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ُ أحالم   :  غىد الشباب املظخهبل واملظخهبل املأمى

 *جضازب في الهسازاث

م صالحي *يٍس

(1) 

  مهدمت

 
 

ُ  لظُوسة ل ٌظِىن ؟ هُف ظخلبلهمباب مهُف ًبني الؼ ت التي ٌِِؼىن ُلى الٌسوف املىكُى

مىن كمنها 
 
خدى ت بِم املبادزاث ججظُد بغُت  فيهاٍو زَم للمظخلبل؟ التي حِىع جـى  اللسوٍز

واطدُِاب زواباث َرٍ الفئت جدلُل  َما الدظاؤالن السئِظان لهرٍ الىزكت البدثُت التي حظتهدف

ّ جظُدوالوسق والىطائل املظخسدمت في ج مِنى َرا البىاء في ُلُىا اللٌى . وحؼىُلها املؼاَز

 املظخلبل ُىد الؼباب ال ًصاٌ مفهىم  أن   ،البداًت
 
ل ُملُت ال ٌظه  كد الوسح َرا ل و في هىز الدؼي

حن ًمىً كساءجه ،مّ ذلًو  .الخدلُل ِاث( : مظخىي البىاء الِلليَمامسخلفحن  ُلى مظخٍى
 
 )الخول

ّ التي جىم  ًُ غاًاث لها ُالكت مّ  ججظُدمظخىي ، و "أخالم الؼباب"الري ٌغلب ُلُه  املؼاَز

 . همىخاتهم

 ػبهملابالث  ًُ هٍسم أحٍسذ دزاطت اطخوالُُتهخائج مً  جصءُسكا لَرا الىف  ًلترح

املالمذ الاحخماُُت للمبدىزحن ازخُاز  جم   .بىالًت جحزي وشو الٍسفػباب مً ػملذ ُؼسة و هت مىح  

 مِاًحر طاض ُلى أ
 
فيكمً الخىٌُم الاحخماعي املياهت لت بدزحت الخدـُل الدزاس ي و مخِل لم . الٍس

مالؼباب حمُّ ًخجاوش  هم  ،الخِلُم الثاهىي مظخىي لهرا الخدلُم  الرًً جم  اهخلاَؤ لم هما أن 

م، في خالت جمدزضًخىاحدوا فترة ئحسائه  ؼسوَ. جتراوح امل في َراخالُا ال ًفىسون ن و ححغحر متزو   َو

                                                           
 بِىىان: 6;-98 .ؾ ،2012|  ;:-:: باللغت الفسوظُت، ُدد إوظاهُاثملاٌ ميؼىز في مجلت *

 " " Entre un avenir de rêves et un futur rêvé : l’ambivalence des jeunes dans l’élaboration de leurs projets d’avenir 
 .، الجصائس000 15 ،ُالم الاحخماَ، حامِت مىلىد مِمسي، جحزي وشو (1)



م صالحي  يٍس

64 

 و  ،طىت 88و =6بحن ما  أُماز الفئت املبدىزت
 
1مً الروىز  همول

وفم مياهتها  ،َرٍ الفئتجم  ازخُاز  .

ت، ت باللسٍ  ت في ُالكاتها بمإطظاث الدولتلهٌسا و  السمٍص  ُ  .ىكُِتها الهامؼ

ٌ التي أحٍسذ مّ َرٍ الفئت امللابالث  مىاكُّ جمدىزث  هبُِت و  لتالِائ مّ هاُالكات خى
 
ساث جىج

خالت الىطى الِائلي واللسوي و فاوق مّ ػياٌ الخكذ أًلا ل هما جوس  ، له هٌستهمو  الُىمي هامِِؼ

م بها الؼاب هفظه، ئذ الغاًت مً َرٍ امللابالث مِسفت الىُفُت التي ًلد  للد واهذ . السوجحن كمنهما

ٌ التي ًبىيها املبدىر مخأزس بؼيل هبحر بالخمثالث  جلدًم الراثأن   وِخبر وفم حخماعي الا  هواكِ خى

خه و و  طسجه،أفي  ما ًدُى به  والتي  أوطّبالِالم بؼيل بلٍس
 
ُ  ي حغر  .تبدوزَا هٌساجه املظخلبل

ؼامل بىاءفي الهسازاث و  اشدواجُت  شاَز

 هم للمظخلبلجولِاتبحن خالت الخأزجر  ،الدزاطت ىكَى َرٍم ،الؼباب طلىهُاثن جبح  

ا ،الاكخـادًتفالخدابحر  وئهساَاث الىاكّ،  الاحخماعيبالىكّ الاكخـادي و امسجبو ا"هٌام باُخباَز

ُت ما ًدُده مً ئمياهُاث و  ً  لهم ال حظمذ  ،2"دة لهرا الىكّمدد  مىكُى ت باللُام بمبادزاث فسد

 لهمال ًفسر  هما ،مسهصي ه و زلافُت الكخـاد مىح  ون الاؿودام بسوائص ئًدًىلىحُت و مظخللت د

ًُ غُاب  همفسوابات مً الاطخلاللُت، هملخمىُنببِم املظاخت ؼيل مددود بحصئُا و املجاٌ ئال 

ّ فسدًت بح  الدولت ج ز الُىمي وجىؼف هٌستهم خمح  جدفِهم للن دزحت ُدم اطخِدادَم إلوؼاء مؼاَز

 زَم للمظخلبل.جـى  و 

زبى ًمىً  ُلى الىدى الخالي: هُفمـاغت ؼباب الكد جيىن املِادلت املوسوخت ُلى  

 التي  -وآلاهُت  الفىزٍتذاث الوبُِت الاطخعجالُت و الاخخُاحاث 
 
لت لوحىد ب جخول ئلى لىٌس هٍس

ا ما مظخلبلُت ىٌسة ب - ػُاءلا  الري  الخاكس  شمًَرا السبى بحن ؟ الخيبإ حظخدعيبُِدة املدي هُى

ر الىاكّ الُىمي و  وفي . حِازق بح ندون ئخدار  ال ًخم  فاق املظخلبل صمً الري ًىؼف آالٌظح 

  بحن البنىسبى ال ن  الىاكّ، فا
 
ى اللىء ُلى مهمت ػاكت ًداٌو مً زاللها الؼباب الصمىُت ٌظل

                                                           
ّ مسهص البدث في  1 جدلُم آزس خٌى الؼباب مً حيع إلاهار في هىز الاهجاش كمً مؼسوَ بدث مىدزج مً مؼاَز

م مً الباخثحن املؼازهحن. بدأها الاَخمام أوال بالروىز مً   الفئت هفظهالاهثروبىلىحُا الاحخماُُت والثلافُت ٌؼسف ُلُه فٍس

ا ال هلّ جأزحر الاَخمام بفئت إلاهار كمً زاهت إلاَماٌ بل جم  جأزحر ذلً لطباب جسجبى بظهىلت الخىاؿل مِها ومسئُتها، لر

 ملسخلت زاهُت حظتهدف مؼسوَ بدثُا أهبر خٌى الؼباب.

ترحم(. لالهاَل ُليهما أهٌس:
ُ
ت ئوظاهُاث )امل

 
 للد جم  وؼس هخائج َرًً املؼسوُحن بِد وؼس َرا امللاٌ في مجل

Mohand Akli Hadibi (coordonné) (2014), Les jeunes filles en Kabylie dans les années 2000. Ces absentes 

omniprésentes, Oran, Editions CRASC. 

Mohand Akli Hadibi (coordonné) (2014), Les jeunes face à la famille et aux institutions de l’État : 

stratégies et représentations, Oran, Editions DGRSDT/CRASC. 
2 Bourdieu, P. (1977), Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles. Paris : Ed de Minuit, 

p. 115. 
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ُ  الخـٌى ُلى مىازد اك حِبئت باإلكافت ئلى  الفائم املالي، ت وئهخاجخـادًت ملىاحهت الخُاة الُىم

ت لبىاء   فىسة ًُ املظخلبل. املىازد الفىٍس

 
ُ
ا م ُلىٌظدىدون  همن  أ 3ملِِؼهمجـمُم زوت في مً هسف الؼباب بِت املخ   ٌهس الاطتراجُجُاثج

لت طِئت ،زسوهه مً وؿفاث جسفيد  ً ّ بحن خىاكم ال ،بوٍس في ػيل وزػت غحر مخىاحدة مؼاَز

بما و . الىسوهىلىجي الصمًالخاؿل بحن الصمً الدوزي و خىاكم ال مىتهُت. جخجلى َرٍ الاشدواحُت في

مً  ٌظِىن للخملف   همطىي كمً آفاق هسوهىلىحُت، فان   املظخلبل غحر ممىً ًُبىاء ؿىزة أن  

ٌ الدوزي ) الصمً مً هسفاللُىد املفسوكت  مً أحل ...( ، البىاء، الولىض الجماُُتأُماٌ الخلى

ائف ئُادة اهخاج فُداولىن برلً كوّ لمظخلبل،مظاز ًخجه لجمىكّ كمً   الِالكت مّ ًو

ً ُلى  اأفسادًُ الخمىكّ بـفتهم  بدثاهفظه املجخمّ    مظخلبلاجساذ مظاز هدى كادٍز
 
له ى مسو

ا ما  .هُى

فاق ُلى هفظه في اهخٌاز وحىد أ ااُخمادؼأهه لالؼاب س خدب  لهرا املظاز بولى جبدأ الخوىاث لا 

