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حعّدد  :يديا بالفضاء الجامعي الجصائسي فساالغ واكع
اإلاضامين وجباًً الغاًاث. غسافيديا طلبت جامعت 

 
 
 جلمسان همىذجا

 (1)بىعالم باي

 ملدمت

م أنالتها  عها في الخًاعة ؤلاٚع
ُّ
جظ

َ
 -بمٗىاها اإلاٗانغ-الٛغافُدُا حٗخبر  وؿاهُتوج

لٛاًاث ؾُاؾُت، اكخهاصًت،  اإلاجخمٗاث ٖضًض في التي بغػثمً الٓىاهغ الاحخماُٖت 

ت.  ُّ ِكين، ئط ما  بمىاَم ٛالبا ما اعجبُذ الٛغافُدُافاحخماُٖت، زلاف ل والـُمَهمَّ
ّ
الٓ

ؼعج أهل الَخَ
ُ
بِ مىظ ؾبُٗيُاث اللغن اإلااض ي لفٗالُتها في زلخلت  لفخئذ ج والغَّ

مضوي ) الّىٓم واللىاٖض اللائمت،
ّ
بي والال  Acteختى ونفتها الّؿلُاث بالفٗل الّخسٍغ

d’incivisme et de vandalisme) (Ouaras, 2015, p. 158) .فٗل زُير حهّضص  بل

ت ب أمً ثالّؿاهىت الخًٍغ زاّنت في - اءاث الٗاّمتخلياث والفًإلاموافؿاص ا خلٍى

 ،-1الخىايغ الىبري بالى.م.أ، هىضا، أوعوبا، وخّتى الٗغبُت منها في الّؿىىاث ألازيرة

ان ِحلضي للخًاعة َو ؿها اإلافخىخت واإلاٛللت، ختى ُونفذ بؿَغ ْاهغة ٚؼث جًاَع

                                                           
(0)  Université de Tlemcen, Département de Sociologie, Tlemcen 13 000, Algérie. 

ت مً الباخثين خاولذ هكف أٚىاعها،  1
ّ
ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ )مدمض ئبغاهُم  هظهَغبغػث زل

(، )فاَمت ؾٗض الضًً، 9111(، )أخمض قغان،0221(، )مدمض خمىص، 0220 و مدمض َاعق،
م أوعاؽ9118  . (9102 ؾهُلت خضاص،) (،9112، (، )هٍغ
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َ وهى ما صف٘. (Tim, 1996اإلاٗانغة ) ٌٍ َائلت  ماليي وؾائل ؤلاهغاه لدسخير أمىا

  .2في طلً ىافِلخائل، زاّنت الّغصُٖت منها، لىّنهم لم ًَُبيّل الىؾ الٓاهغةإلاداعبت 

ت، زاّنت الٗلىم  فغيذ هفؿها وكض  ُّ  وؿاهُتؤلاٖلى ٖضًض الّخسههاث البدث

ش. ٖلم الىفـ، ٖلم :والاحخماُٖت ؿاهُاث، الخاٍع ِ
ّ
العجباَها  ئلخ، ..الاحخمإ، الل

ت، والّخمُيز الٗىهغي 
َ
لُل

َ
ت ز وؤلازجي، باقياالث ؾُاؾُت واحخماُٖت واكخهاصًت وجغبٍى

َ
ّ
الت إلصاهت مٓاهغ الَهكاقت مؿاواة الاحخماُٖت والّخٗلُمُت، وأالال ّٗ ضخذ كىاة ف

الىخابت ٖاّمت والٛغافُدُا زاّنت وؾُلت مهّمت الاحخماُٖت في ٖهغ أضخذ فُه 

احي لافي للّخٗبير الهىٍّ
ّ
 عوالن باعر وهى ما أهضه ٖضًض الباخثين مثل: ،والث

(Roland Barthes,1969)( بُاجَغـ فغاًىيل ،Béatrice Fraenkel, 1985) حان ،

أالن فُلبى  (،John,1990 Bushnell)بىقىل  (، حىَنJack Stewart 0252)ؾدُىاعث 

(Alain Vulbeau,1992)( حىن بُاع ألبيرث ،Jean Pierre Albert,1993أالن مُلى ،) 

(Alain Milon,1999 ماعن هاجؼفُلض ،)(Marc Hatzfeld,2006بُاع باعجىوؿيي ،) 

(Pierre Bertoncini, 2009ً
ّ
يرهم ممً فى الٓاهغة ومىُم  وكىءلُاث أَو (، ٚو

لافي، الّؿُاس ي، الفجي و َوفاٖليها، 
ّ
صوافٗها اإلاىفخدت ٖلى الّىفس ي، الاحخماعي، الث

ٛىي. 
ّ
 الل

الٛغافُدُا همىيٕى بدثي ُمهم وأنُل، باٖخباعها  أبغَػزتزاًض اإلا الاهخمام هظا

فّي والـُمًَمغ اِلٖخالالث الىاك٘ اإلاجخمعي ٖاّمت،  مماعؾت
َ
ت جىكف الىحه الخ ُّ احخماٖ

باب ٖىض فئت ا الؾُما زاّنت،  الخٗلُميَو
ّ

ت بامخُاػ.  باٖخباعهالك ُّ مماعؾت قباب

ت منها. الّخٗلُمُتإلاسغحاث اإلاإّؾؿاث وبالىٓغ أًًا  ُّ  ٌٗخلض أالن فُلبى زاّنت الجامٗ

(Vulbeau Alain ) أّن مً بين أؾباب اهدكاعها باإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ئقيالُت

بابُت اإلاماَعَؾت مً لضن مإؾؿاث الّخيكئت الّغؾمُت )زانت 
ّ

اإلاضعؾت(، الّخيكئت الك

 
ً
باب أصواعا

ّ
ت  ومىاي٘الّتي جفغى ٖلى الك

َ
ُل ُمؿَبل

ّ
كى

َّ
ئُٖاء أهمُت لؤلها  صوَنالد

واتهم ًٖ أؾ دثبال ئلىًضفٗهم مما  وزهىنُاجه، الفغصي
َ
الُب زاّنت للّخٗبير ًٖ ط

                                                           
الم، : خٌى ؾُاؾاث مداعبت الٛغافُتي اهٓغ 2 كصىز الاجتهاداث العاإلايت للحّد مً ظاهسة باي بٖى

، مجلت الٗلىم الاحخماُٖت، اإلاغهؼ الضًمىكغاَي الٗغبي، الٗضص الغسافيتي بالفضاءاث الحضسيت
  . 030-001.، م9105الؿاصؽ، بغلين، أإلااهُا، 
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اث مخّٗضصة حؿاٖضهم ٖلى الّخىُف لمداولت مكاولهم وجهىعاتهم، في َو دكىُل هٍى

ألاصواع فُه جيىن ًخماش ى م٘ ٖالم مخّٛير ال م٘ الىيُٗاث الاحخماُٖت وفم همىطج 

 
ً
 (.Vulbeau, 1992)مدّضصة ؾلفا

م اهدؿابفي الجؼائغ َو  اهغة الاحخماُٖت الىاحب صعاؾتهاقغوٍ الٓالٛغافُدُا  بٚغ

تجها لم جئال أ ُّ البدثي ألاواصًمي،  الاهخماممهّمكت خّتى ٖلى مؿخىي َوبل  ،ٌؼ هامك

ائبت ًٖ الاقخٛاٌ اإلاٗغفي  م أنالتها ٚو ، ئط حٗىص الٗلمُتوأهمُتها اإلاخسّهو ٚع

َغ مغوعا بمغخلتوؿان ألاَهّلاع والُاؾُلي، عهاناتها إلئ هلىاة  بغػث أًً زىعة الّخدٍغ

الت ٚير ّٗ ت ف ُّ مً بُنها في فًاءاث مسخلفت الُىم جبرػ . َو3عؾمُت للّخٗبئت الّىًال

ت ُّ ب
ّ
فذ فُه هخاباث ٚغافُدُت َال

ّ
الظي  زانت الجضاَع ،الفًاء الجامعي الظي جىث

ت  ُّ  -في حؼء هبير منها -، هفزترى أّجها مٗبّرةًٓهغ هدامل مىيىعي لغؾائل ٚغافُد

ربىي، زانت الّغؾمي مىه )اإلاضعؾت(،
ّ
غ ٖلى ازخالالث الّىٓام الزت

ّ
فما هى  ُمإق

ت؟ وما ٖالكتها بازخالالث اإلاإّؾؿاث  َُّ مًمىن وصالالث هظه الىخاباث الٛغافُد

ت؟ ربٍى
ّ
ذ جىضعج يمً كغاءة زانت لىخائج صعاؾت  لئلقاعة فان هظه اإلاؿاهمت الزت أحٍغ

الجؼائغي ٖاّمت، والفًاء الّخٗلُمي زاّنت والجامعي خٌى ْاهغة الٛغافُدُا باإلاجخم٘ 

 . 4باألزو

  

                                                           
الم 3 ىزيت في اسخنهاض الىعي الاجخماعي:  ،للخفهُل أهثر اهٓغ: باي بٖى

ّ
فاعليت الغسافيديا الث

ىزة الجصائسيت همىذًجا،
ّ
سُت، الٗضص  غسافيديا الث ، مهغ، 9105، صٌؿمبر 19صوعٍت وان الّخاٍع

 .   9101-911م.
الىظيفت ألاخسي بضاًت بمظهغة اللِؿاوـ اإلاىؾىمت بـ" ٌٗىص اقخٛالىا بالٛغافُدُا لؿىىاث مًذ،  4

