


 اإلىـــداء
 

 

 أىدي ثمرة جيدي المتواضع ىذا

 إلى والداي الذين أدين ليم بوجودي

 لي طوال في ىذه الحياة و دعميم

 لو كإلى إخوتي  مساري الدراسي ، و

 .أفراد العائمة

 

 

 مداني محمد



 اإلىـــداء
 

 إلى:أىدي ىذا العمل 

أغمى إنسان الدعوات، إلى  أعانتني بالصموات و أنارت دربي و من ربتني وـ 

 .في ىذا الوجود أمي الحبيبة

أوصمني إلى ما أنا عميو  عممني معنى الكفاح و من عمل بكد في سبيمي وـ 

 .أبي الكريم أدامو هللا لي

أخي العزيز أحمد و أخواتي و إلى كل أفراد العائمة الذين تقاسموا معي ـ 

 .عبء الحياة ، و إلى كل أقاربي

        ، صديقي و رفيق دربي  ىذا العمل مل معي بكد بغية إتماممن عـ 

 .محمد مداني

كل رفقاء  أساتذتي الكرام خصوصا األستاذ الدكتور طيب إبراىيم عمي وـ 

 .الدراسة

 بوعمرة توفيق



 كممة شكر وتقدير

                 أشكر كل من دعمنا في إنجاز ىذه المذكرة سواء من بعيد 

     و و تحممأستاذ طيب إبراىيم عمي عمى دعمو خصوصا  ،أو من قريب 

إلى غاية  توجيو منذ البداية  أنو قدم لنا المساعدة و بحيث عمينا و صبره 

تشجيعو لنا طيمة مدة ىذا عمى  االنتياء من ىذا العمل المتواضع ، و

 البحث.

    كما أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة عمى قبوليم مناقشة ىذا العمل

 .عمى مختمف مالحظاتيم لنا ، و صويبوت و

      كل من شارك  أشكر جميع من تعاون في تسييل عممية إتمامو، و و

 ساىم في إنجاح ىذه المذكرة. و



  

 

 

 

 

 

 "إن مشكمة كل شعب ىي في جوىرىا

 مشكمة حضارتو، و ال يمكن لشعب

 أن يفيم أو يحل مشكمتو ما لم يرتفع

 بفكرتو إلى األحداث اإلنسانية"

 مالك بن نبي

 

 

 



 الفهرس
 

 الفهرس

 1.................................................................مقدمة عامة

 6..............................................................منهجية البحث

 9..............................................................مفاهيم الدراسة

 اشــــــــــــــواقع المعـــــي و الــــور الغربــــــــــة بين المنظــــــــــــــــالحضريل: الفصل األو

 13.............................................ـــ الحضرية و خصائصها........ 1

 17.................التحضر...................................... ـــ الحضرية و 2

 21..................ـــ الحضرية نموذج عالمي.................................. 3

 28...................ـــ لويس ويرث)الحضرية كأسموب في الحياة(................ 4

 38....................حضر عند ابن خمدون......................-ـــ ثنائية ريف 5

 45.............................................................الجزائري ـــ الريف 6

 49............................................................ـــ المدينة الجزائرية 7

  53.................محيطها)إسقاط عمى واقع مدينة مستغانم(......... ـــ المدينة و 8

 



 الفهرس
 

 ــــــــــوقيراطالفصل الثاني: مظــــــــــــــاهر الحيـــــــــــاة الحضريــــــــــة في ب

 56...........................................التعريف ببوقيراط.......... ـــ 1

 66................ات والواقع الحضري............ـــ البنية التحتية ، التجهيز  2

 76...................كبة..........................بوقيراط مرفولوجية مر ـــ  3

 75......................ريفي أم حضري؟................ ـــ بوقيراط نموذج 4

 85....يراطي ـــــ المباس نموذجا ــــــ مظاهر الثقافة الحضرية في المجتمع البوق 5

 91....................................الترفيهية....الفضاءات  ـــ السكان و 6

 96........................................ـــ العقار في الوسط الحضري... 7

 99............لمواقع الحضري................ ـــ التغير االجتماعي كتفسير 8

 164.............................................................خاتمة عامة

 166المراجع.................................................................

 114المالحق................................................................

 

 



 مقدمة عامة

 

 
1 

 مقدمة عامة 

تعتبر المدينة فضاءا حضريا تنتشر فيو التنظيمات االجتماعية المعقدة ، كما يمكن      

اعتبارىا تجمعا سكانيا دائما وكبيرا يمتاز بالطريقة الحضرية في الحياة ، و تنتشر فيو مجموعة 

 .1الريف من الخصائص و المميزات التي تميزه عن

سنة قبل الميالد، حيث  6000ى أي حوالي لقد تطورت الحضرية منذ نشأة المدن األول    

التحول من العمل الزراعي إلى العمل الصناعي ، و ظيرت ىناك نماذج متعددة  و ىي مجتمع 

" حيث مثل استيطان حضري يضم منطقة ريفية كبيرة ، و المدينة  Townالمدينة البمدة " 

حضر ، والمدينة " و ىي استيطان حضري يضم جماعات من الريف و ال Cityالحضرية " 

" و في ىذا الشكل أو النموذج تتضح ظواىر التباين و التخصص    Metropolisالعاصمة " 

 .2و تعدد األدوار في أقصى درجاتيا

ز بمختمف الخدمات و تواجد مختمف يمتا احضري افي جانبيا المادي تجمع 3تعتبر بوقيراط    

طات المتنوعة و التي يغمب عمييا الطابع المؤسسات الرسمية و اإلدارات باإلضافة إلى النشا

و من جية أخرى و في شقيا االجتماعي تتميز بسموكات ينتجيا  .التجاري ىذا من جية 

      وتعبر عن ىويتيم وطريقة عيشيم ، حيث يغمب عمييا طابع ازدواجية الخطاب  أفرادىا

                                                           
 .                    88، ص 1111،  1مصمح الصالح ، الشامل:قاموس العموم االجتماعية ، دار عالم الكتب ، الرياض ، ط 1
 . 35، ص 2015محمد عباس إبراىيم ، التصنيع و التحضر ، دراسة في االنثروبولوجيا ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، بـ ط ،  2
يطة بوقيراط : ىي تجمع حضري تنتشر فيو النشاطات اإلدارية و الخدماتية ، و يغمب عميو الطابع التجاري ىذا في المركز أما في المنطقة المح3

كز فنالحظ  تواجد كثيف لنشاطات الفالحية و الزراعية ، و ىذا النموذج أسس لخطاب و ممارسات تخص ساكنة ىذا التجمع الحضري بين اعتبار بالمر 
 ىذا التجمع حضري و بين من يعتبره انو لم يرقى لمستوى ىذه الحضرية ، خصوصا فيما يتعمق بالعادات و التقاليد الخاصة بالساكنة .
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بين ما ىو حضري  و ما ىو ريفي و يعتبر ىذا الخطاب المنتيج من طرف الساكنة باإلضافة 

إلى الممارسات المنتجة داخل ىذا التجمع الحضري من الخصائص التي تمفت انتباه الباحثين 

في حقل عمم االجتماع بصفة عامة و عمم االجتماع الحضري بصفة خاصة . و ليذا نيدف 

 يم ىذه الممارسات و السموكات.     في بحثنا ىذا إلى ف

نحاول تسميط الضوء عمى الحضرية من أجل فيميا أكثر استعنا ببعض الدراسات  ألننا     

التي تمحورت حول ىذا الموضوع رغم اختالف زوايا دراستيا عن ما نيدف القيام بو ، عمى 

ية في الوسط الحضري "  بعنوان "الممارسات الثقاف 1غرار أطروحة الدكتوراه " ألمال يوسفي"

حيث حاولت الدراسة الكشف عن المظاىر الثقافية والتحوالت االجتماعية التي تميز مجتمع 

الشباب في ظل مجتمع المعرفة ، و قد خمصت ىذه الدراسة إلى أن الثقافة اليوم لم تعد 

ثة ، و في خاضعة لوسائل تقميدية في النشر واالنتشار بل أصبحت متأثرة بالتكنولوجيا الحدي

ظل ىذه المنظومة الجديدة التي بدأت تتشكل رىاناتيا في العديد من المجاالت االجتماعية 

 المختمفة لتظير مالمحيا عمى أنماط  السموكات في اتجاه التكيف مع متطمبات المرحمة. 

و لقد اىتمت ىذه األطروحة بالثقافة و التحوالت االجتماعية و ركزت عمى مجتمع الشباب     

كما اىتمت أيضا بدور التكنولوجيا الحديثة في عممية النشر واالنتشار ليذه الثقافة في مجتمع 

المعرفة ، غير أننا نيدف لفيم سموكات و ممارسات التي ينتجيا مجتمع حضري في جميع 

الجوانب و عدم حصرىا في زاوية محددة ، بحيث نيدف أن يكون بحثنا ىذا شامل لمختمف 
                                                           

،  2012-2011ي ، الممارسات الثقافية في الوسط الحضري ، أطروحة الدكتوراه ، تخصص انتروبولوجيا ، جامعة أبوبكر بمقايد تممسان ، أمال يوسف 1
 .251ص
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صره في جانب واحد و ضيق ، و أن يكون شامل لمختمف فئات المجتمع الجوانب و عدم ح

عمى عكس أطروحة "أمال يوسفي"و ليذا فإن ما نبحث عنو  يختمف عن ما توصمت إليو في 

 أطروحتيا.

"  بعنوان " الحضرية و الرابط االجتماعي 1باإلضافة إلى أطروحة الدكتوراه "لميدي سويح    

رانية " ، و ىي دراسة جاءت لتصحح دراسة سابقة قام بيا حيث في األحياء المحيطية الوى

صنف األحياء المحيطية بوىران بأنيا  "دوار"  و أنيا فضاءات ىجينة أين يتعمم الريفيون 

مجتثون المدينة و طريقة العيش فييا ، أي أنيا فضاءات ىجينة تجمع نمط حياة ريفي وشروط 

عن ما يعتبره خطأ ، و ىو استخدام  تسمية "دوار"  حياة حضرية ، ليتراجع في ىذه األطروحة

و يعتبر أن ىذه المناطق تشير إلى أسموب حياة مناسب لمسكان الذين يقطنون ىذه األماكن   

و أنو نمط حياة خاص بساكنة تقطن ىذه الفضاءات المحيطية ، و أعتبر أن ىذه ميزة تخصيم  

 . و أنيم ينتجون حضرية و ثقافة خاصة بيم

قد قام "ميدي سويح" بدراستو ىذه في األحياء المحيطية لمدينة "وىران" و تراجع فييا عن ل    

استخدامو لمصطمح "دوار" الذي وصف بو ىذه األحياء فيما سبق . و تعتبر ىذه الدراسة 

األقرب إلى بحثنا و لكن تختمف من حيث أنيا أجريت في "األحياء المحيطية لمدينة وىران" 

 إلى القيام بدراستنا في تجمع حضري يختمف عن ما  قام بو "ميدي سويح".      فيما نيدف نحن 

                                                           
1 MEHDI SOUIAH ، espaces périphériques : urbanité et lien social ، quartiers oranais ، thèse de doctorat   
sciences de sociologie ، université d’oran 2   ، oran ، 2015 ، p13.  
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و بالعودة إلى موضوع بحثنا فإننا نتطمع إلى معرفة الحضرية و طريقة تمظيرىا ، ألن     

الحضرية ىي سموك يميز ساكنة المدينة ، و لقد تم ربطيا بكل ما ىو إيجابي عند العديد من 

" في دراستو " الحضرية كطريقة لمحياة " ، و قد حصرىا في 1لويس ويرثالمفكرين عمى غرار "

 مجموعة من الخصائص المحددة و التي يجب أن تتواجد في المناطق الحضرية.

" حيث أعتبر أن الحجم عند "ويرث" ىو Petermannو قد ناقش ىذه النظرية أيضا "بيترمان 

أيضا اىتمام عالم االجتماع األمريكي " مؤشر ضعيف لمحضرية ، و أنو ليس مقياس ثابت ، و 

" بتحميل ىذه النظرية و أعتبر أن الحضرية ال تقتصر عمى سكان  R.n.morrisموريس 

المدينة فقط بل يمكن أن تمتد إلى أكثر من حدودىا اإلدارية ، و أعتبر" نظرية ويرث " أنيا 

 .2أقرب لممثالية منيا لمواقع

ث" ؟ و ىناك ثقافات مختمفة في العالم يمكنيا أن تنتج و لكن كيف يكون ذلك حسب "وير     

حضرية خاصة بيا ال تشبو ىذه الحضرية ، و أيضا بحديثنا عن الحضرية الموجودة في الدول 

الغربية فيي حضرية خاصة بيم و خاضعة لثقافتيم فكيف يمكن أن تعمم عمى جميع   

 الثقافات ؟.

                                                           
الحضرية لمجتمعات العالم الثالث في ضوء المتصل الريفي الحضري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، قسنطينة -عبد القادر بوقصاص ، النماذج الريفية 1

 .141، بـ ط ، بـ سنة ، ص 
 . 26محمد عباس إبراىيم، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ئرية ، ىي منتج خالص لمجتمع خاضع لثقافة خاصة و بالتالي فالحضرية في المدينة الجزا    

يدخل فييا ذلك الكل المركب الذي يميز ىذه المجتمعات، و بالتالي فيي حضرية ال تشبو تمك 

 الموجودة في مدن دول الغربية.

و في ظل ىذه الخصائص التي تميز مجتمعاتنا عن المجتمعات األخرى ، و من أجل     

دينة بوقيراط ،  و التي تتميز بالمزاوجة بين ما ىو مرتبط معرفة خصوصية الحضرية في م

بالنشاطات التجارية، الخدماتية ، و أيضا الفالحية و بالتالي فيي تنتج ممارسات خاصة بيا ، 

حالة  اعتباره تجمعا نمى وتطور عن و في ظل ىذه االزدواجية بين ما ىو حضري و ما يمكن

 حول كيفية تجمي الحضرية في بوقيراط ؟. يدفعنا لمتساؤلريفية سابقة إلى ما ىو عميو اآلن ، 

 و لإلجابة عن ذلك التساؤل قمنا بصياغة الفرضيات كالتالي :        

 / تتجمى الحضرية في بوقيراط من خالل الجانب المجالي و االجتماعي.1

 / سيرورة التحضر التي عرفتيا بوقيراط أسست لنوعية تمثل الساكنة لمحيطيا.2

/ تحتفظ بوقيراط لنفسيا بعالقة خاصة مع الحضرية. 3  
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 منهجية البحث 

تعتبر المنيجية بمثابة اإلطار التنظيمي إلنتاج أي معرفة عممية ، و انطالقا من كون         

عمم االجتماع مشروع ييدف لفيم و تفسير الواقع االجتماعي بعممية ، تصبح الخيارات المنيجية 

 المتبناة أكثر من مجرد تفضيل لطريقة عمى أخرى ، أو لتقنية دون سواىا ، بل توظيفا لرؤية

تخدم اليدف من الممارسة البحثية ، و طبيعة ما يبحث حولو ، خاصة و أنو "أصبح من 

 ".  1الصعب اليوم تحديد ميمة عالم االجتماع بعيدا عن البحث الميداني

من خالل طبيعة الموضوع المدروس في إطار تمظيرات الحضرية في واقع بوقيراط           

صة داخل ىذا التجمع الحضري و نوعية التمثالت التي و من اجل اكتشاف نوعية الحياة الخا

تسندىا ، بعيدا عن التصنيفات المبسطة القادرة عمى الفصل بين ماىية الريف و المدينة 

كنموذجان منفصالن تماما ، في حين أن تعقيد الواقع الحضري بالجزائر يجعمنا نتجاوز تمك 

عتمدنا عمى المقاربة الكيفية و مثل ما قال التصنيفات بحثا عن حقيقة الواقع المركب و لذلك ا 

ماكس فيبر: "بضرورة البحث عن المعنى الذي يعطيو الفرد لسموكو ، ألن فيم الفعل 

االجتماعي الذي ينتج الواقع يتضمن شرح و توضيح لماذا يقوم األفراد باالختيارات التي يقومون 

كأداة لجمع المعطيات  الموجية شبو ة" و لتحقيق ىذا اليدف اعتمدنا عمى تقنية المقابم2؟ بيا

حول أفراد مجتمع الدراسة بحيث تعتبر أحسن وسيمة الختبار و تقويم الشخصية و تزودنا 

                                                           
ان طيب إبراىيم عمي ، التحوالت االجتماعية وممارسة الفضاء المديني دراسة سوسيو انثروبولوجيا لمحومة بين "ارض جاربو" و"حي النور" بوىر  1

 . 22، ص 2102-2102،  2أطروحة الدكتوراه ، تخصص عمم االجتماع الحضري ، جامعة وىران 
 .022، ص 2101،  0البحثية ، مصر العربية لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، طفميب جونز ، النظريات االجتماعية والممارسة  2
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، و قد قمنا  1بمعمومات مكممة لجمع البيانات و الحصول عمى المعمومات بطريقة مباشرة

ع بعضيم البعض في بتحضير مجموعة من األسئمة المرتبطة بالموضوع ، حول عالقة األفراد م

إطار األسرة و الجيرة و العالقة مع المدينة التي يعيشون فييا في جانبيا الفيزيقي و طريقة 

إنتاجيم لسموكاتيم داخميا ، حيث قمنا بتدوين العديد من المقابالت نظرا لرفض بعض 

 مقابالت فقط 5مبحوث قمنا بتسجيل  02المبحوثين استخدام جياز التسجيل ، و من أصل 

بجياز التسجيل ، كما تعرضنا لبعض المضايقات من طرف الشرطة و ىذا أمر طبيعي نظرا 

ألن بوقيراط ىي منطقة محافظة ، و بالتالي كنا محل شبية من خالل إجراء المقابالت 

خصوصا في األماكن العامة عمى غرار الحديقة العامة بالبمدية . و كأي بحث عممي خصوصا 

 كان ىناك من رفض إجراء مقابالت معنا.في العموم االجتماعية 

، المالحظة المباشرة ، و ذلك من أجل  و من بين التقنيات المستعممة في ىذا البحث    

معرفة أدق و إلمام أكثر ، و إعطاء دقة أكبر لكل التفاصيل ، لذلك فإن المقاربة الكيفية كفيمة 

 فيم.باإلجابة عن تساؤالتنا ، خاصة و أننا نسعى لمحاولة ال

الن بحثنا ىذا يرمي إلى محاولة فيم ما يحدث داخل نطاق محدود بالمدينة ، انصب     

اىتمامنا عمى توفير عينة نمطية مع تنويع  يسمح بتحقيق فيم ثري لمجموعة معينة من األفراد  

فرد بين كل من أحياء بوقيراط  و الحديقة العامة  و بعض  02كما توزعت عينتنا المتكونة من 

مقاىي و قرب بعض المحالت التجارية . و بما أن بحثنا يتمحور حول موضوع مركب لو ال

                                                           
 .93، بـ سنة ، ص  2عمار بوحوش ، دليل الباحث في المنيجية وكتابة الرسائل الجامعية ، المؤسسة الوطنية لمكتاب ، الجزائر ، ط 1
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عالقة بكل ما ىو حضري و اختيارنا لمدينة بوقيراط كنموذج ليذه الدراسة فإن اختيارنا لمعينة 

 .1ةكان بشكل مقصود أي عينة قصدي

 

                                                           
1Cf. PIRES A-P ، «  Echantillonnage et recherche qualitative : Essai théorique et méthodologique » ، In -
POUPART J ، DESLAURIERS J-P ، GROULUX L-H ، LAPERRIERE A ، MAYER P & PIRES A-P ، La recherche 
qualitative . Enjeux épistémologiques et méthodologiques   ، Gaétan Morue éditeur ، Montréal ، 1997  ،  P85. 
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 مفاهيم الدراسة 

تطرقنا في بحثنا ىذا لمجموعة من المفاىيم و المصطمحات و ذلك بغرض إيضاحيا          

و تعريفيا و إزالة اإلبيام عنيا و المساعدة عمى القراءة الدقيقة لإلشكالية و البحث بصفة عامة 

 و من ىذه المفاىيم األساسية التي وظفناىا ما يمي: 

 الحضرية: -1

لسموك ، و نحن نعمم أن كل سموك ىو ىادف     تعتبر الحضرية نمط من أنماط ا    

و منضبط و بذلك تصبح أنماط السموك الحضرية ، ضوابطيا و أىدافيا مستمدة مما 

يسود البناء الحضري من معايير و نظم ، و الحضرية و إن كانت تحمل في طياتيا 

موك فحسب أي اإلشارة إلى انبثاقيا من المدينة ، إال أنيا في الواقع مجرد طريقة في الس

ليست تعبيرا مقصودا ىي و غيره   سموك لو طريقتو الخاصة و سماتو التي تميزه عن 

عمى الحياة في المدن ، فقد نجد إنسانا متحضرا و سموكو الكمي حضري في الريف    

      ذلك ال يزال قرويا في تفكيره و نجد أخر يعيش في أكثر المدن تحضرا و ىو مع 

 . 1بل و في سموكو ، فالمسألة إذن مسألة سموك و ليس مسألة مظيرو طريقة معيشتو   

 التحضر: -2

حركة السكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ، وما يتبع ذلك من تزايد     

نسبة السكان المقيمين في األماكن الحضرية عن نسبة الذين يقيمون في المناطق   

                                                           
 . 66محمد عاطف غيث ، عمم االجتماع الحضري ، دار النيضة العربية ، اإلسكندرية ، بـ ط ، بـ السنة ، ص 1
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إثر الثورة الصناعية التي خمقت الحاجة إلى أعداد الريفية ، و قد ظير التحضر الحديث 

ضخمة من العمال في المراكز الصناعية ، و عقب الثورة الزراعية التي أتاحت لنسبة 

 أقل من السكان أن تعمل في إنتاج الطعام و المواد الخام.

و قد عرف "جيرالد بريز" التحضر عمى أنو :"عممية تغيير كمي وكيفي معا ، تؤدي     

ى تحوالت كثيرة في خصائص و سمات و وظائف المجتمعات المحمية )المدن ، إل

البمدان( كما يرى أن فيم تمك العممية يستدعي ضرورة عقد المقارنة في الدول أو بين 

 ".1المراكز الحضرية المختمفة في البمد الواحد

 المدينة: -3

ة نسبيا ، و يتجو تمركز سكاني يتميز بالكثافة و يوجد في منطقة جغرافية صغير     

 نشاط السكان إلى أعمال غير زراعية ، تتميز بالتخصص و االرتباط الوظيفي ، و تتم 

داخل نسق سياسي رسمي ، و التعريف الوظيفي لممدينة يركز عمى سيطرة األنشطة 

 .  2غير الزراعية )تصنيع، تجارة، إدارة، تعميم ( عند السكان

ليست مجرد تجمعات من الناس مع ما يجعل حياتيم  يعتبر "روبار بارك" أن المدينة    

فييا أمرا ممكنا ال مثل الشوارع و المباني و وسائل الموصالت ، كما أنيا ليست 

و   لمستشفيات و المدارس و الشرطة مجموعة من النظم و اإلدارات مثل المحاكم و ا

من العادات و  الخدمات من أي نوع ، إن المدينة فوق ىذا كمو اتجاه عقمي ، مجموعة

                                                           
شكاليات ، دار الوفاء لمنشر ، ط-عبد الرؤوف الضبع ، عمم االجتماع الحضري 1  . 13، ص 2003،  1قضايا وا 
 . 57، ص 2006محمد عاطف غيث ، قاموس عمم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، بـ ط ،  2
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التقاليد إلى جانب تمك االتجاىات المنظمة و العواطف المتأصمة في العادات و التي 

 تنتقل عن طريق ىذه التقاليد .

و عرف أيضا "بارك" المدينة:"عمى أنيا منطقة طبيعية إلقامة اإلنسان المتحضر ليا     

ن طبيعية واجتماعية أنماط ثقافية خاصة بيا حيث تشكل بناءا متكامال يخضع لقواني

 . 1عمى درجة عالية من التنظيم ال يمكن تجنبيا

 الريف -4

يشير المصطمح إلى إقميم غير مأىول أو استيطان مبعثر )منتشر( أو ضاحية     

صغيرة ، ال يتسم  بالحضرية و يشكل المصطمحان ريفي ــــــــ حضري ثنائية في 

التصنيفات الديموغرافية ىناك عدة محكات لتمييز المجتمعات الريفية مثل قمة السكان  

الحراك االجتماعي و المكاني ، ضعف معدالت  قمة التباين االجتماعي ، نقص معدالت

 .2التغير االجتماعي ، انتشار الزراعة كمينة أساسية

 الشبه حضري -5

" ...لقد خمق لنا عقد الزواج بين  لقد تناول "قبارى محمد إسماعيل" ىذه الفكرة بقولو    

جديدا  و ىو النمط "الحضر يفي" الذي  MARGINALالمدينة و القرية نمطا ىامشيا 

، أي أن  RURBA FRINGES" بحواشي الريف و الحضر GALPINيسميو "جالين 

إلييا  أشارالريف و المدينة شكل أنماط إقامية "شبو حضرية" التي  التتاخم بين 

                                                           
 .125، ص 1665محمد عاطف غيث ، عمم االجتماع الحضري مدخل نظري ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، بـ ط ،  1
  .466مصمح الصالح ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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" حيث وجد أن ىناك اجتماع " في كتابو "المجتمع الحضري ANDERSON"أندرسون 

رج  تحت أي من الفئتين "الريف" أو "الحضر" والذي أعطاىا "جويرج" بعد إنساني ال يند

         أخر عندما أرجع ىذه الظاىرة إلى الصراعات التي تقوم بين القطاعات الريفية 

 .1و الحضرية و التي نجدىا خاصة في المجتمعات االنتقالية أو النامية

 

                                                           
األحياء شبو حضرية بين أولوية التنمية وحتمية التغيير دراسة ميدانية لحي شمومة بمستغانم ، مذكرة متممة لشيادة ماستر  في عمم  بن احمد تواتية ، 1

 .14، ص 2013ــــ  2012االجتماع الحضري " مدن و تنمية " ، جامعة مستغانم ، 
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 الواقع المعاش الفصل األول: الحضرية بين المنظور الغربي و

 الحضرية و خصائصها ـــ 1

"مارشاؿ جوردف" إلى أنماط الحياة االجتماعية التي ترتبط بالسكاف  تشير الحضرية عند

المقيميف في المناطؽ الحضرية ، و التي تتضمف تقسيـ العمؿ و التخصص الدقيؽ و انتشار 

 العالقات االجتماعية الرسمية و العالقات القرابية و زيادة األىمية االجتماعية لوسائؿ االتصاؿ.