ّ  َى وما ًدفِىا ئلى َرا اللٌى ، حدًدة وبيُتها امللترخت لليؼان املنهي في الظُاق املدلي املؼاَز

ً مظاز منهيامل  4هً ًال واض ًىظاجامىصاأ" فالخِبحر دي البُِد.املُلى  خِازكت جماما مّ مبدأ جيٍى

  "(أُِؽ ًىمي)
 
لت املدي. ُدم وحىد كدزة ُلى الا ف ًلخ ّ هٍى ذ هسسان في مؼاَز طُاق الخـٍس

 : أًلا ٌِوي لىا ؿىزة ًُ ذلً طىت ُامل ًىمي( 42) الخالي الـادز ًُ م.أ

 بىا حها حػبىا".أغُد بُؼ الهىاجل الىهالت ولًٌ حػ ،أمسي أجدبس "

ائف غحر مظخلسة، ....( في  املصمًُدم الاطخلساز الؼباب ًدـس  ُِم ول ح مىٌىمت)بوالت، ًو

 جو مؼسوَ مظخلبلي 
 
لهرٍ الفئت ِدم اهخٌام الجدٌو الصمني الُىمي ف، لهخى ل زؤٍت واضخت مىّ حؼي

 َو ،املياهُتو  الصمىُت لاهسٍ ٌؼى  
 
ش املىاكف املخلل ًـس ح  .املخىاكلتالاشدواحُت  الظلىهُاثبت و ِص 

 كائال:  الظابماملبدىر 

حُاها زم طهل الحجازة أغمل في ها أ، أخيرةفي آلاوهت لا  باالشمئزاش  شػس ها أأ"

هكهه في حالت أطابُؼ لجمؼ املاُ الري دا بػد بضػت أأغىد للػمل مجد  ، و جىنلأ

 .غدم اليشاط"

لت ًدىاكم  ز املبني بوٍس ُت لخىفُر ش يء ما مىك بامياهُاث ةص املجه  و  – تممـم  الخـى  مّ  -ُى

ُ  لا  ام الخال  ت َو
 
جـمُم مؼسوَ مخماطً  ن  اف ،في الىاكّظخلبل بُِد املىاٌ. ومل ّالتي جخول

الخأَُل في مُدان ُلى لاكل أدواث للخمىحن مً زؤٍت املظخلبل والخسوُى له مثل:  ٌظخىحب

الدزاطت  مدل   الاحخماُُتالفئت  بىجاخه، ولىً مؼسوَ مىزىق مىازد مالُت ووحىد ّ بالخمخ  مِحن، 

                                                           
3 Ibid., p. 89. 

غُت 4  .الِبازة باللغت لاماَش
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ً، و ل مظاز أيزازج  ون مىحىدبِم الؼباب فمثال كمً َرا الىؿف.  ىدزجال ج زسون ألخيٍى

يُتَِد  و ًلاُفىن   ُملمً فسؾ الخـٌى ُلى لاُف أن  ذلً ًمِخلدًً  دون الدوزاث الخيٍى

ً املنهي دون الخفي لازحر بصخبت الِدًد مً لُجدوا أهفظهم  أي  اطدثماز مىً مً ػهاداث الخيٍى

ت ل خِازقئكافت ئلى ذلً، ج. اواخدة منه ً مىازد مالُت كسوٍز  بذجت ام  ئ :ىاء املؼسوَبفىسة جيٍى

خماد ُلُه و  ماٌُدم وحىد زأض  مّ  مِا.هما ٍ البىىن أو وليجدف   بظببا م  ئزاؾ ًمىً الُا

 هجاح املال ًمىً الخىم ُلى مىزىكُت 
 
 فلد. ن مِالاولحؼسهحن الُلى س ؼسوَ ئذا لم ًخىف

ُت إلجمام املؼسوَ مّ الومىخاث، خِازق ج بلى الؼباب مىغللحن في بِئتهم الؼسون املىكُى ٍو

  ٍ  الري ًمىاحهت الِالم الخازجي مً  ازىفت اللسو
 
ىاٌش س لهم بِم فسؾ الِمل في وزػاث بىاء املىف

املىاش ي أو كمً جسبُت  ،ِمل كمنهاللىخجاث لازاي ي مل طخغالٌ املىطييالا خاؿت، أو مً زالٌ ال

ُاملي مسوز  ًجب اللٌى أن   .ُابساوان لى جأمُىا و ُلى لاكل م َرٍ املهً الٌسفُت جلد  والسعي، و 

ً  الخلد  الىكذ و  م دانًبد   م في الظ التي و  ،كلاث الدازلُت لديهمٍان الخىاٍلى  َرا الخأمحن و  مً َو

 بحن لى البلاء ُلى كُد الخُاة و بحن الخاحت ئجتراوح 
 
وبرلً  ّ لخُاة طُِدة هدى املظخلبل،الخول

 ُماٌ في الِام الىاخد.لبل مً زالٌ ممازطت الِدًد مً لا ًداولىن بىاء مظخ

ل 
 
لار لاهبر لزذ وأر، فلد فهرا  ،رلًل طىت مثاال =7البالغ مً الِمس  .ػاب ن.ٌكـت جمث

ً  دجسن املو  ى لم ًخجاوش السابِت مً الِمس َأباٍ و  "لم و( ت أطاس ي طابلاالظابِ كظم) 69 زطت في ط

ده.  ءش ي )أطسجه( ىاًىً لدً ف كـحر في الىجازة ُىد ُمه، اطخلم بِد جسب  لىأوله" خظب جـٍس

التالِدًد مً لاػغاٌ  خه  .ن.ٌ احخاش . لاطسة إُل سة في كٍس   وألُمتججازب مٍس
 
، فلدأز  سث ُلى مظاٍز

مىر الدؼمحر ًُ طاُدًه وان ُلُه و  ،املدزطت بِد مغادزةمباػسة  خُاجه جأطِعوان ُلُه 

ت باليظبت لهرا الؼاب جمثل ". طىت 5; وهـأوي فيبدو طىت ولىً أ =7 خالُا "ُمسي  ت:الوفىل اللٍس

طالمُت جدذ إلا ىؼافت اللى فسكت ففي هفىلخه كام باالهلمام ئ لالخخيان الاحخماعي، ا زئِظامياه

ُ  ئ  ًم  بدثا ُ طسةبالخِس ف ُلى وطى آزس غحر لا طمدذ له َرٍ الخجسبت  كدت، و ػساف حمُِت مدل

ف حصء مً و ب، لا  بامياهه أن ًدل  مدل التي  املؼسفىن ُلى جيؼُى الجمُِتالغُاب ؿدمت زف 

 في الهىاء الولم، املظسح، ... رف الخفس  اطمدذ له اهدؼ

َرا را الؼاب الري وؼأ في هف، بىاء املظخلبلأزىاء الُىمي ؽ ًمىً ججاَل مِاهاة املِِال 

  الِالم
 
ت لخأطِع زو طسجه ُلى كُد بلاء أف ُاة للمدي البُِد،ت خال ًمخلً الىطائل اللسوٍز

كمً طىق الِمل،  جمىكِهِسكل ٌ - طاطُتها لا خاحاتكسوزة جلبُت  والري ٌظخىحب -الخُاة 

ت  مظخلسة غحر  ا ُلى الاهخفاء باملهًمسغمٍجِله و 
 

ىهت بخللب املىاطمو والهؼ  . املَس

ت خجسبت الجدُى   ُ ً   ملجابهت .ن.ٌللمظخجىب املىنى الفخ ت مً الخدد بىاء  اث منها:مجمُى

 زرإلا  ه في خسمانهم مًًسوف غحر مىاجُت، خماًت مـالر ُائلخه مً زغبت ُم   مظخلبل كمً
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خه التي هًىىي جدلُلذلً  ولهٌسائه، و بحن له ًجاد مياهت وئ  ًدسؾ ُلى خلىز احخماُاث في كٍس

ً  أن بلغ  مىرمجالظها اللسوٍت  ً ط ت و أوحد للد . الِؼٍس سغبت ال فُه اهلباههوالٍؤ ملجلع اللٍس

ي للبِذ، اٌ السمص ئزر زأض املب ُلُه ئدازة خىح  ً لبُهزلُفت ه وجأهُد دوزٍ بـفخه ذاج جأهُدفي 

ت  جىاحدٍ في ًُ ذلً ٌِلً هما -" السحاٌ"ِالم ل هلىحى ف جددًد  أُاد - ِذ""الخاحممجلع اللٍس

هما أن   طسي،ن لدًه في الىطى لا جيى   يرالمفهىمه للخُاة لخغُحر أوكد لدًه طحروزة اَخماماجه و 

د أمام مً ًىبروهه طى   للمجلع ئللاءٍ لليلمت أزىاء الاحخماُاث الدوزٍت  ُ ا، ووفم طُاق مل

