
 
 

 

 

 

قاططعةمتووررؤؤىى  جديیدةة ظوررااتت: منوواالحضريي االمديینة  
 

أأررضيیة االندووةة:   
كر٬، تعكس بعض مالمح تطورر االحضاررةة وواالف بأعمالل وواالمعاصرةة االحديیثة ووااكب االفالسفة ووااألددباء تحوالتت االمديینة      

. توثق ألحدااثث وومحطاتت وومنعطفاتت تارريیخيیة باعتباررهھھھا ٬،وواالسيینمائيیيین ووااألنثربولوجيیيین  تغريي االمؤررخيین اانفكتما  أأعمالل

ووبلزااكك  )(Zola بارريیس ززووال المعة: أأيیقوناتت بفضل ااقتراانهھا بأسماء االحديیثة وواالمعاصرةة مدنناالعديید من اال ووقد أأضحت

(Balzac) ووجيیل فيیرنن(J.Verne)  ووفيیكتورر هھھھيیغو V. Hugo)؛(   فيینيیزيیا( Venise) أأررااغونن )Aragonووبرووست (      

)Proust (ووهھھھيیمنغواايي ) Hemingway(شكريي ووبولل بولزمحمد ططنجة  ؛(P. Bowles)   وو جانن جنيیهھ(J. Genet)  ...  

وسيیولوجيیا٬، (االس باهھھھتمامم علومم إإنسانيیة عديیدةة  )(L’urbainحظيیت قضايیا االمديینة وواالحضريي  منذ االقرنن االتاسع عشر٬،وو      

في االعديید من االمؤلفاتت االتي ووااكبت  ٬،وو ضمنيأأ بدررجاتت متفاووتة٬، بشكل صريیح ذذلك نلمس. االجغراافيیا٬، ااألنثربولوجيیا...)

٬، مروورراا بمرحلة حيیث ااقترنت سيیرووررةة االتصنيیع بسيیرووررةة االتمديین ٬،ااررتباططا بميیالدد االمجتمع االصناعي ٬،ةة االمدنن االحديیثةنشأ

 هھھھذاا االمنطلق٬، يیمكن ااعتباررمن االحالي٬، عصر االعولمة وواالتكنولوجيیاتت االجديیدةة...  االمجتمع ما بعد صناعي حتى عصرنا

يیمكن ااعتبارر ووتبعا لذلك٬،  .تطورر االتفكيیر في االظاهھھھرةة االحضريیةووجهھا من أأووجهھ  ٬، بشكل ما٬،هھھھذهه االعلوممبارراادديیغماتت تطورر 

تطورر. منعطفا باررززاا في مسارر هھھھذاا االااليیومم  عالم االمديینةعرفهھا يیاالتحوالتت االجذرريیة االتي   

تطويیر مقاررباتت ووددررااساتت موااكبة لتعقيیدااتت االظوااهھھھر االحضريیة االمالززمة لهھا٬، وواالتي تعكس  هھھھذهه االتحوالتت لقد فرضت         

 ville)    ٬، االمديینة االعالميیة(ville-monde) مــــاالعال –االمديینة ( يیومم يیوما بعد توصيیفاتت ما فتأتت تتناسلبعض مالمحهھا 

mondiale)،االشبكةاالمديینة  ٬(ville réseau) ،االمساميیة ٬(poreuse) ،االخالقة ٬(creative) ،االجنيیسة ٬ (générique )،٬ 

 ٬،(métapole) يیةاالميیتابول ٬، (satellite)االكوكبيیة ٬، (globale)ةاالكونيی ٬، (en réseau)االمنشبكة ٬، (numérique)االرقميیة

االمتشعبة ٬،  (desserrée) فككةماال ٬، (intelligente)االذكيیة ٬،(Archipelle) ااألررخبيیل  (mégapole)يیةاالميیغابول

