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 واإلندماج   التهميش  بين  شباب المدينة :

 سوسيوثقافي لشباب مدينة وهران  إقتراب

 *يمحمد فريد عز

 قدمة م

ثٌقو٠ظ ػٓ ثٌشذجح ٚثٌّو٠ٕز، ٠ؼؼٕج أِجَ أُ٘ ِىٛٔجس 

 ثٌؼ١ّمز، ثٌؼ١ٕفز ٚثٌّضْجًػز فٟ ثٌؾَثةٌ.  ثٌضغ١١ٌثس ثإلؽضّجػ١ز

 -مجطز مالي ثٌؼش٠ٌز ثألم١ٌر -فضج٠ًل ثٌؾَثةٌ ثٌقو٠ظ 

ػٌف أفوثعج ٚفٌوجس إفضؾجؽ١ز ١ٍّّز ٚغ١ٌ ١ٍّّز، وجْ 

ٚ   ٌٍشذجح ف١ٙج هًٚ أّجّٟ هفغ دٙيٖ ثٌفتز ٌٍٛثؽٙز ثإلؽضّجػ١ز

 ث١ٌْج١ّز. 

ـ ػٍٝ فجٌقوط ثألوغٌ صؼذ١ٌث ػٓ ٘يث ثٌوًٚ ٘ٛ ِج أططٍ

َ٘س ثٌذاله ٌّور عالط   " ٚثٌض1988ٟ ص١ّْضٗ "دؤفوثط أوضٛدٌ

 .1أ٠جَ ٚأّفٌس ػٓ مْجةٌ دش٠ٌز ِٚجه٠ز ِؼضذٌر

                                                                                                                             
*

فٟ  ػجٌُ إؽضّجع دّؼٙو ػٍُ ثإلؽضّجع، ؽجِؼز ٌٚ٘ثْ/ دجفظ دٌّوَ ثٌذقظ 

 .ثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ز ثإلؽضّجػ١ز ٚ ثٌغمجف١ز
1

أفوثط أوضٛدٌ   ثٌشذجح ف١ٙج وذ١ٌث، ّذمش  ِظجٌ٘ثس أمٌٜ وجْ فؼًٛ ٚ هًٚ 

ّقجٌٚز ثٌ إٌل ..لْٕط١ٕز ٚ ّط١ف  ، ف1986ٟدٌٛ٘ثْ،  1982 ّٕٛثس ٚلؼش فٟ 8811

 غ :صٕظ٠ٌ١ز ٌٙيٖ ثألفوثط ًثؽ
COLONNA, Fanny.- Sur le passage de l'émeute à l'attentat collectif (1978-1996).- in 

Monde arabe Maghreb-Machrek, N° 153-, 1996,- p.p. 40-47.  

 : ألوغٌ صفجط١ً فٛي أفوثط أوضٛدٌ ثٔظٌ
CHAREF, Abed. – L’Algérie, le grand dérapage,- Paris, Ed de l'Aube, 1994. 

BOUKHOUBZA, M'hamed,- Octobre 1988, évolution ou rupture,- Alger, 1991.  
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ْ ثٌقٌوجس ثٌشذجد١ز ٌُ صىٓ ١َِصٙج ثٌؼٕف هثةّج. ففٟ إ
ِغال وجْ ثٌشذجح ٚمظٛطج ثٌطٍذز ُِٕٙ، ِٙض١ّٓ  ثٌْذؼ١ٕجس

مالي ثٌفضٌر  صىًٌس ٘يٖ ثٌقجٌز .١ٍّّز أوغٌ  دج١ٌْجّز دط٠ٌمز
ف١ظ وجْ ثٌؼٕظٌ . 1991-1989د١ٓ  ثٌمظ١ٌر ٌالٔفضجؿ ث١ٌْجّٟ

ٚثٌؾّؼ١جس  ثٌشذجٟٔ ٟ٘ ثٌّْز ثٌغجٌذز ٌٍؼؼ٠ٛز فٟ ثألفَثح
ثٌؾو٠ور. وّج ثفضٍش ػٕجطٌ شجدز ِٕجطخ ل١جه٠ز فٟ وغ١ٌ ِٓ 

إػجفز، ٔؾو ثٌشذجح فٟ ِموِز فٍّز ثٌؼظ١جْ . ٘يٖ ثٌضٕظ١ّجس
 .1992ِٓ ّٕـز  ث١ٌْج١ّز ثدضوثء١َِّ ثألٍِز   ٚثٌؼٕف ثٌيٞ

إٔٗ ٚ دجإلػجفز إٌٝ إًصذجؽ ثٌقٌوجس ثإلفضؾجؽ١ز فٟ ثٌؾَثةٌ 
ِٕي دوث٠ز ثٌغّج١ٕٔجس دجٌؼٕظٌ ثٌشذجٟٔ، فجٌّْز ثألمٌٜ ٌٙيٖ 

. فئؽجً صؾٍٟ ّٚٔٛ ثٌوًٚ ثٌّو٠ٕزثٌو٠ٕج١ِى١ز ٘ٛ ػٕظٌ 
ٚث١ٌْجّٟ ٌٍشذجح ٘ٛ ثٌّو٠ٕز. ففٟ دوث٠ز ثٌغّج١ٕٔجس  ثإلؽضّجػٟ

ثٌّوْ ثٌمذجة١ٍز ٌِْفج ٌقٌوز إؽضّجػ١ز عمجف١ز ػٌفش   وجٔش
ِؤج   ٚثٌضٟ ِْش 1988ِظجٌ٘ثس أوضٛدٌ  "دجٌٌد١غ ثٌذٌدٌٞ"،

ػور فٟ ٔفِ ثٌٛلش. ٠ٍجهر ػٍٝ ىٌه فجٌقٌوجس ثإلؽضّجػ١ز 
ٟ ِو١ٔز )ْٔذز ٘ ٚث١ٌْج١ّز ثٌّٕظّز، وجٌقٌوجس ثإلّال١ِز ِغال

 . 2إٌٝ ثٌّو٠ٕز( ثٌطجدغ
شىٍش ٘يٖ ثألفوثط ٚثٌقٌوجس، ٚمجطز ِج صذؼٙج ِٓ 
ِش   َ صطًٛثس ػ١ٕفز، ِجهر ٌضؼج١ٌك ٚصقج١ًٌ وغ١ٌر، إ٘شَّ
دجٌوًؽز ثألٌٚٝ دجٌقٌوجس ثإلّال١ِز، مطجدٙج ٚصٕظ١ّٙج، ٚويث 
دجٌؼٕف ث١ٌْجّٟ. وّج ًوَس هًثّجس أمٌٜ ػٍٝ ثٌؼٛثًِ 

ضّجػ١ز )ثٌذطجٌز، ثٌْىٓ، ثٔنفجع فٟ ِٛثًه ثإللضظجه٠ز ٚ ثإلؽ
 ثٌوٌٚز( فٟ صف١ٌْثصٙج ٌألٍِز ثٌؾَثة٠ٌز. 

ل١ًٍ ِٓ ٘يٖ ثٌوًثّجس إ٘ضُ دوًٚ ثٌفتز ثإلؽضّجػ١ز ثٌفجػٍز فٟ 
ٚثٌضغ١ٌثس ثٌؼ١ّمز هثمً  –ثٌشذجح  –٘يٖ ثٌضطًٛثس ٚثألفوثط 

                                                                                                                             
2
  : أٔظٌ فٛي ثٌطجدغ ثٌّؤٟ ٌٍقٌوز ثإلّال١ِز 

HADJ-ALI, Smail,- L'islamisme dans la ville,- Monde Arabe Maghreb/Machrek, 1er 

trimestre, 1994,- p.p. 69-74.  



 1998  أٚس-ِجٞ ،5ػوه  إنسبنيبت
 

52 

ثٌّو٠ٕز ثٌضٟ ّجّ٘ش فٟ إفٌثٍ أشىجي ِٓ ثٌضغ١ٌ ثإلؽضّجػٟ 
 ٟ ث١ٌَّّ ٌٛثلغ ثٌؾَثةٌ مالي ٘يٖ ثٌقمذز. ٚث١ٌْجّ

فئىث وجٔش ثٌؼٛثًِ ثإللضظجه٠ز ٚ ثإلؽضّجػ١ز ثٌو٠ّٛغٌثف١ز 
صشىً ثٌّمِٛجس ثأل١ٌٚز ٌألٍِز ثٌؾَثة٠ٌز، فجإللضظجً ػٍٝ ٘يٖ 

 ىْٛ إمضَثال ٌٛثلغ أوغٌ صؼم١وث ٚصوثمال. ٠ ثٌّؤشٌثس ٚفو٘ج،
ثؽضّجػ١ز ِشجدٙز أٚ أّٛأ ٌضٍه ثٌضٟ  - فظٌٚف إلضظجه٠ز

ص١َّ ثٌؾَثةٌ، صْٛه فٟ ِؾضّؼجس ػٌد١ز ٚإّال١ِز أمٌٜ ٌُ 
  صؤه إٌٝ شور ٚػّك ثألٍِز ثٌضٟ صؼٌفٙج ثٌؾَثةٌ.

