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خيار املواطن بين الحجر الصحيّ  ،19 جائحة كوفيّد
ّتصورات أوليّةّ : وإشكاالت املدينة

 ّ (1) بشيرّيحمزة 
 (2) تريكي نسيمة

ّ ّمةمقد 

ضمن الدراسة  هذه  املخاطر  تدخل  )   ،سوسيولوجية  املخاطر  مجتمع  ورليش،  أأو 

تب2009 ملا تشكل من  اقتصادية  (،  كارثيةعات  فالجزائر  ،  (Lavell, 2020)  ،واجتماعية 

لتتجنب هذ  وقعها الجغرافيبحكم م التي تنتشر بدون توقف، ليجد  لم تكن  ه الجائحة 

بي نفسه  الجزائري  والرغبة     املواطن  البيت  في  عليه  املفروض  الصحي  الحجر   واقع 

بعض   أشغال فيقضاء  لفي الخروج، سواء من أجل اقتناء مستلزمات البيت اليومية أو  

أو هرب الضرورية،  النفس ي  الحاالت  الضغط  الوباءو   من  رافق هذا  الذي   ؛  االجتماعي 

التي تعاني منذ مدة من ضغوطات    حيث تضاف الجائحة إلى إشكاالت املدينة الجزائرية

 . تمشاكل كبيرة على جميع املستوياو 

مساهمة    تأتي الدراسة  فيهذه  الباحثين  طرف  االجتماعية  و   اإلنسانية  العلوم  من 

الطبي  فهمل الجانب  عن  بعيدا  الجديدة  الظاهرة  اجتماعية    أخدهابل    ، هذه   ظاهرة 

التعرف على هذه  « phénomène socio-spatial »في مجال جغرافي معين   الهدف منها   ،

من مجال جغرافي  و  آلخر تنقله من وسط الجديدة في مجتمعنا خاصة الفرد و   الديناميكية

الدراس   تكمنو   . « mobilité dans l’espace »آلخر االجتماعي    ة هذه  البعدين  ذات 

تفاعبعين    األخذفي    الجغرافيو  بصفة    اإلنسان هما  و   أال   أساسينعنصرين    لاالعتبار 
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  اءسو دين فيه  و جمع الوسط الجغرافي املو   اتفاعلهم مدى  املجتمع بصفة عامة و خاصة و 

مساحات  النقل العمومية و   كوسائل  هو السكن أو املجال العامتمثل في املجال الخاص و 

  أماماملجتمع نفسه محصورا  . فقد وجد الفرد و نتزهات وغيرهااملو   كاألسواقاملستقطبة  

الحجر   معحالص واقع  سل  إلزامية  ي  لو تبني  جديدة  احتياطات  كات  مع  تعاملهم  كيفية 

في   العدوى،  من  غير الوقاية  والعالم  ظل ظروف  الجزائر  تشهدها  أثناء    اعتيادية  وذلك 

و  رفعهالحجر  تدوين    (confinement) (déconfinement)  بعد    ا ومخالفاته  اآلثار بغية 

 .التي ال تظهر مباشرة بعد رفع الحجركانت أم بعيدة و قريبة املدى 

تتبع  فقد كان من الضروري علينا التأقلم في مجال البحث العلمي مع هذه الظاهرة و  

كوفيدآ املعي  ،19–ثار جائحة  للمواطن  على  اليومي  عنه    واألسر ش  ترتب  وما  الجزائرية، 

واالقتصادية االجتماعية  الناحية  من  يومية  الجائحة   .من ضغوطات  انتشار  كل 
َ

ش   كما 

 
 
هاجسا الصحي  الحجر  يتقاسمهيوم  وفرض  متقبل    هكلاملجتمع    يا  ومن  من  ورافض، 

القرارات الصادرة  الجائحة والجحر الصحي و   ة القرى ملواكبساكن في  ساكن في املدينة و 

 الحكومة. عن 

املتواصلة  األول فالهدف   الدراسة  هذه  مراحل  من  عدة  طريق  و   ، على  عن  تتم  التي 

  هو تحديد  تماعيةعلى عدة فئات اجفي مختلف الواليات و   ةوزعامل  االستمارة االلكترونية

و  سوسيولوجية  باملوضوعاتر رؤية  مرتبط  معرفي  على    حتى و   .كم  التعرف  من  نتمكن 

ما  و والتعامل مع الجائحة  على املعايير االجتماعية للمجتمع    ةطارئالتحوالت الالتغيرات و 

من   عنها  و   ارتبطت  ةجديد  اتسلوكنتج  االجتماعية  بالجائحة،  املعايير  هذه  أثرت   كيف 

 .هما بعدو  في الحجر الصحي

ّمنهجية البحّث

 البحث   استثنائية في طرقا  ه  كل فرضت الظروف االستثنائية التي يعيشها املجتمع العاملي  

االجتماعي،   التباعد  تستلزم  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  خالل  في  استعمال  من 

اإللكترونية   الظروف  االستمارة  هذه  مثل  في  بالغرض  تفي  أن  يمكن  تم  قد  و تقنية 

وزعت   .لكترونيوالبريد اإلبوك بالخصوص الفيستوزيعها عبر وسائل التواصل االجتماعي 

الزمالء األساتذة والطلبة الباحثين من  البداية على مجموعة من معارف  كمجموعة    في 

الثلج    أولى كرة  بذلك  مشكلين  بتوزيعها،  بدورهم    ( l’enquête VICO, 2020)ليقوموا 

التي شهدها النقل والتنقل   إلى العينة التمثيلية. وتهدف إلى دراسة التغيرات  حتى نصل 
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امل في  للفرد  وتعايش  بالنسبة  الصحي  األسر دن  الحجر  ظل  في  السكني  املجال    وسط 

بحيث احتوت االستمارة على مجموعة من األسئلة    فرض احتياطات السالمة الصحية.و 

ملت  تشاتأثير الحجر الصحي على هذا الدخل، كما  حول طبيعة العمل والدخل اليومي و 

ملتغير    أن   كما   .بعدد أفراد األسرة وطبيعتها )فردية أو جماعية(  أسئلة تعلقتكذلك على  

