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باب و ال
ّ

ئلى  عىدةف  وطعُت أشمت:  حخااي لا ش عِاإلاش
 *الجصائسب اثطىىاث الدظعُىف  ىزصة اإلازاطاث ّد ال

طبىهىزٍت   (1)زمعىن -غبًر
م  *العاًديعبد الكٍس

(2) 

 مقدمت

ها ؤولُٟي ٚالىن الاحخماُٖت للكباب، والتي ٌٗ الخمثالث جغجبِ ٖلى ؤّنها حٗبحر ًٖ  O. Gallandٞغ

ت والجُلُت اهدؿاب مخجاوـٖال٢ت   ؿحروعة مخجّضصة للخيكئت الاحخماُٖت،ب ،م٘ الٗال٢اث التربٍى

ّٗ  زهىناالٟئت،  الاحخماُٖت لضي هظهالٗال٢اث  مٗاًحربٌٗ  خى٫ الدؿائ٫ ٖىض و  ل٤ مجها ما ح

باب في الجؼائغ  ،الؿلُت( )اججاه "الىالء""الاخترام")اججاه ال٨باع( و بمؿإلتي
ّ

 في  ًجض الك
ً
نٗىبت

تراٝ الاحخماعي به اإلاخمثل في:و  ممُلب لهَغح ؤّهم  اث.  في مالٖا الاؾخسضام ٍغجبِ و حمُ٘ اإلاؿخٍى

ْمِىِل" ل٩لمت "ما الُىمي َُ غوي" مً طل٪وألا٦ثر  ،٢1َ
َ
تراٝب ،2"ْخ٣ في  انجىضعح٦ما  ،البدث ًٖ الٖا

ًباٖخباعه الٗضالت واإلاٗاملت اإلاىهٟت مبضؤ ؤؾاؾهمغحعي الىا٢٘ يمً همىطج   حنحىهٍغ ما ٖىهٍغ

 الٗالئ٣ُت. خُاتها الُىمُت ؤو يمً قب٩اتها فيإلهخاج اإلاٗجى ٖىض هظه الٟئت 

باب الظًً ج٣
ّ

ٌ   - اعهم ًٖ زالزحن ؾىتؤٖم ّل ٌكٛل الك ؤّهم ت ؤؾاؾُت ؤخض ٗخبرون بهٟوالظًً 

مىن بالهّضة3م٩اهت "خُُِؿذ" - ضحاًا البُالت
 
ماعؾىن الخجاعة ٚحر الغؾمُت )الهجغة ، ًدل ( ٍو

                                                           
 . بٗىىان:505-15 .، م0550|  05-00باللٛت الٟغوؿُت ،ٖضص  ئوظاهُاثميكىع في مجلت  م٣ا٫ *

« Jeunes et vécu social en situation de crise : retour sur des recherches menées dans l’Algérie des années 1990 » 

 وهغان.ؤؾخاطة في ٖلم الاحخمإ، مغ٦ؼ البدث في الاهثروبىلىحُا الاحخماُٖت والث٣اُٞت،  (5)
 .0 ؤؾخاط في ٖلم الاحخمإ، حامٗت وهغان( 0)

خباع 1 .ما ٢ُمىِل: حكحر بلى ه٣و في الاخترام والخ٣ضًغ والٖا
 .خ٣غوي: وحٗجي اؾخهٛغوي ؤو اؾتهان بي ؤو هٓغ بلي باػصعاء 2
والدؿُٗيُاث( ٦ىاًت ًٖ خالت خُُِؿذ )وؿبت بلى الحائِ ؤو الجضاع( وهى لٟٔ جضاوله الكإع الجؼائغي )ؾىىاث الثماهُاث  3

  البُالت التي ٖاوى مجها الكباب.
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ذ )جغابىضوا(.  ُّ  الهىعةهظه ٖٞغ باب الجؼائغي  ت الؿائضة ًٖالىمُ
ّ

ا بؿبب الك جغاحٗا ملحْى

 هاب ذؤلح٣دُث بحؿُٗيُاث ال٣غن اإلااض ي،  مًهٓغة اإلاجخم٘ بلى هظه الٟئت ٞترة ؾىىاث ؤلاعهاب 

ٖضم ٖلى  خإ٦ُضفي ال "٧ام٩ُاػ"ؤو  ي بغوػ ْاهغة الاهخداع  ؾاهم"ؤلاعهابي"، ٦ما  حضًضة جخمثل في نٟت

بابخّضة و  بهظه الٟئت ضعاًتال
ّ

م مً ازِخالٝ ؤٖم ،ال٣ُُٗت مٗها. ل٣ض حّٗىص الك اعهم ٖلى الٚغ

 احٗبحر  "الكٛب"ٖلى الاهسغاٍ في مماعؾاث  وحيؿهم وؤنىلهم الاحخماُٖت واهخماءاتهم الجٛغاُٞت،

لُاث الٗمىمُت  ٘ وصا٫ ٖلى ٖضم الخىا٤ٞ م٘ ؤصاء الؿ  ضم ًٖ عص ٞٗل ؾَغ ٖجها ومٗاعيخه  هعياٖو

 . لها

 طاز العام للخحلُلؤلا 

ُّ في  هالتي ج٣ضمو  ،خى٫ الكباب الاعججالُتُاباث الخج٨ك٠  ه حكىّ ًٖ  ،ضةت مىّخ نىعة همُ

ىٓغ ُٞه لهظه .اإلاخٗضصّ  هلىا٢ٖٗم٤ُ   ً ا٫، ٟٞي الى٢ذ الظي  ّٗ  الٟئت ٖلى ؤّنها وا٢٘ احخماعي ٚحر ٞ

وهظه  ،ٍمل٪ ال٣ضعة ٖلى الاؾِخسالٝو ل ماّه ؤحُا٫(  ؤوحُل ) ؤّنهاوحٗخبر  ٨ٖـ طل٪هٟؿها  جغي 

م مً ،بُت بةصعا٦ها لآلما٫ التي جدملهاال٣ضعة مغج التي جٓهغ الِهغاٖاث اإلاجخم٘ و ازِخالالث  ٖلى الٚغ

ألامل الكٗىع بال٣ل٤ بما ؤّن هظه هظا ال ٌؿدبٗض  .ٞتراث ػمىُت مخ٣اعبت زال٫ الٗى٠مً ؤق٩ا٫ في 

تًدخمل ؤن ج٩ىن ُمىخاث ل خاملتلى ؤّنها ًٖىٓغ بلحها ؤًًا الٟئت  ٖؼ مً . و اٞترايُا لالؾخ٣غاع  مٖؼ

 ، هىا
ّ
باب ٌك٩

ّ
٤ل الك الاحخماُٖت  هع اصو إٞ، "مىيٕى-ٞئت" هُمىتاإلاو الىاؾٗت الاحخماُٖت  الخمثالث ٞو

 "ؿخ٣بل بُٗضإلا" ماحلت
ّ
ت مسخلٟت بىاء غ ، وهظا ما ًاز جًٟي ويىخا ًٖ صوعها م٣اعبت حىهٍغ

ت صازل اإلاجخم٘ الجؼائغي. ٦ٟاٖل احخماعي  في ْل الخدّىالث الجاٍع

هال ٌكاع في هظه الى 
ّ
" بال ل٩ىه-"ٞئت ع٢ت البدثُت بلى الكباب ٖلى ؤه ه همىيٕى

ّ
مً  لم ًىل خٓ

في نُٛت الجم٘ هى هخاج  ، ٦ما ؤّن اؾخٗمالىا لهصة للمجخم٘اإلاخّٗض باقي ٞئاث م٘  الخدلُل م٣اعهت

ت . ًضٖى حكاب٪ وا٢ٗها اإلاخّٗضص الظي ٢ض ًسُٟه هظا اللٟٔ  هاجضازلو اإلاجاالث الاحخماُٖت ٚحر اإلاإلٞى

هاالخدّىالث ٞااليُغاباث و  ،مخ٩املتبلى جبجي م٣اعباث بدثُت  قاع اإلاجخم٘ الجؼائغي، والتي ؤ التي ٌٗٞغ

 بلح
ّ
ا ٖلى ؤّنهالحن، هاصعا ما جّمذ صعاؾتها ها الٗضًض مً اإلاالخٓحن واإلادل بىاء احخماعي قامل صة هخاج إٖل

باب، اليؿاء، ...بلخ.في  ؤؾهم
ّ

لُه ْهىع بٌٗ الٟئاث الاحخماُٖت مثل الك ٨ٞغة  ججاوػ  ؤال ًجب": ٖو

بل  مجغص ْىاهغ ؾُدُت٣ِٞ لِؿذ  ي في اإلاجخم٘ الجؼائغ  تنلاحالالٗم٣ُت ؤّن الخّٛحراث التي جغي 

 احخماُٖت ث ببيُاهي مغجبُت 
ّ
 ة؟كإفي َىع الي

غة اإلاٗاٝع خهُلت  بضو ج
ّ
باب  خى٫ اإلاخٞى

ّ
التي الٗمىمُت  مسخل٠ الؿُاؾاثجدب٘  ٖىضبىيىح الك

ّٟ اجسظث ق٩ل اوالتي  هظه الٟئت لٟائضةا٢تراخها جّم  م٣اعبت باٖخباعه (assistanat)  حخماعيالا  للخ٨

ت مهُمىت ل،هظا : هل هى في هظا اإلاؿخىي  الؿاا٫ الظي ال مىام مً َغخه. و بيٍُى ّٟ  وهظه الخ٨



باب و ال
ّ

 ...حخااي  ف  وطعُت أشمت: لا عِش اإلاش

17 

باب ٗالجت إلا اهمىطحجمثل  ،اإلا٣ترخت اإلاؿاٖضاث
ّ

 ،مً الٟٗالُت الاحخماُٖت هٕىًٖ  بدثاؤويإ الك

سُت مىخىج لباألخغي هى  ؤم إلااطا  ٦ظل٪ ؤن هدؿاء٫: ًم٨ىىا ؟هظه الٟئتخى٫ خهّىعاث طهىُت جاٍع

باب
ّ

 الو الخجاعي الث الخباص٫ الؿلعي و مجا ٖلى - مًٖ مهالحه الضٞإ ٖىض - ج٣خهغ مباصعاث الك

ث في مجاال ؾدثماع الا ا بطا ٧ان ّم ؤال ًجب الدؿائ٫ ٖ ؟جمٗىي اإلاجا٫ اليمً  هممباصعات جىسٍغ

ً يمانٖلى الؿلُاث الٗمىمُت ٢ضعة ٖضم ٌّٗبر ًٖ الخجاعة الخباص٫ الؿلعي و  ٖال٢ت طو  ج٩ٍى

 ٢ُمت الٗمل؟م٘ ًجابُت ب

 
ّ
باب ًغ٦

ّ
جاهومُالبهم اإلاؿخعجلت نُاٚتهم لخُلٗاتهم  ٖىضؼ الك

ّ
 الؿلُاث الٗمىمُت واإلاجخم٘ اج

 ٢ُمخحن٨ٌٗؿان  ان الٗىهغ ن، وهظااإلانهي والاهضماجاإلاضعس ي  الاهضماج: وهما ٖلى بٗضًً ؤؾاؾحن

ً و٢ُمت هماهامخحن  حنفي خضوص هظًً البٗضًً ل٨ً و  ،الٗمل: ٢ُمت الخ٩ٍى ٨ًمً ًٞاء  الجىهٍغ

ٖلى هظًً البٗضًً ٢ضع اإلاؿخُإ الؿلُاث الٗمىمُت  حٗخمض، اإلا٣ابلوفي  ."٢هاءؤلا"التهمِل" و"

٤ خؿب  - الّخضابحر وال٣غاعاث اإلا٣ّضمت مً َٝغ هظه الؿلُاث الٗمىمُتهل ٞ :مى٤ُ آزغ ول٨ً ٞو

ىان الظًً ً مى٣ُها ظومى٤ُ ألٖا ّٟ باب و جدمل بحاباث  - هاونى
ّ

حؿخجُب مٗتٝر بها مً َٝغ الك

 ّٗ بابؤّن  ٖلُىا ال٣ى٫  ؟هماتلخُل
ّ

ٖلى ٦بحرة ٢ضعة  له ،صًىام٨ُُت ٞئت احخماُٖت ، باٖخباعهالك

ٖلى  بك٩ل حليّ  ون دىػ ، ًالاحخماعيلخمى٢٘ ًٖ ا مهبدث، ٟٞي جمثالجهٖلى ٖلى اإلاجخم٘ و  "لخداًل"ا

ُّ  ؤق٩اال ىن ب٨دؿٍوم٩اهت احخماُٖت  ؿُج الاحخماعي في ٢لب حؿاهمالتي  الاؾخ٣اللُتىت مً مٗ
ّ
، الي

ل لظا
ّ
ؾخ٣اللُت ال بىاء  ؾحروعة ًٖواإلاكاع٦ت ُٞه  في ؤوكُت الخباص٫ الؿلعي والخجاعي  الاؾدثماع  ًمث

 هضٝ بلى بٖاصة بىاء ٖال٢اث الؿلُت.ت طاجُت

ٖال٢اث  حٗل هدىاججاه هى  ،اإلاؿخىي هظا يهُمً، في ما ُٞما بطا ٧ان دؿاء٫ ه ؤن ًم٨ىىا ؤًًا

 
ّ

في طل٪  ٚاًتها ا،ٞىاع١ مدضوصة وؤ٢ل جمُحز زغي ٖال٢اث طاث ألا  احخماُٖت ؤو ؤجيٟئاث باب بالك

 الاؾخ٣اللُت. بإلاُلزغي ألا مىخجت هي  ،٣ذبطا ما جد٣ّ  ،خهبذؾ والتي كغا٦تالمً مؿخىي بلٙى 

ؿخىحب الخدضًض حمماعؾاث  ،جُلٗاتهمجد٤ُ٣  ؤزىاء بدثهم ًًٖيخج، الكباب ًجب ؤلاقاعة بلى ؤّن 

  ومٗان
ّ
 اؾدُٗابه اإلاجخم٘ نٗىباث فيي ًجض ٌُٞ اإلاٗجى الظهى  الاهدباهًلٟذ ما و  ،ب الٟهمجخُل

 . هبصعاحه وجىححهبٖاصة و 

  ٨ًك٠
ّ

بْهاع ٖلى  م، ًٖ م٣ضعتهٞاٖلحن"مً "ٞئت  حٗخبرهم م٣اعبت مً اهُال٢ا ،ؤًًا بابالك

ت ٧اهذ ؤم بالؿلُاث بضءً  سخل٠ ماؾؿاث اإلاجخم٘إلا "ههب ال٨مائً" في م٢ىته  الٗمىمُت، مغ٦ٍؼ

٤ و ، مدلُت غ اؾتراجُجُاتطل٪ ًٖ ٍَغ  ٨ك٠ ًٖ حاهبج ومباصعاتهم، وهظه ألازحرة الخانت همجٍُى

 وحؿُحر  ج٨ك٠ ًٖ ٢ضعتهم ٖلى حؿُحر طواتهم٦ما  ،التي ًىاحهىنهاالاحخماُٖت ؤلا٦غاهاث مً 

باببطا ٧ان و  ،خىلهمالاحخماُٖت الخمثالث 
ّ

هظا ألّنهم حٗبحر ًٖ  الٟاٖلت ٞظل٪ خض هظه الٟئاثؤ الك

 .بىاء احخماعي



طهىزٍت  مو  زمعىن -بىغبًر  العاًدي عبد الكٍس

18 

مىن بىصون  ٖىضما ًخّم حٍٗغ٠ الكباب 4مً َٝغ ٍع
R. Boudon  ه

ّ
خؿب ٞئت ججم٘ " ٖلى ؤه

ٞةّن هظا ،ء مً ٞئت الغاقضًً"مغخلت الُٟىلت صون ؤن ٩ًىهىا حؼ ٧ل الظًً زغحىا مً ،اإلاالخٓحن

ٌؿمذ  "ممغّ  ؤي، مغخلت اهخ٣الُت هانّ ٖلى ؤ الكبابمغخلت في ر ٞالخ٨ٟح ،٧اٝالخىن٠ُ ٚحر 

قبه نهائي لٗملُت البىاء الاحخماعي في خحن ال جؼا٫ اإلاالمذ الاحخماُٖت للٟغص في ق٩ل باالؾخ٨ما٫ 

٧امل، بدثي ٌٗلً ًٖ بغهامج  - 5ؤولُُٟه ٚالىن  ٣ترخهمثلما ً - ه٣اٍ ؤو مدُاث ٚحر م٨خملت"

مً ٞترة ؤي مً حمُ٘ الىىاحي،  ٗائلتالاعجباٍ بالمً ويُٗت اإلاغوع ؤّن اإلا٣ترح ٌٗجي  الخٍٗغ٠ٞ

ا، ٖىضما ٩ًىن الُٟىلت بلى مغخلت الغقض،  بطا ٧ان و هخم٨ً مً جدضًض طواجىا احخماُٖا ومهىُا وؤؾٍغ

الٗضًض مً اإلااقغاث اإلاغجبُت م٘ بحن ٩ىن هدُجت للجى٫ بلى مغخلت الغقض ال ًم٨ىه ؤن ًالضز

ً ؤؾغة، ...،الضزى٫ بلى اب ٤ ؤهماٍ  لحُاة الٗملُت ، ج٩ٍى ٞةّن مجخمٗاجىا جاؾـ مٗجى الكباب ٞو

 مخّٗضصة.

