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فضاءاث الحوار  والتعبئت السياسيت عبر الجزائزي  الشباب
 *اثفي ظل موجت الاحتجاج الافتراض ي

(1)مصطفى مجاهدي
 

 مقدمت

ت وبشهاٛ الثىزاث ـالاحخماعي نلى الخهبئت الظُاطُ خىاضلـًدُل الخدًث نً ْدزة َػاءاث ال

دزة التي ؤغحى ًمخل٘ها ىبثٔ ألاٛو مً جىحه جٓني ًُّظس الثىزاث بالًٓبلى جىحهين مخخلُخين. 

الخىحه الثاوي ؤطباب الاهُجاز الاحخماعي بلى نىامل في الخإزير، بِىما ًسحو  1الُػاء الاَتراض ي

ت.لهره الُػاءاث طُاطُت، احخمانُت وزٓاَُت وال ٌظىد  اْخطادًت،  بال ؤدوازا زاهٍى

جىؿىي هره نً اهبهاز هترهِذ نلى زؤض الهىامل التي جُّظس الاخخجاحاث. ألا ه ألاٛو ًػو الخىّح 

ش٘س مهخىٓىه تر ألنّ ال بالٓدزة الظاخسة لهره الىطُلت َو ٗاها في مظخىي جؿلهاث ُاٌظبٕى وجٍى هما 

ت التي جمخل٘ها َػاءاث الخىاضل الاحخماعي ببهؼالجماهير. اإلاالخكين  دَو التروٍج للٓدزة السخٍس

ت وييرهما َٓـ ألن َػاءاث الخىاز  بلى الانخٓاد ؤن الجصائس لم حهش الخجسبت الخىوظُت ؤو اإلاطٍس

بٓدزتها نلى الخهبئت  لم جادي دوزا ًرٖس في الجصائس َُما ًخهلٔ ٍتر الاَتراض ي مثل َاٌظبٕى وجى 

الظُاطُت ولم جىجح في اخخىاء وججمُو ؤلازادة وجىحيهها نلى شاٗلت ما خدر في جىوع ومطس 

ذ الخالي مدي خماعي.وييرهما مً الدٛو الهسبُت التي ناشذ ججازب الاهُجاز الاح بين الخطٍس ٍو

                                                           
لشباب الجصائسي و الخهبئت الظُاطُت نبر ابهىىان: "  .63-45 .ص ،0530|  34-33 ، نددإوساهياث مٓاٛ ميشىز في مجلت *

ؤشًاٛ اإلآاٛ باللًت الُسوظُت خالٛ ْدم بهؼ نىاضس مدخىي هرا ، "َػاءاث الخىاز الاَتراض ي في قل مىحت الاخخجاحاث

اث في " :l’IRMC الخاص ببرهامج اللٓاء الثاوي الاجطاٛ الاَتراض ي نبر الاهترهِذ وجدىالث السوابـ الاحخمانُت والهٍى

 .0533 حىان 03و 02 ؿٓت اإلاخىطؿُت"، جىوعاإلاى
ص البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت والثٓاَُت (1)  .باخث دائم بمٖس

ختى وبن حًيراث الٙلماث، ًدُل اإلاهنى في ٗل ال٘خاباث بلى مىؿٔ الٓىة اإلاؿلٓت لىطائل ؤلانالم، وهرا ما ًبرش بشٙل واضح 1 

د الٙاجب ؤن " في اإلآاٛ الاَخخاحي:" زىزة الُاٌظبٕى : السبُو الهسبي واإلاظخٓبل الظُاس ي لُػاءاث الخىاز الاحخماعي" ؤًً ًٖا

  الُاٌع البٕى الري انخبر وطُلت حظلُت للمساهٓين ؤغحى ؤداة طُاطُت مً الدزحت ألاولى".
Paris Tech Review, 2011, site, http://www.paristechreview.com/2011/02/28/revolution-facebook-

printemps-arabe-futur-politique-reseaux-sociaux. 
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ّ
في الجصائس، لِع هىإ " ُه التروٍج للٓدزة اإلاؿلٓت لُػاءاث الخىاز الاَتراض ي:الانخٓاد الري خل

تر ؤو ختى اهترهىث باخخطاز ، جٍى  2" …حُل الُاٌظبٕى
ّ
ـإه ه ًُ٘ي وحىد هره الُػاءاث لخددر ، ٖو

داوالث نبر َػاءاث الخىاز حظعى بلى الثىزة بشٙل خخمي، ومً وزاء هرا الانخٓاد اهؿلٓذ م

الخهبئت الظُاطُت، بال ؤن هره اإلاداوالث زاهىذ نلى مهؿُاث لم جً٘ دُْٓت. ًبٓى آلان ؤن هرٖس 

  خُٓٓتالجصائس  بإّن 
ّ
ه ًجب حهٍس جإخسا في مجاٛ اهدشاز ؤلانالم آلالي والخىاضل نبر الاهترهِذ، بال ؤه

ٗان هرا الـخإخس هى ال س َشل الخهبئت الظُاطُت خالٛ هامل الخاطم الري ًُّظ الدظاٛئ َُما بذا 

 مىحت الاخخجاحاث؟

الاخخجاحاث بلى ؤطبابها الاْخطادًت، الظُاطُت  3ًسحو الخىحه الثاوي الًاّز في مىؿٔ احخماعي

ذ ذاجه مً دوز َػاءاث ظ في الْى
ّ
ٓل الخىاز الاحخماعي، الطُما َُما ًخطل بخدلُل  والثٓاَُت ٍو

ٓا لهرا  التي ج٘دسح حصءا مهما مً الهالم الهسبي.مىحت الاهخُاغاث  ال جادي َػاءاث الخىاز َو

ا الطُما في جٓدًم ؤي جدلُل إلاىحت الثىزاث. ٌهخٓد اإلاخمظٙىن بهره الٓىانت  الخطّىز بال دوزا زاهٍى

ؤن الثىزاث ال جُظس جُظيرا مىؿُٓا بال بالهىدة بلى الكسوٍ الاْخطادًت، الظُاطُت، الاحخمانُت 

ىد الري ؤغسمها. َىحىد َاٌظبٕىوال نامال خاطما في  لِع هؤو يُاب ثٓاَُت التي ؤوحدث خصان الْى

ذلٚ، َهره الشبٙاث لِظذ في النهاًت بال وطائل الهطس خدزذ ْبلها زىزاث وطخددر زبما بهدها، 

 لىن نطسها. طىي  جػُي نليهاال لألخدار و  ال جادي بالخالي بال دوزا مظّسناَهي 

ؤّن الىغو الاحخماعي، الظُاس ي والاْخطادي  ل٘خاب الرًً جمظٙىا بهرا الخىحه،بهؼ ا هخٓدٌ