ثٌضٟ دٛثّطضٙج صفٌْ ٚصوًن ٘يٖ ثٌظٌٚف، ٚويث  فجٌط٠ٌمز
شؼًٛ ِٚٛثلف ثٌفجػ١ٍٓ ثالؽضّجػ١١ٓ )ٕ٘ج ثٌشذجح( صؾجٖ ِٓ 

١ٓ ػٓ شططُٙ ٚثغضٌثدُٙ، ٟ٘ ثٌضٟ صقوه ٠ؼضذٌُٚٔٙ ِْؤٌٚ
ثٌضٟ دٛثّطضٙج ٠ؼذٌ دٙج ػٓ ثٌْنؾ أٚ ثٌٌػج.  ثٌقورٚثٌشىً 

دّؼٕٝ آمٌ فجٌؼٛثًِ ث١ٌّْٛٛعمجف١ز صّٕقٕج فّٙج أّٚغ ٚأػّك 
 ٌٍٛثلغ ثٌؾَثةٌٞ ثٌّؼمو... 

ٌٙيث وٍٗ، ١ّىْٛ ٘يث ثٌّمجي ِقجٌٚز ٌض١ٍْؾ ثٌؼٛء ػٍٝ 
ٚىٌه  3إهِجػ ثٌشذجحدؼغ ثٌؾٛثٔخ ِٓ ط١ًٌٚر ثٌض١ّٙش ٚ

 دجٌضٌو١َ ػٍٝ ػٕظ٠ٌٓ : 
مًٍ ثٌضٕشتز ثإلؽضّجػ١ز فٟ ثٌّو٠ٕز : ِٓ مالٌٗ ٔقجٚي  -1

صذ١جْ ػوَ إّض١ؼجح أؽٌ ِٚؤّْجس ثٌضٕشتز ثإلؽضّجػ١ز ثٌضم١ٍو٠ز 
هثمً ثٌّو٠ٕز ٌٍضغ١ٌثس ثإلؽضّجػ١ز ثٌقؼ٠ٌز، ٚو١ف أهس ٘يٖ 

 -ؽو٠ور ٚؽوس ٌٕفْٙج  ثٌظ١ًٌٚر إٌٝ ظًٙٛ ؽّجػجس إؽضّجػ١ز
أؽٌث ٌٍضٕظ١ُ ٚثٌضؼذ١ٌ ؽو٠ور ّجّ٘ش ِٓ مالٌٙج فٟ  -دؼو فٌثؽ 

 ٌؼخ هًٚ ثؽضّجػٟ ١ّٚجّٟ دجًٍ. 

 ثٌغمجفز ث١ٌْج١ّز : -2
ِٓ أؽً ِقجٌٚز إلضٌثح صفُٙ ٍّٛوجس شذجح ثٌّو٠ٕز صؾجٖ 
ثٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ ٚث١ٌْجّز دشىً ػجَ، ٔضطٌق فٟ ٘يث ثٌفظً إٌٝ 

                                                                                                                             
دً صمغ ٚفك ط١ًٌٚر ؽو١ٌز : أٞ وٍّج   إْ ِْؤٌز ثٌض١ّٙش ٟ٘ ١ٌْش ػ١ٍّز ِطٍمز 3

 .ِقجٚالس ٌإلٔوِجػ فْخ ؽٌق ِنضٍفز  ص١ّٙش ٌفتز ِؼ١ٕز صمجدٍٗ فوط
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"ِؾّٛع ثٌّؼضموثس، ثٌّٛثلف،   جػضذجً٘جثٌغمجفز ث١ٌْجّز د
صؾجٖ ثٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ   ثٌّغً، ثٌّشجػٌ ٚثٌضم١١ّجس ثٌْجةور  ثٌم١ُ،

 ". 4ٌذٍو ِج، ٚويث هًٚ ثٌفٌه هثمً ٘يث ثٌٕظجَ
إْ ثٌٍّّْز ثٌٕظ٠ٌز ٌٙيث ثإللضٌثح ٘ٛ أْ ِؾّٛع ٘يٖ 
ثٌّىٛٔجس ٚثٌؼٕجطٌ ثٌيثص١ز ٌألفٌثه صقوه إٌٝ فو ِج ٍّٛوجصُٙ 

ٌُٙ. فجٔطاللج ِٓ ٘يث ٔؼضذٌ أْ ٍّٛوجس ٚأفؼجي ثٌشذجح ٚأفؼج
ثٌؾَثةٌٞ ف١ّج ٠ضؼٍك دج١ٌْجّز ٚثٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ ٟ٘ ٔضجػ 

ٌضّغالصُٙ، ل١ُّٙ ٚ ز ٌٍظٌٚف ث١ٌْٛه٠ّٛغٌثف١ز ٚأ٠ؼج فظ١ٍ
دّؼٕٝ آمٌ ٟ٘ ٔضجػ ٌٍغمجفز  -  صؾجٖ ثٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ  ِٛثلفُٙ

 ث١ٌْج١ّز ثٌضٟ ٠قٍّٛٔٙج. 
صق١ٍٍٕج فٟ ٘يث ثٌفظً   ضٟ ّْٕضٕو إ١ٌٙج فٟ"إْ ثٌّؼط١جس ثٌ

ٟ٘ ِؼط١جس ٌّْـ ١ِوثٟٔ ٌٌٍأٞ ثٌؼجَ فٟ ِو٠ٕز ٌٚ٘ثْ أٔؾَ 
شجدج  321فٌه، ِٓ د١ُٕٙ  1000ٌؼ١ٕز صضىْٛ ِٓ  1955 فٟ ّٕز

، صٕطٛٞ ثّضّجًر ٘يث ثٌذقظ ػٍٝ مّْز (ّٕز 30-18 )د١ٓ
فظٛي : ِؼط١جس ِٛػٛػ١ز ػجِز، ثألٌّر ٚثٌٌّأر، ثٌؼًّ، 

  5ثٌو٠ٓ، ثٌغمجفز ث١ٌْج١ّز...

 اإلجتمبعية خلل التنشئة  -1

إْ ط١ًٌٚر ثٌضّوْ، ٚثٌضٟ إدضوأس مالي ثٌقىُ ثإلّضؼّجًٞ 
ٚصْجًػش دؼو ثإلّضمالي وجْ ٌٙج أعجً إمضال١ٌز ػٍٝ ث١ٌْٕؼ 

. فؼ١ٍّز ثٌضقو٠ظ ثٌٌّو٠َز ٚثٌٍْط٠ٛز ثٌغ١ٌ ِىضٍّز، ثإلؽضّجػٟ
وذ١ٌ ثألعٌ ػٍٝ   ٚثٌقٌوز ثٌؼٌّث١ٔز ثٌغ١ٌ ِؼذٛؽز، وجْ ٌّٙج

أّٔجؽ ثٌق١جر ثإلؽضّجػ١ز ثٌضم١ٍو٠ز ٚ ِؤّْجس ثٌضٕشتز ثإلؽضّجػ١ز 
 ثٌقؼ٠ٌز فٟ ثٌؾَثةٌ. 

                                                                                                                             
4 DIAMOND, Larry.- Political culture and democracy in developing countries.- 

London, Boulder, 1994, p. 7. 
ؽجِؼز  ػ١ٍّز د١ٓ وً ِٓ ؽجِؼز ٌٚ٘ثْ، ٚ  شٌثوز  أٔؾَ ٘يث ثٌذقظ فٟ إؽجً 5

 (AIMS)  ثٌّغجًد١ز ثٌّؼٙو ثأل٠ٌِىٟ ٌٍوًثّجس ثٌٌدجؽ )ثٌّغٌح( ٚ
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فٙيٖ ثألم١ٌر ثػضّوس ١ّجّجس إّىج١ٔز فشٍش فٟ إهِجػ ثٌؼوه 
 ٌٛثفو٠ٓ ػٍٝ ثٌّوْ. ثٌٙجةً ِٓ ث

إْ ط١ًٌٚثس ثٌضفجػً ثإلؽضّجػٟ ٚ ثٌضٕشتز ثإلؽضّجػ١ز فٟ 
ثٌّوْ وجٔش صٕظّٙج ِؤّْجس إؽضّجػ١ز ِغً ثٌؼجةٍز، ؽّجػز 

ٚويث ِؤّْز ( Voisinage) ثٌنالْ، شذىز ثٌمٌثدز، ثٌّؾجًٚر
فوثمً ٘يٖ ثألم١ٌر وجْ ثٌشذجح ٠مؼْٛ ِؼظُ (. quartier)ثٌقٟ 

... فجٌقٟ وجْ ٠شىً ثٌٛفور ثإلؽضّجػ١ز ف١جصُٙ ثإلؽضّجػ١ز
ثألّج١ّز هثمً ث١ٌْٕؼ ثٌؼٌّثٟٔ ٌٍّوْ ثٌؾَثةـ٠ٌز، ٚثٌيٞ 

ٌٍمجؽ١ٕٓ دٗ. فنالي ثٌٌّفٍز ثإلّضؼّج٠ًز   ٠ؼفٟ ٠ٛ٘ز مجطز
ٌؼذش ٘يٖ ثألف١جء هًٚ ثٌٍّؾؤ ثإلؽضّجػٟ ثٌطذ١ؼٟ ٌٍْىجْ 
ثألط١١ٍٓ. دؼو ثإلّضمالي ثّضٌّس ٘يٖ ثألم١ٌر فٟ ٌؼخ هًٚ٘ج 

إلٔوِجؽٟ ٌٍْىجْ ثٌٛثفو٠ٓ. إال أٔٗ ٚٔظٌث ٌقٌوز ثٌضّوْ ث
ث٠ٌٌْؼز ثٌّضَثِٕز ِغ ثٌٙؾٌر ث٠ٌٌف١ز مالي ثٌْض١ٕجس 