تجاه يتجسد في ظاىرة تشيدىا كؿ المجتمعات البشرية و تعني إقامة أي أف الحضرية ىي ا    

الناس و استقرارىـ في تجمعات حضرية )قد تأخذ شكؿ المدف( ، و تتبمور في التغير النوعي 

الذي يحدث في أنماط تفكيرىـ و سموكيـ تجاه األنشطة السائدة و نمو التنظيمات القائمة       

مف كؿ الجوانب الكيفية التي تتصؿ بالمعيشة في المدينة مع   و الحضرية ، بيذا الشكؿ تتض

 .  1ما يرتبط بذلؾ مف مشكالت حضرية

تعتبر الحضرية نماذج الثقافة و التفاعؿ االجتماعي التي تنجـ عف تركز عدد كبير مف     

السكاف في مناطؽ محدودة نسبيا ، و تعكس الحضرية تنظيـ المجتمع في حدود تقسيـ العمؿ 

عقد ، و مستويات التكنولوجيا المتفوقة ، و التنقؿ االجتماعي السريع ، و االعتماد المتبادؿ الم

 بيف أعضائو في أداء الوظائؼ االقتصادية و العالقات االجتماعية غير الشخصية.

                                                           
 .20،  ص 2008محمد ياسر الخواجة ، عمـ االجتماع الحضري بيف الرؤية النظرية و التحميؿ الواقعي ، دار مكتبة اإلسراء لمنشر والتوزيع ، بػ ط ،  1
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و الواضح أف كتابات " زيمؿ و سروكيف ، و زيمرماف ، و بارؾ ، و ويرث" تطرح مجموعة     

مف الخصائص التي تميز الحضرية كطريقة لمحياة و تعتبر كتابات "ويرث" ىي االتجاه 

 األساسي في ىذا الصدد ، حيث قدـ دراسة بعنواف"الحضرية كطريقة في الحياة".

 مي : و تشمؿ ىذه الخصائص ما ي    

تقسيـ معقد لمعمؿ يعتمد عمى بناء ميني يتسـ بالتبايف بحيث يشكؿ أساسا لنسؽ التدرج  -1

 االجتماعي.

 معدؿ عاؿ لمتنقؿ )الحراؾ( المكاني و االجتماعي. -2

 االعتماد الوظيفي و التساند المتبادؿ بيف الناس. -3

 الالشخصية في العالقات و انقسامية األدوار االجتماعية. -4

 ألساليب غير المباشرة لمتغير االجتماعي و االنحراؼ المعياري.  االعتماد عمى ا -5

الحضري حينما تفترض -و ىناؾ اتجاه أخر يتناوؿ الحضرية في ضوء فكرة المتصؿ الريفي    

حضري ، بحيث يمكف تصنيؼ المجتمعات عمى نقط -تدرجا في المجتمع بيف قطبي ريفي

 .1مختمفة مف ىذا المتصؿ

و حسب "ويرث" فإف المجتمع الحضري الذي يتميز بكبر الحجـ و الكثافة العالية مف     

السكاف و الالتجانس االجتماعي ، يكوف عرضة إلى مشاكؿ عدة مف بينيا مشكمة اإلسكاف    

                                                           
 .498محمد عاطؼ غيث ، قاموس عمـ االجتماع  ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1
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و ارتفاع نسبة التحضر في المدف الكبرى ، مما يؤدي إلى خمؽ أحياء مزدحمة و مناطؽ 

 .1حسف لممدينةحضرية تعيؽ السير ال

و يعتبر "لويس ويرث" أوؿ مف صاغ تعريفا لمحضرية في مقالو الشيير "الحضرية كأسموب     

"و الذي ناقش فيو عددا مف المحاور و الموضوعات  Urbanism as a way of lifeلمحياة 

و الخصائص التي تميز المدينة عف القرية ، حيث أشار إلى أف الحضرية تشجع عمى المنافسة 

Competition  و االستقالليةIndependence  و الالشخصيةInpersonality  مما يؤدي

إلى استغالؿ الناس لبعضيـ البعض ، كما أف الحضرية تؤدي أيضا إلى ضعؼ التماسؾ 

، و أف ىذه التأثيرات ال تتوقؼ فقط عند المستوى الحضري   Social solidarityاالجتماعي 

حدث تأثيراتيا عمى السكاف الريفييف كذلؾ ، و أضاؼ في تحميمو أي مستوى المدينة و لكنيا ت

لمحضرية أف المدف أصبحت مراكز لمفنوف و التعميـ و الحكومة ، و حدد مجموعة مف 

 الخصائص التي تميز المدينة عف القرية منيا:

 ضخامة الحجـ. -1

 الكثافة السكانية. -2

 عدـ التجانس. -3

"مف جانبو أف يحدد خصائص لمحضرية  Paul Meadowsو لقد حاوؿ "بوؿ ميدوس     

 فذكر أنيا تمثؿ نمط مف الحياة يتجمى فيو ما يمي:
                                                           

 .25عبد الرؤوؼ الضبع ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1
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 تكيؼ جماعات غير متجانسة مع بعضيا البعض. -1

 درجة عالية نسبيا مف التخصص في العمؿ. -2

 مزاولة حرؼ و ميف غير زراعية و اقتصاد موجو إلى السوؽ. -3

 مى التقاليد الجمعية.التفاعؿ بيف االبتكار و التغير مقابؿ المحافظة ع -4

تطوير التعميـ و الفنوف و توفر اتجاىات و ميوؿ لتقبؿ األبنية التي تفرزىا المدينة أو  -5

 .1التشريعات و القوانيف التي تضعيا الحكومة

و منو نقوؿ أف الحضرية ىي مجموعة مف الخصائص المتفؽ عمييا مف طرؼ "ويرث"        

بعد _، حيث أف االختالؼ بينيـ عمى مستوى الشكؿ   و "ميدوس" و آخروف _سنتطرؽ ليـ فيما

لكف ال يوجد اختالؼ في مضموف ىذه السمات ، و بالتالي ىذه الحضرية حسب وجية نظرىـ 

، و مف خالؿ بحثنا ىذا نريد أف نخضع مدينة بوقيراط  ! ىي التي تميز جميع مدف دوؿ العالـ

دوؿ العالـ الغير غربية والجزائر بصفة  إلى ىذه المقاييس المتفؽ عمييا . و نتساءؿ ىؿ مدف

 عامة و بوقيراط بصفة خاصة تنطبؽ عمييا ىذه السمات و الخصائص؟.  

 

 

 

 

                                                           
 .18، بػ سنة ، ص 1سعيد ناصؼ ، عمـ االجتماع الحضري المفاىيـ و القضايا و المشكالت ، دار الكتب و الوثائؽ القومية ، ط 1



الحضرية بين المنظور الغربي و الواقع المعاش                                    الفصل األول        
 

 
17 

 ـــ الحضريـــة و التحضــر 2

يػختمؼ المختصوف في تعريؼ كؿ مف الحضرية و التحضر ، و في تشخيص أركانيما        

 Urbanitéو المتغيرات التي تسيـ في تكوينيما ، حيث ثمة خمط بيف مفيومي الحضرية 

مف جانب بعض المتخصصيف في عمـ االجتماع الحضري         Urbanisationوالتحضر 

ء أحد ىذيف المفيوميف لمداللة عمى األخر ، أو عندما ىذا الخمط عندما يستخدـ ىؤال  يتضح و

يكتفوف باستخداـ أحدىما لمداللة بو عمى كمييما ، األمر الذي يؤكد عمى ضرورة التمييز بيف 

  .      1المفيوميف

فالحضرية ىي عممية تغير نوعي في نظرة السكاف إلى الحياة ، و في أنماط سموكيـ          

التي أفرزوىا و مارسوىا ، إنيا أسموب حياة متميزة لو قيمو االجتماعية   و مجموع التنظيمات 

و ركائزه الحياتية ، مع أف ىذه القيـ و تمؾ الركائز ليست ىي ذاتيا في كؿ مكاف ، فكؿ 

حضارة أو ثقافة قيميا و أصالتيا و ركائز حياتيا و جذورىا التاريخية و التراثية و مجاليا 

يا أنماط حضريتيا و تحضرىا ، و عموما فإف دراسة الحضرية تعد الجغرافي ، و مف ثـ فم

قضية شائكة ، خاصة و أف السموؾ و نمط الحياة مسائؿ نسبية ، فما يتعارؼ عميو سموؾ 

 .2حضري في بمد ما قد ال يكوف  كذلؾ في بمد أخر و ربما في ذات البمد في فترة زمنية تالية

                                                           
 .11سعيد ناصؼ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1
،  2015فؤاد محمد الشريؼ بف غضباف ، التحضر و الحضرية في ظؿ عالـ متغير ، دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع ، عماف ، بػ ط ،  2

 . 15ص
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لمبعض تركز السكاف في مستوطنات حضرية ذات حد أما التحضر فيي كذلؾ ظاىرة تعني     

أدنى معيف ألحجاميا السكانية ، و بذلؾ فعممية التحضر ىي نمو نسبة السكاف الذيف يعيشوف 

في المستوطنات و المجمعات الحضرية ، و يعني ىذا أنو طالما ىناؾ زيادة في نسبة السكاف 

حضر ىو عممية لمتركز السكاني في الحضر ، كاف ىناؾ تحضر ، و عميو يمكف القوؿ أف الت

" يعرؼ التحضر عمى أنو نسبة Kingsly daviesالمناطؽ الحضرية ، غير أف "كنجسمي ديفز 

السكاف الذيف يستقروف في المستوطنات الحضرية مف إجمالي السكاف ، و يؤكد عمى أنو مف 

فيعرؼ التحضر   "Eldrigeالخطأ التفكير بعممية التحضر عمى أنيا نمو المدف ، أما "ألدرج 

عمى أنو مجموعة السكاف المقيميف في تجمعات بشرية تقع في تصنيؼ المدف ، و ال يأخذ 

" في كتابو عف التحضر في الشرؽ األوسط  بالتعاريؼ والتفسيرات Coestello"كوستيمو 

 السابقة ، و إنما يؤكد عمى محوريف :المحور الديمغرافي مف حيث مواقع انتشار السكاف      

و محور العمميات االجتماعية و المرافقة و المصادر التي يستقي منيا السكاف العناصر 

الحضارية المادية و غير المادية المتعمقة بأنماط السموؾ التي تتميز بيا المدينة ، و ليذا 

 .1استعمؿ مصطمح "التحضر االجتماعي" ليشمؿ العمميات االجتماعية الحضرية

و ترتبط الحضرية و التحضر ارتباطا وثيقا ، فخريطة الحضرية ما ىي إال نتاج نيائي     

لعممية التحضر و عواممو و القوى الدافعة إليو ، و يطمؽ مصطمح التحضر عمى عممية التوسع 
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الحضري مف حيث المراحؿ و العمميات المتسمسمة و اآلليات و التحوالت والمشاكؿ المرتبطة 

 رة.بتمؾ الظاى

و في سياؽ محاولة التمييز بيف الحضرية و التحضر ، يرى "إجوف برجؿ" أف التحضر       

في حيف تعتبر الحضرية الحالة أو الظروؼ القائمة ، و مف ثـ يرى  Processبمثابة عممية 

 أف التحضر يمثؿ الجانب الدينامي ، في حيف تمثؿ الحضرية الجانب الثابت و المستقر.

" إلى أف ىناؾ نوعا مف الخمط يدور حوؿ طبيعة H.Browning"ىالي براوننج  و قد أشار    

المفيوميف ، و أف التحضر بالمعنى الذي يستخدمو يشير إلى "زيادة الحجـ اإلجمالي لمسكاف 

الذيف يعيشوف في نقاط ثابتة نسبيا مف حيث التمركز أو الكثافة المرتفعة في أي دولة مف دوؿ 

 العالـ".

انب أخر فإف مفيـو الحضرية يعد مفيوما فضفاضا إلى أبعد الحدود لكونو يحاوؿ و مف ج    

تحديد جوانب الحياة االجتماعية و الشخصية في البيئات الحضرية ، و أنو ال يوجد حاليا اتفاؽ 

عاـ بيف المتخصصيف في عمـ االجتماع حوؿ السمات المميزة لمحضرية مف منظور ثقافي 

 .1مقارف
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ف مفيوـ الحضرية واسع و ذلؾ ألنو يتصؿ بكؿ مظاىر الحياة الحضرية بما و نظرا أل    

يشتمؿ عميو مف قضايا سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية ، فإف البعض يرى أف 

 .1الحضرية تمثؿ المنتج النيائي لعمميات التحضر

اض لمحضرية ، فإذا انطالقا مف ما عايشناه في بوقيراط يمكننا أف نؤكد عمى الطابع الفضف    

كانت عبارة عف مجموعة مف السمات يصبح التساؤؿ حوؿ عددىا و نوعيا أحد أولويتنا ، ألف 

الحضرية ال يمكف أف تكوف محددة في مجموعة مف الخصائص الثابتة ، ألنيا في النياية عبارة 

الخاصة  عف منتج خالص  لثقافة محمية ، حيث ال يمكنيا أف تتحرر مف العادات و التقاليد

 بكؿ مجتمع ، و ىنا يمعب المركب الثقافي دورا ىاما في تأسيس معالـ ىذه الحضرية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .15سعيد ناصؼ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1



الحضرية بين المنظور الغربي و الواقع المعاش                                    الفصل األول        
 

 
21 

 ـــ الحضريــة نمـــوذج عالمــي 3

مػف خالؿ ما تطرقنا لو سابقا فيما يخص ماىية الحضرية يتضح لنا أف أغمب العمماء     

الغربييف حصروا الحضرية في مجموعة مف الخصائص في شكؿ عناصر محددة ، رغـ أف 

ىناؾ بعض االختالؼ لكف ىذا االختالؼ لـ يكف في الجوىر و إنما في الشكؿ الذي لـ يغير 

الؼ بينيما ، رغـ أف مفيـو الحضرية جد واسع و مرف ، و لعؿ شيء و لـ يفتح باب االخت

أمريكا    ذلؾ يعود إلى أف الدراسات حوؿ الحضرية أجريت في الغرب و بالضبط في أوربا و 

 .1تمس مختمؼ مناطؽ العالـ و لـ

و ألف الحضرية ىي منتوج خاص بكؿ ثقافة مف ثقافات العالـ التي ال يمكف أف تكوف     

بؿ ىي جد مختمفة و متنوعة و مف ىنا يمكننا القوؿ أنو إذا كاف العمماء الغربييف قد  متشابية ،

قاموا بصياغة خصائص الحضرية استنادا إلى الدراسات ميدانية و مالحظات أمبريقية تتعمؽ 

بواقع المدف األوروبية و األمريكية التي قاموا بدراستيا ، فإنو مف الصعوبة تعميـ تمؾ 

ختمؼ المدف بشكؿ مطمؽ ، و مف ثمة تفتقر ىذه النظريات و األطروحات الخصائص عمى م

إلى إمكانية تعميميا حتى عمى المستوى المدف األوروبية ذاتيا مف خالؿ تمؾ المرحمة أو في 

مراحؿ أخرى و بالتالي فإف األمر يزداد صعوبة في حالة تطبيؽ ىذه النظريات و ما حددتو مف 

و التحضر في البمداف األخرى مف العالـ ، و ذلؾ لخصوصية خصائص و سمات عمى المدينة 
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       عمميات التحضر في تمؾ البمداف مف حيث: عوامميا و أبعادىا و خصائصيا و تأثيراتيا

 و انعكاساتيا المختمفة و ما تفرزه مف مشكالت حضرية معقدة و متشابكة.

افي مقارف ، فالتحضر و مف جانب أخر يصعب تحديد خصائص الحضرية مف منظور ثق    

قد حدث ػػػ و ما يزاؿ ػػػ في البمداف النامية دوف أف يفرز بالضرورة جميع خصائص الحضرية 

كما حددىا ىؤالء العمماء الغربييف ، و ىذا يعني أف فيـ و تحميؿ ظاىرة التحضر، و ما تعكسو 

ة في إطارىا مف أساليب لمحياة و أنماط لممعيشة يتطمب مف الباحث أف يضع تمؾ الظاىر 

 . 1البنائي و الثقافي مف جانب ، و سياقيا التاريخي و المعاصر مف جانب أخر

و ىذا ما يجعمنا نحاوؿ البحث وراء التصنيفات المبسطة لمحضرية و المختصرة ليا في     

صورة نمطية واحدة ، ألف الواقع الحضري الذي نتعامؿ معو في الجزائر ، و عمى مستوى 

جعمنا نممس االبتعاد عف تمؾ التصنيفات المبسطة ، ألف واقع بوقيراط  يختمؼ أصغر بوقيراط ي

عف واقع أروبا و أمريكا ، ألنيا تخضع لمنطؽ أنتجو أفرادىا و أعادوا تطويره وفؽ الثقافة 

ال يممكوف تصنيفا  الخاصة  بيـ  و ىذا ما يجعؿ اآلراء تكوف مختمفة حوؿ مدينتيـ ، أي أنيـ

بالتالي ارتأينا أف نرتكز عمى مختمؼ ىذه اآلراء  لتفسير و تحميؿ ىذه و  واضحا و محددا

الوضعية أو الحالة الخاصة التي تتموضع بيف كؿ مالو عالقة بالمدينة مف جية              

و ما ىو ذو طابع ريفي مف جية أخرى ، " ...ال خاطر بوقيراط مازؿ مراىيش مدينة ، كيما 
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ور مع الوقت ال خاطر راىي تكبر و فييا كؿ الضروريات باه لمدف لكبار ، بصح قادرة تط

 ".1تتقدـ...

أما فيما يخص الخصوصية الحضرية التي تحدثنا عنيا سابقا حوؿ بوقيراط فإنيا تمتد       

لتشمؿ  الجانب المعماري أيضا.  خاصة إذا ما سممنا بأف المناطؽ الحضرية تمتاز بالعمارة 

 الخاص بالمدينة .  العمودية التي تعطي الطابع

نالحظ ببوقيراط تواجدا لمنمط المعماري العمودي ، خصوصا في األحياء الجديدة التي تـ   

، حيث  2إنجازىا عمى شكؿ تجمعات عمرانية و يتعمؽ األمر بحي "الترفاس" في جزئو الحديث 

مسكف تحتوي عمى  130يضـ ىذا الحي في جزئو الجنوب شرقي منطقة سكنية تتكوف مف

Bloc21  مسكف حيث تتميز بوجود محالت في  120، و منطقة سكنية أخرى تحتوي عمى

مسكف   210( و منطقة R+2 (( و طابقيف R+3الطابؽ األرضي و تتكوف مف ثالثة طوابؽ)

  3(F2( و )F1، و باإلضافة إلى سكنات أخرى مف نوع) Bloc21و التي تحتوي عمى 

تكوف جزءا مف المنظر المعماري  مسكف 2124المالحظ أف عمارات حي الترفاس و حي 

لبوقيراط ، بينما تقاسميا أنماط معمارية أوروبية و أخرى محمية تقميدية نفس المنظر . و حتى 

في وجودىا فإف العمارات ببوقيراط ليست بتمؾ الكثافة المتواجدة في المدف الكبيرة ، إال أنيا 

عديد مف المبحوثيف أنيـ يعيشوف في ىذا تبقى تعبر عف نمط الحياة الحضرية ، حيث أكد ال
                                                           

 .16المقابمة رقـ1
رة عف حي الترفاس : يتميز حي الترفاس أنو ينقسـ إلى قسميف ، الحي الجديد والحي القديـ ، ويقع جنوب بوقيراط  ، حيث يعتبر الحي الجديد عبا 2

 مارات ذات طوابؽ مختمفة ، وىو يقع في جنوب شرؽ الحي القديـ.مجموعة مف البنايات العمودية ، أي ع
 مصدر: ديواف الترقية والتسيير العقاري 3
4
 مسكن  ، وهو األخر حي جديد  ، يقع في جنوب بوقيراط  ، وشمال غرب حي الترفاس. 22مسكن ، و 212من قسمين وهما  212يتكون حي  
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النمط مف السكف ، و كاف ليـ تصور خاص بيـ حوؿ ظروؼ الحياة فييا حيث نستشيد ىنا 

، واش  Appartementبأقواؿ المبحوثيف حيث يقوؿ أحدىـ في ىذا الصدد "...أنا نسكف في 

 ".1نقولؾ ، قاؿ رانا سكنيف و صي ، ضيؽ بزاؼ ، متمقاش قاع راحتؾ ...

 

 حي الترفاس ببوقيراطأ ػػػ 

، سكف متقبؿ عادي ، حياتي ىانية  212يقوؿ أحد المبحوثيف "...نسكف في عمارة في حي  و

 ".2فيو...
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في  Appartementباإلضافة إلى قوؿ مبحوث أخر "...أنا عايش في دار عادية في 

 ".  1الباطيمات ، و نقولؾ بمي مكاف حالة ...

و ىنا نجد أف أغمب اآلراء كانت تؤكد عمى أف ىذا النوع مف السكف ، يتميز بأنو جد ضيؽ     

و عدـ وجود الراحة و بالتالي فالساكنة تجد نفسيا مضطرة لمعيش فيو ، و ىنا يقوؿ "لويس 

"عبارتيف يصؼ فييما الظروؼ بالغة السوء في المراكز الحضرية و ىما  Mumford ممفرد 

وس" و "صراع الجحيـ" . فالمساكف المتزاحمة في شوارع رتيبة تبعث عمى الممؿ    "صراع الفرد

و المكتظة بأعداد ىائمة مف السكاف التي تتحمؿ االزدحاـ الشديد ، و الفقر إلى جانب الكثير 

 .   2مف األمراض االجتماعية األخرى ، كؿ ذلؾ موجود بالمدف

ا النوع مف البنايات ، إلى أنيا تضـ نموذج أخر و ليذا فإف بوقيراط رغـ أنيا تتضمف ىذ    

أي نمط سكني تقميدي ، خصوصا في األحياء القديمة ، و األحياء التي كانت متواجدة في 

العيد االستعماري ، حيث نجد نمط "الحوش"  الذي يعتبر نمط خاص باألسرة الممتدة التي 

يؤكد عميو أحد  دينة ، و ىذا ماتتواجد في المناطؽ الريفية ، لكف ىنا نجده في مركز الم

المبحوثيف قائال "...أنا مف مدينة بوقيراط مف مركز المدينة نعيش في  تجمع سكاني  مع 

 ".        3الجيراف ، ىو حوش بصح مع الجيراف ... سكف تاع العيد الفرنسي ...
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 نمط حوش مقابؿ عمارات حديثةب ػػػ 

إف خصوصية التحضر الذي عاشتو المدينة الجزائرية جعميا ، قادرة عمى تبني صور    

متضادة و قادرة عمى الجمع بيف التناقضات التي ىي أصؿ الطابع المركب لمظاىرة الحضرية 

المحمية عندنا ، بحيث أف سمات الفردانية و التحرر مف الرقابة االجتماعية ال تتحقؽ بشكؿ 

زوع األفراد نحو تحصيؿ حريات أكبر ،  ال مف خالؿ التمرد المباشر عمى مطمؽ كما أيضا ن

ضوابط و قوانيف الجماعة ، بؿ مف خالؿ تبني استراتيجيات تعتمد المناورة لتفادي مواجية 

 المجتمع و االستفادة مف كؿ فرصة متاحة أماميـ. 
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عف خصوصية الظاىرة  ال يمكف لمفيوـ الحضرية الذي أنتج في سياؽ غربي أف يعبر بدقة    

الحضرية في الجزائر ، ألف سيرورة التحضر التي تأثرت بقرف و نصؼ مف االستعمار         

ال تستجيب لسيرورة التحضر التي عرفتيا المدف الغربية ، إف االنتقاؿ مف الحياة الريفية تحت 

ية  كنموذج واجو حكـ اإلقطاعييف في أوروبا ال يمكف مقارنتو مع االنتقاؿ في الحياة الريف

 االجتثاث كما يطرحو "بيار بورديو" بكؿ قوة.  