 اإلاقترحت ف  مشسوي  البحثاؤالث الدظ

باب وؤهماٍ الخيكئت الاحخماُٖت"" اإلاىؾىم بدثالمكغوٕ  ؾعى
ّ

الظي ؤهجؼ في الٟترة و  ،الك

ٖملُت  ؤزىاء همومماعؾات همجمثالتو الكباب  َمىخاث، بلى صعاؾت (5110-5114)اإلامخضة ما بحن 

حغي ما بحن الظي ؤّما مكغوٕ البدث الثاوي،  ،مهىُتحٗاوهُاث بوكاء 
 
جىاو٫  ٣ٞض (5111-5115)ؤ

باب
ّ

 ".اهضماج"و ""تهمِل بحن خالتيم٩اهخه و  "ويُٗت الك

 اإلاخمثلت  ،صعة الؿلُاث الٗمىمُتمبا ٞخدذ
ّ

ج في بَاع بغهام الخٗاوهُاثوكاء إلباب في صٖم الك

ي ٖٝغ ُٞه هظا زهىنا في اإلاغخلت الت ،ًٖ مهحر هظه الخجغبتمجا٫ الدؿائ٫  ،"حكُٛل الكباب"

االبرهامج جُىّ  ٤ ول٣ض  .ال ٌؿتهان بها مٗخبرةماصًت  مىاعص له ضثحىّ و  عا ملحْى جمدىعث ؤؾئلت ٍٞغ

ت مدّل )ؤًً حكىه للٗال٢ت هدً ؤمام  هل ٦ما ًلي: البدث خى٫ طل٪ جب٣ى صاللتها الاحخماُٖت والغمٍؼ

حر ؤلام٩اهُاث اإلاالُت  اع ال٣اهىوي، جٞى بدث( بحن مباصعاث الؿلُاث الٗمىمُت )الؿاُٖت بلى وي٘ ؤلَا

باب مً حهت ؤزغي 
ّ

ٗاث وجى٢ٗاث مسخل٠ ٞئاث الك
ّ
مىخاث وجُل  ؟والىؾائل...بلخ( مً حهت َو

 الا٢خهاصًت ال٣ىىاث بصماحهم يمًالتي تهضٝ بلى  ،بوكاء الخٗاوهُاث الكباب مباصعة ٌٗخبر هل و 

 ؟تُظاجال الؾخ٣اللُتهم بىاءؾحروعة  يمً ،ُتوالخضماج

ُت مً  ابًٗ ؿائالثدلا هظه ٨دس يج   بما ؤّن الكٖغ
ّ
 ل ٞحهاًخ٨خّ  ،ًجابُتب ٤ بمباصعاثألامغ ًخٗل

باب 
ّ

ؤو  ٢هاءبخغوج مً ويُٗت المً ؤحل  ،ؤو في بَاع حمُٗاث ،يحماعؤو بك٩ل ٞغصي الك

                                                           
4 Boudon, R. (1983). Les jeunes. La grande encyclopédie. Paris : Librairie Larousse, t. XI, p. 679-1610. 
5 Galland, O. (1991). Sociologie de la jeunesse, L’entrée dans la vie. Paris : Armand Colin, collection 

« U », sociologie, p. 63. 



باب و ال
ّ

 ...حخااي  ف  وطعُت أشمت: لا عِش اإلاش

19 

ت  احههم بلتصٞٗ تهمِل  هل، الدؿائالث هٟؿهاؾُا١  فيالبُالت.  هدىال٣ُُٗت م٘ اإلاىٓىمت التربٍى

هظه هل و  ؟الجماعي في مُضان مٗحن لمكغوٕ الصخص ي ؤول اججؿُض حٗخبر مباصعة بوكاء الخٗاوهُاث

بابوبزغاء  ًًا ٖلى جدٟحز ؤ٢اصعة اإلاباصعة 
ّ

اث الك ّٗ : الخدٟحز ٖلى اإلاخمثلت في ججغبت حؿخجُب لخُل

هظه ٖلُه لخ؟ ما هى اإلاى٤ُ الظي ج٣ىم ...بواإلااصًتبُت الحاحاث اإلاالُت جلواليكاٍ، اإلاباصعاث 

مى٤ُ  ٖلىت اّؾؿهل جمثل ٖال٢ت حٗا٢ضًت م؟ و اإلاٗىُت بهظا البدثللٟئت  الخٗاوهُاث باليؿبت

هي حٗبحر ًٖ  ؤم ،ٖال٢ت حٗا٢ض بعاصًتت الكغا٦ت يمً جغج٨ؼ ٖلى خغٍّ و  اإلاخباصلت للجماٖتاإلاهالح 

بهخاج و  اهخماءٖلى مى٤ُ  ال٣ائمتالُاٖت ٖال٢ت بىاء بلى  دُلًي الظ(assistanat)  للخ٨ٟلمى٤ُ 

الحالت ألازحرة، ماهي اؾتراجُجُاث هظه  الٗال٢ت الخٗا٢ضًت؟ وفي جلغي ٧ل بم٩اهُاث الؼبىهُت ويُٗت

باب اججاهها 
ّ

الخىّحه هدى هى  ؤم ٞكل الخجغبت،ًٖ ٖالن ؤلا هل هى  هدىها؟هم عصوص ؤٞٗالما هي و الك

  هى  ؤم ،وكاَاث ٖمل ؤزغي 
ّ
بُت حضًضة؟ جىء الل  بلى مباصعاث ججٍغ

 
ّ
 جّم جدلُلو  ،لم٣اعبت اإلاُضاهُت لهظه الضعاؾت للذ اإلا٣اعبت الؿىؾُىلىحُت بَاعا مغحُٗا ومجاال مث

 الضزى٫ في اليكاٍ الخٗاووي لضي مغاخل حمُ٘ 
ّ

التر٦حز  جّم ، ٦ما 6ٟاٖلحنال مً ٞئتباب بىنٟهم الك

ً ٢ُُٗت م٘ اإلاؿاع الّضعاس ي واإلاغوع الحخمي بٗملُت الخ٩ٍىبٗض الٟغصي  كهمِٗبك٩ل زام ٖلى م

 ٘، ٦ما ؾمذ جدبّ 7الاوكٛاالث ألازغي ٢بل الضزى٫ في مغخلت اإلا٣اوالجُت١ بلى جّم الخُغّ و  ،اإلانهي

ما٫  والخىانل ما بحن ألاحُا٫.  الخدّىالثبخدلُل  ويُٗت الخٗاوهُتللىلىج بلى ت الخدًحرًّ  ألٖا

 والظُاطاث العاىمُتالقسن اإلااض ي حظعُىاث   ف البطالت

باب بق٩الُاثجغجبِ 
ّ

ذ ٞؤّما في الجؼائغ  خمّضن،هيُ٘ والبالخفي اإلاجخمٗاث الحضًثت  الك ٣ض ٖٞغ

باب 
ّ

ا - ٞئت مخجاوؿت باٖخباعه -هٓغة الؿلُاث الٗمىمُت بلى الك ٖؼ -5195ؾىىاث زال٫  جٖؼ

صازل هظه الٟئت زاّنت ٖلى  خىّحهاثزُاباث مخّٗضصة الفي هظه الٟترة  بغػث، خُث 5115

 ٢ض و  ،اإلاؿخىي الاحخماعي والؿُاس ي والث٣افي
َ

 ق
ّ
٩ 

ّ
ؿخدضر بابل بغهامج حكُٛل الك

 
 5191 ؾىت اإلا

 ٠ُ٦ جّم ل٨ـــً  .هظه الٟئت في الجؼائغ لضيا ملمىؾ اوا٢ٗ ىنٟهات ببالبُال ٖتراٝالا  ق٩ا٫ؤ ٫ ؤوّ 

 ؟ وجدلُل مًمىنها بصعا٥ البُالت

                                                           
٤ ؤٞٗاله و جُلٗاجه، ٣ٞض صٞٗخىا  6 ًّ الغقض ًٖ ٍَغ ا"، ًبجي مؿاع ٖبىعه بلى ؾ ًُ اهُال٢ا مً اٖخباع "الكباب بىاًء احخماٖ

ىانغ الخ٨ٟحر ألاولُت خى٫ هخائجها بلى جىؾُ٘  ٘ ٖو مجا٫ البدث لِكمل جد٣ُ٣اجىا اإلاُضاهُت خى٫ الكباب خاملي اإلاكاَع

 "الحُُِؿذ".
حر الغؾمُت  7 مغاخل الخ٨ٟحر في اإلا٣اوالجُت: الضواٞ٘، الاحغاءاث، الٗىامل، العجؼ، الضوع، حؿُحر ال٣ىىاث الغؾمُت ٚو

اع، الهُئاث الخ٣لُضًت مثل الٗائلت والهُئاث الحضًثت مثل الجمُٗاث، مغاخل جهمُم واهجاػ  للمٗلىماث والّضٖم. في هظا الَا

ت وؤق٩ا٫ الٗمل بهٟت ٖامت ل، الغ٢ابت الاصاٍع  .الخٗاوهُاث، الٗال٢ت م٘ الؿلُاث، هُا٧ل الخمٍى
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الىعقت الضولُت خى٫ "حكُٛل الكباب والخّدىالث الاحخماُٖت ٟٗالُاث ؾمدذ ال٣غاءة ألاولُت ل

جي الا٢خهاصي والاحخماعي  والا٢خهاصًت"  اال٢تراب مًب (CNES)اإلاىٓمت مً َٝغ اإلاجلـ الَى

، تٖاإلاُ ْاهغة، ي الجضًضالخدّض " :بـ هاالتي ونٟتو ؿلُاث الٗمىمُت إلق٩الُت البُالت هٓغة ال

م الكٗىع باالهخماء و  الاحخماعي واؾخ٣غاعه ْاهغة زُحرة، آٞت احخماُٖت، تهّضص الؿلم
ّ
جدُ

 و  ي الكٗىع باإل٢هاءواإلاىاَىت، ج٣ىّ 
 
ب حؿبّ و  للمجخم٘الخماؾ٪ الضازلي  جغهًل ْهىع الٗى٠، ؿهّ ح

بالاهدغاٝ و ي ًاصي بلى الظ الاحخماعيوالىهً الىٟس ي  -5191ٟٞي ؾىىاث  .8"اللهىنُت والٖغ

باب  5115
ّ

 صتهّض  وا٢ُٗت ؤواٞترايُت ٢ىة  برواٖخ  واإلاساٝو  الاهخمام إق٩ا٫ مسخلٟت ؤزاعبْهغ الك

 .9ؾخ٣غاعالا 

غ ؤّن ، و٢ض %04.4بـ  5114وؿبت البُالت ؾىت  ٢ّضعث هظه  مًالٛالبُت الؿاخ٣ت بّحن الخ٣ٍغ

 لضيهمو  تبُالفي خالت  اإلاىحىصة - ؾىت 05 ًٖ هاج٣ل ؾجّ مً الٟئت التي  %95ما ٌٗاص٫ ؤي  - الٟئت

ت اإلامخضة ما بحن لضي البُالت  وؿبتعث ٢ّض  ٦ما مؿخىي صعاس ي مىسٌٟ وؿبُا،  51-55الٟئت الٗمٍغ

ل و ، 10ؾىت 04-05ت اإلامخضة ما بحن ضي الٟئت الٗمغٍّ ل %44.0وؿبت  ٢اعبذو ، %55ـبـ ؾىت 
ّ
ق٩

لٛذ وؿبت ، وب5110ؾىت  %04.4 وؿبخهن ًٖ الٗمل مىظ ؤ٦ثر مً ؾيخحن ما البُالىن الباخثى 

باب 
ّ

ً( في الؿىت هٟؿها ٚحر اإلااّهلالك %14 )بضون ؤي ج٩ٍى
11
. 

ت للكباب م٣اعهت بالخجاعب التي بضؤث الٗمغ خل زًٗذ ٖملُاث جدضًض اإلاغا في هظا الؿُا١ ٍّ

ض ؤّن "الكباب بىاء 
ّ
" ومىيٕى لغهاهاث ٦ثحرة. ألامثلت الخالُت احخماعيلخّٛحراث مخّٗضصة، وهظا ما ًا٦

الن ًٖ  جّم  5110ٟي ٞ جبّحن طل٪ بىيىح: باب"ؤلٖا
ّ

ت  ) "مُثا١ الك جي للكبِبت الجؼائٍغ الاجداص الَى

جي غ الَى ت جدذ خؼب حبهت الخدٍغ ًّ وخّضص  (اإلاىًٍى ت هظه الٟئت في ؾ  اإلامخضة ما بحن اإلاغخلت الٗمٍغ

جي الكباب باإلاغخلت اللجىت اإلاخّضصث  5190وفي ؾىت  ؾىت، 55-01 غ الَى ت لحؼب حبهت الخدٍغ غ٦ٍؼ

ت تباإلاغخلت الٟئت هظه خّضصث وػاعة الكباب  5194في ؾىت وؾىت؛  01-51 الٗمٍغ التي ج٣ّل  الٗمٍغ

ت "الكبابصث مهلحت الخسُُِ وتهُئت ألا٢الُم خّض  5199 فيو ؾىت؛ 05ًٖ  " باإلاغخلت الٗمٍغ

جي لئلخهاء  ؾىت، 00-50ة ما بحن اإلامخّض  اٖخمض ٖلى جهي٠ُ هُئت  ٣ٞض ONSؤّما الضًىان الَى

ت هى الخهي٠ُ الظي اٖخمض مً ، و ؾىت 04-50 ألامم اإلاخدضة التي جغبِ الكباب باإلاغخلت الٗمٍغ

 بغهامج ي مّٗض َٝغ 
ّ

 .بابحكُٛل للك

                                                           
8 C.N.E.S, Forum international sur l’emploi des jeunes, 11-13 mars 1996. 

 وجضاُٖاتها اإلاخّٗضصة. 5199 ؤخضار ؤ٦خىبغ 9
10 Ibidem., C.N.E.S., données O.N.S. 
11 Ibidem. 
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اخخل  ، و٢ضلُكٛدلتر٢ُت ال اؾتراجُجُاثّٖضة  ويٗذ، البُالت ٓاهغةلالىاؾ٘  ؤمام الاهدكاعو 

5115م٩اهت هاّمت مىظ ؾىت للكباب ٞحها حهاػ ؤلاصماج اإلانهي 
ل، 12

ّ
اؾخجابت مً الؿلُاث  بدُث مث

  خللالالٗمىمُت إلاىاحهت "
ّ
  ٗاث بصماجفي جى٢

ّ
هظا مً جىُٓم  ألاو٫  ٧ان الهضٝو  "،مؿخ٣بالباب الك

باب  اؾخجابت" جهاػال
ّ

ً  ُٖائهمبو  13"واوكٛاالتهمللك ؤولى زبراتهم اإلاهىُت، و٢ض بم٩اهُاث ج٩ٍى

ت )ؾُاؾت  جغا٤ٞ طل٪ م٘ بضاًت حمُٗت الكباب، حمُٗت الضولت في حصجُ٘ الحغ٦ت الجمٍٗى

 تر٢ُتحضًضة ل ؤق٩ا٫ بوكاءبلى  ؾىىاث ُُم هظه الخجغبت بٗض ؤعب٘ي ج٣ؤصّ ل٣ض البُالحن، بلخ..(. 

ً هظا الخ٣ُُم مً ب، و لُٛالدك
ّ
 به الاهخ٣ا٫ مً زال٫ م٣اعبت مك٩ل البُالت ٢ُُٗت م٘ار خضم٨

  "الا٢خهاصياإلاى٤ُ "هدى  "اإلاى٤ُ الاحخماعي" مً
ّ
 غة(.)اإلااؾؿت اإلاهٛ

اإلاهاعاث ، لى)اإلاؿاهمت اإلاالُت ألاو  ٗاًحر الاؾخٟاصة مً آلُاث صٖم الضولتإلاب٘ الاهخ٣ائي االُ ابض

 نُٛت ا٧اهذ ٦ما  مٗغوٞا مؿب٣ا، لخ(اإلاهىُت...ب
ّ
زايٗت للخجٍغب يمً ؾُا١ غة إلااؾؿت اإلاهٛ

ت، ؤو مً اؾدثماع واإلاخمثلت في البدث ٖلى ٞغم التي واحهتها  سخلٟتاإلا ىيُٗاثب٦غاهاث ال حىاٍع

في الٓٝغ الؿُاس ي هٟؿه، و٣ٖىص الكغا٦ت...، ؤو مً زال٫ اإلاىاولتوكاَاث البدث ٖلى زال٫ 

جي ل اهٓامالضولت  ؤوحضث ٣تٗىػة اإلا تالاحخماُٖ ٟئاثال بصماجبلى  تزانّ يهضٝ لخًامً َو  بٍُغ

 . زانت

٤ طل٪ ؤّٖضث  ٢ضو ، 5114في ؾىت ججغبت بوكاء الخٗاوهُاث خهُلت  14وػاعة الٗملمذ ٢ّض  ٞو

تماقغاث هٖى ُّ " 
ّ

هم الاحخماعي"و "بابوكاٍ ٖمل الك ـّ الخ٣ُُم الظي ؤحغي ؾىت ، و "هٖى  5110م

باب
ّ

جها ٖبر التراب للخٗاوهُاث مً مجمٕى ال٨لي % 15 خى٫ حهاػ ؤلاصماج اإلانهي للك التي جّم ج٩ٍى

جي   الَى
 
حٗاوهُت  1509والًت، هجض  40حٗاوهُت مىػٖت ٖلى  55000. ٞمً بحن 5115ؾىت  تؿخدضزواإلا

 011لم ج٨ً في ويُٗت وكاٍ، و هاحٗاوهُت اؾخٟاصث مً ال٣غوى ول٨ج 055بضؤث ٞٗلُا وكاَها، و

ّنها ٧اهذ ألبّما ألّنها لم جدّضص الٗىىان ؤو  ،حٗاوهُت لم ًخم الخىانل مٗها بؿبب ٖضم الٗثىع ٖلحها

 مٛل٣ت ٞترة مغوع اإلاد٣٣حن.

مىهب  05155(، في اؾخدضار 1509ؾاهمذ الخٗاوهُاث التي بضؤث ٞٗلُا وكاَها، واإلا٣ضعة بـ )

مجمٕى مً  %1مىهب ٖمل لئلهار، وهظا الغ٢م ٌٗاص٫ ما وؿبخه  5114ٖمل مباقغ، مً بُجها 

ؼ وكاٍ اليؿاء
ّ
يمً حٗاوهُاث زُاَت اإلاالبـ ، %01يؿبت ج٣ضع بـ بو  ،اإلاىانب اإلاؿخدضزت. جغ٦

 ه اليؿاء هدى الاوسحاب مً الٗمل اإلاإحىع الجاهؼة، ٦ما ٦كٟذ اإلاُُٗاث ؤلاخهائُت ًٖ جىّح 
                                                           

ً مً ؤحل الاصماج، مىهب ٖمل مإحىع يمً مباصعة مدلُت٣ٖض 12  م٣اوالث للكباب،  (،5115) ما ٢بل الدكُٛل، ٣ٖض ج٩ٍى

 قٛل خغ.
ً، ه٣و ٞغم الاصماج ول٨ً لضيهم ؤ٩ٞاع وماهالث )لخل٤ وكاَاث(13    .اٞخ٣اعهم بلى الخبرة اإلاهىُت، ه٣و في الخ٩ٍى
 .5110 الاحخماُٖت، ؾبخمبر خهُلت ًٖ الكٛل مً بٖضاص وػاعة الٗمل والحماًت 14
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ّٖ ه اإلاالخٓاث ال٣ائمت ٖلى جدلُل الٗمىمي، وهظ يخائج جدلُل بفي حؼء مجها  مذهخائج بخهائُت ص 

 اإلا٣ابالث.
 ئهار ذكىز  اإلازاىع هىع العال

 115 0505 0100 زل٤ ؤوكُت

 54551 555050 550090 الٗمل اإلاإحىع 

ً  5550 901 0450 الخ٩ٍى

 55455 551055 500155 اإلازاىع

 .(5114) مُُٗاث وػاعة الٗمل اإلاصدز:

ت مثلذ  و٢ض ٚلب  ،%45.5 ما وؿبخه في الٟترة هٟؿها ؾىت 04-05اإلامخضة ما بحن الٟئت الٗمٍغ

ت َاب٘ الٗؼوب االثُٖلى هظه الٟئت الٗمغٍّ
ّ
، 5115في ؾىت  %10بلٛذ وؿبتهً و  ،ت ٖىض اليؿاء البُ

اإلاخىاحضاث في اليؿاء و ، %0.0ما وؿبخه واإلاُل٣اث %0.9 ما وؿبخه اإلاتزوحاثفي خحن لم جخجاوػ 

%5.9 خه  وؿب ما خالت اهٟها٫
15. 