ظٌٙس أف١جء ِق١ط١ز ؽو٠ور، ٚ إ١ٌٙج ؽٍخ ٚثٌْذؼ١ٕجس، 
أّٔجؽ ػ١شُٙ ثٌم٠ٌٚز، ٚ لطٕٛث ػجهر دؾٛثً ثٌٛثفوْٚ ثٌؾوه 

 .٠6ٕقوًْٚ ِٓ ٔفِ ِٕجؽمُٙ  أٚ لٌثدز أٔجُ  ػجةالصُٙ
ْ أغٍخ ٔشجؽجس ثٌشذجح ٚصفجػالصُٙ ثإلؽضّجػ١ز : ِٕجفْجس إ

ففالس ١ِّٛم١ز ، ثٌل...، إصنيس ِٓ ثٌقٟ ثٌْىٕٟ  ٠ًجػ١ز،
إؽجًث ٌٙج. فٙيث ثألم١ٌ ٌؼخ هًٚ دٛعمز ٌإلٔضّجء ٚ ثإلٔوِجػ 

 ثإلؽضّجػٟ. 
ٌٚىٓ ِغ صٌهٞ ثٌظٌٚف ثإللضظجه٠ز ٚصٕجِٟ ثٌؼغٛؽ 

١ِّٛز، أطذقش ؽّجػز ثٌو٠ّٛغٌثف١ز ٚويث صؤٟ ثٌنوِجس ثٌؼ
ثإلٔضّجء )ثٌقٟ( ال صفٟ دوًٚ٘ج وظّجَ ٌألِٓ ٚػ١ٍٗ دوأ ثٌضظوع 

 فٟ ثٌضىجفً ثإلؽضّجػٟ. 

                                                                                                                             
 :  أٔظٌ ألوغٌ صفجط١ً فٛي ٘يٖ ثٌٕمطز 6

BENATIA, Farouk.- Alger,  Agrégat ou cité ?.- Alger, SNED, 1980.  



 1998  أٚس-ِجٞ ،5ػوه  إنسبنيبت
 

55 

فٛي فٟ ثٌمظذز   7فّٓ مالي دقظ ١ِوثٟٔ لجِش دٗ دجفغٗ
فٟ ثٌؾَثةٌ ثٌؼجطّز، إّضنٍظش أْ ثٌقٟ أطذـ ال ٠ٍذٟ ِّٙز 

ّجػٟ ٌٍضؼجِٓ ثإلؽض  ثإلٔوِجػ ثإلؽضّجػٟ، فمو صقٛي ِٓ ِىجْ
إٌٝ ِؾجي ٠مً ف١ٗ ثٌٕظجَ ٚثألِٓ، ف١ظ ػؼفش ثٌٌٚثدؾ 

 ثإلؽضّجػ١ز ٚ ثٌؼاللجس ثٌؼّٛه٠ز ثٌضٌثصذ١ز. 
فظ١ًٌٚر صالشٟ آ١ٌجس ثٌضٕشتز ثإلؽضّجػ١ز ثٌضم١ٍو٠ز أفْـ 

إؽضّجػ١ز  ثٌّؾجي ٌذٌٍٚ أشىجي ؽو٠ور ٌٍضٕشتز ٚظًٙٛ ؽّجػجس
ؾٌ شذج١ٔز ؽو٠ور ويٌه. فمو أطذـ ثٌشجًع ػٛػج ٌٍقٟ، ٘ٛ ف

 ثٌَث٠ٚز ٌٕشجؽ ٘يٖ ثٌؾّجػجس ثٌؾو٠ور... 
ففٟ دقظ ١ِوثٟٔ آمٌ، فٛي ثٌقٟ ثٌمو٠ُ ٌّو٠ٕز لْٕط١ٕز

8
 ،

"أْ ثٌشجًع ثٌيٞ  ف١ظ صيوٌ  صظً وجصذضٗ إٌٝ مالطز ِشجدٙز،
وجْ ِىجٔج ٌٍضٕشتز ٚثٌضفجػً، ِىجٔج ِؤٌٛفج ف١ظ وجٔش وً ٍث٠ٚز 

ٌه ػٓ ِٕٗ صؼذ١ٌ ػٓ شٟء، أطذـ ف١َث ٌٍؼٌَز ٠نشٝ ف١ٗ ثٌف
ٔفْٗ، ِٚىجٔج ٌٍضٙو٠و ٚص٠ْٛز ثٌقْجدجس صْٛهٖ ثإلشجػجس. لو٠ّج، 
وجْ ثٌٌّء ٠ضٛلف ف١ٗ ٌضذجهي أؽٌثف ثٌقو٠ظ ِغ ثٌَدجةٓ، أِج 

فٟ شؤٔٗ... ف١ضفجهٜ ثٌّىٛط ؽ٠ٛال فٟ   ث١ٌَٛ ف١ضذؼغ ٠ّٚؼٟ
 .9ثٌّىجْ ٔفْٗ فضٝ ال ٠ىْٛ ِقً شه"

ثٌؾَثةٌ ِٕٚي دوث٠ز ثٌغّج١ٕٔجس ظٌٙس ؽّجػجس فٟ 
إؽضّجػ١ز شذج١ٔز إٌٝ ثٌٛثؽٙز ثإلؽضّجػ١ز. إْ ثٌفتز ثألوغٌ 
 صّغ١ال ٌٙيٖ ثٌؾّجػجس ٟ٘ ِج ؽٌٜ ص١ّْضٙج دـ"

ُٚ٘ فتز شذج١ٔز ٠فضمٌْٚ إٌٝ ِظوً ػ١ش لجً  "،ثٌق١ّجؽز
٠ّٚؼْٛ أغٍخ أٚلجصُٙ ِضىت١ٓ ػٍٝ ؽوًثْ ثٌذٕج٠جس، ف١ظ 
٠ظفُٙ أفو ث١ٌْج١١ّٓ ثٌؾَثة١٠ٌٓ دٕٛع ِٓ ثإلٍهًثء، دؤُٔٙ 

ؽّجػز إؽضّجػ١ز، غ١ٌ   "ِنٍٛلجس دش٠ٌز ال إًصذجؽ ٌُٙ دؤٞ
ِىضٌع١ٓ دّج ٠ؾٌٞ ِٓ فٌُٛٙ" ٚأوغٌ ِٓ ىٌه ٠مٛي "إىث وجْ 

                                                                                                                             
7 VERGES, Merième., La Casbah d'Alger : chronique de survie dans  un quartier en 

surcis.- in NAQD n° 6, Alger. 
8 BOUMAZA, Zoulikha, La rue dans le vieux Constantine : espace public, marchand 

ou lieu de sociabilité.- Oran, in Insaniyat n°2 - Automne 1997.- p.p. 27-46. 
9 Ibid,- p. 32. 
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ثٌىًْ أَ ثٌٌىثةً، فئْ "ثٌق١جؽز" هًؽز أهٔٝ. فٙٛ ثٌفٌثؽ ثٌىٍٟ 
ٌٌٍٚؿ. فٟٙ ٔظٌر إٌٝ ١ّجًثس ٌٚذجُ ث٢م٠ٌٓ ٍِؤ٘ج ثٌشه..." 

٠ؼضمو إػضمجهث ًثّنج أٔٗ  فجٌق١جؽ " ِْضؼو ألٞ ِغجٌِر، ألٔٗ
ثٌوٌٚز ثٌضٟ ٌُ صشغٍٗ ٌُٚ صؤٖٚ، فٙٛ   ؽٌه ِٓ فمّٗ. فٙٛ ٠ّمش

غ١ٌ ِْضؼو ٌإلٔوِجػ فٟ ثٌّؾضّغ. ػٍٝ ثٌؼىِ فٙٛ ٠ذقظ ػٓ 
  .10ِٕٙج  ّذً ٌّغجهًصٙج أٚ ثإلٔضمجَ

١ٌِ وً ثٌشذجح ثٌّّٙش ٠ْضٕو ٌٍؾوًثْ، فئْ ػوهث وذ١ٌث  
لضظجه ثٌّٛثٍٞ ُِٕٙ فٟ أػّجي ٚ أٔشطز. فٟ إؽجً ثإل

ثٌٌّٙد١ٓ. فٙيٖ ثٌفتز «  Trabendo » ٚثٌّؼٌٚف١ٓ فٟ ثٌؾَثةٌ دـ 
صذوٞ فٌو١ز ثؽضّجػ١ز ٚثلضظجه٠ز ػج١ٌز، فطذ١ؼز ٔشجؽجصُٙ 

، دم١ًٍ أٚ ؽؼٍضُٙ ٠قضىْٛ دجٌؼجٌُ ثٌنجًؽٟ ِٓ فٌْٔج إٌٝ صج٠ٍٕوث
دوْٚ صؼ١ٍُ، صؼٍّٛث و١ف ٠ودٌْٚ أًُِٛ٘ هثمً ثٌٕظجَ ثٌضؾجًٞ 
ٚثٌؾٌّوٟ ثٌؼجٌّٟ ثٌّؼمو. ٚثوضْذٛث ِٓ مالي ىٌه ِىجٔز 

ٚػٛثةٍُٙ، ف١ظ أطذقٛث ُ٘ ثٌّؼ١ٍ١ٓ   إؽضّجػ١ز هثمً أف١جةُٙ
وغ١ٌ ِٓ ثٌقجالس أٍثفٛث هًٚ ثألح أٚ ثألك   ٌٙج ٚدٙيث ٚفٟ

ز )ثٌٌّٙد١ٓ(، وؤلٌثُٔٙ ِٓ ؽّجػز ثألوذٌ. إْ أفٌثه ٘يٖ ثٌفت
"ثٌق١جؽز" ٠نشْٛ ثٌوٌٚز. فّٓ مالي ٔشجؽُٙ ث١ٌِٟٛ ٠ٛثؽْٙٛ 

أػٛثْ ثٌوٌٚز ٠ٚؾذٌْٚ ػٍٝ ثٌٌشٛر ِٓ   دئّضٌّثً صقٌشجس
 أؽً ثٌذمجء. 

