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  :البحثإشكالية    

 اجتماعيفضاء  شيءو قبل كل  أوالي نسكنه و حسب ، بل هي ذار المعليست املدينة فضاء مشيدا بامل       

مكشوفة داخل املدينة كمجال ملموس جتري فيه عمليات  فضاءاتقيام  األخرية، حبيث شهدت السنوات 

طبيعة  إىلو دلك راجع حول من ميلك القدرة على التعريف و التحديد و الفعل و التصرف  تفاوض متعددة 

االجتماع البشري ضروري الن  أنيرى ابن خلدون  إذتشكيل مجاعات تضمن له البقاء   إىلمييل كونه   اإلنسان

 إىلمن الطبيعة  اإلنسانالبشرية حبيث حتول  تاريخالعيش يف املدينة عالمة فارقة يف " : ه مدين بطبع اإلنسان

مث  1."مة لتقسيم الشغل ظمدن من إىلتصارعة على مصادر الرزق و امل املتوحشة  إىلة القبائل االثقافة ، من حي

حياة اجتماعية تتقاسم فيها اموعات املختلفة نفس الفضاء  إىل بأفرادهااجتماعية جلماعة منعزلة من احلياة 

و من العيش حتت رمحة يربز الفرد كقيمة بعيدا عن ما تعنيه اجلماعة   أينو التفاعل ،  يدفعها لالتصال الذي

 احلاجة أدت، وعليه  حسب التعبري اخللدوينوجدت املدينة وجدت احلضارة  مايثفحالتغلب عليها ،  إىلالطبيعة 

، فاملدينة فضاء ملموس و مكشوف جتري خلق فضاءات عمومية  إىل أدىاحلاجة يف الرتفيه  مما  إىلالتجمع  إىل

بل تتعلق بقواعد سري ، حبيث ،  مجاعاتو  أحياء، فهي ليست فقط تركيبة من فيه عمليات تفاوض متعددة 

معىن هلا  فضاءات مساملة ، تافهة الفقط يف املدينة  ننشأ:   richard Sennettريتشارد سونات   يسأل

   2. "فالفضاءات العامة دد الفرد 

  

                                  

 1984، الدار التونسية للنشر ، تونس ، المقدمة عبد الرمحن ابن خلدون ،  1 -

2  - yankel fijilkaw .sociologie des villes  , 3eme edition . collection repérer . france. P 14 
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 أماكنو  حمكمة ، راديو مقهى ، صحافة ، : حد ما  إىلتصورية  أمكنةفالفضاءات العامة هي             

يتفق علماء  إذ،  مواضيع ختص اتمع  األمرباختالف ممارسام فيما يتعلق  األفرادحبيث جيتمع فيها . االجتماع 

      حتت  نظريتهحبيث قدمه يف سياق  هابر ماسيورقن  األملايناملفكر  إىلمفهوم الفضاء العام يعود  أناالجتماع على 

 structural transformation of the publicالتحول البنيوي للمجال العام ،: عنوان 

spheer  ، و هي خاصة  مكرسة  لالستهالك و موجهة بدقة مثل  باألفرادفاملدن العصرية هي فضاءات مملوءة

املكان ال  أيطة ، ساهو عكس الوسط ، و هو الو  فيجالكاواملراكز التجارية ، و علية فالفضاء العام حسب 

  1. إقليمو ) ثقافية  أواجتماعية (ليشوش نسبة التساوي بني هوية مشرتكة  أتىا إذ إاليوجد  أنميكن 

 إىللك راجع ذو  طريه و تسيريه أتعمل البنية االجتماعية على ت الذيفالفضاء العام هو دلك الفضاء       

للتفاعل االجتماعي    أرضيةو  أساس ميثل قاعدة النشاط االجتماعي باعتباره األول أنحيث عاملني أساسيني 

وي الف بني القيم و احلريات ، فاملدينة حتالثاين فيمثل احلركة داخل اتمع حيث انه يبلور التفاعل و االخت أما

رغم  و ه التفاعالت حتدث داخل جمتمعناذ، وكل ه  2.احمللية  باألوساط ختتصخمتلف الفضاءات العمومية اليت 

كانية هي راجعة لتعدد الثقافات مما يؤدي التطور داخل هده الفضاءات و رغم اختالف هده النسق املفاختالفها ،

 أخالقيةال يراها الناس  أفعال تسودهاليت يتمتع فيها الفرد بنوع من احلرية يعترب الشاطئ من الفضاءات العمومية  ،

خمتلفة من  أمناطيقرتن بعدة  أنو من طبيعة الفضاء العام  احلرية الفردية و اجلماعية ، متيزها حديثة  أخرىو 

ائق العامة بالربازيل اين ميكن الوقوف على داحلو هذا ما تفسره دراسة حول سة متعددة ، ر و طرق مما السلوك

بني نوعني من الساكنة احلضرية األوىل ) العامة احلديقة (ارسة نفس الفضاء العام إختالف واضح يف اشكال مم

                                  

1  -  yankel fijilkaw,ibid..p68  

2  -  yankel fijilkaw,ibid..p68 
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امة يف عالقتها مع عال اتتتواجد يف الضاحية ، وهنا تظهر طبيعة العالقة مع الفضاء تعيش مبركز املدينة والثانية 

  .  1املستوى اإلجتماعي ملمارسي الفضاء 

واقع الفضاء العام باملدينة جلزائرية وما خيتص به من مميزات ترتبط بطبيعة اتمع  وخصوصيات و بالرجوع إىل     

كيفية تصورها من طرف ساكنة املدن  وجتسيدها   بسببثقافته فإن مسألة العالقة مع الفضاء العام تكتسي امهية 

من خالل سلوكام وهنا وجب التذكري بان الفضاء العام داخل املدينة بتخذ اشكاال عدة وحنن يف هذه الدراسة 

و التمثالت  سنركز على شكل واحد وهو الشاطىء كفضاء عام مميز وذو خصوصيات عدة ترتبط بإستخداماته 

    .إن دراستنا تتمحور حول طبيعة املمارسات اليت ميكن للشاطىء مبدينة مستغامن أن حيتضنها ومن هنا ف به املرتبطة

  

  

  

  

  

  

  

                                  

1  - paul cary &Natalia Duarte càceres .espaces et societies . l’université : retour a la ville  

.éditions érés. 159.N°:4/2014. 
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    :الفرضيات

  :قمنا بصياغة الفرضيات التاليةدراستنا للشاطئ كفضاء عام  يف اطار       

  جتعله فضاء عاما من نوع خاصع يف خميلة اتملشاطىء صورة ا �

 لطبيعة مرتاديه تبعا بتعدد أشكال ممارستهيسمح الشاطىء فضاء عام  �

  

  : أهمية الدراسة 

كبرية باعتباره جيسد هوية اتمع من خالل التفاعل   أمهية،  أدقالفضاء العام بصفة عامة و الشاطئ بصفة       

يعكس العالقات و كيفية االستغالل  و كيفية االستغالل ، و املمارسات اليت تشوبه ، فالشاطئ يف مدينة مستغامن

الشاطئ يف  أمهيةاال العام  وكدا  إلثارةتنري الطريق للباحثني و املختصني  أنكما ميكن . لدى كل فرد 

  و العالقات احلضرية   العمليات و املمارسات

  :اختيار الموضوع  وأسبابدوافع 

، فقد جاء يف البيئة االجتماعية ) تأثره وتأثريه ( عله نظرا ملا يعيشه الفرد داخل اتمع عن طريق  تفا      

 التفاعلللتعرف على عادات و طبيعة املمارسات و عملية اختيارنا هلدا املوضوع استنادا الهتمامنا الشخصي 

و كدا معرفة كيفية و هدا لفهم السلوك و توجهات  األفراد داخله  ه االجتماعي يف الفضاء العام من قبل مستغلي

  عليه  املرتدديناستغالل الشاطئ من قبل 
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  : و كذا 

 .توسيع الدائرة املعرفية حول املوضوع  �

 .ارتباط املوضوع مبجال التخصص  �

  .باملوضوع  قناعاإلالرغبة يف  �

  . حتليل استعمال اال العام احلضري  �

  .اكتشاف ووصف خمتلف االستعماالت للفضاءات العامة  �

 .التغري املالحظ يف استعمال الفضاء العام تفسري  �

  :لمقاربة المنهجية للبحث ا

على البحث عن معاين  ثنااليت حتعلى املقاربة الكيفية  اعتمدنا فإننامن خالل طبيعة املوضوع حمل الدراسة       

رورة البحث عن السلوكات و السعي إىل فهم ما يقف خلفها وهنا ال أفضل من اإلستعانة بتصور فيرب القائل بض

وجهة  املعلى تقنية املقابلة نصف  ناعتمادإ لتحقيق تلك الغاية و  املعىن الذي يكسبه الفاعل اإلجتماعي لسلوكه ،

عبارة عن حتظري جمموعة من االسئلة املرتبة و املنظمة "حيث أا  حمل الدراسة األفرادجلمع املعطيات حول  كأداة

تساهم " اليتاملباشرة  املالحظة إىل باإلضافة الدين يرتددون على الشاطئ 1"بناء على تساؤالت البحث و فرضياته 

و اكتشاف ما حيدث   قصد رصد  2"يف دهن الباحث حول موضوعه  جديدةيف القدرة على خلق وتوليد افكار 

   .حتليلها ا التفاعالت و املمارسات بني مستغليه دفذعلى ارض الواقع ، و ك

                                  

 .156، ص 1982، منشات املعارف ، االسكندرية ،  مواقف و اتجاهات: مناهج البحث في علم االجتماع قباري حممد امساعيل ،   - 1

 .119، ص  1993، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية البحث االجتماعي ، االسس النظرية و الخبرات اميدانية حممد اجلوهري ،  - 2
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  : العينة 

فان دراستنا تتمحور حول الشاطئ كفضاء عام و ختصيصنا لشاطئ صابالت كفضاء حمل الدراسة ،  أنمبا 

،حبيث متثلت يف االفراد و نوعية مستعملي هدا الفضاء  خصوصية  راعينا من خاللهقصدي  كان للعينة اختيارنا 

  .املرتددين على الشاطئ

  : اإلجرائيةتحديد المفاهيم 

لك بغرض إيضاحها وتعريفها إلزالة اإلام املفاهيم واملصطلحات وذموعة من تطرقنا يف هذا البحث       

 .واملساعدة على القراءة الدقيقة لإلشكالية 

   les facteurs:  العوامل

 إىل أو معينة، اجتماعية ظاهرة وجود إىل تؤدي اليت الظروف و األسباب جمموعة بأا العوامل، نعرف أن ميكن      

 اليت والظروف األسباب بإجياد االجتماعية، الظواهر تفسري على العاملي التحليل ويرتكز.االجتماعي البناء يف تغري إحداث

 .تغريها أو وجودها إىل تؤدي

 السياسي، العامل االقتصادي، العامل:أمهها ولكن االجتماعية، الظواهر إليها نسند أن ميكن اليت العوامل تتعدد      

 .أخرى اجتماعية ظاهرة يكون أن ميكن العمل أن أي ...التكنولوجي العامل ، الدميغرايف العامل ، الثقايف العامل

 امتالك و استعمال أمناط تغري يف تساهم اليت الظروف و األسباب تلك هي ، الدراسة هذه يف عنها نبحث اليت العوامل

 مادية غري أو ، موقعه و العام اال بشكل متعلقة مادية تكون أن العوامل هلذه وميكن  . احلضرية العامة ااالت

  ....القيمي الثقايف االقتصادي، االجتماعي، بالبناء ترتبط
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 : االستعمال

 كلمة الفرنسية اللغة يف يقابلها "االستعمال " كلمة أن ،"1املنهل " قاموس يف جند.لغويا أو اصطالحا سواء      

usage العادة العرف، االستخدام، " تعنيان ، اللغتني يف الكلمتني كال و". ،"coutume تعين واليت " 

