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إـساـقات

فـاء ذرقؽي

ؿؼدؿة

 مإذؽاالم، موعـذ مسؼقد،ذؽّؾت معشارطة ماظشؾاب ماٌغربل ميف ماظشلن ماظعؿقعل
مصؿـفؿمعـ مذػبمظؾؼقلمبقجقدم. دقدققظقجقامحؼقؼقّامذغؾماظعدؼدمعـماظدّاردني
مغؿقفة ماغعدامماظـؼةميفماظؿـظقؿاتماىؿعقؼةم،حاظةمعـماظعزوفمسـمػذهماٌشارطة
 مبقـؿاماسؿدلم، موتعؾرلا مسـمسدمماظرضك مسـ مآدائفا،واظـؼابقةمواٌمدلاتمايزبقة
آخرون مأنّ ماظشؾاب مؼعقش محاظة معـ م"اظؿؿزّق مواإلحؾاط" ألنّ ماظـلؼ ماالجؿؿاسلم
 م.واظلقادلمباجملؿؿعماٌغربلمٕم ُؼؿؽّـفؿمعـمهؼقؼماغؿظاراتفؿموتطؾعاتفؿ
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أدّت مصقرةم"اظربقعماظعربل"،ماظيتمذفدتفامبعضمذبؿؿعاتماٌـطؼة ماظعربقة،م
ودؼـاعقةم" 42مصدلاؼر" 4ماظيتمسرصفاماجملؿؿعماٌغربل موعامترتبمسـفامعـمعشارطةم
صعؾقة موصاسؾة ميف مصػقف ماظشؾاب ماٌغربل ،مإظب مجعؾ مإسادة ماظؿػؽرل ميف محصقؾةم
اظدرادات ماظلابؼة مأعرا مضرورؼا ،مطؿا ماسؿدل مػذا ماظظرف مأؼضا مصرصة مٌلاءظةم
زبؿؾػ ماٌمدلات ماظلقادقة موصاسؾل ماجملؿؿع ماٌدغل مسـ مأدوارػا ميف متلررلم
اظشؾاب موادؿقعابفؿ .مويف مػذا ماظصدد ،متعدّ ماظؿـظقؿات ماىؿعقؼة معـ مبني مأػؿّم
اٌمدلات ماظيت متؾعب مػذا ماظدور ماظؿـشؽقي ،موسؾقف متؾدو مدرادة ماظعالضة مبنيم
اظشاب مواىؿعقة مأعرا مباظغ ماألػؿقة مظػفؿ مجزء معـ مإذؽاظقة معشارطة ماظشؾاب ميفم
اظشلن ماظعؿقعل معـمخالل مهؾقؾمآظقات ماالذؿغال ماظقاضعل مظؾؿـظقؿاتماىؿعقؼةم
باٌغرب؛ مطؿا مؼؾدو مأؼضا مأغّف معـ ماظضروري ماظقضقف مسؾك ماٌـظقعة ماظؼقؿقة ماظيتم
تشؿغؾموصؼفا ماىؿعقةمباٌغرب موععرصةمدرجةممتاػقفا مععماظؼقؿماظيتمأُغشؽتمعـم
أجؾفامواٌؿؿـؾة،ميفمجزءمعـفا،ميفمضقؿماظدميؼرارقة،ماٌشارطةمواٌلاواة .م
تطرحماظقرضةماظؾقـقةمتلاؤظنيمربقرؼني.مضبقؾ ماظلمالماألولمإظبمحبثماظؼقؿم
اظيت م ُؼروّجمشلاماظعؿؾماىؿعقيمباٌغرب موعدى متلرجحمعؽاغؿفا مبنيموصػفامذباالم
إلغؿاج معـظقعة مضقؿقّة مخاصة مأو مذبرد مآظقة متُؽرّس ماظؼقؿ ماالجؿؿاسقة ماظلائدةم
واظغاظؾة ،متـلفؿ مأو متؿؾاسد مضقؿفا معع ماظؼقؿ ماٌرجعقة .ممبعـك مآخر :مأال مميؽـم
اسؿؾارماىؿعقةمإزلامجدؼدامواعؿدادامظؿـظقؿمضدؼؿ؟مأالمميؽـماسؿؾارماإلصالحاتم
اظيتمعلّتم"اىْؿاسة"،مغؼطةمهقّلمعـمذؽؾفاماظؿؼؾقديمإظبم"اىؿعقة"ميفمذؽؾفام
ايدؼث؟مأممأنماىؿعقةمػلمباظػعؾمتـظقؿمحدؼث،متلثرمسـمررؼؼماظػاسؾنيمصقفم
 4زفرتم"حرطةم42مصدلاؼر"مباٌغربمسؼبمأحداثمعامزللمبـم"اظربقعماظعربل"،مإذمضاعتمبعضماىؿعقاتم
ايؼقضقةم اٌغربقةمبؿـظقؿموضػاتماحؿفاجقةمأعاممطؾمعـمدػارتلمتقغسموعصرمباظعاصؿةماظرباطمتضاعـامععم
اظشعؾنيم(اظؿقغللمواٌصري)؛موبعدمأدابقعمضؾقؾةمعـمتـظقؿمػذهماظقضػات،مسؾّرمبعضم"ذؾابماظػقلؾقك"،م
واظذيمتقجدمغقاتفماظصؾؾةمضؿـماظشؾابماٌشاركمبقضػاتمدؼلؿدل موؼـاؼرماظؿضاعـقة،مسـمصعؾمعطؾيبمعـم
خاللمإحداثمصػقةمباٌقضعماالجؿؿاسلمؼدسقمعـمخالظفمإظبمصؿحمغؼاشمععمعؾؽماٌغربمهتمذعارم"عغاربةم
ؼقدونماظؿقاورمععماٌؾؽ"؛مذعارمأدّىمإظبمتعؾؽةم"اصذلاضقة"موادعةمظؿؿكذماظدسقةم"ظؾؿقاورمععماٌؾؽ"مبعدام
آخرا،ممتـؾميفمبؾقرةموصقاشةمبقانمعطؾيبمسؾّرتمخالظفمعؽقّغاتمايِراكماظذيمطانمإظبمحدودمتؾؽماظؾقظةم
اصذلاضقا،مسـمأػؿمعطاظؾفامظقؿؿماالغؿؼالمبعدمذظؽمعـماظعإماالصذلاضلمإظبماظػضاءماظعؿقعلمعـمخاللمتؼدؼؿم
صققىماظؾالغماٌطؾيبممبممترمصقػلمسؼدممبؼرماىؿعقةماٌغربقةميؼققماإلغلانمباظرباط،مؼقمم 75معـمصدلاؼرم
،4277مأسؼؾؿفماظدسقةمظؿـظقؿمعظاػراتمدؾؿقةمبؿارؼخم 42مصدلاؼر،مواظيتمسؿّتمذبؿقسةمعـماٌدنمواٌراطزم
ايضرؼة،مطؿامضؿّتمصصائؾمإؼدؼقظقجقةمودقادقةمعؿعددة .م
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باٌـظقعةماظؼقؿقةماٌلرلةمظؾؿفاظسماىؿاسقةماظؿؼؾقدؼة؟5موضبقؾماظلمالماظـاغلمإظبم
اظؾقثميف معقضعماظشؾابمداخؾماظعؿؾماىؿعقي مواٌؽاغةماظيتمؼؿؿؿع مبفا مضؿـم
ػذاماٌشفدمعـمخاللمهؾقؾمعفاعفموػقاطؾمتقاجده.
ضؾؾ ماظؿطرق مشلذا ماظشؼ معـ ماظؿقؾقؾ ،مدـؼقم مبادؿقضار مغشلة موتطقر ماظعؿؾم
اىؿعقي-اىؿاسل مباٌغرب معـ مجفة ،مواظقضقف معـ مجفة مأخرى مسـد مبعضم
اظـؿائجمواًالصاتماإلعدلؼؼقةماٌرتؾطةمباظعؿؾماٌقداغلمحقلمإذؽاظقةماالدؿؿرارم
أو ماظؼطقعة ماٌقجقدة مبني ماٌـظقعة ماظؼقؿقة ماٌلرلة مظؾعؿؾ ماىؿعقي مواظؼقؿ ماظيتم
ضبؿؾفاماظشابماٌـكرطميفماظؿـظقؿاتماىؿعقؼة .6م

 .1اجملتؿع املدـي يف املغرب :ؿن األذؽال اؾتؼؾقدقة-اؾعػوقة إىل
اؾتـظقؿات اجلؿعوقة

إنّ م اظؿػؽرل ميف ماظعؿؾ ماىؿاسل ،معفقؽال مطان مأو مشرل معفقؽؾ ،مظقس مواضعام
جدؼدا مباظـلؾة مظؾؿفؿؿع ماٌغربل ،مصايرطة ماىؿعقؼة مباًصقص مظقلت مأعرام
علؿفدّا مباظـلؾةمظف محبقثمسرف مأمنارامسدؼدةمعـماٌشارطةماالجؿؿاسقة،موشلذام
صنغّ ف مظقس معـ مضؾقؾ ماجملازصة ماظؼقل مبقجقد م"ورؼب ماجؿؿاسل موادع ماظـطاقم
وعذلدخ ميف ماظـلقج ماىؿعقي . "...معا مؼمطد موربة ماجملؿؿع ماٌغربل ميف ماظعؿؾم
اىؿاسل-اىؿعقيمػقموجقدماظعدؼدمعـمأذؽالماظؿـظقؿاتميفموؾقاتفاماظؿؼؾقدؼةم
طـ"اظؿقؼزة" ،م"اىؿاسة" ،م"ايـطة" ،...مأو ميف مأذؽاشلا مايدؼـة ماٌؿؿـؾة ميفم
اىؿعقات،ماظـؼابات،ماألحزاب،ماظؿعاوغقات...مواٌالحظاتماٌلفؾة ميفماظعؼقدم
األخرلة متدلز مدؼـاعقة معبعقؼة مال مميؽـ ماالدؿفاغة مبفا مواٌؿؿـؾة ميف متزاؼد مسددم
7

