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 خالصة  
 

 الدراسةإطار 

  -   8وجامعة باريس    "لهجرة والتنمية "االفرنسية المغربية    المنظمة شراكة بين    إطار في    هذه الدراسة تأتي  

البحر األبيض المتوسط   مجتمعات  " ماستر  بة مجموعة من طل طرفمن  انجازهاسان دوني. تم  - فينسين 

 أشهر.  9لمدة  ،الهجرة والتنميةمنظمة  فريق عمل مؤطرين و أساتذةتحت إشراف   "،حركة في 

الشباب   سوس  ب  القروييشكل  منهم،اإل  وخاصة   ماسة،جهة  حاسما  ناث  التنم الفي    رهانا  ية  وديناميات 

على الرغم من  مقاومات، بله كوابح،  عاني من  إدماجه يغير أن    ،الهجرة والتنميةلمختلف مشاريع    المجالية

. تحاول هذه الدراسة تحليل  مجالأهميته من قبل مختلف الفاعلين في الباإلمكانات الحقيقية والوعي الكامل  

 التي يمكن االعتماد عليها.  نقاط القوة طبيعة هذه المعوقات وكذلك 

أهداف هذه   الطابع    الدراسة،تتمثل  يغلب عليها  المعيشية    النوعي، التي  الظروف  إنتاج معرفة حول  في 

ل  ة وممارس االمواطنة  على  ل دى  القدرة  تعزيز  أجل  ومن    للفاعلين   مباشرين   ين كمحاور  تموقعهم شباب، 

   .المجال شباب ين من أجل مصلحة  وميالعم

ومن  من   الشباب،  في جمعيات    150  استجواب تم    ميداني،خالل عمل  إنجاز  منخرطين  المجتمع  شاًب 

)وعلى    حركية   مكنتكيف  :  اإلشكالية الرئيسية لهذا العمل تتمحور حول تارودانت وتزنيت.    يإقليمالمدني ب
  مجاالتهم، بروابط  التكوين أو إعادة تشكيل    من   ماسة-سوس  جهة  الجمود( شباب   أشكال  ذلك،النقيض من  

 وبالتالي التأثير على أساليب مشاركتهم في الديناميات المحلية؟ 

اذ يمكن من تسليط    ،ماسة-سوس  الجزء األول من هذا العمل الخصائص المختلفة لشباب جهة   يتناول 

الشباب القروي  فئة  من  متميزة  واجد تعددية  ت ، تلشباب فئة اباالنتماء ل  الشعور المشترك  الى جانب  الضوء،

محددات مختلف  مفصل  تلذلك فإن    .تها وتطلعا   هاوموارد   ها احتياجاتبحيث تتميز كل فئة باختالف  بالجهة  

 . بقدر تأثيرها على أشكال الحركية هم  مستوى التزامعلى هام  الشباب سيكون لها تأثير  من  الفئات 

بين    الترابط القائم إن    .التزامهم الجمعوي   على ضوء  وذلك  الجزء الثاني روابط الشباب بمجالهميدرس  

وطرق    سباب التزامهمأل   أعمقيمكن من الفهم بشكل    ،جاللممالزمة لقيود قوية  يخضع ل  البعدين،هذين  

  ه هذ ليبدو أن    . بحيث المجالب يضا تمكن من معرفة تأثيرات اعادة تشكيل الروابط  أ و  ، هذا االخير  تحقيق

  .حركيةتأثير على عالقة الشباب بال ة األخير

تؤثر على    لكونها   الملحوظة   حركيةثالث، نحاول أن نتساءل عن مختلف أشكال وخصائص الالجزء  الوفي  

 . للجهة مجاليةفي التنمية ال نخراطهاطرق ا

 

 

 

 

 

 



 

 المنهجية 

مقابالت  . وتستند بشكل خاص إلى  2022يونيو  و   2021أكتوبر  بين  تدة  مالمأجريت الدراسة في الفترة  

  في الفترة   أيام،   9  دامت التي تم إجراؤها خالل مهمة ميدانية    بالمشاركة   المالحظة  الىو  موجهة   نصف