 تعتمد تصنيیفاتت اابتدااععيیومم  بعدنشهھد يیوما  ٬،موااززااةة لذلك .) ... (hyper ville)االمتضخمة ٬، (ville hypertexte)االروواابط

فضل االمدنن٬، االمدنن أأ خطر االمدنن٬، أأضخم االمدنن٬،أأ ٬، االمدنن االمكلفة معيیشيیا٬،نن: أأجمل االمداالمدنن لترتيیب سس وومعايیيیر متعدددةةأأ

صنعت شهھرتهھا ووكاالتت ااألسفارر ووأأخرىى  مدننصعودد  أأخرىى٬،موتت وو  مدنن أأوو اانبعاثث برووزز ؛ كما نشهھد أأيیضا ...ناااألكثر أأم

  مكانة عالميیة... بوأأتهھا أأحدااثث ددووليیة

االمركبة االتي تنسج خيیوططهھا  مافي عالقتهھوو  (l’urbain)االحضريياالمديینة ووفي للتفكيیر االندووةة فتح آآفاقق هھھھذهه تستهھدفف       

من منطلق أأنن  ؛حيیاةة ططانمأك ٬،(métropolité)وواالميیترووبوليیة   (urbanité) وواالحضريیة (citadinité)  االمديینيیةتمفصالتت 

تمخض االتغيیر ااالجتماعي. نقصد بذلك ما يیوودديیناميیاتت   سيیرووررااتتمحورريیة في تبقى  ة االمعقدةة وواالمتعدددةة ااألبعادد عالقاال هھھھذهه



 :االدررااساتت االحضريیةااألعمالل ااألددبيیة وواالفنيیة وو ركزيیة فيتشكل محاوورر م ظظوااهھھھر ووقضايیا معقدةة وومركبة من عن هھھھذهه االعالقة

 قصاء ووااالستبعاددإللعزلل وواالتهھميیش وواال وواالمظاهھھھر االجديیدةة ليیاتتااآل ؛االهھجرةة وومشكالتت ااإلددماجج ؛تدااخل االقروويي وواالحضريي

كاتت االعالئقيیة االشب ؛االهھويیاتت وواالثقافاتت االمديینيیة ؛االموااططنة في ززمن االعولمة ؛االحركيیة ووإإعاددةة تشكيیل االمجاالتت ؛وواالهھشاشة

إإيیقاعاتت وومظاهھھھر االتدااخل االثقافي االتي تفرضهھا االعولمة  ؛االتمديین ووتشظي االهھويیاتت ؛ددااخل االمديینة االمعاصرةة ووعالقاتت ااأللفة

  االندووةة أأيیضا ترااهھھھن وو.  ...) ننبرووزز ووأأفولل االمد ؛االمدنن ووآآليیاتت إإنتاجج االعنف ؛االوظظائف ووااألددوواارر االجديیدةة للمدنن ؛على االمدنن

 على تمفصل االماكروويي  وواالميیكروويي وو ؛االعمق االمحليوو فق االكونيااأل منفتحة على نقديیة  بناء مقاررباتتفي على االمساهھھھمة 

عواالم  وواالغوصص في ٬،تدااخل االمحلي وواالكوني في تجارربب مختلفةمظاهھھھر  مساءلةعبر  ٬،االتغيیر ااالجتماعيووآآليیاتت عناصر ل

يیاالستيیهھاماتت٬، فضاء محك اموضوعفسيیفساء٬،  "يیوتوبيیا"٬، بوصفهھااالمديینة  االذااكرةة معالم وويینحت يیؤثث فضاء - دديیناميیاتت  -

  ...عواالم  متعدددةة٬، ال يیقيینيیة

 االعلومم ااإلنسانيیة:ااآلدداابب ووحقولل االتدبيیر االحضريي وو مجاالتتمختلف  ممأأمافاقق االتفكيیر آآبناء عليیهھ٬، تروومم االندووةة فتح          

٬، جغراافيیا٬، االتارريیخ٬،  االلسانيیاتت ااالجتماعيیة االحضريیة٬، ااألنتربولوجيیا٬، اال االسوسيیولوجيیا االروواايیة٬،٬، االتعميیراالهھندسة االمعمارريیة٬، 

في دديیناميیاتت تحوالتت االمديینة ووووظظائف  ررااددووأأ ووتحليیل ٬،مس ووااليیوممبيین ااأللمساءلة ووااقع االمديینة وواالحضريي   االسيیميیولوجيیا...