ذ زىزاث. َُي اإلآاٛ الري ضدز في  في الجصائس ال ًخخلِ ٖثيرا نّما هى نلُه في باقي الدٛو التي نَس

ُٔ مدًني ؤّن  "السبُو الهسبي بلى ؤًً؟" ال٘خاب اإلاىطىم: دزج  ًصنم جَى هىإ حشابه في اإلاهؿُاث ٍو

، ازجُام ؤطهاز الًراء، وشٍادة الُٓس، بظبب هره الثىزاث اهدلهذْائال:" هرا الدشبُه الجصائس في

ت مابين طىت في جىوع ومطس، والجصائس،  02و 33وازجُام مخىطـ مهدٛ البؿالت للُئت الهمٍس

                                                           
2 Sam abed., 11/03/2011, 19:45:36: http://forumdesdemocrates.over-blog.com/article-mohamed-vi-et-

facebook-69315250.html, Site consulté le 28-06-2011. 

ال ًىأَ ّٖخاب آخسون نلى هره السئٍت، وهى ما هُهمه مً خالٛ ْساءة اإلآاٛ اإلاىطىم:" الُاٌظبٕى لم ًٓم بالثىزة" ؤًً 3 

دهم بما هىا وهىإ ؤن ًلي:" ٖم مً مسة طمهىا ؤو ْسؤها  ًػو اإلاالُان دوز الُاٌظبٕى في الثىزة مدل حظاٛئ مً خالٛ جطٍس

تر ؤطٓؿذ الدٖخاجىزٍين الهسب، لم ًددر في الظابٔ ؤن جم  َػاءاث الخىاز الاحخماعي نلى الاهترهِذ مثل َاٌظبٕى وجٍى

الجمو بين وطائل الاجطاٛ وجدىالث طُاطُت بهرا الهمٔ. ؤضخذ الثىزاث الهسبُت مدًىت لهره الىطائل التي ؤضبدذ في ؤنين 

اث الجدًدة. هرا الىىم مً الهدًد مً اإلاهلٓين، الىطائ ت والجالبت للخّٓى وللخٍس ل الظُاطُت الخاطمت في الخهبئت الجماهٍس

 الخُظير هى هطِ الخُٓٓت".
Smaïn Laacher et Cédric Terzi, Mediapart, 16 mars 2011. 

رهب ماهُِل ٚ  ٍو  نالم". في الاججاه هُظه في اإلآاٛ اإلاىطىم:" شبٙاث الخىاز الاحخماعي ووطائل ؤلا  مىهٍس
Manuel Manrique, va dans le même sens dans son article: « Réseaux sociaux et médias d’information», 

Confluences Méditerranée, N° 79, /4, Paris: L'Harmattan, 2011. 

http://forumdesdemocrates.over-blog.com/article-mohamed-vi-et-facebook-69315250.html
http://forumdesdemocrates.over-blog.com/article-mohamed-vi-et-facebook-69315250.html
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باإلاائت، وججاهل الدٛو الهسبُت  14,4نالمي  مهدٛباإلاائت، مٓابل مخىطـ  13والُمً بلى هدى 

 .4"الؿابو الخىمىي والاحخماعي، وجإزيراتها ألامىُت والظُاطُت الدظلؿُت هره اإلاش٘الث ذاث

س لدي الشباب  ٗان مثل هره الٓساءة ضائبت َُما جرهب بلُه، َمً اإلاُترع ؤن جخَى بذا 

هرا لم ًددر وحب البدث في  اطخهداداث جدَههم بلى الاوظُاّ وزاء مداوالث الخهبئت، ومادام ؤّن 

التي جداولتها مخخلِ اإلاىاْو نلى الشب٘ت  ذ الشباب ًىإي بىُظه نً الىداءاثالتي حهلاب ألاطب

ٗاهذ تهب نلى اإلاىؿٓت اإلاًازبُت؟  الاَتراغُت خالٛ ناضُت الاخخجاحاث التي 

ص البدث في  مً ؤحل جٓدًم نىاضس بحابت لهرا اإلاىغىم طىهخمد نلى هخائج دزاطاث مٖس

ت َيها والطُما اإلادىز الري  5لثٓاَُتألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت وا التي طمدذ لىا الُسضت باإلاشاٖز

ٗاهذ جدوز نلى  ًدىاٛو نالْت الشباب باألهترهِذ، باإلغاَت بلى مخابهت للخىازاث اإلاخخلُت التي 

 .الطُما هداءاث الخهبئت والسدود التي ؤزستها نلى الشب٘ت الاَتراغُت الخىاضلمىاْو 

بنادة حشُ٘ل ضىزة واضخت نً الظُاّ الري حسث َُه  حابتًٓخض ي جٓدًم بهؼ نىاضس ؤلا 

ٍدَو بىا هرا بلى بزازة و  ،مداوالث الخهبئت وحظلُـ الػىء نلى الىاْو الري واحهخه هره اإلاداوالث

 
ّ
ت امخداد الهىاضس الخالُت: ًخهل ٔ ألاٛو بالدوز اإلاظىد لألهترهِذ في اإلاجخمو وهرا ٌظمذ بمهَس

ترالخىاز الاَتراض ي نلى زؤطها واهدشاز اطخهماٛ َػاءاث  ران ؤخاؾذ بهما ـالل َاٌظبٕى وجٍى

ا الهىطس الثاوي َيرجبـ بهالْت الشباب بالُػاء ت والصخم خالٛ مىحت الاخخجاحاث؛ ؤّم ـالبهسح

طس الثالث ـىاٛو في الهىـت. وهخـالظُاس ي ومدي الاطخهداد اإلاظبٔ لديهم لالطخجابت إلاداوالث الخهبئ

ل وؤزىاء مىحت الاخخجاحاث لخإؾير الشباب بما في ـُاطُت ْبـرتها الظلؿاث الظـجختي اـاإلابادزاث ال

ٗاهذوهذلٚ جىحُه اطخهماالتهم لُػاءاث الخىاز الاحخماعي،  ألاطباب جسجبـ بخجسبت  دظاءٛ بن 

خُت جخهلٔ بمهؿُاث الظُاّ الخاص بٙل دولت والتي ال جصاٛ جخد٘م في الىكسة لالخ خجاج ومأله، ـجاٍز

ذ اخخجاحاث ؤّن  نلما لها آزازا  ٗانو  3766اهؿلٓذ في الخامع مً شهس ؤٖخىبس طىت  الجصائس نَس
                                                           

ُٔج 4 : السبُو الهسبي...بلى ؤًً؟ ؤَٔ مدًني، "زبُو الثىزاث الدًمٓساؾُت الهسبُت"، مٓاٛ ضادز في ٖخاب إلاجمىنت مالُين َى

ص دزاطاث الىخدة الهسبُت، طلظلت ٖخب اإلاظخٓبل الهسبي )   ص ،0533 بيروث: لبىان، (،41حدًد للخًُير الدًمٓساؾي، مٖس

37. 

