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 (1)فـاء ذرقؽي

 ؿؼدؿة

ماظشؾابذّؽ معشارطة ممؾت ماٌغربل مماظشلنيف مسؼقد، موعـذ مذؽاالإاظعؿقعل،
محؼقؼّق مذغؾماظعدؼدمعـماظّددقدققظقجقا مصؿـفؿمعـ1اردنيا ذػبمظؾؼقلمبقجقدمم.

اغعدامماظـؼةميفماظؿـظقؿاتماىؿعقؼةمم،مغؿقفةاٌشارطةػذهمحاظةمعـماظعزوفمسـم
ماسؿدلبقـؿامم،2آدائفامـسمكسـمسدمماظرضماتعؾرلوواظـؼابقةمواٌمدلاتمايزبقة،م

م"اظؿؿّزاظشؾابمؼعقشمحامأّنمآخرون معـ مواظة ماالجؿؿاسلممألّن 3حؾاط"إلق اظـلؼ
م.ـفؿمعـمهؼقؼماغؿظاراتفؿموتطؾعاتفؿؿّؽُؼمٕواظلقادلمباجملؿؿعماٌغربلم

                                                                                                                                   
(1) Université Chouaib Doukkali, Faculté des lettres et sciences humaines, 24000, El 

Jadida, Maroc. 
1 Exemples :  

- Bennani-Chraibi, M. (1994), Soumis et Rebelles. Les Jeunes au Maroc, Paris, 

Éd. du CNRS. 

- Bourqia, R., EL Harras, M., Bensaid, D. (1995), Jeunesse Estudiantine 

Marocaine. Valeurs et Stratégies, Rabat, Fondation Konrad Adenauer. 

- Bourqia, R., El Ayyadi, M., El Harras, M., Rachik, H. (2000), Jeunes et Valeurs 

Religieuses, Casablanca, Eddif-CODESRIA. 

- Consultation Nationale des Jeunes. Ministère de la Jeunesse et des Sports, 

(2001). 

- Rachik, H. (2005), Rapport de Synthèse de l’Enquête Nationale sur les Valeurs, 

Cinquantenaire de l’Indépendance du Royaume du Maroc. 
2 Rachik, H. (2005), op.cit., p. 55. 
3 Bourqia, R., El Ayadi, M., El Harras, M., Rachik, H., (2000), op.cit., p. 42. 

El Ayadi, M., Rachik, H., Tozy, M. (2007), op.cit., p. 140-143. 
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ماظعربقة،م،ماظيتمذفدتفامبعضمذبؿؿعاتماٌـطؼة"اظربقعماظعربل"صقرةممأّدت
وعامترتبمسـفامعـمعشارطةمماظيتمسرصفاماجملؿؿعماٌغربلم4"صدلاؼرم42"ودؼـاعقةم

م ماظشؾاب مصػقف ميف موصاسؾة مم،اٌغربلصعؾقة مإظب ماظؿػجعؾ مإسادة ميف محصقؾةؽرل
مأ ماظلابؼة مضرورؼااظدرادات ماظظرفم،عرا مػذا ماسؿدل ممطؿا مأؼضا مٌلاءظةصرصة

موماٌمدلاتمزبؿؾػ ماظلقادقة مصاسؾل ماٌدغل ماجملؿؿع ممأدوارػاسـ متلررليف
موادؿقعابفؿ مواظشؾاب م. مػذا متيف مأمّدعاظصدد، مبني معـ ماىؿعقؼة مػّؿاظؿـظقؿات

ماظؿـش ماظدور مػذا متؾعب ماظيت مؽقاٌمدلات موسؾقف مبنيمتي، ماظعالضة مدرادة ؾدو
مأعر ماظشؾابممااظشابمواىؿعقة معشارطة مإذؽاظقة معـ مجزء مظػفؿ يفمباظغماألػؿقة

ماظآظقاتمعـمخاللمهؾقؾمماظعؿقعلمظشلنا مقاضعلمظؾؿـظقؿاتماىؿعقؼةاالذؿغال
مأؼضامب؛باٌغر مؼؾدو ماظضروريممفأّغمطؿا ماٌـعـ ماظيتاظقضقفمسؾك ماظؼقؿقة مظقعة
غشؽتمعـماظؼقؿماظيتمُأععممقفامتاػوععرصةمدرجةمماىؿعقةمباٌغربمشؿغؾموصؼفات

م.اٌشارطةمواٌلاواةمارقة،ريفمضقؿماظدميؼم،يفمجزءمعـفام،اٌؿؿـؾةأجؾفامو
اظؼقؿمولمإظبمحبثماظلمالماألمتلاؤظنيمربقرؼني.مضبقؾتطرحماظقرضةماظؾقـقةم

ذباالمبنيموصػفاممتلرجحمعؽاغؿفاموعدىمجمشلاماظعؿؾماىؿعقيمباٌغربرّوُؼماظيت
م مضقؿّقإلغؿاج مخاصةعـظقعة ممة مُتأو مآظقة ماظؽّرذبرد ماظلائدةمس ماالجؿؿاسقة ؼقؿ
ممتـلفؿم،واظغاظؾة متؿؾاسد ماظؼقمفاضقؿأو ماٌرجعقةعع مأالم.ؿ مآخر: ميؽـمممبعـك

مضدؼؿ؟مأالمميؽـماسؿؾارماإلصالحاتمإةماسؿؾارماىؿعق مظؿـظقؿ مواعؿدادا زلامجدؼدا
لمعـمذؽؾفاماظؿؼؾقديمإظبم"اىؿعقة"ميفمذؽؾفامؿاسة"،مغؼطةمهّقتم"اْىاظيتمعّل

ايدؼث؟مأممأنماىؿعقةمػلمباظػعؾمتـظقؿمحدؼث،متلثرمسـمررؼؼماظػاسؾنيمصقفم

                                                                                                                                   
،مإذمضاعتمبعضماىؿعقاتم"اظربقعماظعربلـم"صدلاؼر"مباٌغربمسؼبمأحداثمعامزللمبم42زفرتم"حرطةم 4

اٌغربقةمبؿـظقؿموضػاتماحؿفاجقةمأعاممطؾمعـمدػارتلمتقغسموعصرمباظعاصؿةماظرباطمتضاعـامععمايؼقضقةم
رمبعضم"ذؾابماظػقلؾقك"،ماظشعؾنيم)اظؿقغللمواٌصري(؛موبعدمأدابقعمضؾقؾةمعـمتـظقؿمػذهماظقضػات،مسّؾ

ماظشؾابماٌشاركمبقضػاتم مضؿـ ماظصؾؾة مغقاتف ماظؿضاعـقة،مسـممؼلؿدلدواظذيمتقجد صعؾمعطؾيبمعـموؼـاؼر
خاللمإحداثمصػقةمباٌقضعماالجؿؿاسلمؼدسقمعـمخالظفمإظبمصؿحمغؼاشمععمعؾؽماٌغربمهتمذعارم"عغاربةم

ىمإظبمتعؾؽةم"اصذلاضقة"موادعةمظؿؿكذماظدسقةم"ظؾؿقاورمععماٌؾؽ"مبعدامؼقدونماظؿقاورمععماٌؾؽ"؛مذعارمأّد
راكماظذيمطانمإظبمحدودمتؾؽماظؾقظةمغاتماِيّقرتمخالظفمعؽآخرا،ممتـؾميفمبؾقرةموصقاشةمبقانمعطؾيبمسّؾ

اصذلاضقا،مسـمأػؿمعطاظؾفامظقؿؿماالغؿؼالمبعدمذظؽمعـماظعإماالصذلاضلمإظبماظػضاءماظعؿقعلمعـمخاللمتؼدؼؿم
عـمصدلاؼرمم75صققىماظؾالغماٌطؾيبممبممترمصقػلمسؼدممبؼرماىؿعقةماٌغربقةميؼققماإلغلانمباظرباط،مؼقمم

مظؿـظقؿمعظاػراتمدؾؿقةمبؿارؼخم،مأسؼؾؿفماظ4277 تمذبؿقسةمعـماٌدنمواٌراطزمصدلاؼر،مواظيتمسّؿم42دسقة
م.إؼدؼقظقجقةمودقادقةمعؿعددةمتمصصائؾايضرؼة،مطؿامضّؿ
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وضبقؾماظلمالماظـاغلمإظبمم5؟اظؿؼؾقدؼةباٌـظقعةماظؼقؿقةماٌلرلةمظؾؿفاظسماىؿاسقةم
مضؿـم ماظيتمؼؿؿؿعمبفا اظؾقثميفمعقضعماظشؾابمداخؾماظعؿؾماىؿعقيمواٌؽاغة

 ػذاماٌشفدمعـمخاللمهؾقؾمعفاعفموػقاطؾمتقاجده.
ماظؾض مؾ ماظؿقؾقؾ، معـ ماظشؼ مشلذا مبؿطرق مدـؼقم ماظعؿؾممغشلةادؿقضار وتطقر

مباٌغرب-اىؿعقي مواظقضقفماىؿاسل مجفة، ممعـ مأخرى مجفة مبعضمعـ سـد
 االدؿؿرارممحقلمإذؽاظقةاظعؿؾماٌقداغلماٌرتؾطةمبعدلؼؼقةماظـؿائجمواًالصاتماإل

ماظيتم مواظؼقؿ ماىؿعقي مظؾعؿؾ ماٌلرلة ماظؼقؿقة ماٌـظقعة مبني ماٌقجقدة ماظؼطقعة أو
م.6ضبؿؾفاماظشابماٌـكرطميفماظؿـظقؿاتماىؿعقؼة

اؾعػوقة إىل -األذؽال اؾتؼؾقدقة : ؿنيف املغرب اجملتؿع املدـي. 1
 وقةاجلؿعاؾتـظقؿات 

مواضعاممإّن مظقس معفقؽؾ، مشرل مأو مطان معفقؽال ماىؿاسل، ماظعؿؾ ميف اظؿػؽرل
مباً ماىؿعقؼة مصايرطة ماٌغربل، مظؾؿفؿؿع مباظـلؾة مأعراممصقصجدؼدا ظقلت

شلذاموأمنارامسدؼدةمعـماٌشارطةماالجؿؿاسقة،ممقثمسرفحبمباظـلؾةمظفماعلؿفّد
ماظـطاقمصنّغ موادع ماجؿؿاسل م"ورؼب مبقجقد ماظؼقل ماجملازصة مضؾقؾ معـ مظقس ف

ماىؿعقي..." ماظـلقج ميف مام.7وعذلدخ ماجملؿؿع موربة مؼمطد ماظعؿؾمعا ميف ٌغربل
موجقدماظعدؼدمعـمأذؽالماظؿـظقؿاتميفموؾقاتفاماظؿؼؾقدؼةمػقماىؿعقي-اىؿاسل

م"اظؿقؼزةـ"ط م"اىؿاسة"، ميف"ايـطة"، مأو مايدؼـةم...، يفمماٌؿؿـؾةمأذؽاشلا
مـؼابات،ماألحزاب،ماظؿعاوغقات..اىؿعقات،ماظ يفماظعؼقدمماتماٌلفؾةاٌالحظو.

