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ثقديم
ًىاكؽ هرا العدد املىكىعاحي املصدوج مً مجلت إوساهيات ملامين بعم
الد اطاث املىجصة حىٌ املدًىت الجصائسٍت ،هما ًظهس في الىكذ هفظه ّ
أن الفعل
ز
ّ
الحلسي )ٌ (le fait urbainعسف جحىالث مدظازعت جثبتها ّ
حل الدزاطاث الحلسٍت
الحدًثت التي حظدىد ئلى ملازباث مبخىسة جى ّحه الخحلُل هحى مىاكُع وظىاهس لم جىل
ّ
هفاًتها مً البحث والدزاًت .وإذا وان مىكىع بىاء املدًىت ومظازاث حؼيلها مسهصٍا
وحاكسا بؼيل دائم الد اطاث الحلسٍتّ ،
فان جحلُل املمازطاث الحلسٍت ودًىامُاتها
ز
مً ألاطفل (الخحذ) كد عسف ججدًدا في الخىاوٌ العلمي.
ػهدث الجصائس -هرا البلد السٍفي نهاًت الفترة الاطخعمازٍت وغداة الاطخلالٌ
( -)2690طيروزة غير مىخملت ّ
للخمدن أزسث على الىمى املعِش ي لظاهىت مدنها ،ئذ ازجفع
حعدادهم في الحىاكس مً  ٪02ئلى أهثر مً  ٪02دالٌ الفترة املمخدة ما بين
 2699و ،0202في وكذ الري جلاعف فُه عدد الظيان الاحمالي دالٌ الفترة ذاتها أزبع
مساث لُـل الُىم ئلى  30ملُىن وظمت ،وبامللابل ّ
جىطع الجاهب الحلسي بملداز عؼس
مساث ليرجفع عدد طاهىت الحىاكس مً  0مالًين ئلى  02ملُىن وظمت.
ّ
للد عسفذ الجصائس ،ومع بداًت طىىاث ألالفين ،مسحلت حدًدة في جحىلها الحلسي،
ئذ ح ّ
ّ
ّ
والخحلس أو الخمدًً
العمىمُت
عد مدنها الُىم مصٍجا بين مىخىج الظُاطاث
ً ً
ّ
جلم أوسجت ّ
العؼىائي ،وهى ما ًجعلها جبدو ّ
ووأنها مجمىعاث ّ
مخعددة حؼيل هال مجصأ
ّ
ّ
مىظمً .مىً اللىٌ ّ
أن املدن الجصائسٍت ،ومً وحهت هظس ئمبيرًلُت ،حؼيل في
وغير
ّ
ّ
جفسدها وعملها الخازٍذُين ،وظُجا متراهبا مؼىال مً املدًىت "ما كبل اليىلىهُالُت"
ّ
(اللـبت ،املدًىت اللدًمت أو اللـس) ،و"املدًىت اليىلىهُالُت" ومذووها الثماوي و/أو
ّ
واملسهصة ،و"مدًىت البىاء الراحي" أو " ّ
الخمدًً الؼعبي" و"املدًىت
ججصئتها الـغيرة
ّ
ّ
املخوى لها" والتي حعد مىخىحا لبرامج التهُئت الحلسٍت ،واملىاهم الجدًدة لإلطيان
ّ
املجمعاث الظىىُت الجماعُت الىبري والخجصئاث الظىىُت الفسدًتً ،لاف
الحلسي و
ّ
ّ
ئلى ّ
للخجمعاث الظىىُت التركىٍت
ول ذلً ما ػهدجه الظىىاث ألاديرة مً أػياٌ حدًدة
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الخاؿت ،والتي ّ
جم ئوؼاؤها غالبا ما بين فجىاث أوسجت عمساهُت مىحىدة /أو في
ّ
الخوىز.