عليميت"،
ّ
لافت . زّم عؾالت اإلااحؿخير اإلاىؾىمت  بـ"0225حامٗت وهغان،  للطاولت الخ

ّ
الىجه آلاخس للث

البيت مً خالل الكخاباث الغسافيدّيت"، جامعت جلمسان
ّ
، زّم أَغوخت الضهخىعاه 9111، الط

جصائسي مً خالل الكخاباث الغسافيدّيت، جامعت جلمسان هىيت الطالب الجامعي البٗىىان: 
. ئيافت ئلى بٌٗ اإلاضازالث واإلالاالث خٌى طاث  الخُمت، واهذ بضاًتها بملاٌ: 9103، همىذًجا

عليمّيت: ملازبت سىسيىلىجيت لظاهسة الكخاباث الغسافيديت
ّ
، مجلت الىظيفت ألاخسي للطاولت الخ

 .25-50، م.9109لؿاب٘ ٖكغ،الىاخاث للبدىر والضعاؾاث، الٗضص ا
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ظسي واإلافاهيمي  طاز ؤلا 
ّ
 الى

وبكيل أوؾ٘ خٌى زلافت  -جغهؼث مٗٓم الّضعاؾاث الّتي اقخٛلذ ٖلى الٛغافُدُا 

ألاّوٌ اهُلم مً جلالُض ٖلم الاحخمإ  ن:ٖلى اججاهين عئِؿي -لِهُب ُهىب" "ا

ت مغجبُت باقيالُت اإلاضًىت، أًً جخمىي٘  الخًغي، التي حٗخبرها مكيلت خًٍغ

ب  ٍغ
َ
ٖىض  (l'Etranger)الٛغافُدُا هخٗبير مسخلف ومخمّيز له ٖالكت بغصوص فٗل الٛ

مل  اوي فُٗخبرها مٗاَعَيت مفخىخت للفًاء الاججاه (، أّما Georges Simmel)ٍػ
ّ
الث

الٗام وإلاٗجى اإلاضًىت وأًلىهاتها هما جلضمها الجهاث الغّؾمُت. فالٛغافُدُا هأزغ فغصي 

ًغا   ما ًجٗلها . فُه ْهغثأو حماعي ًدمل مٗاوي مّٗبرة ًٖ واك٘ الىؾِ الظي 
ّ

مإق

ا  لل الخًغي للمضًىت وفًاءاتها، هما أهضجه هخاباًٖ اكىًٍّ
َ
ث أالن مُلىن لخ

(Milon, 1999 .)لّتهمِل الخًغي خؿب أالن مُلى لهدُجت  وهي(Alain Milon ،

ت إلاإؾؿاث اإلاضًىت اإلاٗانغة )و  (.Austin, 2001, p. 201حٗىـ أػمت خًٍغ

سم
ّ
بّيت وعالكتها بالي

ّ
عليمي أهميت الغسافيديا الطال

ّ
 الخ

َِ
ّ
ت مً ئصعان الىحه  الاقخٛاٌ ٖلى فهم مىُم ومٛؼي الٛغافُدُاىىا ًمى ُّ الب

ّ
الُ

ت لهىاٖت الَفغص 
ّ
ت، زانت الجامٗت باٖخباعها آزغ مدُ ُّ آلازغ للمإّؾؿاث الّخٗلُم

َخغاعة الخُاة  هلِـ به (Thermomètre) ملُاؾااإلايكىص.  ئط ًمىً اٖخباع الٛغافُدُا 

ما 
ّ
ت، وول ُّ فها ٖلى الجضعان االاحخماٖ

ّ
ىث

َ
ما ػاص اهدكاعها وج

ّ
عجفٗذ هظه الخغاعة ول

(Brassai, 1993, p. 20 .) 

ت باٖخباعها ملُاؾمً حهت زاهُت  ُّ الب
ّ
 اًمىً الّخٗامل م٘ الٛغافُدُا الُ

ُ في اناِمخ امىيٖى
َ
ىىاوز

ّ
ث مىار الخغم الجامعي زاّنت، هكف حّٛيرامً  ، ًمى

ت ومً زم الخٗغف ٖلى  ُّ ت زهىن ُّ ت ومغصوصًت الّؿُاؾاث الّخٗلُم ُّ الب
ّ
لافت الُ

ّ
الث

ا ًُّ ت للّخدلُم خٌى فكل ، اإلاٗخمَضة عؾم غاث يغوٍع
ّ

ألّجها جمّضها بمٗلىماث ومإق

ُم الفىغ خؿب ِٗ
ُ
َباء التي ح

َ
 الّؿلىن الجامعي ومُياهيزماث الٛ

(George & Lorraine, 1974 ذ أخض لى مىىاٌ جهٍغ  اإلاخسّههين في الٛغافُخا(. ٖو

فاهٓغ ئلى هخاباتها "ئطا أعصث أن حٗغف ما ًدضر في أّي مضًىت،  : خُىما كاٌ

: ئطا أعصث أن حٗغف ما  خَجّغأ وهلٌى
َ
ت"، ه اإلاإّؾؿاث في صهاليز  ًدضرالِجضاعٍّ
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ً في الّخٗلُمُت  َّٗ ت فخم ت اإلاىدكغة بمسخلف  الىخاباثالجؼائٍغ ُّ ، وفي ػواًاهاالٛغافُد

ت  ُّ ت لها. ُمُخىِجها الٛغافُد
َ
ث ِ
ّ
ِفها ٖلى الّضٖاماث اإلاإز

ّ
ىث

َ
ل ىخاباث ال فهظهوصعحت ج

ّ
حكي

ـ مكاول الُالب/اإلاإّؾؿت  اعومُزتَربـ . ئّجها ها الضازلي والخاعجيفًاءيمً لَخَدؿُّ

مب
َ
ت كبل  هلِـ مً زالله (Richter)" كزتر"َع مثابت ُؾل ُّ اعجضاصاث الهّؼاث الاحخماٖ

 .خضوثها وبٗضه

ساِفيديا
ْ
البّيت"؟ ماذا عً "الغ

ّ
 الط

 
َ
ا ُّ فها ئحغائ ج ا بأّجهًمىً حٍٗغ غَبكاث  مًمٍؼ

َ
 التي ًضوجها الىخاباث والّغؾىماث والخ

ض، بأهثر مً لٛت وأؾلىب وقيل، جخًّمً  َُ ولماٍث، وأعكاًما، الُالب)ـت(بسِ ال

 ألاحجام وألالىان، اؾدثَمغ في ججؿُضها 
َ
 ومخباًىت

ً
ت، وُنىًعا مسخلفت ُّ  هىضؾ

ً
وأقياال

ا، وخّتى الُبَراػ.  ًٗ ٖلى  جمىيٗذ وكضوؾائل مخّٗضصة: َباقير، أكالَما، فدًما، قم

مضة واإلاىايض والُاوالثوؾائِ ٚير مٗهىصة، والجضعان وألابَى واإلاياجب  اب وألٖا

َؼثوالىغاس ي وما 
َ
 لىؾِ الجامعي.في االفًاءاث اإلاٛللت واإلافخىخت  ػواًا قاولها. ٚو

ا، هفزترى أّجها حٗىـ مؿخىي  ًُ إلاإّؾؿاث الّخيكئت  ومٗخاَل اُمًَمَغؾىؾُىلىح

زة،  َمىخىب إلاالمذ ٖاّمت، والّخٗلُمُت زاّنت. هما هفزترى أّجها جَجٍلَ ت ُمخَمّيِ ُّ زلافت َالب

َر ٖنه ّبِ
ا ٖلى وؾائِ وَصٖاماث ُٖ ًُ ُفت. بىخاباث المسّههت لٛير هظه ا ٚغافُد ْى

ال
ّ
اف الُىمي للُ َٗ ئالّخيمإّؾؿاث م٘  جفاٖلهَو ،بحٗىـ مسغحاث الـَم

َ
في ت ك

ٖاهؿت لهىع  ، فالىخاباث)ألاؾغة، الجامٗت واإلاجخم٘ هيل(ازخالفها وجضازلها 

لخُاة الٗاّمت والخاّنت لهظه الفئت، وِمغآة واِقفت لُبُٗت جفىير اإلاجخم٘ هيل، بل ا

غ إلاسغحاث ٚير 
ّ

 جلً اإلاؿتهضفت مإق
ً
ا ُّ الب ا. الخٗلُمُتلٗملُت مً اؾم

ّ
لَخَجأ الُ

ت لهظه الَا( Graffiteur) اإلاماعؽ للٛغافُخا ُّ َغلَٗضَؾزتراجُج
ُ
ىاف

َ
ت مالئمت م ج  كىىاث حٗبيًر

الت لخهٍغف  ّٗ َ جلًوف
َّ
غح ألاؾئلت الل ُماث حٗخبر جخىَخت اإلازتزاخمت في طهىه، َو

 
ً
ا ُّ ، أو هامل الّخٗبير ٖنها وال ًمىً صوائغ اإلامىٕى  يمًمجخمٗ

ً
ىا

َ
ل َٖ الخضًث ٖنها 

 ،
ً
فا

َ
  .الٗائلت واإلاجخم٘الجيـ، زاّنت أمام ئهغاهاث ؾلُت  همىيٕىمدّضص َؾل
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 يطاز اإلانهجي والعملؤلا 

وازخُاعاث اإلاىهج الىُفي،  ىا يمً الاججاه اإلاُىغوؾىؾُىلىجيجخمىي٘ صعاؾد

اجُت والياِمىت وعاء 
ّ
بِ الَفهمي الظي ًداٌو فهم وجفؿير اإلاٗاوي الظ ًّ  مماعؾاثوبال