           العادة من أكثر إلزامية، قهرية خباصية يتميز األخري، هذا فإن" العرف، عن تعرب عندما لكن و ."العرف العادة،

   . االستعمال أو

 conviction اجلماعية القناعة " خباصية يتميز ال الفرنسية، اإللكرتونية املوسوعة حسب االستعمال        

collective املعاين هذه فق و "االستعمال "إن.مباشر غري تشريع، قانوين مصدر يشكل أن ميكن فهو لذلك 

 تتكرر عندما و .اجلماعات أو األفراد طرف من ...)بناية، ،مرفق، مكان ( ما شيء استخدام يعين املختلفة،

 ،تلزم عادة أو عرف إىل يتحول أن االستعمال هلذا ميكن ، النمط بنفس و األشكال بنفس االستخدام عملية

 االستعمال صفات و خصائص الشيء،باحرتام هذا تستعمل أن تريد اليت  األخرى اجلماعات أو  اآلخرين األفراد

 قاعدة و قانون االستعمال، عن الناجتة اخلصائص هذه تكون أن ميكن الوقت عرب و .سبقوهم من أنتجه الذي

 املعرتف".االستعماالت " فإن هنا ومن .العادة عليه جرت ما فق و امتالكه و استخدامه طرق تضبط و   تنظم

 الدراسة هذه يف "االستعمال كلمة نستخدم و. ساحة ، مكان ، مبهنة  ظرفيا ترتبط ما غالبا ، القانون يف ا

 اجلماعات و األفراد خمتلف ا يقوم ليتا  pratiques sociales االجتماعية املمارسات " إىل لإلشارة

 .أخرى إىل زمنية فرتة ومن ، آخر إىل جمال من خمتلفة و متنوعة هي و .احلضرية العامة ااالت يف االجتماعية

                                  

 1248 ص  "( 1999 ) .بريوت اآلداب، دار .فرنسي -عريب :لھالمن قاموسإدريس ،  سهيل  - 1
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 ممارسة املشي، التنزه،  :يف املمارسات هذه تتجلى أن ميكن ."االجتماعية اجلماعات باختالف ختتلف أيضا ولكن

  .االعتصام التظاهر، احلركة، االلتقاء، ،) التجارة(االقتصادية األنشطة

  :المستعملين

 من املستعملني خيتلف و .املدينة داخل العامة ااالت اليت  تستعمل االجتماعية اجلماعات أو األفراد، هم      

 يف املصطلح هذا نستخدمو  ....السياسي التوجه الفكري، املستوى االجتماعي، املستوى اجلنس، العمر، :حيث

    .ينتجه الذي االستعمال نوعية عن النظر بغض ، العامة ااالت يف يتواجد من كل إىل لإلشارة الدراسة، هذه

 لذلك املنظمة القوانني حيرتم دام  ما ذلك يف احلق وله  مستعمال " ااالت هذه يف ظحَ ُال ي من كل نعترب هلذا و

 :التالية الفئات إىل املستعملني نقسم أن ميكنو  .اال

 · .نساء و رجال الشباب

 . نساء و رجال الكهول

 . ونساء رجال  الشيوخ

  .الدائرة الوالية، البلدية،:  عموميةال املؤسسات

 · اخلاصة، املؤسسات اجلمعيات، السياسية، األحزاب

 .ة الرمسية و الغري رمسية اصاخل ؤسساتامل
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  :الدور

و هو جمرد ما . أسلوب الفرد يف املسامهة يف احلياة االجتماعية : " الدور بأنه  all portيعرف البورت       

و منه فان الدور هو تركيب بني عالقات األدوار اليت   1"يتوقعه اتمع من شخص يشغل وضعا اجتماعيا معينا 

بذلك جمموعة  واألفراد باعتباره أسلوبا للعقل حتدده معايري اتمع فهيؤديها الفرد و ال يتكون من عالقات بني 

من اخلصائص السلوكية هلا جمموعة من االلتزامات و التوقعات و األفعال تربطها جمموعة عالقات فإذا الدور هو 

معينا يسلكون تصور اجتماعي ألنه يرتبط بالبيئة االجتماعية و هو صورة ثانية للسلوك تبني أن من يؤدون دورا 

  .سلوكا موحدا

و عليه فالدور هو السلوك املتوقع ممن يشغل مكانة أو مركزا معينا يرتبط بذلك بعدد من احلقوق و الواجبات      

  . املتوقعة من شخص معني يف موقف معني و ما يؤديه و يقوم به من أعمال

  

  

  

  

  

                                  

دون ,دار الفتح للتجليد الفين, االتجاهات النظرية عمليات اإلشراف و التقدير –الممارسة : طريقة العمل مع الجماعات , عبد احلميد عطية - 1

 18ص, 2008 بلد،
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   :المدينة

       ، مجع مدائن ، ُمُدُن  األرضاملدينة ، للحصن يبين فيه اصطَُمُه   :، و منه  ،فعل ُممَاتُ  أقام: مدن  :لغة 

 1َمَصَرَها : تة عشر بلًد، و مدن املدن مدائن متديًنا و سِ  األمةاَتَاَها ، و املدينة ، : و ُمْدُن ، و َمَدَن 

   :اصطالحا 

وجهات  أقصى إىلاملركز الذي تنتشر فيه تأثريات احلياة احلضرية  بأااملدينة  ".wirth  L–ِوْرْث "عرف       

 MEMFORD – دممفور كما تناول ، و منها أيضا ينفد القانون الذي يطبق على مجيع الناس   األرضمن 

و هدا من املنطلق فان تارخيها ميكن استقراءه من خالل  املدينة باعتبارها حقيقة تراكمية يف املكان و الزمان 

      شكال تتابعيا من حيث الوجوه اليت مرت ا  تأخذجمموعة تراكمات تارخيية  و يف تطورها من حيث الزمان 

  .2تراكمية يف املكان  ة لدلك التتابع الزمين و تعــدو هي كنتيج

لعدد كبري من الناس يف منطقة حمددة  استيطان أيعبارة عن  بأا:  عمر الجوالني فاديهكما عرفتها       

  3.الغري زراعية ، و تعتمد على الروابط الثانوية و الضوابط الرمسية  األنشطة،تسودها 

                                  

 .1233، ص 2005، 8، مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيط، أباديجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز    -  1

 .142،ص   www.kotob arabia .com، الكتاب االلكرتوين ،الجغرافيا البشريةحسام الدين عبد الرب،  -  1

 .142،ص1984اململكة العربية السعودية، ، دار العامل للكتاب،دراسة في علم االجتماع الحضريحسني عبد احلميد امحد رشوان،  -  2

   .142،ص1984، دار العامل للكتاب، اململكة العربية السعودية،علم االجتماع الحضريفادية عمر اجلوالين،   -  3
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من  إحجامهاترتاوح  سكنية،جتمعات عمرانية  أافيعترب املدينة على  :"الربحسام الدين عبد  " أما      

   )سياحية  جتارية، صناعية،(األنشطة من  أكثر أومنشاا عادة ما تعتمد على نشاط  أنعلى  كبرية، إىلصغرية 

 1.سكااو عدد 

  :الممارسة 

 direct prattice skilles :المباشرةمهارة الممارسة 

و قد قسم  فعالة مع العمالء ، تدخليه أنشطةو هي القدرة على حتويل املعرفة يف اخلدمة االجتماعية على       

  :التايل  إىلبعض العلماء الباحثني هده املهارات 

للعمليات اخلاصة بكل  باألعداد، و مهارات تفاعلية و هي املهارات املرتبطة مهارة داخلية و هي املهارة العقلية 

  2.مرحلة ، و مهارات التعامل مع املشاعر و مهارات التعامل مع املعلومات 

  :الخاصة  الممارسة

رف و اخلربات و املهارات املهنية عن طريق التعليم و التدريب دف تقدمي اهي عملية اكتساب املع و      

االجتماعي مع  األخصائيمقابل اجر يتفق عليه  خاصةعيادات  أوخدمات اجتماعية متخصصة يف مكاتب 

  3.العميل 

                                  

 .142،ص   www.kotob arabia .com، الكتاب االلكرتوين ،الجغرافيا البشريةحسام الدين عبد الرب،  -  1

 
  543ص .2012. 1ط.، األردن ، دار اسامة للنشر و التوزيع الخدمة األجتماعية : معجم المصطلحات عبد الناصر سليم حامد ،   -  2
 
  527ص : املرجع نفس ،عبد الناصر سليم حامد  -  3
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   :للممارسة  اإلجرائيلمفهوم ا

و اخلربات املكتسبة دف  غري مباشرة عن طريق نقل املعارف  أومباشرة بطريقة  باألفعالهي عملية القيام       

 األنشطة حبيثو  األعمالعمل معني و كيفية التعامل مع املواضيع و  أومرتبطة مبوضوع  أفعالتقدمي مهارات و 

  .غاية ما  أوحتقيق منفعة  إىلدف 

   :الفضاء العام  

وهو الوسط املثايل ، يتميز  و يف اللغة العربية يعين اال ، املدى   espace فرنسيةيف اللغة ال :الفضاء لغة 

   . املتناهية ، و تاليا يتضمن كل الفضاءات  percept فيه مداركنا  تتمركز،  أجزاءه بظاهرية

فالعناصر اليت ميكن متييزها فيه فكريا غري قابلة للتمييز  الفضاء كما يصوره احلدس يتميز بكونه مؤتلفا ، إن      

  1.هي عامة جدا  إمناو غري حمدودة و  لكل االجتاهات فيه هلا خصائص واحدة متواصلة  أينوعيا متجانس ، 

  : اصطالحا 

  إياهاتمع من خالل استعماهلم  أو األشخاصمادي ، و ما يعطيه صفته كفضاء هو  شيءالفضاء        

، و عليه 2.الفضاء من خالل العالقات و التفاعالت االجتماعية و ما ينتجونه من ثقافة فاالستعمال حيدد وظيفة 

  .االستغالل هو من يعمم الفضاء  أنفان هدا التعريف يربط بني االستغالل و الفضاء ، حيث 

                                  

 362عويدات ، بريوت ، باريس ،ص، ااد الثالث ،منشورات موسوعة الالند الفلسفية خليل امحد خليل ، : اندريه الالند ، ترجدمة    -1

دراسة ميدانية يف حديقة بشري بناصر ، مدكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم الحدائق العامة في البيئة الحضرية بقسنطينة ، سفيان بو عناقة ،  - 2

 .17، ص  2010 - 2009اجتماع البيئة ، جامعة منتوري بقسنطينة ، 
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  : الشاطئ 

  .الشاطئ هو املنطقة اليت تتقابل فيها اليابسة مبياه البحر وختتلف تبعاً الختالف نوعية وأصل املنطقة      

  : التفاعل االجتماعي 

 االجتماعيةحياتنا مع التفاعالت  معظم، و تتشكل  لألفراداملواجهة االجتماعي  أشكالشكل من  أيهو       

غري الرمسية اليت يقابل فيها  أوو يشري مصطلح التفاعل االجتماعي إىل كل من املواقف الرمسية  ، أخر أومن نوع 

ملواقف التفاعل االجتماعي الرمسي ، يف حني تقف املقابلة  منوذجاالناس بعضهم البعض ، و يعد الفصل املدرسي 

منيز نوعني من  إذل الغري رمسي ، على التفاع منوذجااحلفالت باعتبارها  إحدىيف  أوبني شخصني يف الشارع 

  : التفاعل و مها 

كنهم ال  وال معني، يوجدون يف مكان أفرادبني  يظهر الذيو هو التفاعل  :مركزالتفاعل الغير   -  أ

 يدخلون يف اتصال قائم على عالقات مباشرة 

يف حديث مباشر مع بعضهم  أومشاركني يف نشاط مشرتك  أفرادو هو التفاعل بني  :المركزالتفاعل    -  ب

 1.البعض 

 

                                  