ص البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت والثٓاَُت، اْخطادي" -اإلاسؤة والاهدماج الظىطُى اإلاشسوم اإلاىطىم: 5  جدذ وهسان،  مٖس

ل-بشساٍ هىزٍت بً يبًرـ س في ؤبٍس والري جىاٛو نىاضس مخهلٓت بخ٘ىىلىحُاث ؤلانالم والاجطاٛ في  ،0554 زمهىن، ْدم الخٍٓس

 الُػاء ألاطسي.

ص البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت والثٓاَُت، ىطىم:اإلا اإلاشسوم وهسان،  "الشباب الجصائسي بين الاهدماج والتهمِش"، مٖس

ل مساد مىالي الخاج، جدذ بشساٍ س في ؤبٍس  .0552 ْدم الخٍٓس
ص البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت والثٓاَُت،  مشسوم جدذ نىىان: "الشباب واإلاجخمو في الجصائس: واْو وممازطاث"، مٖس

س في حىان وهسان، جدذ بشساٍ مساد مىالي الخاج،  .0555 ْدم الخٍٓس
ه خٛى جدلُل نالْت َُاشخًلىا و  ،0533 ت"، جدذ بشساٍ بدزة مدظم مُمىوي،لصخ"ألاطسة، التربُت وا :مشسوم بدث مىطىم

 ؤلانالم وآلزاز ذلٚ نلى السابـ الهائلي. ألاطسة بىطائل
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س"ها ـٍاث الهامت، مىسة نلى الخسّ ـٖبُ وجبهتها طىىاث  "(3767)بسوش ألاخصاب "الم، وـؿام ؤلانـْ "جدٍس

 التي خلُذ هُىزا جلُٓا مً الهىدة بلى الخجسبت ألالُمت. مً الهىِ

 الجزائز وضعيت الاهترهيت في

ال ًمً٘ في جٓدًسها الخدًث نً ؤّي دوز لُػاءاث الخىاز الاحخماعي واهدشاز اطخهمالها دون 

الهىدة بلى وغهُت شب٘ت الاهترهِذ ومدي اطخهماالتها في الجصائس. جبين ؤلاخطائُاث التي ْدمها 

َٓـ  3,4% (، ؤّن 0556الدًىان الىؾني لإلخطائُاث مً خالٛ نملُت ؤلاخطاء الىؾني للظٙان )

 مً الهائالث في الجصائس مىضىلت باألهترهِذ.

 وسائل الاعالم والاجصاى في الفضاء العائلي الجزائزي  : 1املخطط رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 ONS :2008)) الاخطاء الهام للظٙان املصدر:

بدا مً الطهب بحساء مٓازهت مو الىغهُت في جىوع، ٗىن اإلاهؿُاث التي ًٓدمها  ختى وبن

 الدًىان اإلارٗ
ّ
ت ؤهه مً " بين ىز جخهلٔ بىضل الاهترهِذ بالُػاء ألاطسي، بال ؤه  35ه مً اإلاهم مهَس

الجصائس التي ًُّى  ا في، ؤّم 6ملُىن" 3,5مالًين طاًٖ بخىوع، ًٓدز ندد مظخهملي الاهترهِذ ب

د ندد مظخهملي 11حهداد طٙانها  ىضح7ملُىن" 4,5الشب٘ت نً " ملُىن َال ًٍص )اإلاخؿـ  . ٍو

م إلاٙاهت التي ًدخلها الاهترهِذ الري ًإحي في ماخسة الترجِب مٓازهت بباقي الىطائل ألاخسي ا( 53 ْز

ت. هرا الخإخس في وضل الهائالث بالشب٘ت ال ٌه٘ع في  الىاْو الخُٓٓي الطُما الظمهُت البطٍس

، 8ىزالزت آالٍ مٓه 0535بلٌ طىت  " ْدمٓاهي الاهترهِذ"ندد  بذا ما نلمىا ؤّن  الطتهالٕ ألاهترهذ

                                                           
ُٔ مدًني، مسحوج 6  .43 .طابٔ، ص َى

7 Karima Sebai, 2011, « l'Algérie incapable de contrôler des réseaux sociaux », 

http://www.algerie360.com/algerie/lalgerie-incapable-de-controler-les-reseaux-sociaux, site consulté le 

28-10-2011. 
8 Semmar Abderrahmane, «  l’étau se resserre sur les cybercafés », in El Watan, Dimanche 26 septembre 

2010. 
http://www.algerie360.com/algerie/letau-se-resserre-sur-les-cybercafes/ 
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http://www.algerie360.com/algerie/letau-se-resserre-sur-les-cybercafes/
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 وَٓا إلاهؿُاث الخدُٓٔ اإلارٗىز و الري ًمازض َُه هرا اليشاؽ.  هرا ألاخير هى اإلاٙان بدُث ًبٓى

 74%مً مجمىم الشباب الرًً ًمخلٙىن الاهترهِذ في البِذ، في خين ًلجإ  32,2%َٓـ  ًىحد

ُّظ  اء س الؿلب الشباوي نلى هرا اليشاؽ الري ًصاٛو خازج الُػمنهم بلى اإلآهى الاَتراض ي، ٍو

 ألاطسي مدي الاهدشاز اإلاتزاًد وختى بشٙل يير مىكم لهره الخجازة اإلاخىامُت.

