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صاث
ّ
 ملخ

باب و  :ن زمعو -عبد الكسيم العاًدي وهوزيت بىغبًرط
ّ

أشمت: عودة  ف  وضعيت تجمااي لا عش  املالش

 الجصائس باث سىواث التسعيى ف  ىزصةامل ّدزاساثالإلى 

لذ ئشياليت الشباب و 
ّ
"الشباب  مشسوعان للبدث مىطىمان دزاطخين كام بهما مدىز اهخمامواكعهم املعيش ي مث

 . (7775-7774) وغعيت التهميش أو الاهدماج""الشباب و و (7773-7771) خيشئت الاحخماعيت"همـ الو 
ّ
ىذ للد مى

فاعلت. جبرش هره  –فئت  بىضفها ملازبت واكع هره الفئتفي ئؾاز هاجين الدزاطخين مً الخدليلاث امليداهيت املىجصة 

الظياطاث ىاحه عىدما ج للخملً والاطدثماز والخأويل هاكدزاتجملً ، بديث دةالطىز املخعّد في الجصائس ب الفئت العمسيت

هره بؿالت. وحعّد ججسبت الخعاوهياث ئخدي ضىز ال املظألت السئيظت مخمثلت في العمىميت لإلدماج مً أحل خّل 

لذ
ّ
فسضت للحسان بمثابت واهذ لظلؿاث العمىميت فسضت لإلدماج، و باليظبت لهره الخجسبت  املىاحهت، فلد مث

 . ت الشبابئواملنهي لف الاحخماعي

شازن املاض ي، والتي  خالٌ حظعيىاث اللسن التي عسفتها الجصائس طابلا الشّباهيت يىشف امللاٌ ججسبت الخعاوهياث 

مً املفازكاث  اعددويظهس هرا امللاٌ ، حخماعيت والظياطيتخيشئت ألاطسّيت والا أهماؽ الفي زطم مالمدها أيػا 

هم ممازطات التي عّبرث عنها همجؿلعاتوالخىافلاث بين غاياث هره الظياطت العمىميت واطخعداداث الشباب و 

الاكطاء مً عمليت مبييت على كاعدة الخبعيت والعمىميت معىكاث هجاح هره الظياطاث  ، هما يبّينهمخؿاباتو 

 ما ييخج عىه ئؾالت ملسخلت الشباب. وهى اجخاذ اللساز، 

               .الجصائس - بؿالت - "خيؿيظذ" - حعاوهياث الشباب - معيش احخماعي - شباب: لكلااث املفماحيتا 

 حدًاث تجدًدة: اجزاهاث حدًثت و جباهوزاما سوق العال ف  الجصائس :محاد صاًب ميزاث

الخددياث الحاليت لظىق الدظاٌؤ خٌى الاججاهاث الحديثت و ر بييت اليد العاملت في الجصائس جثير مظألت حغيّ 

ىاء امللاٌ كساءة هلديت في طلظلت ألازكام إلاخطائيت التي ييخجها الديىان الىؾني لإلخطاء طىاء أزهرا م يلّد و العمل. 

ان أو أزىاء الخدليلاعمليت إلاخطاء العام للظىً و 
ّ
ث خٌى ظازغم الخدّف و  ث الظىىيت الدوزيت خٌى الشغل.الظي

على طبيل املثاٌ ال -ائج هره الخدليلاث جبّين فاّن هخالتي يلف على جدليلها هرا امللاٌ، مإشساث اللياض املظخعملت 

 ئلى 74) فئتي الشباب ّن ، هما حشير ئلى أالالئمجصايدا في وظب العمل غير احعا في وظبت ألاحساء الدائمين و جس  -الحطس

أزىاء مظاز  في مجاٌ كابليت الدشغيل هظسا للطعىباث التي يىاحهىنهافخان الػعي الحللخان همااليظاء و  (طىت 02

في جلديم كساءة طىطيىلىحيت ال جخىكف فلـ عىد في الجصائس الطىزة الباهىزميت لظىق العمل  . ئّن املنهي ئدماحهم
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الاكخطاديت التي كد على مخخلف الخىجساث الاحخماعيت ور بييت طىق العمل ألازكام بل جداٌو أن جىشف جأزير حغيّ 

 الاحخماعيت.الهشاشت املهىيت و مل ولحاالثت العهىعيو ن اوعياطا مباشسا ليظب البؿالت، جيى 

               .الجصائس - العمل غير السطمي - كابليت الدشغيل - البؿالت - الشغل - طىق العملالكلااث املفماحيت:  