ت جزسبت ُّ  تهاسقُوجالىطعُت لاحخااعُت لخحظين للشباب  فسصت :الخعاوه

٤ البدث  مالخٓت غ٦ؼثجم تؤخض ٖلى ٍٞغ في بالخدضًض واإلاخمثل  بٛغب البالص اإلاىا٤َ الحًٍغ

واإلاخمثلت في بلضًت ًاخُت نٛحرة مخىاحضة بالهًاب الٗلُا بؤًًا الؿاهُت )والًت وهغان(، و صائغة 

ت  ذ.بىالًت الىٗامت()اإلاكٍغ مً و جىاحض اإلااؾؿاث مً خُث مسخلٟت  ْغوٞا خانن اإلاى٣ُهاجا ٖٞغ

 قب٩اث الخًامً، و وكاٍ خُث 
 
 ،5114 ؾىت وؤ٦خىبغ لُتٍحى ما بحن قهغي  اإلاُضاوي خد٤ُ٣الي حغ ؤ

 الُٖىت مً  ٢ض قملو 
ّ

 واإلاؿخُٟضة مً ال٣غى البى٩ي، اإلاٗخمضة الخٗاوهُاث بلى ًيخمىن  باب الظًًك

ت  خى٫  تالغئِؿدؿائالث ال جمدىعثلت طاجُا. وؤزغي ممىّ  باب في هظهاالء ع اؾدثما ٦ُُٟتمٗٞغ
ّ

ا الك

مً َٝغ مً هظه اإلاباصعاث اإلا٣ترخت  مىا٢ٟه جدضًضو٧اهذ الٛاًت  ،ومً الٗمل الخىُٓمالك٩ل مً 

 الضولت.

باب الىَىُت وؿبت البُالت  ثع ٢ّض بضاًت، 
ّ

ؾىت  51و55ما بحنالظًً جتراوح ؤٖماعهم ٖىض الك

جي بلٜ في خحن  %45.1دىالي ب %٧05.5ان في خضوص اإلاٗض٫ الَى
الّضعاؾت خى٫ "البُالت" التي  ؤّما. 16

جي لئلخهاء  ٣ٞض بُلب مً والًت وهغان،  5110ؾىت  ماي قهغ  في ،(ONS)ؤحغاها الضًىان الَى

الحن  %95ؤّن  ٦كٟذ
ّ
 00مً  ّل جمثل الٟئت ألا٢ ؾىت، بدُث 00و 51ما بحن  ًتراوح ؾّجهممً البُ

                                                           
لُت 15   خى٫ "جغ٢ُت الكٛل ٖىض اليؿاء". 5115 صعاؾت ٢ام بها مغ٦ؼ البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماُٖت والث٣اُٞت في حٍى

16 Rapport National à la conférence Internationale sur la population et le développement, le Caire, 5-13 

septembre 1994. 
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، ؤي %00وؿبت البُالت  في خحن ٧اهذ ؾىت(، 05مً  ّل باليؿبت أل٢ %1.90% )50.5 ما وؿبخه ؾىت

ا٫ شخو 
ّ
17مخىاحضًً في خالت وكاٍ منهيؤٞغاص  ٧4ل م٣ابل بُ

بطا ٧اهذ اإلاّضة اإلاخىؾُت الهخٓاع  .

جي  5جٟى١  الخٗلُمنهاًت مغخلت  ٖلى مىهب بٗضالحهى٫           ؾىىاث ٖلى اإلاؿخىي الَى

(O.N.S, 1985ٞ ،)0.0جخجاوػ  هظه اإلاّضة لم  ُّ بالكباب ىت الّضعاؾت الخاّنت ؾىت باليؿبت لٗ

الُٗىت مً َٝغ  ّضة البُالت اإلاهّغح بهامبلٛذ  ، بدُثفي مى٣ُت الؿاهُت اإلاؿدثمغ في الخٗاوهُاث

 ٧اآلحي: اإلاؿخجىبت

( %50.05ؤي  00مً مبدىزا  50)زلثي هظه الٟئت اإلابدىزت مً ما ٣ًاعب ًجب ؤلاقاعة بلى ؤّن 

ً مهىُلض ا ُٞه، ي اؾدثمغو الظيكاٍ اإلانهي م٘ هٕى الجدىاؾب في ؤٚلب ألاخُان  تيهم قهاصاث ج٩ٍى

ً مهىُت في الٟترة التي جم اؾخجىابهم  ٖلمُتقهاصاث  لِؿذ لضيهم مً بُجهموؾّخت  وال قهاصة ج٩ٍى

م مًٞحها وكاَاتهم اإلاهىُت ًٖ مايحهم اإلانهي اإلاغحعي للحضًث  ٖلى ؤٚلبهم اٖخماص ، ٖلى الٚغ

 . الؿاب٣ت ٢بل الخىاحض في الخٗاوهُت

بت في الؿ٩ىث ّٖما جثحره الخمثالث حكحر زُاباث الكباب اإلاؿخجىب  الاحخماُٖت خى٫ بلى ٚع

ال٣ُإ  وزاّنت في٧ل وكاٍ ما٢ذ، ٚحر مؿخ٣غ، باليؿبت لهم "الظي ٌكمل  "مٗجى الالٖمل"

حر مه ،الخام مؿخُٟض مً ٚحر و في ؤٚلب ألاخُان حغ ٦ك٠ ألا بضون قهاصة و  ػهُضإحغ ب ،ح بهغّ ٚو

 هظه اإلا٣اعبت  جضٞٗىا ."هٓام الحماًت الاحخماُٖت
ّ
يؿبت ه الفي جدلُل هظالخ٨ٟحر  ع ٖىضي الحظبلى جىخ

%50 اإلاخمثلت في هاّمتال
جغبت خٞ ،مً ٢بلمنهي لم ًماعؾىا ؤي وكاٍ  ًًالخٗاوهُاث الظباب قمً 18

ُّ زالزت ؤعبإ ؾب٤ ؤن مّغ ٖلحها  ٚحر ٧اٝإحغ ب اإلا٣ترهتو  ةٚحر اإلاؿخ٣غ الٗمل طاث الُاب٘ اإلاا٢ذ و  ىت الٗ

 ؾاؽ م٘ألا هظه الخٗاوهُاث في  صازل اإلابظو٫ اليكاٍ لظا ًدكابه  ،في ال٣ُإ الخاماإلاؿخجىبت 

ً  الخجغبت اإلاهىُت اإلا٨دؿبت ؾاب٣ا ختى   ٖىضما 
ّ
مغخلت م٘ في الٗمىم ؾب جدىا، ؤو ل مً قإنها٣ل

ً الظي اؾخٟاص مج  اب.بلكء اهاال اهالخ٩ٍى

 
ّ
م٩اهت الٗمل في مكغوٕ جدّضص  التيبٌٗ الٗىانغ  ٖلى الًىء اؾتالّضع هظه هخائج  ِحؿل

ت الخدلُلُتومً  الحُاة. اث الاحخماُٖت للمدُِ ال جدذالكباب، اإلاخىاحض ًداو٫  هظه ػاٍو ًَٛى

                                                           
17 Revue El-Bahia, n°10, septembre 1993. 

باب لىالًت وهغان مً 18
ّ

ت إلصماج الك  .5110-5115 ؾىت خهُلت مضًٍغ

 9 5 0 4 0 0 5 عدد الظىىاث

 0 4 5 4 5 1 4 شباب الخعاوهُاث عدد
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 ً   الهغوب - بك٩ل س يء همالتي حؿخ٣بل مً َٞغو  - لهوهٓغة آلازٍغ
ّ

اإلاخالػمت  ٣ٟتمً هٓغة الك

ت ٖمىما م٘  غ التي الهٛغي ؤو الىائُت اإلاىا٤َ الحًٍغ
ّ
ي  مجاال ال جٞى ّٟ لظا  .ًٖ هٓغة اإلاجخم٘للخس

ت ال٨بحرة لجزوح ًهبذ ا ت م٩اهبؿبب الٟكل في الٟٓغ ب امىٟظ بلحها والهجغةهدى اإلاىا٤َ الحًٍغ

ا اإلاؿخىي ًٖ في هظالاحخماعي للكباب ٨ًك٠ الٟكل  .في الؿُا١ اإلادلي "بالنت" احخماُٖت

 19صعڤ"ؤي  ،هى ٞٗل الحجب ًٖ الىاؽبالضعحت ألاولى  ٞالٗمل، ؤو ُٚابه اليؿُج الٗالئ٣ي ي٠ٗ

الخظ٦حر بإّن ، ًجب الؿُا١في هظا و .خمي هٟؿ٪ مً الخٗل٣ُاث الؿِئت"ؤ"ؤو "، عاؾ٪ مً الهضعة

لُاث الٗمىمُت  ُت اإلاىاجُتحؿخُٟض مً هظه الىيُٗت ال جؼا٫ الؿ   زهىنا ٖىض الٟخُاث الٓٞغ

احخماُٖا ٞب٣اء اإلاغؤة بالبِذ م٣بى٫  ٖلى اإلاكغوٕ اإلانهي،ٖىضهم مكغوٕ الؼواج بؿبب ؤؾب٣ُت 

ؤن ًٟغى الٗمل ٖلى حمُ٘ ًم٨ىه ختى ولى ؤّن الخُّىع الاحخماعي والا٢خهاصي في الؿىىاث اإلا٣بلت 

ًّ  م٘ اعجٟإقِئا ٞكِئا  ؾخٓهغ الهٗىباث٦ما ؤّن  الٗمل، ًّ اص ألاؾغة الظًً هم في ؾؤٞغ   ؾ

 الؼواج.

ٖلى الاخترام  اإلاداٞٓت، ٞتوؤزال٢ُ تا٢خهاصً ؤؾؿا مؿخ٣لوكاٍ ؤو ٖمل بدث ًٖ ال٨ًدس ي 

، ٢بل الىلىج لٗالم الخٗاوهُاث اؾاب٣ تبجغّ اإلافي الحاالث  ًٖ الكبابخان ٚائب خان٢ُمهما وال٨غامت 

 الاحخماعيىجاح لل همىطجالبدث ًٖ هى  ا اإلاؿخىي هظ في همٖىض ٞما هى مىحىص مىي٘ الخدضي

 حاحت والؤوال، 
ّ
هاع ؤّنهم مخد٨  حاهىجه" )مخجغ ل" الكاب ٞامخال٥ ،زاهُا مؤٞٗاله في ػمام محنإْل

لىمىطج بلى امىه ت ُالحٞغ ظهىُاثالجُغى ٖلُه  ٢غب لىمىطج اإلاجخم٘ الخ٣لُضي الظيؤهى  نٛحر(

 :خى٫ الىي٘ ال٣ائم مؼصوحت ًمثل حٗبحرا ًٖ هٓغةوهظا الىي٘  ،اإلا٣اوالجُتال٣ائم ٖلى الث٣اٞت 

 
ّ
ٌ ٢ىاٖض ب٤ الجاهب ألاو٫ مجها ًخٗل بىحىص ٞغم  التي حؿمذو ٗبت الاحخماُٖت اإلاّٗضة مؿب٣ا اللٞغ

ٌ  ٍخٗل٤ الجاهب الثاوي مجهاو ، عئوؽ ألامىا٫ لىجاح ٣ِٞ باليؿبت للمخد٨محن الخ٣لُضًحن فيل بٞغ

ضمخالت  لهالحغا٥  الغ٧ىص ٖو
ّ
٢خهاصًت الا٩اهت ناخب اإلا لٗاملاهمىطج  الاحخماعي الظي ًمث

 .جهاٖضًا احخماُٖا االتي ال جيخج خغا٧ٚحر اإلاخٛحرة و  حخماُٖتالا و

باب ٌٛخىم
ّ

م ٧ىنهاٞٓت ٖلى الغابِ الاحخماعي ٧ل ؤلام٩اهُاث مً ؤحل اإلاد الك ضحُت  مٚع

ب ٖجها ؤ ت ب٢هائُتاحخماُٖو  تازخُاعاث ا٢خهاصً
ّ
 ٖلى مىاحهتها ٢ضعتهم .مسخلٟت ق٩ا٫ تهمِلًترج

ا ج٣ترخه الؿلُاث ّم ٖ امً هىا ًبضو الىي٘ بُٗضو  ،الاحخماُٖت ْغوٞهمُبُٗت بؤؾاؾا غجبُت م

ُّ ٞ ،الاحخماعي-بق٩الُت الاهضماج اإلانهيالٗمىمُت إلاىاحهت   اث الخٗاوه
ّ
باليؿبت  الىا٢٘ ٞغنتفي ل حك٩

 ٞهي، لظا الاحخماُٖتاإلا٩اهت جإمحن خدؿحن وحُٛحر ؤو لحؿخٛل ؾاب٣ت  للظًً ًمل٩ىن ججغبت مهىُت

ُّ ًم٨ً اٖخباع . في الى٢ذ هٟؿه، بصماحا مهىُا ذلِؿو  الاحخماُٖتٞغنت لخد٤ُ٣ التر٢ُت  اث الخٗاوه
                                                           

 بمٗجى بزٟي هٟؿ٪. 19
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ُت( مً مماعؾاث  ٦ظاو  اإلاىحىصة في خالت وكاٍ ؤو التي خّى٫ وكاَها الُغابىضو )الخجاعة ٚحر الكٖغ

 مً َٝغ  بٗتاإلاخّ بحن الُغ١ 
ّ

 .الاحخماعي الاهضماججد٤ُ٣ مً ؤحل للخىاٞـ باب الك

٤ البدث، ما بحن اإلامخضة في الٟترة  الخٗاوهُاث ابم٘ قب ؤحغي الخد٤ُ٣الظي  ل٣ض بّحّن ٍٞغ

)والًت  واإلاكٍغت)والًت وهغان(  الؿاهُا في بلضًتيم٣ابلت مٗم٣ّت  00بىاء ٖلى 5114 وؤ٦خىبغ لُتٍحى 

٣تها الخانت ،الىٗامت( هظه الؿُاؾاث  ج٣ترخهبالخًٕى إلاا ج٨خٟي وال  ،ؤّن هظه الٟئت جخدغ٥ بٍُغ

الكباب ٞ ،صاللت واضحت خالت مً الٟٗل الاحخماعي طاثمام ٞىدً ؤلظا ، مهحرهاالٗمىمُت خى٫ 

بطا ٧اهذ الهىعة و  ا٢تراح الحلى٫ إلاكا٧له، في٢ضعة ؾُاؾت الؿلُاث الٗمىمُت اإلاخإزغة ًمخدً 

ىاحه زُغ جو  الىخضه امهحره ىاحهج تمهؼوم نىعة هي في ألاؾاؽ هظه الٟئتًٖ  الؿائضة

 ماعي.حخالا  ت الٟاٖلفي زاه اًهّىٟه ًٖ وكا٨ٍٍك٠ و  ،جماما ٨ٖـ طل٪ ٞالىا٢٘ ًبّحن التهمِل،

ا٫ التي جمّحز ٞمثال، جاصي  ُّ م٘ ب٣ُت بلى ٞغى الخٟاوى  الحُِؿِذ""َو غابىضٌؿذ" ُ"ال٢ضعة الخ

 .هاللٗال٢اث مٗ حك٨ُلبٖاصة بلى و )ؤؾغة، ماؾؿاث، الظاث(  ٞاٖلي اإلاجخم٘

ـّ  باب  ؤًًاالبدث  م
ّ

خماص واؾخٟاصث الظًً ًيخمىن بلى حٗاوهُاث ٞئت الك مً التي هالذ الٖا

ذؤ في هظا الؿُا١طاجُا. و تخٗاوهُاث اإلامّىلبٌٗ الالبى٨ُت و ال٣غوى  ً اإلا٣ابالث م٘ ٖ حٍغ كٍغ

بطا  :نحُالخال حنالدؿائلؾعى الؿاا٫ الغئِـ لهظا الخد٤ُ٣ بلى ؤلاحابت ًٖ ئمت، و٢ض ألا مً  4و قابا

باب ٖلى  جىضعج يمً ؾُا١مباصعة الؿلُاث الٗمىمُت ٧اهذ 
ّ

حٗاوهُاث في  اؾخدضارحصجُ٘ الك

  الاهضماجبَاع ٖملُت 
ّ

باب اإلاٗىُت بهظا البرهامج؟ماباب، ٞاإلانهي للك
ّ

ُض ؿجبطا ٧ان جو  هي ٞئاث الك

٘ الاهخاحُت والخضماجُت التي اؾخٟاصث مً ٢غوى بى٨ُت   لم ٨ًً مم٨ىا في خ٣ُ٣ت ألا اإلاكاَع
ّ
 مغ بال

 20قغوٍ الحهى٫ ٖلى ال٣غى ٞما هي ال٣غاءة اإلام٨ىت خى٫ بًٟل الضٖم اإلااصي لؤلؾغة، 

 .21؟5115في صٌؿمبر اإلااعر  015ع الىػاعي ع٢م في اإلا٣غّ  اهاإلاىهىم ٖلح

 
 
ً ل٣غوى ٣ُمت اإلاخىؾُت لالعث ِض ٢ الؿاهُت الىاخضة ببلضًت لخٗاوهُت ااإلامىىخت في بَاع ج٩ٍى

ل هظه البلضًت حٗاوهُاثاؾتهل٨ذ ٢ض و  ،صج 540.555 مبلٜب باؾخثىاء حٗاوهُت  ٧ل خهت الخمٍى

                                                           
ًخٗل٤  .5114-5110 مىظ ؾىت %59 ووؿبت 5110-5115 في ؾىت %54 مىذ ال٣غى ٖلى ؤؾاؽ وؿبت ٞائضة م٣ضعة جّم  20

 للمكغوٕ.مً بحمالي ال٣غى اإلامىىح  %15 ألامغ
ل بىاء ٍٖضم جمى  ،صج 05.555 خهت الٟغص ال جخجاوػ  ،صج 0.555.555 الخ٩لٟت الاحمالُت للمكغوٕ ال ًجب ؤن ًخجاوػ  21

 .%05 م٩اهُت اإلاؿاٖضة ٖلى جدضًثه في خضوصبمدل مً َٝغ البىى٥ ول٨ً 
 مً ال٣غى البى٩ي ٚحر ٢ابلت لالؾترصاص مً َٝغ اإلا٣اولحن. %05ج٨ٟل الضولت بـ  -
ت ٖلى ألا٢ل لًٗى واخض في اإلاكغوٕ. -  ال٨ٟاءة اإلاهىُت يغوٍع
ىُت وٍم٨ً بٖٟائها إلاؿحر اإلاكغوٕ - ت الىيُٗت بػاء الخضمت الَى  .حؿٍى

