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والبدث عً  قزويعاث إلى الجمعُت: الشباب الم ّمً الخج
 *إثباث الذاث

 (1)لنزّي*عشالذًً

ّمقذمت

ل مُداوي جدلُم اج هخ اإلالاٌهرا  ٌ  2004ؤحسي خالٌ شهس ؤفٍس وشاؽ شباب كسي بلدًت  خى

 اإلاب تهاانالك في"بالهشاشت" ز وغهُت هره الفئت جخمح   .1"جُمصزٍذ"
 
لت في اطظاث الخللُدًت اإلامث

تبٌظمى ؤًػا  ،جاحمهذ) الهائلت واإلاجلع اللسوي فػاء  نال ًمثال  اللرانو  "("لجىت اللٍس

 خاض
 
 بهم  ا

ا
- مىغىم هرا الخدلُم اإلاُداوي - الشبابٌهمل  هم.لافهؤحهابحرهم و  إلبساش  ومجاال

 ناضمت البلدًت  فيخازج كساهم 
 
ت، فػاءاث الترفُه نلى سهالخىف خمسهص ف واإلامازطاث الجمهٍى

بدثا نً الاهفالث ماكخا  ميان بكامتهمدفههم بلى مًادزة ًهره اإلاسافم نلى مظخىي "جُمصزٍذ" 

  ُ ٍ  مً السكابت الهائل ً   هباز لـ التي ًمازطها في ؤشياٌ الظ   كهس خمجالتي و  ،تت واللسو مً  الظ

 .حدًدة جملً فػاءاثنً  وبدثاؤنُان، ؤو  ألاولُاء

مً هره ن بلى كسي مخخلفت حاب اإلاىخمالشبمجمىنت مً  نً مهِش في هرا اإلالاٌ هدظاءٌ

حظمى  بُتوالرًً الخلىا لخإطِع حمهُت شبا ،بالجصائس لبلدًت اليائىت في مىؿلت اللبائلا

ت في الخهابحر الفىُت واإلاىطُلُت "حمهُت وشاؾاث الشباب" اليائً ملسها بداز الشباب في  اإلاخخط 

                                                           
*

 بهىىان: .77-63 .ص، 2012|  56-55 باللًت الفسوظُت، ندد إوساهُاثملاٌ ميشىز في مجلت  

 " De l’assemblée villageoise à l’association : les jeunes villageois en quête d’affirmation ". 
 ،مسهص البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت والثلافُت جحزي وشو، ،000 15 حامهت مىلىد مهمسي، (1)

 .وهسان000 31 
"ؤًذ ًماٌ"، "جُمصزٍذ" و"طُدي نُاد"، وفي بؾاز مشسوم بدث مهخمد في مسهص البدث  في كسي  2004 ؤحسي هرا الخدلُم في 1

لفىسة الشباب" والري ؤشسف نلُه خدًبي مدىد ؤهلي.  الاحخمانُت والثلافُت اإلاىطىم: "البىاء الظىطُىلىجي اهثروبىلىحُفي ألا 

ت  ووان اخخُاز مالمدهم(، شابا وشابخحن 15) ملابلت مو الشباب 17 جم  خالٌ ذلً جدلُم بحساء مخؿابلا مو ؤلاشيالُت، فالهُى 

والثاهىي. في هرا اإلالاٌ طىت، ممً جىكفىا نً الدزاطت في مظخىي اإلاخىطـ  30و 20 جخيىن مً شباب جتراوح ؤنمازهم ما بحن

 اإلاىطُلى.
ا
 جم  اخخُاز فئت مً بحن هاالء الشباب الىاشؿحن في الجمهُت الخابهت للبلدًت والتي جمازض ؤطاطا
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 هره الفئتا هىاحهجالطهىباث التي  ملازبتهى  مً هره اإلاظاهمتهدف ال. "خدألا "ناضمت بلدًت 

خازج  الراثالهالكت مو وبشيالُت  ،"جاحمهذالطسانُت مو " افي الىطـ اللسوي، ونالكاته

ت، هما وظعى ؤًػا بلى الدظاٌئ خٌى  فػاء خاص بهم  اطخددارهاالء الشباب في  زيبتاللٍس

ص نىدهم  حشىُل فىسة اإلاىاؾىت ٌظهم في  .هاوحهٍص

ت، خاضت شاون الهامت لالندم الانتراف بالشباب في حظُحر  ن  نلُىا اللٌى )الفسغُت( ؤ للٍس

شبابُت م نليهم اللجىء بلى فػاءاث دخ  ً ضهىبت جدلُم ؾمىخاتهمو  ،"جاحمهذفي بؾاز "

تهم،ووشاؾاث       داز الشباب فيجمهُت الهره وشاؾاث في  الاطدثماز ًمثل  بدُث ؤخسي خازج كٍس

ً - خٌى وشاؽ مىطُلياإلايان الري ٌظمذ لهم بااللخفاف  -
 
 .2ضًُت مً هرا الخمل

يشؿىن  طىت 28و 26الشباب جتراوح ؤنمازهم ما بحن فئت مً جدلُلىا نلى  ىص جًس  في  ٍو

وكو جفػُلىا  .2000خد" في بلدًت "جُمصزٍذ" خالٌ طىىاث الجمهُت الخابهت لداز الشباب "ألا 

لخدلُم اإلاُداوي، وهره ا هرا في 3اإلاىحه شبهو  اإلافخىح انلى جلىُت اإلالابلت بشيليهمىهجُا 

هما للفهل الشبابي في الىطـ اللسوي في اللبائل،  4سافييزىى بالىضف ؤلا ذطمداإلالازبت 

ذ فيجلىُت اإلاالخكت  نلى انخمدها ، الظاخت جاحمهذ)الشباب جىاحد فػاءاث  بهؼ التي ؤحٍس

ت، اإلالهى، الجمهُت  ...(.الهامت لللٍس

با، فإيلبهم جىكفىا نً الدزاطت في ًيخمي اإلاظخجىبىن بلى اإلاسخلت الهمسٍ   ت هفظها جلٍس

ا في خالت باإلاظخىي  مو  ىن َهِشو  ؿالت ؤو ًمازطىن مهىا يحر مظخلسة،الثاهىي، مىحىدون بم 

خُث ٍدُم الىالد، الىخُد و نائالتهم جدذ وضاًت الىالدًً، بال في خالت "ًخي" الري ٌهخبر الىلد 