 ل عىد الشباب: جضازب ف  اللسازاثأحالم املسملبل واملسملبل املأمو :كسيم صالح 

ـ
ّ
بعها الشباب اللسو  في بدههاملهرا امللاٌ الػىء على  يظل

ّ
 تيو عً املظخلبل.  مظازاث التي يد

ّ
هرا مػمىن ص ره

و، خٌى مفهىم ضياغت مشسوع الحياة، في واليت جيز  وش  كسو الىظ، الر  يعخمد على ملابالث مىجصة مع شباب 

زؤيت معىكاث التي جلف خائال أمام للجدليل املظازاث البيىغسافيت  بىاء علىمً خالٌ ألامثلت املروىزة  ويبّين

الشباب هدى اطتراجيجياث يىميت املسجبؿت  هجىّح التي ىغىعيت املحىاحص هما يظخعسع بعؼ ال ،املظخلبل

 الخدليم.و خالم املسجبؿت به ضعبت املىاٌ وألا مً فىسة املظخلبل املأمٌى ما يجعل بػغىؾاث املعيش اليىمي، وهرا 

               .الجصائس - زؤيت مظخلبليت - مشسوع الحياة - شباب - مظخلبل:  الكلااث املفماحيت 

 الراثإثباث عاث إلى الجاعيت: الشباب اللسوي والبحث عن من المزّا : عصالدًن كنزي 

لعالكت التي جسبـ بين الشباب واملإطظاث أهثروبىلىجي ل-ىجدليل طىطيىخائج ل اعسغ امللاٌ يلترح هرا

 اثفػاءالطيروزة بىاء  هما يظخعسع هرا امللاٌ ،"الخاحمعذأو ما يعسف بـ"املخمثلت في مجلع اللسيت الخلليديت و 

 الخعبير املىطيلي.ئؾازا للعمل و والتي جمثل " حمعيت وشاؾاث الشباب"جأطيع بهإالء الشباب مً خالٌ  تخاضال

جدفع كد  الّظً هباز لطالح  "الخاحمعذ"لسويت الت عمىميّ الإطظت املئدازة هره عً الشباب جخلي وجبرش الدزاطت أّن 

ً فػاء بغيت  ،طيروزة ئزباث الراثبىاء في " ملل " دون خجّىد ئلى الشباب بعؼ اللسي في مىؿلت اللبائل 
ّ
جمل

 ازباث ذواتهم حماعيا في حىق مىطيلي مدلي.بيظمذ لهم ، وهرا الخطّسف د اللسيتحمعى  خازج خدو 

               .وطـ كسو  - حمعيت - فػاء عمىمي - جاحمعذ - شباب:  الكلااث املفماحيت 

 "كتالحس  "جزازب خطاباث حول ر ذاجيت و سيّ  :مصطفى مزاهدي وحفيظت كباطي

 ئؾاز مشسوعين بدثيين خٌى ظاهسة الهجسةيلدم هرا امللاٌ بعؼ هخائج الخدليلاث امليداهيت التي أهجصث في 

"الهجسة الدوليت في الجصائس في الفترة ، واملخمثلين في: الثلافيتفي ألاهثروبىلىحيا الاحخماعيت و  مسهص البدث أهجصهما

ت هدى ئطباهيا في "الهجسة الظسيّ و(، 0575ديظمبر -0555)طبخمبر  لهجسة الظسيت بالغسب الجصائس "املعاضسة، خالت ا

 . 0577-0557ئطباهيا  -حامعت أليياهذالخعاون الدولي بين املسهص و مشازيع أهجص في ئؾاز والر   املسخلت الساهىت"

بعؼ الشباب و  باطباهياذ "الحساكت" املخىاحديً كساءة لىخائج الخدليلاث امليداهيت التي مّظ  هرا امللاٌيلّدم 

 حمعياثالحسهت املظإولين إلادازيين و هما يدىاٌو بالخدليل خؿاباث  ،بمىؿلت الغصواثواملليم الحالم بالهجسة 
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في يعخمد و  ،الظاهسةهره املأطاو  الر  ازجبـ ب كدز إلاميان ئعادة ئهخاج الخؿاب أيػا، و يداٌو املهخمت بـ"الحساكت"

 جّم جدطيلها مً ألاماهً التي أحسيذ فيها الخدليلاث. امليداهيت التيعلى املعؿياث ذلً 

               .الجصائس - شبىت الهجسة - هجاح احخماعي - بؿالت - خّساكت - شباب: كلااث املفماحيتال 

 محاوالث لاهمحاز بين فسض الكيان والهسوب من الواكع: مصطفى مياووي

م هرا امللاٌ هخائج الخدليلاث امليداهيت التي أهجصث في ئؾاز العديد مً املشازيع البدثيت املهخّمت بدزاطت يلّد 

في ألاهثروبىلىحيا  وجدليل ظاهسة مداوالث الاهخداز عىد الشباب في الجصائس أهجصث غمً مشازيع مسهص البدث

