ادلشاركةذذاجلؿعويةذوذعالقةذالشبابذبالدقادةذيفذاجلزائر ذ
عؿرذدراس* ذ

مؼدمةذ ذ

متقز ماظػضاء ماىؿعقي مباغػفار معـؼطع ماظـظري مو مصقض مصرؼد ممل متشفدهم
اىزائر معـ مضؾؾ مو مذظؽ مبعد مأحداث مأطؿقبر م 3811مو مهدؼدا مبعد مصدورم
اظؼاغقن م"اظؾقرباظل" م 10/90ماٌؤرخ ميف م 3880/32/00مواٌؿضؿـ مذروط متأدقسم
ماظربودةم
ممممم
معـم ممم
مغقسمامً مم
خريةمم ممم
وتـظقؿ ماىؿعقات .مشري مأغـا مالحظـا ميف ماظلـقات ماأل م
واظػؿقرمضدمأصابمسددامطؾريامعـماىؿعقاتمممامذؾمحقاتفامسؾكماظعؿقم،مانم
ملمغؼؾمعقتفاماظؾطلء ،خاصةمايدؼـةماظـشأةمعـفا .م
ومميؽـمأنمغؼدممعؤذرؼـمرئقلقنيمظؿؾقانمػذهماظظاػرةم :م
أوال م :مسؾك ماٌلؿقى ماظؽؿك م :مسـدعا مغؿابع موغؿػقص ماظؿطقر ماظعدديم
ظؾفؿعقاتمخاللماظعشرؼةماألخرية ،مؼؿضحمظـامجؾقامأنمػـاكمتـاضصامظعددم
اىؿعقاتماٌعؿؿدةماىدؼدةمومباظؿقدؼدمابؿداءمعـمدـةم 3880مطؿامدـقضقفم
الحؼا .م
ثاغقام:مأعامسؾكماٌلؿقىماظـقسل،مومغؼصدمبذظؽمغقسقةمومطـاصةمغشاراتم
اىؿعقات ،مصقؿؽـمتؾؿلف معـمخاللماًؿقلموماظػؿقرماظذيماغؿابمسددا مالم
بأسمعـماىؿعقات،مأوماخؿػاءمبعضفاممصقرمغشأتفا،1مويفمػذاماظلقاقمؼشريم
ممممممممممممممم م
باحثميفمعرطزماظؾقثميفمماألغـروبقظقجقةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةم
*ممم م مم مممممممممم م مم مممم ممممممممم ممممم م مممم

ص.
رضؿم1مم( م
إغلاغقاتمممم
أغظرمحقلمػذاماٌقضقعمدراسمسؿرم:ماظظاػرةماىؿعقؼةميفموػرانم.مذبؾةممم ممممم م
 1مم ممم مم ممممممممم ممممممم مم مممم مممم ممممممم ممممممم مممممم مممم مممم

89ممم/م31مم
).

صم
م
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عؿرذدراس ذ

بعضمعلؽقظلماظقالؼةممبدؼـةموػرانمبأنمعبقدمواخؿػاءماىؿعقاتمضدمؼرتاوحم
عامبنيم10موم%10معـمأصؾم3900معبعقةمععؿؿدةميفموالؼةموػران2م .م
إنمػذا ماظطابعماظعرضلموماظعابرماظذيمرغكمسؾكمايقاةماىؿعقؼةمسؿقعام
خاللماظلـقاتماألخريةمدصعـامظالػؿؿاممحبقـقاتمػذهماظظاػرةمطؿقاوظةمعـام
ظػفؿفا م موتػلريػا .موإلظؼاء ماظضقء مسؾك مذظؽ ماسؿؿدغا مسؾك مدرادة مو مهؾقؾم
علأظة مجقػرؼة مأال موػل ماٌشارطة ماىؿعقؼة مو معلؿقى مو مغقسقة ماالظؿزامم
اىؿعقيمظؾػاسؾنيماٌؿقاجدؼـمداخؾماظػضاءاتماىؿعقؼة.م م
 مومضدمصضؾـاماخؿقارمعبعقاتماظشؾابمأومتؾؽماظيتمتؼقممخبدعةمػؤالءمطؿقضقعموذبالمدرادؿـا .م
موغعؿؼدمأنمػذاماالخؿقارمملمؼأتمصدصةمعامداممأنمػذهماظػؽةماالجؿؿاسقةممتـؾ م %10معـ مسدد ماظلؽان ماالعباظل ميف ماىزائر ،مو متعؿرب ممبـابة مأرضقةم
صراساتمدقادقة،مومهدؼاتمػاعةمالمميؽـمظؾدوظةمأنمؼفؿؾفامأومؼؿفاػؾفا،م
ألنمايرطاتماالجؿؿاسقةموماهلزاتماظلقادقةمواظلكطماالجؿؿاسلميفماىزائرم
عصدرػامطانمدوعامعـمعؾادرةمصؽةماظشؾابمباألداس.م م
 مو مظؾؿطرق مٌقضقع ماٌشارطة ماىؿعقؼة ماظشؾاغقة ماسؿؿدغا مسؾك ممنقذجمهؾقؾ مؼؿضؿـ مدؾلؾة معـ ماٌعاؼري مو ماٌؤذرات ماظيت مغلؿطقع مسـ مررؼؼفام
االجابةمسؾكماظػرضقاتموماظؿلاؤالتماآلتقةم :م
معامػلمخصقصقاتماٌشارطةماىؿعقؼةمظدىماظشؾابم؟مثؿمعامػقموزغفامسؾكماٌلؿقىماظػرديموماحملقطماالجؿؿاسلم؟ م
 معامػلممتـالتماظشؾابمهلذهماٌشارطةماىؿعقؼة ،مومعاذامؼـؿظرونمعـمورائفا م؟ ممبعـك مآخر معا مػق ماٌغزى مو معا مػل ماًؾػقات ماظيت مهؿؾفا مػذهم
اٌشارطةمإنموجدت؟ماظبمأيمعدىمتلاػؿماٌشارطةماىؿعقؼةميفمػقؽؾةماهلقؼةم
مممم
ـامظؾصدقاصةماظقرـقدةمإذمتؾدزم
اظؿـاضصماظعددديمظؾفؿعقداتماىدؼددةمسـددمتػقصدمممممم م مممممممم مم ممممممم
عالحظةمممممممم مممم ممم مممم ممم مم ممم مم مممم م ممممم م
ومميؽـم م م م ممم
 2مم مم مم
إحدىممم م م ممم
اظصقػم.
اىؿعقاتماٌعؿؿدةمباالسالنمسـمغػلفاميفمم مم م
م ممممم مممممممممممم م م م مم م مممم م ممم مم
ممممممممممممم مممم مممممممم ممم ممممم مممممممم ممم مممممممم ممممم ممممممم م ممم ممممم مم ممممم مممم مم
أعامصقؿامؼؿعؾؼمبـلؾةموصقاتماىؿعقاتمصإغـامندمصعقبةمطؾريةمظؿقدؼدػامألنماىؿعقاتمالمتعؾـمومالم
قاظ مدددم مم
لم
قمدمدممم
دبربمرمسقاماهلقاطؾماٌعـقةمبذظؽم:مصعؾكمدؾقؾماٌؼارغةمتؼدرمغلدؾةماظقصقداتماىؿعقؼدةمبممد م
م ممم ممممم مممم مممممممممممم مم ممممم مم ممم مممممممممممممممم مممممممم مم ممم مممم ممم
يفمصرغلامأغظرم:
صؼطم ممممم ممممم مم
20م%ممم مم
M.Barthelemy : association, nouvel âge, p. 61.
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اظشؾاغقةم؟موعـممثةمعامػقمذبالمودرجةماظؿأثريماالجؿؿاسلموماظؿغريماظػرديم
وماىؿاسلماٌـؾـؼنيمعـمتؾؽماٌشارطةماىؿعقؼة؟ م
مطقػمؼؿصقرماظشؾابماجملالماظلقادلمومصعاظقؿفم؟مطقػمؼؿعاعؾقنمععماجملالماظلقادل،معقضػفؿمعـمايقاةماظلقادقةموعامػلمخصقصقاتمثؼاصؿفؿم
اظلقادقةموعقزاتفام؟ م