 5ذرؼؽل ،مػـاء م( ،)4277ماؾشباب واجلؿعقات اؾتـؿوقة :بني اؾتحوالت االجتؿاعقة واملـظوؿة اؾؼقؿقة.
درادة ؿقداـقة جبفة اؾرباط-دال-زؿور-زعري،مأرروحةمدطؿقراهميفمسؾؿماالجؿؿاع،مهتماذراف مد .مسؾلم
أعفان،مجاععةمربؿدماًاعسماظرباط-أطدال،مطؾقةماآلدابمواظعؾقمماإلغلاغقة .م
 6م ؼـدرجمػذاماظعؿؾماٌقداغلمداخؾمإرارمادؿؽشايفموتلاؤظلمحقلمدورمتـظقؿاتماجملؿؿعماٌدغل،مععماظعؿؾم
سؾكمدرادةمعدىماالدؿ ؿرارمأوماظؼطقعةماٌقجقدةمبنيماٌـظقعةماظؼقؿقةماٌلرلةمظؾعؿؾماىؿعقيموتؾؽماظؼقؿماظيتم
ضبؿؾفاماظشابماٌـكرطميفماظؿـظقؿاتماىؿعقؼة.مسلؾمػذاماظؾقثمسشرؼـمعبعقةمتـؿقؼةمباٌغربم(ورـقة-
جفقؼة-ربؾقة) مجبفة ماظرباط-دال-زعقر-زسرل م(اظقدط مايضري-اظؼروي-ذؾف محضري) ،موػق معقدانم
أرروحةماظدطؿقراهماٌذطقرةمدابؼا .م
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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اىؿعقات ،موطذامتلؼقدمػذهماٌؾادراتمورباوظةمػقؽؾؿفامعـمررفمأسؾكمعمدلةم
يفماظدوظة.
يف مػذاماظلقاق،موجبماظؿلاؤلمحقلم"اشلقؼةمايؼقؼقة"مظؾؿـظقؿماىؿعقي،م
ػؾ مػق مصعال متؼؾقد معذلدخ ميف ماظـؼاصة ماٌغربقة موبـقاتفا ماظؿؼؾقدؼة مباسؿؾار مأنم
اٌغاربة،موسؾكمعرّ ماظؿارؼخ،مطاغقامعـؿظؿنيمبشؽؾمعباسلمعـمأجؾمهؼقؼمبعضم
اظغاؼاتماالجؿؿاسقة مأوماالضؿصادؼةمأوماظـؼاصقة،موذظؽمسـمررؼؼمآظقات ماظؿضاعـم
واظؿكزرماالجؿؿاسقنيمأو مسـمررؼؼمبعضماظؿـظقؿاتماظؿؼؾقدؼةمعـؾم"اىْؿاسة"؟مأمم
أنّ ماىؿعقة متـظقؿ محدؼث مباجملؿؿع ماٌغربل ،مٕ مؼر ماظـقر مإال ميف مسفد مضرؼبم
باسؿؾاره ،ميف مذؼف ماظؼاغقغل ،مذؽال متـظقؿقا معلؿقحك ،ميف مجزء مطؾرل معـف ،معـم
اظؼاغقنماظػرغللمظلـةم7727؟ م
ؼعؿدل مضاغقن م 7727ممبـابة مربطة محازلة ميف متؼـني مسؿؾ ماجملؿؿع ماٌدغل ميفم
صرغلا،مطؿامأنّمسددامطؾرلامعـماظدول،موعـمبقـفاماٌغرب،مادؿؾفؿتمعـمروحمػذام
اظؼاغقن موغصّف ميف مصقاشة ماظؼقاغني ماٌؿعؾؼة مباظعؿؾ ماىؿعقي ،موعـ مبقـفا مزفرلم
ايرؼات ماظعاعة مظلـة م ،7736مواظذي ماسؿدل مآغذاك معـ مررف مايرطة ماظؿؼدعقةم
اظـاذؽة مخطقةمأدادقةميفمبـاءماجملؿؿعماظدميؼرارلمودوظةماٌمدلات.مظؼدمخضعم
ػذاماظؼاغقن ،مصقؿامبعد،مظعددمعـماظؿعدؼالتماظيتمتعؽسماظذلاجعمأوماظؿؼدمميفم
ػاعش مايرؼة ماٌذلوك مشلذه ماظؿـظقؿات .مصاظؿعدؼؾ ماألدادل معـال مشلذا ماظظفرلم
اٌقاصؼمظلـةم،7751موػلميظةمحازلةميفماحؿدادماظصراعمبنيماظدوظةموايرطاتم
اظلقادقة مشرل ماٌـظؿة مخاصة ميف مأوداط ماظشؾاب ماىاععل مبعدعا ماغؿفت محبؾّم
االهادماظقرينمظطؾؾةماٌغربميفماظلـة مغػلفا،مأوجد متراجعاتمطؾرلةمسـمسددم
عـمايرؼاتماظعاعةماظيتمطاغتمتعؿدلمإظبمذظؽماينيمعؽلؾامظؾؿفؿؿعماٌدغل.م
تلؿدسل ماإلجابة مسـ مػذه ماألدؽؾة مرصع مجزء معـ ماظؾؾس ماٌرتؾط مبـشلة ماظعؿؾم
اىؿعقيمباجملؿؿعماٌغربل ،مواظرجقعمإظبمتطقر ماألذؽالماظؿؼؾقدؼةمدابؼةماظذطر،م
واظقضقف مأؼضا مسؾك مأوجف ماظؿشابف مواالخؿالف ماٌقجقدة مبقـفا موبني ماىؿعقةم
ايدؼـة .مصؼد ماذؿغؾت مآظقات ماظؿضاعـ ماىؿاسل مسؾك معلؿقى ماىؿاسات مسدلم
8

 8حلبمدرادةمضاعتمبفاماٌـدوبقةماظلاعقةمظؾؿكطقطمباٌغرب م) ،(2011مؼصؾمسددماىؿعقاتمباٌغربمإظبم
22557معبعقةم(إظبمحدودمدـة .)4225

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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ذبؿقسةمعـماظؿـظقؿاتماظيتمٕمتؽـمصؼطمحؽرامسؾكماظقدطماظؼروي،مصعؾكمدؾقؾم
اٌـالمتعدّ م"ايـطة" مذؽالمعـمأذؽالماظؿـظقؿاتماىؿاسقةماظؿؼؾقدؼةماظيتمطاغتم
تلـدمشلاميفماٌدن معفؿّةمتـظقؿماظعالضاتمبنيمايرصقني.مأعّام"اظؿقؼزة" مصفلمغقعم
عـ ماظعؿؾ ماىؿعقي ماظذي مؼرتؽز مسؾك معؾدأ ماظعؿؾ ماىؿاسل مواظؿضاعـم
االجؿؿاسل ،9مواٌؿؿـؾة مأغشطؿفا ميف مبـاء ماظطرق ،مإصالح ماٌلاجد موشرلػا ،مظؽـم
أؼضا متؼقم مبؾعض ماألسؿال ماىؿاسقة مطايرث مواظزرع مظػائدة ماألذكاص ماٌعقزؼـممممممممممم
أو ماألذكاص ماٌلـّني ،مبقـؿا ممتـؾ م"اىْؿاسة" مداخؾ ماظدوّار مدساعة مأدادقّةم
ظؾؿضاعـماىؿاسل ،موتعؿؾمػذهماألذؽالمعـماظؿـظقؿاتمسؾكماٌلاػؿةميفمعلاسدةم
احملؿاجنيمواألذكاصماٌصـػنيميفموضعقةمصعؾة .10م
شرلمأغّفمالمميؽـمإشػالمغؼطةمأدادقةمعـّؾت،محلبمتؼدؼرغا،معـعطػامػاعاميفم
اغؿؼالمبعضم"اىْؿاسات"معـمذؽؾفاماظؿؼؾقديموشرلماظرزللمإظبمذؽؾمعـمأذؽالم
اظؿـظقؿات ماظيت مؼلرلػا ماظؼاغقن مبدل ماظعرف ،موباظؿاظل معرورػا معـ مدورػام
االجؿؿاسل مواظلقادل ماحملؾل مإظب مذبال ماظؿكصّص .مصؼد مسؿؾت ماإلدارةم
اظؽقظقغقاظقة،ميفمبداؼةمايؿاؼةماظػرغلقةمععمظققرل11موبعدمإصدارمزفرلم،127774م
إظب مهقؼؾ ماظعدؼد معـ م"اجملاظس ماىؿاسقة ماظؿؼؾقدؼة ماظؼروؼة" مإظب م"جِؿاساتم
رزلقة" متؿؿؿعمبقضعقة مضاغقغقة.موبعدمدـقاتمعـمذظؽ مبدأت متظفرمأذؽال معـم
"اىْؿاسات" مذات مدبصّصات مربدّدة محقث مطاغت معفؿة م"اىْؿاسة ماظؼاغقغقة"م
تؿؿـؾ ميف ماظؾتّ ميف ماظشمون مذات ماالرتؾاط مباظلرضة ،ماظؼؿؾ ،مإخل م(اىرمية) ،ميفم
حني مأدـدت مظـ"اىْؿاسة ماإلدارؼة" ،موػل مأطدل محفؿا معـ مدابؼؿفا ،معفؿةم
االػؿؿام مباظشمون ماحملؾقة ،مواظيت مطاغت متؿؽقّن معـ مرؤداء ماظؼرى مهت معراضؾةم
اإلدارةماظؽقظقغقاظقة.موخاللمأربعقـقاتماظؼرنماظعشرؼـمأصؾقتم"اىْؿاسة"معدسقةم
9

Roque, M.-A. p. 270.
Bourqia, R. (2005), p. 25.
اٌارؼشال مظقؼس مػقبرل مظققرل ،مأوّل معؼقؿ مسام مصرغلل ميف ماٌغرب م(بني مدـيت م 7774مو .)7744مطاغتم
10