ت  لفضاءاث الحوار الاإفتراض ي9 حدود القدرة السحٍز

حظمذ ْساءة لإلخطائُاث الخاضت باطخهماالث الُاٌظبٕى بمٓازهت الجصائس بباقي الدٛو الهسبُت 

ٗان للُاٌظ ذ اخخجاحاث ُْل ؤهه  بٕى دوزا َيها. جدخل الجصائس اإلاسجبت الثامىت الطُما جلٚ التي نَس

، 59,7%ـب، في خين جتربو نلى الٓائمت دولت ْؿس)اإلاسجبت ألاولى( بيظبت مظخهملين جٓدز 4,6%بيظبت 

، بِىما ًدل لبىان في اإلاسجبت السابهت بيظبت  36,9%، زم البدٍس42ً%ـجليها ؤلامازاث الهسبُت اإلاخددة ب

ذ ؤولى الاخخجاحاث ال جسد طىي في اإلاساجب الىطؿى، ا . ومً اإلاالخل ؤّن %23,4 لدٛو التي نَس

 7,6%ـ، زم اإلاًسب ب16,5%ـ، جليها مطس ب20%َخىوع مثال ال جإحي بال في الترجِب الخامع بيظبت 

  .10 1%ـوالُمً في آخس الترجِب ب 4,5%ـولُبُا ب
ّ
ه ال جىحد نالْت آلُت وخؿُت بين هرا التربِذ ًبين ؤه

( وخدور الثىزاث، بدلُل ؤّن اهدشاز َػاءا الدٛو التي خدزذ  ث الخىاز الاحخماعي )مثل الُاٌظبٕى

 .َيها زىزاث لم جً٘ في مٓدمت الترجِب

في يُاب هره الهالْت لم ًً٘ لىداء "الشباب الجصائسي يير اإلاىدظب ألي خصب طُاس ي، ؤو و

ت ؤو جُاز ؤحىبي، وخٍسظ نلى مظخٓبل البالد إلاظيرة ًىم  د  37ماطظت نظٍ٘س مازض مً البًر

صي بلى مٓس ؤي خكىف لبلىى ألاهداٍ اإلاسحىة ولم جً٘ اإلاساهىت نلى َػاءاث  11السئاطت" اإلاٖس

ٗاهذ وزاء ذلٚ. وما  ت التي  الخىاز الاحخماعي ضائبت، ولم جثاز باإلآابل اللهبت الاْخطادًت والاشهاٍز

خخجاحاث يير واضخت مً خالٛ دامذ الهالْت بين اهدشاز َػاءاث الخىاز الاحخماعي واهدالم الا 

اإلاهؿُاث اإلاُداهُت، َال ًمً٘ بالخالي جُظير ندم اهدشاز الاخخجاحاث في الجصائس بٓطىز هره 

 الُػاءاث. 

هىإ نالْت حلُت بين اهدشاز َػاءاث الخىاز الاحخماعي )مثل  ٗاهذًبٓى آلان ؤن هدظاءٛ، بن 

تر(  ً ً اإلاهلىم لدي الجمُو ؤن إلااذا ؤخاؾذ بها ٗل البهسحت؟ مو الُاٌظبٕى وجٍى
ّ
هرا اإلاشسوم م٘

                                                           
ٓا إلا ًرٖسها الانخٓاد 9 ت الخإزير اإلاُٙاهُٙي التي ضًُذ َو ت لُػاءاث الخىاز بىكٍس ىؿٔ اإلاىه٘ع الشسؾي نىد في الٓدزة السخٍس

ل وطيرج جاخىجينباَلىٍ )خاَص/ ت في ؤنماٛ هازولد الطٍى مً٘ مساحهت هره الىكٍس  .اطخجابت(، ٍو
10 Malek Naïli, « Internet et révolution», http://kapitalis.com/kanal/36-internet/5473-internet-et-

revolution-lipemed-attribue-la-palme-a-la-tunisie.html, consulté le 22- 10-2011. 
11 Http://www.tsa-algerie.com/politique/ils-appellent-a-une-marche-le-19-mars-a-alger_14731.html, page 

facebook dénommée pompeusement : « 19 mars 2011 : marche de la jeunesse algérienne ». Site consulté 

le 24/06/2011. 

http://www.tsa-algerie.com/politique/ils-appellent-a-une-marche-le-19-mars-a-alger_14731.html
http://www.tsa-algerie.com/politique/ils-appellent-a-une-marche-le-19-mars-a-alger_14731.html
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مإز شاٖسبازى ؤن ًطبذ اإلالُازدًس السابو نشس في الىالًاث اإلاخددة  بثروة ْدزث بظبهت نشس ملُاز 

ٙي نلى ؤهه مثل ًٓخدي به  ثيرا ما ٌظّىّ هرا الشاب ألامٍس دوالز ولم ًبلٌ بهد الثالزين طىت، ٖو

بجل ألهه وغو في خدمت ت لشب٘خه. ًٌُل البهؼ آلاخس  شباب الهالم ٍو ٍس ؤلاوظاهُت الٓىة الخدٍس

ت،  نلى ؤن اطخهماٛ نبازة " شبٙاث الخىاضل الاحخماعي"، هي حظمُت جخُي ألابهاد الخجاٍز

 لهره الشبٙاث. 12الظُاطُت وؤلاًدًىلىحُت

 مزاقبت فضاءاث الحوار الاجتماعي

دزتها نلى بشهاٛ َخ ُل الاخخجاحاث زدود ؤَهاٛ ججاه ؤزاز الخدًث خٛى دوز َػاءاث الخىاز ْو

ٗاهذ هره الُػاءاث مطدز بعجاب في البلدان التي خدزذ َيها  تر. َلئن  الُاٌظبٕى والخٍى

 بذ ًىكس لها نلى ؤنّ  ألامس نلى خالٍ ذلٚ في دٛو ؤخسي، اخخجاحاث، َةّن 
ّ
ِ ها طالح ذو خدًً ًخْى

د جادي ذلٚ نلى ُُُٖاث اطخهمالها، َٓد جٙىن مثيرة للبلبلت والُىض ى  وخلٔ ندم الاطخٓساز، ْو

ين في الُىم الدزاس ي الري  داث اإلاشاٖز ؤدوازا اًجابُت . هرا ما ًمً٘ ؤن وظخخلطه مً جطٍس

اغاث واليشاؽ الجمهىي في البرإلاان في ماي  جدذ نىىان :  0533هكمخه لجىت الشباب، الٍس

اغت ْائال: "َػاءاث الخىاز الاحخماعي نلى شب٘ت الاهترهِذ"، خُث ضسح آهرإ وشٍس   الشباب والٍس

تر ًمنن أن جنون حال""إن فضاءاث الحوار الاجتماعي مثل ف   .اٌسبوك وجٍو

ولدزاًخه بالُجىة اإلاىحىدة بين الشباب واإلاجخمو وما ًػمسه هاالء مً بخظاض بالتهمِش، 

 ؤزدٍ ْائال:

بمعزى عن بعض السماث السلبيت، ففضاءاث الحوار الاجتماعي ًمنن أن جلعب "

بين إلادارة واملواطن وحتى داخل  في املسائل املتعلقت بالتواصل بين ألاجياى، دورا

الجمعياث، التىظيماث وألاحزاب السياسيت، بمعنى إشزاك هذه الفضاءاث في 

ت الوطىيت".  جدعيم قيم املواطىت وخاصت في صياهت الهٍو

ت في" حهمُٔ  هدىيهدٍ هرا الخؿاب بلى جىحُه اطخهماالث َػاءاث الخىاز الاحخماعي  اإلاشاٖز

الخًُير التي اهؿلٓذ َيها الجصائس"، وحه٘ع وحهت هكس الظلؿت الظُاطُت الظانُت بلى  نملُت

ت للخىمُت، ونلُه وحب بشسإ هره الُػاءاث في اإلاداَكت نلى  اإلاداَكت نلى الاطخٓساز الػسوٍز

 للشباب ما جساه الظلؿت: الاطخٓساز اإلايشىد. اهؿلٓذ مً هىا وطائل ؤلانالم الثُٓلت في خملت جٓدم

لم جلٔ هره الىكسة التي جبىتها الظلؿت ألدواز َػاءاث  "اطخهماٛ ؤمثل لُػاء الخىاز الاحخماعي".

