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دراست في وسط  :بوهران الشبابين ألاشكال الجديدة للتديّ 
 *طالبي

ّ(1)محمد مرزوّق

ّمقدمت

ّ
 

، اإلاجخمو فئاث ملاسهت مو بلُتبدىم غالبُتهم ؤلاخطابُت ّو في الجضابش الُىم،باب ًبذو الش

1امدىسٍ ااحخمانُ نىطشا
ّالذًمغشافي فلـ، ّو اإلاهؿىلى وال حهىد هزه اإلاياهت إ .

 
ما أًػا لذوسهم إه

الىاظو  الخداكهمهزا اإلاهؿى نلى َشهذ ّو .ًنيالذ ّ شله فيخطىضا ر الاحخماعي لخغحّ في افانل ال

 وبفهالُت الىاظهت مشاسهتهم في مػهشًخ ، همااث اللشن اإلااض يحعهُىفي  ظالمُت لإلهلاربالجبهت ؤلّا

مثل هزه الكىاهش التي نشفتها ًدبح ن مً . 2ججمهاجهّو هزا الحضب اإلادل ّالتي كادها هشاث كااإلافي 

خها  ّالجضابش في الفترة العابلت مً جاٍس ٌّّ  الشباب بأن 
 
ؤخز ًت ًمىً أن مهم ّ احخمانُتفئت لىن شي

ه  ظلىهها
 
ًهام مؤشش نلى أه

 
لهًني الحلل الذ ّ لخفى

 
ّ.في الجضابش وإنادة حشي

ّ ُّ  إن  ُّ مداولت فهم الحشه احيالى مىؿم الخمالُىم إ همالتي جلىدّوت ت الذًي  logiqueزل الهٍى

identificatoire))  0552اإلامخذة ما بحن  خالٌ الفترة ذٍحّشأالتي  هزه الذساظت غاًتللشباب هى 

إلهجاص مجاال ، 3لخجمو الشبابي بامخُاصنخباسها فػاء لا، بوهشانحامهاث التي اجخزث مً ّو ،0552و

                                                           

*
 :بهىىان .030-000 .ص ،0500|  05-00 باللغت الفشوعُت، نذد إنسانياثملاٌ ميشىس في مجلت  

  "Les nouvelles formes de religiosité juvénile : enquête en milieu étudiant " 
ت غالبت في اإلاجخمو. فلذ واهىا ًمثلىن خُنها 0225 للذ قهش الشباب مىز ظىت 1 اإلاطذس: ــــــــــــــــابت مً العــــــــــاهىت.  باإلا 05 هفئت نمٍش

ّمو مشوس الضمً. ًىان الىؾني لإلخطابُاث( وحهاقم هزا اإلاهؿى الذًمغشافيالذ
2 Cf., Merzouk, M. (1997). « Quand les jeunes redoublent de férocité : l’islamisme comme phénomène de 

génération », in Archives de Sciences Sociales des Religions, janvier-mars, n° 97. 
و البدث اإلاىذمجت في مشهض البدث في ألاهثربىلىحُا الاحخمانُت والاإلاُذاوي هجض هزا الهمل أ 3  لالؾالمثلافُت. غمً مشاَس

ّ اليامل نلى هزه الذساظت، أهكش:
ت في الىظـ الؿالبي"، وهشان، ميشىساث الىشاظً. (،2012مدمذ مشصوق  جيعُم(   ً والبدث نً الهىٍ   ً  "الخذ
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ة، اإلالابلت الاظخماّس :هيفي هزه الذساظت بدثُت زالزت جلىُاث  ٌااظخهم جم ّوكذ  .هزا البدث اإلاُذاوي

ّاإلاالخكت اإلاباششة.ّو

ّ ًّ  مذي بهذف جلُُمهزه الذساظت اإلاُذاهُت  ث الاظخماسةأنذ   ً في الىظـ الؿالبي،اهدشاس الخذ

اإلابدىزىن ؿلبت بشيل هبحر. ًيخمي الد الؿلبت تردّ ل امياه ليىنهاىهشان اخخُاس اإلاىخبت البلذًت ب جم ّّو

طاث نلمُت مخخلفتدّواإلاتردّ ّو ُّ  اؾالبّ  055وبلغ نذدهم  ،ن نلى اإلاىخبت إلى جخط  وان . للذ احامه

ُّ فهم اإلاهاوي الالغشع مً هزا الخدلُم  ُّ ت اإلاشجبؿت حمُم ُّ باإلاشحه  لذي الؿلبتت ت الذًي

ُّ  هزه اإلالاسبت اظخىماٌ جم ّّو ،اإلاعخجىبحن ذ نلى نُىت فشنُت أملابالث بوحهمُلها  تالىم تحٍش
 
 مشيل

ًني العابذة الفهل الذ ّأهماؽ الخىكُم ّووفهم إلالاسبت  هما اظخهملذ جلىُت اإلاالخكت، ؾالب 35مً 

ُّ  في ألاوظاؽ  .تالجامه

ل نيهااإلاهؿُاث  هشفذ دة خلابمنً  ثالزتال الخلىُتدواث ه ألّابفػل هز اإلاخدط  فلذ  .مخهذ 

ّإأولى الىخابج  أشاسث ّلى جمع  ُّ  زم ّ ،ًًالذ ّبللؿلبت واظو ّو ً كىي  ّبأ زاهُايذ ب ًماوي ؤلّا الاهخماء ن 

ّجىا أهبأدة، زم هماؽ مخهذ ّأوفم  مًخىص ّلىً ّوللؿلبت ال ٌعخلى مً همىرج واخذ  ؤلاظالم  في ألاخحر أن 