ثألمٌٜ ثٌضٟ دٌٍس فٟ  ِٓ ػّٓ ثٌفتجس ثإلؽضّجػ١ز
صشٟ(. ُٚ٘ ى٠ًز -ص١ّْضُٙ دفتز )صشٟ  ثٌغّج١ٕٔجس ِج أؽٍك ػٍٝ

ثٌّٛظف١ٓ ثٌْج١ِٓ، صؾجً أغ١ٕجء ٚطٕجػ١١ٓ مٛثص ٠ؼ١شْٛ فٟ 
 ظً ثٌوٌٚز.

ِٓ إفْجُ  ُٙ دّٕؾ ف١جصُٙ ثٌظجٌ٘ ٚثٌضفجمٌٞ، شقيٚثف
 ثٌفتجس ثٌو١ٔج دجٌالِْجٚثر. 

                                                                                                                             
10
  : ىوٌ فٟ 

EL-AIDI, Abdelkrim.- jeunesse en Algérie, représentation et enjeux.- Inédit, 1995, p. 

9. 
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ثٌضٟ أفٌٍس فجػ١ٍٓ ففٟ مظُ ثٌضغ١ٌثس ثإلؽضّجػ١ز ثٌؼ١ّمز 
إؽضّجػ١١ٓ ؽوه، ٚؽٌق ؽو٠ور ٌٍٛؽٛه ثالؽضّجػٟ ٚويٌه 
ؽٍذجس إؽضّجػ١ز غ١ٌ ٍِذجس، فال ثٌوٌٚز ٚال ثٌّؾضّغ ثٌّؤٟ 
إّضطجػج صؤؽ١ٌ ثٌؾّجػجس ثإلؽضّجػ١ز ثٌؾو٠ور أٚ صٛؽ١ٗ ؽٍذجصُٙ 

 ػذٌ ػ١ٍّز ١ٍّّز .. 
أطذقش ثٌّؤّْجس ثٌضم١ٍو٠ز دّج ف١ٙج ثٌقٟ ػجؽَر ػٓ صٍذ١ز 

 صطٍؼجس ٚؽّٛؿ ثٌشذجح أٚ ثٌضم١ًٍ ِٓ فور إفذجؽجصُٙ. 
ٌمو ٔؾقش ثٌقٌوجس ثإلّال١ِز ف١ظ فشٍش ثٌّؤّْجس 
ثٌضم١ٍو٠ز فٟ صؤؽ١ٌ ثٌؾّجػجس ثالؽضّجػ١ز ثٌشذج١ٔز. فذؼو ػٍّٙج 
هثمً ثألّٚجؽ ثٌطالد١ز فٟ ثٌؾجِؼز، ًوَس ثٌقٌوجس 

دٙيث ثإلّال١ِز ؽٙٛه٘ج ػٍٝ ّىجْ ثألف١جء ثٌشؼذ١ز ٚ ثٌّق١ط١ز. 
أٔضمً ٌِوَ ٚ ِؾجي ثٌضفجػً ثإلؽضّجػٟ ِٓ ثٌشجًع إٌٝ 

، ف١ظ أطذقش صٕجلش هثمٍٗ ٚإٌٝ ؽجٔخ ثألًِٛ 11ثٌّْؾو
 ثٌو١ٕ٠ز، لؼج٠ج صِّ ثٌّْجةً ث١ٌّٕٙز، ثٌؼجة١ٍز ٚفضٝ ثٌؼجؽف١ز. 

أطذـ ثإلِجَ ثٌشنظ١ز ثألّج١ّز ثٌيٞ ٠ّٕـ ّٔٛىؽج ٌٍٍْٛن 
٠ضذؼٛٔٙج ٚم١جال ٚ  ٠ؼ١ٓ ٌُٙ أ٘وثفج ّٚذال  ٠مضوٞ دٗ ثٌشذجح،

 أّجؽ١ٌ ٠ّْْٛ دـٙج. 
إْ صٕجِٟ ثٌقٌوجس ٚ ثألفَثح ثإلّال١ِز دؼو ثٌضٌم١ض 
ثٌمجٟٔٛٔ ٌٕجشطٙج ػظُ ِٓ ث٠ٌٛٙز ثالؽضّجػ١ز ٌٍشذجح 
ثٌّٕنٌؽ١ٓ هثمً ٘يٖ ثٌؾّجػجس ِٕٚقُٙ شؼًٛث دجإلّضقمجق ٚ 
ثٌم١ّز. إْ ثٌضؾ١ٕو ثٌٛثّغ ٌألفَثح ثإلّال١ِز، مظٛطج د١ٓ 

"ؽّجػز   ، ػٍَ ِٓ شؼًٛ ثإلٔضّجء إ1991ٌٝ-1989فضٌر 
ثٌّؤ١ِٕٓ"، ٘يث ثٌشؼًٛ ثٌيٞ غطٝ ٚأفً ِقً ثٌضؼجِٓ 
ثٌضم١ٍوٞ ٌٍؾّجػجس ثإلؽضّجػ١ز وجألٌّر، ثٌمٌثدز، ثٌقٟ ٚغ١ٌ٘ج. 
إْ لٛر ثٌضٕظ١ُ ثٌؾو٠و دٌٕ٘ش ػٍٝ ٔفْٙج فٟ ػور ِٕجّذجس، 

(، 1991-1990) ٚمجطز مالي ثإلٔضنجدجس ثٌّق١ٍز ٚثٌضش٠ٌؼ١ز

                                                                                                                             
  :أنظر ػاللضٙج ِغ ثٌقٌوز ثإلّال١ِز، فٛي أهٚثً ِؤّْز ثٌّؾْو ٚ 11

ROUADJIA, Ahmed.- Les frères et la mosquée.- Paris, Karthala,  1990. 
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ف١ظ أْ ٌِشقٟ ثألفَثح ثإلّال١ِز صفٛلٛث ػٍٝ ث٢م٠ٌٓ 
 دجٌٌغُ ِٓ أْ ٘ؤالء وجٔٛث أوغٌ صؾوًث فٟ أف١جةُٙ ِٚؤُٙ.

٠ؼَْٚ ؽَة١ج، لٛر ثٌقٌوجس ثإلّال١ِز  12ْ دؼغ ثٌّق١ٍٍٓإ
فٟ صٍه ثٌفضٌر إٌٝ إًثهر ثألفٌثه فٟ ثٌضنٍض ٚ ثٌٌٙٚح ِٓ 

ٌشنظ١ز. فئْ ثٌؼٛثدؾ ثٌضم١ٍو٠ز ثٌضٟ ال صضٌن ِؾجال ٌٍق١جر ث
صذٕٟ ثٌٌٍِٛ ٚ ثٌٍْٛوجس ثإلّال٠ِٛز ِٓ ؽٌف ثٌؼو٠و ِٓ 
ثٌشذجح فٌْ ػٍٝ أٔٗ ِقجٌٚز ُِٕٙ ٌإلفالس ِٓ ١ّٕ٘ز ثٌّٕؾ 
ثألدٛٞ : ففؾؤر إوضْخ ثٌشذجح ِىجٔز إؽضّجػ١ز ؽو٠ور ٚ أطذقٛث 
٠ٕجفْْٛ ٍّطز ثٌىذجً. فجٌفض١جس، دؼؼٙٓ إًصو٠ٓ ثٌقؾجح ٌضالفٟ 

فجٌشذجح ٚؽوٚث إؽجدجس ٌضطٍؼجصُٙ ثٌضٟ ثٌّٕؾ ثٌيوًٛٞ ث١ٌّّٙٓ. 
صّٕـ ل١ّز ٌألفٌثه ثٌّّٙش١ٓ. فّٓ مالي إٔضّجء دؼؼُٙ ٌٍقٌوجس 

٠َ١ِّٚٓ  (Visibles)ٌِة١١ٓ   ثإلّال١ِز أطذقٛث
ٚثٌم١ّض(، ٚٔجفؼ١ٓ )ِْجػور ثٌؼؾَر، ص٠ٍٛغ   )ثٌٍق١ز

 ثٌّؼٛٔجس...(. 

