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جمعية، تنظيم ذاتي و تغير اجتماعي: حالة شباب 
 من الهجرة المغاربية في فرنسا.

 جيرار  بريفو

رملَ األغوٚؽخ اٌزً ٔجَطٙب ٕ٘ب، ِجلأ ٔظوٌخ لبئّخ ػٍى اٌؼًّ 
اٌغوٌيي ٌٍَبلبد اٌزٕظٍُ اٌنارً، اشزواغب اثزلائٍب ظوٚهٌب. ٌؼًٕ 

ًَ اٌؼمٍٕخ ثبٌَٕجخ إٌى رٍٍَو ِغزّؼبد فبظؼخ  ٌٍجٍٕخ ٘نا ػّ
اٌزٕبفٍَخ اللزصبك اٌَٛق. إػبكح إكِبط اٌلٌٚخ ٘ٛ اٌٛاٍطخ إٌى 
إظفبء اٌّٛظٛػٍخ ػٍى اٌجٕى اٌؼمالٍٔخ ٚ إٌى رؾٌٍٛٙب ربهٌقٍب، 
 ًٍّ ٌزؤّكي ٘ىنا إٌى رؾّوه ٚظٍفً ٚ ِٕظَُّ ؽَت ِٕطك كافٍ
الزصبكي رىٍٕٛعً ٚ إٌى اٍزىشبف ٘نا اٌؼًّ اٌني ٌمَٛ ثٗ 

َي فً اٌٍَبق اٌني اٌّغزّغ رغبٖ  مارٗ. اٌزٕ ّٚ ظٍُ اٌنارً ٌأرً األ
ٌؤكي إٌى ٔشأح اٌغّؼٍخ، ٚ ً٘ شىٍٗ اٌّؤٍَبرً. ٌُغجو ٘نا اٌزٕظٍُ 
صفٛح اٌلٌٚخ، فً ٌؾظخ ِؾـلكح ٚ ِؼٍٕخ، ػٍى رغٍٍو اٌؼاللبد ِغ 
ٗ إٌب٘ب. رُشىًِّ،  ََ ي ٔف ِّٛ اٌّغزّغ ٚ ِغ ٍ٘بوً اٌزٕظٍُ اٌنارً اٌزً ٌق

ٍٙب  شجبة اٌٙغوح فً فؤَب، أكاح رٛظٍغ ٘نا ٕ٘ب، األشىبي اٌزً ٌُفؼِّ
اٌٍٙىً اٌغوٌيي. فً اٌٛلذ اٌني رّذ فٍٗ رٕشئزُٙ االعزّبػٍخ فٛق 
األهض اٌفؤٍَخ، اٍِزجطٕٛا ِؼبٌٍو اٌّؾٍػ االعزّبػً، وّب رٍمّٛا 

خ ٚ ٌىٓ ونٌه ػٕبصو ِورجطخ ثبٌّبظً ــــبِــِؼبٌٍو ثٍل اإلل
ٍٍشىٍْٛ ثٕبء االٍزؼّبهي. شجبة اٌٙغوح ٘ؤالء ُ٘ اٌنٌٓ 

"اٌّؾًٍّ" ثصفزٗ فعبء رًََٛ فٍٗ اٌلٌٚخ اٌّشبوً االعزّبػٍخ 
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اٌغلٌلح، ٚ ثصفزٗ إغبها إلصجبد اٌّلْ، ٚونا اٌّغبَي ٌجوٚى األىِخ 
 بػٍخ ٚ أىِخ اٌؼاللبد ثٍٓ ِقزٍف األػواق.ــــاالعزّ

٘نٖ اإلشىبٌٍخ ً٘ اٌزً رلفؼٕب إٌى اٌزفىٍو فً اٌزغٍو االعزّبػً. 
ًٍّالِوويٌخ، ثلا  ِغ لبْٔٛ اٌ اٌفعبء إٌّبٍت إلػبكح إٌظو  اٌّؾ