ه ٌشًل مياهت زب  نً هكسائه حهخبر وغهُخه مخخلفت
 
 الهائلت. ، أله

ّبعض مالمذ الشباب املسخجىب

تّالسًّالاسم ّمهىت ألابّالشاب املهىتّالقٍز

د ت ألا  يصز ب 28 م. فٍس  نامل خدجاحس بلٍس

 ؤب مخىفي ملتزم بالىلل الهمىمي يصز ب 26 م. ًخي

 مهاحس مخلاند بؿاٌ يصز ب 28 م. امدمد

 مهلم )مخلاند( خالق متربظ ؤكابُى 27 ح. ًىطف

                                                           
بت ؤخسي  2 . ؤهكس مظاهمت مدىد ؤهلي جمذ مىاكشت ؤشياٌ ؤخسي لخملً الفػاءاث الهمىمُت مً كبل الشباب في مُادًً كٍس

 خدًبي.
Cf., Hadibi, M.-A. (2007). « Conquérir les espaces publics par la force en Kabylie », in Breviglieri, M et 

Cicchilli. V. (dir.), Adolescence méditerranéenne, l’espace à petits pas. Paris : L’Harmattan.   
3
Cf., Kuffmann, J. -C. (1996). L'entretien compréhensif. Paris : Nathan. 

 لخفطُل ؤهثر نً هره اإلالازبت، ؤهكس: 3
Laplatine, F. (2005). Description ethnographique. Paris : Armand Colin. 
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ّب(: الشجاجمعتالقزوي ) املجلس  ً  اب في خذمت لبار الس

نلى يساز  - ىن ٍدخلو  ،بُى""ؤك" ويصز اٌ"، "ب"ؤًذ ًم  كسي ن خطىضا بلى ى خجىبًيخمي اإلاظ

الانتراف باهخمائهم بلى  مصاًاالتي حهؿي لهم  5وغهُت "ذوي الحلىق" - اإلاجمىناث ألاخسي بلُت 

ت اإلاخمثلتًخػهىن هم ن  ةوفي اإلالابل ف ،communauté جمانتال في اإلاظاهمت في  اللتزاماث اللٍس

  ُ الجماعي  التزامهم.(tabezzart) اإلاظاهمت في الهملُاث الخػامىُت الجمانُتو  ت،ألاشًاٌ الجمان

تشازهت في حظُحر شاون ااإلافهم فانلىن طلبُىن وال ًبدثىن نً  خطىضُت، ذو  ختى  للٍس

 
 
يشاؽ الشباب نلى مظخىي ال هجد ؤزسا ل مثال "يصز بفي "فالترفُه. مىغىم ب م ألامسنىدما ًخهل

ب ت ؾُلت النهاز  ا،اإلاجلع اللسوي جلٍس لالمباالة التي ًبدونها باإلغافت فًُابهم اإلالحىف نً اللٍس

لت  في الىاكوٌهىع ججاه هره اإلااطظت، ا تنً  همجخليؾٍس لىباز الهام  حظُحر شإنهاجسن و  اللٍس

  ً ت"مثلحن اإلا الظ حظُحر  مثل الهامتاث الخاضت بالحُاة ًخدخلىن في اللساز والرًً " للجىت اللٍس

ُاه، كىىاث اإلاضالح الؿسكاث و بو  حظُحر اإلاسجدؤو  حظُحر الحىفُاث الهمىمُت، ؤو اإلالبرة،

ت اإلاىاشناث بحن ؤو  ت.حظٍى  هل اللٍس

ت"  بيُت  "لجىت اللٍس
 
ً   واطوبشيل ت احخمانُت مظخًل اء ى، آلاباء، ؤبمً ؾسف هباز الظ

ً  مً ألانمام ؤو ؤلاخىة  هره و ، "جاحمهذ"للبيُت الخللُدًت لـ ازٍجؿى   اهمىذححهخبر فهي  ،هباز الظ

ُ   اللسن اإلااض ي رث شيلها في زماهِىاثؤخالدظمُت  ت في اإلاسخلت التي خاولذ فيها ؤلادازة اإلادل

بال داث والري  ،شساهها في حظُحر شإنها الهامً اللسي بهدف بم خلس  الشباب ًخظ  خظب جطٍس

ً   اإلاظخجىبحن  :ؤكابُى""اللاؾً بـو طىت  28 ذو "ًىطف"باليظبت لـ والهلالء. هباز الظ

ّ."هي مً مسؤولُت أبُه عت"للـ"جاجم العامت الشؤون"

ت "الحم  هفظه الاججاه في  هاالخهبحر نن جم  مثل هره الخمثالث و  ام" الخابهت مً ؾسف شباب كٍس

 .6لـ "طُدي نُاد"

 بلى اإلااطظتهره  7نػاء الرًً ًمثلىن ألا مالمذ و راث في بيُاث ووقائف الخًح  ؤدث للد 

ت بهره الخىكُماث اللسوٍت  الالمباالة يجىام بدُث  ،2000خاضت في طىىاث لدي شباب اللٍس
                                                           

ت، حمُو اللسوًٍ اإلاهترف بهم مً ؾسف " 5 ، والرًً مددد بؾاز كاهىوي واحخماعي غمً" جاحمهذوهني بـ''ذوي الحلىق'' في اللٍس

ت فيها، ت ًمليىن وامل الهػٍى الخاضت بالشاون الهامت،  وفي اجخاذ اللسازاث فـ"ذوي الحلىق " ٌشازوىن في احخماناث اللٍس

 وهرا ؤشًاٌ البلدًت. ؤهكس:
Cf., Kinzi, A. (1998). Tajmâat du village des At yemmel: études de structures et des fonctions, mémoire de 

magistère, université de Tizi-ouzou, p. 584-605. 