اللىاحي الجدًدة ،وهىا حعُد املدن حؼىُل ذاتها مً دالٌ الاطخمسازٍت في
حعمل الدًىامُاث الحلسٍت ّ -
املعبرة عً مجخمع حلسي في هىز الخيىًٍ -على
مظخىي الىظام املياوي والخىظُم الاحخماعي وأهمان الحُاة ،ئذ جيؼأ املجمىعاث
ّ
الاحخماعُت مذخلفت التي حؼيل املدًىت وجحُيها طلىواث وممازطاث ًىمُت حدًدة ،هما
جبجي مفهىما حدًدا للسابى الاحخماعي جخمظهس مً دالٌ مذخلف أػياٌ الظىً
واملمازطاث الخاؿت باالطتهالن والؼغل والترفُه وأهمان ّجملً الفلاء العام ،لرا
ًمىً اللىٌ ّ
أن املدن الجصائسٍت ،وبعد مسوزها بالعدًد مً الخىاكلاث واللغىهاث،
حعِؽ اهخلاال ًمىً جدبع مالمحه في ألاهمان الجدًدة مً العمل املؼترن و/أو
املخلازب مع الظُاطاث العمىمُت ومذخلف الفاعلين الاحخماعُين.
)(Belguidoum 2018 ; Semmoud, 2007, 2015 ; Lakjaa, 1998, 2009 ; Bendjelid, 1997, 2010

جذــاث معسفُت ّ
جثري ملاالث هرا العدد ّ
مخعددة (علم الاحخماع ،علم الاحخماع
اللظاوي ،الخذوُى الحلسي ،الهىدطت املعمازٍت ،الجغسافُا) حىاهبا ذاث ؿلت بالفعل
الحلسيّ ،
جم هسحها وفم ملازباث جدىاوٌ بالخحلُل زالزت محاوز هبري هي :حدود
الخذوُى الحلسي املإطظاحي ّ
(أوال)؛ املدًىت وأغىازها (زاهُا)؛ والاحخجاج والحسواث
ّ
الجماعُت و"مدًىت ألاطفل" و"املدًىت مً ألاطفل"(زالثا).
ّ
ًسهص الجصء ألاوٌ مً هرا العدد املىكىعاحي املصدوج املىطىم "التمدين والسلوك
الحضري" على الخمدًً املإطظاحي وعالكتها باملدًىت التي حعخبر مياها للخعبير
والاحخجاج الاحخماعيّ .أما الجصء الثاوي مً هرا العدد املصدوج املىطىم "مدًىت ألاطفل
ّ
واملدًىت مً ألاطفل" فُعالج املدًىت وطيانها مً دالٌ جحلُل مبادزاتهم ومظاهماتهم في
ؿىع مدًىت حلُلُت.
ًجدز الخرهير ّ
أن الدولت ّ
حعد أهم فاعل في جىظُم ؿىاعت املجاٌ الحلسي املدًجي،
ئذ طعذ مً دالٌ بسامجها الىاعدة مىاحهت كغى املولب الاحخماعي املخىاؿل
وجلدًم ئحابت الىمُت بغُت جلبُت الاحخُاحاث املتزاًدة مً الظىً .فما بين طىىاث
ّ ،0226-0222
جم ئهجاش ما ًلازب امللُىهين وهـف امللُىن مً الىحداث الظىىُت كمً
ّ
خوىعُت ،لىً ًبدو ّ
طُاق البرامج العمساهُت ال ّ
ووأنها جفىير في املدًىت مً دالٌ املؼازَع
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ّ
الظىىُت فلى أؿبح مىلدا لظىء املعِؽ .طمح هرا الىىع مً الخمدًً الاطخعجالي -
املىحـس في بىاء ألابساج والىحداث الظىىُت التي جذلى مً املظاحاث الخلساء واملسافم
ّ
املحلُت -باطخحدار مظاحاث احخماعُت بؼيل غير زطمي وغير مهُيل مً هسف
الفاعلين والظيان العادًين مً أحل حعىٍم هلف ّ
املعداث الخجازٍت.
ّ
الخوىعي
حعخبر مدًىت علي مىجلي الجدًدة بلظىوُىت هخاحا دالـا لهرا الخمدًً
جلم الُىم حىالي  022 222وظمت ،حُث ّ
ّ
أن
الىاجج عً الخذوُى الحلسي ،فهي
وؼأتها وجازٍذها وجـمُمها وإعمازها حعل منها ّ
مـبا للفائم الظياوي الري حؼهده
ّ
مدًىت كظىوُىت ،وهى ما ٌعىع مفازكاث الخذوُى الحلسي العلىي وحدودهً .حلل
في هرا الظُاق طعُد بلقيدوم الظيروزة الخدزٍجُت الهدظاب املدًىت الجدًدة علي
مىجلي له ّىٍت جدىاوب فيها ؿىزة املدًىت املىؿىمت مع ؿىزة أدسي مسادفت لحُاة أفلل،
ئذ ًبرش جىامي الفعل الاحخماعي املىخج مً ألاطفل بين زىاًا املجاالث الحلسٍت املبرمجت
(الخذوُى الحلسي) ومجاالث املعِؽ (الظيان) ودادل فجىاث الخذوُى الحلسي
املبرمج ،وَعُد مظاءلت عملُاث بىاء املدًىت التي ط ّ
خغل الدًىامُاث الخجازٍت وأحىائها
غير املخىكعت أطاطا -على مظخىي بسامج الخذوُى الحلسي -على ئحدار حغُير عمُم
في وكع املدًىت الجدًدة.