  ؾىت للغئِـ(. 09) 01 ؾىت وؤ٢ل مً 51 ؤن ًتراوح الّؿً ما بحن -
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ؤّما اليكاَاث التي اؾخٟاصث مً هظه  ،%(00.1)، وحٗاوهُت مىاص البىاء (%10.0)الٗامت  اإلا٩ُاه٨ُُا

اث )الؿٗاصة(، نىاٖت الهي ٧اآلحي: الىجاعة )حٗاوهُت اإلاكٗل(، ٞال٣غوى  )الؿالم(،  مىاص البىاءحلٍى

 
ّ

ىت)هجمت(، الخُاَت )العجالث اإلاُاَُت باب(، جهلُذ الخلحُم )الك (، نىاٖت نابٍغ

 )الىجاح(. اإلاسبزةالٗامت، الخغاَت )الؿالم(،  اإلا٩ُاه٩ُا(، الاهخهاعالىداؽ)

حؿخىحب ها م٘ طل٪ ول٨ج ٞحها، دثمغ ؿاإلااليكاَاث ىٕى ب ٖال٢ت الخٗاوهُاث لهاؤؾماء ًبضو ؤّن ال 

مىخاتالكباب خمثالث ب م٣اعهتها ألاؾماء  ٍتغمؼ ، ٞوالٟغصيمؿخ٣بلهم الجماعي مهحرهم و و  همَو

٘ الخٗاوهُاث اإلا٣ترخت مً َٝغ   و  ٖلى الخٟائ٫ وألاملحّٗبر  خاملي مكاَع
ّ
ٌٗ ب ججاهغ االخىج

ؿم حخماعياؾُا١  ْل في هدى التهضئتفي الى٢ذ هٟؿه  جضٞ٘و  ،اإلاىايُ٘
ّ
وؤلاعهاب، لظا بالٗى٠  مد

ًَمىح  ؤّن  ًم٨ً ال٣ى٫  ٌ هىا ًٓهغ ، و م٘ اإلاؿخ٣بل الٟغصيًخىا٤ٞ اإلاكغوٕ الجماعي  ج٩ٍى ٞع

ُّ  ًٖ انٌّٗبر ان ظلوؤلا٢هاء الالٟكل  تراٝم ٢ باب  ٍبضو ؤّن بىحىصهم، و  الٖا
ّ

ًىن هاالء الك ًٞغ

مت  ٣هم. مً زال٫الهٍؼ  مىاحهت ٧ل ؤق٩ا٫ الهٗىباث التي حٗترى ٍَغ

 همىطج 
ّ

سخل٠ خؿب الىٕى ً الظي ٌكخٛل في الخٗاوهُاثمىيٕى هظا الخد٤ُ٣ اإلاُضاوي  ابالك

%05.0 هؾىمٗض٫ ٞواخضة ٧اهذ مىيٕى الخد٤ُ٣ اإلاُضاوي(،  ؤهثى، )ؤٚلبه مً حيـ الظ٦غ
22 ،

  ٖ اثو ، خاالث( 5ححن )متزّو  ن بحن خالتي الٗؼوبت )ؾبٗت ٖكغ قابا( وخالتى مىػ  مً اإلاؿخٍى

ىُتؤصاء واحب ػاء ب ٦ظل٪ هى خالهم ،23سخلٟتاإلات الضعاؾُ . مً بحن الخهائو 24الخضمت الَى

صٖم ٦ما هلمـ ، هٟؿها في الخٗاوهُتواخضة  ٖائلتؤٞغاص مً  جىاحض ي حؿخىحب الظ٦غ،الت ألازغي 

 ّٟ اع ووسّجل  ،كغوٕاإلاب لالٗائلت ومؿاهمتها في الخ٨ لهم ٢غابت ٖائلُت الظًً لكباب ل جىاحضاهظا ؤلَا

ٗتث ال٣اء هخاجو  ٚحر مخى٢ٗت١ ُغ ب حٗاوهُت ن ٦ما وسجل ج٩ىّ حٗاوهُاث،  1 ٖلى مؿخىي 
ّ
 ٚحر مخى٢

ليكاٍ إلاؼاولت ا م٘ اؾخٟاصتهم مً مدل وي٘ جدذ جهّغٞهم مً َٝغ الٗائلتبحن خاملي اإلاكغوٕ 

ؤلاقاعة بلى  صون ؤن هيس ىهذ بٟٗل ؤلاؾهام اإلاالي للٗائلت، حٗاوهُاث ج٩ىّ  5وحىص  خٔهال ، ٦ما اإلانهي

ت جظلُل في  مؿاهمتها  اإلاٗىىي. هاضٖملججاهل  صون مً ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 تقاعدًّ  احخااعُت إطظتإلا: الحظىز الدائم عائلتال

 
ّ
باب ٗائلتالغ جٞى

ّ
الاؾخٟاصة مً ما٢خت في اهخٓاع احخماُٖت ٞسحت  هجمىدو  ،توالحماً اإلاإوي  للك

ل في جغبِخه  خٗاوهُتلك٩ل اإلا٣ترح مً َٝغ الؿلُاث الٗمىمُت لالٌٗخمض  .هخائج اؾدثماعها الٍُى

                                                           
 ؾىت. 05 لهم ؤ٦ثر مً 1ؾىت و 05 ؾىت وؤ٢ل مً 00 لضيهم 55و ؾىت، 00 قباب لهم ؤ٢ل مً 5 22
حن؛ زماهُت ؤؾاؾُحن؛ زمؿت ؤمُحن. 23  اإلاٗض٫: حؿٗت زاهٍى
ٟاء؛ ازىحن جإحُل؛ ازىحن في ويُٗاث ازغي. 24 ىُت؛ واخض اؾخٟاص مً ؤلٖا  زالزت ٖكغ م٣او٫ ؾىوا ويُٗتهم بػاء الخضمت الَى
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 همىطج احخماعيو  ،خضًث ٢ائم ٖلى ال٣غى البى٩يهمىطج ا٢خهاصي  :الجم٘ بحن همىطححنٖلى 

 .ا اإلاكغوٕفي هظ الٗائلتاإلاخمثل في مؿاهمت الٗال٢ت الخ٣لُضًت ؤؾاؾه 

اث ٖىض ًسخلِ  البدث ًٖ اإلاضزى٫ و  تالظاجُ ُتالاؾخ٣اللالبدث ًٖ بحن الكباب جغجِب ألاولٍى

اإلا٩اهت اإلاسّههت  جدضًضعهانها ألاؾاس ي  ،مٟاوياثألازحر جبضؤ الٗىهغ  هظا ٤ًخد٣ّ  ماوخُى، اإلااصي

ك٩ل ٌال  ،ومً هظا اإلاىُل٤ .الاحخماُٖت في اإلا٩اهتالخُٛحر  هلمـا هىو  للكاب بحن ؤٞغاص ٖائلخه،

 لٟغص ال جخّم اةطا اٖخبرها ؤّن ؾحروعة جيكئت ٞ .في جمثالتهم الُؤوّ  امجز٫ ٞغصي مُلبالحُاػة ٖلى مىيٕى 

جضٞ٘ الباخث  اإلادّضص مؿب٣ائت الاحخماُٖت الخيكٖاصة الىٓغ في همىطج ب ّن ة، ٞيمً ٞغاٙ ز٣افي

 ٖلى  دؿلُِ الًىءل
ّ

الخٗاوهُت ٌؿخىحب جى٢ُ٘ يكاٍ ٞ ،احخماُٖا ٞاٖال بىنٟه  ابمؿاولُت الك

٘ الخٗاوهُاث بحنو ل٣ٗىص بحن ممثلي الضولت ا ض ؤؾماء هاالء  ص ؤنبمجغّ و ، خاملي مكاَع ُّ  ؤزىاءج٣

ًّ الغقض. بلى ألاؾاؾُىن كغ٧اء الهاالء  ًخدّى٫  ٖلى الىزائ٤ الغؾمُت الخى٢ُ٘مماعؾت  في الى٢ذ و ؾ

مغجبُت ؤؾاؾا بُٛاب "اإلادّل" الظي ٌٗغ٢ل مُضاهُا جىُٟظ  - جبضؤ نٗىباث ٚحر مىخٓغة هٟؿه

 .الخٗاوهُاث٘ مكاَع اهُال١ت ؤقهغ مً ؾخّ  مغوعبٗض في الٓهىع  - اإلاكغوٕ

جىُٟظه في  تٖغ٢ل٠ُ اإلاكغوٕ و جى٢ بّما :اإلاسغححن ؤخضبلى ه الىيُٗت هظ جضٞ٘ما ٚالبا و 

ل جاإلاُضان، ؤو   ا٢خهاص في ْل في اإلاًاعبت باؾخٗمالهًٖ ٚاًخه ألاؾاؾُت ٖلُه دّهل خالٗخاص اإلادٍى

  الظيو  ،مدّل الحهى٫ ٖلى مً ؤحل و . الىظعة
ّ
 لؼاماًجب  ،إلاكغوٕ الخٗاوهُتؤؾاؾُت ٢اٖضة ل ٌك٩

٘لحاملبّما ؤن ٩ًىن  الخىاحض في بخضي الىيُٗخحن:  ؤٚلب ألاخُانفي و ،ت بهمزان ثمدال  ي اإلاكاَع

لِـ  ٖؿحرمغ في خّض طاجه ؤؤلاحغاء هظا و  ،لل٨غاءًلجاوا ؤن ؤو ، لهااإلاال٨حن هم هم ؤولُائ ٩ًىن 

 ٣ِٞ و جغّصص اإلاال٨حن  بؿبب
ّ
 .اإلا٣ترختجاع ؤؾٗاع ؤلاً اعجٟإ ما بؿبببه

ُٗت  ًاصي بخضار حُٛحر في الخضابحر  دماًت خ٣ى١ اإلاال٨حن الظًً ب تالخانال٣اهىهُت والدكَغ

ُّ  ٖخماصال  "دّل اإلا" ٍ، ٟٞغى قغ خ٣ُ٣ُتلى حُٛحراث بتهم ال٣ًىمىن ب٨غاء مد ت مكغوٕ الخٗاوه

 الٗمىمُت،  الؿُاؾُاث وا٢ُٗتٖضم حاهبا مً ٨ٌٗـ الكباهُت 
ّ
ُّ  خ٨َغـبٌؿمذ ه أله اث هظه الخٗاوه

ُ اهخ٣اء دضرٍو  اليؿُج الٗائلي ٣ِٞ، صازل  ٍمىذو ل٣غوى البى٨ُت مً اللمؿخُٟضًً  امىيٖى

ت  الكٍغ وهظا  ،بةم٩انها ؤن جًٗه جدذ جهّغٝ مكغوٕ الخٗاوهُت مدال  همائالتٖجمل٪ إلاً ألاولٍى

 للمدع الٗكىائي جُىّ بلى  ًضٞ٘اإلادّضص مً َٝغ اإلااؾؿاث البى٨ُت 
ّ
لْاهغة بغوػ ث و ال  غائباإلا جدٍى

ولت مً حٗخمض الّض وبهظا ؤلاحغاء  ،اإلاضنيىاحي في ألاخُاء الجضًضة و  ؤما٦ً لليكاٍ الخٗاوويبلى 

ٓهغ طل٪ٗائلتحضًض ٖلى ال ٧ل  َٝغ مً "الىٓام" خترامُٞه بالٗىصة ال  هاهضاء جُالب نىعةفي  ، ٍو

 .هدى الاؾخ٣اللُت له مُلمً 

٘ اجىػَ٘ م٘ الضولت  حٗامل ؤّصي همِفي الىا٢٘، و ٤اإلاجخم٘  حؿُحر  بلى البتروليلَغ مى٣ُحن  ٞو

ه لٟغص لُٞه  ىٓغً  الظي  الا٢خهاصي الىمىب٨ٟغة  ألاو٫  ًغجبِ .مسخلٟحن
ّ
 ٢خهاصيا ٞاٖلٖلى ؤه
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 ْل فيالٗائلت هُا١  يمًالٟغص  ب٣يٍ  و  ،الاحخماعيزام بالًٟاء ٞهى  الثاوي، ؤّما اإلاى٤ُ مىخج

بخه و ججاهل  ، ٓغوبُٗضا ًٖ جىن٠ُ طل٪ ب٣هىع في الىّ مجز٫ ٞغصي.  مخال٥ال  ؾتراجُجُخهاٚع

ه ٚحر مٟهىم اازخُاع ا الىمىطج ٨ٌٗـ هظ
ّ
  ال ًاصي أله

ّ
 الا٢خهاصيبغوػ الٟغص  ؾّض اإلاجا٫ ؤماملى ب بال

باؾخجىابهم ٌِٗكىن ٖىض الظًً ٢مىا هُاث قباب الخٗاو ٧ان حمُ٘  وبطا اللٟٔ.مٗجى  بإجّم ىاًَ اإلا

ً  ٞ ،ؤولُائهم ما هي و  ؟الاؾخ٣اللُتل ٨ُؾخجغي لٗبت حكؤًً  :هى في هظا اإلا٣امُغح الؿاا٫ الظي 

ع٧ىب  بلى ًٖ مىا٣ٞت الٗائلت الضائمبدث الٖضم  ًدُلهل و ؤٞٗا٫ الكباب الضالت ٖلى طل٪؟ 

ًمساَغ "الهّضة" )الهجغة( بلى زاعج  ُّ م زهىنا ؤّن ، الَى ً  ت كغوٕ الخٗاوه اب بالك "٣يبْ "

م مً مداولت بًٗهم،25يمجها  همِ ؤزغ للِٗل م٘ بجيجدُل بلى جهل و  ؟الهغب مجها ٖلى الٚغ

اٖخماصا ٖلى  مكغوٕ شخص ي ه٣اٍ اعج٩اػ مً ؤحل عؾم مؿاع التي ؾخمثل  ؤلا٦غاهاثو الخىا٢ًاث

 اإلادّل  مثل ملمىؾت ٖىاملٖلى  الخٗاوهُت بىنٟها ٦ُاها ٢اهىهُا ٌؿدىض
ّ
اإلااصًت والىؾائل اإلاا٫ غ ، جٞى

 ال ًىٟي وحىصالظي  ؤمام هظا الىا٢٘و  ؟الٗىائض اإلاالُت لليكاٍ الخٗاووي بضاًاثمً زال٫ ؤو 

بٟٗل  ًّم ما  ويٗه ّن بل ًىاحهها بال٣بى٫ أل  ،بؿلبُتالكباب ال ًخٗاٌل مٗها  ٞةّن  ،الٗغا٢ُل

ُت ؾالٟت الظ٦غ اإلاىحىصة في  ،للخٗاوهُاثاؾخسضام الكباب اٖخباع  ًم٨ً، لظا الٗىانغ اإلاىيٖى

ُت اإلاؿماة "جغاباهضو"  ،خالت وكاٍ ؤو التي جّم حُٛحر وحهت وكاَها ؤو مماعؾاث الخجاعة ٚحر الكٖغ

 .26الاحخماعي للىًا٫ مً ؤحل الاهضماج اَغ٢

 كواقع مخحسّ  ئلى تزمٍصصىزة : مً ذالحُطِظ

ًٖ الهىعة الاحخماُٖت للكاب اإلاىحىص في خالت هكاقت احخماُٖت واإلا٨جى  ًم٨ً ال٣ى٫ طا ما

ؤو الجضاع( زابخت  خائِ"حُُِؿذ" )مهضع اللٟٔ مً "ال" الاحخماُٖت هىعةال"خُُِؿذ"؟ جبضو 

ؿدِىض ٚحر مخدغ٦ت ) مل٪ ًال ، ُتقالى ٞئت ٚحر هبًيخمي  ٞهى ،ؤو في خالت اهخٓاع ٖلى الحائِ(ٌَ

 احخماُٖت وهما ُمخه٢صوع في نىاٖت احخماُٖحن لهما مً مجالحن  ومؿدبٗض ةباصع اإلا ال٣ضعة ٖلى

 
ّ

الم الك  ٛل.اإلاضعؾت ٖو

هخساباث لال  تترشحاإلا تؿُاؾُال ؤخض ٢ُاصاث ألاخؼابفي حٗال٤ُ ؤًًا هظه الهىعة  بضث

مبر ٣ًضم  ،)ؾاب٣ا(عئِـ خؼب الخجضًض الجؼائغي  ،٦غوحالضًً بى ىىع ٞ .5110 الغئاؾُت في هٞى

ُّ "ُُِؿذ: الح ؤّن  ر ألاهُىلىحُت. ٞهى ٌٗخبر بٌٗ الؿحّ ًم٨ىه ؤن ًضعج يمً جىنُٟا  ت نىعة خ

                                                           
25  

ّ
اث، هماطج الؿلى٧اثًباصع الك الثابخت جدذ جإزحر ج٨غاع  اب باإلحغاءاث واإلاباصعاث صون اؾدكاعة والضًه. "مجمٕى الخهٞغ

 .ألاٞٗا٫ الٟغصًت وحك٨ُل الؿلى٥
 ؤهٓغ:البكغي.  26

« Lefort introduction à l’œuvre d’Abraham Kardiner ». 
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حر اإلاٚحر و  ،بجماٖت غجبِاإلاو٥ لكإهه، ٚحر للٟغص اإلاتر حر اإلاكاع٥ اإلاٗجي بما ًضوع خىله، ٚو بالى به ٚو

٧ل ش يء ؤمامه  ألا٩ٞاع وم٣خى٘ بإّن م٨بل الُضًً و م٨ّبل  م٣ص ى،٧ائً هى "، ٞ"هًضوع خىل ُٞما

 .27"للغوح خامال الٟغاٙ"مً ؤق٩ا٫  ق٨ال الحالت جمثل ه هظو  ،"مؿضوص

لحن ٣ًترخىن اإلا٣ِٞ، ٞبٌٗ ه الٟئت ٖلى الؿاؾت هىعة هظالىنم الظي ًلح٤ بال ٣ًخهغ 
ّ
 دل

ا ماوآهُت ؾُدُت  نىعة ؤخُاهالهظه الهىعة  نىعة "بحن الهىاعي ٖضي  ٣ًاعن في هظا اإلاجا٫ و ،هٖى

 " :ًٖ هظا ألازحر بط ٣ًى٫  ،ألا٦ثر جى٣ُبا "مؿدكغ١ الهىعة "و "الحُُِؿذ
ّ
ًٟهم ًم٨ىه ؤن ه ال ؤه

ب لإلاُضان الجؼائغ بطا لم ًظهب بلى ابؿُاس ي ال ؤلاؾالم قٗبُتقِئا ًٖ  جُلٗاث ِؿخٖى