 .115، ص  2005، بريوت ، 4ط ، علم االجتماع ، المنضمة العربية للترجمة اغ ،فايز الصي: انتوين غندر ، ترمجة  1
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  :التعريف بمجال الدراسة 

  :الموقع الجغرافي لمدينة مستغانم

تقع والية مستغامن يف الشمال الغريب من الوطن، حبيث يقع إقليم بلدية مستغامن غرب الوالية على بعد       

       .كم مشال معسكر  81كم على ارزيو   48كم شرق وهران و   89كم من غرب اجلزائر العاصمة،و   363

        كلم،حيدها من الشرق والييت شلف و غليزان،و من اجلنوب والييت غليزان  2269و تغطي مساحة قدرها 

  .و معسكر، و من الغرب والييت معسكر و وهران، و من الشمال البحر االبيض املتوسط

  :االطار المكاني للدراسة 

فشريطها ، خالبة من املدن الساحلية املعروفة ملا تزخر به من شواطئ عذراء ومناظر طبيعية  مستغامن تعد      

يفتح ذراعيه يف   ، شرقا  الساحلي املمتد من شاطئ سيدي منصور غربا إىل شاطئ البحارة ببلدية أوالد بوغامل 

، فعشاق الطبيعة وزرقة البحر جيدون ضالتهم ذه الشواطئ  كل صائفة الستقبال ضيوفه على مدار فصل كامل

، رمال ذهبية وخضرة نتيجة الغابات الكثيفة املطلة على ضفاف  ، شواطئ امتزجت مبياه نقية صاخبة الساحرة

، ناهيك عن جبال الظهرة املمتدة  تتخلل هذه املناطق الساحرة ، هذا باإلضافة إىل األودية اجلارية اليت املتوسط

  .على كامل هذه الشواطئ

نذ بداية موسم عددهم إىل أربعة ماليني م بلغ، حيث  إقباال كبريا من املصطافني مستغامن تشهد شواطئ و      

  غليزان، تأيت هذه الوفود من خمتلف بلديات الوالية إضافة إىل املدن الداخلية ااورة مثل  االصطياف

، باعتبار هذه الشواطئ هي األقرب إليهم من جهة ونظرا جلماله الساحر ورماله  تسمسيلت و تيارت معسكر،

ظم أين تفضل معيف فصل الصيف األسبوع كل   مع اية  ةالوفود البشريه زداد هذت ، و الذهبية من جهة أخرى
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 ، أوريعة وغريها من الشواطئ ، صالمندر العائالت أخذ قسطا من الراحة ولن جتد مكانا أفضل من صابالت

، خاصة أن كل الشواطئ تعرف قدرا كبريا من األمن والنظام مما  اليت تستقطب مجيع املواطنني من خمتلف األعمار

رؤية األطفال مع عائالم يستمتعون بروعة ومجال  بالطمأنينة واالرتياح وهذا ما يتجلى يف جيعل العائالت تشعر 

األكثر إقباال حبكم جند السياحة الشاطئية هي  مستغامن ومن بني أنواع السياحة اليت تتميز ا اخلالبة الشواطئ

شاطئ مفتوح ونذكر األهم منها وهو  23شساعتها وصفاء رماهلا الذهبية منها  اطئ الوالية ولشو   العدد الكبري

، ألن املصطافني يقصدونه حىت من خارج الوطن مبا فيهم  شاطئ الرمال صابالت سابقا واملعروف وطنيا وجهويا

  . شواطئ ال املهاجرون الذين يقضون عطلتهم برحاب
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مسحت لنا الدراسة اليت قمنا ا بشاطئ ثابالت من مجع قدر الباس به من املعطيات امليدانية املتمثلة يف         

كالم املبحوثني حول الشاطئ و هو خطاب يتضمن تصورام و كذا اشكال ممارستهم للشاطئ و عالقام مع 

  .غريهم داخله من جهة 

و من جهة اخرى يف ما متكنا من تسجيله من احداث و امناط تصرفات بالشاطئ،و هذه املادة العلمية املتحصل 

إىل التفسري و هو فقمنا بالعرض و التحليل و من مت عليها من خالل تقنية املالحظة زائد املقابلة نصف املوجهة 

اليت نامل ترقى إىل مستوى املمارسة العلمية يف علم ما عكفنا عليه يف هذا الفصل استنادا إىل قدرتنا املتواضعة 

   :االجتماع

  : الشاطئ كفضاء عام في المدينة:  األولالمحور 

  : عالقة األفراد بالشاطىء-أ

بالصة " و الرتفيه  بالنسبة للمرتددين عليه وجهة توفر الراحة فهوالشاطئ يعترب وجهة للرتفيه  أنميكن القول       

زيارة املرتادين له ال تكون دف السياحة  أنا ما يدل و هذ2"النظرة اتاعه ترحيين "  أيضا،  1"فيهانريح  ، للرتفيه

 و السكون و اهلدوء،  الطمأنينةو  حيقق راحة البالعام  كفضاءتعدى ذلك حيث يستخدم الشاطئ  و يو الرتفيه 

 Joffreا ما ذهب اليه جوفر دومازي ميكن اعتبارها كهدف،هذ إذو عليه فان هذه النتيجة اختذت صفة مالزمة 

                                         

1
  .1مقابلة رقم  -  

 .3مقابلة رقم  -  2
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Dumazedier   و جون فاروسيتJean farousti  " : ما كان وسيلة دهدف بع إىلحتول الرتفيه "

 .و حيقق الراحة و االستجمام   باعتبار الشاطئ كفضاء عام يسمح بالرتفيه1

 .أخرىو املوقع من ناحية ، على الشكل من ناحية فان اختيار موقع الشاطئ يرتكز  أخرىلكن من ناحية       

 الفضاء احلضر: " نوعني  إىليصنفه  إذعن شكل الفضاء العام احلضري :  J .Remyيتحدث جون رميي  إذ

  يف الفضاء    اال احلضري و هو ما يتوفر،فاالهتمام بالشكل ال باملوقع و ما يوفره 2" القوي و الضعيف 

شا نقولك البحر بالصة كبرية ما " سياجا  أو أبوابااحلضري القوي فهو فضاء عام فسيح ال حدود له،ال حيوي 

، فالشاطئ فضاء 3"كي ما يكونش قدامها حاجة ْحتبسهاتشوف ال حيطان ال بنيان ال والوا،و العني تْـَرَيْح  

من حيث املوقع ، كما ان إليهيسهل الوصول اتمع ،يعترب وجهة لقاصدي الراحة باعتباره مكان  أفرادملختلف 

  .البعد يعترب مبثابة مشقة للبعض 

فهناك شواطئ رملية يفظلها االفراد لعدة اسباب اذ ان اختيار املوقع يكون حسب نوع الشاطئ و ما يوفره       

ال تعيش الكثري من الكائنات احلية يف هذه الشواطئ بالذات والسبب يعود إىل أن تلك ميكن ان تتمثل يف انه  

الرمال بفعل األمواج اليت تتحرك باستمرار على   الكائنات تفتقر لالستقرار املطلوب الستمرار حياا نتيجة حركة

الكائنات البحرية حمدودة  ،ولكن هذا ال مينع وجود حياة حبرية على تلك الرمال ولكن اعداد هذه  طول الساحل

و ايظا الجل اللهو و اللعب  جدًا وهذه الكائنات قد تكيفت بنجاح مع العيش مع تلك الظروف الصعبة

 . باالمواج 

                                         

1 - www .tunisia-sat.com/forums/threds/493238. 

دراسة ميدانية على ساحة طاووس عمروش و حديقة التسلية يف مدينة  استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية،نوري، دريس  - 2

 .35،ص2006،2007دراسة مكملة لنيل شهادة املاجسرت يف علم االجتماع احلضري،جامعة منتوري، قسنطينة، سطيف،

 03مقابلة رقم  -  3
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احلواف الصخرية مع مياه البحر وحتدث الشواطئ البحرية   التقاء  تتكون منو اليت اما الشواطئ الصخرية       

د واجلزر حيث تسود الصخور مساحات شاسعة من البحر وهي تتكون عادًة عملية امل الصخرية عن طريق قيام

وهناك عدد كبري من العوامل اليت تساعد على البقاء على قيد احلياة على الشواطئ    ، من الرمل واحلصى 

مع  الصخرية من طحالب و أعشاب حبرية حيث يتم خلط املياه الساحلية املعتدلة بواسطة األمواج واحلمل احلراري

و هدا ما يفضله هواة الصيد اد  .تأثري املد واجلزر والبحر يقوم جبلب العوالق واملواد العضوية مع كل املد واجلزر

كما يوفر للبعض جمال للسباحة من نوع اخر و هم .يوفر هلم هدا التنوع  اهلدف من وراء قيامهم بعملية الصيد 

  نيهواة القفز فيتيح هلم االرتفاع و العمق املطلوب

وهي املناطق الساحلية الرطبة واليت تتكون عن طريق ترسب الطني بواسطة اما فيما خيص الشواطئ الطينية        

املد واجلزر أو األمواج يف املناطق احملمية مثل اخللجان والبحريات ومصبات األار ومتتاز بليونة طبقاا ، وميارس 

  ومن املالحظ أن الشواطئ الطينية تصدر رائحة مجيلة يطلق   ةسكان رياضة املشي على الطني ملسافات طويلال

يوفره و هدا التنوع  .، وهو ما يساعد على اهلدوء و االستجمام و االستمتاع  عليها البعض لقب رائحة احلياة

 .طول سواحل مدينة مستغامن 

إذ يدل ذلك على أن  1"عائليتما نطيقش نبعد على البحر ،كأنه احد أفراد " أما فيما خيص ردود األفعال      

بعض األفراد يتعلقون بالشاطئ و يرجع ذلك للعوامل االجتماعية على مستوى العائلة رمبا نتيجة شعورهم حبرمان 

   داخل الوسط العائلي، و كذا نوعية التعلق بالفضاء، لدرجة مقارنته باألحوال املدنية و االجتماعية

  

                                         

 .face bookطرح املوضوع على موقع التواصل االجتماعي عن طريق  ردود مت احلصول عليها -  1
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  : المترددين على الشاطئ أصناف – 2

من الواليات  أياتمع من داخل مدينة مستغامن ،ضواحيها  و خارجها  أفراديستقطب الشاطئ العديد من       

شاطئ  يت يفضل بعض قاطنيهارت، ناهيك عن مدينة وهران و التيا ، ،شلف ، غليزان معسكر: ااورة هلا مثل 

و فيما خيص الزوار  ،  1"استعمار ، تيارتيا ، معسكريني ، دروك الغالزنة كالونا" أجلغرايفصابالت جبكم قربه 

ما عنديش " مبفرده و يهوى العزلة فنجد بعضهم يفضل الذهاب املرتددين على الشاطئ من داخل مدينة مستغامن 

فرضت  أا أوو هلذا داللة قيمية حممولة مع الفرد حبد ذاته مكتسبة  2"البحر هو صاحيب ، صحايب، ود وحدي

 األخرىالعائالت و اليت حتمل هي  إليها الراحة اليت يلجالبحر هو الصديق لتوفره على سبل  أصبحفقد  ، عليه

حبهم لتملك  رتجم من خاللتذهبوا  يمية حيملوا معهم أينماحبيث انه لديهم منظومة قجمموعة من السلوكات 

 توفر هلم داخل خيمة قماشية  فقيام بعض العائالت باجللوساملكان و فرضهم خلصوصيتهم داخل الفضاء العام 

تتمثل يف الشرف و احلرمة ف الفرد حيمل معه قيمه و عاداته وتقاليده و هده داللة رمزية  3.نوعا من اخلصوصية

  اينما دهب و حياول جتسيدها و لو يف الفضاءات العامة  فهو يستحضرها رغم التناقض القائم بينه و بني رمزية 

خرين ، فالتغطية الفرد يطور اسرتاتيجية كي ال يدخل يف تناقض مع اال ـــــــميثل رمزية احلرية ، ف الذيالفضاء العام 