ت،   .اػابَى جأهُد لىكِه بـفخه باالمخثاٌ للىاهحن اللٍس

  ـال مخ   - 5الري "ًدبع" الؼباب في كساَم -الاهخفاء  ئلىالظعي َرا ٍبدو و 
 
ل الري بالخمث

ت " خدودُالم "ما وزاء هىهه ًُ ًيى   ُاحصة ًُ جلبُت مإطظاث الدولت وأن  ىؿا ـز ،اللٍس

ّ ول أػياٌ الاطخفادة مً  وجلغي موالبهم  ُتاملظخلبلطدثماز الا مؼاَز
 
ت ، فالو مً أحل لباث إلاداٍز

 ّ "الاطخفادة مً مؼاَز سة" ،لتربُت "أطساب الىدل أو العجٌى
 
 ...أو الخـٌى ُلى "اللسوق املـغ

لتغحر   . املدل 

م َرا السأي ً  ُ ؼباب املظخجىب الًىٌس ، بدُث مً هسف مجخمّ البدث تالخجازب املِاػد

ت لل ها و خدماث إلاداٍز ً زوىاث خِلُد ًـِب الىؿٌى ئلُه، ف بسجمىحىدة في هأن  ؼسوَ املجيٍى

فحن الفاؿلت بِىه و بحنملظافاث او  ول  ًفؼالن ،ئليال املظخىي الُِلى أصخاب اللساز  مً املًى

ً مإطظتلمداولت   زاؿت.  خيٍى

داث املظخجىبحن أن   با الهُيل الىخُد  داز البلدًتحِخبر جـٍس دهي جلٍس  السطيي الري ًخم  الترد 

 بغ زس ل خحن ُلُه مً 
 
 ُلُه جمس  ي الهُيل لاٌو الر هسق اطخسساج وزائم الخالت املدهُت، هما أه

ِهم  ِهم جخفادي  ، لراإلوؼاء املإطظتلدُم لولب امؼاَز مظاُداث َرٍ هجد أن  أغلب مؼاَز

ت فلاءاث  باطخددار كهالخِى   الهُاول املدلُت
 
دواث جدلُم أأزسي حِخبر ػىال إلهخاج مظخلل

 ُىدمازـىؿا  ،في املُدان ُُتومجسد مً أي ػس مفهىم بُِد املىاٌ باليظبت لهم الدولت ف ،همذات

را، داوالثامل بِد جىسازمً مسخلف بسامج ئدماج الؼباب  ملـُحنهفظهم ًجدون أ الىكّ  َو

ب من
 
 ًخول

 
لت مظخلل ُ  هم املبادزة بوٍس ًسوف جسكُتهم  بدثا ًُت ت ًُ مسخلف الظُاطاث الِمىم

خىن التي ًصزُىنهاأشجاز االاحخماُُت، ف هي  ًـللىنهاالدجازة التي ىنها و التي ًسب   بلاز لا املىاش ي وو  لٍص

ّ التي ًىجصونها بمظاُدة   . بُِدا ًُ "البرامج الِمىمُت" ُائالتهماملؼاَز

لهرٍ ال ًتراءي  فبدون ُمل مظخلس  بالخُاة الُىمُت،لهإالء الؼباب جسجبى الهؼاػت الاحخماُُت 

لاػغاٌ مً ئذا وان مــا بلي  زـىؿالت الِامل الُىمي جىافي املظخلبل، خالن   أي مظخلبل الفئت
                                                           

ت ال جمثل مجاال مغللا ًفـل الؼباب ًُ الِالم  5 ِهم املظخلبلُت، فاللٍس ُلى لاكل فُما ًسف  وطائل جدلُم مؼاَز

 طخلباٌ الخأزحراث الخازحُت ممىىا.ال خسان الجغسافي لهرٍ الفئت ججِل كابلُتهم الالخازجي هما أن  



م صالحي  يٍس

68 

ٍ   ههم فُبسشهامت مىطمُت حظ ذو ُالكتمً هسفهم املىجصة  ُ   تدوز الخاكس التي جوُل ت الخُاة الُىم

ّ  للصمً أي آفاقِوي وال ح ما دام الِمل املظخلس لم  جبلى خبِظت لادزاجمظخلبلُت. ول املؼاَز

د لىظس َرٍ الخللت املفسغت بِد  ًأث ل ُليهم الؼباب بىطائل التي جصو  ُت حظه  الاهفـاٌ مىكُى

 : طىت، ُامل ًىمي( 42)ح.ي.  ًـس ح أخد املظخجىبحنخُاة الُىمُت. الَرٍ ًُ مىوم 

با وأها طىت  03"طأبلـ  بني مظخهبلي؟ طأأحظاءُ متى و  بدون غمل ]مظخهس[نٍس

ي طً احاولت حُ  ال أغسف شابا زق  الػمل. فاملهدُجت غدم  ذلِظوضػُتي 

ما ًكظس  ،غدم جىقس الػملالظًٌ. مشٍلت الشباب مػين ًخىجب الصواج، الػمل و 

 اهخاحاز الشباب".ايخئاب و 

 السشهامت الػائلُتبمسجبطت إًهاغاث 

ً أي  بدون الخـٌى ُلى بِم الؼباب ٌِمل  مؼسوَ ملابل مادي مىخٌم ٌظاُدَم ُلى جيٍى

لىُت لرًً ٌِملىن كمً املالؼباب امثل َرا جىؿُف ًىوبم ُلى فسدًت.  وؼاء مإطظتمظخلل وئ

رة مً هسف لاب ِائلُت ال  .خجازة مثال(الِمل في ال)دون الخـٌى ُلى أحس مً املظح 

الخُاشة ُلى مبدأ  اللائماملجخمّ الخللُدي الاكخـادًت في  املمازطاثَرا الىَى مً ٌؼخغل 

ما ختى لى وان لامس مخِللاغحر اللابلت للخجصئت )للملىُت املؼترهت  ٌ املسجىصة ُلى لازاي ي باُل

 ج بدُث ،(6الفالخُت
 
 هسق حظُحر جللُدًت. خِاٌؽ بحن وؼان خدًث و لل امياه لمث

 :ًخأزجر بحن مىكفحن مخىاكلحنالؼباب في ُالم الاكخـادًت  املمازطاثجدـس َرٍ لاهىاَ مً 

جه ُلى ئًجاد ُمل في دز فبظبب ُدم ك .هفظه في الىكذ لهاغحر زاكّ و  الظلوت وظلهفهى زاكّ 

 بؼيل وامل:له زفله  زغم الابً أداء دوز الؼاب ًىاؿل  ،بطلوت لا خلىز و  زسميان آ

ه ي بىد   ،طسة ال جىاطبنيت التي ٌظير بها والدي الخجازة ال حعجبني وميزاهُت لا "الطٍس

ىت بػ  املاُ  الحصُى غلى زاجب شهسي ٌَرا أيىن حسا. غىدما آخر مً الخٍص

في الحالت و، يت. َرا ما ال ٌظمح لي بالخىقير وجاحهُو مشسوعخالُ طاغ اطتهلٌه

                                                           
ت ملىولت اللبائل في بداًت طىىاث مع  كمً جدلُم مُداوي  6  الوىطذ دو حازدان أحسجه وامي 5><6 الىاحهت البدٍس

Camille Lacoste–Dujardin ن الباخثت  " :جبح 
 
د أي مظدثمسة فالخُت َامت ججمّ في مجاٌ واخ 6><6 ه لم ًبم في طىتأه

دة ٌِِؼىن اُخمادا ُلى ألإلهخاج والاطتهالن أفسادا مً  ا مً الصزاُت". أهٌس:ؿٌى أو فسوَ مخِد   مىازد مظخسسحت خـٍس
Camille Lacoste-Dujardin (1976), Un village algérien. Structures et évolution récente, Alger : 

SNED/CRAPE, P 62.  

املىحهت جبدو َرٍ الىخدة مِخمدة في بلائها ُلى اكخـاد خدًث ًىفـل ًُ لازق ُلى لاكل فُما ًسف ئهخاج الخحراث 

ف ُائلُت، وؼاهاث اكخـادًت، حظحر جلظُم في حظحر لامىز الِائلُت )لالطتهالن والتي جدافٍ ُلى ػيل مً الال مـاٍز

ت...(.  املىخىحاث السمٍص
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طىت،  92 .لى ههطت الصكس" )ب.ىإأي ًت، لى ههطت البداغىد ًل ًىم إالساَىت أ

 ٌػمل بمخجس والدٍ(.