وضعنا هذه  قد  و   ،تغير الفضاء املنزليوالجنس وعدد األوالد تأثيرا في توزيع الغرف و   السن

سئلة بغرض التعرف على العادات والسلوكات املستجدة خالل الحجر من طرف أفرد  األ 

امل مساحة  إلى  باإلضافة  الجزائرية،  والحجر    الجانب   هو و   سكن األسر  بالسكن  املتعلق 

الوسائل  أدرجنا  الصحي، و  التعامل مع توقف هذه  النقل والتنقل وطبيعة  أسئلة حول 

وكيفي فجائي،  يستفيدوابشكل  لم  الذين  األفراد  و   ة تصرف  االستثنائية  العطل  لم  من 

  منها سؤال واحد مفتوح ترك   امغلق  سؤاال   62يتوقفوا عن العمل. احتوت االستمارة على  

 للمستجوب املجال في التعبير عن رأيه في نهاية االستمارة. فيه

ونسعى لتكون    ،اإلجاباتأكبر عدد ممكن من    نطمح إلىو الدراسة ال تزال مستمرة،  و 

الجزائر  املجتمع  فئات  مختلف  وتشمل  واملستوى  ي متباينة  والسن  الجنس  حيث  من   ،

 ذلك. ر اإلقامة غي سكن ومكان التعليمي واملنهي وطبيعة ال

ّفئة املعنية بالدراسةال

   %53.1نجد منها    األولية  تفريغ نتائجهاعملية    فيو  استمارة  187  ءملتم لحد اآلن  

ال التالية  ناثمن اإل    %40.1ذكور ومن  العمرية    سنة    25-15  : منمشكلين من الفئات 

و فئة     %14.4نسبة    55-45و     28.3 %45-35و     %40.1سنة    35-25و     %11.2بنسبة  

وس  55-65 بنسبة،  فوق    األخير في  نة  ما  التوزيع  من     %11.2نسبتها    65فئة  ناحية 

لكن من    ؛  والية   16من    أكثر موزعة عبر كل التراب الوطني لتشمل    ة الجغرافي كانت العين

على االستمارة    اإلجابةفئة شاركت في    أكثر تمثيل في املستوى التعليمي كانت    ةجهة نسب

بنسبة  اإل الجامعي  التعليم  ذوي  املستجوبين  فئة  من  وبخصوص    ، %95.7لكترونية 

هي طبيعية مقارنة مع  و ،   %45.5ب نسبة  ز  الة االجتماعية فقد شكلت فئة الع  متغير الحا

تكون إما    وهي الفئات التي عادة   %51.3  سنة التي تشكل  35من    األقلالفئات العمرية  

العمل عن  البحث  أو  التمدرس  طور  بنسبة  في  املتزوجين  فئة  نجد  ثم  التي  و    53.5%، 

من   أكثر  العمرية  الفئات  إلى    35تشمل  و فوق   ماف  65سنة  فئة    األضعفالنسبة  ،  هي 

أ بمقدار  املطلقين  األرامل  متغيرين  %2و  اليومي  والدخل  األوالد  متغير عدد  أخذنا  . كما 
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الصحي أ الحجر  مع  التعايش  في  محورية  نقطة  يشكالن  لكونهما  الدراسة  في  ساسيين 

وتغيرها األسر؛  ،والجائحة  يوميات  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  اإلشكاالت  إن  حيث    تحدد 

وتبقى باقي املهن      %72.2جابة املتحصل عليها تشكلت من فئة املوظفين بنسبة  أغلب اإل 

،  من العمال األحرار   %4إلى     %2و  ينبطالمن ال   %14بين    تتراوح ماخرى  األ   والفئات  

ا   يمكن تبرير هذه اإلجابات والنسب بعدمو  الفئات املستهدفة على  العينات  إلجابة  تعود 

االستمارات  من  النوع  هذا  تعد    .على  الدراسة  أن هذه  ال    ، مبدئية  محاولةكما  نتائجها 

 . آثارهاالجائحة و استمرار بحكم   تزال لم تضبط بعد

من أشكال عدم    شكال   جسدتحد بل  في امتدادها ال تفرق بين أ  19-فيدفجائحة كو 

امل  ،املساواة الثابت و من حيث  اليومي  البيت  املنقطعستوى املعيش ي والدخل  ، ومساحة 

و  التداوي  على  والقدرة  به،  املرتبطة  تشكلوالفضاءات  التي  العوامل  من    بحق   غيرها 

ترتبط    ام مه  فصال  التي  الالمساواة  فصول  مرتبطة    والجوائح،  ةباألوبئمن  ليست  فهي 

بعينها ذات  و   ،بفئة  غيرها هي  دون  معينة  املرتبطة    خصائص  األوبئة  بعض  نحو  على 

عدم  بشموليتها و بالفقر وشروط النظافة وفي بعض األحيان الوسط البيئي، بل إنها تتميز  

 .  بينها التفريق

ّإنسانيةظاهرة اجتماعية ّو إلىالوباء من ظاهرة صحية 

ّ لوباء غير معروف انطلق من مدينة  ا، انتشار 2019واخر سنة  ألقد شهد العالم في  

  غلب مناطق األرض في النصف األول أ، ليشمل   (M.Salama, 2020)هان الصينية"و و "

من  ل،  2020  سنة  من جديد  شكل  مع  صراع  في  البشرية  سريع  األوبئةتدخل   ،

ساعد على توسع بؤرة الوباء التطور الذي شهدته وسائل النقل    ، وقدالعدوى و  االنتشار

العدد   حيث  من  العالم،  و و في  الحكومات  لتشرع  التنقل.  في  سرعة  العاملية  املنظمات 

صحية متعددة، بغرض الحد أو على    إجراءات محاولة السيطرة على الوضع، عبر اتخاذ  

الذي    إيقاف   األقل الوباء  هذا  ضحاياه    أضحىانتشار  انتشار  و يوميا.    باآلالفيسجل 