ج ِغ ىٌه فئْ ث٠ٌٛٙز ثٌؾو٠ور ثٌّىضْذز صطٌؿ ِفجًلز : فؼٕوِ
٠ضنٍض ِٓ ًٚثدطٗ ثٌمو٠ّز ٠ظذـ ػؼٛث فٟ ؽّجػز ؽو٠ور 
ف١ظ ال ِؾجي ف١ٙج ٌٍفٌٚق ٚثٌضؼذ١ٌ ثٌفٌه١٠ٓ. وجٔش ٘يٖ ٟ٘ 
ثٌٛػؼ١ز ثٌْجةور فضٝ ٔٙج٠ز ثٌغّج١ٕٔجس ٚدوث٠ز ثٌضْؼ١ٕجس، إال أٔٗ 

، وجْ ِٛلف ثٌشذجح ِضذج٠ٕج : 1992ِغ صفجلُ ثألٍِز ث١ٌْج١ّز ِٕي 
ّال١ِز ثٌٍّْقز ٚثمضجً ثإلً٘جح ثٌؼو٠و إٌضقك دجٌؾّجػجس ثإل

و١ٍّٛز ٌالٔضمجَ ِٓ ثٌوٌٚز ٚثٌّؾضّغ. أِج ثألغٍذ١ز فٌؽؼٛث إٌٝ 
د١تضُٙ ثألط١ٍز دقغج ػٓ ّٚجةً ٌٍؼ١ش ٚثألِٓ. فّغ ثّضٌّثً 

ثٌشؼذ١ز ٌُ صْجػو ٘يٖ   صوً٘ٛ ثٌّْضٜٛ ثٌّؼ١شٟ ٌٍفتجس
ثٌٛػؼ١ز ثٌشذجح ثٌؼجةو٠ٓ، ِٓ ٕ٘ج صؼجظُ ثٌشؼًٛ دجٌٛفور 

، أهٜ إٌٝ صَث٠و فٟ ْٔخ ثالٔضقجً ٚ ثًصفجع فٟ ْٔخ ٚثٌؼ١جع

                                                                                                                             
12
  : ِغجي ػٍٝ ٘يٖ ثٌوًثّجس ِؾّٛػز ثٌّمجالس ثٌّٕشًٛر فٟ وضجح 

LEVEAU, Remy (sous la direction de).- L'Algérie dans la guerre.- Paris, Ed, 

Complexe, 1995.  
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ثٌّضـٌهه٠ٓ ػٍٝ ألْجَ ثٌؼالػ ثٌٕفْٟ ٚ ٠ٍجهر فٟ ْٔـخ 
 . 13ثٌّضؼجؽ١ٓ ٌٍّنوًثس

 الثقبفة السيبسية الشببنية  -2

ل١ًٍ ِٓ ثٌوًثّجس صٕجٌٚش ِٛػٛع ثٌغمجفز ث١ٌْج١ّز فٟ 
14ٌم١ًٍ ثٌّضٛفٌث ثٌؾَثةٌ، ٚ٘يث

أِذ٠ٌم١ز، ال ٠مَٛ ػٍٝ ِؼط١جس  
ٚإّٔج ػٍٝ صؤ٠ٚالس صؤ١ٍِز، ٌٙيث ٠ظؼخ صضذغ صطًٛ ثٌضغ١ٌثس 
ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌغمجفز ث١ٌْج١ّز ِغ غ١جح دٕه أٚ ِنَْٚ 

 ٌٍّؼط١جس ٠ّىٓ ثٌٌؽٛع إ١ٌٗ ٌٍضق١ًٍ ٚثٌّمجًٔز. 
ِغ ٘يث فئْ ثٌي٠ٓ وضذٛث فٛي ٘يث ثٌّٛػٛع ٠ؤووْٚ ػٍٝ 

ٌوٜ ِؾّٛػز ِٓ ثٌنظجةض صّضجٍ دٙج ثٌغمجفز ث١ٌْج١ّز 
 ثٌؾَثة١٠ٌٓ:

 ػوَ ثال٘ضّجَ،  -أ
 ثإلغضٌثح، -ح
 ث١ٌْج١ّز ػٕو ثٌٕنذز.   ثٌظٌثع ثٌشو٠و فٟ ثٌغمجفز -ػ

فئْ ثٌّضضذغ ٌٍضج٠ًل   ِغ ٘يث ًٚغُ غ١جح ِؼط١جس صٌثو١ّز،
ثٌقو٠ظ ٌٍؾَثةٌ ٠ّىٕٗ صذ١جْ ّٔؾ فٟ ثألًثء ٚثٌّٛثفك ث١ٌْج١ّز 

  فٟ أًدغ ٌِثفً :

مالي ص١َّس إْ ثٌْٕٛثس ثٌضٟ صٍش ثإلّض -أ
ِغ ثٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ. فذؼو فٌح ع٠ًٛز ( Identification) دضّجٟ٘

ّْىجْ ٌّٙجَ ٔجهٜ دٙج ثٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ.   ؽ٠ٍٛز، ؽّٕو ثٌ
، ظٌٙس أٌٚٝ ديًٚ 1965دؼو ثإلٔمالح ثٌؼْىٌٞ ّٕز  -ح

ثٌّؼجًػز ٚثٌٕمو ٌٍٕظجَ هثمً ثٌٕنذز ثٌقجوّز ٚثِضو ىٌه ألّٚجؽ 

                                                                                                                             
13 Ibid. 

ِٛػٛع ثٌغمجفز ث١ٌْج١ّز ِٓ د١ٓ  ػجٌؾش ثٌضٟ ثألٔؾٍّٛجو١ْٔٛز فٛي ثٌّظجهً 14

  : ثٌّغجي ِٛثػ١غ أمٌٜ ػٍٝ ّذ١ً
QUANDT WILLIAM, B, -Revolution and political leadership : Algeria, 1954- 

1968. - Mit press, 1969. 

ENTELIS, John P.- Algeria the Revolution institutionalized, - westview press, 

1986.  
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ثٌمّغ ثألٌٚٝ ٔؾقش ثٌٍْطز فٟ  ؽالد١ز ٠ْج٠ًز. فذؼو ػ١ٍّجس
إِضظجص ِؼجًػ١ٙج فٟ دوث٠ز ثٌْذؼ١ٕجس ٚ ِٕقُٙ ِٙجَ 

 أ٠و٠ٌٛٛؽ١ز/ عمجف١ز. 
إْ أٌٚٝ ِؼجٌُ ثٌّؼجًػز ثٌشؼذ١ز ٌٍٕظجَ ث١ٌْجّٟ ظٌٙس  -ػ

 1980 فٟ أٚثمٌ ثٌْذؼ١ٕجس ٚدٍغش ىًٚصٙج فٟ أفوثط أف٠ًٌ

 )ثٌٌد١غ ثٌذٌدٌٞ(. 

وجٔش ٘يٖ ثألفوثط دوث٠ز ٌٍٍْْز ِٓ ثٌّظجٌ٘ثس ١َِس  -ه
فمذز ثٌغّج١ٕٔجس، فٌوضٙج فٟ ثٌغجٌخ ثٌفتجس ثٌشذج١ٔز ثألوغٌ 

 إغضٌثدج. 

، ففَس 1991-1989إْ ثٌضغ١ٌثس ث١ٌْج١ّز ثٌضٟ ؽٌس د١ٓ  -
ػٍٝ ثٌّشجًوز ث١ٌْج١ّز ٚثٌّضّغٍز فٟ ثٌضظجٌ٘ثس ث١ٌْج١ّز 

ٌؾّؼ١جس ثٌّو١ٔز، ثألفَثح ثٌىغ١ٌر مالي ٘يٖ ثٌفضٌر، صَث٠و ث
 ث١ٌْج١ّز، ٚ ثٌّشجًوز فٟ ثالٔضنجدجس. 

إْ ثٌّْـ ث١ٌّوثٟٔ ثٌيٞ أٔؾَ مالي ثٌّور ثٌم٠ٌذز  -
ِشقْٛ ٚأػّجي ػٕف  ثٌّٕظٌِز، فٟ ظٌف ؽٛ ١ّجّٟ
١ٌْج١ّز ػِّٛج ٚفٟ ث ١ً٘ذز، ٠ذ١ٓ ِْضٜٛ ِضؤٟ ٌٍّشجًوز

ىوٌٚث فمؾ ِٓ ثٌّْضؾٛد١ٓ مالي ثٌّْـ % 6ثٌق١جر ثٌؼجِز. إْ 
٠شجًوْٛ فٟ أٔشطز % 13ٚأْ   ِـجأُٔٙ ٠ٕضّْٛ إٌٝ ؽّؼ١ز 

ِظٍقز ػ١ِّٛز. فذجٌٌغُ ِٓ صىجعٌ ثٌؾّؼ١جس ٚ ثألفَثح   ىثس
٠ذوٚ أْ ثٌْٕجء ٚ ثٌٌؽجي ثٌؾَثة١٠ٌٓ ػجهٚث إٌٝ  1989 ِٕي

ثٌالِذجالر ٚ ثٌٍْذ١ز ث١ٌْج١ّز ٚ ٠ّىٓ ًه ٘يٖ ثٌٛػؼ١ز إٌٝ فجٌز 
أِٓ ٚ إٌٝ ثٌؼٛثدؾ ثٌؾو٠ور ثٌّفٌٚػز ػٍٝ ثٌق١جر  ثٌالّ 

ث١ٌْج١ّز )فٌع فجٌز ثٌطٛثًا، ِٕغ ثٌّظجٌ٘ثس 
ٍ ِٛلف ثٌشذجح ِٓ ثٌؼَٚف ػٓ  َّ ٚثٌضؾّؼجس...( إْ ِج ٠ؼ
ث١ٌْجّز، ٘ٛ ثػضمجهُ٘ أْ ٘يٖ ثألم١ٌر أٌِ ِؼمو ال ٠ّىٓ 

