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  :امللخص

 خالل من حماولني -منجلي علي – اجلديدة باملدينة اجلرية عالقات طبيعة إىل التطرق البحثية الورقة هذه خالل من نسعى
 تقليص يف النمط هذا مسامهة مدىو العالية السكنية التجمعات هذه داخل السائدة االجتماعية العالقات وعيةن على التعرف ذلك

 خمتلف يف التحضرو التغيري عوامل من للكثري عرضة أصبح الذي األخري هذا احلضري اتمع  داخل املتجاورين السكان بني العالقة
  . االجتماعي لبناءا يف  مصاحبة تغيريات أفرزت اليتو اجلوانب

 معاصرة مدينة ألي الرأسي العمراين التوسع مع عادة تتصاحب اجتماعية ظاهرة عن احلديث سيكون الدراسة هذه يفو
 التباعد هذا ظل يف السكنية الوحدات نفس تضمهم الذينو املتجاورين السكان بني اجلرية عالقات حول يدور الظاهرة هذه حمورو

 .أخر جانب من  الواحدة املدينة سكان بني االجتماعي والتباعد جانب من األفراد بني املكاين

 .اجلديدة املدينة الرأسي،السكن، العمران األفقي، العمران االجتماعية، العالقات اجلرية، عالقات :الكلمات املفتاحية

Résumé : 

   Nous cherchons à travers cet article à aborder la nature des relations de voisinage à la Nouvelle 
Ville Ali Mendjeli en essayant d’identifier la qualité  de ces relations sociales qui prévalent dans ces 
communautés résidentielles élevées, et dans quelle mesure la contribution de ce type à réduire  des 
relations entre voisins dans ces agglomérations urbaines, cette dernière est devenue vulnérable à de 
nombreux facteurs de changement et d’urbanisation dans divers aspects, et qui a produit des 
changements d’accompagnement dans la construction sociales. 

Dans cette étude, nous parlerons d’un phénomène social qui accompagne habituellement 
l’expansion urbaine verticale de n’importe ville contemporaine, et l’axe de ce phénomène s’articule 
autour des relations de voisinage au sein de la population adjacente aux mêmes unités de logement à 
la lumière de cet espacement spatial entre les individus d’une part et l’espacement social entre les 
habitants d’une même ville de l’autre part. 
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  : اإلشكالية

اليت كانت تتناسب مـع واقـع ذلـك العصـر حيـث حـاول اإلنسـان        وتعد ظاهرة التحضر من الظواهر القدمية يف العامل      
مراكـز حضـرية    وأين ظهرت يف أول األمر القـرى مث تطـورت إىل قـرى كـبرية مث مـدن      ، العيش يف املدن مند أالف السنني

كـبري يف األمنـاط العمرانيـة السـائدة داخـل      وعرب فترات متعاقبة أثرت بشكل واضـح  نتيجة للنمو السريع الذي تشهده املدن 
كـذلك التنـوع يف   وسواء كان ذلك يف االجتاه األفقي أو الرأسي كما أا لعبت  دورا حامسا يف حتديـد البنـاء السـائد     ، املدن

  .اليت أصبحت تعرف باسم امعاتوالوظائف اليت حتتويها املباين 
عـن  والناجتـة عـن الزيـادة الطبيعيـة     ونة قسنطينة من خالهلا حتوالت كثرية منها التزايد يف نسبة السكان شهدت مدي

وتلبية لتلـك االحتياجـات املتزايـدة للسـكن يف الوقـت احلـايل إضـافة إىل        ، موجات اهلجرة  املستمرة من الريف إىل املدينة
إىل حماولة تغطية ذلك العجـز السـكين بالتوسـع حنـو األعلـى عموديـا        ما دفع بالسلطات اجلزائرية، ندرة االحتياطات العقارية

حماولة احلفاظ على العقار املتاح من خالل إسكان عدد كبري من السكان على أقـل مسـاحة ممكنـة وهـو مـا جتسـده املدينـة        
  .طابق  16إىل  9اجلديدة علي منجلي من خالل إجناز أبراج سكنية تضم عدة طوابق تتراوح ما بني 