مسرحا لهھذهه تشكل االمديینة ووااجهھة وو٬، ووكيیف كيیف تعيید االمديینة تشكيیل االمجتمع بل ووإإعاددةة تحديیدهه ييأأ ٬،االمجتمعاتت االجديیدةة

على  رتكزةةاالمللمساهھھھماتت  يیولى ااهھھھتمامم خاصصوو. بشتى مظاهھھھر االتعقيید مالمح االمديینة في عالم يیتسم ؛ وواالكشف عن االتحوالتت

  .االمتدااخلة االتخصصاتتأأووللمحاووالتت االثنائيیة أأوو االمتعدددةة وو٬، تجارربب ووأأ حاالتت ووأأنماذذجج  ددررااسة

 

االمحاوورر:  

I-   ؛إإبستمولوجيیةقضايیا إإشكاالتت مفاهھھھيیميیة وواالمديینة وواالحضريي:  

II- االمديینة وواالديیناميیاتت ااالجتماعيیة :      
ااالجتماعي تغيیراالاالمديینة وودديیناميیاتت  تحوالتت -                                              

  ؛عالقاتت االمدنن بالبوااددييتطورر االتمديین وو  -

 هھووااستعمال االمجالل تدبيیر إإشكاليیاتت/ االمدنن االجديیدةة ووررهھھھاناتت سيیاساتت االتعميیر -

؛ هھووااستغالل  

٬، ااألززمنة وواالمجاالتتتمفصالتت : هھاووأأشكالاالحركيیة االجديیدةة أأنماطط   -

؛االمجالل االعامم وواالمجالل االخاصص... تتتمفصال  

االهھشاشة٬،  االفقر٬، ( لمشاكل ااالجتماعيیةاالجديیدةة ل االمظاهھھھروواالتمديین تعقيیدااتت   -

؛)٬، االتسولل...االبطالة ٬،االجريیمة  

؛شبكاتت االعالقاتت ااالجتماعيیة تطورر االتمديین ووتأثيیرهه على -  

III- : طابب االمديینة/ االخطابب حولل االمديینةخ   
   ؛ االمديینة/ االجسد؛ االمتخيیل/؛ االمديینة االذااكرةةاالمديینة /صوررةة االمديینة ( - 

)...االمديینة/ االنص  

أأددبي؛ كخطابب االمديینة...)/ االقصة االروواايیة٬،( ااألددبيیة ااإلنتاجاتت في االمديینة -  



      االمديینة ووقضايیا االتعددد االلغويي وواالتدااخل االثقافي؛ -

  .وواالكوني االمحلي تمفصالتت: ديینةاالم ثقافاتت -

 

االلجنة االتنظظيیميیة:  	  
	(LERIC)أأعضاء مختبرر ااألبحاثث وواالددررااساتت حوولل االتددااخلل االثقافي        	  

	توواارريیخ هھھھامة:   	  

- : آآخرر أأجلل إلررسالل االمقتررحاتت.2015أأكتووبرر  18  	  
- إإشعارر االمشارركيینن بقبوولل مقتررحاتهھمم. : 2015نوونبرر  15  	  
- 	 .قصدد نشررهه ضمنن أأعمالل االنددووةة آآخرر أأجلل إلررسالل االنصص االكاملل للمددااخلة :2016ماررسس  27   

	  

