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عؿرذدراس
ذ*

ذمؼدمةذ

متشفدهم ممل مصرؼد مصقض مو ماظـظري معـؼطع مباغػفار ماىؿعقي ماظػضاء متقز
م مأطؿقبر مأحداث مبعد مذظؽ مو مضؾؾ معـ مصدورمم3811اىزائر مبعد مهدؼدا و

م ميفم9010/م"رباظلقاظؾ"اظؼاغقن متأم00/32/3880ماٌؤرخ مذروط دقسمواٌؿضؿـ
مشريم ماىؿعقات. ميفماظلـقاتماأوتـظقؿ مالحظـا ماظربودةمألغـا معـ مغقسام مممممخرية ممم م مم مًم ممم مم م

انمم،واظػؿقرمضدمأصابمسددامطؾريامعـماىؿعقاتمممامذؾمحقاتفامسؾكماظعؿقم
معـفا.مأةخاصةمايدؼـةماظـش ،ملمغؼؾمعقتفاماظؾطلء

مومميؽـمأنمغؼدممعؤذرؼـمرئقلقنيمظؿؾقانمػذهماظظاػرةم:
ماٌلؿق مسؾك م: ماظعدديمأوال ماظؿطقر موغؿػقص مغؿابع مسـدعا م: ماظؽؿك ى

ماألخرية، مأنمػـاكممظؾفؿعقاتمخاللماظعشرؼة مجؾقا مؼؿضحمظـا ظعددمتـاضصا
طؿامدـقضقفمم3880اىؿعقاتماٌعؿؿدةماىدؼدةمومباظؿقدؼدمابؿداءمعـمدـةم

مالحؼا.
ثاغقام:مأعامسؾكماٌلؿقىماظـقسل،مومغؼصدمبذظؽمغقسقةمومطـاصةمغشاراتم

الممعـمخاللماًؿقلموماظػؿقرماظذيماغؿابمسددامتؾؿلفقؿؽـمصماىؿعقات،
ويفمػذاماظلقاقمؼشريم،م1وماخؿػاءمبعضفاممصقرمغشأتفابأسمعـماىؿعقات،مأ
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اظقالؼةممبدؼـةموػرانمبأنمعبقدمواخؿػاءماىؿعقاتمضدمؼرتاوحممعلؽقظلبعضم
م.م2يفموالؼةموػرانمةعبعقةمععؿؿدم3900عـمأصؾمم%10ومم10عامبنيم

اظطابعماظعرضلموماظعابرماظذيمرغكمسؾكمايقاةماىؿعقؼةمسؿقعاممإنمػذا
مظالػؿؿاممحبقـقاتمػذهماظظاػرةمطؿقاوظةمعـام خاللماظلـقاتماألخريةمدصعـا

مسؾكمذظؽم ماظضقء موإلظؼاء موتػلريػا. م مهؾقؾمماسؿؿدغاظػفؿفا مو سؾكمدرادة
ماالظؿزام مغقسقة مو معلؿقى مو ماىؿعقؼة ماٌشارطة موػل مأال مجقػرؼة معلأظة

مم.اىؿعقيمظؾػاسؾنيماٌؿقاجدؼـمداخؾماظػضاءاتماىؿعقؼة
ومضدمصضؾـاماخؿقارمعبعقاتماظشؾابمأومتؾؽماظيتمتؼقممخبدعةمػؤالءمم-

مطؿقضقعموذبالمدرادؿـا.
وغعؿؼدمأنمػذاماالخؿقارمملمؼأتمصدصةمعامداممأنمػذهماظػؽةماالجؿؿاسقةمم-
م متعؿم%10متـؾ مو ماظلؽانماالعباظلميفماىزائر، مأرضقةمعـمسدد ربممبـابة

نمؼفؿؾفامأومؼؿفاػؾفا،مأدوظةمظؾومهدؼاتمػاعةمالمميؽـمم،صراساتمدقادقة
ألنمايرطاتماالجؿؿاسقةموماهلزاتماظلقادقةمواظلكطماالجؿؿاسلميفماىزائرم

مصؽةماظشؾابمباألداس.معـمعؾادرةمعصدرػامطانمدوعام
مم- مسؾك ماسؿؿدغا ماظشؾاغقة ماىؿعقؼة ماٌشارطة مٌقضقع مظؾؿطرق منقذجمو

مررؼؼفام مسـ مغلؿطقع ماظيت ماٌؤذرات مو ماٌعاؼري معـ مدؾلؾة مؼؿضؿـ هؾقؾ
ماالجابةمسؾكماظػرضقاتموماظؿلاؤالتماآلتقةم:

عامػلمخصقصقاتماٌشارطةماىؿعقؼةمظدىماظشؾابم؟مثؿمعامػقموزغفامم-
م؟ماالجؿؿاسلسؾكماٌلؿقىماظػرديموماحملقطم

ومعاذامؼـؿظرونمعـمم،ةعامػلممتـالتماظشؾابمهلذهماٌشارطةماىؿعقؼم-
مػذهم مػلماًؾػقاتماظيتمهؿؾفا معا ماٌغزىمو مػق معا مآخر ممبعـك م؟ ورائفا

اهلقؼةمميفمػقؽؾةاٌشارطةمإنموجدت؟ماظبمأيمعدىمتلاػؿماٌشارطةماىؿعقؼةم
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ممممممممممدبربمرمسقاماهلقاطؾماٌعـقةمبذظؽم:مصعؾكمدؾقؾماٌؼارغةمتؼدرمغلدؾةماظقصقداتماىؿعقؼدةمبممم مممم ممم مم مممممممم مممممممممممممممم ممم مم ممممم مم مممممممممممم م ممم ممممم ممم مملمممممدددممممقاظمدمدمقمدم

ممصؼطممم%مم  20 مميفمصرغلامأغظرمم ممممم  :ممممممم

M.Barthelemy : association, nouvel âge, p. 61.
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اظشؾاغقةم؟موعـممثةمعامػقمذبالمودرجةماظؿأثريماالجؿؿاسلموماظؿغريماظػرديم
مارطةماىؿعقؼة؟وماىؿاسلماٌـؾـؼنيمعـمتؾؽماٌش

طقػمؼؿصقرماظشؾابماجملالماظلقادلمومصعاظقؿفم؟مطقػمؼؿعاعؾقنمععمم-
قاتمثؼاصؿفؿمصقخصاجملالماظلقادل،معقضػفؿمعـمايقاةماظلقادقةموعامػلم

ماظلقادقةموعقزاتفام؟

ذادلشاركةذاجلؿعويةذيفذاجلزائرذ.1

ماٌقارـةمتعؿربم- ميفمبـاء ماظيتم،اٌشارطةماىؿعقؼةمصعالمإرادؼا تلؿـدممو
أدادامسؾكماظعؿؾماظؿطقسل.مومغعينمبذظؽ،ماظؼقاممبأغشطةمومأسؿالمتـدرجميفم

مإرارمعـظؿمؼطؾعفماىاغبماجملاغلمشريماٌربحم.
ومتأخذماٌشارطةماىؿعقؼةمسدةمعلؿقؼاتمومأذؽالمعؿـقسةم:معـماظعضقم
معـمأجؾم ماظدائؿ مو ماٌؾؿزم ماظظريفماظبماٌؿطقع ماٌؿعارػمصاٌؿطقع ماظب اظعادي،

ؼعطقـامخاصؿنيمرئقلقؿنيمظؾؿلاػؿةماىؿعقؼةممA.Meisterضضقةمأومػدفمعا.
ماظؿأث م: مػؿا مو ماالجدقدأال مثداسدؿدؿدر مإسدل مبدؿ مدـدادة ماألغلقةاء

 (.Sociabilité)3اظرمسقة
ماظؽم- ماٌرحؾة مإبان ماىؿعقؼة ماٌشارطة ماجملالمقاضؿصرت مسؾك ظقغقاظقة

ماألعر مبادىء ميف مواًريي مواظـؼايف ماالجؿؿاسل مبعد مصقؿا مبرزت مثؿ مالذؽاأ.
م)أوربل/ ماظـكؾقؼة ماٌكؿؾطة مظؾفؿعقات مأخرى مطاٌشارطةممجدؼدة جزائري(

مإظ مرابع مذات مجزائرؼة معشارطة مإظب مظؿؿققل ماالغدعاجقة، مو مؿزاعلاٌطؾؾقة
مامومغضاظل مسـ ماىزائرؼة ماىؿعقات ماغػصال مسـد مظؿدسقؿمألدقادل وربقة

موتؼقؼةمايرطةماظؿقرؼرؼةماظقرـقة.
مEtatisationدماالدؿؼاللمعؾاذرة،مادؿطاستمسؿؾقةمدوظـةماجملؿؿعم*مبع

م ماظػضاءات مطؾ مو ماالجؿؿاسقة ماظؿـشؽة معؤدلات مٌكؿؾػ األغلقةماظشاعؾ
Sociabilitéيقاةمامالتصرضماحؿؽارمطؾلمومعراضؾةمسـمضربمظؽؾمذبامإظبم

                                                                                                                           
3- A., Meister : Vers une sociologie des associations. 
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مؼم موـقد مأو مأيمعؾادرة معـع مو ماٌـظؿة مم االجؿؿاسقة مممم م ممم ممممممم م مم م ممم مم ممم مممم ممم مممم م مخارجمم اظرمسلمماإلرارؼام
م.آغذاكظؾدوظةمومحزبفاماظقحقدم

مظؿل مأجفزتفا مو مظؾدوظة ماٌفقؿـ ماظؿلؾطلمو ماظـؿقذج ريماجملؿؿعمق*مػذا
ماجؾاريم مذؾف مرابع مذات ماىؿاسقة ماٌشارطة مو ماظؿفـقد معـ مأذؽاال أغؿج

اظـزسةماظـػعقةماظػردؼةموماالغؿفازؼةمماغؾبمسؾقفتوعزؼػمخالمعـماظؼـاسة،م
واٌلاػؿاتماىؿعقؼةمآغذاكممتقزتمبطابعماظلقادقة.مظذامصإنمطؾماٌشارطاتم

ظدىمماظؿفذرماظعؿقؼماإلجؿؿاسلتأثريمومالماظؼدرةمسؾكممازريفمدونمأنمؼؽقنمهل
ماظػؽاتماإلجؿؿاسقة.