 لهجرة والتنميةامع    باالشتراك  الميداني   العمل هذا  انجاز  تم  حيث  .  2022ماي    16إلى    07  بين   الممتدة

. من الضروري التأكيد  طول مدة االنجاز  على   الجمعية الذي رافقنا  عمل   فريق خبرات  باالعتماد على    وذلك

الديناميات  يعتمد بشكل حصري تقريبًا على الشباب المنخرطين في    ألن التحليل   ، على تحيز مهم في دراستنا

تالوين وأسايس  :  كاآلتي   وهيست جماعات ترابية  على  دراستنا    تركزت   ذلك،. باإلضافة إلى  وية جمعال

ماسة  -سوس  جهةجماعات  والتي تمثل جزًءا محدوًدا من  ،  الساحل  اء وأربع  وتارودانت وتزنيت رت  تنزو

 . القروي التي يغلب عليها الطابع 

األولى من   المرحلة  التي    انجازخصصت  المختلفة  المشاريع  على  للتعرف  الدراسة  لهجرة  ا  تنفذها هذه 

الشباب    ،والتنمية مفاهيم  العلمية حول  لألدبيات  شاملة  غير  مراجعة  إلى   والشعور  حركيةوالباإلضافة 
قمنا    ماسة،من سوس  جمعويين  لمقابالتنا األولى مع الفاعلين ال  واستكماالً .  التنمية مفهوم  و  مجالالو  باالنتماء

 . شكاليةاإل تحديد و(  2عمل للدراسة )انظر الملحق -مذكرة إطار عداد إب

)انظر الصفحة    تعاونيتين.وجمعيات    10شابًا من    150  رب االتقينا بما يق  المغرب،خالل مهمتنا الميدانية في  

 .  (تمت مقابلتها  التي بداخل الجمعيات والتعاونيات توزيع الشباب   -  2جدول  - 21

إجراء   موجهة مقابالت  تم  على طريقة  بشكل جماعي    نصف  وتخللتها  البؤرية   مجموعات الباالعتماد   .

السابق لرئيس بلدية أكادير    والنائب   رت،وتنزأسايس    جماعتيمحليين من    وظفينمنتخبين وممع    لقاءات 

 الساحل.  عاءأرب  جماعة ل والرئيس السابق  الثقافي  الشأن المسؤول عن 

اإلنجليزية.  اللغة  وبدرجة أقل    واألمازيغية،   المغربية الفرنسية والدارجة    ات؛اللغاعتماد  تم    المقابالت،خالل  

بد من بذل جهد مستمر   االجتماعات )في    للترجمة، كان ال  المقابالت وعلى طول  أثر على مرونة  مما 

، األمر الذي يعتبر  الدارجةاللغة رغم تواجد طالب باحث بيننا يتقن  ،(لكل مقابلة ساعات  4أو  3المتوسط 

 ً  المنهجية لهذه الدراسة.  قيود أحد ال، إال أن إشكالية الترجمة شكلت ومساعدا  عامالً إيجابيا

  ارتباط الشباب   الشباب،المحاور الثالثة للدراسة:  عبر االعتماد على  تم إجراء تحليل شامل للمقابالت    أخيًرا،

 . حركيةالو  ،هموالتزام مجال الب

 

 مساواة العوامل ال محدداتالشباب: 

األولى للجهات الفاعلة في التنمية المحلية والحركة الجمعوية بجهة    المالحظة ،الشباب فيما يخص تعريف  

معيار العمر    يعتمد  إذ   . العلميةللمقارنة في األدبيات    التنوع قابل. هذا  التعريفات  تعددية هي  سوس ماسة  

نطاق   السياسات    واسع،على  في  ال  حصر وبالتالي    ،فئةال  تحديد ل   العمومية،وال سيما  من  ناس  مجموعة 

غالبًا ما تتراوح    السكان، فئة من    ين عموميال  والفاعلين يحدد المشرعون    ، يالمغرب  السياق شباب. في    يسمون 

تم  هذا المعطى    ، يتم توجيههم لالنخراط واالستفادة من المشاريع العمومية  عاًما،  29و  15أعمارهم بين  

 تأكيده خالل لقاءاتنا مع الشباب. 