االقتصـادية  واالجتماعيـة  وتشمل إشكالية هذه الدراسة يف كون هذا النمط له تأثري علـى خمتلـف اجلوانـب البيئيـة     و
اإلنسانية وبسبب الطبيعة اليت ينطوي عليها تصميم منط امعات السكنية العالية من احتوائه علـى عـدد كـبري مـن السـكان      و
بيئـة احمليطـة بـه، باإلضـافة إىل االعتمـاد يف احلركـة علـى األنظمـة         الوابتعاد السكان عـن األرض  والوحدات السكنية و

فأن ذلك قد ساعد بشكل غري مباشر يف حالة فقـدان العالقـات االجتماعيـة الـيت أصـبح يعـاين منـها        ، )املصاعد(امليكانيكية 
  .أفراد اتمع يف مدننا املعاصرة

تسـارع    وتـرية احليـاة    وبعـد الثـورة التكنولوجيـة    ففي ظل التحوالت العميقة اليت عرفتها خمتلـف دول العـامل   
قضـاء مـأرم ومـن خـالل مـا حلـق قـيم        وسعيهم الدؤوب إىل حماولة حتقيق مصاحلهم وانشغال املواطنني مومهم اليومية و

صـال  تطـور وسـائل االت  وثقافية يصعب كبح زمامهـا نتيجـة انتشـار    واقتصادية وسلوك أفراده من تغيريات اجتماعية واتمع 
املاديـة أفقـدت اتمـع    وظهرت قيم أخرى تقوم علـى املنـافع الذاتيـة    ، النماذج العمرانية احلديثة للعمارات السكنيةواحلديثة 

  .تقاليدنا واختذت العالقات اإلنسانية اجتاهات بعيدة عن قيمنا وعاداتنا والتضامن ومقومات التآلف 
  :العالقات االجتماعيةوعالقة اجلرية :  أوال 

:تعريف العالقات االجتماعية/ 1  
االرتبـاط وهـي مـن املفـاهيم الـيت تقتضـي املفاعلـة،        واالشتباك وااللتصاق ويدور مفهوم العالقات حول االتصال 

يف ضـوء ذلـك   وفالبد لوجود مصلحة تربط بني اثنني فأكثر تأخذهم أو تأخذ أحدهم على األقل إلنشاء عالقـة فيمـا بينـهم،    
الجتماعية بأا تلك الروابط اليت تـربط بـني أفـراد اتمـع كنتيجـة حتميـة الجتمـاعهم واتصـاهلم         ميكن تعريف العالقات ا

  1تأخذ هذه العالقات أشكاال عدة تبعا لنوع املصلحة املراد حتقيقها من هذه العالقات و

                                                             
.31-30،ص ص 2002، ،عمان1ط، مكتبة الرائد العلمیة، ابراھیم عبد هللا ناصر المواطنة 1  
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و يف اتمـع  إن وجود اجلماعة البشرية يعين بالضرورة وجود تفاعل اجتمـاعي سـواء كـان يف املدرسـة أو العمـل أ     
احمللي بغض النظر أن كانت هذه اجلماعة صـغرية أو كـبرية العـدد،  لـذا جنـد أن بعـض أفـراد اجلماعـة يشـعر بالراحـة           

ونظـرا للمكانـة املرموقـة الـيت حيتلـها موضـوع       ، حتقيق الذات لوجوده داخل اجلماعـة ويتمتع بالصحة النفسية واالطمئنان و
العلماء يـرون أن العالقـات االجتماعيـة هـي أسـاس علـم       واع العام بل أن معظم املؤلفني العالقات االجتماعية يف علم االجتم

تبـادل  والـيت نشـأت مـن خـالل اجتمـاعهم      واتمـع  واآلثار املتبادلة بـني األفـراد   واليت عرفت بأا الروابط واالجتماع 
  2احتكاكهم ببعضهم البعضومشاعرهم 

  : عالقات اجلرية/2  
فالعائلـة النـواة تـرتبط بـروابط     ، اليت تتكون بني من يسكنون يف وحـدة مكانيـة واحـدة   ونية هي العالقات املكاو

هـذه  ، وروابط جوار تربطها مبن يسكنون يف نفس الوحـدة املكانيـة الـيت يعيشـون فيهـا     ودموية إضافة إىل ارتباطها بعالقات 
ـ  والروابط املكانية  الـيت تسـهم يف تنظـيم العالقـات     ود الـروابط الدمويـة   العالقات اليت تقوم على اجلوار تأيت يف األمهيـة بع