سـماظؼاسدةمارتؾطتممذتومغشريميفمػذاماظصددمأنمأػؿمعرحؾةماظيتمذم-*
طؾقؼموماظيتمتزاعـتمععممتم،اظؿطقسقةماظطالبقةميفمبداؼةماظلؾعقـاتمبايرطة

ماظرئقسم موصاة مأجفضتمبعد مو ميفماألرؼافماىزائرؼة ماظزراسقة برغاعجماظـقرة
مػقاريمبقعدؼـ.

ومإنمطاغتمأضؾمأػؿقة،متلؿقؼماظذطرموغعينممى،ومػـاكموربةمأخرم-
مأمضقؿتبفا،متؾؽماظـشاراتماٌـظؿةماظيتم واظيتمم،حقاءألعـمررفمعبعقاتمامم ممم

بداؼةماظـؿاغقـات.مإذمتعؾؼممذفعؿفاماظدوظةمبعدمأنمسفزتمسـماظؿؽػؾمبفاميف
احملقطممحقاءمضصدماحملاصظةمسؾكاألحبؿالتمتطقسقةمداخؾمحقـذاكمعرمألا

ؾعؿؾمسؾكمهلنيمزروفمحقاةمظماظعؿاراتماظيتمتـازظتمسـفاماظدوظةموصقاغة
مال.اظلؽان.مومملمتدممػذهماظؿفربةمرقؼ

مم-* ماظقاحد،مإان مايزب معـظؿات مداخؾ م ماىؿاسقة ماٌشارطة ظزاعقة
ماالرارمجعؾمايؿالتماظؿطقسقةممورصض طؾمعؾادرةمعلؿؼؾةمخارجةمسـمػذا

ماٌـظؿاتماىؿاػمتاظيتمبادر هاداتماٌفـقةمصؼريةمإلؼةماظرمسقةمأوماريبفا
مثؼاصةماظعؿؾمم،وشريمعرشقبمصقفا معـماعؽاغقةمخؾؼمتؼاظقدمومتطقؼر محدم مممما ممممم مممممم مممم مم مم ممممممم م مم م ممممم ممم م مم مم  م مم

م مسـد مخاصة ماىؿعقي، مو ماٌصؾمتػشلاظؿطقسل مو ماٌـػعقة ققةماٌؿاردات
اٌـظؿاتماىؿاػريؼةمعـممتأصرش،مومػؽذامواظعؿؾماالرواظلموماظالدميقضرارل

مم ممملمودمأررماممألغفاماراراتفامومعـاضؾقفاماظـزػاءمومجؾماظػؽاتماظشؾاغقةمعـفا مممم مم
ماإلغدعاجماجؿؿاسل.مـععـظؿةمتطرحمصقفامرؿقحاتفاموعشاطؾفامظؿؿؿؽـم
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مذظؽماظقض مسـ ماٌعربة مو ماٌؿقضعة ماظـؿائج معـ مظعؾ مو ؿؿـؾميفماٌرتديمؼع
ماظشؾاغلميفممومحدوثماالغػفار معـمم3811مأطؿقبرم1اظلكط مترتبمسـف وعا

مدؼلؿربم0مضاغقنمتغرياتمدقادقةمأػؿفاماظؿعددؼةمايزبقةموماظـؼابقةمومصدور
ماىؿعقات.ماٌؿعؾؼمبشروطمخؾؼمومتـظقؿم3880
ؾمباظػعؾمذفدتماظؾالدميفمبداؼةماظؿلعقـاتماغػفارامعبعقؼامالمعـقموم-

ألولممتزفرمومذباالتمعـمغقعمجدؼدمإذممشؾمسدةمضطاساتميفماىزائر،مظف
م مطفؿعقات ماىزائر ميف معرة ماٌفـقة،م: ماالعازؼغقة، ماٌرأة، ماالغلان، حؼقق

م.…اخلماإلرػاباٌػؼقدؼـمومضقاؼام

ذخصوصقاتذادلشاركةذاجلؿعويةذالشبانقة.ذذذ1.1

م-* محقاظل ماىزائري ماظشؾاب معـمم%م12مأيم،عؾققنم8.9ميـؾ تؼرؼؾا
م) ماظعؿرؼة ماإلعباظلم39-28اظشرضبة ماظلؽان مسدد معـ مح4دـة( مو قتمظ.

يفماًطاباتماظلقادقةماظرمسقة،موخصصتمماظشؾقؾةماىزائرؼةمباػؿؿاممباظغ
ماضؿصاديم مرابع مذات مػقاطؾ مو ماإلجراءات معـ مدؾلؾة ماواػفا اظدوظة

مض ماٌفين، م)طاظؿؽقؼـ مواالجؿؿاسل ماٌفين ماالغدعاج مسؾك روضمٌلاسدتفا
مرابعم مذات مػقاطؾ مخؾؼ مأو ماخل.(. مصغرية معؤدلات مًؾؼ وتلفقالت
إؼدؼقظقجلمومدقادلم)طاجملؾسماألسؾكمظؾشؾاب،معبعقاتمورـقة(.موغظرام
متؿقصؾم ممل ماظؿؿققزؼة مو ماظؾريوضرارقة مو مباالرواظقة ماإلجراءات مػذه التلام

ماظؾذانمساذؿف ماظغؾقان مو ماظلكط ماظؿكػقػمعـمحدة ماظب اماظلؾطاتماظعؿقعقة
مإنم ماىؿعقي ماظػضاء مأن مبدورغا مغعؿؼد مو ماهلاعة. ماالجؿؿاسقة ماظشرضبة ػذه
معـمررفم متطقؼره مو مدسؿف ميف ماظصادضة ماظـقة مو ماظالزعة ماظشروط مصقف تقصرت
معـؾكم مودقؾة مو مممقزا مصضاءا متدرصبقا مؼصؾح مأن مميؽـ ماظعؿقعقة اظلؾطات

ما مذباالت ماظػضاء مذظؽ مهلا مؼؿقح مإذ ماجؿؿاسقا، مو معفـقا ظؿعاونمالغدعاجفا
                                                                                                                           

4
مماإلحصائقاتتطرحمعصداضقةم  مطؾمعرة،مظذامصببمأخذمخذه بؽؾمحذرمماألرضاماظيتمغعؿؿدمسؾقفا

متـاض مظؿضاربمو ممضغظرا متؼدم مإذ مغلؾةعصدرػا. ماظشؾابماىزائريمم %م10مبعضماٌصادر عـمصؽة
.مدـةمعـالم10معـماألضؾ

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
مظؽلبمعؽاغةمربرتعةم معلؿؼؾؾفا متدرصبقا مبـاء مو ماظققعقة مععاغاتفا محدة عـ

ممداخؾماجملؿؿع.مم
مأنماظشؾابمؼػضؾقنمم- ماٌقداغقة ماظلقاق،متشريمغؿائجماظدرادة ميفمػذا و

عـماىؿعقاتمومبـلبمعؿؼاربةمسؾكمموؼؿقجفقنمسبقمثالثةمضطاساتمرئقلقة
م م: ماٌفينمم%م13اظعؿقم ماالغدعاج مو ماظـؼاصقة ماىؿعقات ميف مؼؿقاجدون عـفؿ
مبم،االجؿؿاسل ماظرؼاضقة ماىؿعقات مثؿ ماىؿعقاتمم، %21م:دد مأخريا و

مم%.م22اظـؼاصقةماالجؿؿاسقةمبدم:م
مسددمم- متطقر محقل ماٌعطقات مبؾعض ماظرؼاضة مو ماظشؾاب موزارة متدغا

معـماىؿعق م2219اتماظشؾاغقة.إذمتشريماٌعطقاتماظرمسقةمإظبمإغؿؼالمسددػا
عـمسددمم%م1ممامميـؾمم3881دـةمعبعقةميفمم1002اظبمم3880عبعقةمدـةم

ماىؿعقاتمسؾكماٌلؿقىماظقرينم.
مطبصماظؼطاساتماظؾارزةم- مصقؿا متصدرم،أعا ماىؿعقاتماظـؼاصقةمتصؼد فا

مددب مم3889: ماظشؾام،%م00أي مغشارات مضطاع مثؿ مبم103ب مدد م%م21.2:
م.م%م9.20مأيعبعقةمم318:مددموأخريا،مضطاعماالغدعاجماٌفينماالجؿؿاسلمب

أعاماظػؽرةماالدادقةماٌرادمادؿـؿاجفاميفمػذاماجملالمػقمأنموزنموعؽانمم-
ما مسؾك مضعقػة معازاظت ماظشؾاغقة ماظعددألاىؿعقات محقث معـ مأنمم،ضؾ ثؿ

م اغضؿامموتقجم مممممممم مضقةموماظـؼاصقةموماالغدعاجماٌفينفماظشؾابمسبقماىؿعقاتماظرؼامم
االجؿؿاسلمعامػقماالمتعؾريمسـمرشؾةمومتعطشماظشؾابمٌؿاردةماظـشاراتم/م

ماظـؼاصقة مو مم،اظرؼاضقة مزبرج ماصباد مرباوظة مسؾكممفؿشاطؾٌوطذا مو اظققعقة
مرأدفاماظؾطاظةموماظؿأػقؾماٌفين.