 .28"لئله٣اطجبهت الاؾالمُت لل مُضاهُا ٞاٖالٖىهغا بىنٟه  )قباب ٖاَل ًٖ الٗمل( ،"الحُُِؿذ"

م و 
ّ
باب يٖمغ ٧اعلفي الؿُا١ طاجه ٍخ٩ل

ّ
 الحائِ"، الظًً "ٌؿدىضون بلى ؤًًا ًٖ هاالء الك

، ؾىاء نحاإلاٟلؿ ،نحن الٗاَلحاإلاغاه٣ هاالءبهم : "ه٣هض ٢ائالٖجهم الهىعة الخالُت ٣ٍّضم و 

ر ًٖ في الكإع للخدّض و٢تهم ًً ٌؿتهل٩ىن الظ، ٖلى الجضاع ؤو ٚحر اإلاؿدىضًً ٖلُه مجهم ًًاإلاؿدىض

  ،وؤٚىُت الغاي ال٨غة
ّ
اث  المُظجالٟخُاث مً ًماػخىن  ،بىن اإلااعةًتر٢ الضزى٫ ؤو ؤو٢اث في الثاهٍى

ىضما ٩ًىهىن ضعؾتاإلاالخغوج مً   ىؾِ مضًىت مثل الجؼائغ الٗانمت، ب، ٖو
ّ
 ًٖ مً مىن ًته٨

 جى٢ٌالتي و  غا٢ُتألاخُاء الالتي جيخمي بلى الٟخاة  كحر بلىوهى لٟٔ ٌ ،"الحص ي حص ي"بـ ٌؿمىنهم

باته  ،٣ِٞ بدالت البُالتالحُُِؿذ الكاب  30ونمال ًغجبِ  مً هىاو ، 29جثحر خ٣ضهم"ل٨ً و  مٚع

                                                           
٤، ًىٓغ  27 ت ًٖ همىطج الحُُِؿذ ٢ائال: "مخ٩ئ ٖلى الجضاع ؤو م٨خىٝ ألاًضي ٖلى خاٞت الٍُغ ُّ ٣ًضم هظا الؿُاس ي نىعة خ

 جبومٗهم ًخاب٘ مغوع و٢ذ خُاجه. ولض الحُُِؿذ في ٖالم ال م٩اهت ٞحها للمباصعة الٟغصًت، ٩ٞل ش يء ً ؤمامه بلى ٖبىع اإلااعة

غ الىاؽ مً ٖال٢اتهم ال٣ضًمت ووانلىا في بيهامؤن ًإحي "مً ألا  ا مً  لهم وال٣ى٫  همٖلى". لم ه٨ٟغ في جدٍغ ؤّن آلالت حٗٝغ هٖى

ب. بطا ٧ان ت الحُُِؿذ الخلل وبإّنها ؾدؿخإه٠ وكاَها ًٖ ٢ٍغ ؤ٦ثر مىه " Hitisme الٟغاٙ مغاصٞا ل٩ّل الُٗىب، ٞـ "هٖؼ

ً، لؿُاعاتهم الجمُلت وؤلبؿتهم.  ه مغاصٝ للٟغاٙ ال٨لي للغوح ولٗضم خغ٦ُت حُيُت، وللىٓغاث اإلادملت بالتهم لآلزٍغ
ّ
بضعحت أله

ىا خغمىاه مً ههِبه، ٞه
ّ
ه ٌٗخ٣ض ؤه

ّ
ى ًبضي ًٚبا نامخا يض الضولت التي لم مثل هظا الٟغص مؿخٗض لل٣ُام بإي مٛامغة أله

ل وكاَاث الهالح الٗام وال ًدٟؼ هٟؿه للٗىصة للمجخم٘ ول٨ّىه ًبدث ًٖ وؾائل لالبخٗاص 
ّ
ٟه ولم ج٣ضم له ؾ٨ىا، ال ٌُٗ جْى

 ٖىه ؤو لُيخ٣م مىه".
La nouvelle Algérie – programme officiel déclaration au peuple algérien. El Moudjahid, 8-9 septembre 

1995, p.14 
28  Addi, L. (1995). L’Algérie et la démocratie. Pouvoir et crise du politique dans L’Algérie 

contemporaine. Paris : La découverte, coll. « Textes à l’appui », p.218 
29 Carlier, O. (1995). Entre nation et djihad, histoire sociale des radicalismes algériens. préf. De Jean 

Leca, Paris : Presses de la fondation Nationale des sciences politiques, p.341-342.  
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Becker, H.-S. (1985). Outsider. Études de sociologie de la déviance (1963). Traduit de l’américain par  

J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie, Préf. De J.- M. Chapoulie, Paris : Éditions A.-M. Métailié, 

coll. « Observation », p.54-59 et 203. 
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٦ك٩ل مً ؤق٩ا٫ وبطاٖتها ًٖ هٟؿه  ل هظه الهىعةبلى ج٣بّ  ًيخهي ومً اإلاٟاع٢ت ؤّن الكاب هٟؿه

 ي.الخدّض 

ت ماهخمامىا ٖلى  ًىهّب  باب التي جبضو  ه الٟئتهظً هي مٗٞغ
ّ

ج٣ىم  اصوع  ؤّنها ال جمل٪مً الك

مسخل٠ ز محّ ي ًخالت الجمىص التم٘  ٢ُُٗت إلًجاصاإلا٣اعبت اإلا٣ترخت حؿعى  ؟به؟ وما هي اهخماماتها

خاولىا مً زال٫ هظا الخد٤ُ٣،  حُُِؿذ.لل الاحخماُٖتبالهىعة  ٣خحنالىؾم والىنم اللهُؤهىإ 

هم هٟؿؤ ٟىن ًه بابم٘ قؤحٍغذ زالزحن م٣ابلت مً  اهُال٢ا اإلاا٢ختبٌٗ اإلااقغاث  اؾخيباٍ

 الى٣اٍبحن مً  ؿخ٣غ.اإلاضائم و النهي اإلايكاٍ م٘ ال٢ُُٗت م٘ اإلاضعؾت و  في ٍىحضون و  ذحُُؿبال

مدىع خى٫ اإلاٗلىماث  :اإلاداوع الخالُت هظ٦غ  ث اإلابرمجت م٘ هظه الٟئتفي اإلا٣ابال ٢ىا بلحها التي جُغّ 

ًمدىع زام ب، الصخهُت مدىع خى٫ الٗال٢ت م٘ اليكاَاث اإلاهىُت، و  اإلاؿاع الضعاس ي والخ٩ٍى

٘ "ةالهّض "بـو  مدىع الٗال٢ت بالى٢ذالحُاة الُىمُت، و  الٗائلت  .ألازغي  واإلاكاَع

، قاب، ط٦غ، ؤٖؼب ٦ما ًلي: هى  لحُُِؿذالظي ًخجلى ًٖ ا يًبضو اإلالمذ الاحخماعي ألاول

 مىحىص 
ّ
ٌ اٖخباعها ؤو " خُاها بٌٗ "اليكاَاثًماعؽ ؤ ،ؿخ٣غاإلاٗمل للب في ويُٗت جغ٢ و ٍٞغ

باب الحُُِؿذ م٘بهجاػه  ي جّم الظ الخد٤ُ٣ اإلاُضاوي ٨ٗـٌ ."ٗملالـ"حؿمُتها ب
ّ

خالت  هاالء الك

 عاس ي )الخّ اإلاؿاع الّض  م٘الٟٗلُت ٣ُُٗت ال
ّ
ًجضون ، ٞهم ؤو ؤلا٢هاء اإلاضعس ي( ًٖ م٣اٖض الضعاؾتي سل

ً بال الالخدا١في نٗىبت  هظا الىي٘ ال ًسخل٠ ، و مؿخ٣غو  صائمٖمل ٖلى  الحهى٫ نهي ؤو اإلاخ٩ٍى

جي اإلاضعس ي ب دؿغّ الْاهغة في واإلاخمثل  ،به ؾُا١ ًجب الخظ٦حر  ًٖ ـّ التي جو ٖلى اإلاؿخىي الَى م

ا  ً اإلانهيمُظ، في خحن ؤّن خال ال ٖضصا مٗخبرا مًؾىٍى   اٖضصً  ؾىي ال ٌؿخ٣بل  الخ٩ٍى
ً
مجهم في بَاع  ٢لُال

 هاث اإلاهىُت.التربّ 

لالتي الهىعة 
ّ
اإلاىحىص في الكاّب طل٪  نىعةهي  زال٫ هظا الخد٤ُ٣ مًًٖ الحُُِؿذ  جدك٩

م مًب ْغوٞه ًٖ ض ىع خالت ٖضم  الحاالث ٧ل في ٣بل ال ً ل٩ُىن هاٞٗا في مدُُه، هاؾخٗضاص الٚغ

الكاب . زاهىي ؤو حامعي صعاس ي مؿخىي  طا ٖغوى الٗمل اإلا٣ترخت ٖلُه زانت بطا ٧ان

لى  ،الحُُِؿذ م مً اؾدىاصه ٖو   ،الجضاعٖلى الٚغ
ّ
 ، ٞهى ةمؿضوص ؤ٤ٞه لِـ مىحىصا ؤمام بال ؤه

ؤّن الٟاٖلحن  وٗلمهدً و  ه٣ى٫ هظا اث.الازخُاع ت لخجؿُض بٌٗ الحغٍّ ًمل٪ هامكا مً 

  ةّن طل٪ٞ ،الخ٣ُٗضقضًضة  اْغوٞ ًىاحهىن  بن ٧اهىاو  ،الاحخماُٖحن
ّ
 جماما مىن ال ٌٗجي ؤّنهم مدُ

 .31مكا٧ل مدُُهمم٘  ألّنهم ًخٟاٖلىن 
                                                           

هبه. ٧لماث ًبضو مً هظا الخىن٠ُ ؤّن ٖالم "الحُُِؿذ" حؿُُغ ٖلُه ٨ٞغة الحٔ )الْؼَهغ( التي هاصعا ما ج٠٣ بلى حا 31

ىْن "، والتي حٗجي   ِمُم 
َ
 ْػَهغ ال

َ
بخضي ؤٚاوي الغاي، وهى هٕى مىؾ٣ُي قبابي ْهغ في الٛغب الجؼائغي، جخدضر ًٖ طل٪ ٢ائلت: " ال

ؤٚىُت  وؿا٫ ُٞ٪"(. ؤًًا ٧لماث ال وحىص للحٔ وال لؤلمل، وهما ملٗىهان )اإلاٛىُان الكابت ًُٞلت والكاب صحغاوي، "ؤٚىُت

 ْػَه  ؤزغي جخدضر ًٖ
َ
ىْن "، والتي حٗجي "الص يء هٟؿه: "ال  ِمُم 

َ
 (."ال خٔ، ال ؾٗاصة" )الكاب زالض، "ؤٚىُت الضًضيْغ ال



باب و ال
ّ

 ...حخااي  ف  وطعُت أشمت: لا عِش اإلاش

31 

الحُُِؿذ ؤن ًدضر ُٞه ٧ل ش يء بما في طل٪ ْهىع الٟغنت الاؾخثىائُت للتر٢ُت  ٗالمًم٨ً ل

  زانت بطا ٧اهذ ال٣ىاٖض اإلاؿّحرة لهظا الٗالم ٖالم حؿحر بـ الاحخماُٖت،
ْ
""اإلا ل٨خاٝ ؤو "و ٗاٝع

٘ جهّىع ، الٓغوٝهظه مثل في  ،مً الهٗب ."اإلادؿىبُت ا هظو  ،٣هحرٖلى اإلاضي ال جد٤٣ّ اإلاكاَع

 الٗمل ه في، وبالخهىم خ٣ّ اإلاجخم٘ بد٣ى٢ه اإلاهًىمت في ٌكٗغ  الظي ،"الحُُِؿذ" الكاب

عئٍخه ًىانل ا جمىُاللظان  ،ىالضاهٞ ،الٗائليبك٩ل ؤو بأزغ يمً مدُُه مىضمج ، ألاولى بالضعحت

يُا امؿاع  " )الؼه٣ت( امهىُ اوكاَ ًماعؽؤو  ج٩ٍى ، بجاهبهما ن بىحىصه٨ًخُٟا ًدمُه مً "الكإع

ال ؾُما و  ،صٖمهمامً  مؿخُٟض ى ٞه .ىاحههجالتي ٢ض  خُغ المٓاهغ بُٗضا ًٖ ٧ل  ،ؤُٖجهما" جدذ"و

ؤن جيخج ويُٗت ٍم٨ً و . مىهألا٢غب  الاحخماعي الٟاٖلوالضجه جبضو  بدُث الضٖم اإلاالي،

ما ول٨ً  ،ألار ألا٦بر وؤم٘ ألاب زانت م٘ ألاولُاء، الحُُِؿذ، في بٌٗ ألاخُان، نغاٖاث 
ّ
٢ل

ٌِٗل  م٘ ألاولُاء،التي ًهاصٞها ٠٢ ااإلاى  في مثل هظهو هجغاهه، وؤ مٛاصعة اإلاجز٫  ل٪ بلىًاصي ط

 . تمإؾٍى ْغوٞه بك٩ل ؤ٢ّل الكاب 

في صوع ٓغ الىّ بٖاصة في ْل  ت التي حِٗكها الٗائلت٣ُٗمال ؤن ج٨خم ألاػمتال ًم٨ً لهظه الٗىانغ 

جٓهغ ، بدُث ٖلى وحه الخهىم 32لغحانلحها ٖمغ بؤقاع ؾب٤ ؤن ْاهغة هظه يمجها، و  ألاب

٣ُُت ؤو و٦إّنها شخهُت  - خغحا٦ثر وألا بٌٗ اإلاىا٠٢ الىاصعةباؾخثىاء و  - ويُٗت ألاب  تمُٛبجٞى

 ؤّن مكغوٕ ؤًًا . هٟهم33الابً"بىيُٗت "الؿهل الكاب  ٢بى٫ هظا اإلاى٠٢ ال ٌٗجي ول٨ً  ،بعاصًا

ً ٖائلت  ٖىض  ج٩ٍى
ّ

ٌُٗي الكاب الحُُِؿذ ٧ان طا ب، بك٩ل ٖامو  .اإلاىا٫ الحُُِؿذ بُٗض ابالك

ىا ؤمام  ،وؤلا٢هاءالتهمِل  ِلمًٖٗ ر حٗبّ نىعة ىٟؿه ل
ّ
إلاُلب ت ٢ىٍّ حلُت و خاحت ٞظل٪ ٌٗجي ؤه

 ،34"الىحىصياإلاهؼوم "بـ J. Berqueر٥ حٌّٗبر ٖىه حا٥ بم٘ ما  مخىاؾباا اإلاُلب ًٓهغ ظه، و صماجؤلا 

ُّ ألا وٗلم هدً و  هظا٣ى٫ ه .اإلاجخم٘ له وضحُت ونم غةهٓضحُت  جخم٘ اإلاهٓغة التي ج٨دؿحها ت هم

دك٩ل الخالتي  بحنىحىص اإلا الاحخماعي الىي٘بلى  جخم٘اإلا هٓغةحكحر  ،ٟي الىا٢٘ٞ"اججاه ؤٞغاصه: 

لالو 
ّ
٨ٗـ الاهُباٖاث التي ًخل٣اها ألاٞغاص والجماٖاث: ٌؿاًغه، وح ٦ما حكحر بلى الحغا٥ الظي، خدل

ًم٩اهخه في ُٖىن ٩ٞل شخو ٣ًغؤ  ل مهحرهم و  ،آلازٍغ
ّ
 حا٥ بحر٥ ٣ًّضم .35اإلاكتر٥"مً هىا ًدك٩

الخالي خى٫ هٓغة اإلاجخم٘ بط ٣ًى٫ :"هىا٥  كغحالج٣ضًم ٖلى ٖاج٣ه ٖىاًت  بٗضما ؤزظه الح٣ائ٤ هظ

                                                           
32 Lardjane, O. (1997). Identité collective et individuelle, in collectif. Elites  

et questions identitaires. Alger : Casbah Éditions, p. 13-23 (p. 19 sq. notamment).   
 .خى٫ مىيٕى ي٠ٗ الغابِ الجُلي، هبُل ٞاعس ي 33

À propos de la fragilité du lien générationnel, Nabil Farés parle plutôt d’une « incapacité d’être le fils de 

son père ». (Esprit, n° 208, janvier 1995).   
34 Berque, J. (1979). Le Maghreb entre deux guerres, Paris, Ed. Seuil, coll. « Esprit », 3ème édition, p. 380 

(Ire édit. :1962).  
35 Ibid., p.382. 