ً
حعخبر مىولت وادي ميزاب مثاال آدس على امللازبت املإطظاجُت في جذوُى املدن
ّ
الصحساوٍت و ّ
جحىالتها التي ّ
جمع أهمان معِؽ الظيان والبِئت التي جمثل الُىم زهاها
زئِظا .وفي هرا الظُاق حعالج ديرة بشار حدود همىذج التهُئت الىاججت عً الخذوُى
املإطظاحي للمدن الري ًخجاهل الظسوف البُئُت الخاؿت باملىولت وٍخعازق مع
العىاؿس ألاطاطُت للخذوُى الحلسي في املدن الصحساوٍت ،هما ّ
جبين محدودًت
امللازباث املسهصٍت في ذلً وجفخح أفاكا للخفىير حىٌ الخىمُت املظخدامت الري ّ
ٌعد
الغائب ألاهبر في الىماذج املإطظاجُت.
ّ
وكمً املجاٌ الحلسي هفظه ،جمثل مىولت وادي ميزاب همىذحا للمفازكت
املىحىدة بين زساء جلالُد الحلسٍت واملعمازٍت والخذوُى املإطظاحي ،فعىق اطدثماز
ً
همىذحا
ذلً مً أحل ئعادة الخفىير في املدًىت الصحساوٍت أوؼأ الخذوُى العمساوي
ملدًىت في الصحساء .جرهسها في هرا الظُاق داهُِال غيري ّ
بأن املعازف الخوبُلُت ذاث
ر
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العالكت مع امليرار الثلافي العمساوي للمىولت واهذ مـدز ئلهام للعمازة املعاؿسة،
دـىؿا أعماٌ أهدزي زٍفيرو الري هخب" :هىان هلوت اهوالق مهمت للخـمُم
املعمازي والحلسي  ،لِع فلى في الظُاكاث املىادُت اللاطُت ،ولىً ً
أًلا بؼيل عام
في مىاحهت حغير املىاخ .ملازبت ذلً لِظذ لغت عامت حـسٍت وال جلىُت فحظب ،بل
جحخىي على ّ
ميىن ػاعسي وػمىلي كىي".
وكمً طُاق ئػيالُاث جحلُل أزاز الخذوُى العمساوي ،حعسف املدن الجصائسٍت
ّ
جىامُا ملظاهس الالججاوع بين طيانها ،وهى ما ًدفع بالسابى الاحخماعي فيها هحى ئعادة
ّ
والدؼيل في ظل ممازطاث حلسٍت حدًد جدمج ّ
الهىٍاث املجهىلت التي أوحدها
البىاء
ّ
املخعددة
الخمدًً مً أحل ئهخاج أػياٌ حدًدة مً جلامً أطاطه املىاهىت وزهاهاتها
(الاهخماء ئلى املدًىت ولِع الاهخماء ئلى العؼيرة أو اليظب) ،بحُث جخذر مظاهس مذخلفت
مً العمل الجماعي (حمعُاث ،حسواث احخماعُت ،هلاالث حلسٍت)ً .مىً في هرا
الظُاق ملازبت ّ
الهبت الؼعبُت "الحسان" التي احخلذ الفلاء العام ،وعلى وحه
ّ
الخـىؾ وطى املدن ،ملا ًفىق الظىت (مً فبراًس  0226ئلى مازض ً .)0202حلل ول
مً حىزٍت عريان وعبد الىهاب بوشارب هُفُت ئطهام هرا الحدر الىهجي -الري ػمل
ّ
الىثير مً املدن -في ئعادة بعث ػعىز جملً وطى مدًىت كظىوُىت بؼيل غير مظبىق
أطهم في جحدًث ألادواز الىظُفُت لغىاز املدًىت بـفتها مجاال ٌ ّ
عبر كمنها طيان
ألاحُاء عً آزاءهم وَؼغلىن فلاءها العام ،هما ٌعالج الباحثان الولىض التي وؼأث
دالٌ هره املظيراث ألاطبىعُت التي جسهذ أزسا ال ًمحى في الؼىازع والظاحاث التي اعخاد
املخظاهسون املسوز بها.