 الخىاز الاحخماعي بحمانا مً ْبل َئت مً الشباب التي نبرث نً آزاء مخالُت نبر الشب٘ت.

                                                           
 .خدار في حىاهب بًدًىلىحُت وطُاطُتمً٘ ؤلاشازة هىا ل٘خاب " الىحه الخُي للثىزاث الهسبُت" الري ْساءة مًاًسة لأل ً 12

Denécé. E., La face cachée des révolutions arabes, Paris, Ellipses, 2012. 
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 الاستشعار املسبق"املبادرة السياسيت: "

ين.  ها(ؤزىاء)ؿت الهمىمُت ْبل مسخلت الاخخجاحاث جدخالث الظل ًمً٘ جطيُِ في نىطٍس

13ًخهلٔ الهىطس ألاٛو بالبرامج
ٗاهذ  اإلاخخلُت التي وغهتها الظلؿاث الهمىمُت لُائدة الشباب  والتي 

اح الاخخجاحاث نلى اإلاىؿٓت. ؤّم  ا اإلاظخىي الثاوي َُه٘ع ْد اهؿلٓذ مب٘سا ؤي ْبل هبىب ٍز

ؿس َػاءاث الخىاز الاحخماعي مما اطخدعى الخدخل في جىحُه الخىحع الري طاد ؤهدإ مً خ

شهاز "الاطخهماٛ  اطخهماالث الشباب لألهترهِذ نلى زؤطها مىاْو الخىاز الاحخماعي والري جسحمه

ىن   ألامثل لُػاء الخىاز الاحخماعي" الري لٓي الدنم مً ْبل وطائل ؤلانالم الثُٓلت مثل الخلٍُص

ٚ الشازم.مما ٌه٘ع الخخٍى مً ْدزة ا  لُػاء نلى جدٍس

وبمىاطبت اللٓاء الخٙىمت/الىالة  0554اإلابادزة الظُاطُت في خُٓٓت ألامس مب٘سا، َُي  اهؿلٓذ

ت" واهدشاز الهملُاث  "ملِ الشباب"ؾسح  0554ؤواخس طىت  بٓىة بزس جىامي قاهسحي "الخْس

ٗاهذ الخطُلت الظلبُت التي خس  ىدها الشباب.  ٗان ْو ت" التي  ىن آهرإ "الاهخداٍز ج بها اإلاشاٗز

بمثابت حسض بهراز طمذ للظلؿاث الهمىمُت بخدإز ألاوغام ولى حصئُا ْبُل اهؿالّ مىحت 

ٗاهذ  اح الاخخجاحاث نلى اإلاىؿٓت،  ٗاهذ تهب َُه ٍز ذ الري  حساءاث التي الا الاخخجاحاث. َُي الْى

ٓها بلى الخجظُد الُهلي وحلبذ  ذ ؾٍس بليها َئت واطهت مً اجخرتها الظلؿاث الهمىمُت ْد نَس

الشباب الطُما جلٚ اإلاخهلٓت بدنم حشًُل الشباب )ؤٖثر طسنت في مهالجت اإلالُاث، امخُاشاث 

و...(. طهلذ هره الىغهُت للمظاولين اخخىاء الىغهُت مً  ل اإلاشاَز خاضت بالػماهاث وجمٍى

ب ًمثلىن مخخلِ خالٛ جىكُم "الجلظاث الهامت للمجخمو اإلادوي" التي شإز َيها ؤٖثر مً ؤلِ شا

ت نً زئاهم ومؿالبهم اإلاخخلُت  الخىكُماث. ال شٚ ؤن هره اإلاىاطبت طمدذ لهم بالخهبير بٙل خٍس

ذ هُظه  في ْطس الطىىبس )دون ؤن حظخىنبها َػاءاث الخىاز الاحخماعي(، ول٘نها طمدذ في الْى

ل الاخخجاحاث هدى َػاء ٌظهل مساْبخه واخخىائه، وطد الظبل ؤمام  للظلؿاث الهمىمُت بخدٍى

مداوالث اطخًالٛ الًػب الشباوي في جلٚ الكسوٍ الاطخثىائُت وجىحيهه في مظازاث ؤخسي جُض ي 

ٗاهذ تهدٍ ؤضال بلى اهخساؽ دطخُاببلى اإلاىاحهت. و  ث هره الجلظاث مً حًؿُت بنالمُت ٖبيرة 

م. مً بين الشباب الري لم ٌشإز مباشسة في الخدر مً خالٛ مخابهت ألاخدار نبر وطائل ؤلانال 

ٗالت الىؾىُت لدنم حشًُل  يز نليها مباشسة بهد هره الجلظاث ًبرش بسهامج الى اإلاظالٚ التي جم التٖر

ادة  0533ملِ خالٛ  145.555الشباب خُث سجلذ مطالح هره ألاخيرة بًدام  ؤي ما ٌهادٛ ٍش

 .0553مٓازهت باإلالُاث اإلاىدنت طىت  1000%ْدزها 

                                                           
ٗالت لت الخالُت وبهما وحدث مىر حظهُىهره البرامج لِظذ ولُدة اإلاسخ 13 اث الٓسن اإلااض ي مو حهاوهُاث الشباب، زم بسهامج الى

 وييرها. اإلاطًس، الٓسع الخظً، الشب٘ت الاحخمانُت، نٓىد ما ْبل الدشًُل الىؾىُت لدنم حشًُل الشباب، الٓسع
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 شبنتالشباب: مواقف متعارضت على ال

َُما ًخظ الخهبئت َٓـ  َتراض يال جخهلٔ ألادواز التي ًمً٘ ؤن جاديها َػاءاث الخىاز الا 