  المتعلقة بتحقيق   وخاصة  ،الشباب   لدى  ت لنا المقابالت التي أجريناها بتحديد بعض الرغبات والتطلعات سمح

آلفاق المهنية في جميع  ا  استشرافبالرغم من النقص المالحظ في (. االجتماعي كذلك و  المادي)  االستقالل

    . النوع االجتماعي  منطلقوخاصة من    ،تبدو مختلفة  ونهاأن العقبات التي يواجه  إال   ،مع الشباب   اجتماعاتنا



  من يمكن ال    مبهمانهًجا  يبدو أن اختزال الشباب في فئة واحدة يظل ووراء التجارب واألحاسيس المماثلة،  

سيما فيما يتعلق    ال   االستراتيجية،الخيارات    تحقيق   أو  فعلالعلى    ة فهم االختالفات المعبر عنها في القدر

  ا باعتباره   ،ضروريةتبدو لنا مسألة  المحددات المختلفة  هذه  الشباب. تعبئة    الف  ات التي تخترق ركي الحب

 . التمييزي  واإلنجاز   التخطيطلقدرات محددة وامل ع

أن   بين  ونعتقد  على    والحضرية  القرويةالمناطق  االختالفات  تأثير  مسارهم    الشباب لها  استكمال  في 

االختالفات تخترق كذلك تنوع البيئات الحضرية. في  هذه  .  رة للدخلد األنشطة الم  إلىالتعليمي، أو الولوج  

مع  الشباب،    ية استقالل  تحقيق  ساسية في أ  عوامل تظهر ك  ، في المحصلة، والمهنيةبعاد الدراسية  األحين أن  

 . عالوة على النوع االجتماعي   ،لمجال الحضري والقرويمختلفة بكل من االولوج الإضافة عوامل 

  في   سواء  الحدة  بأشكال متفاوتة   كما ظهر لنا أن العالقة مع الهياكل االجتماعية والثقافية "التقليدية" تتجلى

اجتماعية مختلفة ورأسمال اقتصادي وثقافي  مجموعات  أو في المدينة. ناهيك عن أهمية االنتماء إلى    القرية 

 .عائلي

الدراسة دوًرا مهًما للغاية في القدرات والوسائل  هذه  في سياق    التطرق إليهاتلعب كل هذه العوامل التي تم  

 . انتمائهم  جالمأخذا بعين االعتبار  مستقبلهم ل لتخطيطلالمتاحة للشباب 

 

 عالقة ملتبسة: بالمجال ارتباطهم التزام الشباب و

سلم ومستوى    نفس   وأ  ،مع نفس المجال  يتماهون ال    استجوابهمأن الشباب الذين تم    الدراسة،اتضح في هذه  

آخرون كمكان إقامتهم الحالي،    مثلهتوي  ،شأوانحيث  الدوار  هو    همبالنسبة لفئة من  المجال يعد    .ترابي المجال  ال

  بالمجال . لذلك كان الهدف هو تعميق العالقة  اتهم جمعي بو أدراساتهم  ب شغلون عادةينحيث   نغالبًا في المد و

  بين مع مراعاة العالقة التي ينشئونها    ي،والجمع  انخراطهممن خالل االعتماد على    الشباب   هايعيش  كما

 . مجالهم ب مد القصيرة او الطويلة األوتوقعاتهم   حركيتهم

 

 بين أكادير وتالوين 2الصورة 

المحلي    العمل الجمعوي على اعتبار أن    ،والمجالمتبادل بين االلتزام    ارتباطوجود    و الرئيسي هستنتاج  اال

عطاء  والعلى الرغم من أن هذا يستدعي التزاًما بهدف المشاركة في التنمية المحلية    بينهما،  يشكل الرباط 

االنتماء   مجموعات  هي  ي. مجتمع اللصالح  األولى  تقدم    ومالحظتنا  الجمعيات  للتنشئة    قويًا إطاًرا  أن 