سغم جشاحهه نلى معخىي ؤلاكاماث الجامهُت خاضت  ًذًىلىجيألّاو بيشاؾه ًخمخّ العُاس ي ال ًضاٌ 

ّ.في الجضابش العُاس ي

ّ ّمطلب طالبي قوي  من حيث هوين، الد 

ًّ جخخلف مهاًحر كُاط  ا  ،ألادًانً جبها الخخالف الخذ لياإلاهُاس ؤلّاأم   ُاّسخالزي وكو نلُه الاخ مبًر

ً الؿلبت" في هزه الذساظت  ً ، أهثر مً أي مماسظت الطالة فلذ اسجىض نلى - باليعبت لىا - للُاط "جذ

ُّ  مماسظتها حعخلضمف، واحب دًني آخش ُّ  والتزاماا جفشغا شخط هزا الالتزام خمغ مشاث ب  اًىم

ً ااظخهمالهًدُذ لىا ما  هّى(، ّوالذًني الؿلغ  ً ّفي نلم احخمام. 4همؤشش مىاظب لذساظت الخذ

ر للذ جبيُىا  راإّو مىخكم،لطالة بشيل ل مماسظتهمنً مً الؿلبت اإلاعخجىبحن  باإلاابت 29 نب 

ُّ ال ّبأ ت اللابلتفشغ ًًّ جبنى احخمانُا، فئالهالكت بالذ ّ ن   ليىنها حذا مىؿلُت لىا جبذّوهزه اليعبت  ن 

                                                           

ّ الحج.ن، الطالة، الطىم، الضواة ّوًخػمً ؤلاظالم خمعت أسوان: الشهادجا 4 ن واهذ جمثل الفهل اإلاؤظغ الشهادة وإ إن 

ها جمثل التزاما شفهُا  الطالة  الحفاف نلى الجعذ في خالت ؾهاسة والاظخجابت خمغ مشاث في  ملاسهت مولإلًمان باهلل، إال أن 

ّ
 
ا ضىم سمػان، فئه غحر اإلالتزمحن، بعبب اسجباؾه اللىي بالبهذ رم مً ؾشف اليل اإلالتزمحن منهم ّوه ًدتالُىم لىذاء اإلاؤرن(. أم 

ما ٌشهذ  رلًّو ل جأهُذا للشابؿت الجماناجُت،ًمث فلـ فهّىالثلافي. ال ًمثل ضىم شهش سمػان باليعبت للىثحر التزاما دًيُا 

ٌّ معتهليّى ختى نلُه  هكّشأخٌى هزا البهذ الثلافي لشمػان الزًً ًمخىهىن ؾىانُت نً ششبه ؾُلت شهش سمػان.  الىدى

ذ في فشوعا نلى الشباب اإلاغاسبت  ّ:الذساظت التي أحٍش
Ababou, M. (2001). Changement et socialisation de l’identité islamique. Fès, ImpInfoPrint 

ّ ا مششوؾا باالظخؿانت اإلاادًت. ،إال اإلاِعىسًٍ أما الضواة فال جخظ  ّوفي ألاخحر ًمثل الحج واحبا اخخُاٍس
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و مواإلاتزامً  0225جأظغ اهؿالكا مً ظىىاث  الزي العُاق الذًني الهاممً  اعخمذ مطذاكُتهح

ّلى إهىا  يل ش يء ٌشحّرف العُاس ي،ضهىد الاظالم  ؾللتها الجبهت الاظالمُت أخشهُت ألاظلمت التي  أن 

كذ  هزا الحضب الزي أخذزه ظالمىّيؤلّا الاهفجاسًبذو أن ر العُاس ي، إ اصوالهمو  جخخفلإلهلار لم 

ة مً حُل أؾلم ظحروسة  ت الالتزام الذ ّ ظهموهزا ما أ، آلخشال جضاٌ معخمش  إلى إنادة  أديًني ّوفي جلٍى

ّ ّمً ألاولُاء مماسظتهم للشهابش ؤلاظالمُت(.  %22ضشح  ًني العابذ في اإلاجخمو إخُاء اإلاخُاٌ الذ 

ّإ ت بهذ إنادة ضُاغتهاّوهزه الفشغُت،  ن  ّ جؤهذ ،بمفشداث فُبحًر ، وبهذما وان الحضب اإلا أن  دل 

ضمُا ف  ،هش في ضىسة سوجحن احخماعيكإلى الخماإلاؿاف به  اهخهىكذ  خضبا واٍس
 
 مماسظت دًيُتوخل

ّإ الُىمُت. اثفي اإلاماسظ مههىدة أضبدذ ُّ دخٌى اإلاماسظاث الذ ّ ن  "ت في "ًي  مجاٌ اإلاههىد واإلاخذاٌو

ًّ كذ ا اللباط "ٌهشف  لزا نلى خذ ظىاء،الهامت ت ّواضأبهاد الحُاة الخ ول ٌّشمل ً هؿبهذ بخذ

مً  صبابىهال ٌعخلبل  اجّشمخ هياد هجذ اّل هما ،مهاالشحاٌ نىذ اليعاء ّو متزاًذا اهدشاسا "ؤلاظالمي

ت نليها شىاهذ دًيُتأو دون  ،ت ظمهُت جشجل اللشآندون أششؾ ّ.5لىخاث حذاٍس

ّ با ن إن  ًّ الدعُحر العُاس ي لإلظالم مً ؾشف ظلؿت الذولت لِغ غٍش ً اإلاىدشش في ً هزا الخذ