Cf., Hadibi, M.-A. (2007). « Conquérir les espaces publics par la force en Kabylie », in Breviglieri, M  

et Cicchilli. V. (dir.), Adolescence méditerranéenne, l’espace à petits pas. Paris : L’Harmattan. 
ت مً "ؤًذ 6  .2004 ًماٌ"، ؤخد مُادًً جدلُلىا في طىت هره اللٍس
 هذ( مً مرهسة اإلااحظخحر طابلت الرهس( والفطل الحادي نشس )وقائف جاحمهذجاحمؤهكس ؤطاطا الفطل الهاشس )بيُاث  7

 351-222.. ص
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ًمىو مً وحىد  ، لىً ذلً لمفي ألافساد ألاهبر طىادة و مددهذ" في "جاحماتهم ازومشبلُذ 

ت  جدخاج نىدما خطىضا طخنىاءاثالا بهؼ   ،فئتالهره حظخىحب جىاحد  بلى كىي نػلُتاللٍس

ت والبلدًت ىطاخاحت لؤو نىدما جيىن هىان  ضالح الؿسكاث وكىىاث بمً ؤحل ؾت بحن اللٍس

 اإلاُاه وؤلاهازة الهامت.

"، بيُل ايصز ،"خللُدًت لبهؼ اللسي مثل "ؤكابُى"اإلااطظاث ال ؤن   اإلاُداويًىشف الخدلُم 

 همبهػنىد  اليشاؽخالت ندم س همىم الشباب، وهرا ما ًفظ  الانخباز ًىما في كمىز" لم جإخر 

ت بدثا بدُث غمنها، س ، هما الخهبحرنً فػاءاث ؤخسي لليشاؽ و  ًٌادزون اللٍس ًفظ 

ت اججاهاث  هماطدثماز    هفطاٌ والابخهاد ننها ونً ماطظاتهالال ألماهً خازج اللٍس
ا
 خطىضا

الشباب هدى في بهؼ ألاخُان ندائُت هاالء  برشج، هما الحلٌى والىدًان في خىاحدون نىدما ً

ة دد  بر ننها ٌهب   مً الدشىجؤو خاالث ضساناث  في شيل التي جخجلىو هاث اللسوٍت هره الخجم  

 اإلاجالع.هره  8احخماناث ؤزىاءالجدٌ 

ؤهل "بشإن  نً كللهم ، وحشسههم في الخهبحرؤمىز الشباببهؼ  ؤخُاها هذ""جاحم جىاكش

ت  البلدًت مثال(.)وبحن اإلااطظاث اإلادلُت  همبُن ىطُـالنً لهب دوز مً خالٌ البدث  "اللٍس

د" في احخماناث شازن طبم ؤن  ،فمثال حن خاضت بحن ؤ"فٍس ت ومظاولحن بداٍز نػاء لجىت اللٍس

مإلاىاكشت مدلُحن  ت بالًاش، وخل   ؤو  مىغىم بضالح الؿٍس ً اللٍس هره و مشاول اإلاُاه،  جمٍى

شازوىا في هخابت كد  الخدلُم واهىاممً شملهم ً ٍابا آخس بش ؤن   بدُث الحالت لِظذ مىفسدة

ت بهُدة  فةن  بلُت للا باليظبت ؤم   ٍسػت مىحهت لسئِع البلدًت.ن   ؤن جيىن  نًاللٍس
 
 مدـ

ت '' خظبنلى الاهخمام  خجابت لالط لم حظخؿو هذ: ''جاحمالري ًطس ح'' يصز ؤحهبحر شاب مً كٍس

ت''، وهرا ٌ  خؿاب ًال لحاحاث شباب اللٍس  هاؤن  زيم  هره الفئتمل اإلااطظاث مو حها واكونلى  د

 ها.بإمس اطخهدادها لالهخمام دائما  حهلً

ه نمىما 
 
ت مجالع اهفخاح مهما واهذ دزحت نلُىا اللٌى ؤه همىمهم  نلىو  نلى الشباباللٍس

 خهلم، وهرا ما ًالخل نىدما ًمياهُاث ًسهً همىذحُت الهىاًت اليافُت بمؿالبهمؤلا هلظ  بال ؤن  

 نً بالتهمِش والاطدبهادًصداد بخظاض الشباب  ىغوال افي هرو، همخاضت ب مسافمألامس ببىاء 

خاغهت لظُؿسة بانخبازها ماطظت ذ'' ه''جاحملـضىزة لديهم جترسخ و  ،طحروزة اجخاذ اللساز

  ً  .مفترغت ؤو خلُلُت مً ؾسف هباز الظ

ت ''مً الشباب زالزت مظخجىبحن ٌهترف  احخماناث اإلاشازهت في ب باهخمامهم'' يصز بمً كٍس

تمجالع  ً   هابلُت طيان نلى يساز  اللٍس  ، وفي اإلالابلالسشد مً حيع الروىز البالًحن ط
                                                           

8
 Kenzi, A. (2007). La jeunesse en milieu rural kabyle et ses rapports conflictuels avec les institutions 

traditionnelles villageoises. In Breviglieri, M. et Cicchelli, V. (dir.), Adolescence méditerranéenne, l'espace 

à petits pas. Paris : L’harmattan, p. 263-276. 
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فػلىن  الاحخماناثهره  فيًداومىن نلى الحػىز الدوزي ال هم ؤن  ؤًػا ٌهترفىن   ؤن ًيىن  ٍو

 جمثُلهم مىدطس 
ا
ًللت مؤخُاها هره الاحخماناث ، وكد جيىن ألاكازبخد ؤفي ؤو  آبائهمفي  ا

 . همبيُاما ًىس ض  ، وهرابحن ألانػاء الدائمحن للجىتومدطىزة 

ت ُ  طُاق غمً  ًخطس ف الشباب داخل احخماناث مجلع اللٍس  تمطلحت الجمانت اإلادل

ت هخماء اال خظاض باهؿالكا مً ؤلا  مشازهتهم في  ٍخمكهس ذلً فيو ، هافانلحن فيبىضفهم لللٍس

لت ألاشًاٌ الجمانُت
 
بىاء و  وبضالح الؿسكاث خاضت باإلالبرةالنماٌ ألا الىكافت وفي  اإلاخمث

خػىزهم لدشُِو الجىائص.  وؤ احد ؤو الظىً الخاص بةمام اإلاسجداإلايشأث الهمىمُت مثل اإلاظ

  الجمانُتفي ألاشًاٌ  ،هذ''بدون ؤي بزيام مً ''جاحم ،هم ٌشازوىن وباخخطاز ف
 
مت مً اإلاىك

د'' ؾسف هره ألاخحرة. ًطس    :طىت  28ح ''فٍس

شارك أ، لما افت الخاصت بالعزقاث أو املقابزشارك جلقائُا في أشغال الىظأ"

