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إفتتــــاحيــة
مع انطالق سنة  ،2014سطر المركز برنامجا حافال بالنشاطات العلمية المختلفة ،التي من شأنها
إثراء البحث العلمي و التواصل مع مختلف الطلبة و الجامعيين الجزائريين و األجانب ،و ارتأينا من خالل
هذا العدد الجديد من بريد المركز تقديم حوصلة عامة و مختصرة حول مختلف التظاهرات العلمية التي ّ
نظمها
المركز خالل الفترة األولى من السنة إضافة الى ما سينظمه من تظاهرات أخرى على مدار هذه السنة.
نبدأ بأهم حدث ّ
نظمه المركز خالل شهر فبراير الفارط و المتمثل في الملتقى الدولي« :علماء
االجتماع العرب أمام أسئلة التحوالت الراهنة» و التي جرت فعالياته بمقر المركز بالتعاون مع جامعة مستغانم
و الجمعية العربية لعلم اإلجتماع و برعاية علمية من اللّجنة الجزائرية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للثقافة
والعلوم .لقد شهد هذا الملتقى مشاركة علماء اإلجتماع من الجزائر و من دول عربية مختلفة من بينها العراق،
السعودية ،تونس ،المغرب ،عمان ،اليمن ،السودان و موريطانيا ...الخ و ناقشوا خالله ظاهرة التحوالت الراهنة
بالعالم العربي من منظور اجتماعي ،أي بتقديم رؤية الباحث في علم اإلجتماع الى هذه الظاهرة .نوافيكم في
نفس العدد بصفحتين خاصتين بالملتقى و أهم ما جاء خالله.
ومن بين المواعيد الهامة التي برمجها المركز للسنة الجارية ،ملتقيات دولية و وطنية نذكر منها:
ّ
ينظمه مركز البحث
« »Carrefours sahariens, vues des rives du désertالّذي
في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ( )CRASCمع مركز الدراسات المغاربية بالجزائر
بالشراكة مع
( ،)CEMAوأيضا ملتقى جزائري آسيوي بعنوان «النّمو ،الحداثة و المجتمع»
كل من جامعة سيول بكوريا الجنوبية ،مركز البحث في االقتصاد التطبيقي والتنمية ()CREAD
والمدرسة الوطنية العليا لإلدارة ( ،)ENSMكما سيك ّون موضوع « :أسماء األماكن المغاربية :تاريخ
وتسيير» محور لقاء ّ
تنظمه وحدة البحث حول أنظمة التسمية بالجزائر ( )RASYDمع اللّجنة الوطنية
للمعلومات الجغرافية و جامعة البليدة  ،2هذا باإلضافة الى أيام دراسية و ورشات تكوينية و محاضرات ينشطها
أساتذة باحثون من الجزائر و من خارجها.
هذا و يجدر بنا أن نشير إلى أن مركز البحث في األنثروبولوجيا اإلجتماعية و الثقافية أصبح يسير
أربع وحدات بحث في ميادين مختلفة و هي كالتالي :وحدة البحث من أجل الثقافة ،االتصال ،اللّغات و الفنون
( ،)UCCLLAوحدة البحث في الترجمة و المصطلحات ( )URTTو كل منهما متواجد بالمقر السابق للمركز
بوهران ،وحدة البحث حول أنظمة التسمية بالجزائر ( )RASYDو مقرها بجامعة البليدة  02العفرون و وحدة
البحث حول األقاليم الناشئة و المجتمعات ( )TESو التي يتواجد مقرها بجامعة قسنطينة  2و أخيرا ،إضافة
إلى أقسام البحث المتواجدة على مستوى المركز ،يوجد قسمين جديدين في طور اإلنجاز و هما :قسم بحث حول
األسرة ،المرأة والمجتمع و قسم بحث حول العمل والشغل.
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RECHERCHE EN COURS

Femmes élues et représentation politique en Algérie
Chef du projet :
Membres de l’équipe :
			
		
			
			
			

- BENZENINE Belkacem
- MEGHICHE Kenza
- LAGUER Souad
- FAREH Samir
- LAHMER Miloud
- MAREDJ Souad