ت في نىاٖت الفٗل الاحخماعي )الٛغافُدُا(. وفم  الفاٖلين، الظًً لهم هامل خٍغ

ت لافُت/زلافىٍَّ
ّ
لُاث اقخٛالها، باٖخباعها ٖاِهَؿت أوَّاؾخجالء ، ُبُٛت 5ملاعبت ز

لخهىعاتهم وعصوص أفٗالهم )زلافتهم( خٌى واكٗهم الّخٗلُمي ومسغحاجه بفًاء 

حامٗت جلمؿان الخّيز اإلاياوي للضعاؾت. ولخفىًُ طلً اٖخمضها باألؾاؽ ٖلى جدلُل 

، م٘ 9101ججمُ٘ اإلاُُٗاث الٛغافُدُت ؾبٗت أقهغ مً ؾىت  ٖملُتاإلاًمىن، صامذ 

ىا لم هخىكف ًٖ ؤلاقاَع
ّ
قياٌ اإلاُغوح لىكف مٗالجت ؤلَاَوبين اإلاُضان  الاهخلاٌة أه

ت ٚؼث أماهً مفخىخت ومٛللت، والّؿاخاث مؿخجّضاجه ُّ ، باؾخلهاء ٚغافُدُا َالب

ت 
َ
اث واإلاىخباث، اإلاُاٖم بأعوك ُّ ت، اإلاضّعحاث وكاٖاث اإلادايغاث، َبْهِى اليل ُّ الّضازل

اث الخافالث وول ِاهخٓاع الىحباث، اإلاغاخٌُ، ؤلاك
ّ
ت، مدُ ُّ  أماهًاماث الجامٗ

يل والدجم، الٗمىصًت 
ّ

َىت الك ًِ ٖاماث الـُمَخبا فذ ٖلى مسخلف الضَّ
ّ
الاهخٓاع. خُث جىث

ت، ُّ ت والخكب ُّ ت، اإلاٗضه ُّ ت، ؤلاؾمىد ُّ َُّ وألافل لف
َ
مضة، ز اث ألابىاب والجضعان، ألٖا

اللم، ػحاج الّىىافظ، ..(، اإلاىايض)باللاٖاث، اإلاضعحاث ُلف ؾأ، الىغاس ي، الؿَّ

ٕو ألاشجاع..ئلخ. لىسلو 
ّ
ىحُه، حظ فاء، الفخاث الخَّ َغف، نىاصًم ؤلَا

ُ
 ئلى حم٘الٛ

ت 183 ُّ  ٚغافُد
ً
، أي خؿب َبُٗت ُماثخخؿب اإلاًامين وال بخهيُفها، كمىا 6وخضة

ن اإلابدىر واإلاجخم٘ اإلاضعوؽ والخاِمل اإلاغنىص، والتي جزتراهم
ْ
ل "مسٍُى  الـَمزت

ّ
لدكي

 ألاحُاٌ".

  

                                                           
ظاهسة اإلامازست الغسافيديت وإشكاليت خٌى اإلالاعباث اإلاٗخمضة في الٛغافُدُا ًمىً الٗىصة إلالالىا:  5

، ٖضص عبُ٘ ونُف، مجلت الخىاع اإلالازباث اإلاىهجيت، محاولت جسّصد أبسش  اإلالازباث اإلاعخمدة
 .015-013 .، م9108الثلافي، حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم، الجؼائغ، 

َخَبها/  الىحدة الغسافيدّيت: 6
َ
ولمت، حملت، عؾم، عمؼ، نىعة، طاث مٗجى ُمدّضص وؾهل اللغاءة، ه

 ًٖ الىخضاث ألازغي.
ً
الب ٖلى صٖامٍت ما، ُمؿخللت

ّ
 عَؾَمها الُ
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ت اِفيِدي  س 
ْ
ىن الغ

ُ
خ
ُ
 الىجه آلاخس للفضاء الجامعي مً خالل الـمـ

اتها  ُّ ت زاّنت جخمىي٘ حّل ؾلىه ُّ لافت َالب
ّ
ت ز ُّ ٖىؿذ اإلاًامين الٛغافُد

، أو اإلاىبىط، أو اإلاؿيىث ٖىه يمً صائغة ، وجخأَغ وجهّغفاتها وأكىالها يمً اإلامىٕى

ـ" هملابل 
ّ
ًَُ"اإلاضو ف ٖضصها بضءًَ"للملّضؽ" احخماٖ

ّ
بٛغافُدُا  ا، هظهغها خؿب جىث

ت، ٚغافُدُا الاخخجاج )الاخخجاج يّض  ُّ ت والٛغامـــــــ ُّ دَغاػ"، الٛـــغافُخـــُا الٗاَفــــ "الخَّ

غام، ًُ ت، الٗالكاث البُضاٚىخُت لِؿذ ٖلى ما  ُّ ت باإلكاماث الجامٗ ُّ  ألاويإ اإلاِٗك

 أها الاخــــخــجـاج يّض ال
ً
غِفذ ئطا

َ
ٚ

ُ
احي )أها أ

ّ
ـــىاك٘ الـمـجـخـمـــعي(، ٚغافُدُا الّخلُُم الظ

غإ الِجُلي، الّهغإ الجهىي/اإلاىاَلي(، ٚغافُدُا  َمىحىص(، ٚغافُدُا الّهغإ )الّهِ

ي)ـت( َؾفُـٌغ فىق الٗاصة، هغة اللضم الخلم بالهجغة هدى  
ّ
فت ألازغي، الـُمٛىـ ًّ ال

َ"أفُىن" الُلبت. 

اش" غسافي ْحــــــــــــــس 
َّ
 ديا "الخ

غ هالخٔ أن اإلا
ّ

زخالالث ، واإلاّٗبر ًٖ الَابكيل واؾ٘ وملفذ-ألاهثر اهدكاعا إق

ُفُت ْدَغاػ هَى -الْى مهُلر مً َوحي وَعخِم ، وهى  7ما ِانُلخىا ٖلُه بٛغافُدُا الخَّ

ت الّهامختالّخيكئت ال ُّ الب
ّ
ت الـَمُخىن  خُث جهّضَع، ُ َُ ِب

ُ
غاج

َ
تج ُّ  الٛغاِفُد

(Les contenus graffitiques .) ًٖ جىامي مماعؾت هخاباث حكهض ٖلى وهى ٖباعة

ل في الامخدان ِٛ ت بكّضة.  حٗاكب ٖلُهالظي  ال ُّ  كىاهين اإلاإّؾؿت الجامٗ

  

                                                           
الب لئلحابت في Le copiageْدَغاػ: ٖملُت الَىلل )الخََّ 7

ّ
لي للَمٗلىماث التي ًدخاحها الُ

ُ
( الُجؼئي أو الى

صة، بًٗها ُحهىِضُؽ الفًاء  الامخداهاث، بهضف الّىجاح في اإلالُاؽ، ًخمىي٘ ٖلى َوؾاِئِ ُمخِٗضّ
ْمَخَدً )الُض، الجامعي )الُاولت، الجضاع، الٗمىص، الىغس ي،..(، وآلازغ حؼٌء مً ِحؿِم وِهىض

ُ
ام اإلا

عإ، الَفِسظ،..(.
ّ
 الظ
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لل اهخلل" معادالث زياضيت/طاولت/ كسم الهىدست اإلادهيت:  1 الصىزة
 
 "مً ه

ْدَغاػ"  لافت ًخمىك٘ فٗل "الخَّ
ّ
الت للّخٗامل م٘ ئهغاهاث الث ّٗ ت ف ُّ ت َالب ُّ وِاؾزتراجُج

ض بُلىؽ  ُّ ىص ي الُالب بًغوعة الّخل
ُ
لِؼم وج

ُ
ت الّخٗلُمُت، التي ج ُّ ْدَغاػ"الّخىُٓم ، "الخَّ

ُعه  ِ
ّ
دظ

ُ
جان َوزاّنت أزىاء الامخداهاث واإلاؿابلاث، وج

ّ
تهضصه، زاّنت زالٌ الل

بَُل الُىم اإلاٗلىمال
ُ
ت. لىً  بُضاٚىحُت وك ُّ مً الِالخجاء لهىظا وؾائل وُؾبل ٚير كاهىه

خًغث ٚغافُدُا فلض  الفٗل، ًثبذ جىامي طلً -ئن صّر الّخٗبير-"الىاك٘ الٛغافُتي" 

ا ّٗ ت. الّخدغاػ بكيل ملخّى ومثير هأؾلىب ف ُّ أيحى َوٌ لخدلُم عهاهاجه البُضاٚىح

ْدَغاػ  ت- ؾزتراجُجُتاالخَّ ُّ ل -ٖلاله
ّ
ت في حاهبها الّخلُُمي إلاىاحهت ئلؼاماث الث ُّ افت الّخىُٓم

ت مخمّيزة، بٗضما أيحى الامخدان ٚاًت ال وؾُلت  ُّ الب
ُ
)الامخداهاث(، لىً ِبلمؿٍت َ

َخٔ جىامي الٓاهغة، 9100)مىعَـ، 
ْ
ل ًَ ِب٘ للىٓام الّخٗلُمي بِازخالف أَىاعه 

َ
(. والـُمَخد

بٌى ٖلى مؿخىَي
َ
تألافٗاٌ والخَّ واؾخمغاعها في اخخالٌ ِمؿاخاث ك ُّ  مثالث الاحخماٖ