مبفادؼـاعمتدلزماألخرلة ماالدؿفاغة مميؽـ مال معبعقؼة مسددممقة متزاؼد ميف واٌؿؿـؾة

                                                                                                                                   
مم،ذرؼؽل 5 م(4277)ػـاء اؾشباب واجلؿعقات اؾتـؿوقة: بني اؾتحوالت االجتؿاعقة واملـظوؿة اؾؼقؿقة. ،

سؾلممد.م أرروحةمدطؿقراهميفمسؾؿماالجؿؿاع،مهتماذرافم،زعري-زؿور-دال-اؾرباطدرادة ؿقداـقة جبفة 
مأطدال،مطؾقةماآلدابمواظعؾقمماإلغلاغقة.-جاععةمربؿدماًاعسماظرباطم،أعفان

ؼـدرجمػذاماظعؿؾماٌقداغلمداخؾمإرارمادؿؽشايفموتلاؤظلمحقلمدورمتـظقؿاتماجملؿؿعماٌدغل،مععماظعؿؾمم6
ؿرارمأوماظؼطقعةماٌقجقدةمبنيماٌـظقعةماظؼقؿقةماٌلرلةمظؾعؿؾماىؿعقيموتؾؽماظؼقؿماظيتمسؾكمدرادةمعدىماالدؿ

-سلؾمػذاماظؾقثمسشرؼـمعبعقةمتـؿقؼةمباٌغربم)ورـقةضبؿؾفاماظشابماٌـكرطميفماظؿـظقؿاتماىؿعقؼة.م
ماظرباط-جفقؼة مجبفة مايضري-عقرز-دال-ربؾقة( م)اظقدط محضري(ؾذ-اظؼروي-زسرل مف معقدان، موػق

مأرروحةماظدطؿقراهماٌذطقرةمدابؼا.
7 Roque, M.-A. (2004), (dir.), La société civile au Maroc : l’émergence de nouveaux 

acteurs de développement, Barcelone, Éd. Publisud. p. 72. 
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وطذامتلؼقدمػذهماٌؾادراتمورباوظةمػقؽؾؿفامعـمررفمأسؾكمعمدلةم،م8اىؿعقات
 يفماظدوظة.
ماظلقاق،ميف ماىؿعقي،مجبماظؿلاؤلمحقلمومػذا مظؾؿـظقؿ "اشلقؼةمايؼقؼقة"
مػق ماظـؼمصعالمػؾ ميف معذلدخ ماظؿؼؾقدؼةتؼؾقد موبـقاتفا ماٌغربقة مأنمماصة باسؿؾار

اظؿارؼخ،مطاغقامعـؿظؿنيمبشؽؾمعباسلمعـمأجؾمهؼقؼمبعضمماٌغاربة،موسؾكمعّر
ماظـؼاصقة،مماظغاؼاتماالجؿؿاسقة ماالضؿصادؼةمأو اظؿضاعـمموذظؽمسـمررؼؼمآظقاتأو
ؿاسة"؟مأممسـمررؼؼمبعضماظؿـظقؿاتماظؿؼؾقدؼةمعـؾم"اْىمواظؿكزرماالجؿؿاسقنيمأو

ممأّن ماٌغربل، مباجملؿؿع محدؼث متـظقؿ ماىؿعقة مإال ماظـقر مؼر مضرؼبٕ مسفد ميف
ماظؼاغقغل مذؼف ميف معـمماتـظقؿقمذؽالم،باسؿؾاره، معـف، مطؾرل مجزء ميف علؿقحك،

م؟7727ـةماظؼاغقنماظػرغللمظل
م ميفمم7727ؼعؿدلمضاغقن ماٌدغل ميفمتؼـنيمسؿؾماجملؿؿع محازلة مربطة مبـابة

روحمػذامعـمادؿؾفؿتمم،وعـمبقـفاماٌغرب،مسددامطؾرلامعـماظدولمغلا،مطؿامأّنصر
موغّص مزفرلماظؼاغقن مبقـفا موعـ ماىؿعقي، مباظعؿؾ ماٌؿعؾؼة ماظؼقاغني مصقاشة ميف ف

م مظلـة ماظعاعة م7736ايرؼات مواظذي مع، مآغذاك ماظؿؼدعقةماسؿدل مررفمايرطة ـ
خضعمظؼدمخطقةمأدادقةميفمبـاءماجملؿؿعماظدميؼرارلمودوظةماٌمدلات.مماظـاذؽة

ماظؼاغقن ميفمم،ػذا ماظؿؼدم مبعد،مظعددمعـماظؿعدؼالتماظيتمتعؽسماظذلاجعمأو صقؿا
ماظؿـظقؿاتػاع مشلذه ماٌذلوك مايرؼة ماألدادلصم.ش ماظظفرلممعـالماظؿعدؼؾ شلذا

ةموايرطاتموػلميظةمحازلةميفماحؿدادماظصراعمبنيماظدوظ،م7751لـةمظاٌقاصؼم
ماٌـظؿة مشرل ماىاععلماظلقادقة ماظشؾاب مأوداط ميف محبّؾمبعدعامخاصة ماغؿفت

تراجعاتمطؾرلةمسـمسددممأوجد،مفاغػلماالهادماظقرينمظطؾؾةماٌغربميفماظلـة
 عـمايرؼاتماظعاعةماظيتمطاغتمتعؿدلمإظبمذظؽماينيمعؽلؾامظؾؿفؿؿعماٌدغل.م

ممتلؿدسل ماألدؽؾة مػذه مسـ مرصعماإلجابة معـ ماظعؿؾمجزء مبـشلة اظؾؾسماٌرتؾط
دابؼةماظذطر،ماألذؽالماظؿؼؾقدؼةمماظرجقعمإظبمتطقروم،جملؿؿعماٌغربلاىؿعقيمبا

م مأوجف مسؾك مأؼضا مبقـواظقضقف ماٌقجقدة مواالخؿالف ماظؿشابف ماىؿعقةفا موبني
ماذؿغؾتم.ايدؼـة ممصؼد ماىؿاسل ماظؿضاعـ مسدلمآظقات ماىؿاسات معلؿقى سؾك

                                                                                                                                   
ؼصؾمسددماىؿعقاتمباٌغربمإظبمم،(2011)محلبمدرادةمضاعتمبفاماٌـدوبقةماظلاعقةمظؾؿكطقطمباٌغرب 8

 (.4225 عبعقةم)إظبمحدودمدـةم22557
Voir : Enquête Nationale auprès des Institutions Sans But Lucratif (ISBL), (Exercice 

2007), Rapport de Synthèse, Décembre 2011, Royaume du Maroc, Haut-Commissariat 

des Plans, Direction de la Statistique. 
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عؾكمدؾقؾمصحؽرامسؾكماظقدطماظؼروي،مصؼطماظيتمٕمتؽـممذبؿقسةمعـماظؿـظقؿات
الماظؿـظقؿاتماىؿاسقةماظؿؼؾقدؼةماظيتمطاغتمذؽالمعـمأذؽم"ايـطة"متعّداٌـالم

صفلمغقعممام"اظؿقؼزة"ةمتـظقؿماظعالضاتمبنيمايرصقني.مأّععفّؿماٌدنيفمتلـدمشلام
م مسؾك مؼرتؽز ماظذي ماىؿعقي ماظعؿؾ معؾدعـ مواظؿضاعـمأ ماىؿاسل اظعؿؾ

مأغشطؿم،9االجؿؿاسل ماٌلاجدواٌؿؿـؾة مإصالح ماظطرق، مبـاء ميف مظؽـموشرلػامفا ،
متؼأ مؼضا مبؾعضماألسؿالماىؿاسقة ماألذكاصماٌعقزؼـماظزرعومايرثطقم ممممممممممممممممممممظػائدة
ماٌلـّمأو م"اْىم،نياألذكاص ممتـؾ ماظدّومؿاسة"بقـؿا مأدادّقمارداخؾ ةمدساعة

تعؿؾمػذهماألذؽالمعـماظؿـظقؿاتمسؾكماٌلاػؿةميفمعلاسدةموم،ظؾؿضاعـماىؿاسل
م.10وضعقةمصعؾةيفماٌصـػنيماحملؿاجنيمواألذكاصم

حلبمتؼدؼرغا،معـعطػامػاعاميفمم،عـّؾتمفمالمميؽـمإشػالمغؼطةمأدادقةشرلمأّغ
ؿاسات"معـمذؽؾفاماظؿؼؾقديموشرلماظرزللمإظبمذؽؾمعـمأذؽالماغؿؼالمبعضم"اْى

مدورػام معـ معرورػا موباظؿاظل ماظعرف، مبدل ماظؼاغقن مؼلرلػا ماظيت اظؿـظقؿات
م مذبال مإظب ماحملؾل مواظلقادل ماإلدارم.صاظؿكّصاالجؿؿاسل مسؿؾت ةمصؼد

7774وبعدمإصدارمزفرلمم11ععمظققرلماظؽقظقغقاظقة،ميفمبداؼةمايؿاؼةماظػرغلقة
م،12
م"ِج مإظب ماظؼروؼة" ماظؿؼؾقدؼة ماىؿاسقة م"اجملاظس معـ ماظعدؼد مهقؼؾ ؿاساتمإظب

مدـقاتمعـمذظؽتؿؿؿعمبقمرزلقة" موبعد مضاغقغقة. مأذؽالمعـمضعقة مبدأتمتظفر
مدبّص"اْى مذات معفؿةمدةصاتمربّدؿاسات" مطاغت ماظؼاغقغقة"اْى"محقث مؿاسة

م ميف ماظؼؿؾ،مّتاظؾتؿؿـؾ مباظلرضة، مذاتماالرتؾاط ماظشمون ممإخلميف يفم)اىرمية(،
مأدـدت ماإلدارؼة"ْىا"ظـمحني معفؿةمم،ؿاسة مدابؼؿفا، معـ محفؿا مأطدل وػل

م ماحملؾقة، مباظشمون ماظؼرىمهتمعراضؾةمتؿؽّقمواظيتمطاغتاالػؿؿام مرؤداء معـ ن
ؿاسة"معدسقةم"اْىمتصؾقأمخاللمأربعقـقاتماظؼرنماظعشرؼـوماإلدارةماظؽقظقغقاظقة.

                                                                                                                                   
9 Roque, M.-A. p. 270. 
10 Bourqia, R. (2005), p. 25. 

مأّو 11 مظققرل، مظقؼسمػقبرل مصرغلاٌارؼشال مسام معؼقؿ مل ماٌغربم)بنيمدـيتمل مطاغتم7744وم7774يف .)
مسؾكم ماٌؿؿردة ماظؼؾائؾ مبنخضاع موذظؽ ماظؿفدئة"، م"دقادقة مسؾك مجفة، معـ مترتؽز، ماظعلؽرؼة ادذلاتقفقؿف

...(ماظقدقؾةماظدؼـ،ماظؼؾقؾة،ماٌكزن،ماظزواؼااظلؾطان.موعـمجفةمثاغقة،مطانمؼرىميفماٌمدلاتماظؿؼؾقدؼةم)
ؿعؿرمعـماظؿقؽؿمبزعامماألعقر.مظذامطاغتمادذلاتقفقؿفممتؽنيماٌلملاألعـؾمظػفؿمأظقاتماذؿغالماجملؿؿعموباظؿاظ

  اظؿقدعقةمعؾـقةمأدادامسؾكماظؿدخؾماظعؾؿل،ماظذيمأوطؾفمظؾعؾؿاء.

