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 ثقديم 

بعم ملامين  إوساهياتمً مجلت املىكىعاحي املصدوج هرا العدد  ًىاكؽ

ت أّن الفعل  هفظه الىكذفي ، هما ًظهس الدزاطاث املىجصة حٌى املدًىت الجصائٍس

ت جثبتها مدظازعت حّىالثج ٌعسف  (le fait urbain)ي الحلس   حّل الدزاطاث الحلٍس

ل الخحلُل هحى مىاكُع وظىاهس لم جى هّح جى ملازباث مبخىسة  التي حظدىد ئلى الحدًثت

ا مظازاث و بىاء املدًىت مىكىع  وإذا وان .البحث والدزاًتهفاًتها مً  لها مسهٍص
ّ
حؼي

ت وحاكسا ت جح فاّن  ،بؼيل دائم الدزاطاث الحلٍس ودًىامُاتها لُل املمازطاث الحلٍس

  ججدًدا في الخىاٌو العلمي.عسف كد ألاطفل )الخحذ(  مً

فيال البلد هرا -الجصائس ػهدث ت ٍس وغداة الاطخلالٌ  نهاًت الفترة الاطخعماٍز

 زجفعا ئذ ،اهىت مدنهاعلى الىمى املعِش ي لظث أزس  طيروزة غير مىخملت للخمّدن -(2690)

 لفترة املمخدة ما بين دالٌ ا ٪02ئلى أهثر مً  ٪02مً  الحىاكس حعدادهم في

أزبع  ذاتهادالٌ الفترة عدد الظيان الاحمالي فُه جلاعف  في وكذ الري، 0202و 2699

بملداز عؼس  الحلسي  الجاهب جىّطعوبامللابل  ،ملُىن وظمت 30ئلى الُىم مساث لُـل 

 ملُىن وظمت. 02مالًين ئلى  0مً عدد طاهىت الحىاكس رجفع يل مساث

، الحلسي  جحّىلهامسحلت حدًدة في  ،بداًت طىىاث ألالفين ومع ،الجصائس عسفذللد 

  ئذ
 
جا بين  الُىم مدنها عّد ح ت والخحلّ مىخىج مٍص ُّ  أو الخمدًً  سالظُاطاث العمىم

لمخعّددة ح أوسجت مجمىعاث جلّم ووأّنها  جبدوجعلها ً ماوهى  ،العؼىائي
ّ
  ؼي

ً
 مجصأ

ً
هال

 و 
ّ
ت املدنًمىً اللٌى أّن  .مغير مىظ ل ،الجصائٍس

ّ
لُت، حؼي في  ومً وحهت هظس ئمبيًر

ذُعملها دها و جفسّ  ال مًمتراهبا وظُجا ، ينالخاٍز
ّ
كبل اليىلىهُالُت"  املدًىت "ما مؼى

 اللدًمت )اللـبت، املدًىت 
ّ
/أو والثماوي وها أو اللـس(، و"املدًىت اليىلىهُالُت" ومذو

صة تها الـغيرةججصئ
ّ
و"املدًىت  "الؼعبي ًًالخمّد "أو "مدًىت البىاء الراحي" و، واملسه

 
ّ
إلطيان الجدًدة لىاهم وامل ،تالحلٍس التهُئتبرامج مىخىحا لوالتي حعّد  ى لها"املخو

الظىىُت الفسدًت، ًلاف  ي والخجصئاثاث الظىىُت الجماعُت الىبر املجمعّ و  الحلسي 

ت  ت التركٍى ُّ ئلى وّل ذلً ما ػهدجه الظىىاث ألاديرة مً أػياٌ حدًدة للخجّمعاث الظىى
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مىحىدة/ أو في  أوسجت عمساهُتفجىاث  ما بينغالبا ئوؼاؤها  جّم والتي الخاؿت، 

ت في الخوىّ  ذاتهان حؼىُل حعُد املد هىاو  ،الجدًدةلىاحي ال   ز.مً دالٌ الاطخمساٍز