قىم أعت''، بدُث خذعاء مً ظزف ''جاجمبذون اسها تفي الجىاسة إن صادف

ّ جلبُتبذلك 
 
ّ للىاجب، مع العلم أن

 
 عاملت اب ًذهذه اليشاظاث الجماعُت جخعل

ّ. "مخفزغت لذلك

 مً لم ًبد   ،وفي الظُاق هفظه
ا
شازهت اإلاباشسة مهازغت اإلاالشباب اإلاظخجىبحن شهىزا ب ؤًا

 ؤو يحر اإلاباشسة فُ
 
و  (جابحزازث)الجمانُت بجمو اإلاظاهماث م ما ًخهل ل ؤي هىم مً اإلاشاَز لخمٍى

ت، بال ؤن  ؤيلب هره اإلاظاهماث  آلاباء ؤو هباز  ليىن يحر مباشسة  فيها جيىن اإلاشازواثلفائدة اللٍس

  ً بلُت نً ز الري ًخمح  طىت(  26)ًديى الاطخنىاء كد ًمثله . ىن برلًلفهم مً ًخى الظ

دُم ألاب نائلخهفي يىهه الابً الىخُد باإلاظخجىبحن  مباشسة وهىا جيىن مظاهمخه اإلاالُت  ،ٍو

، فهم مظخهدون للمظاهمت باليظبت لهاالء الشبابو  خظب اللىاند اللسوٍت اإلاخهازف نليها.

ت المالُا ؤو حظدًا في  ً ًىخسؽ في الىكس نم   بطسفيشاؾاث اإلالترخت مً ؾسف مجلع اللٍس

  لجىت هي نالكت اهخماءهره ال، فهالكتهم مو ذاث اإلاىفهت الهامت للجمانت هاوشاؾات
 
هم ، فرابللت

تشهىزهم بالاهؿالكا مً ٌشازوىن ؤخُاها  ً بدون جمُحز بحن ؤهل اللٍس ومثل ، ىاحب هدى آلاخٍس

  هره اإلامازطاث الىاحبت
 
 هخماء للمجخموالا  خإهُدفسضت لل في بهؼ اليشاؾاث الجمانُت جمث

 .اإلادلي

ا  لت اوشًاالتهم  فُما ًخظ  ؤم  لت مًاًسة جماما خازج إفاإلاظ مهالجتهاوؾٍس لت جؿسح بؿٍس

ت، لرا ًلولجىت  ت  اللٍس ، ليشاؾاث اإلاظخللت ننهامجاٌ ل اطخددارنلى ناجم الشباب مهم 

ٌ  ،بمهنى آخس ىكُم اإلادلي وبىاء نلى خازج هرا الخ   باالهخماماثت الخاض   البدث نً الحلى

ٌ  التي بهؼ ألامثلت في هرا الظُاق ووظخهسع . مبادزاتهم الخالطت نلى ندم اهخمام  جد

ت:  الشباب بشاون اللٍس
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 : كائال  طىت( 27''ًىطف'' اللاؾً بـ ''ؤكابُى'' )ًطس ح 

ت"شؤون  ّللـ'' هأصىلحعىد لذي الذي امً مسؤولُت ّو مجلس القٍز
 
 9ز''صّ ق

س في العىر الابخذائي.سبق له أن اشخغل في والذي  مً هى ف مهىت الخذَر

ت مً خالل مشارلخهًخذخل  في الاجخماعاث  أخُاها في الحُاة العامت للقٍز

مع مثل الجمُع مً ًخعامل  هىجمع الخبرعاث الجماعُت، ّومساهمخه في ّو

ت  مان دوما  فقذ، ضمً وشاظاتها وإن مان غير مىذمج ملُاختى شؤون القٍز

ت(  ٌعخبر ''شُخ ّ."خذي مهماجهإل موعلُه أن ًن)معلم القٍز

ر في خحن   : كائال ؤمه وؤخخه نًٌ ألاو  ظاوٌ ًدُم ألاب واإلا ،طىت( 26''ًخي'' )ٌهب 

ّ ت وال أخب  ٌّ  "ألزه شؤون القٍز  فيها...". شزلىويأن 

  في - ة طىىاثمىر ند   - اإلابدىر ٌشازن مو ذلً لىً
 
مت مً بهؼ ألانماٌ الجمانُت اإلاىك

ت" ف هره اإلاشازهت جطى  اإلالبرة، و  ىكُفجدفً ألامىاث و  اثنملُ اإلاخمثلت فيو  ؾسف "لجىت اللٍس

تشازهت ؤلا اإلافي خاهت   .حباٍز

ه ًػاؤهفظه كائال  اإلابدىر ًػُف
 
 :ؤه

فضل بذلهاجخماعاث ال ًدب الحضىر اّل " ت ٍو ا أن ًقض ي بعض مجلس القٍز

شارك ًىخزط فيهاجمعُت التي لجيشُغ ا ضمًالىقت في دار الشباب  مً في  َو

ّ."ىسُقُتامل فزقتها

ت إلى ''ألّا ّفضاءاتهم  عً خذ'': الشباب في بدثمً القٍز

لذ ''
 
وش مُىالث الشباب مً لبروفػاء ميان حرب  - ناضمت بلدًت ''جُمصزٍذ'' -خد''ألا مث

ُ  اإلاىؿلت واهذ وال جصاٌ  فهره مخخلف اللسي. ُ  مسهص اليشاؾاث الظُاط ً  ت والثلاف ت ت والاكخطاد

تالهره  بها ؤضبدذ ُت التيىُفالس جفظ  ؤن ألاطباب  هدًد مًًمىً لل مىر الاطخلالٌ.  لٍس

ها ال جصاٌ في ؾىز الدشُِد ''جُمصزٍذ''لدًت لشباب نلى مظخىي بلجرب ا فػاءا  بامخُاش  .زيم ؤن 

 ؤطبىنُتخد'' كبل الاطخلالٌ واهذ ''ألا للد 
ا
ت ''ؤًذ ًم   في جلام نادة ًىم ألاخد، طىكا  ''اٌكٍس

ل ًىم اوهلادها ًخم  كبل ؤن  ،تهامطدز اشخلاق حظمُ مً هىا حاءو  جمهت ابخداء مً لل جدٍى