   3.القرابية بني أفراد األسرة 
توجـد داخـل   يف العادة إىل مجاعـة أوليـة غـري رمسيـة      "neighborhood"ااورة"و" اجلرية"كما يشري مصطلح 

الكيـان احمللـي إىل   ولوحـدة  يسـودها إحسـاس با  ووحدة إقليمية صغرية متثل جزءا فرعيا من جمتمع حملي أكرب منـها   ومنطقة أ
  .مستمرة نسبيا وأولية ووثيقة وجانب ما تتميز به من عالقات اجتماعية ومباشرة 

املميـزة لعالقـات   وفكـرة أن النوعيـة اخلاصـة    " مجاعـات اجلـرية   " أو" اـاورات  "ويتضمن التصور الشائع عن 
تغيــرت بدرجــة ملحوظـة بفعـل عوامـل التحضـر،        اجلوار تلك العالقـات اليت جتعل اجلريان يشكلون مجاعة أولية قـد 

تلك العوامل اليت جعلت من اتمع احلضري جمرد تكدس ملســاكن متجـاورة ألفـراد قـد ال يعـرف الواحـد منـهم اسـم         
'' ببـارك ''لقد القى هذا التصور تأكيدا واسع النطاق يف التراث السوسيولوجي الـذي خلفتـه مدرسـة شـيكاغو بـدءا      واألخر، 

أن مجاعـات اجلـوار فقـدت يف البيئـة احلضـرية      "  بـارك  " يرى  ، ففيما عدا التجمعات الساللية" بلويس ويرث'' را استمراو
  .                       التقليدية للمجتمعوما كان هلا من مغزى يف األشكال البسيطة 

كانـت تتسـم ـا اجلماعـات      أتباعه قد أضعفت إىل حد بعيد العالقـات الوثيقـة الـيت   وإن احلضرية يف نظر بارك 
وذلـك مـن خـالل اإلطاحـة بـالروابط احملليـة والتأكيـد        . األولية، كما قضت أيضا على النظام األخالقي الذي كان يدعمها

الغفلة بني اجلريان وبطبيعة احلال فإن هذا التصور السـابق ميثـل جانبـا واحـدا مـن الصـورة العامـة        وعلى عالقات االستقالل 
  .4ما ختتص به من ال معيارية وعزلةوسة شيكاغو حول احلياة احلضرية اليت قدمتها مدر

  :عالقات اجلرية يف الوسط احلضري/ 3
نظرا التساع حجم اتمع احلضري فإنه ال ميكن أن ميثل خصائص اجلماعة األوليـة بـل تصـبح مجاعـة ثانويـة مـن       

فـإن اعتمـد علـى    ، يتفاعـل معهـم يف حيـام اليوميـة    و الدرجة األوىل، فساكن احلضر يعامل حشدا كبريا من الغرباء يتقابل
                                                             

403،ص 1975، ابراھیم مذكور،معجم العلوم االجتماعیة 2  
.347ص ، دار أسامة للنشر و التوزیع، معجم مصطلحات علم االجتماع، عدنان أبو مصلح 3  

4R.park, ‘’the city suggestions FOR investigations of humunbehaviour in the urban environment’’, in r. 
sennet (ed) ‘’ classic essays on the cultuer of cities ‘’new york.appleton- contury cortts ,1969, Pp. 98-111 نقال عن عبد  
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خدمة مصاحله كمـا يكـون أكثـر ارتباطـا جبماعـات منظمـة       وعدد كبري من األفراد فإن هذا االعتماد يكون بإشباع حاجاته 
  5.من مت فإن ارتباطه باآلخرين يكون حمدودا فقط مبا يقوم به الغري من نشاط أو دور معني يف حياته  ، عنه

جمتمع اجلرية فضال عن كونـه وحـدة فيزيقية وت اجلرية يف اتمع احلضري تشكل وحدة أساسية يف احلياة احلضرية عالقا
فهو إطار اجتماعي فعـال يف تشكيـل العالقات االجتماعيــة احلضرية يف املدى الزمين الطويل،ولقد ذهبت الكثري من الدراسات 