ه  اإلاجخمو،
 
 بدثا نً ششنُت حذًذة معخهحرا في شيل مً اإلاضاًذة مو ؤلاظالمُحن دخلكذ رلً أه

 ُّ ًّ حعخهمل العلؿت الشمضٍّ التي  ،اظُتُما اهفىذ العلؿت العّو ها.هفع اثمنهم اإلاشحه ً نلى ت للذ

في  آلاران إدساج مً خالٌ لإلظالم إشاساث الىالء اإلاؤظعاحي مً جػانفشاولت ؤلاظالمُحن، 

لُا بالجضابش ششوم في الّوالشظمي، ؤلانالم العمعي البطشي  للذ الهاضمت. بىاء أهبر مسجذ في إفٍش

لتًً في خلل ألاوشؿت الهمىمُت الذ ّ إدماجهزه الخؿىاث الشامُت إلى إنادة  اجخزث  تظلؿٍى بؿٍش

مً ؾشف  اإلاىخهجتظُاظت خلً في الاججاه اإلاهاهغ ل ظاسث، ّوذهُىةالت مػادة لحشهت شيل ظُاظ

ّ.ام العُاس ي الحاهم بهذ الاظخلالٌالىك

ًّ فهم مً اإلاشجبؿت بعُاكاتها الاحخمانُت والثلافُت اإلاهؿُاث ىا ىّ جمى للشباب  ً اللىي ّالخذ

سحهىاه لهزا الطالة إال إرا أ ةشهحّرأمام الزي ًبذًه الشباب  الالتزامال ًمىً جفعحر ف اإلاعخجىب،

ُّ  خأزّشاإلادُـ اإلا ُّ بشذة باإلاشحه ّت التي جاث الذًي
 
ّ جدثهّ ّو ئًماههب باظخمشاس ول واخذ ّشزه ً نلى الخمع 

 ،لاللتزام الذًنيامل جدفحز آخش ن بو مً ؾشف الؿلبتاإلاخّ ًمثل اإلاعاس الذساس ي  .الذًيُت بالىاحباث

 جىدى بهم فهي، معاسهم الذساس ي جطاخب التياللانذًت  جيشئتهممً  شيل حضءح ًيُتفالخيشئت الذ ّ

ل الىافي اججاه  جُل الشباب  بدُث ًخىُف مبني ظلفا، "كانذة همـ واخذأظاط "كو نلى جأٍو

                                                           

خ اإلاششوم( ًىحذ الُىم 5 هت مً مسجذا في ظاهىت 0055 كشابت  اإلاهؿُاث مشجبؿت بخاٍس   .ُىن وعمتلم 53 مخيى 

Le Quotidien d’Oran, 02 août 2009 .صكت ر جدخل ول حمهت ألّاإالهذد مً اإلاعاحذ ال ًىفي، هزا ن أًكهش حلُا ب
ّالعاخاث اإلاجاوسة للمعاحذ.ّو
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ني  هابِخىطالفي نىذهم ًً معدبؿىا الذ ُّطبذ فُه مو رلً ل الجذًذ ؾُلت معاسهم الخيٍى

و( ُّ د نلى كانذة وشؤوا كذ همبما أنّ ّو للهالم، هكشتهم دًدذ ّ وعلا مهُمىا ىخجامّو،  الخؿب  ّ تًي  فئن 
ّ.ىن إال مً خالٌ جلً اللانذةيللمهاًحر ال ً ساتهمجطىّ 

، خلُلت أخشي أهثر أهمُت الذساظتهزه بُيخه لىا  هماًً، للؿلبت بالذ ًّخفي الاسجباؽ الىزُم 

ُّ للمزهب الحىبلي الجُل الجذًذ  إخالٌجخمثل في  ُّ بىضفه مشحه ُّ ت مزهب اإلازهب ت ميان ت وفله

 ألاحُاٌظالمي نلى الهُمىت التي ًماسظها الخؿاب ؤلّا ٌ اإلازهبي نًر هزا الخدىّ َهبّ ّو .ىاإلاالي

ّف لهزاّو، الجذًذة تإلاهنى  خطشها ئن  غفاٌ إلى اس ي فلـ ًؤدي بىا إُنلى الاخخجاج الع ؤلاظالمٍى

ّ ولىألّا خهمهم تؿهّ الخ ذ فيالتي جخجع  6الذًيُت شٍ 
.ّ

ذ
 
ّبأ ،إلازهب الحىبليا محرار مً خاللهّو ،ظالم العُاس يؤلّا ًؤه هم هى ألّاألاهبر و هذفه ن 

ّئف مً هىا، ّوألاضُلظالم اظترحام هلاء ؤلّا
 
ُّ نلى أشياٌ الهبادة التي ًشاها  ًلىد خملت هه ال ّو تبذن

ف نً إداهت ّو
 
ًّخىك التي ؾاإلاا حهاٌش ول اإلاماسظاث ّو والؿلىط الؿشكُت باألولُاءل شجب الخىظ 

ًٌّمىىىا ال مهها اإلازهب اإلااليي. ّ ،اظدىادا نلى مهؿُاث هزا الخدلُمّو الطذدهزا في  ،لى  بأن 

لت مزهب الاهخماء الذًني  نً اإلازهب اإلااليي ششنُت هضم ظحروسة  "الؿبُعي"الزي قل للشون ؾٍى

ّ بم مً دون أزش،لم ج بالجضابّش بذنىي  ِبذنُامً الؿلبت اإلاعخجىبحن ٌهخبروهه مزهبا  %20 إر أن 