البش  بظاهرة جديدةليس    األوبئة كثيرا منها  على  العالم  بل عرف  من    شدأرية  خطورة 

كو  كورونا  املناطق  19-فيدفيروس  مختلف  في  كثيرة  وبيئية  طبيعية  كوارث  عرف  كما   ،

و  انتشار    ربما واألزمنة،  هو  اليوم  الجديد  التواصل  قنوات    وتعدد  اإلعالموسائل  األمر 

املعلومة سرعة  من  زادت  التي  و   االجتماعي  الذي  وتنوعها  األمر  مصادرها،   تعدد 

و   األخبار   إشكالية طرح   و الكااملغلوطة  تروع  التي  على  ذبة  تأثيرها  من   اإلنسان تزيد 
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(Van Bavel and al., 2020) .   وال أمن هذا الوباء،    والجزائر كغيرها من البلدان لم تنج  

و  الجغرافي  الوبلكذا  ملوقعها  فيها  انتشر  التي  البلدان  من  بالكثير  بدايته،  عالقتها  منذ  اء 

إلى    أوروبابلدان جنوب  على غرار الصين و    إجراءات اتخاذ  املجاورة، مما دفع بالحكومة 

كل   على  الكلي  الحجر  فرض  عبر  البليدة  والية  في  الوباء  بؤر  ظهور  بداية  في  احترازية 

الواليات على شكل حجز جزئي، مع تشديد  أ  اإلجراءهذا    لليشم  الوالية،   التدابير غلب 

الف تسخير  طريق  عن  الخارج  من  الوافدين  املواطنين  على  و الصحية  املنتجعات  نادق 

ملدة   الكلي  للحجر  تك  التي   حجر الهو  و يوما،    14السياحية  و   ليفه اتحملت  ذلك  الدولة 

حمالت دعائية عبر    اإلجراءاتتجنبا لتوسع بؤرة الوباء في مناطق جديدة. كما رافق هذه  

االشهارية،    اإلعالموسائل   ملتحذير من  لوامللصقات  املطلوبة  والواجبات  الوباء  ن  خطر 

 من هذا الفيروس.   أسرتهاملواطن للوقاية وحماية نفسه و 

علينا    كان أو  لزاما  بدراسة  في  القيام  للمساهمة    -  الفبيري   عنىبامل  -فهم  محاولة 

جديد   لواقع  املجتمع  بتصور  اإلملام  بغية  وذلك  واملجتمع،  املواطن    مفروضتصرفات 

ارتداء  : أي  ،عليه نحو  على  جديدة  وسلوكات  الصحي  و   الحجر  التباعد  الكمامات 

و  كل  االجتماعي  التجارية  وقف  و النشاطات  النقلواالقتصادية  كل  و   وسائل  تأجيل 

و  الفردية  واملدارس    الجماعية املناسبات  املساجد  وغلق  والدينية  الرسمية  واالحتفاالت 

في الحسبان،  والجامعات   التي لم تكن  األمور  أثرت بشكل أو بآخر على  و غيرها من  التي 

الذي هو محل  و ه  لالحياة االقتصادية واالجتماعية والنفسية للفرد واملجتمع الجزائري ك

  .نحاول التريث في التحليل قدر اإلمكان من أجل ضمان الحياد السوسيولوجيو دراستنا.  

إلى   مع فاإلضافة  تزامن  الذي  و   التغير  الجائحة  من  انتشار  بداية  الصحي  الحجر  فرض 

مارس    أواخر  نسب2020شهر  عرفت  التي  الجزائرية  الواليات  أغلب  على   مرتفعة    ا ، 

فيما  شكلت هذه الجائحة صدمة كبيرة خصوصا  أخرى من ناحية و من املصابين بالوباء، 

تكمن خصوصية  وهنا  الحج،  و كشهر رمضان وإلغاء شعائر العمرة    تعلق بالجانب الديني 

املجتمعات في العالم التي مستها الجائحة وإن لم  مقارنة بغيرها من  اإلسالميةاملجتمعات 

السابقة   ا  األولىتكن  و   أغلقتالتي    اإلسالميلعالم  في  املساجد  شعائر    فيها  ألغيتفيها 

  .(2020 الخوري،)الحج والعمرة 

األ  و تعد  األمالفيروسات  وبئة  علم  بحث  دائرة  علماء    ،راضفي  تخصص  ومن 

و  تغالبيولوجيا  التي  األرضية  يشكل  املجتمع  أن  إال  طريق  الطب،  عن  الوباء  هذا  ذي 

الوعي   وتناقص  الخطر،    باملخاطر العدوى،  حجم  إدراك  عدم  يجعل  أو  الذي   األمر 
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ومجهول   مرئي  غير  عدو  ومن  نفسه  املجتمع  حماية  على  قادرة  غير  الدول  سلطة  من 

هاجس  وازداد هذا ال ،بالنسبة للبشر منذ األزل  اكبير  ااملخاطر هاجسوشكلت  .بشكل كبير

و  تواجههم  التي  املخاطر  األرض وتنوع  ارتفاع عدد سكان  الكبيرةالفمخمع  )اولريش،    تها 

خلفت  التي  شد تدميرا، و أالجوائح  للكثير من األوبئة و   لبشرية عرضةا  ت(. لقد كان2009

أ  اآلالف واملاليين بشكل رهيب،  الحياة    جوانب  ثر علىمن املوتى في مدة زمنية محدودة 

و  ودول،  ومدن  مجتمعات  على  قضت  و بل  الشعوب  سياسات  من  كما  غيرت  عالقاتها، 

بها   و ارتبطت  التأويالت  من   التي  و ،  غيبيةالتفاسير  الكثير 
 
األوبئة  ت هذه  أسباب  رجع 

إلى إلى  والجوائح  أو  غيبية  أمامال  تفاسير  املجتمعات  لصدمة  وذلك  اإللهي  هول    غضب 