لنا أف الفرضية  يتضحوطرؽ تمثمو لدى الساكنة و بالتالي فمف خالؿ العالقة بيف السكف    

التي قمنا بطرحيا ) تتجمى الحضرية في بوقيراط مف خالؿ الجانب المجالي واالجتماعي( قد 

فيما يخص لعالقات االجتماعية بيف أفراد العائمة ، وأيضا تحققت وذلؾ ألف السكف يعكس نوع ا

 مع الفضاء المديني بصفة عامة. العالقة مع الجيراف و
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 ـــ لويــــس ويـــرث )الحضريـــة كأسمـــوب فــي الحيـــاة( 4

نمط الحياة  تعددت مداخؿ الدراسة الحضرية كنقطة انطالؽ رئيسية لفيـ المدينة و    

" ، عف الحضرية كأسموب في Lewis wirthتمثؿ نظرية "لويس ويرث  الحضرية فييا ، و

في المجمة األمريكية لعمـ  1938التي نشرت في العاـ  و Urbanism as way of lifeالحياة 

االجتماع ، مف أىـ الدعائـ األساسية التي تستند إلييا الدراسات الحضرية الناجمة عف التصنيع 

 نمية العامة في المجتمع.برامج الت و

ليا نفس الصفات التي تتصؼ بيا  يرى ويرث أف الحضرية ترتبط بالمعيشة في المدينة و و    

 تتميز المدينة عند ويرث بالخصائص اآلتية: المدينة ، و

 الحجـ المتزايد في عدد السكاف بالمدينة. -1
 السكانية العالية. Densityتتميز المدينة بالكثافة  -2
 .                                       1بيف السكاف في المدينة Heterogeneousظيور حالة الالتجانس  -3

 يرى "ويرث" أف ىذه الخصائص الثالثة السابقة التي تميز حياة المدينة عف حياة القرية  و    

عيشتو عمى تمعب دورا كبيرا في الحياة الحضرية ذاتيا ، فالفالح في القرية يعتمد في م و

ذلؾ عمى العكس مف ساكف المدينة الذي ال ييتـ  و الطبيعة التي ال يمكف أف يتحكـ فييا ،

بالطبيعة بقدر ما ييتـ بسموكو االجتماعي مع غيره مف الناس حتى يتحقؽ لو التكيؼ 

                                                           
 .38، ص 1994التوزيع ، عماف ، بػ ط ،  صبحي محمد قنوص ، دراسات حضرية مدخؿ نظري ، الدار الدولية لمنشر و 1
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االجتماعي لنفسو مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيو ، لذلؾ فإف حياة المدينة تزخر بعديد 

 .1تعرؼ باألسموب الحضري لمحياة أنماط السموؾ التي تميز الحياة الحضرية و ؼ والمواق

لكف تجنب ويرث اعتبار ىذه الخصائص بمثابة العوامؿ التي يمكف أف تؤدى إلى نتائج  و    

اكتفى بقولو أف تمؾ الخصائص إنما تؤدى إلى  مباشرة تميز حياة المدينة بطابع خاص ، و

مف بيف تمؾ  كف أف تصمح لتحميؿ حياة المدينة أو الحياة في عموميا ومجموعة مف القضايا يم

 العوامؿ ما يمي:

الضعيفة التي     تبايف سكانيا يؤدياف إلى ظيور الروابط السطحية و إف نمو المدينة و  -1

  .تربط سكاف تمؾ المدينة

ينة معرفة إف الزيادة في نمو حجـ المدينة تؤدي إلى عدـ معرفة الفرد ببقية سكاف المد  -2

  .مباشرة شخصية و

يرى "ويرث" أف مصاحبات تقسيـ العمؿ داخؿ المدينة يؤدي إلى أف المدينة تفتقد إلى  -3

 تزداد الفردية فييا بشكؿ ممحوظ. روح العائمة باستمرار ، و

إف الزيادة في حجـ المدينة قد يؤدي إلى امتداد أطراؼ خارج حدودىا التقميدية ، األمر  -4

إضافية لالتصاؿ لربط ىذه األطراؼ بمركز  إيجاد وسائؿ جديدة والذي يؤدي إلى 

 المدينة.

                                                           
 .26محمد عباس إبراىيـ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1
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تؤدي الزيادة في كثافة السكاف إلى ظيور أنماط مف التخصص في المدينة في مجاالت  -5

 أنشطتيا المختمفة.  الحياة االجتماعية و

غربي   يسمح لنا موقؼ لويس ويرث مف الحضرية بالتعرؼ عمى ماىيتيا انطالقا مف واقع     

لكف عندما نحاوؿ إسقاط ما توصؿ إليو حوؿ الحضرية عمى ميداف بحثنا ، يتوقؼ موقؼ 

ويرث مف الحضرية عف التعبير عف الواقع المجتمعي الحضري بنفس الطريقة . ألننا نجد تباينا 

ىذا ما ال يسيؿ تصنيؼ ساكنة بوقيراط في إحدى الخانات  واضحا بيف مواقؼ مبحوثينا ، و

 )ريؼ / مدينة (.الواضحة 

  مواقؼ مبحوثينا حوؿ بعض سمات الحضرية يفرض عمينا التمييز بيف واقعيـ  اختالؼ     

و ذاؾ الذي اعتمد عميو ويرث ليرسـ لنا صورة واضحة و صريحة ػػػػػػػػػػ مف منظوره ػػػػػػػػػػ عف معنى 

الضعيفة  جنبا إلى  و الحضرية . فقد اكتشفنا أف واقع بوقيراط يتحمؿ وجود الروابط السطحية

درجة  جنب مع أخرى قوية و أكثر تماسكا ، خصوصا في العالقة مع أفراد العائمة و الجيراف و

كي نيدر  التضامف بينيـ "...العالقة مع العائمة متوترة بزاؼ قاع منيدرش معاىـ و التعاوف و

ييدروؾ بالسيؼ  تتخمط ...ىذوؾ الجيراف غي مكاف اله تيدر ، نتا متبغيش تيدر بصح ىوما

    .وىذا ما يتكرر لدى مجموعة مف المبحوثيف "...ىذوؾ الجيراف يوصموني ، بصح أنا1..."

 "2والو ...  ما نوصميمش ، ...ما نزورىـ ما

                                                           
 .05المقابمة رقـ  1
2
 .11رقم المقابلة  
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ومف ناحية ثانية نجد أف ىذا الموقؼ ال يعبر عف حقيقة كؿ الروابط االجتماعية بيف ساكنة    

و العالقات التي يطرحيا "ويرث" إال   ف سطحية الروابطبوقيراط  ، فإف كاف بعضيا يقترب م

 أف انتماء بوقيراط إلى  ثقافة محمية  يجعميا تحتضف نوعية أخرى مف الروابط األكثر صالبة 

   العالقة بيناتنا جد عادية  ذات عمؽ واضح ، "...نعيش في عائمة كبيرة و و تماسكا ، بؿ و

منمقاش معاىـ  العالقة تاعي مع الجيراف جيدة و األـ ، و دائما نخضع ألوامر األب و و

             العالقة معاىـ أنا نعيش في أسرة كبيرة مع الوالدة ، و ، "...و 1المشاكؿ ..."

مميحة ...وعالقتي مع الجيراف طيبة ما شاء هللا ، مكانش مشاكؿ معاىـ ، كايف زيارات في 

العالقة مع الجيراف مميحة ، حنا تماؾ قاع الجيراف " ، "...2األحزاف ... المناسبات في األفراح و

 " 3مالح مع الناس... Toujoursيبغونا ،... و

تبعا لما سبؽ نالحظ وجود عالقات متينة سواء مع العائمة أو مع الجيراف ، و نالحظ مف      

   حتى شكؿ مف الخضوع لسيطرة األب واألـ .  طريقة الخطاب أيضا وجود األسرة الممتدة و

لكف ليس بتمؾ الحدة التي يطرحيا "  بالتالي يمكننا الحديث عف شكؿ مف  الفردانية ، و و

بالمقابؿ ىناؾ مف الزاؿ محافظا عمى العالقات األسرية  ويرث" فيناؾ مف أنتيج ىذه النزعة ، و

بالتالي فيذه النتائج المتضادة في مجتمع بحثنا تؤكد عمى أف بوقيراط مجتمع في  الجيرة ، و و

  ىذا التغير لـ يصؿ بعد إلى إنتاج  نظاـ محدد يعيد األفراد إنتاجو طور التغير االجتماعي و

 تطويره. و
                                                           

 .04المقابمة رقـ  1
2
 .20المقابلة رقم  

3
 .12المقابلة رقم  
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التحضر إال وأنيا  مف المعروؼ أنو ليست ىناؾ دراسة تتناوؿ موضوع الحضرية و و    

ـ تعرضت إلى نظرية "ويرث" سواء بالقبوؿ أـ الرفض أو إدخاؿ بعض التعديالت عمييا بما يالئ

 المجتمعات المراد دراستيا.

األستاذ بالجامعة األمريكية  R.N.Morrisمف ىنا جاء عالـ االجتماع األمريكي موريس و    

في واشنطف ، حيث اىتـ اىتماما بالغا بتحميؿ نظرية "لويس ويرث" ويرى "موريس" أف "ويرث" 

لـ يقصد أف الحضرية كأسموب في الحياة تقتصر عمى سكاف المدينة ، ألف أثار المدينة يمكف 

كرة المتصؿ ىذا ما نادى بو أصحاب ف أف تمتد إلى أبعد مف حدودىا اإلدارية ، و

  Rural_Urban Continum_الحضري ، بحيث  يػػػشير المصطمح الريفي ػػػػػػػالحضري الريفي

التحضر ، بحيث يصبح  إلى وجود نوع مف التدرج القائـ بيف المجتمعات في درجة الترييؼ و

مف اليسير بعد ذلؾ أف يقع أي مجتمع إنساني عمى نقطة معينة مف ىذا المتصؿ . إذف 

 الحضرية. الريؼ أو الحضر يتـ في ضوء الفروؽ الكمية في السمات المميزة لمريؼ وفتعريؼ 

 تستند فكرة المتصؿ الريفي ػػػػػػػػػػػالحضري مف الناحية النظرية عمى افتراضيف أساسييف: و    

وفقا  منتظـ مف الريفية إلى الحضرية األوؿ: ىو أف المجتمعات المحمية تتدرج بشكؿ مستمر و

: أف ىذا التدرج يصاحبو بالضرورة اختالفات أو فروؽ متسقة الثاني الخصائص . و لعدد مف

 .1في أنماط السموؾ

                                                           
    التوريدات بالتعاوف مع جامعة القدس  البدوي ، الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ و الحضري و آخروف ، المجتمع الريفي و إدريس عزاـ ، و 1

 .89، ص 2009المفتوحة ، القاىرة ، بػ ط ، 
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   لـ يحصر أصحاب فكرة المتصؿ تمؾ الفروؽ المتسقة التي تحدث في أنماط السموؾ  و    

 المصاحبة لمتدرج المستمر في بعض المجتمعات إال أننا نستطيع القوؿ إف ىذه الفروؽ تتبدى و

        "زيمرماف"  السكانية التي أشار إلييا "سوروكيف" و في بعض الخصائص االجتماعية و

طابع العالقات  ازدياد تقسيـ العمؿ ، و أىميا التبايف في البناء الميني ، و غيرىما ، و و

 .1الحراؾ االجتماعي االجتماعية ، و

استطاع أف يتغمب عمى بعض المشكالت التي بالرغـ مف أف المتصؿ الريفي ػػػػػػػػػالحضري  و    

خطا خطوة باتجاه مركب السمات باستخداـ تمؾ  صادفت االستعانة بالنموذج المثالي ، و

السمات في تدريج المجتمعات المحمية المختمفة ، فإنو ال يزاؿ بحاجة إلى اختبار واقعي يكشؼ 

ند إلييا ، ألف ىذا المتصؿ عف مدى كفاءتو في تصنيؼ المجتمعات وفقا لمخصائص التي يست

الحضرية وفقا لمجموعة مف  قد افترض منذ البداية إمكانية تدرج المجتمعات المحمية الريفية و

لعؿ أىمية االختبار الواقعي لفكرة المتصؿ  الخصائص المرتبطة فيما بينيا ارتباطا وظيفيا ، و

ف يحدد مبمغ صالحية المتصؿ كأداة الريفي ػػػػػػػالحضري تكمف في أنو ، أي االختبار ، يستطيع أ

الحضر . إذف فالمتصؿ الريفي ػػػػػػػػػالحضري ال يزاؿ يمثؿ قضية  منيجية لمتمييز بيف الريؼ و

مف قدرتو عمى  تحتاج إلى مزيد مف الشواىد لمتأكد مف كفاءتو كأداة منيجية مف ناحية ، و

عدد مف الدراسات التي أجريت  يؤكد ذلؾ نتائج التمييز بيف المجتمعات مف ناحية أخرى ، و

وسط أفريقيا ، فقد تبيف أنو ليس ىناؾ اتصاؿ واضح بيف كثير مف  اليند ، و في تركيا ، و

                                                           
 .90رجع سبؽ ذكره ، صموف ، إدريس عزاـ ، و آخر  1
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    المجتمعات المحمية المختمفة فيما يتعمؽ ببعض الخصائص االجتماعية المرتبطة بالتحضر

 .1التريؼ ، بحيث يمكف القوؿ إنو ال يوجد تحقؽ واقعي لفكرة المتصؿ و

لـ يتـ لو التفاعؿ بعد في نمط الحياة الحضرية:  ألف جزءا منيـ قد يكوف مياجرا إلييـ و و    

االتجاىات التي تظير عندما  بذلؾ فإف الحضرية تعبر عف مجموعة مف النظـ االجتماعية و و

 الالتجانس.  في شكؿ جماعات كبيرة تتميز بالكثافة العالية و يستقر الناس لمدة طويمة ، و

كما يرى "موريس" أف نظرية "ويرث" تتضح معالميا الرئيسية في النياية مف أنيا أقرب إلى     

إنما يصمح كإطار  الذي ال يصمح لدراسة مدينة معينة بالذات و Ideal type المثاليالنموذج 

 . 2خصائصيا المميزة ليا لمتحميؿ تقترب منو المدف أو تبتعد حسب ظروفيا التاريخية و

الحجـ عند "ويرث"  أفيرى  " نظرية "لويس ويرث" ، وPeter Mannكما ناقش "بيترماف     

مؤشر ضعيؼ لمحضرية ، ألف سكاف بمدة صغيرة قد يكونوا أكثر تحضرا في أساليب حياتيـ 

مف سكاف بمدة أكبر منيا عمى الرغـ مف أنيما يقعاف في منطقة ريفية واحدة ، ألف ظيور 

إنما  ال يتوقؼ كذلؾ عمى كثافة السكاف و رية ال يتوقؼ عمى الحجـ ، وأساليب الحياة الحض

 قد يعتمد عمى استعداد القروييف لمتأثر بمدينة حضرية قريبة منيـ. 

التي يقاـ عمى أساسيا التمييز بيف المجتمعات  بذلؾ فإف معظـ المعايير المعترؼ بيا و و    

 يمكف تطبيقيا عمى المدف العربية فمو أخذنا المجتمعات الغير حضرية في الغرب ال الحضرية و

                                                           
 .91مرجع سبؽ ذكره ، ص إدريس عزاـ ، و آخروف ،  1
 .27محمد عباس إبراىيـ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 2
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عمى سبيؿ المثاؿ معيار حجـ السكاف الذي يعتبر مف المقاييس األساسية عند عمماء االجتماع 

فسوؼ نجد أنو عمى الرغـ مف اختالؼ ىؤالء العمماء فيما بينيـ حوؿ حجـ السكاف الذي يمكف 

اعتباره بالتالي مجتمعا "حضريا" فإف ثمة  عنده أف نطمؽ لفظ "مدينة" عمى المجتمع المحمي و

ما فوقيا  عشريف ألؼ نسمة و ميال عاما بينيـ إلى اعتبار التجمعات البشرية التي تبمغ خمسة و

مع  مدنا أما في العالـ العربي فقد تصؿ بعض التجمعات إلى ضعؼ ىذا العدد أو أكثر ، و

بكؿ ما يتضمنو ذلؾ مف  كممة وذلؾ فإنيا ال تؤلؼ سوى مجتمعات "ريفية" بكؿ معاني ال

    الحياة التقميدية المتيالكة  التكنولوجي و دالئؿ مميزة مثؿ التخمؼ االقتصادي و عالمات و

 .1انعداـ المبادرة التنوع و قمة التغاير و و

مف بيف ما دلؿ عميو بيترماف عند عقده مقارنة لمسكاف بيف سكاف عدد مف البمداف  و    

المتجانسة فيما بينيا ، وجد أف سكاف تمؾ المجتمعات الصغيرة قد  القميمة والصغيرة الحجـ 

يرى بيترماف أنو  يكونوف أقدر عمى اصطناع نماذج السموؾ التي سماىا "ويرث" بالحضرية ، و

مف المالئمة منيجيا أال تتـ دراسة مدينة بمعزؿ عف المنطقة المحيطة بيا ألف العالقات التي 

نة بالمناطؽ القريبة أو البعيدة الريفية أو الحضرية يمكف أف يكوف لو تأثير يكونيا سكاف المدي

 طابع الطرؽ المستخدمة في تمؾ المجتمعات. كبير في اتجاىات و

بالتالي فقرب بوقيراط مف مستغانـ يجعمنا نتساءؿ عف مدى قرب "بيترماف" مف واقع       و    

ريفية في الماضي مف خالؿ قربيا مف المدينة  ما يحدث عندنا ، بحيث أف المناطؽ التي كانت

                                                           
 .28مرجع سبؽ ذكره ، صمحمد عباس إبراىيـ ،  1
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لو بطريقة أخرى ، أي أف قرب بوقيراط مف مستغانـ يجعميا  تكتسب حضرية تمؾ المدينة و

 تستفيد مف حضرية مستغانـ ، لكف تنتجيا بطريقة مختمفة.

 Modeيرى "ويرث" في موضع آخر حوؿ الحضرية ، أف الحضرية كنموذج مف الحياة  و    

of life :يمكف بحثو امبيريقيا مف ثالثة جوانب ىي 

 النسؽ اإليكولوجي. التكنولوجيا و المدينة كبناء فيزيقي يضـ تكويف السكاف و -1

نمط  الييئات االجتماعية و كنسؽ مف التنظيـ االجتماعي يضـ البناء االجتماعي و -2

 .1العالقات االجتماعية

في ضوء ىذه  موؾ الجمعي واألفكار تضـ أشكاال مف الس كمجموعة مف االتجاىات و -3

االعتبارات الثالثة السابقة يمكف تفسير الحضرية مف خالؿ ثالث مفيومات أساسية 

 ىي:

 األوؿ: المفيوـ االيكولوجي.

 الثاني: مفيـو التنظيـ االجتماعي.

 الثالث: المفيـو السيكولوجي.

رؼ عمى حالة فمف حيث االعتبار األوؿ ، يمكف تفسير ظاىرة الحضرية مف خالؿ التع    

البناء الفيزيقي لممجتمع بالبحث عف الظواىر اإليكولوجية في تفسير الحضرية مف حيث كبر 

 العرقية. تمايز الخصائص اإلثنولوجية و زيادة الالتجانس السكاني  ، و حجـ المجتمع و
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العالقات مف حيث االعتبار الثاني ، ينظر إلى الحياة الحضرية بأنيا تتميز بانتشار  و    

ضعؼ األساس  اختفاء روابط الجيرة ، و ضعؼ الروابط القرابية ، و الثانوية بيف األفراد ، و

التقميدي لمتضامف االجتماعي ، ذلؾ ألف الحضرية قد أدت إلى ظيور صور جديدة مف التنظيـ 

أثرت  الترفييية ، كما التربوية و االجتماعي نتيجة لمتحوؿ الذي حدث في األنشطة الصناعية و

غيرت كثيرا مف الظواىر القرابة التي كانت  الحياة الحضرية عمى المكانة االجتماعية لممرأة ، و

   التعميـ  سمة أساسية في الحياة الريفية . كما انتشرت الوظائؼ الخاصة بالرعاية الصحية و

 ىي التي تميز ظواىر التبايف في المجتمع الحضري. الترفيو  ، و و

تطور الشخصية اإلنسانية  تعمؽ باالعتبار الثالث فإف الحضرية تعبر عف نمو وأما فيما ي    

التي توجو األنشطة المختمفة في المجتمع ، فالعمؿ المنظـ يختمؼ اختالفا وظيفيا مع مكونات 

بذلؾ فإف الحياة الحضرية ارتبطت بانتشار الظواىر المرضية السموكية  الشخصية اإلنسانية ، و

ما يؤكد الحاجة إلى وجود ضوابط اجتماعية تحفظ توازف المجتمع ، إلى جانب بصورة مباشرة ب

        التغيرات االقتصادية  ىذا تتأثر الحياة الحضرية بضوابط الجماعة وأساليب االتصاؿ و

 .1الثقافية و
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 حضـر( عند ابن خمـــــدون-ـــ ثنائيــــة )ريـــف 5

ساكنة  ساكنة البادية و تطرؽ ابف خمدوف في "مقدمتو" إلى إبراز خصائص كؿ مف لػػػقد    

الحضر. و عندما نشرع في تحميؿ فكر ابف خمدوف نجده بحؽ مف أوائؿ المفكريف االجتماعييف 

ما  الذيف وضعوا تصنيفات لممجتمعات في الجزء الذي كتبو عف "طبيعة العمراف في الخميقة و

يقوـ ىذا التصنيؼ أساسا عمى التفرقة بيف نمطيف مف  و  ر ،الحض ويعرض فييا مف البدو 

النمط الحضري . فقد نظر ابف خمدوف في أحواؿ الناس  المجتمعات ىما : النمط البدوي ، و

قد ذىب إلى أف  . ورالحض طبيف حوؿ فئتيف ال ثالث ليما ىما: البدو وفي عصره فرآىـ مستق

فالبدو مقتصروف عمى ، ى أف البادية ىي أصؿ العمراف إل البدو أقدـ ظيورا مف الحضر ، و

الكماؿ في  الحضر معتنوف بحاجات الترؼ و الضروري في أحواليـ ، عاجزوف عما فوقو . و

       سابؽ عميو  الكمالي و ال شؾ أف الضروري أقدـ مف الحاجي و عوائدىـ ، و أحواليـ و

الحضر سابؽ  البدو أصؿ لممدف وعنو ، ف ناشئالكمالي فرع  ألف الضروري أصمي و و

الترؼ إال إذا كاف  ال ينتيي إلى الكماؿ و عمييما : ألنو أوؿ مطالب اإلنساف الضروري ، و

 . 1الضروري حاصال . فخشونة البداوة قبؿ رقة الحضارة

قد جعؿ ابف خمدوف صفات البدوي مغايرة تماما لصفات الحضري . فإذا كاف البدوي  و    

إذا كاف البدوي متوحشا ، فالحضري  الموت ، فالحضري جباف يؤثر الدعة ، وشجاعا ال يياب 

 و إذا كاف البدوي طيب الخمؽ أقرب إلى الفطرة ، فالحضري إنساف أفسدتو الحضارة  مترؼ ، و
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كذابا ، إلى آخر ىذه المقارنة التي كاف ينتيي فييا ابف خمدوف بنصرة  مخادعا و جعمتو رخوا و

لما  و   الحضري : ألنو يرى أف كال منيما ىو خميؽ البيئة التي نشأ فييا البدوي دائما عمى 

ىو   العكس دائما  كانت البيئة البدوية صحيحة سميمة فإنيا تنتج إنسانا صحيحا سميما ، و

 . 1الصحيح

إف سكنى المدينة ىي الغاية التي يجري إلييا البدوي ، بكونيا تستيويو بما يوجد فييا مف     

    لكف ىؿ صحيح أف سكاف المدف كميـ يعيشوف في رغد؟ الترؼ ، وو الفنوف  لرفو وأنواع ا

 ؟2إذا كاف األمر بخالؼ ذلؾ فما ىو السبب ، أو األسباب و

ال مجرد أفراد  ينقص بفعؿ الصناعة و إف المدينة ليست مجرد تجمع سكاني يزداد و    

إذا  إنساني ليـ روابطيـ االجتماعية ، ويخضعوف لمقوانيف المدينة إنيـ قبؿ كؿ شيء مجتمع 

كانت العصبية ىي الرابط ألبناء القبائؿ فأف " أىؿ األمصار كثير منيـ ممتحموف بالصير 

   العداوة  تجد بينيـ مف الصداقة و قرابة و يجذب بعضيـ بعضا إلى أف يكونوا لحما لحما و

 ".3العشائر ما يكوف بيف القبائؿ و

االجتماع اإلنساني  ىو التعاوف  أف األصؿ في العمراف البشري ولقد تقرر مف قبؿ     

تقرر أيضا أف ىذا التعاوف ال يتـ إال إذا كاف ىناؾ "وازع" يدفع عدواف  لتحصيؿ الغذاء ، و

ىذاف الشرطاف الضرورياف لقياـ العمراف يتوفر في المدينة أكثر  الناس بعضيـ عف بعض و
                                                           

 .91مرجع سبؽ ذكره ، صآخروف ،  إدريس عزاـ ، و 1
 1994،  6الدولة معالـ نظرية خمدونية في التاريخ اإلسالمي ، مركز دراسات العربية ، بيروت ، ط محمد عابد الجابري ، فكر ابف خمدوف العصبية و 2

 .152، ص
 .28، ص 2012،  1التوزيع ، عماف ، ط تطبيقيا ، دار غيداء لمنشر و العربي نظريا و-االجتماع الحضرينادية صباح الكبايجي ، عمـ  3
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حاميتيا تدفع عنيا عدواف مف ىـ خارجيا...إف شروط  ة وىذا باإلضافة إلى أف أسوار المدين

بالتالي فإف اإلنتاج  يتفرع ، و لذلؾ كاف التعاوف فييا ينمو و األمف متوفرة ، و االستقرار و

السبب في ىذا ىو "أف األعماؿ بعد االجتماع زائدة عمى حاجات  يوفر فائضا ، و يكثر و

   ر إذا وزعت أعماليـ كميا عمى مقدار ضروراتيـضروراتيـ ، فأىؿ مدينة أو مص العامميف و

بقيت األعماؿ كميا زائدة عمى الضرورات  حاجاتيـ اكتفى فييا باألقؿ مف تمؾ األعماؿ و و

 عوائده".  فتعرؼ في حاجات الترؼ و

في البادية ينيمؾ الناس في تحصيؿ الضروري مف العيش ، ألف اجتماعيـ مشتت     

التعاوف  مجيوداتيـ مبعثرة ، أما في المدينة فإف االجتماع أكثر تماسكا ، و وتعاونيـ قميؿ و

   لذلؾ كانت األعماؿ فييا كثيرة في مجموعيا المجيودات متكاممة متداخمة ، و أكثر فاعمية و

    دعتيـ أحواؿ الرفو إذا كثرت األعماؿ كثرت قيميا بينيـ ، فكثرت مكاسبيـ ضرورة ، و " و

الماعوف  استجادة اآلنية و المالبس و حاجاتو مف التأنؽ في المساكف و ترفو والغنى إلى ال و

الغنى بخالؼ األعماؿ  المركب)...(ألف األعماؿ الزائدة تختص بالترؼ و اتخاذ الخدـ و و

     يقوؿ ابف خمدوف إف الفالحة ىي معاش المستضعفيف األصمية التي تختص بالمعاش" . و

         التجارة  الصناعة ،: سباب كسب العيش في المدينة ثالثةأ وأىؿ العافية مف البدو  و

 .1اإلمارة و
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حتى في ىذه الحالة فإنو لـ  غيره" و ىكذا فالماؿ لـ يحصؿ "إال بنحو غريب كاإلرث و و    

 يكف يستقر في يد صاحبو إذا لـ يكف مف أصحاب الجاه. 