  هذه  حيث يتم نقل قيم مثل التضامن والمشاركة والمساواة بين الجنسين.   المنطقة، للشباب في    ة جتماعيالا

  ذلك، . باإلضافة إلى  طق التي ينتمي لها الشباب تتضمن عالقة دائمة الحضور بالمجالجتماعية  االتنشئة  ال

نحو  هذا الميل  األمازيغية.  اللغة والثقافة  قوية غالبًا ما ترتبط ب  مجالية يبدو لنا أن هذا االرتباط يتعزز بهوية

 . االجتماعي ي واألسر  السياق في مصدره  ويجد ،  أولية اجتماعية أحيانًا من تنشئة ينتج كذلك اللتزام ا



، حيث ال يشارك جميع الشباب بنفس الطريقة.  الجمعويااللتزام  تفاوتات في  خالل هذه الدراسة، وجدنا  

يشكل  يمكن أن    ناتج عن غياب خيارات عما إذا كان االلتزام   تساءلناالشباب،    التزام ؤل عن أسباب  ا ستعند ال

لن  لتزام الجمعوي  فإن اال  كما تم تقديمه إلينا. وبالتالي،الواقع،    فيبديالً لنقص األنشطة    في نهاية المطاف 

التي   الحوارات ومع ذلك، فإن   . عالقة »مقيدة«ولكن أيًضا عن  ، جالبالم  عالقة »إيجابية«ينتج فقط عن 

المهارات التي    واكتساب   كوينبالتيسمح    خيار استراتيجيكـ  االلتزام الجمعوي حصلنا عليها تصف أيضا  

أو حتى  ه  خارج  وأحيانا  انتمائهممجال  سواء في  ،  شغلتمكن في نهاية المطاف من االندماج في سوق ال

والذي يمكن    بالعمل الجمعوي، في االلتزام    ازدواجية لذلك هناك  .  ، مع تثمين سوس ماسة المغرب خارج  

  جال م من التحررالرغبة في االستثمار في تنميته وكذلك الرغبة في    مع   جالبالمأن يعكس ارتباًطا قويًا  

 . ةهجرلل االمكانيات . مع العلم أنه ليس كل شخص لديه نفس عن طريق الحركيةحتى ولو مؤقتًا  ،االنتماء

األسباب التي تدفع  من خالل    الجمعويبالعمل    االلتزاممن ناحية أخرى، يمكن أيًضا مالحظة التفاوتات في  

ضعف  فقا للشهادات التي تم جمعها، يمكن تحديد عدة أسباب مثل:  وو   ،وهكذا.  االلتزامالبعض إلى عدم  

  ة عن انعدام ثقة محتمل   ة ناتجالالذاتية    والرقابة   العمل الجمعوي؛بشأن    تواصل الغياب  لمعلومات والولوج ل

 . لتطوعلالوقت المخصص  مقابلفي األولوية االقتصادية  وكذا؛  الجمعوي فضاء التجاه 

ولكن أيًضا إلى االعتبار   ذلك، تشير شروط انخراط الشباب في الجمعيات إلى الوسائل المتاحة لهم لتحقيق 

في   يتلقونه  العالذي  كبار    ،التجمعاتوداخل    للدولة   موميةالسياسات  من    -االقتضاءوعند  -  السنتجاه 

  الجمعوي االلتزام    تقودنا المقابالت التي أجريناها مع شباب من سوس ماسة إلى تحليل  . Jma’aلجماعت  

ولكنها تعتبر غير فعالة. على    ،الشباب التي تستهدف    موميةعن السياسات الع  البعدهو  للبعض باعتباره  

.  تهم صو   يصالإل   آليات تملك  " من خالل  العام  أنلالنخراط في "الشيمكن اعتبارها وسيلة  ذلك،  العكس من  

القيام    ولكن،  االلتزام    بذلك،عند  إلى  الوصول  يوسع  و  الجمعوي فإن  أن  للشباب يمكن  المدنية  المشاركة 

الالتي    القرويات الفجوة مع أولئك الذين ال يستطيعون الوصول إليها. هذه النقطة أكثر بروًزا بين الفتيات  

 قابلناهن. 