11

ادذلاتقفقؿف ماظعلؽرؼة مترتؽز ،معـ مجفة ،مسؾك م"دقادقة ماظؿفدئة" ،موذظؽ مبنخضاع ماظؼؾائؾ ماٌؿؿردة مسؾكم
اظلؾطان.موعـمجفةمثاغقة،مطانمؼرىميفماٌمدلاتماظؿؼؾقدؼةم(اظدؼـ،ماظؼؾقؾة،ماٌكزن،ماظزواؼا)...ماظقدقؾةم
األعـؾمظػفؿمأظقاتماذؿغالماجملؿؿعموباظؿاظلممتؽنيماٌلؿعؿرمعـماظؿقؽؿمبزعامماألعقر.مظذامطاغتمادذلاتقفقؿفم
اظؿقدعقةمعؾـقةمأدادامسؾكماظؿدخؾماظعؾؿل،ماظذيمأوطؾفمظؾعؾؿاء.
 12صدرتمعرادقؿمسـماإلضاعةماظعاعةمتقضحمطقػقةمتشؽقؾمواذؿغالم"احملاطؿماظعُرصقة"مأوم"احملاطؿماىؿاسقة"
) (les Jmaâ-judiciairiesاٌؿؿقزةمسـ ماىؿاساتماإلدارؼة ) (les Jmaâ - administrativesاظيتمزفرتم
مبؼؿضكمزفرل  47غقصؿدل  7774ظؿلقرلماٌؿؿؾؽاتماىؿاسقةمظؾؼؾائؾ .م
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إظبمظعبمدورمجدؼدميفمإرارمعشروعمهدؼثماظقدطماظؼروي،موطانمذظؽمؼفدفمإظبم
حثّ ماظؼروؼني مسؾك متدبرل موتلقرل ماظضقعات ماظػالحقة ماىؿاسقة ،موبذظؽ مطاغتم
"اىْؿاسة"معؽقغة معـمذبؿقسةمعـماألسقانماظذؼـممتّ متعققـفؿمعـمررفماٌلؿعؿرم
اظػرغلل.مأعّاميفمغفاؼةمصذلةمايؿاؼة،مصننّمإدارةماٌؼقؿماظعامموجدتميفم"اىْؿاسة"م
ودقؾةمظؿطؾقؼماظالعرطزؼةماإلدارؼة.مباٌؼابؾ،مادؿؿاظتماإلدارةمبعضم"اىْؿاسات"م
إظبمصػفا،مومتّ متشؽقؾمعبعقاتمضاغقغقةماغطالضامعـماظؿـظقؿماىؿاسلماظؿؼؾقديم
إلضػاء ماظشرسقة ماظؼاغقغقة مسؾقفا ،مصؼاعت مبنناز مذبؿقسة معـ ماٌشارؼع ماٌؿعؾؼةم
بنعدادمبعضماظؼرىمبشؾؽةماظؽفرباءمواٌاءماظصاحلمظؾشرب .13م
صؿح مهقّل ماألذؽال ماظيت مسرصؿفا م"اىْؿاسة" مباجملؿؿع ماٌغربل مسدل معراحؾم
تارطبفماجملالمظـؼاشماٌشؿغؾنيمباظعؾقمماالجؿؿاسقة،مإذمذػبماظؾعضمإظبماظؼقلم
بلنّ مػذهماألذؽالمعامػلمإال معمدلاتمزبؿؾػة مالمتشذلكمععم"اىْؿاسة" مإالّ معـم
حقثماظؿلؿقة،مظذاممتّ ،محلبمػذاماظؿقّجف ،ماسؿؾار ماظؿـظقؿاتمدابؼةماظذطرمالم
تعؿؾمدقىمسؾكم"احملاصظةمسؾكمادؿمضدؼؿمعـمأجؾمتـظقؿمجدؼد"14؛مويفماٌؼابؾم
بـك ماظطرح ماآلخر معشروسقة مخطابف ماسؿؿادا مسؾك معشروسقة مادؿؿرار م"اىْؿاسة"م
متاذقا معع ماظػؽرةماظؼائؾةمبلنّ مػذاماظؿـظقؿ موسؾكماظرشؿمعـماسؿؾارهم"تـظقؿامعقّؿام
وسؼقؿا"،15مإالمأنّم"ذبؾسماىْؿاسة"مالمؼزالمؼؿؿؿّعمحبققؼؿف .م
ؼرتؽزماظطرحماٌداصعمسـ محققؼّةموحقاة م"اىْؿاسة" مسؾك مصؽرةمتشؽقؾم"اظدُوّار"م
وصؼماٌعـكماإلداريمظؾؽؾؿةمواٌؿداولميفمصذلةمايؿاؼة،ماٌرتؾطةمبؿشؽقؾم"اىْؿاسةم
اظؼروؼة"مبعدماالدؿؼالل،مضؿـمدقاقماظؿدابرلماشلادصةمإظبمتشدؼدماٌراضؾةماظلقادقةم
سؾك ماٌلؿقى ماحملؾل مبفدف ماظؼضاء مسؾك ماظؿـظقؿات ماٌقجقدة مدؾػا م(عـ مبقـفام
"اىؿاسة")مأومضؿّفامإظبمصػماظـظامماظؼائؿ.م م

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.

 15تؾـّكمػذاماظطرح،مأيمسؼؿموسدممجدوىم"اىؿاسة"ميفمذؽؾفاماظؿؼؾقدي،ماإلدارةماظؽقظقغقاظقة،موذظؽمعـم
وجفةمغظرماظعؼالغقةماظؾرلوضرارقة،مصؽانمايؾ ،مباظـلؾةمشلذهماىفة،مػقماظعؿؾمسؾكمهدؼثمػذاماظؿـظقؿم
وصؼماإلصالحاتماٌشارمإظقفا.
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 .2اجلؿعقة اؾتـؿوقة واؾشباب املغربي

ؼشؽّؾ ماظؾـاء ماظـظري مٌػفقم ماظشؾاب مهدؼّا ميف محد مذاتف ،مإذ مٕ متلؿػدم
دقدققظقجقاماظشؾابمعـمتراطؿمأطادميل مطاف مظؿظؾميفمشاظبماألحقانماخؿصاصام
"عؿـازسا مسـف مأو متقؿة مجاغؾقة" مؼؿؿّ ماظؿطرّق مإظقفا مطؾؿا متعؾّؼ ماألعر مباألدرة،م
اظذلبقة،ماالسبراف...معـمػـامتلتلمعشروسقةماظلمالمحقلمعامإذامطانم"اظشؾاب"م
عقجقدامباظػعؾمطقاضعماجؿؿاسل.مإنّ متؾاؼـمربدّداتماظشؾابموزروصفماالجؿؿاسقةم
واظـؼاصقة مصبعؾمعـفمعػفقعامعؿعدّدماألبعادماغطالضامعـمتعدّدمواخؿالفماٌؼارباتم
اٌػاػقؿقةماظيتمتؿـاوظف .م
ؼشدّد مبقردؼق 17سؾك مأنّ معالعح ماظشؾاب متؿقدّد متؾعا مظؾؿقاضع ماالجؿؿاسقةم
وعؼؿضقاتفا موصؼ مدقاق ماًقط ماظـازؿ مظـظرؼؿف ماظلقدققظقجقة محقل ماظـم
"ػابقؿقس" ،18مبعؾارة مأخرى ،مصننّ مػذه ماٌالعح متؿشؽّؾ موصؼ ماخؿالف مأغقاعم
اظرأزلالماٌدردل،ماظـؼايف،ماالضؿصاديمواظعالئؼلماظيتمؼؿؿؿّعمبفامعاظؽقػا،موػـام
ؼصؾح مرأس ماٌال معقضقع ماظرػان م(االجؿؿاسل) مػق ماظذي مؼـظؿ ،مبؾ موضبدّدم
وضعقؿفؿ مبصػؿفؿ مذؾابا .موحلب مػذه ماظـظرة ،مال موجقد مظؾشؾاب م(بصقغةم
اظؿفرؼد)معاداعتمػذهماظقضعقةمغؿاجمعؿغقّرموعؾينّ مداػؿتميفمتؽقؼـف مأغقاعمعـم
اظرداعقؾمواظرػاغاتماظيتمتمررػا.مصاظذلاطؿماظذيمؼعرصفمػذاماظرأزلال مباخؿالصفم
وتعدّدهمػق اظذيمعـمذلغفمردؿمععإماظشؾابموهدؼدهمطؿػفقمماجؿؿاسلموثؼايف .م
ؼػرض ماظؿعاعؾ معع معػفقم ماظشؾاب ميف ماظقاضع ماٌغربل مأخذ مايذر ماظضروري.م
صنذامطانمػذامعػفقعامجدؼدامباظـلؾةمظؾؿفؿؿعاتماألوروبقةمواألعرؼؽقة،مصنغّفمؼعؿدلم
أطـرمجِدَّةًميفماجملؿؿعماٌغربل،موإذامطانماظشؾابمباجملؿؿعاتماظلابؼةماظذطرمصؽةم
أطـر مواغلا ،مصننّ ماألعر مضد مطبؿؾػ مباظـلؾة مظقاضع ماظشؾاب ماٌغربل .متؾقّـ مػذهم
اٌعطقاتمبلغّفمالمميؽـماخؿزالماظشؾابميفمبعدهماظدميقشرايفمأوماظؼاغقغل،مإذمؼؾدوم
جؾقامتلثرلمواغعؽاسمػذاماظؿعدّدمسؾكماظؾـاءماالجؿؿاسلمواظـؼايفمظؾؿراحؾماظعؿرؼة،م
16

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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األعر ماظذي مضبثّ مسؾك متؾين ماظػؽرة ماظؼائؾة مبارتؾاط معؽاغة ماظشؾاب مباظذلدّدم
واظشؽ،19محقثمؼصؾحمعـماظصّعبمايلؿميفمحدودموممقّزاتمػذهماٌؽاغة .م

 حضور اؾشباب ؿن خالل ؿفؿة اجلؿعقة

ظعؾّ معـمبنيمعمذراتماظؿغقّرماالجؿؿاسلماظيت مسرصفا ماٌغربمػقماظؿزاؼدماظؽؾرلم
اظذي مذفدتف ماظدميقشراصقة ماىؿعقؼة معـذ ماالدؿؼالل مإظب مؼقعـا مػذا معصققبام
باالرتػاعماٌفؿميفم"غلؾةمخصقبةماظعؿؾماىؿعقي" ،20مشرلمأنّ ماػؿؿاعاتماظؼطاعم
اىؿعقي مباٌغرب مال متعؽس مصعؾقا محفؿ ماظؿققّالت ماالجؿؿاسقة ماظيت مسرصؿفام
اجملؿؿع،مخصقصاماظؿققّالتماظيتمسرصؿفاماظذلطقؾةماظعؿرؼة.21م م
ؼؿضح مجزء معـ مػذه ماٌػارضة ،ميف مذؼفا ماألول ،معـ مخالل معقادؼـ متدخّؾم
اىؿعقاتمباٌغرب 22مإذمتفؿؿّ م 73527معبعقةمعـمأصؾم 22557معبعقةم()%13.4م
باجملاالتمذاتماظصؾةمباظؿـؿقةمواظلؽـ،موتشؿغؾم 74712معبعقةم( )%45.7مسؾكم
اٌقاضقع ماٌرتؾطة مباظـؼاصة مواظرؼاضة مواشلقؼات ،مأعّا ماظؾاضل مصؿظؾّ مذباالتم
اػؿؿاعاتفامعؿّصؾةممبقاضقع مزبؿؾػة معـؾماظؾقؽة ،ماظؿعؾقؿ،ماألغشطةماًرلؼّة...
وػذهمايصقؾة متعؽسمذؾفمشقابمظؾؿـظقؿاتماىؿعقؼةماظيتمتُعـك مبشؽؾمعؾاذرم
باظشؾاب.مويفماظشؼماظـاغل،متؿّضحمعالعحمػذهماٌػارضةمعـمخاللماالذؿغالِماظقاضعلم
ظؾعضماظؿـظقؿاتماىؿعقؼـّة،23مواظيتمتؽرّسمذبؿقسةمعـماظؼقَؿماظؿؼؾقدؼةماٌؿعؾؼةم
باظلّـ مو"أصضؾقة ماظؽؾار مسؾك ماظصغار"؛ مضقؿ معا متزال محاضرة مبؼقّة مداخؾ مػذهم
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.
 20عـذمدـة  7734إظبمحدودمعـؿصػمٔاغقـقاتماظؼرنماٌاضل،مطانماجملؿؿعماٌغربلمؼعقشمحرطقةمعبعقؼةم