 .  عدد األموات التي تحصدها

م في  639/هـ18أشهره "طاعون عمواس" سنة  ا عرف العالم اإلسالمي الطاعون و كم

إلى طاعون أنطوني  مبراطوية الرومانية،  وقبله تعرضت اإل عهد الخلفية عمر بن الخطاب

  ؛ م  1352-1337أشهرها الطاعون الذي عرف  باملوت األسود سنة  ق.م، و   165-180سنة  

نسمة  حيث مليون  بمئتي  ضحاياه  عدد  البيقدر  عرفت  كما  العصر ،  في  أوبئة  شرية 

كوليرا   وباء  منها:  او   1923-1817الحديث  القرن  أواخر  في  الصفراء  عشر  الحمى   لتاسع 

أمريكا  و   في  االستعمارية    ،1إفريقيا الجنوبية  الفترة  في  أوبئة  عدة  كذلك  الجزائر  وعرفت 

بأو  يعرف  ما  ال  ـشهرها  التيفيس"  و ش"عام  االستعمار  تحالف  بشاعة  على    الوباء.اهد 

وانعكست على كل واقعه اليومي ومعيشه،   ، األوبئة في الفكر البشري واإلنساني  أثرت هذه و 

 خير دليل هذه اللوحة الفنية التي عبرت عن آثار الوباء في اإلنسان بشكل عام. و 

 

ّ السكان األصليين في أميركا الالتينيةّماليينوباء الجدري أباد :  1الشكل 
 /https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/3/10:  املصدّر

 
1 aljazeera.net/news, 2020. 
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ف املجتمعات حيال هذه الجوائح،  كثيرا في التعرف على تصر   ا كان تاريخ األوبئة مهم

لكن الثورة  املخاطر، و كن للبشرية من تكوين رصيد علمي وصحي يجنبها الكثير من  قد مو 

جعلت الفيروسات األكثر  و ،  العلمية التي شهدها هذا العصر ال مثيل لهاو    التكنولوجية  

النقل   تطور وسائل  بفعل  التنقل  في  بالسرعة  و تطورا وسرعة  وتميزها  أنواعها  اختالف 

، لقد  شكلت اليوم العمود الفقري للمدن  قدرتها على قطع املسافات الطويلةالعالية و 

اقتصادهاو لحديثة  ا مرتبطا  شريان  القرن جعلته  إلنسان هذا  اليومية  الحياة  فتعقد   ،

و   أكثر البعض    يبعضه و   أمسفي  فأكثر،  التقارب  إلى  كان    ،التواصلالحاجة  فقديما 

دابة   من  راحلته  على  يعتمد  و املسافر  منفردا يمتطيها  منه  يسير  يتطلب  اليوم  لكن  ؛ 

فتدخل عامل  األوبئة.  املناخ األفضل النتقال األمراض و التجمع مشكال بذلك  التقارب و 

و  النقل  وسائل  قدرة  وعامل  والسرعة  من  الزمن  هائل  نقل عدد  في    املسافرين. التنقل 

 أن نهتم بالنقل كعنصر مهم في هذه الدراسة.   ارتأينالذلك 

 فرض الحجر الصحّيالنقل والتنقل ّو

العصرية  إن حركية    الحياة  او يومية.  تستلزم  تعمل  ل هذه    ااقتصادي  امنشطحركية 

اته  التنقل في حد ذ  الذي يشكل في الوقت    إلى آخر،يستلزم التنقل من مكان    ا اجتماعيو 

و ال الفيروس،  النتشار  املساعد  النقل تعتبر  عامل  علىالوسيلة    وسائل  ذلك.    املساعدة 

النت الشفكان  سريعو ار  أثر  على  و   باء  جراء    النقل   طاع قمباشر  كبير  بشكل  تضرر  الذي 

الوطن تراب  نشاطاته وأشكاله عبر كل  و   توقيف  النقل    إلىوكذلك من  بتجميد  الجزائر 

و  والجوي  الحركة  البري  شلل  عنه  ترتب  مما  و البحري  والبحرية  العديد  الجوية   بقاء 

الوطني تم مباشرة مع    اإلطار . فعلى  داخل الوطن أو خارجه  سواءمن املسافرين عالقين  

الوباء    إعالن النقل الجماعية    إيقاف  األولىحاالت    الخاصة، العمومية منها و كل وسائل 

  هذه القرارات و   ،أو الحجر الكلي في بعض الواليات  تحديد الحجر الصحي لفترة التنقلو 

  ا ضرر   إنذار ف دون سابق  ألحق هذا التوقو   ،واالنتظاراملواطن في حالة الترقب    تأدخل

و  املسافر  النقل  على  أو    سواءعلى صاحب وسيلة  الواليات  بين  ما  منها كانت    الحضرية 

الحديدية. و   الحافالتو   األجرة سيارات  ك السكك  لكثير من    حتى  بالنسبة  الوسائل  فهذه 

لهي    اتالفئ الوحيدة  للبعض    ر مصدو   تنقللالوسيلة  هذا    خر اآل العيش  في  والعامل 

و  بالتحديدالقطاع  القطاع  دراستنا    رأينا   لذلك  .الخاص  في  التطرق  الضروري  لهذا  من 

األسئلة تتعلق بطرق التنقل في حالة توقف   بعدد منستمارة  تقديم ا   الجانب من خالل 
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أدى هذا التوقيف  االقتصادي  على الصعيد    أخرى من جهة  و   ،من جهة  النقل العمومي

العاملة    هذه الفئة لتنظم  وبالخصوص في املدن    . إلى فقدان الدخل اليومي لفئة معتبرة

البطالين  إلىفي القطاع     ة الراهن  الفترة  في  الدراساتو   تبقى اإلحصائيات الرسمية، و فئة 

على  التبعات التي عرفتها من خالل الحجر الصحي  لتحدد حجم هذه الفئات و   متوفرةغير 

للقطاع  غرار  النقابية  االتحاديات  من  املقدمة  اإلحصائيات  ظو.  بعض  العجز  في  هذا  ل 

هذا الضرر عمدت الحكومة إلى تقديم بعض املساعدات املالية على    املسجل ولتخفيف

منح،  الرمزي   شكل  التعويض  هذا  انتظار  في  الناقلين  من  البعض  يشهد   ليبقى    الذي 

