ائوشائه

 
ّ
صل  جأهُل مصألت ئعادة العمىمُت بادزةالتي "جلازب بها املالضىء على هُفُت غ َو

في الىكذ والخبرة املهىُت للمبادزة احي العابع املإشص مً خالٌ اللدًمتمصاهً املدًىت 

  الري
ّ
مصاهنهم املأهىلت واملحمُت بعسق اعادة الخأهُل في مً ظاهبهم ب انًلىم الصي

خماًت ا في املمازشاث والاشخفادة منه جشمين هرهئلى الدزاشت هره جدعى . مخخلفت"

ل  تاملأهىل تالتراز املجاالث العمساهُت
ّ
عً مفهىم  معّبرةئظساءاث اظخماعُت ليىجها جمش
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فت برل املإشصاثهى مخداٌو في  عما ترار ًخخلفللخس آ
ّ
 أّن  الباخض ًىضح ، هماًامليل

ه ًدمل في زىاًاه " زمًفي ال الصىًهى بمشابت  يالتراسفي املصىً صىً ال"
ّ
جفاوًضا أله

ججازب العِش الُىمي فُه مً ظهت و ، مً ظهت الترار والراهسة ومعاهيهما بين ُامُهامف

 أخسي.

ز م لّد ، ًههفص وفي الصُاق  شبابأ كساءة في رضائيووعُمت  جةاخو عبد العٍز

تها اللسي امليزابُت الصىً فيدًمىمت  خُال واملعِش بها واشخمساٍز مىر  لفخت للىؽسامل تخاٍز

صخعسض الباخشان كسون ةمً عشس  أهثر شيان هره اللسي الخعدًالث التي كام بها ، َو

اجدصين مً أظل  ًُ ا خ
ً
 امللاٌ بالبدض في  هما حهخّم ، ؼسوفهم املعِشُت وظعلها جساز

ّ
الث جمش

تو  بِئتهم املعِشُتلالفاعلين  ، زمزي وزلافي كىي زابغ  على ئشدىاًدا بها املعِش اشخمساٍز

ف هرا الىمغ الصىنيمدي  وعلى ُّ  .للمىعلتىاخُت املجغسافُت و البِئت الع م جى

 حصخخدم أًًضا املىهج الحس يأن  "ألاشفلاملدًىت مً "دزاشت ل ًمىً

 (Martouzet, 2013)  ٍّعاث الخبىاء على جدلُل ت مً أظل فهم ألاظىاء الحضس
ّ
عل

، وفي ممازشاتهم الُىمُت أزىاءالحضسي  املجاٌشيان  يخجهاًالتي الاظخماعُت والخمشالث 

بالغ ألاهمُت مإشسا ألاماهً( أشماء علم ) حعخبر املعالم ألاهىماشدُىُت هرا الصُاق

تهره لازبت مل للممازشاث  شىشُىلصاهُتملازبت  مربوحهاظس جلترح  .ألاظىاء الحضٍس

ت   هامىاظلو  أكالُم مدًىت شُدي بلعباسالدصمُاث الخاضت بب املسجبعتالحضٍس

ت لها في الخعاباث املخداولت الحضٍس
ّ
 وجس  ،بين شاهىت املدًىت وظسق جمش

ّ
ز في جدلُلها على ه

الخدّضس وممازشاجه آداب خٌى شيروزاث ضىاعت  جثري املعازفملازبت خعابُت للمدًىت 

اث املحلُت  .ودوزه في بىاء الهىٍّ

امللترخت في هرا العدد املىضىعاحي املزدوط  ألاضُلته امللازباث الجدًدة و ره صهمح

تالدًىامُاث خٌى مىضىع  سفتفي ئزساء املع اهما جفخذ  ،الحضٍس
ً
أمام ئشيالُاث  آفاك

بت العدًد مً الجىاهب البدشُت ، حعىض أًًضا ولىً بامللابل ،ظدًدة ُّ التي ال جزاٌ مغ

وظه  جددًضو ئعادة الدشىُل الحضسي، عملُاث البدض في مشل  غير مىدشفت جماماو 

ت،  وشغ املدن ت والدصُّ و وألاخُاء الشبه مسهٍز الخىمُت و ير الحضسي، الحىهمت الحضٍس

وزشاث  حصخدعي خطبتالتي ال جزاٌ  والعدًد مً املىاضُع ،والخدّىٌ البُئي املصخدامت

 .مصخعجلتعمل 
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ت في الجزائس مً اهم هرا امللف في ئزساء هرا املجاٌ هأمل أن ٌص لدزاشاث الحضٍس

 . املغازبُت والبلدان

 سعيد بلقيدوم

 ثرجمة سارة بن عبدالقادر
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