حضر وأمهيـة جمــتمع اجليـرة مبعىن أنه كلما كانت نسبـة التـحضر مرتفعة كان الدور إىل أن هناك عالقة عكسية بني زيادة الت
       6الذي تؤديه وحدة اجلوار قليل

 االتصال االجتماعي املتميزوأن هناك اختالف واضح بني االتصال الفيزيقي الذي يتميز بالشدة  " لويس ويرث"يرى و
الشخصي،أين  واجلوار االجتماعي وأين قسم اجلوار إىل نوعني ومها اجلوار املكاين ، نة عن الريفبالسطحية يف املدينة  وهذا ما مييز املدي

الشخصي والذي تتميز العالقات فيه بالعزلة النسبية بني وحدات اجلوار، أما اجلوار االجتماعي ويشري اجلوار املكاين إىل اجلوار الفيزيقي 
" يعة االجتماعية، حيث وصف لويس ويرث العالقات االجتماعية يف اتمع احلضري بقوله فيشري إىل جوار تتميز فيه العالقات بالطب

األمر الذي يؤدي إىل تغيري طابع احلياة ، إنه كلما كرب حجم املدينة قل احتمال معرفة الفرد ببقية سكان املدينة معرفة شخصية
هلا الطابع ومؤقتة وسطحية ود يف املدينة تتميز بأا عالقات غري شخصية لذا فإن العالقات االجتماعية اليت يكوا الفر ، "االجتماعية 
هلذا توصف هذه ، كما أن ساكن املدينة ينظر إىل ما يكونه من عالقات اجتماعية على أا وسائل لتحقيق أهدافه اخلاصة ، االنقسامي

   7.العالقات بأا ذات طابع عقالين وصناعي على حد تعبري تونيز 
    :  القات اجلوارية يف اتمع الريفيالع  -4
الذين لديهم شعور باالنتماء بعضهم لبعض وكما هو معروف فإن اتمع الريفي هو جمموعة من الناس تقيم يف منطقة حمدودة    
   8.يقومون بأوجه نشاط لتحقيق اهتمامامويقومون والذين من عالقتهم املنظمة يشتركون و

 :ع احلضرياألسرة الريفية يف اتم -
فاملهاجر من الريف إىل املدينة يترك بيئة كان ، تعترب األسرة واحدة من أهم النظم االجتماعية يف املناطق احلضرية يف الدول النامية

ضرية يتمتع فيها بانتماء وثيق إىل عائلة معينة فإذا هاجر وحيدا وجد نفسه يف بيئة غريبة عليه نسبيا وعن كان مع عائلته فإن البيئة احل
اجلديدة سيكون هلا تأثري على األسرة من خالل التغيريات اليت تطرأ عليها فاألسرة كوا نظام اجتماعي ستضطر إىل التكيف مع 
ظروف البيئة احلضرية اجلديدة من خالل التخلي على أساليب احلياة القدمية وجيد رب األسرة نفسه أمام ضغوطات متزايدة تفرض عليه 

  9.القرابية السابقة وا تأثري مباشر على التزاماته األسرية التزامات يكون هل

                                                             
.83،ص2014، ،عمان1ط، دار رشوان للنشر و التوزیع، علم االجتماع الحضري، فؤاد بن غضبان 5  

كندریة، 6 ة اإلس ة اآلداب، جامع دكتوراه، كلی الة ال ع، رس ي المجتم ف ف ة و التخل ي، التنمی ادي وال د الھ ن  63 -48، ص ص، 1977عب ال ع نق
ر وائیات الحض ة و العش راھیم، التنمی اس إب د عب ع، محم ر و التوزی ع و النش ة للطب ة الجامعی ة، دار المعرف وث تطبیقی ة و بح ات نظری یة، اتجاھ

2000.  
.345-344المجتمع الریفي و الحضري و البدوي،الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات،ص ص، ادریس عزام و أخرون  7  
االتجاھات ، نقال عن محمد عبد الفتاح محمد 8- 7اإلسكندریة،ص ص ، دار المعارف، محمد عاطف غیث،دراسات في علم االجتماع القروي 