مم- مػذا ميف مغشري مأن م اجملالؼؾؼك ماٌؿقاجأن ماظطالبقة ميفماىؿعقات دة
مو معـمماألحقاءاىاععات مأطـر ماظـؼابل مذؾف ماىاغب مسؾقفا مؼغؾب اىاععقة

ماظعؾؿل م/ مم،اظـؼايف مغػقذ مو مصراسات ماظب مععظؿفا ميف ماألحزابودبضع
ماظـلقؼةم،اظلقادقة ماظشؾاغقة ماىؿعقات مند مومبقـؿا م)مشائؾة م9عفؿشة
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م مباظدرجة متفؿؿ ماظعقـة( معـ مصؼط مماألوظبعبعقات قارةمطاًماٌفينباظؿؽقؼـ
م :(…وماظلؽرتارؼةماخلماآلظلماإلسالمو

معؼقاس،م- متطقرممومان ممبلؿقى معرتؾطة ماىؿعقؼة ماٌشارطة مطـاصة وزن
محضقره موعدى ماٌدغل ماجملؿؿع ماجملاالتمموهضر مزبؿؾػ ميف مغػقذه و

مسـدعام مجؾقا مذظؽ معالحظة مميؽـ مو ماظلقادقة. مو مواالجؿؿاسقة االضؿصادؼة
ماٌقضقعمبنيماظدولماٌؿ طقرةموماظدولماٌؿكؾؼة.مصعؾكمدؾقؾماٌـالمغؼارنمػذا

م مدـة مصرغلا ميف ماىؿعقات مسدد م2003بؾغ مم،عبعقةم110.000، م119000و

ماظعؿ مسؾك مغشاراتفا ميف متعؿؿد ماظؿطقسلدعـفا م)م،ؾ مذكصم33مبعين عؾققن
مم،عؿطقع( مدـقؼا ميفمم10.000وتلفؾ ماظؼطاع مػذا مؼلاػؿ مو مجدؼدة، عبعقة
ؼـشطقنمم30صرغلققنمعـمم0مآخرممبعـكم،عـصبمذغؾمدائؿم801.000خؾؼم

م.م5داخؾماظػضاءماىؿعقي
الممإذم،بقـؿامندمأنمغلؾةماٌشارطةماىؿعقؼةميفماىزائرمضعقػةمجدام-

سؾكموممم6م %33ومتؿضاسػمػذهماظـلؾةميفماٌغربمظؿصؾماظبم:مم%م9تؿعدىم
مػذام،%م01ومم%م18دؾقؾماٌؼارغةمترتاوحمغلؾةماٌشارطةميفمصرغلامعامبنيم

ؿمأنمػذاماظؾؾدمؼعدمعـمبنيماظؾؾدانماألضؾمتطقراميفمػذاماجملالمعؼارغةمؾععماظع
موماظؾؾدانماالدؽـدغاصقةمعـالم.إنؾرتامباظقالؼاتماٌؿقدةموم

عامدؾبمػذاماظؿؾاؼـميفمذبالماالظؿزامموماٌشارطةماىؿعقؼةمبنيمبؾدانمم-
مم؟ ؼامترىماظشؿالمواىـقب

ميفماظؾؾدانماٌؿطقرةم:أ.م
ومتطقرمذبؿؿعامعدغقامططرفمظفممؤدساظدولماٌؿطقرةمأنمتإذامادؿطاستم

صإنمذظؽمم،عؽاغةموغػقذممباسؿؾارهماٌؿعاعؾماٌؿقزمظؾلؾطاتماٌرطزؼةموماظعؿقعقة
مدؾلؾة مخالل معـ مإال مؼؿقؼؼ مايرطاتمذمل مو ماظصراسات مو ماظـضاالت عـ

االجؿؿاسقةمطـريامعامطاغتمسـقػةمساغتمعـفامزبؿؾػماجملؿقساتمواظطؾؼاتم

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

مدرادةمعقداغقةمحقل6 مم ممممممممممم ممممممممسائؾةميفماظؾؾدانماٌغاربقةم)ماىزائر/اٌغرب/تقغس(مأجرؼدتمعدـمردرفمممممم    3000ممممم مم مم م مم م مم مممم ممممم مممممممممم مممممممممممممم مممممممم مممممم
مممممممذبؿقسةمباحـنيمعغاربةمباالذرتاكمععمعرطزم ممم مم م م ممممممممممم مم ممممم ماألحباثممم مم م مممماألعرؼؽلميفمتقغسمدـةمممم مم ممممم مم م مممم م.    3881م

M.Barthlemy, p.65 et 13.
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خاصةماظشعؾقةمعـفامخاللمضرغنيمعـماظزعـمظؿؿقصؾماظدوظةميفمم،ؿؿاسقةاالج
ضابطمآخرماٌطافمومتؼؿـعمبضرورةمومإظزاعقةموجقدماجملؿؿعماٌدغلمططرفم

régulateurماالجؿؿاسقةم ماظػؽات مزبؿؾػ مو ماظلؾطة مبني ماظؼقى م،ٌقزان
موططرفمطذظؽمأدرىممبشاطؾفاموماحؿقاجاتفاماٌكؿؾػةمواٌؿـقسة.

م معفينماظؿقضر مجغرايف محراك معـ مسـف مأنر موعا ماهلائؾ اظعؿراغل
مومعام؛موطذامعـمتػؽؽماظروابطماالجؿؿاسقةمومبروزماظـزسةماظػردؼةم،واجؿؿاسل

ىقءماظـاسمظؾػضاءماىؿعقيماالمظؿعقؼضمػذاماظؿػؽؽموماسادةمػقؽؾؿفممدؾب
مبطرقمومصقغماخرى.

ذأماذالبؾدانذادلتخؾؼةذ)اجلـوب(:ذب.
ماىؿع- ماظظاػرة ماظؾؾدانصإن مػذه ميف ماظعفد محدؼـة مقؼة ماضؿصرتميفم، إذ

ماجملاالتماظؿؼؾقدؼةمطاجملالماالجؿؿاسل/اظدؼينموماًرييميفماشؾؾفا.
مإظبمبؾمالمؼـظرم،سدممادؿعدادماظلؾطةمسؾكمتطقؼرمذبؿؿعمعدغلمعلؿؼؾم-

ظؿؾعبم ومدرسفاماًارجلموماظقاضلمصؼطظؾلؾطةممظػضاءماىؿعقيمإالمطإعؿدادا
مظؾلؾطةمالمشري.ماٌدسؿوماظدورماٌؽؿؾ

ضعػمتؼاظقدمومثؼاصةمعبعقؼةمطشرطمظؿطقؼرمضقؿماجؿؿاسقةمجدؼدةمعـؾمم-
ريماحملؽؿمظؾفؿعقاتموماظؿغؾبمقوماظؿلماظؿطقعموماظعؿؾماىؿاسلموماظؿـظقؿ

مم.غغالقماظػرديإلسؾكما
إصبادمادرتاتقفقةمجدؼدةميفماظؿعاعؾمسدممضدرةماىؿعقاتميفمومأخريامم-

ماظلؾطاتماظعؿق محؿكمعع مسؾكمعلاسداتفا مدوعا ماالتؽال متؼؾقصمغزسة مو عقة
مادؿؼرار متضؿـ مطل مغشارفا ميف ماالدؿؼالظقة معـ مغقسا ماىؿعقات مػاتضؿـ

م.professionnalisationإظبماٌفـقةممكػامومترضوتطقرمفاوتقدع
مم- مماالدؿؼالل،سرصتبعد مو معراحؾ مثالثة ماظؿشرؼعاتممأغقاعاىزائر عـ

مباىؿعقات مبداؼم.اٌؿعؾؼة مسؾيف مايػاز ميف مذؽؾقا مواصؾت ماظلؿقـات مكة
م ماظػرغلل مم3803اظؼاغقن مصرباؼر مبؼاغقن مؼعقض مو مضاممم3813ظقؾغك اظذي

رخصةذ)عنذطريقذفرضذاالعتؿادذادلزدوجذبؿصػقةمطؾماىؿعقاتماٌلؿؼؾةم
ممامأجربماىؿعقاتمإعامأنمتـظؿميفمالداخؾقة(ذوذأخرىذمنذوزيرذمنذالواليذ
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مـقةماظرمسقةمهتمرساؼةمايزبماظقاحدمآغذاكاٌـظؿاتموماالهادؼاتماٌف
مأوماٌقت.