''فىاًت'' بلى ياًت الخلظُم لـواهذ جابهت كد و  ،بلدًت مىر الاطخلالٌللناضمت حهخبر  هما، 1976

 .1974م لظىت فاإلاىاؤلادازي 

                                                           
ولم. خٌى هره اإلادًىت اليىلىهُالُت  20 ت في الطىمام بدُث جبهد مً مدًىت بجاًت بدىالي''اللطس'' مً اإلادن الطًحر والهام   9

 ؤهكس: 
Adjati, H. (2007). El kseur: mon village. Bejaia : Talantikit. 
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ها 1962 طىتمىر  هره البلدًتحهسف  ا  جىط  هاخػٍس حشًل دوزا هاما في اليشاؽ و  طَس

 الهدًد مً اللسي اإلاجاوزةـ هكسا إلاىكهها الري ًخىط  ؤلادازي، الاكخطادي، الثلافي والظُاس ي 

ت جلس  20) لاهي، داز اإلا :مثل حظخفُد مً بهؼ اإلايشأث الهمىمُت اإلاخىاحدة غمنها فهي .با(ٍكٍس

ل  هابلخ، هما ؤن  ، صاب الظُاطُتالشباب، ملساث الجمهُاث وألاخ
 
 لهدد هبحر مسهص اطخلؿاب جمث

با طاناث الُىم خالٌ  منهم مً طيان اللسي خاضت الشباب ٌ الفط حل  وفي جلٍس  ما وهرا ،ى

با مً  هااللسي اإلاجاوزة لـفساى حل  بلى ًادي  سافم اإلاالوهدام  بالىكسالروىز الشباب جلٍس

 .حخمانُت مثل اإلالاهيالا 

هما ًمثل ، وفم فتراث شمىُت مخخلفتؤوكاتهم  لػاءل فسحت ''ألاخد''بـ الشباب  الخداقًمثل 

ٍ  مً  الهسوبؤشياٌ مً  شىال ؤًػا   جاٌم، فهره ألاخحرة جمثل تالبؿالت وكظاوة الحُاة اللسو

ت.كظها طلؿت ًىكس بليها نلى ؤن  التي السكابت الاحخمانُت  جمسهص  ٌشهس الشباب  هرا اإلايانفي ف ٍس

 في مىؿلت  بخىاحدهم - نً مالمدهم الاحخمانُت اإلاخخلفتبًؼ الىكس  -
 
 ؤكل سكابتب ظمجد

ت، الملازهت مو   بهػ ًجدون بدُث لٍس
ا
طلىواتهم ونالكاتهم مو ممازطاتهم و في اإلاسوهت مً  ا

بىىن ت فػاءاتهم الخاض   غمنها ُيسجىن ف ،تمخخلفكسي مً  لشباب اإلاىددز ا  ناإلاهم اإلاٍو
 
 س طً

 ما ًلي:ه بخطائهاًمىً اءاث ندة فػ في ذلً ًمظدثمٍس، ُتبُيال همنالكاتلُمىن ٍو

 :باليظبت و ، خاضت الشبابمفخىخت ؾُلت النهاز، ًخداٌو نليها  ،زماهُت ونددها اإلالاهي

 هم خالٌ النهاز.ملجإفهي منهم لبؿالحن ل

  باليظبت لبهؼ الجمهُاث مثل  هي ميان خاص باليشاؽ الجمهىي و  الشباب:داز

 .هرا الخدلُمالتي ًيشـ فيها مظخجىبى  حمهُت وشاؾاث الشباب

 اث لة هىان ند   :الجمهُاث و شباب مخخلف وججم ،''ألاخد''في  ةمخىاحدجمهُاث ملس 

اض ي و الجدىىم وشاؾاتها بحن و  لها جاوزةاللسي اإلا  .ثلافيالٍس

  حبهت اللىي الاشتراهُتخاضت مىخب خصب  :ظُاطُت الىؾىُتالمياجب ألاخصاب 

س ( ألازطُدي)الخجمو مً ؤحل الثلافت والدًمىكساؾُت (، )ألافافاض وحبهت الخدٍس

شباب هره اإلاىؿلت  مًحهل حصء  ''ألاخد''في جىاحد هره اإلالساث (،و ألافاالن)الىؾني 

 بالهمل الظُاس ي. يهخم  

  ،مخخلف هره اإلاظاخاث بهاضمت البلدًتجخمسهص 
 
حر مً لىثل فػاءاث مىاطبت وحشي

 الللاءاث، وختى الصمالت،و  اعيحخمالفهل الا و  لهم مً ؤحل الخهبحر الشباب الرًً ًجهلىنها ملجإ

 ألاخسي حخمانُت فئاث الا الوؤنماز  ىافدًً نلى هره الفػاءاث مخباًىت،للاإلاالمذ الاحخمانُت ف

ت ''ألا  - في ؤوكاث خاضت مً الُىم -التي جلخدم بهره ألاماهً   .خد''جاهد مسهٍص
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ً وكذًدىايم 
 
 الظىت الدزاطُتبخاضت الت ُ  مو الحسه ''ألاخد''الفػاءاث اإلاخىاحدة بـ  جمل

الفسضت ًٌخىمها الشباب الروىز إلاالخكت  وهره ومو ؤوكاث الدخٌى والخسوج مً اإلادازض،

في الؿىز ؤلاهمالي والثاهىي طىاء اإلالُماث منهً في اللسي التي  البىاث اإلاخمدزطاثمظازاث 

اث  بهؼ مًب ف والخلس  وهي فسضت للخهس   ًىدظبىن لها ؤو في اللسي اإلاجاوزة، الشاب 

هل از مخمح   امياهؤًػا  ''ألاخد''حهخبر هما  ،اإلاخمدزطاث
 
فػاء  همىًخخر  لشباب البؿاٌ أله

مً هت شبياث ميى  ، وهره اإلامازطاث جىشف نً جىاحد "زاث الخفُفتداإلاخ" بهؼ الطتهالن

بلى دزحت  تشيل نطبت طسٍ  في ٌشخًلىن  خاضت،ىاكو مهره اإلاىاد في ثل إلاومظتهلىحن  نبائهح

ها ذؤضبد ''ألاخد'' ؤن    للبؿالحن وؤًػا للمىدسفحن. ميان زمصي  جىضف بإن 

ُ   بحن اللسي اإلاجاوزة لها جمسهصهاو  ''ألاخد''ٌظمذ جمىكو  ت مثل باخخػان وشاؾاث قسف

