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 عروض كتب

اب دّوار الهيضر بص )جنسيق(، زينت بنألفت مللوم ومحمد علي 

عدد  ،5102 ،نقوش عربيت :جونس .والتضامن. دراست سوسيولوجيت
  515 الصفحاث

ىت وألفت مللىم في هخابهما املىسىم الجماعي  ًلترح الباخثان مدمد علي بً ٍش

هخابج دزاست سُىسُىلىحُت "صباب دّواز الهِضس والخؾامً" املخيىن مً سخت فغٌى 

م مً الباخثين الخىوسُين وكد خًغػ مىؽىعها لخدلُل  .صازن في إهجاشها فٍس

مىاكف الضباب )املمازساث، الخمثالث، الخطاباث( في مىطلخين عمساهِخين ًلخغم 

خهما في اليسُجي العمساوي "لخىوس  بهما وسم احخماعي ووعم كُمي هظسا لخاٍز

 الىبري". 

جلىُت )ه الدزاست املُداهُت املعخمدة على ملازبخين همُت هرولئن اهخمذ 

التي  معِط هره الفئتبالاسخمازة( وهُفُت )امللابالث صبه املىحهت وحماعاث الحىاز( 

ُّ  ينتووحاملػير سىت مً  53و 01سنها ما بين ًتراوح  ين "هامضُين"، إال أّنها في خ

، (9101)حعطي لىا عىزة مُىسوسىسُىلىحُت عً جىوس مــا بعد "السبُع العسبي" 

 مظاهس خغىعا أنها جفخذ املجاٌ ملىاكضت العدًد مً الظىاهس التي جالشمذ مع 

واملخمثلت في بسوش املمازساث الدًيُت السادًيالُت  جىوسالخؼُير السُاس ي التي عسفخه 

 -املترافلت مع مظاهس الخطّسف والعىف الاسالماوي  -ي الفؾاء العمىمي وخطاباتها ف

 الهجسة ػير الىظامُت عبر املخىّسط والهجسة "الجهادًت".  ظاهسةوجىامي 

ٌسمذ هرا العمل السىسُىلىجي لللازا بخدبع مالمذ الخمىكع الاحخماعي 

ً العالكت "الجدًد" لفئت الضباب في جىوس بعد الثىزة، هما ٌعطي لىا عىزة ع

دُذ مجاال مللازبت الّغىز  ت ٍو الدًىامىُت بين "املسهص" و"الهامط" في ألاوساط الحؾٍس

الىمطُت التي أهخجها الخطاب إلاعالمي خٌى هرًً املىطلخين وخٌى صبابها. ًجدز 

، الجيس، املسخىي الدزاس ي والىؽعُت املهىُت وجسهُبت  ًّ إلاصازة إلى أّن الخي، الس

لذ أهم املخؼيراث الدًمؼسافُت للىخ
ّ
السىسُىلىحُت التي اعخمد داث السىىُت مث
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م البدث في جدلُل عالكت صباب الحُين بـ" الىعم الاحخماعي" الري ًلخغم ٍس عليها ف

ت  ً" واملمازساث الجمعٍى ًّ بالحُين، بـ" العابلت" و"املدزست" و"الضؼل" و"الخد

 والسُاسُت.  

سه زؽا بً عمس، جدلُال ًلترح الفغل ألاّوٌ مً الىخاب، والري أص سف على جدٍس

ازهما بسِسُىلىحُا لعالكت الضباب مع هرًً الحُين )مجالي الدزاست املُداهُت( باعخ

لترح جدلُال ملسازاث هره الفئت بدثا عً  مجاالث عمساهُت لخمظهس الىسم والغم، ٍو

فهم وجفسير ذلً مً خالٌ جدلُل أصياٌ الالمساواة الاحخماعُت الىاججت عً 

امضُت العمساهُت )أخُاء الؾىاحي/ الاخُاء الضعبُت...(، هما ٌعّسج على جدلُل اله

ت حسعى إلى فهم ذلً  أصياٌ املؤاوست داخل هرا الفؾاء مً خالٌ ملازبت حىدٍز

 وفم الخلسُم حيس ي للعالكت مع هرًً املجالين. 