ت حعمل الدًىامُاث  ًاملعّبرة عً -الحلٍس على  -مجخمع حلسي في هىز الخيٍى

 املجمىعاثجيؼأ  ، ئذالخىظُم الاحخماعي وأهمان الحُاةو  مظخىي الىظام املياوي

  تمذخلف الاحخماعُت
ّ
حُيالتي حؼي

 
ة، هما حدًدًىمُت  طلىواث وممازطاث هال املدًىت وج

 ًمذخلف أػياٌ الظىمً دالٌ  جخمظهسمفهىما حدًدا للسابى الاحخماعي  جبجي

لرا  ،الفلاء العام جّملًوالترفُه وأهمان  واملمازطاث الخاؿت باالطتهالن والؼغل

ت ًمىً اللٌى أّن   ،بعد مسوزها بالعدًد مً الخىاكلاث واللغىهاثو  ،املدن الجصائٍس

 أو/والعمل املؼترن جدًدة مً الهمان ألا في ًمىً جدبع مالمحه  اهخلاالحعِؽ 

 الفاعلين الاحخماعُين.مذخلف لظُاطاث العمىمُت و مع ااملخلازب 

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

ـاث معسفُت مخعّددة  ملاالث هرا العدد جثري  ـّ )علم الاحخماع، علم الاحخماع جذ

ت، الجغسافُا(  بالفعل ذاث ؿلت  احىاهباللظاوي، الخذوُى الحلسي، الهىدطت املعماٍز

حدود  وفم ملازباث جدىاٌو بالخحلُل زالزت محاوز هبري هي:جّم هسحها  ،الحلسي 

الاحخجاج والحسواث و ؛)زاهُا( هااملدًىت وأغىاز ؛ )أّوال( الخذوُى الحلسي املإطظاحي

ت  ُّ   ")زالثا(.ألاطفلمدًىت ألاطفل" و"املدًىت مً و"الجماع

 
ّ
والسلوك  التمدين" املىطىممً هرا العدد املىكىعاحي املصدوج الجصء ألاٌو  صًسه

للخعبير  مياها التي حعخبراملدًىت عالكتها بي و املإطظاح الخمدًًعلى " الحضري 

مدًىت ألاطفل " املىطىممً هرا العدد املصدوج  الجصء الثاوي أّما والاحخجاج الاحخماعي.

انها مً دالٌ جحلُل  ُعالجف" املدًىت مً ألاطفلو 
ّ
 في اتهممظاهمو مبادزاتهم املدًىت وطي

  ؿىع مدًىت حلُلُت.

، املدًجي أهم فاعل في جىظُم ؿىاعت املجاٌ الحلسي حعّد  الدولتًجدز الخرهير أّن 

 كغى املولب الاحخماعي املخىاؿلمىاحهت مً دالٌ بسامجها الىاعدة طعذ ئذ 

. فما بين طىىاث املتزاًدة مً الظىًجلبُت الاحخُاحاث  بغُتالىمُت  ئحابتجلدًم و 

مً الىحداث الظىىُت كمً امللُىن وهـف  نجّم ئهجاش ما ًلازب امللُىهي، 0222-0226

 ًبدو ووأّنها  ، لىًعُتخوىّ العمساهُت الالبرامج طُاق 
ّ
ع يجفى ر في املدًىت مً دالٌ املؼاَز
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 أؿبح م   فلىالظىىُت 
ّ
-الاطخعجالي  ًًالخمدطمح هرا الىىع مً . ظىء املعِؽدا لىل

ظاحاث الخلساء واملسافم املالتي جذلى مً  والىحداث الظىىُت املىحـس في بىاء ألابساج

ت ُّ مً هسف  وغير مهُيل غير زطميبؼيل  احخماعُتمظاحاث  باطخحدار -املحل

م هلف املعّد  تالفاعلين والظيان العادًين مً أحل حعٍى  .اث الخجاٍز

  عيً الخوىّ ًهخاحا دالـا لهرا الخمد لظىوُىتبمدًىت علي مىجلي الجدًدة حعخبر 

حُث أّن وظمت،  022 222الُىم حىالي  فهي جلّم  ،الىاجج عً الخذوُى الحلسي 

ذها وجـمُمها و  ظياوي الري حؼهده لفائم الا لحعل منها مـبّ إعمازها وؼأتها وجاٍز

ل  .هوحدود مفازكاث الخذوُى الحلسي العلىي ، وهى ما ٌعىع مدًىت كظىوُىت
ّ
ًحل

جُت ال ظيروزةال بلقيدومطعُد في هرا الظُاق  هدظاب املدًىت الجدًدة علي الخدٍز

 ،مسادفت لحُاة أفللت جدىاوب فيها ؿىزة املدًىت املىؿىمت مع ؿىزة أدسي ىٍّ مىجلي له  

ت  املجاالثزىاًا بين ئذ ًبرش جىامي الفعل الاحخماعي املىخج مً ألاطفل   برمجتاملالحلٍس

فجىاث الخذوُى الحلسي  دادلو الظيان( ) مجاالث املعِؽ)الخذوُى الحلسي( و 

 
 
ت اث الدًىامُ خغّل ط التي املدًىتبىاء عُد مظاءلت عملُاث َو ، جبرم  امل  ئهاوأحىاالخجاٍز

عمُم  ئحدار حغُيرعلى  -الخذوُى الحلسي  بسامج على مظخىي  -غير املخىكعت أطاطا

 في وكع املدًىت الجدًدة.