 "أوم"احملاطؿماىؿاسقةمرصقة"تقضحمطقػقةمتشؽقؾمواذؿغالم"احملاطؿماظُعمصدرتمعرادقؿمسـماإلضاعةماظعاعة12 

 (les Jmaâ-judiciairies)مسـماىؿاساتم اظيتمزفرتم (les Jmaâ - administratives) اإلدارؼةاٌؿؿقزة
م.ظؿلقرلماٌؿؿؾؽاتماىؿاسقةمظؾؼؾائؾ 7774 دلصؿغق 47 مبؼؿضكمزفرل
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ؼفدفمإظبمذظؽمطانموإظبمظعبمدورمجدؼدميفمإرارمعشروعمهدؼثماظقدطماظؼروي،م
موبذظؽمطاغتممحّث ماىؿاسقة، ماظضقعاتماظػالحقة موتلقرل متدبرل اظؼروؼنيمسؾك
تعققـفؿمعـمررفماٌلؿعؿرممعـمذبؿقسةمعـماألسقانماظذؼـممّتمؿاسة"معؽقغة"اْى

ؿاسة"مإدارةماٌؼقؿماظعامموجدتميفم"اْىماميفمغفاؼةمصذلةمايؿاؼة،مصنّنأّعماظػرغلل.
م"ؿاساتاْى"ودقؾةمظؿطؾقؼماظالعرطزؼةماإلدارؼة.مباٌؼابؾ،مادؿؿاظتماإلدارةمبعضم

ممإظبمصػفا،مومّت مـماظؿـظقؿماىؿاسلماظؿؼؾقديعتشؽقؾمعبعقاتمضاغقغقةماغطالضا
مصؼاعتم مسؾقفا، ماظؼاغقغقة ماظشرسقة ماٌؿعؾؼةممبننازإلضػاء ماٌشارؼع معـ ذبؿقسة

م.13بنعدادمبعضماظؼرىمبشؾؽةماظؽفرباءمواٌاءماظصاحلمظؾشرب
م"اْىملهّقمصؿح ماظيتمسرصؿفا ماٌغربلاألذؽال مباجملؿؿع معراحؾممؿاسة" سدل

ؼقلمإظبماظ،مإذمذػبماظؾعضمباظعؾقمماالجؿؿاسقةاٌشؿغؾنيمـؼاشمظتارطبفماجملالم
عـممإاّلمؿاسة""اْىععمالمتشذلكممعمدلاتمزبؿؾػةمإالػذهماألذؽالمعامػلممبلّن

ممّت ماظؿّقم،حقثماظؿلؿقة،مظذا دابؼةماظذطرمالماظؿـظقؿاتمماسؿؾارم،جفحلبمػذا
ميفماٌؼابؾوم؛14تعؿؾمدقىمسؾكم"احملاصظةمسؾكمادؿمضدؼؿمعـمأجؾمتـظقؿمجدؼد"

معشروسقاظطرمكبـ ماآلخر ممخطابفمةح مسؾك م"اْىاسؿؿادا مادؿؿرار ؿاسة"معشروسقة
مبلّنمععممتاذقا ماظؼائؾة ماظؿـظقؿماظػؽرة معّقمػذا م"تـظقؿا معـماسؿؾاره ؿاموسؾكماظرشؿ
م.عمحبققؼؿفؿاسة"مالمؼزالمؼؿؿّؿ"ذبؾسماْىمإالمأّنم،15وسؼقؿا"

مار"ّوصؽرةمتشؽقؾم"اظُدمسؾكم"ؿاسةاْى"مةموحقاةحققّؼمـؼرتؽزماظطرحماٌداصعمس
ؿاسةمؿشؽقؾم"اْىاٌرتؾطةمبم،يفمصذلةمايؿاؼةواٌؿداولماإلداريمظؾؽؾؿةممعـكاٌوصؼم

ةماظلقادقةماظؿدابرلماشلادصةمإظبمتشدؼدماٌراضؾمضؿـمدقاقم،بعدماالدؿؼاللماظؼروؼة"
ماٌلؿقىماحملؾل مبقـفاممسؾك م)عـ مدؾػا ماظؿـظقؿاتماٌقجقدة مسؾك بفدفماظؼضاء

مم.ؼائؿفامإظبمصػماظـظامماظ(مأومضّؿ"اىؿاسة"
  

                                                                                                                                   
13 Rachik, H. (2001), « Jmà’a, tradition et politique», Hespéris-Tamuda, Publications de la 

faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, Vol. XXXIX, p. 146. 
14 Ibid., p. 147. 

ماظطرح،متؾـّ 15 ماظؿؼؾقدي،مأيمكمػذا ماظؽقظقغقاظقةسؼؿموسدممجدوىم"اىؿاسة"ميفمذؽؾفا ،موذظؽمعـماإلدارة
باظـلؾةمشلذهماىفة،مػقماظعؿؾمسؾكمهدؼثمػذاماظؿـظقؿمم،وجفةمغظرماظعؼالغقةماظؾرلوضرارقة،مصؽانمايؾ

   وصؼماإلصالحاتماٌشارمإظقفا.
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 املغربي  اجلؿعقة اؾتـؿوقة واؾشباب. 2

ماظشؾابؼشّؽ مٌػفقم ماظـظري ماظؾـاء متلؿػدمهدّؼمؾ مٕ مإذ مذاتف، محد ميف ا
ظؿظؾميفمشاظبماألحقانماخؿصاصاممطافمدقدققظقجقاماظشؾابمعـمتراطؿمأطادميل

مجاغؾقة" متقؿة مأو مسـف متعّؾمقاظؿطّرمؼؿّؿم16"عؿـازسا مطؾؿا ماألعإظقفا مباألدرة،مؼ ر
م"اظشؾاب"إذامطانمعامعـمػـامتلتلمعشروسقةماظلمالمحقلمماظذلبقة،ماالسبراف...

زروصفماالجؿؿاسقةمداتماظشؾابموتؾاؼـمربّدمعقجقدامباظػعؾمطقاضعماجؿؿاسل.مإّن
معؿعّدمواظـؼاصقة معـمتعّدصبعؾمعـفمعػفقعا دمواخؿالفماٌؼارباتمدماألبعادماغطالضا
م.فاظيتمتؿـاوظاٌػاػقؿقةم
م مأّن 17بقردؼقؼشّدد متؿقّدمسؾك ماظشؾاب ماالجؿؿاسقةمعالعح مظؾؿقاضع متؾعا د
مدقاقموعؼؿضقاتفا ماظموصؼ محقل ماظلقدققظقجقة مظـظرؼؿف ماظـازؿ ـماًقط

مصنّنم،18"ػابقؿقس" مأخرى، متؿشّؽمبعؾارة ماٌالعح مأغقاعمػذه ماخؿالف موصؼ ؾ
،موػـامعمبفامعاظؽقػاواظعالئؼلماظيتمؼؿؿّؿالماٌدردل،ماظـؼايف،ماالضؿصاديماظرأزل
ممؼصؾح م)االجؿؿاسل( ماظرػان معقضقع ماٌال موضبّدرأس مبؾ مؼـظؿ، ماظذي دمػق

م موضعقؿفؿ ماظـظرةم.اذؾاببصػؿفؿ مػذه موحلب مال مظؾموجقد، )بصقغةمشؾاب
م مغؿاجمعؿغّقاظؿفرؼد( ماظقضعقة موعؾيّنعاداعتمػذه أغقاعمعـممداػؿتميفمتؽقؼـفمر

متمررػاؾمواظرػاغاتماظيتماعقرداظ ماظرأزلص. ماظذيمؼعرصفمػذا باخؿالصفممالاظذلاطؿ
ماظذيمعـمذلغفمردؿمععإماظشؾابموهدؼدهمطؿػفقمماجؿؿاسلموثؼايف. ػقمدهوتعّد

ما ماظشؾابميف معػفقم معع ماظضروري.ؼػرضماظؿعاعؾ مايذر ماٌغربلمأخذ مظقاضع
فمؼعؿدلماألوروبقةمواألعرؼؽقة،مصنّغعػفقعامجدؼدامباظـلؾةمظؾؿفؿؿعاتمػذامصنذامطانم
اجملؿؿعماٌغربل،موإذامطانماظشؾابمباجملؿؿعاتماظلابؼةماظذطرمصؽةميفممِجدًَّةأطـرم

مصنّن مواغلا، ممأطـر ماألعر ماظشؾابماٌغربل.ضد مظقاضع متؾّقمطبؿؾػمباظـلؾة مػذهـ
ذمؼؾدوماظشؾابميفمبعدهماظدميقشرايفمأوماظؼاغقغل،مإمفمالمميؽـماخؿزالبلّغماٌعطقات

،مجؿؿاسلمواظـؼايفمظؾؿراحؾماظعؿرؼةدمسؾكماظؾـاءماالجؾقامتلثرلمواغعؽاسمػذاماظؿعّد

                                                                                                                                   
16 Teles, N. (1999), « Une réflexion sur les théories  de la jeunesse», in Gauthier, M., 

Guillaume, J.-F., (dir.), Définir la jeunesse ? D’un bout à l’autre monde, Les presses de 

l’Université Laval, p. 45. 
17 Hamel, J. « La Jeunesse n'est qu'un mot… petit essai d'épistémologie pratique » in 

Gauthier, M., Guillaume, J.-F. (dir.), op.cit., p. 29-30. 
18 Bourdieu, P. (1972), Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Librairie Droz. 
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مضبّث ماظذي مباظذلّدماألعر ماظشؾاب معؽاغة مبارتؾاط ماظؼائؾة ماظػؽرة متؾين دمسؾك
مزاتمػذهماٌؽاغة.عبمايلؿميفمحدودموممّقعـماظّصمؼصؾححقثمم،19واظشؽ

 حضور اؾشباب ؿن خالل ؿفؿة اجلؿعقة 
مؽؾرلاٌغربمػقماظؿزاؼدماظمامسرصفيترماالجؿؿاسلماظعـمبنيمعمذراتماظؿغّقمظعّؾ
م ماىؿعقؼةتذفداظذي ماظدميقشراصقة مػذامف مؼقعـا مإظب ماالدؿؼالل ماعصققبمعـذ
اػؿؿاعاتماظؼطاعممشرلمأّنم،20غلؾةمخصقبةماظعؿؾماىؿعقي"االرتػاعماٌفؿميفم"ب

مباٌغرب ماظؿقّقماىؿعقي محفؿ مصعؾقا متعؽس مال مسالت ماظيت رصؿفاماالجؿؿاسقة
م.م21التماظيتمسرصؿفاماظذلطقؾةماظعؿرؼة،مخصقصاماظؿقّقاجملؿؿع
ماٌػارضةؼ مػذه معـ مجزء ماألولم،ؿضح مذؼفا متدّخم،يف معقادؼـ مخالل ؾمعـ

م(%13.4)عقةمعبم22557أصؾمعقةمعـمعبم73527مذمتفؿّؿإم22اىؿعقاتمباٌغرب
سؾكمم(%45.7)عبعقةمم74712وتشؿغؾم،مباجملاالتمذاتماظصؾةمباظؿـؿقةمواظلؽـ

مباظـؼاصةاٌمضقعااٌق مواشلقؼاتومرتؾطة مأاظرؼاضة مّع، ذباالتممظّؾصؿمؾاضلاظا
معّؿ ماػؿؿاعاتفا ممبقاضقعمزبؿؾػة ماًرلّؼماظؾقؽة،عـؾمصؾة  ة...اظؿعؾقؿ،ماألغشطة
مبشؽؾمعؾاذرمعـكعؽسمذؾفمشقابمظؾؿـظقؿاتماىؿعقؼةماظيتمُتتموػذهمايصقؾة
اظقاضعلممعالعحمػذهماٌػارضةمعـمخاللماالذؿغاِلمضح،متّؿاظـاغلويفماظشؼممباظشؾاب.