.1ذادلشاركةذاجلؿعويةذيفذاجلزائر ذ

 متعؿرب ماٌشارطةماىؿعقؼةمصعالمإرادؼاميفمبـاءماٌقارـة ،موماظيت متلؿـدمأدادامسؾكماظعؿؾماظؿطقسل.مومغعينمبذظؽ،ماظؼقاممبأغشطةمومأسؿالمتـدرجميفم
إرارمعـظؿمؼطؾعفماىاغبماجملاغلمشريماٌربحم .م
ومتأخذماٌشارطةماىؿعقؼةمسدةمعلؿقؼاتمومأذؽالمعؿـقسةم:معـماظعضقم
اظعادي ،ماظب ماٌؿعارػ مصاٌؿطقع ماظظريفماظبماٌؿطقعماٌؾؿزمموماظدائؿمعـمأجؾم
ضضقةمأومػدفمعاA.Meister.مؼعطقـامخاصؿنيمرئقلقؿنيمظؾؿلاػؿةماىؿعقؼةم
أال مو مػؿا م :ماظؿأثدقدر ماالجدؿدؿداسدل مثدؿ مإسدادة مبدـداء ماألغلقةم
اظرمسقة.)Sociabilité(3
 ماضؿصرت ماٌشارطة ماىؿعقؼة مإبان ماٌرحؾة ماظؽقظقغقاظقة مسؾك ماجملالماالجؿؿاسل مواظـؼايف مواًريي ميف مبادىء ماألعر .مثؿ مبرزت مصقؿا مبعد مأذؽاالم
جدؼدة مأخرى مظؾفؿعقات ماٌكؿؾطة ماظـكؾقؼة م(أوربل /مجزائري) مطاٌشارطةم
اٌطؾؾقة مو ماالغدعاجقة ،مظؿؿققل مإظب معشارطة مجزائرؼة مذات مرابع مإظؿزاعلم
غضاظل مو مدقادل مسـد ماغػصال ماىؿعقات ماىزائرؼة مسـ ماألوربقة مظؿدسقؿم
وتؼقؼةمايرطةماظؿقرؼرؼةماظقرـقة .م
*مبعدماالدؿؼاللمعؾاذرة،مادؿطاستمسؿؾقةمدوظـةماجملؿؿعمEtatisationم
اظشاعؾ مٌكؿؾػ معؤدلات ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة مو مطؾ ماظػضاءات ماألغلقةم
 Sociabilitéمإظب مصرضماحؿؽارمطؾلمومعراضؾةمسـمضربمظؽؾمذباالت مايقاةم
3

- A., Meister : Vers une sociologie des associations.
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مممم مؼمممؼام مخارجماإلرار ماظرمسلم
ممم مموـقد
ممممممم مأو
معـعم مممأيم معؾادرة
مم ممم
ممم مو
ماٌـظؿة
ممم مممم
االجؿؿاسقة
م م مممم
ظؾدوظةمومحزبفاماظقحقدمآغذاك .م
* مػذا ماظـؿقذج ماظؿلؾطل مو ماٌفقؿـ مظؾدوظة مو مأجفزتفامظؿلقريماجملؿؿعم
أغؿج مأذؽاال معـ ماظؿفـقد مو ماٌشارطة ماىؿاسقة مذات مرابع مذؾف ماجؾاريم
وعزؼػمخالمعـماظؼـاسة،متغؾبمسؾقفا ماظـزسةماظـػعقةماظػردؼةموماالغؿفازؼةم
اظلقادقة.مظذامصإنمطؾماٌشارطاتمواٌلاػؿاتماىؿعقؼةمآغذاكممتقزتمبطابعم
زريفمدونمأنمؼؽقنمهلامتأثريمومالماظؼدرةمسؾكماظؿفذرماظعؿقؼماإلجؿؿاسلمظدىم
اظػؽاتماإلجؿؿاسقة .م
*-مومغشريميفمػذاماظصددمأنمأػؿمعرحؾةماظيتمذذتمسـماظؼاسدةمارتؾطتم
بايرطةماظؿطقسقةماظطالبقةميفمبداؼةماظلؾعقـات،موماظيتمتزاعـتمععممتطؾقؼم
برغاعجماظـقرةماظزراسقةميفماألرؼافماىزائرؼةمومأجفضتمبعدموصاةماظرئقسم
ػقاريمبقعدؼـ .م
 مومػـاكموربةمأخرى ،مومإنمطاغتمأضؾمأػؿقة،متلؿقؼماظذطرموغعينممضقؿتممعـمررفمعبعقاتماألحقاء،مواظيتم
بفا،متؾؽماظـشاراتماٌـظؿةماظيتمأمممم
ذفعؿفاماظدوظةمبعدمأنمسفزتمسـماظؿؽػؾمبفاميفمبداؼةماظـؿاغقـات.مإذمتعؾؼم
األعرمحقـذاكمحبؿالتمتطقسقةمداخؾماألحقاءمضصدماحملاصظةمسؾك ماحملقطم
وصقاغة ماظعؿاراتماظيتمتـازظتمسـفاماظدوظةمظؾعؿؾمسؾكمهلنيمزروفمحقاةم
اظلؽان.مومملمتدممػذهماظؿفربةمرقؼال .م
* -مان مإظزاعقة ماٌشارطة ماىؿاسقة م مداخؾ معـظؿات مايزب ماظقاحد،م
ورصض مطؾمعؾادرةمعلؿؼؾةمخارجةمسـمػذاماالرارمجعؾمايؿالتماظؿطقسقةم
اظيتمبادرت مبفاماٌـظؿاتماىؿاػريؼةماظرمسقةمأوماإلهاداتماٌفـقةمصؼريةم
ممعـماعؽاغقةمخؾؼمتؼاظقدمومتطقؼرمثؼاصةماظعؿؾممم
مم مم مممم مممممم مم مممممممممممم ممممممممممممممم
ممامحد
وشريمعرشقبمصقفا ،م ممم
اظؿطقسل مو ماىؿعقي ،مخاصة مسـد متػشل ماٌؿاردات ماٌـػعقة مو ماٌصؾققةم
واظعؿؾماالرواظلموماظالدميقضرارل،مومػؽذامأصرشتماٌـظؿاتماىؿاػريؼةمعـم
ممماممم
ملمودمأرر
اراراتفامومعـاضؾقفاماظـزػاءمومجؾماظػؽاتماظشؾاغقةمعـفا مألغفا م مم مممم
عـظؿةمتطرحمصقفامرؿقحاتفاموعشاطؾفامظؿؿؿؽـمعـماإلغدعاجماجؿؿاسل .م
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و مظعؾ معـ ماظـؿائج ماٌؿقضعة مو ماٌعربة مسـ مذظؽ ماظقضع ماٌرتدي مؼؿؿـؾ ميفم
حدوث ماالغػفار مو ماظلكط ماظشؾاغل ميف م 1مأطؿقبر م 3811موعامترتبمسـفمعـم
تغرياتمدقادقةمأػؿفاماظؿعددؼةمايزبقةموماظـؼابقةمومصدورمضاغقنم0مدؼلؿربم
3880ماٌؿعؾؼمبشروطمخؾؼمومتـظقؿماىؿعقات .م
 مو مباظػعؾمذفدتماظؾالدميفمبداؼةماظؿلعقـاتماغػفارامعبعقؼامالمعـقؾمظفميفماىزائر،مإذممشؾمسدةمضطاساتمومذباالتمعـمغقعمجدؼدمزفرتمألولم
عرة ميف ماىزائر مطفؿعقات م :محؼقق ماالغلان ،ماٌرأة ،ماالعازؼغقة ،ماٌفـقة،م
اٌػؼقدؼـمومضقاؼاماإلرػابماخل… .م
1.1ذخصوصقاتذادلشاركةذاجلؿعويةذالشبانقة.ذذ ذ

