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 التهُئتأسخاذ علم الاجخماع سابلا، والباخث في مجاٌ -بىمدًًسُدي زشُد  لترحً

اهؼالكا  للحسان الري عسفخه الجصائس ااجخماعُ كساءة وجدلُالفي هرا الىخاب  ُتالعمساه

ما ًىصف بالحدر العفىي وهسس جداز الخىف الري ججسد في  أن  ها فادمفسطُت  مً

عُ اهظامىجىد مجخمع مدوي مخفي ًلاوم ب مسجبؼتفبراًس واهذ له جروز  00خسان   اَز

ىاطل طمىه. اشبىهُ املىظمت ًىمي  على جدبعه للمسيراثاملإلف في جدلُله عخمد َو ٍو

 .جلىُت املالخظتثالزاء مىظفا الجمعت و ال

لت جؼسق فيها للعىامل التي أدث ئلى اهؼالق الحسان ، بدأ املإلف هخابه بملدمت مؼى  

ين باهخمائهم  عتزاشواوشيلذ هلؼت فخس   صىز في  ججسد ريواللبلد، ا لهراالجصائٍس

ًالدسامذ  ٌ الحسان ئلى وائً سُاس ي جماعي جدى  مساز  ن، هما بي  والفسح بين املخظاهٍس

الفاعلين أفعاٌ بها، وزدود  يهادزفعها واملؼالب التي مً خالٌ الشعازاث التي مخجدد 

 . خىله السُاسُين

أسباب الحسان مً خالٌ الخؼسق ئلى في الفصل ألاٌو مً الىخاب بسخعسض الباخث 

مرهسا  الخامست السئاسُت عىد العهدة، وعدم الىكىف "جبل الجلُد" ـ لالجاهب الخفي 

خالت و  مسألت الخعدًالث املخخالُت للدسخىز التي أفلدث الشعب زلخه في السلؼتب

أسعاز البتروٌ واهخفاض اخخُاػي  بتهاوي واملسجبؼت  0208سىت  ميزثالجمىد التي 

الصسف وازجفاع ظاهسة الحسكت وإطساب ألاػباء امللُمين واللمع العىُف الخخجاجاتهم. 

في  الشباب البؼاٌ في صىزة التي ميزث الجىىب الجصائسي  خخجاجاثالا ظاف ئلى ذلً ً

لبعع ومظاهساث عين صالح طد الؼاش الصخسي واعخلاٌ ول مً وزكلت وألاػىاغ 

ير حؼو الاهدشاز الىاسع السخعماٌ شبياث الخىاصل الاجخماعي املترافلت مع  ،تهاكاد

  .كىاعد الخىاصل
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، ولىً اهفسهفسض جبصفخه كىة ئلى الحسان لِس الفصل الثاوي في  املإلف خؼسق ٍو 

الؼابع املخمثلت في  هاظاهس ومالشعب الجصائسي  سلىهُاثلأًظا باعخبازه آلت واشفت 

يهخم  هما  .الشسػتللمظاهساث والىسم والخعاػف الشعبي للشباب مع زجاٌ  السلمي

مؼالب الحسان التي واهذ ئصالخُت في مسخلتها ألاولى زم  لُل جدىالثخدالباخث ب

ت جدعى ئلى زخُل ول زمىش الىظام بما فيها السلؼت الفعلُت ، مشيرا هىا ئلى أصبدذ زىٍز

ين  .في جىجُه الحسان اواستراجُجُتهفي ئشازة مىه للخُازاث إلاسالمُت  ،بسوش فاعلين زاهٍى

اهدشاف عازطت خاز  إلاػاز الحصيي، و املمظاهس ألاخصاب السُاسُت و ًبين واكع هما 

 املىاػىين مليان جمسهص السلؼت لفترة معُىت بعد اسخلالت السئِس. 

عالج الباخث في ملجخمع املدوي وأشياٌ هظاٌ مسألت االفصل الثالث مً الىخاب  َو

ًفظل الىظاٌ والعمل خاز  ألاػس ير خألا هرا ف ،الخفي هىعا مااملجخمع الجصائسي 

سجع دازة التي جلعب في هثير مً الحاالث دوز املعُم ئلى إلا ذلً  الباخث الخىظُمُت، ٍو

مً خالٌ  ،التي جليها سخلتامللهرا الىىع مً الخىظُماث سىاء في مسخلت الخأسِس أو في 

ب الخىظُم في شيل زسمي ئلى ججى  لعلد اجخماعاث وهى ما ًدفع  الترخُص اثػلبزفع 

الخىاصل مىاكع مثل وسائل الاجصاٌ الحدًثت  هىا هُف أن  ٌشسح هما أو مإسساحي. 

 وفسث كاعدة جدًدة للخدس  كد الاجخماعي 
 
ا عً أم   ،ص مً السكابت السسمُتن والخخل

بت مً السلؼتطعف العمل الجمعىي فيرجعه املإلف ئلى وجىد جمعُاث  التي ال و  كٍس

 
 
ما ئلى خلم شسعُت مظادة تهدف ئلى ملئ الفساغ الري ًمىً أن جترهه السلؼت وإه

 
 
 ظهس هىعا مً الاسخلاللُت في وشاػها. للجمعُاث التي ًمىً أن ج

املإلف في ًلازب  ، "الىظام الجصائسي وآلُاجه" املىسىموفي الجصء الثاوي مً الىخاب 

لت اشخؼاٌ إلادازة العمىمُت مخخابعينفصلين  ًصبذ اللاهىن  عىدما خصىصا ػٍس

ع  البيروكساػُت ويعع املمازساث ع الَس  شبىت مً العالكاثجيشؽ طمً مصدزا لخىَش

ظسب  ،في سلم السلؼت املخىاجدة . وخسب الباخث العمسانفي مجاٌ مثاال على ذلً ٍو

إلاداهت بل ًجب  مسخىي  عً هره املمازساث ال ًجب أن ًخىكف عىدفان الىشف 

 لخفصُل في الفصلبا  هما ٌشسخوهى  هاأدواز  عًٌ ؤ اسدالالٌ خمً  هاواكعالبدث في 
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عالكتها بالىاكع الاكخصادي والسُاس ي دون و ق ملسألت السشىة عىدما ًخؼس  الثاوي 

 الىكىف عىد البعد ألاخالقي. 

 فُه اسخعانالري املُداوي البدث هخائج بعع عسض املإلف ٌ ،خاجمت الىخابفي 

  .أشهس ثالرالذ لخجسبت بدثُت كازباملالخظت والخدلُل ب

 وشريط مإسماعيل 

 