Le projet de recherche que nous proposons se veut une contribution
qui portera sur la présence des femmes algériennes dans les deux chambres du
parlement (Assemblée Nationale Populaire et Conseil de la nation) et dans les
Assemblées Populaires Communales et les Assemblées Populaires de Wilaya.
En mettant ce questionnement en rapport avec la question de la
représentation politique des femmes, au niveau local et national, nous
souhaiterions nous interroger sur le rôle « politique » des femmes, leur milieu
social et professionnel, mais aussi la manière de concevoir la représentation
politique féminine par les femmes elles-mêmes.
Afin de saisir les particularités du cas de l’Algérie, notamment après
l’adoption de la loi organique instaurant les quotas pour les femmes, ce
questionnement sera analysé à partir des différentes typologies de la
représentation politique. Celle de Anthony H. Birch qui distingue entre la
représentation symbolique, démographique et de délégation nous permet de
mettre l’accent sur les rôles des femmes dans la vie politique et les assemblées
élues pour mieux comprendre l’enjeu même de la représentation politique.
La distinction faite par Annah F. Pitkin entre une représentation descriptive qui
repose sur la présence des femmes dans les institutions électives et une
représentation substantive qui tient aux idées et aux engagements nous conduit à
nous interroger davantage sur le recrutement des candidates, leurs engagements
politiques. La question de la représentation politique des femmes à travers le
cas des femmes élues nous conduit aussi à s’intéresser aux principes juridiques
et politiques de la représentation politique.   
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvrages
Droit Musulman, Julien
PELISSIER, Beyrouth.
El Bouraq, 2011, 1242 P.

Phénoménologie de la création
poétique,  Jad Hatem,  Paris.
L’Harmattan, 2008, 190p.

Les Khouan du Lion Noir,
Gérard CHALAY, Paris.
L’Harmattan,  2008, 153p.

Comment de Gaulle et le FLN
ont mis fin à la guerre d’Algérie
Chantal Morelle , Constantine.
Média plus, 2012, 257p.

Voix et visions : Poésie et
représentations dans le monde
antique, Hugo Francisco Bauza,
Paris.
L’Harmattan, 2005, 189p.

l’Envers du Crime,  Micheline
Baril, Paris.
l’Harmattan,  2002, 271p.

Algérie, 20 Aout 1955, Claire
Mauss-Copeaux, Constantine,
Média plus, 2012, 271p.
L’Arme secrète du FLN,
Matthew CONNELLY ,
Constantine.
Média plus, 2012, 379p.
Dictionnaire d’hydronymie
générale de l’Afrique du Nord,
FoudiCheriguen , Tizi-Ouzou,
Éditions Achab, 2012, 530p.
Zimbabwe’s Fast Track Land
Reform, Collectif ,
Nordiska,  264p.
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
AND FOOD SECURITY IN
AFRICA, Collectif,
Nordiska,  2013, 228p.
Au montage de projets,
Collectif, Alger.
OPU, 2010, 112p.
Elites du Monde Nomade
Touareg et Maure, collectif
Marseille, 2000, 252p.
Les médiateurs de
Méditerranée,MSH ,Christine
Reynier, Paris.
2013, 326p.
Identités, Culturalités,
Institutions, Collectif ,
Oran, 2010, 129p.
Islam et christianisme : au
miroir l’un de l’autre, Henri
Sanson, Paris. L’Harmattan,
2008, 151p.
Un Islam fidèle et moderne, El
Hadji Samba Khary Cissé, Paris.
L’Harmattan, 2010, 286p.
La troisième moitié de soi,
Mustapha  Bouchareb, Paris.
L’Harmattan, 2011, 241p.