داطـة،مظؿعرِفماظدؼـاعقةماىؿعقؼة،موعـذمعـؿصػمٔاغقـقاتماظؼرنماظعشرؼـ،متطقرامعؿصاسدامإذماغؿؼؾتم
ػاتفماظـلؾة،ميفمزرفمسؼدمواحدمصؼط،معـ  %2.7إظب  ،%71ظؿؼػزمإظب  %11.4عامبنيمدـة  4222و،4222
وظؿعرفميفمزرفممخسمدـقاتمصؼط ( )4223-4222زؼادةمبـلؾةمتػقق .%72

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
 21تؾؾغ مغلؾة ماظلاطـة ماٌذلاوحة مأسؿارػا معا مبني م 22-73مدـة :م ،%25.3موذظؽ محلب مإحصاء ماظلؽـكم

واظلؽانمظلـةم .4272م
Enquête Nationale auprès des Institutions Sans But Lucratif (ISBL), (Exercice 2007),
Rapport de Synthèse. op.cit., p 23.
 23ذرؼؽل ،ػـاءم(،)4277ماؾشباب واجلؿعقات اؾتـؿوقة ،عرجعمدابؼ .م
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اظؿـظقؿات،مإذمأنّ ماىؿعقاتماٌدرودة ،معـمخاللمتصرضبات ماٌؾققثني ماظذؼـم
سلؾفؿماظؿقؼقؼماٌقداغلماٌشارمإظقف،متعؿؾمباألداسمسؾكمإسادةمإغؿاجماظؼقؿمغػلفام
وغؼؾفامعـماٌلؿقىماالجؿؿاسلماظعػقيمإظبماٌلؿقىماٌمدلاتلماٌـظؿّ،موػـامتعؿدلم
صؽةماظشؾابممبـابةماظغائبماألطدلميفمجؾّ معؽاتبماىؿعقات ماٌدرودةمخاصةميفم
عقاضعمادباذماظؼرار،موػقمعامدقفعؾمعـماظؾدؼفلمادؿؿرارمعالحظةمشقابموسزوفم
اظشؾاب ،مبقصػفؿمصاسؾل ماظعؿؾماىؿاسل ،ميفمطؾماظدراداتماظلابؼة ،معامصبعؾم
اىؿعقات مأغلاض ًا ممتقؾ مإظب ماالغغالق مسؾك مذاتفا موتلعك مإلسادة مإغؿاج مذاتفا معـم
خاللماظؼقؿمواالدذلاتقفقاتماظيتمالمؼؿؼازلفاماظشؾابمععفاموالمؼؼؿـعمبفا .م
غػصّؾ مصقؿا مؼؾل مػذه ماظـؿائج ماظعاعة مبغقة ماظؿعرّف مسؾك مػاعش مايرؼة ماٌؿاحم
ظؾشؾاب مداخؾ ماظؿـظقؿ ماىؿعقي ماغطالضا معـ مبعض ماٌمذرات ماظلقدققظقجقة،م
ودـؼقم مباظقضقف مسؾك مدرجة متػاوض ماظشؾاب ماىؿعقي محقل معشارطؿف مداخؾم
اىؿعقة :مػؾ مؼؼػ معقضػ مايقاد مأم مضباول ماظؿغقرل مواالضذلاح ميف مزؾ ماصؿؼادم
اظـلقج ماىؿعقي مواصؿؼاره مظؾؾعد ماالدذلاتقفل مواظؿـظقؿل؟ مدـؿلاءل مسؾك مضقءم
ذظؽمسـمعؽاعـماًؾؾماظيتمتشؽقمعـفؿامجؾّماىؿعقاتماٌؾققثة .م
صػقؿامطبصماظشّؼماٌؿعؾّؼممبفؿةماىؿعقة،مندمأنّ مرداظؿفامضدمسؾّرتمسـم
اػؿؿاعات مأخرى مإظب مجاغب ماػؿؿاعفا مباجملال ماظؿـؿقي ،مطؿا مظق مطاغت ماظؿـؿقةم
باظـلؾةمشلامعـػصؾةمسـماٌقارـةمعـال مأو اظؿقلقسمواظؿقسقة .أعّاماىاغبماٌؿعؾؼم
باظػؽاتماٌلؿفدصة،مصؼدمتؾقّـمأنّ متلعمسشرة معبعقة معـمبنيمسشرؼـ متلؿفدفم
اظشؾاب،مطؿامهؿؾماٌرأةمعؽاغةمعفؿّةمداخؾماالػؿؿاعاتماىؿعقؼة،مإذمأنّ مدؾعم
سشرةمعبعقةمتلؿفدفماٌرأة ممتؾقفامصؽةماألرػال.مػذهماٌعطقاتماظؽؿقةمالمتعؽسم
اٌؽاغة مايؼقؼقة مظؾشؾاب موال مظؾؿرأة مداخؾ ماػؿؿام ماظـلقج ماىؿعقي ،موال متؽػلم
السؿؾار ماظشؾاب معرطز ماالػؿؿام مباظـلؾة مشلا ،موؼؾدو مػذا ماألعر مجؾقّا ميف معشارؼعم
وأغشطة ماىؿعقات ماٌدرودة ،موأؼضا ميف ماظدور ماظذي مؼؾعؾف ماظشؾاب مداخؾ مػذهم
اٌشارؼع .موسؾكماظرشؿ معـ مأنّ مبعضماىؿعقاتماٌدرودة متؼقمممبشارؼعموأغشطةم
خاصة مباظشؾاب مواٌؿؿـؾة ميف متقصّرػا مسؾك مصضاء مظؾؿطاظعة موغادي مظألغذلغقتم
وتـظقؿفامٌلرحقاتمؼؼقممبؿـشقطفامذؾابمايلماشلقاة،مإال مأنّ مذظؽ مالمؼـؿمسـم
وجقدمذبالمحؼقؼلمؼعؽسمعؽاغةموعقضعمػذهماظػؽةمداخؾمسؿؾماىؿعقة مبؼدرمعام
ميؽـ ماسؿؾارػا مأغشطة مترصقفقة موتـؼقػقة مبنعؽان ماظشؾاب مايصقل مسؾقفا ميفم
صضاءاتمأخرى.م م
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ترتؾطمصؽرةمتلدقسماىؿعقاتماٌؾققثة مبدواصع معقضقسقة متارة ،موذاتقة موتارةم
أخرى ،متعؽلفا ماٌفام ماٌلطّرة مشلذه ماىؿعقات .مصعؾك ماظرشؿ معـ مأغّفا متعؿدلم
غػلفا معبعقات متـؿقؼة مإال مأنّ مصفؿفا موإدراطفا مٌعاغل ماظؿـؿقة مودور ماىؿعقةم
اظؿـؿقيمطبؿؾػمحلبمدرجةمػقؽؾؿفامواإلرارماظؿارطبلماظذيمالزممغشلتفامسالوةم
سؾك ماظدواصع ماظيت مارتؾطت مبظفقرػا .موسؾقف ،موأخذا مباالسؿؾار ماٌمذرات مدابؼةم
اظذطر،مؼؿؿمهدؼدماظػؽاتماٌلؿفدصةمباظـشاطماظؿـؿقيمعـمررفماىؿعقةمبشؽؾم
اسؿؾارل موشرل معدروس ،موعـا مػـا مؼؿّضح مأن ماظشؾاب مذؾف مشائب مظدى مػذهم
اىؿعقات،مسؾكماظرشؿمعـمحضقرهماظرضؿلماظؼقي.م م

 حضور اؾشباب داخل اهلقاؽل اجلؿعوقة

تؽشػماظدرادةماٌقداغقةماٌـفزةمأنّمثالثةمسشرمعبعقةمعـمبنيمسشرؼـمعبعقةم
ؼذلأدفاماظشكصمغػلفمعـذمصذلةماظؿلدقس،مطؿامأنّمععدلمدـّماظرئقسمحلبمطؾم
عبعقةمؼصؾمإظبم21.53مدـة ،مإضاصةمإظبمذظؽ،مالمميـؾمععدلمتقاجدماظشؾابميفم
اٌؽؿبماٌـؿكبمظؽؾمعبعقةمدقى %4.7معـماظذلطقؾةماظؾشرؼةمظف.م م
ال مؼعؽس متعداد ماظػرؼؼ ماٌداوم ماظقضعقة مغػلفا ،محقث مأنّ مععدل مسددم
اٌلؿكدعنيمباىؿعقةمؼصؾمإظبمأربعةمعلؿكدعنيميفمطؾمعبعقة  .موؼـطؾؼماألعرم
غػلف مسؾك مغلؾة ممتـقؾ ماٌرأة مداخؾ ماشلقاطؾ ماىؿعقة .مسالوة مسؾك مذظؽ ،مصننّم
عبقع مضقادات ماىؿعقات ماٌدرودة ،موبدون مادؿــاء ،معرؤودة معـ مضؾؾ ماظعـصرم
اظذطقري،ميفمحني مأنمػذهماظـلؾة مداخؾماٌؽاتبماٌـؿكؾةمظؾفؿعقاتماٌلؿفقبةم
المتؿفاوزمعامععدظفم %7.7مباظـلؾةمظؽؾمتـظقؿ،موُتلفؾ ممتـقؾقة ماإلغاثمباظػرؼؼم
اٌداوم معا مغلؾؿف م %1.42مظؽؾ متـظقؿ معبعقي .ميف محني مغلفّؾ محضقرا مأضقىم
ظؾشؾابمإغاثاموذطقرامسـدعامؼؿعؾؼماألعرمباٌؽقّنماظؾشري م(اٌلؿكدعني)مظؾفؿعقاتم
اٌؾققثة .م
ؼػضلماظػرقمبنيمععدلماٌلفؾمبنيمصؽةماٌلؿكدعنيموصؽةمضقاداتماىؿعقات،م
وصؼمعمذريماظلـمواىـسماالجؿؿاسل،مإظبموجقدمعػارضةمػاعة،محلبمتؼدؼرغا،م
24