غاث ئلى 
ّ

لبت، بل حكير اإلاإق
ّ
ِفيٍر مً الّخالمُظ والُ

َ
ٚ ٍ٘ ا مً ا أّجهالضي حم ًٖ ذ هى هزتٖز

ين  ربٍى
ّ
 ِيمجّي مً الفاٖلين الزت

ٌ
ير الـُمباقغ. اٖزتراف ً، ٚو

َ
زتراف الّغؾمي ٚير الـُمٗل -الٖا

يَسِخب الّخىنُف فلِ ٖلى الفًاء الجامعي بل ًخّٗضاه لباقي  -ولؤلؾف ًَ ال 

ت خُث  ُّ  .مجخمُٗتزلافت   الّٛل ئلىجدّىلذ ْاهغة الفًاءاث اإلاجخمٗ

لت ؤلاحابت زالٌ الامخداهاث  ولّٗلَ اهغة ٖضم ويىح ٍَغ
ّ
مً أؾباب جىامي الٓ

م. فأٚلب الامخداهاث لٍى غوى، وهُفُاث الخَّ ُٗ ضه الّضعاؾاث -وال
ّ
جلِـ  -هما جإه

اث الٗلُا، والّخدلُل  ت الَبؿُُت، مثل الّخظهغ، وجخجاهل اإلاؿخٍى ُّ اث اإلاٗغف اإلاؿخٍى
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رهُب والّخمُيز 
ّ
م.والزت الب فأضخذ الَا والخلٍى

ّ
٘ الُ ّجِ

َ
ص

ُ
ت ح ُّ مخداهاث بهُٛتها الخال

خماصه  .ا ٖلى جلضٌـ احزتراع اإلالّغع فلِٖلى الّٛل بضٌ البدث والّخلص ي، اٖل

 الغـــسافيخـــيا العاطفــــّيت والغسامـــــــّيت

ت ٌٗىـ مًامين حّٗبر ًٖ  ُّ خىن الٛغافُد
ُ
غ آزغ ججّؿض في اإلا

ّ
َُمت الخب جَِمإق

ىت خُث جىّىٖذ وجباًيذ الّغؾائل  ًضوع في فلِىها،والٛغام والِجيـ، وما  لهظه اإلاخًّمِ

امَُمت، خال َُ ٗكىَق ما بين الّخٗبير ًٖ مضي الُه
َ
كهير بهباإلا

ّ
ضح والد

َ
 في خاٌ ، أو الل

ت فلض  ُّ كل الٗالكت بُنهما. هظا مً خُث اإلاًمىن، أّما بيُت الّغؾالت الٛغافُد
َ
ف

ٌَ وَؾمىااهخًضث في زالزت أقياٌ زُابُت باعػة،  الخب، بمٗاصالث  الكيل ألاو

اوي ججلىَو
ّ
ت إلاىيٕى مً زالٌ عؾىماث لغمىٍػ وأقياٌ وُنىع طاث صالالث عم الث ٍؼ

   الّؿهم، كُغاث الّضم.  الللب، مثل: الخب والٛغام

لغاث :"معادلت الحب" 3و 2 الصىزة
ّ
 طاولت/كسم ال

خجلى الكيل الث ٍو
ّ
ًٖ الجيـ، زاّنت  ناعر حٗبيَرطاث  في ٖباعاث الث

ذ ِبه أو له، 
َ
ْغف

َ
ْغِفذ)ة(، أو الـُمٛ

َ
ِب الـُمٛ

َ
ل

َ
ئط باإلاغاخٌُ، م٘ حٍُِٛب ملهىص الؾم ول

ا.  ًٗ ت في ٖضًض الىخضاث  ألنطلً َوهاصًعا ما هجضهما َم ُّ ف اإلاًامين الِجيؿاه
ّ
جىث

فاثاَل زُاب فاِضر مباقغ
ُ
َىك وؾلُت (، Les stops)  ًلزتزم بالخضوص واللىاهين والخَّ

ت الّغؾمُت، Les balisesَمٗاِلم ) ُّ ت والاحخماٖ ُّ َ( الّخىحُه ألازالك
ُ
ض ما حؿّمُه وج جّؿِ

ً فِكغ ) ٛغافُدُا مغاخٌُ َالباث حامٗت بىن ل في صعاؾتها-( Katrin Fischerواجٍغ

(Bonn)-  ً خم لآلزٍغ
َّ

ت" اإلاغجبُت بالجيـ والٗاَفت والك
َ
ت الّهاِعز

َ
ل
َ
بَخظ

ُ
"الٛغافُدُا اإلا
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(Fischer, 2009هملابل ، )   َبتللٛغافُدُا
َّ
َهظ

ُ
ت" الّتي جُغح مؿائل ٖاّمت  "اإلا ُّ اإلاىيٖى

( ً خُث هلغأ ٖلى هافظة بلؿم ، (Martin, 2009للّىلاف، وجدزترم هخاباث آلازٍغ

 : الهىضؾت

« la fille en université pour tout le monde love ». 

ئكامت حامُٗت الٗباعة ٖلى واحهت باب مضزل حىاح   وفي طاث الّؿُاق هلغأ

 :الّخالُت

« chercher le sex love par tous les moyens ». 

هىص الؾمومً أبغػ ممّيزاث هظه الىخاباث 
َ
ُِب اإلال

ْ
، (الفاٖل )الاؾم اليامل الّخٛ

ت ) ُّ ل نفت اإلاجهىل َٗ ُاب اإلاباقغ والخًىع L’anonymatخُث افخ ِٛ (، فدًىَعه بال

َهِغٍت أو 
ْ
خه الـَمٓ ت. ألن الٛغافُدُا ًمىنها أن ٚير اإلاباقغ ألهاُه الفغصًت، أمام هٍى ُّ الاؾم

ت ئٖالن خًىَع ُّ ز، وفي طاث  جغجلي ئلى ئؾزتراجُج ٌِب ُمخمّيِ ُِ ٛ
َ
خٓت ُٚاب بل ح

ّ
الل

ًضا أّن ما ٌٗبر ٖىه  ، طلًملهىص ِ
ُّ ِعي ح ٌَ ًل٘ يمً اإلامىٕى واإلاغفىى مً ألّن الفاٖل 

ً لخُاع حُِٛب 
َ
َيْره

َ
خه َىًخأو اله، اؾمِكبل ؾلُت الّغكُب الجمعي، ف ع بجؼٍء مً هٍى

ىِخه(الَا
ُ
ت )اؾمه أو للبه أو ه ُّ  .ؾم

الب)ـت
ّ
ت للُ ُّ ربُت الجيؿ

ّ
ت الزت

َ
، وَهكاق

ً
(، فاإلاىكف اإلاخىاِكٌ مً الجيـ مجخمُٗا

بذ اإلاجخمعي ( هدُجتLes phobies)الّغهاباث  واهدكاع
َ
، مً مبرعاث جغاهم الى

، خُث خالت 
ً
ف له ٚغافُدُا

ّ
الٗاَفي خايغة بلّىة، هدُجت  الجفافالخًىع اإلاىث

م خًىعه اإلالفذ بل  -بل حُِٛب-ُٚاب  ت اإلالهىصة خىله. ٚع َُ الّخيكئت الاْؾِدباِك

هىََ ًَ  في اإلاسُاٌ الاحخماعي، ما 
ً
ل ايُغابا

ّ
ت، ًبلى ٌكي ُّ  اللىي في الخُاة الُىم

ً
ا ُّ ٘ ٖو

ت، 
َ
َىت الـُمؿاك ْٗ َّ

ت الـُمَغاَصة والل َٗ ىب واإلاغفىى في آٍن واخض، هى الـُمخ ، فهى اإلاٚغ
ً
فا مؼٍّ

 
ً
 وُمىِخَجت

ً
 ُمىِحَهت

ً
ي كّىة ْمس ِ ُُ ن اإلاىاؾباث والُفغم للٓهىع، ف ـَخَديَّ ًَ ا  ل هاِحًؿا كىًٍ

ّ
كي ٌُ

جُغَؤِلَىماطج مً الّخهىعاث واإلافاهُم والّؿلىواث، جيخٓغ مً  ها  ٖلى ًَ َُى
ُ
ججاوػ ز

ت
َ
ل َٗ لذ َخّيز الّىلاف خىله، ِبُذّجتالتي  الـُمفَخ َُّ ىعاث ويغوعة اخزترام ٓهتهان اإلادا َي

 .الخغماث
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البـــــــــــــي
ّ
 غــــسافيـخــيا الاحــــــخـجـاج الطــ

هأؾلىب اخخجاج مباقغ ًداٌو البدث ًٖ خلٌى ًمىً الّخٗامل م٘ الٛغافُدُا 

ُفُت لم ًباصع وؿم اإلاإّؾؿت اإلالهىصة بمٗالجتها، أو أزفم في  إلاكاول واٖخالالث ْو

ُب اللائم،  َٗ كهير واللضح الّغافٌ لل
ّ
طلً. خُث جىّضص الٛغافُدُا بظلً، بالد

ضم اإلاؿاواة اللائمت. جغاهمذبالىكف ًٖ أماعاث الاؾدبٗاص والّخمُيَو الىخضاث  ز ٖو

غ 
ّ
خأز غ ٍو

ّ
الب حؼء مً اليل، ًإز

ّ
غوف اإلاخأّػمت. وألّن الُ

ّ
اإلاّٗبرة ًٖ الاخخجاج يّض الٓ

ىافغ كىىاث وفًاءاث للّخٗبير الخغ ٖـّما ًدضر 
َ
بمدُُه اإلاجخمعي، وهًٓغا لٗضم ج

ه، وِلـما ًأَمله، 
ُ
ك ّعِ

َ
إ  ئلى أمامه، وما ٌكٛله وٍُ

َ
. فخّٗضصث لٛغافُدُا همالطاِالَخَجأ

َرة ًٖ الاخخجاج وفي باإلا ُمغًامين الـُمّٗبِ
َ
ظ خِ والخَّ اث السُّ

ّ
ٖلى الىاك٘  ٌٗ اإلادُ

ت في حىاهبهالـُمٗاف  ُّ تو الاكخهاصًت، الاحخماٖ ُّ َ .ألامى

 الاحخجاج ضّد ألاوضاع اإلاعيشّيت باإلكاماث الجامعّيت

ت الّؿائضة في  اناعز اجًّمىذ عفًاهدكغث ٚغافُدُا  ُّ لؤلويإ الاحخماٖ

ت،  ُّ ب وئهماٌ وفىض ى ٖاِعممً ؤلاكاماث الجامٗ ُِّ َؿ
َ
اث تح  :ٖلى مسخلف اإلاؿخٍى