مضاغقن مجاء مأظغم0/32/3880مثؿ ماظذي مسؾكممكو مو ماهلاعة ماظؼققد أشؾؾقة
ومغظرامظؾؿلفقالتمذ(رخصةمعـماظقزارةمومعـماظقاظل)مرأدفاماالسؿؿادماٌزدوج

ماظؼاغقنماألخري، مػذا مبفا مػائؾمعـممذظؽمإظبأدىممصؼدماظيتمجاء مسدد بروز
م.3880 ومخاصةمبعدم3811تميفمبداؼةماىؿعقا

ماظلقاقمميؽـمأنمغالحظماواػنيمرئقلقنيميفمذبالماظؿطقرمم- وميفمػذا
مم: ماظعدديمظؾفؿعقات

اظيتمسرصتمسددامػائالمعـمم3880/3880ماظيتمترتاوحمعامبنيمماألوظباظػرتةم
م(ماـسقـؿممعـمم %01ماىؿعقاتماىدؼدةم)

ماظػرتةماظـاغقةماظيتمترتاوحمعام مؤوماظيتمتؿؿقزمبؿؾارم،3889/2003بنيمأعا
معـمغػسماظعقـة.م(%31.1عؾققزمعـمحقثمغشقءماىؿعقاتماىدؼدةم)

ماىؿعقاتمم-م معبقع مبؿعداد مضؿـا مسـدعا مٌلـاه ماالواه مػذا مغػس ان
عبعقةمغشأتميفمم292أنممعـالمإذمندم،اٌؿقاجدةمسؾكمعلؿقىموالؼةموػران

م ماالوظب مغشأتم3880/3880اٌرحؾة محني مبنيم320ميف معا م مصؼط معبعقة

م.3889/3888

ذالتطورذالعدديذلؾؿـخرطنيذوذمواظبتفمذ.1.1

مؾؿفؿمطؿؤذرؼـمميؽـمأنزؼعؿربماظؿطقرماظعدديمظؾؿـكررنيمومعلؿقىمعقا
ماىؿعقؼة.ماٌشارطةأػؿقةمومغقسقةمؼلاسدغامسؾكمإبرازم

مررفم معـ ماٌـكررني مسدد متضكقؿ ميف معؾاظغة مالحظـا مبعدعا مظؽـ و
مرؼرعقبةمحصرمجاغبماٌقازؾةمالغعدامموجقدماظؿلفقالتموماظؿؼااٌلؽقظنيموص

ماظـشقطني مو ماظدائؿني مررف معـ ماىؿعقؼة ماظـشارات مبؿػاصقؾ ممتدغا ماظيت
عـمابرازمبعضماٌالحظاتمعـمخاللمم،رشؿمذظؽم،متؽـام…واٌؿعارػنيماخل

م:مأػؿفامععاؼـؿـاماٌقداغقة
م تؿؿقزمجؾمم- م م ممممممم مو مالمتفؿؿمسماغغالضفااىؿعقاتمبصغرمحفؿفا ؾكمغػلفا

ماظشراطةمبصػةمساعة.بمبفاالتماالغػؿاحمومالم
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معـماٌؿطقسنيماظدائؿنيم- مأشؾبماىؿعقاتمسؾكمعباسةمصغرية م،تعؿؿد
م ماٌشاطؾظوظؽـمغظرا مايؾقلماٌـادؾةمهلامرتاطؿ ماصباد صإنمػذهمم،وادؿقاظة

م ماظيت ماجملفقدات معبؾؿفا موعؾفيف مإصبابقة مبـؿائج متؽؾؾ سرضةمماال
موماالرػاقمواًؿقلموإظبمادؿؼاظةمظالدؿلال مم يفممسؾكماٌدىماٌؿقدطغشطائفا

مغفاؼةماألعر.
مػـاكمم- مغقع ماظيتمادؿطاستمأنمدبؾؼمم،عـماىؿعقاتم)أضؾقة(آخر و

تؿقاجدميفماىؿعقاتمذاتماالغدعاجماٌفينمماألسضاء،مظدىمممقزاماجقامغبادق
ماٌطؾؾقة مو ماظلقادقة مايلادقة مذات ماىؿعقات ماظيتم،أو مػدصأو مامهؿؾ

ػذهماىؿعقاتمعامزاظتمم.أوماحؿفاجقا،مأومخدعةمعصؾقةمصردؼةمإؼدؼقظقجقا
ماظظاػرةمالحظـ مػذه مٌـاضؾقفا. مغلؾقا موحضقرا ميفماٌـظؿةاػتعقشماغضؾارا ما

ماظطالبقةممUGELاألحرارمؾةؾطؾظماظعاعة ماىؿعقات متػؿؼده ماظذي اظشلء
داخؾماىاععاتمأوممةأغشطؿفاماٌكؿؾػماميفإذمتعرفمرطقداموعبقدماألخرى،

ماىاععقة.ماألحقاء
ماظرطقدم مسبق متؤول ماىؿعقؼة مايقاة موضعقة مصإن ماظعؿقم، مسؾك مظؽـ و

مجؾم م واًؿقلمالصؿؼار م م مممممم م م ممم مممم عـؾمادؿؼالظقةممقجقدػاظماألدادقةاىؿعقاتمظؾشروط
،متطؾقؼمادرتاتقفقةمصعاظةميفمؾؿؤررؼـظمنيريماحملؽؿقاظؿؿقؼؾ،ماظؿـظقؿمواظؿل

مواالتصال ماظؿؽقؼـ مررم،ذبال مابؿؽار ماظؿؿقؼؾممجدؼدةمقو مذبال ميف خاصة
م معـؾاظذاتل ماظؾطكء ماٌقت متعرف مال مأن مارادت مسرصؿفإن معـممؿا اظؽـري

ماىؿعقات.

ذادلشاركةذوذالتجربةذاجلؿعويةذذذ.1.1

ممإنم- مداخؾماىؿعقاتمأو ماظلقابؼ مو مظؾؿفربة اىؿعقيمماإلرثتطرضـا
مضعػ مجؾقا مظـا مغؼؾم،ؼظفر ممل مماغعدام،مإن مو ماظـؼاصةماًربة مو اظؿؼاظقد

سؾكماظػضاءماىؿعقيممممم مممتعرمصقاعـفؿمم%10ماظشؾاب.مومباظػعؾ،مظدىاىؿعقؼةم
مغشطقامبداخؾماىؿعقاتمومظؽـمٌدةمضصريةمجدا.مصإغفؿماظؾاضلمأعامألولمعرة
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محؿكم مو ماظشؾاب مررف معـ ممتاعا معـعدم ماىؿعقي ماالغؿؿاء متعدد طذظؽ
صإغفمعػؼقدمماظقدطماظعائؾلماطؿلابماظـؼاصةماظؿطقسقةمأوماىؿعقؼةمعـمررف

مظعدمموجقدمسضقمعـماظعائؾةمظفمدقابؼمغضاظقةميفمػذاماجملال.مغظرا

ذوذادتقطانذاجلؿعقاتذالشبانقةالتوزيعذاجلغرايفذذ1.1

ماظؽؾلممإنم- مأو ماىزئل ماظؿضاؤل مسـف مانر معا مطـريا ماظعؿراغل اظؿطقر
مصباظؿدر مامظألررل مظؾػضاءات ماظرمسقة مشري  Espaces deألغلقةاظؿؼؾقدؼة

sociabilitéمبنيماظؿأثرياتماظلؾؾقةمظؾؿقدعمم؛ مسضقؼا مصإنمػـاكمارتؾارا ظذا
يفمػذاماجملالمالحظـامأنماىؿعقاتموم.اظعؿراغلماٌػرطموماٌلاػؿةماىؿعقؼة

موحققؼةمتؿؿرطزميفمماألطـر احملقطةمباٌدؼـةمأوماٌدنماظصغريةمماألحقاءغشارا
مضرؼةمٌدؼـةموػرانم.ايذؾفم

ماظؿؼارب مظؾؿفؿقساتممإن ماظـلؾقة ماحملاصظة مو ماجملاورة، مو ماظـاس بني
)طـرةماظؾطاظة،مضؾةماإلحقاءماظؾدائقةمواظػراغماظقاضحماظذيمؼلقدمسؿقعاميفمػذهم

ميفم ماظػقارق مغلؾقا مؼػلر مأن مميؽـ مػذا مطؾ ماظرؼاضقة( مو ماظـؼاصقة اظـشارات
م ماىؿعقات مبني مواالظؿزام ماٌشارطة ماماٌؿقاجدةذبال ماٌدن معراطز ظؽربىميف

مطقػرانمومبنيماالحقاءمواظؼرىماجملاورةمهلا.

