تاريخ اإلرسال - 2011/03/29 :تاريخ النشر2011/06/20 :

اندماج املهاجرين يف الوسط احلضري
إىل املــدن .
إن املدن اجلزائرية تعاني حاليا من أزمات أهمها الضغط السكاني الكبري ،و فقدان
اخلصائص احلضرية املرجوة جراء النزوح الريفي الكبري ،الذي يفرض نفسه بقوة يف
واقعنا املعـــاش.
إن الوجود اجلسماني لألسرة الريفية يف املدينة ال يعين لنا بالضرورة مشاركة أفرادها
يف احلياة احلضرية  ،وال يعين لنا أيضا ختليها عن قيمها و عاداتها الريفية حبكم مكان
إقامتها اجلديد  ،فهي تأتي إىل املدينة بثقافة و تركيب خاص بها  ،وال شك أن يف انتقاهلا
إىل املدينة أثرا هاما يف حياتها و طريقة عيشها  ،فهي دائما يف حركية للبحث عن نظائرها
يف املدينة و اليت توافقها ومتاثلها يف القيم و العادات و السلوكيات ،و بالضبط مع األسرة
النازحة من نفس املنطقة اجلغرافية ،وهذا ما يزيدها عزلة و هامشية  ،فتصبح تعيش يف
جمتمع خاص بها داخل جمتمع غريب عنها  ،الذي يطلب أو يرغمها على بذل اجلهد الندماج
أفرادها يف هذا اجملتمع اجلديد .
ّ
إن األمر هنا يتعلق بعملية اندماج األسرة يف املدينة ،فهي ليست عملية آنية وسريعة
،وإمنا هي عملية معقدة ومتشابكة بني الرفض والتقبل واحملافظة و االلتزام للقيم و
العادات وأســاليب العيــش.
• -االندماج و االندماج احلضري :

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

أ ) -االندماج  :اندمج اندماجا معناه دخل يف الشيء وهي مضادة للكلمة التهميش ويف
املعنى العام تعين التكامل  ،التوحد . INTEGRATION ،
 إنه االرتباط باجلماعة وقد يكون ضعيف أو قويا حسب الظروف )1( . احتاد مجاعات كانت منفصلة من قبل يف مجاعة واحدة يف نفس الوقت الذي تزول فيهاملفارقات اجلماعية و الثقافية )2( .
 حيث بني اجلماعات اليت تتميز بنفس اإلطار الثقايف العام )3( . -االندماج االجتماعي يعين التوازن املتبادل بني خمتلف اجلماعات اليت يسمح بقيام جمتمع
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منظم )4( .
 إنه حيدث التكامل بواسطة القبول االجتماعي يف اجلماعة  ،ويتمثل يف درجة تفاعلالفرد مع زمالئه )5( .
 هو مقياس ما هو مشرتك بني أعضاء اجلماعة وأهمية املشاركة ،تقاس بعدد درجاتالروابط املوجودة )6( .
 تعريف مدرسة شيكاغو :االندماج عندما يكون يف استمرارية وتقبل نظام اجتماعيففكرة االندماج مصطلح إيديولوجي أكثر منه مصطلح علمي )7( .
وميكننا تعريف االندماج االجتماعي على انه االبتعاد عن اهلامشية والتفاعل مع
األوضاع اجلديدة يف حدود التوازن ،بنفس اإلطار الثقايف العام للوضع اجلديد واكتساب
مهارات يف البيئة اجلديدة والتخلي عن املظاهر الغري مقبولة يف البيئة االجتماعية اجلديدة
ب) -االندماج احلضري :
هناك صعوبة يف حتديد هذا املفهوم الختالف التعاريف من باحث آلخر  ،يعرفه حممد
عاطف غيث  :زوال املفارقات اجلماعية والثقافة بني اجلماعات املنفصلة ()8

 تكيف اجلماعات أو األفراد بطريقة تؤدي إىل تكوين جمتمع منظم ،حبيث تؤديهذه اجلماعات أو األفراد أو جد النشاط ،الذي ينصرفون إليه بأقل قدر من التوتر والنزاع .
()9
 يرى أمحد زكي بدوي أنه  « ...االرتباط باجلماعة « ( .، )10ويكون قويا أو ضعيفحسب الظروف االجتماعية  ،اليت يعيشها اجملتمع كي حيقق التوازن ويعين أيضا التوازن
املتبادل بني خمتلف اجلماعات اليت تسمح بقيام جمتمع منظم .
 تعريف (  : ) PARCKهو التخلي عن الروابط واخلصوصيات الثقافية (األصلية) وتبنىالعدد الثاني :جوان 2011
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أي أنه حيدث بني اجلماعات اليت تتميز بنفس اإلطار الثقايف العام  ،لذلك يكون الفرد
مندجمـا ومتكيف مع اجملتمع الذي يعيش فيه ،عندما يشرتك اشرتاكـا اجيابيا يف
أوجه نشـــاط هذا اجملتمــع .

