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 عروض كتب

الحركات الاحتجاجية في الجزائر من املواجهة  ).8102( نور الدين بكيس،

  صفحة. 872إلى الاحتواء، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، 

طىطُىلجُت لظاهسة الحسواث يهدف املؤلف مً خالٌ هرا الىخاب إلى جلدًم كساءة 

في املجخمؼ الجصائسي لبىاء جصىز واضح خٌى ميىهاث الفػل الاخخجاجي في  الاخخجاحُت

املجخمؼ الجصائسي مً مىطم خصىصُاث املجخمػاث وكابلُتها إلهخاج واكؼ احخماعي 

ذ وظبي آللُاث اشخغاٌ الىظام  خاص بها، في ملابل ذلً ٌػمل الياجب غلى جلدًم حشٍس

دوز وجؤزير البنى الخللُدًت واألغُان في طبط و له مؼ الحسواث الاخخجاحُت، وجفاغ

غسداًت ووزڤلت وغيرها. هما ًداٌو الباخث أن ًلدم  ما ًددر فيالحسان الاخخجاجي مثل

دا لخصاغد وجيرة الحسواث الاخخجاحُت   مظازاتها ومآالتها.و صيروزتها و حشٍس

ًٍ، أوال ما ًصفها بالحسواث غالج املؤلف الحسواث الاخخجاحُت مً مىظىز 

ذ والظىس في  لصد بها اخخجاحاث الٍص والتي غمذ  0222الاخخجاحُت الىبري، ٍو

ت ذاث الخؤزيراث املحدودة والظسفُت.   مخخلف والًاث الىطً، وزاهُا الاخخجاحاث الفئٍى

ٌشير في ملدمت الىخاب إلى الصػىباث املُداهُت التي جىاحه الباخث في دزاطت مثل 

دة الخبر وهى لظىاهس، هره ا ما دفػه إلى الاغخماد غلى الصحف وبالخصىص حٍس

الُىمُت همصدز لجمؼ املػطُاث الخاصت بهرا الفػل الاخخجاجي، في ظل حػرز دزاطتها 

 ُدان، مشيرا إلى االخطس املههييا الري ًمىً أن ًؤزس غلى مىطىغُت املػطُاث.امل في

في الجصائس اغخمد الباخث غلى زالزت لإلخاطت بجمُؼ مددداث الظلىن الاخخجاجي 

واهذ داخل أطس زطمُت أو أأبػاد خاٌو مً خاللها جفظير الظاهسة الاخخجاحُت طىاء 

لت غشىائُت، مهه ؼ الجغسافي ا: بطٍس البػد الجغسافي وذلً مً أحل الخػسف غلى الخىَش

في باقي للفئاث املحخجت، الخصيُف الجغسافي لفظاء الاخخجاج، ألاطساف املحخج غليها 

وأخيرا ًخمثل  .الباخث بالبػد الخىظُمي والهُىلي لهره الاخخجاحاث اهخمالىطً. هما 

البػد الثالث في حػامل الىظام الظُاس ي مؼ هره الاخخجاحاث مً خالٌ املخسحاث التي 

 اغخمدها في جلبُت مطالب الحسان.
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، الفصل  ينألاٌو والثاوي ًمىً اغخبازهما فصل ينالىخاب ملظم إلى طبػت فصٌى

ن، كدم مً خاللهما الباخث إلاشياالث املطسوخت خٌى الظلىن الاخخجاجي، يمىهجُ

ت املػخمدة.  والحسواث الاخخجاحُت، املفاهُم وامللازباث الىظٍس

في الفصل الثاوي مً الىخاب ًخطسق املؤلف إلى غىاصس الفػل الاخخجاجي، وذلً مً 

ألبػاد املخخلفت التي جلف وزاء كُام الفػل الاخخجاجي غسض ل مؼف خالٌ جلدًم حػٍس

أشاز املؤلف لفػل هما  .وزهص فيها غلى البػد الثلافي لخصىصُت املجخمػاث الػسبُت

احظاع وحغير دوز و الاغتراض هميىن أطاس ي للفػل الاخخجاجي وجمظهساجه الجدًدة 

 الػمل الخطىعي إلى الػمل الحلىقي.  املحخج بفظل حغير دوز املجخمؼ املدوي واهخلاله مً

