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براز البحوث حول المدن الجزائرية تتمخص أىداف ىذا العدد في من خالل  تشجيع وا 
ىمة في المسامن أجل مجاالت جديدة في و  يةاستطالعنظرة بمة مقد  الالتركيز عمى المشاركات 

التحميل  ا عمى مستوىتغيير ذلك ، حيث يتطمب تحيين المعارف حول مسألة المناطق الحضرية
ظيارا إل تحميل الممارسات الحضرية نوعا من التجديد وفي نفس الوقت شك   ،إلشكالياتل اوتجديد

سيرورات نشأة  شكمت في حين ،مختمفة البعد واألىميةلالستمرارية من خالل توظيف رؤى 
 ليجمع ىذا العدد بين المقاربات المبتكرة وتمك التي تعمإذ  .مسألة رئيسة لفترة طويمة المدينة

مجال نحو مختمف تخصصات العموم فتح الكما يسعى إلى عمى تجديد المقاربات الكالسيكية، 
 نسانية واالجتماعية.اإل

ة ي  حصمت عممإذ  ،الت عمى مستوى الواقع الحضريتحو  مجموعة من التشيد الجزائر 
أد ى إلى  و  عمى أنماط الحياةما أث ر بشكل واسع وسريع في غضون عقود من الزمن، ر التحض  

ة رات ميم  تغي   وبذلك أحدثتاليياكل االجتماعية واالقتصادية، الت عمى مستوى المجتمع و تحو  
 تأثير من خالل -في طور التكون يمر  الذي -الحضري  المجتمع ظيري داخل المجتمع.

 اأنماط ظيرت ، إذالتنظيم االجتماعي وأنماط الحياةو نظام الفضاءات  عمى المعتمدة الديناميكيات
أعادوا تشكيل الذين ة لمختمف الجماعات االجتماعية عمى الممارسات اليومي   تستند حضرية جديدة

طرق و االجتماعي  لرابطلكل من اجديدا  معنىً ىذه األنماط أعطت ، حيث نمط حياة المدينة
المدن تشيد  .وأشكال استخدام الفضاء العموميليوايات او العمل و  يةاالستيالك لممارساتاو يش الع

 حيث، والضغوط التي تحياىاواضطرابيا  ،تناقض الجماعات االجتماعيةتحوال في ظل  الجزائرية
مختمف صراعات السياسات العمومية و الالمشتركة أو  األعمال نتيجةجديدة  تظير أشكاال

 .أو كمتاىما الفاعمين االجتماعيين



 نتج، حيث المدن الكبرى فكرةيور بدأت في الظ  ومن ثم  تزايدت كثافة البنية الحضرية
تكثيف  درجة دتزاكما  ،الفضاءات الحضريةعن التجمعات الحضرية وضواحييا ما يعرف ب

 منطقة 152إلى  122بالجزائر من بكة الحضرية. ارتفع عدد المناطق العمرانية الحضرية الش  
سجمت المناطق العمرانية الصغيرة و  ،1002إلى  2311وذلك خالل الفترة الممتدة من 

في الوقت -بينما لم يتراجع (، 1022يرة نمو عالية )الديوان الوطني لإلحصائيات، توالمتوسطة و 
المدن الكبرى الوطنية والجيوية، المدن الجزائرية بين  نوعتوعميو ت ،ن الكبرىتوسع المد -ذاتو
لتخطيط العمراني الجديد، الناتجة عن امناطق العمرانية المتوسطة والصغيرة، المدن الجديدة ال

 .لديناميكيات المحميةوليدة االتي ُتعدُّ وتمك 

مرحمة جديدة من التحوالت الحضرية، حيث  1000عرفت الجزائر بداية من سنوات 
ن مجموعة األنسجة العمرانية لتكو   تتجاور وتمتقي فيياالمدن من مجموعات  تتشكلغالبا ما 

مخطط ال)غير  وذلك نتيجة تشابك السياسات العمومية والتحضر التمقائي ،ة أو غير مرتبةأمجز 
ل من ىذه المدن تتشك   من المدن الجزائرية أن   اريخ الخاص لكل  ادا عمى الت  اعتمو ما يالحظ  ،لو(

تداخل مجموع األنسجة العمرانية: مدن فترة ما قبل االستعمار )القصبة، المدينة، القصر(، 
"المدينة شكل شبكي(،  المساكن في مجموعيظير و ذات تخطيط متعامد )"المدينة االستعمارية" 

" )مدن برامج عمراني العمومي، "المدينة المخطط لياأو المدينة وفق التخطيط ال ذاتية التشييد"
التعاونية الكبيرة التجمعات السكنية التخطيط العمراني، المناطق السكنية الحضرية الجديدة، 

 المجمعات السكنية الشعبية(.و 

التي ظيرت  ةاص  ترقية العقارية الخكنية الجديدة لموعميو ينبغي االىتمام بالمجموعة الس  
 كائنةاألنسجة العمرانية ال بالمناطق الخالية في في أغمب األحيان نشاءىاإمنذ سنوات، حيث تم 

 .رىاتطو   خضمفي  تعيد المدينة تشكميا داخميا إذن .يدةحي المدينة الجدبضوا

 ،يتوافق مع األقطاب الجديدة والمراكز الحضرية تأسس تدريجيا نظام خاص بالفضاء
، الكبيرةالمشتركة نية عات السكالتجم   :ياأو تفرق ،الشوارع مختمف مناطق المدينة حيث تربط

   التخطيط العمراني العمومي. ، أحياءالمغمقةاألحياء السكنية 



، حيث تزايدت ومتباينين غير متجانسينوبشكل متزايد سكانا أصبح سكان المدن 
ة جيودا كبير  ن حول المناطق الحضريةالباحثو  لذيب .مختمفةأشكاال  ةتخذماحتياجاتيم ومطالبيم 