. 66،ص 2002اإلسكندریة،، المكتب الجامعي الحدیث، التنمویة في ممارسة الخدمة االجتماعیة 8  
.147-146،لبنان،ص ص 1،ط2،ج، جغرافیة المدن،دار النھضة العربیة، عبد هللا عطوي 9  
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فهؤالء يعتمدون يف عالقام على بعضهم البعض ، اجلريةوالقرابة وفالعالقات اليت تربط أبناء اتمع الريفي متينة وسائطها األسرة 
قوع باألخطاء إن هم اعتمدوا عليها ومن هنا يستمد كما يولون احتراما للكبار باعتبارهم ميثلون خزانا من اخلربة باحلياة جتنبهم الو

  .العاطفية بني سكان اتمع الريفيواالقتصادي من هذه األوضاع تسود الروح الودية والسياسي ونفوذهم االجتماعي والكبار قوم 
ك الفرد يف اجلماعة هو من واقع ختتلف ثقافة األفراد وطريقة حيام  من جمتمع إىل أخر وهذا حسب  البيئة احمليطة به، أي أن سلو

اليت هو جزء منها لذا فإنه عند بناء العالقات االجتماعية  مع بعضنا البعض لزم علينا تقبل األخرين  كما هم أصال وحياة اجلماعة 
بعضنا حسب األخر ثقافة غربية وغريها حىت نعيش يف جمتمع واحد جيب أن نتكيف مع وليس كما حنب أن يكونوا فهذا ثقافة ريفية و

،فالسكان يف جمتمع الدراسة يتميزون بتعدد اخللفيات الثقافية نظرا لوجود العديد من الزمر 10إال فال توجد أي عالقة وما هو موجود 
  .درجة االندماج واليت جاءت من مناطق متباينة وهو ما يكون له األثر الواضح يف العالقات االجتماعية واالجتماعية 

  : ران يف املدينة اجلديدةأمناط العم/ثانيا  
  :املدينة اجلديدة -1

إنشاؤها اختيارا  سياسيا ذلك أن املدن اجلديدة وإن كانت تعرب وميكن القول أن املدن اجلديدة خالل العقود األخرية كان انتشارها 
إال أن اختيارها  ، االجتماعيةوادية تعترب يف الوقت نفسه وسائل فعالة قادرة على اإلسراع بالتنمية االقتصو ، عن عملية التطور العمراين

 ، تلقي الضوء على طبيعة العالقة اليت تربط احلكام باملواطننيوسياسي ذلك أا تنتج عن قرار إيديولوجي سائد يف اتمع الواحد 
عن مفهوم املدينة  ومفهوم املدينة اجلديدة السابق ذكره خيتلف وتعكس االجتاهات اهلامة يف ميدان التطور االقتصادي واالجتماعي

التجمعات السكنية املوجودة خارج املدن واملفهوم األخري يعين األحياء و" األمريكيةوحسب التسمية الربيطانية "اجلديدة داخل املدينة 
  11تطويرها  حماولةوقد توجهت السياسات العمرانية يف اجلزائر يف املدة األخرية إىل االعتناء مبصري هذه املدن والكربى أو يف ضواحيها 

  :   العمران الرأسي -2
نظرا للكثافة السكانية اليت تعاين منها املدن مما ، أحد أهم املظاهر االيكولوجية يف اتمعات) العمودي(يعد العمران الرأسي 

 نفس يظهر احلاجة إىل سكن جديد يكفي للعدد اإلضايف من السكان وهذا باستغالل مساحة صغرية من أرضية البناء وإسكان يف
إضافة إىل كون هذا النوع  من البناءات منوذجا للحياة العصرية واليت تعترب منوذجا ، الوقت نسبة كبرية من العائالت يف عمارة واحدة

  .من الصورة اجلمالية للمدينة
  :تعريفه/2-1
  جنده سائدا يف معظم مناطق التعمري  هذا النمطوفيه تأخذ البنايات ارتفاعات كبرية والعمران الرأسي هو االمتداد الرأسي للمباين  

  :تاريخ ظهوره/  2-2    
مل يكن العمران الرأسي  وليد العقود األخرية بل كانت املدينة مسرحا له مند بداية القرن العشرين مع حماوالت األمريكيني 

بفعل التطور الذي أحدثه اإلقالع الصناعي مع األوروبيني إجياد حلول لألعداد اهلائلة من اليد العاملة اليت جذبتها املؤسسة الصناعية و
  12.أمريكا ويف أوروبا  19بداية القرن 