و هنا نالحظ تناقضا بني رمزية الفرد  .من الراحة بشكل رمزي حبيث يبعد االخرين عن عائلته  حتقق اكرب قدر 

يف اتمع على الشاطئ  وعالقتها باهلوية من  و منه فالعالقة مع اجلسد تتمثل يف صورة املرءة .مع رمزية الفضاء 

  . حالل تفادي االحنالل اخللقي و احلفاظ على احلرمة و الشرف و هو الواقع الذي ال نتكلم عنه ، بل نستنتجه 

                                         

 .1مقابلة رقم  -  1

 .10مقابلة رقم  -  2

 ة عن االخرين ؤيحلجب الر مظالا الشمسية بقطعة قماش مالحظة ميدانية وقفت عليها ، فكثرية هي العائالت اليت حتيط  -  3



� ����� ����������ط� ���ت                             :      ا�	�� ا������ 	!�ء ��م 

39 

 

به منعدمة بشاطئ صبالت كونه شيف الصيادين و هي فئة تكاد تكون فيما خيص الفئة الثانية فقد متثلت  أما      

الصيد مشي هواييت بصح " نجدها عند املغيب و الليل فـــمعينة   أوقاتي بامتياز،و لكنها تتواجد يف شاطئ عائل

  ،  1"متعة سورتو مورا املغرب و يف الليل مني خيوى الشط

الوقت احلر  ممراسة" Francoi Dubetفالفرد ميارس عدة نشاطات يف وقته احلر حسب فرنسوا دييب       

و يف اجلهة املقابلة تتوفر جمموعة من االستغالليني كما 2"يطغى فيها البناء و االبتكار حني ختطر قيم املتعة و التدبر

بالنسبة ليا حنا " لدى الفئة النسائيةمن الفزع و اخلوف ون نوعا دسحيلوا للبعض تسميتهم كالسارقني و الذين جي

 أنفالسارقون نستطيع  les algériens  dérangement  "3 تعرف لبنات ما نطيقوش ودوا وحدناا

نوع من السلطة  إثباتنفسر تصرفهم هذا باالنتقام من الغري نتيجة ظروف قاهرة اجتماعية ،مادية و عائلية و كذا 

من الفضاء عالقة الفاعلني ذا النوع  أنيتضح لنا "يرى عبد اهللا عنتار من خالل دراسته حول الفضاء العام  إذ

و هده احلالة من العنف و الصراع  االجتماعي دد ،  4"الذات و الكينونة إثباتمن اجل ي عالقة انتقامية ه

  .السلم 

  

  

                                         

 .5املقابلة رقم  -  1

2  -  www .tunisia-sat.com/forums/threds/493238. 

 01 املقابلة رقم  -  3

" الحسن الثاني حديقة"الحديقة العمومية كنموذج :راسة حول الفضاء العام بالمغرب، دراسة وصفية دالحوار المتمدن،عبد اهللا عنتار،  -  4

 .2011-8-5،بتاريخ 3448،العدد مدينة بن سليمان
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  :الشاطئ كنة للفضاء ا كيفية استغالل الس: المحور الثاني

  :طبيعة استغالل للشاطئ: أ 

يف  االختالفاتحبيث تتجلى هذه  أخرى إىل،و من مجاعة أخر إىلاستغالل الفضاء العام خيتلف من فرد  إن      

البعض يهوى ممارسة الرياضة على مستوى  أننالحظ  إذو احلضرية لكل فرد ،وجهات النظر و البيئة االجتماعية 

نبغي "هذه املمارسات تكسر الروتني  أن،حيث  2" نلعب دامة"  أيضا1"نلعب راكيت" أنواعهاالشاطئ مبختلف 

فتنوع االستعمال من ، للفضاء ال خيتلف بشكل كبري بينهم  األفرادفاستعمال  3"نبدل باه ما نقعدش يف ال روتني

  .فكري و عقلي إىلبدين 

جني مع املرى "البعض يستغل الشاطئ دف قضاء فرتات العطل و التنزه مع العائلة و املواعدة  أنيعين ف      

،لذلك يعترب الشاطئ قبلة للباحثني أخر إىلفكيفية استغالل الشاطئ ختتلف من شخص  4"حنكوا شويا ،حنوسوا

ال جيب ان مل اصحاب إذ .،و االبتعاد عن كل ما هو رمسي أنواعهاعن اهلوى و ممارسة الرياضة مبختلف 

املصلحة و الذين يتمثلون يف ارباب العمل حبيث ان الفضاء يصبح له مالكني يفرضون على العامة اماكن اجللوس 

  .من خالل متلكهم له

  

                                         

 .7املقابلة رقم  -  1

 .2املقابلة رقم  -  2

 .7املقابلة رقم  -  3

 .4املقابلة رقم  -  4
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  : التفاعل االجتماعي على مستوى الشاطئ: ب 

ال يوجد  األحيانانه يف بعض  إذ أخرى إىلو من مجاعة  ألخرالتفاعل االجتماعي يكون خمتلفا من فرد  إن      

ما عنديش صحايب البحر هو " كذلك   1"على روحيهدريل  وصول أنا" التفاعل فيما بينهم أشكالشكل من  أي

  2"صاحيب

 أشكالشكل من  أيالبعض يفضل اخللوة دف االبتعاد عن الضوضاء و االبتعاد عن  أنو هذا ما يعين       

 أصبحالشاطئ حبيث  إىلتوجهه  أومن وراء ذهابه هدف كل فرد  إىلو تفسري ذلك راجع  األخراالختالط مع 

  .التأمليوفر اخللوة و  ألنهالتواجد على الشاطئ هدفا و ليس وسيلة 

االختالط و تكوين عالقات سواء كانت فيصبح  ، أخرنالحظ انعكاسا  فإننامن ذلك يف اجلهة املقابلة  أما      

ديفوا نتالقا مع ناس "حديثة  أوعالقات سابقة  األخريةهو اهلدف حبيث تكون هذه  األمدئمة غري دا أودائمة 

َوْنُسو ،و ال نقعد حذا النسا مها برواحهم حيماو بيك هو احد توفري احلماية  أنبيد  3"نعرفهم و ال شايفهم نـَتـْ

معينة من  أمناطالتفاعل من اجل تكوين عالقات اجتماعية فالفضاء هنا يفرض نفسه و يساهم يف تكوين  أسباب

الفرد هو من يصنع طابع الفضاء الذي يتالئم و تصورات الفرد  أن إذالتكيف، أشكالالعالقات كشكل من 

لتفاعل باستخدام النموذج عناصر الفضاء املادي فهو طريقة تكشف اتكييف االجتماعية و الثقافية من خالل 

    يتسم حببه للغري،و انفتاحه على العامل اخلارجي إذاملتوسطي  اإلنسان ةهذه الصفات هي ميز  أنكما  4املسرحي

                                         

 .1املقابلة رقم  -  1

 .10املقابلة رقم  -  2

 .2املقابلة رقم  -  3

 .17،ص2005،بريوت،4فايز الصباغ، املنظمة العربية للرتمجة،ط:،ترمجة  ، علم االجتماعانتوين غدنز 4
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املنازل  تأخذ إذو نوافذ و شرفات  أفنيةو يظهر ذلك يف طريقة تعامله مع الغري و البناءات اليت حتوي على جمملها 

  1.طابع الفسحة

متلك الفضاء على  إىلتذهب هذه الفئة  إذال خيفى علينا فئة الصيادين و اليت متثل الفئة الشبه منعدمة  كما      

من  األفرادالنفوذ و هي منطقة الصيد من خالل منع مستوى الشاطئ عن طريق فرض سيطرة على منطقة 

تشكيلهم موعات تضامنية عبارات حتذيرية ملن يقرتب منهم و كذا  بإطالقاالقرتاب منهم و من منطقة صيدهم 

فعندما يتكلم شخص واحد فانه يتحدث بصفة اجلماعة ، مما يثري هده 2.تكثف من وحدم و تشد حزمهم

    االخرية فيتوحدون و يتكلم البعض بدل ان يتكلم واحد فقط و هدا ما جيعلهم يتملكون الفضاء بشكل مجاعي

 .نه لفئتهم ، و هدا دليل واضح على ان اهلواية او العمل املشرتك يدعو االفراد إىل االحتاد و التآزر و خيصصو 

 3خطاب معني ذو فعالية  إلنتاجتتطلب طقوس  فاللغة األفرادعلى  تأثريفعالية اللغة من و هذا ما متثله       

و هي الفئة القادمة من  أخرىو هناك فئة الية هنا مرتبطة بفرض السيطرة على احمليط الذي ميدها بالفعفاللغة 

و عادة ما تتنقل إىل الشاطىء يف شكل مجاعات ، وأكثرهم لفتا لإلنتباه هم أصحاب الدراجات خارج املدينة 

النارية ، فبالنسبة هلؤالء الذهاب إىل الشاطىء مير عن طريق طقوس خاصة تبدأ بطريقة اللباس و قيادة الدراجة 

  .إستغالهلم للشاطىءوتنتهي بكيفية 

  

                                         

 .2015 جامعة عبد احلميد ابن باديس ،كلية العلوم االجتماعية ،، المدن المتوسطيةطبيعة  :المقياس،طيب ابراهيم .أ -  1

صيادين من منطقة يف الشاطئ جزءا هلا و منعها لالفراد من االقرتاب منهم عن حيث اختذت جمموعة   05.06.2015 : ميدانية  يوم مالحطة  - 2

 .طريق اطالق صرخات مجاعية على املقرتب منهم ديدا هلم

3 - pierre bourdieu et jean claude passeron, les héritiers, les étudiants et la culture,edition 

de minuit,p68,1964. 
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  طبيعة العالقة بين فئات زوار الشاطئ: المحور الثالث

 من هم مرتادوا الشاطئ؟  - أ

       اتمع دون استثناء صغريا وجهة جلميع فئات  هوو خباصة الشاطئ االفضاء العام  أنال خيفى علينا       

دويهم تنوعت الفئات من الصغار الذين يصطحبهم  إذو هذا ما اكتشفناه من خالل املالحظة امليدانية  1كبريا  أو

لنا من نساء و رجال و هذا ما توضحه  أجناسهم تكهول و شيوخ حبيث اختلفاملراهقني و الشباب،   إىل

 أواالختالف يف املستوى الثقايف و االجتماعي لدى املرتادين  أيضامعهم و اليت تبني لنا  أجريتاملقابالت اليت 

االختالف احلاصل حول  إىلشاطئ كفضاء عام يعترب قبلة لعديد من فئات اتمع،هذا ما يدعو ال أن إذ.املرتددين

  .طبيعة ممارسة الناس للفضاء

  :طبيعة العالقة بين زوار الشاطئ –ب 

التنوع و كذا كيفية متلك الفضاء بني الناس فممارسة  إىلمما يدعوا  أخر إىلفضاء ختتلف من فرد ممارسة ال إن      

جل انواع لتملك الفضاء كونه فضاء عام يستقطب  األخرمما يطرح وجود  األفرادالفضاء تكون حسب نوعية 

نظومة من القيم اتمع اذ يسعى البعض اىل فرض سلطته على من يرافقونه او على من حييط به من افراد نتيجة م

فممارسة البحر ال ميكن  2"و بابا هو يل يديين كيما يبغي هو " كفرض السلطة االبوية   متسان اليت ال جيب 

واقع فلها خلفيات كمسالة السلطة االبوية ،هذا ما ذهب اليه بيار بورديو يف ان دائما ان تكون كما تبدوا لنا يف ال

                                         

اهقني شباب،كهول         صغار مع دويهم مر  أطفالالحظنا معظم فئات اتمع  إذبشاطئ صابالت  2015-06-05مالحظة ميدانية يوم  - 1

 .و شيوخ 

 .1مقابلة رقم  -  2



� ����� ����������ط� ���ت                             :      ا�	�� ا������ 	!�ء ��م 