الممارسات اليومية  نتيجة حضرية جديدة ابرزت أنماطإذ  .الظواىرلموصول إلى فيم ىذه 
 .أعادوا تشكيل نمط حياة المدينةالذين لمختمف الجماعات االجتماعية 

برز نوع جديد من  إذ، مستوى االجتماعيالوتوزيع عمى  ويجري حاليا إعادة تكوين
البحث  عتوس  . رت بدورىا أنماط العالقات داخل الفضاء العموميالفضاءات التجارية التي غي  
المناطق الحضرية،  تحسينإشكاالت بحث جديدة تمثمت في نحو حول المناطق الحضرية 

ضواحي المدن  عمى مستوىالحاصمة الت تحو  والالجديدة الخاصة بالترفيو االستيالكي، ماكن األ
يتطمب فيم المناطق الحضرية حاليا االنصيار  وألجل ذلك ،حديثة لمرابط االجتماعيالنماط واأل

 التام في دراسة الواقع المعاش الحضري.

منظور مزدوج يجمع ما نقترحو في ىذا العدد ىو تناول مسألة المناطق الحضرية من  إن  
لرىانات بالواقع اآلني  الحرص عمى ربط البحث مع ،صاتد التخص  تعد  المنيج المقارن و بين 

، كما ص طموحنا في تعزيز المقاربات المتداخمة والشاممة لمعموم اإلنسانيةتمخ  ي ،المجتمع الجزائري
بدورىا عمى تنشيط وفتح قنوات  والتي ستعمل ،ة لممعارف واألماكناقتراح نظرة عام  إلى ع نتطم  

  بحث جديدة.

بمواضيع متنوعة بشكل واسع، فعمى سبيل المثال ال الحصر قد يمكن أن تيتم المقاالت 
العالقة بين و  ، المسارات السكنيةالمدينةالمتشكمة ضمن فضاء الت التمث  تتناول أنماط العيش، 

الفضاءات التجارية و  االنتقال إلى المدينة واالستقرار بياو  واقعيالفضاء المرغوب فيو والفضاء ال
ة والمسألة التسيير اليومي لبيئة المعيشو "، "الحوكمة الحضريةواألنماط الحضرية الجديدة، و 

رات يتمثل القاسم المشترك لمجموع المقاالت في تقديم معارف جديدة حول التغي  البيئية... 
عادة و ماعية االجت  عمى المستوى االجتماعي.تشكيل األنماط الحضرية و اليياكل الحضرية، وا 

 أو أن تتعداىا: في المحاور التاليةمواضيع المقاالت تتوزع  يمكن أن



عادة توزيع : عمى األساس االجتماعي والمكاني هاإعادة تصميم المناطق الحضرية وا 
صالح والتجديد، الفقر ورفع المستوى المعيشي، اإل األنسجة السكانية القديمة والجديدة، تفشي

 ضواحي المدينة ووسط المدينة.المجموعات الكبيرة واألحياء الشعبية، 

ممارسات في إطار التسويات واالتفاقات وليدة : الفضاء الواقعي -خططالفضاء الم
عادة استغالل الفضاء الحضري، العالقات بين الفضاء المخط   من طرف  ط لواستغالل وا 

فضاء الواقعي )دين أصحاب البناء الذاتي وبين الفضاء مين، المسؤولين، المقاولين والمتعي  المصم  
   .(المستخدمين والمستفيدين

االستراتيجيات السكنية والتأكيد عمى اليوية االجتماعية،  :الجماعات االجتماعية بالمدينة
كيف يتم اختيار  .الممكيةعمى المدينة  وتحديد االنتماء و  تنعكسالتي  معاييرالطبيعة العالقات و 

 الحي واالستقرار بو؟

اليويات  القرب الفضائي والبعد االجتماعي، األحياء المغمقة:االختالط االجتماعي، 
الرابط الحي والمدينة، إخفاء اليوية، االختالط االجتماعي.  االنتماء إلىتراتبية المحمية 

ل أشكال االجتماعي في عالقتو بالواقع الحضري وممارسات التفاعل االجتماعي، كيف تتحو  
 عمييا في ظل األنماط الحضرية الجديدة؟الرابط االجتماعي أو ىل يتم الحفاظ 

أشكال استغالل الفضاءات العمومية والتفريق  الفضاءات العمومية والبيئة الحضرية:
 والتمييز بينيا، الفضاءات التجارية، األشكال الجديدة لالستيالك الحضري.

الترميم، التجديد، انعاش  والحياة داخل األحياء: التسيير اليوميو الحوكمة الحضرية 
ستحداث ل بالمجموعات السكنية المشتركة، ااألنسجة العمرانية، الحياة داخل األحياء، التكف  
 خدمات جديدة، الممكية المشتركة وأشكال تسييرىا.

الجمعيات، الحركات االجتماعية بالمدينة،  جراءات الجماعية واالندماج في المدينة:اإل
 النضال الحضري.

التأثير عمى أنماط العيش والتمثالت داخل  هندسة والتخطيط العمراني كمرجع حضري:ال
 .تراثال إشكاليةالمدينة، 



داخل الفضاء والزمان، الممارسات االجتماعية : أنماط العيش، مشاركة الحياة اليومية
 والعنف الحضري. رإليجاااليوايات ووقت الفراغ، 

 إلى ييدف منظورستولي لجنة المجمة اىتماما خاصا باالقتراحات التي تندرج ضمن 
سياب في تقديم المنيجية ال سيما ما يرتكز منيا عمى الدراسات الميدانية، مع اإلتجديد األفكار 
براز البعد الكشفي والتحميمي و و مقارنة االعتماد عمى الو المعتمد عمييا.  ، وىي معايير عينة الدراسةا 
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