اندماج املهاجرين يف الوسط احلضري
القيم احلضرية اجلديدة  ،وعلى رأسها القيم الفردانية )11( .
من خالل هذه التعاريف ،ميكن استخالص تعريف لالندماج احلضري الذي خيدم
موضوعنا يف أنه عدم االنعزال يف الوسط احلضري اجلديد للنازحني ،والتفاعل والتكيف
مع الوضع اجلديد وتبين القيم واملمارسات احلضرية اجلديدة و التخلي عن العادات والقيم
الثقافية الريفية وهذه العملية اليت تتم تدرجييا مبساعدة عوامل مادية اليت تتمثل يف:
( املهنة  ،السكن  ،التعليم و العالقات مع سكان املدينة . ) ...
وأخرى موضوعية تتمثل يف اإلطار الثقايف والعادات  ،أي ما يطلق عليه طرائق احلياة
االجتماعية .

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

كما جيب اإلشارة إىل بعض عوائق االندماج يف الوسط احلضري  ،وهذا ال يتم دفعة
واحدة بل بالتدريج وتوفر الشروط  ،اليت جتعل سلوك الفرد متوافقا مع شروط التنظيم
االجتماعي يف املدينة  ،وكذا تبين ثقافة حضرية تقوم أساسا على عالقات ثانوية (
عالقات الصداقة واجلوار ) وهي معاكسة للثقافة الريفية الصلبة  ،اليت تقوم على عالقات
أصال على ( القرابة والعشرية )  ،فاملدينة هي مبثابة آلة لالندماج سواء على املستوى اجملالي
أو االجتماعي.
ووضع لودروت ( ) R.ledrutأن النمو احلضري ّأدى إىل ظاهرتني متوازنتني  ،حتضر
اجملتمعات الريفية و ترييف اجملتمعات احلضرية  ،وبالتالي ظهور شكل جديد من اجملال
الذي ال يعترب حضري وال ريفي وبالتالي يتطور منط جديد إلدماج احلياة االجتماعية يف
اجملال  ،وثقافة جديدة )12( .
ّ
إن هذا يدفعنا إىل تناول موضوع مدى اندماج األسرة الريفية النازحة يف املدينة ويدفعنا
إىل تناول أهم حمددات إمكانية اندماج املهاجرين الريفيني يف الوسط احلضري من خالل
عملية التكيف
عملية التكيف بالقيم و العادات احلضرية :
حتمل األسرة املهاجرة إىل املدينة عناصرها الثقافية اخلاصة بها ،إضافة إىل أساليبها يف

121

العدد الثاني :جوان 2011

اندماج املهاجرين يف الوسط احلضري
العيش  ،دون إدراكها مبدى رفضها أو التمسك بها .
وموقف األسرة ويف هذا الوسط اجلديد وأمام عادات وسلوكيات جديدة ترفض بوعي أو
غري وعي هذه الثقافة اجلديدة يف أمناط احلياة املختلفة  ،مثلما يقول « بوتفنوشت»
فما يزال عضو اجلماعة املنتمية إىل العائلة املندجمة يف عشرية مصغرة واليت تنتمي
هي نفسها إىل العشرية  ،ال زال حيافظ اىل يومنا هذا على وعيه الواضح النتمائه».
وهذا االنتماء يوجه يف عدة مفاهيم تعرب عن  ( :الدوار  ،الفرقة او الرفقة  ،العرش  ،السلف
املسمى به  ،التاريخ األسطوري للعائلة ) فهي مفاهيم حيتفظ بها األفراد واجلماعات
و تعرب عن الذاكرة اجلماعية لألسرة أو العرش او اجلماعات القرابية.
وتعترب عملية التكيف االجتماعي من العمليات الديناميكية و ذلك ألن اجملتمع
كما يقول ماكيفر  :دائم التغري  ،فإذا ما استقرت أوضاعه يف بعض األحيان  ،من
قبيل املصادفة  ،فسرعان ما يصيبه شيء من االضطراب  ،وتعود إليه حالة عدم التوازن ،
وهلذا فإن اإلنسان يف نظر ماكيفر يف حاجة دائمة إىل تكيف سلوكي مع اجملتمع
باستمرار )13(.

جيب اإلشارة إىل أن املهاجرين الريفيني يأتون إىل املدينة من األماكن اليت هلا ثقافتها
الفرعية اخلاصة ,أي أنهم يأتون و هم مزودين بأساليب مستقرة يف السلوك و طرق العمل،
و أمناط حمددة من الوالء و االلتزامات و األوضاع االقتصادية و انساق الضبط وقنوات
العدد الثاني :جوان 2011
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فالتكيف مصطلح من مصطلحات علم األحياء ,و يقصد به التغري الذي يصيب
الكائن احلي يف الوظيفة أو الشكل الذي ييسر له البقاء بوصفه فردا أو مجاعة فهي
تلك العمليات اليت تتوافق بواسطتها الكائنات احلية مع مجاعتها يف أوضاعها اجلديدة،
وعند نقل هذا املصطلح إىل العلوم االجتماعية اإلنسانية  ،جند أنه يف علم النفس يقصد
به تغري يف منطه السلوكي الفردي الذي يظهر يف حماولته التوافق مع الوضع اجلديد
 ،أما يف علم االجتماع فيقصد به تعديل السلوك وفقا لشروط التنظيم االجتماعي ،
وتقاليد اجلماعة و ثقافتها ( ... ، )14وميكننا أيضا التعبري عنها بأنها كل العمليات
الواعية اليت حياول فيها األفراد و اجلماعات التالؤم مع األوضاع املختلفة اليت يوجدون فيها
 ،و أن يتمكنوا من تغيري سلوكهم أو تطويره طبقا للظروف احمليطة ()15