ؿماظؿؼؾقدؼةماٌؿعؾؼةماظؼَقذبؿقسةمعـمسماظيتمتؽّرو،م23ةـّظؾعضماظؿـظقؿاتماىؿعقؼ
موباظّل ماظصغار"ـ مسؾك ماظؽؾار مضقؿ"أصضؾقة مبؼّقمتزالمعام؛ مػذهمحاضرة مداخؾ ة

                                                                                                                                   
19 Evant, K., Furlong, A. (2000), « Niches, transitions, trajectoires… De quelques théories 

et représentations des passages à la jeunesse », Lien social et Politiques-RIAC, 43. 

Printemps. p. 45.  
حرطقةمعبعقؼةمؼعقشمإظبمحدودمعـؿصػمٔاغقـقاتماظؼرنماٌاضل،مطانماجملؿؿعماٌغربلم 7734 عـذمدـة 20

ماغؿؼؾتمفماظدؼـاعقةماىؿعقؼة،موعـذمداطـة،مظؿعِر مإذ معؿصاسدا عـؿصػمٔاغقـقاتماظؼرنماظعشرؼـ،متطقرا
 ،4222و 4222 عامبنيمدـة %11.4 ظؿؼػزمإظب ،%71 إظب %2.7 ػاتفماظـلؾة،ميفمزرفمسؼدمواحدمصؼط،معـ

 %.72 زؼادةمبـلؾةمتػقق (4223-4222) وظؿعرفميفمزرفممخسمدـقاتمصؼط
Voir : Etude sur les associations marocaines de développement : diagnostic, Analyse                 

et perspectives. Etude diagnostic des associations de développement au Maroc – Rapport 

d’analyse – Novembre 2008, p. 37 
م 21 مبني معا مأسؿارػا ماٌذلاوحة ماظلاطـة مغلؾة مم22-73تؾؾغ ماظلؽـكم%25.3دـة: مإحصاء محلب موذظؽ ،

م.4272واظلؽانمظلـةم
22 Enquête Nationale auprès des Institutions Sans But Lucratif (ISBL), (Exercice 2007), 

Rapport de Synthèse. op.cit., p 23. 

مبؼ.اعرجعمد ،اؾشباب واجلؿعقات اؾتـؿوقة،م(4277)مػـاء ،ذرؼؽل23 
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مأّن مإذ معـمخاللمتصرضباتماٌؾققثنيماظؿـظقؿات، اظذؼـمماىؿعقاتماٌدرودة،
مفاغػل،متعؿؾمباألداسمسؾكمإسادةمإغؿاجماظؼقؿمفؿماظؿقؼقؼماٌقداغلماٌشارمإظقفسلؾ

تعؿدلم،موػـامقيمإظبماٌلؿقىماٌمدلاتلماٌـظّؿوغؼؾفامعـماٌلؿقىماالجؿؿاسلماظعػ
يفمخاصةماٌدرودةممقاتعؽاتبماىؿعمصؽةماظشؾابممبـابةماظغائبماألطدلميفمجّؾ

مةمشقابموسزوفعالحظعقاضعمادباذماظؼرار،موػقمعامدقفعؾمعـماظؾدؼفلمادؿؿرارم
معامصبعؾم،يفمطؾماظدراداتماظلابؼةم،اظعؿؾماىؿاسلمصاسؾلفؿمقصػبم،اظشؾاب

مسؾكمذاتفامًاأغلاضاىؿعقاتم مإغؿاجتلعكمإلوممتقؾمإظبماالغغالق عـممذاتفامسادة
موالمؼؼؿـعمبفا.ماععفاظشؾابماظيتمالمؼؿؼازلفاممخاللماظؼقؿمواالدذلاتقفقات

مبغقة ماظعاعة ماظـؿائج مؼؾلمػذه ماٌاظؿعّرمغػّصؾمصقؿا ؿاحمفمسؾكمػاعشمايرؼة
ماىؿعقي ماظؿـظقؿ مداخؾ ممظؾشؾاب ماٌمذرات مبعض معـ ماظلقدققظقجقة،اغطالضا

مباظو ماظشمقضقفدـؼقم متػاوض مدرجة محؾسؾك ماىؿعقي مداخؾماب معشارطؿف قل
مواالضذلاحم:اىؿعقة ماظؿغقرل مضباول مأم مايقاد معقضػ مؼؼػ ماصؿؼادممػؾ مزؾ يف

مواظؿـظقؿل ماالدذلاتقفل مظؾؾعد مواصؿؼاره ماىؿعقي ماظـلقج مدـؿلاءل مضقءم؟ سؾك
م.اىؿعقاتماٌؾققثةمامجّؾؿعؽاعـماًؾؾماظيتمتشؽقمعـفذظؽمسـم

مطبصماظّش مؼماٌؿعّؾصػقؿا ماىؿعقة،مند ممأّنؼممبفؿة مضد رتمسـمسّؾرداظؿفا
ماظؿـؿقي مباجملال مجاغبماػؿؿاعفا مإظب ماػؿؿاعاتمأخرى م، مطاغتماظؿـؿقةمطؿا ظق

اماىاغبماٌؿعؾؼمأّع اظؿقلقسمواظؿقسقة. أومعـػصؾةمسـماٌقارـةمعـالباظـلؾةمشلام
تلؿفدفممعـمبنيمسشرؼـمعبعقةمةتلعمسشرمـمأّنباظػؽاتماٌلؿفدصة،مصؼدمتؾّق

دؾعممةمداخؾماالػؿؿاعاتماىؿعقؼة،مإذمأّناظشؾاب،مطؿامهؿؾماٌرأةمعؽاغةمعفّؿ
المتعؽسمماظؽؿقةمػذهماٌعطقاتمامصؽةماألرػال.تؾقفممسشرةمعبعقةمتلؿفدفماٌرأة

مظؾش مايؼقؼقة مظؾؿرمابؾاٌؽاغة ماىؿعقيمأةوال ماظـلقج ماػؿؿام مداخؾ مو، متؽػلال
مبال ماالػؿؿام ماظشؾابمعرطز مسؿؾار مجؾّقشلااظـلؾة ماألعر مػذا موؼؾدو م، عشارؼعمميفا

م موأؼضا ماٌدرودة، ماىؿعقات مػذهمميفوأغشطة ماظشؾابمداخؾ مؼؾعؾف ماظذي اظدور
ممبشارؼعممةاتماٌدرودؿعقبعضماىمأّنمعـمرشؿسؾكماظوماٌشارؼع. أغشطةموتؼقم

متقّص ميف مواٌؿؿـؾة مباظشؾاب مظؾؿطاظعةخاصة مصضاء مسؾك مظألغذلغقتمرػا موغادي
ـؿمسـمؼالممذظؽمأّنمإالوتـظقؿفامٌلرحقاتمؼؼقممبؿـشقطفامذؾابمايلماشلقاة،م

بؼدرمعاممعقضعمػذهماظػؽةمداخؾمسؿؾماىؿعقةوجقدمذبالمحؼقؼلمؼعؽسمعؽاغةمو
م موتـؼقػقةميؽـ مترصقفقة مأغشطة ماظشماسؿؾارػا مؾبنعؽان ميفممايصقلاب سؾقفا

مصضاءاتمأخرى.م
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وتارةممذاتقةوم،تارةمعقضقسقةمبدواصعمصؽرةمتلدقسماىؿعقاتماٌؾققثةترتؾطم
ماٌماتعؽلفم،أخرى مشلاٌلّطفام مأّغرة معـ ماظرشؿ مصعؾك ماىؿعقات. تعؿدلممفاذه

متـؿقؼة معبعقات ممغػلفا ممأّنإال موإدراطفا ماصفؿفا ماىؿعقةممظؿـؿقةٌعاغل ودور
سالوةممإلرارماظؿارطبلماظذيمالزممغشلتفاطبؿؾػمحلبمدرجةمػقؽؾؿفامواماظؿـؿقي

م موأخذا موسؾقف، ماظيتمارتؾطتمبظفقرػا. ماظدواصع مبسؾك دابؼةماٌمذراتماالسؿؾار
بشؽؾماىؿعقةمعـمررفمباظـشاطماظؿـؿقيمظػؽاتماٌلؿفدصةمااظذطر،مؼؿؿمهدؼدم

معدروس موشرل ماسؿؾارل مػـا موعـا مػذهمؼّؿ، مظدى مشائب مذؾف ماظشؾاب مأن ضح
مم.ضقرهماظرضؿلماظؼقياىؿعقات،مسؾكماظرشؿمعـمح

 ضور اؾشباب داخل اهلقاؽل اجلؿعوقةح 
ثالثةمسشرمعبعقةمعـمبنيمسشرؼـمعبعقةممأّنتؽشػماظدرادةماٌقداغقةماٌـفزةم

ـّمعـذمصذلةماظؿلدقس،مطؿامأّنمفغػلؼذلأدفاماظشكصم اظرئقسمحلبمطؾممععدلمد
يفماظشؾابمتقاجدمإضاصةمإظبمذظؽ،مالمميـؾمععدلمم،24دـةم21.53عبعقةمؼصؾمإظبم

م.معـماظذلطقؾةماظؾشرؼةمظفم%4.7 دقىاٌؽؿبماٌـؿكبمظؽؾمعبعقةم
م مؼعؽس ماظقضعقةاعدتال ماٌداوم ماظػرؼؼ مفاغػلمد محقث مسددممّنأ، ععدل
ؼـطؾؼماألعرموم.25طؾمعبعقةيفماىؿعقةمؼصؾمإظبمأربعةمعلؿكدعنيماٌلؿكدعنيمب

ماىؿعقةماٌرأةممتـقؾمغلؾةمسؾكمفغػل ماشلقاطؾ مصنّنم.داخؾ مذظؽ، مسؾك مسالوة
م مضؾؾ معـ معرؤودة مادؿــاء، موبدون ماٌدرودة، مضقاداتماىؿعقات اظعـصرمعبقع