25

 24حلابماٌعدّل:مذبؿقعمأسؿارمرؤداءماىؿعقات/سددماىؿعقات (.)42

 25متمحلابمػذاماٌعدّلمجبؿعمسددماظػرؼؼماٌداوممظؽؾمعبعقةموتؼلقؿفمسؾكمسددماىؿعقاتماٌؿقصرةمسؾكم
اٌلؿكدعني .م
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تؿؿـؾ ميف مرباوظة مإبعاد ماظشؾاب م(وخصقصا ماإلغاث) مسـ معراطز ماظؼرار مباٌشفدم
اىؿعقي ،ميف محني متلعك مػذه ماظؿـظقؿات موراء متشؾقب م(وباًصقص متلغقث)م
اٌؽقّن ماظؾشري ماٌؿؿـؾ ميف ماظػرؼؼ ماٌداوم ماظذي مؼؼؿصر مدوره مسؾك ماظؾعد ماظؿـػقذيم
واظؿـظقؿلمظؾفؿعقة.موسؾكماظرشؿمعـمحضقرمإرادةمورشؾةمظدىمبعضماىؿعقات،م
عقضقعماظدرادة ،ميفمتشؾقبمضقاداتفا،مإالمأنّ ماظقاضعماىؿعقيمباىفة ماٌدرودةم
(اظرباط-دال-زعقر-زسرل)م ُؼػرزمتـاضضاتمبنيماٌؿاردةمواًطاب .م
ظؼد مأبدى مضقادؼق مبعض ماىؿعقات ماٌدرودة مرشؾؿفؿ ميف ماظؿغقرل معـ مخاللم
"تشؾقب" مضقادات ماظؿـظقؿات ماىؿعقؼة ماظيت مؼـؿؿقن مإظقفا مو"هدؼث" مػقاطؾفام
إلتاحة ماظػرصة مظؾشؾاب ميف مأخذ معراطز ماظزساعة مو"ودؼد مدعاء" ماظؼقاداتم
اىؿعقؼة،مإالمأغّفؿمشقّؾقا ،معـمخاللمخطابفؿ،ماظشؾابمبصقغةماٌمغث.مطؿامأغّـام
ندميفماظطرفماآلخرمعـماٌعادظة متـظقؿاتمتؿؿلّؽمبؼقاداتفام"اٌلـّة" محبفّة مأنّم
اظؼاغقنماألدادلمشلذهماىؿعقةمؼـصّ مسؾكمسدمماغؿكابماظرئقسماٌمدس محلبم
تصرضباتمأحدمعلرليماىؿعقاتماٌدرودة.ماظشلءمغػلفماظذيمذػبمإظقفمممـؾم
عبعقة مأخرى مواظذي مصرّح مضائال :م"ال مأؤعـ مبػؽرة مأن مؼذلك ماظرئقس مرئادةم
اىؿعقةممبفردماغؼضاءموالؼؿف،مصصققحمأنّ ماظدميؼرارقةمذلءمعبقؾ،مظؽـمٌاذام
غغقّرماظرئقسمعاداممضادرامسؾكمتلقرلماىؿعقة؟" .م
تؿقح مظـا مػذه ماٌعطقات مأؼضاماظقضقفمبؽقػقةمواضقةمسؾكماٌؼاوعةماالجؿؿاسقةم
داخؾماظؿـظقؿاتماٌدرودةمظؾؼقؿماٌمدلاتقةماٌرتؾطةمباظـقعماالجؿؿاسل ،مخصقصام
أغّـامٕمغؼػمخاللمسقّـةماظدرادةمسؾكمأؼةماعرأةمترأسمعبعقةمتـؿقة.مػذاماظغقابم
اظالصتمظؾـظرمظؿفؾّل مضقؿ ماظـقعماالجؿؿاسل مؼعؿدل،ميف مغظرغا ،معشكصا مألسراضم
االضطرابماظؼقؿلماظؽؾرلمىؿعقاتموعؾمعـماظؿـؿقةمػدصامشلا،مومتـعمبقادطةم
ػذهماظؼقَؿ مبروز ماٌرأةمطؿؽقّنمضروريمتـؾينمسؾقفمضقّؿماظؿـؿقةماظؾشرؼة .مإضاصةمإظبم
طؾمػذامأوضحمعلقّروماىؿعقاتماٌلؿفقبةمأنمعا مؼؼقعقنمبف،مورشؿمصؾؿف مبػؽةم
اظشؾاب،مأن مذظؽمالمؼدصعفؿمظؾؿؿققز مبنيماألغشطةمأوماٌشارؼع ماًاصةمباإلغاثم
واظذطقرمسؾكماسؿؾارمأنمعامؼدلعجممؼؿالءم،مسؾكمحدمضقشلؿ،مععم"اىـلنيمععا".م
وعـ مػذا ماٌـطؾؼ مبرّر مرئقس معبعقة مربؾقة ،مباظرباط ،مػذا ماٌقضػ ماغطالضا معـم
26

 26تصؾ ممتـقؾقة ماإلغاث مباظػرؼؼ ماٌداوم مظؾفؿعقات ماٌدرودة :م(ذبؿقسة ماإلغاث مباظػرؼؼ ماٌداوم 77/م(سددم
اىؿعقاتماٌؿقصرةمسؾكمعلؿكدعني) .م
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االسؿؾارماظؿاظل:م"ظقسمػـاكمصرقمبنيماظذطقرمواإلغاث،محقثمصببمسؾكمطؾمصؽةم
أنمتُدلزمغػلفامبقادطةمعاممتؿؾؽفمعـمطػاءة،مبغضماظـظرمسـمغقعماظـشاط"،مومػذام
ؼؿقاصؼممععمعامصرّحمبفمذابمعبعقي-ضرويمعلؿفقب:م"المتقجدمطؾؿةماٌلاواةم
داخؾمضاعقدل...مإنّ ماجملؿؿعمؼؽرّسمدوغقةماٌرأة،موباظؿاظلمميـعفامعـماالشبراطم
يفماظعؿؾماىؿعقي" .م
إظب مجاغب مصؽرة ماظؿشؾّث مباظؼقادات ،مػـاك مغقع معـ ماظؿػاوض محقل مضقؿةم
اظدميؼرارقةمواٌلاواة مإذ مهضرمبؼقّةمسؾكمعلؿقىمخطابماظػاسؾني،مإالمأغّفامشرلم
علؿلاشة مسؾك معلؿقى ماظؿطؾقؼ مواظؿػعقؾ ،ماألعر ماظذي مسؾّر مسـف مأحد معلرليم
إحدىماىؿعقاتمبؼقظف:م"سبـمدفـاءماظؼاغقنماظذيمدطّرغاه،مظذظؽمصاظدميؼرارقةم
تظؾّ مبدورػامدفقـةمػذهماٌلارر.مميؽــامأنمغؽقنمدميؼرارقنيميفماخؿقاراتـا،مإالّم
أغّف معـ ماٌؿؽـ مأخذ مععاؼرل مأخرى مباالسؿؾار ميف مادباذ ماظؼرار مإظب مجاغبم
اظدميؼرارقة"،مطؿامؼـػلماظؾعضماآلخرموجقدماظدميؼرارقةممتاعامإذمجاءميفمتصرؼحم
ػذاماظشابماىؿعقي:م"ظقلتمػـاكمدميؼرارقة...يفمصرغلا متقجدماظدميؼرارقة".م
وإذا مغػك ماظؾعض موجقد ماظدميؼرارقة مباجملؿؿع ماٌغربل ،مصفـاك معـ مغػك موجقػام
طؾقامطؼقؿةمإغلاغقة،موضدمسؾّرمسـمذظؽمسددمععؿدل معـماظشؾابماٌلؿفقب مسـدعام
صرّحقامأنّم"اظدميؼرارقةمصػةمإشلقة"م(اظدميؼرارقةمسـدمآ).موؼذػب،ميفماظلقاقم
غػلف ،مأحد ماظػاسؾني ماىؿعقؼني مإظب ماظؼقل مبلنّ ماىؿعقة مظقلت مذباال مظؿقؼقؼم
اٌلاواةم(بنيماظذطقرمواإلغاث،ماألصغرمواألطدلمدـا،)...موػذاماظطرحمؼؽشػميفم
رقاتف مسـ مواضع ماٌؿاردة ماظدميؼرارقة مواٌلاواة مبقصػفؿا مضقؿؿني معلرلتني مظؾعؿؾم
اىؿعقي:م"إذامطاغتماىؿعقة،مباظػعؾ،مذباالمظؿقؼقؼماظدميؼرارقةمواٌلاواة،م
صؾؿاذامزفرتمعبعقاتمعقضقساتقةمتفؿؿمباٌرأةمواظشؾاب؟" .م
ؼعؽس مػذا ماظؿػاوض محقل ماظدميؼرارقة مواٌلاواة مبني ماألطدل مواألصغر مدـام
اظرضابة ماظيت متػرضفا مبعض ماىؿعقات مسؾك ماظشؾاب ماٌـكرط .مصنذا مطاغت مبعضم
اظؼقادات ماىؿعقؼة موزساعاتفا متمطّد مأنّ مدؾطة ماظرئقس مدؾطة مأبقؼة .موباظؿاظل،م
صؿؿدؼدموالؼؿفمظعدّةمدـقاتمأعرمصقل،مخصقصامإذامطانمػقماٌمدسمظؾفؿعقة،م
صننّ ماظشؾابمؼدبّ رمشاظؾامػذهماٌللظةمباالغؿؼالمعـمعـظقعةمضقؿماٌمدلةماىؿعقؼةم
إظبمعـظقعةماظؼقؿماألدرؼة،موػذا مؼـعؽسمبؽقػقةمجؾقةمسؾكمرؾقعةمخطابماظػاسؾم
اىؿعقيمداخؾمػذاماظؿـظقؿ،مإذمشاظؾامعامؼؿؿّ متدبرلمػذهماٌللظةممبـاداةماظرئقسم
بـم"سؿل،مأدؿاذ،ماظشّاف ) ."(Le chefم
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ؼؽشػ مػذا مايدؼث مسـمعلؿقؼنيمعـماظػاسؾقني ماىؿعقؼّني :ماٌلؿقىماألولم
متـؾف ماظؼقادات ماىؿعقؼة ماظيت متؿؿؽـ مسدل متراطؿ ماظؿفارب معـ متؼققؿ معؽاغؿفام
داخؾ ماظؿـظقؿ ماظذي متؼقده وتػاوض مسؾك معقضعفا وحقز ماظلؾطة مظدؼفا ميف مادباذم
اظؼرار معـمخاللماشلاعشماظؽؾرلمعـمايرؼةماظيتمتؿقصرمسؾقف؛ مويفماٌلؿقىماظـاغلم
ندماظشؾاب ،ماٌـكرطميفمعـؾمػاتفماىؿعقات ،مراضقاً مسـ ماًدعاتماٌؼدعةمظفم
وؼعؿدلػا مطاصقة مباظـلؾة مإظقف .مسؾقـا مأن مغشرل مأؼضا مإظب متقاتر معللظة مػاعّة مظدىم
بعض ماىؿعقات ماٌدرودة ،مواٌؿفلدة ميف مأن معمدّلقفا مال مؼلؿطقعقن معغادرةم
ضقادتفا ،معدلرػؿ مصقؿا مؼذػؾقن مإظقف مارتؾارفؿ مبفا موخقصفؿ مسؾقفا معـ ماظضّقاعم
مبفردمدبؾقفؿمسـمعـاصبماظؼقادة،موػذاماٌدلرمؼؿفاغسمععمحاظةمرصضماًؾػم
تؼؾّدماٌلموظقاتم(اظرئادة)مداخؾمػذهماىؿعقات مبدسقىمأنّ ماٌمدلنيمػؿماألوظبم
واألنعميفمتقظّلمػذهماٌفاممواحملاصظةمسؾكمتارؼخماىؿعقة .م
ويفمعـؾمػذاماظقضعمتدصعماظزّساعات ،مبشؽؾ مشرلماٌعؾـ ،ظؾؿشؾّثممبؽاغؿفام
داخؾماشلقاطؾماىؿعقؼة،مويفماظقضتمذاتفمؼؿفؾّكمظؾعقانمسدممضدرةماظشؾابمسؾكم
اظؿػاوض محقل مإعؽاغقة متقظّقفؿ معـاصب ماظؼقادة مباظؿـظقؿ ماىؿعقي مظؽقغف مذباالم
ُؼعقدمإغؿاجمصقرةماظؿّـظقؿاتماظؿؼؾقدؼةممبامتقجؾفمعـمضقؿماظطاسةمواظقالءمواالحذلامم
اواه ماألطدل مدـا مواألوصر مجاػا موغػقذا .موسؾقف ،مإذا مطان ماظعؿؾ ماىؿعقي مصضاءم
صبلّد،مإظبمحدمطؾرل،ماالصؿؼارمظؼقؿماظدميؼرارقةمواٌلاواة،مإالمأغّفمعـمجفةمأخرىم
ؼؽرّس مآظقات ماظؿضاعـ ميف مذؽؾ مؼؽقن متارة مذؾقفا مباألسؿال ماظيت مؼؼقم مبفام
"اجملؾسماظؿؼؾقديماىؿاسل"،موتارةميفمأذؽالمحدؼـةمسؾكمعلؿقىماظشّؽؾمظؽـم
تؼؾقدؼةمسؾكمعلؿقىماٌؾدأمواظغاؼة،معامصبعؾماظشؾابمصاحبماٌرتؾةماظـاغقةمبعدم
اظؼقادات م"اٌلِـّة" ميف مالئقة ماالغؿظار مظؿقؿّؾ معلموظقة ماظؿلقرل مومماردة مصعؾم
اظزساعة .م َصلِـُّ ماظرُّذدِ مسـدػؿ م"عمجؾ" مظؽـ مػذه ماٌرة مظقس مسؾك معلؿقى مأسؿارم
ايقاةمبؾمسؾكمعلؿقىمأسؿارماظعؿؾماىؿعقي .م
ؼمديمتلجقؾمتَ َؼُّؾدماٌلموظقةموظعبمدورماظزساعةمإظبمتلجقؾماٌلموظقةمواطؿػاءم
اظشابمباظؿدبرلماظؿـظقؿلمواظؾقجلؿقؽلماظققعلمداخؾماىؿعقة،مومؼدصعفمظالطؿػاءم
بفذاماظؼدرمعـماظؿؽؾقػمععمرضاهمسـمآدائفموآداءمضقاداتف .م
م
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 .3ؿواؼف ومتثالت اؾشباب ؾؾعؿل اجلؿعوي