تو  وشاؾاث زلافُت،و احخماناث و خفالث مىطُلُت  ظمذ اكخطادًت وطُاطُت، هما ٌو  حمهٍى

حمهُت  التي جخىاحد فيها بهُدة نً البلدًتكسي مً و  ،بجلب الشباب مً حهاث مجاوزةلها 

فيها  ًيشـ اليشاؾاث اإلاىطُلُت التيوالتي جػم   (لبدثىاطاس ي اإلاىغىم ألا ) 10وشاؾاث الشباب

 ن في دزاطدىا.اإلاظخجىبى 

ّلى املقىىقىى إلى الجمعُت أو مً الجمعُت إمً امل

ـ ً   ت اإلاظاز بحن  ظيي"َو " ملهىخىط   ؤضبذ  بدُث والجمهُتاللٍس
ا
لاللخلاء زاهُا مىاطبا  مجاال

 اطمهى ؤن   ٌشاملىً ما و  ،لهىحظمُت اإلا ال وهسف ؤضل ظخجىبحن.اإلابإنػاء الجمهُت 

ظيي" ت "ؤمظُؤضىله حهىد  ًؿلم نلى الشاب مالً اإلالهى الري "َو ا خابهت الىان" بلى كٍس بداٍز

ت طاخت اإلالهى في مسهص  ًخىاحد .''ألاخد''لبلدًت   حظخخدم  التي واهذ ''ألاخد''كٍس
ا
ؤطبىنُت،  اطىك

ب يوه  مً  تكٍس
 
جلع الشهبي البلدي ملس اإلاو  ملس الدائسةمثل  ولتلت للد  بهؼ اإلالساث اإلامث

ظيي" والحسض البلدي.   هاػوبه اإلادل   داخلؾاوالث  05 هضًحر حدا بـ ميانهى "ملهى الَى

 .آلاخس خازج ؤطىازها

، وشاؾاث الشبابفي حمهُت  اإلاىخسؾحنخاضت  ،د نلى هرا اإلالهى مجمىنت مً الشبابًترد  

 باليظبت لهم  مثلهرا اإلايان ًو 
ا
ُا  مجاال ت وملس الجمهُت الجًسافيإلاىكهه  انمىم  .الىاكو بحن اللٍس

ي فتراث مليا لهم و"خللت للاء بحن ألاضدكاء" ف هَهخبروهو ًخىاحد هاالء الشباب في اإلالهى 

  ُ د ؤوكاثجدىىم  .''ألاخد''بمجسد جىاحدهم في  ىت مً طاناث النهاز مه ، جاٌنلى هرا اإلا همجسد 

ُ   طىنها للخىاحد في ملس  ام التي ًخط  في ألاً  مثال ف ت ًلخلىن في اإلالهى كبل الظانت الجمه
                                                           

بدىكُم ألاوشؿت الثلافُت، وجإخر  مثل هره الجمهُاث التي يهخم  نلى ؤنػائها للخرهحر فلـ، جدخىي مساهص الشباب نلى 10

 الاطم هفظه "حمهُاث جيشُـ الشباب".
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، الجمهت بلى الظانت السابهت مظاء م جىكُذ الخلائهم فيها ًىم، بِىما ًخلد  طت مظاءالظاد

و هرابهد خطظ اليشاؾاث الجمهىٍ   والحاٌ هفظه هره اإلاياهت مثل ب جاٌاإلا ت. لىً إلااذا ًخمخ 

 ؟ ًيشؿىن في هره الجمهُت الشباب الرًً بحنفياز لخبادٌ ألا  فسضت مىه التي ججهل

دة مفظ   كسب  ؤولها: هرا الخدلُم اإلاُداوي فيخجىبحن خظب اإلاظ سة لرلًهىان ؤطباب مخهد 

تي ًمازطىن فيها اليشاؽ اإلاىطُلي، ًػاف بلى ذلً طبب زئِع ًسجبـ اإلالهى مً داز الشباب ال

مىؿلت اللبائل طىت شازن في ؤخدار  طبم له ؤنالري و  21 طىه يال ًخهد   الري مالً اإلالهىب

2001
ً  بحن مالً اإلالهى و 11  هره اإلاااوظتاإلاظخجىبحن والخبادالث الىاججت نً . جلازب الظ

ملهى نلُىا ؤلاشازة بلى ؤن  شباب اإلامازطحن لفً اإلاىطُلى. ال نىدهرا اإلالهى حاذبُت لحهلذ 

ظيي'' ال ًخػم   هما هى الحاٌ في اإلالاهي ألاخسي، لىىه  12لهبت الىزقً ؤلهاب ''الدومُىى'' ؤو ''الَى

لشباب وألاضدكاء، للخىاحد مو بلُت امظاخت بحن ؤنػاء الفسكت اإلاىطُلُت و  مظاخت لللاءاث

دًً ؤيلبُت  خاضت وؤن   اهادئ امياهًجدوهه  فهم هم و ، هكسائهممً  نلُهاإلاترد  َشتروىن في خب 

ًمىً اللٌى ؤن  "ملهى  .ؤذواكهم جىافمالتي و  اإلاىخلاة مً ضاخب اإلالهى إلاىطُلىالطخمخام بال

ظيي تبٌظمذ لهم  ،امخداد للجمهُت هى  "الَى هى والخهلُم نليها و  مىاكشت اليشاؾاث الجمهٍى

 الفػاء الهمىمي الثاوي لهاالء الشباب بهد الجمهُت.