طهىزٍت  مو  زمعىن -بىغبًر  العاًدي عبد الكٍس

32 

 اإلاجخم٘ هٓغةح٨ٗـ ، ومً هىا 36"جؼوٍغهاو  جضلِؿهاؤو  ُٚاب الىٓغة :ؤلاهاهت هٓغةما هى ؤؾىء مً 

مان  ً نىعجه ؤزىاءباليؿبت للٟغص  ايغوٍع امغ ؤ E. Goffmanخؿب ٢ٞى التي ٣ً٘ ًٖ هٟؿه و  ج٩ٍى

ل ألاهٓاع  ويغوعي لخجىب ؤو ججاوػ خاالث اوٗضام  بطا ؤعاص الخمّخ٘ بمٓهغ ٖاص ٖلُه صوع جدٍى

٣ضان الؿمٗت  هُلب مً  . ؤال37"الاخترام ٞو
ّ

 ٖغيتًدخمل ؤن ٩ًىن  شخو٧ل مً  وختى ،ابالك

 ؟ (عاؾ٪ مً الٗحن صعڤ) هٓغة الىاؽ اجه مًؤن ًدمي ط والىنم مللىؾ

بي باب باإلاٛغب ما ًلي:  ٦خب بىاوي ٍٚغ
ّ

الؼمً الحالي لِـ "في زالنت لخد٣ُ٣ه اإلاُضاوي خى٫ الك

مً ٗضم في حى مىٌٗاف  ّن الخدّى٫ أل  ٞالٗؿغ مخىاحض وخايغ، ،"تللدؿىٍّ ػمً  هل٨ىو  ٣ُُٗتلا لػمى

ؤن في  مً هىا ًيب٘ الحلمو هضم الٗال٢اث الاحخماُٖت،  مترا٤ٞ م٘ ال٣ل٤ ؤمامجإ٦ُض الظاث ، و ألامً

ما هى بحن ما هى مثالي و  والخإعجحالخٟاوى ألّن  ،م٘ الجماٖت اؤي مخهالح ،اًهبذ الٟغص مىاَى

بطا ٧ان الباخث ًخدضر في و  ،38الٟغص الاهضماج في اإلاجخم٘" ًداو٫  ٖىضماًالخٔ ختى مٗمى٫ به 

ت التر٢ُ٘"٨ٞغحي " ًٖٖلى ؾبُل الخدضًض هظا الؿُا١  ىا"و"الدؿٍى
ّ
لى بفي بدثىا هظا  همُل ، ٞةه

 .ٗجى اإلاخىا٢ٌ للمهُلحباإلا الثىاء مً ىٕىالٛمىى" ب"طل٪  ًٖ الحضًث

هغي ُٞه الصخو ؤن ٍم٨ً لضًه ٖال٢ت وحىصًت بالى٢ذ، و  ٖلى ؤّن  صوما الحُُِؿذ ًٓهغ

 اؾتهل٨ه الؼمً اشخههٟؿه ًخمثل بٌٗ الحاالث وفي  ،"٢خل" الى٢ذ ًًٖبدث باؾخمغاع الظي 

 م٘ 
ّ
ايُت اإلاماعؾتخى٫ اليكا ه ٖىضما ؾإلىا بًٗهمؤه مً ، مً بُجهم ،وحضها َاث الث٣اُٞت والٍغ

ًجب ؤن  ٞاؾتهال٥ الى٢ذ ٖضم وحىص و٢ذ لظل٪،بحجت  ؤي مً هظه ألاوكُتٖضم مؼاولت ًا٦ض 

ألاخُان ٚالب وفي (،"الخبزةالجغي وعاء ") ل٣مت الِٗل ، والجغي وعاءفي البدث ًٖ الٗمل٩ًىن 

باب الحُُِؿذ 
ّ

ايُت،ال اثَايكال مماعؾتٖلى  بّما٠٨ٌٗ الك ق٩ل  فيغة ال٣ضم ٦بالخدضًض و  ٍغ

اث بحن ألا  ٤  حصجُ٘ؤو خُاء، مباٍع ؾىت،  00ًهغح ّٖماع ) .اٞحه ي ٌؿ٨ىىن تال"الحىمت"ؤو حي الٍٞغ

في  غي "٦غة الُض حؿ( ؤخض الكباب اإلاؿخجىب ٢ائال: 5110-5115مؿخىي الؿىت الثالثت زاهىي )

 ./هي الٗمغ"ةحُاالهي  ٦غة ال٣ضم"( ُٞٗخبر "الؿاصؾت ابخضائي مؿخىي ؾىت،  05"، ؤّما بىػٍان )صمي

، لت(ْح بالبدث ًٖ الخمازل م٘ الغحىلت )الغ   مغجبِألاوكُت هظه لى ب هوجىحهالحُُِؿذ مُل 

ايت ، بِىما جإزظ ٞىىن الضٞإ الظاحيمماعؾت مال٦مت و لل ٌُٗىن ٢ُمت ٞهاالء ت الًٗالثٍع  ج٣ٍى

  ٞجاطبُت، ٖىضهم ألاؾب٣ُت
ّ

ت الًٗالث باليؿبت للك اإلا٨ىاة نالذ الحضًض في ) باب٢اٖاث ج٣ٍى

                                                           
36 Ibidem. 
37 « L’individu doit s’appuyer sur les autres pour réaliser l’image de lui-même ». 

E. Goffman, cité par Bourdieu, P. (1984). Le sens pratique. Paris : Éd. De Minuit,  

p.242 (Ire édition : 1980) 
38 Bennani-Chrabi, M. Soumis et rebelles : Les jeunes au Maroc. Préf. De Rémy Leveau, Paris : CNRS 

Édition, coll. « Méditerranée 1994 », p.283-284. 
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وهى ما ًٟؿغ جًاٖٟها في ، ألازحرةفي الؿىىاث التي جلٟذ الاهدباه مً بحن الٓىاهغ  الخٗبحر الكبابي(

هظه لها إلاا جمثله البدثُت همُت ألا مً اإلاُٟض بُٖاء هىا ، و اإلاالُت مغصوصًتهاعجٟإ ال ٧ل ألاخُاء 

 .بىنٟها ؤما٦ً للخيكئتو الًٟاءاث الاحخماُٖت 

 الحّب  مىؾ٣ُىألّنها  اإلامىٕى جستر١  "مىؾ٣ُىحٗخبر ؤؾاؾا  ؤٚىُت الغاي ؤّن ؤًًا ل٣ض عؤًىا 

ض 39"ومىؾ٣ُى الٟغص وعٚباجه لجؿضيا  جغجبِالٗىهغ لهظا  ه٣ترح م٣اعبتؤن في هظا اإلاجا٫ . هٍغ

ىُت الكغ٢ُت بما في طل٪ سخل٠ ؤهىإ اإلاىؾ٣ُىإلاالحُُِؿذ ٌؿخم٘ ىا. بدث بمىيٕى ، ول٨ىه ألٚا

خالت الٛىم م٘  ٖىضهألامغ  ٍدكابه" مخىاٚما مٗها، و ههٟؿ جض"ًالتي ؤٚىُت الغاي  غ٢و ٖلى ؤوٛامً

 .(بحناُٖيُ٪ ق٦ُٗيُا  ُٖيُ٪) في هٓغة الحبِبت ؤلابداع ي ٌكبه الظ

 :الغاي "مٛامغةاإلاىؾىم  ٦خابهما النتؤقاع ٧ل مً بىػٍان صاوصي والحاج اإلالُاوي في زؾب٤ ؤن 

٫ مٟاجئ ًٖ َٟغة ؤو جدىّ  ا٩ىن حٗبحر ًؤن مً ؤ٢ل " هظا الىٕى الٛىائي ؤّن بلى  اإلاىؾ٣ُى و اإلاجخم٘"

ت  مً  ؤهماٍمٟتر١  بحن خالت اهخ٣الُت ًجض ألاٞغاص ٞحها ؤهٟؿهم بل هى ، مؿتهل٨تلث٣اٞت خًٍغ

بحن الٟغصاهُت والاهخماء بلى بحن اإلاضًىت والٍغ٠ مً حهت و  الحضوصفي ، اإلاِٗل الاحخماعي اثؾلى٧

ال٣ائل ؤّن ٖخباع الا همُل بلى ل٨ىىا  ،اإلاالخٓت صحُدتهظه جبضو . 40"مً حهت ؤزغي  الجماٖت

، ول٨ًه اجًٞاءؤو الخىاحض في مٟتر١  صى ىحالم٩اهُت ب الغاي ٣ِٞؤٚىُت  ًجض فيال  الحُُِؿذ

 ىا٢٘ الاحخماعي اإلاٗاف.لاإلادضّصة ل الٗخباثمسخل٠ وججاوػ ٥ الخدغّ  هًم٨ى

ت والاهخمام الٟغص  بغوػ ٖلى بٌٗ ؤق٩ا٫ الًىءحؿلُِ ال ًم٨ً   ال٣ُُٗتبه ٣ِٞ مً ػاٍو

ا خ٣ُ٣ُح٨ٗـ ججظعا هظه الٓىاهغ ، و اجىا٢ًوؤ٦ثر ؤ٦ثر ح٣ُٗضا ًبضو الىا٢٘ ٞ ،اإلادٓىع وازترا١ 

ت الخىانل مٗهاو  كٗبي )قٗغ، مىؾ٣ُى(الترار لل  قٗىع الحُُِؿذال ًىٟهل و  .قٗىعا باؾخمغاٍع

اثبلى  ،لغايم٘ ؤٚىُت ا ،ل٨ً ًخجهو  تجماٖال٧لُا ًٖ  ؤزغي مً اإلاااوؿت  الاهسغاٍ في مؿخٍى

والتي جمثل ٞغنا  الاخخٟاالثهظا ما ًٟؿغ الاهخمام الظي جىلُه هظه الٟئت إلاسخل٠ الاحخماُٖت، و 

ً لالحخمإ ؤلاوؿاوي  ال، ٞهى صائم باآلزٍغ
ّ
ىضما ال ٌؿخضعى  ،هاكاع٦ت ٞحاإلامً ؤحل لضٖىاث ل بتر٢ ٖو

 .ؤلا٢هاءمغاعة ب ًخًا٠ٖ قٗىعهؤو الحًىع لخ٣ضًم اإلاؿاٖضة  اإلاىاؾباثه إلاثل هظ

 نٟها بى  خالخه الاحخماُٖت الحُُِؿذ ٌِٗل
ً
الىجاح ٞ الٗبىع للصحغاء، مً ؤق٩ا٫ ق٨ال

. ىاء والاهٟها٫هُؤلا  ٧ل خالت مً خاالث وعٌٞل الٗغا٢ُ ججاوػ  ٌٗجيلُه، باليؿبت بالاحخماعي، 

إلاغؤة اجٗل ٨خٟي ؤٚىُت الغاي بال ج بدُث ،وؿضاصاخالت  فيٖلُىا ال٣ى٫ ؤّن مسُاله الاحخماعي 

                                                           
39  Rarrbo, K. (1995). L’Algérie et sa jeunesse. Marginalisation sociales et désarroi culture. Paris : 

l’Harmattan, coll. « histoire et perspectives Méditerranéennes », p. 230. 
40 Daoudi, B., et Miliani, H. (1996). L’aventure et du Rai. Musique et société. Paris : Seuil, coll. « Points, 

virgule », p. 226. 
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اهحها اٖمىيى  هظا و  ،طاث الاهخمام الاحخماعياإلاىايُ٘  نضاعةجضٞٗها ل٩ي جدخّل بل  ،٣ِٞ أٚل

 "٦ىُت"( ؤو ...بلخ.الغمُتي، الجىُت) "الكُست"اللىاحي ًدملً ٦ىُت  اإلاٛىُاث ؤلٟاّ ٖىهحّٗبر الىي٘ 

)الكابت ًُٞلت والكاب في الحُاة الُىمُت  ًم٨ً للؼوج، ٦ما (كابت )ًُٞلت، الؼهىاهُت، بلخ.ال

، غايالثىائُت في هٕى الٚىُت ٍهبدان في ٞترة مُٗىت عمؼا لؤل ًخدّى٫ بلى زىائي ٚىائي و ؤن صحغاوي( 

خمُض الكاب ى قا٧لت الثىائي الٛىائي "ٖل وجضاولي ج٨غاعي  هظا الخىن٠ُ ؾِخىانل بك٩لو 

وال ًترّصص هاالء اإلاٛىىن  ."لخالجىُت والكاب ٖبض الح٤...ب"،"خؿجي والؼهىاهُتالكاب ، ""والؼهىاهُت

ىن قٗاعا إلا٣اولي ألازال١ ٩لت ه٣اوة اللٛت والتي ٚالبا ما جاإلاغجبُت بمؿإفي ججاوػ الحضوص اللؿاهُت 

 وال٣ُم. 

في الىؾِ  الكاّب التي ًدخلها ٩اهت اإلاببالضعحت ألاو٫  "ة"الهّض عهاهاث جغجبِ مً حهت ؤزغي، 

حضًض احخماعي عؾم جمى٢٘ ، بةٖاصة بك٩ل مخىا٢ٌو  ة،حؿمذ الهّض  الكبابٟي جمثالث "ٞ :ألاؾغي 

اإلااصي بمجغص جد٤ُ٣ الترا٦م زغ و احخماعي آنلي بمجغص الالخدا١ بىؾِ اإلاجخم٘ ألا بم٣اعهت 

الجمىص، ؤًً الاوؿضاص و ر ًٖ خالت مً ٗبّ ح (ؤو مكغوٕ الهجغة غخُلة )الٞالهّض  الًغوعي لظل٪"،

ـّ  باب ؤّنهم  ًد
ّ

ص ًجّض  ةالهّض مىيٕى ٞ، الخامػواج والؿ٨ً ٖمل و  ًٖبدثهم ضحاًا ؤو٫ الك

٣ت عاص٩ًالُت    مؿإلتبٍُغ
ّ
 .الٛغبت مثلمٟاهُم بظل٪ مخجاوػا  لى الهجغةب٘ الخُل

  ٌك٩ل
ّ
 ،ٍا٦ضو  مدُِ الٗائلي للحُُِؿذ،باليؿبت لل ا٢بل ٧ل ش يء يُٛ "ةالهّض "٘ بلى الخُل

٤  جثحرهما ل٨ً و  ،يمجها اقابً بىنٟه  م٩اهخه بكإنٖاصة الخٟاوى بٞغيُت  ،ْغوٝ مسخلٟت ٞو

 اإلاٟاع٢ت اإلاىحىصة بحن ج٣ٍغبًٖ ٨ك٠ ً (؟الهغوب لى ؤًًبمٗجى ب) ً""الهغبت ٍو الغاي ؤٚىُت

مً الغخالث بؿبب الخدل٤ُ الجىي ج٣لو ػ بٟٗل مثل ما هى الكإن خالُا  - بحن ألاما٦ًؿاٞاث اإلا

 والخى٣ل ٖغا٢ُل الؿٟغ جهاٖض  وبحن - (اإلا٣ٗغاثجمل٪ الهىائُاث الخم٨ً مً بٟٗل ؤًًا و 

 اب بهظا الىي٘ ٌؿخضعي مً الكو  ،41الحغ٦تو 
ّ
٣ت الخٗامل م٘  ٖلحهاب الخٛل واؾخٗما٫ الحُلت في ٍَغ

 . مؿمىح به احخماُٖا وم٘ خضوص التي ًغؾمها اإلاسُا٫ ٖخباث ما هى 

 عً العال عاطالثوظاء 

في مغخلت الكباب مً زال٫  اليؿاءاإلا٣ا٫ الاهخمام بىيُٗت هظا الجؼء الثاوي مً في هداو٫ 

 
ّ
اع اإلاغحعي اإلاخٗل ٤ بمٗاقهً وجمثالتهً للٗمل اؾدىاصا ٖلى جدلُل م٣ابالث ؤحٍغذ بٖاصة بىاء ؤلَا

ً مغخلتفي  مىحىصة ؤزغي قابت  50)خالخان(، وم٘  م٘ قابخحن ٖاَلخحن ًٖ الٗمل م٘ و ، اإلانهي ج٩ٍى

 قاباث ًؼاولً وكاَاث مهىُت ما٢خت.  4
                                                           

 جإقحرة الؿٟغ، ٚالء جظا٦غ الؿٟغ...بلخ.ٞغى ٚل٤ الحضوص، 41
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دة ش، امسأةألاولى حالت ال ِّ
ُّ  متزوحت جاثلها الظ

االث ص ٖال٢اث جخدّض 
ّ
٤  الٗملبالبُ بن ٧اهذ جخمثل و  ،ٞاإلاغؤة اإلاتزوحت ،خاالتهً الٗائلُتٞو

بتٞهي حٗبّ  ،هٟؿها ٖاَلت ًٖ الٗمل ال ٢ل في م٩ان ؤو ٖلى ألا ٖمل في مجزلها في مؼاولت ر ًٖ ٚع

 ،الؿُضة "ػ" هّغحج. ااإلاهىت اإلاثالُت باليؿبت لهّ هى الخٗلُم  حٗخبر ؤّن ، ٦ما بال اليؿاءًخىاحض ُٞه 

 5 ًٖ الكٛل مىظبهضص البدث ها ؤنّ  42ؾىت 05 غمً الٗم البالٛتو وهغان مضًىت في  اإلا٣ُمت

٢ض  ٦ىذ الاهخٓاعؾىىاث مً  0بٗض اؾخضٖاء  ى ؤو٫ ٖلخهىلي  ٖىضؾ٠ لؤل ل٨ً و ، "ؾىىاث

  بسغوجي للٗمل ي لم ًغىػوجو جؼوحذ 
ّ
م مؼاولتها  "زاعج البِذ يض ٖمل اإلاغؤةه أله عاؾت في الّض ٚع

ًمضعؾت ل الم آلالي لخ٩ٍى اث ٧اهذ في الى٢ذ الظي و، اإلانهي اإلاخسّهو في ؤلٖا   جسخاعٞخُاث ؤزٍغ
ّ
م حٗل

 : اإلاؿخجىبت  ج٣ى٫ . الخُاَت والُغػ 

ت " باا و ل ( عالم آلاص ي )ؤلا العال ف  مزال جخصّ أفظل  لاخخُاز ئذا كاهذ ل  حٍس

 
ّ
 ...".حسفتيفهره  ،جكىٍىاني جلقُذ أه

بلى بةعؾا٫ َلباث ٖمل ل٪ وطٖىضها ؤن جً٘ خضا لىيُٗت البُالت الؿُضة "ػ"  خاولذ

جي للُض الٗاملت٢ى  فيهٟؿها  لدسجُلالٗضًض مً اإلااؾؿاث، ٦ما لجإث   .ائم الضًىان الَى

 الؿاصؽ،في قهغها  خامل) الهٗبت التي حِٗكهاالاحخماُٖت ؤمام الٓغوٝ و حٗخبر اإلاؿخجىبت، 

(،مهّضصة بالٖماعة حؿ٨ً في  ه ال خّل لىيٗها ؿ٣ٍى
ّ
ؾىي حؿامذ ػوحها م٘  اإلاؼعياإلااصي ؤه

 خّض  فيٚاًت  ال ًمثلالٗائلي اإلاكغوٕ  ٞةّن بهجاػ ،تهظه الكابّ باليؿبت لو  للٗمل، هازغوح٨ٞغة 

ىٓغتها لـ هظا الخهّىع ًاّؾ  .خالت اليكاٍ اإلانهي ًم٨ىه ؤن ٌّٗىىالؼواج ال ؤّن ٦ما ، طاجه

ضوعها في هٓغتها لو  - ٖىضها ًّ مباقغة بٗامل الؿ تمغجبُ التي ج٩اص ج٩ىن و  -الاحخماُٖت للٗمل 

  :٢ائلت اإلاجخم٘. جهّغح اإلاؿخجىبت

  على ألاقل أقىل "
ّ
 ئهزابصواج و الأقم فقط ب... لم أهزصث عاال مهاا ف  حُاحيي نأه

 و ، ألاوالد
ّ
 اا طاهاذ مثال ف  ئه

ّ
حين أن الخقاعد باليظبت ل  ال باب.... ف  جكىًٍ الش

العال ًظاىه لكً و  معاشاال ًاىح لك الصوج " ألام:سد وهىا ج)يء".ـأي ش ٌعني ل 

 لك"(.