ُت ُلى أ إلكفاءَىان مداولت  ،ذلًول مّ و   ًجِل مًَرا ما في إلادازة، و ب لا طلىب ػُس

 .ابحن السغبت في الاطخلاللُت وواحب الخفاي ُلى املإطظت الِائلُت كُِف خىاشن ال

د، ألاجس؟..." ً، لي وألخي، ن حمال غلى والدي الري ططٌُى و . ٍها ال أٍز ُدقؼ أجٍس

 ب.ى(. املباحىر هكظه ًجاز" )لى لا ضاقت إإ

 للُِان أن  ًبدو 
 
ًمىّ ابىه مً البدء في ججظُد مؼسوَ  هرا لازحر ف ،ب  از لا م بلس ول ش يء مخِل

بحن  لتكاُدة مخلب   وفمبدَاء  َرٍ اللِبت جخم  و ، هه في أزر املبادزة بدال ُىفؼلبظبب زاؾ به 

 خدة الِائلتب َى الري ًلمً و ال ف ول فسد خظب مجزلخه، مجاٌ وؼانجددًد كىامها  ،الوسفحن

 دواز ُلى ول فسد مً الِائلت. ُلى جىشَّ لا  ةبالخالي فهى ؿاخب اللدز و  ،كمنها امسهٍص اٍدخل مىكِو 

ن في مؼسوَ الصواج لخىز  ل اججىبو  الاطخلاللُت.بىاء وججظُد مظاز في  ُخبتزس آالِصوبت جمثل 

د في جبُِتهم الري  تمً َامؽ ًداٌو الؼباب الخفاي ُلى  ،لِائلُتاًٍص لىً في الىكذ و  ،الخسٍ 

ً  ًدُل  هفظه  هىن مفهىمال ًخجاَلغامم للمظخلبل ز جـى  وحىد لى ئُىدَم الصواج  جأزحر ط

 ئو 
 
اللدزة ُلى )بمِنى الصواج باالطخلساز مؼسوَ وفم كساءة ُلالهُت ٍسبى الؼباب و ما ًسؼىهه. ه

ِني ،(الخيبإ وخظاب املخغحراث  اكادز  دزاللهم  ًلمًالِمل الخـٌى ُلى  باليظبت لهم ذلً َو

 تهدًد لا  امً ػأنه ةهس اسمظدبِدون ول ٌفهم ، لرا ِائلتُلى جلبُت اخخُاحاث ال
 
 اَسمان الري جىف

بالخُاة الُىمُت ملجأ باليظبت للرًً ال  ازجبان مِِؽ الؼبابالِصوبت، بدُث ًـبذ لهم خُاة 

 زلخلت َرٍ البيُت ًمىنهم 
 
لماهاث التي الالىلد" في غُاب سلي ًُ خُاة "ب منهم الخ  التي جول

ا امللابل "الاكخـادي".  ًىفَس

م خيً
 
مظخلبل مظخلس ت/خُاة ًىمُت مً حهت، واملتزوج/: ُصوبمىٌىمت زىائُت مفو َرا املجاٌ ٌ

(.)أ.ف ًـس ح أخد املبدىزحنمً حهت أزسي.   :، مصاَز

ٍاهُاحي الخاأي ال ًمٌىني الاغخماد غلى إ ،خهسا جماماها لظذ مظ"أ صت، في َرٍ م

 طىت[ 10 لم ٌػد مىرقسوظا و مؿترب في بي ]الحُاة ال جىجد زهت، أها مثال ال أزو بأ

 
 
ال ال ًمٌىني  مخكسج،جد هكس ي في مىنل وأ أجصوجن أ أخافغسقه، ال أ نيأله

 الاغخماد غلُه".

  زـىؿاالخللُدي  همفهىملوُِت مّ المً خالت أًلا  "الصواج"ددر ًُ 
 
م لامس ُىدما ًخِل

ىها  البىه، بلا بتزوٍج 
 
ها  -فاالزخفاء ػبه الىلي لفىسة اهلظام الِائلت وجفى وخدة جمثل لن 

ِد  ٌُِد حؼىُل مفهىم  -اكخـادًت  ّ الصواج في غالب لا  ًخم   لرا ،لهاللسابت َو خُان. جأزحر مؼاَز

 (: .ًـس ح املبدىر هفظه )أ.ف
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ًاف في الىنذ  ،"املسأة غبأ ال أطخطُؼ جاحمله، أوال ال بد لي مً ضمان دخل 

 طخطُؼ الصواج".لحاضس لِع الحاُ يرلَ، ال أا

  ُ خاٌ د بمياهت زب الِائلت الري ٌؼغله بِم الؼباب في َرا اللدز الللُل مً الاطخلاللُت مل

 أ الصخـُتهم جساذ كسازاتال م  ال هإالء ٌظخُِىىن بف غُاب لاب،
 
 ًمىً اللٌى أن   لت بالِائلت.و املخِل

ّ بهاامل  ذلً فِالُتجسحّ بدُث ، املذجىبتظلوت المً هُىبممازطت حظمذ لهم  م  لا  ياهت التي جخمخ 

للمجاٌ لامس ٌ ُىدما ًخدى   هفُسجو جاٌ الروىزي ملكمً اذلً  جلّالتي للخمثالث الخللُدًت 

 أن   . فِىدما ٌِلً الؼبابهثىي لا 
 
مً وزاء ذلً  فهم ًسفىن  ()زأض الِائلت "هسو لا"ىن مسهص هم ًدخل

را إلا دواز الِائلُت، لا واكّ جىشَّ  س ت و ش بؼيل واطّ مُلهم للخسٍ  لىاكّ ٌِص  ل هيازَو الِمل ُلى جوٍى

 أي مؼسوَ فسدي.

 شمىُت  وكُِاثالِائلت بيُت غُاب لاب و فسق ً
 
)أي  َاُىد صمًبجدٌو جىشَّ اللت مخِل

باليظبت لها املظخلبل الىخُد الخاكس. الصمً وفم  جلبوه، بدُث حغلم آفاق املظخلبل و (الِائلت

، ب الِائلت،فساد سجبى بباقي أاملاملظخلبل َى  بىحه َرا ٍلّ بالِمل في لازاي ي ...ئلخ، و بىاء مجٌز

طىت، ُامل  42 .)غ.م هما َى الخاٌ باليظبت لهرا املبدىرلاهبر طىا، س واَل الرهزاؾ ُلى 

 : الري ًـس ح كائال ًىمي(

ً  ومىر في ؾُاب أبي ]مؿترب بكسوظا[ " أها املظؤوُ غً البِذ البلىؽ و  وصلذ ط

مقهم ،(خىةإ 30إخىحي )وغً  طمح لهم ومؼ ذلَ أ ،ًاحترمىهني يثيرا ألوي أيبَر

 ، ت. بىاء املنُز  أها مً يهخم   جاحضير الخبن...، نطل لاغشاببالخمخؼ ببػ  الحٍس

م غلى ذلَ.نزلُت، إخىحي ٌظاغدوهني دون أن أبالشؤون امل قُما ًخص ميزاهُت  جبَر

ًاهذ و مي، أها و كل بها أجٌالبِذ، أ ر ًل ش يء، حظي  التي هي ي أمغىدما يىذ طكال 

 .زو في ندزتها غلى ذلَ"وي أأل إلى ونخىا الحالي وجىاصل الدظُير

ىرا دوالًُ، طىا لار لاهبر ًـبذ وفي َرا الظُاق،  م َو ب ال ٌظخوُّ التهس  و مظإوال بالخفٍى

ل مثل َرٍ املظإولُت  لدٍ ٌؼغل الؼاب َرٍ وا بِد زخُلف ،د الخىاشن الِائليذلً يهد   ن  ل مً جدم 

 ،ليل مؼسوَ بىاء أطاس ي ذلًُلُه لن   تواملدافٌلِائلت السمصي لاٌ املض زأم ُسمج املياهت بغسق

ٌ  لرالسؤٍت مظخلبلُت. ليل كل أو ُلى لا ه  ،ًمىً اللى
 
مؼسوَ الاطدثماز كمً في غُاب وأه

الخفاي  أطاطه ُددًا، ال ًمىً اخـاٍؤكُمت ذو بىاء مظاز  فيالؼاب  ًىسسن، زاؾ اكخـادي

 .املساكبت الُىمُت ملـالخها كمً املجاٌ اللسويمترافم مّ و  ،ُائلخه مياهتُلى 

 ًـس ح أخد املبدىزحن: 

 يبر "بصكتي لا
 
مظؤولُاحي اججاٍ مً  أَممي مظؤولُاحي اججاٍ أ طىا في أطسحي قئن

 )ٌ.م(. خىحي"إ
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حظمذ له باالهدماج في َرا  هذاجىزة ًُ ُلى بىاء ؿ (.ٌ.ن) مً حهت أزسي، ٌِمل املظخجىب

ت، لرا ٌؼازن في لا املظخلبل ًـبذ  املجاٌ زـىؿا ُىدما صة( ُماٌ الجماُُتمسجبوا باللٍس  ،)جٍى

ت.  ليهاسؾ ُلى خلىز حمُّ املىاطباث التي ًدعى ئًدهما  ًلىم بما في ذلً املىاطباث الجىائٍص

لدواز التي وان ُلُه أن والدٍ، با اوزٍثوبـفخه  الخلىز الدائم، مً زالٌ َرااملظخجىب  الؼاب

ُ   ؿىز ـُاهت ث بًدؼب   همالى وان ُلى كُد الخُاة،  أبٍى ًلىم بها ُ  الترب ، "لاماهت" املمثلت فيت ت الِائل

ً  التي(و طُاق البإضزاؿت كمً )و"الخلامً"'الىسامت'  ا في ُالكاجه مّ آلازٍس في مظِاٍ ٌظدثمَس

 . للبدث ًُ الِمل املأحىز 

ت ٌ.نُلى طيان  فسوكتاملو  لىاُد املخِازف ُليهالل الامخثاًٌدفّ  ّ "اللىاُد  .اللٍس لخدب 

لامىز ججاٍ ف الخـس  ه "ها جىح  ن  أٌِخبر  فهرا لازحر .كىفمان غزفُىما ًخددر ُنها ئالاخخفالُت" مثل