ِٓ ثٌّْضؾٛد١ٓ ٠ضذْٕٛ % 64ٌٍّٛثؽ١ٕٓ ثٌؼجه١٠ٓ فّٙٗ، فؤوغٌ ِٓ 
 ثٌّٛلف.   ٘يث

% 38ثٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ فـ   أِج ف١ّج ٠ضؼٍك دّٛثلف ثٌشذجح صؾجٖ

٠ؼضموْٚ أٔٗ ٔجهًث ِج % ٠51قٍّْٛ صم١١ّج إ٠ؾجد١ج صؾج٘ٗ، فٟ ف١ٓ 
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٠ْضؾ١خ أٚ ٠ٙضُ دطٍذجس ٚ فجؽ١جس ثٌّٛثؽ١ٕٓ. فؤغٍخ 
ثٌّْضؾٛد١ٓ ِؼ١١ٕٓ دجٌوًؽز ثألٌٚٝ دئػجهر ثّضضجح ثٌٍُْ أوغٌ 

ْ ٘يث ثٌطٍخ ػٍٝ ًأُ ثأل٠ٌٛٚجس ِٓ أٞ شب آمٌ. فُٙ ٠ؼؼٛ
ف١ٓ ّتـٍٛث   ث١ٌْجّٟ أْ ٠قممٙج ٚىٌه  ثٌضٟ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌٕظجَ

ثٌقجؽ١جس   أْ ٠ٌصذٛث فْخ ثأل٠ٌٛٚز ِٓ ػّٓ ِؾّٛػز ِٓ
 . 15ثٌضٟ ػٍٝ ثٌٍْطجس صٍذ١ضٙج

ٌمو صؤوو ٘يث ثٌّٛلف مالي ثإلٔضنجدجس ثٌٌةج١ّز فٟ ٔٛفّذٌ 
أغٍخ %(. 75) ؼز، ف١ظ ّؾٍش ثٌّشجًوز ْٔذز غ١ٌ ِضٛل1995

ثٌّالفظ١ٓ فٌْٚث ْٔذز ثٌّشجًوز ثٌؼج١ٌز ػٍٝ أٔٙج ٔوثء ٌٍٍُْ 
ًٚفغ ٌٍؼٕف... ِج ٠ّىٓ ِالفظضٗ فٟ ٘يث ثٌّؾجي ٘ٛ أٔٗ ١ٌِ 

 ٚغ١ٌُ٘.   ٕ٘جن فٌق وذ١ٌ د١ٓ فتز ثٌشذجح
ف١ّج ٠ضؼٍك دؾجٔخ آمٌ ِٓ ثٌغمجفز ث١ٌْج١ّز فجٌٕٚج ثٌضؼٌف 

ثٌّؤّْجس ثٌو٠ّمٌثؽ١ز، ػٍٝ ِٛلف ثٌشذجح ِٓ ثٌّّجًّجس ٚ 
ٍِـ ػٍٝ إلجِز  ُِ ف١ظٌٙ ِٓ مالي ثألؽٛدز أٔٗ ١ٌِ ٕ٘جن ؽٍخ 

فمؾ ِٓ % 18ِغً ٘يٖ ثٌّّجًّجس ٚثٌّؤّْجس، فئْ ْٔذز
ثٌّْضؾٛد١ٓ أؽجدٛث دٕؼُ ػٍٝ "ً٘ صؼضموْٚ أٔٗ ِٓ ثٌّٙجَ 
ثٌّْضؼؾٍز أْ ٠ٌثػ١ٙج ثٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ ٟ٘ إلجِز ٚصط٠ٌٛ 

 ثٌّؤّْجس ثٌو٠ّٛلٌثؽ١ز".

ثإلصؾجٖ ٚ ىٌه دجإلؽجدز ػٍٝ ّؤثي   و ثٌّْضؾٛدْٛ ػٍٝ ٘يثوأ
٠ضقٍٝ دٙج ًؽجي ث١ٌْجّز،   آمٌ ٠ٌصذؾ دجٌظفجس ثٌضٟ ٠ؾخ أْ

ِٚٓ د١ٓ ثٌظفجس ثٌّمضٌفز فٟ ثٌْؤثي ٟ٘ : ثٌضؾٌدز، 
ػٍٝ ثألفىجً ث١ٌْج١ّز، فٍُ  ثالٔفضجؿثٌؼوثٌز، ثالٌضَثَ،   ثألمالق،

 ِٓ ثٌشذجح. % 17ؽٌف  ٠مغ ثالمض١جً ػٍٝ ٘يٖ ثألم١ٌر إال ِٓ
ال ٠ّىٓ ثٌؾََ ِٓ ٘يث ٚفوٖ ٚ ثالّضٕضجػ أْ ٕ٘جن غ١جح 

فٟ ٔنذز   ٌغمجفز ه٠ّمٌثؽ١ز ٚويٌه أْ ٘يٖ ثألم١ٌر ِقظًٛر
 طغ١ٌر. 

                                                                                                                             
15

وجٔش  1992 فٟ ّذٌ ٌألًثء أٔؾَصٗ ثٌؾ٠ٌور ث١ِٛ١ٌز "ثٌٛؽٓ" فٟ ه٠ّْذٌ 

ثألِٓ فؾجء  ث٢ًثء، أِج ِشىًِٓ  %26 دـ ثٌْىٓ آٔيثن ٌّشىٍز ثٌضشغ١ً ٚ ثأل٠ٌٛٚجس

 . %12 دـ  ثألم١ٌر فٟ ثٌٌّصذز
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ٔمٌ أْ ٕ٘جن ِؤشٌثس صذ١ٓ أْ   ِغ ٘يث ٚ دضقفع، ٠ّىٓ أْ
ثٌغمجفز ثٌو٠ّمٌثؽ١ز ١ٌْش ِٕضشٌر دجٌشىً ثٌىجفٟ، ٚ أفو 

ز إٌٝ ِج ّذك ٘ٛ فظٛي ثألفَثح ثٌّؤشٌثس، دجإلػجف
ػٍٝ  1997 ثٌو٠ّٛلٌثؽ١ز فٟ ثالٔضنجدجس ثٌضش٠ٌؼ١ز فٟ ؽٛثْ

 ِٓ ِؾّٛع أطٛثس ثٌٕجمذ١ٓ. ( %12)ْٔذز ِٕنفؼز 
إىث وجْ إًّجء لٛثػو ثٌو٠ّٛلٌثؽ١ز ال ٠شغً ثٌؾَثة١٠ٌٓ 

إٌٝ  وغ١ٌث فٟ ثٌظٌٚف ثٌضٟ أٔؾَ ف١ٙج ثٌذقظ، فيٌه ًدّج ٌِهٖ
ثٌىغ٠ٌ١ٓ ُِٕٙ إلضٌٔش دجٌفٛػٝ ٚ وغ١ٌث أْ ثٌو٠ّٛلٌثؽ١ز ٌوٜ 

. 1988 ِج صالَ ػٍٝ وً ِج ٚلغ فٟ ثٌذاله ِٕي أفوثط أوضٛدٌ

فجالٔفضجؿ ث١ٌْجّٟ دؼو ٘يٖ ثألفوثط، ٚثٌيٞ ػٌف ١ِاله أفَثح 
ِٓ ثٌفٛػٝ ٚغ١جح ِؼج١٠ٌ ثٌؼًّ   ػو٠ور، ١َِٖ ويٌه ٔٛع

ث١ٌْجّٟ ٚويث صنٍٝ ثٌوٌٚز ػٓ ؽَء ِٓ ِٙجِٙج ثٌضٕظ١ّ١ز ِّج 
ثٌّؤٟ ٚأفوثط شغخ   أهٜ إٌٝ أفوثط مط١ٌر : وجٌؼظ١جْ

أمٌٜ، ثٔضٙش دئ٠مجف ثٌّْجً ثإلٔضنجدٟ ٚ دؼوٖ همٛي ثٌذٍو فٟ 
 ػٕف ٚ أػّجي إً٘جد١ز مط١ٌر.   ِٛؽز

إْ ٘يث ثٌظٌف هفغ وغ١ٌ ِٓ ثٌّٛثؽ١ٕٓ إٌٝ ثإلػضمجه أْ 
ثٌو٠ّٛلٌثؽ١ز غ١ٌ طجٌقز ٌٍّؾضّغ ٚ ِج ٟ٘ إال ف١ٍز ثّضنوِش 

 ٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ ١ٌْضٌّ فٟ ثٌقىُ... ِٓ ؽٌف ث
ًفؼٛث ثٌضؼوه٠ز ثٌقَد١ز، ٠ٚقٍّٛٔٙج ؽَءث % 50فؤوغٌ ِٓ 

ِٓ ثألٍِز ثٌضٟ َ٘س ثٌذاله. فئىث ظٌٙ أْ ًفغ ثٌم١ُ ٚ 
ثٌّؤّْجس ثٌو٠ّٛلٌثؽ١ز ٚ آ١ٌجصٙج ٌِصذؾ إٌٝ فو ِج دجٌظٌٚف 
ث١ٌْج١ّز ٚ ثاللضظجه٠ز ٌٍذاله. فٙيث ثٌٌفغ ال ٠ظٌٙ أٔٗ ِٛلف 

ِٓ ثٌغمجفز ٚ ثٌّؤّْجس ثٌو٠ّٛلٌثؽ١ز، فؼٕوِج ّتً أفٌثه  ِذوةٟ
ثٌؼ١ٕز ػٓ ثٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ ثٌيٞ ٠نوَ أفؼً ِظجٌـ ِٛثؽ١ٕٗ، 