*-ميـؾ ماظشؾاب ماىزائري محقاظل م 8.9معؾققن ،مأي م 12م %متؼرؼؾا معـم
اظشرضبة ماظعؿرؼة م( 39-28مدـة) معـ مسدد ماظلؽان ماإلعباظل .4مو محظقتم
اظشؾقؾةماىزائرؼةمباػؿؿاممباظغ ميفماًطاباتماظلقادقةماظرمسقة،موخصصتم
اظدوظة ماواػفا مدؾلؾة معـ ماإلجراءات مو مػقاطؾ مذات مرابع ماضؿصاديم
ٌلاسدتفا مسؾك ماالغدعاج ماٌفين مواالجؿؿاسل م(طاظؿؽقؼـ ماٌفين ،مضروضم
وتلفقالت مًؾؼ معؤدلات مصغرية ماخل .).مأو مخؾؼ مػقاطؾ مذات مرابعم
إؼدؼقظقجلمومدقادلم(طاجملؾسماألسؾكمظؾشؾاب،معبعقاتمورـقة).موغظرام
التلام مػذه ماإلجراءات مباالرواظقة مو ماظؾريوضرارقة مو ماظؿؿققزؼة ممل متؿقصؾم
اظلؾطات ماظعؿقعقة ماظب ماظؿكػقػ معـ محدةماظلكطموماظغؾقانماظؾذانمساذؿفام
ػذه ماظشرضبة ماالجؿؿاسقة ماهلاعة .مو مغعؿؼد مبدورغا مأن ماظػضاء ماىؿعقي مإنم
تقصرت مصقف ماظشروط ماظالزعة مو ماظـقة ماظصادضة ميف مدسؿف مو متطقؼره معـ مررفم
اظلؾطات ماظعؿقعقة مميؽـ مأن مؼصؾح متدرصبقا مصضاءا مممقزا مو مودقؾة معـؾكم
الغدعاجفا معفـقا مو ماجؿؿاسقا ،مإذ مؼؿقح مهلا مذظؽ ماظػضاء مذباالت ماظؿعاونم
 4تطرحمعصداضقةماإلحصائقات ماظيتمغعؿؿدمسؾقفامطؾمعرة،مظذامصببمأخذمخذهماألرضام مبؽؾمحذرم
غظرامظؿضاربمومتـاضض معصدرػا.مإذمتؼدممبعضماٌصادرمغلؾة م 10م  %معـمصؽةماظشؾابماىزائريم
األضؾمعـم10مدـةمعـال.م
Said Musette Mouvements des jeunes : enjeux et perspectives in le mouvement associatif en
Algérie : réalité et perspectives : CREAD N°53
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وصرصماظؿؽقؼـمومإطؿلابمثؼاصةماٌقارـةمومتؼاظقدماظعؿؾماظؿطقسلمواظؿكػقػم
عـ محدة مععاغاتفا ماظققعقة مو مبـاء متدرصبقا معلؿؼؾؾفا مظؽلب معؽاغة مربرتعةم
داخؾماجملؿؿع.ممم م
 موميفمػذاماظلقاق،متشريمغؿائجماظدرادةماٌقداغقةمأنماظشؾابمؼػضؾقنموؼؿقجفقنمسبقمثالثةمضطاساتمرئقلقة معـماىؿعقاتمومبـلبمعؿؼاربةمسؾكم
اظعؿقم م :م 13م %معـفؿ مؼؿقاجدون ميف ماىؿعقات ماظـؼاصقة مو ماالغدعاج ماٌفينم
االجؿؿاسل ،مثؿ ماىؿعقات ماظرؼاضقة مبدد م :م ،% 21مو مأخريا ماىؿعقاتم
اظـؼاصقةماالجؿؿاسقةمبدم:م22م.%م م
 ممتدغا موزارة ماظشؾاب مو ماظرؼاضة مبؾعض ماٌعطقات محقل متطقر مسددماىؿعقاتماظشؾاغقة.إذمتشريماٌعطقاتماظرمسقةمإظبمإغؿؼالمسددػامعـم2219م
عبعقةمدـةم 3880ماظبم 1002معبعقةميفمدـةم 3881مممامميـؾم 1م %معـمسددم
اىؿعقاتمسؾكماٌلؿقىماظقرينم .م
 مأعا مصقؿا مطبص ماظؼطاسات ماظؾارزة ،مصؼد متصدرتفا ماىؿعقاتماظـؼاصقةمبدد :م 3889مأي م 00م ،%مثؿ مضطاع مغشارات ماظشؾاب م 103مبدد م :م 21.2م%م
وأخريا،مضطاعماالغدعاجماٌفينماالجؿؿاسلمبددم:م318معبعقةمأيم9.20م%م .م
مأعاماظػؽرةماالدادقةماٌرادمادؿـؿاجفاميفمػذاماجملالمػقمأنموزنموعؽانماىؿعقات ماظشؾاغقة معازاظت مضعقػة مسؾك ماألضؾ معـ محقث ماظعدد ،مثؿ مأنم
اغضؿامموتقجمفماظشؾابمسبقماىؿعقاتماظرؼاضقةموماظـؼاصقةموماالغدعاجماٌفينم
مم مممممممم
/ماالجؿؿاسلمعامػقماالمتعؾريمسـمرشؾةمومتعطشماظشؾابمٌؿاردةماظـشاراتم
اظرؼاضقة مو ماظـؼاصقة ،موطذا مرباوظة ماصباد مزبرج مٌشاطؾفؿ ماظققعقة مو مسؾكم
رأدفاماظؾطاظةموماظؿأػقؾماٌفين .م
 مؼؾؼك مأن مغشري ميف مػذا ماجملال أن ماىؿعقات ماظطالبقة ماٌؿقاجدة ميفماىاععات مواألحقاء ماىاععقة مؼغؾب مسؾقفا ماىاغب مذؾف ماظـؼابل مأطـر معـم
اظـؼايف م /ماظعؾؿل ،مودبضع ميف مععظؿفا ماظب مصراسات مو مغػقذ ماألحزابم
اظلقادقة ،مبقـؿا مند ماىؿعقات ماظشؾاغقة ماظـلقؼة مشائؾة مو معفؿشة م(9م
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عبعقات مصؼط معـ ماظعقـة) متفؿؿ مباظدرجة ماألوظب مباظؿؽقؼـ ماٌفين مطاًقارةم
واإلسالمماآلظلموماظلؽرتارؼةماخل…)  :م
 مان معؼقاس ،مو موزن مطـاصة ماٌشارطة ماىؿعقؼة معرتؾطة ممبلؿقى متطقرموهضر ماجملؿؿع ماٌدغل موعدى محضقره مو مغػقذه ميف مزبؿؾػ ماجملاالتم
االضؿصادؼة مواالجؿؿاسقة مو ماظلقادقة .مو مميؽـ معالحظة مذظؽ مجؾقا مسـدعام
غؼارنمػذاماٌقضقعمبنيماظدولماٌؿطقرةموماظدولماٌؿكؾؼة.مصعؾكمدؾقؾماٌـالم
بؾغ مسدد ماىؿعقات ميف مصرغلا مدـة م ،2003م 110.000معبعقة ،مو م119000م
عـفا متعؿؿد ميف مغشاراتفا مسؾك ماظعؿدؾ ماظؿطقسل ،ممبعين م(33عؾققن مذكصم
عؿطقع) ،موتلفؾ مدـقؼا م 10.000معبعقة مجدؼدة ،مو مؼلاػؿ مػذا ماظؼطاع ميفم
خؾؼم 801.000معـصبمذغؾمدائؿ ،ممبعـك مآخر م 0مصرغلققنمعـم 30مؼـشطقنم
داخؾماظػضاءماىؿعقي5م .م
مبقـؿامندمأنمغلؾةماٌشارطةماىؿعقؼةميفماىزائرمضعقػةمجدا ،مإذ مالمتؿعدىم9م%مومتؿضاسػمػذهماظـلؾةميفماٌغربمظؿصؾماظبم:م% 33م6ممومسؾكم
دؾقؾماٌؼارغةمترتاوحمغلؾةماٌشارطةميفمصرغلامعامبنيم 18م %موم 01م ،%مػذام
ععماظعؾؿمأنمػذاماظؾؾدمؼعدمعـمبنيماظؾؾدانماألضؾمتطقراميفمػذاماجملالمعؼارغةم
باظقالؼاتماٌؿقدةمومإنؾرتاموماظؾؾدانماالدؽـدغاصقةمعـالم .م
معامدؾبمػذاماظؿؾاؼـميفمذبالماالظؿزامموماٌشارطةماىؿعقؼةمبنيمبؾدانماظشؿالمواىـقبمؼامترى ؟م م

أ.ميفماظؾؾدانماٌؿطقرةم :م

إذامادؿطاستماظدولماٌؿطقرةمأنمتؤدس مومتطقرمذبؿؿعامعدغقامططرفمظفم
عؽاغةموغػقذممباسؿؾارهماٌؿعاعؾماٌؿقزمظؾلؾطاتماٌرطزؼةموماظعؿقعقة،مصإنمذظؽم
مل مؼؿقؼؼ مإال معـ مخالل مدؾلؾة ذعـ ماظـضاالت مو ماظصراسات مو مايرطاتم
االجؿؿاسقةمطـريامعامطاغتمسـقػةمساغتمعـفامزبؿؾػماجملؿقساتمواظطؾؼاتم
5

- F. Levrine : Le journal Figaro Lundi 25 juin 2001, p.12

سائؾةميفماظؾؾدانماٌغاربقةم(ماىزائر/اٌغرب/تقغس)مأجرؼدتمعدـمردرفمم
درادةمعقداغقةمحقلم3000م مممممم مممممممم مممممممممممممم مممممممممم ممممم مممم مم م مم م مم مم
 6ممم ممممممممممم مم م
األعرؼؽلميفمتقغسمدـةم3881م.
األحباثمم ممممم مم ممممم مم مممم
ذبؿقسةمباحـنيمعغاربةمباالذرتاكمععمعرطزمم م مم م
ممم ممممم مم ممممممممممم م م مم ممم ممممممم
M.Barthlemy, p.65 et 13.
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االجؿؿاسقة ،مخاصةماظشعؾقةمعـفامخاللمضرغنيمعـماظزعـمظؿؿقصؾماظدوظةميفم
آخرماٌطافمومتؼؿـعمبضرورةمومإظزاعقةموجقدماجملؿؿعماٌدغلمططرفمضابطم
 régulateurمٌقزان ماظؼقى مبني ماظلؾطة مو مزبؿؾػ ماظػؽات ماالجؿؿاسقة،م
وططرفمطذظؽمأدرىممبشاطؾفاموماحؿقاجاتفاماٌكؿؾػةمواٌؿـقسة .م
اظؿقضر ماظعؿراغل ماهلائؾ موعا مأنر مسـف معـ محراك مجغرايف معفينم
واجؿؿاسل،موطذامعـمتػؽؽماظروابطماالجؿؿاسقةمومبروزماظـزسةماظػردؼةم؛مومعام
دؾب مىقءماظـاسمظؾػضاءماىؿعقيماالمظؿعقؼضمػذاماظؿػؽؽموماسادةمػقؽؾؿفم
بطرقمومصقغماخرى .م