  الجمعوي، ويكون لها عواقب على االلتزام    "،ناميات "االنفصالبدي  مجاليمكن أيًضا أن تتأثر العالقة مع ال

دور    نوعية،وربما بطريقة أكثر    الحقًا، أن ندرس    جلي ال. قد يبدو من  مجالوبالتالي على االلتزام في ال

بعض الشباب الذين تم   بنيفي ت  ووسائل االتصال المعلومات    ت االجتماعي وتكنولوجياالتواصل  شبكات  

 . مناطقهم األصلية قيم وأنماط الحياة التي تختلف عن تلك المستخدمة في ل استجوابهم 

كان   للروابط    األمر،مهما  المختلفة  األشكال  غير    التزاميمكن وصف    بالمجال،من خالل  بأنه  الشباب 

 . مناطق األصلية روابط متباينة مع الشكل يو  ،متكافئ

  ورد.   ذ أخيوجد بينهما  و   بشكل متكرر وااللتزام مفهومين يتردد صداهما    مجالاالرتباط بالولذلك اعتبرنا  

. وبالتالي، فإن  صحيحوالعكس    مجالوتتمثل الفرضية في أن طبيعة االلتزام تتوقف على درجة االرتباط بال

لفترة    تنقلمن المنهم  ، ال يمنع عدًدا كبيًرا  المشاركينبين الشباب    مجالاالرتباط الذي ال يمكن إنكاره بال

، فإن هذا االرتباط يشكل  على أنها حركات هروب   ت السلوكيامن الممكن تصنيف بعض  ،  إذا.  نسبياطويلة  

.  ااالستثمار في تنميته ب المحتمل  غالبًا ما يحفز العائد أو العائد   إنه ، من حيث  مجالأحد اإلمكانات المهمة لل

 المختلفةوبالمحددات    االلتزام في طبيعة    بالالمساواة   ارتباطا ،  حركيةالما يتعلق ب في  مساواة التوجد  ومع ذلك،  

 . خذة في الظهور اآل ماسة-لشباب سوس

 

 كعامل محفز للتنمية  حركيةال

حافًزا للتنمية    حركية كون ال تمتى يمكن أن    حول  ت تساؤالمستقبلهم  لبها الشباب   يخططالتي    ة تثير الطريق

ي  ت ال  حركية على ال  نا ركزالدراسة  في طريقها. في هذه    عقبة كون  ذلك، ان تعلى العكس من   أو   ،مجاليةال



. يطرح سياق سوس  ا وسيلة للحفاظ عليه  جمعوي حيث قد يكون االلتزام ال   ،جالاالرتباط بالم  اال ينقطع فيه 

 . والمدينة قرية البين  لصلة او  ،جمعويال: التعليم وااللتزام حركيةماسة تحديين رئيسيين فيما يتعلق بال

للتعليميعد   المخصصة  الهياكل  إلى  ال  الوصول  واضًحا من عوامل  الجامعة  الولوج  ف.  حركية عامالً  إلى 

ومع    والثانوي؛في التعليم االبتدائي    مشوار دراسيإال بعد متابعة    مت ال يالحركية الطويلة المرتبطة بها،  و

  واإلقامة، اليومية أو في هياكل االستقبال    تنقالت سواء في ال  ،القرويةفي المناطق    رهانا   ازال هذ يال    ذلك،

مع الحاجة إلى القيام    الجمعيات، إلى    من أجل الولوج التنقل موجود أيًضا    رهان وخاصة بالنسبة للفتيات.  