اندماج املهاجرين يف الوسط احلضري
االتصال ,كل هذه ليس من السهل أن متوت يف بالبيئة احلضرية اجلديدة  ،بل سيستمر
أثرها و فاعليتها داخل اإلطار احلضري ملدة قد تطول و تقتصر حسب قدرات املهاجرين عن
التكيف معها يف الوسط اجلديد بوجه عام ,فالوجود اجلسماني يف املدينة ال يعنى
بالضرورة مشاركة القروي أو الريفي يف احلياة احلضرية )16(.
رغم االضطرابات االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت عرفتها اجلزائر و اليت أدت إىل
التكدس احلضري يف املدن ّ
إال أن األسر حافظت وال تزال  ،حتافظ عن ميزتها الريفية
من خالل السكن اجلماعي يف املناطق الفوضوية أو حتى خلق أحياء خاصة بها وفق
األسس القرابية والعشائرية ,وذلك ما نالحظه يف أغلب مدن الوطن من خالل أن بعض
األحياء الفوضوية أو القصديرية تسمى نسبة إىل سكانها على أساس أصلهم اجلغرايف
أو العشائري  .ففي مدينة اجللفة مثال يالحظ تشكل أحياء ومناطق شبة ريفية على
ضواحي املدينة كحي العبازيز بن سعيد الفصحى و الزريعة وضواحي كل من بوتريفيس
وعني الشيح الضاية.
قد تدعوا الثقافة احلضرية إىل التخلي وترك ما هو ريفي ,أو على األقل انتقاء األسرة
لبعض العادات احلضرية  ,دون التخلي عن ارثها الثقايف املميز هلا  ،ولقد أشار بوتفنوشت
إىل أنه ال توجد قطيعة حقيقية للبنيات االجتماعية التقليدية  ,إن العالقات االجتماعية
التقليدية املوجودة يف الوسط احلضري مدعمة بالروابط القرابية العائلية وبااللتزام
باملساعدة والتضامن والتعاون العائلي والقبلي .

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

وكل هذه العوامل تتميز بالدوام واإلصرار على البقاء حتى عرب األجيال يف الوسط احلضري
 ،وكما ميكن اعتبار بعض املقاييس احلضرية اليت مل تتأثر بها العائالت الريفية حتى
عرب اجليل الثاني احلضري كالزواج اخلارجي  ،املسكن يف العمارات.
الزواج كمؤشر لعملية االندماج

الزواج هو األخر يعترب عند الريفيني ليس فقط من أجل تكوين أسرة واحلفاظ على
العائلة بل يتعداه إىل يف كونه وسيلة للحفاظ على اإلرث العائلي واملمتلكات األسرية
والقبلية ويعترب أيضا وسيلة لتدعيم للتضامن والتماسك العائلي واحملافظة على روح
العالقات األسرية والقبلية ,وكذا إقامة عالقات جديدة خارج العرش أو القبلية ومن هذه
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االعتبارات ينشط االختالف بني الريف واملدينة باعتبارها نسقني اجتماعيني خمتلفني
كما.
وعلى ضوء اختالف اخلصائص وامليزات تتحدد مستويات تكيف اجليل ,األول من
املهاجرين الريفيني مع جمتمع املدينة  ,إ ّما بالتمسك بقيم الريف واحلفاظ عليها  ،أو التحرر
منها الصاحل قيم املدينة وسلوكيات األوساط احلضرية النها شهدت تغريات ادت اىل ظهور
أنظمة جديدة وزوال أخرى ,أي ان احلضريني اجلدد تكونت لديهم خصوصيات ومسات
بفعل تغري أسلوب احلياة وتغري املراكز االجتماعية ,الشيء الذي جعلهم يفضلون الزواج
اخلارجي عن الزواج الداخلي فنجد أن الزواج وفق العالقات القرابية مرتبط بنسب األمية أي
أن األسر واألفراد املتعلمة متيل إىل الزواج وفق االختيارات الشخصية للمعنيني,وهو أيضا
يتأثر أيضا بنوعية األسرة فاألسرة املمتدة الكبرية غالبا ما يكون القرار أبوي ,أي عن
طريق اجلد او األب او العم ,نظرا للضغوطات االجتماعية اليت تظهر يف األسر الكبرية
اليت ترتبط بعوامل منها
•الرغبة يف احملافظة على األمالك والثروة ضمن األسرة الكبرية
•تعزيز وحدة األسر والعرش وترابطه
•اخنفاض املهور
•اإلبقاء على األبناء قريبني من األهل