، والتي 0222حاهفي  20الفصل الثالث وان إحسائُا، جطسق فُه املؤلف ألخدار أّما 

ذ والظىس، هىمىذج لدزاطت الحسهت الاخخجاحُت في الجصائس ملا  حػسف بؤخدار الٍص

ة جميزث به مً هثافت الاخخجاحاث واهدشازها الجغسافي لُيىن برلً الخجسبت الىخُد

التي بدأث خازج مىطلت اللبائل واهدشسث فيها بػد ذلً. اغخمد املؤلف في دزاطخه 

دة الخبر الُىمُت التي كامذ  مًوجدلُله لهره ألاخدار غلى ألاخباز املظخلاة  حٍس

خاٌو املؤلف جدلُل الظاهسة باالغخماد غلى وكد  .والًت 20بخغطُت الاخخجاحاث في 

ت الاخخجاحمجمىغت مً املؤشساث وألابػاد  واهدشازها الىاطؼ. اث حػللذ بمدي غفٍى

ظُف املؤلف أن هره ألاخدار مً خُث خصائصها لم جؤث بجدًد بالىظس إلى ما  ٍو

 الجصائس.سفذ به الحسواث الاخخجاحُت في غ  

خصص املؤلف الفصل السابؼ لخلدًم املػطُاث املُداهُت املخػللت بخطىز الحسواث 

 وكد كظم، وفي الظىت دار التي وكػذ في ول شهسألخلالاخخجاحُت مً خالٌ غسض 

فظاءاث و طبُػت املطالب و الفئاث خظب البػد الظىطُى منهي، بالىظس إلى دوزهم 

 .الاخخجاج

 والريفي الفصل الخامع جطسق املؤلف لحظىز الػىف في املطالب الاخخجاحُت، 

أن الطابؼ ٍؤهد غلى و الهدف مىه هى لفذ اهدباه الظلطت. و سمصي، الػىف الًصفه ب

 طا فيطاأالبيُىي لظاهسة الػىف، ٌػىد للمىزور الثلافي ولػدة أطباب أخسي ًجملها 

طػف ألاشياٌ الخىظُمُت مً هلاباث  باإلطافت إلى غُاب املظاواة والػدالت الاحخماغُت
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ُّ  .اهلظام الىخبو وأخصاب  ت خاٌو الباخث شسح ظاهسة الػىف ومً خالٌ دزاطت هم

  ي.واملؤطظاح ئيجغسافي والفظابالىظس إلى جىشغها ال

الفصل الظادض كساءة لطبُػت جفاغل الىظام الظُاس ي الجصائسي املؤلف في  ًلدم

مؼ الحسواث الاخخجاحُت وإطتراجُجُخه في اخخىاءها وحػطُل فاغلُتها، خُث غسض في 

في الخػامل مؼ  خمثل في الخطاب السطمي إلاشدواجيهرا الفصل أشياٌ هرا الاخخىاء وامل

والخظ املؤلف حغير  .زم شسغىتها والافخخاز بها بػد ذلً ،هره الاخخجاحاث بين إهيازها

أطالُب املػالجت ألامىُت، والػمل غلى حغُير الصىزة اللمػُت للمؤطظت ألامىُت، 

عي لشساء الظلم الاحخماعي. في إطاز هفع الاطترجُجُت الخخىاء  وجىظُف الاكخصاد الَس

خخجاجي حػخمد الظلطت إحساءاث جصل إلى حػلُم الػمل ببػع اللىاهين أو الحسان الا 

الدظاهل في جطبُلها، الخىظُف الظُاس ي لجهاش الػدالت في إلافساج غً املحخجين أو 

 إداهتهم وهرلً حسخير مؤطظت املسجد.

دزاطت ملازهت لظاهسة الحسان الاخخجاجي بالجصائس وما  جطسق فُه إلىالفصل الظابؼ 

ت مهها مصس و جىوع،  مػسحا غسفخه بػع الدٌو الػسبُت مً ججازب اخخجاحُت وزىٍز

لهره الثىزاث، التي وان طببا الػامل ألامني واملمازطاث اللمػُت لسحاٌ الشسطت  غلى

، فخالفا للخجسبت ال اهما ًسي أن هىان فىازك ت التي بين هره الدٌو خىوظُت واملصٍس

غسفذ مشازهت بػع ألاخصاب والجمػُاث والىلاباث الػمالُت ، جبلى الخجسبت 

الاخخجاحُت في الجصائس جخميز بظػف الخؤطير. هما جطسق صاخب الىخاب في هرا 

التي جدٌى و التي خللتها والػلباث املياطب أهّم الفصل ملآالث الحسواث الاخخجاحُت و 

  حغُير الىظام الظُاس ي.  وهى ف امليشىددون وصىلها إلى الهد

في  الاخخجاجيدزاطت مهمت لإلخاطت ببػع خصائص الفػل هرا الػمل ٌػخبر 

الدشابه والاخخالف بِىه وبين البلدان الػسبُت التي غسفذ مثل هره  وأوحهالجصائس 

ن حػخبر هره الدزاطت مىطللا لدزاطاث مُداهُت أهثر غملا لفهم أالظاهسة هما ًمىً 

وحػلُداجه داخل املجخمؼ الجصائسي خاصت ما غسفخه الجصائس مً  الاخخجاجيلفػل ا

 .سان شػبي جميز بالظلمُت والخػبئت الىبيرة ملخخلف فئاث املجخمؼخ

 موشريط  إسماعيل