ضؾؾماًقض ميف مهدؼدمعقاضػماظشؾاب معـماظعؿؾماىؿعقي،موبعدماظؿعرّفم
سؾك مبعض ماىقاغب ماٌرتؾطة ممبشارطؿف مداخؾ ماظؿـظقؿات ماىؿعقؼة معقضقعم
اظدرادة ،موهؾقؾ ماظدور مواٌؽاغة ماظيت مضبؿؾّفؿا مػذا ماألخرل مباٌشفد ماىؿعقي،م
ارتلؼـاماغطالضامعـمػذاماظشؼّ ماظقضقفمسـدماظؿؿـالتماظيتمضبؿؾفاماظشؾابماٌغربلم
سـ ماظعؿؾ ماىؿعقي موايزبل ،موسؾك مػذا ماألداس مطان مهؾقؾ مصؽرة ماشبراطم
اظشؾابماىؿعقيميفماظؿـظقؿاتماىؿعقؼةمصرصةمٌعرصةماظدواصعموراءمػذاماالغضؿامم
واظؼقاممبؿصـقػفامسؾكمضقءمآراءموواربماٌؾققثني.

 اؾشباب ،ػؽرة االخنراط يف اجلؿعقة واؾعؿل اجلؿعوي

تؿلثرمصؽرةماشبراطماظشؾابميفماظعؿؾماىؿعقيمبـالثةمربدّدات،مسؾكماألضؾ،م
تؿؿـؾ ميف م" متلثرل ماألدرة مواحملقط ماالجؿؿاسل" ،مودرجة م م"وجقد مادؿعداد مسـدم
بعض ماظشؾاب مظؾعؿؾ ماىؿاسل" مو"اظرشؾة ميف ماظؾقث مسـ مصضاء معؿؿقز" .مصنذام
ذؽّؾت مػذه ماظدواصع ماألدؾاب ماظيت مطاغت موراء ماشبراط ماظشؾاب ماٌلؿفقَب ميفم
اظعؿؾ ماىؿعقي ،مصؿا مػق معقضػفؿ معـفا مبعد ماذؿغاشلؿ مصقفا؟ مطقػ مؼـظرون مإظبم
حصقؾةموربؿفؿمتؾؽ؟موعامػقمعقضػماظشؾابمشرلماىؿعقيمعـماظعؿؾماىؿعقيم
سؾكماظرشؿمعـمسدممخقضفماظؿفربةمبشؽؾمعؾاذر؟ م
ؼرىمبعضمعلرليماىؿعقاتماٌدرودةمأغّفمالمذبالمظؾؼقلمبقجقدمسزوفمسـم
اظعؿؾماىؿعقيمظدىماظشؾاب،مبؾمميؽـمايدؼثمسـمغقعمآخرمعـماالغشغاالتم
ظدىمػذهماظػؽة ماظيتمالمتؾؿعدمطـرلامسـماغشغالم"عباسل"،موظؽـمظقسمشلامصػةم
اظـشاط ماىؿعقي ،مصفذا ماالغشغال مشرل ماٌفقؽؾ مععؾّر مسـف ميف ماظػقلؾقك مواظؾؾقكم
( Facebookو )blogمبقصػفؿا مصضاءات مؼعؾّر معـ مخالشلا ماظشؾاب موبؽؾ محرؼةم
وطـاصة مسـ مآرائفؿ موعقاضػفؿ ،موػذا ماألعر ماظذي مال مؼلؿطقعقن ماظؼقام مبف مداخؾم
اىؿعقة ،موػق ماًطاب ماظذي مأطده مباظػعؾ مبعض ماٌلؿفقبني مشرل ماىؿعقؼنيم
واظذؼـ مؼرون ميف م"اظؿشؾقؽ ماالظؽذلوغل" مصضاء مأرحب موأرؼح مظؾؿعؾرل مسـ معقاضػفؿم
دون مأي مودارة مأو مرضابة .مإنّ معا مميؽـ مأن مغعؿدله م"تصرؼػا" مظؾرشؾة ميف ماظعؿؾم
اىؿعقي ،مسدل ماغشغال ماظشؾاب مباظعؿؾ م"اىؿاسل" مشرل ماٌفقؽؾ ،مراجع مإظبم
"شقابمادذلاتقفقةمخاصةمباظشؾاب"،مظذامصننّمبؾقرةمادذلاتقفقةمخاصةمباظشؾابم
تقاطبمتطؾعاتفؿمعـمأجؾمهدؼدمأوظقؼاتفؿمباتمضرورةمعؾقة .م
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تؼقدغا مإجابات ماظشؾاب ماٌلؿفقب محقل مرأؼف مخبصقص ماظعؿؾ ماىؿعقيم
ودؾبمسدمماشبرارفميفمػذاماظؿـظقؿمإظبماظؿصـقػاتماظؿاظقة :م
 اؾتصـقف األول،مؼذلعبفمعقضػمسدمماظـؼةميفماظعؿؾماىؿعقي،موؼـطؾؼم
األعرمغػلفمسؾكماظعؿؾميفماألحزابماظلقادقة .م
 اؾتصـقف اؾثاـي ،مؼرتؾطمأدادا ممبقضػماظشؾابمعـماىؿعقاتماحملؾقةم
وخاصةمباألصرادماٌلقّرؼـمشلذهماألخرلة،مخصقصامإذامعامأخذغامباالسؿؾارماظؿداخؾم
اظصّارخمبنيماظعؿؾماىؿعقيمواٌشارطةماظلقادقةمباظؼرىمذبالماظدرادة،مإذمأنم
أشؾبماظـاذطنيمايزبقنيمضباوظقنمتقزقػماىؿعقاتمعـمأجؾمتعؾؽةمأطدلمضدرم
عـ ماألصقات ميف مصذلة ماالغؿكابات ،مطؿا مأغّفؿ مؼلؿغؾّقن معقضعفؿ مداخؾ ماجملاظسم
اظؼروؼة مطلسضاء مإلسطاء معـح موعلاسدات معادؼة موعاظقة مظؾعض ماىؿعقات مدونم
دقاػا.
 اؾتصـقف اؾثاؾث ،مؼرتؾطمبؾعضماٌلؿفقبنيماظذؼـمحاوظقاماالشبراطميفم
تـظقؿمعبعقيمشرلمأغّفؿ مٕمصبدوامعامؼؾقـقنمسـفمواصطدعقامبقاضعمالمؼلؿفقبم
ظطؿقحاتفؿ ،موػذه ماظػؽة مشلا مغظرة معـاظقة مسـ ماظعؿؾ ماىؿعقي ،مطؿا مأنّ مػـاكم
آخرؼـ مصبفؾقن موجقد معبعقات مباٌـطؼة موظقلت مظدؼفؿ مأي مصؽرة مسـ ماظعؿؾم
اىؿعقيموأشؾؾفؿمعـماظػؿقات.
 اؾتصـقف اؾرابع ،ؼؿعؾؼمبؾعضماظشؾابماظذؼـمالمؼـؿؿقنمأليّمتقجّفمعـم
اظؿقجّفاتمداظػةماظذطر،مصرشؿمععرصؿفؿمباىؿعقاتموأػؿقةماظعؿؾماىؿعقي،مشرلم
أغّف مظقلت مشلؿ ماظرشؾة ميف ماظعؿؾ ماظؿطقسل ،موؼرون مأنّ ماظدرادة مأو ماظعؿؾ مأوظقؼةم
األوظقؼات مباظـلؾة مشلؿ موبذظؽ مؼعؿدلون ماظعؿؾ ماىؿعقي مأو مايزبل معضقعةم
ظؾقضت،موأنّمإعؽاغقةماشبرارفؿميفمػذهماظؿـظقؿاتمضدمتؽقنميفمعرحؾةمالحؼة.م م