تقسيـ العمؿ  نخمص مف كؿ ما تقدـ إلى أف الفائض الذي يتوفر مف جماعية اإلنتاج و    

غير  الذيف تختص بيا المدف لـ يكف ينصرؼ إلى المنتجيف بؿ إلى فئة معينة ، مستيمكة و

 السمطاف ، أما جماىير المدف مف صناع  ىذه الفئة ىي الجماعة صاحبة الحكـ و منتجة ، و

غيرىـ ، فمـ تكف حاليـ  التدريس و صحاب الوظائؼ مف أىؿ الفتيا وأ تجار صغار و و

أىؿ العافية  ىـ كما قمنا "المستضعفوف و بأحسف مف حاؿ المشتغميف بالفالحة مف البدو ، و

السمطة ، ال الماؿ ، الف ىذا األخير تابع  منيـ" ، إف أساس التفاوت بيف الناس كاف الجاه و

 ف تتحدد بما يممؾ ألنو قمما يممؾالوضعية االجتماعية لمفرد لـ تكمستمد منيما ، إف  ليما ، و

ليذا فإف التحضر أي  النفوذ الذي يممكو ، و إنما كانت تتحدد بمقدار الجاه الذي لو ، و و

ال بشكؿ طبيعي فمـ  االنتقاؿ مف حالة البداوة إلى حالة "الحضارة" لـ يكف يتـ بصفة تدريجية و

     اجتيد في الكسب ، يستطيع االنتقاؿ إلى مرتبة أعمى  مغ سعيو ويكف الفرد لوحده ميما ب

  القفز  يتنوع مف الطفرة و إنما كاف ىذا االنتقاؿ يتـ بشكؿ فجائي و في السمـ االجتماعي ، و

 . 1بصفة جماعية ال فردية و

 منو فإف ابف خمدوف يفصؿ بيف مجتمعيف بدوػػػػػ حضر مف خالؿ اعتماده عمى طريقة و    

        عند البدو( األراضيزراعة ب) المتعمقة ىنا نجد التمييز بيف األنشطة )كسب المعاش( ، و الحياة
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العمـو عند الحضر( ، ثـ يمي ىذا التقسيـ اختالؼ يمس  الفنوف و الحرؼ و )التجارة و و 

لطيبة تفاصيؿ الحياة بحيث يمتاز البدو بالصفات )الخشونة ، العصبية ، الكـر ، ا الطبائع و

االىتماـ بما ىو ضروري( ، أما الحضر فيمتازوف )بعالقات اجتماعية أقؿ قوة ، االىتماـ 

 بالكماليات(.

لكف المميز البف خمدوف أنو ال يقارف بيف مجتمعيف  ثابتيف بؿ يناقش إمكانية التغير في     

تبنى فكرة أنو ي أصوؿ المجتمع ، عندما يحاوؿ تفسير انتقاؿ البدو إلى الحضارة خاصة و

أف أصؿ المدف ىي  سابقا عميو ، و أساسية أف العمراف البدوي ىو أساس لمعمراف الحضري و

 عدـ بقائو عمى حاؿ واحدة. ىذا ما نرى فيو اىتماما بحركة المجتمع و البوادي و

ابرز ما ييمنا  في تناوؿ ابف خمدوف لذلؾ الحراؾ االجتماعي أنو استطاع أف يصنؼ لنا  و    

مختمفة تعبر عف وضعيات انتقالية يتبنى فييا األفراد سموكات تبدو متناقضة عندما مراحؿ 

ال ىـ باقوف عمى  يتواجدوف في مرحمة غير منتيية بحيث ال ىـ حضريوف بصفة نيائية و

بداوتيـ "...بوقيراط مازاؿ ما ترتقي إلى مستوى تاع المدينة ، بصح تحس روحؾ ، بأنيا راىي 

ىذا  الجانب الذي سنمقي عميو الضوء ، مما يجعمنا نظف أف ىناؾ حاالت "، 1تتحسف بشوية...

الحضر ، بحيث أف القدرة عمى االنتقاؿ بيف الحالتيف ترسـ لنا وضعيات  تتجاوز ثنائية البدو و

 استمراريتو. التمثالت و جديدة تدلنا عمى بداية التغير عمى مستوى السموؾ و
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الفيـ الخمدوني عمى ما وجدناه في بوقيراط بحيث أف التميز نعتقد أنو بإمكاننا إسقاط ىذا     

الذي يعتمده ابف خمدوف لمتمييز بيف )بدو/حضر( عمى أساس نمط كسب المعاش يجعؿ واقع 

         بوقيراط أكثر غموضا . ففي حيف نجد جزءا مف ساكنة بوقيراط يمتينوف بعض التجارة

تربية  ساكنة محيط بوقيراط يمتينوف الزراعة والخدمات إال أف الجزء األخر مف  الحرؼ و و

ىذا واقع يصعب مف أشكاؿ التصنيؼ المبسط لمجماعات االجتماعية)بدو/حضر(  المواشي ، و

اجتماعيا . يضع  كما يعرضو عمينا ابف خمدوف ألف تعدد أنماط كسب المعاش في بوقيراط و

       ضور النشاطات يصنفياحدا لمقدرة عمى الفصؿ بينيا عمى طريقة ابف خمدوف ، ألف ح

 وتقاسميا بيف أفراد نفس الساكنة ابف خمدوف عمى أنيا متضادة )بدوية/حضرية( في نفس المكاف

يمنعنا مف تبني  يدفعنا لمتسِاؤؿ عف حجـ التركيب المحيط بالظاىرة الحضرية في بوقيراط و

منطقة يغمب عمييا  المدينة "...ألف بوقيراط ىي تفسيرات قادرة عمى الفصؿ بيف الريؼ و

ىذا شيء جيد باعتبارىا قريبة مف مستغانـ لتزودىا بالمحاصيؿ الزراعية كما  الجانب الزراعي و

أف ىي األخرى تستفيد مف خدمات المدينة ، خصوصا كي بدا يظير عمييا الطابع الحضري 

اط ىي " . "...بوقير 1الترفييية... التعميمية و مف خالؿ توفير بعض الفضاءات الصحية و

البيوت  الخضروات خاصة البطاطا ، و التجارة و بالصة تاع فالحة ، تشتير بالفالحة و

انجاز الطرقات  ذلؾ بفتح مستشفى جديد و األخيرة بدأت تتطور و اآلونةالبالستيكية ، لكف في 

" . "...بوقيراط منطقة ريفية تضـ مساحات كبيرة 2إصالحيا ، يعني فييا تييئة عمرانية ... و
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" . يبيف 1خاطيو المشاكؿ... خداـ عمى روحو ، و متضامف و شعبيا كريـ و مف الفالحة ، و

حصوؿ التنمية فييا  لنا ىذا الخطاب أف بوقيراط منطقة فالحية ، لكف مع مرور الوقت ، و

أصبحت تظير عمييا السمات الحضرية ، خصوصا مع المشاريع األخيرة ، باإلضافة إلى ميزة 

 .مستغانـ ، حيث استفادة مف العديد مف الخصائص الحضرية لممدينة قربيا مف مدينة
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 ـــ الريــــف الجزائــــري 6

كانػػػػػػػػػػػػػػت الحياة الريفية حقيقة واقعة مستمرة قبؿ العصر الذي صيغ فيو ىذا المصػػػػطمح          

الحياة اإلنسانية عمى ضوء  قد استطاع عمماء االجتماع أف يحددوا خطوات التطور في و

            ففي المجتمعات األولى ،  الوسائؿ التي تتبع مف أجؿ إشباع االحتياجات اإلنسانية

تحمؿ ضغط الحياة   السوط يميب ظيره ، و المجتمعات البدائية كاف اإلنساف يقـو بالعمؿ و و

لى أعقد صورة في ظؿ يتطور إ أذؿ نفسو لصاحب العمؿ لمحصوؿ عمى لقمة العيش ، و و

المجتمعات الحديثة ، حيث اصطبغ العمؿ بصبغة إنسانية عندما تكونت النقابات المينية لتدافع 

 .1عف حقوؽ العماؿ

مؤسساتيـ  عرؼ "وايتسندرسوف" الريؼ عمى أنو "صورة الرابطة القائمة بيف األشخاص و و    

 دة محور نشاطيـ الجيوي"في منطقة محمية يعيشوف فييا عمى الزراعة في قرية تمثؿ عا

في وسط  1830بالعودة إلى الواقع الجزائري ، فقد عاش سكاف الريؼ الجزائري قبؿ  و    

اف ك عشائري )قبمي( عمى أرض مارسوا بيا عمميـ الزراعي عمى أسس تعاونية جماعية ، و

يقوـ عمى  و: العرؼ ، التقاليد ، القانوف اإلسالمي ...الخ ، نظاـ الممكية بسيطا يعتمد عمى

 .2الخاصة )الممؾ( أرض الجماعة )العروش( ، أرض الحبوس و أربعة فئات : أرض البايمؾ و

                                                           
 .83، ص 2005، بػ ط ،  اإلسكندريةحسيف عبد الحميد أحمد رشواف ، عمـ االجتماع الريفي ، مؤسسة شباب الجامعة ،  1
        لثقافية التقميدية في منطقة  انعكاسيا عمى البنية االجتماعية وا سوالمية عبد الرحماف : ديناميكية التنمية الريفية المستدامة في الجزائر و 2

 .92، ص 2017،  30االجتماعية ، العدد االوراس  ، مجمة العمـو اإلنسانية و
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تفكيؾ الممكية المشتركة  أثناء الفترة االستعمارية حاوؿ ىذا األخير إلى محاولة ضرب و و    

القضاء ىذا االرتباؾ في بنية المجتمع الجزائري الناتج عف  لألرض بإصداره لعدة قوانيف ، و

حوؿ بعضيـ  عمى الممكية المشتركة لألرض ، ىجر الكثير مف الفالحيف نحو محيط المدف و

 إلى ما يسمى نظاـ "الخماسة" عند الكولوف.

ىذا ما أكد عميو "بيار بورديو" في كتابو "اإلجتثاث" : حيث يشير بيار بورديو إلى أف  و    

ط بالممكية المشتركة لألرض ، امتد ىذا المجتمع الجزائري كاف يقوـ عمى أساس قبمي مرتب

أثناء االستعمار قاـ ىذا األخير بمحاولة ضرب ىذا االرتباط بيف  التنظيـ لعدة قروف ، و

 . 1بنية المجتمع الجزائري القبمية األرض و

ظيرت العديد مف األزمات التي ضربت الريؼ الجزائري نظرا لتبني  1962بعد سنة  و    

 اعية الكبرى : مشروع األقطاب الصن

 .: عنابة ، قسنطينة ، سكيكدةؿالقطب األو  -1

 .القطب الثاني:العاصمة ، رويبة ،الرغاية -2

 .القطب الثالث: أرزيو ، وىراف ، مستغانـ -3

 :لى العديد مف اإلشكاليات التاليةىذا ما أدى إ و    

 اليجرة مف األرياؼ إلى المدف نظرا ألنو لـ يكف ىناؾ تأميف اقتصادي. ػػػػػػ زيادة

                                                           
 .17/10/2017 الجزائر،: تسيير العقاري في مقياس محمد،الحاج باشا  1
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 .عمى ىكتارات األراضي الفالحية ػػػػػػػ أف ىذه المناطؽ قضت

 .ارؽ الجيوية والطبقية االجتماعيةػػػػػػػ أف ىذه السياسة زادت مف الفو 

   1971ي بومديف سنة باإلضافة إلى السياسة الفالحية التي جاء بيا الرئيس الراحؿ ىوار     

 :يمي قرية اشتراكية ، والتي نتج عنيا ما 1000 آؿالتي تعرؼ بسياسة  و

 .لوقت إلى أنوية لمدف حضرية جديدةػػػػػػػ أنيا تحولت مع مرور ا

 ػػػػػػػ  ظيور اليجرة مف القرى إلى المدف نتيجة لوجود امتيازات داخؿ المدف.

  .1فالحيةػػػػػػػ أف ىذه القرى أسست عمى أراضي 

دخمت الجزائر مرحمة جديدة ، فقد تخمت عف التوجو  20مع بداية تسعينيات القرف  و    

   االشتراكي بشكؿ تاـ ، فكانت نتيجة ىذا التحوؿ خصخصة الكثير مف المؤسسات العمومية 

 غمؽ الكثير منيا مع التقميص مف عدد العامميف في المؤسسات التي تعاني مف التضخـ. و

عوامؿ جذب إلى األرياؼ ، فعاد الكثير مف  فشكمت ىذه الظروؼ عوامؿ طرد مف المدف و    

دخؿ عالـ االستثمار في المجاؿ  العماؿ ذوي األصوؿ الريفية إلى مواطنيـ األصمية ، و

 الزراعي أعداد مف المستثمريف مما فتحوا باب التشغيؿ واسعا.

     إثر توقؼ المسار االنتخابي  1991الجزائر منذ إال أف األزمة السياسية التي عرفتيا     

انتشار ظاىرة اإلرىاب ، كاف ليا انعكاسات خطيرة عمى األرياؼ  تدىور الوضع األمني و و
                                                           

 .09/11/2017ذرذاري محمد ، مقياس : التييئة العمرانية في الجزائر ،  1
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خاصة في المناطؽ الساخنة مما أجبر الكثير مف سكاف األرياؼ إلى اليجرة نحو المدف طالبا 

 لألمف .

اشيا الريؼ الجزائري خالؿ العشريتيف األخيرتيف بالرغـ مف الظروؼ الصعبة التي ع و    

تشير  )جفاؼ ، نقص في االستثمارات ، انعداـ األمف ...( ، إال أنو حافظ عمى حيويتو ، و

مميوف نسمة أي ما نسبتو  13بػ  2005اإلحصائيات إال أف عدد سكاف الريؼ يقدر بنياية 

 .  19981مميوف سنة  1222مف مجموع السكاف مقابؿ  40%

عميو نقوؿ أف الريؼ الجزائري مرة بعدة مراحؿ أثرت عمى الحياة فيو ، خصوصا في  و    

التي يسمييا البعض بالعشرية السوداء أو الحمراء ، فيذه  ، و 2000-90المرحمة الممتدة مف 

 لمريؼ الجزائري إلى يومينا ىذا. األساسيةعدـ االستقرار شكؿ المعالـ  الظروؼ و

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .153ص ، 2014،  1التوزيع ، عماف ، ط عمـ االجتماع الحضري ، دار الرضواف لمنشر و فؤاد بف غضباف ، 1
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 المديـــنة الجزائـــريةـــ  7

غير متجانسة ، تعيش عمى قطعة أرض محدودة  المػديػػنة ىي تجمعات سكانية كبيرة و    

يعمؿ أىميا في الصناعة أو التجارة أو  تنتشر فييا تأثيرات الحياة الحضرية المدينية ، و نسبيا و

ذا تعتبر بي ماعية واالجت تعدد الوظائؼ السياسية و كمييما معا ، كما تمتاز بالتخصص و

 .المدينة ظاىرة اجتماعية

إف تاريخ التعمير في الجزائر ال يمكف فصمو بحاؿ مف األحواؿ عف تاريخ حضارة البحر     

إال أف تطور النسيج  الكبير،كما ال يمكف فصمو عف تاريخ المغرب العربي  المتوسط،األبيض 

 اريخي.العمراني عبر كامؿ بالد المغرب عرؼ نفس المسار الت

 البيزنطي       الروماني و فقد عرفت الجزائر أنماطا حضرية متعددة كالنمط القرطاجي و    

 المدف البربرية وصوال إلى المدف العربية اإلسالمية. باإلضافة إلى القرى و و

ـ فقد عممت فرنسا عمى طمس معالـ العمارة 1962-1830أما خالؿ المرحمة االستعمارية     

كما  الشعبية ،ذلؾ مف خالؿ السيطرة عمى األحياء  و الجزائرية ،سمخ اليوية  واإلسالمية 

ذلؾ بإدخاؿ  حتى في عمميات الترميـ و فرضت عناصرىا اليندسية عمى النسيج الحضري و

 .1الطابع اليندسي الغربي

                                                           

.80، ص 2015،  44االجتماعية ، العدد  التمدف ، مجمة العمـو اإلنسانية و ميمود فروج ، المدينة الجزائرية بيف الترييؼ و 1  
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، حيث قدر عدد  %5حيث قدرت نسبة التحضر بالجزائر غداة االستعمار الفرنسي بػ     

نسمة سنة  300.000نسمة مف إجمالي السكاف البالغ عددىـ  150.000سكاف الحضر بػ 

تجريد الجزائرييف مف أراضييـ  توسيع نفوذه و بعد استكماؿ عممية االستعمار و ، و 1830

ألنيا  األقؿ خصوبة ، و حصر الجزائرييف األىالي في األراضي الجبمية الوعرة و الزراعية ، و

طمبا  1926لـ تعد تفي بحاجاتيـ ، انطمقت حركة نزوح ريفي نحو المراكز الحضرية منذ سنة 

 العمؿ . لمرزؽ و

نتيجة لمسياسات الوحشية التي انتيجيا االستعمار  1954باندالع الثورة التحريرية  و    

مب سكاف إقامة المحتشدات ، فإف أغ تيديـ لمبيوت و الفرنسي حياؿ سكاف األرياؼ مف تقتيؿ و

       1954عميو بمغ عدد السكاف الحضر بالجزائر سنة  الريؼ توجيوا لمسكف بالمدف ، و

 .   1نسمة 1.624.000نحو 

أما بعد االستقالؿ لقد شيدت الجزائر تطورا سريعا لممجتمعات السكانية في نياية الفترة     

مف خالؿ مشروع قسنطينة  لمدف ، واالستعمارية تجاوبا مع الزيادة المطردة لميجرة الريفية نحو ا

 الكبيرة. استفاد االقميـ مف عدة أحياء تـ إنشاؤىا عمى أطراؼ المدف الصغيرة و

ىنا يتحدث "ايشبودف" عف الجزائر العاصمة بعد استعادتيا حيث يقوؿ "أنيا اكتسبت  و    

ـ في السمطة التحك أبعاد جديدة ، أنيا رمز االستقالؿ المستعاد ، دليؿ الوجود الوطني و

                                                           
 .146ص مرجع سبؽ ذكره ، فؤاد بف غضباف ، عمـ االجتماع الحضري ،  1
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حكـ المدينة مف طرؼ الساكنة  تسيير و الحضرية ، فالدالالت الخاصة: إعادة التممؾ و

 . 1األصمييف الذيف حرموا مف ىذه المياـ منذ قروف

مالييف نسمة سنة  3وصؿ إلى  شيدت ىذه المرحمة ارتفاع عدد السكاف الحضر و و    

قد تواصؿ ارتفاع نسبة الحضرييف تحت  مالييف نسمة ، و 4بمغ  1966في سنة  ، و 1959

تأثير مخمفات االستعمار ، ثـ السياسات التي تبناىا القادة الجدد لمدولة الجزائرية المستقمة في 

 الصناعي. المجاليف الزراعي و

الثورة الزراعية قد عممتا عمى عدـ  ففي المجاؿ الزراعي فإف تطبيؽ سياسة التسيير الذاتي و    

           .شكمت بذلؾ تمؾ السياسات عامؿ طرد، ف دفعت بيـ نحو المدف يف واستقرار الريفي

في مقابؿ ذلؾ كانت الخريطة الصناعية تتسع بعد تبني سياسة الصناعة المصنعة ، رافقيا  و

المرافؽ الضرورية في الحواضر ، لتتراوح معدالت نمو السكاف  توفر الكثير مف الخدمات و

     يا خالؿ عشرية السبعينات ، إال أنو مع منتصؼ الثمانيناتسنو  %8و  4الحضر ما بيف 

بطالة  بداية األزمة االقتصادية كانت المدف قد تشبعت ، فكثرت األزمات وتعددت مف سكف و و

  %55إلى  1998قد بمغت نسبة التحضر سنة  نقص في الخدمات االجتماعية المختمفة . و و

مميوف نسمة .  2921إجمالي سكاف الوطف البالغ مميوف مف  17حيث بمغ عدد سكاف الحضر 

مميوف نسمة عمى  33290مميوف مف مجموع  2025بمغ عدد سكاف الحضر  2005في سنة  و

 المستوى الوطني.

                                                           
 .394، ص 2007العربي ايشبودف ، مدينة الجزائر تاريخ العاصمة ، دار القصبة لمنشر ، الجزائر ، بػ ط ، 1
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بمدية  120بمدية في الشماؿ و  384بمدية ، منيا  568قد بمغ عدد البمديات الحضرية  و    

 . 1ببمدية في الجنو  58توجد في اليضاب العميا و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .147فؤاد بف غضباف ، عمـ االجتماع الحضري ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1
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 محيــطها)إسقاط عمى واقع مديــنة مستغــــانم( ـــ المديـــنة و 8

  بمدية  تػػػقع مدينة مستغانـ في الجية الشمالية ، يحدىا شماال البحر األبيض المتوسط و    

غربا البحر األبيض المتوسط ، فيما شرقا كؿ مف بمديتي "صيادة"  بف عبد المالؾ رمضاف ، و

 .1جنوبا كؿ مف بمديتي "حاسي مماش" و"مزغراف" و"خير الديف" و

عاصمة الوالية ىي مدينة مستغانـ  كمـ ، و 370تبعد مدينة مستغانـ عف العاصمة بحوالي     

 تعد والية مستغانـ ثاني أىـ مدينة في الغرب بعد مدينة وىراف. إحدى أىـ المدف الساحمية ، و

نسمة ، بكثافة سكانية تتراوح بيف  157664حوالي  ،  31/12/2011بمغ عدد سكانيا في     

 .1272بػ  أحيائيافيما يقدر عدد  88.4، بمعدؿ تركز يصؿ إلى  2شخص في الكمـ 2914

بما أف مستغانـ ىي المدينة األساسية فإف التجمعات الحضرية المحيطة بيا تعتبر أقؿ  و    

تتجمع فيو كؿ أسميب الحياة الحضرية ، بينما شأنا منيا ، ألف مستغانـ ىي مركز حضري 

تعتبر التجمعات األخرى عبارة عف ىوامش حضرية ، لذلؾ ىناؾ مشكؿ في الحضرية الخاصة 

 .كاف ىذه التجمعات أقؿ مف مستغانـأيضا عدد س بيذه التجمعات الحضرية ، و

رغـ أف ساكنة ىذه التجمعات ال تستطيع أف تنافس مستغانـ مف حيث مستوى الحضرية ،     

    عاصمة المدينة نفسيا تتكوف مف أفراد قادموف مف ىذه التجمعات الحضرية . بحيث نمت 

استفادة مف مشاريع تنموية جعمت مرفولوجيتيا تتغير بشكؿ واضح . كما أف تطور  و
                                                           

 .34بف أحمد تواتية ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1
التجارية غير الرسمية بمدينة مستغانـ ، مذكرة تخرج لنيؿ  ميدانية لألنشطة الحضرية و التنمية الحضرية دراسة جميمة شبيؿ ، القطاع غير الرسمي و 2

  .110، ص 2014-2013شيادة الماستر في عمـ االجتماع الحضري ، جامعة مستغانـ ، 
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ىنا نجد عقبة أماـ اكتساب ىذه  يغيروف الكثير مف طبائعيـ ، و ساكنتياالتكنولوجي جعؿ 

 التجمعات ىويتا حضرية معترؼ بيا محميا. 

تعتبر كؿ مف )سيدي عمي، سيدي لخضر ، عشعاشة ، بوقيراط ، حاسي ماماش ...الخ( 

تجمعات حضرية تبحث عف حضرية خاصة بيا . لكف دائما تبقى في األذىاف صورة مستغانـ 

ىذه خصوصية يربط بيا  وف عبارة عف دواوير ، والمدينة األكثر حضرية بينما يعتبر الباق

 ساكنة مستغانـ األفراد القادموف مف ىذه المناطؽ أي خصوصية الفالح .