 
ّ
ما ًجب الهىدة ٖرلٚ الاطخهماالث اإلاظىدة احخمانُا وزٓاَُا بالهىاضس التي ذٖسهاها طابٓا، وبه

ي للشب٘ت الهى٘بىجُت وغهِ الخىقُِ الظُاس ي لدي الشباب اإلاسجبـ ؤضال بتراحو اهخساؾهم ف

الخُاة الظُاطُت، وبالخالي َاإلاىاِْ اإلاخهازغت نلى َػاءاث الخىاز الاَتراض ي لم جً٘ حهني طىي 

بٓى َهره ال٘خاباث  ،الىظ ولطهىباث التي جىجم نىد الخهامل مؤن وشير بلى ا ؤْلُت مً الشباب، ٍو

خه بذ ، بذ الشب٘ت هُظها جدسز الٙاجب مً هًبٓى مىخجىها في ٗل ألاخىاٛ شخطُاث اَتراغُت ٍى

ت شاء.   بةمٙاهه ؤن ًطىو لىُظه ؤي هٍى

 مهاهت السياست في اختياراث الشباب على مواقع الاهترهيت

ازتها مً ْبل الشباب )جدُٓٔ جبيّ  ( نلى الشب٘ت الاَتراغُت 0554ن ؾبُهت اإلاىاْو التي ًخم ٍش

الجيظين مظهم  جدوي ألاهمُت اإلاىالة بلى اإلاىاْو ذاث اإلادخىي الظُاس ي، َمً بين مائت شاب مً

ٗاهذ  ٔ اإلآابلت لم ًرٖس طىي زالزت منهم اهخمامهم الهابس باإلاىاْو الظُاطُت.  الخدُٓٔ نً ؾٍس

بين الخدُٓٔ الري ؤحسي باإلآازبت  س اإلاهلىماث. ٍو الاخخُازاث مخجهت ؤٖثر هدى اإلاىاْو التي جَى

اإلاخدوي يهخم ؤٖثر باإلاىاْو التي  اإلاظخىي الخهلُمي باب البؿاٛ ذو الش الُُُ٘ت باطخهماٛ اإلآابالث ؤّن 

س مهلىماث ذاث ضلت بالهمل في الخازج، الصواج باألحىبُاث ، بلى يير ذلٚ مما له ضلت بالهجسة جَى

ت ؤن ما يهمهم ؤٖثر نلى اإلاىاْو هي اإلاهلىماث الهلمُت ؤو جلٚ  في خين ًطّسح ؾلبت الجامهت والثاهٍى

 التي لها ضلت بالثٓاَت الهامت.

ُىز مً اإلاىاْو الظُاطُت نلى الشب٘ت طىي اوهٙاض لىاْو الهالْت الُهلُت التي ولِع هرا الى

ُّ َٓد ًبىيها ؤَساد اإلاجخمو مو الُػاء الظُاس ي،   دولت نسبُت  30 يذ هخائج الاطخؿالم الري مّع ب

يير مهخمين جماما بالشاون الظُاطُت  39% ؤّن  خُث ،جدوي الاهخمام بالظُاطت - مً بُنها الجصائس -

 .14ؤنسبىا نً اهخمامهم البالٌ بالشإن الظُاس ي 2%مهخمين ْلُال، و 41%بلدهم،  في

د الخدُٓٔ الري ؤحسجه الجمهُت اإلاىطىمت  ٖا ت الشباب"ٍو باالشترإ مو  "الخجمو لخٖس

هُاث  بًٙىج٘ىُ٘ع هره اإلاىاِْ اإلاخدُكت وجساحو زٓت اججاه اإلاترشخين  0530ماي  35خالٛ حشَس

لشباب بالخٓل الظُاس ي. وهرا الىُىز للشباب مً الخٓل الظُاس ي لِع مما ًىه٘ع نلى نالْت ا

نً  0552هخائج الخدُٓٔ الري ؤحسي طىت  بُيذ طبٔ ؤن قاهسة مظخجدة نلى الُػاء الهام، َٓد

                                                           
س"اإلااشس الهسبي 14  ."، مسحو طاب0533ٔ جٍٓس
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ٔ الاطخمازة والري مّع   شاب 355 ؾٍس
 
  ا

ّ
َٓـ نبروا نً اهخمامهم  12,7% ما ًٓازب همً وهسان ؤه

 .15زطمُت هابالػسوزة اهخساؾهم في جىكُمات ت ولً٘ ال ٌهني ذلٚبالظُاط

ت بلى ؤي اهخمام مً ْبل الشباب هخائج الخدُٓٔ الري ؤحسي في الجصائس الهاضمولم حشس 

حسي َيهما الخدُٓٓان ؤالاخخالٍ بين اإلاىؿٓخين التي  ٗان ىاْو ذاث اإلادخىي الظُاس ي، بل مهماباإلا

مً الشباب الهاضمي  68%: "ؤن   ْو نلى الشب٘ت، بذهىإ حشابه في الخُازاث اإلاخهلٓت باإلاىا بال ؤّن 

ليسج نالْاث الطداْت،  32,3%لالجطاٛ،  43,3% ٌظخهملىن الاهترهِذ للخطٛى نلى اإلاهلىماث،

 .16للبدث نً الهالْاث الهاؾُُت" 12,1% ٌظخهملىهه للهب، %29,5

د ألا َالظُاطت يائبت مجمال بىضُها اهخماما شباهُا نلى  ،ا هالخلٖمو  هترهِذ، وهى ما ًٖا

دت مً الُػاء الظُاس ي مهما   ن خابهى ًبذ  ،خدار الظُاطُتباأل  هاهخماماٗان اوسخاب هره الشٍس

اث ؤخدار الاخخجاحاث في بهؼ ؤْؿاز الهسبُت الطُما دٛو الجىاز، بال ؤنّ  هم باهخمام ٖبير مجٍس

ث ضلت باليشاؽ الجمهُاث وييرها مً الخىكُماث ذاو ألاخصاب،  الخىاحد غمً ميسخبىن مً

لم جً٘ لدنىاث الظُاطُت لالخخجاج التي جداولتها الطُداث نلى الشب٘ت الاَتراغُت  اإلاىكم.