حالت دون استفادة معظم املنتمين    حسب البعض التي   بعض الصعوبات البيروقراطية 

منها   ألسباب   للقطاع ل  عدة  الطويلة  التسيير  اجتماعي  سوء  التأمين  نحو  على  لقطاع 

  ذلك.غير وامتالك صكوك بريدية و 

غير   االستثنائية  الظروف  هذه    تاالستراتيجيا  على   التعرف  يبقى  ، زمنياحددة  املفي 

الكلي و   املعتمدةالطرق  و  الحجر  أغلب واليات  خالل    ا الجزائر فيمالجزئي املفروض على 

القطاع هذا  تسير  استفهام  يخص  بداية    ؛نقطة  مند  القطاع  هذا  يخضع    األزمة حيث 

من    ابتداء  فبعد التوقيف الفجائي  ،يعتبرها البعض عشوائيةعدة قرارات    إلىالصحية  

القرار  إ  ،2020مارس    20تاريخ   عقب اجتماع مجلس   2020مارس    17بتاريخ  الصادر  ثر 

العمل باستثنابيسمح    آخر   صدر قرار   ،أشهر   ةثالثوالذي دام قرابة  الوزراء     ء استئناف 

بغض النظر عن  ف.  البعض تعجيزية  لكن بشروط اعتبرهاو بين الواليات    األجرة سيارات  

التي   الوقائية  كارتداء التدابير  ضرورية  و   أصبحت  التباعد    مراعاة الكمامة  مسافة 

على الحافالت تخفيض عدد  ، استلزم  متناول الزبون وضع معقم اليدين في  و   االجتماعي

الزبون الذي لم  فرض وضع عازل بين السائق و   األجرة، وعلى سيارات  %50  إلىالركاب  

بالرغم  و   ، فهذه الشروط الركوب سوى في املقاعد الخلفية مثنى أو فرادى  بإمكانه يصبح  

إلى تهدف  و   من كونها  الناقل  االقتصادية جد وخيمة  أن  إال الزبون  حماية  وال    ،عواقبها 

الناقل  ذلك  إلى  دف  الذي صا  يتحملها سوى  الوقجانب  هذه  و رفع سعر  مراعاة  دون  د 

بدعم   لخلق    األقلعلى    ااستفادته   أو الفئة  القديم كتعويض  السعر   التوازن    بعضمن 

 .   الصحية األزمة حين الخروج من هذه   إلى

الفجائي النقل  التوقيف  الخاص  ب  أضرار إلحاق    إلى  أدى   لقطاع  مالك    سواءالناقل 

و   إلى  ىأدمما    األجرةسيارات    أو الحافالت   املدن  داخل  الحركة  الدوائر  شلل  بين 

ت  الذيو والواليات.   كيف  هو  املوضوع  في  املواطن  أو   مكنيهمنا   التعايش   من  يتمكن 
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السيارة    أو   استغالل السيارة الخاصةرار فق  ؟وسائل النقل  انعداما الوضع في ظل مع هذ

سيارة   ،العائلية في  يت،   « le covoiturage »اأحيان  التشارك  من  لم  حتى  املواطن  مكن 

  االت كراء السيارات والتي كان ك مع غلق و   اللجوء لكراء سيارة ولو للحاالت االستعجالية 

لتعقيم بعد  من ا  ةالوقائيالتدابير  كل    أخذشرط  بات  الفئ  تسهل تنقل بعض  نأ  هامكان بإ

سكان املدن على    لجأ   األجرةسيارات  الحافالت و   فيه  توقفت  الذي . ففي الوقت  كل زبون 

سكان   مثل    إلى  األريافغرار  الشبكة  على  املتوفرة  كالتطبيقات  للتنقل  جديدة  وسائل 

« temtem et yassir » و خواص  ،  سيارات  على  تعتمد  التي  التطبيقات   مسجلين  هذه 

الشبكات، لم   الستياء كبير    أدىمما    األجرةقرار الوقف بعكس سيارات    يمسهافي هذه 

" سائقي  الفئة    ،"األجرةوسط  هذه  رسمي   بشكل للعمل  األخيرةوشجع  صرح  غير    كما 

  جانب هذا فنسبة معتبرة من املستجوبين باتوا يفكرون في اقتناء  إلىبعض املستجوبين.  

نارية   الهوائية  أو درجات  حدود    الدرجات  املش ي    تهم إمكانافي  اعتماد  عند  أو  وسيلة 

من    ،الضرورة الوسائل    أن فبالرغم  للبيئةو   ة ايكولوجيهذه  تبقى    أنها  إال   ، صديقة 

كوسائل    التجارية وتقلص املوارد املالية لألسر تماالت مطروحة في ظل توقف الحركة  اح

األ   بديلة. النتائج  ظل  ماهيففي  حول  سؤال  في  املستعملة    ة ولية   للنقل  الوسائل 

اإل  كانت  العادية  الظروف  أن  في  الحضري    %  49.2جابة  النقل   % 54ويستعملون 

و   يستعملون الخاصة  أن    %  28منهم  السيارة  حين  في  األجرة  سيارات   %1.6يستعملون 

النارية الدراجة     %76ثرت هذه الظروف على تنقلهم فنسبة  ؛ حيث أفقط يستعملون 

،   %56.7 ن توقفت تنقالتهم بنسبة ؛ فكان أعملهم يتطلب وسيلة نقل  ستجوبين امل  من

خلال  شكل  اليو   مما  الحياة  نمط  و في  فئات    املهنية.مية  على  الدراسة  تعميم  انتظار  في 

رافقتهم   التي  والصعوبات  الفرق  تجسد  أن  يمكن  والتي  وأكثر هشاشة  أخرى  اجتماعية 

الكلي   الصحي  الحجر  مرحلة  قائمو خالل  يزال  ال  الذي  و الجزئي  اآلن،  لحد  مواصلة  ا 

 توقيف وسائل النقل بين الواليات.