-خّتى هلغأ ًٖ اخخجاحاث  اإلاأول، اإلاغكض، الّىلل، اإلاىدت، وألامً، فال ًياص ًمّغ ًىم

َ
ً
لخهخه خٌى ألاويإ اإلاؼعٍت للُالب باألخُاء الجامُٗت. هظا ما  -ٖىُفت  أخُاها

ٖظاب اللبر " :ٖضًض  الّغؾائل، خُث هلغأ ٖلى  باب مُٗم ئكامت ؤلازىة ٖاللي طوىَع

ذ أخضهمللُلبت
َ
غف

َ
لى حضاع عواق باكامت بلمُمىن طوىع ٚ َ:"، ٖو

 "les internes c’est la famineَ" أما ٖلى خاحؼ خضًضي بغواق اإلاُٗم ،

َ."donne-moi du painَ": ىلغأفاإلاغهؼي 

ـــــسامالعـالكاث  ًُ  الـبـيداغـىجــّيت لـيــســـذ على ما 

الب ًٖ ِامخٗايه واخخجاحه وعفًه 
ّ
ر مً زاللها الُ بَّ َٖ َضص ُمهّم مً الىخضاث  َٖ

بين  بالفًاء الجامعي في حاهبه البُضاٚىجي، زاّنت الٗالكت "اإلاُٗىبت" ًدضرِلـَما 

الب 
ّ
  بتألاؾخاط، بىنفها ٖالكت بُضاٚىحُت واحخماُٖت مًَُغو الُ
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 "وصف أسخاذة" طاولت/ كسم علم الىفس : 4 الصىزة 

امل لىٓام الَخضَعـ الجضًض اإلا هظههما لخهذ 
ّ

 ًامين في حؼء منها جهّىعه الك

ٖلى واكٗه البُضاٚىجي  -مىخىب-خخجاج الَا، ئط حٗىـ في مٗٓمها (LMD)ٌ م ص 

،
ً
ت أخُاها َ: خينُاإلاىالالٗباعجين  ٖلى هدى اإلاأػوم، بأؾلىب ًمزتزج بالُسخِغٍَ

Lmd: lesse moi dormir "،  مىّغعة ٖلى باب بلؿم اللٛاث وكؿم الٗلىم

ئط .ٖلى َاولت بلؿم اللٛاث"  Les études ses des souffrances" و الاحخماُٖت.

الب أن 
ّ
خلمو صوع ؤلاًمىً للُ ٖبًغجلي لُـ

ّ
واإلابضٕ،  (Homo ludens) وؿان الال

و هٓغجه للىاك٘ اللائم.  الظي ِ
ّ
ع وًٍَُخالٖب باليلماث والٗباعاث لُلخ َدِىّ َر وٍُ ِيّ

َ
ٛ َبِضٌ وَُ

ا أو  ًُّ  أو نغف
ً
ا ِسلُّ بؿالمت )اليلمت، الٗباعة(، ُبيُىٍّ

ُ
الخغوف واليلماث التي كض ج

، هما جىو ٖلُه اللىاٖض 
ً
ت-أؾلىبُا ُّ َىت. خُث هلغأ مثال في الٗباعة  -الّغؾم

َ
ل

َ
الـُمل

 .ٖلى ؾبىعة مضعج "غي زغوَي Lmd "  :الخالُت

 الاحــــخــجـاج ضّد الـــىاكع الـمـجـخـمـــعي

ت  ُّ برة اخخجاج واضر ٖلى ألاويإ الاحخماٖ
َ
ى طلً مً زالٌ هخاباث ٖىؿذ ه

ّ
ًخجل

الب 
ّ
ت للٛض، زاّنت بٗضما والتي حٗىـ هالجؼائغي،  -والفغص-التي ٌِٗكها الُ ُّ ٓغة يباب

 بضاًت حؿُٗىاث اللغن اإلااض ي. 8صزلذ الجؼائغ "ٖالم ألاقباح" هما ًلٌى بستي بً ٖىصة

                                                           
ت ، 0280-0228 بستي بً ٖىصة 8 ". اهخم بٗضًض اللًاًا الجىهٍغ

ً
مفىغ وواجب، هاكض وقاٖغ، ماث "مٛضوعا

، 0255 للمجخم٘ الجؼائغي، وفم ملاعباث مخٗضصة، فلؿفُت وؾىؾؿُىلىحُت، زانت بٗض أخضار أهخىبغ
ً ٖضًض ؤلاقياالث  

ّ
ت، الخضازت وأُٖابها، الىعي، الىخابت، فلؿفت الازخالف،خُث فى وكغ  ألاؾاؾُت، والهٍى
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يل للفذ اهدباه الّؿلُاث، والّغٚبت في مداوعتها، بٗض أن وكض 
ّ

ّٖبر ًٖ مكىالجه بهظا الك

بذ كىىاث الخىاع اإلاإّؾؿاحيٚابذ/ ِ
ُّ هخب أخضهم  :هظا ما لخهخه بٌٗ الىخضاثَو. ُٚ

، في خين هخب َالب "Ou va l’algerieَ" :َاولت بلؿم الّهُضلت الدؿاٌؤ الخالي  ٖلى

ت وامىالىا ٖىض  :آزغ  ٖلى ملٗض بمدُت الخافلت ٍغ ٌٗىـ هظا  ".FMI "الكٗب في اإلايًز

بُ اَيــَجــــَغ الخُاب
ّ
تهدُجت  اواؾٗ اَـــــــــال ُّ غوف الاحخماٖ

ّ
وما أفغػجه مً ٖضم اؾخلغاع  الٓ

َهفس ي واحخماعي، 
َ
سفُف مً هظا  ما ألجأ َجغ، الُالب للٛغافُدُا وىؾُلت للخَّ الضَّ

أمؿذ الٛغافُدُا الىاك٘جىاس ي َو
َ
لٓت ممىَىت. ف ًَ ضه  اإلاخأّػم، والّخَمّؿً بأخالم 

ّ
هما جإه

ان الىاك٘ الـمٗاف ا (Janice Rahn) حاهِـ عان َُ ت مىاؾبت ِلِيؿ ُّ  ؾزتراجُج

(Rahn, 1999) . غِفذ فاٖل
َ
ٛ
ُ
الب اإلا

ّ
إزغ في واكٗه الُىمي اوألن الُ حخماعي ًخأزغ ٍو

غوف 
ّ
الِجه للىي٘ اللائم، طلً ألّجها ِهخاج لُبُٗت الٓ

ُّ
َمث

َ
ٖىؿذ الٛغافُدُا مٗالم ج

ت. فيلماث ُّ لاف
ّ
اْعِهين" " ouff"و" Merde"الّؿىؾُى اكخهاصًت والّؿُاؾُت والث

َ
و"و

ت"
َ
ْىُ

َ
َ ...،والل

َ
سزت

َ
ت.نغزاث ج ُّ الب

ّ
فالٛغافُدُا َمهما واهذ خاِمالتها  ِزٌ أنىاف اإلاٗاهاة الُ

غوف الـَمٗاقت
ّ
ض لىا ُنَىع الاخخجاج الفغصي أو الجماعي ٖلى الٓ جِؿّ

ُ
  ج

(Bilodeau, 1996, p. 8) . 

ىجىد(  أها م 
ً
سِفذ إذا

 
غ

ُ
احي )أها أ

ّ
لييم الر

ّ
 غسافيديا الخ

هًٓغا   فغى َمخَىه يمً جغاجبُت اإلاًاميناؾخُإ أن ً هٕى آزغ مً أهىإ الٛغافُدُا

ت،  ُّ الب
ّ
ت الُ ُّ ظان ًيّىهاهه في اإلاىٓىمت اللُم

ّ
لل والللم الل

ّ
للمؿاخت التي ِاخخلها، ومىه الث

بي، الٛغى الٗام مً وعاء
ّ
ال

ّ
اث/ألاها، أيوأهمُدُه في الهابِخىؽ الُ

ّ
 ه مداولت ئزباث الظ

غِفذ ئطن أها َمىحىص ئزباث الىحىص الفغصي أو الجماعي
َ
، وفم مبضأ "أها أٚ

ً
 أو ئزباتهما مٗا

(Je tague/graffe donc j’existeٙا ت )الخَّ َُ ى
ُ
 (. فالىخابت اإلاخىّغعة لالؾم أو الللب أو الى

Tag ) ؿمّى في أصبُاث اإلاىيٕى ٌُ ا: أها هىا، أها  هما  ًُّ الب يمى
ّ
جدمل مٗجى َنَغزاث الُ