ا كلُلت أ  وطُلت جىاؿل مخِازف ُليهاو ا ُلى لاكل حِخبر زطمُ لىًَمُت و ُدًمت لا و التي وِخبَر

ً"ر مً زاللها الفسد ًُ شخـِخه أو امخىاهه لل ٌِب    املبدىر طلىنُد اَرٍ اللى جسافم . 7زٍس

تزحاٌ مً  "زحالبـفخه " ص ُت ىبذ زغباجه الؼبابخف ،اللٍس كمً  السمصي زأض ماله لغسق حٍِص

ت ث راُلى ؿىزة الالؼاب ووفم َرا الظُاق، ًدافٍ  .املجخمّ اللسوي  ً مً زالٌ مفهىم الجد

ت مّ الخٍِسف الجماعياملخىافم  ذ ٍـس ثل َرا الالتزام املبدىر للخم  ٍدفّ و  ،له ُىد طيان اللٍس

 بأ
 
ُف ُىدما ًخى  ًىما ه لم ًىاحه ه هما ًدسؾ  س ُسق في طىق الِمل املدلي،فؿِىباث في الخًى

ى بولىضُلى ئزفاق ذلً 
 
ت مً زالٌ الخلىز فيللمجاٌ اللسوي  هجمل والري بدون  ،مجلع اللٍس

خماد   ُلُه ال ًمىً ملياهخه طىي أن جيىن َامؼُت. الُا

ِهفي  .ٌ.ن املظخجىب ٌِخمد ِائداث المىازد الىاججت ًُ لل الِائلُتدازة إلا ُلى  جدلُم مؼاَز

اػغاٌ التي لل  املالُت م ذلً بمظاَماث أ، بىفظه ًىجَص  ُ د بِم ًلاف ئليها ، ُتهامحزاهُه في زٍو

خىن وبِم لا الُِيُت الِائداث  ذ الٍص ىت املجزلُتمظح  فهى بمثابت  ،غىاممً بُّ ٍش ، في خحن ر الخٍص

خباز م ملترخاث لا  ن  ر زواباجه أجسج   وفاة الصوج للد دفّ  .في طُاق َرٍ إلادازةُُىه مأزىذة بااُل

لها َو  ،ِائلتزب  الىلي مظإولُت لخ لام   وحىد ا لاهبر دون بنهل رٍ املظإولُت ال حظخوُّ جفٍى

ن ،ٌ مدادزدىا مّ مداوزهامً زالو  وخدتها. مدخمل لخوس تهدًد ت بدكت اطتلىا  جدبح  راجُجُت مىكُى

للِالكاث مدخمل ي ازخالٌ ب ألى اجساذ وكُِت الخىم لخجى  والتي تهدف ئ ،م  وطالطت مً كبل لا 

َ، بما في ذلً ُلُه ول مؼسو  ًمس   الثلل الريمسهص  (م  لا )أي  جـبذ بدُث بحن أفساد ُائلت

 ئليًبِدٍ ًُ املجٌز الِاكد  ُىدٍ ؼسوَ شواجئمياهُت ملي الري ًلص ي أهفظه  .مظخلبل ٌ.ن

لِه  . ًـس ح املبدىر كائال:  (ملا أي )ُما" بمىأي ًُ "جمىُازث ه ٍو

                                                           
7 Cf., Goffman, E. (1993). Les rites d’interactions. Paris : Ed Minuit, p. 48-49.  
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 خنيمي، ال ًمًٌ الابخػاد غً الاوظاهت التي زب  وابخػد غً أ نبل أن أجصوج"ال أ

 يبر".أن جساوي أل جذ أل ضح  و 

في ت ول خسٍ   مىّلِظذ مسىىكت لدزحت  ،الدزاطتَرٍ ُُىت  ،لدي الؼباباملبادزة الفسدًت 

ــفل املىاوزة. ل ؼم  ـ  ً الى لئ همبِلهم في بىاء مؼسوَ مِحن، ًلجأ هٍس  الدزاس ينهي ُلب فؼلهم املخيٍى

ٍ  ان لدزٌى طىق الِمل وػغل مهىت ذاث زاجب مظخلس و الخمس   بغسق ت الخُاة لخسوج مً دوز

  ُ ّالُىم
 
ً ًيىن  لىً كد .هدى املظخلبل ت والخول  جسبفًدبّ بفترة لم  ئذا غحر مجدي َرا الخيٍى

ً أو أ اليؼان املنهياطخغالٌ مِازف ػهاداتهم في ب حظمذ لهم هممً  وزفُّلى ملخابِت جيٍى  خًٌى

 . في طىق الِمل

 و
 
ًالاهسسان في ل في الىاكّ ًمث ها ب ًمس  ، 8خفٍ ماء الىحه غاًخه هلع ُبىز  املنهي الخيٍى

جدظحن و جلبُت لسغبت مدُوهم و  هفُ ن ُلى الدسجُلسغمحم بحن مً املدزطتالؼباب املدظس  

م ً .مٌهَس في الخللُدًت آلاًلت للصواٌ مىحىدة بؼيلها الولىس ي  ومّ ذلً، جبلى هسق الخيٍى

ت  ً باُخباٍز هلع  حدًدة. الىاهبدأث جأزر أ هان  ولى أختى اللٍس ذ الخالي ٌِىع مياهت الخيٍى الخـٍس

بلىن في كساَم لُىاؿلىا الِمل  ًسلِىن له ُىدمازـىؿا  ،ُبىز بدون أي غاًت مظخلبلُت ٍو

اٌ ًىمُ اٌ مظاُدًً أو ُم   حن: بـفتهم ُم 

ً في الظمعي البصسي للترقُه قهط، "حالُا، أ مثل َرا  ىكػنيطِ ذابمانىم بخٌٍى

ً  .(.)ب.ى؟"الخٌٍى

جيخٌس  َرٍ الفئت التي ملجأ َى  sous-prolétariatالخىاحد كمً الخـيُف املنهي لادوى

 :. ًـس ح أخدَم كائالاملظخلبل بدٌ أن جخجه هدٍى

ٍالىزٍا جس "غىدما زطبذ للمسة الثاهُت في امخاحان  ال في الالخاحام د  الب دث طٍى

 ً  .الخخسج باح  غً غمل بػدولٌني لم أ في جخصص جهني أشؿاُ يبري،بخٌٍى

ً للحصُى غلى مظخىي جهني طامي زم طنري  طأواصل ينأه لازجح ماذا  الخٌٍى

 (..)ٌ.م "طأقػل بهرٍ الشهادة

 الشباب السحُل: ملجأ

تراف الاحخماعي بِم الؼباب ُبازة ٌظخِملها  "الىهً زازجمىحىد  "املظخلبل الباخث ًُ الُا

ِهم املظخلبلُت فهم  املدلي. في املجخمّ اللسويجمىنهم مً الاهدماج ت َىٍ  ًُ و  ًسبوىن مؼاَز

إلاهاز الخللُدي للِائلت ومىحىدة مّ ِاهع خمَرٍ الفىسة جىدزج كمً مىوم و الخازج،  ئلىبالظفس 

                                                           
8 Ibid., p. 21. 
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 مجاال  حِخبٍر زُالُت وفم هٌسة امبيُ ملجأًمثل  "الخازج" .ُىدَا مِخادغحر في كوُِت مّ ما َى 

 : بدًال

غمل، زبح املاُ زم  ألجل"َىا ال ًىجد مظخهبل، ًجب غلى ًل شاب الرَاب 

 الػىدة، إ
 
أو زالر  لػىدة بػد طيخين لًٌ ًجب ا ،ه املظخهبل الىحُد املمًٌه

 طىىاث أل 
 
بلد أجىبي ؾير هكام املاُ في هكظه والػمل وإالػِش َىاى ٌػني الص يء  ن

 .(.")م.أمجد

ّ و ز مً طلوت لاب، جدلُم الراثالخدس    لن  مدلُا  ؿِبت املىاٌالاطخلاللُت هي مؼاَز

ٌ مً  همجمىِالاحخماُُت لىاُد ال  ًيىن ئال  الالخـٌى ُلى ذلً  أن  ، وبما لفسدامياهت ئلى  الىؿى

ّ مسبدت للماٌ مً ، ٌظدثمس الؼباب الفسداهُتفيها خجلي املجخمِاث التي ج ًلفي  وكخه في مؼاَز

ت جثحر ؿىزة . زسآحل الىؿٌى ملبخغاَم املخمثل في الاطخلساز ببلد أ  ٍ مً هسف  "لخازجًُ "ااملسو

ً واملخلاُدًً الِائدًً لزق  تًُفتها ى ، فالالخداق بهفي زغبت الىهً املهاحٍس ًُ جسفي  إلاهياٍز

 هٌستهمالهجسة وفم "، فــالىهًفي أزق ومظخلبلهم وأخالمهم  همتذواجدلُم  ىاللدزة ُلالؼباب 

ا ز، حل الخدس  هي مـدز زساء وفِل خاطم مً أاملثالُت   ،د ئهياز مِانها الخللُدياملخِم  الغسبت أم 

 .9".مان...ولماث الفسح، الظِادة، لا مّ  مازل مِاهيهاخجبدلُلت أزسي خٍِسف اللى ئ ىفدظع