الح  عليه،و   النقل  إشكالية  يمكن حل  أنه  بعد  نعتقد  بعث خطة جريئة  عبر  ضري 

هذا القطاع الذي يعرف    . نظماملهيكل وغير  املالجائحة تنظم وتضبط هذا القطاع غير  

مشاكل أثرت على املدينة ومستخدميه، فحتى الخيارات األخرى للتنقل غير متاحة، كما  

الذي جعل األمر  الهوائية،  الدرجات  ومستعملي  الراجلين  ملسارات  التام  الغياب    نالحظ 

يتم الحديث فيه  في الوقت الذي    تتمكن من مسايرة متطلبات العصر واألزماتال  مدننا  

 .« smart city »على املدن الذكية 
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لفرض نموذج لتسيير هذا    مؤهلة بامتياز   مدينة  على سبيل املثال  مدينة وهرانتعد  

جديد،  القطاع بشكل  الحضري  العمومي  النقل  ضبط  فيها  يمكن  والتي  باستغالل  ، 

التي أوقفت النقل بشكل عام كإجراء وقائي جذري يعكس عدم و أوال،    19-جائحة كوفيد

العمومية،   والشركات  الخواص  بين  املنقسم  القطاع  في  التحكم  على  الوقت  القدرة  في 

البلدان  الذي رجعت القطا  بعض  في هذا  تعتمد  العمومي فقط مما  التي  النقل  ع على 

الجائحة  بلها    سمح في عز  استمراريته  الخطو ضمان  بتخفيف  التباعد  فقط  ط وضبط 

لسنة   املتوسطية  لأللعاب  احتضانها  وثانيا،  املقاعد.  بفعل  و   2021بين  تأجيلها  تم  التي 

يمكن عبرها ضبط هذا القطاع املتعدد تحت قطاع واحد على  و   ،2022لسنة  الجائحة  

الحضري   لنقل  عمومية  مؤسسة  املو و شكل  النقل  أشكال  كل  املدينةدة  و جتسيير    ، في 

التجربة تعميم  يمكن  باالعتماد    ومنه  البالد،  في  السلطات  أعلى  من  سياس ي   بقرار 

 آراء املختصين والدارسين.  على و  ءعلى خبرا

ّ إمكانيّةبين خصوصيات السكن ّوّ البيت:البقاء فيّ ّ وإلزاميّةالحجر الصحيّ 

ّالبقاء فيّه

  ة املساواالحجر الصحي، على نحو عدم  أن نستشف بعض  إفرازات الجائحة و يمكن  

اليومي   العمل والدخل  امليادين كتناقص فرص  الكثير من  في  بين املواطنين  االجتماعية 

يشكل  ، و (Van Bavel and al., 2020)  مين االجتماعيوالتغير في املستوى املعيش ي والتأ

مشكال  ذاته  حد  في  الجزائر،  السكن  أ  في  حيث  العالم؛  بلدان  باقي  غرار  برزت  على 

حة بينت عدم املساواة في السكن  ترافقت مع الجائ  (Anne Lambert)  دراسات جديدة

هذا    ال يمكن أن يستثنى    شكالية الفضاء السكني في التعامل مع هذه الظروف لذلكوإ

االوقات فكيف هو  في كل    ته سر تعايش الفرد وأمجال    هو   ، فالسكنمن الدراسةاملتغير  

ظرف  في  الصحي  الحال  ي  الحجر  الذي  كل  االجباري،   من  األسر تطلب     املكوث   ة أفراد 

  السكنيفي هذه الظروف داخل املجال    األسر ، فكيف تتأقلم هذه  طوال النهار  في البيت

زولة التي تفتقد  سكان األحياء الفوضوية أو املناطق املعب  نمثلو   ،طبيعتهو أنواعه    دبتعد

املياه وإمكان النظافة، كمالشبكات  البيت وعدد غرفه واحتواءه على    تخلق   ات  مساحة 

د  افر القدرة على تحمله من طرف ألصحي و املستلزمات الصحية الفرق في طريقة الحجر ا

سئلة حول موقع املسكن، في القرية أو في املدينة،  فلقد احتوت االستمارة على أ  األسرة.

التركيز    إن كانثم   أو في عمارة مع  والفضاءات    على عدد الغرف عبارة عن سكن خاص 
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حيث أبدت النتائج األولية    ؛   والد وعدد األ التسلية لألطفال  ضافية ومساحات اللعب و اإل 

أ األ بدو ممن  عن  إجابتهم  منهم  ا  اإليجار   %52سئلة  بين  ما  متنوع  فردي  سكن    لديهم 

عند   أو  و العمومي  الوظيفي الخواص  نجد    ة،السكنات  سكن     %48كما  في  يعيشون 

العائلي هناك  عائلي. و  إلى متغير الدخل  يعتمدون على دخلهم الخاص     %71.7بالنسبة 

الوالدين   %28.3و أحد  تقاعد  من  إما  إضافي  دخل  الزوج    %   42.9لديهم  دخل   أو 

 . %  14.3ضافي وعمل إ  % 42.9أو الزوجة بنسبة 

الدولة منذ أكثر من عشر سنوات    وإذا أخذنا عمليات توزيع السكنات التي باشرتها  

الفئاو  الهشة  باألخص  للمالحظة مؤشر ت  عليها    ا  يطلق  التي  السكنات  هذه  أن  نجد 

ومكون االجتماعية  غرف    ة السكنات  ثالث  من  أغلبها    تتميز ،  2م  45مساحة    معدلبفي 

السكناتب هذه  عرفتها  التي  التبديالت  بفعل  للشرفات  التام  الشبه  والتي شرع    الغياب 

بعد    معظم فيها   مباشرة  الشقق  من  الشرفات    تسلمها املستفيدين  املساحة    إلى بدمج 

و تلل  « espace habité »املسكونة   و  عويض  حتى  السكني  املجال    األمر لزم    إنتوسيع 

تتوافق هذه املساحة مع عدد    أنبهدف    االستغناء عن الفضاء الخارجي الوحيد للشقة 

إشغال املساكن في الجزائر  متوسط    أنو   « rapport logement-famille »  األسرة   أفراد