وبشكل أكثر    ، االلتزاممما يؤثر على    المدينة،وكذلك في    القروية في المناطق    منتظمة،ت يومية أو  تنقالب

 النوع االجتماعي. من منظور 

 ات التي حددناها في سياق دراستنا هي كما يلي: يالحرك

 واالحتياجات اليومية. اسة الدر، ب ويمكن ربطها بالعمل  ،وبشكل يومي تتم غالبًا ما    :وير بين الدوا -

لدى  حالة اإلقامة المؤقتة ك، خالل فترات يمكن أن تكون إما يومية أو   ومدن سوس ماسة:   وير بين الدوا -

 في حالة الدراسة خارج الدوار.  المثال على سبيل  )دور الطالب(  ات أو في الداخلي أفراد العائلة

  تكوينات جامعية يبدو أن وجود    المدينتين،: في هاتين  يت ملول أادير أو  كأ  نحو  ينة من الدوار أو المد  -

على اإلقامة هناك.  إستجوابهم  يشجع الشباب الذين تم    وفر المزيد من فرص العمل التي ت  ة اقتصادي  أنشطة و

 في بعض األحيان.  تخيلة مكانت حتى لو   ،دائًمافكرة العودة موجودة 

الكبيرة األخرى:   نحوسوس ماسة    مدنمن الدوار أو    - الحركيات    المدن المغربية  بدافع  تنطوي هذه 

عني قضاء وقت  ماسة، يالتي يُنظر إليها على أنها غائبة عن سوس  اقتصادية    وفرص االستفادة من تكوين  

 طويل نسبيًا بعيًدا عن أراضي المنشأ. 

 بين كبرى مدن المغرب.  -

"تحقيق الذات".    لما ال و  حسن أفضل وظروف معيشية أ  كوينات يتطلع بعض الشباب إلى ت  نحو بلد أجنبي:  -

 على مدى عدة أشهر أو حتى عدة سنوات.   في هذه الحالةتمتد فترات التنقل 

)هل التنقل ممكن أو حتى يمكن تصوره؟(   التخطيط  قدرات  تشترطات المختلفة  يفإن هذه الحرك ذلك،ومع 

  قروية في منطقة    العيشفتاة و/ أو  ق األمر بـ  حينما يتعلهذا بشكل خاص    وينطبق.  متباينة بشدة   ووسائل

 . منعزلة و

للمشاركة وااللتزام في    كدوافع لشباب  لحركية اتم تحديد تجارب مختلفة    أجريناها،خالل المقابالت التي  

حتى لو كانت في أغلب األحيان تتم خارج المنطقة    ،االلتزام. وال تظهر إذن متعارضة مع هذا  مجاالتهم 

 التي يأتي منها الشباب. القروية 

مؤكدين رغبتهم في المغادرة ثم العودة لالستثمار    ، الحركيةرغبتهم في    على من الشباب    األغلبية أشارت  

فرص لألجيال    خلق أو    األمازيغية،لثقافة  ا  إلحياء . يرغب الكثير منهم في إقامة مشاريع  ة األصلي  مناطقهم في  

حيث    "،  المجال  قدمه   ما  بعضرد  تظهر الرغبة في "  ،وأيضا.  الجمعوي  االلتزام ال سيما من خالل    القادمة،

  يها إل   جلبهاسوس ماسة ل  فيوسيلة للبحث في أماكن أخرى عن الموارد الغائبة    اعلى أنه  حركيةيُنظر إلى ال

من أجل خلق فرص للشباب وإنشاء مشروع يتيح لهم العيش وإبراز أنفسهم في المنطقة األصلية. في هذا  

شكل  المرتبطة ب  العودة،فإن الرغبة في    ذلك،. ومع  المجاليةعائقا أمام التنمية    حركيةشكل التلن    السياق،

ألنه في    للغاية،ذلك. وال يزال خطر عدم العودة حقيقياً    ق تثير أسئلة حول أشكال وطر  بالتنقل،منهجي  

 ".  هم كل واغادرتقريباً   "الشباب   النوايا،وبعد إعالن  الواقع،



التي تم التأكيد عليها أو حتى المطالبة بها، ال يزال الشباب    حركيةعلى الرغم من الجوانب اإليجابية لل

للتفتح  ولكن أيًضا  أكيد،  ،  عمل  فرصة الحاجة إلى العثور على  يحفزون رغبتهم في المغادرة من خالل  