لغاًت بهدف جىفحر املاٌ  ةز االدجؿلل الري ٌِمل بمهىت  (.م.أ) َرا املثاٌ للخدًث ًُ هاًلىد

ى لا ،طىت 79َرا الؼاب ًبلغ  .للخازج الهجسة جىكف ًُ  زىاث.ر كمً زمظت ئزىة وزالر أهبَو

  اجابّ دزوط(، و ابخدائي طىت )الـف الظادض 67 الدزاطت في طً
 
م "ما لم جللىه في الفسوظُت لُخِل

ُ  له   الري ٌؼخغل والدٍ بمإطظت الالىترومُياهًُ كائال: .ًـس ح م.أت". املدزطت الِمىم

، لٌني هدم غلُه َى غدم حػلمي للكسوظُتسيذ املدزطت في الصل الظادض، ما أ"ج

 أ
 
الهساءة والٌخابت بهرٍ م حاُو اطخدزاى ذلَ بمخابػت دزوض خصىصُت لخػل

 اللؿت، إ
 
 .للخازج"ه هىع مً الخاحضير للرَاب ه

ى  ،ُائلخه أزاي يفي الدجازة املظخسسحت مً  (.م.أ) املظخجىب ٌِمل ُلى  طاس يلا  هوؼاهَو

ٍلجأ في فتراث أزسي الطدبداٌ َرا اليؼان لاطاس ي بأُماٌ و  خت،وهبُِخه املإك مً ؿِىبخه السغم

خه زسي أ ا لدي الخىاؾ في كٍس ٌ ئلى مجسد ُامل مظاُدو ًىجَص . manœuvre حظخدعي مىه الخدى 

ً  هُىد بلىغالدجازة باطخسساج املبدىر بدأ   :ًـس ح كائال ، وخٌى ذلًمً ُمٍسالِؼٍس

ً طىت غىدما بدأث " في البداًت يىذ أجمؼ  .الػمل بالحجازةًان غىدي غشٍس

ًان  .مً أجل بىاء مظخهبلي في الخازج" ا ًمًٌ أن ًاحمله الجساز مم  حمىلخين 

                                                           
9 Sayad, A. (1975). « El ghorba : le mécanisme de reproduction de l’émigration », in actes de la recherche 

en sciences sociales, n° 2, mars, p. 65. 
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ً  في َاملظخجىب  اليشاط لخاحضير مظخهبله  َرافي  ٌػمل بدون اههطاع رٍ الظ

الحجازة التي  ًان ًٌظس  التي نضاَا في َرا الػملظىىاث الخالُ بالخازج، و 

 جىقير زأض املاُ "للهجسة". أجل مً هامداخُلخس د  ٍو  هالياحى  ًبُػها مل

س 
 
اطخِداداجه بو  الدجازةبلىء النهاز، بظىق ت، راث الجىٍ  بالخغح   (م.أ)لـ  باليظبتًىم ُمل ًخأز

باهخٌاز  ، ًجمِها في مىكّ الاطخسساجفي خالتها لاولُتحجازة  5: هلمِد  ما ًىمُا ٍيخج و  الىفظُت،

م الىهني بىاطوت للِسق في اجىحيهها  مالدجازة ض جىد  حساز شزاعي. لوٍس غاًت  ئلى ُلى خافت الوٍس

 ٌِىد . دج للىخدة 5=و 5;بحن بثمً ًتراوح ما بُِها 
 
 مظخلبله في ملل هرا الِمل بالؼاب م حِل

هسق مىكَى مً الؼباب الىٌساء و  لاكسانالخواباث مّ يهُمً ُلى ، فلى للخىكُذ .زازج الىهً

جلدًم هلب الخـٌى  احساءاث هُف جخم   الاطخفهاماث الخالُت: جإهٍسو  ،"الخأػحرة"الخـٌى ُلى 

 بِت؟املخ   لىـلُاث؟ ماهي الخدابحر الي ؟ ُبر أُلى الخأػحرة

ه كام بب هفظهاملبدىر  حًـس  
 
ا مً الدٌو للخـٌى ُلى جأػحرة فسوظا و  هلبا 5; خلدًمأه غحَر

 :لاوزبُت

حُى بين أصدنائي. هدبادُ املػلىماث أطاس ي للحدً  بُني و  مىضىع"الخأشيرة 

لها ن ههدم التي ًمًٌ أ الهىصلُاثحُى و هدمها بظهىلت، ُو التي جالد  

 لخ"......إىاملكاج

 
 
ُ  املدواث لا طلظلت مً الؼباب  الخُاة ُىد دوزة لجخسل ِت لللُىد التي حُِلهم في ت الساحهىم

َى  - خلبلله الدزٌى للمظباليظبت الري ًمثل  -للخازج الرَاب ف طاس ي،سوُهم لا مؼجدلُم 

( في .خبان جدزل )م.أمً إلا  مسخلتالخأػحرة جبدأ ُىد زفم هلب طبب اللغىهاث الدازلُت، و 

 
 
لض ي وكخه في الرَاب و، ًُ الِملفيها ف دوامت، ًخىك ت و إلا ٍو مدًىت ُصاشكت، ئخدي ًاب بحن اللٍس

فُه "ًلخل  الريامللاهي امليان جـبذ و  ،ًُ ملس طىىاٍ ولم =مظافت مدن اللاخُت البُِدة ب

 .هفظها خالملا ٌؼازوىهه مّ مً " هوكخالؼاب 

هفظه املظاز  ،الرًً وحدوا أهفظهم في الِمل كمً مهً الدجازة ،ًخلاطم الىثحر مً الؼباب

طبل و  الاهخاج أدواثِامل مّ هُفُت الخ  و ، هااطخسساحفي مُدان جلىُاث ًخِلمىن ،بدُث (.م.ألـ )

في  حُاٌ الظابلتهإالء الؼباب ًيخمىن ئلى حُل جللى خسفت مخىاززت ًُ لا فلبلاُت. تروٍج لال

ت الخدظِىاث جىثُف إلاهخاج وئكفاء هدف ها بزونٍوى  و  بت طابلااملجس   ٌظخِملىن مِازفهم، اللٍس

ال جخىكف  .مظخوُلت اكوِ النهائُت افي ؿىزتهـبذ ج بدُث ،تىدىجػيل الدجازة امل جمع  التي 

لحن مّ املدى  فيها خفاوق في ػيل حِاوهُت ًالبُّ  أًلا هسق  جمع  بل  ،جدظِىاث ُلى الؼيل فلى

 .املظخسسحتالدجازة أطِاز خٌى 
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ا ما ػيل مجاٌ مدمج جأزر  ،زحراأ ت هُى رة مً زحلإلهخاج مً زالٌ الاطدثماز في املسخلت لا اللٍس

ل. ُت املخمثلت في هخاحطحر الِملُت إلا  في  ُلُه ىالما جدـ هإالء الؼباب ٌُِدون اطدثماز فالخدٍى

را اليؼان  الظىق،ً أحل جىفحر مىخىج وامل في م مؿغحرة الدجئهخاحُت الخىلُب في وخداث  َو

 
 
ت ًٍمظخلس لل باليظبت ل املـدز لاطاس ي للِملًمث م ما ًدلمىن به اهخٌاز في  في اللٍس جدل 

وىن له و 
 
سو  ."لرَاب للخازجا" املخمثل فيٍو

 فىسة السخُل  ن  ال ًبدو أ
 
ف الؼباب ئلى مجسد فسد خالم بالهجسة وفم ما ًيخجه مً ؿىزة جلل

ّ ملاوالتهم الـغحرة و ، بل ًلىم َإالء بمخ"العجائبذَىُت هموُت ًُ "بلد   كد التيابِت مؼاَز

ت ًُ جىح   جىؼف مؽ الاطخلاللُت الفسدًت بؼيل بدث ًُ السفّ مً َاو ه هدى الاطخلساز في اللٍس

 . واَ أو غحر واَ

ل الدجس بِد أن جسلى لفترة زاٍزئداطدثماز (.م.أ)ٌُِد مثال  ًُ  وححزة في وخدة ؿغحرة لخدٍى

 الدجازة و للوّ فِؼتري آلت  ،ئلى الخازج الهجسةمؼسوَ 
 
ن في وزػخه البدائُت دون ف ػابحًٍى

مياهُاجه الخاؿت دون جدزل املبدىر مؼسوُه باَرا م ي مإطظت. ًدل  اللجىء ئلى مظاُدة أ

ٌ ٌ ئلى دُث ًخدى  ب ،ُائلخه بغُت جىَسع ُملُت بىاء مجاٌ ًداٌو ؿِىد الظلم الاحخماعي  ملاو

ً، رمى طخلاللُخها ُ  املَرٍ الخوىة و  طً الِؼٍس تزاماث الل( .)م.أسلّ جال  ،بمت مً كبل لا د

ِه ُائداث دفّ خـت مً  ( ِائلُتال للمـلختمؼاَز لتو  ،)املظاُدة في بىاء املجٌز  وفم َرٍ الوٍس

، غاًخه في ذلً ججظُد مؼسوَ الهجسة ختى ولى بدأث الخاؾ بهالفسدي ُامله الؼاب امللاٌو ًبني 