ذادلشاركةذاجلؿعويةذوذادلؽاناتذاالجتؿاعقةذ1.1

مجدمإنم- مسؾك معلؿقىمموىاظؿأطقد مبني ماٌرتابطة مو ماظقرقدة اظعالضة
اظـؼايفميفماظػضاءماىؿعقي،مضدم اٌشارطةماالجؿؿاسقةم/ماالضؿصادؼةمواظرأمسال
مدرادات مسدة مسؾقف موبرػـت م » أزفرتف ماٌؽاغةمإذ مطاغت طؾؿا

م  و االجؿؿاسقة ماظـؼايف ماظعاظلاظرأمسال ماظطراز مطاغتمعـ ماٌشارطةمطؾؿا
م مو معفؿا ماىؿعقي مضقؼاواالظؿزام مدرادؿـا«. ميف متؾقاغفا مجرى ماظػرضقة م.ػذه

وباظػعؾم،مصإنمتزاؼدمومتقدقعماظػؽاتماظقدطكماٌؿعؾؿةمواٌؿقضرةميفماىزائرم
اؼةماظـؿاغقـاتموماظيتمارتؾطتمباالدؿـؿاراتمخاصةميفمصرتةماظلؾعقـاتمومبد

م ماٌكططات مخالل معـ ماظؾالد مسرصؿفا ماظيت مممممممممممممممممممممماإلمنائقةاظضكؿة
ماظؿعؾقؿ”و متػؼريم“دميقضرارقة مو متدػقر مسؿؾقة محاظقا متعقش ماظشرائح مػذه ،
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باهلزاتماالضؿصادؼةمماألوظبتأثرتمباظدرجةمومم،اٌعقشقةمضاسفاأو اموظظروصف
مأيمبعدمتطؾقؼمذروطماظؿصققحماهلقؽؾلميفماىزائرم.م،ةمعـماظؿلعقـاتبداؼ

موجفم مسؾك ماىؿعقات متأرري ميف مبؽـرة مػؤالء متقاصد متػلري مميؽـ و
ػؿمعراطزومأوماالظؿقاقممبؽاغؿفؿمماًصقصمطؿقاوظةمعـفؿميفمإسادةممتقضعفؿ

 .دةاٌػؼقم زروفمايقاةماظلابؼةسؾكماألضؾمماظلابؼةمضصدمادؿعادةماالجؿؿاسقة
،ماظؿفارماظصغارمواظؾطاظنيماألداتذةاٌؿقدطة،مماإلراراتوممتـؾمػذهماظػؽاتم)

مم(اىاععني ماإلراراتم%م90غلؾة مغلؾة مبؾغت محني ماظعقـقةمميف معـ اظعؾقا
م.%م31.9 اٌدرودة

غظرامم،اظلاحؼةمعـمػؤالءمؼؤررونمومؼرتأدقنماىؿعقاتماألشؾؾقةإنمم-
مععؿربمظؿقصرػؿ متعؾقؿل معلؿقى مأننمإذم،سؾك مظدؼدعـفم%م90مد ؿمدفدؿ

معلؿقىمثاغقي.م%10وم،علداعدقىمجدؿدعل
ماظقدقطةم- مبمأيتؿؽقنماىؿعقاتماظشؾاغقةمعـماظشرائحماظعؿرؼة نيمد)عا

عـماظعددمم(دـةم29عـممعـماظشرضبةم)األضؾمم%م21ومم،%م10دـة(مم10/19
دـةمومتؿقاجدميفمعؽاتبمم10بأسمبفامتؿعدىمم.موظؽـمػـاكمغلؾةمالاإلعباظل

ماظـلقىمعفؿشمندمبقـؿام،ؿعقاتاى ممااظعـصر مبتؼرؼؾا، مؼؼدر مدإذ م% 1:
مدـة.م10مصؼطمومععدلمدـف

ذظروفذاخنراطذالشبابذداخلذاجلؿعقاتذذ.1.1

ذؽؾنيمأومميفميؽـمحصرمامناطمومزروفماشبراطماظشؾابميفماىؿعقاتمم-
ممنطنيمرئقلقنيم:

م ماالشبراط ممنط مؼؿقؼؼ م: مماألولأوالػؿا ماالغؿؿاءات مررؼؼ ماألوظقةسـ
ماظؼرؼب ماظـموم،واحملقط ماظلائددميـؾ مغصػممإذماهلاممومقع مسؾك ضبؿقى

متؿؿققرمزروفماالشبراطمبقادطةماىريانمأومأصدضاءمايلمأومداظع قـةم:مو
ماظعائ مو ماٌدردل مظؾفؿعقةم%م32م،ؾلدداظقدط ماظقدطمماغضؿقا مررؼؼ سـ

مواظعائؾل،م ماٌدردلمو% م31اٌدردل ماظقدط مأصدضم %23معـ مررؼؼ اءمسـ
م.ايل
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ثاغقفؿام:ماظـؿطماظـاغلمؼؿؿمبؼرارمومخقارمصرديمسـدماالشبراطماظبمعبعقةم
م.معـماظعقـة% 12عا.موميـؾمػذاماظـقعم
أنمػذاماظـقعمؼؿؽقنميفمشاظؾقؿفمعـماظػؽاتماظقدطكممإظبمومميؽـمأنمغشري

ومغعؿؼدمأنمػذهماظػؽةماالجؿؿاسقةمػلمماظيتمسرصتمحراطاماجؿؿاسقامتـازظقا،
ما ماالطـر ماىؿعقات مداخؾ مهػقزا مو موغشارا معـطؼممضبذوػاظؿزاعا مذظؽ يف

مو ماًاصة ميفماٌصؾقة ماالجؿؿاسقةمماظرشؾة ماٌؽاغة ماطؿلاب مإسادة ضؿان
مأوممتفقدماجملالمظؾقصقلمسؾكمعلارمأوممتقضعمدقادل.ماٌػؼقدة

ذأدبابذوذدوافعذادلشاركةذاجلؿعويةذ1.7.

صقدمأنمغؿعرفمسؾكمألعـمامؼـاارتأظالٌاممجدؼاممبقضقعماٌشارطةماىؿعقؼةم
ماىؿعقات مسـ ماالبؿعاد مأو مغػقر مو مجذب مدواصع ماالدؾابمم،عقضقع ثؿ
م ماخؿقار مضرار مادباذ ماظب ماظشؾاب متؼقد ماظيت ماظبمأاظلقؽقاجؿؿاسقة ماالغضؿام و

معربراتفعبعقةمعاموم
ماظدواصعماظلقؽقاجؿؿاسقة-*

مثالثةمدواصعمرئقلقةمميؽـمادراجفاميفمػذاماجملالم:ػـاكم
ماظـزسةمم.3 مسؾك مأدادا متعرب ماظشؾاغقة ماىؿعقؼة ماٌلاػؿة معـ جاغب

مواٌصؾققة مطبمإذم،اظـػعقة ماىؿعقي ماالشبراط موراء معـماىؿػل مطؾري اغب
ألشراضمغػعقةمدبدممعصايفؿممم المإؼؿقاصدونموؼؿقاجدونميفماىؿعقاتمماظشؾان

ماًاصةمباظدرجةماألوظب.
ذوػؿماظرشؾةميفمخدعةمهم،ومظؽـمبأسدادمأضؾم،جاغبمآخرمعـماظشؾانم-

بأغفؿمأغاسمغاصعقنميفماجملؿؿع.موضدمؼرتجؿمػذاممإسطاءماالغطؾاعاآلخرؼـموم
م ماظعزظةمدعقفؿاٌقضػ معؼاوعة مو ميقاتفؿ مععـك مو معغزى مسـ مظؾؾقث

ماىقؾ.مغػسمأسضاءمغقعمعـماظؿضاعـمععماصبادمومطذظؽم،واظؿفؿقش
ؿمأوماظدصاعماظؾقثمسـماهلقؼةمومسـماظذاتموماٌصريمومهؼقؼمايؾ.م2

سـمصؽرةمواظرشؾةميفمايرؼةمومتػاديماظضغقراتماٌؤدلاتقةم:مطؾفامدواصعم
متػلرمتقاجدمػؤالءماظشؾابمداخؾماىؿعقات.م
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أنمػـاكمرشؾةمومسزميةمطؾريتنيميفمذبالماظؿـشؽةمبومأخريا،ماظشعقرم.م1
ماٌفين ماالغدعاج مو م وماالجؿؿاسقة مطؿعقؼض ماظشؾاب مظدى سفزماالجؿؿاسك

محاظقاعؤدلاتماظ ماظيتمتعقشفا ماظؿؼؾقدؼة ماالجؿؿاسقة مم؛مؿـشؽة معا حؼقؼةمو
م إالمعـماظدواصعماىاغبمػذام اظرشؾةميفمرباوظةمإسادةمبـاءماظرتابطماالجؿؿاسلممم

مظـزسةماظػردؼةاأومتػشلمماتقدعماظذيمؼعرفمحاظقامتػؽؽامعؿزاؼدامومزبقػامو
م.يفماجملؿؿع