مع العلم أن املتوسط العاملي هو خمس أفراد في    1994للسكن في سنة     %7.72  ـقدر ب

 %1.01باملقارنة مع فرنسا    %  2.86  ـنسبة إشغال حسب الغرف فتقدر ب  أن  كما .  السكن

كما     %0.84  وهولندا   االجتماعية  للسكنات  من    60  أنبالنسبة     الوعاءباملئة 

من   يتكون  الجزائر  في  السكنحسب  غرف    3إلى    2العقاري  وزارة     1993  تقرير 

(Toumi Read, 2016).  العمارات   ملعظمهذه التعديالت التي تشوه املنظر الخارجي    وتأتي

في   خالل  الواقعة  بنيت  التي  السكنية  على  مؤشر   األخيرة  العشريةاألحياء   غياب ا 

و   لوائح لضبط  هذه  عمرانية  مثل   absence de réglementations »األعمال تنظيم 

urbanistiques »  .  مع  فيأتي الذي   الظروفالوقت  فيه  الراهنة  أكثر    أضحت  الشرفات 

للعب الخارجي  املجال  لتعوض  الصغار،  لألطفال  بالنسبة  خصوصا  ضرورة    في   من 

ا  الذي أصبح ممنوعا بحكم  الصحي والتباعد االجتماعي بعدما حدائق أو الشارع    لحجر 

لتجد هذه األسر نفسها   األسر الجزائرية. أفراد م منمهاملتنفس الوحيد لجزء كان يشكل  

  كمات كبيرة من النقائصا تر   أمامفي ظل هذه الجائحة    في هذه الفترة التي ال تزال ممتدة

يتطلب إعادة النظر فيها أو تقويمها  والتي    عام للسكن في الجزائر ى التصور المستو على  

 حتى تتماش ى مع طبيعة األسر الجزائرية والظروف الطارئة. 
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بالخصوص    نفإ  لذلكو  املدن  أغلب سكان  الصحي من قبل  بالحجر  القبول   فكرة 

إتحديال  من  الشباب به  وااللتزام  السكنات  ات،  فضيق  التعبير،  صح  إن  وارتفاع  نجاز 

عدد أفراد األسر مع إمكانية تجاوزهم سن العشرين واختالف الجنس يشكل أكبر عائق  

اليوم  مكوث  يجعل البيت طوال  في  البطالة  ،  شبه مستحيل  الفرد  إلى مشكل  باإلضافة 

يواجه والشباب'...(  هالذي  األسر  أرباب  من  كبير  يتوقفون   عدد  ال  التذمر    الذين  عن 

على نحو أصحاب الحرف    ،قارةالقهم غير  ارز أر من مصادر  والشكوى في ظل غلق الكثي

في كل هذه الظروف يصبح تعايش أفراد األسرة داخل مجال سكناها  وواملهن اليومية،  

كل األسر الجزائرية نفس الظروف، لذلك ركزنا    ال تعيش  بطبيعة الحال و   .أمر جد صعب

ك الشرفات ومجاالت خارج  امتال ض األسئلة املتعلقة بعدد الغرف و في االستمارة على بع

أو شقة في عمارة    ارضيأ  اخاص   اإن كان سكنحديقة أو األسطح و نوع املسكن  الالغرف ك

 ؛  ن كل هذه املتغيرات تخلق الفرق في إمكانية االنضباط في الحجر الصحي ؛ أل   إلى غير ذلك 

املساواة في الحجر الصحي الذي ارتبط كذلك  عدم  حيث يمكن التعبير عن هذا الوضع ب

التنقلب ال    ، كيفية  ممن  أفالكثير  بهم  الخاصة  النقل  وسائل  الحجر  يمتلكون  عليهم  ثر 

النقل وسيلة  انعدام  بسبب  العمل  عن  التوقف  إلى  بالبعض  دفع  بل  كبير،    .بشكل 

بر و  التي  االجتماعية  الفروق  أشكال  من  شكال  املتغيرات  هذه  الجاتشكل  مع  ئحة  زت 

و  الصحية  و و   االحترازية.وتبعاتها  مستمرة  الدراسة  النهائية  تبقى  بعد  النتائج  تكتمل  لم 

التي يمكن من  ق من الفرضيات واإلجابة عن األسئلة املطروحة و حتى نتمكن من التحق

التعرف   املعيأكثر على  خاللها  الجائحة و ال  وفهم  شالواقع  في ظل  الجزائري  الحجر  فرد 

 الصحي. 

كوفيد مستورة19-فجائحة  كانت  التي  االختالالت  بعض  بينت  من    ،،  الكثير  وعجز 

تأزما    ، ولكن األمر يزدادليس في الجزائر فقط  ات والسياسات العمومية في العالمالقطاع

مدننا التي تعاني منذ وقت طويل من نقص في القواعد األساسية التي تشكل املدينة    في

 املعاصرة وتضمن رفاهية العيش للمواطن.

ّالنزوح من الوسط الحضري خيار مؤقت أم مشروع مستقبلّي

اإلقامة   مكان  الوباء  تغيير  المتالكهم    ا خيار   كانلتجنب  وذلك  البعض،  إليه  لجأ 

العائلي،   إلى شاطئ البحر  و سكنات ثانوية أو السكن   هذا الخيار يسمح لهم بالتنقل إما 

املدينة التي   طريقة رؤيةأن هذه الجائحة غيرت من   يبدو و . املدن الصغيرةالقرى أو إلى  أو 



 ..ّ.الحجر الصحي، خيار املواطن بين 19-كورونا كوفيد

131 

وحصن ملجأ  قريب  وقت  في  تعد  الرز   ا كانت  عن  والبحث  النجاة  أجل    حيث   ؛  ق من 

الوبائي الوضع  هذا  في  من    ،طاردة  أضحت  لكل  والريبة  الخوف  من  حالة  وتشكل 

اعتقادا أن الظروف الصحية أفضل،  أصبح التفكير في االنتقال إلى خارجها  و يقصدها،  

العدوى  وإ مست  كما  حضرية  ال شبه  نظرا النخفاض عدد سكان املناطق  مكانية تجنب 

التي   رمضان  شهر  في  الحياة  تغيالدراسة  فيعرفت  و   حركية   را  حيث  املجتمع  من  الفرد 

