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به   بادر  الذي  العلمي  التداول  ليثّمن  الجماعي  ف 
ّ
املؤل هذا  البحث  يأتي   مركز 

حول جائحة كورونا وتأثيراتها املختلفة على الجزائر  في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية  

والعالم، استنادا إلى قراءات وفرضيات أولية في الفترة األولى من الوباء، وذلك من خالل  

املوسوم   األول  االفتراض ي  الدولي  امللتقى  يومي  تنظيم  والجائحة"  جوان    4و  3"املجتمع 

مع  2020 بالتعاون   ،" األ مركز  في  للبحوث  االجتماعية  فاعلون"  والعلوم  نثروبولوجيا 

 . 1واإلنسانية 

العلمي الذي  التقرير    في  مركز الكراسك  مواصلة إلسهامات باحثيامللتقى    وكان تنظيم

"معيش الجزائريين خالل  حول موضوع    لندوة الجهوية لجامعات الغرب الجزائري أنجزته ا

الصحي   الحجر  كوفيد    واستراتيجيةفترة  بعد  قراءات  ،  "19ما  من  متعّددة  انطالقا 

ة  واالقتصادي  ةد االجتماعيابعحول األأوراق بحثية  ، وذلك من خالل تقديم  التخّصصات

والقانونية إلى  للجائحة.    والنفسية  دافعا  األولي  التداول  هذا  بتحقيقات  وكان  القيام 

أولى املعطيات   الوباء    امليدانيةميدانية مرحلية الستثمار    تبعاته الصحية و املرتبطة بهذا 

 وآثاره املختلفة. 

"مجتمع   في  السائدة  األنظمة  اشتغال  طرق  معظم  زعزع  مستحدث  واقع  وأمام 

بيك  "،  ةاملخاطر  أولريش  هذه  ،  Ulrich Beckبتعبير   العودة   إلىاملجتمعات  اضطرت 

طرق ذاتها  إلى   ألنظمتها    واعتماد  مل  استراتيجياتوضع  و مغايرة  التغييرات  جديدة   جابهة 

وتّم  العاملية.  األزمة  غير    التي فرضتها هذه  السلوك  املتاحة ملواجهة  الوسائل  تسخير كل 

لهذه الجائحة على املستوى املحلي والدولي، مع كل ما    املتوقع للفيروس والتأثير الكارثي

 
ّ
 فته من خسائر بشرية منذ بداية انتشارها. خل

. 

 
على ما قّدمه من خبرة  نتقدم بالشكر الجزيل للمشرف العام ملركز فاعلون الدكتور مبروك بوطقوقة  1

  تقنية في التعاون مع إطارات املركز بما ساعد في نجاح امللتقى االفتراض ي.



 تقديـــم

16 

نحو    2020نزحت الجزائر منذ شهر مارس    ،ها الوباءبلدان العالم التي مّس   غرار وعلى  

وشمل بشكل أوسع مناطق    ،الجزئي و الكليالحجر  خيار الحجر الصحي الذي تراوح بين  

نة من الوطن أكثر من غيرها نظرا لتفش ي الوباء وارتفاع عدد اإلصابات والضحايا فيها  معيّ 

كبير   نحو  فحسب،  .على  الصحي  الجانب  على  الجائحة  هذه  تأثير  يقتصر     مّس   بلولم 

للمواطنين اليومية  الحياة  جوانب  من  العديد  العمق   واالقتصادية  االجتماعية  ؛   في 

إلى جانب  ر ضرورة إشراك العلوم االجتماعية ، وهو ما يبّر والثقافية والسياسية  والتربوية

 . املعّقدةهة نحو معاينة وتحليل هذه الظاهرة في الدراسات املوّج  ةعلوم الصح

الطبّ  األبحاث  فيه  تتسارع  كانت  الذي  الوقت  فعّ ففي  للفيروس،    ال ية إليجاد عالج 

يحّل  ترياق     محلّ   وتوفير 
ّ
املؤق العالجية  امل البروتوكوالت  بغرض  تة  الساعة  لحد  تداولة 