ذادلـخر1.8  ذادتؼالة ذأو ذبؼاء ذحول ذادلبحوثني ذرأي ذالشباب ذابتعاد ذأو ذعنطني

ذاجلؿعقاتذ

أنماظشؾابمم،إذمؼعؿؼدماظشطرماالولم،طبؿؾػماظشؾابمحقلمػذاماٌقضقع
محلبمرأؼفؿم،وماظلؾبميفمذظؽم،ؼؼؾؾقنمبؽـرةمسؾكماىؿعقاتموماظؾؼاءمصقفا

عـؾممحاجاتمزبؿؾػة،مددماظؾقثمسـماالغدعاجماالجؿؿاسلمضصدمإظبمؼعقد
م مو ماجؿؿاسقةإاظؿعارف مسالضات معـمم،جدؼدةمضاعة مطبؾق مإرار ميف خاصة

بقـؿامؼػلرماظشطرماظـاغلمانمدؾبمادؿؼاظةمماإلداري،اظؾريوضرارقةموماظؿلؾلؾم
ماراجعمظاظشؾابمعـماىؿعقاتم مو ماظػردؼة ماالعؽاغقاتمألؾـزسة م مضؾة مو غاغقة

ماٌاظقة مو مسؾؿـامخاصةم،اٌادؼة معازاظتمضائؿةقاظشعؾماأنماالؼدؼقظقجقمإذا مؼة
ماٌؿار ميف ماٌػررةإلتؽاظقامداتوذبلدة ماٌطؾؾقة ماظـزسة مو مزاظتممواظيتمة عا

ماجملؿؿع.أصرادممظدىيفماظؾـقةماظػؽرؼةممقاجدةمومرادكةعؿ

ذدوافعذالـػورذأوذاهلروبذمنذاجلؿعقاتذذذذ.1.1

قنمأنمأدؾابمرصضماظشؾابماالغضؿامماظبماىؿعقاتمؼعقدماظبمـؼعؿؼدماٌؾق
مثالثةمذبؿقساتمعـماظعقاعؾ:

ممباظؿفؿقشمماإلحلاسمايقاةمومشؿقضمآصاقماٌلؿؼؾؾمومصؼدانماألعؾميف-
مواظـلقان مبفؿ، مشريمعفؿؿة ماظلؾطاتماظعؿقعقة موميمتاعاموأن ؤالءمددؾمػدـدد.

متؼرؼؾامعـماٌؾققثني.م%م01
سدممدراؼةماظشؾابمٌاممإظب(مؼرجعمػذاماظـػقرم%م20ضلؿمالمبأسمبفم)م-

ـماظشؾابمتائفمومتؿفاوزهمعماػاعماأنمجاغؾؼػلرمممامضبقطمبفؿموماظالعؾاالتم
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مطذامو،موشريمضادرمسؾكمهدؼدمومصفؿماظؿطقراتماظيتمهدثمحقظفماألحداث
سؾكمماظؿؼقضعمإظبمومؼؾفأمأحقاغااظيتمهقطمبف.مبؾمماألعقرعقضػفمعـمشؿقضم

مغػلف،ميفمإغؿظارمشدمأصضؾ.
مضعػماظقسلمإظبذظؽمم(%م21آخرمعـماظشؾابم)غقعمومأخريا،مؼػلرمم-

م.ومسدمماطؿؿالمغضففؿؾابمظدىماظشاظلقادلم

ذااللتزامذوذادلشاركةذاجلؿعويةذوذعالقةذالشبابذبالدقادةذ.ذ1

ماظػعؾم موضبؿقي ماظعؿقعل، ماظػضاء مضؾب مصك ماىؿعقي ماظػضاء ؼرتسرع
ومعقضػممؾصعمسؾكمضضقةمأومػدفمعاميفمرقاتفحقلماالظؿزاعلمأوماإلدفاعلم

ماظصددمطقػمؼؿؿـؾم ءمأيماظػضاءماظشؾابمػذاماظػضاجقؾمدقادل.موميفمػذا
م؟اظلدقادلمواظلقادةمإزاءممتـالتفؿممعاػلمعقاضػفؿموعامػلمرؾقعةم؟اظلقادل

ادةم؟مدقدلماظلدؿمصدؿزم؟معامرأؼفدؿؾدقيماظدومطقػمؼؿعاعؾقنمععماظـضالماىؿع
م: دـقاولمماظؿطرقمإظقفاماظيتماٌقاضقعمتؾؽمػلمبعضم

مباٌعارضةم-*م متؿعؾؼ ماجملال ميفمػذا مإبرازػا مميؽـ مصؽرة اظقاضقةممأػؿ
مظؾماظشؾابمظدى معـ مذؽؾ مألي ماظؼارع ماظرصض مو م مايزبل ماألذؽالؿػقؼض

قؽؾةمداظـلؾةماظضماظدظقؾمسؾكمذظؽم.موةومايزبقماظلقادقةمارةاظؿؼؾقدؼةمظؾقد
ماالظؿزامممصؼط(م39%) مو ماظـضال مظضرورة مواضقا مادؿعدادا مأزفرت اظيت

ماواػنيم:اٌؼدعةمتؿػرعمإظبمم.مإنماظؿؾارؼراظلقادل
ممؾابأدم-1 ماظلقادقة مباالوضاع معرتؾطة مزريف، مرابع اظغاعضةمذات

ماظيتممترمبفاماظؾالد.اًطريةمعـقةمألوا
معـمأدؾابم-1 ماالدرتاتقفل ماظـقع ممؾعـ ماىؿعقيم": متقاجدغا إن

اظلقادقة،مماألحزابوادؿؿرارهمملمؼؽـمممؽـامظقالمدسؿماظلؾطاتماظعؿقعقةموم
م"درسفاماظقاضل.وممـدػادٌفامماظدوظةمومماظذامغعؿربمأغػلـاماعؿداد

ـةمأيمدقدلمعـماظعداغدرماظـددعـمجفةمأخرىمغشريمأنمغلؾةمػاعةم)اظشط
مم؟مالعـمغقعمآخرمعـمات(متؼدممظـامتربؼر90%
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ماظـضاظقةماصؿؼارم-1 ماظؿؼاظقد مضعػ مو مدقادقة مظـؼاصة اظعؿؾمم،اظشؾاب
م مو ماالضؿـاع مؼلؿؾزعان ماظلقادل مضؾمؿامواظـضال ماظعـصران مػذان مو ممم مممايؿاس، م ممم ممممم م ممم م مم م م ممم م

مدػؿامسـدماظشؾاب.ن
مط ماظشؾاب مؼؼدعفا ماظيت ماألراء مو ماٌقاضػ ماظػضاءممأدؾابان معـ هلروبفؿ

مسدمموجقدموماٌلؤوظقةمواظلقادلمعؽسمبؽؾموضقحمضعػماظقسلمتاظلقادلم
مػقم)طلمؼرضبقامضؿائرػؿ(مومأحلـمزبرجمظذظؽمظدؼفؿ.مروحماٌقارـةظمبقادر

م)االبؿعادمسـمساملماظلقادة(.
اظلقادةمصببمترطفامؼلؿقلـمتركمػمايقادمومعقضمادباذضؾم"غػم-

م."ذويماالخؿصاصعـمظمخرؼـم
مإنمتػادؼف.ظذامصببمم،اجملالماظلقادلمعصدرمعشاطؾمطـريةماوم"أنم-

م مشري ماظلقادة مشريمغزػاءمأطػاءرجال مخقؾقامم،و مظؼد مصقفؿ مغـؼ مال مصإغـا ظذا
م."مإغفؿمؼفروظقنموراءمعصايفؿمومحؾمعشاطؾفؿمصؼط.يفمطؾمعرةمآعاظـا
معـالم- ؼعميفمغومحؿكمالمم.اظـضالماظلقادلمععؼدمجدا،مومزبقػ"ماو

موـؾف".عشاطؾمجدؼدةمعـماالصضؾم
ماظـقعم- ماالواػاتمػذا مدرادؿانمعـ مم:مأزفرتف ماالوظب عرطزمدرادة

مماظؿطؾقؼلماالضؿصادميفماالحباث مدـة ماىزائر متقصؾم3882يف مإظبمتاظيت
ماظؿاظقة: مظ"اًالصة ماػؿؿاعا ماظشؾاب ماًطابم،ؾلقادةالؼقظل مطان مان مو

محبدماعلقل" ماالجؿؿاسقةمة ماالضؿصادؼة، ماظظروف مخالل معـ معضكؿ و
م."واظـؼاصقة

اذمؼشريميفمػذاماظصددمأنمم،اظدرادةماظـاغقةميفمصرغلا،مضدعفامل.بقثلموم-
ومععمذظؽمم،سبقماظـزسةماظػردؼةممااػؿؿاعاتفمؿففػـاكمأضؾقةمعـماظشؾابمت

ماالذإص مأػؿقة معـ متؼؾؾ مال ماٌؤدلاتقةغفا ماظلقادقة مام،ؽال مظؽـ شؾؾقةمألو
ماظشؾا معـ ماظػردؼةمباظلاحؼة ماظـزسة مسؾقفؿ مسؿقعامم،تطغك متصاحؾفا إذ