Parenté et régulation, sociale
Claude Vogel, Paris.
Geuthner, 2007, 307p.
Etats et sociétés de l’Orient
arabe,  Nadine  Méouchy,
Gérard D.Khoury,  Paris.
Geuthner, 2007, 483p.
Le roi juif ; Justice et raison
d’Etat dans la Bible et le
Talmud, Coirault-Neuburger
Sylvie, Paris.
L’Harmattan,  2007, 195p.
Les proverbes de ma mère,
Hana Smadi Naaman, Paris.
Geuthner, 2013, 662p.
Musique et musiciens
de villages en Turquie
méridionale, Jérôme Cler Yayla,
Paris.
Geuthner, 2011, 353p.
L’Etoile Nord-Africaine (19261937), Jacques Simon, Paris.  
L’Harmattan, 2003, 318p.
Interpréter les théories de
l’interprétation, Gustovo Just,
Paris.
L’Harmattan, 2005, 270p.
Les jeunes et la loi : Nouvelles
transgressions ? Nouvelles
pratiques?, Sid Abdellaoui,
Paris.
L’Harmattan, 2010, 217p.
L’apocalypse de 2030, Récit
d’une crise annoncée et de
ses conséquences, Christian
Miquel,  Paris.
L’Harmattan, 2009, 215p.
La poésie andalouse du XI
siècle : Voir et décrire le
paysage, Brigitte Foulon, Paris.  
L’Harmattan,  2011, 446p.

Etudes et Recherches sur la
Vie Intellectuelle Juive au
Maroc : Pensée Juridique
et Environnement Social
économique et religieux, Haïm
Zafrani, Paris. Geuthner, 2003,
416p. Volume 1
Etudes et Recherches sur la Vie
Intellectuelle Juive au Maroc :
Poésie Juive en Occident
Musulman, Haïm Zafrani, Paris.
Geuthner, 2003, 416p.
Volume 2
Etudes et Recherches sur la Vie
Intellectuelle Juive au Maroc :
Littératures Dialectales et
Populaires Juives en Occident
Musulman : l’écrit et l’oral,
Haïm Zafrani, Paris.
Geuthner, 2003, 416p.
Volume 3
Renaissance Littéraire et
Conscience Nationale: les
premiers romans en français au
Liban et en Égypte, 1908-1933,
Hervé Montel Caroline
Geuthner, 2012, 549p.
Les poètes Amateurs :
Approche Sociologique d’une
conduite culturelle, Mouaci
Aude: Paris.
L’Harmattan ; 2001, 356p.
Lectures Sociologiques :
Passeron, Hoggart Halbwachs,
Janet, Le play, Girard, Naville,
Verret Michel, Paris :
L’Harmattan, 2009, 247p.
Mouvements Islamistes et
Politique : Comprendre le
Moyen–Orient, Nahavandi
Firouzeh, Paris.
L’Harmattan, 2009, 208p.
La guerre d’Algérie en trente
–cinq questions, Monneret
Jean, Paris.
L’Harmattan, 2008, 161p.
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Enseigner l’Histoire des arts :
enjeux et perspectives (1), la
question de l’histoire, Boudinet
Gilles,  paris.
L’Harmattan, 2011, 198p.
Leila Sebbar,  Laronde Michel,  
Paris :
L’Harmattan, 2003, 297p.
Nouveaux espaces de partage
des savoirs: Dynamiques
des réseaux et politiques
publiques, Kiyindou Alain,
Paris :
L’Harmattan, 2011, 217p.
Penser « entreprise-société »,
Obertelli  Patrick, Paris :
L’Harmattan, 2011, 238p.

علم اجتماع الفراغ
 عمان، محمد الحسن احسان
،دار وائل للنشر و التوزيع
.ص291 ،2005
معجم المشتغلين بالفلسفة في
 الجزء االول- الجزائر
 وهران:مجموعة مؤلفة
. ص166 ،2013 ،جامعة وهران
أعالم األدب العربي المعاصر
:مجموعة مؤلفة بيروت
،نصوص و دراسات
.ص513 ،2013
الشعر و قضاياه عند ابي علي
الحسن بن رشيق المسيلي
، وهران: الشيخ بو قربة
. ص191 ،2005 ،دار االديب
االمراض النفسية الشائعة
والتأويالت الخاطئة
: بو نوة زوليخة
. ص68 ،2013 ،وهران
موسوعة االمثال الشعبية المصرية
و التعبيرات السائدة
: ابراهيم أحمد شعالن
، دار االفاق المصرية،القاهرة
. ص673 ،2003
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التغير االجتماعي ،األجيال والقيم في الجزائر :دراسة سوسيو -أنثروبولوجيا بمنطقة وهران
رئيس المشروع  - :موالي الحاج مراد  /أعضاء الفريق  - :عزي محمد فريد  -عامر عامر أحمد  -مرضي مصطفى  -مروفل مختار