خكىف ٖبيرة في بهجاح الخهبئت التي طهذ بليها ؤمام هرا الاوسخاب للشباب مً الُػاء الظُاس ي 

ػال نً هره اإلاهؿُاث اإلاىغىنُت ٗ ان للمبادزاث وغهِ الازجباؽ بمىاْو الخىاز الاحخماعي، َو

 آزاز هامت في َشل خمالث الخهبئت. هاوؤزىاءالتي جبىتها ْبل مسخلت الاخخجاحاث 

ؤَسش الظُاّ الهام وحىد مىاِْ مخهازغت َُما ًخظ الخهبير نً الاطخهداداث للخهبئت 

ِ ألاوّ  د للخهبئت الخاضت بالدَو بلى الاخخجاج، َاإلاْى ًمً٘ ؤن هالخكه في  لها والداعيٛ اإلاٍا

ذ الخالي:الخط   ٍس

 "إلى متى في الجزائز؟؟؟؟ فاألمور عىدها أسوء مقارهت بإخواهىا في جووس ومصز".

هرا الدشبُه ال ٌهبر نً خُٓٓت  ٌهلم ٗل مشخًل في خٓل الهلىم الاوظاهُت والاحخمانُت ؤّن 

بها ؤًّ 
ّ
ٍى نلى اإلاهاًير التي جخؿل  نلمُت، بذ ًٓخض ي ذلٚ الْى

ّ
ما ٌهبر ت مٓازهت نلمُت ومىغىنُت، وبه

ها "مىغت" إلاسخلت، وال هرا السؤي نً مدي ْدزة وطائل ؤلانالم نلى جٓدًم "زىزة السبُو" نلى ؤنّ 

ُّظس هرا مدي اوشًاٛ مجمىنت بالخهبئت في الُػاء  ذ َسضت الدخٛى َيها، ٍو ًجب جٍُى

 الاَتراض ي انخٓادا في الٓدزة الالمددودة لهره الُػاءاث.

                                                           
15 Makedhi. M., « Les élections n’intéressent pas les jeunes », le quotidien El Watan, n°6680 du 4 octobre 

2012. 
16 Aggoun, H. (2006). « L’utilisation de l’Internet en tant que moyen de communication chez les jeunes 

en Algérie », Algérie, Institut des sciences de l’information et de la communication en collaboration avec 

l’institut de sondage Imar et la société Média Marketing. 
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ِ اإلاهازع لالخخجاج َ ذ الري ؤما اإلاْى ِظّى حججا ؤخسي ًمً٘ ؤن هٓسؤها في هرا الخطٍس

 ًٓٛى ضاخبه:

"الجزائز بخير، ليس هىاك سوى بعض الطامعين، وال ًتبعهم أحد، أال جزون ما 

  11أهجزه بوجفليقت في 
 
التجمع من أجل الثقافت والدًمقزاطيت  سىواث؟ ال شو أن

ن جتحدثون؟ ألقوا هظزة سيىفجز، جحيا الجزائز، جحيا بوجفليقت"..." عن أي غليا

دة وألالثر دًمقزاطيت في العالم العزبي لتعزفوا أن ملهم مع بوجفليقت،  على ألبر جٍز

سىت مثل جووس أو  32الجزائز ليست جووس أو مصز، هحن لم ًنن لىا رئيسا ملدة 

زة؟ أهتم  21 دون الدخوى في لعبت الجٍز سىت مثل مصز، أظن أهنم جٍز

 .17"مخطئون 

داث ؤهّم جىضح هره الخط ُين اللران بسشا في الخىاز الظُاس ي نلى الُػاء الاَتراض ي في  ٍس اإلاْى

ظدىد في ذلٚ بلى البؿالت بدُث مسخلت الاخخجاحاث،  ٌهبر ألاٛو نً ندم السغا نً الىغو َو

ٖس  الظً٘ومشٙل  جساحو الٓدزة الشسائُتو 
ّ
د الثاوي الخؿاب السطمي، ًر  باإلهجاشاث...، بِىما ًٍا

ؼ ؤي ح َس ذ الاخخجاحاث والىغو في الجصائس، ٍو شبُه بِىما ًدطل في الدٛو الهسبُت التي نَس

ين وختى خىهت نىد البهؼ آلاخس. سي في الدانين بلى الاخخجاج مجسد اهتهاٍش  ٍو

ٗاهذ في بهؼ  ال جددر الثىزاث بشٙل انخباؾي، َلهره الاهخٓاالث شسوؽ جد٘مها، بذا 

ُها ؤّي اإلاجخمهاث ْد هطجذ هره الشسوؽ بما ًُ٘ ْمو ْد ًمازض  ي َاالخخجاحاث ال ًمً٘ ال ًْى

 
ّ
لخدور ذلٚ َال ًمً٘ لُاٌظبٕى ؤن  "شسوؽ مىغىنُت"س لدي اإلاجخمو غدها، وبن لم جخَى

حملت مً الخًُيراث مسجبؿت  إلاُت َسغذ نلى اإلاجخمهاث اطدُهابٌهىغها، َالخدىالث الها

ت و  خّٓى ألاَساد والجماناث ابالدًمٓساؾُت، غماه   .خٍس  الخهبير والخجمهس وييرها مً خّٓى

 
ّ
خُت هُظها باليظبت لٙل الدٛو ألّن ال ًددر اطدُهاب هره اإلاخؿل الظُاْاث  باث في الُترة الخاٍز

 3766َالجصائس بهد ؤخدار ؤٖخىبس  ،ما الدشابه في ال٘ثير مً الهىاضسمه َُما بُنها اإلادلُت جخخلِ

الث جُسع هُظها نلى ، ولً٘ هره الخدىّ "الىُٔ جخسج للخى مً"وما جلتها مً ججازب ؤلُمت بدؤث 

 مجخمهاث ؤخسي في الُترة الساهىت وزبما في مىاؾٔ ؤخسي مً الهالم في َتراث الخٓت.

                                                           
17 mado- 04/02/2011 à 22h:02, http://www.jeuneafrique.com/Articl_ Reaction_detail /ARTJAWEB 2011 

0204182555 /page /2/algerie-tunisie-internet-islamismel-internet-algerien-en-effervescence-malgre-les-

promesses-de-bouteflika.html 

http://www.jeuneafrique.com/Articl_%20Reaction_detail%20/ARTJAWEB%202011%200204182555
http://www.jeuneafrique.com/Articl_%20Reaction_detail%20/ARTJAWEB%202011%200204182555
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 خالصت

ُا  وظخؿُو الٓٛى ؤّن  مداوالث الخهبئت الجمانُت نلى الشب٘ت الاَتراغُت في الجصائس واحهذ قَس

ىغىنُت. جخهلٔ مجمىنت منها بجىاهب جٓىُت نلى ألاْل طُاْا ؤَسش مجمىنت مً الهىائٔ اإلا

ٗان اهدشاز  مسجبؿت ببيُت الاهترهِذ في الجصائس واطخهماالجه التي حهٍس جإخسا مٓازهت بدٛو ؤخسي. وإلاا 