عكس األسر الصغرية اليت يسمح فيها غالبا باختيار الشريك
كما يربز لنا الزواج الداخلي عند دوي الدخل احملدود او املستوى املعيشي املنخفض نظرا
لعدم تكلفته عند األقارب
إذا اعتربنا أن الزواج املؤشر األكثر تعبريا لقياس مدى تكيف املهاجرين الريفيني يف
جمتمع املدينة ,ورغبة الريفيني يف االندماج والتخلي عن احلياة الريفية فهو غري كاف
,خاصة على املدى القصري وعرب جيل واحد ريفي حضري ,أي أن هده العملية تتأثر بعوامل
العدد الثاني :جوان 2011
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•اخلوف من فشل الزواج مع الغرباء عن القبيلة

اندماج املهاجرين يف الوسط احلضري
أخرى
من شأنها أن تعرب عن مدى التكيف االجتماعي يف جمتمع املدينة.
االرتباط باألرض :الشخص الريفي يتميز بعالقة متينة اجتاه األرض ليس لكونها مصدر
للرزق  ،بل لالعتبارات العائلية وملكيتها وتوارثها عرب األجيال  ،ويتخذونها كموروث
مقدس  ،ففكرة بيع األرض غري واردة إطالقا أو حتى منحتها كحق يف املرياث للمرأة
خوفا من دخول الغرباء عن أرض العرش عرب األجيال من خالل الزواج اخلارجي،

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

تعليم وعمل املرأة  :بالرغم من إجبارية التعليم وتعميمه يف املدينة خاصة  ،إال أن حظ
املرأة من التعليم أقل بكثري عند الرجل ,واملالحظ أن الريفيني يف املدينة حتى وإن مسح
للبنت بالتعليم والدراسةّ ,
إال احتمال مواصلتها للدراسة ضئيل جدا خاصة بعد سن البلوغ
ّ
إال عند الضرورة  ،حيث االعتماد السائد أن مكان املرأة هو البيت والعمل املنزلي أما العمل
فعند الضرورة االقتصادية غالبا .
تكييف املسكن  :إن إقامة املهاجرين يف املدينة سواء أكان ذلك يف الشقق
العصرية أو املساكن التقليدية أو القصديرية ,ال تتخلى األسرة حينئذ من السعي دوما
إىل تكييف املسكن مع الطبيعة اجلديدة  ،لكن مع مراعاة اختالف األساليب املعتمدة
ّ ،أما اهلدف فيضل واحدا  ،وهو حماولة إجياد بيئة القرية أو الريف أو املوطن السالف ،
حبيث توفر ما ميكن من الظروف ملمارسة بعض العادات والتقاليد املتوارثة منذ القدم
 ،فيمكننا اعتبار السكن كمقياس لدرجة تقبل األسرة للظروف احلضرية حسب
اإلمكانيات « يعرب املسكن عن احلالة االجتماعية واالقتصادية والثقافية لسكانه
واملرافق وأدوات البناء واملوقع واملميزات الداخلية واخلارجية هي املؤشرات األساسية اليت
تبني نوع السكن
ميكننا متييز خصائص تكيف املسكن مع مدى ممارسات العادات والتقاليد
املكتسبة
للمهاجرين الريفيني يف املدينة اىل :
 -الفئة األوىل  :ومتثل سكان العمارات  ،حيث تلجأ األسر يف هذا النوع من السكنات
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إىل إدخال تعديالت جزئية حسب احلاجة من أجل تكييفها مع متطلبات األسرة “ ،
كتغيري النوافذ يف حجمها أو نوعية الزجاج املستعمل فيها ووضعية الشرفات خاصة
إذا كانت حنو الشوارع الكربى كما ميس التغيري غرفة االستقبال وحجمها.
وميكن اعتبار هذه الفئة أكثر التزاما بتحسني السكن يف املدينة ,إذ نرى أن هذه الفئة
غالبا ما تعترب السكن يف الشقق مؤقتا وغري مالئم اىل حني احلصول على سكن مالئم
يتوافق مع متطلبات األسرة لعدة أسباب منها ,ضيق املسكن وعدم كفايته إضافة اىل
عدم جتانس ساكنيه وكثرة االحتكاك مع اجلريان وصعوبة متابعة األبناء  ,وعدم
توافق اجلريان وتغري ملكية ساكنيه باستمرار ,مما يصعب من عملية خلق عالقات
جواريه متينة واملالحظ إضافة إىل عدم وجود جلان األحياء وعدم فعاليتها.
 الفئة الثانية  :وتتمثل يف األسر ذات األصول الريفية املقيمة يف األكواخ والبيوتالقصديرية  ,هذه األسر عموما تعمل على خلق أو توفري بيئة شبيهة بوسطها الريفي
 ،فيالحظ مدى جتنب سكانها للفضوليني ,وتسعى دائما حلماية حميطهم من الغرباء
إذ تعتمد على التجاور والتقابل يف السكنات وتعتمد اغلبها على فناءات قد تستخدم
جلمع بقايا األغراض الريفية وتربية احليوانات ,هذه الفئة أقل تكيفا مع جمتمع
املدينة .