ب.ذأماذالبؾدانذادلتخؾؼةذ(اجلـوب) :ذ

صإن ماظظاػرة ماىؿعقؼة محدؼـة ماظعفد ميف مػذه ماظؾؾدان ،مإذ ماضؿصرت ميفماجملاالتماظؿؼؾقدؼةمطاجملالماالجؿؿاسل/اظدؼينموماًرييميفماشؾؾفا .م
مسدممادؿعدادماظلؾطةمسؾكمتطقؼرمذبؿؿعمعدغلمعلؿؼؾ،مبؾمالمؼـظرمإظبماظػضاءماىؿعقيمإالمطإعؿدادمظؾلؾطةمومدرسفاماًارجلموماظقاضلمصؼط ظؿؾعبم
اظدورماٌؽؿؾمواٌدسؿمظؾلؾطةمالمشري .م
مضعػمتؼاظقدمومثؼاصةمعبعقؼةمطشرطمظؿطقؼرمضقؿماجؿؿاسقةمجدؼدةمعـؾماظؿطقعموماظعؿؾماىؿاسلموماظؿـظقؿ موماظؿلقريماحملؽؿمظؾفؿعقاتموماظؿغؾبم
سؾكماإلغغالقماظػردي.م م
مومأخريامسدممضدرةماىؿعقاتميفمإصبادمادرتاتقفقةمجدؼدةميفماظؿعاعؾمعع ماظلؾطات ماظعؿقعقة مو متؼؾقص مغزسة ماالتؽال مدوعامسؾكمعلاسداتفامحؿكم
تضؿـ ماىؿعقات مغقسا معـ ماالدؿؼالظقة ميف مغشارفا مطل متضؿـ مادؿؼرارػام
وتقدعفاموتطقرػامومترضكمإظبماٌفـقةم .professionnalisationم
 مبعد ماالدؿؼالل،سرصت ماىزائر مثالثة معراحؾ مو مأغقاع معـ ماظؿشرؼعاتماٌؿعؾؼة مباىؿعقات .ميف مبداؼة ماظلؿقـات مواصؾت مذؽؾقا ميف مايػاز مسؾكم
اظؼاغقن ماظػرغلل م 3803مظقؾغك مو مؼعقض مبؼاغقن مصرباؼر م 3813ماظذي مضامم
بؿصػقةمطؾماىؿعقاتماٌلؿؼؾةمعنذطريقذفرضذاالعتؿادذادلزدوجذ(رخصةذ
منذالواليذوذأخرىذمنذوزيرذالداخؾقة)ذممامأجربماىؿعقاتمإعامأنمتـظؿميفم
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اٌـظؿاتموماالهادؼاتماٌفـقةماظرمسقةمهتمرساؼةمايزبماظقاحدمآغذاكم
أوماٌقت .م
ثؿ مجاء مضاغقن م 3880/32/0مو ماظذي مأظغك مأشؾؾقة ماظؼققد ماهلاعة مو مسؾكم
رأدفاماالسؿؿادماٌزدوج م(رخصةمعـماظقزارةمومعـماظقاظل) ذومغظرامظؾؿلفقالتم
اظيت مجاء مبفا مػذا ماظؼاغقنماألخري ،مصؼد مأدىمذظؽمإظب مبروزمسددمػائؾمعـم
اىؿعقاتميفمبداؼةم3811مومخاصةمبعد  .3880م
 موميفمػذاماظلقاقمميؽـمأنمغالحظماواػنيمرئقلقنيميفمذبالماظؿطقرماظعدديمظؾفؿعقاتم :م م
اظػرتةماألوظبماظيتمترتاوحمعامبنيمم3880/3880ماظيتمسرصتمسددامػائالمعـم
اىؿعقاتماىدؼدةم(م% 10معـمممسقـؿـام) م
أعاماظػرتةماظـاغقةماظيتمترتاوحمعامبنيم ،2003/3889موماظيتمتؿؿقزمبؿؾارؤم
عؾققزمعـمحقثمغشقءماىؿعقاتماىدؼدةم()%31.1معـمغػسماظعقـة .م
م -مان مغػس مػذا ماالواه مٌلـاه مسـدعا مضؿـا مبؿعداد معبقع ماىؿعقاتم
اٌؿقاجدةمسؾكمعلؿقىموالؼةموػران ،مإذمند معـال مأنم 292معبعقةمغشأتميفم
اٌرحؾة ماالوظب م 3880/3880ميف محني مغشأت م 320معبعقة مصؼط م معا مبنيم
 3888./3889م
.1.1ذالتطورذالعدديذلؾؿـخرطنيذوذمواظبتفم ذ

ؼعؿربماظؿطقرماظعدديمظؾؿـكررنيمومعلؿقىمعقازؾؿفؿمطؿؤذرؼـمميؽـمأنم
ؼلاسدغامسؾكمإبرازمأػؿقةمومغقسقةماٌشارطةماىؿعقؼة .م
و مظؽـ مبعدعا مالحظـا معؾاظغة ميف متضكقؿ مسدد ماٌـكررني معـ مررفم
اٌلؽقظنيموصعقبةمحصرمجاغبماٌقازؾةمالغعدامموجقدماظؿلفقالتموماظؿؼارؼرم
اظيت ممتدغا مبؿػاصقؾ ماظـشارات ماىؿعقؼة معـ مررف ماظدائؿني مو ماظـشقطنيم
واٌؿعارػنيماخل… ممتؽـا ،مرشؿمذظؽ ،معـمابرازمبعضماٌالحظاتمعـمخاللم
ععاؼـؿـاماٌقداغقةمأػؿفام :م
تؿؿقزمجمؾم ماىؿعقاتمبصغرمحفؿفاموماغغالضفا مسؾكمغػلفامالمتفؿؿم
 ممممممممبفاالتماالغػؿاحمومالمباظشراطةمبصػةمساعة .م
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 متعؿؿدمأشؾبماىؿعقاتمسؾكمعباسةمصغريةمعـماٌؿطقسنيماظدائؿني،موظؽـمغظرامظرتاطؿماٌشاطؾ موادؿقاظةماصبادمايؾقلماٌـادؾةمهلا ،مصإنمػذهم
اجملفقدات ماظيت ميف معبؾؿفا مال متؽؾؾ مبـؿائج مإصبابقة موعؾفا مسرضةم
ظالدؿلالمموماالرػاقمواًؿقلموإظبمادؿؼاظةمغشطائفامسؾكماٌدىماٌؿقدط ميفم
غفاؼةماألعر .م
 مػـاك مغقع مآخر معـ ماىؿعقات م(أضؾقة) ،موماظيتمادؿطاستمأنمدبؾؼمجقامغبادقامممقزامظدىماألسضاء،متؿقاجدميفماىؿعقاتمذاتماالغدعاجماٌفينم
أو ماىؿعقات مذات مايلادقة ماظلقادقة مو ماٌطؾؾقة ،مأو ماظيت مهؿؾ مػدصام
إؼدؼقظقجقامأوماحؿفاجقا،مأومخدعةمعصؾقةمصردؼة.مػذهماىؿعقاتمعامزاظتم
تعقشماغضؾاراموحضقرامغلؾقامٌـاضؾقفا.مػذهماظظاػرةمالحظـاػاميفماٌـظؿةم
اظعاعة مظؾطؾؾة ماألحرار UGELماظشلء ماظذي متػؿؼده ماىؿعقات ماظطالبقةم
األخرى ،مإذمتعرفمرطقداموعبقداميف مأغشطؿفاماٌكؿؾػة مداخؾماىاععاتمأوم
األحقاءماىاععقة .م
و مظؽـ مسؾك ماظعؿقم ،مصإن موضعقة مايقاة ماىؿعقؼة متؤول مسبق ماظرطقدم
مالصؿؼارمجمؾم ماىؿعقاتمظؾشروطماألدادقة مظقجقدػا معـؾمادؿؼالظقةم
واًؿقلم م ممممممم
مم ممم
اظؿؿقؼؾ،ماظؿـظقؿمواظؿلقريماحملؽؿنيمظؾؿؤررؼـ،متطؾقؼمادرتاتقفقةمصعاظةميفم
ذبال ماظؿؽقؼـ مواالتصال ،مو مابؿؽار مررق مجدؼدة مخاصة ميف مذبال ماظؿؿقؼؾم
اظذاتل مإن مارادت مأن مال متعرف ماٌقت ماظؾطكء معـؾؿا مسرصؿف ماظؽـري معـم
اىؿعقات .م
.1.1ذادلشاركةذوذالتجربةذاجلؿعويةذذ ذ

 مإن متطرضـا مظؾؿفربة مو ماظلقابؼ مداخؾ ماىؿعقات مأو ماإلرث ماىؿعقيمؼظفر مظـا مجؾقا مضعػ ،مإن ممل مغؼؾ ماغعدام ،ماًربة مو ماظؿؼاظقد مو ماظـؼاصةم
ممممسؾكماظػضاءماىؿعقيم
ممممصقا
اىؿعقؼةمظدىماظشؾاب.مومباظػعؾ،م%10معـفؿمتعر
ألولمعرةمأعاماظؾاضلمصإغفؿمغشطقامبداخؾماىؿعقاتمومظؽـمٌدةمضصريةمجدا .م
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طذظؽ متعدد ماالغؿؿاء ماىؿعقي معـعدم ممتاعا معـ مررف ماظشؾاب مو محؿكم
اطؿلابماظـؼاصةماظؿطقسقةمأوماىؿعقؼةمعـمررف ماظقدطماظعائؾل مصإغفمعػؼقدم
غظرامظعدمموجقدمسضقمعـماظعائؾةمظفمدقابؼمغضاظقةميفمػذاماجملال .م
1.1ذالتوزيعذاجلغرايفذوذادتقطانذاجلؿعقاتذالشبانقة ذ