أٔزغذ وضوح ِٓ ٍٍبٍخ ػٍِّٛخ  فً كٚه اٌلٌٚخ ٚونا صٍبغخ
اإلعواءاد اٌّؾٍطخ ثبٌغٙبى اٌٍَبًٍ/اإلكاهي اٌّؾًٍ اٌني وبْ 
ٌزصبكَ ِغ هفط اٌشجبة ِبكاِذ اٌزىٍُّفبد رَُبه ِٓ كْٚ ِوكٚك 

ْ إمْ ٘نا اٌّٛظٛع ثبٌَٕجخ إٌٍُٙ، ثً رَبه ونٌه ظلُ٘. ٌىٛ
ًّ ثٕبء اعزّبػٍب ِصلهٖ اٍزوارٍغٍبد اٌشجبة فً اٌّٙغو ؽٍش  اٌفز
ٌجمى اٌّغوة اٌؼوثً ِٛعٛكا ٚ ما رأصٍو ػٍى اٌؾٍبح "ٕ٘ب"، ٌزىْٛ 
٘نٖ اٌفئخ ِٓ اٌشجبة وبشفخ، فً ماد اٌّوح، ػٓ اٌّشبوً اٌزً 
رٛاعٗ اٌشجبة فً ِغٍّٗ، ٚ ٘نا، ألْ ػٍى شجبة  اٌّٙغو، 

ُّ ِٓ اٌظوٚف، ِٛاعٙخ ػ ٛائك اعزّبػٍخ ِزواوّخ. ظّٓ ٘نا اٌى
وبْ اٌشجبْ ٌغلْٚ فً اٌغّؼٍبد ِفبرٍؼ ٌٚٛط  إٌظبَ  اٌٍَبًٍ/ 
اإلكاهي، ِغ إػبكح إٌظو فً األشىبي اٌزمٍٍلٌخ ألّٔبغ اٌزغّغ 
اٌملٌّخ، اٌٍّزفزخ أٍبٍب، ٔؾٛ اٌجٍل األصًٍ، فً ِٕٙظ ػٍى ثؼل، وبْ 

أٔٙب ظب٘وح أزمبٌٍخ. ٌٓ رىْٛ ٘نٖ   اٌٙلف ِٕٗ رٍٍَو اٌٙغوح ػٍى
ٍَطب ِعبكح، ثً ٔبلٍخ إلصجبد شؼٛه  االٔزّبء  ٍُ اٌغّؼٍبد، هأٍب، 
إٌى اٌغّبػخ، ٚاظؼخ ٔفَٙب، ؽٍبي اٌؼًّ اٌؼًِّٛ، أكٚاٍد 
ٌإلكِبط. ٍزىْٛ ونٌه فعبء ٌزشىًٍ صفٛح اعزّبػٍخ رولى إٌى 

ْ أغفبي اٌمصلٌو، ٍٛاء اٌٌّٛٛكْٚ ّٛ فً  ِصف "ػبًِ رٍّٕخ". و
ػٍٓ اٌّىبْ أَ اٌمبكِْٛ ؽلٌضب ِٓ اٌغيائو، فً ٔٙبٌخ اٌَزٍٕبد، 
ٍٕٓ اٌّطبٌجخَ  َؾـٍِـّ ُِ وٛٔٛا أٔفَُٙ ػٍى ِؾه إٌعبي اٌٍََٛصمبفً، 

ؽووبد "ثبٌؾك فً اٌّؼوفخ"ٚ ِغلكٌٓ اٌؼاللخَ اٌزبهٌقٍخ ِغ 
٘ىنا، ٚ لجً اٌزوشٍؼ ٌزّضًٍ اٌفئبد االعزّبػٍخ  اٌزوثٍخ اٌشؼجٍخ.

اٌٙغوح، رؼٍك األِو ثبٌزؼـٍُ االعزّبػً ٚ اٌٍَبًٍ،  إٌّجضمخ ِٓ
) أثٕبء اٌّٙبعوٌٓ اٌٌّٛٛكْٚ فً    Les Beursِصلِه ؽووبد 

ِّب لبك ، 9181اٌّٙغو ثؼل اٍزمالي فً اٌجالك اٌّغبهثٍخ ( فً إٌَخ 
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إٌى "ٍٍبٍخ اٌّلٌٕخ" اٌزً ٚظؼذ اٌمطبػبد اٌغّؼٌٛخ فً ِووي 
 اٌّمزعٍبد.