وٍدظاءٌ حىهاوع فريش في ملالخه امللترحت في هرا العدد عً الؼباب الحلسي
ّ
في البلدان املغازبُت بىؿفها فئت طىطُىلىحُت .ففي هره البلدان ،التي ًمثل فيها ألاكل
مً ً 02
عاما أهثر مً  ٪32مً الظيان والفئت العمسٍت املمخدة ما بين  03-22طىت ما
ًلسب مً  ،٪22جيخج املؼهدًت املتزاًدة لؼباب املدن زؤٍت مخجاوظت عنهمّ ،
لىً واكعهم
ودـىؿُاتهم املعِؼُت املخخلفت ً
حدا جظهس عىع ذلً جماماً .ىاكؽ الباحث في هرا
ّ
الظُاق مفهىم "الؼباب الحلسي" اهوالكا مً جحلُل الظسوف الحلسٍت التي جإزس
ّ
في الحُاة الُىمُت للؼباب املهمؼين في املدن ،وَعخبر ذلً مددال مهما ًمىً مً فهم
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املظألت الاحخماعُت وحسهت احخجاحُت وحعابيرها وججلُاتها في الىطى حلسي ،هما ٌؼير
الباحث ئلى بسوش دًىامُت حدًدة لألحُاٌ أطاطها ػباب املدن الرًً ً ّ
جددون املوالبت
بالحم في املدًىت بىؿفه حم في املىاهىت.
جفخح امللاالث هره العدد املىكىعاحي املصدوج في حصئه ّ
ألاوٌ آفاكا للبحث ،وجدعى
ئلى مىاؿلت الخفىير في الفعل الحلسي بالجصائس وإبساش الجىاهب ال ّ
خاؿت مً املدًىت
وأغىازها وجأزيراث ذلً على السابى الاحخماعي والظلىواث الحلسٍت الجدًدة في املدن،
دـىؿا أزىاء مظاءلت حدود بسامج الخذوُى الحلسي.
ّ
جم ئزساء هره العدد بملابلت مع هىزة صمود التي جحظى أعمالها البحثُت حىٌ الخللي
الاحخماعي لخذوُى املدن بالخلدًس ،ئذ حظلى الباحثت اللىء في هرا الظُاق على
ّ
جملً املجاٌ الحلسي ً
بىاء على أهسوحتها عً مدًىت الجصائس ،هما
اطتراجُجُاث ئعادة
حعىد بالىلاغ للهىامؽ الحلسٍت ،وجلدم لرلً هظستها حىٌ الدظُير الظُاس ي وأكالُم
كىاحي املدن.
ّ
جبلى العلباث التي ّ
تهدد أي وؼان بحثي معسوفت ً
حُدا ،أهمها عدم الخمىً مً
ّ
ججاوش املظاهس الظوحُت للظىاهس املخعللت باإلػيالُاث ذاث املىاكُع املظتهلىت دون
الاهالع على الخغُيراث الجازٍت ،أو جلً املسجبوت بالهسوب هحى ألامام مً دالٌ البحث
في مىاكُع ال عالكت بىاكع املدًىت الحلُلُت.
ّ
ال جىحـس املدًىت في هماذج ّ
ّ
محددة ،بل هي ّ
حسهُت مظخمسة ًفسق
ول معلد كمً
ّ
ّ
ّ
الخحدًاث الجدًدة ،بحُث ال ًيبغي أن
وجحىلها الاطخجابت ئلى مجمىعت مً
جوىزها
ًإدي الخفىير في املدًىت املسهت ئلى زبوها بىماذج جيخمي ئلى فتراث شمىُت مذخلفت عنها ،بل
ّ
والخىُف
على العىع مً ذلًً ،جب ئًجاد الوسق التي حظمح لها باطدباق الخغي ّراث
معها ومع الهؼاػت الاحخماعُت الجدًدة التي جيؼإها واملخاهس الصحُت والاكخـادًت
والبُئُت.
سعيد بلقيدوم
ثرجمة سارة بن عبدالقادر
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