 مإن ماظؿطقر ماظعؿراغل مطـريا معا مانر مسـف ماظؿضاؤل ماىزئل مأو ماظؽؾلماظؿدرصبل مظألرر ماظؿؼؾقدؼة مشري ماظرمسقة مظؾػضاءات ماألغلقة Espaces de
sociabilité؛ مظذامصإنمػـاكمارتؾارامسضقؼامبنيماظؿأثرياتماظلؾؾقةمظؾؿقدعم
اظعؿراغلماٌػرطموماٌلاػؿةماىؿعقؼة .مويفمػذاماجملالمالحظـامأنماىؿعقاتم
األطـر مغشاراموحققؼةمتؿؿرطزميفماألحقاء ماحملقطةمباٌدؼـةمأوماٌدنماظصغريةم
ذؾفمايضرؼةمٌدؼـةموػرانم .م
إن ماظؿؼارب مبني ماظـاس مو ماجملاورة ،مو ماحملاصظة ماظـلؾقة مظؾؿفؿقساتم
اظؾدائقةمواظػراغماظقاضحماظذيمؼلقدمسؿقعاميفمػذهماإلحقاءم(طـرةماظؾطاظة،مضؾةم
اظـشارات ماظـؼاصقة مو ماظرؼاضقة) مطؾ مػذا مميؽـ مأن مؼػلر مغلؾقا ماظػقارق ميفم
ذبال ماٌشارطة مواالظؿزام مبني ماىؿعقات ماٌؿقاجدة ميف معراطز ماٌدن ماظؽربىم
طقػرانمومبنيماالحقاءمواظؼرىماجملاورةمهلا .م
1.1ذادلشاركةذاجلؿعويةذوذادلؽاناتذاالجتؿاعقة ذ

 مإن ماظؿأطقد مسؾك مجدوى ماظعالضة ماظقرقدة مو ماٌرتابطة مبني معلؿقىماٌشارطةماالجؿؿاسقةم/ماالضؿصادؼةمواظرأمسال اظـؼايفميفماظػضاءماىؿعقي،مضدم
أزفرتف موبرػـت مسؾقف مسدة مدرادات « إذ مطؾؿا مطاغت ماٌؽاغةم
االجؿؿاسقة و اظرأمسال ماظـؼايف معـ ماظطراز ماظعاظل مطؾؿا مطاغت ماٌشارطةم
واالظؿزام ماىؿعقي معفؿا مو مضقؼا» .مػذه ماظػرضقة مجرى متؾقاغفا ميف مدرادؿـا.م
وباظػعؾم،مصإنمتزاؼدمومتقدقعماظػؽاتماظقدطكماٌؿعؾؿةمواٌؿقضرةميفماىزائرم
خاصةميفمصرتةماظلؾعقـاتمومبداؼةماظـؿاغقـاتموماظيتمارتؾطتمباالدؿـؿاراتم
اظضكؿة ماظيت مسرصؿفا ماظؾالد معـ مخالل ماٌكططات ماإلمنائقةممممممممممم
و”دميقضرارقة ماظؿعؾقؿ“ ،مػذه ماظشرائح متعقش محاظقا مسؿؾقة متدػقر مو متػؼريم
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ظظروصفامو أوضاسفا ماٌعقشقة ،مومتأثرتمباظدرجةماألوظب مباهلزاتماالضؿصادؼةم
بداؼةمعـماظؿلعقـات،مأيمبعدمتطؾقؼمذروطماظؿصققحماهلقؽؾلميفماىزائرم .م
و مميؽـ متػلري متقاصد مػؤالء مبؽـرة ميف متأرري ماىؿعقات مسؾك موجفم
اًصقصمطؿقاوظةمعـفؿميفمإسادةممتقضعفؿموماالظؿقاقممبؽاغؿفؿمأومعراطزػؿم
االجؿؿاسقةماظلابؼةمضصدمادؿعادةمسؾكماألضؾمزروفمايقاةماظلابؼة ماٌػؼقدة.
وممتـؾمػذهماظػؽاتم(اإلراراتماٌؿقدطة،ماألداتذة،ماظؿفارماظصغارمواظؾطاظنيم
اىاععني) مغلؾة م 90م %ميف محني مبؾغت مغلؾة ماإلرارات ماظعؾقا معـ ماظعقـقةم
اٌدرودة 31.9م .%م
 مإنماألشؾؾقة ماظلاحؼةمعـمػؤالءمؼؤررونمومؼرتأدقنماىؿعقات ،مغظرامظؿقصرػؿ مسؾك معلؿقى متعؾقؿل مععؿرب ،مإذ مند مأن م 90م %معـفدؿ مظدؼدفدؿم
علدؿدقىمجداعدعل،مو%10معلؿقىمثاغقي .م
تؿؽقنماىؿعقاتماظشؾاغقةمعـماظشرائحماظعؿرؼةماظقدقطةمأي م(عامبدنيم 19/10مدـة)م 10م ،%موم 21م %م معـماظشرضبةم(األضؾ معـم 29مدـة) معـماظعددم
اإلعباظل.موظؽـمػـاكمغلؾةمالمبأسمبفامتؿعدىم10مدـةمومتؿقاجدميفمعؽاتبم
اىؿعقات ،مبقـؿا مند ماظعـصر ماظـلقىمعفؿشا متؼرؼؾا،مإذمؼؼدرمبد:م %1م
صؼطمومععدلمدـفم10مدـة .م
.1.1ذظروفذاخنراطذالشبابذداخلذاجلؿعقاتذ ذ

مميؽـمحصرمامناطمومزروفماشبراطماظشؾابميفماىؿعقاتميفمذؽؾنيمأوممنطنيمرئقلقنيم :م
أوالػؿا م :مؼؿقؼؼ ممنط ماالشبراط ماألول مسـ مررؼؼ ماالغؿؿاءات ماألوظقةم
واحملقط ماظؼرؼب ،مو مميـؾ ماظـدقع ماظلائد مو ماهلام مإذ مضبؿقى مسؾك مغصػم
اظعدقـةم:مومتؿؿققرمزروفماالشبراطمبقادطةماىريانمأومأصدضاءمايلمأوم
اظقدط ماٌدردل مو ماظعائددؾل ،م 32م %ماغضؿقا مظؾفؿعقة مسـ مررؼؼ ماظقدطم
اٌدردل مواظعائؾل ،م 31م %عـ ماظقدط ماٌدردل مو م % 23مسـ مررؼؼ مأصدضاءم
ايل .م
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ثاغقفؿام:ماظـؿطماظـاغلمؼؿؿمبؼرارمومخقارمصرديمسـدماالشبراطماظبمعبعقةم
عا.موميـؾمػذاماظـقعم %12عـماظعقـة.م م
ومميؽـمأنمغشري مإظب مأنمػذاماظـقعمؼؿؽقنميفمشاظؾقؿفمعـماظػؽاتماظقدطكم
اظيتمسرصتمحراطاماجؿؿاسقامتـازظقا ،مومغعؿؼدمأنمػذهماظػؽةماالجؿؿاسقةمػلم
االطـر ماظؿزاعا موغشارا مو مهػقزا مداخؾ ماىؿعقات مضبذوػا ميف مذظؽ معـطؼم
اٌصؾقة ماًاصة مو ماظرشؾة ميف مضؿان مإسادة ماطؿلاب ماٌؽاغة ماالجؿؿاسقةم
اٌػؼقدةمأوممتفقدماجملالمظؾقصقلمسؾكمعلارمأوممتقضعمدقادل .م
.1.7ذأدبابذوذدوافعذادلشاركةذاجلؿعوية ذ

ظالٌاممجدؼاممبقضقعماٌشارطةماىؿعقؼةمارتأؼـامعـماألصقدمأنمغؿعرفمسؾكم
عقضقع مدواصع مجذب مو مغػقر مأو ماالبؿعاد مسـ ماىؿعقات ،مثؿ ماالدؾابم
اظلقؽقاجؿؿاسقة ماظيت متؼقد ماظشؾاب ماظب مادباذ مضرار ماخؿقار مأو ماالغضؿامماظبم
عبعقةمعامومعربراتف م
*-اظدواصعماظلقؽقاجؿؿاسقة م
ػـاكمثالثةمدواصعمرئقلقةمميؽـمادراجفاميفمػذاماجملالم :م
 .3مجاغب معـ ماٌلاػؿة ماىؿعقؼة ماظشؾاغقة متعرب مأدادا مسؾك ماظـزسةم
اظـػعقة مواٌصؾققة ،مإذ مطبؿػل موراء ماالشبراط ماىؿعقي ماىاغب مطؾري معـم
اظشؾانمؼؿقاصدونموؼؿقاجدونميفماىؿعقاتمإالممألشراضمغػعقةمدبدممعصايفؿم
اًاصةمباظدرجةماألوظب .م
مجاغبمآخرمعـماظشؾان،مومظؽـمبأسدادمأضؾ،مهذوػؿماظرشؾةميفمخدعةماآلخرؼـمومإسطاءماالغطؾاع مبأغفؿمأغاسمغاصعقنميفماجملؿؿع.موضدمؼرتجؿمػذام
اٌقضػ مدعقفؿ مظؾؾقث مسـ معغزى مو مععـك ميقاتفؿ مو معؼاوعة ماظعزظةم
واظؿفؿقش،مومطذظؽماصبادمغقعمعـماظؿضاعـمععمأسضاءمغػسماىقؾ .م
.2ماظؾقثمسـماهلقؼةمومسـماظذاتموماٌصريمومهؼقؼمايؾؿمأوماظدصاعم
سـمصؽرةمواظرشؾةميفمايرؼةمومتػاديماظضغقراتماٌؤدلاتقةم:مطؾفامدواصعم
تػلرمتقاجدمػؤالءماظشؾابمداخؾماىؿعقات.م م
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.1مومأخريا،ماظشعقرمبأنمػـاكمرشؾةمومسزميةمطؾريتنيميفمذبالماظؿـشؽةم
االجؿؿاسقة مو ماالغدعاج ماٌفين مو االجؿؿاسك مظدى ماظشؾاب مطؿعقؼض مسفزم
عؤدلات ماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةماظؿؼؾقدؼةماظيتمتعقشفامحاظقا م؛ مومعامحؼقؼةم
ػذاماىاغبمعـماظدواصعمإمالم ماظرشؾةميفمرباوظةمإسادةمبـاءماظرتابطماالجؿؿاسلم
اظذيمؼعرفمحاظقامتػؽؽامعؿزاؼدامومزبقػامو متقدعا مأومتػشلماظـزسةماظػردؼةم
يفماجملؿؿع .م
 1.8رأي ذادلبحوثني ذحول ذبؼاء ذأو ذادتؼالة ذادلـخرطني ذأو ذابتعاد ذالشباب ذعنذ
اجلؿعقاتذ ذ