 وبٗض ؤعب٘ ؾىىاث مً طل٪ وحضث هٟؿها، 5195ؾىت في  ؾتضع اإلاٚاصعث الؿُضة "ػ" ل٣ض 

الم آلالي في قهاصةخائؼة ٖلى  اإلاهىُت مً بالحُاة اإلابدىزت  ال جضعي ما الٗمل بها. الخد٣ذ ؤلٖا

الٗمل م٘ لها ت ٫ ججغب. ؤوّ ما ٣ًاعب الثالر ؾىىاثٖلى طل٪ الحا٫ ب٣ُذ بىابت البُالت و 
                                                           

 اإلاتزوحت مً بائ٘ مخجّى٫ إلااء حاُٞل، حؿ٨ً ٖىض ؤمها التي حكٛل مىهب ٖاملت هٓاٞت، جدذ الؿ٠٣ هٟؿه م٘ ؤزىها 42

 ."طسابىدٌظذ" ألا٦بر اإلاتزوج والظي ٣ًضم هٟؿه
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 الخدهُل ًىاحه نٗىباث٧ان  حهاححراهألخض ؤبىاء ضعوؽ جضُٖمُت لاإلاإحىع مغجبُت بخ٣ضًمها 

جهّى٠ الؿُضة  ال .ة ؾيخحنمّض اإلاهىُت . اؾخٛغ٢ذ هظه الخجغبت في بِخه في اإلاغخلت الابخضائُت

هظه اإلابدىزت ٞ ،ٖمل بالبِذ اٖلى ؤّنهؤو  ٖلى ؤّنها ٞترة ٖمل ْغفياإلاهىُت  ه الخجغبتهظ "ػ"

في نىعة الٗاَلت ًٖ الٗمل ٖىضما ال حؿخٗمل نٟت اإلاا٦ثت في البِذ  ج٣ضم هٟؿها صوما

تها إلاد٣٣ّي ؤلاخهاء الغؾمُحن هظا اإلاؿخجىباث في ب٣ُت قإن  ها في طل٪قإن ،لخدضًض هٍى

 الخد٤ُ٣.

ا مً الىا٢ُٗت في الخٗامل م٘ ويٗها الاحخماعي"ػ"  الؿُضةجبضي  جداو٫ البدث ًٖ و  ،هٖى

ٗاتها الصخهُت  بحن جىا٤ٞ
ّ
 ،مىه الؿلبُت ػوحهابحن مىا٠٢ مً زال٫ الٗمل و جد٤ُ٣ جُل

هجخهّىع التي  والضتها مى٠٢ جماما مً٘خٗاعى ما  هىو 
ّ
في ويُٗتها  جسؿغهؤي ش يء  لِـ لها ؤه

 : الاحخماُٖت الحالُت

 ". ًإمىىن لهم الطعامهم مً  ىاإلاا ًقىله الجيران، لِظ أها ال أبال "

الم آلالي بُتها ٩٦اجبت بهٟؿها ٢اصعة ٖلى الكٛل الؿُضة "ػ" جخهّىع  غ بطا ماباإٖل لها  جٞى

  :٢ائلتح جهغّ و َٟا٫ ألا حًاهت لصاع نٛحرة ختى ٢اصعة ٖلى حؿُحر ؤو  ،٧ىمبُىجغ حهاػ 

 ذلك  ال ًااوع فصوج  ...هىا عىدي باإلانزل حظاهت أطفال ب اكً أن أقىمً"
ّ
 باا أن

ده هى أن ال أخسج مً   البِذ".كل ما ًٍس

  ًٖ عجؼ واضحالؿُضة "ػ" حّٗبر 
ّ
م لى اإلاؿخ٣بل ب٘ في الخُل  ؾىت( 05نٛغ ؾجها )بٚغ

الم آلالي وجىاحضهاجسّهو قهاصتها في و  الٗائليويٗها و  ٞهظه  ،وهغانمضًىت مثل بمضًىت  ؤلٖا

م٨ِ  الكابت  ً ًترحم الاؾدثماع في ؤخضهما. جها ججض نٗىبت بالٛت في ا٢تراح وكاٍ منهي ؤو ازىحن 

قٗىعها ال٫ ومً ز ،ٖىانهموؤ اإلاؿاولحن يض مى٢ٟها اإلاىٟٗل في واضحهظا العجؼ بك٩ل 

 : جهّغح ٢ائلت ٖىضما  الٗم٤ُ باإل٢هاء

مً أحل و زاطت، الّد أحل مً و هره البالد... مً أحل العال،  أفلظذ اإلاحظىبُت"

اإلاظخفُد مً اإلاحظىبُت وحده  ،البالد ذفلظأي تلا اإلاحظىبُت ه  .كل ش يء..

شسب  ،ملُح كلأ.. ًعِش ..ال ًاكىه ي ملُح أملُحَو
ّ

اص  أّما (. شاهد)وهللا مىزه ، ٍو

على العال وحده أو  االعخاادف ،فُعِش جحذ ألازض "اإلاعازف"لِظذ لدًه  مً

 ابً  مدًس أو مظإول أو  ابًالكفاءاث ال جكفي أمام 
ّ
ه ال ًالك شخص غني...، أله

ً".لحتهم اصف(، احخااعُامخىاطع  لشخص تقلُلمعاك ًا امصالح  مع آلاخٍس
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 "ض"الحالت الثاهُت جاثلها آلاوظت 

ًل اليؿاء الٗاػباثعئٍت  ًخىا٤ٞ عهً م٘ جهىّ و الحهى٫ ٖلى ٖمل زاعج البِذ  م٘ ٨ٞغة لخ٩ٍى

ؾىت واإلا٣ُمت بمضًىت وهغان  05جمثل الكابت الٗاػبت "ؽ" التي جبلٜ مً الٗمغ  إلاكغوٕ خُاتهً.

ذ جابٗو ، قهاصة البا٧الىعٍاٖلى  ؤعب٘ مغاث في الحهى٫ ؤز٣ٟذ  ٞهظه اإلابدىزت خالت. ا لهظههمىطح

الم آلالي  اهحٗلُم ًبجامٗت في ؤلٖا ً" حٗخ٣ض ؤّن  ، و٧اهذىانلخاإلا الخ٩ٍى الم آلالي في  الخ٩ٍى ؤلٖا

وؾِ احخماعي مً  ةىدضع اإلا"ؽ"،  جىٓغ ". جىّؾ٘ الغ٢مىت"في ْل  مىهب بالٗثىع ٖلىلها ِؿمذ ؾ

 ٖلى حهاػ  حٗمل ألامو ،بماؾؿت ٖمىمُت امضًغ ان ٧ما ة بٗضع اجالخًماعؽ مهىت ألاب ) مخىؾِ

الم آلالي في بصاعة( ه بلى الٗمل  ؤلٖا
ّ
في هظا  ٢ائلتجهغح ، و اإلاٗغفي الثراءللخدٟحز و  مهضعٖلى ؤه

 :الؿُا١

ما أبحث عىه ف   هم.عىد البحث عً شغل لكىه لِع هى ألا اإلاادي حاطس  البعد"

صة و  كىن العال هى أن أ
ّ
اث و  ةمزّد مخحف حظً قادزة على على كل اإلاظخٍى

ف  العال إلاعسفت ما  ا أزغبومً أحل هر ،حدًدة فكل ًىم هخعلم أشُاء الحدًث...

 
ّ
 ."ف  اجصال معهم ألكىن و ن س فُه آلاخسو ًفك

ٗخبر ح ،، بل ؤ٦ثر مً طل٪تغٍّ الحٗمل و البحن  ال ًم٨ً الٟهل ،باليؿبت لهظه اإلاؿخجىبتو 

تهً ال الٟخُاث ، خؿب الٗمل خى٫ زُاب هظه اإلابدىزت  ٣ًترب الٗمل.ب خخما مغجبُت صخهُتخٍغ

ت  مى٤ُ مً عؤًىا، ٗمل م٘ مدُُها ألاؾغي، ٞهي ال جماو٘ في ال )ؽ(الظي جبدث ٖىه الدؿٍى

ُّ ولِـ مً ؤحل  ٢ابلت ؤو َبِبتمً ؤحل مماعؾت وكاٍ ٨ً ول" ،اإلاإحىع  ٤ اهخٓاع جد٣ّ  وفي "،اَتالخ

٣ت ٗمل ال َلباث في جىحُهآلاوؿت "ؽ" ص ال جترصّ  ُائغة،الفي ؤن ج٩ىن مًُٟت ب اإلاخمثلخلمها  بٍُغ

ت ؤ بلى الخٍُى جًُٟلُت ت الجؼائٍغ  و مهالح الجماع٥.الجٍى

. ا ٧اهذ َالبت ؤو ٖاَلتوجدؿاء٫ ُٞما بط "ؽ"وؿت آلىيُٗت اإلاهىُت لجالػم خالت ٚمىى ال

ذ الخالي ٨ٌٗـ هظا الخهّىع  طالبت  أهني أقىل عً هفس ي : أحُاهاوطع جحدًد  نياكىًال " :الخهٍغ

 أقىع هفس ي بأخسي  احُاهوأ
ّ
ال والُإؽ لل لحٓاث اإلا ، وفيعً عال" أن أبحث وعل ني عاطلت أه

 السحُل؟ ئذا جاكىذ مً ال أعسفه مظخقبل "البدغ: وعاء مً بال  مؿخ٣بلهامجاال لخد٤ُ٣  عي ؤ

 ألم ما ، أغادز البلد ئذا ...زحلفأ
ّ
. زاطت"ً مً الحصىل على مىصب عال أو مخابعت الّد جاك

حٗبر ًٖ طل٪ اإلابدىزت واإلاغجبُت  ،ٞحها مثلماٖلُىا ال٣ى٫ ؤّن اإلا٣ترخاث اإلاهىُت اإلام٨ً الاؾدثماع 

مً  اهخٓاعاتهام٘ و٦ظل٪  ،الاحخماعي مدُُها م٘و  هاؾجّ  جخىا٤ٞ م٘ ،ماؾؿت نٛحرة ؤؾاؾا بةوكاء

 ً ٖىضمازهىنا  الٗمل
ّ
 الخخان ؤٖغاؽ، ،إُٖاص اإلاُالصزضماث زانت ب ج٣ضًميكاَاث ب٤ ألامغ خٗل

غ الحٟالث....ؤو (، disc-jockeyالخيكُِ ) ؤو خ٣لُضًتال الٗائلُت ٚحرها مً الاخخٟاالثو   وكاٍ جهٍى
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 ٨ٞغة البدث اإلابدىزت ، ال حؿدبٗضزىى الٛماع في مثل هظه اليكاَاث٢اصعة ٖلى  ٞهي جغي هٟؿها

 .في هظا اإلاجا٫ ج٩ىن عائضةوكاء ماؾؿت نٛحرة في بها تكاع٦بةم٩اهه م شخوًٖ 

 العامالث ف  
ّ

 تظسوف هش

٢ابلت للخجضًض ٧ل ؾخت  في الحهى٫ ٖلى ٞغنت ٖمل ما٢ختمىظ ؾيخحن بٌٗ الكاباث هجحذ 

ضاص  ؤزىاءو  .ىحفي بَاع بغامج حكُٛل الكباب بمهلحت اإلاالخٓت والتربُت في الىؾِ اإلاٟخؤقهغ  ؤلٖا

 ،ىدضعن ٧لهً مً مضًىت وهغانً ،وامغؤة مُل٣تٖاػباث  ٢بلذ زالزت ٞخُاثهظا الخد٤ُ٣ اإلاُضاوي، 

 ا. حابت ٖلى ؤؾئلخىؤلا 

ولهً  ت،ُمخىّؾ  بلى ؤوؾاٍ احخماُٖت ًيخمحن ؾىت، 00و 05بحن ما  هظه الٟئتجتراوح ؤٖماع 

الثالزت ٟخُاث الج٣ىم  ي الحهى٫ ٖلى قهاصة البا٧الىعٍا.ف زٟا٢هًب امبٗض زاهىي مؿخىي حٗلُمي 

 ٚغيها  احخماُٖتبخد٣ُ٣اث 
ّ

ؾاٖاث في الُىم بغاجب قهغي  4ة ٌٗملً إلاّض  باب الجاهذ،مخابٗت الك

 ،مؿخ٣غ وكاَهً اإلانهي ٚحر  ألّن " ًٖ الٗمل ٖاَالث" ؤهٟؿهً ، ل٨جهً ٌٗخبرن صج 0055ـ ٣ًضع ب

٣ت الغاجب الؼهُض الظي ًخ٣ايِىه مل خ٣ُ٣ي، و ٖؤؾاؽ ٧ل باٖخباعها هىت إلا امخال٦هًٗضم ٞ بٍُغ

  جيخج مثلججضًضها ىزائ٤ الٗكىائي ل٣ٗىص الٗمل ولخى٢ُ٘ الو  مىخٓمتٚحر 
ّ
ل خى٫ وا٢ٗهً هظا الخمث

ذ٨ٌٗـ  .اإلانهي  : هظه الخمثالثالخالي حؼء مً  الخهٍغ

 وهحً وظطيخين  مىر"
ّ
ف  حيرة هره العقىد وهرا ما ًزعلىا  ولت طخلغ الّد  اع بأن

 ". مً أمسها

 . ٞهي كاقت الاحخماُٖتالهخالت ألازغي مً  جمثل الؿُضة "ٝ"
ّ
 احخماعيمً وؾِ  ،٣تمُل

 
ّ
مً ٖمغها  الؿابٗتفي  الّضاعؾت، جى٢ٟذ ًٖ في بَاع ٣ٖىص حكُٛل الكباب ٟت٣ٞحر، حٗمل مىٓ

اة والضها ة إلاّض ًٖ طل٪ جى٢ٟذ زم  ،زُاَت زام ؾىت في مهى٘ 50ة إلاّض  اقخٛلذو  مباقغة بٗض ٞو

 ججض في الؼواج ألامً ؤنفي  جمجى هٟؿها٧اهذ  .عحل ٌٗمل باإلاُىاءمً  ػواحها ٞترةزال٫ ؾيخحن 

ٗام الًغوعي  بِذ بلى  ٖىضما ٖاصثو  لُال١.بها ألامغ لزاب واهخهى ّْجها  ل٨ً ،()مؿ٨ً وؤلَا

٠ُ الٗضًض مً َلباث ب"ٝ"  بٗثذ الؿُضة، تهاٖائل ًٖ الٗمل  بدثاٗمىمُت الاؾؿاث اإلالى بالخْى

 في مهىت الىٓاٞت. 
 
للحهى٫ ٖلى ج٣ضًم الهضاًا ٖلُ٪  ، بمٗجىضمذ لها ههُدت "ٞهمي عوخ٪"٢

ي٤ُ اإلاؿ٨ً واإلاكا٧ل ًٖ اجج ويٗها الاحخماعي الىلم ٌؿمذ لها ول٨ً بضون حضوي.  "ٖمل

 .ٗمل بمهى٘ وألازغي ما٦ثت بالبِذ(بُالحن، وؤزذ ح 0)بالب٣اء البِذ  اإلاترا٦مت م٘ ؤق٣اءها

ذ بإّنها  ٧انا بط في  هاحكُٛل الكباب ٢ض الػم٣ٖىص مىٟٓت في بَاع حكخٛل الخجل مً الخهٍغ

  ،هظا الىي٘ ٞةّن ، اإلانهي ابضاًت مؿاعه
ّ
دُذ لها ب٠ًٗ مؿخىاها الضعاس ي الظي ال ً هال خؿباإلاٗل

ال٣ُام اإلاؿخجىبت الؿُضة هظه ال ج٣بل ٞ ما ًلبث ؤن ًؼو٫. ،هظه اإلاهًؾىي الخىاحض يمً 
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صازل الحي  تالاحخماُٖ م٩اهتهاٞ ،احُض ٤ لها مضزىال في البُىث ختى ولى خ٣ّ  باليكاٍ اإلانهي هٟؿه

ٌ  "ٖائلت ابىتبهٟتها " ل  العجباَهطل٪ جضٞٗها لٞغ
ّ
بلى (. ججضع ؤلاقاعة ٖمغي  ًجيُحٛ) ضوهُتالبخمث

م مً ؤّن  جماو٘ ٨ٞغة اقخٛالها بالبُىثؤًًا ٖائلتها  ؤّن  بٗض  مً اإلاهىت هٟؿها والضتها مخ٣اٖضة بالٚغ

٣ٖض نهاًت بٗض في الحهى٫ ٖلى مىهب قٛل صائم الؿُضة "ٝ"  جإمل .ابخضائُتبمضعؾت مؿاع منهي 

 ؾيخحن في بَاع " صامالظي ما٢ذ ٖمل 
ّ

اإلانهي ًضٞٗها ؤصائها ًٖ عياها ٦ما ؤّن  ،باب"حكُٛل الك

في ُٚاب ٧ل بم٩اهُت ماصًت و ، ل٨ًفي ؤو٢اث الٟغاٙ اإلااصي ًٖ ٖمل آزغ لخدؿحن مضزىلها للبدث

    للغػ١ ؾىاء ٧ان طل٪ في ماؾؿت زانت  امهضع  بال لٗمالال حٗخبر و  لخُا٫ل الؾخ٣اللُت جٟخ٣غل

 ٖمىمُت. ؤو

٣ٗض الٗمل اإلاا٢ذ في بَاع حكُٛل الكباب ب جمؿ٪ الؿُضة "ٝ" مٟهّ جا ٧ان مً البضًهي بط

غ لها صزال ماصًا، ٞخجغبت امهضع بىنٟه  اث، ًٞى ؤزغي  اثؾخيخاحا ؤجاخذ لهً الٟخُاث ألازٍغ

ُّ و  تيذ ؤن ب ًّ الاحخماعي في ألاولٍى  لضزل اإلااصي و مغجبُا بالِؿذ  ويٗه
ّ
ما بُبُٗت الٗمل الظي به

اإلاىحىصًً جدذ مخابٗت مهلحت ه٣حن ، ٞالخى٣الث بلى بُىث اإلاغاًدُدها لهًٍت التي لحغّ ًماعؾىه وا

الخد٣ُ٣اث  ٞةحغاء في الحغ٦ت والخجضًض، هخٓاعاتهًبجخىا٤ٞ م٘ اإلاغا٢بت في الىؾِ اإلاٟخىح 

  مٗجى لحُاتهً": يٌُٗ" "الؿازىت"في ألاخُاء الاحخماُٖت 
ّ
، ىا ه٣ىم بص يء مُٟض""لضًىا بخؿاؽ بإه

خ٨ٟل ج الظي ب حاهذقبام٘ التربُت في الىؾِ اإلاٟخىح  مهالح الٗمل في مجا٫زهىنُت ٦ما ؤّن 

تراٝ  اهًؤ٢ُٖض  اثقباببه  م مً ؤّن مؿخ٣بله وألاملالكٗىع بااٖل  ،اإلانهي ٚحر واضح ًٖلى الٚغ

 مان.ألا خضه اإلاؿاع اإلانهي ًم٨ىه ؤن ًد٤٣ ٢ضعا مً و ، و لؼواجوالص يء هٟؿه باليؿبت ل

غج٨ؼ ٖلى احخمإ جالٗمل باليؿاء اإلاؿخجىباث ٖال٢اث ؤن وٗخبر ؤّن ًم٨ً  ،ل٣ى٫ ا زالنت

 ٖىامل 
ّ
ًّ مثل  هُهاغ في نُاٚت مٗجاز  ّن ، ٞةٖلى الٗمىمو  .الاحخماعي واإلادُِ ، الحالت الٗائلُتالؿ

غحىن  البِذمىهب ٖمل زاعج ن ًٖ دثًب - مؿخىاهً الاحخماعي مهما ٧ان - الٗاػباث يؿاءلا  ٍو