َ
ً
 ًٖ وّل ش يء، وعٚما

ً
ما اث والّخٗبير ٖنها ًدخل  مىحىص، ٚع

ّ
ًٖ وّل شخو، فازباث الظ

 مٗخبًرا مً اإلاؿاخاث بىخابت الاؾم أو يمير اإلاخيلم "أها"
ً
". وطلً مً Moi" و"Je" حؼءا

                                                                                                                                   

ت والٗغبُت. مً أهم مإلفاجه ``عهين الخضازت`` ومً أقهغ ، 0222 أفياعه في الٗضًض مً الجغائض الجؼائٍغ

 ملىالجه: "الجؼائغ هي البلض الىخُض الظي حٗىص ئلُه هفـ اإلاكىالث".
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غ لآلزغ، الّضازلي )الُالب، ألاؾخاط، أّي ٖامل بالفًاء الجامعي(،
َ
ز
َ
 زالٌ جغن أ

خُث َلب أخضهم  ٖلى والخاعجي )اإلاؿإوٌ وألاولُاء، وول مً لهم ؾلُت ٖلُه(، 

ايُاث   . "un peut de respect SVP " :ؾّبىعة  بلؿم الٍغ

ت-ىدُجت لثلافت الّتهمِل وه
َ

كك َٗ ير االخيكئت مِ في ه -الـُم إلاهُِمً، الّغؾمي ٚو

جلضًغ  ٖلى هظا الىمِ وزلمّخٗبير وللّغص لَخجأ الُالب للفٗل الٛغافُتي للالّغؾمي، ا

 :نغر أخضهم ٖلى حضاع ئكامت حامُٗتوكض طاحي )فغصي وحماٖاحي(. 

"OH JE SUIS LA "وأعصف بجاهبه َالب آزغ "VIVE MOI SEC". 

ت  ل الهٍى
ّ
اث التي مً زاللها جدكي

ّ
اصة امخالن الظ الت إٖل ّٗ فالٛغافُدُا وؾُلت ف

ت ) ُّ اج
ّ
(. وفي طاث الّؿُاق ًإهض صوهِـ بيراوي Benveniste, 1975, p. 260الظ

(Denise Pirani اث ُّ اث ألاكل ( أّن الٛغافُدُا في ٖهغها هُمىذ ٖليها مجمٖى

كت  لي-الـُمَهمَّ  ً زهائو جىاحضها وجدلُم هُىىهتها،للّخٗبير ٖ -في اإلاجخم٘ البراٍػ

ا
ً
ت هإالء اإلاماعؾين مغصف ْلِبل ٖلى الٛغافُتي،  :فُهف هٍى ًُ ت مً  ٖباعة ًٖ "ئّن هٍى

ٗاوي مً الايُهاص. قباٌب ِاؾدثمغ الٛغافُتي لالهخفاى يّض ويٗه اإلاِٗل، 
ُ
ت ح هٍى

(. قباٌب ونفه أخض Pirani, 1994, p. 82اِلفخلاصه فًاءاث الّخٗبير الخغ" )

ين  ت ال ِاعجباٍ لهم بأّيِ  -بىٕى مً الاػصعاء-الّؿُاؾُين الجؼائٍغ "بأّجهم مسلىكاث بكٍغ

ت، ٚ ُّ  (.El Aidi, 1995, p. 9ير ُمىزترزين بما ًجغي خىلهم" )حماٖت احخماٖ

ضعتها ٖلى اؾدىُاق 
ُ
ّخِضُر مً زالٌ ك

َ
ًدضر طلً ألّن ُؾلُت الفٗل الٛغافُتي ج

الب 
ّ
 للُ

ً
اِمخت وئؾماٖها لآلزغ، لخيىن َنىث مً ال نىَث له. ومالطا ألانىاث الهَّ

لت مباقغة م خباع ىَُإلؾمإ نىجه بٍُغ زة. وئٖاصة الٖا مّيِ
َ
ؤلها الفغصي ـوالّخلضًغ لج

 جدلُم ما ٌؿّمُه عاووٌ هىميرو فُال )
ً
غ، مداوال

َ
( باٖاصة Raúl Homero Villaاإلادخل

ِ آلازغ الـُمَهُِمً )
ّ
َهض هدُجت حؿل

َ
خباع لـؤلها الـُمًُ ل (. بضًء بما ٌَٗخمVilla, 2000الٖا

ت  ُي-في الىؾِ ألاؾغي مً هُمىت للّؿلُت ألابىٍّ
ّ
ؿل

َّ
ومغوًعا بُبُٗت ، -بمٗىاها الد

ت بالىؾِ الّخٗلُمي في الٗالكا ُّ ، وونىال لباقي اإلاسخلفت أَىاعهث الاحخماٖ

" وما جىّغؾه مً الفًاءاث.  ضحيٌن احخماعيٌّ
َ
زىعة مًاّصة، مباقغة أو ٚير  كض ًسلم"ج

ؿبت لـفغاهيل بُاََغـ
ّ
الت Béatrice Fraenkel) مباقغة. فالٛغافُدُا بالي َّٗ

َ
( وؾُلت ف
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ت للفاٖل صازل مجخمٗه، طلً ألّجها  ُّ ت والّؿُاؾ ُّ اصة جدضًض اإلاياهت الاحخماٖ إٖل

 (.  Fraenkel, 2003, p. 141-142مغجبُت بالّخٛير الاحخماعي لهظا اإلاجخم٘ )

 غسافيديا الّصساع

َىت يمً اإلالغعاث الّخٗلُمُت للخّض 
َ
م اإلاداوالث الخثِثت وألاهضاف الـُمٗل ٚع

ًها بلُم الِٗل  والّخسفُف مً ٖالكاث الّهغإ بين ألافغاص والجماٖاث، وحٍٗى

 أّن ٖضًض اإلاًامين هكفذ ًٖ همِ مً الٗالكاث 'ٚير مدّبظ' والاخزتراماإلاكزترن 
ّ
، ئال

 حاءث في زالزت أبٗاص، أبغػها:

ساع الِجيلي   الّصِ

الكاحي َٗ الئلي/ال َٗ حُاٌ، زاّنت بين ألَا ٖىؿذ ٖضًض اإلاًامين مضي الازخالٌ ال

جاه
ّ
ت(، ِاج ُّ ير الّغؾم ت ٚو ُّ وما ًىىب ٖىه في  ألاب )عمؼ الّؿلُت بأقيالها الّغؾم

ت
َ
يكئ ت َاولت بلؿم الٗلىم ..، ألاؾخاط، اإلاؿإوٌ: مإّؾؿاث الخَّ

ّ
خُث هلغأ ٖلى خاف

ذ الّخالي  َ، في خين افخلض آزغ  أمه مدؿائال: "PA/ PA  I hate you"الاحخماُٖت الّخهٍغ

ت :"مساءلت ألام؟؟؟"5الصىزة   طاولت/ كسم الاهجليًز

ً أ
ّ
ؿإ صائم، زانت وأّجها مً أهم أؾباب جفى

ّ
ت في اح ُّ ضخذ الفجىة الجُل

ضم  ت بين حُل آلاباء وحُل ألابىاء، ٖو ُّ عض ى اإلاجخمٗاث، فٗضم ججؿُض ٖالكاث ئًجاب

بين الجُلين، حُل مدافٔ في ؾمخه الٗامت،  أّي حُل ًٖ آلازغ أوحض ٖالكاث نغإ
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َغَٖغٕ في  وكأباإلاىعور والّخلالُض واللىالب التي  -ئلى خّضٍ ما-ومخمّؿً 
َ
ٖليها، وحُل ج

ت  ُّ م وُمَغكَمً.  ويٗ
َ
ىل َٗ غبت حٗلذ  ٖالئلُتْل ِاهفخاح احخماعّي وزلافّي ُم

ّ
مًُ

الب)ة( ًىدى ليسج ٖالكا
ّ
تالُ ُّ ت حماٖاج ُل هٍى

ّ
خت ومخّٛيرة  ث زاّنت، وحكى

ّ
مإك

َغاِبِه صون آبائه Alain Vulbeauخؿب جىنُف أالن فُلبى)
ْ
ِمُل ألج َُ وما هاب -(. فَ

غكهض ئٖاصة الَا -ٖنهم
َ
ِ الخُاب الـُمَ ٖخباع لؤلها الفغصي الـُمدَخل

ّ
َهُِمً أمام حؿل

اث هظ ُّ (. وجدلُم ما ٌؿّمُه مِكاٌ Monnet, 2001ألاها ) هالظي ًخجاهل زهىن

رحMichel Maffesoliمافيزولي  )
َ
َُّ( بـالن ت الجماٖ ُّ  في واك٘ ألامغ ججؿًُضَهي ت التي ؿ

رحؿُت الفغصًت )
ّ
 Jean(.  ولّٗل هظا ما ًلهضه حىن بُاع ألباع )Maffesoli, 2011للن

Pierre Albertالم ًٖ فىغٍة ما ألقُاء  ( بلىله كهير أو ؤلٖا
ّ
ت مماعؾت للد ًّ "ئّن أ

اعاث، تهضف  ُّ خه،لمدضّصة، أواوي، ألبؿت، ؾ ً بىحىصه وبهٍى ًرا أو مٗبَّ خظهير آلازٍغ

ت" ) ُّ ت أو الجمال ُّ  الّخٗبير ًٖ ازخُاعاجه ألازالك
ً
 (.Albert, 1993, p. 259مداوال

ساع   اإلاىاطلي /الجهىي الّصِ

ت والاؾالمُت ٖىـ ألاهضاف الخٗلُمُت اإلاؿُغة ُّ ربُت اإلاضه
ّ
مثال(، والتي   )بغامج الزت