ّ
 
ّمثل الخّى ،اهدشافُهه ٌهؿي الششنُت لؿلىط أه  نىذ أغشختهم. الىزسكامت الىالبم ّوإّو ل باألولُاءظ 

ّوإ فلـ ًذ نىذ اهخلاد اإلازهب اإلاالييالزي أحى به شباب الجُل الجذر الذًني الخغحّ  وال ًخىكف
 
ما ه

ًّ خحذًذة لل اظخدذار ملاسبتلى إخهذاه ً ز بالخثمحن الفشداوي ّو ًذ ّ.اإلاصخطًجخمح 

ّ ّيمانمن شخصنت لّا مطلب طالبي نابعين، الد 

ف فيًخفم نلماء الاحخمام  بهباسة أخشي ّو ،جأهُذ الزاث ها مشخلتأنّ نلى  الشبابشخلت إلا همحهٍش

ّ  ً ُّ الزي ج الع اجُت.يشأ فُه أهم اإلاشحه ّ الؿلبت الفئت ٍمثلّو اث الهٍى  ً  الاحخمانُت ألاهثر اسجباؾا بع

ّأب وعين أًجب .7الخجٍشبهزا الطذد بىمـ  حهللا فيألاهثر و ،بعبب ؾٌى مذة الذساظت الشباب  ن 

                                                           

ه ؾللها نلى هفعه  أهما حهىُه الدعمُت التي نلُه فئن الفِغ ّوّو 6
 
خضب الجبهت ؤلاظالمُت لإلهلار( ًدب جلذًم هفعه نلى أه

حن في خالت جمىىه العُاس ي   الهاداث بخغُحر ناداتهم في اإلالبغ واإلاأول،مىول مً هللا إلهلار الىاط. فلذ وان ٌهذ الجضابٍش

ّظالم ألاضُل.ن جخىافم مو ؤلّاأاإلافترع منها 
ت الفشدًت في اإلاجخمهاث الهاضشة خاغهت   Claude Dubar (2010)أدسج ولىد دوباس 7 مفهىم الخجشبت للذاللت نلى أن  الهٍى

  لهملُاث البىاء أهثر مما هي مىسور.

ّ بي وجىظ  تمً بحن الهىامل التي حعانذ نلى جىظُو هزا الىمىرج الخجٍش  ُ ًي في مجاٌ  اهذماحها و ظحروسة فشدهت الحُاة الذ 

تمّش  ُ ًي و حعي واظو مشجبـ بدىمُت ظىق حذًذة للعلو والخذماث الذ  ، فالهشع في هزه العىق جػانف بفهل جىظ 

شة. فػمً ؾالب  055 مهشوغاتها: ألاششؾت العمهُت واإلاشبُت، اإلاؤلفاث الطغحرة، اهدشاس جىصَو الىخب الذًيُت والهىابُاث اإلاله 
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ّالبىاء  ت الذ  ُّ هٍى لت "الخهجحن"  نً ت لذي الىثحر مً هؤالء الشباب ًخم ًّي  مً أحل اظخدذارؾٍش

وخعب اإلاهالم ًداٌو ول واخذ منهم جبها إلاعاس خُاجه بدُث  - اإلاشحهُاث الخاضت بهممً مىكىمت 

ًّ ّىبحن ه جفاهماثجىافلاث ّو أن ًجذ - اهالتي ًطُغ خه الفشد وهزا ما ًىشف  خه الجمانُت،وهىٍّ  تٍ 

ّالىثحر مً الؿلبت اإلاعخجىبحن.جؿبُم همـ الخجٍشب اإلازوىس آهفا نلى إمياهُاث 

ّ
 
واعي  خماعي أهثر مً وىهه اهخماءاحباإلًمان هاجج نً غغـ  م الىثحر مً الؿلبتًبذو أن  حهل

ُّ اإلافىش فُه خٌى اّو ّ دُلً ،بهباسة أخشّي. ّوتلهلُذة الذًي
 
اهخماء حماناحي  لىإباإلًمان  مهزا الخهل

: ش يءكبل ول د معلما ٌهني باليعبت لهم أوال ّوفأن ًيىن الفّش بهذ إًماوي، وىهه اهخماء رّوأهثر مً 

ّئف باليعبت للبلُت منهم، االُىمُت. أم ّالالتزام بالطلىاث الخمغ  معألت  ًني ًبلىالالتزام الذ ّ ن 

ّالذًيُت. الخهالُمجىافلاث شخطُت مو 
 ًّ عهم مً فهأ ،ُت اإلاهىإلاتفي الثلافت الشباب ولُان ّىىذمجاإلان ّوّىىخشؾاإلا ،شم الشبابد ّال 

اإلاىظُلُت،  أرواكهم مشاسهتهموسوبي ّولبغ الشباب ألّا جللُذ مً كبُل حىبُتاظتهالن الشمىص ألّا
 ًّ ً اإلادعامذوهزا   ً بهُذا نً ول ؾمىح زُىلىجي، ال . ّواإلادعاهل ختىبل ّو ،كهش شىال مً الخذ

ُّ الذ ّ مهشفتهمىي خجد ّغحر اليعلُت ت ًي كطظ ت ّوخادًث الىبىٍّ ىس اللشآهُت وألّاظىي بهؼ الع 

 بهؼؿب الجمهت أو خكشان، في مىاظباث مخخلفت  هلاشاث مو ألاشفهُا  اإلاخىاجشة الطالح العلف

ىا باخخطاس، ّو .الخلفاص(ُت اإلاخابهت نشغا، نلى الشادًى ّوالبرامج الذًي
 
مام مجمىنت أًمىً اللٌى أه

هم ىضفب لذًيُت اإلافشوغت مو جدلُم الزاثؿلبت ًدعاوي نىذهم اخترام كىانذ الحُاة امً ال