 الجمعُت: فضاء للخعبير والفعل الفني للشباب

وحىدها لهرا  مضم   فػاء للخيشئت الاحخمانُت - هلم الاحخمامل باليظبت -حهخبر الجمهُت 

هاث الًسع في هره  اهخمامىامدل  جمهُت ، وال13ر الاحخماعيح  ت للخًحلُلُال لخهبحرها نً الخىح 

، وهي مً اللسن اإلااض ي ظذ في نهاًت الثماهِىاثإط  ج لدفهره الىقُفت، بجماما  الىزكت جلىم

الري  14والظُاس ي البلدًت بظبب الدنم اإلااديواخدة مً الجمهُاث ألاهثر وشاؾا نلى مظخىي 

                                                           
 ، ؤهكس:2001 خٌى ؤخدار مىؿلت اللبائل طىت 11
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et traditionalisation à travers les champs associatif et politique: le cas de la kabylie. Associations, Paris : 

l'Harmattan. 
 مت مً ؾسف "ألافاالن'' الري وان مً ماطظيها.هره الجمهُت مدن   14
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كد وشاؾاتها، و  ؤخد ؤهم  اإلاىطُلى اإلادلُت، وجمثل  لذ نلُه مً اإلااطظاث الهمىمُتجدط  

ً طاهمذ في  .في اإلاىؿلت ىطُلُتندد مهخبر مً الفسق اإلا جيٍى

ت بلى  فُه الترار اإلاىطُلي اإلاظدثمس ًسحو  فترة الاجداد الىؾني للشباب مً ؾسف شباب اللٍس

(UNJA)الجصائسي 
15

شاب هاشـ ع ؤط  ، 2003في نام ف ختى الُىم.وشاؾاجه الري اطخمسث  

واهذ ومً بُنهم  للمىطُلى،حن هت مً نشساث ألافساد اإلادب  في هره الجمهُت فسكت مىطُلُت ميى  

 .اإلاروىزة ؤناله الفئت اإلابدىزت

ُ  ُاإلاىطًيخمي هاالء الشباب اإلايىهحن للفسكت  لُمىن ت لبهؼ كسي اإلاىؿلت، ل في غىاحي ٍو

وبالخطىص شًفهم  ،فهم ًخلاطمىن الاهخماءاث هفظها ."ألاخد" مثل بيصز وبيُل يمىز وؤكبُى

حهخبر الجمهُت  مخىاحدًً في خالت وشاؽ منهي.بؿالحن ؤو واهىا طىاء  باإلاىطُلى والالتزام بها

 ،دة ألادوازمدد  فسكت مىطُلُت  غمً ًخجمهىن  فهم ،لًتهم لبروش مجاال ننهم و  لخهبحر فػاء ل

ا نً طىىاث مً اليشاؽ اإلاىطُلي،  بهد زالرخبرة في مجاٌ الهمل الفني  يهمهذ لدجيى   ؤم 

 ، ولى واهذ هىان حمهُت زلافُت هاشؿتماجمافاألمس ًخخلف  اللسي التي ًيخمىن بليها وغههم في

 .''ألاخد''في خالهم مثل ما هى هفظها الفسص إلاا وان لهم  نلى مظخىاها

ّالفعل الجمعىي ًخضع لجذول جىقُت 

ظاوٌ اإلاباالشتران مو  دمدد  طبىعي الجمهُت لجدٌو جىكُذ شمني ًىمي وؤوشاؾاث جخػو 

ظيي'' في هاالء ًلخلىن يالبا في ''ألا  بالسيم مً ؤن  و داز الشباب، نلى حظُحر  خد'' في ملهى ''الَى

  مهلىمتؤوكاث 
 
هم ًيشؿىن ، فـالجمهُت بال في ألاوكاث اإلابرمجتؤن ًجخمهىا في ملس  همال ًمىن هبال ؤه

 .ة واخدة ول ًىمحنمس  بمهدٌ 

 
 
بًدػسون باهخكام لحطظ  بذلشباب، ل الخىكُذ اليشاؽ الجمهىي م هرا ًىك ا مم   ،الخدٍز

ؤو  (basse)''الباض''الهصف نلى ''ًخي'' ًخىلى مثال ف .دواز بحن ؤنػاء الفسكتٌظهل نليهم جلظُم ألا 

خىلى ، (batterie)''الباجسي''  د ٍو  باليظبت والدوز هفظه ،(guitare sèche) ''اللُخازة''الهصف نلى فٍس

هاالء لباليظبت ؤهمُت بالًت اث اإلاىحىدة في هره اإلااطظت اإلاهد  جمثل  الو  ''ًىطف''.''مدمد'' ولـ

لللاء  مً فسصلهم  هًلدم إلااخاضت مياهت الري ًدخل  اليشاؽ اإلاىطُلي اإلاهم هى الشباب، بل 

باليظبت و  ،هفظها 16الاهخماءاث الفىُتوالؿمىخاث و  وجلاطم اإلاشانس  هكسائهمف نلى والخهس  

ش الهسوب مً اإلاهِللفساز و لحكاث جمثل فترة اليشاؾاث اإلابرمجت داخل ملس الجمهُت بليهم 

                                                           
الجمهُت الشبابُت التي ؤطظذ في ؤوائل الظبهُىاث في ''ألاخد'' مىحهت ؤهثر لليشاؽ اإلاىطُلي، بدُث اطخؿانذ ؤن  هره 15

ن ندة فسق مىطُلُت شازهذ في ندة مهسحاهاث وؾىُت.  جيى 
16

 Hadibi, M.-A. (2010). Projet en fragment et avenir des jeunes en kabylie  . Insaniyat n° 49, juillet-

septembre, (vol. XIV3) p. 49-50. 
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 اطخددارٌظعى ؤنػاء الفسكت  - التي وهخبرها مخماطىت -ٌ هره الجمانت مً خالالُىمي، و 

 طداكت.النالم شبابي خاص بهم بىاء نلى نامل 

ّاببالش اليشاط الفني بىصفه ظمىح

فخذ آفاق هدى ب تي حهسغها الجمهُت لشباب اإلاىؿلتوالفسص ال ممازطت اإلاىطُلىحظمذ 

ب في يشاؾاتهم ال جخدد  فاإلامازطاث الثلافُت ألاخسي،  ملس د بخىاحدهم فلـ في خطظ الخدٍز

 مؤنمالهبهؼ جكهس  ىطُلُت ؤمام الجمهىز.اإلافسكت لج هره اهخاو لهسع بلىً جخىط  و  الجمهُت

 ؤًػا 
 
ت اإلاىك مت نلى في بهؼ اإلاىاطباث مثل الحفالث الهائلُت واإلاهسحاهاث الثلافُت والجمهٍى

''، البلدًاث الخابهت لـمىؿلت ''الطىماملسي و ألاخسي ؤو الاإلادن في بهؼ مظخىي البلدًت ؤو 

في الجمهُت التي كمىا بها ا ومالخكاجىت، باإلاىطُلى الهطسٍ  فلـ  خخطىن ًهاالء الشباب و 

ب  جىشف ؤن   إلاىطُلى مً ا ملخبظتاإلالاؾو اإلاىطُلُت التي ًخخازونها خالٌ خطظ الخدٍز

 الًسبُت التي ًدبرها شباب اللسي.