طبؿؾػماظشؾابمحقلمػذاماٌقضقع ،مإذمؼعؿؼدماظشطرماالول ،مأنماظشؾابم
ؼؼؾؾقنمبؽـرةمسؾكماىؿعقاتموماظؾؼاءمصقفا،موماظلؾبميفمذظؽ،محلبمرأؼفؿم
ؼعقد مإظب ماظؾقثمسـماالغدعاجماالجؿؿاسلمضصد مدد محاجاتمزبؿؾػة ،معـؾم
اظؿعارف مو مإضاعة مسالضات ماجؿؿاسقة مجدؼدة ،مخاصة ميف مإرار مطبؾق معـم
اظؾريوضرارقةموماظؿلؾلؾماإلداري،مبقـؿامؼػلرماظشطرماظـاغلمانمدؾبمادؿؼاظةم
اظشؾابمعـماىؿعقاتمراجعمظؾـزسةماظػردؼةموماألغاغقةمومضؾةمماالعؽاغقاتم
اٌادؼةموماٌاظقة ،مخاصة مإذامسؾؿـا مأنماالؼدؼقظقجقا ماظشعؾقؼةمعازاظتمضائؿةم
وذبلدة ميف ماٌؿاردات ماإلتؽاظقة مو ماظـزسة ماٌطؾؾقة ماٌػررة مواظيت معا مزاظتم
عؿقاجدةمومرادكةميفماظؾـقةماظػؽرؼةمظدىمأصرادماجملؿؿع .م
.1.1ذدوافعذالـػورذأوذاهلروبذمنذاجلؿعقاتذذذ ذ

ؼعؿؼدماٌؾقـقنمأنمأدؾابمرصضماظشؾابماالغضؿامماظبماىؿعقاتمؼعقدماظبم
ثالثةمذبؿقساتمعـماظعقاعؾ :م
صؼدانماألعؾميف مايقاةمومشؿقضمآصاقماٌلؿؼؾؾموماإلحلاس مباظؿفؿقشمممواظـلقان ،موأن ماظلؾطاتماظعؿقعقةمشريمعفؿؿةمبفؿ ممتاعا.موميددـدؾمػددؤالءم
01م%متؼرؼؾامعـماٌؾققثني .م
 مضلؿمالمبأسمبفم( 20م)%مؼرجعمػذاماظـػقرمإظب مسدممدراؼةماظشؾابمٌامضبقطمبفؿموماظالعؾاالتمممامؼػلرمأنمجاغؾامػاعامعـماظشؾابمتائفمومتؿفاوزهم
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األحداثموشريمضادرمسؾكمهدؼدمومصفؿماظؿطقراتماظيتمهدثمحقظف،مومطذام
شؿقضمعقضػفمعـماألعقر ماظيتمهقطمبف.مبؾمومؼؾفأمأحقاغا مإظب ماظؿؼقضع مسؾكم
غػلف،ميفمإغؿظارمشدمأصضؾ .م
 مومأخريا،مؼػلرمغقعمآخرمعـماظشؾابم( 21م )%مذظؽمإظب مضعػماظقسلماظلقادلمظدىماظشؾابمومسدمماطؿؿالمغضففؿ .م

.1ذااللتزامذوذادلشاركةذاجلؿعويةذوذعالقةذالشبابذبالدقادةذ ذ
ؼرتسرع ماظػضاء ماىؿعقي مصك مضؾب ماظػضاء ماظعؿقعل ،موضبؿقي ماظػعؾم
االظؿزاعلمأوماإلدفاعلمحقلمضضقةمأومػدفمعاميفمرقاتف مسؾك مصعؾ مومعقضػم
دقادل.موميفمػذاماظصددمطقػمؼؿؿـؾمجقؾماظشؾابمػذاماظػضاءمأيماظػضاءم
اظلقادل؟معاػلمعقاضػفؿموعامػلمرؾقعةممتـالتفؿمإزاءماظلدقادلمواظلقادةم؟م
ومطقػمؼؿعاعؾقنمععماظـضالماىؿعدقيماظدؿؾدؿزم؟معامرأؼفدؿمصدلماظلدقدادةم؟م
تؾؽمػلمبعضماٌقاضقعماظيتمدـقاولمماظؿطرقمإظقفام :م
م* -مأػؿ مصؽرة مميؽـ مإبرازػا ميف مػذا ماجملال متؿعؾؼ مباٌعارضة ماظقاضقةم
ظدى ماظشؾاب مظؾؿػقؼض مايزبل م مو ماظرصض ماظؼارع مألي مذؽؾ معـ ماألذؽالم
اظؿؼؾقدؼةمظؾقدارة ماظلقادقة مومايزبقة.مو ماظدظقؾمسؾكمذظؽ ماظـلؾةماظضدقؽؾةم
( %39مصؼط) ماظيت مأزفرت مادؿعدادا مواضقا مظضرورة ماظـضال مو ماالظؿزامم
اظلقادل.مإنماظؿؾارؼرماٌؼدعةمتؿػرعمإظبماواػنيم :م
 -1مأدؾاب مذات مرابع مزريف ،معرتؾطة مباالوضاع ماظلقادقة ماظغاعضةم
واألعـقةماًطريةماظيتممترمبفاماظؾالد .م
 -1مأدؾاب معـ ماظـقع ماالدرتاتقفل معـؾ م :م"إن متقاجدغا ماىؿعقيم
وادؿؿرارهمملمؼؽـمممؽـامظقالمدسؿماظلؾطاتماظعؿقعقةموماألحزاب ماظلقادقة،م
ظذامغعؿربمأغػلـاماعؿدادامٌفامماظدوظةمومدـدػامومدرسفاماظقاضل ".م
عـمجفةمأخرىمغشريمأنمغلؾةمػاعةم(اظشطددرماظـداغدلمعـماظعدقدـةمأيم
)%90متؼدممظـامتربؼراتمعـمغقعمآخرمعـالم؟م م
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 -1ماصؿؼار ماظشؾاب مظـؼاصة مدقادقة مو مضعػ ماظؿؼاظقد ماظـضاظقة ،ماظعؿؾم
ممممؿام
ممم
ماظعـصرانم مضؾ
مػذانم ممممم ممم
مم مممم
ايؿاس،م مو
واظـضال ماظلقادل مؼلؿؾزعان ماالضؿـاع مو مم ممم م
ندػؿامسـدماظشؾاب .م
ان ماٌقاضػ مو ماألراء ماظيت مؼؼدعفا ماظشؾاب مطأدؾاب مهلروبفؿ معـ ماظػضاءم
اظلقادلمتعؽسمبؽؾموضقحمضعػماظقسلماظلقادلموماٌلؤوظقةمومسدمموجقدم
بقادر مظروحماٌقارـة مظدؼفؿ .مومأحلـمزبرجمظذظؽ م(طلمؼرضبقامضؿائرػؿ)مػقم
(االبؿعادمسـمساملماظلقادة) .م
 م"غػضؾمادباذ معقضػمايقادمومؼلؿقلـمتركماظلقادةمصببمترطفامظمخرؼـمعـمذويماالخؿصاص" .م
 ماوم"أن ماجملالماظلقادلمعصدرمعشاطؾمطـرية ،مظذامصببمتػادؼف .مإنمرجال ماظلقادة مشري مأطػاء مو مشري مغزػاء ،مظذا مصإغـا مال مغـؼ مصقفؿ مظؼد مخقؾقام
آعاظـاميفمطؾمعرة".مإغفؿمؼفروظقنموراءمعصايفؿمومحؾمعشاطؾفؿمصؼط .م
 ماومعـال م"اظـضالماظلقادلمععؼدمجدا،مومزبقػ .مومحؿكمالمغؼعميفمعشاطؾمجدؼدةمعـماالصضؾموـؾف" .م
 مػذا ماظـقع معـ ماالواػات مأزفرتف مدرادؿان م :ماالوظب مدرادة معرطزماالحباث ميف ماالضؿصاد ماظؿطؾقؼل ميف ماىزائر مدـة م 3882ماظيت متقصؾت مإظبم
اًالصة ماظؿاظقة":الؼقظل ماظشؾاب ماػؿؿاعا مظؾلقادة ،مو مان مطان ماًطابم
"علقلا محبدة مو معضكؿ معـ مخالل ماظظروف ماالضؿصادؼة ،ماالجؿؿاسقةم
واظـؼاصقة"  .م
موماظدرادةماظـاغقةميفمصرغلا،مضدعفامل.بقثل،ماذمؼشريميفمػذاماظصددمأنمػـاكمأضؾقةمعـماظشؾابمتؿفف ماػؿؿاعاتفا ممسبقماظـزسةماظػردؼة ،مومععمذظؽم
صإغفا مال متؼؾؾ معـ مأػؿقة ماالذؽال ماظلقادقة ماٌؤدلاتقة ،مو مظؽـ ماألشؾؾقةم
اظلاحؼة معـ ماظشؾاب متطغك مسؾقفؿ ماظـزسة ماظػردؼة ،مإذ متصاحؾفا مسؿقعام