ماتبماٌـؿكؾةمظؾفؿعقاتماٌلؿفقبةداخؾماٌؽمػذهماظـلؾةأنمميفمحني،ماظذطقري
اإلغاثمباظػرؼؼمممتـقؾقةملفؾُتوباظـلؾةمظؽؾمتـظقؿ،مم%7.7عامععدظفمالمتؿفاوزم
مغلؾؿفماٌداوم معبعقي.م%1.42معا متـظقؿ مغلّفمظؽؾ محني ميف مأضقىمؾ حضقرا

)اٌلؿكدعني(مظؾفؿعقاتممنماظؾشريسـدعامؼؿعؾؼماألعرمباٌؽّقظؾشؾابمإغاثاموذطقرام
م.اٌؾققثة

ضقاداتماىؿعقات،مصؽةماٌلؿكدعنيمواٌلفؾمبنيمصؽةمؼػضلماظػرقمبنيمععدلم
تؼدؼرغا،محلبمم،عػارضةمػاعةماظلـمواىـسماالجؿؿاسل،مإظبموجقدموصؼمعمذري

                                                                                                                                   
 (.42) رؤداءماىؿعقات/سددماىؿعقاتل:مذبؿقعمأسؿارمحلابماٌعّد 24
ماٌعّد 25 لمجبؿعمسددماظػرؼؼماٌداوممظؽؾمعبعقةموتؼلقؿفمسؾكمسددماىؿعقاتماٌؿقصرةمسؾكممتمحلابمػذا
ملؿكدعني.اٌ
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م ميف متؿؿـؾ ماظشؾابم)ورباوظة مإبعاد مباٌشفدمم26اإلغاث(خصقصا ماظؼرار معراطز سـ
محنيم ميف ماىؿعقي، ماظؿـظقؿات مػذه م)ورتلعك متشؾقب تلغقث(موباًصقصماء

ماٌداوماٌؽّق ماظؾشريماٌؿؿـؾميفماظػرؼؼ ماظؿـػقذيممن مسؾكماظؾعد مدوره اظذيمؼؼؿصر
م،واظؿـظقؿلمظؾفؿعقة.موسؾكماظرشؿمعـمحضقرمإرادةمورشؾةمظدىمبعضماىؿعقات

اٌدرودةممفةاىاظقاضعماىؿعقيمبميفمتشؾقبمضقاداتفا،مإالمأّنم،عقضقعماظدرادة
مػرزمتـاضضاتمبنيماٌؿاردةمواًطاب.ُؼمزسرل(-زعقر-دال-)اظرباط
ممظؼد مأبدى ماٌدرودة ماىؿعقات مبعض مخاللممؿرشؾؿفضقادؼق معـ ماظؿغقرل يف

م مؿـظقؿاتماىضقاداتماظ"تشؾقب" ماظيتمؼـؿؿقن مػقاطؾإؿعقؼة مو"هدؼث" مفاظقفا
مومإلتاحة ماظزساعة معراطز مأخذ ميف مظؾشؾاب مدعاءود"اظػرصة اظؼقاداتمم"ؼد
مـاطؿامأّغمعـمخاللمخطابفؿ،ماظشؾابمبصقغةماٌمغث.م،ؾقافؿمشّق،مإالمأّغاىؿعقؼة

مأّنمحبّفةمة"ؽمبؼقاداتفام"اٌلـّتـظقؿاتمتؿؿّلمندميفماظطرفماآلخرمعـماٌعادظة
حلبممسؾكمسدمماغؿكابماظرئقسماٌمدسماىؿعقةمؼـّصاظؼاغقنماألدادلمشلذهم

اظذيمذػبمإظقفمممـؾممفغػل.ماظشلءمأحدمعلرليماىؿعقاتماٌدرودةمتصرضبات
مأخرى ممعبعقة مواظذي مأؤعالئضاصّرح م"ال مرئادةم: ماظرئقس مؼذلك مأن مبػؽرة ـ

اظدميؼرارقةمذلءمعبقؾ،مظؽـمٌاذامماىؿعقةممبفردماغؼضاءموالؼؿف،مصصققحمأّن
م.سؾكمتلقرلماىؿعقة؟"مارضادمرماظرئقسمعادامغغّق

اظقضقفمبؽقػقةمواضقةمسؾكماٌؼاوعةماالجؿؿاسقةمأؼضامماتاٌعطقمػذهمظـامتؿقح
خصقصامم،اٌمدلاتقةماٌرتؾطةمباظـقعماالجؿؿاسلداخؾماظؿـظقؿاتماٌدرودةمظؾؼقؿم

ػذاماظغقابممـةماظدرادةمسؾكمأؼةماعرأةمترأسمعبعقةمتـؿقة.ـامٕمغؼػمخاللمسّقأّغ
م ماالجؿؿاسللمظؿفّؾاظالصتمظؾـظر ماظـقع مألسراضمم،يفمغظرغا،مؼعؿدلمضقؿ عشكصا

طةماالضطرابماظؼقؿلماظؽؾرلمىؿعقاتموعؾمعـماظؿـؿقةمػدصامشلا،مومتـعمبقاد
إضاصةمإظبممؿماظؿـؿقةماظؾشرؼة.نمضروريمتـؾينمسؾقفمضّقؿؽّقطاٌرأةممبروزمؿػذهماظؼَق

بػؽةممؿفصؾ،مورشؿمعقنمبفؼؼقمعاروماىؿعقاتماٌلؿفقبةمأنمطؾمػذامأوضحمعلّق
مظؾؿعؼدصالمذظؽمماظشؾاب،مأن ماٌشارؼعمزقؿقفؿ مباإلغاثممبنيماألغشطةمأو اًاصة
اىـلنيمععا".م"،مسؾكمحدمضقشلؿ،مععمؼؿالءممسؾكماسؿؾارمأنمعامؼدلعجمواظذطقرم

ماٌـطؾؼ مػذا مربؾقةبّرموعـ مرئقسمعبعقة معـمم،ر ماغطالضا ماٌقضػ مػذا باظرباط،

                                                                                                                                   
ماٌدر 26 مظؾفؿعقات ماٌداوم مباظػرؼؼ ماإلغاث ممتـقؾقة ماٌداوم/وتصؾ مباظػرؼؼ ماإلغاث م)ذبؿقسة )سددمم77دة:

ماىؿعقاتماٌؿقصرةمسؾكمعلؿكدعني(.
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"ظقسمػـاكمصرقمبنيماظذطقرمواإلغاث،محقثمصببمسؾكمطؾمصؽةمماظؿاظل:مسؿؾارالا
،مومػذام"دلزمغػلفامبقادطةمعاممتؿؾؽفمعـمطػاءة،مبغضماظـظرمسـمغقعماظـشاطأنمُت

طؾؿةماٌلاواةم"المتقجدم:معلؿفقبمضروي-ابمعبعقيذؼؿقاصؼممععمعامصّرحمبفم
سمدوغقةماٌرأة،موباظؿاظلمميـعفامعـماالشبراطماجملؿؿعمؼؽّرم...مإّنداخؾمضاعقدل

ميفماظعؿؾماىؿعقي".
مجاغب محقلاظؿشّؾمصؽرةمإظب ماظؿػاوض معـ مغقع مػـاك مباظؼقادات، ضقؿةممث

فامشرلمةمسؾكمعلؿقىمخطابماظػاسؾني،مإالمأّغهضرمبؼّقمإذماظدميؼرارقةمواٌلاواة
ماظؿطؾ معلؿقى مسؾك مسّؾعلؿلاشة ماظذي ماألعر مواظؿػعقؾ، مسـفقؼ ممر ميعلرلأحد

رغاه،مظذظؽمصاظدميؼرارقةم:م"سبـمدفـاءماظؼاغقنماظذيمدّطبؼقظفمإحدىماىؿعقات
متـا،مإاّلبدورػامدفقـةمػذهماٌلارر.مميؽــامأنمغؽقنمدميؼرارقنيميفماخؿقارامتظّؾ
مأخأّغ ماٌؿؽـ معـ ممذف مأخرى مجاغبمماالسؿؾاربععاؼرل مإظب ماظؼرار مادباذ يف

ممتاعامإذمجاءميفمتصرؼحوجقدماظدميؼرارقةماآلخرماظدميؼرارقة"،مطؿامؼـػلماظؾعضم
م.ميؼرارقة"تقجدماظدمػـاكمدميؼرارقة...يفمصرغلاظقلتم":مؿعقياىشابمػذاماظ
مغػكموجقػاممإذاو مصفـاكمعـ ماٌغربل، مباجملؿؿع ماظدميؼرارقة غػكماظؾعضموجقد

سـدعاممعـماظشؾابماٌلؿفقبمععؿدلرمسـمذظؽمسددمطؼقؿةمإغلاغقة،موضدمسّؾطؾقام
يفماظلقاقمم،ذػبؼومقة"م)اظدميؼرارقةمسـدمآ(.شلإاظدميؼرارقةمصػةم"صّرحقامأّنم

مبلّنمنيؿعقؼاىمنيػاسؾاظمأحدم،غػلف ماظؼقل مظؿقؼقؼممإظب مظقلتمذباال اىؿعقة
م)بنيماظذط مواألطدلمدـااٌلاواة مواإلغاث،ماألصغر ماظطرحمؼؽشػم...(،مقر يفموػذا

م مواضعرقاتف مماٌؿاردةمسـ مواٌلاواة ماظدميؼرارقة ظؾعؿؾممنيتعلرلمنيؿضقؿبقصػفؿا
مطاغتماىؿعقة،مباظػعؾ،مذباالمظؿقؼقؼماظدميؼرارقةمواٌلاواة،م اىؿعقي:م"إذا

متمعبعقاتمعقضقساتقةمتفؿؿمباٌرأةمواظشؾاب؟".صؾؿاذامزفر
مو ماظدميؼرارقة محقل ماظؿػاوض مػذا مدـاؼعؽس مواألصغر ماألطدل مبني ماٌلاواة

مب ماظيتمتػرضفا مصعضماىؿعقاتمسؾكماظشؾابماٌـكرطاظرضابة مطاغتمبعضم. نذا
متمّط موزساعاتفا ماىؿعقؼة مأّناظؼقادات مأبقؼةمد مدؾطة ماظرئقس م،وباظؿاظلم.دؾطة

مطانمػقماٌمدسمظؾفؿعقة مإذا ،مصؿؿدؼدموالؼؿفمظعّدةمدـقاتمأعرمصقل،مخصقصا
اىؿعقؼةمرمشاظؾامػذهماٌللظةمباالغؿؼالمعـمعـظقعةمضقؿماٌمدلةماظشؾابمؼدّبمصنّن

ؼـعؽسمبؽقػقةمجؾقةمسؾكمرؾقعةمخطابماظػاسؾمموػذاة،مؼاألدراظؼقؿمإظبمعـظقعةم
اظرئقسمتدبرلمػذهماٌللظةممبـاداةممؿّؿاىؿعقيمداخؾمػذاماظؿـظقؿ،مإذمشاظؾامعامؼ

م." (Le chef)افاظّشم"سؿل،مأدؿاذ،مـب
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اٌلؿقىماألولمم:نياىؿعقّؼماظػاسؾقنيسـمعلؿقؼنيمعـممايدؼثمػذامؽشػؼ
م ماىؿعقؼةمتـؾف معؽاغؿفامماظيتماظؼقادات متؼققؿ معـ ماظؿفارب متراطؿ مسدل تؿؿؽـ