 ٌهخبر الزي ابًلذمه لىا في هزا الطذد رلً الشسة اإلاخدشّ باإلًمان . مثاٌ آخش لهزه الهالكت اشباب

وكذ فشاغه في البدث نً نالكاث بهؼ بخخطُظ  في الىكذ هفعه َهترفّو املتزم امعلم هفعه

مُت الذًيُت هلى الشغم مً الجزنت ف ،نشغُت هزا الشاب مهخلذا  ًبلى ،إلاثل هزه اإلاماسظاثالخدٍش

ّ بشذة ّ، الذًيُت الىاحباثاللىانذ ّوظلىهه هزا ال ًخالف  أن  الهبادة التي  هما ًبلى ملخىها بأن 
ًًّ.نلى التزامه ججاه الذ ّبشيل واف طها هلل بااللتزام الُىمي بالطالة حشهذ ًخطّ 

ًّ  ،نلى الهىغ مً رلًّو أهثر اختراما آخش مً الشباب ًً لذي كعم ت للذ ّجبذو اإلاماسظت الفشد

ًشحهىن  مو الخهالُم الذًيُت ظلىهُاتهم نلى جىافم خشضهمبدىم ّو له، فهم الشيلُت انذّىللل

بهؼ الذناة مثل نمشو اإلاخمثلت في  - التي حهشف إكباال هبحرا في الجضابش -لخلً الشمىص الجذًذة 

ذان، ؾاسق خالذ، نمش نبذ اليافي ّو هاظٍى ذ الخؿاب الىػاليب جخجىّ  ألن 
 
نلى الاخترام الفشدي  وجؤه

 ُّ ُّ  باآلًاث. ٌعدشهذ هؤالء الذناة بشيل هثُف تللمبادا الذًي ر ت وظحّ خادًث الىبىٍّ ألّات واللشآه

                                                                                                                                                         

م الاظخماسة ىن أمىس دًنهم مً اللىىاث الفػابُت، وجأحي الىخب الذًيُت  منهم ًطش خىّن %20.15 معخجىب نً ؾٍش
 
أنهم ًخهل

اث    .%01.55( واإلاىاكو الافتراغُت الاظالمُت نلى الاهترهذ بيعبت حهادٌ %52.15في اإلاشجبت الثاهُت مً خُث ألاولٍى
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همإ ،الىطىص ؤلاظالمُتاإلاعدىذة نلى  العلف الطالح ظالمحن في مو ههج ؤلّا ُهتكؿ ًدذزىّن ال أن 

ًيُت هما ٌهالجىن اإلاىاغُو الذ ّ ،تىٍّ فهم ٌهالجىن في خؿبهم اإلاىاغُو الذهُ ،شهاس أجبانهم بالزهبإ
 ًّ ُّ الحُاة الضّو هجذ ؾشخامً أهثر اإلاىاغُو ّو ،تالهلابذ ّّو تح

 
لى إظ مً الحضن والىضٌى ؾشق الخخل

ّ شذًذةهي مىاغُو ، ّو8ًمان بدعً الؿالوؤلّاالعهادة و
 
ّم بالجزنت الفشداهُت.الخهل

نلى قهىس الفشد بىضفه فانال  أولُاحهخبر ظحروسة فشدهت الحُاة الذًيُت نىذ الشباب مؤششا هل 

سا؟ ّو ّمعخلال ومخدش 
 
ظالمُت هما ل هزه العحروسة بذاًت لفشدهت اإلاجخمهاث ؤلّابهباسة أخشي هل جمث

ٌّ ّ؟ 9دساظاث هثحرةجثبخه  أن جداو

لت اشخغاٌ اإلاجخمو الىلي نُىه  االنخباسب، ًجب أخز في مداولت لإلحابت نلى هزا العؤاٌ ؾٍش

ًّ ح التي (structuré et structurant)الهُيلت ألؾش اإلاىخج  ًدافل  ت مهىاها.هؿي للعلىهُاث الفشد

ىههى ما ّو ،الشمىلُتهثر مً أي وكذ مض ى نلى خاضُت أ "ؤلاظالم"  ِ ذث الذساظتهزه  لىا جب
 
 التي أه

ت حذا الكذسجه  ىشفالاحخمانُتالفشدًت و ةت للحُاهُيلت الشمضٍّ نلى اللٍى نً جلً اللذسة  . ٍو

فهم ال  ،الذًً في مدىس وحىدهم وخُاتهمًمان ّوىغههم ؤلّافباإلغافت ل ،ّناإلاعخجىبّىالؿلبت 
باليعبت للغالبُت ًمثل ظالم اإّل، ف10سها الذًًسون كىانذ للحُاة الاحخمانُت غحر جلً التي ًلشّ ًخطىّ 

 لهزاهمثاٌ جىغُحي ّو الهالكاث الاحخمانُت. أخالكُاثّو الػامً لششنُت الىكام الحاهم منهم

ّنّ أ اإلابدىزحنمً الؿلبت  %20ح ضشّ  ،الؿشح ّ ًًهم ًشون في الذ 
 
ت خال تهىمُا(  ألّا لالمهُاٍس  اإلاعدشٍش

ّ نً سأي منهم%21رهما نبّ  التي جطِب البالد، كىاهحن معخىخاة مً  لىإ اججاه الذنىة في ًطب 

هت، ّّو الشَش
 
ّ.11الذًًببلىة  ةمؤؾّشجبلى  هافئنّ ها وجىىناث الهىٍّ د ه نلى الشغم مً حهذ ّنلُه هشي أه