تعمل األسرة غالبا إىل تكييف املسكن اجلديد يف املدينة وفق متطلباتها ومدى
رغبتها يف توسيع جمال االتصال مع جمتمعها اخلارجي .
العالقات االجتماعية  :من صفات اإلنسان وجود العالقات اليت تربطه باآلخرين
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 الفئة الثالثة  :اليت تظم األسر الريفية املقيمة بنوع آخر من املساكن الذي يتمثل يفالسكنات الفاخرة أو البسيطة ,اليت تتميز عن باقي السكنات أنها تقع يف األحياء
العمرانية الراقية واملنتظمة واليت تتميز أيضا بتوفر مرافق السكن احلضري (إنارة
تصريف وجلب املياه  ،غاز  ،هاتف ثابت , ) ..نرى أن سكانها يعتمدون على استغالل
املساحات القريبة من مدخل السكن و إحاطتها بسور لضمان سرت إضايف أكرب حمليط
الباب واستغالل املستودعات غالبا لإلجيار لضمان مدخول إضايف ,فهي أقل متسكا
بطريقة السكن الريفي .

اندماج املهاجرين يف الوسط احلضري
بغض النظر من كونها اجيابية أو سلبية  ،فوجود األفراد يف مجاعات بشرية يفرض عليهم
وجود تفاعل اجتماعي سواء كان يف احلي أو مكان العمل أو اجملتمع احمللي
دون اعتبار حلجم هذا اجملتمع ومدى تطوره ونشأته .
والفرد بكونه اجتماعي ال بد أن يعيش ضمن اجلماعة املوجود فيها  ،ويسعى باستمرار
إىل التكيف فيها  “ ،ويتنازل عن بعض خصائصه الفردية دون أن يؤثر ذلك سلبا على
مفهوم الذات لديه وذلك لضرورة وجوده داخل األسرة أو املدرسة أو اجلماعة أو الشغل أو
املؤسسة اليت يعمل فيها “ (. )17
إن ملوضوع العالقات االجتماعية مكانة هامة يف املدينة ,فهي أساس علم االجتماع وقد
عرف العالقات االجتماعية بأنها الروابط واآلثار املتبادلة بني أفراد اجملتمع واليت تنشأ من
طبيعة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم البعض وتفاعلهم يف اجملتمع
(. )18
وميكننا حصرها عرب عامل الزمن ومدى تواصلها إىل :
عالقات اجتماعية حمدودة  :فهي منوذج للتفاعل بني شخصني أو أكثر  ،ينطوي
االتصال اهلادف واملعرفة املسبقة لسلوك الشخص اآلخر  .كما تعترب وحدة من وحدات
التحليل السوسيولوجي .

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

عالقات اجتماعية دقيقة  :هلا وقت معني  ،تبدأ وتنتهي مع انتهاء غرضها .
عالقات اجتماعية طويلة األجل  :العالقات األكثر استمرارا وتؤدي إىل ظهور
توقعات اجتماعية ثابتة كعالقات الزواج  ،اجلرية  ،العالقات القرابية  ،م خالل حصر
مدى دوام العالقات حسب الوصف وآخر من ميكننا القول أن األسرة إىل املدينة تنشأ
عالقاتها يف املدينة على هذا األساس حسب
العالقات االجتماعية اجلوارية :
تعترب العالقات اجلوارية لدى اجملتمع العربي واجلزائري خاصة من أهم مقاييس التضامن
والتعاون يف اجملتمع  ,فبغض النظر عن احلاجة إىل إقامة تلك العالقات ,حيث الدين
اإلسالمي على التآزر واالهتمام بالروابط اجلوارية واإلحسان للجريان واالهتمام النشغاالتهم
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باعتبار العالقة اجلوارية من الواجبات املقدسة عند الشعوب اإلسالمية ,من خالل رعاية
أحوال اجلريان واإلحسان هلم وحفظ ممتلكاتهم يف غيابهم يف حني أننا جند يف وقتنا
احلالي أن العالقات االجتماعية اجلوارية قليلة جدا  ،فهي توجد من خالل احلاجة إليها « ،
فاجلار ال يشاهد اجلار فرتة طويلة بسبب االنشغال الدائم وكثرة االلتزامات االجتماعية
سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل « (. )19
وهي أيضا تتأثر بنوعية احلي السكين ومدى وجود فضاءات االلتقاء واملراكز
االجتماعية للسكان وتغلب عليها طابع املبادرة ,كما تتحدد حبجم األسرة وتفاعالت
العالقات بني األبناء إضافة إىل صلة القرابة وتقارب السكنات .
العالقات مع الوسط األصلي :
يقصد بها تلك العالقات اليت تربط األسرة املهاجرة بوسطهم األصلي سواء تعلق األمر
بالعالقات األسرية (األبناء  ،اآلباء  ،وعالقات الروابط الدموية ) أو العالقات اليت مع السكان
الريفيني ,واليت قد تكون ذات أبعاد اقتصادية ومعيشيـة ( نوع العمل ازدواجية العمل ،
األمالك واملرياث . ) ...
إن العالقات بني املهاجرين قد تتسم بالدوام كدوام العالقات يف اجملتمع الريفي ,اليت
تتميز بأنها عالقات أولية ,وتقل عنها يف القرية ثم املدينة أين يتسع نطاق التفاعل
وتضعف الروابط االجتماعية فهي نسبية يف املدينة (. )20