 بعض املمارسات املرتبطة بهذا الشهر. التنقل والنشاط التجاري و 

جديدا   منطقا  الوضع  هذا  فرض  إلقد  في  كلتمثل  ترتيب  الحياة    عادة  مجريات 

وعالقاتنا االجتماعية واملمارسات ذات الصلة بالعمل والتنقل والسكن وكذلك    اليومية 

لتشكل  الصحية  امليادين  ا تتماش ى معهمستقبلية  نظرة    العادات  د  بشكل محدو   .في كل 

و  املدن،  في تصميم  النظر  تعزيز إعادة  األوبئة  سبل  في تجنب  تكون مساعدة  بمرافق  ها 

مراكز   في  العدوى خصوصا  عبر  العامة  التجمعااملنتقلة  واألماكن  املطارات  نحو  على  ت 

كوفيدو  كورونا  وباء  بين  كما  الجماعي.  النقل  وسائل  على  شموليت  19-تطوير  وقدرته  ه 

و  والحواجز،  الحدود  كل  بين  اختراق  تفرقته  و املجتمعفئات  عدم  إلى  ،  تعيدنا  بذلك 

باملجتمعالتفكي الطب  عالقة  في  الحد  و   ،ر  في  االجتماعية  العلوم  تفيد  أن  يمكن   كيف 

دراسة سلوك املجتمع في الظروف  سلسلة العدوى عن طريق التوعية واإلرشاد و   أو قطع

و  و األزماتالطارئة  التضامن  على  كقدرته  و ،  االجتماعي،  الجائحة  التكافل  ألثر  إدراكه 

اال  دون  التصرف  في  و وعقالنيته  الدعاية  وراء  و ندفاع  التأقلم   قالشائعات،  على   درته 

الجد الوضع  استمرار مع  على  والحفاظ  النجاة  من  يتمكن  حتى  بعض  يد  غرار  على  يته 

املجتمعات التي تمكنت من االستمرار في نمط حياتها العادي مع فرض بعض اإلجراءات  

التساؤل و االحترازية،   يطرح  م  ؛  اآلتي  هنا  نحن  للخطر  أين  املدرك  الواعي  املجتمع  ن 

يبقى العمل امليداني    األخير في  و  ؟ مستمرلى تجاوزه بشكل متضامن ومتكاثف و القادر ع و 

يفترض أن    نظرة التأني التيتزيد  والتحقيقات السوسيولوجية املعمقة هي الفيصل، كما  

 دراسة.   أيةكل تفكير سوسيولوجي من مصداقية  تسم

ّخاتمة

لكن نسبة الضرر  الجلي لحد اآلن، و تظهر في شكلها  تبعاته لم  يزال الوباء قائم و   ال 

تع املدة  هذه  رافقته خالل  و التي  ترافق  التي  املعاناة  عن حجم  فكمثل  بر  الجوائح،   تلي 

فئات االجتماعية للمجتمع الجزائر،  التي لم تمس مختلف الهذه و   ةفي دراستنا املتواضع
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أن  وذلك لظروف وخصوصيات إال  بن،  يتعلق  عليها فيما  املتحصل  الضرر  سبة  النسب 

املعنوي، كما  ذا الضرر منه املادي والصحي و ه   %72.7جابات  مثال بلغت من مجموع اإل 

املجيبين على االستمارة بلغت    بأن نسبة الضرر من جراء هذه الظروف بالنسبة لألقار 

، إن لهذه األرقام داللتها  %   54.2هم هذا الضرر هو فقدان الدخل بنسبة  ، وأ 71.5%

فهي  أهميتهاو  املائة؛،  من  الخمسين  بقصور    تتجاوز  نعترف  املعتمدة  احيث   لعينة 

لكن تقدم لنا  ويمكن عبرها تعميم النتائج، و   ي، في البحث وعدم تمثيلها للمجتمع الجزائر 

 فترة صعبة من واقع املواطن في ظروف استثنائية.  ملحة مختصرة عن

ماو  كوفيدشكل    بقدر  و   19-فيروس  اقتصادي  ضرر  كل    إنسانيمن  على  وصحي 

العالم   أشعوب  بعجدنه  إال  و   لةفع  والتفكير  من    إعادةالبحث  الكثير  في     األمور النظر 

كرة تفش ي الوباء والحجر  الضرورة، فف و   األهمية من حيث    ، في مجالت مختلفة ومتباينة

ضبط  ، و أولوياتهكل   ترتيبإلى إعادة   ا التباعد االجتماعي جعلت املجتمع مضطر الصحي و 

متمثال  مباشر  ا  أو تعايش معها، لكونها لم تشكل له ضرر   هااملشاكل التي عاش الهفوات و 

الحياة   فقدان  الحالةوألفراده.  في  هذه  و في  املماطالت  كل  تتوقف  حيث  التأجيالت  ؛ 

خطر في  اإلنسان  حياة  إلى  وتصبح  دفعنا  الذي  األمر  أجل  ؛  من  العمل  بهذا  املساهمة 

شه اليومي الذي أرهق  الجزائري، ومعي  نقاط جد مهمة في يوميات املواطن  علىالتنبيه  

النقل  مؤسسات الدولة على غرار السكن و   كاهله النقص الكبير في مختلف هياكل تسيير 

املبادرة وتحمل املسؤولية   املفتوحة وثقافة  من    شكال واملساحات الخضراء والفضاءات 

و امل الجزائري  للمجتمع  الثقافي  السلطة  وروث  بين  التجاذب  خضم  في  فقدها  الذي 

سعي  ون مؤسسات قادرة على تطبيقها، و طر بدتمع عبر محاوالت فرضها لقوانين وأواملج

 االلتفاف على هذه القوانين. املجتمع إلى ضمان استقراره عبر محاولة 
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