                                                             
.73،ص 1،2002ط، دار وائل للنشر، علم االجتماع الحدیثحسین فرحان رمزون و اخرون،مدخل على  10  

.180-179ص ص  ، نفس المرجع السابق ، الطاھر جغیم  11  
، ص2009، 2+1، العدد 25المجلد ، الدیب بلقاسم، البیئة العمرانیة الحدیثة و المرض االجتماعي في المدینة بالجزائر، مجلة جامعة دمشق  12  
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ورة من زيادة أفقية يف االجتاه حنو حركة التمركز الرأسي للمباين يف حماولة المتصاص التضخم األفقي أدى إىل انقالب  الصإن  
د حركة البنيان إىل زيادة رأسية ومتضخمة للمباين العالية واألبراج املرتفعة، واليت بدأت تتالصق جبوار بعضها يف كثري من األحيان، وبع

وجود كابوس  أن كانت املباين تتالصق على املستوى األفقي، أصبحت تتناطح يف االجتاه الرأسي، وعربت الصورة النهائية املدركة عن
عمراين خميف يقلب حركة العمران يف املدينة  بل وقد وصلت الصورة إىل حد القول بأنه قد وجدت مدن أخرى فوق املدن 

  13.القائمة

وضيق املدينة بسكاا ، املكاتبوعندما تضيق األرض يف املدينة مييل السكان إىل تعلية بنايام حىت تضم عدد كبري من املساكن 
تصنيف الشوارع ويف النهاية توسيع رقعتها وبناء أسوار وها املدن القدمية وكانت وسيلتها حللها تتمثل يف تكديس املباين مشكلة عرفت

 14.كما تفرض التضاريس يف بعض األحوال تعلية املدينة ملبانيها ، جديدة
ال يقتصر على اجلهات احلكومية اليت واطق، كما يعد هذا النمط من العمران هو النمط السائد لعملية التعمري حاليا يف بعض املن 

أضحى استعماله األساسي هو اإلسكان يف واالستثمارية والشركات اخلاصة وبل أصبح ملكا لألفراد .تقيمه لألغراض العامة فحسب
   15.النامية على اخلصوصوالدول املتقدمة 

بري من السكان يف أحشاء عماراته هذا النمط إسكان عدد كوكون هذا النموذج من العمران حيتوي على إجيابيات عديدة و
  . vide ordure) (مفرغ األقداروالتجهيزات املختلفة من توفري املصاعد والعصري حيتاج إىل تقنيات عالية يف جمال اإلنشاءات 

  :العمران األفقي/2-3
ادوار وميكن أن تصل إىل أربعة ادوار يعين هذا النمط انتشار املباين على املستوى األفقي بارتفاعات قليلة ال تتعدى ثالثة 

على أقصى تقدير، حيث انقسم إىل منطني هناك البناء األفقي املوجه إىل الداخل وهو انتشار املباين على املستوى األفقي بارتفاعات 
يوفر جو اجتماعي  لكن املباين هنا موجهة حنو الداخل على فناء يفتح عليه عناصر املسكن وهو، قليلة من ثالثة طوابق إىل أربعة

أفضل،أما املوجه إىل اخلارج فهو أيضا انتشار للمباين بصفة قليلة كالسابق وتفتح عناصر هذا النمط على اخلارج سواء على اخلارج أو 
   .)10(على االرتدادات اجلانبية حول املبىن 

راء مقابالت مع سكان احلي وإج) 07(مسكن بالوحدة اجلوارية رقم ) 1064(من خالل أخد عينة من جمتمع سكين حي 
بنفس الوحدة اجلوارية مت تزويدنا -عدل -ومأل استمارة استبيان مع العينة املبحوثة باإلضافة إىل بعض املقابالت مع مسؤولني بوكالة 

ضعف مبجموعة من املعطيات استخلصنا من خالهلا ومن خالل اإلجابة على أسئلة االستمارة جمموعة من العناصر اليت سامهت يف 
  :اليت نذكر منهاوالعوامل املسامهة يف ذلك والترابط بني اجلريان 

 :املمارسات الريفية اليت طغت على اتمع احلضري 
اليت ال تتفق  يف معظم األحيان مع أسلوب احلياة احلضرية إىل صراعات اجتماعية مع سكان وتؤدي ممارسة الريفيني لعادام 