ُّ فً اٌٛل ذ مارـٗ اٌني ٌؼبك إٌظو فٍٗ فً اٌغّؼٍبد وبْ ٘نا ٌز
اٌزبهٌقٍخ ٌٍزوثٍخ اٌشؼجٍخ ٚ اٌغّؼٍبد اٌٍََٛصمبفٍخ، ٔفَٙب، ثصفزٙب 
أكاح ٌٍزٕظٍُ اٌَّزمً، ٚ ألٔٙب أصجؾذ ثبٌٍخ، غٍو ماد فبػٍٍخ. ٔزظ 
أقفبض لٍّزٙب ِٓ ػًّ اٌجٍلٌبد اٌزً وبٔذ رٕشئ ٌصبٌؾٙب 

عّؼٍبد، اٌشجبة، ٘ىنا، ِمزعٍبد ػٍِّٛخ أٚ شجٗ ثٍلٌخ، ٚاظؼخ 
ال ِٛظٛػبد  ِّٛ فً ِٛلف رٕبفٌ ػٍَو، ٚ فً ِٕطك اٌَٛق، ِؾ

اٌزٍّٕخ  اٌزٕشئخ االعزّبػٍخ فً اٌغّؼٍبد إٌى  ِٛظٛػبد،
اٌّؾٍٍخ"، ِٛظٛػبد رغٕل ٌٙب اٌجبؽضْٛ، ِٓ أعً إٌغبك اٌؾٍٛي ٌِـ" 

 اٌَّأٌخ االعزّبػٍخ اٌغلٌلح" َِزشوفٍٓ عَّب اعزّبػٍب ِلِغب.
ّبع "اٌفبػٍٍٓ" اٌنٌٓ رٍٍٛٛا ؽٍُ اٌزٍٍَو اٌنارً اٌملٌُ، ٚهاء اعز

ٚ اٍزوارٍغٍخ اؽزٛاء اٌّجبكهاد اٌّؾٍٍخ، ِٓ أعً  رقزجئ رىٌٕٛٛعٍب
إكِبعٙب فً أ٘لاف االلزصبك اٌٍجواًٌ. رٕصوف ٘نٖ اٌظب٘وح ِٓ 
ماد ٍ٘ىً اٌزفبػً ثٍٓ ػًّ اٌلٌٚخ ٚ ٍٍو اٌزٕظٍُ اٌنارً اٌني 
ٔالؽظٗ ػٍى ٘نٖ اٌؾووخ اٌزً ٔطٍك ػٍٍٙب اٍُ"اؽزٛاء". رشىً 

اٌوٚػ اإلثلاػٍخ فً رورٍجبد رلفً اٌلٌٚخ أكٚاد إػبكح صٍبغخ 
إٌشبغبد مارٍخ اٌزٕظٍُ فً شىً رمطٌٍ األػّبي اٌّؤكٌخ إٌى 
إظفبء اٌشوػٍخ ػٍى إٌظبَ اٌٍَبًٍ اٌّؾًٍ. ٌٕزظ  فوض رمٍٕبد  
إكاهٌخ ِغبالد ٚ ٍٚبئً ِوالجخ رشىً فً  ماد اٌٛلذ، ِغبالد 
رجبكي ٚظجػ ثٍٓ اٌشجبة ٚ َِؤًٌٚ اٌٍَبٍبد اٌّؾٍٍخ. ٘ىنا 

ِزؾبٚهٌٓ أيٌبؽب فً اٌّؼٕى ٔؾٛ فىوح "لبئل"  ػوف اٌجؾش ػٓ
اٌزً رٕبٍت رمٍٕخ االؽزٛاء اٌزً ٌّبهٍٙب اٌغٙبى اٌٍَبًٍ/اإلكاهي 
اٌّؾًٍ ٚ رٕبٍت ؽصو ٍٍبلبد اٌزٕظٍُ اٌنارً فً اٌّؤٍَبد اٌزً 