ّالسياس ي باإلسالممطلب طالبي متأثر الدين، 

ّانإال ٌهني 
 
صواٌ أشياٌ  ،اإلاماسظاث اججاه فشدهت والتي جىدّى ،للذًني شياٌ الشبابُتل ألّادة حشي

 نلى هامش الجامهت مخىاحذاا ألاخحر هز فلذ قل ّ ة خٌى الىػاٌ العُاس ي،اإلاخمدىّسّو الالتزام به

ُّ في ؤلا الظُماّو لذت كاماث الجامه ّت.ظالمىٍّ لى فػاءاث للخيشئت ؤلّاإ التي جدى 

                                                           

ًجدُل هزه اإلاىاغُو لهى 8 ا اٍو  .الذساظت إحشاء هزه التي وان ٌهشغها الؿلبت خالٌ ثاإلاؿٍى
ام س الهها جمغ الخؿىّ ال أنّ ال حهنى مباششة بالجضابش إها نلى الشغم مً أنّ  ،Olivier Royولُفُُه سواأالظُما دساظاث  9

ّأًشي ب للمجخمهاث الاظالمُت اإلاهاضشة. فهزا الباخث ظالمُت حهلً قهىس ألاشياٌ الخطىضُت للحُاة الذًيُت في البلذان ؤلّا ن 

ّنلى هفعه. اوظُذ معخلاّل فاناّلنً وشىء الفشد بىضفه 
ًّ أ 10 ت في الىظـ الؿالبي" ً ّوهكش" الخذ  ناله.أمزوىس اإلاشحو البدث نً الهٍى
هما بُيخه حُذا خالت هؤالء الشباب اإلادالحن نلى ف هفانل خش في كُمه فشد مً الخطشّ ال ٌعمذ ظُاق مً هزا اللبُل لل 11

 ٌهترف لهم بىغهُت فاإلاجخمو اّل لى دًاهاث أخشي،إلىا هم جدىّ نّ و ألأاإلاداهمت بعبب نذم اخترامهم الطىم في شهش سمػان، 

ّاإلاعخلل.الفشد الحش ّو
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ن. ٌهىد اظالمُن إاكامت حامهُت، ًخطاسم نلى صنامتها جىكُمإخمعت نشش  جخىفش وهشان نلى

بت مً جىكُمحشهت مجخمو العلم ل فيها ألاهبّرالخأزحر  جمخذ كبػتها  رإ، 12خىان اإلاعلمحنؤلّا اللٍش

با نلى ولالاًذًىلىحُت  ُّ ًلم ّو كاماث الجامهُت،ؤلا جلٍش حن حامهُحن فلذ مً ظُؿشتها ظىي خ

ّ
 
ُّ جمى ُّ مً العُؿشة نليهما في آلاوهت ألاخحرةىن ً العلف لّوىن . قل العلف ن مً حت ممىىنإلاذة ؾٍى

 امخىهىاابخهذوا ننها ّون أمىز ّو ،، ولىً"الجهادًت" اليشاؽ الؿالبي بعبب جماهيهم مو ألاًذًىلىحُت

 مً غمني" بذنم"هىن ًخمخّ ضبدىا أ - 13الذنىة الذًيُت مفػلحن -العُاس ي نً هلذ الىكام 

ّ.14وشاؾهمبهذ أن اظدبهذوا العُاظت مً مجاٌ خطىضا علؿاث الهمىمُت ال

بت مً جخىع ول مً  ت اللٍش  ُ العلفُت ضشام هفىر ال هىادة ّوؤلاخىان خشهت الخىكُماث الؿالب

 مهنى اليلمت بأجم ّمهشهت  0553ظىت  بُنهما اهذلهذر إ ،في بهؼ ألاخُاء الجامهُت بىهشان 15فُه

دشيذ خذًثا لطالة ف بُنهما خٌى العُؿشة نلى كانت لداس الخاّل ابشاهُم، وكذ بالحي الجامعي صدوّس

ذان  ووان ول مً الخىكُمحن ،الجامعي الخابهت للحيّ ّو . للذ الاظخدىار نلى هزا اإلايانالاظدباق في ًٍش

ا بامخُاص،وان سهان هزه الهملُت ب العُؿشة  نلىفلـ مش فلم ًىً ًلخطش ألّا اليعبت للؿشفحن سمٍض

ّط وإنلى فػاء ملذ ّ
 
ذاناو - هىام هوهى ألّا - ماه ت الهُئت ؤلّا مامأالخمىغو مً مىكو اللىة  ها ًٍش داٍس

ّ.للحيّ 

كبل ول  ة إقهاسا لللىّ باليعبت ليل مً الخىكُمحن الؿالبُحن  حهني العُؿشة أوال نلى اإلاطلى

اإلاخمثلت في العُؿشة اإلالاسبت هزه  نملذ. للذ 16وحهبحرا نً هفىرهما في الحي  الجامعي الجذًذ ،ش يء

ظمدذ ليل مً  بدُث خُاء الجامهُت،لى الحشذ في ول ألّان اللذسةإزباث دوس الهبادة  أماهًنلى 

ً هفعهم هأ فشعمً  "العلفُحن" و"ؤلاخىان" ُّ مش واكو أّلشٍش وفي الىكذ  اث،في نملُت حعُحر اإلاطل

هجحذ هزه  الهلمُتاص باليشاؾاث الثلافُت ّواإلافترع الاهخمام بشيل خ الزي وان فُه مً