44 

 

      ا راجع اىل مربرات و معتقدات و هذ1ق الشرق الذكورية ختص الرجال على املواجهة يف فرض سلطتهماخال

هذا من جهة و مسلمات ُفطر عليها االنسان و فرضها عليه اتمع و هذا ما يتلخص يف مفهوم العنف الرمزي،

لتملك الفضاء حبيث يسعى البعض للدفاع عن  خرآ اوجودفاننا نلحظ ممارسة نوعية تطرح  اما من جهة اخرى

اىل ان كل فرد يايت ُمشبعا نفسه و حلماية عائلته عن طريق رموز و ردود افعال و دالالت لكن ميكن تفسري ذلك 

هذا ما ينشئ الفضاء اخلاص حبيث  ، ساس امبنظومة القيم السلوكية و الثقافية فهذه االخرية مبنية على عدم امل

  .ظومة القيم اليت تتوافق و افراد اتمع الواحد هي اليت حتدد الفضاء اخلاص ان جمموع من

لعالقة بني هاتني الفئتني مع االجانب اي من خارج املدينة فاننا نالحظ توثر ا خيص عالقة الساكنة فيما و      

ق للغري مشاركتهم اذ ترى االوىل بان فضاء الشاطئ ينتسب هلم و يعتربونه خاصا م دون غريهم اذ ال حي

ايضا  2 "دروك ختلطت الغالزنة،املعاسكرية،تيارتيا كالونا " الكايف،القهوي،طويب :فتنشا بعض املرادفات كالغزوبه،

اذ انه كلما كانت  ، اذ ان ثقافة الفرد هي اليت متثل طبعه و حتدد سلوكاته3"ما يروحو خيسرو عليناوين  الكافيا"

كان االندماج صعبا،و هذا ما يؤكده فيرب   متباعدةثقافة االفراد متقاربة يكون االندماج اسهل و كلما كانت الثقافة 

           املعيشة يف املدن تقتضي تطوير عالقات و تنظيمات اجتماعية يستطيع سكاا اكتساب مشاعر"

                                         

1-pierre bourdieu et jean claude passeron, les héritiers, les étudiants et la culture,edition de 

minuit, ,1964p114 

  -  

 .7املقابلة رقم  -  2

 .نفس املقابلة السابقة -  3
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فاذا احسن الزوار  1" مساملة تافهة ال معىن هلا فالفضاءات دد الفرد املشاركة ،و عليه نشا يف املدينة فضاءات

  .استغالل الفضاءاستعمال الرموز ساهم ذلك يف تسهيل عملية 

  فاخلطاب اجتاه االخرين يتكرر عند املبحوثني اذ ان لديه عالقة بالذوق،هذا ال يعين انه ال يوجد عالقات اخرى 

  .من طرف الساكنةو اليت تتمثل يف عالقة استغالل 

 من خارج املدينة و الوالية نيوهذا األمر أوجد خطابا عدائيا من طرف ساكنة مستغامن إجتاه هؤالء القادم      

الذين جيلبون معهم كل أمناط  "بالغزاة املفسدين "بشكل أكثر وضوحا حبيث يشبه القادمون من خارج مستغامن 

السلوك غري املرغوب فيه و الذي خيل بكل ما يعتربونه نظاما ألفوه ، قيما إعتادوا عليها ، أسلوب حياة يرونه 

قسم لالستعمال و قسم : حبيث ان اال العام على مستوى الشاطئ اصبح مقسما اىل قسمني األفضل

من طرف الزوار نتيجة انتهاز الساكنة لكون الشاطئ منطقة استقطاب لالستغالل و هذا القسم هو القسم املنبوذ 

اذ يدل ذلك على  2"خمسرينها غري صحاب الباركينغ من تبغي تقلع يقولك بارك"الزوار من داخل و خارج املدينة 

    نونيةان اال العام يعد واحدا من اهم مصادر الدخل و االستغالل بالنسبة للساكنة سواء كان ذلك بطريقة قا

عن  3"اختذ الرتفيه صفة املادة االستهالكية" ،عن طريق حتويل وسائل الرتفيه اىل مصادر استهالك او غري قانونية 

ايضا فقد اصبح متلك الشاطئ امرا اعتياديا من قبل اصحاب املضالت  .  Jean Faroustiجون فاروسيت 

فهو شكل من .ميثل نوعا من االزعاج بالنسبة للزوار  الشمسية حبيث يفرضون على الزوار اماكن اجللوس و هدا ما

  اشكال التملك

                                         

 .18انتوين غدنز،مرجع سابق،ص -  1

 .4املقابلة رقم  -  2

3   -  www .tunisia-sat.com/forums/threds/493238. 
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بطبيعة العالقة بني الزوار و الساكنة فاننا نلمس ذلك  يهتم الثاين و الذي و فيما خيتص بالشق         

  .اذ ان الزوار ياتون دف التعارف و النزهة و قضاء العطل ال غرياالختالف املتوقع 

  :كيفية تصرف الزوار اتجاه بعضهم البعض  –ج 

يعترب الشاطئ فضاءا عموميا بامتياز، كونه جيمع العديد من االفراد داخل حيز معني مما يستوجب عليهم       

       خلق تصرفات و خطابات و سلوكات معينة ختتص ا كل فئة عن االخرى،كل حسب هويته االجتماعية 

مما يتيح لكل ا ما ينتج لنا لغة او خطاب يتكرر و هو االخر ينتج لنا دليل استخدام و الثقافية كل على هواه، هذ

شاطئ خصوصية او خاصيته كالرموز اليت اذا احسن الفرد استعماهلا و استخدامها تيسر له عملية استغالل 

فعدم   1"ريةمالذي تنتظره من االختالط يف الشاطئ،و كذا السباحة مبالبس عا"الشاطئ، كاحلرمة و اللباس 

احرتام هذه النظم يؤدي بالبعض اىل السخط و عدم الرضى عن بعضهم البعض،ما ادى ظهور دليل استخدام 

خملط،كافيا،والد "و ايضا  2"شط تاع والد الفاميليا"خاص بكل شاطئ تبعا ملنظومة القيم اليت يشرتك فيها الزوار 

لفضاء جيسد مبدا احلرية اال أا حتدد من قبل اتمع فاملكان يعطي حدا للعالقة مع اجلسد، كون ا 3"البالد

ف الشاطئ يتميز بارتباطه بطبيعة اتمع و املعىن الذي .بضوابط دينية و خلقية ، و عرفية تبعا لطبيعة اتمع 

  .اعطاه له اتمع 

                                         

 .6املقابلة رقم  -  1

 .9املقابلة رقم  -  2

 .2املقابلة رقم  -  3
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فعالية اللغة تتطلب طقوس " فطبيعة الفضاء و ما ينتجه هي ما حتدد نوعية التفاعل اذ يرى بيار بورديو      

هذا ما يفسر لنا تكرار مرادفات تطلق على من ال تتناسب رموزه و داللته مع الشاطئ  1"النتاج خطاب معني

الذي يرتاده ،حبيث يصنف من قبل الغري حسب سلوكه فنجد طويب،ْمزف،قهوي ما يفسر لنا التوثر بني العالقة 

و تطلق هذه االمساء على الزائرين 2"باين نلي قهوي... عروبية املزوفة ،ال"يطلق هذه االمساء و نظرائهم  حول من

و هذا الرباوية ـــــــرموزهم مع رموز اتمع احلضري كما حيلو للبعض تسميتهم بمن خارج املدينة  و الذين ال تتوافق 

خالل ذلك فان  ،و منما ذهب اليه جاك بريك حول مفهوم الرباين اذ تعترب هذه املسالة هي مسالة ذوق 

  استدالل هذه الفئة يتم وفق جمموعة من الدالئل تتمثل يف اللباس،طريقة الكالم و التصرف و كذا نوع املوسيقى 

، و هو ما يتجلى يف تقدمي رجل على االخرى  3" الوقفة و املوسيقى يل يسمعوها و اللبسة"و طريقة الوقوف 

هناك دائما اختالف يف ممارسة نفس الفضاء يف املدينة حبيث و كذا االستماع إىل االغاين البدوية ، فاثناء الوقوف 

و ان الرباين   ان اصحاب املدينة يطورون اسلوب خيتلف و اي شخص خيتلف عنهم يوصمون به ومسا يدل عليه

  .ازعاج بالنسبة للبعضمصدر 

  

  

                                         

1   -  pierre bourdieu et jean claude passeron, les héritiers, les étudiants et la culture,edition 

de minuit, ,1964p114 

 

 6مقابلة رقم  2

 .2املقابلة رقم  -  3
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  : ممارسات مرتادي فضاء الشاطئ –د 

متلك الفضاء هو ما يعطي صاحبه احلق يف االنطواء على نفسه او االنفتاح عليه،و هذا راجع اىل  ان      

  .استخدام التصور املسبق لتحديد طبيعة املمارسة حبيث يعرب الفرد عن متلكه للفضاء كما يشاء

   فاحلجارة و الرمال،احاطة املكان باحلجارة احيث ال يستطيع الغري مشاركته به يف نفس املكان من خالل       

و السور الرملي هي دالالت لتملك الفضاء من دون الدخول يف الكالم او املناقشة،و من جهة اخرى يلعب 

االمن العنصر االهم يف عملية املمارسة عن طريق فرض سلطة ال حيققها له االمن و اليت تتمثل يف احلماية من 

ماكاش "هذا راجع اىل اخلوف من حالة الالامن   1الح االبيض االخطار اليت قد تصيبه و عائلته عن طريق الس

و العنف هنا و ان مل ميارس فانه يتجسد على املستوى الفكري من قبل الزوار بسبب  2"الدولة يل ختدم خدمتها

من اهول يتعارضه مع االخر اذ يرى  فو اخلو توثر العالقة بني ممارسني الفضاء نتيجة طبيعة الذات البشرية 

senette   ا اذ انالتقهقر و الذلة احلاصلة يف املدينة كخشبة مسرح تعكس اخلوف الكبري املخفي لسكا

 . 3يتعرضون للخطر بالتقائهم مع االخر 

مظلتني مشسيتني معا و احاطتهما بغطاء و هذا ما يتجسد من خالل قيام بعض االفراد او الزوار ينصب       

ال ان الفرد جيب متلك اال كل و خصوصياته رغم مشاركته هلم،اذ يرجع اىل فبالرغم من متلك نفس الفضاء ا

                                         

 .يف الرمال بالقرب من مظلته " سيف"قام شخص مع عائلته بغرس سالح ابيض  :مالحظة -  1

 .4املقابلة رقم  -  2

3 - yankel fijilkawK , la sociologie des villes , 3 eme edition ,collection reperes,France 

,2007,p68 . 
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هاب إىل الشاطئ تستدعي االختالط و االختالف ذبالرغم من ان جمرد ال.اخلوف من االزعاج و من اهول

  .فالشاطئ يربز حبدة منظومة القيم  مما يضاعف نظرة الفرد للغري .
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  : تمهيد 

نظرته للطبيعة هي اليت  أن إال األرضاحلياة على  وءبداية نش إىلتعود  أزليةبالطبيعة عالقة  اإلنسانعالقة  إن      

حددت مسارات هذه العالقة عرب التأريخ حيث شهد تصميم الفضاءات املفتوحة تطورات واضحة سادت هذه 

 .التارخييةاملراحل 

وحتوي  أألرضيةحتتوي على بناء ملختلف االستعماالت  اليت ال األراضي أاباملفتوحة  عرّف الفضاءاتتُ       

مما يتوافق مع اللهو والرتفيه  واسعة وتتمتع واء نقي، وخمصصة للنشاط الرتفيهي العام ،  أراضي خضرة ومياه و

 .الذي حيدث خارج البيت

وجدت هلا النسب الثابتة ضمن التخطيط العام للمدن ويعد الفضاء املفتوح عماد ختطيط املدن حيث إذ       