ويلترح الباخث كساءة أهثروبىلىحيت وهفظيت ملدّدداث جىامي هره الدزاطت، هما يدظاءٌ عً الثلافيت. حخماعيت و الا 

دوز العائلت بىضفها مإطظت هامت للخيشئت الاحخماعيت في هره الظاهسة، ويىشف عً مددوديت الظياطاث 

ألازكام وإلاخطائياث خىلها، و يسي الباخث أّن العمىميت للخىفل الاحخماعي بهره الظاهسة خطىضا في ظل جػازب 

 مداوالث الاهخداز هي مإشس احخماعي هام لخدليل الخغّيراث الاحخماعيت الحاضلت في الجصائس.

  .الجصائس -العائلت  - مداوالث الاهخداز  -الخيشئت الاحخماعيت  - شباب: الكلااث املفماحيت

ن الشبابي بوهسان :محاد مسشوق  ًّ  : دزاست ف  وسط طالبيألاشكال الجدًدة للمد

ً في الىطـ الؿالبي أهجص في مديىت وهسان أواخس جدليم ميداوي خٌى أشياٌ الخديّ هرا امللاٌ هخائج  يعالج

ل مظألت املمازطاث الديييت عىد ؾلبت الجامعت،  يىاكش الباخثو  حامعيا، ؾالبا 355 ومّع  0555طىىاث 
ّ
هما يدل

جبدو مظألت الهىّيت الشبابيت في غايت مظألت املسحعياث الديييت عىدهم ملازهت مع املسحعياث الديييت الىؾىيت. 

م طال الديييت والاهخماءاث لخيازاث إلا  خطىضا عىدما يخم اطخعساع العالكاث اللائمت بين الهىياثألاهميت 

كد بّييذ مددوديت العالكت بينهما، فاّن غالبيت الؿالب جىدى ئلى ئعؿاء ليم امليداوي الظياس ي، فاذا واهذ هخائج الخد

  كيمت أهبر للشيل الفسد  للخدّيً وممازطاجه. 

               .الجصائس - الديً - الشباب - الخياز إلاطالمي - إلاطالم:  احيتالكلااث املفم 

سيدي مصغش  )بلدًت بوالًت بمشاهد من الحياة السياضيت : ًلاتجاال بولبياز وطيب زح

 سكيكدة(

واليت طىيىدة  كسي  ئعداده اهؿالكا مً أبدار ميداهيت أحسيذ على مظخىي كسيت مً الر  جّم  يهدف هرا امللاٌ

واملخمثلت في:  ئلى جلديم جدليل طىطيىلىجي لثالزت أشياٌ أطاطيت للممازطاث الىسويت املخىاحدة بظيد  مصغيش

مازض في الشازع وهسة اللدم ذاث الؿابع الجمعى ، هما يهدف 
ُ
هسة اللدم ذاث الؿابع املإطظاحي، هسة اللدم التي ج

لعبت هسة امللاٌ أيػا ئلى وضف ما يمّيز هره ألاشياٌ املخخلفت. ويىؿلم الباخثان مً املالخظاث التي ججعل مً 

لظهىلت جداولها، ولىً هره  الشباب على مظخىي كساها الجصائسيت هظساالسياغت ألاهثر ممازطت مً كبل اللدم 

بملازبت طىاء واهذ ذاث ؾابع مإطظاحي أو شعبي )أ  جمازض في الشىازع(، حظمذ  السياغت والطىزة التي جظهس بها
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بين  الفىازق الاحخماعيت بين شباب السيف وشباب الحػس في مجاٌ السياغت والترفيه هما جىشف عً الخفاوجاث

 .الىطائل املاديت والبشسيت املالئمت

               .زياغت املياديً الالشسعيت - ممازطت زياغيت - شبيبت - هسة اللدم: الكلااث املفماحيت 

 يمالحظاث حول لغت شباب باب الواد ."أحىا أوالد دشاًس جاع الصح": خولت طالب لابساهياي

هرا امللاٌ بىحه خاص على املمازطاث الفعليت للمخيلمين في حي عخيم مً أخياء الجصائس العاضمت، خيث  يسهص 

 جخعايش الل
ّ
ديت. وحعىع جلً الطىز جتزاوج في اهطهاز طمخه الخعّد هجاث، جخطادم وجخداخل وجخعازع و غاث والل

ن لغت الشباب العاضمي العيىت الاخخيان التي جيىّ سجيل اللغى  غنى مظاهس الخالقي والداملخخلفت للمصج والخىاكل و 

خاولذ و " باب الىاد"ي بين مجمىعت مً شباب اهطبذ اهخمام الباخثت على حسجيل حس  املخخازة في هره الدزاطت.