                                                                                                                           
7

 Les assises nationales de la jeunesse : Communication du CNEA, Club des pins10 Nov 
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م ماظشدؼد مايذر مو ماظلقادقة ممعـاالعؾاالت مأو ماظلقادة ميفمقؿشؽاظرجال ؽ
م.8"عصداضقةماىؿاساتماظلقادقةماظقدقطقة

ذاحلزبي.ذاإلنتؿاءذؿاردةذالدقادةذوذفػضقل.ذادل1.1

مؤطؼم- مأن مسؾك ماظشؾاب مأشؾؾقة مشريمماألذؽالد ماٌؤدلاتقة اظلقادقة
بنيمما.مومتؿأرجحمعربراتف(ؤعـمبفذهماظػؽرةتم%م67.2)ةمومشريمغاصعةمؼضرور
اٌقضػممأوماظؿلرتموراء،م"إنماألعرمالمؼعـقينم،أتركماظلقادقةمألػؾفا"عـالم

مماظؼاغقغل م: معـؾ ماظشرسل مذظؽم"إنو مميـع ماىؿعقي مصإنم،اظؼاغقن مهلذا
م."المدقادقةم عبعقةمعبعقؿـا

مسـدم مؼظفر ماظلقادة مسـ ماالبؿعاد مػذا موراء معـ ماظؾارزة ماًؾػقات إن
م موؼقضعبتأطقدػؿ مزبقػ ماظلقادل ماظـشاط ماالحزابممفؿأن مأحضان بني

مضبرع مو ماالدؿؼالظقةمفؿاظلقادقة مو مايرؼة مأنمعـ مميؿـعقن مصإغفؿ مظذا ،
م.ظعؾةمبنيمأؼديماألحزابمومأداةمأومودقؾةمظرتضقةمرجالماظلقادةؼؿققظقامإظبم

م- مماألضؾقةأعا مو ماظلقادل ماظـشاط مصعاظقة مو مبضرورة متؤعـ مأومإاظيت غؿؿاء
معبعقة مدقادلمعامتؾعقة مشاؼمعا،ميزب ممؿفاصإن معـ مذظؽ متطقؼرموراء ػق

ماٌعارفموماالحؿؽاكمباٌلؽقظنيماظؽؾارمضصدمتقرقدمسالضات مأومممقزةمذؾؽة
ايصقلمموحؾماٌشاطؾماظشكصقةممسؾكماألضؾمعلارمدقادلمعزدػرمأومضؿان

مسؾكمبعضماالعؿقازات.
ماغم%20 مسالغقة ماظداءػدؿدؿدؼصرحقن محلبمدزبدقدؿ مغقردػؿ مممممممممممل
مماظرتتقب -3FLN-، 2RND-، HAMAS-3، 0RCD:واظؿػضقؾماًاصمبفؿ

مجؾفحدم-3، ماظؿقدزب ماظدرؼدة ماظقرداي-2مين،دقردر ينمدزب
م.ةاظدميقضرارقمصةمواظـؼامـمأجؾؿعمعاظؿفم-0ماس،دؿدحم-1رارل،دقضداظدمي
ميفمتػضقؾم- ماظلقادلمصبعؾفؿمؼرتددونمطـريا مباظػضاء ماػؿؿاعفؿ إنمسدم

مدقادل مآخرمحزب ماواػاتفمسؾك مأو مبربغاذبف ماالضؿـاع مصبدونمم،أو و
ماظغاعضموماٌرتددمسـمررؼؼم ماالواه مهلذا مإغؿاجمإسادةزبرجا صؽرةمواردةمم
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مط ماظرمسقة ماظلقادقة ماًطابات ميف م:ؿقضة مػ"عػادػا ماىزائر حزبـامملان
 م"اظلقادلماظقحقدموماٌػضؾ

ذالثؼافةذالدقادقةذوذادلواطـةذ:ذ.1.1

ؼـدرجماظػعؾماالغؿكابكمضؿـممماردةمم:عقضػماظشؾابمعـماالغؿكاباتم-
،مأنمؼؿقجمسـدعامؼؿقجفقنمسبقمصـادؼؼماالضرتاعم،اظشؾابماٌقارـة.موضبؾذم

م ماالغؿكابل ممبمصعؾفؿ مشارؼع مإظب متغتفدف مودؼده مو ماظقاضع مطبدمممبقري ا
معصايفؿمباظدرجةماألوظبم.

ومطـريامعامؼـؿكؾقنمظؾؿعؾريمسـمرصضفؿمومدكطفؿمظألوضاعماٌزرؼةماظيتم
م مباالغؿكاب مؼقعقا، ماٌقضػم األبقضؼعقشقغفا مػذا مصإن مظذا ماٌؾؿزم. مشري و

معطاظؾفؿؼ مو ماحؿفاجفؿ مسؿؾقة معـ مم،ضعػ مؼؽؿػقن اٌطاظؾةممبأذؽالبؾ
اٌلاٌةمواٌؽقثميفموضعقةماالغؿظارموماظشؽاوىمأوماظؿطرفموماظؼقامماهلادئةموم

ماىؿعقات مداخؾ محؿك ماظشغب. مو ماظعـػ ماغعداممم،بأسؿال مالحظـا صإغـا
ثؼاصةماظشؾابم،مسؾكماظرشؿمعـمضرورتفمإلطؿلابمعبعقاتفؿداخؾماالغؿكابم
ماٌقارـة.موماظؿدربمسؾكمؿعؾؿاظاظدميؼرارقةموموممماردةم

م،ـؼاصةماظلقادقةمتلاػؿميفمإمناءماظقسلماظلقادلمومتطقؼرهإذامطاغتماظم-
صإنمذظؽمميؽـمأنمؼـعؽسمومؼؤثرمسؾكمعلؿقىماٌشارطةماىؿعقؼةموماظـضالم

م.اظلقادلمصقؿامبعد
إالمم،وماظشلءماالطقدمػـامػقمأنمرشؿمتعطشماظشؾابمظؾؿطاظعةموماظؼراءةم-

م مضراءة ميف متـقصر ماػؿؿاعاتفؿ مأن مااٌقاضقع مثؿ ماخرياماظرؼاضقة مو الجؿؿاسقة
ماظلقادقة.مقاضقعماٌؼقظقنماػؿؿاعامبالمم،ومػـامعرةمأخرىم،اظـؼاصةماظعاعة

ماظققعقةمظهؿؾماظؿؾػزةمعؽاغةمعرعقضةميفمم- ومالمؼـقصرمم،ؾشؾابايقاة
يفمذبالماظرتصقفمصؼطمبؾمميؽـمأنمتؽقنمودقؾةمتقسقةموتـؿقةممإالدورماظؿؾػزةم

ومػـامندماظشؾابم ادلموماالؼدؼقظقجل.اظـؼاصةماظلقادقةموصؼؾماظقسلماظلق
م ماظؼـقات معشاػدة مماألجـؾقةؼػضؾقن ماظػرغلقة،مماألصضؾقةحلب )اظؼـقات

م.(واىزؼرةمM.B.Cاظعربقةمتؿزسؿفاممتاقتؾقفاماظؼـماألوربقةاظؼـاةماظرؼاضقةم
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مأخرى، معرة ماٌػضؾة ماظرباعج ماظرؼاضقة،ممصإغفامأعا ماظرباعج ميف تـقصر
 جؿؿاسقةمعامسداماالصالمموماظرباعجماظلقادقة.االصالمماظرتصقفقةموماال

ذفصورذوذاقرتاحاتذالشبابذلتدعقمذادلشاركةذاجلؿعوية.ذذ.1.1

ماىؿعقاتم متـشقط مو مظؿػعقؾ ماظشؾاب مررف معـ ماٌؼدعة ماالضرتاحات إن
مواظرصعمعـماٌشارطةماىؿعقؼةمتؿقزعمسؾكماظـققماظؿاظلم:

ذؾتأطريذ:ذلنقةذادلدتوىذاألولذ:ذمدتوىذادلؽانةذالؼانو3.2.1.  

مؾؼؿػؼمجؾماظشؾابماٌؾققثنيمسؾكمأنمايقاةماىؿعقؼةممترمخبؿقلمممم-
مربددةممعؼؾؼموتؼقضع مإجراءات مو مجدؼد مغػس مإظب مضبؿاج مضقاع مو متػؽؽ و

مًمبقادطةممجدؼدةمساجؾةمإلسطاءمدؼـاعقؽقة م مريمومتأرريماىؿعقات.قتـظقؿمومتلمممم
ماجملالمؼؼرتح ممذروطمادؿؼراربضرورةمتقصرياظشؾابمعـمم44 %مويفمػذا

ومؼربرمممرؾعامباٌؿطقسني.نياٌؤررؼـموتردقؿفؿمحؿكمؼصؾققامعفـقني،معدسؿ
مأوم ماالتؽال مدقادة مسؾك مظؾؼضاء مو ماظؿطقسل ماظعؿؾ مجدوى مبعدم مذظؽ ػؤالء

مم مدبضعمإلجراءاتمبريوضرارقةمومعبرطقةمععؼدة.ماظيتاٌلاسداتماألجـؾقةم
يفمحنيممـمررفماٌؿطقسنيريماىؿعقاتمعقعـماظعقـةمتؼرتحمتلصؼطمم26 %

م.األجـؾقةسؾكمعلاسداتماىؿعقاتمتؤطدمممعـفامم%م2.1 أنم
ميؽـمأنممقزقػفؿوبػضؾماظؿشغقؾماظدائؿمألطربمسددمعـماٌؿطقسنيمومتم-
م ضبلم ريماىؿعقاتمومتطقؼرػامخاصةمسؾكمذؽؾموؿعاتمومصدراظقاتمقـمتلم

ماربماىؿعقاتماألخرى.وؿقفامسؾكمتػظؿؼقؼؿفاموتالغبفاموم

ذذذريذاجلؿعوىذ:قادلدتوىذالثانيذ:ذمنطذالتد3.2.2.  