ماظذيمتؼقده ماظؿـظقؿ م سؾكمعقضعفامتػاوضو داخؾ ميفمادباذموحقز مظدؼفا اظلؾطة
ويفماٌلؿقىماظـاغلمم؛ؽؾرلمعـمايرؼةماظيتمتؿقصرمسؾقفعـمخاللماشلاعشماظماظؼرار

ظفماًدعاتماٌؼدعةممـسمقًاراضم،عـؾمػاتفماىؿعقاتيفماٌـكرطمم،ابؾندماظش
مإظقف. مباظـلؾة مطاصقة مأؼضاموؼعؿدلػا مغشرل مأن ممسؾقـا مػاّعإظب معللظة مظدىمتقاتر ة

ما ماىؿعقات معمّددرودةٌبعض مأن ميف مواٌؿفلدة معغادرةم، مؼلؿطقعقن مال لقفا
مإظقفعدلرم،ضقادتفا مؼذػؾقن مصقؿا ماظّضمػؿ معـ مسؾقفا موخقصفؿ مبفا قاعمارتؾارفؿ

اًؾػمؿفاغسمععمحاظةمرصضمؼوػذاماٌدلرممبفردمدبؾقفؿمسـمعـاصبماظؼقادة،م
اٌمدلنيمػؿماألوظبممبدسقىمأّنمقاتم)اظرئادة(مداخؾمػذهماىؿعقاتدماٌلموظتؼّؾ

ملمػذهماٌفاممواحملاصظةمسؾكمتارؼخماىؿعقة.واألنعميفمتقّظ
ماظقضعمتدصعماو مبؽاغؿفامثمؾؿشّؾظ ،شرلماٌعؾـمبشؽؾم،ساعاتظّزيفمعـؾمػذا

سدممضدرةماظشؾابمسؾكمكمظؾعقانمؿفّؾؼمقاطؾماىؿعقؼة،مويفماظقضتمذاتفداخؾماشل
متقّظ مإعؽاغقة ماظؼقااظؿػاوضمحقل معـاصب مقفؿ ماىؿعقيدة مذباالممباظؿـظقؿ ظؽقغف

حذلاممالواممبامتقجؾفمعـمضقؿماظطاسةمواظقالءمـظقؿاتماظؿؼؾقدؼةإغؿاجمصقرةماظّؿمعقدُؼ
م موغػقذا.اواه مجاػا مواألوصر مماألطدلمدـا ماىؿعقيوسؾقف، ماظعؿؾ مطان مصضاءمإذا
مأخرىمعـمجفةفماالصؿؼارمظؼقؿماظدميؼرارقةمواٌلاواة،مإالمأّغ،مإظبمحدمطؾرل،مدصبّل
مبفامؼؽّر مؼؼقم ماظيت مباألسؿال مذؾقفا متارة مؼؽقن مذؽؾ ميف ماظؿضاعـ مآظقات س

ظؽـمؽؾم"اجملؾسماظؿؼؾقديماىؿاسل"،موتارةميفمأذؽالمحدؼـةمسؾكمعلؿقىماظّش
اظـاغقةمبعدماٌرتؾةممصاحبابمؾصبعؾماظشم،معاواظغاؼةمأؾدسؾكمعلؿقىماٌمةتؼؾقدؼ

م"اٌِل مـّاظؼقادات ماة" مالئقة ماليف مصعؾمظؿقّؿغؿظار مومماردة ماظؿلقرل معلموظقة ؾ
ممذِدرُّاظمُِّلَصم.اظزساعة مام"عمجؾ"سـدػؿ مػذه مأسؿارمظؽـ معلؿقى مظقسمسؾك ٌرة
مبؾمسؾكمعلؿقىمأسؿارماظعؿؾماىؿعقي.مايقاة

ماظزساعةمإظبمتلجقؾماٌلموظقةمواطؿػاءمؾَُّؼؼمديمتلجقؾمَت دماٌلموظقةموظعبمدور
مؼدصعفمظالطؿػاءماظققعلمداخؾماىؿعقة،موقؽلماظؿـظقؿلمواظؾقجلؿاظشابمباظؿدبرلم

موآداءمضقاداتف.مرضاهمسـمآدائفععمبفذاماظؼدرمعـماظؿؽؾقػم

م  
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ؿواؼف ومتثالت اؾشباب ؾؾعؿل اجلؿعوي. 3

ماظؿعّر معقاضػماظشؾابمعـماظعؿؾماىؿعقي،موبعد فمضؾؾماًقضميفمهدؼد
ماىؿعقؼة ماظؿـظقؿات مداخؾ ممبشارطؿف ماٌرتؾطة ماىقاغب مبعض عقضقعممسؾك

ماظيتمضبؿّؾ مواٌؽاغة ماظدور موهؾقؾ ماىؿعقي،ماظدرادة، مباٌشفد ماألخرل مػذا فؿا
ٌغربلماظقضقفمسـدماظؿؿـالتماظيتمضبؿؾفاماظشؾابمامارتلؼـاماغطالضامعـمػذاماظشّؼ
موايزبل ماىؿعقي ماظعؿؾ مم،سـ مطان ماألداس مػذا ماشبراطممهؾقؾوسؾك صؽرة

صرصةمٌعرصةماظدواصعموراءمػذاماالغضؿاممماظؿـظقؿاتماىؿعقؼةيفمؾابماىؿعقيماظش
 .راءموواربماٌؾققثنيآواظؼقاممبؿصـقػفامسؾكمضقءم

 واؾعؿل اجلؿعوي  يف اجلؿعقة االخنراط  ة، ػؽراؾشباب 
اظشؾابميفماظعؿؾماىؿعقيمبـالثةمربّددات،مسؾكماألضؾ،ممشبراطاتؿلثرمصؽرةم
م م" ماالجؿؿاسلتؿؿـؾميف مواحملقط متلثرلماألدرة مودرجة مسـدم"م"، مادؿعداد وجقد

ماىؿاسل مظؾعؿؾ ماظشؾاب موبعض م"" ميف معؿؿقزاظرشؾة مصضاء مسـ ماظؾقث صنذام".
ماٌلؿفَقذّؽ ماظشؾاب ماشبراط موراء مطاغت ماظيت ماألدؾاب ماظدواصع مػذه ميفمؾت ب

معقضػفؿ مػق مصؿا ماىؿعقي، ممعـفاماظعؿؾ ماذؿغاشلؿ مصقفابعد مإظب؟ مطقػمؼـظرون
معؿؾماىؿعقيبمشرلماىؿعقيمعـماظحصقؾةموربؿفؿمتؾؽ؟موعامػقمعقضػماظشؾا

م؟بشؽؾمعؾاذرماظؿفربةمفضقخمسدمسؾكماظرشؿمعـم
فمالمذبالمظؾؼقلمبقجقدمسزوفمسـمأّغماٌدرودةمؼرىمبعضمعلرليماىؿعقات

خرمعـماالغشغاالتماظعؿؾماىؿعقيمظدىماظشؾاب،مبؾمميؽـمايدؼثمسـمغقعمآ
ظقسمشلامصػةمالمتؾؿعدمطـرلامسـماغشغالم"عباسل"،موظؽـماظيتممظدىمػذهماظػؽة

م ماالغشغالؿعقياىاظـشاط مصفذا ماٌشرلمم، ميفمرعّؾعفقؽؾ مواظؾؾقمسـف كماظػقلؾقك
(Facebook وblog) مم محرؼةمصضاءاتمؼعّؾبقصػفؿا ماظشؾابموبؽؾ مخالشلا معـ ر

م موعقاضػفؿ، مآرائفؿ مسـ مداخؾمموػذاوطـاصة مبف ماظؼقام مؼلؿطقعقن مال ماظذي األعر
م ماًمقوػاىؿعقة، ماىؿعقؼنيمطاب مشرل ماٌلؿفقبني مبعض مباظػعؾ مأطده اظذي

مؼرونميفم"اظؿشؾقؽماالظؽذلوغل"واظذ معقاضػفؿممؼـ مظؾؿعؾرلمسـ مأرحبموأرؼح صضاء
مرضابة. مأو مودارة مأي م"تمإّنمدون مغعؿدله مأن مميؽـ ماظعؿؾمعا ميف مظؾرشؾة صرؼػا"

ماظشؾم،اىؿعقي ماغشغال مسدل مباظعؿؾ ماٌفقؽؾ"اب مشرل مإظبمم،اىؿاسل" راجع
مخاصةمباظشؾابمادذلاتقفقةبؾقرةممّنامصنظذم،"خاصةمباظشؾابمادذلاتقفقة"شقابم
مضرورةمعؾقة.مباتمتطؾعاتفؿمعـمأجؾمهدؼدمأوظقؼاتفؿتقاطبم
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ماىؿعقي ماظعؿؾ مخبصقص مرأؼف محقل ماٌلؿفقب ماظشؾاب مإجابات متؼقدغا
مودؾبمسدمماشبرارفميفمػذاماظؿـظقؿمإظبماظؿصـقػاتماظؿاظقة:

 موؼـطؾؼماظعؿؾماىؿعقيميفعقضػمسدمماظـؼةممفؼذلعبم،اؾتصـقف األول،
م.األحزابماظلقادقةاظعؿؾميفمسؾكممفغػلاألعرم
 مبقضػماظشؾابمعـماىؿعقاتماحملؾقةمماأدادؼرتؾطمم،اؾتصـقف اؾثاـي

اظؿداخؾمماالسؿؾارب،مخصقصامإذامعامأخذغامةاألخرلرؼـمشلذهموخاصةمباألصرادماٌلّق
ارخمبنيماظعؿؾماىؿعقيمواٌشارطةماظلقادقةمباظؼرىمذبالماظدرادة،مإذمأنماظّص

أشؾبماظـاذطنيمايزبقنيمضباوظقنمتقزقػماىؿعقاتمعـمأجؾمتعؾؽةمأطدلمضدرم
مأّغ مطؿا ماالغؿكابات، ماألصقاتميفمصذلة مؼلؿغّؾعـ معقضعفؿ مداخؾماجملاظسمقن فؿ

م مطلسضاء مدونماظؼروؼة ماىؿعقات مظؾعض موعاظقة معادؼة موعلاسدات معـح إلسطاء
 .دقاػا
 مؾعضماٌلؿفقبنيمؼرتؾطمبم،اؾتصـقف اؾثاؾث االشبراطميفماظذؼـمحاوظقا

اصطدعقامبقاضعمالمؼلؿفقبموٕمصبدوامعامؼؾقـقنمسـفممؿفتـظقؿمعبعقيمشرلمأّغ
م مظطؿقحاتفؿ، ماظعؿؾ مسـ معـاظقة مغظرة مشلا ماظػؽة مأّنماىؿعقي،وػذه ػـاكممطؿا

مسؼآخر مصؽرة مأي مظدؼفؿ موظقلت مباٌـطؼة معبعقات موجقد مصبفؾقن اظعؿؾممــ
 .اىؿعقيموأشؾؾفؿمعـماظػؿقات