7
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االعؾاالت ماظلقادقة مو مايذر ماظشدؼد معـ مرجال ماظلقادة مأو ماظؿشؽقؽ ميفم
عصداضقةماىؿاساتماظلقادقةماظقدقطقة" .8م
.1.1ذادلؿاردةذالدقادةذوذفػضقلذاإلنتؿاءذاحلزبي .ذ

 مؼؤطد مأشؾؾقة ماظشؾاب مسؾك مأن ماألذؽال ماظلقادقة ماٌؤدلاتقة مشريمضرورؼةمومشريمغاصعةم( 67.2م %متؤعـمبفذهماظػؽرة).مومتؿأرجحمعربراتفا مبنيم
عـالم"أتركماظلقادقةمألػؾفا ،مإنماألعرمالمؼعـقين"،مأوماظؿلرتموراء ماٌقضػم
اظؼاغقغل مو ماظشرسل معـؾ م :م"إن ماظؼاغقن ماىؿعقي مميـع مذظؽ ،مهلذا مصإنم
عبعقؿـامعبعقة مالمدقادقة" .م
إن ماًؾػقات ماظؾارزة معـ موراء مػذا ماالبؿعاد مسـ ماظلقادة مؼظفر مسـدم
تأطقدػؿ مبأن ماظـشاط ماظلقادل مزبقػ موؼقضعفؿ مبني مأحضان ماالحزابم
اظلقادقة مو مضبرعفؿ معـ مايرؼة مو ماالدؿؼالظقة ،مظذا مصإغفؿ مميؿـعقن مأنم
ؼؿققظقامإظبمأداةمأومودقؾةمظرتضقةمرجالماظلقادةمومظعؾةمبنيمأؼديماألحزاب .م
أعا ماألضؾقة ماظيت متؤعـ مبضرورة مو مصعاظقة ماظـشاط ماظلقادل مو مإغؿؿاء مأومتؾعقة معبعقة معا ميزب مدقادل معا ،مصإن مشاؼؿفا معـ موراء مذظؽ مػق متطقؼرم
ذؾؽةماٌعارفموماالحؿؽاكمباٌلؽقظنيماظؽؾارمضصدمتقرقدمسالضات مممقزة مأوم
ضؿان معلارمدقادلمعزدػرمأومسؾكماألضؾمحؾماٌشاطؾماظشكصقةمومايصقلم
سؾكمبعضماالعؿقازات .م
 %20مؼصرحقن مسالغقة ماغدؿدؿداءػدؿ ماظدقدزبدل مغقردػؿ محلبممممممممممم
اظرتتقب مواظؿػضقؾماًاصمبفؿمRCD-0 ،HAMAS-3 ،RND-2 ،FLN-3:
 -3،محدزب مجؾفدة ماظؿقدرؼدر ماظدقردين ،م-2ايدزب ماظقردينم
اظدميدقضدرارل-1،محدؿداس،م-0ماظؿفؿعمعـمأجؾماظـؼاصةموماظدميقضرارقة .م
إنمسدمماػؿؿاعفؿمباظػضاءماظلقادلمصبعؾفؿمؼرتددونمطـرياميفمتػضقؾمحزب مدقادل مسؾك مآخر مأو ماالضؿـاع مبربغاذبف مأو ماواػاتف ،مو مصبدونم
زبرجامهلذاماالواهماظغاعضموماٌرتددمسـمررؼؼمإسادة مإغؿاج ممصؽرةمواردةم
8
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طؿقضة ميف ماًطابات ماظلقادقة ماظرمسقة معػادػا م":ان ماىزائر مػل محزبـام
اظلقادلماظقحقدموماٌػضؾ"م
.1.1ذالثؼافةذالدقادقةذوذادلواطـةذ :ذ

عقضػماظشؾابمعـماالغؿكاباتم:مؼـدرجماظػعؾماالغؿكابكمضؿـممماردةماٌقارـة.موضبؾذم ماظشؾاب ،مسـدعامؼؿقجفقنمسبقمصـادؼؼماالضرتاع،مأنمؼؿقجم
صعؾفؿ ماالغؿكابل م ممبشارؼع متفدف مإظب متغقري ماظقاضع مو مودؼده ممبا مطبدمم
عصايفؿمباظدرجةماألوظبم .م
ومطـريامعامؼـؿكؾقنمظؾؿعؾريمسـمرصضفؿمومدكطفؿمظألوضاعماٌزرؼةماظيتم
ؼعقشقغفا مؼقعقا ،مباالغؿكاب ماألبقض و مشري ماٌؾؿزم .مظذا مصإن مػذا ماٌقضػم
ؼضعػ معـ مسؿؾقة ماحؿفاجفؿ مو معطاظؾفؿ ،مبؾ مؼؽؿػقن مبأذؽال ماٌطاظؾةم
اهلادئةموماٌلاٌةمواٌؽقثميفموضعقةماالغؿظارموماظشؽاوىمأوماظؿطرفموماظؼقامم
بأسؿال ماظعـػ مو ماظشغب .محؿك مداخؾ ماىؿعقات ،مصإغـا مالحظـا ماغعدامم
االغؿكابمداخؾمعبعقاتفؿ،مسؾكماظرشؿمعـمضرورتفمإلطؿلابماظشؾابمثؼاصةم
وممماردةماظدميؼرارقةموماظؿعؾؿموماظؿدربمسؾكماٌقارـة .م
مإذامطاغتماظـؼاصةماظلقادقةمتلاػؿميفمإمناءماظقسلماظلقادلمومتطقؼره،مصإنمذظؽمميؽـمأنمؼـعؽسمومؼؤثرمسؾكمعلؿقىماٌشارطةماىؿعقؼةموماظـضالم
اظلقادلمصقؿامبعد .م
موماظشلءماالطقدمػـامػقمأنمرشؿمتعطشماظشؾابمظؾؿطاظعةموماظؼراءة،مإالمأن ماػؿؿاعاتفؿ متـقصر ميف مضراءة ماٌقاضقع ماظرؼاضقة مثؿ ماالجؿؿاسقة مو ماخريام
اظـؼاصةماظعاعة،مومػـامعرةمأخرى،مالمؼقظقنماػؿؿاعامباٌقاضقعمماظلقادقة .م
 مهؿؾماظؿؾػزةمعؽاغةمعرعقضةميفمايقاةماظققعقةمظؾشؾاب ،مومالمؼـقصرمدورماظؿؾػزةمإالميفمذبالماظرتصقفمصؼطمبؾمميؽـمأنمتؽقنمودقؾةمتقسقةموتـؿقةم
اظـؼاصةماظلقادقةموصؼؾماظقسلماظلقادلموماالؼدؼقظقجل .ومػـامندماظشؾابم
ؼػضؾقن معشاػدة ماظؼـقات ماألجـؾقة محلب ماألصضؾقة م(اظؼـقات ماظػرغلقة،م
اظؼـاةماظرؼاضقةماألوربقةمتؾقفاماظؼـقاتماظعربقةمتؿزسؿفامM.B.Cمواىزؼرة) .م
10
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أعا ماظرباعج ماٌػضؾة معرة مأخرى ،مصإغفا متـقصر ميف ماظرباعج ماظرؼاضقة،م
االصالمماظرتصقفقةموماالجؿؿاسقةمعامسداماالصالمموماظرباعجماظلقادقة.
.1.1ذفصورذوذاقرتاحاتذالشبابذلتدعقمذادلشاركةذاجلؿعوية.ذ ذ