بسبب اخنفاض كثافة هذه العالقات  ،وضعف التفاعل ،وهي األمور النامجة عن
البعد املكاني وتكون حمصلتها يف النهاية ضعف روابط االتصال بني األقارب  ،وفتور
العواطف وبروزها . )21( « ...
إن احلفاظ على العالقات مع الوسط األصلي قد تكون أطوال مدة ممكنة بعد
االستقرار يف املدينة ،ألنهم ال يستطيعون قطع صالتهم مرة واحدة ,فهم يستمرون يف
تبادل الزيارات مع األقارب واملقيمني يف الريف  ،كما حيافظون على ممتلكاتهم اليت
هي غالبا مصدر رزقهم ,وميارسون بعض النشاطات االقتصادية فيها  ،إذ جند أن معظم
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فهذا املفهوم يضعنا نريد تفسري كيفية إحداث هذه القطيعة بالنسبة للمهاجرين
تدرجييا

اندماج املهاجرين يف الوسط احلضري
البحوث توضح ذلك  ،إذ يقول بن عطية « الريفي يصل إىل املدينة مبوقفني :فهو
مل يأتي إىل املدينة يف إطار اقتصادي حمدد جدا  ،لكن يف انتظار غري خمطط الندماج
اقتصادي اجتماعي إىل املدينة ,إنه يأتي إىل املدينة وجيلب وحيافظ على كل العالقات
العائلية االقتصادية  ،االجتماعية اليت تربطه بأصله الريفي « (. )22
إن االندماج يف الوسط احلضري يتطلب التنحي عن كل الروابط االجتماعية والعالقات
االجتماعية الريفية تدرجييا وفق احلاجة إليها .
فهناك مفهوم آخر للهجرة من الريف إىل املدينة املرتبط بإحداث القطيعة مع الوسط األصلي
فاملهاجر ينتزع نفسه من االنتماء إىل القرية وينخرط يف البيئة الصغرية املتجانسة يف
القرية لكي يكيف نفسه مع اجلماعات املرجعية املتفرقة يف املدينة . )23( « ...

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

إن التجمع السكاني للمهاجرين الريفيني يف املدينة يدعم وحيافظ على استمرارها
فنجد أن بعض األحياء أو التجمعات السكنية يف املدينة تسمى على حسب تسمية
أعراش املهاجرين أو قراهم أو املنطقة اليت جاءوا منها ,وميكن مالحظتها أكثر يف املراسم
واألحياء
وميكننا مالحظة لدى استمرار العالقات مع الوسط األصلي فهي أحيانا تتجاوز
مظاهر الزيارات للوسط األصلي وتتعداه يف مظاهر أخرى تعرب لنا عن مدى التمسك ببعض
القيم واملمارسات الثقافية الريفية إضافة إىل التعاون والتضامن بني العائالت الريفية
احلضرية أو الريفية الريفية  ،مثلما حيددها بوتفنوشت فهي « يف شكل التعاون
اجلماعي « التويزة « وهي تآزر عدة عائالت تتجمع كلها لفائدة عائلة واحدة  ....وهذا
احملتوى األخالقي االقتصادي واالجتماعي توصل إىل حتديد هوية الفرد اليت تستجيب
إلقتضاءات التعاون اجلماعي  ،الذي مييز باستفادة اجلميع  ،بالكرامة واالحرتام
االجتماعي « (. )24
وميكن مالحظة ذلك عند اجناز النشاطات االقتصادية أو إقامة األفراح أو مساعدة بعض
األفراد اقتصاديا واجتماعيا سواء يف الريف أو املدينة  ،إن املهاجر الريفي عند انتقاله على
املدينة يصعب عليه نقل ثروته أو ما ميلكه إىل املدينة خاصة إذا تعلق األمر باألرض
اليت هي غالبا تعترب جزءا ال يتجزأ من املوروث الثقايف للعرش والعائلة  ،حتى وإن مل
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يستغلها فإنه يشارك فيها غريه من الريفيني يف استغالهلا  ،وال ميكنه التفريط فيها
حتى وإن مل يستغلها
التجمع العائلي والعشائري :
يعترب التجمع العائلى و العشائري القرابي احد أشكال و صور العصبية،حيث قدم لنا ابن
خلدون بادئ ذي بدئ هذه العصبية يف حالتها األصلية،اليت متيزها القرابة الدموية،حيث
يضل الفرد حما فظا على نسبه األصلي
والحظ ابن خلدون على اجملتمعات املغاربية أن احلي املغربي حي منطو على نفسه فهو
مجهورية أبناء العم والزواج يتم بني افراد اجلماعة األصلية ,فاألمر يف هذه احلالة يتعلق
بقرابة العصب الثنائية ،قرابة من جانب األم و قرابة من جانب األب الذي ليس له سوى ابن العم
الشقيق لزوجته)25( ..
تستمر يف الوسط الريفي أنظمة القرابة والنظم االجتماعية التقليدية اليت تقوم على
أساس ّ
الدم « وتعرف من هذه الزاوية بالعصبية ،وختضع كأي نظام اجتماعي آخر جملموعة
من القواعد و املبادئ املنظمة للعالقات فيما بينها (. )26
فبعد استقرار املهاجرين الريفيني يف املدينة  ،كان جيب عليهم أن خيلقوا منوذج جديد
للدفاع إزاء الوسط اجلديد املختلف أحيانا عن وسطهم األصلي ,إذ تعترب التجمعات