٢ت اإلاىحىصة بحن هاجه الٟخُاث الٗال٢اٖضة  ، وهظه الىيُٗت هيع مً الهٗىباث الٗائلُتالخدغّ 

ًّ متزوحاث، ؤعامل ؤو ؤّم الدكُٛل، و  ٤ُ ًٖ  نبدثُٞ ُل٣اث،ما اليؿاء ألا٦ثر هطجا ؾىاء ٦ الخٞى

ت ا ٦ما ؤّن ذ، بحن الٗمل وحؿُحر البِ في  ٚالبا جىحضؾىت  09و 59ما بحن ؾّجها تراوح التي ًلٟئت الٗمٍغ

ًي خحن ًغا٤ٞ ف ،ٗملللخالت جغ٢ب   . جسخل٠ؤي وكاٍ منهي مماعؾتًدب٘ ٌؿب٤، ؤو  و ؤ، الخ٩ٍى

وجتراوح  لهًالٟغصًت الخجاعب دؿب ب ولتم٘ اإلااؾؿاث التي جمثل الّض هظه الٟئت اإلاؿخجىبت  ٖال٢ت

ًالاهخٓاع بال ٖضم ويُٗتما بحن   عيالى ٞـ الخام، الخ٨ٟلاهخٓاع و  يؿبت للٟئت اإلاؿخُٟضة مً الخ٩ٍى

حه ًترحم اثزى بدلضي اإلا الا٢خهاصًتال٣ىي باألػمت  مباصعتهً مً ؤحل اؾخدضار بًغوعة  همٖو

الىي٘  ٣ِٞ ٣هًد٣ّ  لم ٌٗضلًمان مؿخ٣بلهً الظي بيافي  جٟغيه الحاحت بلى صزل للكٛل ٞغم

 لؼواج.الاخخمالي ل
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م الب٢ض ٌٗغى ٖلحهً  وكاٍ منهي ل٣بى٫ بإّي ل اثمؿخٗض اإلاؿخجىباثاليؿاء ال جبضو  مً ٚغ

ال جؼا٫  - في وي٘ ٚحر مؿخ٣غبن ٧اهذ و  - الٗائلت٦ما ؤّن  نٗبت، ةْغوٝ خُاجىاحضهً يمً 

ًجب اها للٗال٢ت التي مٗى٧ل  حُٗي اإلاغؤة حكٛلهاالتي  تالغئِؿ اإلاجزلتٞاًت، صوع الحم لٗبجىانل 

 ال ٨ٌٗؿه ؾىي الخٟاوى الضائم مٗها، بدُث حًىع قٛل البِذ، وهظا الو الٗمل  جىُٓمها بحن

 اإلاٗاعيحن لها. م٘ باقغة صون اإلاىاحهت اإلا ها٢ىا٫ٖ بجداو و )ههائذ ألاب ؤو ألام( جخهٝغ ٖلى ؤؾاؾها 

ا، جمل٪ اليؿاء الحّٓى هٟؿها مثل الغحا٫ للىلىج بلى ؾى١ الٗمل، ل٨ً الىا٢٘ ً ٨ك٠ هٍٓغ

ش  ل هظه الٓاهغة صحخه صون اللجىء بلى الخاٍع ًٖ ي٠ٗ في التزامهً بهظه اإلاؿإلت. ال ٌؿخىفي جإٍو

 ٖملُت ووا٢ُٗتؤهثروبىلىحُت التي بةم٩انها اإلاؿاٖضة ٖلى اؾخسالم آٞا١  والخد٣ُ٣اث الؿىؾُى

ُّ اإلاد٩ىمت باالؿلُاث الٗمىمُت  اثحُٗض الىٓغ في زُاب ٘ ، ٞخىّؾ ألاخاصًت وال٣ٗالهُتت لىٓغة الخُ

٘ مً ٢ابلُت  ًخٗل٤الىخائج اإلاخى٢ٗت ُٞما ٨ً له لم ج بالخهىم الٟخُاثجمضعؽ   هًحكُٛلبالٞغ

الىٓغة هٟؿها خى٫ مؿإلت الٗمل زاعج  43، ومغّص طل٪ لخ٣اؾم اإلاجخم٘ م٘ وؿائهمىاػلهً زاعج

 مكغوٕ الحُاة.اإلا٩اهت اإلادىعٍت في ؤلم وللؼوحت البِذ، هٓغة حُٗي ل

يذل٣ض  ُّ ه   الا٢خهاصي اإلاهُمً لضي اليؿاء، اليكاٍؤّن الٗمل اإلاجزلي هى  عاؾتالّض هظه  ب
ّ
 أله

٣ا لكٛل البِذ وجبٗا دىُٓم و٢تهًب ٌؿمذ لهً ٟا٫ب التهًالوكٛا ٞو للى٢ذ اإلاغن الدؿُحر ٞ ،اأَل

ٌ حؼئي اث ل الاحخماعي ومغوهت ؤو٢اث الٗمل حؿمذ لهً بخٍٗى الؾدثماع اإلاالخٔ ٖلى اإلاؿخٍى

ا غ ؤمألامىمت مهام ْغوٝ الخ٨ٟل بالٗمل اإلاجزلي و  ؤهٟا، وفي هظه الحالت ًهبذ جس٠ُٟ اإلاظ٧ىعة

ا باؾخدضار وكاَاث صاٖمت لليؿاء ًم٨جها ل٣غاع التزام ؤصحاب االح٣ُ٣ي و  لىعي. وخضه ايغوٍع

في الًٟاء وكاَاتها  لخجلي٣ابلُت المجاالث جمىدها مُت يمان ْغوٝ هجاح حكُٛل اليؿاء م٘ جى

ما٫ ط٢ض جمثله وهظا ما الٗام،   اث اإلاىٟٗت الٗامت.ألٖا

 
ّ
حّٗبر ٖجها  ل همىطحا مً "الىا٢ُٗت" التيجخًاٞغ آٞا١ اؾدثماع اليؿاء في مجاالث الٗمل لدك٩

مباقغ ومىاحهت م٘ ما ًٟغيه  حُاة الٗملُت بضون الضزى٫ في جدضصماج في ال٢بى٫ ؤلا ٦ما ًلي: "

ؤو٢اث ٖمل مغهت"، "ال٣ُام بما تهىاه ت ؾدؿمذ باالؾخٟاصة اليؿبُت مً "اإلاجخم٘"، وهظه الىا٢ُٗ

ً الؿلم الِٗل في حى م"ٟاصة مً مضازُل مالُت مٗخبرة" واليؿاء مً اليكاَاث"، "الاؾخ

 ٢ض ٩ًىن طل٪ فيو ٘ الجؼائغي )اإلاجخم فيه الىا٢ُٗت ٧ل مٗاهحها جإزظ هظ الاحخماعي صازل ألاؾغة".

يمً ؾُا١ اٖخباعه ٖامال  يؿاءالٖمل ٧لُت ٧ل اإلاجخمٗاث اإلاٛاعبُت؟( الظي ال ًؼا٫ لم ًضمج 

 صًىامُتمً حهت ؤزغي، و . بيافي ٣ِٞ صزلمهضع  ولِـ مجغصحخماعي الا خُٛحر لل
ّ

وكاَاث  جدث

عة ًالباخثاث ٖو  - الغؾمي ال٣ُإ ٚحر اليؿاء في 
ّ
٣ت - جد٤ُ٣ َمىخاتهً اإلاخجظ  هدى  حلُت بٍُغ

                                                           
43 Benghabrit- Remaoun, N. (1995). (dir.), Femmes et développement. Oran : CRASC.  
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٤ اإلاجخم٘حضوص اإلاٟغويت الججاوػ  تللبلى البدث ًٖ اٖخماص م٣اعبت  ًٖ ٍَغ . ججض هظه همٗ دؿٍى

غاتها في ْل ُٚاب جضابحر اإلاغا٣ٞت في ق٩لها الاحخماعي والث٣افي، والتي بن  ت جبًر الىا٢ُٗت وخالت الدؿٍى

 ٖلى وحصج٘ وحضث، ٞةّنها ؾخضٖم 
ّ
اث يمً مجا٫ الٗمل الغؾمي )٢ل ت في صوع جؼاًض اليؿاء الجؼائٍغ

 الحًاهت، ُٚاب اإلااؾؿاث اإلاخ٨ٟلت باألقٛا٫ اإلاجزلُت، ي٠ٗ الهىاٖاث الٛظائُت(. 

اإلاضعؾُت ؤن ال٨خب مًامحن بٌٗ  حُٛحر و  ٖالموؾائل ؤلا  ٖبر  يؿاءالخُٛحر نىعة ًم٨ً ؤًًا ل

الٟخُاث الكاباث اهُال٢ا مً هىاة "الكٛل" ولِـ مً زال٫ لضي بٓهىع ؾحروعة ا٢خضاء ٌؿمذ 

ًجب ؤن ًغ٦ؼ ٖلى بلى الهىعة والاجها٫  ثله ألام ؤو الؼوحت ٣ِٞ، ٞاللجىءالضوع الخ٣لُضي الظي جم

، ٦ما ؤّن صوع ٌكخٛلً باإلاجز٫  مًاليؿاء زاعج اإلاجز٫ وجثمحن الٟٗالُت التي ًخمخ٘ بها ٖمل  جثمحن

ًم٨ً ؤن ًترحم ؤًًا بك٩ل ملمىؽ مً زال٫  اإلانهي هًوكاَجُ٘ حص فيالؿلُاث الٗمىمُت 

 احخماُٖت ؤًٞل.  الاؾخٟاصة مً خماًت

 خالصت

ألػمت ٢ىي باوعي بمالخٓت  الىيُٗت اإلاسخلٟت للكبابخى٫  ن ٢مىا بهمالظان الالخد٣ُ٣اؾمذ 

هم ٖىض رحم بك٩ل ملمىؽتًٞغيخه الحاحت لضزل بيافي لخد٤ُ٣ مؿخ٣بلهم، وعي  .الا٢خهاصًت

ؼواج ٖىض الٟخُاث الزهىنا ٖىضما ًهبذ ، خامال للكٛل اٞغنً  ؾخدضاههمالؿعي ال  مً زال٫

 ،"ال٣ُام بإي ٖمل" هم٢بىلهٗبت اللحُاة ْغوٝ ا جىاحض الكباب يمًال ٌٗجي  .اخخمالُامخٛحرا 

ًجب ببغامها الٗال٢ت التي لى يمً الٗائلت حُٗي ٧ل مٗىاها ب حكٛلها الٟخُاثٞاإلا٩اهت الهاّمت التي 

يؿاء ًداولً ، والتي ال ججض مٗىاها بال يمً الخٟاوى الضائم، ٞالاإلاجزلي وبحن الٗمل الٗمل بحن

ومٗاعيت  مىاحهت ت٣مً به بُٗضا ًٖ ؤًاجبإ ههائذ الىالضًً( بما ًصوما ب٢ىإ مدُُهً )

 . جحنمباقغ 

ص ًخمثل في مدّض هضٞل ؿلُاث الٗمىمُتلل مً اؾخجابت٧اهذ التي  ،ّن ججغبت الخٗاوهُاثب

٢٘ وؤنبدذ جمثل ٞغنت للحغا٥ اجدّىلذ في الى ٢ض اؾخدضار ٞغم لخد٤ُ٣ ؤلاصماج اإلانهي، 

ٖلى  "هضاٝ اإلاؿُغةٚاًاث ألا  ًٖ ٫ الخدىّ "ر هظا حٟؿخٞ الاحخماعي لخدؿحن وي٘ احخماعي مؿب٤.

ه
ّ
برهامج حكُٛل هظه الخضابحر اإلاغجبُت ب ٢٠و  مىمُت بلىالٗ الؿلُاثهى الظي صٞ٘ بٞكل  ؤه

ر مً َٝغ مؿحّ  زغآٖلُىا الخظ٦حر بإّن الؿلُاث الٗمىمُت ؤٖاصث نُاٚت بغهامج ٖمىمي  .الكباب

ىُت للخىمُت  ىاحهت جبٗاث جُب٤ُ حاء إلا، و٢ض مً ؤحل صٖم الدكُٛل ومداعبت البُالتالى٧الت الَى

 
ّ
اؾخدضار جضابحر ؤزغي لٟائضة الٗاَلحن ًٖ  ٚاًخهو٧اهذ  ،(5114ذ اله٨ُلي )ِ الخصحُمسُ
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٤ مٗاًحر ؾىؾُى ً وم٩ان ؤلا٢امت الٗمل ٞو  ، ٦ما44صًمٛغاُٞت جغاعي ٖىامل الؿً، مؿخىي الخ٩ٍى

ىُت لضٖم حكُٛل الكباب" الى٧الت الدكُٛل الظاحي مً زال٫ "شّجٗذ  ، A.N.S.E.Jالَى

جي للخإمحن ٖلى البُالت الو  غةالى٧الت و  .C.N.A.Cهىضو١ الَى
ّ
ىُت لدؿُحر ال٣غوى اإلاهٛ  الَى

ANGEM. 

غ الظ ٌكحر ىُت م٣ترح " ًمثلي الخ٣ٍغ ايكباب و للمكغوٕ الؿُاؾت الَى بلى  45"0551ت ؾىت الٍغ

ّٗ  اإلا٣ترخت لهظه الٟئت جب٣ىالبرامج لُاث و آلا" ؤّن  في  جّم ٖلى ؤؾاؽ ٞئىي جهمُمها  الت ألّن ٚحر ٞ

غ، ًغي ؤٞ ،الؿُاؾاث الٗامت" بحنالًغوعي خيؿ٤ُ للُٚاب  ّن الكباب ًخىاحض في ويُٗت الخ٣ٍغ

٦ضلُل ٖلى هظا اُٞت ٖلى ؤهمُتها. و الخضابحر وألاحهؼة والبرامج اإلاىحهت لهظه الٟئت ٚحر ٧ َّٗضصو  ،ؤػمت"

غ ٌؿدىض  ،الخىن٠ُ ٞمً بحن  التي جّم ب٢غاعها مىظ الاؾخ٣ال٫: ٖلى ٖضص الىهىم ال٣اهىهُت الخ٣ٍغ

ًُ  اهً ه 5009 ً اإلانهي"، "التربُت"، "الكباب"لٟائضة  ا٢اهىه مىظ  اٗلً ٖجهاإلا "الخٗلُم الٗالي"و "الخ٩ٍى

ت اإلا هها زانا بهظه الٟئت 559وسجل وحىص  ،ؾخ٣ال٫الا  ، بالكباب اإلاهخمتغجبِ بالضائغة الىػاٍع

ت  ال٣ُاُٖت خى٫ هظه ألاهضاٝ الاؾتراجُجُتالاجٟا٢ُاث  ًًاٝ بلحها ،%1.50ما ٌٗاص٫  وهى  يغوٍع

خىاءًم٨جبصاعاث  ؾب٘ .وػاعة 50والتي حكمل  ،الٟئتاججاه هظه  اإلاؿتهضٞت مً الكباب  ٟئاثب ها الٖا

ت واإلاخمثلت في: الكباب اإلاضمج يمً اإلاىٓىمت اإلااؾؿاجُت، الكباب زال٫ اليكاَاث طاث ألاولىٍّ 

ى  ٟا٫ٚحر اإلاضمج يمً اإلاىٓىمت اإلااؾؿاجُت، اإلاىدٞغ ، الكباب في ؤو٢اث ٞغاٙ ،ن، الٟخُاث وألَا

ت  .الكباب الظي ًىاحه زُغ مغى الؿُضا، الكباب والحغ٦ت الجمٍٗى

غ هظا نٟداث ألاولى مً ٖضا الؿذٞماؤي٠ بلى طل٪،  في الىٓغة  حُٛحر بلى التي جضٖىو  الخ٣ٍغ

اؾخسضام ٌُٗض ما وعص ُٞه ب٣ُت  ٞةّن  ٦ُُٟت،ز ٖلى م٣اعبت حر٦بالت اإلاؿخ٣بل خى٫ ٢ًاًا الكباب

ت للكبابٖلى اإلاُُٗاث ال٨مُتال٣ائم ٖلى ٖغى ج٣ُُم مبجي خ٣لُض ال ما  ، ٦ما ًدّضص الٟئت الٗمٍغ

ت  ؾىت 01و 5بحن  ٖىى اللجىء بلى اإلاٗاًحر الٗاإلاُت والتي جهى٠ الٟئت هٟؿها يمً اإلاغخلت الٗمٍغ

ب" حن "الكباؾىت، وهظا الازخُاع ًًٟي ٚمىيا خى٫ الحضوص اإلاىحىصة ما ب 00و 50اإلامخضة ما بحن 

ايت وبلحا١ و"الُٟىلت"، م٘ صمج آ لىيُٗت الاحخماُٖت للٟخاة بالُٟىلت الي بحن الكباب والٍغ

 لُجٗل مجها يمً ويُٗت ال٣انغ
ّ
غ هٟؿه ال ًظ٦ اإلاكاع بلُه في  غ بيخائج الخد٤ُ٣، ٦ما ؤّن الخ٣ٍغ

 .0551ي ؤحغي خى٫ الكباب في ؤوث ظال متن الىو

                                                           
44 Safar-Zitoun, M. et Abbaci. N. (2009). La protection sociale en Algérie, et traitement du chômage en 

Algérie. L’État face au débordement du social au Maghreb, Catusse. M et Verdier, E (dir.), Aix-en 

Provence, Paris : Iremam- Karthala.  
ذ بمغ٦ؼ البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماُٖت والث٣اُٞت خى٫ الكباب 45 ما٫ التي ؤحٍغ  .ملخو ألٖا
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ًوالؿُاؾُت في ؾحروعة  ٗائلُتؤهماٍ الخيكئت الاحخماُٖت الحؿاهم  حماُٖت مبيُت  اثهىٍّ  ج٩ٍى

و جخجلى  لضولت، الٗائلت، اإلاضعؾت"لاإلااؾؿاجُت "هخٓاعاث الا ح٨ٗـ  التي البرامجمً  ٖضصمً  اهُال٢ا

لى مبيُت وهظه ألاهماٍ  ،في مماعؾاتهم الخُابُت ، ال٣غاع بم٩اهُت اجساطمبضؤ ببٗاص ٖلى الخبُٗت ٖو

خُث الخمثالث مً لدكمل ؤًًا مغخلت البلٙى ؤو الغقض مغخلت الكباب  جمضًض اصي بلىج

مخماًؼا. الخىُٓم الاحخماعي و  ماحال و  االاهخ٣ا٫ بلى مغخلت الغقض مخٗبًبضو ؤمغ بدُث  ،واإلاماعؾاث

غع ًاصي للخبُٗت  ًّ   في ٦ثحر مً ألاخُان هدى ال
ّ
ض الاحخماُٖت و اإلاُالب  ًىمي ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ه أله ٍٍؼ

 . الُلبصا في جٗله مدكّض ُٞ

 مُلىد لحاسو فإاد هىاز وخدًزت مقدم جسحات 
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