     بحيث لـ تستطع ىذه التجمعات االستقالؿ بيوية خاصة ، نظرا لوجود مدينة بالمقابؿ     

جمعات . بحيث تعتبر  أيضا حجـ التنمية الذي استفادة منو مستغانـ كاف أكبر مف ىذه الت و

 حجـ البنية أكثر شئنا مف بوقيراط التي ىي محور دراستنا. مف مظيرىا و

لدرجة نشوء قناعة بأف النموذج ساكنة ىذه التجمعات الحضرية ىذا انعكس عمى تمثالت     

اليوية الحضرية المعترؼ بيا لألفراد تتوقؼ عند  الجمي لممدينة ىو مستغانـ ،  و الواضح و

 . غانمييف )المتواجدوف داخؿ محيط المدينة (المست

أف  في سياؽ أخر تتيـ ىذه التجمعات بأنيا مصدر ترييؼ مستغانـ العاصمة ، و و     

ىـ المتسببوف في كؿ المظاىر الالحضرية بمستغانـ سواء بحضورىـ المؤقت داخؿ  ساكنتيا

 المدينة بداعي ضرورة قضاء الحاجات أو بإنتقاليـ لمعيش داخميا بشكؿ دائـ .
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بالمقابؿ فإف بوقيراط في بحثيا المستمر عف الحضرية الخاصة بيا ، فإنيا تبقى دائما  و   

       مستغانـ ، حيث تأخذ منيا بعض السمات الحضرية   خاضعة لمصورة اإلجمالية لمدينة

اعتبار أف كؿ مف يتوجو نحوى المدف  تحاوؿ تطويرىا ، بما يتناسب مع واقع بوقيراط ، و و

           كثرالكبرى سواء لقضاء حاجة أو لمدراسة أو العمؿ أنيـ أشخاص يكتسبوف حضرية أ

 بياإنيـ يساىموف في تطوير الحضرية الخاصة بالتالي أنيـ بعد عودتيـ إلى بوقيراط ف و

تؤدي الخدمة الوطنية ، ىذو يجبولنا أفكار  تشوؼ ، و تقرا و "...في بوقيراط الناس لي تخرج و

أف كؿ مف لـ  اعتبار " . و1يتقدمش...ا بصح لي يقعد ىنا عايش م شابة ، ناس مشاء هللا ، و

أنو ال يقدـ اإلضافة لبوقيراط حتى  ور ، وغير قابؿ لمتط يتجو نحو ىذه المدف أنو متخمؼ و

محاولة ربط  ىناؾ مف يوظؼ مدينة مستغانـ في خطابو ، و تؤسس لحضرية خاصة بيا ، و

ىذا مف أجؿ إثبات الحضرية الخاصة بو "...أنا نبغي مستغانـ ال خاطر كنت  نفسو بيا ، و

 ". 2ضروؾ راني في بوقيراط... عايشة فييا و

 

                                                           
 .07رقـ  المقابمة 1
 .10المقابمة رقـ  2
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 الفصل الثاني: مظاهر الحياة الحضرية في بوقيراط

 ـــ التعريــــــف ببوقيـــــــراط 1

 لمحة تاريخية:أ ػػػ 

تأسست بكقيراط باقتراح مف الحاكـ العاـ لمجزائر مف خالؿ صدكر المرسـك اإلمبراطكرم     

كانت عبارة عف مركز إستطاني  الذم تضمف إنشاء قرية بكقيراط ، ك 1862أفريؿ  16في 

تـ تأسيس بمدية بكقيراط  1862مام  31في  ىكتار ك 2418أسرة مساحتيا  48مككف مف 

أيف تـ االلتحاؽ بالمقر  2011مام  08ديـ منذ تأسيسيا إلى غاية األكلى أخذت مقرىا الق

 الجديد .

 المكقع الجغرافي:ب ػػػ 

كمـ مف مقر الكالية كتقرب عف الطريؽ  27تقع بكقيراط جنكب شرؽ مستغانـ عمى مسافة     

كمـ حيث تحتؿ مكانا استراتيجيا بيف كاليتيف ىي شرقا كالية  08السيار شرؽ غرب بحكالي 

 . 1غميزاف جنكبا كالية معسكر

 أصؿ السكاف:جػ ػػػ 

الياللية األربعة  األصكؿف فركع ىك فرع م إف أصؿ سكاف بكقيراط ىك فرع مجاىر ك    

الرياح المنحدريف  زغابة ك بني سالـ ك ىـ بنك ىالؿ ك لمعرب الذيف يككنكف عرب الجزائر ، ك
                                                           

 المصدر:بمدية بكقيراط. 1
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بسائط الطائؼ إلى جبؿ زغكاف  المدينة المنكرة ك حكؿ مكة المكرمة ك مف الحجاز العربي ك

 .10511انتشركا في الجزائر سنة 

 

 بكقيراط جػ ػػػ المقر الجديد لبمدية

 أصؿ التسمية:د ػػػ 

     ىناؾ ركايتاف حكؿ بكقيراط األكلى تقكؿ بأنيا سميت نسبة إلى رجؿ كاف يضع قراط     

القراط ىك كزف مف أكزاف الذىب ، لكف ىذه التسمية أصبحت كركاية  أك يبيع الذىب بالقراط ، ك

يا أنيا سميت نسبة إلى كلي عميىي المتفؽ  ال يمكف األخذ بيا. أما التسمية الثانية ك ضعيفة ك
                                                           

 مرجع سبؽ ذكره.بلدية بوقيراط ،  1
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ال تزاؿ تمؾ  لو "حكيطة" ك مكث بيا ، كاف يسمى بسيدم "بكليغرات" ك زار المنطقة ك صالح 

كمـ مف مركز  06. عمى بعد  السكافمية الحكيطة مبنية عمى حافة الطريؽ الرابط بيف بكقيراط ك

ىذه  لفرنسية لممنطقة. كخرائط مسح األراضي ا مخططات ك ىك ما تأكده كثائؽ ك المدينة ك

حكليا العديد مف الميتميف بتاريخ المنطقة. أما ظيكر بكقيراط كبمدية فكانت سنة  اتفؽالتسمية 

ظيرت تحت ما كاف يسمى  أثناء الكجكد االستعمارم الفرنسي بالجزائر ك ـ ، ك1862

تابعة معظـ  كانت ، ككنيا كانت تضـ عرشيف يضاؼ ليما حدكد المدينة ك بالبمديات المختمفة

ليتـ تكسيع الحدكد اإلقميمية لمبمدية بضـ العرشيف ليا  1957أقاليميا إلى المطمر، حتى سنة 

ـ ، كاف ترسيـ الحدكد 1964أكالد شافع(. أما بعد االستقالؿ في سنة  )عرش أكالد بكعبسة ك

كقيراط إلى غاية تابعة لب جزء مف حدكد بمدية الطكاىرية ك كانت بمدية سيرات الجغرافية لمبمدية ك

الذم ال يزاؿ معمكؿ  ـ الذم يعتبر آخر ترسيـ لمحدكد البمدية لبكقيراط ك1984أكاخر أكتكبر 

 .بو إلى يكمنا ىذا

 المساحة: عدد السكاف كق ػػػ 

حيث  ، نسمة 36.882حكالي  2008لسنة  األخيريبمغ عدد سكانيا حسب اإلحصاء    

    نسمة. 25.164الريفية  سكاف المنطقة  نسمة ك 11.718يشكؿ سكاف المنطقة الحضرية 

 .1 2كمـ 97مساحتيا  ك تبمغ
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 النشاط الغالب عمى المنطقة:ك ػػػ 

تمتاز بمدية بكقيراط بطابعيا الفالحي حيث تعد مف البمديات الرائدة في ىذا المجاؿ عمى     

 .1المستكل الكطني عمىحتى  مستكل الكالية ك

 
 د ػػػ صكرة اللتقاء الحياة الريفية مع الحضرية 
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 الواقع الحضري ـــ البنية التحتية ، التجهيزات و 2

األساسية التي تميز المدينة عف الريؼ  بحيث  تعتبر البنية التحتية مف العناصر الرئيسية ك    

حتى  تعطي لممدينة صكرتيا الحضرية ك تتنكع في مختمؼ المجاالت ، ك تختمؼ ىذه البنية ك

ييمؿ الكظيفة التي تؤدييا بحيث   ىذا ال ذلؾ في ىندسة العمارة الخاصة بيا ، ك الجمالية ، ك

لذلؾ سنتطرؽ  تقـك بتمبية متطمبات المجتمع ، ك أنيا تقدـ مجمكعة مف الخدمات لمساكنة ، ك

 النقؿ.  حة ، التعميـ ، كىي : الص ليذه البنية التحتية في ثالث عناصر أساسية ك

 أ ػػػ الصحة

ال يخفى عمى أحد أىمية قطاع الصحة في حياة أم مجتمع لما لو مف تأثير عمى مجاالت     

تحضر  الحياة ، حتى أصبح قطاع الخدمات الصحية مؤشرا حقيقيا عمى مدل تقدـ ك

    المجتمع أعمى كمما كاف الفرد يتمتع برعاية صحية أفضؿ . كانت قيمة ىذا المجتمعات ، ك

فعالية مف اإلنساف السميـ في مجتمعو  ذلؾ أف اإلنساف العميؿ يككف أقؿ إنتاجا ك أكبر ك ك

متخذم  تنمية قطاع الخدمات الصحية يعد مف أكلكيات الساسة ك لذلؾ فإف االىتماـ بتطكير ك

 .    1القرار في أم دكلة

تشيدىا المدف الكبيرة ، حيث يزداد عدد  تتأثر الخدمات الصحية بالزيادات السكانية التي ك  

 المراجعيف عمى المؤسسات الصحية بأنكاعيا ، فينتج عف ذلؾ ما يأتي:

                                                           
 .216، ص 2015،  11الخدمات الصحية في الجزائر ، الباحث االجتماعي ، العدد : كضعية الصحة كسعيدة رحامنية 1
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زيادة عدد المراجعيف عمى الطبيب الكاحد مما يستجكب اإلسراع في الفحص دكف اخذ  -1

عندما يككف التشخيص غير  الكقت الكافي لتشخيص حالة المريض بصكرة دقيقة ، ك

 ربما تحصؿ مضاعفات لممريض. العالج غير صحيح كدقيؽ يككف 

      الضغط عمى عمميات الدخكؿ إلى المستشفيات لغرض متابعة بعض الفحكصات  -2

إعادة التحميؿ في حالة عدـ التكصؿ  التي قد تحتاج إلى بضعة أياـ ، ك التحميالت ك ك

يتكفر الكقت إلى نتائج مقنعة ، ففي حالة الضغط الكبير عمى تمؾ المستشفيات فال 

 الكافي لمتكصؿ إلى نتائج  مرضية.

خاصة  بعض أنكاعيا ك األدكية مف الصيدلية يؤدم إلى شحإف زيادة الطمب عمى  -3

 . 1لألمراض المزمنة ، فيتسبب ذلؾ بمخاطر عمى حياة بعض المرضى

  ىذا ما نجده في العديد مف المستشفيات في المناطؽ الحضرية "ألف عدد المستشفيات  ك    

      عميو فإف بكقيراط   . ك"2األطباء يزداد في المناطؽ الحضرية عنو في المناطؽ الريفية ك

ال تختمؼ عف ىذه الخاصية ، حيث يككف اإلقباؿ عمى المستشفيات بشكؿ كبير عمى طكؿ 

 ىذا بطبيعة الحاؿ يعكد إلى أف المرض  حتى في الساعات المتأخرة مف الميؿ ، ك النيار ، ك

تكقعو ، لكف ما يمفت االنتباه ىنا ىك أف ىذا اإلقباؿ الكبير عمى  لتحكـ فيو كال يمكف ا

المستشفيات مف طرؼ السكاف ال يتكافؽ مع اإلمكانيات المتاحة سكاء المادية مف تجييزات ، أك 

تكفير  في جانبيا البشرم مف خالؿ قمة عدد األطباء سكاء في الطب العاـ أك المتخصص ، ك
                                                           

 .57، ص  2013،  2التكزيع ، عماف ، ط البنية التحتية ، دار صفاء لمنشر ك خمؼ حسيف عمي الدليمي ، تخطيط الخدمات المجتمعية ك 1
  .48، ص 1998،  6حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف ، المدينة دراسة في عمـ االجتماع الحضرم ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، ط 2



 الفصل الثاني                                            مظاهر الحياة الحضرية في بوقيراط
 

 
62 

ضغط كبير يككف فكؽ طاقتو "...الف الخدمات  الصحية فييا ازدحاـ كبير  طبيب كاحد يتحمؿ

" ، "...الخدمات الصحية مميحة شكية ، بصح يخصيـ غير 1ال يمبي متطمبات المجتمع...

" 2ما كانش قاع في السبيطار... Spécialisteطبة )األطباء(  ك األجيزةيزيدك يجيبك 

لكف ال تكجد كسائؿ ك األطباء كافييف  ما ، ك ا، تكجد المستشفيات نكع "...الصحة جد متدىكرة

 ".3لتسيير المستشفيات...

ىناؾ مف يرل أف المستشفى في بكقيراط عبارة عف ىيكؿ فقط ، بحيث الخدمات التي  ك    

 يقدميا ال ترقى لمستكل ىذا الييكؿ ، فبرغـ مف التجييزات التي يحتكم عمييا ىذا الييكؿ ، إلى

ىذاؾ  ، عندناش ا أنيا ال تستخدـ نظرا لغياب اليد المتخصصة "...المستشفى حنا م

Urgence   مكاف كالك سبيطار جديد مزاؿ مكصمش لخدمات تاع سبيطار تاع المدف  اآلفلحد

 ابزاؼ مرضى ، يقكمك  يستقبمكاالكبيرة ، بصح المركز الصحي راه يقدـ خدمات كبيرة ، راىـ 

المشكؿ أف السمطات تاع مديرية  مزاؿ ناقص ، ك Urgenceيطار بعمؿ جبار . بصح سب

طبيب كاحد ميكفيش ، رغـ  Urgenceالصحة ضركؾ ىكما مقامكش بالدكر تاعيـ ال خاطر 

دارك كالك ىما جابك ا ، خاطرش م األشخاصالتجييزات لي في سبيطار ، مشكؿ راه في 

Matériel ...حيث 4بصح متخصصيف مكانش ، المشكؿ راه في المسؤكليف تاع الصحة ،  "

يؤكد لنا ىذا المبحكث عمى الدكر الكبير الذم يقدمو المركز الصحي بالمقارنة مع المستشفى  

                                                           
 .02المقابمة رقـ  1
 .14المقابمة رقـ  2
 .15المقابمة رقـ  3
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يرجع سبب في ىذا إلى غياب المتخصصيف في المستشفى ، حيث يحمؿ المسؤكلية  ك

 أنيـ لـ يقكمكا بالدكر المنكط بيـ . األطباء ك لممسؤكليف في قطاع الصحة لعدـ تكفير

عدـ المجكء إلى المستشفيات أك  ىناؾ مف يفضؿ العالج عف األطباء الخاصكف ، ك ك    

الدكر تككف طكيمة   انتظارذلؾ بسب الخدمات السيئة في نظرىـ ألف مدة  المراكز الصحية ، ك

ال سبيطار منركحش لييـ   ك Centre"...باإلضافة إلى اعتبار أف األطباء ال يقكمكف بدكرىـ 

منركحش  دج( ك1000) Cent Milleميف نبغي نفكت )أعالج(  نركح عند الطبيب نخسر 

           زيد  نقعد نقارع أنا ىذم منبغيياش ، ك نظؿ نحاكؿ فييـ ك لسبيطار ، باه نركح ك

الخدمات الصحية جيدة  يعتبر أف ىناؾ مف ىك عكس ىذه اآلراء تماما ك " . ك1ما يداككش ...

أف الخدمات التي تقدـ في المستكل "...الخدمات الصحية مميحة عادم منمقاش  متكفرة ، ك ك

كؿ  الحمد هلل Centre " ،"...خدمات مميحة في سبيطار ك2حتى  مشكؿ مكفريف كؿ شي ...

 ".3متيمييف فينا... شي مميح ك

مازاؿ لـ  يعتبر مستشفى بكقيراط حديث العيد ، بحيث تقدـ فيو الخدمات البسيطة ، ك    

يعكد  ، ك منذ زمف طكيؿ يصؿ لمستكل المستشفيات الكبرل ، أما المركز الصحي فيك أقدـ ك

اختالؼ أراء مبحكثينا حكؿ نكعية الخدمات المقدمة سكاء في المستشفى أك المركز الصحي  

متكفرة  ك ىناؾ    بالتالي تككف الخدمة سيمة ك  لة المرضية التي قد تككف بسيطة كربما إلى الحا
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قد ال يجد الخدمات التي يبحث عنيا مما يضطره لمجكء  بالتالي معقدة كمف تككف حالتو     

 المختصكف.إلى مستشفيات أخرل في المدف الكبرل ، أك المجكء إلى األطباء 

 ب ػػػػ التعميـ 

التعميـ المنظـ مسألة  النامية ، التربية ك يعتبر أكثر المكاطنيف في المجتمعات الصناعية ك    

مفركغا منيا ، غير أف مفيـك المؤسسة التربكية ، بمعناىا المعاصر ، ىك حصيمة نيائية لقركف 

لقديمة طكيمة مف التطكر . مع أف بداياتيا األكلى قد برزت في كثير مف المجتمعات التاريخية ا

قد خطت البمداف العربية  مناطؽ أخرل ...ك في الصيف ك اإلسالمي ك في العالـ العربي ك

مع ذلؾ فإف اإلنجاز التعميمي في البمداف بمجممو ، حتى  خطكات كاسعة في التعميـ ، ك

 .1بالمعايير التقميدية ، ما يزاؿ متكاضعا إذا ما قكرف باإلنجازات في أماكف أخرل في العالـ

تعتبر المنظكمة التربكية في الجزائر مف أىـ الركائز التي تعتمد عمييا الدكلة لتحقيؽ  ك    

تككيف أجياؿ الغد ، حيث يعتبر قطاع التربية ثاني أىـ قطاع في الدكلة  التنمية البشرية ، ك

بالرغـ مف المشاكؿ التي يشيدىا ىذا القطاع ، خصكصا في  كتعطى لو أىمية خاصة  ك

      خيرة ، إلى أف الكزارة المكمفة بيذا القطاع تيدؼ دائما إلى تحقيؽ التنمية فيو السنكات األ

 التربكم. جعمو الكاجية التي تعكس صكرة الجزائر في جانبيا الحضرم ك ك
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تتميز بكقيراط بتكاجد مختمؼ المؤسسات التربكية المتعمقة باألطكار الثالثة ، حيث تنتشر  ك    

ئية سكاء في المنطقة الحضرية أك الريفية ، كما تتكاجد المتكسطات في فييا المدارس االبتدا

ثانكيتيف )ثانكية العربي عبد القادر ، كثانكية األمير        المنطقة الحضرية باإلضافة إلى 

، أما ما يتعمؽ بالتعميـ العالي فعمى الناجحيف في شيادة البكالكريا ، التكجو إلى  عبد القادر(

 إلتماـ دراستيـ .المدف الكبرل 

في ىذا الصدد قمنا بمحاكلة إعطاء صكرة عامة حكؿ التعميـ في األطكار الثالث في  ك   

بكقيراط سكاء مف كجية الفاعميف في ىذا القطاع ، ك حتى كجية نظر ساكنة بكقيراط بصفة 

مكجكد عامة . حيث يؤكد لنا أحد األساتذة أف المستكل التعميمي في بكقيراط مثمو مثؿ ما ىك 

يرجع ذلؾ إلى البرامج التي تعتمد عمييا المدرسة  أنو أصبح جد سيء ك في كؿ ربكع الجزائر ك

الجزائر بصفة عامة  التي يعتبرىا ال تتكافؽ مع خصكصية بكقيراط بصفة خاصة ك الجزائرية ك

 "...أما المستكل التعميمي نقكلؾ بمي راه كيما ىك مكجكد في جميع مناطؽ الكطف ، التعميـ

الغير  السبب في ذلؾ يرجع لمبرامج الدراسية الرديئة ك متدىكر مف السيئ إلى األسكء ، ك

أكيد سبب  لينا نجيبك برامج ال تتناسب مع منظكمة التربكية تاعنا ، ك المستكردة ، ك مدركسة ك

يا في ذلؾ ليس شخص معيف كيما راىـ جايبينيا مكرا الكزيرة . مثال : أنا لك في شيادة البكالكر 

بالتالي  اإلدارة ك يككف نجاح كبير في مقياس تاعي "فمسفة" فيذا دليؿ عمى نجاح مف البكاب ك

 "  . كما أكد عمى أف سبب الفشؿ 1ليس الكزيرة كحدىا... فشؿ البرامج ىك بسب المنظكمة ك
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اعتبر أف النجاح التالميذ في مقياس معيف ، ليس بسب جياز  ىك المنظكمة التربكية ككؿ ، ك

نما ىذا النجاح يككف جماعي يساىـ فيو كؿ أعضاء الفاعميف في المؤسسة التربكية كا   حد ، كا 

عدـ اقتصاره عمى جياز كاحد أك شخص  أف تثميف النجاح يجب أف يككف عمى الجميع ، ك ك

 معيف .  

بينما يرل بعض المبحكثيف أف األستاذ أصبح يبالغ في المطالبة بحقكقو ، مف خالؿ     

عميو بتقبؿ ىذه الكضعية  اعتبركا أف األستاذ مكظؼ ك ات المتكررة في ىذا القطاع ، كاإلضراب

ألف ىناؾ مف ليس لو كظيفة عمى اإلطالؽ "...التعميـ أنا نقكلميـ هللا ييديكـ ، ال خاطر بعد 

        يديرك في الفتنة  يتبعك في الناس ك ىذم الفكضى لي راىـ دايرينيا ك اإلضرابات ، ك

أنا كي نشكؼ أستاذ ، رب العالميف  ،طر ربي لي يغني مشي الدكلة ، راه عندىـ حقكؽ ال خا

يحمد هللا ، كايف ناس مراىيش خدامة . كاحد يقكؿ   Normalementكفقو باه يككف أستاذ  

البيركقراطية ، ضركؾ راؾ  الحمد هلل لي راني مكظؼ بعد ما كاف بطاؿ ، كنتك تقكلك الرشكة ك

عندىش ا ىذا لي مراىش خداـ قاع ، أصال شيرية م تحكس في أمكر كبيرة ، كخداـ عاله راؾ 

" . حيث يبيف لنا ىذا المبحكث أف األستاذ بعد ما كاف يعاني مف 1شيقكؿ ىذا ىك المشكؿ...

بيركقراطية اإلدارة كأنو  المحسكبية ، ك البطالة ، كاف يمصؽ ىذا الكضع الذم يعيشو بالرشكة ك

يقارف ىذا األستاذ  ضمف قطاع التربية ، أصبح يطالب بحقكؽ أكبر ، كبعد أف أصبح مكظؼ 
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كسيمة  أميحاكؿ تبييف كيؼ يككف حاليـ ، خصكصا أنيـ ال يممككف  باألشخاص البطالييف ، ك

 لممطالبة بحقكقيـ. 

 جػ ػػػ النقؿ

ألحيائيا  األكردة ، التي تنطمؽ مف قمب المدينة يعتبر النقؿ بكسائطو المختمفة الشراييف ك    

لكال ىذا  . ك الخارجيةبيف ضكاحييا السكنية عمى حكافيا  السكنية داخؿ تركيبيا الحضرم ، ك

تتكسع عمى رقعة  تتطكر ك العنصر الحيكم ، لما استطاعت المدينة العصرية أف تنمك ك

ة ما قبؿ صناعة اآلل أرضية ، تمثؿ أضعاؼ المرات عما كانت عميو المدينة ما قبؿ الميالد ، ك

 .1اآللة ذات االحتراؽ الداخمي البخارية ك

 قد عرؼ اإلنساف أكلى كسائؿ النقؿ التي تعتمد عمى جيده العضمي ، أك جيد   الحيكاف  ك    

في أكائؿ القرف التاسع  بعد أف تطكرت كسائؿ النقؿ استخدـ العربات التي تجرىا الخيؿ ...ك ك

لبخار كمصدر جديد لمطاقة في مجاؿ ا مع اكتشاؼ باريس ك نيكيكرؾ ك عشر في لندف ك

في  ك استخدـ السفف التي تسير بقكة البخار  النقؿ قاـ باستخداـ السكؾ الحديدية ك الصناعة ك

الربع األخير مف القرف التاسع عشر استخدمت الطاقة الكيربائية فظيرت القطارات الكيربائية 

 .   2عمى غرار التراـ
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الحافالت كسائؿ النقؿ الحضرية بامتياز حيث يستخدميا ساكنة  ت األجرة كاتعتبر سيار  ك     

تعد مسألة تكفر النقؿ عمى طكؿ اليكـ ميزة ، تمتاز  المناطؽ الحضرية بشكؿ كبير يكميا ،  ك

بيا التجمعات األكثر حضرية ، خصكصا في المدف الغربية التي تتميز بكجكد الحركية مف 

تعتبر الجزائر في ىذا الخصكص أنيا مف الدكؿ  ، ك الصباح حتى الساعات المتأخرة مف الميؿ

في ىذا  ك .التي تنتشر فييا المدف التي تتكقؼ فييا الحركية في أكقات الغركب خصكصا 

الصدد ال تختمؼ بكقيراط عف باقي المدف الجزائرية ، حيث يشيد النقؿ ذركتو في الساعات 

ما يخص المساء ، لكف بعد الفترة المسائية العكس في األكلى مف اليـك باتجاه مدينة مستغانـ ، ك

، أما النقؿ الحضرم  الخارجيتقؿ كسائؿ النقؿ حتى تنعدـ مع الغركب ، ىذا فيما يخص النقؿ 

بالتالي فيتـ المجكء إلى النقؿ بكاسطة سيارات األجرة التي تعمؿ  داخؿ بكقيراط فيك منعدـ ، ك

حتى إلى المناطؽ الريفية  األحياء البعيدة ، ك خارج اإلطار القانكني)الكمكنديستا( لمتنقؿ إلى

التابعة لبكقيراط ، "...النقؿ الحمد هلل مكانش مشكمة في بكقيراط ، بصح داخؿ بكقيراط مزاؿ 

نقؿ  "212حي  "مف مركز بكقيراط إلى ال خاطر بكقيراط كبرت بزاؼ . ك ،كايف نقص 

" ، "...النقؿ 1الـز نعطكه أكلكية...الحضرم مكانش ، ركبة راىي غالية بزاؼ ، النقؿ الحضرم 

تاع  Surtoutركح نقؿ راه يحبس  ( ك5hمع العشية مف خمسة) مشي متكفر مع الصباح  ك

       ىناؾ مف أكد عمى تكاجد كسائؿ النقؿ في كؿ كقت  " . ك2حتى لي يدم لمستغانـ... ك داخؿ 

يرجعكف ىذا العامؿ إلى أف  أنيا متكفرة عمى طكؿ النيار خصكص باتجاه المدف الكبرل ، ك ك
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يجعميا حسبيـ متكفرة في أم  ىذا ما إنما ىي ممكية خاصة ك ك ،ىذه الكسائؿ لـ تكفرىا الدكلة 

    ال كىرف تاع الميؿ تركب ، تركح لمستغانـ ك 3خير ربي ىنايا عمى  Transportكقت "...

الركبة متكفرة ال خاطر يباتك ىنا ،  Les bus...يحاكلؾ باه تركب ... Normalال غميزاف  ك

" ، "...النقؿ ىنا في بكقيراط متكفر في كؿ كقت 1الشعب دارىا ، ككف تاع الدكلة متمقاش...