إن األسرة الريفية يف املدينة تنجذب حنو أقاربها ومجاعاتها العشريية القادمة من نفس
الوسط األصلي  ,فقط يكون السكن إما جواريا يف األحياء أو معهم يف نفس السكن
ومؤقتا حتى تدبر سكن مالئم  ،فهذه التجمعات توفر عنهم املعانات يف املدينة ومن جهة
أخرى تربطهم جبماعاتهم اليت تشرتك معهم يف ثقافاتهم وتصوراتهم االجتماعية فهذا ما
جيعل من هذا التجمع منطقة عمرانية واحدة أحيانا تنتمي إىل مجاعة أصلية واحدة ذات
ثقافة وقيم واحدة  ،وكما يؤكد بن عطية  « :أن عدد املستأصلني املستقرين يف املدينة
منذ وقت قريب حياولون نقل إىل الوسط احلضري (قواعدهم) تكتمل من األكواخ  ،فهم
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السكنية اليت ظهرت خاصة يف ضواحي املدن كشكل جديد من التجاوز بني اجلماعات
األسرية و القرابية والعشائرية يف احلي الواحد ,الذي يعرب عن مدى متاسك وجتانس
ساكنيه سواء يف األحياء القدمية أو اجلديدة يف املدينة .

اندماج املهاجرين يف الوسط احلضري
جيتمعون حسب شبكة العالقة العائلية اليت متنح هلم األمن  ....يف اجلزائر العاصمة
وبعد االستقالل نرى ان كل أسرة ممتدة جتلب أسرة أخرى حتى تشكلت أحياء جديدة
قروية جتمع من  15إىل  20أسرة . )27( « ..
فاألسرة الريفية القدمية يف املدينة تعترب كسند لكل أسرة ريفية ترغب يف قضاء
حاجاتها يف املدينة أو اهلجرة هلا  ،والعالقات الريفية احلضرية العائلية عموما تعمل على
التقرب املكاني للوحدات القرابية املهاجرة للمدينة  ،إن هذا األمر يشجع على استمرار
تدفق املهاجرين واستقرارهم يف نفس املنطقة اليت تقطن بها الوحدة القرابية اليت ينتمون
إليها  ،وجيدون داخل هذه الوحدات القرابية الريفية نفس مسات الثقافة اليت جاءوا منها من
القرية إىل املدينة «.
هذا األمر يعمل على هامشية األس الريفية يف الوسط احلضري وخيلق نوع من املناطق
الريفية احلضرية اليت تدرج ضمن مظاهر ترييف املدن وبروز مظاهر احلياة الريفية فيها
 ،وتربهن على مدى مجود الرواسب والثقافات الريفية فيه,ا حتى وإن لوحظت بشكل
مكيف مع الوسط احلضري فهي كما تزال حمافظة على إبقائها .
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إن االنتماء إىل جتمع عائلي أو عشائري يف املدينة من جهة يضمن األمن والتضامن
واملساعدة للعائلة اخلارجية ,ومن جهة أخرى يؤدي إىل نقل بعض العناصر الثقافية
الريفية وبالتالي يصعب من عملية التكيف احلضري وخيلق نوع من الصراعات خاصة
مع عدم التحلي بثقافة املدينة  ،كما تعمل التجمعات على إبقاء األنظمة التقليدية
الريفية هلا جراء حتكم نظام اجلماعة على األفراد .
إن النازحني الريفيني مييلون إىل التمركز يف مناطق سكنية متجاورة غالبا تكون
هامشية وعلى ضواحي املدن لتحكم العامل االقتصادي يف اختيار للسكن ّ ،إما لتدني
سعر السكنات او أسعار اإلجيار فيها أو الرغبة يف احلصول على مساعدات اجتماعية
واقتصادية سواء من طرف أبناء عرشهم أو من طرف الدولة كما تعمل هذه التجمعات
إىل احملافظة وصمود العالقات العائلية و القرابية والعشائرية وتعمل على رفض القيم
والقوانني احلضرية الداخلية واحملافظة على الصالت مع الوسط األصلي
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خالصة
يلجأ املهاجرون الريفيون إىل املدينة بغية احلصول على حال معيشي أفضل إىل
اهلجرة اليت غالبا ما تكون مجاعية و إىل أي جتمع حضري مالئم يضمن هلم احلياة
االقتصادية واالجتماعية و األمنية املالئمة قد جتلب  ،وبطرق مجاعية جمموعات
أخرى مما جيعلها مراكز لتجمع الريفيني يف املدينة ونقطة وصول بقية النازحني يف
املستقبل  ،وتعمل هذه اهلجرات إىل خلق جتمعات سكانية ضخمة ريفية متماثلة
السمـات
( االجتماعية و الثقـافيــــة ) ال ختتلف كثريا عن الريفية فهي مشابهة للوسط
األصلي السابق و بالتالي تدعم انتشار املمارسات الريفية يف املدينة  ،و بالتالي يؤدي
إىل خلق أحياء سكنية خاصة مبميزات املهاجرين حسب صالتهم القرابية و العشائرية
وتعمل هذه التجمعات السكنية سواء تعلق األمر يف األحياء الشعبية التقليدية أو
القصديرية على إنشاء صالت قوية و متينة فيما بينها  ،فبالرغم من حداثتها يف
املدينة ن إال أنها تعمل على إنشاء تنظيمات و جلان لألحياء و املقاطعات بهدف الدفاع
على حقوق ساكنيها و املطالبة بتوفري الشروط املالئمة الضرورية