تؤكد المقاربات الجيلية أهمية دراسة الفئات العمرية إلنفرادها بمميزات مشتركة تحدد توجهاتها ومعتقادتها .وانطالقا من
هذه المسالمات ال يمكن تصور مجتمعا بدون وجود تنوع ثقافي وتعدد في الممارسات التي تتألم وخصوصيات جيل أو
فئة عمرية ما .فقد تتشكل إختالفات جوهرية في الرؤى وفي العالقات االجتماعية القائمة على نظام من القيم والمعايير
والمعتقدات.
يرى علماء االجتماع الكالسيكيين أمثال دوركايم ،كونت وفيبر أهمية ودور القيم في تماسك المجتمعات ،فاعتُبرت قاعدة
للمراقبة االجتماعية ومنبع للتقييم األفراد وتفاعلهم .كما أن الدراسات المعاصرة للقيم تؤكد على مسألة صراع القيم والتي
تبرهن عن استمرارية ما يسمى بمشكل القيم .ومن هنا ال يمكن دراسة هذا الصراع القيمي إال في إطار مفهوم الجيل .فكل
جيل له تاريخ والذي إلى حد ما ،يفرقه عن الجيل األخر.
فمن الناحية الديمغرافية قد يطلق مفهوم جيل على فئة عمرية ما ولدت في نفس السنة ،إال أن المقاربة التي نود معالجتها
هي مقاربة مدعمة بأدبيات تخص هذا المفهوم ،فنحاول دراسة الظاهرة الجيلية انطالقا من مقاربات تجعل من الجيل يحمل
بعض المواصفات العامة والخصائص الثقافية التي تدل على نوع من التغير االجتماعي من جيل إلى أخر.
ويعد مانهايم وأورتكا أهم منظري األجيال في القرن العشرين والذين يعتبرون الجيل نتاجاً للتجارب المشتركة ألحداث
تاريخية مفصلية وللتغيرات االجتماعية السريعة .ويرون أن أفراد الجيل الواحد يتقاسمون المفاهيم والتوجهات األساسية
ولكن ليس بالضرورة اآلراء نفسها« .فالجيل هو فئة عمرية وُلدت في نفس الفترة تقريباً ،تنتمي إلى نفس المرحلة العمرية
ولها وعي بخصوصياتها وتفردها ،تملك حس بالتعاون وتجتمع لتعمل من أجل التغيير االجتماعي والسياسي ».إن أحد أهم
الفروق بين الفئة العمرية والجيل هو أن األول تمثل فئة غجتماعية في «حد ذاتها» ،أي تملك خصائص موضوعية مشتركة
كالسن وأسلوب الحياة  ،والثانية تمثل فئة اجتماعية «لذتها» أي إلى جانب الخصائص الموضوعية المشتركة فهي تمتلك
وعياً اجتماعيا وتشارك في عملية التغيير االجتماعي والسياسي.
أما مفاهيم القيم عرفت نوع من االهتمام عند السوسيولوجيين منذ عشرين سنة مضت وخاصة األعمال التي قدمته ا �At
 tias-Dunfutعن العالقة الجيلية وفئة المسنين ،وأن االقتراب من هذا الموضوع أصبح اقتراب سوسيوديمغرافي نظرا
للتحوالت الديمغرافية في المجتمعات الحديثة .فنظرا للتقدم في الظروف الصحية واالجتماعية لألفراد وتقلص الوفيات
تغبرت التركيبة االجتماعية للتعايش عدة أجيال أحقاب زمنية واحدة وبالتالي تختلف القيم من جيل إلى أخر .وهذا ما نحاول
التركيز عليه في دراستنا للمجتمع الجزائري والذي سنعتمد باألساس على منظومة القيم العالمية والتي تتلخص في إجراء
أعمال ميدانية حول عدد كبير من بلدان العالم والتي يطلق عليها  .World Value Surveysكما تظل أعمال التي أنجزت
من طرفنا سواءاً مشروع الشباب ،أو أطروحة دكتوراه الدولة للباحث عزي فريد ،إحدى المنطلقات لمواصلة العمل على