جي: أطباب جبىيها همؼسوَ مظخلبلي هدى "الخازج امليؼىد" في   الصواٌ الخدٍز

 ".ال شلذ أحخكظ بالىهىد التي ادخستها للهجسة"

ًبدث الؼباب فيها ًُ التي و مسخلت الخجٍسب املىحىدة في  - املخىالُتالومىخاث  جخالش ى َرٍ

ظعى  ت أمام - ن هفظهُيى  لهفظه َو مً وحىد سغم البف .السكابت الاحخماُُت التي جخىاحد باللٍس

 ّ ما الخظً ظلىن ذو الًدسؿىن ُلى ؿىن ؿىزة اللسوي  ال ًصاٌ َإالء الؼباب ،الهجسةمؼاَز

ت جٌهس  مّ أفسادِالكاتهم ف، بِد دام خلم الهجسة لم ًخدلم   أي ئلىلهم اللٍس
 
س لهم مدي جىف

التي ٌظِىن طخلاللُت َىامؽ الا زغم  الخسحت لاوكاثفي  بالمان إلاخظاضالخللُدًت  لاهٌمت

ال ًىفي اللسوي في املجاٌ الفاُل الاحخماعي دوز ُدم لِب ئن  ملدُى اللسوي. كمً اللخفاي ُليها 

الخلَى ال ًىىس ماٌ الجماُُت و ُفي لا  املؼازهت ال ًىفيو  (لسازاث الجماُت )جاحمِذلاخترامهم 

ً   هباز لللىاُد التي جدىم الِالكاث مّ  ت باليظبت للؼباب الساغبحن في الهجسة هي الظ ، فاللٍس

 بمثابت كاُت اهخٌاز في حى مً الومأهِىت.

الـِبت املفسوكت مً  إلاحساءاث ئلى الهجسة حِىدجدلُم مؼسوَ  ُلُىا الخرهحر بأن  ؿِىباث

زىة لا جسجِب أًلا مخِللت ببيُت الِائلت و و مً حهت،  مللف الخأػحرةفي مِالجتها  لاوزبُتكبل الدٌو 
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لُه أًلا ًلّ ُبأ لِب دوز فِلى لار لاهبر طىا ًلّ ُبأ الاػتران في املؼسوَ الِائلي. كمنها ، ُو

س لا  ران الِىـسان هفُالن بخِوُل ُو د والاطخلاللُت و ب في خاٌ غُابه، َو مؼسوَ كلت مظاز الخفس 

كمً الِائلت مىحىدة دواز جىشَّ لا َ ( التي حؼس  ةًدًىلىحُت )الفىس لا الهجسة، زـىؿا ئذا واهذ 

د مـحٍر بمـحر الِائلت:   لخدد 

 "أ
 
حاُو الهجسة لى الخازج وواجب البهاء، غىدما أقهد لامل أالهجسة إ ذ بينها مشد

 ي، لِع لدي السؾبت في جسى أمي وإذا ذَبذ لً أغىد أبدا"وي طبب أنى لًٌ ٌشد  

 (..)ب.ى

 زس ًـس ح كائال: مبدىر آ

ت(وجسى ألى الخازج ال أطخطُؼ الرَاب إ" ، أغمل بشٍل مي العجىش َىا )في الهٍس

 طخطُؼ الرَاب َىاى أل ما لدي ال أبها ناوؼ ، أغاد
 
َىا،  يغِص ًٌكي ه لدي ما ه

ٍان أ  (..)ُ.ى هام قُه، لدي غمل )بل أغماُ يثيرة("لدي م

 َل ذلَ ممًٌ؟  جسوٍ  املظخهبل.

صب  ٌظخِملال   ،إلازىة )الىالدًً، ُائالتهملخلبُت خاحاث فلى دزلهم  مدزساثالؼباب لُا

خماد ُلىأًلا في جدلُم أبل ٌظخغلىهه  ،لازىاث( ادًت )في إلامياهُاث امل خالمهم التي حظخىحب الُا

ِهم املظخلبلُتالؼهاداث الدزاغُاب الخأَُل املنهي و  جم  هظبه  ماب مظخُِىحن ،طُت( لخدلُم مؼاَز

ُت كادزة ُلى جىلُد بىكِ بغُت اطدبدالهبؼيل مخلوّ  ذ  ي جمالتزالٌ طاُاث الِمل ً ماٌ م

 الدزل الدائم.

للجىء الخاحت دون بما ًجب اللُام به مظخلبال  ُلى الخيبإ ججظُد الاطخلاللُتمداولت حِخمد 

مً زالٌ بِم ُلى السغم مً لازباح اللئُلت التي جم  حمِها و  ت،أو طُاطُ تُائلُ لىؿاًت

الؼباب ًداولىن جىدٌع زأض املاٌ لخىطُّ أُمالهم بُِدا ئال أن   ايؼاهاث التي ال جصاٌ في بداًاتهال

 ( .فباليظبت لـ )أ.ف جُت.اًُ لاهس املإطظ

لي غالنت  ذلِظ لِع َىاى ال الدولت ال أي شخص، ،أجسى حُىاهاحيو  حب السعيأ"

 ."بهم 

 فُه لي املظدثمس يهدف ئلى جىمُت زأض املاٌ لاو و  الاكخـاديالخظاب  ُلى فِل ٌِخمدَى فالسعي 

ت ماٌ الخجاٍز ًَرا الخظاب لِع هخاج و  ،في لُا ثلافت ُائلُت ب فلى بل َى مسجبى 10مدزس ي جيٍى

د الؼباب بأدوات ِهماللالهُت ِال هاجصو   .لادزة ُلى جىمُت مؼاَز
                                                           

م الدزاس ي بِد الوىز  10 أو املخىطى، بِىما آزسون )الثلث(  الابخدائيللخرهحر، فأغلبُت الؼباب املظخجىب لم ًىملىا مظاَز

ت دون واؿلىا دزاطتهم ا   لىزٍا.ايجمىنهم مً الخـٌى ُلى ػهادة الب لثاهىٍ 
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بت  الاكخـادًتدازة إلا أطالُب  جصاٌال في الىاكّ و بما أن  - منهاالخدًثت أو ُلى لاكل اللٍس

ّ الؼباب جس  لم جلم بِد  - لىنها لِظذ بدائُتجىص ُلى مفاَُم مض ى ُليها الصمً ئلى خد ما و مؼاَز

ُت بفلل جامِت الاملِسف بِم الِائالث التي وؿلذ ئلى ، فباطخثىاءاملألىفت خهفي بُئمجالها 

. خللُديال لالكخـاد مياها ،، ئلى خد هبحراملجاالثال جصاٌ َرٍ  ،أفسادَابِم لت ُدزاطالظازاث امل

ٍلت زطم الخوىن الِس  أزىاءهٌسائهم ججازب الِبر مً الؼباب ٌظخمد  ،وكمً َرا الظُاق

الىعي بهؼاػت الخىكِاث ًبِد ول املجاشفاث التي  .ملظخلبلهم دون إلازالٌ باًلاُهم الاحخماعي

ً فسؾ الىجاح، ف ت التي ًجب خاٌ باليظبت لهرا الؼاب ًمازل املظخلبل جَس رٍ  ،اجسوٍلهالداب  َو

لت  فترةجخولب الىٌسة  لدي الؼباب  صمًئُادة جددًد مفهىم الٍبدو أن  و  ها،في الطدثماز لهٍى

 ئلىالؼباب ًلجأ  ،وفي الىاكّ ُاث التي جفسكها َرٍ "الخطخُت ".إلامياه حِبئتكسوزي مً أحل 

هت في "مرهساتهم " جأزحر  ِهم الخالُت و  ئلى ئلغائهاأو إلاحساءاث املدو  حني مً أحل الترهحز ُلى مؼاَز

ل  .ُائداتها ُلى املدي الوٍى

د خهما ً ،مدواث شمىُتب لؼابالاحخماعي لظاز املد دد  ًُ   مفهىموحه الخـىؾ  وفلها ُلىدد 

ه اطدبوان َرا لازحر حسي ئذا و  ،لدًه ملظخلبلا
 
 ئذا رلً ف ""هجاح ُلى أه

 
جم  ال ًيىن له مِنى ئال

ومىح ل اجدلُلبىؿفه  ،لىجاحىٌس لًُ  الخجازب التي ُاػها.في طُاق طلظلت لاخدار و وكِه 

ا َى ُليها،م أُلى احخماُُتياهت مل قيتراللى الفسد ئ زـىؿا ُىدما جيىن املياهت هٌسة السي ى  م 

م  أدوىدزحت في مً طحرجه الراجُت( )في مسخلت ما الاحخماُُت لاولى 
 
الاحخماعي، وبالخـىؾ مً الظل

 .ًل غُاب لابُىدما ًجد الؼاب هفظه مبىسا في وكّ زب أطسة في 

في وكّ مخأزس أزىاء ئُادة جددًد الخاكس للظحرة الراجُت  السشهامت البُىغسافُتخىاحد ج

ً  مغادزة جخىاو  ،في الٌهىز مبىسا الاحخماعيهمىخاث الىجاح وفي الىاكّ جبدأ  واملظخلبل، فم مّ ط

لؼباب امسخلت  فُِِؽ ،تفي املسخلت الابخدائُت أو الثاهٍىمً أحل الِمل ملاُد الدزاطت الؼاب 