كاعن ؤلَاُججؿُمذ ئلى ج
ّ
اٌض ٖالكاث اإلاىاَىت والد ّٗ بين مسخلف ألافغاص،  ًجابي والف

ت في مضي الخلل اليامً جدُلىا ئلى  فان الىخضاث الٛغافُدُت ُّ الٗالكاث الاحخماٖ

ٖالكاث "جللُضًت" جلّضؽ وجخّٗهب لؤلها ئط ٌٗىـ وحىص ، الِٗل اإلاكزترناإلاغجبُت ب

وكض ًجابي، الّخٗاٌل ؤلَا اإلاىاَلي )اللبُلت، الٗغف، الجهت، اإلاىُلت( ٖلى خؿاب

لابل مفي  ،...وجخفازغ وجخّٗهب للٗغف، اإلاىُلت وخضاث حٗلي زالٌججلى طلً مً 

ُغا ٖلى هاؽ  فىجض مثال:، ألازغَيالجهت في لضح وال ّبَوؾم طَو
ْ
"جدُا مٛىُت وىه

ٖلى  زلفُت باب كاٖت الخضَعـ/ كؿم اللٛاث، وفي طاث الّؿُاق لخو   جلمؿان"

َ"ٖين الهفغاء  َالب الٗالكت بين ش، أما آزغ  ٖلى ٖمىص بلؿم" الىٗامت≠ الخاٍع

ذ  "هالوها الٗغب 
َ
غف

َ
ٛ

َ
 " ٖلى ٖمىص بلؿم الخلىق.vive les kabilesف

ئن صخذ -"الّخفاٖل الٛغاِفُتي" مً حؿضث بٌٗ الٛغافُدُا قيل مً أقياٌ 

ؿمُت
ّ
ل باقغ بين الفاٖليناإلاٚير  -الد

ّ
َخبه آلازغ، لدكي

َ
م وّل َغف ٖلى ما ه

ّ
، خُث ٌٗل

 ( بٛغافُدُا ُعُصوَص الِفٗلClaire Guinchatما حؿّمُه هالع ُٚيكا )
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(Les graffitis réactifs) (Guinchat, 2003, p. 31 خُث جخمىك٘ الٛغافُدُا .)

اصة حٍٗغف الٗالكاث بين ألاها وآلازغ، الخام والٗام، لِـ  الت إٖل ّٗ ت ف ُّ وِاؾزتراجُج

فا
ّ
ما وفم مسل

ّ
فّي، وئه

َ
ً والخ

َ
ِ له اإلانهاج الّغؾمي اإلاٗل

ّ
مسُاٌ في  مزترؾبتث هما زُ

َاإلاجخم٘.

 الّضفت ألاخسي الحلم بالهجسة هحى غسافيديا 

غ مً الىاك٘ الـمهكفذ اإلاًامين صعحاث  ظمُّ ِٗل بيل أبٗاصه، خُث الٗضالت الخَّ

غبت، 
ّ
ت مًُ ُّ ىب بلّىةلـل جىٌقَإلِاا وعاء البدغ،  والخىَقالاحخماٖ ، ـُهىاَن اإلايكىص واإلاٚغ

ت، وجىغاع أؾماء البلضان  ًدىّىٕ
َ
طلً بين ؤلافهاح اإلاباقغ بالّغٚبت اإلالّخت في الَخْغڤ

ت منها ُّ ُاهُا، أإلااهُا :اإلاأمىلت، زاّنت ألاوعوب ت، فغوؿا، بٍغ ُّ ى ياَوهىضا  :وألامٍغ ، م٘ أمٍغ

مجي، ٖلى هدى ُٗٓم والخَّ بِجُِل والخَّ يViveجدُا،  :جظًُلها بالخَّ ..، ، ئوكاء هللا، بَغّبِ

ـ، خُث  -ولى بٛير كهض-مجّؿضة 
َّ
غ وألاها اإلاَضو

َ
ؾُ

َ
ولمت  جىدكَغمبضأ آلازغ الـُمإ

 
ً
ت" واؾٗا

َ
باب،  في الخٗبيراث"الَخْغڤ

ّ
ت للك ٍٛى

ّ
ل  وحّٗبر ًٖالل

ّ
ُِ
َٗ الب الـُمَخ

ّ
أخالم الُ

ت، وبلٙى الفغصوؽ ُّ ىص، لخدلُم ِخغان احخماعي  -الىهمي-لخُٛير أوياٖه الُىم
ُ

الـَميك

بابي منها "الَهضََّمدزترم. 
ّ

ت مغاصفاث في اللامىؽ الك
َ
. ة" و"الَهْغَبت" و"الَخْفَداْث"وللَخْغڤ

َخالُت:الىخضاث الوهظا ما حّٗبر ٖىه 

"CANADA " or " USA " or "Germany"  ،ٖلى مىخب بكٗبت ألاهثروبىلىحُا

ت. ٖلى .الهّضة .. جدُا.. الهّضة"."و  باب مغخاى بلؿم الٗلىم الخجاٍع

فيـٌس فىق العادة ي)ـت( س 
ّ
 الـُمغىـ

الت اِلمخضاح أو ِاهخلاص ألاويإ  ّٗ حٗخبر اإلاىؾُلى بألىاجها وأؾمائها وؾُلت ف

ت والّخٗ ُّ ت والّؿُاؾ ُّ لاف
ّ
ت والث ُّ ت، الاحخماٖ ُّ خ مالُم

ّ
ها لخىدؿب ميزة ُمخَفّغَِصة جفخلغ عش

ت ألازغَيئليها با ُّ بلُٛ .  قي ألاؾالُب الخَّ
ً
ا ُّ ض مُيُى باجٍغً هما اإلاخٗاعف ٖليها عؾم

ّ
ًإه

(Mignon Patrik )َّباب  هاأج
ّ

ٕ ٖلى الك َىػَّ ًُ  أّوٌ مىخىج ِاؾتهالوي 

(Marty & Patrik, 1999, p. 20-23ُٚغاف ،)ذ مياه
ّ
 ججل

ً
ٖبر اإلاًامين  ت اإلاىؾُلىدُا

مالتي هكفذ ًٖ مضي 
ّ
زاّنت في َاب٘ الّغاي الٗاَفي  بهظه الفئت )اإلاّٛىُين(، الخٗل
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ؿغ خاحؼ الّهمذ،  ئطوالاحخماعي. 
َ
ىىا مً ه

ّ
اث والجهغجمى ت  بمىيٖى ممىٖى

ت التي ٌِٗكها هإالء.  ُّ ت والاحخماٖ ُّ غ للمٗاهاة الٗاَف
ّ

ومؿيىث ٖنها، ما حٗلها مإق

باب َو
ّ

ر َعاي الك
ّ

َُّا َؾفيَرُيىن ل -خؿب "خاج ؾلُمان ئبغاهُم"-َعش ه ازلاف
ّ
ِل
ْ
 اُمس

َ
ّ

ة، بضءًَ ٗبللك ضَّ ِٖ ٛت الـُمؿخسَضمت في جىنُل اإلالهىص،  الجؼائغي في حىاهب 
ّ
بالل

ت، والتي بضوعها حٗخبر ألاعقُف الظي  ُّ هجاث اإلادـل
ّ
 للجىهغ، أّي بدفٔ الل

ً
وونىال

ين  َىُصًصا وَوفاًء للجؼائٍغ
َ
فير ألاهثر ج ه الؿَّ

ّ
ت، ئه ُّ ت اإلادل ُّ لاف

ّ
 ًدفٔ اللُم الث

(Brahim, 2000, p. 284)، عص   الدًً الشلفي= "الّىماطج الخالُت  وهى ما حٗىؿه

"
ْ

ىف
ُ

ة ش س 
ْ
 الُحڤ

ْ
ْىف

ُ
 وعبازة، إكامت البشير ؤلابساهيمي Aمدخل جىاح / .ش

"HASNI/LOTFI/AMIN "chanter sentimentale  ٖلى َاولت بلؿم ألاصب "

 الٗغبي.

ا ًُ إلاغجبت وصوع الّىاَم الّغؾمي بِاؾم الُالب، أمام ُؾلُت  اعجلى اإلاّٛجي)ـت( ٚغافُد

ف 
ُ
ف أمامه ئقاعاث الَخَىك ِٖ ًا

ًُ كبل وأزىاء الّخٗبير ًٖ َمىُبىجاجه  stop(s)مجخم٘ 

ت الّخٗبير 
َ
ى

َ
  اإلاجاهَغومكاوله. فىاب ٖىه باهدؿاب َمل

ً
خاعة

َ
ًٖ ُهمىمه وآماله، ف

لابّي الـَمهُمىم" بمكاوله و صوع "الىَّ مَّ
َ
َخل ًَ 

ً
 ىَصةلاَؾمت أخالمه وآماله اإلايكًَُ، وجاعة

م مداوالث الّىٓام الّخٗلُمي . مُٗىتباؾخسضام مفغصاث  الب مً زالٌ فٚغ
ّ
صٖىة الُ

اث ومكاهير الّىًاٌ اإلاجخمعي  ُّ ا لخجظًغ وِاؾدبُان شخه ُّ َىت عؾم
َ
عاث الـُمٗل اإلالغَّ

مً أمثاٌ )ألامير ٖبض  مً ُعّواص اإلالاومت ئلى عمىػ زىعة اإلالُىن وههف اإلالُىن قهُض،

ؾىة 
ُ
اللاصع، فغاوـ فاهىن، حمُلت بىخيرص، الٗغبي بً مهُضي...ئلخ(. وجلضًمهم هأ

غاء، ًّ ي بها في الّؿغاء وال
َ
دخظ ًُ م طلً فا َخؿَىت  هكفذ  الٛغافُدُت ّن اإلاًامينٚع