ل ؤلاالخىكُماث  ًّ خا للٍّ طت خطّشلى فػاءاث مخطّ إ كاماث الجامهُتفي جدٍى يل الىخب التي ف ً،ذ

                                                           

امخثاال لللاهىن الزي  م"لخشهت مجخمو الع" خمغ 0222 ضبذ ظىتكذ أّو ،ظالمي""خشهت اإلاجخمو ؤلّاــلخماط هى اإلاخخطش  12

جذٌ بشيل  اهنّ حعمُت خماط، نلى خمغ ألا اظخهماٌ فػلىا هى .لعُاظُت الاظخغالٌ العُاس ي للذًًخضاب اًدكش نلى ألّا

ّظالمىي الزي ًدشن الحشهت.فػل نلى اإلاششوم ؤلّاأ
خليهم نً الشادًيالُت الذًيُت، جنؿىها ألهفعهم : "العلفُت الهلمُت" نىع "العلفُت الجهادًت" جىشط الدعمُت التي أ 13

ث غحر الىاسدة ضشاخت في ي اإلاماسظاأطىن حل خؿبهم إلداهت "البذم" م ًخطّ هف ،الجمانت"ت ّوألهل العىّ وجأهُذ اهخماءهم "
ًّ خال َهذ ّت، ّواللشآن والعىّ  ف ّوّوً الشهبي ذ ُّ الخطى  ّو أهذافهم اإلافػلت.الدش

ّلى هبز الهىف.إمً خالٌ خؿبهم الذانُت  لحت الىؾىُت" التي بادسث بها العلؿت العُاظُتًذنم العلفُىن ظُاظت "اإلاطا 14
ّ.هي أشذ تهمت باليعبت ألي ظنينػاء خماط بالخىاسج ّوأًىهذ العلفُىن  15
ّ.لىُال حعلـ جدذ ظُؿشة الخطم اماث الجامهُت للمشاكبت اإلاعخمشةكجخػو اإلاطلُاث في ؤلا 16
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نهاج ّ ول اإلاداغشاثاإلاىخبت ّو خػم 
 
هزا للخذلُل  ول .17اإلالطلاث الحابؿُت، راث ؾابو دًنيمت ّواإلاىك

بىن مً " -الؿلبت ن الهُمىت التي ًماسظها أنلى   خُاء الجامهُتنلى ألّا - "نحالعلفُ" و"ؤلاخىاناللٍش

ّلى فهالُت وشاؾهم اإلاُذاوي.إبلذس ما حهىد  ُت خؿابهم الذًنيللى فهاإال حهىد 

ًفلذ مً ظُؿشتها ش يء،  ًياد فاّل مُت في ول ميان مً الحي الجامعي،ظاّلجخىاحذ الخىكُماث ؤلّا

للخيشئت الؿالبُت في الجضابش  ل.اإلافػّ  وشاؾها مجاٌالتي أضبدذ  بتلوال ظُما الحُاة الجمانُت للؿ
 ُّ بىضفهم  اّلإ ًيشؿىن في الجامهت اّل فالؿلبت خاسج إؾاس الفػاء الجامعي، ها جخم ّت ججهلخطىض

با ول  بدُثاإلاذًىت  إلىلحُاة الؿالبُت ا جمخذهما ال  فلـ، مجشد معتهلىحن للذسوط جىهذم جلٍش

هي ألاخُاء الحُاة الؿالبُت ميان جترهض فُه أهثر ّو، ألنماسهمالثلافُت اإلاىاظبت وشؿت الترفيهُت ّوألا

ّؾبُهُت لهم. وججم ّأماهً الجامهُت بىضفها 

ش اظتراجُجُت  الؿالبُت sociabilité اإلاؤاوعتمً جلً  بشيل هبحّر "ٍىّنّىظالمؤلّا" اظخفاد نبر جؿٍى

ّئف ،الذساظتهزه في مالخكخه  ذجممثلما ّو للخجىُذ.خلُلُت  الجذد جخجه هدى الؿلبت  همهذافأ ن 

بب خشمانهم مً الخأؾحر الهابلي ًىاحهىن الغشبت بع لزًً ًذخلىن الجامهت ألٌو مشة، فهؤالءا

منهم بمجشد سضذهم ناسغحن نليهم اإلاعانذة،  بخلشّ ًخم  البدُث  بعبب مىاحهتهم إلادُـ حذًذ،ّو

بت ّو ًّ ن جيىن مأٍمىً لهزه اإلاهىهت اللابمت نلى الطذاكت اللٍش  ت،ن جيىن مهىىٍّ أهما ًمىً  ،تاد

 وفي ملابل رلًالهالبلُت ّومهالجت نضلتهم الهاؾفُت  نلى الؿلبت حعانذ كذالتي لىً هزه اإلاهىهت ّو

ه العحروسة بشيل مىخكم زم هجؿبّ ّو ،18ظالميفي اإلاششوم ؤلّامبيُت نلى الاهخشاؽ دماج في حمانت ؤلّا

ّ.نلى خذ ظىاء الخىكُمحن اإلاخىافعحنكاماث الجامهُت مً ؾشف منهجي في ول ؤلاّو

ضل ن واها ٌشتروان في ألّاإ، ّوخُاء الجامهُتاإلاخىاحذًً نلى معخىي ألّا الخىكُمحنهال 

خمكهش فالفىاسق بُنهما ج ،هاهفع الهلابذًتخلُان مً اإلاشحهُت هما ال ٌعنّ أال إ هفعه الاًذًىلىجي

ت الخىكُماث  فُهبشيل خاص في خالفهما خٌى الالتزام العُاس ي. ففي الىكذ الزي جدبنى   ُ الؿالب