نفس الموضوع والتعمق في إشكالية اإلحتالفات القيمية في المجتمع الجزائري ،فنرمي إلى القيام باستطالع واسع لجمع
معطيات ميدانية تخدم موضوع للخروج بنتائج تكشف عن مسألة التحول والصراع القيمي في المجتمع.
وانطالقا من خصوصية المجتمع الجزائري الذي مرّ منذ منتصف القرن الماضي بمراحل مختلفة ،ميزتها وقائع
وأحداث غيرت بنية وثقافة المجتمع ،فحرب التحرير ،واالستقالل ،والمشروع التنموي والبناء الوطني ،وأحداث أكتوبر
وما تابعه من انفتاح عن العالم من الناحية السياسية واالقتصادية وكذا األزمات السياسية وانتشار العنف الساسي ،كلها وقائع
غيرت وجه الجزائر .فكل عشرية ومنذ الحرب العالمية الثانية ميزها حدث مهول كانت له تداعيات كبيرة وعميقة على
تاريخ الجزائر الجديث .ولم يكن للوقائع واألحداث التي ميزت كل حقبة من الحقب نفس الزخم والوتيرة والتأثير ،فبعضها تم
بطريقة سلمية وسلسة ،وبعضها األخر عرف مخاضاً عسيراً مثل حرب التحرير وأحداث التسعينات التي كانت عنيفة .كما
كانت حقبة نهاية الثمنينات إألى نهاية التسعينات محل تحوالت وتغيرات اجتماعية وثقافية مؤثرة على التركيبة االجتماعية
من جل النواحي منها السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،الدينية والثقافية .ويظل هذا التغير مؤشر لظهور تضارب في
تمثالت الفئات االجتماعية وتصوراتها المحددة لتضارب وصراع القيم .ومن هنا أرتأينا التعمق في هذه االشكالية لدراستها
في ست محطات أو محاور رأينها تفي بالغرض  ،ونستطيع من خاللها اإللمام بمسألة القيم وإختالفها ما بين األجيال.
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وفي محاولة لفهم فاعلي الحركات االحتجاجية التي عرفها العالم العربي بعد  2011تناولت بعض األوراق
البحثية هؤالء الفاعلين باختالف الحاالت القطرية ودرجة االرتجاج في كل منطقة أو بلد عربي .فمن
موضوع النخب الذي ّ
شكل محور اهتمام كل من أحمد زايد من مصر ،ورقة أبوبكر باقادر من السعودية
وزبير عروس من الجزائر إلى موضوع الفقراء والفالحين زمن االحتجاجات الذي تناولته مداخالت مولدي
لحمر من تونس وأحمد موسى بدوي من مصر ،وصوال إلى فئتي النساء والشباب اللّتين تناولتهما أوراق
كل من فوزية باشطاح من السعودية  ،فهيمة شرف الدين من لبنان وابتسام العطيات من األردن ،ومداخالت
ّ
كل من هناء شريكي من المغرب ومراد موالي الحاج وفؤاد نوار من مركز البحث في األنثروبولوجيا
االجتماعية والثقافية .وقد ُش ِّف َعت كلّها بأوراق تعقيبية ّ
لكل من أحمد يعالوي وعمر درّ اس من الجزائر،
ميسون العتوم من األردن ومنصف القابسي من تونس .
وفي جلسة حول موضوع األقليات أو « الجماعات» وسؤال المواطنة في ظل الموجات االحتجاجية في
الفضاءات العمومية العربية تناول الباحث السوداني النور حمد من المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات بقطر التجربة السودانية في العالقة بين الطائفة والدولة محلّال ما سماّه « الفشل في بناء دولة
ما بعد االستقالل» .وفي السياق نفسه يستعرض محمد سيد أحمد فال مسألة األقليات في موريتانيا ،ويقترح