تر(وامخداد اطخهماٛ َػاءاث الخىاز  مسجبـ بمدي احظام الاطخهماالث  الاحخماعي ) َاٌظبٕى وجٍى

س َسض ناّمت للشب٘ت، َةّن  ا ؤمام هره الُػاءاث لخلهب دوزا ٖبيرا مثلما زاهىذ نلى ذلٚ لم ًَى

ت لُػاءاث الخىاز الاحخماعي.  ذلٚ الٓىي الظُاطُت التي اوظاْذ وزاء الانخٓاد في الٓىة السخٍس

خخجاحاث في الظاخاث مداوالث الخهبئت الظانُت وزاء حلب الشباب بلى الا  ٖرلٚ واحهذ

ٗاهذ اطدشهسث مظب الهامت ٗاهذ  هره الشٍسدتهِشها حالىغهُت التي  ٓامبادزاث طُاطُت  و

بلى البرامج التي اْترختها الظُاطاث  همحلب َئاث نٍسػت من هبرامج جم٘ىذ مىل التروٍج اهؿلٓذ في

 
ّ
ً الظلؿت مً اخخىاء الشباب مً خالٛ الهمىمُت الطُما َُما ًخهلٔ بالدشًُل. هرا الظبٔ م٘

ٌظهل بير والاخخجاج في َػاءاث مىكمت بلى الخهَخذ باب الخىاز خمل شسائذ ٖبيرة مً الشباب 

د اجبهذ الظلؿت هره الخؿىاث بخىحيهاث الطخهماالث َػاءاث الخىاز الاحخماعي،  مساْبتها. ْو

تر ختى وبن لم جً٘ ٖبيرة .  جدخالث اْىهذ نلى ألاْل َئت مً مدبي الُاٌظبٕى وجٍى

 بُٓذ مداوالث الىداء بلى الاخخجاج زهُىت ألاطالُب الٓدًم
ّ
ه ت، وانخٓد بهؼ الظُاطُين ؤه

اتهم ؤّن  مخخلِ مىحاث الاخخجاج التي خدزذ لم جً٘ لها شناماث،  بةمٙانهم الُٓام بالخهبئت، َو

 الصنامت والٙازشما الخٓلُدًت.  ولم جٓم نلى

مىحت  هره الخالضت الهىدة بلى بهؼ ألاَٙاز التي ؾُذ نلى الظؿذ مو اهؿالّ جُسع

ها مظلماث. مً ؤهم هره ٖثرة جداولها مً ْبل وطائل ؤلانالم نلى ؤنّ الاخخجاحاث والتي بدث مً 

ا الثاهُت الثىزة جددر اهخٓاال مباشسا، آلُا وآهُا بلى وغو ؤَػل، ؤّم  ألاَٙاز السائجت، الانخٓاد ؤّن 

ت لُػاءاث الخىاز الاَتراض ي في بشهاٛ الثىزاث  َخخمثل في الاطخبشاز والدظلُم بالٓدزة السخٍس

دبلى نهاًت اإلاؿاٍ والظير بها ألامس لِع ٖرلٚ نلى ألاْل في اإلادي الٓطير  جبّين شِئا َشِئا ؤّن  ، ْو

ص الهسبي لألبدار ودزاطت الظُاطاث في  هخائج بذ ؤقهسث ذلٚ الشهىز  0533اإلاسح الري ؤحساه اإلاٖس

ٛ  الري ًيخاب د الاخخجا اإلاىاؾً في جىوع ومطس خى ُّ حاث جسدي ألاوغام ألامىُت والاْخطادًت به

ٗان نلُه نلى نهد هكام بً  في جىوع ؤّن  53% وطٓىؽ ألاهكمت. ًطسح الىغو ألامني ؤطىء مّما 

الىغو ألامني ؤطىء  مً اإلاظخؿلهت آزائهم ًسون ؤّن  72% بذ نلي، وجبدو ألامىز ؤطىء في مطس

ٗا ً ٌظسي ذلٚ ؤًػا نلى اإلاجاٛ الاْخطادي، ؤً .ن نلُه خالٛ َترة خ٘م هكام مبإزمٓازهت بما 

ٗاهذ نلُه نلى  مً اإلاظخجىبين في جىوع ؤّن  43% ًسي  ألاوغام الاْخطادًت في البالد ؤطىء مّما 
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ٓـ  ٗاهذ مً ْبلًسون ؤنّ  21%نهد الىكام الظابٔ، َو ىن نً حشائم  ،ها ؤَػل مما  هبر اإلاطٍس َو

دون ؤّن  66% ؤّن  ؤٖبر بذ ٗان نلُه نل الىغو الاْخطادي ؤطىء مً اإلاظخجىبين ًٖا ى نهد آلان مما 

 .18هكام مبإز

د لها ؤّن و  جبرش  مهما ًً٘ مً ؤمس هره الىخائج، بال ؤن َػاءاث الخىاز الاَتراض ي بسشث ؤو ؤٍز

تر بىضُها َانال في بشهاٛ وبهجاح هره الثىزاث، ومً ٖثر  انخٓد  ة الخدًث نً الُاٌظبٕى وجٍى

ٗاهذ ناُٖت في جلٚ الُترة البهؼ ؤّن  مىاْو الخىاضل  نلى الًالبُت الهكمى مً الشهب اإلاطسي 

ٓا للمهؿُاث اإلاُداهُت لم جً٘ في خُٓٓت ألامس ٖرلٚ بذو ، الاحخماعي مً  3% َٓـ" ؤّن  جبّين َو

ىا بدنم الثىزة مً خالٛ مىاْو الخىاضل الاحخماعي"  . 19اإلاظخجىبين في مطس ذٖسوا ؤنهم شاٗز

 بيبليوغزافيا

ُٔ مدًني، "زبُو الثىزاث الدًمٓساؾُت الهسبُت"، مٓاٛ ..إلى .الزبيع العزبيضادز في ٖخاب إلاجمىنت مالُين:  جَى

ص دزاطاث الىخدة الهسبُت، طلظلت ٖخب اإلاظخٓبل الهسبي  ،أًن؟ أفق جدًد للتغيير الدًمقزاطي ، بيروث: (41)مٖس

 .37 .، ص2011 لبىان،

ص البدث في الاهثربىلىحُا الاحخمانُ ت والثٓاَُت، "الشباب الجصائسي بين الاهدماج والتهمِش"، مشسوم بمٖس

ل  س في ؤبٍس  0552وهسان، جدذ بشساٍ مساد مىالي الخاج، ْدم الخٍٓس
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