 اثزلػٙب األفصبئٍْٛ ؽٛي ِفَٙٛ "اٌلٌٚخ إٌّشطخ".
ً أْ  ٍٍو االؽزٛاء ٌورىي ػٍى "اٌؾلس اٌؼ ولً". فؼال، ٌَُغَّ

فئْ ِٕٛاي اإلكِبط ثجٍل اٌشجبة، ٚ ثبٌزفُٙ االٍزوارٍغً ٌلٚهُ٘، 
أطاللب ِٓ اٌوصٍل اٌضمبفً اٌّٛهٚس ػٓ ٘غوح اٌؼًّ اٌَبثمخ، ٚ، 
ٌْزِؾبَ عواػ ؽوة اٌغيائو، ٌُ  ثبٌَٕجخ إٌى اٌغيائوٌٍٓ ػٍى أٍبً ا
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  ًّ ٌِشُ فمػ ٚػً اٌفؤٍٍَٓ، ثً ونٌه ٚػً شجبة اٌٙغوح اٌفز
جػ ثٙغوح اٌؼًّ اٌملٌّخ. رٕلهط  اٌؼٛكح إٌى اإلٍالَ فً ثؾش اٌّور

ػٓ أزّبء، وّب رشىً ِوؽٍخ فً ٘نا اٌَّبه اٌني رشىًِّ فٍٗ اٌؼٛكح 
اٌوِيي، أصو ِفبِهق ٌٍَبق إكِبط ٘نٖ اٌفئبد  إٌٙبنإٌى اٌجٍل، مان 

فً اٌّغزّغ اٌفؤًَ، ِلِغٍٓ فً وٕفُٙ أّٔبغ ِٓ اٌزصٍٕف 
. ٌٙنا اٌَجت، فئْ اٌٍَبٍبد اٌضمبفٍخ ً٘ ِب اٌقبص ثبٌجٍل اٌّعٍف

ٌؼٍل، ثَوػخ، إػبكح صٍبغخ ثُْؼل اٌشجبة اٌني ٌٚل فً اٌّٙغو. 
ٌؾًٍ اإلغبه اٌقٍفً اٌّشبَ٘ل، إمْ، ِجبشوح ػٍى اإلهاكٌخ ٚ إٌشبغ 

اإلثلاػٍخ اؽزٛاء  االػزجبغً فً رلفً اٌلٌٚخ اٌّؼجأ ِٓ أعً
ِزَججخ،فصٛصب، فً لطبئغ فً اٌٍٙبوً مارٍخ اٌزٕظٍُ،  االعزّبػٍخ

ثٍٓ األعٍبي ٚ، أِبَ اٌفشً اٌصوٌؼ ٌٙنٖ اٌؼٍٍّبد، ٚ ِورمجٍٓ 
اٌؾفبظ ػٍى "إٌظبَ" ِٓ فالي اٌٍٙبوً اٌلٌٍٕخ. وبٔذ شوٌؾخ 
ّْ ػٛكح اإلٍالَ  ظئٍٍخ ِٓ اٌشجبة لل اػزٕمذ األصٌٍٛخ، إال أ
األهصٛكوًَ ثؼل اٌضّبٍٕٔبد، ٚ لل ػبشٗ اٌشجبة فشالً، رشىً ٌفّخ 

اٌني ٌؾٍّٛٔٗ فً ٚعلأُٙ، ؽزى إٌٙبن وٚهٌخ ٔؾٛ ٘نا  ظ
ٌَبٌوٚا اٌيِٓ فً أزّبء ٌؼٍشٛٔٗ ِٛظٛػٍب. اٌزىواه ٘نا اٌني 
رمطغ اٌزبهٌـ اٌجشوي ٌُلهط اٌزٕظٍُ اٌنارً ظب٘وحً ٍِٙىٍخ اٌزغٍو 

حً اٌلٌٚ خ ــــاالعزّبػً. ٌزؼٍك ٘نا اٌزىواه ثبإلٔزبط االعزّبػً، عبهَّ
ّٕخ وً ؽَت شىٍٗ اٌزبهٌقً اٌّؾلك ٚ ٚ اٌّغّٛػبد اٌٍّٙ