يبقى لفترة متمسكا ا مما وقيم جمتمعه األصلي  وتقاليد ومارسات الريفية اليت كان ميارسها من عادات املدينة،فاملهاجر يأخذ معه امل
هو ما صرح به معظم وثقافيا،وبالتايل جيد الساكن صعوبة يف االندماج اجتماعيا ويعرقل من عملية التكيف مع القيم احلضرية اجلديدة 

                                                             
 ،30 المجلد أسیوط، جامعة الھندسة، كلیة الھندسیة، العلوم مجلة في منشور بحث العالیة، السكنیة للمجمعات االجتماعي التصمیم حسن، محمد نوبي  13

  .2،2003ص  ،3 العدد
.141ص ، لبنان، 2،ج1ط، دار النھضة العربیة، جغرافیة المدن، عبد هللا عطوي  14  

.434ص ، نفس المرجع السابق ، الدیب بلقاسم  15  
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السكان حيث صرحوا بكثرة املمارسات الريفية من تربية احليوانات ومسريي احلياء وكنية العمال بوكالة احلي من حراس العمارات الس
  .داخل العمارات السكنية وغلق الشرفات بوسائل ال تليق بالعمارة العصرية 

   :العامل األمين  
ادات حتد من التطور يف نفس غري أن هذه الع، تقاليده واليت تعترب جزءا من تراثه الثقايف الذي يعتز بهوفلكل جمتمع عاداته 

عدم اإلقبال على اجلديد وانعدام التبادل بني األفراد إضافة إىل التمسك بالقدمي وشدة املراقبة االجتماعية والوقت مثل سيطرة األسرة 
ذلك وال بتدخل القانون التغري يف جماالت احلياة املختلفة ومن اهم هذه املشكالت االجتماعية جند اجلرمية فاحلياة احلضرية ال تستقيم إو

بسبب كثرة العالقات االجتماعية بني األفراد وعدم سيادة تقاليد مشتركة بينهم وهذا ما يفسره وجود جرائم كثرية يف اتمع احلضري 
سرقة و من انتشار خمتلف اجلرائم من اعتداء –علي منجلي –تقل عن ماهو موجود يف اتمع الريفي وهذا ما شهدته املدينة اجلديدة 

قتل باإلضافة إىل الشجارات املتكررة بني األفراد خاصة مع انقسامهم إىل أحياء حسب أماكن إقامتهم السابقة وهو ما ساهم يف خلق و
  .نفورهم من بعضهم البعضوجو مشحون بني السكان 

  :تنوع واختالف وسائل االتصال - 
حيث لعبت وسائل االتصال اجلماهريي عن بعد بدءا بالربيد ، اليت فرضت طرق معينة للتواصل بني اجلريانوهذه األخرية 

اليت أضعفت بشكل كبري االتصال املباشر بني أفراد اتمع الواحد واالنترنت واهلاتف مرورا بالراديو التلفاز وصوال إىل إىل الكمبيوتر و
  .16ح هلم االتصال لكن بطرق غري مباشرةتبادل الزيارات،فهذا األمر يسمووسعت للحيلولة كبديل نشط مكان االتصال املباشر 

  :الزيارات املتبادلة بني اجلريان -
انشغال السكان بأمورهم فحسب واختلفت الزيارات بني اجلريان عما كان سائدا يف املاضي من خالل تعقد احلياة احلضرية 

االطمئنان ولتايل ال جيد وقت لزيارة جاره باومع رجوعه للمرتل ينشغل بأمور عائلته وتصريح السكان معظمهم يقضي يومه يف العمل 
  .إن كان ذلك أصبح االعتماد على وسائل االتصال احلديثة من خالل اتصال هاتفي أو رسالة نصيةوحىت وعليه 

  :منط السكن السائد ةطبيع - 
ائلته عن العائالت عواالجتماعية إذ ال حيقق نوعا من اخلصوصية للفرد وميثل السكن العمودي مشكال من الناحية الدينية 

يعودون إليها يف واموعات السكنية املخصصة للنوم فقط يغادروا صباحا واألخرى ضمن نفس امع السكين،فظهور هذه األحياء 
مالئمة لظروف العيش واملساء يف حني أا جاءت ألغراض أخرى غري هذه بكوا أحياء عصرية متطورة مهيأة بأجهزة احلياة احلضرية 