 آدس على امللازبت املإطظاجُت في جذوُى املدن مىولت عخبر ح
ً
وادي ميزاب مثاال

ت  ل تالبِئو  الظيان معِؽأهمان التي جمّع  تهاالجحىّ و الصحساٍو
ّ
زهاها الُىم  التي جمث

عً الخذوُى  تحدود همىذج التهُئت الىاجج بشار ديرة عالجوفي هرا الظُاق حزئِظا. 

خعازق مع املإطظاحي للمدن  الري ًخجاهل الظسوف البُئُت الخاؿت باملىولت ٍو

تفي  الحلسي لخذوُى لالعىاؿس ألاطاطُت   ًتحدودم نهما جبيّ  ،املدن الصحساٍو

تامللازباث  الري ٌعّد حٌى الخىمُت املظخدامت  للخفىير اأفاكفخح جفي ذلً و  املسهٍص

 .ألاهبر في الىماذج املإطظاجُتالغائب 

ل مىولت وادي ميزاب همىذحا وكمً املجاٌ الحلسي هفظه، 
ّ
للمفازكت جمث

ت املىحىدة  بين  ت واملعماٍز فعىق اطدثماز والخذوُى املإطظاحي، زساء جلالُد الحلٍس

ت  ذلً مً همىذًحا أوؼأ الخذوُى العمساوي أحل ئعادة الخفىير في املدًىت الصحساٍو

املعازف الخوبُلُت ذاث  بأّن  يري غر  داهُِال في هرا الظُاق جرهسها .ملدًىت في الصحساء
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 ،ئلهام للعمازة املعاؿسةواهذ مـدز العالكت مع امليرار الثلافي العمساوي للمىولت 

فيرودـىؿا أعماٌ  هلوت اهوالق مهمت للخـمُم "هىان  :الري هخب أهدزي ٍز

، ولىً أًًلا بؼيل عام ى في الظُاكاث املىادُت اللاطُتاملعمازي والحلسي ، لِع فل

ت وال جلىُت فحظبفي مىاحهت حغير املىاخ.  ، بل ملازبت ذلً لِظذ لغت عامت حـٍس

  ."ن ػاعسي وػمىلي كىي جحخىي على ميىّ 

ت جحلُل وكمً طُاق ئػيالُاث  أزاز الخذوُى العمساوي، حعسف املدن الجصائٍس

 بين  الججاوعظاهس المل جىامُا
ّ
ئعادة هحى فيها  السابى الاحخماعيب ًدفعما  وهى ها،انطي

ل  البىاء
ّ
توالدؼي   حدًد في ظل ممازطاث حلٍس

 
اث املجهىلت التي ج  أوحدهادمج الهىٍّ

 ها املخعّددةزهاهاتو املىاهىت  طاطهأجلامً مً  مً أحل ئهخاج أػياٌ حدًدةالخمدًً 

مذخلفت  جخذر مظاهس، بحُث الاهخماء ئلى العؼيرة أو اليظب( )الاهخماء ئلى املدًىت ولِع

ت( العمل الجماعي )حمعُاث،مً  في هرا ًمىً  .حسواث احخماعُت، هلاالث حلٍس

وعلى وحه  ،الفلاء العامالتي احخلذ  "سانالح  " الهّبت الؼعبُتملازبت الظُاق 

ل ول ً .(0202ئلى مازض  0226ملا ًفىق الظىت )مً فبراًس  ،الخـىؾ وطى املدن
ّ
حل

ت مً الري ػمل  -الىهجي هرا الحدر ئطهامهُفُت  وشاربب عبد الىهابو  عريان حىٍز

 ػعىز  بعثفي ئعادة  -الىثير مً املدن
ّ
 وطى مدًىت كظىوُىت بؼيل غير مظبىق ً جمل

طيان كمنها ر عبّ مجاال ٌ بـفتهاغىاز املدًىت ل دواز الىظُفُت ألا جحدًث  أطهم في

ؼغلىن  عً آزاءهم ألاحُاء  التي وؼأثض ى الول ، هما ٌعالج الباحثانالعام هافلاءَو

ألاطبىعُت التي جسهذ أزسا ال ًمحى في الؼىازع والظاحاث التي اعخاد هره املظيراث  دالٌ