بت مً " ُّ مىكفا ًجهل مً العُا "ؤلاخىاناللٍش مً لم يهخم بأمىس ت نلى كانذة مبذأ "ظت فٍشػت دًي

ُّ اإلاعلمحن فلِغ منهم" ّأ ملابل رلًىن ، ٌهخبر العلف
 
وهى شهاس  ،مً العُاظت جشن العُاظت"" هه

ّ خالفا للعلفُحن ّو الذنىة فلـ. أن ًيىن مً خالٌظالمُت ًمىً اللػُت ؤلّاالهمل نلى  ًشي أن 

                                                           

ُّ خجد 17 ّىي هزه اإلالطلاث حهالُم دًي
 
ألاخادًث فػال نً الفخاوي و جػم ّّو ،لت بيل جفاضُل خُاة "اإلاؤمً الحلُلي"ت مخهل

ّألادنُت اإلاالبمت ليل مىاظبت في الحُاة الُىمُت.
اجُا خلُلُا. جدىّ  ،لى حمانتإالطذاكت مً ًمازل هزا الاهخلاٌ  نحالخىكُم للؿلبت الجذد اإلاجىذًً في أخذباليعبت  18 ال هٍى

ا حذًذا. ف جُا وفم معاس ّوبخبىيهم لللػُت الاظالمُت ٌعدبؿىىن ناإلاا سمٍض لبٌى ب ًبذأدماجي إٍخم هزا الاظدبؿان جذٍس

بشيل مامت الطلىاث الجمانُت ّوإمهمخه ّو جػم ظبهت أنػاء جدذ ظلؿت اإلاشبي ظاظُت التيالخلُت ألّا ،ظشة"لى "ألّاالاهػمام إ

ل حلعاث إّل التي دوسٍتأهم ًىكم الحللاث 
 
ّجمث

 
ّ.ؤلاكاماث الجامهُت غشفظشي في  شبه ججشي بشيلّوم الذًً نادة حهل
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هم أالزًً ًلذمىن  لى إ ّنًذنّى ًالزً "،ؤلاخىان"ال الذنىة، ًىهج إحمانت ال جيشذ هفعهم نلى أن 

 .19او حمهٍىأ اهلابُ ،اخضبُ ظىاء وان د ألاشياٌوشاؾا مخهذ ّ ،ادًيُ اواحبنخباسه االفهل العُاس ي ب

مبخهذا  غماجُتالهزا ًخهامل ببّروظاؽ، ّوهثحرا ببعـ ظُؿشجه في ول ألّاويهخم  هزا الخىكُم العُاس ي 

زا ًمخىو الؿلبت ، للضاما دًيُاإ لهمباليعبت اسجذاء اللباط الاظالمي  ال ًمثلف د الهلابذي،نً الدشذ ّ

 رلً نلىابذاء إون نلى العلفُحن الزًً ًطشّ  لىكشائهمخالفا  ز في اللباطه نً الخمحّ ُلإ اإلاىخمىّن

ُّ الذ ّ للشاساثبئقهاسهم  ّ اللباطت في الجعذ ّوًي
 
لتالخهشّ  ً مًجمى  ف نليهم فىسا بفػل لحاهم الؿٍى

كهشون بزلً اللطحرة التي ًشجذونها فىّق همنباءاتّو ّالعشواٌ. الىهبحن ٍو

ّخالصت

ش أن  الىظـ الؿالبي الزي ًيبغي أن ًيىن مجاال إلاماسظت الفىش الىلذي  هُف ًمىً أن هفع 

ٌ إلى ّو بامخُاّص مً الطهىبت  ؟للخأزحراث الذًيُت مىاظبفػاء الزي جمثل الجامهت فػاء له كذ جدى 

احي الزي ٌهِشه الاسجُاحرلً مو خالت سبـ  أن ال ًخم ّ ّ الىذاءاث خلليل كابلُتهمإصاء الؿلبت  الهٍى

في مجخمو لت معخلبلهم أهم ًىاحهىن معف .ًمانؤلّاوهت لهم باظم الهلُذة اإلاىح ّ أو الذنىاث

التي ال جػمً تهم اشهادل جذوي اللُمت الدشغُلُتٌهِشىن بشيل اظدباقي  ،غحر مػمىّنغامؼ ّو

ا ٌغزي لذيهم شهىسا مىلىض شهادتهم الجامهُتبمعخلبل ًمانهم إفهذم  ،الشغل لهم بالػشوسة

الزي ًذفو الىثحر منهم هدى إخباؾهم سادًيالُتهم ّو جأحيمً هىا ّو ججاه اهخمائهم للجمانت الىؾىُت،

ًالاهىفاء ن  ً  خىحيهاث للىاكو،الن فُه وعلا معخلشا مً اإلاهاًحر ّوًجذّو ثُبد ،لى شيل مً الخذ

لها خالت 
 
دساظت الىُمُاء س فجأة الخخلي نً اخخا الؿالب الزي لزلًهمىرحُت واإلافاسكت كذ جمث

ّأب الكخىانه ّ"الهلم الحلُلي هى الاظالم." ن 

ّونوار فؤاد  فريد مركاش جرجمت

ّ  

                                                           

الاجداد الهام مً خالٌ "الؿالبي الهمل الىلابي " ّوضالحوؤلّا ؤلاسشاد حمهُت" الخحري مً خالٌالهمل  "خمغ" ذماسظ 19

ّلُه جأؾحر اإلاجخمو الؿالبي.إ وكذ أوولذالؿالبي الحش" 
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