 ؿوؼف اؾشباب غري اجلؿعوي ؿن املشارؽة اؾسقادقة

تعؽس مإجابات ماٌلؿفقبني مخبصقص ماٌشارطة ماظلقادقة متؾاؼـا مواخؿالصام
واضقني ميفماٌقاضػ مواألدؾابماظيتمأدّتمبفؿمإظبمتؾينمرأيمدونمدقاه،مواظيتم
ميؽـمتصـقػفامسؾكماظـققماآلتل:
 رػض ـاجم عن جتربة ،ساشماظعدؼدمعـماظشؾابماىؿعقيماٌلؿفقبم
اظؿفربةماظلقادقةمسدلماالشبراط ميفمحزبمععني،مإالمأغّفؿماغلقؾقامعـم"اظؾعؾة"م
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بعدعامٕمتلـحمشلؿماظػرصةمألخذمعؽاغفؿمداخؾفا،موسؾكمػذاماألداسمٕمهؿػظم
ذاطرتفؿمإالمبلداظقبماإلضصاءمواالدؿغاللماظيتمعقردتمسؾقفؿمبفذاماظؿـظقؿ.
 اؾرػض دون خوض اؾتجربة ،مإذامطانمبعضماظشؾابمؼـؿؼدونمايزبم
وؼرصضقن ماالغضؿام مإظقف ماغطالضا معـ مععقش مواضعل مووربة مصعؾقة ،مصؼد ماخؿصرم
اظؾعض ماآلخر معشاق ماظرحؾة موبـقا ممتـالتفؿ محقل ماظؿـظقؿ مايزبل معـ مخاللم
"االغؿكاباتمووسقدماٌـؿكؾنيماظؽاذبة".
 رػض "ؿربّر" ،صضّؾمبعضماظشؾابمتلجقؾماشبرارفؿمايزبلمألجؾم
علؿك،مراػـني مذظؽ مبايصقلمسؾكمسؿؾمأومإمتاممدرادؿفؿ.مؼضػلمػذاماالخؿقارم
سؾكمغػلفمصػةماٌشروسقة معـمخاللماالغؿظاراتماظيتمسؾّرمسـفامجؾماٌلؿفقبنيم
حقلمرأؼفؿمخبصقصمأوظقؼاتماظشؾاب.
 جتربة ؿشرورة ،مؼـؿؼد مذؾاب مآخرون ماظؿـظقؿ مايزبل معـ ماظداخؾ،م
حقثمورشؿماشبرارفؿميفمأحزابمزبؿؾػةمإالمأغّفؿمؼؾدون،موبؽؾمصراحة،مرأؼفؿم
صقفا؛مضؾقلم"عشروط"ميفماغؿظارماظؿغقرلماظذيمؼراػـقنمسؾقف،موػذامعقضػمؼعؽسم
تقجفا مآخر مسـد مبعض ماظشؾاب ماظذؼـ مال مؼرون ميف مسزوصفؿ معدلّرا مدقى ماظلؾؾقةم
واظعدعقة،مبقـؿامؼعؿؼدونمأنّماظؿغقرلمالمميؽـمأنمؼؽقنمإالّمعـماظداخؾ.
و ِإنِ ماخؿؾػ ماظشؾاب مخبصقصمتؼققؿ ماظعؿؾ ماىؿعقي ،مصنغّفؿ ماتػؼقا ،مذؾابام
عبعقؼا موشرل معبعقي ،مسؾك مإظصاق معبقع ماظـعقت ماظؼدحقة مظؾعؿؾ ماظلقادل،م
واظذي مال مميـّؾ مباظـلؾة مشلؿ مذبرد محربٍ مصؼط ،مبؾ مػق مطذب موغػاق موخداعم
وشدر ...موػـا مؼعؿؾِر ماظشؾاب ماٌلؿفقب مأنّ مايزب معمدلة م م"عؿعاظقة مسـم
األصراد"،محقثمإغّفامالمتـادؾفؿموالمتؿالءممععمعؿطؾؾاتفؿمو ماغؿظاراتفؿم("ظَْؾسِم
َضدَّكْمؼِ َقاتِقؽْ")،مطؿامؼعدّماالشبراطميفمحزبمععقّـمعـم"ضؾقؾماظدخقلميفمحرب"،م
بؼقلمإحدىماظشاباتماىؿعقؼات":مايزبمطؾرلمسؾقـاموأغامعامضَادَّاشِمسؾقف".

 .4اؾؼقم :بني إذؽاؾقة اؾتـؿقة وؿوؼع اؾشباب داخل اؾعؿل اجلؿعوي

تػضل ماٌؼارغة مبني مبعض ماىقاغب ماظؿـظقؿقة مواظعالئؼقة مبني م"اىْؿاسة"م
واىؿعقة27مإظبموجقدمغؼاطماخؿالفموتشابفمبقـفؿا.متؿفؾّكمغؼاطماالخؿالفميفمأنم
"ذبؾس ماىْؿاسة" مال مطبضع مشلقؽؾ متـظقؿل مضاغقغل ،مإذ مأن ماىاغب ماظـؼايفم

 27عـمخاللماالذؿغالماظقاضعلمظؾفؿعقاتماٌلؿفقبةموذظؽمادؿـادامإظبماٌعطقاتماٌؿقصؾمإظقفامعقداغقا .م
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اٌؿؿـّ ؾ ميف ماظعرف مواظؿؼؾقد ،مواىاغب ماالجؿؿاسل ماٌؿفؾل ميف محؾ ماٌشاطؾم
االجؿؿاسقة ماآلغقة مواظـزاسات ،مآظقات معلموظة مسؾك مػقؽؾؿف موتلررله محقث م"الم
صبؿؿع مذبؾس ماىْؿاسة مإالّ مإذا مدست ماظضرورة مإظب مذظؽ .مطؿا مأنّ ماىْؿاسة مالم
تؿشؽؾمباظضّرورةمعـماألسضاء مأغػلفؿ ،مشرلمأغّفامتؿؽقّنمعـمأسقانمطؾمضرؼةمؼؿؿم
اغؿدابفؿ" ،28مؼؿداردقن ماظؼضاؼا ماىؿاسقة موضباوظقن متدبرلػا ،موسؾقف مؼغقب ميفم
تشؽقؾماجملؾسمععقارماالغؿكابماظذيمميـؾمأحدمأػؿّمدسائؿماظدميؼرارقة.م م
أعا مغؼاط ماظؿشابف ،مصؿؿؿـؾ ميف ماضؿصار متشؽقؾ م"اجملؾس ماىؿاسل" مسؾكم
األذكاص ماألطدل مدـا مواظذطقر مصؼط ،مطؿا مأغّـا مغالحظ مأؼضا مباظـلؾة مظؾفؿعقةم
ايضقر ماظؼقيّ مظؾذطقر مواظؼقادات مشرل ماظشابة .مإضاصة مإظب مذظؽ ،مؼلفّؾ محضقرم
ععقارم"وَظْدماظؾالد"مداخؾمبعضماىؿعقات،مواظذيمؼؿؿّ ماظؿعؾرلمسـفمبشؽؾمععؾـم
أومشرلمععؾـ،معامؼعؽسمتشابفامواظؿؼاءمبنيماظؿـظقؿماىؿعقيميفماذؿغاظفماظقاضعلم
و"اىْؿاسة" .محقث مأنّ مػذه ماألخرلة م"تظؾ مصضاء مسؿقعقا متؼؾقدؼا مال مؼشارك ميفم
اجؿؿاساتفمدقىمأربابماألُ َدرماظذطقر" .29مهقؾ،مإذن،مطؾؿةم"أربابماألدر"مإظبم
اظلّـماالصذلاضلمألسضاءم"اجملؾسماىؿاسل"مٌامتعرصفماظؾـقةماالجؿؿاسقةمظؾقدطم
اظؼروي مهدؼدا ،مواجملؿؿع ماٌغربل مسؿقعا ،معـ مػقؿـة ماألطدل مدـا مسؾك ماألصغرم
دـا ،موسؾقف متظؾّ ماىؿاسة مذباال مظألسقان ،ماظذطقر معـفؿ مواألطدل مدـا مٌؿاردةم
اظػعؾم"اىؿاسل"م(غلؾةم"ظؾفِؿاسة").
إنّ ماىؿعقة،مورشؿمػقؽؾؿفاموتلررلػاميفمإرارمضاغقغلم"حدؼث"معلؿقحكميفم
جزء مطؾرل معـ معضاعقـف معـ ماظؼاغقن ماظػرغلل مظلـة م ،7727مإال مأنّ مممارداتفام
وعظاػر ماذؿغاشلاماظقاضعلمأطـرمضربامعـماألذؽالماظؿؼؾقدؼة ،مخصقصامسـدعامؼؿعؾؼم
األعرمباألغشطةمذاتماظطابعماالحلاغل،موبكظقاتماظؿضاعـماحملؾقةمسدلمحضقرػؿم
خدعةمظـ "وظدماظؾالد"،موصؽرةماظؿلدقسماٌؾـقةمسؾكماظؾعدماحملؾلمواىفقيم"وِ َالدِم
اظدّرب ،مايقعة ،ماٌدؼـة ،ماظؼؾقؾة ،"...مسالوة مسؾك ماٌعاؼرل ماٌؿكذة ميف متشؽقؾم
اٌؽؿب مواظيت متـؾين ميف مأحقان مطـرلة مسؾك ماظـّ َلب ،ماظقجاػة مواظلّـ ،موػـا م"الم
ؼؿعؾؼماألعرميفمغظرغامبلزعةمأومبؼطقعة،مبؾمبادؿؿرارماظعؿؾماىؿعقي"،30مورباوظةم
ظؾؾقثمسـمذاتف،مصعؾكماظرشؿمعـمإخػاضاتفموأخطائف،مإالمأغّفمسؿؾمؼـدرجميفمإرارم
28