قاسم حجاج من جامعة ورقلة إطارا تفسيريا لتحليل الظاهرة االحتجاجية في غرداية اليومُ .ش ّفعت المداخالت
بتعقيب ق ّدمه الباحث جياللي المستاري من مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ناقش من
خالله األوراق الثالث معتمدا في ذلك على دراسة ميدانية حول الجماعاتي والمجتمعي في غرداية بما جعل
التعقيب بمثابة المقارنة بين ميادين متع ّددة أو ما أسماه الباحث بمجابهة الميدان بالميدان.
كان دور الوسائط اإلعالمية واالتصالية وحدود تأثيرها في خضم التحوّالت االجتماعية الراهنة التي تشهدها
المنطقة العربية موضوعا لورقتين ،تناولت األولى التي ق ّدمها حلمي ساري تأثير مواقع التواصل االجتماعي
على األسرة وعالقات القرابة في األردن ،وتطرّ قت الثانية ،من خالل دراسة ميدانية استند إليها الباحث
مصطفى مجاهدي ،إلى حدود استعماالت ومدى تأثير شبكات التواصل االجتماعي على اتجاهات ومواقف
الشباب في الجزائر « زمن ثورات الربيع العربي» ،وقد أعقبت المداخلتان ورقة نقدية متميّزة للباحث بن
مزيان بن شرقي من جامعة وهران.
تضمّن برنامج الملتقى أيضا مائدة مستديرة ناقشت مآالت ما يصطلح على تسميته إعالميا « بالربيع
العربي» بعد ثالث سنوات وفق رؤى متقاطعة  ،وقد عرفت تقديم مداخالت متميزة لكل من حسن رمعون
حول الربيع العربي ومسألة الهويات الجماعية ،عمر بسعود حول دور الفالحة في التقلبات السياسية التي
عرفتها المنطقة ،أحمد بن نعوم حول المسألة المالية وأخيرا الباحث محمدي سيدي محمد الربيع العربي
والنظرية النقدية .كما أدرجت في الملتقى ورشة دكتورالية تكوينية ناقش من خاللها باحثون شباب في العلوم
االجتماعية نتائج دراساتهم الميدانية ذات العالقة بموضوعات التغيّر والحركات االجتماعية.
ِّ
تشكل فعاليات هذا الملتقى خالصة نقاشات و توجيهات المجلس العلمي لمركز البحث في االنثروبولوجيا
االجتماعية و الثقافية (وهران ،الجزائر) حول ضرورة االهتمام بالبعد اإلقليمي للجزائر خاصة ما يتعلق
منه بالمنطقة العربية ،كما ّ
يشكل استمرارا الهتمام المركز بموضوع التغيّر االجتماعي في الجزائر والعالم
ّ
العربي ،حيث يأتي بعد حدثين علميين ت ّم تنظيمهما سنتي  2012و ،2013يتعلق األول بمؤتمر «مستقبل
العلوم االجتماعية في العالم العربي» ويتعلّق الثاني بملتقى «الجزائر بعد خمسين سنة  :التفكير في التغيّر» ،
إضافة إلى أعداد مجلة إنسانيات ومنشورات المركز األخرى التي تناولت هذا الموضوع بالدراسة والتحليل.
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« علماء االجتماع العرب أمام أسئلة التحوّ الت الراهنة »
أيام  19 ،18و  20فبراير ،2014وهران ،الجزائر.
ّ
نظم مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية (وهران ،الجزائر) خالل الفترة 19 ،18
و 20فبراير  2014بوهران ،وبالتعاون مع جامعة مستغانم و الجمعية العربية لعلم االجتماع وبرعاية
علمية من اللجنة الجزائرية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم  ،Unescoملتقى علميا عربيا