جهدا في دراسة   علوم اإلنسان واملجتمعخر الباحثون في لم يّد  ،ة الوباءالتخفيف من حّد 

وتحليلها املجتمعية  مّس و   ، التفاعالت  التي  للوباء  السلبية  التأثيرات  األفراد استنطاق          ت 

سواء حد  على  خالل    ،والجماعات  ممن  مقارنةدراسات  مع    يدانية  اإلجراءات  تكّيفت 

مساءلة    ت وتّم     تها مختلف األنظمة الحكومية في العالم.والتي تبنّ   ، بها لتسيير األزمة  املعمول 

مغاير بشكل  املوضوعات  من  الالعديد  أشكال  ودراسة  نشأت  جديدة  العالقات  ،   التي 

سي    مستأنفق  افي 
ّ
عنتمخ البحثية  بروز    هض  الحقول  مختلف  في  جديدة   إشكاالت 

  فهم أزمة صحية من أجل  إليها    للرجوع  ملّحة ولذا كانت الضرورة  لعلوم االجتماعية،  في ا

 .  ينتج عنها من آثار اجتماعية مع كل ماو 

   ،وبناء على ذلك
ّ
األوراق البحثية التي  ف الجماعي بين دفتيه جملة من  يجمع هذا املؤل

وقشت  
ُ
مقاربة    حيث كان الهدف هو   والجائحة"، "املجتمع  حول  امللتقى الدولي    فيُعرضت ون

االجتماعية   العلوم  منظور  من  الصحية  األزمة  عند هذه  املجتمعية   والوقوف    الرهانات 

 واآلثار  
ّ
تمخ مختلف  التي  في  الجائحة  عن    خلخلت والتي  اليومية،  الحياة  جوانب  ضت 

  جّل   رت تمحو و   في مختلف القطاعات الحيوية.  والحوكمة التسييربطريقة أو بأخرى أنظمة  

اإلسهامات حول مسائل ذات أولوية في البحث االجتماعي األنثروبولوجي وحتى االقتصادي  

 باإلشكالية الرئيسية للملتقى.  ة والنفس ي واملرتبط

املطروحة للنقاش والتداول وكذا بعض  اإلشكاالت النظرية  التساؤالت األولى و تتطرق  

تحليل  االستكشافية  التحقيقات   إلى  بناؤها األولية  أعيد  التي  أو  الناشئة     العالقات 

 
ّ
ويتعل موبوء.  محيط   في 

 
املؤل هذا  في  األمر  بمختلف  ق  باملعيش    املوضوعاتف  املرتبطة 



 تقديم

17 

  األنظمة الصحية واالقتصاديةبذلك على الخصوص  خالل فترة الحجر، ونعني    االجتماعي

  دن، وكذا تسيير الحيز ل في املوالحركية والتنّق   والدينيةوالخطابات    القانونيةواإلجراءات  

التي طرأت    التحّوالت بحثية أخرى . وتناولت أوراق  الجغرافي باإلضافة إلى رهانات الرقمنة

مسألة  إضافة إلى    واملدرسة والجامعة،  األسرة  على بعض مؤسسات التنشئة والتكوين مثل 

 
 

ش التي  واملكانة  الثقافي  املتخيّ االستهالك  في  الوباء  على    لغلها  الروائية  والكتابة  الشعبي 

    والعاملي. املحلي املستوى 

عند   ف 
ّ
التوق األزمة  وتّم  بسبب  تفاقمت  التي  واالقتصادية  االجتماعية  الالمساواة 

ظروف    دوتعّق   األخطار  تصاعدفي الحياة اليومية، خاّصة مع    ضرر من    ه ألحقتوما    الصحية 

طات االجتماعية واملهنية جراء تفش ي  مختلف النشا  وأشكال استمرار  الحياة وطرق العالج

يه النشاطات  ف  تغّيرتوكشفت أنظمة الضمان االجتماعي عن محدوديتها أمام وضع    الوباء.