الغرض من وجود فخارجها،  أوكبري يف التخطيط العام ملراكز املدن   تأثريملا هلذه الفضاءات من  املعاصرة

هذه الفضاءات  إنالفضاءات املفتوحة اليوم يف املدن ليس حتقيق االنفتاح والتخفيف من شدة الزحام فقط، بل 

مع مراعاة العوامل املناخية واملتطلبات التخطيطية ألا املتنفس الوحيد  األساس ختطيط املدينة تدرس يف أنجيب 

وتقليل نسبة  O2للمدينة واليت تعد عماد تصميم الفضاءات املفتوحة واليت تساعد بدورها على زيادة نسبة 

CO2   وزيادة نسبة الرطوبة يف جو املدينة والسيما مدننا العربية. 
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  : مفهوم المدينة عند علماء االجتماع : المبحث االول 

هي حاضرة كبرية و حتتل مكانة هامة يف اتمع ، و هي نتاج تارخيي مرت مبراحل و حضارات دالك ما       

من يتحدث عن اإلنسان بل  األرضليست : "دوركامي  رأى، كما  األرضجعل التفاعل بني اإلنسان و البيئة و 

 1." األرضاإلنسان من يتحدث عن 

تعيش على قطعة ارض  ، متجانسةجتمعات سكانية كبرية و غري "  : أانعرف املدينة على  أنكن كما مي       

  2.املدنيةو تنتشر منها تأثريات احلياة احلضرية  ، نسبياحمدودة 

اتمع فهي متثل  أجزاءمن جمرد جزء من  أكثرفهي  ، اجتماعية ظاهرة":أاو ميكن اعتبار املدينة على       

  3"حقيقة اجتماعية 

  : في الفكر الخلدوني   المدينة - 1

قد فسر ابن خلدون و مفهوم املدينة يف دراسام احلضرية ،  االجتماعلقد استخدم العديد من علماء       

جعله موضوعا لعلم جديد و هو  الذيمبعناه الشامل ، و مفهوم العمران البشري  إىلاتمع احلضري بعدما تطرق 

حلة  أوالتساكن و التنازل يف مصر " حيث عرف العمران على انه  " اإلنساينالعمران البشري و االجتماع "

  ما يكون بدويا ا العمران دو من ه.... بالعشرة و اقتضاء احلاجات ملا يف طبائعهم التعاون على املعاش   لألنس

                                  
1 -  Yankel fijilkaw. Sociologie des villes .(3 eme edition ) , collection repéres , France .  
2007.p  14 

  .1998املكتب اجلامعي احلديث ، االسكندرية .  دراسة في علم االجتماع الحضريالمدينة حسني عبد احلميد رشوان ،  -  2
 .حسني عبد احلميد رشوان، نفس املرجع  -3
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      الرمال ، و منه ما يكون حضريا أطرافيكون يف الضواحي و اجلبال و يف احللل املنتجعة لقفار و  الذيهو و 

  1."لالعتصام ا و التحصن جبدراا  املداشرو القرى و املدن و  باألمصار الذيو هو 

    احلضري ، حيث منر من معاش يعتمد على التقشف إىلو هي نتيجة حتمية للمرور من العمران البدوي        

م يعتمد على جيش ظملك من إىلمعاش معقد ، ومن يعتمد على التزاوج بني العصبية و القبيلة  إىلضروريات الو 

  .مركزية  إدارةو 

" سنة على شكل خط دائري  120بالكائن احلي حيث يبلغ متوسط عمر الدولة   دولةابن خلدون يشبه ال      

مرحلة العقل ، مرحلة الغريزة : "مبفهوم العقل  أو، " أفولاندفاع ، استقرار ،  " أخربتفسري  أو" ميالد، منو ، موت

 املدينة هي نتيجة االنتقال الطبيعي من العمران البدوي إىل العمران احلضري و هدا االنتقال يستلزم أنو مبا  ،"

حياة اجلماعة و عمر هده الدولة يقاس عرب ثالث مراحل متثل كل  لتنظيمقوة منفصلة عن اجلماعة  أيوجود دولة 

 أماو : ... سنة  حيث يقول ابن خلدون  40عمر الدولة و كل جيل يبلغ  نمرحلة جيال مبفهوم ابن خلدون م

  2. أجيالثالثة  أعمارالدولة يف الغالب ال تعدو  أن إالكانت ختتلف حبسب القرنات   إنالدولة و  أعمار

               ادن املدينة يف الفكر اخللدوين هي رحم و مولد الثقافة و هي موطن العلم و الفنون حيث       

 اإلسالمحبال بغداد  و قرطبة و القريوان و البصرة و الكوفة ملا كثر عمراا صدر  أقررناهو اخترب ما : "...  يقول 

  3."و استوت فيها احلضارة كيف زخرت فيها حبار العلم 

  

  

                                  

 . 1984، دار التونسية للنشر ، تونس ، المقدمة  عبد الرمحن ابن خلدون ، -  1
 .142ص . 2007سكندرية ، دار الكتب اجلامعية ، اال. مدخل نضري :  علم االجتماع الحضريعاطف غيث ،   -  2
  142عاطف غيث ، نفس املرجع ، ص  -  3
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  : المدينة عند ماكس فيبر  - 2

  :املدينة ابتكاريا يف احلياة العامة للناس و يعرف املدينة بقوله  راليت جتعل دو  الظروفحبث ماكس فيرب عن       

متنوعة للحياة جنب  أساليبفيها  ظهرت ذإبعد عاملي  ذاتبشرية أا  إلقامةنطلق على منطقة  أنمن املمكن " 

على الثقافة  طرأتاليت  األساسيةبني املدن بالتغيريات  طدوي اجتاهات خمتلفة وقد رب أفراد ظهورإىل جنب مع 

  1."القيم الدينية  األخصالغربية و على 

املنازل سحاب،  ناطحات( و لقد وصف فيرب مدينة شيكاغو بقوله أا جتلب االنتباه من ناحية املعمار       

حىت  أو املظلمة األزقةيف مقابل  ألميال، وكدا طبيعة الشوارع الضخمة املمتدة )الصغرية اخلشبية ، املنازل الفخمة 

شيكاغو : "إن ، كما يقول فيرب ) العمال  فقرية مهملة متسخة  أحياءراقية ،  أحياء( املكونة للمدينة   األحياء

  2..."هي خزان هائل للبشر

 املساكنأكثر من  أوكون حسب ماكس فيرب من جمموعة العنصر املشرتك يف تعريفات املدينة هو أا تت إن      

مغلق ، و تبىن املنازل عادة قريبة من بعضها البعض  فيكون احلائط لصيق  إقامةاملتفرقة ، لكنها نسبيا تعد مكان 

ىل كثيفة االزدحام إ املدينة منطقة حملية و مكان يتميز باملساكن أن أيباحلائط كما هو احلال يف املدينة احلديثة 

املدينة احلديثة هي نسق او حمل  إن: "رف املتبادل بني السكان ، و على هدا يرى فيرب ادرجة اليت يفتقر فيها التع

  3."يفتها االقتصادية ظمغلق نسبيا لتجاور املنازل بشكل كبري ومن شروطها الضرورية وضوح و  إقامة

   

  

                                  

  .120ص . 1980، القاهرة ، دراسة في علم االجتماع الحضري : المدينة السيد احلسيين ،  1
 . 2014/2015 طيب ابراهيم ،مقياس علم االجتماع احلضري، حماضرات السنة الثالثة ليسانس ، -  2
 .121،ص  سابقمرجع السيد احلسيين ،  -  3
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  الفضاء الحضري : المبحث الثاني 

  :همفهوم -  1  

لقد ادى التحضر و النمو احلضري احلديث  و املشكالت احلضرية املرتتبة عنه  ، إىل طرح قضية الفضاء      

           كقضية حضرية اساسية على الباحثني و املهتمني على املستوى التصوري ، و على املستوى التخطيطي

               القتصادية  ، اجلغرافية و الفنية و االستخدام ، باالعتماد على اربعة ابعاد اساسية تتمثل يف االبعاد ا

هو  :، المجال ، او المكان  ءالفضا: و السوسيولوجية ، باعتبارها ابعاد متكاملة و مرتابطة يف دات الوقت 

        اصطالح جغرايف يدخل يف نطاق اختصاص  دراسات علم اجلغرافيا من حيث حتديد اخلصائص الطبوغرافية

باعتبار و الفيزيقية و املناخية و غريها من العناصر اجلغرافية ، كما يدخل ضمن اهتمامات الدراسات االقتصادية 

االقتصادية الزراعية كانت او صناعية ، من حيث املسافات و احلواجز  لألنشطةبالنسبة الفضاء عنصر حيوي 

          اج و اماكن تواجد اليد العاملة و اماكن التسويق و اماكن االنت الطبيعية الفاصلة بني مواقع املواد االولية 

اما الفضاء احلضري فيمثل خمتلف الفضاءات داخل املدينة  . 1و االستهالك فيما يعرف ب اقتصاديات الفضاء 

اخل ، كما توجد ...و ينقسم إىل فضاء حضري خاص و هو ملك للدولة ك الساحات و احلدائق و االدارات 

اسم  تتخذكل هده الفضاءات داخل املدينة .....   ة ، و اجتماعية ، اقتصادية ، سياسية ،فضاءات ثقافي

  .الفضاء احلضري 

  

  

  

                                  

 . 51، اجلزائر ،ص 1، شركة دار االمة ، طالتحضر حممد بو خملوف ،  -  1
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  :و العالقات االجتماعية الفضاء الحضري  - 2

الفضاء خيص اهتمامات علماء االجتماع باعتبار ان العناصر املكانية و املكانية املادية ترتك اثارها  لقد اصبح     

مة االجتماعية  ظحىت على النواحي الثقافية و االناضحة على البناء االجتماعي و على السلوكات و التصرفات و و 

نتيجة تفاعل اإلنسان مع بيئته و تكيفه معها بل و الصراع معها و تكييفها مع احتياجاته من اجل استمرار حياته 

و تسمح هلم بتحويل تربط الناس بعضهم ببعض العالقات االجتماعية اليت  فكل جمتمع يتميز مبجموعة من

  .الوسط الطبيعي و اعطائه وظيفة و معىن 

،و هذا ما فكل فضاء مستغل مسكون حيمل قليال او كثريا ،عالمة النشاطات االنسانية اليت ترتبط به       

حيث يرتكز العدد الكبري من االشخاص و النشاطات  بإتقانيصدق احلقيقة على املدينة بصفتها فضاء مشيد 

اء االجتماعي الذي ميثل دعامته كذلك الفضاء يفرض نو من هنا فان الفضاء يعكس بوضوح تام الب.املرتابطة 

على  تطرأاي ان التغريات اليت كالعالقات التفاعلية بني اإلنسان و البيئة كما يساهم يف التغريات،عالقات معينة  

  .يف التغريات االجتماعية و الثقافية ساهم بقدر كبري الفضاء ت

فالفضاء يفرض نفسه و يساهم يف تكوين امناط معينة من العالقات االجتماعية كشكل من اشكال       

التكييف لكن عندما تتكيف تلك االمور من العالقات تصبح تسهم بدورها يف انتاج فضاءات و هكذا فالفضاء 

قايف اوال و قبل كل شيء،كما نالحظ من جهة اخرى ان اإلنسان هو الذي يصنع فضائه هو انتاج اجتماعي و ث

الذي يتناسب و تصوراته بعالقة او العالقات االجتماعية و الثقافية و احتياجاته اخلاصة به من خالل تكييف 

     1.مع هذه االحتياجاتعناصر الفضاء املادي 

  

                                  
 .51،ص1،�ر�� دار ا���،ا��زار،طا����ر�
�د �و���وف، - 1
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  :االجتماعتخطيط الفضاء الحضري من منظور علم  -  3