  بالعودة،   الرتباطهاباستمرار    حركية . بينما يتم استحضار ال" حالمهمأو  م حياته   واوتحقيق الذات و "ليعيش 

  نهاجر . هل  الحركية  فهممما يثير تساؤالت حول طريقة    ي والجماع  يتوتر معين بين الفردنالحظ وجود  

؟ كيف  لمصلحتنا فقطأم  ،  ةمنطقالمصلحة    ثم  أوال   مصلحتنا  ألجلمنطقتنا، او    ومصلحة مصلحتنا    ألجل

وبالتالي    المناطق األصلية، "الضغط االجتماعي" الواضح جًدا بحيث يتم الحفاظ على االرتباط مع    عيش ن

 مع األسرة و/ أو المجتمعات التي ال تزال تعيش هناك؟ 

حيث    القرويةكما هو الحال بالنسبة للفتيات في المناطق    ،متاحةإمكانية المغادرة ليست دائما سهلة أو  إن  

االجتماعي   الجبرشكاًل من أشكال  الجمود    يعتبر   ،بالنسبة للفتيات يكون ذلك في بعض األحيان غير وارد.  

حالة  النوعي و في  فصل    ،الحركية.  الصعب  من  يكون  المفروضةقد  عن    الحركية  الحركية  بوضوح 

ال الدراسي  سمرأوالالفرص المجالية،    تخضع لقيود.حركية  هي أيًضا    هذه االخيرةألنه حتى    الطوعية،

و العائلي، الللشباب  والثقافي  االقتصادي  النمطية   قوةو رأسمال  التعلق  ل  الصورة  ووزن  االجتماعي  لنوع 

يمكن أن يكون    وبالتالي،   . معايير غير متكافئة تصوغ الوصول الى الحركيةو متغيرات  كلها    ، بالجماعة

 . هناك اختياريا بقدر ما هو اجباري االلتزام  و  مناطق األصليةالبقاء في ال

  حيث يسمح   المجالي، دور محوري في االنغراس  عام  بشكل    جمعوية ال  والدينامية للشباب    جمعوي لتزام الإلل

  خطابات الشباب المستجوب، . في  والتنقل   حركيةفي إطار ال  واكتساب مهارات قيمةبتطوير قدرات المبادرة  

الحركية المجالية  لصالح الترابط بين    مجاالتهم، فيما يتعلق بقيود    التحرر منطق  :  ن هما اي أساس  يظهر اتجاهان 

قيم  غير متصل ب   "،من خالل ريادة األعمال و "القيادةلديهم    يرتبط ومفهوم النجاح  ؛  االجتماعية  والحركية 

توجهباختصار    معوي،جالوالتضامن  التعاون   هذا  ومع    يعد  هذه    توجد   ذلك،ليبرالي.  في  قوية  عقبات 

على   عالوة  كانت    ذلك،المجاالت.  تشكل    جمعوية ال  الديناميةإذا  أن  مسارهم    رافعة يمكن  في  للشباب 

لجميع األسباب    ،وغيرهمبين هؤالء الشباب    توسيع الفجواتتساهم في    ذلك فإنها على الرغم من    الشخصي،

 .  الحركيةلها تأثير كبير على  ضعفها،أو  ،جالالمفإن درجة جاذبية  ذلك،التي أوضحناها. باإلضافة إلى 

للعمل على  ماسة  -سوس  جهةفي    الملتزمين لشباب  من ا المتدفقة  اتالدينامي  هذهالالفت للنظر  ويبقى من  

من خالل   كامل،تاالقتصادي أو السياسي. إن خلق  بعد الفي  هال ينبغي اختزالهذا التثمين .  تثمين مجاالتهم 

الشباب الذين يرغبون في الوصول   عند   حركية تنمية الالومجالية  بين ديناميات التنمية ال  الجمعوية،  الدينامية 

  "، االستثمار السماح بعودة "غنية بقادراً على    تكاملجب أن يكون هذا الوو  القروية يمثل تحديًا للمناطق    ،اإليه

 في حركية.  ة لشابلالمسار الشخصي للشاب أو  مكتسبة خالل 