وتعمل هذه األحياء على خلق بيئة ريفية فهي أكثر نشاطا و تواجدا مقارنة مع
التجمعات احلضرية األخرى يف املدينة ..
و يعمل التجمع السكين على خلق أحياء متخلفة حضريا ...فأغلبها غري قانوني
و ال خيضع للشروط القانونية للسكن احلضري و يزيد من الضغط على اخلدمات
العامة يف املدينة  ،فهي ال ختتلف كثريا عن السكنات الريفية و تعمل السكنات
املتخلفة على تسهيل ممارسة األعمال الريفية املدينة اخلاصة ( تربية احليوانات و
املاشية خصوصا )..
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كما يعترب عامل الفقر أو املستوى املعيشي املتدني للريفيني احد عوامل عدم االندماج
يف الوسط احلضري إذ يرغم على إبقاء املهاجرين على اهلامش احلضري و يدعم
التجمعات السكانية القرابية اليت هي غالبا على أطراف املدن حيث نالحظ بـأنها «
عملية نقل للبيئة الريفية»

اندماج املهاجرين يف الوسط احلضري
خيتلف املهاجرون الريفيون من حيث األصل املكاني ( قرية  ،ريف ) يف اختيار السكن
أو احلي السكين يف املدينة  ،فنجد أن النازحني من القرى أقل ارتباطا بالسكنات
القصديرية و الفوضوية مقارنة بالريفيني و البدو الرحل
و تعمل السكنات يف األحياء العشوائية على استمرار العالقات مع الوسط األصلي
مع النازحني من الريف بعضهم البعض و خلق املزيد من التجمعات السكنية القرابية
 ،فتجعل من فرص إقامة عالقات مع احلضريني شبه منعدمة  ،فهي تتأثر بالعالقات مع
الوسط األصلي للمهاجرين ة تتأثر العالقات االجتماعية يف املدينة باألحوال االقتصادية
 ،فالعالقات االجتماعية القرابية تتدعم و تتشيد بسوء األحوال املعيشية للسكان
و تدفعهم إىل االلتزام مبظاهر التضامن و التماسك و التعاون اليت تظهر على شكل
التعاون اجلماعي و االلتزام باملساعدة املادية و املعنوية
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و تعمل العالقات مع الوسط األصلي إىل دعم املهاجرين ماديا و معنويا إضافة إىل كونها
تدفعهم اىل احملافظة على اإلرث الثقايف للعائلة املهاجرة و تدفعهم إىل عدم التخلي عن
احلياة الريفية سواء تتعلق األمر مبجاالت الدخل أو االستثمار يف الريف و تعمل أيضا
على تأمني بقاء الروابط االجتماعية لبني الريفيني و احلضريني يف املدينة مع خمتلف
مصاحل الدولة .
و ختتلف درجة االرتباط بالعالقات االجتماعية التقليدية عند القرويني و الريفيني
 ،فنجد أن الريفيني أكثر تقبال إلنشاء عالقات جوارية أو مصاهرة يف املدينة مع
احلضريني على عكس املهاجرين الريفيني الذين حيافظون على التماسك القبلي و
العائلي باستعمال العالقات الزواجية داخل العرش أو القبيلة.
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