ممػـاكم- معـ ماىؿعقاتمم35 %أضؾ مظؿـشقط مودقؾة مأحلـ مبأن ؼعؿؼد
ماظذاتل ماظؿأرري مسؾك ماٌؿطقسنيمم،تؿقضػ ماٌـكررني مسؾك مصؼط ماالسؿؿاد أي

مضلم،اظشؾاب مؼػضؾ ممؿبقـؿا مبف مبأس متلريمم(عـفؿم%م25)ال مو متؤرر أن
ماظؽؾار مررف معـ ماأم،اىؿعقات مجقؾ معـ مصؼدمآلي ماظقدطل مايؾ مأعا باء.

مضؾقؾةمتؼػتا مغلؾة متؤررمماظيتمم(صؼطم%م11)مسؾقف مأن ماالصقد معـ ترىمأن
ممأنم ممامدؾؼ بنيماظشؾابموماظؽؾار.موغلؿـؿجممةاىؿعقاتمعـمررفمذراط
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م،مأعاأذػانماظشؾابمرادكةميفمعازاظتماالتؽالموماالسؿؿادمسؾكماظؽؾارم صؽرة
غاضفةموشريمواردةمبؼقةممصؾؿمتؽـماالسؿؿادمسؾكماظـػسماظـزسةماالدؿؼالظقةمو

مػ،ميفمتصقراتفؿ ماظقاضحمباظـلؾةمهلؿ مو ماٌؤطد اظرصضمذؾفممقإالمأنماظشلء
مماظـؼةمصقفؿماعداغوزارةماظشؾابمواظرؼاضةمبلؾبممعلؤوظلوم إلراراتاٌطؾؼم
مم ممعـمؼؼؾؾمأنمؼلقمرمم%م7مومالمؼقجدمإالمغلؾةممتاعا. ممم ممم ممممم معـمررفمػؤالء.ممم

ذ3.2.3.   ذالعؿومقة ذبالدؾطات ذاجلؿعقات ذعالقة ذ: ذالثالث وذأادلدتوى
ذالدقادقةذاألحزاب

ماىؿعقاتمعـمأتقإنماٌطاظبماٌؿم-* معلاسدة مو مظدسؿ رفماظلؾطاتمرة
اظعؿقعقةمدونمإضاعةمادرتاتقفقةمػفقعقةمظرتدقخمضقاسدمومحظقزمادؿؼالظقةم

ماًض مو ماٌطؾؼة مذؾف مظؾؿؾعقة مسرضة ماىؿعقات مجؾ موعؾ قعماٌؤدلات
ؼطاظؾقنمم%م60)اظلقادقةمماألحزابؾلؾطاتماظعؿقعقةمأومدقادقةمظمألشراض

صؼطمؼداصعمسـمصؽرةماالدؿؼالظقةمواالسؿؿادم9 % بقـؿامم(.ػذاماظـقعمعـماظدسؿ
ماًاصةمظؾفؿعقة.ماإلعؽاغقةسؾكم

متدخؾم مبعدم مؼطاظؾقن مسـدعا مواضح متـاضض ميف ماظشؾاب مجؾ مؼؼع مظؽـ و
م مأو ماظعؿقعقة مأنماماألحزاباظلؾطات ممتاعا مؼرصضقن مو مذؤوغفؿ ميف ظلقادقة

أومماٌلؤوظنيماحملؾقنيؼؽقغقامظعؾةمومأداةمتلؿعؿؾمإلرضاءمرشؾاتمومأػدافم
مماألحزاب مؼؿؿادون مو مجفة معـ ماٌلاسداتمميفاظلقادقة مسؾك مطؾقة االسؿؿاد

نمػذاماٌقضػمؼعربمصعالمسؾكمػشاذةمإ.معـمجفةمأخرىماٌاظقةمألجفزةماظدوظة
مو ماىؿعقؼة ممايقاة ماالغقؿقة. ماىـقـقة معرحؾؿفا ميف ماظـزسةمإعؽقثفا ن

مIndividuation) اظػرداغقة م( ماٌؿطقرةماظـاضفة ماظدول ميف ماظشؾاب ظدى
م.9اىؿعقؼةميفماىزائرماألوداطيفممشريمواردةاظدميؼرارقةمعامزاظتمذبفقظةموم

                                                                                                                           
ممم"individuation"مؼؤديماظـزسةماظػرداغقةمدؼعرفمب9 لؿؼالظقةمظطعؿؾقةمؼؿقصؾماظػردمسـمررؼؼفا
ؼؼقمممأصعالريمػقؼؿفمومطلبماالسرتافمبقادطةمػذهماهلقؼةمومعامؼصاحؾفامعـمقعؿربةم،ممتؽـفمعـمتلع

اظػردمػـاممبفا.مومالمتؿعارضماظـزسةماظػرداغقةممباألغاغقةموماظؿضاعـموماٌشارطةمععماىؿاسةمظذامصإن
ماىؿاسقةؼؿق ماظؿطقرات ميف ماظقضت مغػس ميف مو متطقره ميف مؼؿقؽؿ مصاسؾ معـ ماٌ" قل 30p،صدرذطر

BoudetB.
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ذاخلالصة

مصؽرتنيممظؼدم-* مغربز مو مغلؿعرض مأن ماظدرادة مػذه مخالل معـ تقصؾـا
ممػؿا:مرئقلقؿني

م3 ماظؽؾريميفم( ماظعفز معـ متشؽق مو معازاظتمضعقػة ماىؿعقؼة ماٌشارطة إن
ماٌلؤوظنيم مصشؾ مذظؽ مؼعؽس مضد مو ماًصقص. موجف مسؾك ماظشؾاغقة األوداط

موعؤدلاتماظدوظةميفمإدعاجماجؿؿاسقامػذهماظػؽةماهلاعةميفمتـؿقةماظؾالد.م
متعد2 مال ماظلقادقة ماٌؿاردة مو ماظػضاء مإن مامان( مو مأوظقؼات ػؿؿاعاتمعـ

اظشؾاب،موضدمزفرمذظؽمجؾقاميفمغػقرػؿمورصضفؿماظؼارعمظؾؿقزبمأوماالظؿزامم
ماظلقادلمومسدممثؼؿفؿممبرجالماظلقادةمومدراؼؿفؿمباظعؿؾماظلقادل.ممم

ظرتعبةمواضقةمسـماظعفزمماٌقاضػماظصادرةمعـماظشؾابمواٌؿارداتممإنم
اجملؿؿعم)إذمالبدمعـمماظؽؾريميفمذبالمثؼاصةماٌقارـةمومتؼفؼرمايسماٌدغلميف

مرأدفامومػاؼرتطق مسؾك مو ماالجؿؿاسقة ماظؿـشؽة معؤدلات ميف مخاصة تروصبفا
م مو ماألدرة ماٌدردة( ماظشؾابإن مإزاء ماظرمسقة مظؾلقادات ماٌؿؿاظل م،اظػشؾ

ماٌؿارداتممواإلرادة ممنط مغػس مسؾك ماظؿؿادي ميف ماظعؿقعقة مظؾلؾطات اظضؿـقة
م ميف ماإلاظلابؼة ماظؿفـقد مو مادؿعؿاهلامظماإلجؾاريرشام مو ماىؿعقؼة ؾػضاءات

م مثؿ مدقادقة ماظألشراض مشري مهرراٌعرضؾة مرباوظة مألي ادؿؼالظقةمومعؾـة
م مخارج متقظقفمماإلراراىؿعقات مأن ماظدوظة مترؼده ماظذي ماظدور مو اظرمسل

مسؾقفامظؾفؿعقات مضدمالمؼـؾئمصإن؛مموتػرضف ععممؼطقعةمواضقةبمذظؽمطؾف
ماظقاحد. مايزب مومماردات مثؼاصة مػذهممإنمروادب مغػس ميف اظؿؿادي

تؿقحمعلؿؼؾالمبربوزمومتطقؼرمالمماإلدرتاتقفقةمعـمررفماظلؾطاتماظعؿقعقة
طلمؼصؾحمظقسمطإعؿدادممهوجقدضادرمسؾكمصرضمذبؿؿعمعدغلمحؼقؼلموصعالم

م مو ممإمناظؾدوظة مو ماضرتاح موطؼقة مضروري معضادة"طشرؼؽ مسؾكمم"دؾطة ضادرة
ماظؼق معقزان مواتزاغفاضؾط ماحملؾلمى ماٌلؿقى مواجملؿؿعممسؾك مظؾدوظة خدعة
 سؾكمحدمدقاء.م