النشاط    أو  املوازي والتي يحتل فيها العمل  ،  بشكل تام في كل القطاعات االقتصاديةاملهنية  

 من جهة أخرى   غير الرسمي 
ً
 كبيرا

ً
ت بعض األوراق إلى أشكال  . وفي هذا السياق، تطّرق جانبا

 التضامن االجتماعي في الفترة األولى من الجائحة وآليات املناعة واملقاومة املجتمعية. 

ق ب
ّ
 ما يتعل

ّ
  ،  قطاع التعليم العاليوأما

ً
 بديال

ً
 فقد فرض التعليم عن بعد نفسه خيارا

  صعوباتللتخفيف من وطأة ال ال غنى عنه في فترات الحجر الصحي
ّ
بت عن غياب  التي ترت

إلى املؤسسات   البديلة لسّد الجامعيةإمكانية الولوج    . وبالرغم من أهمية هذه الصيغة 

 
ّ
إال البيداغوجية  بيداغوجية خاّصة و أنها تفترض    الفجوة  ا  عميق   ا إجرائيا  تفكير حوكمة 

 كما    .التقنيةيأخذ بعين االعتبار الفوارق االجتماعية والصعوبات  
ّ
كية  مسألة الحر   تلشك

والتكّف  الجزائر  في  الحضرية  املناطق  أو  املأهولة  األوساط  املصالح  في  طرف  من  بها  ل 

 يدفع إلى تسليط الضوء على  تحّد   العمومية في فترات األزمة 
ً
 عسيرا

ً
الوظيفية    االختالالتيا

تّم  التي  والتدابير  النقل  املركزية واملحلية   التي عرفها قطاع  السلطات    اتخاذها من قبل 

 
ّ
 .  في الوضع السائد مللتحك

فقد  إلهيا،    ا بوصفه لعنة أو عقاب  خطاب ديني حول الوباء  وإذا الزم األزمة الصّحية 

ت
ّ
إصدار عدد من الفتاوى في شكل    خطابا مغايرا من خالل   الدينية الرسمية  الهيئات  تبن

فترة   التي فرضتها    الجائحةبيانات خالل  الصحي  الحجر  وتدابير  الطّبية  الخطابات  تؤّيد 

الجماعية الصلوات  ومنع  املساجد  بغلق  منها  ق 
ّ
تعل ما  خاّصة  العمومية،    . السلطات 

امللتقى موضوع املخصّ املدوّ   وتناولت مناقشات  األدبية  صة لهذه الظاهرة االجتماعية  نة 
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األدباء  الصحية   بعض  لدى  جلّيا  اهتماما  عرفت  منها  حيث  ق 
ّ
تعل ما  خاّصة  والشعراء 

 با
ّ
 لتمث

ّ
الثقافي  الت تترسخ بعناية في املوروث  الت الشعبية عن الباتولوجيا الوبائية، وهي تمث

لحظات    في ومعاناتها ها  الالمادي للمجموعات االجتماعية، وتصف على نحو دقيق معيش

  انبثقتوقد    غير املرئي.  الفيروس هذا ملواجهة    إضافة إلى الطرق التقليدية املتبعة   ،األزمات

عن هذا املتخيل الشعبي العديد من األشكال التعبيرية األدبية التي جعلت من الجائحة  

 من مصادر 
ً
 اإللهام الفني. مصدرا

الختام   في  نشير  أن  يفوتنا  لبنان  وال  الباحثين من  أوراق  أهمّية  واليمن  والعراق  إلى 

املجتمعات في سياق األزمة خالل الفترة   وإسبانيا بما أعطى فرصا للمقارنة بين ردود فعل

اإل  وتبقى  الجائحة.  من  وتوّج األولى  رؤى  الجماعي  اإلصدار  هذا  في  الواردة  هات  سهامات 

 الدراسات اإلمبريقية املتراكمة  ، وأّن في فترتها األولى  19لية حول أزمة كوفيد  أوّ وفرضيات  

هذا  تي أثارتها املناقشات في  العن عديد التساؤالت  هي الوحيدة التي بإمكانها أن تجيب  

 صاتها حول الجائحة. التي تداولتها العلوم االجتماعية بمختلف تخصّ أو تلك  امللتقى
ّ

 (2) املستارّي جياللّيّو   (1)صورية مولوجّي
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