َ( ُحُضص. Starsًٖ خًىع واؾ٘ لىجىم )

لـــبت : كسة اللدم
ّ
فيــىن" الط

 
 "أ

مإؾؿت احخماُٖت ( Talcott Parsons) حٗخبر الّغٍايت خؿب جاليىث باعؾىهؼ

.  تهضف للخفاّ ٖلى (Loy & Booth, 2000) مهمت، وَنّمام أمان للّىٓام الاحخماعي

بلاء الجُل الّىاش ئ ُمىضِمًجا في زلافت ِحُل الىباع، مً زالٌ حكىُل الىعي الّغٍاض ي 

Sports consciousness)ا ًُ  الىخضاث طاث الـَمزتن الّغٍاض ي ٖضًضهكفذ  (. ٚغافُد
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لبت اإلاَٛغِفخِين )
ّ
ِم الُ ُُّ دَ

َ
فاطا وان  ،( بـىغة اللضمLes étudiants graffiteursًٖ مضي ج

غة اللضم Karl Marxواٌع ماعهـ )
ُ
ى

َ
ٗىب"، ف

ّ
ه "أفُىن الك

ّ
( كض َونف الّضًً بأه

ت فلِ هم ُّ ؿل
ّ
ت للد ُّ ا عّوحذ له اإلالّغعاث الُىم أضخذ هظلً، فلم حٗض لٗبت حماٖ

 فلِ، بل 
ً
ايت  هىا وهىان(.  فىغة اللضم لِؿذ ٍع

ُّ
ىِ ًَ ت )الىغة ِحلٌض مىفىر  ُّ الّضعاؾ

 (. Ehrenberg, 1991, p. 55ِوحهت هٓغ مخميزة للخُاة )

ت الخًىع، وقيل حضًض لخجمُ٘ ألافغاص والجماٖاث،  ت كىٍّ ُّ ئّجها جيكئت زلاف

َواخخياههم اإلاباقغ، ئط حؿاهم 
ً
َُّ ٚالبا ت جمخين الّغوابِ الاحخماٖ ُّ جاه في ٖمل

ّ
ت اج

خُث جفغػ أقياال مخمّيزة مً الّخفاٖل الاحخماعي، هـالّخًامً أو  ،هضف مدّضص

ما ٖلى ٖالكت حضًضة هابٗت مً 
ّ
غق(، وئه ِٗ الّخىاُخغ الظي ال ًلىم ٖلى عابُت الّضم )ال

لافت
ّ
ت( كُم الث ٍَ َغِو

ُ
ت )الى ُّ ٌى فغص أو حماٖت ما ومىه خأو خٌى لٗبت ما، - الّغٍاي

م( ب، فٍغ ت  -)اٖل ُّ ت صون مغاٖاة الخضوص الّؿُاؾ ُّ م الّغٍاي ُّ ِاؾخُاٖذ ؤلابضإ في الل

بَهُغوا 
َ
ًً أ

ّ
ت الاهدكاع، لها أؾاَيرها وهجىمها الظ ُّ ِغٍت، خُث أضخذ ٖاإلا

ْ
 آلاالفوالُلُ

ـباب. جىػٖذ اإلاًامين اإلاّٗبرة ًٖ "
ّ

جى أؾماء وأللابىخابت  "Footمً الك
ُ
ب وه

ُِلها  ًِ ظ
َ
ها بمهاعاتهم وقُداتهم، وج جىم، الظًً قٛلىا الَىعي وَمؤلوا الضُّ ٖبين الىُّ

ّ
الال

ت Logosبيلماث الِاٖزتزاػ والّخلضًغ، وهظا أؾماء وقٗاعاث ) ُّ ت الٗاإلا ُّ ( الِفغق الّغٍاي

تواإلاد ُّ ت، ٖلى هدى الىخضاث الّخال ُّ  :ل

عمىد /محطت  « Real Madrid Vive » : جداز/ كسم الصيدلت 6الصىزة 
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هغة اللضم الّخهّضٖاث والاهلؿاماث بين ألافغاص والجماٖاث، وخّتى بين  غأبج

يهم، بالهائهم ًٖ اللًاًا الىحىصًت ُاإلاجخمٗاث، بخسضًغ أفغاصها وجٍؼ ف ٖو

تألَا ُّ م أهمُتها ؾاؾ دِضر الّىلٌُ، تهضم أوانغ الّخجاوع والِٗل  ،ٚع
ُ
مىنها أن ج ٍو

َاإلاكزترن. ولٗل ْاهغة الٗىف باإلا
ً
 ملفخا

ً
أنضق بغهان ٖلى  الٖب التي حٗغف اهدكاعا

ىعاث والخغوب 
ّ
ظوي الث

ُ
ض اإلاكاخىاث والاهلؿاماث، بل ج  طلً، خُث جٍؼ

(Koppers, 2011.) 

ت التي وٗخلض أجَّ ُّ غاث الٛغافُد
ّ

ؿم هظه أبغػ اإلاإق
ّ
 الخٗلُميها حّٗبر ًٖ ازخالالث الي

  .خاولىا جىيُدها وكض الجؼائغَي

 خــــــاجمت

ى بالّضالالث اإلاخّٗضصة 
َ
البُت ْاهغة ؾىؾُىزلافُت ُخْبل

ّ
ًمىً اٖخباع الٛغافُدُا الُ

اث ت، الَا اإلاؿخٍى ُّ ت، الّؿىؾُىلىح ُّ ت، اللؿاهُت هثروبىلىحُ)الّىفؿ ٍٛى
ّ
ت، الل

ِغِفذ ،والخُابُت.(
َ
الب الـُمٛ

ّ
ت لضي الُ ت كىٍّ ىحي بلضعة عمٍؼ

ُ
 ج

(L’étudiant raffeur( باٖخباعه فاٖل احخماعّي ،)Acteur social ُحَهىِضؽ بأؾلىبه )

ت ومً وعاءها باقي اإلاإّؾؿاث، بالّخٗبير ًٖ  ُّ الخام مسغحاث اإلاإّؾؿت الّخٗلُم

ت مً زالٌ مًامين حٗىـ كُم وأفياع وم ُّ لاف
ّ
اجه الث ُّ ، مسخلفتٗاًير زهىن

ربُت 
ّ
ُفُت لفلؿفاث وؾُاؾاث مإّؾؿاث الزت َغة في أٚلبها ٖلى اٖخالالث ْو

ّ
ومإق

 أهّه 
ّ
الب يمً ئهغاهاث فًاء ٖمىمي)الجامٗت(،ئال

ّ
م جىاحض الُ اللائمت. فٚغ

 بٗالكت مباقغةاؾ
ً
ا ُّ ىِنَهها ٚغافُد

َ
س ًُ ُٕ أن  عام مً وعائها الّخٗبير ًٖ آعائه  خُا

لافت 
ّ
ذ مً َغف الث

َ
وأفياعه وآماله، وبيلمت مجملت ًٖ زلافخه الخاّنت التي ُهّمك

ت، بل  ُّ ت الّغؾم ُّ لافت الخٗلُم
ّ
ت لثلافت مخمّيزة ًٖ الث

َ
ث ِ
ّ
ز
َ
الّؿائضة. مًاميٌن ُمإ

ت واضخت في ججؿُض ُّ ُف أهضافها  ومىاكًت لها في أخاًين هثيرة، لخٗىـ ازخالالث ْو

َىت ٖلى م
َ
ل َٗ َالـُم

ً
ا ُّ ق عؾم وعاء هىظا هخاباث ًسخفي فاٖل   ،ؿخىي الخُاب الـُمَؿىَّ

ا وفم مبضأ "أها ًُّ  وزلاف
ً
ا ُّ ه مىحىص احخماٖ

ّ
ً أه  أها َمىحىص ًٓهغ لآلزٍغ

ً
غِفذ ئطا

َ
ٚ

ُ
 أ

  (Je graffe donc je suis." ) 
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ت )وهسلو ئلى  ُّ ( لِؿذ Les graffitis estudiantinsأّن الٛغافُدُا الّخٗلُم

ت  ،مماعؾت فغصًت زالهت ُّ َبٍث َٖ ت و ُّ ـّ اإلاكزترنهم-ٚير واٖ ج له لٛت الخ َغّوِ
ُ
، -ا ج

ٗخَمل في صهاليز الاحخماعي أو اإلاإّؾؿاحي، بل  ٌُ ّما  َٖ ًِمغ  هجضهاُمىفهلت 
ُ
ْاهغة ج

اث وصواف٘  ُّ ِىخاِبها جسخفيزلف
ْ
ثير ٖبر اإلالخّى َواإلاكيل ال بهظاوِاهدكاعها  َوعاء ِاه

ت زاّنت، فثّمت صواف٘ وأؾباب مخضازلت،  اإلايىهاثمسخلف  ُّ اإلاجخمُٗت ٖاّمت والّخٗلُم

لافي اإلاّٗلض، ؾاهمذ في 
ّ
ربىي والّؿىؾُىؾُاس ي والث

ّ
ىفخذ ٖلى الّىفس ي الٗمُم، والزت

َ
ج

ت ٖاّمت. L’acte graffitiqueِاؾدثاعة الفٗل الٛغافُتي ) ُّ (، ومىه بىاء الىاكٗت الٛغافُد

ًَُ ي لؼم الباخثين بما  اث الّخسّههاث اِلؾِخجالء أوَّوئقغان مسخلف الّخلص ّ ُّ ل

اهَغة واإلاًمَغة.اهدكاعها
ّ
 ، وصالالتها الٓ
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