Rachik, H. (2001), op.cit., p. 147.
Rachik ,H. (2001), op.cit., p. 131.
30
Melyani, M. (2006), (dir.), Ingénierie du lien social, Paris, L’Harmattan, p. 279.
29
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عـظقعةمضقؿقة ،مأعّا ماىدؼدمصقفامصفقمإسادةمبـاءم"اظؼدؼؿ"ميفمذؽؾ محدؼث،موػذام
عامؼلؿكمبعؿؾقةم"إسادةمأضؾدة"ماظػضاءماىؿعقيم( .31)Retraditionalisationم
المميؽـمإذنمايلؿم يفماسؿؾارماىؿعقةمتـظقؿامحدؼثماظـشلة،مإالّمأغّفمضباولم
باظؿلطقدمبـاءمصرحمحداثلمظـػلف،معؾينمسؾكمعؾدأماظعؼالغقة،ماظشلءماظذيمؼمديم
إظبماظؼقلمبلنماىؿعقاتماظؿـؿقؼةمباىفةماٌدرودة،مذلغفاميفمذظؽمذلنماظشؾاب،م
تعقشمبدورػاماغػصاالمبنيمعامصببمأنمؼؽقنموعامػقمعقجقدمباظػعؾ،موسؾقفمصنغّفام
المتلؿطقعمإظبمحدّ مطؾرلماالدؿفابةمالغؿظاراتماظشؾابمألغّفامالممتؾؽماظؼدرةمسؾكم
ذظؽ ،مإذ متـؼصفا ماًدلة مواٌفـقة موبُعِد ماظـظر مواظرؤؼة ماالدذلاتقفقة ماظقاضقة،م
وطذا متداخؾ ماظدواصع ماظشكصقة مواظذاتقة معع معشروع متلدقس ماىؿعقة .مزد مسؾكم
ذظؽمارتؾاطماظؿـظقؿماىؿعقيمباألصرادموبصقرةماألدرةموايلّ مواظؼؾقؾة؛ماعؿداداتم
تؼؾقدؼة مال مدبدم ماظؿـظقؿ ميف مذلء ،مدقى ميف مايؽؿ مسؾقف مبؿؽرؼس ماظـؼاصةم
"اٌؿعارف مسؾقفا" مو ماظيت موعؾ ماظشؾاب ميف محاظة مصرار مدائؿ معـفا .مصػل ماظقضتم
اظذيمذؽؾّتمصقفمأحداثمعـ متارؼخماٌغربم(،7743م )...7767معقاجفةماظشؾابم
ظؾـظام معـ مأجؾ ماظؿغقرل موأعال ميف موجقد معؽاغؿفؿ مايؼقؼقة ميف معغرب معا مبعدم
االدؿؼالل ،موبعد مأن مطان ماظشؾاب ميف مصذلة ماالدؿعؿار ماظـكؾة ماٌلقّرة مظؾؿفؿؿع،م
ندػؿ ماآلن ميف موضعقة م"إحؾاط موادؿقاء" ،ماألعر ماظذي مسؾّر مسـف مزبؿؾػم
اٌلؿفقبنيماظشؾابمخاللمػذهماظدرادة.م م
32
إن محاظة ماإلحؾاط مػاتف معا مػل مإال مغؿقفة م"تعؾقؼ مرؿقحاتفؿ موتلجقؾفا" م
ظقػضؾمبعضفؿماظعقش،محاظقا،ميفمحاظةمعـماظؽؿقنماظيتمؼؿؿّ مترعبؿفامباظعزوفم
سـمأذؽالمسدؼدةمعـماظعؿؾماىؿاسل،موشبصمباظذطرميفمػذاماظشؼمعـماظؿقؾقؾم
اٌشارطة ماظلقادقة مواىؿعقؼة ،مبقـؿا مؼؽؿػل ماظؾعض ماآلخر مبشرف مرباوظةم
اإلشبراطميفمايزبماظلقادلمأوماظؿـظقؿماىؿعقي،مشرلمأنّ مرؾقعة ماٌشارطةميفم
عـؾمػاتفماظؿـظقؿات مالمتعؽسمسؾكمعلؿقىماظؽؿمأوماظؽقػمواضع معشارطةمصعؾقةم
وصعّاظةمظؾشؾابمبفا .م
 31خبصقصمعػفقمم"إسادةماألضؾدة"،مأُغظرماٌرجعماظؿاظل:

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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ميؽـمإرجاعمذظؽمإظبمدؾؾنيماثـنيمبـاءمسؾكمعامتقصؾتمإظقفمػذهماظدرادة :م
اظلؾب ماألول :مؼرتؾط مباظؾـاء ماالجؿؿاسل مواظـؼايف مظألسؿار مواظذي مصبعؾ معـم
اظشؾاب معرحؾة متؿكؾؾفا ماظعدؼد معـ م"اظظقاػر ماظؿلجقؾقة" ماظيت مال متؼؿصر مسؾكم
اظعؿؾ،ماظزواج مواالدؿؼالظقة،...مبؾمأؼضامتلجقؾمتؼؾدػؿمٌراطزماظزساعة،موباظؿاظلم
ؼعؿؾماظؿـظقؿماىؿعقي،مباظـلؾةمألشؾبماىؿعقاتماٌدرودة،مسؾكمإسادةمإغؿاجم
اظؿؿـّؾ ماالجؿؿاسل مظألسؿار ،مظقعطل مظألطدل مدـا م"حؼّ ماظزساعة مواظؼقادة" موحرؼةم
أطدلميفمادباذماظؼرار.متعدّماظؿؿـالتماالجؿؿاسقةمظألسؿارمبشؽؾمسام،مواظؾـاءماظـؼايفم
ٌرحؾة ماظشؾاب مهدؼدا ،موؾقات م"إؼدؼقظقجقات مبطرؼرطقة" مهاول ماالحؿػازم
بدورماظرؼادةمواظزساعةمظػائدةماألطدلمدـامواظذطقرمصؼط .موشلذا مالمدبؿؾػماىؿعقةم
اظؿـؿقؼة ،مباىفة معقضقع ماظؾقث ،مطـرلا مسـ ماظؿـظقؿ ماالجؿؿاسل ماظؿؼؾقديم
(األدرة،ماظعائؾة،ماظؼؾقؾة،)...ماظشلءماظذيمتقاترمبشؽؾمطؾرلميفمخطابمطؾمعـم
علقّريماىؿعقةمواظشؾابماٌؾققثني ماظذؼـمسؾّروامسؾكمأنّ ماظعالضاتماظيتموؿعم
بقـفؿمطلسضاءموعـكررنيمداخؾماىؿعقةم"سالضاتمأُ َدرؼة"،مطؿامتؽررتمسؾاراتم
عـؾ :م"وِ َالدِ ماظْؾالَدِ ،موِ َالدِ مايُقعَة "...مػل مدواصع موراء متلدقس ماىؿعقةم
وادؿؿرارػا،موععاؼرلمؼؿؿمادباذػاميفمتشؽقؾماٌؽؿب .م
اظلؾب ماظـاغل :مإذا مطان ماظلّؾب ماألول مؼؿعؾّؼ مباظؾـاء ماالجؿؿاسل مواظـؼايفم
ظألسؿار،مصننّ ماظلّؾبماظـاغلمؼرتؾطمبدورهميف م"اظؾـاءماالجؿؿاسلمواظـؼايف"مظؾؿـظقؿم
اىؿعقي،محقثمأنّماىؿعقاتماظؿـؿقؼةماٌدرودةمٕمتلؿطعمبَعِ ُدمإحداثماظؼطقعةم
عع ماظؿـظقؿات ماظؿؼؾقدؼة ،مشلذا متعقش مازدواجقة ميف ماظرؤى موثـائقة ميف معـطؼم
االذؿغال .مصنذامطاغتمزبؿؾػماىؿعقاتماٌدرودةمتقازبمسؾك مسؼدماجؿؿاساتفام
اظعاعة مباغؿظام ،مإال مأغّفا ميف ماظقضت مذاتف مهؿػظ مباظؼقادات مغػلفا ،موإذا مطاغتم
تعؿؾمسؾكمإدعاجماظشؾابمداخؾمػقاطؾفاماظؿـظقؿقة ،مإال مأنّ مدورػؿمؼؾؼكمعؼؿصرام
سؾكمتـػقذمضراراتم"األطدلمدـا".
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خامتة م

إن ماىؿعقات ماظؿـؿقؼة مجبفة ماظرباط-دال-زعقر-زسرل معا متزال ميف معرحؾةم
اظؾقثمسـمػقؼؿفامايؼقؼقةمويفمحاظةمعـماٌدّ مواىزرمبنيمايدؼثمواظؿؼؾقدي.م
ؼؿؿـؾ ماظؾقث مسـ ماشلقؼة ميف مرباوظؿفا مهدؼد أػداصفا موعفاعفا موتقجفاتفام
االدذلاتقفقة .مأعّا م"اٌدّ مواىزر" مصقؿفؾك مأدادا ميف محاالت ماالتصال مواظؼطقعةم
بقـفاموبنيماظؿـظقؿاتماظؿؼؾقدؼة .مؼؿق ّردماالتصالمبـ م"اظؿـظقؿاتماظؿؼؾقدؼة" مطؾؿام
تعؾّ ؼماألعرمبؿشؾقبماظؼقاداتموعراطزمادباذماظؼرارمظؿظفرمذبؿقسةمعـمعقؽاغقزعاتم
عؼاوعة ماظؿغقرل ،مطؿا متؾدو مبقادر ماظؼطقعة مبني ماظؿـظقؿ ماىؿعقي مواظؿـظقؿاتم
األخرى مسؾكمعلؿقىماظؼقاغنيماٌلرلةمظؾفؿعقةمواًطابماظذيمتـؿففمضقاداتفا،م
خبصقصمإدعاجماظشؾابموصؾلػةماظؿـؿقةمواظـقعماالجؿؿاسل.م م
ميؽـ ماظؼقل مبلنّ ماىؿعقة ماظؿـؿقؼة م(باىفة) مضد مادؿطاست مأن متلؿفقبم
ٌؼؿضقاتماظؿغقرلماالجؿؿاسل معـمخاللمػقاطؾفاماظؿـظقؿقة موضقاغقـفاماألدادقة،م
شرلمأغّفامٕمتصؾمإظب ماٌرحؾةماظيتمتؿؿؽـ مصقفامعـمتغقرلمعـظقعؿفاماظؼقؿقة ماظيتم
عازاظتمأضربمٌـطؼماذؿغالماظعائؾةمعـفمإظبمعـطؼماظؿـظقؿمايدؼث.موإذامطانمػذام
اٌؼالمضدمادؿـدمباألداسمسؾكمغؿائجمدرادةمعقداغقةمجفقؼة،مصننّ مذلاسةماٌـطؼةم
وتـقعمغلقففاماظدميقشرايفمواإلؼؽقظقجل موتـقعمأغشطؿفاماإلغؿاجقةمؼػرضمايذرم
اظعؾؿلمعـمإعؽاغقةمتعؿقؿمػذهماظـؿائجمسؾكمعـارؼموجفاتمأخرى.م م
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