العالقات :للفضاء احلضري للمدينة من وجهة نظر علماء االجتماع هو ختطيط  التخطيط      

االجتماعية،االمناط الثقافية،النشاطات االقتصادية للطبيعة البشرية ،و الحتياجات السكان حسب الفئات 

       عمارات و شوارع و احياء  االجتماعية املختلفة و هذا االمر يسري على مجيع عناصر املدينة من مسكن و

  .، و غريها من العناصر الكثرية اليت يتكون منها الفضاء احلضري بصفة عامة )الشاطئ(و فضاءات عامة 

لذا فاملخطط احلضري جيب ان يبدل قصار جهده للتوفيق بني هذه التفصيالت من ناحية و االمكانات       

        سبان االعتبارات السسيولوجية إىل جانب االعتبارات االخرى و هو االخذ يف احلاملتاحة من ناحية اخرى 

او جهة او وطن حيث يضع و التوفيق بينها يف التخطيط للمسكن و العمارة و الشارع و احلي و املدينة و االقليم 

  1يف االعتبار االحتياجات الفئوية

  

  

  

  

  

  

  

                                  
��ق  ��س ا��ر��،  �
�د �و���وف - 1� .55،صا�
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  :الحضري  العام الفضاء  شكل -  4

 من بنا اليت األساسية القاعدة شكال أساسيني، عمرانيني شكلني يف احلضري العام اال جند أن ميكن      

  .ضعيفة جماالت و قوية جماالت إىل للمجاالتالعامة تقسيمهما ،فويي ليليان و ريمي جون خالهلا

  :القوي العام الفضاء :األول الشكل -أ 

 احلضري النسق عن تفصلها مادية حدود هلا ليس اليت املدينة، يف ااالت مجيع قويا، عاما جماال نعترب       

 وجند .إغالق و فتح أوقات وال سياج، أسوار، أبواب، هلا ليس اليت املفتوحة ااالت تلك أي فيه توجد الذي

 ...أرصفة ساحات، شوارع، شكل، على املدينة يف ااالت هذه

  الضعيف العام الفضاء :الثاني الشكل -ب 

 اليت أي، .ا احمليط احلضري النسق عن تفصلها واضحة مادية حدود هلا  اليت تلك ضعيفا، عاما جماال نعترب      

  اليت واملمارسات .استعماهلا وطرق غلق؛ و فتح أوقات و سياج، أو أسوار هلا اخلروج، و للدخول بأبواب تتميز

 الشكل هذا جند .فضاء كل وظيفة و نوعية حسب منظمة رمسية لقوانني ختضع أن جيب فيها، مالحظتها ميكن

  .اجلماعية املرافق العامة، احلدائق يف
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 : المغاربية و العربية المدن في الحضري العام الفضاء خصائص -  5

 احلكم بنوع مرتبطة قوية سياسية دالالت له كانت و الغربية، أوروبا يف ظهر العام اال مفهوم أن مبا     

 .االجتماع علم مثل أخرى ختصصات إىل بعدها انتقل مث سائدة؛ تكون تزال ال و  كانت اليت واملمارسات

 يبحث أن حيب املغاربية، و العربية املدن يف العام اال خصائص فإن األسباب هلذه و ....التحضر اإلعالم،

  .املدن خصائص و ) السياسي التنظيم (الدولة خصائص يف عنها

  :الممارسات و الخطاب في العام المجال -  6

      األماكن إىل و على التعبري و  اإلشارة يف اجلزائري االجتماعي اخلطاب يف العام اال مفهوم جند ال      

 بعض حاولت لكن و .للدولة مللك و علم هو ما كل إىل لإلشارة أي ..احلدائق الشوارع، الساحات، العامة،

  .)  العام الفضاء ( على اجتماعيا تطلق اليت التسميات أهم  تبني أن القليلة، الدراسات

  :.الخاص المجال في التغير و العام المجال استعمال -  7

 يف الوقوع دون احلضرية، العامة ااالت على و يف املختلفة االستعماالت و املمارسات فهم لنا يتسىن لكي      

 مع اجلزائرية املدن سكان تكيف عدم يف )االستعماالت و املمارسات ( منها للكثري البسيط االختزال خطأ

               املمارسات هذه نضع أن الضروري من " أنه "بوشنني فرنسواز " ترى ؛ الغرب من املستوردة النماذج

 احلاصلة التغريات االعتبار بعني آخذين فيه، توجد الذي السوسيولوجي اإلطار يف ااالت و االستعماالت و

  1،" امليكروسيولوجي و املاكرو :املستويني على

  

  

                                  

 –ختصص علم االجتماع احلضري ،  جامعة حممد منتوري  ،رسالة ماجستري ،استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية دريس نوري ،   -  1
 140ص .2006/2007قسنطينة ،
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  : الثقافي بالفضاء العام  التحكم -  8

       دفعة فيها تتواجد أن ميكن اليت الثقافات عدد حبيث ثقافيا، فيها متحكم بأا  اخلاصة ااالت متتاز       

 الظهور يف الكاملة احلرية للفرد فإن ولذلك .قدراته و رغباته حسب فيه يتحكم أن لصاحبها ميكن واحدة،

 الذوق باحرتام مطالب ليس ألنه منها، معينة عناصر إخفاء أو "التظاهر " إىل احلاجة دون احلقيقية بشخصيته

 يف املكبوتة رغباته حترير و أهواءه مبمارسة له تسمح واسعة ذاتية استقاللية للفرد يعطي اخلاص اال إن العام؛

  .اجلوانب بعض

 قلت وكلما  خصوصيته، قوة زادت كلما واحد، نشاط أو  واحد فضاء  يف اخلصائص هذه اجتمعت كلما      

 الفضاءات  لنا تظهر هنا و ."عاما" يكون ألن تدرجييا التحول يف اخلاص النشاط أو اخلاص الفضاء  بدأ كلما

  خاصة أو عامة لتصبح  )عامية األكثر أو( خصوصية األكثر من تنطلق تراتبيةالعامة  كذلك و اخلاصة
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    السياحة الشاطئية: المبحث الثالث

  :هامفهوم  -  1 

       تنتشر هذه السياحة يف البلدان اليت تتوافر هلا مناطق ساحلية جذابة ومياه صافية خالية من الصخور        

           الكارييب، كما يرتبط ا نوع آخر توجد يف الكثري من بلدان العامل مثل دول حوض البحر املتوسط ودول البحر  و

سياحة الغوص كسياحة هلا عالقة مباشرة بالسياحة الشاطئية يف املناطق الساحلية، ويشرتط قيام مثل هذا :   هو و

الشعب املرجانية : النوع من السياحة توافر كنوز رائعة ذه املناطق الساحلية وتوافر مقومات الغوص ا مثل

و هي السياحة اليت . لونة، املياه الدافئة طوال العام، اخللجان الينابيع، احليوانات والنباتات البحرية النادرةاألمساك امل

تعتمد على استغالل الشواطئ لالصطياف واالستجمام حيث تعترب الشواطئ منتوج هذا النمط السياحي فإمكانية 

ر السياسي واالجتماعي يف البلد املستقبل هلذا النوع من استغالل الشواطئ يستلزم توفر املناخ املالئم واالستقرا

السياحة وخري دليل على هذا إسبانيا اليت تعترب منوذج للتنمية السياحية قيما خيص سياحة الشواطئ فهي حمط 

املتعلق  02-03يعرف الشاطئ حسب قانون . أنظار الكثري من الدول النامية الساعية لتطوير قطاعها السياحي

شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم املنطقة :  د العامة لالستعمال واالستغالل السياحيني للشواطئ بأنهبالقواع

املغطاة بأمواج البحر يف أعلى مستواها خالل السنة يف الظروف اجلوية العادية وامللحقات املتامخة هلا واليت تضبط 

أما السياحة . هيئات، بغرض استغالهلا السياحيوقابليتها السياحية الستقبال بعض املت.حدودها حبكم موقعها

احلموية البحرية فهي كل إقامة سياحية على شاطئ البحر يتمتع فيها السياح زيادة على التسلية البحرية بأنشطة 

 أخرى مرتبطة بالتنشيط يف احمليط البحري وبالنسبة إىل موسم االصطياف فهو فرتة من السنة متتد من أول جوان
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رب ،تتخذ خالهلا اجلهات املعنية كل التدابري واإلجراءات الالزمة من اجل استعمال واستغالل سبتم 30إىل 

  1.الشواطئ ألغراض سياحية

  :  السياحة الشاطئية في الجزائر -  2

كلم جيعل من هذه السياحة   1200ان الوضعية اجلغرافية للبالد وكذا توفرها على شريط ساحلي بطول       

ياحيا مهيمنا بالنسبة للطلب الداخلي و اخلارجي، وعلى هذا األساس فإن تنميته يعد حتميا الشاطئية منتوجا س

لتمكني بالدنا من التموضع اجليد مقارنة باملقاصد املتوسطية األخرى، وهو ما جيعل منه وجهة مفضلة من 

  ياح خالل فصل وقد كانت الشواطئ دوما مقصدا مفضال لدى الس. وجهات هواة السياحة، جزائريني وأجانب

تعمل . الصيف بصفة خاصة، فالبحر األبيض املتوسط يقرتح على زواره شواطئ هادئة مبياه صافية ورمال ذهبية

اجلزائر اليوم على تطوير السياحة الشاطئية باعتبارها ركيزة أساسية داخل قطاع السياحة اجلزائري ومورد مهم يذر 

حيث قامت بسن وتعديل خمتلف القوانني والتشريعات لتنظيم هذا القطاع والبحث عن  أمواال كبرية على القطاع،

  2.، كما أّا مل مل البيئة فهي تراهن كذلك على كيفية محايتها وسبل احملافظة عليها سبل تنظيمه

  

  

  

  

                                  
1 -   http://ar.wikipedia.org/wiki 

2 -  ���م  ��%ب ا���%ز#�ت، #ن ر"س ��د"� �ز!ران  ،��(%� و�"� �
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  :خاتمة 

 mouvementإىل املدينة  العودة حركة " تسمى حركة ظهرت املاضي، القرن من الستينات بداية يف            

le retour a la ville     جانيار  هيالن " تقول و التحضر، ميدان اإليطالية يف النظرية باملواقف متأثرة

Hillènne Jannière ا تأثرت املواقف اليت " أن األوروبية،   املدن تشكل مسار قراءة بإعادة قامت احلركة، هذه

 مت السياق، هذا ظل يف و historicisteتارخيانية   بأا وصفت حىت  املعاصرة للتيارات قوية مناهضة وأظهرت

 حمتواه من املفهوم هذا إفراغ على احلركة هذه عملت حيث ميدان التحضر، إىل العام اال مفهوم استدخال

  1و الفلسفي  السياسي

 علم يف للمفهوم مكثف ستعمالإ نشهد بدأنا و الشوارع، و الساحات إىل به يشار أصبح الفرتة، هذه ومنذ      

 مفهوم من معناه واقرتاب املدينة، يف املوجدة املادية األبعاد بوضوح على معانيه الحتواء نظرا احلضري، االجتماع

  .العامة األماكن

  

 

  

                                  
1-  H. Jannière, V. Devillard ( 1997). Op., Cit,p 17-18 
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  مالحق



  :1المقابلة رقم 

  بالصة للرتفيه،نريح فيها 

  دروك الغالزنة كالونا،معسكريني،تيارتيا،استعمار

  على روحي...... وأنا صول

  و بابا هو يل يديين كيما يبغي هو 

  :2المقابلة رقم 

 نلعب دامة

َوْنُسو ،و ال نقعد حذا النسا مها برواحهم    حيماو بيكديفوا نتالقا مع ناس نعرفهم و ال شايفهم نـَتـْ