إن ماالضرتاحات ماٌؼدعة معـ مررف ماظشؾاب مظؿػعقؾ مو متـشقط ماىؿعقاتم
واظرصعمعـماٌشارطةماىؿعقؼةمتؿقزعمسؾكماظـققماظؿاظلم :م
 .3.2.1ادلدتوىذاألولذ:ذمدتوىذادلؽانةذالؼانونقةذلؾتأطريذ:ذ ذ
مؼؿػؼمجؾماظشؾابماٌؾققثنيمسؾكمأنمايقاةماىؿعقؼةممترمخبؿقلمممؾموتؼقضع معؼؾؼ مو متػؽؽ مو مضقاع مضبؿاج مإظب مغػس مجدؼد مو مإجراءات مربددةم
بقادطةمًمتـظقؿمومتلقريمومتأرريماىؿعقات .م
ساجؾةمإلسطاءمدؼـاعقؽقةمجدؼدةمممم م م
ويفمػذاماجملالمؼؼرتح م % 44معـماظشؾابمبضرورةمتقصري مذروطمادؿؼرارم
اٌؤررؼـموتردقؿفؿمحؿكمؼصؾققامعفـقني،معدسؿنيمرؾعامباٌؿطقسني.مومؼربرم
ػؤالء مذظؽ مبعدم مجدوى ماظعؿؾ ماظؿطقسل مو مظؾؼضاء مسؾك مدقادة ماالتؽال مأوم
اٌلاسداتماألجـؾقةماظيت مدبضعمإلجراءاتمبريوضرارقةمومعبرطقةمععؼدة .م مم
 % 26مصؼطمعـماظعقـةمتؼرتحمتلقريماىؿعقاتمعـمررفماٌؿطقسني ميفمحنيم
أنم 2.1م%ممعـفاممتؤطدمسؾكمعلاسداتماىؿعقاتماألجـؾقة .م
 موبػضؾماظؿشغقؾماظدائؿمألطربمسددمعـماٌؿطقسنيمومتقزقػفؿ مميؽـمأنمضبملمـمتلقريماىؿعقاتمومتطقؼرػامخاصةمسؾكمذؽؾموؿعاتمومصدراظقاتم
ظؿؼقؼؿفاموتالغبفامومتػؿقفامسؾكمواربماىؿعقاتماألخرى .م
 .3.2.2ادلدتوىذالثانيذ:ذمنطذالتدقريذاجلؿعوىذ:ذذ ذ
 مػـاك مأضؾ معـ م % 35مؼعؿؼد مبأن مأحلـ مودقؾة مظؿـشقط ماىؿعقاتمتؿقضػ مسؾك ماظؿأرري ماظذاتل ،مأي ماالسؿؿاد مصؼط مسؾك ماٌـكررني ماٌؿطقسنيم
اظشؾاب ،مبقـؿا مؼػضؾ مضلؿ مال مبأس مبف م( 25م %معـفؿ) مأن متؤرر مو متلريم
اىؿعقات معـ مررف ماظؽؾار ،مأي معـ مجقؾ ماآلباء .مأعا مايؾ ماظقدطل مصؼدم
اتػؼت مسؾقف مغلؾة مضؾقؾة م( 11م %مصؼط) م ماظيت مترى مأن معـ ماالصقد مأن متؤررم
اىؿعقاتمعـمررفمذراطة مبنيماظشؾابموماظؽؾار.موغلؿـؿجم ممامدؾؼ مأنمم
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صؽرة ماالتؽالموماالسؿؿادمسؾكماظؽؾار معازاظت مرادكةميف مأذػانماظشؾاب،مأعام
اظـزسةماالدؿؼالظقةمو ماالسؿؿادمسؾكماظـػس مصؾؿمتؽـ مغاضفةموشريمواردةمبؼقةم
يفمتصقراتفؿ،مإالمأنماظشلءماٌؤطدموماظقاضحمباظـلؾةمهلؿمػق ماظرصضمذؾفم
اٌطؾؼمإلرارات ومعلؤوظل موزارةماظشؾابمواظرؼاضةمبلؾبماغعدامماظـؼةمصقفؿم
ممعـمررفمػؤالء.مم م
عـمؼؼؾؾمأنمؼلقمممرم
متاعا.مومالمؼقجدمإالمغلؾةم7م%م م ممممم ممم ممم
 .3.2.3ادلدتوى ذالثالث ذ :ذعالقة ذاجلؿعقات ذبالدؾطات ذالعؿومقة ذأوذ
األحزابذالدقادقة ذ
* -مإنماٌطاظبماٌؿأتقةمظدسؿمومعلاسدةماىؿعقاتمعـمررفماظلؾطاتم
اظعؿقعقةمدونمإضاعةمادرتاتقفقةمػفقعقةمظرتدقخمضقاسدمومحظقزمادؿؼالظقةم
اٌؤدلات موعؾ مجؾ ماىؿعقات مسرضة مظؾؿؾعقة مذؾف ماٌطؾؼة مو ماًضقعم
ألشراض مدقادقةمظؾلؾطاتماظعؿقعقةمأوماألحزاب ماظلقادقةم( 60م %مؼطاظؾقنم
ػذاماظـقعمعـماظدسؿ) .مبقـؿام % 9صؼطمؼداصعمسـمصؽرةماالدؿؼالظقةمواالسؿؿادم
سؾكماإلعؽاغقةماًاصةمظؾفؿعقة .م
و مظؽـ مؼؼع مجؾ ماظشؾاب ميف متـاضض مواضح مسـدعا مؼطاظؾقن مبعدم متدخؾم
اظلؾطات ماظعؿقعقة مأو ماألحزاب ماظلقادقة ميف مذؤوغفؿ مو مؼرصضقن ممتاعا مأنم
ؼؽقغقامظعؾةمومأداةمتلؿعؿؾمإلرضاءمرشؾاتمومأػدافماٌلؤوظنيماحملؾقني مأوم
األحزاب ماظلقادقة معـ مجفة مو مؼؿؿادون ميف ماالسؿؿاد مطؾقة مسؾك ماٌلاسداتم
اٌاظقةمألجفزةماظدوظةمعـمجفةمأخرى.مإنمػذاماٌقضػمؼعربمصعالمسؾكمػشاذةم
ايقاة ماىؿعقؼة مو معؽقثفا ميف معرحؾؿفا ماىـقـقة ماالغقؿقة .مإن ماظـزسةم
اظػرداغقة ( )Individuationماظـاضفة مظدى ماظشؾاب ميف ماظدول ماٌؿطقرةم
اظدميؼرارقةمعامزاظتمذبفقظةمومشريمواردةميفماألوداطماىؿعقؼةميفماىزائر .9م
 9ؼعرفمبد مؼؤديماظـزسةماظػرداغقة م" "individuationمطعؿؾقةمؼؿقصؾماظػردمسـمررؼؼفاممظلؿؼالظقةم
ععؿربةم،ممتؽـفمعـمتلقريمػقؼؿفمومطلبماالسرتافمبقادطةمػذهماهلقؼةمومعامؼصاحؾفامعـمأصعالمؼؼقمم
بفا.مومالمتؿعارضماظـزسةماظػرداغقةممباألغاغقةموماظؿضاعـموماٌشارطةمععماىؿاسةمظذامصإن ماظػردمػـام
ؼؿق قل معـ مصاسؾ مؼؿقؽؿ ميف متطقره مو ميف مغػس ماظقضت ميف ماظؿطقرات ماىؿاسقة" ذطر ماٌصدرp30 ،
B. Boudet
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اخلالصة ذ

* -مظؼد متقصؾـا معـ مخالل مػذه ماظدرادة مأن مغلؿعرض مو مغربز مصؽرتنيم
رئقلقؿنيمػؿا:م م
 )3مإن ماٌشارطة ماىؿعقؼة معازاظت مضعقػة مو متشؽق معـ ماظعفزماظؽؾريميفم
األوداط ماظشؾاغقة مسؾك موجف ماًصقص .مو مضد مؼعؽس مذظؽ مصشؾ ماٌلؤوظنيم
وعؤدلاتماظدوظةميفمإدعاجماجؿؿاسقامػذهماظػؽةماهلاعةميفمتـؿقةماظؾالد.م م
 )2مإن ماظػضاء مو ماٌؿاردة ماظلقادقة مال متعدان معـ مأوظقؼات مو ماػؿؿاعاتم
اظشؾاب،موضدمزفرمذظؽمجؾقاميفمغػقرػؿمورصضفؿماظؼارعمظؾؿقزبمأوماالظؿزامم
اظلقادلمومسدممثؼؿفؿممبرجالماظلقادةمومدراؼؿفؿمباظعؿؾماظلقادل.ممم م
إنمماٌؿارداتموماٌقاضػماظصادرةمعـماظشؾابمظرتعبةمواضقةمسـماظعفزم
اظؽؾريميفمذبالمثؼاصةماٌقارـةمومتؼفؼرمايسماٌدغلميفماجملؿؿعم(إذمالبدمعـم
تطقؼرػا موتروصبفا مخاصة ميف معؤدلات ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة مو مسؾك مرأدفام
األدرة مو ماٌدردة) مإن ماظػشؾ ماٌؿؿاظل مظؾلقادات ماظرمسقة مإزاء ماظشؾاب،م
واإلرادة ماظضؿـقة مظؾلؾطات ماظعؿقعقة ميف ماظؿؿادي مسؾك مغػس ممنط ماٌؿارداتم
اظلابؼة ميف ماإلرشام مو ماظؿفـقد ماإلجؾاري مظؾػضاءات ماىؿعقؼة مو مادؿعؿاهلام
ألشراض مدقادقة مثؿ ماظعرضؾة مشري ماٌعؾـة مألي مرباوظة مهرر موادؿؼالظقةم
اىؿعقات مخارج ماإلرار ماظرمسل مو ماظدور ماظذي مترؼده ماظدوظة مأن متقظقفم
ظؾفؿعقات موتػرضفمسؾقفا م؛مصإن مذظؽمطؾفمضدمالمؼـؾئ مبؼطقعةمواضقة مععم
روادب مثؼاصة مومماردات مايزب ماظقاحد .مإن ماظؿؿادي ميف مغػس مػذهم
اإلدرتاتقفقةمعـمررفماظلؾطاتماظعؿقعقة مالمتؿقحمعلؿؼؾالمبربوزمومتطقؼرم
ذبؿؿعمعدغلمحؼقؼلموصعالمضادرمسؾكمصرضموجقدهمطلمؼصؾحمظقسمطإعؿدادم
ظؾدوظة مو مإمنا مطشرؼؽ مضروري موطؼقة ماضرتاح مو م"دؾطة معضادة" مضادرة مسؾكم
ضؾط معقزان ماظؼقى مواتزاغفا مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل مخدعة مظؾدوظة مواجملؿؿعم
سؾكمحدمدقاء.م
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