، ػ١ٕٛث أٔظّز ١ّج١ّز ه٠ّٛلٌثؽ١ز غٌد١ز% 65فئْ أوغٌ ِٓ 
ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز دـ   ٚ ثٌٛال٠جس% 39 صقضً فٌْٔج ثٌظوثًر دـ

ثٌفٌٚلجس فٟ ثإلؽجدز ػٓ ٘يث إْ ػجًِ ثٌْٓ ٠فٌْ دؼغ . 14%
ثٌْؤثي : فجٌذْٕذز ٌٍفتز ثٌضٟ ص٠َو أػّجً أفٌثه٘ج ػٓ ثٌغالع١ٓ 

ٚثٌٛال٠جس ثٌّضقور % 41 ّٕز ٚػؼٛث فٌْٔج فٟ ثٌظوثًر دْٕذز
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ّٕز فؤؽجدٛث  30ثٌضٟ صمً أػّجً أفٌثه٘ج ػٓ   ، أِج ثٌفتز%11دـ 
َث٠وث ػٍٝ ثٌضٛثٌٟ. ٘يث ٠ؼٕٟ أْ ٕ٘جن ث٘ضّجِج ِضـ% 21ٚ % 36دـ 

      ٌوٜ ثٌشذجح دجالٔفضجؿ ػٍٝ أ٠ٌِىج !
فجٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ ثٌٛف١و ثٌغ١ٌ غٌدٟ ٚ ثٌيٞ أصٝ ػّٓ 

 (. %12)إمض١جًثس ثٌّْضؾٛد١ٓ ٘ٛ ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز دـ 

فًٙ ٘يٖ ثالمض١جًثس صؼىِ ١ِٛال ٌألٔظّز ثٌو٠ّٛلٌثؽ١ز أٚ 
ً٘ صوي ػٍٝ إٔؾيثح ثٌشذجح إٌٝ فجٌز ثٌٌمجء ثإللضظجهٞ ثٌضٟ 

فضٌع أٔٙج صْٛه فٟ ٘يٖ ثٌذٍوثْ ؟ فجٌّؼط١جس ثٌضٟ دقٍٛصٕج ال ٠
دؼغ   صّْـ دجإلؽجدز ثٌول١مز ػٓ ٘يث ثٌْؤثي. إال أْ

ثٌّالفظجس ث١ٌّوث١ٔز ٚ ثإلّضؾٛثدجس ثٌّطٌٛز ِغ دؼغ ثٌشذجح 
صف١و أُٔٙ ٠غّْٕٛ فٟ ثألٔظّز ثٌغٌد١ز ثٌضموَ ثاللضظجهٞ، ثٌمٛر 

ٌٌمجء ثٌضٟ صّٕـ وً أٔٛثع ٚويٌه ثٌؼوثٌز ثإلؽضّجػ١ز ٚ هٌٚز ث
ٚ   ثٌىفجالس ثإلؽضّجػ١ز وجٌؼّجْ ثإلؽضّجػٟ ٚ ػالٚثس ثٌذطجٌز

غ١ٌ٘ج. ويٌه ِٓ د١ٓ ثٌم١ُ ثٌْجةور فٟ ثألٔظّز ثٌغٌد١ز ٚ ثٌضٟ 
صٍمٟ صمو٠ٌث ٌوٜ ثٌشذجح ٟ٘ ل١ُ فمٛق ثإلْٔجْ، ثٌّْؤ١ٌٚز 
ثٌّو١ٔز. ففىٌر ثٌو٠ّٛلٌثؽ١ز ٌِصذطز فٟ صظًٛ ثٌشذجح دٙيٖ 

ثٌْجٌفز ثٌيوٌ أوغٌ ِٓ أٔٙج آ١ٌجس ٌضٌص١خ ٚ إشضغجي  ثٌم١ُ
 ثٌّؤّْجس ث١ٌْج١ّز. 

فئىث وجٔش ٔظٌر ثٌشذجح، ِٛثلفُٙ ٚ ل١ُّٙ ال صٛثفك ِٛثلف ٚ 
ل١ُ ثٌغمجفز ث١ٌْج١ّز ث١ٌٌّّز ٚ ال صٕطذك ِغ ِج أططٍـ ػٍٝ 
ص١ّْضٙج فٟ ثألهد١جس ث١ٌْجّز ثٌغٌد١ز "دجٌغمجفز ث١ٌْج١ّز 

دّؼـٕٝ ثٌغمجفز ث١ٌْج١ّز ثٌقو٠غز، فٙيث ال ٠ؼٕٟ ثٌذضز  16ثٌّشجًوز"
أُٔٙ ال ٠ٍّىْٛ ل١ّج ٚ صظًٛثس فٛي ث١ٌْجّز ٚ ثٌٕظجَ 

 صقش ظٍٗ.  ث١ٌْجّٟ ثٌيٞ ٠ؼ١شْٛ

                                                                                                                             
16
ثٌّمجًٔز فٟ  ث١ٌْج١ّز ِْضنوِز ِٓ ؽٌف إلضٌثح ٔظٌٞ ٌٍؼٍَٛ ِظطٍقجس ٘يٖ 

  : أ٠ٌِىج دجٌنظٛص أُ٘ ِّغ١ٍٗ
ALMOND, Gabriel & SIDNEY, Verba,- The civic culture ; political attitudes and 

democracy in Five nations,- Princeton, 1963.  
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٠ؤوو ثٌشذجح ػٍٝ  فٟ ثٌظٌٚف ثٌضٟ صٌّ دٙج ثٌؾَثةٌ،ف
ثٌّْجٚثر،  صظًٛثس ٚ ل١ُ ١ّج١ّز أمٌٜ : ثٌؼوي، ثٌٕـَث٘ز،

 .. ثٌل. ل١جهر ١ّج١ّـز ل٠ٛـز.
فجصْجع إٔضشجً ثٌٌشٛر ٚ ثٌظٍُ ثإلؽضّجػٟ أصٝ ػٍٝ ٘يٖ ثٌم١ُ. 
فّج ٠ذضغ١ٗ ٚ ٠غّٕٗ ثٌشذجح ث١ٌَٛ وجٔش فٟ ٔظٌ وغ١ٌ ِٓ 
ثٌّٛثؽ١ٕٓ ٚلضج ٌٍؼ١جع ف١ظ أْ ث١ٌْجّز وجٔش صنوَ ثٌّظجٌـ 
ثٌنجطز، ٚ أْ صٕجفٌ ثٌفٌق ٚثٌؼظذ١جس هثمً ثٌٍْطز أػؼف 

 ِٓ ثٌوٌٚز ِٚٓ ١٘ذضٙج. 
ثٌٍّقز ٌم١جهر ١ّج١ّز ل٠ٛز، صذٌٍ فٟ إؽجدز  فجٌقجؽز

ثٌّْضؾٛد١ٓ ثٌشذجح ػٓ ّؤثي "أىوٌ شنظ١ض١ٓ أعٌصج فٟ صج٠ًل 
ثٌؾَثةٌ ثٌّؼجطٌ" فئْ أوغٌ ثألّّجء صٌههث ٟ٘ ثأل١ٌِ ػذو 
ثٌمجهً ٚ٘ٛثًٞ دِٛو٠ٓ، فجألٚي ٔظٌث ٌّمجِٚضٗ ثٌط٠ٍٛز ػو 

غز. فؼٍٝ ثإلّضؼّجً ٚثٌغجٟٔ ٌؾٙٛهٖ فٟ دٕجء هٌٚز ثٌؾَثةٌ ثٌقو٠
ثٌٌغُ ِٓ أْ فضٌر ثٌغّج١ٕٔجس ّجه٘ج ؽٛ أ١ٌٓ دجٌْٕذز ٌٍقظٛي 
ػٍٝ ثٌّٛثه ثالّضٙالو١ز ٚ ف٠ٌز أوذٌ فٟ ثٌضٕمً، إال أْ ال أفو 

 ٠يوٌ ثٌشجىٌٟ دٓ ؽو٠و ثٌيٞ فىُ ثٌذاله فٟ صٍه ثٌفضٌر. 
فئْ إدٌثٍ إُّ ٘ٛثًٞ دِٛو٠ٓ، ٠وي ػٍٝ ثًصذجؽ ٚ صغ١ّٓ 

ثٌمٛر ٚ ثٌىذ٠ٌجء ثٌٛؽٕٟ، ٚ   جػ١ز،ثٌشذجح ٌم١ُ ثٌؼوثٌز ثإلؽضّ
 ٘ٛثًٞ دِٛو٠ٓ.   ثٌضٟ ٠ْٕذٛٔٙج إٌٝ فضٌر فىُ
ثٌذقظ فٟ ثٌغمجفز ث١ٌْج١ّز ػٕو   إْ ِج ٠ظفٛث ِٓ مالي

ثٌشذجح ثٌقؼٌٞ، ٘ٛ إّضٌّثً ٌذؼغ ثٌّالِـ ٚ ثٌم١ُ ثٌغمجف١ـز 
ٟ٘ إفوٜ ٘يٖ ثٌؼٕجطٌ ( Egalitarisme) ثألّج١ّز. فجٌّْـجٚثص١ز

ضجةؼ ثٌذقظ ث١ٌّوثٟٔ ٚ ٟ٘ ِضؾيًر فٟ ثٌّمجِٚز ثٌضٟ صؤوو٘ج ٔ
ثٌط٠ٍٛز ػو ثإلّضؼّجً ٚ ثٌّؼنّز دٛثّطز ثأل٠و٠ٌٛٛؽ١ز 
ثٌشؼذ٠ٛز ِٕي ثإلّضمالي. فم١ّز ثٌّْـجٚثص١ز صؼًّ وآ١ٌز ٌٕـَع 

 ثٌشٌػ١ز ػٓ ثٌٍْطز ٚ ثٌغٌٚر. 