  الوقفة و املوسيقى يل يسمعوها و اللبسة

  خملط،كافيا،والد البالد

  :3المقابلة رقم 

  النظرة اتاعه ترحيين 

  :4المقابلة رقم 

  جني مع املرى حنكوا شويا ،حنوسوا

  خمسرينها غري صحاب الباركينغ من تبغي تقلع يقولك بارك

  ماكاش الدولة يل ختدم خدمتها

  :5المقابلة رقم 



  الصيد مشي هواييت بصح متعة سورتو مورا املغرب و يف الليل مني خيوى الشط

  :6المقابلة رقم 

  مالذي تنتظره من االختالط يف الشاطئ،و كذا السباحة مبالبس عارية  

  :7المقابلة رقم 

  نلعب راكيت 

  دروك ختلطت الغالزنة،املعاسكرية،تيارتيا كالونا 

  يف ال روتني نبغي نبدل باه ما نقعدش

  :8المقابلة رقم 

 الكافيا وين ما يروحو خيسرو علينا

  ما عنديش صحايب البحر هو صاحيب

    les algeriens  dérangemant تعرف بالنسبة ليا حنا لبنات ما نطيقوش ودوا وحدنا

كبرية ،ما تشوف ال حيطان ال بنيان ال والوا،و العني تْـَرَيْح كي ما يكونش   شا نقولك البحر بالصة

  قدامها حاجة ْحتبسها

  :9المقابلة رقم 

  شط تاع والد الفاميليا

  



  :10المقابلة رقم  

  ما عنديش صحايب، ود وحدي،البحر هو صاحيب
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      سياسية معوقات من طويلة لفرتة تعاين ،الثالث العامل جمتمعات يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم بقيت      

 استيعاب و  اتمعات هلذه عميقة معارف إنتاج يف الكايف بالشكل تسهم أن دون حالت ابستمولوجية، نظرية و

 يكون أن دون  اآلن إىل مستمرة مازالت  و طويلة لفرتة حالت ، السياسية فاألوضاع .تسودها اليت التعقيدات

 خيدم ملا جتنيدها و استغالهلا  إىل ، فيها السياسية األنظمة سعي بسبب ، حمايدا علميا دورا االجتماعية للعلوم

 فإن  الوقت مرور مع جتاوزها ميكن و يربرها ما هلا املعوقات هذه كانت إذا  األحيان غالب يف السياسية مصاحلها

 إن .اتمعات هذه يف اإلنسانية العلوم منه تعاين الذي الكبري التأخر يف ، األخرى هي سامهت النظرية املعوقات

 األمهية و   القوة بنفس حتظى أن ميكن ال ، الغرب يف تطورت و نشأت اليت املفاهيم و النظريات من الكثري

 االعتبار بعني يأخذ أن هلا، استعمال كل على جيب لذلك .الثالث العامل جمتمعات دراسة و لتحليل العلمية

 " مفهوم إىل نشري أن الصدد هذا يف ميكننا .املفاهيم و النظريات هذه استيعاا إىل تصل ال قد اليت باخلصائص

    الغربية اتمعات من طرف  طويلة لفرتة استعماله أحتكر األخري هذا إن espace public" العام الفضاء 

 . نظريا و علميا مشروع غري " بأنه أخرى جمتمعات لدراسة استعماله وصف ما كثريا و

 اجتماعية عوامل و ظروف تفاعل لوال  هابرماس يورغن حسب ممكنة تكن مل العام الفضاء نشأة أن صحيح      

 اتمعات خصائص من خاصية  إىل ، العام الفضاء حتوله إىل أدت و ، الغربية بأوروبا خاصة سياسية و اقتصادية

  الثمانينات منذ العلوم االجتماعية أن القول جيب لكن و .عدي هلواري يقول كما ،"احلديثة الدميقراطية

 لتحليل استعماله يف لتبدأ ،  السياسي االجتماع علم و السياسية العلوم زاوية  من املفهوم هذا خترج أن استطاعت

ظهرت هناك حاجة ماسة  خالل الثمانينات  أزمة يف  املدينة حول التفكري وقع عندما .خرىأ  ظواهر دراسة و

بعض  باألحرىو  اىل استعارة هدا املفهوم  من علم السياسة و علم االجتماع السياسي ، لتحليل ظاهرة املدينة
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اىل اخرى  و كدا االسباب الىت تدفعنا اىل التصرف بعدة طرق و اليت ختتلف من مجاعة االشكال احلضرية منها ،

  .الطرق يدفعنا اىل البحث و التقصي  ذههو عليه فان فهم 

و قد تطرقنا يف هده الدراسة اىل ثالثة فصول حبيث تناول الفصل االول املقاربة املنهجية للبحث ، اما       

طئ صابالت شا: فيعاجل ما فيما خيتص بالفصل الثالث أاملدينة و الفضاء العام ، الثاين فقد متحور حول   الفصل

 .دينة مستغامن مبفضاء عام 
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  :دليل المقابلة 

  السن 

  اجلنس 

  احلالة املدنية 

  الشاطئ كفضاء عام في المدينة : المحور االول 

  ؟ ماذا ميثل لك الشاطئ

  ؟ كيف يبدو لك الشاطئ

  ؟ على اي اساس حتتار الشاطئك

  ؟من هم يف رايك اهم زوار الشاطئ 

  كيفية استغالل  الساكنة للشاطئ : المحور الثاني 

  ؟كيف تستغل الشاطئ 

  ؟ كيف تتفاعل مع االحرين من الزوار

  ؟كيف تصنف نفسك من بني زوار الشاطئ 

  



  طبيعة العالقة بين فات زوار الشاطئ : المحور الثالث 

  من هم مرتادو الشاطئ ؟

  كيف هي طبيعة عالقتك مع االخر؟

  كيف تتصرف اجتاهاملرتادين االخرين للشاطئ ؟

  ؟  كيف متارس الفضاء العام

   



 

  هداءإ

  

احلمد و الشكر هللا فاطر السموات و األرض عامل الغيب و الشهادة، فمهما محدناه وشكرناه لن 

نستويف يف حدود الصالة و السالم على خري النبيني خامت الرسل سيدي وحبييب و قرة عيين حممدا 

  »صلى اهللا عليه و سلم«

بإهداء مثرة جهدي، هذا العمل املتواضع إىل كل من األهل و األحباب و األقارب واألصحاب  أتقدم

  ...أفراد عائليت كبريا و صغريا

إىل كل من سخره اهللا يف توجيهنا و مساعدتنا و مدنا بكل صغرية و كبرية من أساتذة ومديرين و 

  " علي إبراهيمطيب . أ"    موظفي كليتنا، كما خنص بالذكر أستاذنا املشرف 

  إىل كل من دعا لنا اهللا يف سلك طريق العلم،

  و هلذا نسأل اهللا أن يسهل لنا كل الطرق و أن يوفقنا

  واهللا ويل التوفيق
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  : المراجع باللغة العربية

، بريوت ، 4، املنضمة العربية للرتمجة ،طعلم االجتماع فايز الصياغ ، : انتوين غندر ، ترمجة  - 

2005 

، دار العامل للكتاب، اململكة دراسة في علم االجتماع الحضريحسني عبد احلميد امحد رشوان،  - 

 1984العربية السعودية،

املكتب اجلامعي احلديث . المدينة دراسة في علم االجتماع الحضري حسني عبد احلميد رشوان ،  - 

  .1998، االسكندرية ، 

  "( 1999 ) .بريوت اآلداب، دار .فرنسي -عريب :لھالمن قاموسإدريس ،  سهيل - 

 1980دراسة يف علم االجتماع احلضري ، القاهرة ، :  المدينة السيد احلسيين ، - 

دار الكتب اجلامعية ، االسكندرية ، . مدخل نضري :  علم االجتماع الحضريعاطف غيث ،  -

2007 . 

االتجاهات النظرية عمليات  –الممارسة : طريقة العمل مع الجماعات , عبد احلميد عطية - 

 ,2008, دار الفتح للتجليد الفين, اإلشراف و التقدير

 1984، دار التونسية للنشر ، تونس ، المقدمة عبد الرمحن ابن خلدون ،  - 

، األردن ، دار اسامة للنشر الخدمة األجتماعية : معجم المصطلحات لناصر سليم حامد ، عبد ا - 

 .2012. 1ط.و التوزيع 

 1984، دار العامل للكتاب، اململكة العربية السعودية،علم االجتماع الحضريفادية عمر اجلوالين،  - 

 ،، منشات املعارف اتجاهاتمواقف و : مناهج البحث في علم االجتماع قباري حممد امساعيل ،  - 

 .1982االسكندرية ، 
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، دار املعرفة اجلامعية ، البحث االجتماعي ، االسس النظرية و الخبرات اميدانية حممد اجلوهري ،  - 

 .1993االسكندرية 

 .، اجلزائر 1، شركة دار االمة ، طالتحضر حممد بو خملوف ،  - 

  :لغة الفرنسية لالمراجع با

- pierre bourdieu et jean claude passeron, les héritiers, les 

étudiants et la culture, édition de minuit, ,1964 

- Yankel fijilkaw. Sociologie des villes .(3 eme edition ) , 

collection repéres , France .2007.p 14 

  

  :المجالت 

paul cary &Natalia Duarte càceres .espaces et societies . l’université 

: retour a la ville , éditions érés  . 159.N°:4/2014. 

  :الرسائل و المذكرات 

،رسالة ماجستري ، ختصص علم االجتماع استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية دريس نوري ، 

2006/2007قسنطينة ، –احلضري   جامعة حممد منتوري   

 ،، دراسة ميدانية يف حديقة بشري بناصر الحدائق العامة في البيئة الحضرية بقسنطينةسفيان بو عناقة ، 

    2010   - 2009مدكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم اجتماع البيئة ، جامعة منتوري بقسنطينة ، 
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باديس ،كلية ،جامعة عبد احلميد ابن طبيعة المدن المتوسطية  :في مقياسمحاضرة طيب ابراهيم ، - 

  .2015العلوم االجتماعية ، 

  مستغامن  - مكتب املنازعات التابع لبلدية مزغران - 

  :قواميس ، موسوعات و معاجم 

د الثالث ،منشورات ل، اخليل احمد خليل ، موسوعة الالند الفلسفية  :اندريه الالند ، ترمجة  -

  .عويدات  بريوت

 ،2005، 8، مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيطجد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي،  - 

، األردن ، دار اسامة للنشر الخدمة األجتماعية : معجم المصطلحات عبد الناصر سليم حامد ،  - 

 2012. 1ط.و التوزيع 
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   www.kotob arabia .com، الكتاب االلكرتوين ،الجغرافيا البشريةحسام الدين عبد الرب، 
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فالفضاء  يكتسي الفضاء العام امهية بالغة يف اتمع احلضري كواقع ملموس له دور ووظيفة يف املدينة ،        

العام يعرب عن احلياة اليومية احلضرية و هدا من خالل التفاعل االجتماعي بني املرتادين ، فشكل االستغالل و 

املمارسة خيتلف من شخص إىل اخر ، كل حسب طبيعته و منظومة القيم اليت جيسدها من خالل تفاعله و 

يكسب الفضاء معىن و مضمون عن طريق  ممارساته  يف و على  الوسط احلضري  فالشاطئ من خالل موقعه

فالشاطئ له نفس امتداد جمال    للمدينة مضمونا و معنا يعطيفهو  ، و العالقات االجتماعية التفاعل احلركي

 و تعايشهم بأمهية الوعي لديهم يتشكل أن املدينة، سكان يستطيع خالهلا فمن املدينة حبيث اصبح رمزا هلا

هذا ما يؤدي اىل االختالف بني املرتادين . اهلوية و االجتماعية املعاشرةو كذا  .اتمع يف حيتلوا اليت باألمهية

على فضاء الشاطئ اذ يوفر لنا التنوع الثقايف و االجتماعي و كدا  االديولوجي ، و هدا راجع اىل االختالف على 

ا طبيعة متلك الفضاء العام  فتنشا لنا فضاءات من نوع خاص  حبيث و كذ  مستوى التفكري و منظومة القيم

 .تكون منظمة تلقائيا 

    

  

 

  