، كايف في  الحمد هللعنديش مشكمة فيو ، ا " ، "...النقؿ م2الحمد هلل ما عنديش مشكمة معاه...

 ."3أم كقت...
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 ـــ بوقيراط مرفولوجية مركبة 3

تطكرت كفؽ  نشأتيا ، يالحظ أف ىذه المدينة نمت ك المتأمؿ لطريقة تطكر بكقيراط كإف    

خطة شريطية ، أم حكؿ شارع رئيسي ، حيث تنتشر حكلو مختمؼ السكنات خصكصا 

"الفيالت" ، أيف يقكـ ساكنة بتقسيـ ىذا المسكف كظيفا ، مف خالؿ استخداـ الطابؽ  السفمي 

الطكابؽ العمكية لمسكف ، باإلضافة إلى  النشاطات المختمفة ، ك غيرىا مف لمتجارة ك المقاىي ك

              السكنات تنتشر المؤسسات الرسمية كالحدائؽ العامة ، عمى غرار ساحة الشيداء

التي يفصؿ بينيما الشارع الرئيسي ، حيث يعتبر سعر األراضي في  أكتكبر ، ك 17حديقة  ك

تكاجدىا في مركز المدينة "...ألف الطمب المتزايد عمى  ألىميتيا كىذه المنطقة جد مرتفع نظرا 

الخدمات المتعددة التي تتمركز في كسط التجمع العمراني تؤدم إلى المنافسة الشديدة في 

لتجارية أك المكاتب الحصكؿ عمى مساحات مف األراضي في ىذا القمب إلنشاء المحالت ا

 ".1...األرضع قيمة ىذا ما يؤدم إلى ارتفا ك المختمفة فيو

كمما ابتعدنا عف المركز يقؿ ىذا  تتميز بكقيراط بانتشار " الفيالت" في كسط المدينة ك ك    

 " 212النمط ، أما في بقية األحياء فتنتشر مختمؼ السكنات ، فنجد ما ىي جماعية في "حي 

" ، بحيث ينتشر نمط أخر مف السكف في ىذا ال ما ك            حيىي فردية في "حي الكرـك

بالتالي فبكقيراط تجمع بيف مختمؼ األنماط السكانية التي ترسـ المعالـ  ىك " الحكش" ، ك ك

مف بيف األحياء األخرل أيضا نجد "حي الترفاس" الذم يضـ  الحضرية الخاصة بيا ، ك
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مختمؼ العمارات ، ذات الصيغ الفردية المتنكعة ، حيث يشكؿ ىذا الحي نكع مف العالقات 

، أف سكاف ىذا الحي يعتبر البعض خاصة ، نظرا ألف الساكنة ليست مف ثقافة كاحدة ، حيث ال

أنيـ غير مييئيف لمسكف في ىذا النكع مف السكنات  ال يمتمككف ثقافة خاصة بالعمارات ، ك

ىنا ما عندىمش ثقافة تاع الباطيمات ، أنا كنت ساكف  "...أنا نسكف في حي " ترفاس"  ، ك

جيت ىنا ، نخبرؾ بمي في المدينة ناس لي ساكنة في الباطيمات عندىـ ىذيؾ  كفي المدينة 

ما يقيسكش  منظميف . ك يحترمؾ ك الثقافة تاع الباطيمات . يمقاؾ يقكلؾ صباح الخير . ك

الكسخ في أم بالصة . بصح ىنا في " ترفاس" ما عندىمش ثقافة تاعيا قاع ، تككف قاعد 

 ".1...ءال لما ك  ؾ الكسختحت الباطيمات حتى يقيسك عمي

باإلضافة إلى أف عممية اإلسكاف لـ تكف مدركسة ، حيث لـ تكف ىناؾ معايير كاضحة في     

الطبقية االجتماعي ، لكؿ  اليرمية ك ك اللـ تحتـر الخصكصيات الثقافية ،  عممية اإلسكاف ، ك

ممية اإلسكاف غير ع فرد نظرا "...ألف لي سكنكا ىذك الناس ىنا ، ما داركش دراسة . ك

 Journée   ،Est-ceسكنكه مع كاحد يخدـ  مدركسة ، نعطيؾ مثاؿ: ىنا جابك طبيب ك

que  ىذاNormal ثقافة مختمفة ، كيفو يسكنكىـ في  ، ضركؾ ىذك مشي مف مستكل كاحد ك

يغير منو . عمى بييا يصراك  Journéeىذا كلد  ، كلد الطبيب يمبس مميح ، ك ! رحبة

بطاؿ مع لبطاؿ . باه ما يصراش العنؼ . كيما ىنا  ـز طبيب يسكنكه مع طبيب كالمشاكؿ...ال

في "ترفاس" راه صارم بزاؼ صكالح . حشاؾ حتى الدعارة . ال خاطر جابك ناس مخمطيف . 
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ىذك  Est-ce queراؾ  حاصي ميف جابكىـ مف كاد رىيك ، مف غميزاف مف كؿ بالصة . 

زيد كالد بكقيراط ما يقدركش يديرك لخماج  ثقافة تاعيـ كيؼ كيؼ . كي تسكنيـ في رحبة ، ك

ىذا تاع الدعارة ،   ال خاطر ناس تاع ىنا يعرفكا بعضيـ البعض . بصح لبراني يدير كمش . 

كالد  ىاؾ . ك راىـ حشاؾ يديرك كمش ، شراب ، زطمة ، دعارة ، ال خاطر جاييف مف ىاؾ ك

راحك . ىذك ما عندىمش ثقافة  قدركش يسكنكا فييـ ، باعكا كا ياط لي عطاكىـ ىنا ، مبكقير 

سمعكليـ مشي  تاع باطيمات ، كزيد عممية اإلسكاف غير مدركسة ، ككف جابك لمختصيف ك

" ، أم أف عممية اإلسكاف 1مشكمة ىذك لبراكيا عطاكىـ ما شراكش... سكف ، ك غي أركاح ك

ركسة في مختمؼ جكانبيا ، أك أنيا لـ تكف مدركسة إطالقا خصكصا حسب مبحكثنا لـ تكف مد

حسب رأيو ، ىذه الطريقة في اإلسكاف  الجانب الثقافي لمساكنة ، ك في شقيا االجتماعي ، ك

ىذا يعكد  ممارسات غير األخالقية . ك تؤدم إلى العنؼ ، باإلضافة إلى اآلفات االجتماعية ك

ىذا ما يؤدم إلى غياب  أصكليـ ليست مف بكقيراط ، ك ك إلى أف بعض ساكنة "حي الترفاس"

، مما دفع بعض ساكنة بكقيراط الذيف  داخؿ الحي  Contrôle socialالرقابة االجتماعية 

ىذا العامؿ يؤدم بدرجة أك بأخرل  تحصمكا عمى سكنات في "حي الترفاس" إلى مغادرتيا ، ك

زيادة  مى مستكل ىذه الكحدة مف الحي ، كإلى إفراغ الحي مف الساكنة األصمية لبكقيراط ع

عادات تختمؼ عف تمؾ  الساكنة التي تككف مف أصكؿ مختمفة مف مناطؽ أخرل ، أم ثقافات ك
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       التي ينتجيا ساكنة بكقيراط ، مما يؤدم إلى انتشار اآلفات االجتماعية بمختمؼ أنكاعيا 

 حتى الجريمة. انتشار العنؼ ك ك

 أكيد مبحكثنا أف ىؤالء السكاف ذك األصكؿ المختمفة لـ تشترم السكنات باإلضافة إلى ت      

ىذا الخطاب يتناقض  إنما كزعت عمييـ سكنات مف طرؼ السمطات الرسمية ، ك فقط ، ك ك

تماما مع الخطاب الرسمي الذم تحصمنا عميو مف طرؼ " ديكاف الترقية كالتسيير العقارم 

ىذك األحياء ىكما ناس تاع بكقيراط ، مكانش منيا لي لبكقيراط "  "...ناس لي سكنكىـ في 

 عتكزي عمميةك براكيا قاع معطاكىمش لي ىدركلؾ عمييـ شراك ،  يقكلؾ بمي ىذكؾ براكيا ،

logement Les كانت عبر دفعات ، مكانتشDirect ىذك لي باعك عندىـ عقد إيجار  ، ك 

حنا ككف نبغك نتابعكىـ ، نتابعكىـ . ال خاطر رانا  بالتالي مشي مف حقو باه يبيع ، ك ك

     عارفينيـ قاع ، بصح ليدؼ األكؿ تاعنا ىك إرضاء الجميع يخي يقكلؾ  "ما تجكع ذيب 

لبالصتيـ لي كانك فييا عاكدك كالك  باعك ك ما تغضب الراعي" ، ال خاطر كايف لي عطاكىـ ك

دكليـ ، بصح مشكؿ في أرض كايف لي ميف عطاكىـ ى ال خطر كانك في فكضكم ك مف قبؿ ،

     يبني سكنة ك ،ىدكلو يقدر يرجع  لي ىدكلو فييا ، حتى ك األرضعندك ممكية تاع 

 "1كخداخرة ...

في ضكء ىذا التنكع في شكؿ المعمار في بكقيراط ، نجد أف ساكنة بكقيراط تعيش في     

صراع مستمر مع الكاقع الحضرم الخاص بيا ، حيث ىناؾ عدـ كضكح في الرؤية لمعالـ ىذه 
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بالرغـ مف أف ىذا الصراع لـ يؤثر عمى التماسؾ االجتماعي ، إال أنو خمؽ نكع  الحضرية ، ك

الشباب الذم أصبح يتبنى أنماط السمكؾ الحضرم الغربي ، حيث نجد أف مف التحرر لدل 

معالـ الحضرية العالمية ىي أقرب لدل فئة الشباب منو لدل باقي الساكنة ، فيناؾ مف ىك 

بالتالي فيذا النمكذج المركب ىك الذم يؤسس ليذه الحضرية  التقاليد ، ك متمسؾ بالعادات ك

 الخاصة .

اآلفات االجتماعية بنفس الدرجة التي تعرفيا  يراط ال تعرؼ المشاكؿ كباإلضافة أف بكق    

بالتالي فاالنعزالية  اإلجراـ ، ك التي تعرؼ كؿ أشكاؿ العنؼ ك المدف األكثر تحضرا ، ك

المكجكدة في بكقيراط ليست بتمؾ الدرجة التي تتمحكر عمييا الحضرية كما يصكرىا العمماء 

 الغربييف .

التكيؼ مع التغير الحادث في شتى المجاالت الحياتية ، فإف ىذا التغير  بالحديث عف ك    

ألف ىذا التغير يحدث في  أصبح يؤسس لمعالـ حضرية تخص ىذا الكاقع المعاش ببكقيراط ، ك

كقت جد طكيؿ حتى يعطي النتيجة النيائية لو ، فإف حصكلو يتطمب إعادة إنتاج الكضع الراىف 

ساكنة بكقيراط ىي التي تعيد إنتاجو ، فالمجتمع البكقيراطي  مة ، كقبؿ الكصكؿ إلى تمؾ المرح

ك بالتالي فكؿ فرد  . يعيد إنتاجو مندمج فيو بكؿ أشكالو المتضادة ك أصبح يكاكب ىذا التغير ك

لو تصكر حكؿ المحيط الذم يعيش فيو ، كمنو فإف الفرضية القائمة بأف " سيركرة التحضر التي 

 عرفتيا بكقيراط أسست لنكعية تمثؿ الساكنة لمحيطيا " قد تحققت.
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 نموذج ريفي أم حضري ؟ بوقيراطـــ  4

الذم يرتبط أفراده  عضكم ، كإف المجتمع الحضرم ىك المجتمع الذم يسكد فيو التضامف ال    

تقسيـ العمؿ يككف نتيجة لممعاناة مف أجؿ  كؿ منيـ باألخر عف طريؽ مصالحيـ ليس إال ، ك

 البقاء.

ظيكر ركح الفردية  أما عمى مستكل التفاعؿ االجتماعي نالحظ انتشار العالقات الثانكية ك    

ىذه الدرجة في االنعزاؿ  زلة كيستطيع سكاف الحضر التشبث بالع التركيز عمى الذات ، ك ك

 عف اآلخريف ال يمكف تصكرىا في المناطؽ قميمة السكاف.

يككف نظاـ األسرة في الكسط الحضرم عبارة عف مجمكعة مف األسر النككية التي تتككف  ك    

 األكالد. األـ ك مف األب ك

، أيف يمكف  يتميز المجتمع الحضرم بكجكد كقت فراغ لدل أعضاء األسرة في الحضر ك    

  أف يتكرر فيو أداء األنشطة المختمفة ، منيا ما ىك ذك طابع ترفييي ، مثؿ مشاىدة التمفزيكف

كما نعمـ فإف المسكف يمثؿ مكانة بارزة في حياة  . مزاكلة ألعاب التسمية القراءة البسيطة ، ك ك

      األسرة لقد أصبح المسكف في العصر الحديث مؤشرا عمى عمؿ رب األسرة الحضرية ، ك

 .1الجكار التي يمكف معرفتيا مف خالؿ مكقع المسكف ك مكانة االجتماعية ، ك ك
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أما فيما يخص النشاط االقتصادم ، أصبح مف الضركرم زيادة نسبة العامميف في مجاالت     

 الخدمات.

تمرار ظيكر الالتجانس أك التغاير االجتماعي مف خالؿ التأكيد عمى الفركؽ الفردية باس ك    

التغاير مف  يتحقؽ تكامؿ المجتمع مف خالؿ ما يطكره ىذا االختالؼ ك كأساس لمنجاح ، ك

 ليس عمى أساس تماثميـ  تضامف بيف األفراد ، الذم يقـك عمى أساس نفعيـ بعضيـ بعض ك

 تشابييـ. ك

ىذا ألف ساكنة الحضر  باإلضافة إلى ظيكر التسامح االجتماعي أك الالمباالة ، ك    

بحت أكثر تحررا مف قيكد الجماعة األكلية كما أنو لـ يعد يتعجب مف أم شيء بؿ يتكقع أص

 . 1كؿ شيء مف اآلخريف

     تكفر المدينة لسكانيا فرصة العيش في عالميف اجتماعييف مختمفيف عالـ األصدقاء  ك    

الذيف يرتبطكف بو  عالـ مف الغرباء المعارؼ مف ناحية أك عالـ العالقات األكلية الكثيقة ، ك ك

نتيجة لذلؾ  لكنيـ يككنكا أكثر بعدا عنيـ مف الناحية االجتماعية ، ك فيزيقيا عف قرب ك

ذلؾ بأف  يستطيع ساكف الحضر أف ييرب مف الضبط القيرم لمجماعة األكلية عندما يريد ، ك

القات الع لكف يستطيع في نفس الكقت اليركب مف الالمباالة ك يختفي في بحر الغرباء ، ك

           غير الشخصية ، بأف ينتمي إلى جماعة أكلية كجماعة األسرة أك ثمة مف األصحاب

                                                           
 .80مرجع سبؽ ذكره ، ص ، فؤاد بف غضباف  1



 الفصل الثاني                                            مظاهر الحياة الحضرية في بوقيراط
 

 
77 

مف ثـ  شعكره بأنو كائف اجتماعي ، ك يشبع إحساسو العاطفي ك األصدقاء لكي يسترد أمنو ك ك

 يتخمص مف العزلة التي تفرضيا عميو حياة المدينة.

يمكننا القكؿ بأف السكاف األصمييف لمريؼ  التي تحكلت المدينة  في العالقة بيف الريؼ ك ك    

     لكنيـ مع تقدميـ في السف يقاكمكف التحضر ك إلى مدينة يظمكف عمى ثقافتيـ الريفية ، ك

 ضعؼ نفكذىـ في المجتمع الجديد يتضاءؿ تأثيرىـ. ك

      لمتعمـ أك العمؿ أك المشاركة في السياسة  أالؼ الريفييف الذيف يعيشكف في المدينة ،    

 أك الذيف يقيمكف في الحضر ألف أمالكيـ في الريؼ ال تحتاج إلى كجكدىـ فيو.

كثير مف الريفييف الذيف يذىبكف إلى الحضر يكميا لمبيع أك الشراء ثـ يرجعكف إلى قراىـ     

  اإلقامة فيو مثؿ الباعة الجائميف لكنيـ بزيادة اعتمادىـ عمى الحضر يفضمكف أخر النيار ، ك

 تجار األسكاؽ اليكمية. ك

يتمسؾ الريفييف بالخرافات يستبقي ليا مكانا في المجتمع الحضرم إلرضاء الثقافة الريفية     

 .1األركاحاستحضار  قراءة الغيب ك مثؿ زيارة األضرحة ، ك

 " العديد مف المعايير لمتفرقة بيف المجتمع الريفي زيمرماف" كقد قدـ كؿ مف "سكرككيف" ك     

 يمي: مف بيف ىذه المعايير ما الحضرم ، ك ك
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 :أ ػػػػػػ المينة

بعض الميف  تسكيؽ ، ك حصد ك رم ك يعمؿ غالبية سكاف الريؼ في الزراعة ، مف زرع ك    

زبده في بيتو ، أم  خبزه ك يصنع الفالح جمبابو ك التعديف ، ك القميمة غير الزراعة كالصيد ك

ميف أخرل  التجارة ك يككف مكتفيا بذاتو . بينما يعمؿ غالبية سكاف المدينة في ميف الصناعة ك

في الكظائؼ المتخصصة ، ككظائؼ اإلدارة كالحكـ . أك بصفة عامة يعمؿ  غير زراعية ك

 .1الحضريكف في كؿ األعماؿ غير العمؿ الزراعي

   الخدمات مف األنشطة االقتصادية التي تزاكج بيف التجارة ك تتبنى عددا بكقيراطنجد أف      

 ببكقيراطفي نفس الكقت تنتشر األنشطة الزراعية حكليا ، حيث أف كؿ مف األفراد القاطنيف  ك

 اعية كنظرائيـ الذيف يمارسكف األنشطة الزر  الخدماتيةسكاء الذيف يمارسكف األنشطة التجارية أك 

كحدة  ، عندئذ يحصؿ امتزاج ك ببكقيراطيف داخؿ المشيد الحضرم يعتبركف الفاعميف اليكمي

داخؿ نفس المحيط ، يصعب مف خاللو تمييز األفراد األكثر حضرية مف غيرىـ ، ألف الكؿ 

يتقاسمكف الكثير مف أنماط السمكؾ المتشابية  عمى اختالفيـ يتكاجدكف داخؿ نفس المحيط ، ك

البينة  المينيةػػػػػػػ مزارعيف ، تجار ػػػػػػػػػ عممية التفرقة الكاضحة ، كلدرجة ال تسيؿ فييا إنتمائتيـ 

ىذا ما نممسو عند العديد مف المبحكثيف الذيف أكدكا عمى ىذه  ككنيـ حضرييف أـ ريفييف ، ك

النظرة ، حيث أف النشاطات التي يقكمكف بيا ال تككف ليا عالقة بمكاف اإلقامة سكاء في 

لنشاطات التجارية ك الخدماتية أك في المنطقة المحيطة بالمركز أيف تنتشر المركز أيف تنتشر ا
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ينطبؽ ذلؾ عمى حالة أستاذ في الطكر الثانكم أم ضمف قطاع  النشاطات الزراعية ، ك

ىي منطقة شبو حضرية ، ليست  بكقيراطألف ...الخدمات الذم لو عالقة بالمجاؿ الحضرم "

    ػػ نص ، أغمبية كانكا ساكنيف في دكاكير ، كىبطكا حضرية مائة بالمائة يعني نص ػػػػػ

 بكقيراطنسكف في حكش ...نعتبر بمدية  أنا بطبيعة الحاؿ نسكف في الدكار ك ... ك لبكقيراط

 " 1الحضارة ، ألف الحضارة ليست مجرد عمارة... أنيا لـ ترقى بعد إلى مستكل المدينة ك

مف جية أخرل يريد إثبات الحضرية الخاصة  فيذا الخطاب مف جية يتحدث عف اآلخريف ، ك

بالتالي يريد إثبات لنا  محاكلة تبييف أف مكاف اإلقامة ال يعكس مستكل الحضرية ، ك بقائمو ، ك

العكس أيضا   أف السمكؾ الحضرم قد يككف لدل أفراد ال يقيمكف في المناطؽ الحضرية ، ك

 ـ ليست حضرية.سمككاتي فقد نجد أفراد يقيمكف في المناطؽ الحضرية ك

بالعكدة إلى ما قالو ىذا المبحكث يمكف أف نستنتج أنو يرل نفسو نخبة في المجتمع كشخص  ك

مف خالؿ كصفيـ بعدـ الحضرية ، بالمقابؿ  األخرييفمثقؼ يحاكؿ أف يطكر خطاب تمايز عف 

م بالتالي فيك يعكض الجانب الماد مستكاه المادم ال يسمح بالتعبير عف ىذه الحضرية ، ك

 بالجانب الثقافي أم مستكاه التعميمي.
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 :ب ػػػػػػ البيئة

تقـك عالقة  االنثركبكلكجية في الريؼ ، ك تسيطر البيئة الطبيعية عمى البيئة االجتماعية ك    

البيئة  الطبيعة أك األرض ، بينما يسيطر إنساف المدينة عمى الطبيعة ك مباشرة بيف اإلنساف ك

 يغير فييا. يعدؿ ك ك ىك التي يعيش فييا ، 

 السكاف:جػ ػػػػػ كثافة 

كثافتيـ في المجتمع الريفي ، إذ تتميز المجتمعات المحمية الريفية  يقؿ عدد السكاف ك    

          في نفس الفترة ، فعدد السكاف الذيف يعيشكف بانخفاض كثافتيا في نفس المجتمع ك

      د كثافة السكاف في المدينةة ، إذا تزدافي الكيمك متر المربع في الريؼ أقؿ منو في المدين

 . 1ترتبط الحضرية بكثافة السكاف ارتباطا ايجابيا ك

    تممؾ ىذه الخاصية ، حيث نجد أف سكاف المنطقة الحضرية ىنا نجد أف بكقيراط ال ك    

ذلؾ خالؿ اإلحصائية  نسمة ك 25.164سكاف المنطقة الريفية حكالي  نسمة ، ك 11.718ىك 

بالتالي فينا القاعدة تصبح عكسية ، فيؿ بكقيراط ىي مجتمع ريفي  ، ك 2008خيرة  لسنة األ

 .تصنيفيا ؟ ىؿ ىذا المؤشر كافي لمحكـ عمييا ك بيذه البساطة ؟ ، ك

الريفي مع الحضرم ، فإنو ال يمكف القكؿ أف  بازدكاجيةباعتبار بكقيراط مجتمع يتميز  ك    

غيره مف  ال ىي حضرية بالمعنى الذم جاء بو كيرث ك ىي ريفية بصفة مطمقة ك بكقيراط
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ذلؾ ألف المنطقة الحضرية تبقى تتميز بخصائص تختمؼ  العمماء الذيف درسكا الحضرية ، ك

اإلدارات ، كغيرىا مف  عف السمات الريفية ، حيث نالحظ الحضكر الرسمي لممؤسسات ك

   أيضا فيما يتعمؽ بالسمكؾ الذم نالحظ فيو االزدكاجية ة ، كالسمات المرتبطة بالبنية التحتي

ىذا يعكد لالختالط داخؿ الكسط الحضرم بيف الريفييف  ما ىك ريفي ، ك بيف ما ىك حضرم ك

        الذم يتكاجدكف بالمنطقة الحضرية سكاء لقضاء الحكائج أك لممارسة نشاطاتيـ داخميا 

لكف ليست  اط الذيف يتميزكف بالطريقة الحضرية ، كمف ىـ ضمف اإلطار الحضرم لبكقير  ك

  .إنما ىي حضرية خاصة بيـ بالحضرية التي تتكاجد في المدف الكبرل ، ك

تحديد الحد األدنى لعدد سكاف المدينة . ففي ايرلندا ػػػػػ مثال  فيقد اختمؼ معظـ الباحثيف  ك    

             ألمانيا تصؿ في فرنسا كشخصا ، بينما  1500يعتبر الحد األدنى لسكاف المدينة 

 2500المكسيؾ  في الكاليات المتحدة ك شخصا ، ك 2000تركيا إلى  تشيككسمكفاكيا ك ك

 .1شخصا 5000اليكناف  في ىكلنده ك شخصا ، ك

التجمعات السكانية المختمفة  كضع "لكرل نمسكف" المقاييس اآلتية لمتمييز بيف المناطؽ ك ك    

 التالي :عمى الكجو 

 .كفكرنسمة  250اعتبار التجمعات التي يقؿ عدد سكانيا عف ػػػ  1

 نسمة قرل صغيرة. 1000ػػػػػػػ أقؿ مف  250اعتبار التجمعات التي يبمغ عدد سكانيا مف ػػػ  2
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 نسمة قرل كبيرة. 2500ػػػػػػػ أقؿ مف  1000اعتبار التجمعات التي يبمغ عدد سكانيا مف ػػػ  3

نسمة مراكز  5000ػػػػػػػ أقؿ مف  2500التجمعات التي يبمغ عدد سكانيا مف  اعتبارػػػ  4

 )بنادر(.

نسمة مدنا  10000ػػػػػػػػ أقؿ مف  5000اعتبار التجمعات التي يبمغ عدد سكانيا مف ػػػ  5

 صغيرة.

 . 1فأكثر مدنا 10000اعتبار التجمعات التي يبمغ عدد سكانيا مف ػػػ  6

مقاييس "لكرل نمسكف" عمى بكقيراط يجعمنا نجـز أنيا مدينة ألف عدد منو فإف تطبيؽ  ك    

لكف ىؿ ىذا المقياس يعبر حقا عف حضرية  ، ك 2نسمة 11.718سكانيا الحضرييف يبمغ 

 بكقيراط ؟ .