:للجنة االعلميیةاا  

هھھھدديیة عبدد االكافي ( جامعة توونسس االمنارر٬، توونسس)؛  محمدد آآيیتت االرراامي ( جامعة شعيیبب االددكالي٬،        

وونسس)؛ ؛ جاكليینن باشا (جامعة جنووبة٬، تجامعة شعيیبب االددكالي٬، االمغرربب) االمغرربب)؛ عبدد االررحمانن أأجبوورر (

( جامعة شعيیبب االددكالي٬، دداانيیالل باجوومي (ااألكادديیميیة االملكيیة االبلجيیكيیة ٬، بلجيیكا)؛ محمدد بنن جلوونن 

( جامعة شعيیبب ؛ االحسيینن بووددووحح ( جامعة شعيیبب االددكالي٬، االمغرربب)؛ عبدد االووااحدد بنووحوودد االمغرربب)

مدد ؛ فووززيي بووخرريیصص ( جامعة بنن ططفيیلل٬، االمغرربب)؛ محمدد شقرروونن (جامعة محاالددكالي٬، االمغرربب)

( جامعة شعيیبب االددكالي٬، ٬، فررنسا)؛ محمدد ددااوودد 2االخامسس٬، االمغرربب)؛ كلوودد كووررتيیي ( جامعة ليیوونن 

( جامعة شعيیبب ؛ عبدد االسالمم فررااعي (جامعة محمدد بنن عبدد هللا٬، االمغرربب)؛ عبدد االعالي حنيیني االمغرربب)

جامعة االحسنن  ؛ كاررلل هھھھافالنج ( جامعة ليیيیج٬، بلجيیكا)؛ عبدد االحميیدد اابنن االفاررووقق (االددكالي٬، االمغرربب)

–االثاني٬، االمغرربب)؛ لططيیفة قاضي ( جامعة باجي مختارر  عنابة٬، االجززاائرر)؛ ساميیة قصابب شررفي ( جامعة 

( جامعة شعيیبب االددكالي٬، ٬، فررنسا)؛ عبدد االووااحدد مبرروورر3توونسس٬، توونسس)؛ برريیجيیتت لووبيیزز ( جامعة ليیلل 

جامعة ليیيیج٬، بلجيیكا)؛  ؛ جانن مارركك موولوونن (( جامعة شعيیبب االددكالي٬، االمغرربب)؛ أأحمدد مكاوويي االمغرربب)

؛ ( جامعة شعيیبب االددكالي٬، االمغرربب) االنجارر؛ نجالء ( جامعة شعيیبب االددكالي٬، االمغرربب)خليیلل مغررفاوويي 

؛ ( جامعة شعيیبب االددكالي٬، االمغرربب)مارركك كغبوورر ( أأررشيیفاتت وومتاحفف ااألددبب٬، بلجيیكا)؛ عبدد االحقق صباحح 

-؛ جانن( جامعة ليیيیج٬، بلجيیكا) اييڤ؛ لووسيیانن سترريی( جامعة شعيیبب االددكالي٬، االمغرربب)محمدد سرربووتي  جاكك  

-تاتانن -وورريیي ( جامعة فرراانسوواا رراابليڭ  ٬، أألمانيیا)؛ محمدد ڭڭتوورر٬، فررنسا)؛ أألفوونسوو ددوو توورروو (جامعة ليیبززيی 

؛ خالدد ززكرريي ( جامعة االموولى إإسماعيیلل؛ مكناسس).( جامعة شعيیبب االددكالي٬، االمغرربب)يیاقيینن   



	  	   	  

	  

 

  حوللاالندووةة االدووليیة في االمشارركة  بطاقة

ة وواالحضريي: منظوررااتت جديیدةة ووررؤؤىى متقاططعةاالمديین  
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وجزةة: بيیبليیوغراافيیا م -  

 

 

 



- :نبدةة عن سيیرةة االباحث  	  

	  

 

 