 فمعـمتقّجمؼؿعؾؼمبؾعضماظشؾابماظذؼـمالمؼـؿؿقنمألّي،اؾتصـقف اؾرابع
رشؿمععرصؿفؿمباىؿعقاتموأػؿقةماظعؿؾماىؿعقي،مشرلمصفاتمداظػةماظذطر،ماظؿقّج
مأّنظقمفأّغ موؼرون ماظؿطقسل، ميفماظعؿؾ ماظرشؾة ماظعؿؾمملتمشلؿ مأو أوظقؼةماظدرادة
معضقعةماأل مايزبل مأو ماىؿعقي ماظعؿؾ مؼعؿدلون موبذظؽ مشلؿ مباظـلؾة وظقؼات
مم.تؽقنميفمعرحؾةمالحؼةمضدإعؽاغقةماشبرارفؿميفمػذهماظؿـظقؿاتممقضت،موأّنؾظ

 ؿوؼف اؾشباب غري اجلؿعوي ؿن املشارؽة اؾسقادقة 

ماٌمتعؽس ماظلقادقةإجابات ماٌشارطة مخبصقص مواخؿالصامملؿفقبني تؾاؼـا
مإظبمتؾينمرأيمدونمدقاه،مواظيتمواألدؾابماظيتمأّدماٌقاضػيفممواضقني تمبفؿ

ميؽـمتصـقػفامسؾكماظـققماآلتل:
 اٌلؿفقبمساشماظعدؼدمعـماظشؾابماىؿعقيم،رػض ـاجم عن جتربة

فؿماغلقؾقامعـم"اظؾعؾة"ميفمحزبمععني،مإالمأّغمشبراطالااظؿفربةماظلقادقةمسدلم
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بعدعامٕمتلـحمشلؿماظػرصةمألخذمعؽاغفؿمداخؾفا،موسؾكمػذاماألداسمٕمهؿػظم
 .ذاطرتفؿمإالمبلداظقبماإلضصاءمواالدؿغاللماظيتمعقردتمسؾقفؿمبفذاماظؿـظقؿ

 مطانمبعضماظشؾابمؼـؿؼدونمايزبمم،اؾرػض دون خوض اؾتجربة إذا
ماالغضؿام مموؼرصضقن مصعؾقة، مووربة مععقشمواضعل معـ ماغطالضا مإظقف ؿصرماخصؼد
م ماآلخر ماظرحؾةاظؾعض مخاللموبـمعشاق معـ مايزبل ماظؿـظقؿ محقل ممتـالتفؿ قا

 ."االغؿكاباتمووسقدماٌـؿكؾنيماظؽاذبة"
 ؾمبعضماظشؾابمتلجقؾماشبرارفؿمايزبلمألجؾمصّض،ر"رػض "ؿرّب

بايصقلمسؾكمسؿؾمأومإمتاممدرادؿفؿ.مؼضػلمػذاماالخؿقارممذظؽمنيـػاعلؿك،مر
فامجؾماٌلؿفقبنيمـرمسعـمخاللماالغؿظاراتماظيتمسّؾمسؾكمغػلفمصػةماٌشروسقة

.حقلمرأؼفؿمخبصقصمأوظقؼاتماظشؾاب
 مذؾابمآخرم،جتربة ؿشرورة مايزبوؼـؿؼد ماظؿـظقؿ ماظداخؾ،من معـ ل

فؿمؼؾدون،موبؽؾمصراحة،مرأؼفؿمأحزابمزبؿؾػةمإالمأّغيفمحقثمورشؿماشبرارفؿم
ػمؼعؽسمعقضوػذامصقفا؛مضؾقلم"عشروط"ميفماغؿظارماظؿغقرلماظذيمؼراػـقنمسؾقف،م

مبعضماظشؾاب مسـد مآخر معدّلماظذؼـمتقجفا ميفمسزوصفؿ مؼرون دقىماظلؾؾقةممارال
عـماظداخؾ.منمؼؽقنمإاّلأاظؿغقرلمالمميؽـممونمأّنعؿؼدواظعدعقة،مبقـؿامؼ

ماىؿعقي،مخبماظشؾاباخؿؾػممِنِإو ماظعؿؾ ماتػؼقاصقصمتؼققؿ مذؾابامصنّغفؿ ،
م معبعقي، موشرل ماظلقادلمإظصاقمسؾكعبعقؼا مظؾعؿؾ ماظؼدحقة ماظـعقت م،عبقع

مميـّو مال مذبرداظذي مشلؿ مباظـلؾة ممحرٍبمؾ مطذب مػق مبؾ موصؼط، خداعموغػاق
مموشدر... مؼعؿِؾوػـا ماظشؾاب مر مأّن معمدلةاٌلؿفقب مسـمممايزب "عؿعاظقة

مععمعؿطؾؾاتاألصراد"،محقثمإّغ موالمتؿالءم مالمتـادؾفؿ موفا م)مفؿ مِسَؾْظ"اغؿظاراتفؿ
ـمعـم"ضؾقؾماظدخقلميفمحرب"،ماالشبراطميفمحزبمععّقمطؿامؼعّدم،("قْؽاِتَقِؼمْكدََّض

سؾقف".ماِشادَّبؼقلمإحدىماظشاباتماىؿعقؼات:"مايزبمطؾرلمسؾقـاموأغامعامَض

إذؽاؾقة اؾتـؿقة وؿوؼع اؾشباب داخل اؾعؿل اجلؿعويبني  :اؾؼقم. 4

م"اْى مبني مواظعالئؼقة ماظؿـظقؿقة ماىقاغب مبعض مبني ماٌؼارغة ؿاسة"متػضل
طماالخؿالفميفمأنماكمغؼطماخؿالفموتشابفمبقـفؿا.متؿفّؾاإظبموجقدمغؼم27واىؿعقة

ماْى ماظـؼايفم"ذبؾس ماىاغب مأن مإذ مضاغقغل، متـظقؿل مشلقؽؾ مطبضع مال ؿاسة"

                                                                                                                                   
م.عـمخاللماالذؿغالماظقاضعلمظؾفؿعقاتماٌلؿفقبةموذظؽمادؿـادامإظبماٌعطقاتماٌؿقصؾمإظقفامعقداغقا 27
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ماٌشاطؾمؿؿـّاٌ محؾ ميف ماٌؿفؾل ماالجؿؿاسل مواىاغب مواظؿؼؾقد، ماظعرف ميف ؾ
ماآلغقة م"المواظـزاساتماالجؿؿاسقة محقث موتلررله مػقؽؾؿف مسؾك معلموظة مآظقات ،
ماْى مذبؾس مإاّلصبؿؿع مأّنمؿاسة مطؿا مذظؽ. مإظب ماظضرورة مدست مالماْىمإذا ؿاسة

متؿؽّقشرلمأّغم،فؿغػلأمرورةمعـماألسضاءتؿشؽؾمباظّض نمعـمأسقانمطؾمضرؼةمؼؿؿمفا
ميفمم،28اغؿدابفؿ" مؼغقب موسؾقف متدبرلػا، موضباوظقن ماىؿاسقة ماظؼضاؼا ؼؿداردقن

مدسائؿماظدميؼرارقة.ممتشؽقؾماجملؾسمععقارماالغؿكابماظذيمميـؾمأحدمأػّؿ
مغؼ مسؾكماأعا ماىؿاسل" م"اجملؾس متشؽقؾ ماضؿصار ميف مصؿؿؿـؾ ماظؿشابف، ط

م مصؼط، مواظذطقر مدـا ماألطدل مأّغاألذكاص مظؾفؿعقةطؿا مباظـلؾة مأؼضا مغالحظ مـا
ماظؼقّي مذظؽمايضقر مإظب مإضاصة ماظشابة. مواظؼقاداتمشرل محضقرمؼلّفم،ظؾذطقر ؾ

اظؿعؾرلمسـفمبشؽؾمععؾـممدماظؾالد"مداخؾمبعضماىؿعقات،مواظذيمؼؿّؿْظععقارم"َو
ظقؿماىؿعقيميفماذؿغاظفماظقاضعلمواظؿؼاءمبنيماظؿـماأومشرلمععؾـ،معامؼعؽسمتشابف

ميفممّنأحقثمم.ؿاسة"اْى"و مؼشارك مال متؼؾقدؼا مسؿقعقا مصضاء م"تظؾ ماألخرلة ػذه
هقؾ،مإذن،مطؾؿةم"أربابماألدر"مإظبمم.29رماظذطقر"َداجؿؿاساتفمدقىمأربابماأُل

متعرصفماظؾـقةماالجؿؿاسقةمظؾقدطماظّل ـماالصذلاضلمألسضاءم"اجملؾسماىؿاسل"مٌا
م معـ مسؿقعا، ماٌغربل مواجملؿؿع ماألصغرماظؼرويمهدؼدا، مسؾك ماألطدلمدـا ػقؿـة

متظّؾ موسؾقف مامدـا، مظألسقان، مذباال مٌؿاردةممعـفؿمظذطقراىؿاسة مدـا واألطدل
 ؿاسة"(.)غلؾةم"ظؾِفم"اىؿاسل"ماظػعؾ
موتلررلػاميفمإرارمضاغقغلم"حدؼث"معلؿقحكميفممّنإ اىؿعقة،مورشؿمػقؽؾؿفا

م مظلـة ماظػرغلل ماظؼاغقن معـ معضاعقـف معـ مطؾرل م7727جزء مإال ممارداتفاممأّن،
ؼؿعؾؼمخصقصامسـدعاممعـماألذؽالماظؿؼؾقدؼة،اذؿغاشلاماظقاضعلمأطـرمضرباممعظاػرو
ػؿمظقاتماظؿضاعـماحملؾقةمسدلمحضقرك،موبعرمباألغشطةمذاتماظطابعماالحلاغلاأل

مِداَل"وظدماظؾالد"،موصؽرةماظؿلدقسماٌؾـقةمسؾكماظؾعدماحملؾلمواىفقيم"ِوظـخدعةم
ماٌداظّد مايقعة، ماظؼؾقؾةرب، مؼـة، ماٌؿكذة ماٌعاؼرل مسؾك مسالوة متشؽقؾم..."، يف

ماظـّماٌؽؿب مسؾك مطـرلة مأحقان مواظّلم،بَلواظيتمتـؾينميف مـاظقجاػة موػـا "الم،
رباوظةم،مو30بلزعةمأومبؼطقعة،مبؾمبادؿؿرارماظعؿؾماىؿعقي"يفمغظرغاممؼؿعؾؼماألعر

فمسؿؾمؼـدرجميفمإرارمؾؾقثمسـمذاتف،مصعؾكماظرشؿمعـمإخػاضاتفموأخطائف،مإالمأّغظ

                                                                                                                                   
28 Rachik, H. (2001), op.cit., p. 147. 
29 Rachik ,H. (2001), op.cit., p. 131. 
30 Melyani, M. (2006), (dir.), Ingénierie du lien social, Paris, L’Harmattan, p. 279. 
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،موػذامحدؼثمقمإسادةمبـاءم"اظؼدؼؿ"ميفمذؽؾفصاىدؼدمصقفامماأّعمعـظقعةمضقؿقة،
(Retraditionalisation)أضؾدة"ماظػضاءماىؿعقيمإسادةم"عامؼلؿكمبعؿؾقةم