ىنا سنعكد بالضركرة إلى رأم "بيترماف" الذم تطرقنا لو سابقا حكؿ أف الحضرية ال ترتبط  ك    

منطقة صغيرة قد يككنكف أكثر حضرية مف منطقة أخرل أكبر منيا  أف سكاف بالحجـ ، ك

       حجما ، كما ػأنو يمكننا أف نجد ساكنة منطقة ريفية أكثر تحضرا مف ساكنة منطقة 

حضرية "...ألف الحضارة ىي ثقافة قبؿ كؿ شيء . ال خاطر ممكف تصيب دكار متحضر 

       يمكننا الجـز بحقيقة المقاييس التي جاء  عميو ال "، ك3نظرا لكجكد الثقافة عند الناس...

                                                           
 .38مرجع سبؽ ذكره ، ص، حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف ، المدينة : دراسة في عمـ االجتماع الحضرم  1
 بمدية بكقيراط ، مرجع سبؽ ذكره. 2
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     ستبقى مقاييس جد جزئية مف أخرل أكثر أىمية تتمثؿ في السمكؾ  بيا " لكرل نمسكف" ، ك

 طريقة الحياة أكثر منيا تقنية.   ك

 20000الحضر ىك  أما ىيئة األمـ المتحدة فقد جعمت الرقـ القياسي المميز بيف الريؼ ك    

 مجتمع إنساني. نسمة ألم

عمى بكقيراط   المقاييسنعيد تطبيؽ ىذا  ىذا يجعمنا نمغي رأم الخاص بػ "لكرل نمسكف" ك ك    

   التي ال تعتبر مدينة حسب ىذا التصنيؼ ألنيا اقؿ مف ىذا العدد ، لكف ىذا ال يعني شيء

 ليس في أرقاـ صامتة ال تعبر  ألف أىمية الدراسة الحضرية تكمف في السمكؾ الحضرم ، ك

عف حقيقة كاقع بكقيراط ، أك حقيقة كاقع أم مجتمع حضرم ، ألف ىناؾ دكؿ بأكمميا يتمحكر 

بالتالي فيذه األرقاـ  ليس مجرد مدف ، ك عدد سكانيا حكؿ ىذا الرقـ أك أكثر منو بقميؿ ، ك

 ر أك صغير.تبقى ، نسبية في التعبير عف الحقيقة الحضرية ألم مجتمع سكاء كبي

 :الالتجانس السكاني د ػػػػػػ التجانس ك 

أنماط السمكؾ ، فسكاف  المغكية كالمعتقدات ك االجتماعية ك مف حيث الخصائص النفسية ك    

معنى ىذا أف المناطؽ الريفية  يتميزكف بأنيـ أكثر تجانسا ، ك ة بسكاف الحضرالريؼ بالمقارن

 .1يرتبطكف بو ارتباطا ايجابيا سكاف الحضر بالالتجانس كترتبط سمبيا بالالتجانس . بينما يتسـ 

 :ػ شكؿ التمايز كالتدرج االجتماعيق ػػػػ
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مع ذلؾ ففي  التدرج في المجتمع الريفي عف المجتمع الحضرم . ك تقؿ درجة التمايز ك    

النسب  لمحسب ك كيؼ يتعامؿ مع األىـ أك األقؿ منو ، ك الريؼ يعرؼ كؿ فرد مركزه ، ك

مقدار ما تممكو  أىمية كبرل في الريؼ فترتبط أىمية الفرد بأىمية األسرة التي ينتمي إلييا ، ك

مع  لتدرج بالمجتمع الحضرم ارتباطا قكيا . ك ىذه األسرة مف أرض . بينما يرتبط التمايز كا

لـ بيف العا بيف الرئيس كالمرؤكس ، ك الفقير ، ك ذلؾ تقؿ التفرقة في المدينة بيف الغني ك

 كالجاىؿ .

 :كػػػػػ الفركؽ في شدة الحراؾ

تقؿ مركنة الحراؾ في المجتمع الريفي . بينما ترتبط الحضرية بالحراؾ ارتباطا مطردا      

 كذلؾ عدا فترات االنييار ، الذم تزداد فييا اليجرة مف المدينة إلى القرية.

 :م ػػػػػػ انساؽ التفاعؿ

تتسـ ىذه  العميقة ك الكثيقة ك الدائمة ك لشخصية كا يسكد الريؼ العالقات األكلية ك   

العادات  مؤدل ىذا اعتماد المجتمع الريفي عمى التقاليد ك اإلخالص . ك العالقات بالبساطة ك

 المؤقت النفعية ك العابرة ك العرؼ . بينما يتسع في المدينة مجاؿ العالقات غير الشخصية ك ك

الشرطة لحماية  اعتماد المجتمع الحضرم عمى القانكف كمؤدل ىذا  السطحية . ك الرسمية ك ك

 . 1المجتمع
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 ـــ مظاهر الثقافة الحضرية في المجتمع البوقيراطي 5

 ـــــالمباس نموذجاـــــ                     

لطالما كاف المباس تعبيرا عف ثقافة المجتمع ك  مكضكعا لمنقاش كما التنافس ك االنتقاد بيف     

     اصية المباس أنو تعبير عف عالقة مع الذكؽ ك الجماؿ لكف في إطار ما يتقبؿ أفراده . خ

    في نفس الكقت كجب عدـ التغافؿ عف ككف المباس لغة جسدية  أك يستيجف اجتماعيا ، ك

  . يط الحضرم يختمؼ عف نظيره بالريؼك طريقة لمتكاصؿ . مف البدييي أف المباس في المح

       تصنيؼ نمطيا ك سطحيا لمفركقات فيما يتعمؽ بالمباس بيف الريؼيحدث أف نصادؼ  ك

ىي تصنيفات تبتعد عف حقيقة الكاقع في كثير مف األحياف. خاصة إذا ما اعتبرنا  ك المدينة ك

  أف مالبس سكاف المدينة تختمؼ عف سكاف القرية ، فالرجاؿ يمبسكف البدلة بدال مف الجمباب 

قات بمالبس ممكنة تكشؼ عف الساعد ، حتى األكالد يمبسكف زيا النساء تخرجف في الطر  ك

 .1الريؼمختمفا يميز أىؿ المدينة عف أىؿ 

تعطى ساكنة المجتمع البكقيراطي اىتماـ خاص لمباس ، حيث يعتبر المباس الكاجية التي  ك    

  االمتزاجالمالحظ لممجتمع البكقيراطي يجد نكع مف  تكجياتيـ الحياتية ، ك تعكس ثقافتيـ ك

المباس التقميدم سكاء عند الرجاؿ أك النساء ، كبارا كانكا أك صغارا حيث  بيف المباس الحديث ك

ىكية خاصة لدل كؿ فرد تميزه  ألف المباس ىك دليؿ ك يعتبر ىذا التنكع سمة تميز بكقيراط ، ك

    ا عف غيره ، بحيث أننا نجد عند بعض الشباب التكجو نحكل المكضة العالمية خصكص
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أصبح منفتحا عمييا ، كيعتبرىا سمة خاصة ، بؿ كحتى أنو يعتبرىا طريقة حياة يتميز بيا  التي

مكاكبتيا  ذلؾ مف خالؿ ثمنيا المرتفع ك تجعمو حضريا أكثر مف غيره ، ك عف غيره ، ك

ندرتيا  "...أنا نمبس لباس تاع مكضة ، كيما راؾ تشكؼ ، نحب نمبس  لمعصر ، ك

Chemise ال  سركاؿ تاع جينز ، ك كEnsemble  كال تنيسا )حذاء رياضي( ، ىذم راؾ ،

أنا نحب نمبس  دج( ، ك 14000)يقصد 14تشكؼ فييا)يقصد الحذاء الرياضي( مخمصيا بػ 

" 1جديد حاجة مكانش لي لبسيا ، خطرة لقيت كاحد البس تنيسا كما تاعي لكال مزدش لبستيا...

، يعبر عف طريقة التميز بحضرية خاصة ، تجعؿ صاحبيا بالتالي فيذا الخطاب المنتيج  ك

. عيشو لممدينة يعتبر نفسو مف منظكره الخاص أنو أكثر حضرية مف البقية في طريقة لباسو ك

 . ارتباطو بفكرة التقدـ كما تعنيو ألف المباس عند الشباب يتميز بالتنافس حكؿ النكعية ، ك

    ىنا نعتمد قكؿ" بيار بكرديك" عندما يتحدث  كبحيث تصبح ىذه النكعية دالة اجتماعية ، 

عف الحقؿ االجتماعي ، بحيث أف المجتمع ينقسـ إلى حقكؿ في كؿ حقؿ ىناؾ رأس ماؿ 

ىنا نالحظ  كمما اقترب مف األفراد ازدادكا تثمينا داخؿ الحقؿ الذيف ينتمكف إليو . ك رسمي ، ك

 ـ الرياضة ، بحيث كمما غمى سعر المباس استخداـ لبعض الرمكز أك الراساميؿ  المتعمؽ بعال

 . 2تماىي مع متطمبات المكضة الشبانية أك الحذاء دؿ ذلؾ عمى قرب أكثر ك

ىناؾ مف يميز نفسو بطريقة المباس العادية حيث يربطيا بنكعية الحياة التي يعيشيا سكاء  ك    

           اإلضافةفي العمؿ أك في محيط عيشو ، الذم يفرض عميو طريقة لباس معينة ، ب
                                                           

  .05المقابمة رقـ  1
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اعتبار المباس  إلى التنشئة االجتماعية التي تمعب دكرا ىاما في عممية اختيار نكعية المباس ، ك

أنو لباس دخيؿ  كؿ مالو عالقة بالمكضة أنو لباس ال يمثؿ الثقافة الخاصة بيـ ، ك العصرم ك

العمؿ تاعي في مجاؿ عمى المجتمع "...أنا بطبيعة الحاؿ نحب نمبس المباس الرسمي بحكـ 

المباس  التعميـ عمى ذيؾ الـز ىنداـ رسمي ، بصح خارج أكقات العمؿ نمبس المباس العادم ، ك

     لباس غير مالئـ لثقافة أنا نعتبره تقميد أعمى ك عنديش إقباؿ عميو ، كا تاع ضركؾ م

      Simpleعادم ىذا ما يتفؽ عميو العديد مف المبحكثيف "...نفضؿ المباس ال " ك1تاعنا ...

، المكضة ال ، المباس تاع ضركؾ هللا يجيب الخير كهللا يجعؿ الخير ، هللا  Classiqueال  ك

إلى "...أنا نحب نمبس لباس  باإلضافة" 2ييدينا ال خاطر ىذا المباس كارثة الـز نحاربكه ...

يؿ لي ساترة ، قم يحشمكاعادم كمحتـر ، ال خاطر أنا نشكؼ بمي لبنات تاع ضركؾ مراىمش 

    ".3منحبش نمبسو... كأناأنا بالنسبة ليا لباس غير محتـر ، كما يشرفش المرا ،   ركحيا ، ك

بالتالي فيناؾ مف يميز نفسو عف غيره بطريقة عكس التي تحدثنا عنيا سابقا حيث ىنا تمييز  ك

كاعتبار  يككف عكسي ، أم بإعطاء أىمية خاصة لمباس التقميدم عمى حساب المباس العصرم 

 اعتبار الجيؿ الحالي أنو جيؿ  الستر خصكصا عند المرأة ، ك ىذا األخير أنو يمس الشرؼ ك

أنا ىذا المباس غير مرغكب  ال يستحي مف طريقة المباس الفاضحة عمى حد تعبير مبحكثتنا ، ك

أف نربطو ال تحبذ ارتدائو . ألف لباس المرأة يتميز بنكع مف االحتشاـ ، الذم ال نستطيع  فيو ك

          لقيـ  بشكؿ مباشر بالتديف ، بقدر ما نرل فيو حضكرا قكيا لمسمطة الذككرية ك
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المجتمع " المحافظ" . بينما نجد مف ميز نفسو مف خالؿ حديثو عف طريقة لباس الجنس األخر 

المكضة تاع ضركؾ متعجبنيش  المحتـر ، ما يككنش فاضح ، ك "...أنا نحب لباس العادم ك

Surtout ... 1تاع الشاشرة ، راجؿ راه يتشبو بالنسا ، الراجؿ الـز يككف عنده الييبة تاعو "

أف  بحيث تعتبر مبحكثتنا ىذه أف المباس الخاص بالرجاؿ أصبح يشبو المباس النسكم ، ك

أنو لـ تعد ليـ تمؾ الييبة التي كانت لدل  الرجاؿ أصبحكا يتشبيكف بالنساء حسب تعبيرىا ، ك

مف جية أخرل نالحظ أنيا كانت تحاكؿ الحديث عف  الماضي ، ىذا مف جية ، ك الرجاؿ في

الرجاؿ متناسيتا ، طريقة المباس الخاصة بالنساء ، بحيث مف خالؿ مالحظتنا ليا أنيا كانت 

بالتالي فيناؾ تناقض حيث أنيا كانت  ترتدم بنطمكف مف" الجينز" يشبو البنطمكف الذككرم ، ك

    ذلؾ إذا اعتبرنا  مف ناحية ثانية كانت تتشبو بالرجاؿ ك م انتقدتو ، كبالمباس المكضة الذ

       المباس األنثكم يخضع لمقاييس أخرل متفؽ عمييا ، حيث نجد اختالؼ بيف الخطابأف 

   إلى السمطة الذككرية التي تمعب دكرا ىاما في تحديد شركط ىذا المباس باإلضافةالفعؿ ،  ك

مف جية أخرل تجد نفسيا  بحيث تحاكؿ المرأة مف جية إرضاء المجتمع كإما بتقبمو أك رفضو 

لذلؾ فإف  مجبرة عمى الخضكع لسمطة الرجؿ ، بينما انتقدت مبحكثتنا تشبو الرجاؿ بالنساء ، ك

منو فإننا نالحظ نكع مف التناقض في نكعية  ىذا الخطاب ال يطابؽ الكاقع الذم الحظناه ، ك

سببو حسب كجية نظرنا إلى أنا المجتمع البكقيراطي ، أصبح ينتقد ىذا الخطاب ، الذم يعكد 

المكضة الخاصة باإلناث بدرجة أكبر مف تمؾ الخاصة بالذككر ، بحيث ىذا الخطاب أصبح 
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يعبر عف طريقة تدافع بيا اإلناث عف خياراتيف الخاصة بيف حيث أصبحت النساء تحاكؿ 

ة إثبات أف المباس الذككرم أيضا لـ يعد خاضع محاكل مكانة ليف في الفضاء العاـ ، ك إيجاد

ىنا نستشيد بقكؿ "بيير بكرديك" الذم يتحدث عف العنؼ  لمقاييس المتعارؼ عمييا. "...ك

الرجاؿ عمى حد سكاء ، ىكذا تجد النساء  الرمزم ك كأنو عنؼ طبيعي ذلؾ أنو يطبع النساء ك

   أنفسيف تحكيف كضعيتيف استنادا إلى معايير االديكلكجية الذككرية المييمنة ، محرضات 

بكيفية ال شعكرية  يظير "بيير بكرديك إلى أم حد تتبنى أغمبيتيف ك عمى انتقاصيف الذاتي ...ك

 "1ىكذا... كميا ، كجية نظر الرجاؿ في تقييـ تصرفاتيف ك

   اعتباره قمة حياء ىناؾ بعض كبار السف الذيف ينتقدكف ىذا المباس العصرم بشدة ، ك ك    

أنو تقميد لمغرب ، بحيث أف الشباب مف كجية نظرىـ  ربطو بكؿ الصفات السمبية ، ك ك

أيضا  الخاصة لـ يعكدكا خاضعيف لمضكابط التي كاف عمييا جيؿ الشباب في الماضي ، ك

التقاليد "...لباس لي  طريقة لباسو انو متمسؾ بالعادات ك حديث مبحكثنا ، كنالحظ مف خالؿ 

 .ميف يجي الصيؼ نمبس عبايا نفضمو راؾ تشكؼ فيا  كيما راني ، قاع العاـ البس جالبة ، ك

المباس تاع ضركؾ مكاف حالة كاحد سركالو مرخكؼ ، قاع راىـ طالقيف سراكيميـ ، راجؿ  ك

ـز يككف متحـز ، غي ضركؾ كانكا فايتيف منا سراكيميـ مدلييف ميف كيما ىاؾ عيب ، راجؿ ال

يجي يركع معاؾ في الجامع كمش يباف ، نتا ىذم راىي عجباتؾ ، ال ىدر  يصمي يطاطي ك

راه عاجبؾ )الرمكز التي تكضع في الشعر أثناء الحالقة (، نتا تقمد  رأسالصح نتا  تسينيي في 
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حنا عرب أمة محمد عربي صمى هللا عميو كسمـ ...أنا شافيني  الكفار ، لعنة هللا عمى الكفار ،

يمشي مشي  )مشفؽ عمييـ( ميف ميخدمكش بصح صفات تاعيـ نكرىـ ، طالؽ سركالو ك

مجمكعة مف الشباب تمر بالقرب منا ( ىذم  رألعجبة )أمر عجيب( شكؼ ىارىـ فايتيف )

كصؼ في خطابو طريقة " ، حيث 1 شكؼ شعره كي راه معجب بيو ... لبسة تاع عرب ك

المباس الخاصة بالرجاؿ كيؼ يجب أف تككف ، مع تقديـ العديد مف المالحظات أثناء حديثو 

إلينا كمما مر بجكارنا مجمكعة مف الشباب الذيف يرتدكف ىذا المباس المعاصر ، بحيث ينتقدىـ 

يد غربي أعمى " حتى طريقة حالقتيـ التي يعتبرىا تقم يعبر عف تذمره مف طريقة لباسيـ ، ك ك

ألف تسريحات الشعر في اآلكنة األخيرة أصبح الشباب يكلي ليا اىتمامات خاصة ...فيناؾ مف 

أيضا  ،  ك " 2الفنانيف ىناؾ مف يفضؿ تسريحة الرياضييف ك ك  يفضؿ الحالقة العادية

يـ ال أماكف العبادة حيث يعتبر أن طريقة لباسيـ في المساجد ك ك      استحضار ىؤالء الشباب

يحترمكف ىذه األماكف ، كما أنو كجو الخطاب إلينا مف خالؿ محاكلتو منا الرد عمى تعجبو 

لعنيـ في  مف ىذا الكاقع . كما أنو نعت الغرب بصفات الكفر ك   حكؿ ىذا الكضع كاستغرابو 

 كأنو بخطابو ىذا يعتبرىـ ىـ السبب فيما كصؿ إليو الشباب في طريقة الحياة ىذه كؿ مرة ، ك

الديف بصفة خاصة ، بحيث يستحضر في كؿ مرة  التقميد ك التي يعتبرىا منافية لمعادات ك ، ك

تمسكو بالديف ، معتبرا أف ىذه الصفات التي يتبناىا الشباب غير مقبكلة ، كأنيا أمر عجيب 

 البكقيراطي. استفحؿ في المجتمع 

                                                           
 .11المقابمة رقـ  1
 .207مرجع سبؽ ذكره ، ص ، يكسفيأماؿ  2



 الفصل الثاني                                            مظاهر الحياة الحضرية في بوقيراط
 

 
91 

 ـــ السكان و الفضاءات الترفيهية 6

تعتبر الفضاءات الترفييية مف مككنات المشيد الحضرم ، حيث تتنكع أشكاليا ك تختمؼ     

 كظائفيا ، كما تتبايف مف بمد آلخر. 

قضاء  حيث ينظـ ساكنة المدف أكقاتيـ خصكصا بعد التفرغ مف ارتباطاتيـ في العمؿ ك    

الحضرية  ، أيف يمكف  الحكائج الضركرية ، حيث نالحظ كجكد كقت فراغ  لدل أعضاء األسرة

      أف يتكرر فيو أداء أنشطة مختمفة ، منيا ما ىك ذك طابع ترفييي مثؿ مشاىدة التمفزيكف 

 .1مزاكلة العاب التسمية المطالعة ، ك ك

تفضؿ ساكنة المدف قضاء أكقات الفراغ في الفضاءات الترفييية التي تمجئ إلييا  ك    

    لكف في بعض المناطؽ الحضرية  عطمة صيفية ، ك العائالت كؿ نياية أسبكع أك في كؿ

فضاءات  استخداـالتسمية ، مما يضطر الساكنة إلى  قد تنعدـ أماكف المخصصة لمترفيو ك

يعكض  ىنا نجد أف بكقيراط  تتميز بغياب شبو كمي ليذه المرافؽ ، ك أخرل تجد فييا راحتيا ك

د مف األفراد عمى غرار كبار السف ىذه الفضاءات الحديقة العامة التي تستقطب العدي

كالمتقاعديف ، حيث تعتبر الفضاء الكحيد في المنطقة الذم يمكف أف نصفو ضمف الفضاءات 

القيكة خاطيني   نقدرش نمشي ، كا تاع الكبار ، م Jardinالترفييية "...أنا نقعد غي ىنا في 

ىذا يدؿ عمى البنية  ، ك " . بحيث تتميز ىذه الحديقة بعدـ كجكد النساء2نقعد كحدم... ك

                                                           
 .74فؤاد بف غضباف ، عمـ االجتماع الحضرم ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1
 .11المقابمة رقـ  2
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إنما عمى جميع  ىذا ال ينطبؽ عمى بكقيراط فقط  ك الذككرية ال تزاؿ تييمف عمى بكقيراط ، ك

 بالتالي ففكرة الشرؼ الرجكلي الزالت حاضرة.  المدف الجزائرية ، ك

 

 أكتكبر كساحة الشيداء 17ق ػػػ شارع فاصؿ بيف ساحة 

التي تعتبر ميزة ، تتميز بيا بكقيراط حيث تنتشر عمى ىناؾ مف يفضؿ الذىاب لممقاىي  ك

تشيد ىذه المقاىي تكافد كبير لمساكنة ، مف الفترة الصباحية حتى الفترة  طكؿ الشكارع ، ك

ىذا ما الحظناه أثناء نزكلنا لميداف الدراسة ، حيث نجد مختمؼ األعمار ، مف  المسائية ، ك

بعض األحياف ، فيي تعتبر فضاءا ذككريا  حتى األطفاؿ في شيكخ ، ك كيكؿ ك شباب ك
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يعكد ارتياد ىذه المقاىي إلى البطالة  بالتالي فيي ميزة خاصة تتصؼ بيا بكقيراط ، ك بامتياز ك

يرجع ذلؾ إلى عدة عكامؿ ، أىميا أف  لدل فئة الشباب الذيف يمضكف أغمب الكقت فييا "...ك

" ، بينما 1...االقتصاديةالنشاط االقتصادم ضعيؼ ...إضافة إلى إىماؿ جممة مف المكارد 

   ىناؾ مف يستخدميا في أكقات خاصة عند العكدة مف العمؿ  الشيكخ أغمبيـ متقاعديف ، ك

           ال نجمع  القيكة كفي المساء ، أك أثناء أياـ العطؿ "...في أكقات الفراغ نككف في 

   خطرات  نقعد معاه ك ال نركح عند صاحبي لمحانكت تاعو )محؿ( ك مع أكالد عمي ، ك

ىذا ما يتكرر لدل العديد مف المبحكثيف حكؿ اإلقباؿ المستمر عمى  " . كCyber ...2نركح ؿ 

حاجة كخداخرة المقاىي "...حنا كاش عندنا في بكقيراط راؾ حاصي ، عندنا غي القياكم ، 

 ". 3ال نجمع مع صحابي... )كرة القدـ( ك لمبالكفمكانش ، نركح لمقياكم نقعد فييـ نتفرج 

   ىناؾ فئة أخرل تفضؿ قضاء أكقات الفراغ في المنزؿ ، حيث تعطي األكلكية لمعائمة  ك    

جنس " ، خصكص مف جانب ال4"...أكقات الفراغ مع العائمة ... األسرةالبقاء مع أفراد  ك

           ذلؾ نظرا ألف بكقيراط ىي منطقة محافظة  األنثكم الذم يفضؿ البقاء في المنزؿ ك

تصكرات أفرادىا لممرأة ، أنيا تككف مالزمة لمبيت ، أك تقـك بزيارة الجيراف ، بحيث ال يكجد  ك

صة عنديش بالا فضاءات خاصة يمكف لممرأة أف تتكاجد فييا "...أنا نحب نقعد في الدار ، م

                                                           
 .202عمـ االجتماع الحضرم ، مرجع سبؽ ذكره ،ص فؤاد بف غضباف ، 1
 .01المقابمة رقـ  2
 .02المقابمة رقـ  3
 .07المقابمة رقـ  4
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" ، حيث تبيف لنا ىذه المبحكثة أنيا مالزمة لمبيت كبالتالي ال تممؾ أماكف أخرل 1كخداخرة...