اٌّؤهؿ، إٌى اٌزلفً ثٛاٍطخ ٍٍبٍبد. فً اٌزشىٍالد اٌّؼبصوح، 
رشىً اٌزواثطٍخ اٌٛاٍطخ/  األكاح اٌّضٍى ٌّضً ٘نا إٌشبغ ثزمٍٕبد 

ٌإلثلاػٍخ االعزّبػٍخ ظّٓ إٌشبغبد مارٍخ اٌزٕظٍُ. ال  االؽزٛاء
ـ إٌى األِبَ، هثّب رَُٙ ٘نٖ األفٍوح، ثبٌعوٚهح، فً كفغ اٌزبهٌ

رَجّجذ فً اهرلاكاد )اهعغ إٌى اٌغّؼٍبد اإلٍالٌِٛخ(، إِب أٔٙب 
 رَبُ٘ فً إػبكح إٔزبط إٌظبَ، إِب أٔٙب ِٕب٘عخ ٌٍٕظبَ. 

ٌملَ ٘نا اٌزؾًٍٍ اٌزغٍو االعزّبػً ػٍى أٔٗ رغٍو ثؼلّي ) ٚ ال 
ٌملِٗ ٔظوٌخً ٌاِلفزواع االعزّبػً ٚ ال إٔزبعب مارٍب ٌٍّغزّغ ( 

إهاكٌٚخ  ٚ رمٌٕٛخ ِٓ غوف اٌلٌٚخ، ِٕجضمب ِٓ ِشبهٌغ رٛلؼبد ـثِ 
األفصبئٍٍٓ فً ػاللخ ِغ اٌزغٍٙياد االعزّبػٍخ اٌعوٚهٌخ 
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ٌٍزٌَٛبد االلزصبكٌخ ٚ اٌٍَبٍٍخ أٍَخ، ٚ ؽزى ال ٌزَٕى اٌٛلذ 
ٌٍَبلبد اٌزٕظٍُ اٌنارً فززؾٛي رغوثخ اعزّبػٍخ. إٔٗ ٌؤول ػٍى 

بٌٍبد اٌزمٍٍلٌخ، ماد اٌفؼبٌٍخ اٌىبفٍخ، اٌؼٕبصو إٌملٌخ ؽٍبي اإلشى
ػٍٍٕب االٔطالق ِٓ فىوح  غجمٍخ.إشىبٌٍبد ِطوٚؽخ ػٍى صٍغخ 

اٌزً رؼجو ػٓ اٌؾووخ ) أٚ ٍِىبٔيَ اٌزغٍو فطٛغ االٍزٙواة 
االعزّبػً ( اٌزً رلفغ األفواك، ثبٍزّواه، ٔؾٛ ِغبالد 

ً اٌلٌٚخ اٌزً رجؾش اؽزٛاء إثل اػٍزُٙ، االٍزمالٌٍخ فً ِمبثً رلفُّ
ؽووخ رلفؼُٙ ونٌه إٌى االٔفالد ِٓ اٌؼاللبد اٌٍَطٌٛخ ِٚٓ 

ٍََّخ. إال أٔٗ ٌٌٍ أوٍلا أْ اٌنٌٓ  ، ٌفؼٍٛٔٗ ثٍٕخ ٌغزّؼْٛاألغو اٌّؤ
، ٌزّٛلغ اٌزعبِٓ ػٍى اٌصؼٍل اٌٛغًٕ. ٌٌٍ اٌزعبِٓ اٌزعبِٓ

ٌشىً اٌٍٛطبء َرغلٌل اٌواثطخ.. ِؾون  ٘نٖ اٌجٍٕخ ثً إٔٙب رزؼٍك ثـ
 اة اٌلٌٚخ اٌؼصوٌخ ِٓ أعً رٍٕٙظ اٌزؾىُ فً آصبهٖ.اٌٍَٛ، عٛ

 حمومي حميدةنقله إلى العربية : 