 خُث طُاق فنيفي نً ذواتهم الخهبحر باإلاىطُلي للشباب و هرا الفػاء الفني ٌظمذ 

ت مً ؤ نخخازو ً اللبائل، ؤمثاٌ ''بًدًس''، في مىؿلت حن هباز اإلاًىمداواة حل اإلاىطُلى الهطٍس

ىاض''، هما ًسد  ''حماٌ نالم''، ''ؤب )بِىً ؤخسي مً اإلاىطُلى الًسبُت  دون ؤيانساهِع'' و''جاهفاٍز

د،  اب".و  (Pink Floydفلٍى دز اهدظاب هره الثلافت نً مطحظائلىا  هشفللد  مىطُلى "الس 

دخبحاباث ماإلاىطُلُت نً  الاطخمام لألشسؾت هىن ذلً بلى حاإلابدىزحن ًس بهؼ ، فةهد 

ا آخسو ، شترونهاٌ اإلاىطُلُت التي ىهُت ههم لخدب  فحربؿىن ذلً بن ؤم  تألا للىىاث الخلفٍص  ُ التي  17حىب

 .مىاٌش اللسي  في ؤيلب ػسدنبر الهىائُاث اإلالهسة التي جها ونٌشاهد

ّمً الفعل الجمعىي إلى اقخدام فضاءاث حعبير أخزي للشباب

فػاءاث الخهبحر داخل ملس الجمهُت د وشاؽ هاالء الشباب مً خالٌ اطخددار ال ًخدد  

للكهىز نلى جدفو هاالء الشباب  دًىامُىُت حمانُت مً خالٌ اطخددارفدظب، بل 

خازج  و وشاؾهم الفنيًخىط   هما، اإلاىطُلُت باطم فسكتهم في الىالًت اإلاىحىدة اث الفىُتالخشب

ُ   خم  نسغه فيلُداز الشباب   ال هما ، شبابالت ؤمام حمهىز ؤيلبُتهم مً الظاخت الفى
 
ف ًخىك

 الفني نلى هممجمً خالٌ بسهاًىفخدىن بل  م غمً فػائهم الانخُادي السوجُنيوشاؾه

ت ؤخسي، مسد   نلى مظخىي بلدًت ''جُمصزٍذ'' طىاء وان بهخاحهم اإلاىطُلي  دًًفػاءاث حهبحًر

                                                           
ره مً ه ىثحر الًىلل بسامج اللىىاث ألاحىبُت اإلاخخلفت، بدُث جللى  ذ بهؼ اللسي خٌى هىائي حماعيلللُام برلً، احخمه 17

بدُث خاضت(، ًاهدون امخالن هرا الهىائي )نىد آلاباء ( امظخجىب 17) حمُو اإلاظخجىبحن .البرامج ضدي هبحرا لدي الشباب

 للترفُه. جانالىخُد خانىطُلالبهػهم الهىائي اإلالهس والخلفاش  ٌهخبر
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ت التي اإلاه غمًهدًد مً اللسي ؤو الالحفالث الهائلُت في  ذلً غمً سحاهاث الثلافُت والجمهٍى

 
 
 ي كسي ومداشس مً والًت ''بجاًت''.ف مجىك

 الشباب الرًً ٌشيًفسع هاالء 
 
 ؤو مًللت تهم في بِئت جبدو ندائُتذواىطُلُت اإلافسكت الىن ل

هره مثل و  مً ؾسف الجمهىز،بدثىن نً الانتراف بهم إهفظهم ٍوب ًداولىن الخهٍسف ،ؤمامهم

د  هى ما خطل لرهاب بهُدا بدثا نً حمهىز آخس، و اإلاىطُلُت ل ؾمىخاتهم فياليشاؾاث جٍص

 - ''حمهىزٍت الدشًُ'' موبؾاز الخبادٌ الثلافي  غمً -بالفهل مً خالٌ بسمجت هره الفسكت 

 مً طيان اإلاىؿلت. ؤخد ألاطاجرة الشبابلهسع مىخىحها الفني بىاء نلى وطاؾت 

جدلُلها الفسص اإلامىً زة دنً بمياهُاث الخهبحر والخىكُم ه للشباب البدث الدائمًىشف 

تهم ؤو في بؾاز  ً   اإلاجالع اللسوٍت التي ًمثل فيهافي كٍس ماإلاخخلفىن ننهم  هباز الظ  ُ اطا للل ، 18خس 

ُ  اشدهاز اإلاىطا ؤمام نائلفهاالء ًمثلىن  تهما ؤن  ، تُلى اإلادل بمياهُت  جدُذ لهمال  اللٍس

 وؾبُهت نالكاتها الاحخمانُتغمنها ىىم الخىكُم الاحخماعي ل هكسابهم خاص ال هماطخددار ناإلا

 .بحن فانليها

ّخالصت

ها  جسبـ الجمهُتًجب ؤن جفهم الهالكت التي  ت نلى ؤن   خره الشبابراجُجي ًخ  اطتبؾاز باللٍس

ً  الا ومً ؤحل الانخماد نلى الىفع  ٍ  و  بخهاد نً غًىؾاث هباز الظ  همات، زلل اللُم اللسو

م ؤن ًجب فه 
ُ
ا ج ها  ؤًػا  ؤن  ٍمىً اللٌى و  .في الظُاق اإلادلير البِئت الاحخمانُت نامل لخًح  نلى ؤن 

ُ  و فػائهم وجإهُد ذ اطخددارالهملُت التي ٌشازن بها هاالء الشباب في   ال حشحرت اتهم الجمان

لتها ب، بل جداٌو هره الفئت ضلل فىسة مهُىت نً اإلاىاؾىتبلى   دنم هفظهاالخاضت ؿٍس

ً  والهسوب مً  م هباز الظ
 
 .هاوجإهُدذواتهم بىاء  بدثا نً جدى

وعادل ًىسف خىجت هىار فؤادجزجمت   

ّ  

                                                           
18

 Lescanne, G. (1994). 20/30 ans. De jeunes adultes à découverte. Paris : Desclée de Brouwer Panorama, 

p. 78.  
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