قضاء الكقت معيـ "...أكقات  يمكنيا أف تتكاجد فييا ، بينما ىناؾ مف يفضؿ زيارة الجيراف ك

ىذم  نفيميا ، ما عدل حنا كيما لخكتات تفيمني ك الفراغ نركح عند جارتي ...نقعد عندىا ، ك

" ، حيث تبيف لنا العالقة الجيدة التي 2تاني نركح عند جدم ىذا مكاف ... نبقى في الدار ، ك

تبيف لنا صمة القكية معيا لدرجة  أنيا تفضؿ قضاء أغمب الكقت معيا ، ك تربطيا بجارتيا ، ك

منو فإف بكقيراط مكاف  أنيا تضعيا في مكاف األخت ، مف خالؿ درجة التفاىـ بينيـ . ك

غير بالمقارنة مع المدف الكبرل حيث ال يتكاجد فييا ذلؾ الحشد في الفضاء العمكمي ، الذم ص

        نالحظ تكاجد نكع مف الرقابة االجتماعية  فيو فرصة الفرار مف الرقابة ، ك اإلنسافيجد 

لذلؾ فإف التحرر مف القيكد االجتماعية داخؿ الحشكد في الفضاء العاـ غير مطركح . مثؿ  ك

ما تؤكده لنا " نسيمة دريس " حيث تبيف لنا أنو مف خصكصيات الفضاء العمكمي الحضرم 

ىذه الخاصية مف شأنيا  أعداد كبيرة مف البشر )الحشكد ( . ك احتكاءالعاصمي ، قدرتو عمى 

أف تتيح لألفراد إنعتاقا مف الرقابة االجتماعية الخاصة بأحياء إقامتيـ ، ألف التكجو نحك الفضاء 

ىذه المسألة تنطبؽ بشكؿ  مكمي يجعميـ يختفكف ضمف الحشكد ك يتحرركف بشكؿ كبير . كالع

  ألف بكقيراط ال تحتكم عمى ىذا الحشد في فضائيا العاـ فإنو . ك3أكثر عمى العنصر النسكم

                                                           
 .09المقابمة رقـ  1
 .12المقابمة رقـ  2

3DRIS N ، "les espaces publics à alger  :  mise scène des formes opposées des usages " ، in BOUMAZA n et al  
villes réelles ، villes projetées villes maghrébines en fabrication ، Maisonneuve et larose ، paris ، 2005 ، p207. 
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بالتالي فالتعبير عف ىذا  ال يمكف لمنساء أف تتحرر بالطريقة التي تطرحيا "نسيمة دريس" ك

 .مف خالؿ الخطاب المنتيج مف طرفيف التحرر يككف

      كما نجد أف بعض أفراد المجتمع البكقيراطي يفضمكف قضاء كقت الفراغ في الرياضة     

قد تكصمت في ىذا الصدد أماؿ يكسفي في دراستيا " الممارسات الثقافية في الكسط  ك

أغمبية المبحكثيف التي كانت في أغمب جانبيا عبارة عف إحصائيات ، إلى أف  الحضرم" ك

أم أف اىتماـ  %48مقابؿ %58ذلؾ بنسبة  الذيف قامت بدراستيـ يمارسكف النشاط الرياضي ك

الرشاقة البدنية أصبح مف األنشطة اليكمية  ذككر عمى حد السكاء( بالمياقة ك الشباب )فتيات ك

، حيث يؤكد ذلؾ بعض المبحكثيف "...ندير  1المبرمجة في جدكؿ أعماليـ اليكمية لدييـ ك

كيفو...خطرة  "...أنا نفكت كقت الفراغ كؿ يكـ ك ك أيضا" ، 2تاعي... Veloباؿ  Sportؿ

 " . 3كاش خدمة في دار... رياضة ك

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .199أماؿ يكسفي ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1
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 ـــ العقار في الوسط الحضري 7

 أ* تعريؼ العقار

مف القانكف المدني الجزائرم ىك كؿ شيء مستقر  683العقار حسب نص المادة     

 .1ال يمكف نقمو مف دكف تمؼ ثابت فيو ، ك بحيزه ك

 ب* أصناؼ العقار

         ػػػػػ كالمنشآتيصنؼ العقار إلى ثالثة أقساـ رئيسية كىي األرض ػػػػ النبات  ك   

      لمنشآت بالعقار ألنيا ثابتة باألرضسميت ا تعتبر األرض أصؿ كؿ عقار ، ك ك

 النباتات ألف جذكرىا مندمجة باألرض. مندمجة بيا ، ك ك

 جػ* أنكاع العقار

 ينقسـ العقار إلى نكعيف أساسييف : العقار بطبيعتو ، كالعقار بالتخصيص.   

 مكاد بناء. العقار بطبيعتو: عمى غرار المنشآت ، مباني ، ك -1

ؿ شيء منقكؿ يضعو صاحبو رصدا لخدمة العقار العقار بالتخصيص: ىك ك -2

 كاستغاللو.

يجب أف يككف مممككا  ػػػػػػ شركطو: أف يككف مكجكد لخدمة العقار بشكؿ مستمر ، ك

 . 2لصاحبو

                                                           
الممكية العقارية في التشريع الجزائرم ، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في الحقكؽ قسـ القانكف الخاص ، بكزيتكف عبد الغني ، المسح العقارم في تثبيت  1

 . 1، ص 2010ػػ  2009تكرم قسنطينة ، فرع القانكف العقارم ، جامعة اإلخكة من
 .16/10/2017الحاج محمد باشا ، مقياس : تسيير العقارم في الجزائر ،  2
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يخضع العقار في المدف إلى العديد مف العكامؿ التي تتحكـ في ثمنو ، فمثال قربو مف  ك   

اتجينا مف مركز المدينة نحكل محيطيا ينخفض ثمنو  كمما ك ،مركز المدينة يجعمو جد مرتفع 

 تدريجيا .

لذلؾ يخضع ثمف العقار في بكقيراط إلى نفس العكامؿ باإلضافة إلى عامؿ قربيا مف مدينة    

ال يخضع لمقاييس محددة   مستغانـ حيث ىناؾ مف يعتبر أف العقار في بكقيراط جد مرتفع ، ك

مف أسباب ارتفاع ثمف العقار"...العقار ىنا ال يخضع  باإلضافة إلى اعتبار المضاربة سبب

عمينا حنا  Surtoutلي داركىا غالية بزاؼ  LPAلمقاييس ، مرتفع جدا في كؿ شيء حتى 

ليس  ىذا بسبب )الصماصرة( في جميع المجاالت ، ك األساتذة ، األسعار مرتفع جدا ، ك

ال في الشراء ، في جميع المياديف  راء ك" . "...العقار مرتفع جدا سكاء في الك1العقار فقط ...

" . "...العقار غالي بزاؼ سكاء مف ناحية 2حتى المحالت ، المقاىي ، كؿ شيء غالي ...

 ".Centre ville ...3الكراء أك الشراء خاصة في 

يرجعكف سبب  ىناؾ مف يرل أف ثمف العقار انخفض بالمقارنة مع السنكات الماضية ، ك ك   

، عمى   بكقيراطذلؾ إلى أف سكاف المناطؽ الريفية ، أصبح إقباليـ عمى العقار جد ضعيؼ في 

نظرا لعدـ اإلقباؿ عمى  عكس السنكات الماضية أيف كاف إقباليـ عمى العقار بشكؿ كبير . ك

و العقار سكاء مف أراضي أك سكنات أك محالت مف طرؼ ساكنة المناطؽ الريفية ، أصبح ثمن

                                                           
 .01المقابمة رقـ  1
 .02لمقابمة رقـ ا 2
 .14المقابمة رقـ  3
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     منخفض نكعا ما ، "...ثمف العقار نكعا ما راه منخفض مثال في العمارات سكمة طاحت 

ال خاطر صحاب برا )مناطؽ الريفية( راىـ يبنك في بالصتيـ ال خاطر تاع برا كانك يشرك ىنا 

راه  On plus de çaالعقار مراىش يتباع  كضركؾ مراىمش يشرك عمييا سكمة طاحت ، ك

ر تاع لي راىـ بال ككاغط )بدكف كثائؽ( لي راىـ يتباعك ، بصح أمكر عادية طاح ، كيما أمك 

 ".1متتباعش لي يشرم سكاني مراىش كايف ...

ىناؾ مف ال تربطو أم عالقة بالعقار في المجتمع البكقيراطي خصكصا مف جانب النسكم  ك   

خاطيني العقار كهللا ما ، باإلضافة إلى بعض الشباب الذم ال يكلي أم اىتماـ لمعقار "...أنا 

 ". 3" . "...العقار ال عالقة معنديش معمكمات عميو ...2عالبالي ...
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 ـــ التغيــر االجتماعـــي كتفسـير لمواقع الحضـــــري 8

مف الصعب تعريؼ التغير االجتماعي ، ألف كؿ شيء في حياتنا كما نعمـ عرضة لمتغير     

كؿ لحظة تمثؿ حدثا مستجدا في العمر   ـ في حياتنا يكـ جديد ، ككؿ يك  المستمر عمى الدكاـ ك

عمى  حد تعبير الفيمسكؼ اليكناني القديـ "ىيرقميطس" فإف المرء ال يستحـ في النير الكاحد  ك

مرتيف ألف النير يتغير بجرياف الماء فيو مثمما يتغير الشخص فكر إحساسو أك مالمستو لماء 

صدقيا الكاقعي ، فإننا نميؿ في العادة إلى إسباغ طابع  المالحظة كرغـ دقة ىذه  النير ، ك

رغـ ما يحدث مف  عمى ما حكلنا ، ك لك لفترات محددة عمى أنفسنا ك الديمكمة ، ك الثبات ك

أف  كجكه التغير ، سكاء أكانت طفيفة أـ كبيرة ، فإننا نظؿ نعتقد أف لمنير شكال ثابتا ، ك

 . 1بقى "عمى حاليا" مف دكف تغييرلشخصيتو مالمح ت لإلنساف ك

تبعا لما سبؽ ، نعتقد أف مفيـك التغير االجتماعي  أحد المفاتيح التفسيرية المالئمة      

لخصكصية الحضرية المركبة ببكقيراط . حيث أننا إذا ما نظرنا لممجتمع بأنو في حركة مستمرة 

ىنا البد مف  كضكع بحثنا . كال تتكقؼ ، نصبح أكثر قدرة عمى فيـ التعقيد الذم يحيط بم

منذ الفترة  اعتماد المراحؿ المختمفة التي مرت بيا بكقيراط مف التأسيس إلى التطكر ، ك

االستعمارية إلى ما بعد االستقالؿ . عندئذ يمكف القكؿ أف تغيرا اجتماعيا تسبب في تحكالت 

 بشرية ، تطكرت لترسـ لنا صكرة لحاضر بكقيراط. مجالية 

                                                           
 .105ص، مرجع سبؽ ذكره ، أنتكني غدنز  1
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بكقيراط بحضرية خاصة بيا ألنيا في تحكؿ لـ ينتيي بعد ، لذلؾ ال يستشعر تحتفظ     

ىذا نظرا ألف البنية الذىنية لـ تتغير تماما فيما يخص  السكاف كجكد حضرية خاصة بيـ ك

      العالقة الخاصة مع الحضرية التي ينتجكنيا ، حيث تعتبر ىذه الحضرية في طكر النشأة

. ك  تتطكر يـك بعد يـك

إعادة إنتاجيا نظرا لعدـ  طريقة عيشيا ك حيث ال تستشعر ساكنة بكقيراط كجكد المدينة ك    

كجكد كضكح لمعالـ المدينة التي يبحث عنيا كؿ فرد مف الساكنة لكي يرتكزكا عميو في تفسير 

ىذا ما دفع جزء مف ساكنة المنطقة إلى تطكير خطاب يميزكف بو أنفسيـ  الكضع الراىف ، ك

ذلؾ حسب  الذم تعيشو المنطقة ك 1حيث يتيمكف آخركف أنيـ سبب في ىذا التخمؼ عف البقية

ىذا ىك التفسير المنطقي  بالتالي فيذا الخطاب مكجو نحك األخر ، ك االعتقاد الخاص بيـ ، ك

لمكضعية التي تتكاجد فييا بكقيراط عندىـ ، بحيث تعتبر ىذه الكضعية جد معقدة ، باإلضافة 

الكعي الغائب عنيـ ، لتمييز أنفسيـ بأنيـ حضرييف عمى عكس البقية  إلى محاكلة تشكيؿ

 بالتالي عدـ كضكح في الرؤية . طريقة عيش المدينة ، ك خصكصا في السمككات ك

  نظرا ألف التنمية التي عرفتيا الكثير مف المناطؽ في الجزائر بعد االستقالؿ كانت كمية      

الكيفية التي  لـ تيتـ بالطريقة ك اإلسكاف ، ك اىتمت بالبناء ك لـ تيتـ بالجانب الكيفي ، ك ك

                                                           
ؼ  مف بيف المالحظات التي كقفنا عمييا مف خالؿ بحثنا الميداني ، أف جزء مف ساكنة بكقيراط يتبنكف خطابا يؤكد عمى فكرة التخمؼ كأفضؿ كص  1

كل سبب ىذه الكضعية التي تعيشيا بكقيراط ىك تخمؼ عمى مست بأفلمحياتيـ . حيث يتكرر لدل المبحكثيف الديف تكاصمنا معيـ ، االقتناع الشديد 
أف ىذه الحالة ال يمكف أف تتغير  التقاليد التي ينتجيا أفراد المجتمع ىي السبب في ىذا الكضع الالحضرم حسب كصفيـ . ك أف العادات ك األفكار ، ك

 ألنيا رسخت عمى مستكل األذىاف.
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بالتالي لـ  تتـ بيا ىذه العممية ، حيث أخذت ىذه التنمية سرعة أكبر نظرا لمظرفية التي كانت ك

     عاداتو  حققت مدينة غريبة لـ ينتجيا الفرد مف صميـ ثقافتو ك تكف تتناسب مع الساكنة ك

 ستأخذ كقت أطكؿ لك أتيحت لو عممية إنتاجيا. التي كانت تقاليده ك ك

أخذت الدكلة الجزائرية عمراف المدينة تحت ضغط االستعجاؿ ببناء األحياء السكنية ذات      

التكمفة الرخيصة استجابة ألزمة السكف تحت شعار "الحؽ في المسكف" أدت إلى  النكعية ك

قيقية كاممة ، أك حياة اجتماعية في إغفاؿ "الحؽ في المدينة" مف منظكر الحؽ في حضرية ح

. ألف مفكرا كا "لكفيفر" ما كاف ليطالب بأنسنة المدينة قبؿ المطالبة باحتراميا 1مدينة حداثية

 لخصكصية ساكنتيا .    

   بالتالي ىذا التغير االجتماعي ىك الذم يفسر كجكد ىذه التناقضات في طريقة العيش ك    

 صبحت تميز الساكنة. إنتاج ىذه السمككات التي أ ك

أما عمى مستكل العالقات االجتماعية أصبح الشباب يعبركف أكثر عف النزعة التحررية مف     

في المقابؿ نجد أف  . كرتيـ مف خالؿ الحصكؿ عمى حرية أكبمحاكلة تأكيد ذا األسرة ك

 .األسرة في حياة الفرد لـ يندثر الخطاب الذم يؤكد حضكر

                                                           
-2014،  2خصص عمـ االجتماع ، جامعة كىرافالصراع ، ت فريد مرحكـ ، السكف الجماعي في الجزائر:سكف حي الصباح)كىراف( بيف االجتماع ك 1

 .67، ص 2015
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ىذه النتائج التي تبدك أنيا متناقضة ىي داللة كاضحة عمى بداية التغير االجتماعي الذم     

لـ يمس كؿ البنيات الذىنية السابقة ، كما أنو لـ يقضى كميا عمى مؤسسة بحجـ األسرة الممتدة  

 .ء مف التنظيـ االجتماعي التقميدملكف استطاع أف يغير جز 

تجاكز ما لقنكه مف  ة األفراد عمى تجاكز المنظكمة القيمية ، كما يحدث ىك أف اختالؼ قدر     

المكاقؼ ، كما أف حجـ  خالؿ نمكذج التنشئة االجتماعية ، يرسـ لنا كؿ االختالؼ في اآلراء ك

المناكرة ، التي يستفيد منيا البعض تعتمد االختالؼ في الكضعيات التي يتكاجدكف بيا لذلؾ 

ف تحقيؽ رغباتيـ األكثر فردانية عندما يكسبكف ىامش حرية نجد في نفس الكقت مف يستطيعك 

االختالؼ الكاضح في المشيد  أكبر مقابؿ مف لـ يتحرركا مف قيكد المجتمع . ىذه الثنائية ك

المجتمعي يؤكد لنا مرة أخرل بأف التغير االجتماعي خط مساره إبتداءا  مف تفكؾ بعض 

حيف لـ يعـ تأثيره ليعبر عف حالة كاممة مف ميزات الركابط المجتمعية لدل جزء مف الساكنة في 

    أنو ال يحكؿ كؿ شيء دفعة كاحدة  التغير االجتماعي ألنو يحتاج لمدة زمنية كي يتحقؽ ك

 تتكرر لتصنع المشيد العاـ لمتغير المجتمعي. إنما يحدث تحكالت جزئية تجتمع كك 

الغربية بيف ليمة كضحاىا ، إنما ىي ال يمكف لبكقيراط أف تتحكؿ إلى ما يشبو المدينة     

تأثير التغير االجتماعي شيئا فشيئا ، لذلؾ ال نقؼ عمى كحدة في أنماط  تتعرض لعامؿ ك

السمكؾ أك تحرر كمي مف القيكد المجتمعية بؿ تشيد درجات متفاكتة لدل أفراد يتكاجدكف في 

 كضعيات مختمفة تسمح بتبايف في مكاقفيـ.
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لعاـ في بكقيراط فيما يخص الفردانية بشكؿ كاضح إنما نكتشؼ اليـك لـ يتحكؿ المشيد ا    

المنظر الكمي  ا يحدث ألفكىذا ما يصعب فيـ م ،أثارا دالة عمى حدكث تغيير لـ ينتيي بعد 

      كعميو فإف الفرضية القائمة بأف.  ىي في طكر التككيف أك الصكرة الكمية لـ ترسـ بعد ، ك

" بكقيراط تحتفظ لنفسيا بعالقة خاصة مع الحضرية" ىي الحقيقة التي تفرض نفسيا عمينا       

 ك ىذا ما الحظناه خالؿ أطكار ىذا البحث ، كمنو فإف ىذه الفرضية محققة.
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 عامة خاتمة

إن الطرح النمطي لمعنى الحضرية لدى العمماء الغربيين جعميا محل انتقادات لدى أغمب     

، ألن الحضرية ىي  الناميةالدارسين لممجتمعات الحضرية ، خصوصا في مدن دول العالم 

الثقافة المتولدة عن الممارسات اليومية لمحياة المدينية من طرف ساكنتيا  كما أن ىذه 

 السموكات الحضرية قد نجدىا لدى أفراد من مناطق غير حضرية .

فيي ممارسات يعبر بيا الفرد عن درجة تحضره ، فيناك من يعيش في الريف لكن سموكاتو    

ان من الطبقة المثقفة ، حيث لم تعد ىناك فوارق كبيرة بين ساكنة متحضرة ، خصوصا إن ك

المدينة خصوصا عند اندماجيم في الحشد الذي يكون في مركز المدينة ، حيث من  الريف و

 الصعوبة التفريق بين األفراد ذو األصول الريفية من ساكنة المدينة.

ي المجتمع البوقيراطي عامل ميم مازال يحصل ف يعتبر التغير االجتماعي الذي حصل و و    

الزمان الحاليين ، لكن يمكن أن تختمف  في إنتاج  حضرية قد تكون ظرفية خاصة بالمكان و

ذاك  بين ىذا و تصبح غير ىذه الحضرية التي نالحظيا في بوقيراط ، و مع مرور الزمن و

ال في المناطق  فإن بوقيراط تبقى تتميز بخصوصية ال نجدىا في المدن األكثر تحضرا ، و

 الريفية.

ثقافة  و     بالتالي فإن الممارسات التي ينتجيا أفرادىا تعبر عن حضرية منطقة بوقيراط و    

 ىذا ما يؤكد عميو ابن خمدون عندما يقول أن اإلنسان ابن بيئتو. المدينة التي يعيشون فييا ، و
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الغربية ، لكن ليس بتمك أصبح بعض شباب منطقة بوقيراط منفتحين عمى الثقافات  و    

 الزمان الذين يعيشون فيو. إنما في حدود المكان و الدرجة في الغرب ، و

رغم ذلك تبقى بوقيراط تحتفظ بمميزاتيا الخاصة التي ال يمكن أن نقارنيا بأي منطقة  و    

أخرى في العالم ، أي حضرية خاصة بيا ينتجيا أفرادىا في طور التغير االجتماعي الحاصل 

 المستمر. و 
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 .2007ػػػ  2006الديمغرافيا ، جامعة منتكرم قسنطينة ،  ك

مسكف  600عالقتو بالتخطيط الحضرم دراسة ميدانية بحي  النقؿ كعرجكف سعاد ،  -

بمدينة مستغانـ ، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في عمـ االجتماع الحضرم ، جامعة 

 .2013ػػػ  2012مستغانـ ، 
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  فريد مرحـك ، السكف الجماعي في الجزائر: سكف حي الصباح )كىراف( بيف االجتماع -

 .2015ػػػ  1014،  2ماع ، جامعة كىراف الصراع ، تخصص عمـ االجت ك

دراسة ميدانية لمدينة  ،لطرش سارة ، تأثير النمك السكاني في تغير مكرفكلكجية المدينة  -

معة فرحات جا ،سطيؼ ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ، تخصص العمـك االجتماعية 

 .عباس ، سطيؼ ، بػ سنة

 ب ـــ بالمغة الفرنسية

- Mehdi souiah ، espaces périphériques : urbanité et lien social  

quartiers oranais ، thèse de doctorat ، sciences de sociologie 

université d’oran 2 ، oran 2015. 

 معاجم ـــ قواميس و 5

محمد عاطؼ غيث ، قامكس عمـ االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، بػ  -

 .2006ط  

  الصالح ، الشامؿ: قامكس العمـك االجتماعية ، دار عالـ الكتب ، الرياض  مصمح

 .1999،  1ط
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 ـــ المحاضرات 6

 . 16/10/2017الحاج باشا محمد ، مقياس: تسيير العقارم في الجزائر ،  -

 .17/10/2017الحاج باشا محمد ، مقياس: تسيير العقارم في الجزائر ،  -

 .09/11/2017العمرانية في الجزائر ، ذرذارم محمد ، مقياس: التييئة  -
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 المالحق

 ػػػ دليؿ المقابمة  أكال

)السف ، الجنس ، المينة ، الحالة االجتماعية ، المستكل  معطيات حكؿ المبحكثيف -1

 التعميمي (.

 ما رأيؾ في بكقيراط ؟ -2

 ىؿ أنت مف سكاف المنطقة ؟ -3

 ما ىك نمط السكف الذم تعيش فيو ؟ -4

 ىذا السكف ؟ ما رأيؾ في -5

 نكع األسرة التي تعيش فييا ؟ -6

 كيؼ ىي عالقتؾ مع أفراد أسرتؾ ؟ -7

 كيؼ ىي عالقتؾ مع أفراد عائمتؾ ؟ -8

 ىؿ تتردد عمى زيارتيـ ؟ -9

 كيؼ ىي عالقتؾ مع جيرانؾ ؟ -10

 كيؼ تقيـ تبادؿ الزيارات بينكـ ؟ -11

 كيؼ تتعامؿ مع جيرانؾ ؟ -12

 ما رأيؾ في التضامف ك التعاكف مع جيرانؾ ؟ -13

 الصمة التي تربطؾ بجيرانؾ ؟ما نكع  -14
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 كيؼ تمضي أكقات العطؿ ك الفراغ ؟ -15

 ىؿ أنت عضك في منظمة أك جمعية ؟ -16

 ما ىي نكعية المباس التي تفضميا ؟ -17

 ما رأيؾ بمكضة المباس ؟ -18

 ما ىي الفضاءات التي تفضميا في بكقيراط ؟ -19

 ما ىي الممارسات التي تقـك بيا داخؿ ىذه الفضاءات ؟ -20

 رتكز عمييا في ممارستؾ ليذه الفضاءات ؟ما ىي الضكابط التي ت -21

 ىؿ المجتمع يؤثر عمى تصرفاتؾ ؟ -22

 ىؿ تعتبر نفسؾ أنؾ تعيش في المدينة ؟ -23

 كيؼ ترل ثمف العقار ؟ -24

 كيؼ ترل مستكل الخدمات الصحية المقدمة لؾ ؟ -25

 كيؼ تقيـ المستكل التعميمي في بكقيراط ؟ -26

 ىؿ كسائؿ النقؿ متكفرة ، ك في كؿ كقت ؟ -27
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 ػػػ جدكؿ تمثمي ألفراد العينة ثانيا

ترتيب 

 المقابالت

الحالة  الجنس السف

 االجتماعية

مكاف  المينة

 اإلقامة

 نكع المسكف

 حكش الريؼ أستاذ متزكج ذكر 31 01المقابمة 

حي  شرطي متزكج ذكر 46 02المقابمة 

 الترفاس

Villa 

عامؿ  أعزب ذكر 21 03المقابمة 

 يكمي

حي 

 الترفاس

 حكش

 حكش ريؼ بطاؿ أعزب ذكر 24 04 المقابمة

طالب  أعزب ذكر 22 05المقابمة 

 جامعي

 Appartement 212حي 

طالب  أعزب ذكر 24 06المقابمة 

 جامعي

بكقيراط 

 كسط

Villa 

تسيير في  متزكج ذكر 40 07المقابمة 

 شركة

بكقيراط 

 كسط

 حكش

 حكش بكقيراط ال يعمؿ أعزب ذكر 24 08المقابمة 
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طالبة في  عزباء أنثى 23 09المقابمة 

 المعيد

 Appartement 212حي 

ماكثة في  متزكجة أنثى 60 10المقابمة 

 البيت

بكقيراط 

 كسط

 حكش

حي  ال يعمؿ متزكج ذكر 60 11المقابمة 

 المعمميف

Appartement 

طالبة  عزباء أنثى 23 12المقابمة 

 جامعية

 حكش حي الكركـ

ما  عقكد أعزب ذكر 33 13المقابمة 

قبؿ 

 التشغيؿ

 حكش ريؼ

عقكد ما  أعزب ذكر 31 14المقابمة 

قبؿ 

 التشغيؿ

 حكش ريؼ

 حكش ريؼ طبيب مقيـ أعزب ذكر 27 15المقابمة 

حي  تاجر متزكج ذكر 40 16المقابمة 

 الترفاس

Appartement 
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 ػػػ ممحؽ الصكر ثالثا

 

 أ ػػػ حي الترفاس ببكقيراط
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 حديثةب ػػػ نمط حكش مقابؿ عمارات 
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 جػ ػػػ المقر الجديد لبمدية بكقيراط
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 د ػػػ صكرة اللتقاء الحياة الريفية مع الحضرية
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 أكتكبر كساحة الشيداء 17ق ػػػ شارع فاصؿ بيف ساحة 
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