 أّما في الفغل الثاوي مً الىخاب، فُىاكط فُه عماد ملُتي وؽعُت الضباب في

هرًً املجالين العمساهُين اهطالق مً جدلُل الدًىامُاث الاحخماعُت للسابط العابلي 

سهص في ذلً على حاهبين أساسُين  بىعفها مياها لإلزساء الاعتراف لدي هره الفئت، ٍو

في الخدلُل هما مظاهس الخؾامً والغساع، هما ًىّسع مجاٌ امللازهت بين العابلت 

 وشنهما في معاش الضباب.وحماعت ألاكسان بؼُت جددًد 

ت املدزست  أما الباخثت مىس ى خُاة فخطسكذ في الفغل الثالث إلى مىؽىع مسهٍص

في سُاق جدلُل ملسازاث الخيضئت والعالكت بها مً خالٌ عاملي الخدفيو وإلاخباط 

)إلامياهُاث املادًت، السأسماٌ الثلافي الؾعُف، مىاكف السلبُت اججاه املدزاست(، 

ً مً "أسس صعبُت" وحساءٌ بدُث حعالج ا لخجسبت الدزاسُت لهؤالء الضباب املىددٍز

إمياهُاث الىجاح املدزس ي والتركُت الاحخماعُت لدي فئت جبدو ظسوفها املىؽىعُت 

ع هدى مسخلبل واعد.  
ّ
 ععبت مً أحل مىاعلت املساز الدزاس ي والخطل

ط الفغل السابع مً هرا الىخاب الؾىء على جدلُل 
ّ
سل ملهىُت لهره الحُاة اَو

ت العمل ومياهه في خُاة الضباب، بدُث ٌضير ول مً زؽا و  الفئت جمثالتها خٌى مسهٍص

ت للهضاصت الاحخماعُت، هما  الهضاصتبً عمىز وخُاة مىس ى إلى خاالث  ًّ املهىُت املؤد

ًلترخان مداوالث حادة لفهم "املعنى الاحخماعي للعمل والالعمل " عىد الضباب 

 ماعُت صعبُت لم ٌسعفهم مسازهم الدزاس ي لىلىج سىق الضؼل. املىخمين ألعٌى احخ



 عروض كتب

55 

أما الفغل الخامس فدضير فُه الباخثت مللىم ألفت إلى مىؽىع عالكت الضباب 

 .ن مخىاحدًً على هامط "الدولت" و"املؤسساث"حُيّ ل مً خالٌ دزاستبالسُاست 

 9101وجسهص في ملالها على جدلُل عالكت هره الفئت بالسُاست بعد أخدار دٌسمبر 

جلً ألاخدار خالٌ ، ػاًتها في ذلً الخعّسف على جمثالتهم مً 9100وحاهفي

ل جدلُل خطاباث واسخىضاف مىاكفهم مً الىؽع الساهً الري جال 
ّ
ضي ها. َو

ها أهم مدخل جلترخه الباخثت ألخُاء الهامضُت خٌى الثىزة ووعىدها وكسازاتلالضباب 

مً أحل ملازبت املسحعُاث التي ٌسدىد إليها الضباب في زبط عالكاتهم مع "الدولت 

ججلُاث الفعل الجماعي املسجبط مً خالٌ ومؤسساتها"، هما جىاكط جأزير ذلً 

 باالهخساط في السلفُت بدُازاتها املخخلفت.

دخل الجاهب الدًني مياهت مهمت في جدلُل الىا كع الاحخماعي لهؤالء الضباب، ٍو

املمازساث، الخطاباث، ملُتي كساءة في مؾامين الخّدًً )بدُث ًلترح عماد 

الخمثالث(، هما ٌسخعسؼ مسحعُاتهم مً أحل فهم مسازاث حضيل النوعت 

 ُّ ذلً كساءة سىسُىلىحُت جسبط في لترح ٍين، و السادًيالُت لدي فئت مً صباب الح

 ُّ م ين ووعمهبين "هامضُت الح ما" وععىباث بىاء مسازاث الاسخلاللُت عً طٍس

املدزست والضؼل في ظل فعالُت مىلطعت الىظير لخطاباث الخعبئت ذاث النوعت 

 السلفُت.  

 ً ًبدو سؤاٌ الاعتراف الاحخماعي )الدولت ومؤسساتها، العابلت، مىظىماث الخيٍى

مؾامين الخدالُل والدضؼُل، مىظىماث حسُير أوكاث الفساغ...( بهره الفئت في علب 

بلدز ما حعطي لىا هره الىخابج عىزة و السىسُىلىحُت امللترخت مً شواًا مخعّددة، 

ه ًفخذ  ،خىوس ي ؽمً سُاق سُاس ي "زىزي" ًيخمي إلى أخُاء هامضُتالضباب لل
ّ
فئه

 أمامىا مجاالث امللازهت مع أوؽاع مجمل صباب املىطلت املؼازبُت.  

 هند بوعقادة 

 