حعىع  التيعددا مً الحلائم اللغىيت الباخثت اطخخلطذ و  ؟وهيف يخيلمىن  ؟عّما يخددزىن  :مظائلت مػمىهه

ير ا. هما أشازث ئلى ظهىز بطماث جأزمالىظام الىدى  الر  يمثلهث الاحخماعيت واملتن املعجمي و لاالعالكت بين الؿب

اللىىاث إلاعالميت ألاخسي، باإلغافت ئلى جأزير اللغت الفسوظيت املدزطت أو اللغت املىخىبت، ووطائل إلاعالم السطميت و 

 خجاوزة أو جلً املسجبؿت بسوابـ جازيخيت معيىت.باعخبازها ظاهسة مً ظىاهس الاخخيان املعسوفت بين الشعىب امل

               .الخطادم - الاخخيان - الخعدد - الفىاء - الىالم - الفػاء - املجخمع - اللغاث:  الكلااث املفماحيت 

ف   والمعبئت السياسيت عبر الفضاءاث الحواز لافتراض ي الجصائسي  الشباب :مصطفى مزاهدي

 ظل موتجت لاحمزاتجاث

 دفع الترويج لللدزة السحسيت التي جمخلىها فػاءاث الخىاضل الاحخماعي ببعؼ املالخظين ئلى الاعخلاد أّن 

فػاءاث الحىاز  ألّن  0577طىت الجصائس لم حعش ججسبت الاهفجاز الاحخماعي على شاولت ما خدر في دٌو الجىاز 

لم جإد الدوز الر  لعبخه فيما عسف و ججميع إلازادة و جىحيهها، بىن و جىيتر لم جىجح في اخخىاء و الافتراض ي مثل فايظ

ه الفػاءاث على الخعبئت ت لهربدٌو "السبيع العسبي". يدمل هرا الخىحه في زىاياه اعخلادا في اللدزة السحسيّ 

جأزيراث ئال في ظل اكيت، فالىطائل ال جإد  أدوازا و عديد مً املعؿياث الظي حغفل مثل هره اللساءاثالظياطيت، و 

الخأزيراث املمىىت لفػاءاث في ألادواز و هرا امللاٌ دزاطت  يلدمزلافيت. ؿياث احخماعيت، طياطيت و جفاعلها مع مع

ال يلخطس ألامس هىا و الاحخماعيت،  مىحت الاخخجاحاثجدليل الحىاز فيما يخطل بالخعبئت الظياطيت للشباب خالٌ 

جأزير مدي عيىه جداولها مً كبل الشباب فدظب، بل يأخر باالعخباز اهدشاز اطخعماالث هره الىطائل و  على مدي

البرامج الجصائس خالٌ الظىىاث املاغيت وكدزة الظياطاث و  الظسوف التي عاشتهاب زلل الخجسبت الخازيخيت املسجبؿت 

 مع املجاٌ الافتراض ي. كاجهوعال الشباباملخخلفت على اطخلؿاب 
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    ألادباء الشباب والعىف ف  الوكت الساهن :داودمحاد 

طىىاث الدظعيىاث باث السوائيت الجصائسيت املىخىبت باللغت العسبيت في ايعالج هرا امللاٌ مىغىع العىف في الىخ

هفظه كد عسفذ عىفا املاض ي مً اللسن  بدايت الدظعيىاثىاث و نهايت الثماهي مً اللسن املاض ي. يجب الخرهير أّن 

لم يخىاز ألادب العديد مً البدىر الاحخماعيت والاوظاهيت جخجه لدزاطت هره الظاهسة الخؿيرة، و حعل  طياطيا

 .الىكىف عىدها ألحل حسجيل شهادجهعً مظايسة هره ألاخدار و السوائي الجصائس  

الشباب.  السوائيينالر  يمثله العديد مً دبي الجصائس  الجديد و اهبثاق الحلل ألا  و كد زافم هره الىخاباث

: "الاهصالق" لحميد عبد اللادز و"املساطيم والجىائص" لبشير مفتي.  همىذحين زوائيين هما هخخاز في هرا امللاٌ جدليل

جىاطب الحسهت  التي ال وحظخعسع السوايخان مطير املثلف في مىاحهخه للمىث والاغخياٌ بظبب ألافياز التي يدملها، و 

لىنهما ال  ،العجص اللران يميزان أبؿاٌ هريً العملين ألادبيينخيثياث ألاشمت و ان ش الىطّ يبرالاطالمىيت املظلحت. و 

 الظياس ي الر  أدي ئلى اهدشاز هرا العىف.ى جىحيه الىلد للىغع الاحخماعي و يلفان عىد هرا الحد، بل يخىحهان ئل
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