ِغال ٌُ صىٓ "ِظجٌ٘ثس ثٌؾٛع" دموً  1988فؤفوثط أوضٛدٌ 
ٌخ ٌٍؼوثٌز ثإلؽضّجػ١ز ٚ ّنؾ ػو ِج وجٔش صؼذ١ٌث ػٓ ِطج
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ِٓ ثٌّْضؾٛد١ٓ ٠ٌْٚ % 82ثٌفٌٚلجس ثإلؽضّجػ١ز ثٌّضٕج١ِز، فـ 
 أْ ثٌٙٛر د١ٓ ثٌفمٌثء ٚ ثألغ١ٕجء لو صؼجظّش. 

ِٓ فمُٙ فٟ  فشؼًٛ ثٌشذجح ِٓ أُٔٙ فٌِٛث ِٓ ثإلّضفجهر
ثٌغٌٚر ثٌٛؽ١ٕز وجْ فجفَث ٌٌٍفغ ثٌؼ١ٕف ٌٍٕظجَ ث١ٌْجّٟ ٚ 

فجه د١ٓ ثٌّٛثؽ١ٕٓ ثٌؾَثة١٠ٌٓ أْ ً ثٌٕنذز ثٌقجوّز، ٠ْٛه شؼٛ
ثٌٌشٛر ٚ   دٍوُ٘ غٕٟ ؽوث، ٚ ٌىٓ ٔظٌث ٌضفشٟ ثٌفْجه،

 ث٠ٌ١١ٌّْٓ، لو أفمٌ ثٌذٍـو...   ثٌىفجءر د١ٓ  ػوَ
ز ٌٍشذجح، ًغُ ػوَ فٌّؽؼ١ز ثٌْذؼ١ٕجس ث١ٌْج١ّز دجٌْٕذ

ِؼج٠شز أغٍذ١ضُٙ ٌٙيٖ ثٌقمذز، صذٌٍ ثٌق١ٕٓ إٌٝ هٌٚز 
٠ظٌٙ إٌٝ فو فمو ٚ ثٌم١ُ ثٌٛؽ١ٕز، « L'Etat providence»  ثٌٌمجء

ِج ف١ّج ّؾٍضٗ دؼغ ثألفَثح ثٌٛؽ١ٕز ثٌشؼذ٠ٛز فٟ ثإلٔضنجدجس 
ٚ ثٌّضّغٍز مجطز فٟ ػٛهر فَح   ،1997ٌؾٛثْ   ثٌضش٠ٌؼ١ز

 ٟ. ؽذٙز ثٌضق٠ٌٌ ثٌٛؽٕ

 الخالصة 

ػٌفش ثٌؾَثةٌ صقٛالس ػ١ّمز ٚ ٠ٌّؼز مالي ثٌغالط فمخ 
ثٌّجػ١ز. وجٔش ٘يٖ ثٌضقٛالس ٔض١ؾز ١ٌْجّز ص٠ّٕٛز شجٍِز ٠ٌؽغ 
ثٌوًٚ ث٠ٌٌجهٞ ف١ٙج ٌٍوٌٚز. فٌوجةَ ٘يٖ ث١ٌْجّز ثٌضؼ١ٍُ 

 ثٌؾّجٌ٘ٞ، ثٌضّوْ، ٚ ثٌضظ١ٕغ. 
مالي ثٌقمذض١ٓ ثأل١ٌٚض١ٓ إٔؾجٍثس ثّضفجهس ِٕٙج وً  صقممش

ثٌشٌثةـ ثالؽضّجػ١ز ٚمجطز فتز ثٌشذجح دق١ظ صُ إهِجؽٙج فٟ 
ثٌّؾضّغ ػٓ ؽ٠ٌك صٛف١ٌ ِٕجطخ شغً ٚ ِٕقٙج هًٚ ١ّجّٟ. 

 فىجٔش ٌِفٍز ٌقٌثن إؽضّجػٟ ٠ٌّغ ٚ صؾ١ٕو ١ّجّٟ وغ١ف. 
 إْ دٌٍٚ ثٌظؼٛدجس ثإللضظجه٠ز، ٚ إّضٌّثً ث٠ٌَجهر فٟ
ْٔخ ثٌّٕٛ ثٌو٠ّٛغٌثفٟ )ػٍٝ ثأللً فضٝ ِٕضظف ثٌغّج١ٕٔجس(، 
إٔضىجُ فٟ ثٌقٌثن ثإلؽضّجػٟ ٚ ثٌّٕٟٙ، غ١جح إطالؿ 
١ّجّٟ، ٚ صؼ١ّك فٟ ثٌضفجٚس ثإلؽضّجػٟ، أهٜ إٌٝ ص١ّٙش ػوه 
وذ١ٌ ِٓ ثٌشذجح، ػذٌ ٘ؤالء ػٓ ثغضٌثدُٙ ٚ غؼذُٙ دجٌٕـَٚي 
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وّظوً  ه٠ًٚج إٌٝ ثٌشجًع، ٚثألمي ِّٓ ٠ٕظٌْٚ إ١ٌُٙ
 ٌض١ّٙشُٙ. 

فجٌضظجٌ٘ ١ٌْش ث١ٌٍّٛز ثٌٛف١ور ثٌضٟ ٠ؼضّو٘ج ثٌشذـجح ٌٍذقظ 
ػٓ ِىجٔز ٌُٙ هثمً ثٌّؾضّغ. فجٔوِجؽُٙ ثإللضظجهٞ ٠ٍْه ؽٌلج 
طؼذز فُٙ ٠ْضنوِْٛ وً ثٌّظجهً ثٌّضجفز ٌُٙ : ثٌؼجةٍز، 

 ثٌوٌٚز، ٚ ثإللضظـجه ثٌّـٛثٍٞ. 
د١ٓ ّٔجىػ ٚ ل١ُ  ٠ضذٕٝ ثٌشذجح ِٛثلفج ٚ ثّضٌثص١ؾ١جس صٛف١م١ز

ثإلّضٌثص١ؾ١جس ثٌضـٟ   عمجف١ز ٌىٟ ٠قممٛث ثٔوِجؽُٙ ثٌغمجفٟ... فٙيٖ
٠قجٚي دٙـج ثٌشذجح ثٌضٛف١ك د١ٓ ٔظجَ ِؼ١جًٞ ٚ ِضطٍذجس 
دٌثؽّجص١ز مٍمش صٛصـٌثس مظٛطج ػٕوِج أدؼوٚث ػٓ ثٌّْجّ٘ز 
فٟ ثٌّؾضّغ ثالّضٙالوٟ. إْ أوذٌ ثٌظؼٛدـجس ثٌضٟ صٛثؽٗ 

ٔوِجػ ث١ٌْجّٟ، ٚ ٘ـيث ِج صؾـٍٝ ِٓ مالي ثٌشذجح صٌصذؾ دجال
ثٌٌّٛمف ثٌضٟ ػذٌ ػٕٙج فٟ ّذٌ ثألًثء ٚثٌضٟ صؼىِ ٚ ثٌضّغالس

فٟ ؽـجٔخ آمـٌ ِٛثلف ٚ ثصؾج٘ـجس شؼذ٠ٛز ًثفؼز ٌٍٕظجَ 
 ث١ٌْجّٟ. 

ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌٕظجَ ث١ٌْجّٟ ثٌؾَثةـٌٞ ٘ٛ صَثِٓ  إْ ثٌّؼظٍز
ؽذ١ؼز ِنضٍفز، فّٓ ؽٙز صؾجدٙٗ صظٍّجس   ؽٍذـجس ىثس

إلضظجه٠ز، إؽضّجػ١ز، ٚ ِٓ ؽٙز أمٌٜ صطٌؿ ػ١ٍٗ ؽٍذجس 
 ٍِقز ٌٍّشجًوز ٚ ثٌـّقجّذز ث١ٌْج١ّز. 

إْ صطذ١ك ثإلطالؿ ثإللضظجهٞ ٌُ صٌثفمٗ ١ّجّز إؽضّجػ١ز 
 فٟ صفجلُ أٚػجع ثٌفتجس ثٌو١ٔـج.  ِالةّز ٚ فؼجٌز، ِّج ٍثه

إهِجػ   أِج ثإلطالفجس ث١ٌْج١ّز فٍُ صٕؾـ أٚ صؼًّ ػٍٝ
أّذجح   ثٌشذجح فٟ ثٌّؾضّغ. إْ ِج ٠ذؼظ ػٍٝ ثٌمٍك ٘ٛ أْ

ثٌغؼخ ٚ ثٌؼٕف ؽَء وذـ١ٌ ِٕٙج ِجٍثي لجةّج، ٚ إىث ٌُ ٠ذيي 
ؽٙوث فم١م١ـج الّـض١ؼجدٙج فمو ٠ىْٛ ثٌضظـجٌ٘ ٚ ثٌؼٕف ٘ٛ ١ٍّٚز 

 ؼذ١ٌ ثٌٛف١و ثٌّضذم١ـز ٌٍشذـجح. ثٌض
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