م.31
فمضباولمأّغميفماسؿؾارماىؿعقةمتـظقؿامحدؼثماظـشلة،مإاّلمايلؿالمميؽـمإذنم
اظعؼالغقة،ماظشلءماظذيمؼمديممأحداثلمظـػلف،معؾينمسؾكمعؾدءمصرحمباظؿلطقدمبـا

ذلنماظشؾاب،ميفمذظؽمدة،مذلغفاموظؼقلمبلنماىؿعقاتماظؿـؿقؼةمباىفةماٌدرامإظب
فامتعقشمبدورػاماغػصاالمبنيمعامصببمأنمؼؽقنموعامػقمعقجقدمباظػعؾ،موسؾقفمصنّغ

امالممتؾؽماظؼدرةمسؾكمفطؾرلماالدؿفابةمالغؿظاراتماظشؾابمألّغمإظبمحّدالمتلؿطقعم
موُب مواٌفـقة ماًدلة متـؼصفا مإذ مِعذظؽ، ماظـظر ماظود قاضقة،ماظمدذلاتقفقةالارؤؼة

مو متلدقسماىؿعقة.طذا معشروع معع مواظذاتقة ماظشكصقة ماظدواصع مسؾكممتداخؾ زد
واظؼؾقؾة؛ماعؿداداتممرتؾاطماظؿـظقؿماىؿعقيمباألصرادموبصقرةماألدرةموايّلاذظؽم

م مسؾقف مايؽؿ ميف مدقى مذلء، ميف ماظؿـظقؿ مدبدم مال ماظـؼاصةمتؼؾقدؼة بؿؽرؼس
مم"اٌؿعارفمسؾقفا" ماظشو مؾاظيتموعؾ مابميفمحاظة مصعـفامدائؿصرار ماظقضتم. ػل

فةماظشؾابمعقاجم...(7767،م7743)تارؼخماٌغربممتمصقفمأحداثمعـاظذيمذؽّؾ
م ميف موأعال ماظؿغقرل مأجؾ معـ مايؼقؼقةمدقجوظؾـظام مبعدممعؽاغؿفؿ معا معغرب يف

مم،االدؿؼالل مطان مأن ماٌلّقاظشؾابموبعد ماظـكؾة ماالدؿعؿار مصذلة مظؾؿفؿؿع،ميف رة
مند مسّؾػؿ ماظذي ماألعر موادؿقاء"، م"إحؾاط موضعقة ميف مزبؿؾػماآلن مسـف ر

ماٌلؿفقبنيماظشؾابمخاللمػذهماظدرادة.م
مػاتف ماإلحؾاط محاظة مرؿقحامإن م"تعؾقؼ مغؿقفة مإال مػل موتلجقؾفا"عا م32تفؿ

مباظعزوفممظقػضؾمبعضفؿماظعقش،محاظقا،ميفمحاظةمعـماظؽؿقنماظيتمؼؿّؿ ترعبؿفا
سـمأذؽالمسدؼدةمعـماظعؿؾماىؿاسل،موشبصمباظذطرميفمػذاماظشؼمعـماظؿقؾقؾم

مواىؿعقؼة، ماظلقادقة مرباوظةماٌشارطة مبشرف ماآلخر ماظؾعض مؼؽؿػل مبقـؿا
ماظؿـظقؿمإلا اٌشارطةميفممرؾقعةماىؿعقي،مشرلمأّنشبراطميفمايزبماظلقادلمأو

عشارطةمصعؾقةممواضعالمتعؽسمسؾكمعلؿقىماظؽؿمأوماظؽقػممعـؾمػاتفماظؿـظقؿات
مابمبفا.ؾاظةمظؾشوصّع

                                                                                                                                   
 اٌرجعماظؿاظل:مُأغظرخبصقصمعػفقمم"إسادةماألضؾدة"،م 31

Brahim Salhi, M. (1999), « Modernisation et retraditionalisation à travers les champs 

associatif et politique : le cas de la Kabylie », Insaniyat, N°8 mai - août (Vol. III, 2), p. 

21-42. 
32 Bennani-Chraibi, M. (1998), « Les jeunes comme acteurs sociaux. Le cas du Maroc », 

in M. Kilani (dir.), Islam et changement social, Lausanne, Dijon- Quetigny, Éd. Payot      

p. 233. 
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م:اظدرادةػذهمعامتقصؾتمإظقفممبـاءمسؾكإظبمدؾؾنيماثـنيمميؽـمإرجاعمذظؽم
مظألسؿار مواظـؼايف ماالجؿؿاسل مباظؾـاء مؼرتؾط ماألول: موماظلؾب مصبعؾ عـماظذي

مسؾكم متؼؿصر مال ماظيت ماظؿلجقؾقة" م"اظظقاػر معـ ماظعدؼد متؿكؾؾفا معرحؾة اظشؾاب
االدؿؼالظقة...،مبؾمأؼضامتلجقؾمتؼؾدػؿمٌراطزماظزساعة،موباظؿاظلموماظعؿؾ،ماظزواج

ؼعؿؾماظؿـظقؿماىؿعقي،مباظـلؾةمألشؾبماىؿعقاتماٌدرودة،مسؾكمإسادةمإغؿاجم
مظألاظؿؿـّ مظقعطل مظألسؿار، ماالجؿؿاسل م"حّؼؾ مدـا موحرؼةممطدل مواظؼقادة" اظزساعة

اظؿؿـالتماالجؿؿاسقةمظألسؿارمبشؽؾمسام،مواظؾـاءماظـؼايفممتعّدمأطدلميفمادباذماظؼرار.
م م"إؼدؼقظقجقات موؾقات مهدؼدا، ماظشؾاب ماالحؿػازمبطرؼرطقةٌرحؾة مهاول "
مواظذطقرمصؼط. المدبؿؾػماىؿعقةممشلذاومبدورماظرؼادةمواظزساعةمظػائدةماألطدلمدـا

ماظؿ ماالجؿؿاسل ماظؿـظقؿ مسـ مطـرلا ماظؾقث، معقضقع مباىفة ؼؾقديماظؿـؿقؼة،
...(،ماظشلءماظذيمتقاترمبشؽؾمطؾرلميفمخطابمطؾمعـم)األدرة،ماظعائؾة،ماظؼؾقؾة

مسؾكمأّناظذؼـمسّؾمريماىؿعقةمواظشؾابماٌؾققثنيعلّق اظعالضاتماظيتموؿعممروا
،مطؿامتؽررتمسؾاراتم"رؼةَدسالضاتمُأ"اىؿعقةمبقـفؿمطلسضاءموعـكررنيمداخؾم

م" مِوِدؾاَلاْظمِداَلِوعـؾ: مم..."ةقَعاُيمِداَل، ماىؿعقةمػل متلدقس موراء دواصع
موادؿؿرارػا،موععاؼرلمؼؿؿمادباذػاميفمتشؽقؾماٌؽؿب.

ماظّل مطان مإذا ماظـاغل: مؼؿعّؾاظلؾب ماألول مواظـؼايفمؾب ماالجؿؿاسل مباظؾـاء ؼ
"اظؾـاءماالجؿؿاسلمواظـؼايف"مظؾؿـظقؿمميفبدورهمؾبماظـاغلمؼرتؾطماظّلمظألسؿار،مصنّن
إحداثماظؼطقعةممُدِعٕمتلؿطعمَبماٌدرودةماظؿـؿقؼةماتاىؿعقمّنأحقثمماىؿعقي،

معـطؼم ميف موثـائقة ماظرؤى ميف مازدواجقة متعقش مشلذا ماظؿؼؾقدؼة، ماظؿـظقؿات عع
مطاغتمزبؿؾػماىؿعقاتماٌدرودةمتقازبمسؾكماالذؿغال. فاماتساؿؿجاسؼدممصنذا

مأّغ مإال مباغؿظام، ميفاظعاعة ممفا مهؿػظ مطاغتمفاؼقاداتمغػلباظاظقضتمذاتف موإذا ،
دورػؿمؼؾؼكمعؼؿصراممأّنمإالم،جماظشؾابمداخؾمػقاطؾفاماظؿـظقؿقةتعؿؾمسؾكمإدعا

 سؾكمتـػقذمضراراتم"األطدلمدـا".
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مةامتخ
ماىؿعقإ مماتن مجبفة معرحؾةممتزالمعامزسرل-زعقر-دال-اظرباطاظؿـؿقؼة يف

واىزرمبنيمايدؼثمواظؿؼؾقدي.مماظؾقثمسـمػقؼؿفامايؼقؼقةمويفمحاظةمعـماٌّد
مهدؼد مرباوظؿفا ميف ماشلقؼة مسـ ماظؾقث موتقجفاتفامؼؿؿـؾ موعفاعفا أػداصفا

م"اٌّدأّعم.االدذلاتقفقة ممواىزر"ما مصقؿفؾك مأدادا محاالت مواظؼطقعةميف االتصال
موبنيماظؿـظقؿاتماظؿؼؾقدؼة. طؾؿامم"اظؿـظقؿاتماظؿؼؾقدؼة"مـدماالتصالمبّرؼؿقمبقـفا

ؼماألعرمبؿشؾقبماظؼقاداتموعراطزمادباذماظؼرارمظؿظفرمذبؿقسةمعـمعقؽاغقزعاتمتعّؾ
مواظؿـظ ماىؿعقي ماظؿـظقؿ مبني ماظؼطقعة مبقادر متؾدو مطؿا ماظؿغقرل، قؿاتمعؼاوعة

،مسؾكمعلؿقىماظؼقاغنيماٌلرلةمظؾفؿعقةمواًطابماظذيمتـؿففمضقاداتفاماألخرى
مخبصقصمإدعاجماظشؾابموصؾلػةماظؿـؿقةمواظـقعماالجؿؿاسل.م

مبلّن ماظؼقل متلمميؽـ مأن مادؿطاست مضد م)باىفة( ماظؿـؿقؼة ؿفقبماىؿعقة
ماألدادقة،ممٌؼؿضقاتماظؿغقرلماالجؿؿاسل موضقاغقـفا ماظؿـظقؿقة عـمخاللمػقاطؾفا

ماظؼقؿقةماٌرحؾةماظيتمتؿؿؽـمإظبفامٕمتصؾمشرلمأّغ اظيتممصقفامعـمتغقرلمعـظقعؿفا
إذامطانمػذامومعازاظتمأضربمٌـطؼماذؿغالماظعائؾةمعـفمإظبمعـطؼماظؿـظقؿمايدؼث.
ذلاسةماٌـطؼةمماٌؼالمضدمادؿـدمباألداسمسؾكمغؿائجمدرادةمعقداغقةمجفقؼة،مصنّن

ماظدميقشرايفمفوتـقعمغلقف رمػرضمايذوتـقعمأغشطؿفاماإلغؿاجقةمؼمواإلؼؽقظقجلا
مػذهماظـؿائجمسؾكمعـارؼموجفاتمأخرى.متعؿقؿماظعؾؿلمعـمإعؽاغقةم
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