ئذا زحِىا ئلى ُمٍس زـىؿا  ،ئلى ُالم لِع ُامله ًىٌم  بدُث  ،هفىلت أكساههمسخلت باملىاشاة مّ 

دججسبخه هؼاب  .ىجيالبُىل املىجص في حغُحر ًخسر مِنى  مظخلباللخلازب ُبر الصمً وجخىاؿل  جخمد 

 وبازخـاز، الٌسف الاحخماعي
 
 .ٌا للمظخلبل. ًـس ح جدلُلف مً البإض في خد ذاجه ، ًمثل الخسل

 كائال: .ن

ال ًىجد شاب جسغسع يما جسغسغذ )لاب  ،أجريس ذلَ مثل جريسي ألحدار الُىم"

ًان طً املباحىر أزبػت طىىا ذ بهسة بىكس ي ،(ثجىفي غىدما  لدي حظاب  ،اشتًر

 .ًل َرا حههخه بظاغدي ألهىا يبرها في البؤض" ،أملَ أشُاء مثل البهُت ،بىٍي

(، .)ٌ.ي ٍخىافم الخاكس مّ املظخلبل بؼيل ُؼىائي ُىدما ًخم ئزازة خالت الِامل الُىميو 

مدىت فلدان الىالد التي أُاكخه ُلى  َرا لازحر  ججاوش  مابِدف ،طىت >7بالغ مً الِمس ًدُم لاب وال
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ه كـس مً زماٌ
 
 جىفحر ًسوف ملجابهت الخُاة الُىمُت، ًومذ َرا املبدىر لسؤٍت مظخلبل ًبدو هأه

ازُله حظُحر مدٌِخمد املبدىر في ذلً ُلى مغامسة حِس ى ملىاحهت الصمً اللادم.  كمً طُاق

ـ  امل ً له حظمذ و ُامال مظاُدا،  خهلت مً ُمله بـفد  ًمىًماٌ  زأضُملُاث الادزاز بخيٍى

ػساء في لغلبُت مددزِىا( أو هما َى الىكّ باليظبت  إلاهجاش )في هىز  الِائليٍز في بىاء املجٌز اطدثما

خىن املىزوزت ًُ لا  الِىاًتأو في  ،بِم لاغىام حِوي لدظُحر في ا ق وس الَرٍ ومثل ب، بأشجاز الٍص

ليؼاهاث باوالِمل جسـُف حصء مىه لالَخمام له  دُذً الىكذ بؼيلللمظخجىب الفسؿت لدظُحر 

تاملأحىزة ُلى مظخىي   وزػاث  اللٍس
 
ّ الِائلُت.ىه مً املخابِت الدائمت ل، هما جمى  لمؼاَز

ً"ليي "ًيىن مثل آلا  تاملبرمج تاملهىُمً زالٌ َرٍ الخسهُت (.َـ.ي)املظخجىب ٌظعى   ،زٍس

له لُيىن في الى التي ج تحخماُُالا  التركُتولها جـبى هدى البدث ًُ مجهىداجه ف كّ الاحخماعي َإ

ه 
 
ً ئُادة ئهخاجج .املِظىزةأبىاء الِائالث الري ًدخل

 
فِاٌ املإهسة للمفهىم الجماعي للىجاح لا  مى

بىاء ذلً:  ن واهذ الىزػاث غحر ئختى و املىخٌم الدائم )الِمل هما ًمازطها املبدىر الاحخماعي 

، الخسؾ ُلى جيازس كوُّ جُا مً مً الخسوج  الغىم...( املجٌز امؼُت لالهدماج في مياهخه الهجدٍز

ِه الِالم اللسوي، بدُث  دد  ًإطع مؼاَز ،طىاء (.باليظبت لـ )َـ.يالِمل ف به، الخاؿت املِالمد ٍو

هٌسة  في وحىداللسوي في الظلم الاحخماعي الخمىكّ ئُادة  ٌِوُه فسؿت ،ازمٍصا أو مادًوان 

 .تمظخلبلُ

ب لاػغاٌ املإكخت التي جسمص لظىق الِمل وججى  دزٌى الًلّ الؼباب اطتراجُجُاث بهدف 

را ٌظخىحب  ،للهؼاػت ت ليل مؼسوَ  الاحساءاثُللىت َو فهم . ممىً مظخلبلياللسوٍز

ؼبياث َرٍ ال ججيسبدُث  ،لفسؾ الِملدهم ُجلدًم جسػمً أحل  هامِازفهم وػبياتٌظخِملىن 

لت في الاحخماُُت الخيؼئت ماهً أكمً و أ اللسابت الِائلُتاُخمادا ُلى زوابى 
 
لاخصاب املخمث

 طىت( كائال:  88، .ز د.)الجمُِاث. ًـس ح الظُاطُت و 

. "(غصاشنت)الصىاغاث الالٌتروهُت  SONILEC االىفي صىه وغدووي بػمل"لهد 

س الىطني. أغلم أ املػني بهرا الهُى ًيخميالشخص   ملٌخب جبهت الخاحٍس
 
باهخظاز  هه

ن بمجسد اطخالمي للػمل، لِع لدي خُاز، إ لها لهحى  "الدشِبت" )زشىة( التي أ

 .نىم برلَ"طأ الدقؼ مً أجل غمل ب غلي  جىج  

د َؼاػ همبِلف املظخجىب، ول الؼبابَرا املىكف ال ًخلاطم  اهوالكا  هم الاحخماُُتتجخدد 

)خالت اليؼاهاث  أفاكا لبىاء هٌسة للمظخلبل زـىؿا ُىدما ال ًدُذ لهمللِمل  أداجُتمً ملازبت 

ل ال في خحن،املهىُت املإكخت(
 
أي  الري ال ًملً ( .)ٌ.ن لدي الؼباب ؼغل، ختى املإكذ مىهًخمث

ل ت في ، مَإ ٌ  اليؼاهاثمً مجمُى رٍ لا  التي حِوي فسؿت للخـى ػغاٌ املىجصة ُلى دزل، َو
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م لل زاكِت في َرا ( .املبدىر )ٌ.نم . ًلظ  وؼاهاجهو  همىطم ُمل ، فليلومِترف بها دوزيالخلٍى

 وكخه هما ًلي:  امللام

ً الصُل املصادقت لكترة قصل السبُؼ و  وقجىاشؿاُ البىاء أ" مً غىدة املهاجٍس

البىاء في  مً أجلمبالـ مػخبرة  جىكو هرٍ الكئتشسوغهم في بىاء مىاشلهم. قو املهجس 

ت   ،الهٍس
 
الػمل في  ًخخلل ونذيما واجهاتها املصخسقت، و  ػسف مىاشلهم بٌبر حجمهاوح

َرا إلى ونذ الػامل الُىمي  ًخىاصل ىمى الػشب.ً ماجمؼ الخبن غىدوشاط  البىاء

ُ أقصل الشخاء، باحُ   وبداًتقصل الخٍسل ؾاًت   شخؿل في البظاجين والحهى

ىبػ   أشجازخطػُم نىم بأو 
 
 غخني بأشجاز أ، يما لازاض ي مً املخهاغدًً مال

خىن  شجسة نام بمضاغكت غددَا وزر بظخان مً زالزين )غً والدٍ  التي وزثهاالٍص

خكسؽ  ،خمع مساث( خىن ماحصُى جمؼ لٍو ت".غصٍس في و الٍص  مػصسة الهٍس

ا في مظاز بىاء مدىم للمظخلبل، به ٌؼ صمًالخلظُم ف ًمثل الِمل املإكذ ُائلا بيُىًٍ

لفٌُت معجمُت غحر مدزهت  بيُت كبابُت. ًبلى املظخلبلأهثر املظخلبل  جلفي ُلى التي" ظبدتامل"

 و 
 
 ف م،ؿِبت الخدى

 
م لخىاٌش ًُواث التي جيص ئ َرا ااملسو يخهي ُىد "جسوٍم" الصمً اللادم ج هٍس

 . "طخأول ُىدما ًلدز هللا لً ذلً: "ُبازاث

 خالصت 

البدث ًُ ، مفهىم الخُاة اللائم ُلى بدثىاُُىت  ازـىؿالؼباب،  ال يهُمً ُلى ممازطاث

ـ  والترفُه املخِت ّ مسخلفت المً الدزل  لىن ُلُه، فما ًخد ٌُِدون ىاجج ًُ الِمل في مؼاَز

ً لاطسة ججظُدا ملً ال ًخلم  لىً ذلً  ،في مداولت لبىاء املظخلبل ٍاطدثماز  في  املسجبىؼسوَ جيٍى

  الاحخماُُت همجمثالت
 
ّالىَى مً املؼاللخُاة، فمثل َرا  واضر ىبمسو ددر ، مإحل )الصواج( َز ٍو

ً  لاهس الخللُ اكوسابا في  د
 
ىل ً  ت ٍو أزحرا، ًبدو أن  مؼسوَ الهجسة الري  .د اللغىهاث مّ هباز الظ

 مً مىٌىز جدلُم الراث.  ًخم  ئُادة بىائه همخالمأو  همهمىخاتو  بت الؼبابججس ًخغري مً 

 بىغهادة وقؤاد هىاز َىد جسجمت 
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