  . رمية وهذا كون السكن عنصر أساسي يف اندماج خمتلف الفئات االجتماعية داخل اتمع الك
تغريت معاين اجلوار ومل تعد حتمل ثقل وضخامة معناها يف املاضي واختلفت األوضاع والعالقات بني اجلريان، فاجلار يف 

السالم وصّى على سابع جار، ونبينا عليه أفضل الصالة غالب األحوال اآلن مل يعد كما يف السابق إذ كان مبثابة أخ أو صديق، و
يف وضربا من املاضي البعيد ال يقف أحدا عند مغزاها طويال حيث جند اختالف بني اجلريان سابقا "اجلار قبل الدار " باتت مقولة و

جلريان هو جزء من مشكلة عامة تك هذا التدهور يف العالقات بني اواملودة والوقت احلايل حيث كانت العالقات مبنية على التألف 
إمهال الدور الكبري للجريان فالتمتع و املادية،وطغيان املصلحة الفردية وبالعالقات بني اجلريان وهذا ما نرجعه إىل طبيعة احلياة العصرية 

                                                             
.204ص ، نفس المرجع السابق ، علم االجتماع الحضري، ضبانفؤاد بن غ 16  
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ظة على هذه العالقة بني اجلريان هو من أساسيات بناء اتمع لذلك كان ال بد من احملافوحبسن اجلوار حق اجتماعي حثنا عليه اإلسالم 
ال وحىت تشكل إطارا لعالقات متميزة بني أشخاص ال تربطهم رابطة دم أو صلة قرابة وهذا ضروري كون االنسان كائن اجتماعي 

  . األفراحوحيتاج للغري يف وقت الشدائد ويستطيع العيش وحده 
  :خروج املرأة للعمل -
ال خوك وجارك القريب (يف أمثالنا الشعبية املتداولة يقولون يف هذا الصددوجلوار حثت تعاليم ديننا احلنيف على حسن ا   

وهي التفاتة ال بد منها قصدحتسني عالقاتنا جبرياننا،لكن ما نشهده اليوم من يف العالقات بني اجلريان نرجعه ألسباب كثرية  )البعيد
هي اليت ترتكز عليها مثل هذا النوع من وة للعمل خارج البيت ومنها انشغال الناس بأمور حيام وما زاد من ذلك خروج املرأ

العالقات فخروجها صباحا لتعود يف املساء فتور جتد نفسها حمصورة يف هذا اال من العمل خارج البيت إىل التزاماا داخل مرتهلا 
فقد أحواله ولو لفترة قصرية كون هذا الشيء يضفي توبالتايل ال جتد الوقت لزيارة جرياا ولكن رغم هذا كان ال بد من زيارة اجلار و

حيث تعترب العالقة بني اجلريان بشكلها احلايل أحد مؤشرات التغري االجتماعي كعملية اجتماعية حتمية أكدها ، املودة بينهمواحملبة 
  .17حترك السكان من مكان ألخروحلياة هذا التغري قد يكون أيل ويتم تلقائيا لتقدم اوعلماء االجتماع عرب التاريخ االجتماعي الطويل 

  
  : خامتة

" اجلار قبل اجلار"كما هو متعارف فإن اال السكين أو امسكن هو أرقى مكان للتفاعالت االجتماعية بني العائالت،فمقولة 
األالت الصماء ،فرضت املدينة بكل جربوا شروطها وجعلتنا ك"أنا حبايلوصباح اخلري يا جاري أنت حبالك "حلت مكاا مقولة 

شروط العيش املشترك داخل ونسينا من خالل ذلك اجلوانب االنسانية ونعمل كل الوقت بغية حتقيق شروط احلياة اليت تتوافق معها 
هم وسلبت منا دفء العالقات مبن فيهم أقرب الناس واحلذر من احمليطني بنا واهليبة وفاملدينة زرعت فينا اخلوف ، العمارة الواحدة

علماء االجتماع وا فهل جيب العودة إىل املساكن القدمية لتعود مثل تلك العالقات يف املاضي رغم ما قيل من طرف الفالسفة  جريانن
  .انتماءام املختلفةواختالفهم ويستأنس م رغم تباينهم وأن اإلنسان كائن اجتماعي يستطيع العيش يف أي مكان مع اآلخرين 
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