عنوانه« :علماء االجتماع العرب أمام أسئلة التحوالت الراهنة».
أثرى النقاش العلمي ضمن هذا الملتقى ثمانية وثالثون ( )56باحثا من  15بلدا عربيا ،من تونس،
المغرب ،مصر ،سوريا ،المملكة العربية السعودية ،العراق ،اليمن ،قطر ،فلسطين ،لبنان ،األردن،
موريتانيا ،سلطنة عمان والسودان ،كما شارك باحثون جزائريون من داخل الوطن وخارجه.
لقد استدعت التحوّالت االجتماعية وموجات الثوران الشعبي التي عرفها العالم العربي منذ بداية سنة
 2011جملة من التساؤالت الجوهرية فرضت نفسها على العلوم االجتماعية اليوم ،تساؤالت عن طبيعة
سيرورة التحوالت الجارية ،طبيعة المعاني التي تتضمنها ،طبيعة القوى التي تح ِملها ،ومشاريع تلك القوى
في المديين القريب والبعيد.
بناء على هذه الرؤية تناول الملتقى من خالل محاضرة افتتاحية وسبع جلسات مسائل متعددة أهمها:
التغير والحركات االجتماعية في المعرفة السوسيولوجية  ،تراكم االحتجاجات في العالم العربي في
العشرية األخيرة ،االحتجاجات زمن الثورات العربية في ظل تباين السياقات الوطنية أو المحلية ،النخب
العربية والتغيّرات االجتماعية ،النساء والشباب واالحتجاجات االجتماعية :فئات فعّالة أم فئات ّ
هشة،
األقليات وسؤال المواطنة في ظل التحوّالت التي تعرفها المنطقة العربية اليوم ،دور الوسائط اإلعالمية
واالتصالية بين َج َوالن المعلومة وبالغة الصورة وأشكال االستعمال في خضم الموجات االحتجاجية.
ففي محاضرته االفتتاحية توقف على الكنز عند عالقة العلوم االجتماعية بموضوع الحركات االجتماعية
في العالم العربي مذكرا بوضع هذه العلوم اليوم انطالقا من تحقيقه الميداني الذي شمل ثماني دول عربية.
أشار أيضا إلى أهمية المقارنة بين حاالت مماثلة في العالم مع تحيّن هذه الفرصة للتفكير من جديد في
ممارساتنا العلمية و بحث إمكانيات لموضوعات بحث جديدة تؤهلنا لبعث براديغم مختلف.
في السياق نفسه ووفق مداخل متعددة اتجهت مداخالت كل من منير سعيداني وبشير التليلي من تونس،
عنصر العياشي من الجزائر وفالح عبد الجبار من العراق حيث بحثت أوراقهم موضوعات براديغمات
السوسيولوجيا أما التغير ،مهنة ووضع السوسيولوجي اليوم  ،السوسيولوجيا و التنبؤ إضافة إلى اإلمكانيات
المعرفية والمنهجية التي تتوفر عليها العلوم االجتماعية لفهم مراحل االنتقال الديموقراطي في المنطقة
العربية.
خاصة حول التغيّرات زمن الثورات تطرّ ق محسن بوعزيزي إلى «الثورة التونسية وسلطة
وفي جلسة
ّ
الهامش» ،تعرّ ضت ورقة سمير عبد الرحمن الشميري إلى «الثورة الثمينية وسؤال المستقبل» ،وحلّلت
ورقة خضر زكريا الوضع السوري كما كان مدخل ورقة سعيد المصري حول الثورة المصرية موضوع
صورة الرئيس بعد هذه الموجات االحتجاجية وحالة االنتقال الديموقراطي المتعثّرة ،إضافة إلى ورقة
سمير ابراهيم حسن من سلطنة عمان حول التغيرات في بلدان الخليج خالل هذه الفترة .وقد أعقبت هذه
المداخالت ورقة مناقشة نقدية لهذه الحاالت والسياقات المحلية المختلفة ق ّدمها الباحث التونسي عبد الستار
السحباني.
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