   بها.املخظاهسون املسوز 

 الؼباب الحلسي  عً امللترحت في هرا العدد في ملالخه فريش ىهاوعحظاءٌ دٍو 

ل، في هره البلدانف .طىطُىلىحُتفئت بىؿفها في البلدان املغازبُت 
ّ
كل ألا فيها التي ًمث

ت ٪32عاًما أهثر مً  02مً  ما  طىت 03-22 املمخدة ما بين مً الظيان  والفئت العمٍس

ت مخجاوظت املتزاًدة  جيخج املؼهدًت، ٪22ًلسب مً  ًّ واكعلؼباب املدن زٍؤ  همعنهم، لى

  حًدااملخخلفت املعِؼُت  ودـىؿُاتهم
 
في هرا  الباحث ًىاكؽ. ظهس عىع ذلً جماماج

  اهوالكا مًمفهىم "الؼباب الحلسي" الظُاق 
ّ
ت التي جإز  س جحلُل الظسوف الحلٍس

عخبر ذلً، في املدنلؼباب املهمؼين لالحُاة الُىمُت  في ً   َو ً مًمددال مهما 
ّ
فهم  مى
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ؼير ، هما ٌحلسي  الىطىفي  وججلُاتها وحعابيرهاحسهت احخجاحُت و املظألت الاحخماعُت 

املوالبت  ون دجّد  ً الرًًػباب املدن  أطاطها دًىامُت حدًدة لألحُاٌ بسوشئلى  الباحث

 حم في املىاهىت.بىؿفه بالحم في املدًىت 

وجدعى  ،للبحثآفاكا ألاّوٌ في حصئه  املىكىعاحي املصدوجالعدد  هرهجفخح امللاالث 

خاّؿت مً املدًىت الجىاهب وإبساش ال مىاؿلت الخفىير في الفعل الحلسي بالجصائس ئلى

ت الجدًدة في السابى الاحخماعي و  وجأزيراث ذلً علىوأغىازها  ، املدنالظلىواث الحلٍس

  .الخذوُى الحلسي بسامج حدود  مظاءلت أزىاءدـىؿا 

ٌ لها اعمأحظى جالتي  صمود ةبملابلت مع هىز  العددجم ئزساء هره   يالخلّل  البحثُت حى

على في هرا الظُاق اللىء  ذ حظلى الباحثت، ئالاحخماعي لخذوُى املدن بالخلدًس

ًئعادة اطتراجُجُاث 
ّ
هما  ،مدًىت الجصائس عًا بىاًء على أهسوحته الحلسي املجاٌ  جمل

تلهىامؽ ل حعىد بالىلاغ  و  ،الحلٍس
 
لرلً هظستها حٌى الدظُير الظُاس ي وأكالُم م لد  ج

  كىاحي املدن.

ً مً التي تهّد جبلى العلباث 
ّ
د أي وؼان بحثي معسوفت حًُدا، أهمها عدم الخمى

لتلظىاهس ججاوش املظاهس الظوحُت ل
ّ
ذاث املىاكُع املظتهلىت دون باإلػيالُاث  املخعل

ت  ، أو جلً املسجبوت بالهسوب هحى ألامام مً دالٌ البحث الاهالع على الخغُيراث الجاٍز

  املدًىت الحلُلُت. في مىاكُع ال عالكت بىاكع

ُّ  كمًد بل هي وّل معّل  ،دةفي هماذج محّد  ال جىحـس املدًىت ًفسق ت مظخمسة حسه

ًيبغي أن ، بحُث ال ًاث الجدًدةئلى مجمىعت مً الخحّد جوّىزها وجحّىلها الاطخجابت 

ًإدي الخفىير في املدًىت املسهت ئلى زبوها بىماذج جيخمي ئلى فتراث شمىُت مذخلفت عنها، بل 

ُّ رّ الخغي باطدباقًجب ئًجاد الوسق التي حظمح لها  ،مً ذلًعلى العىع  ف اث والخى

 توالاكخـادً تالصحُاملخاهس و التي جيؼإها  ت الجدًدةالاحخماعُ الهؼاػتومع  معها

  .البُئُتو 

 سعيد بلقيدوم

 ثرجمة سارة بن عبدالقادر
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