
 

 

  

 علم سلسلة) الدراسات والبحوث االقتصادوة واالجتماعوة مركز كراسات
 :االجتماعي النوعالػاعلون االجتماعوون واحمللوة و التنموة ،(االجتماع
 حتت ،2016 السنة ، 30عددال ،الثورة بعد االسرتاتوجواتو الرهانات

 باللغة صػحة 141 ،العربوة باللغة صػحة 230 ،إشراف سهام النجار
 .الػرنسوة

عدة درادات فاؿة  االجتؿاعقة ؾؾعؾوم اؾتوـسقة ؾةاجمل ؿن اؾعدد فذا لقتـاو
اجلـدر. وؼد  بةرؿؼا ؿن بعد اؾثورة، وذؾك اـطالؼا وـسقةؿتعؾؼة بوضعقة ادلرأة اؾت

 ادلرأة ادلؼاالت اؾيت هلا صؾة ؿباذرة بواؼع ضبع اؾعدد هلذا تـاءاخرتـا يف ؼرا
 . اؾسقادقة وادلشارؽة قةؾاحمل اؾتـؿقة يف ؿسار

 تعاجل، "احملؾقة اؾتـؿقةو اؾرقػقة ادلرأة" حول فاـي ـجقلؾ األول ادلؼال يف
 .ؿـطؼة زغوان ؿن اـطالؼا إذؽاؾقة اؾرتاؽم ادلعريف يف اؾدرادات اؾسابؼة اؾباحثة

األدادي ؿن فذه اؾدرادة فو اؾبحث يف ؿدى توػر عـصر اؾرتاؽم  اهلدف
 إرار يف ادلـدرجةو اؾرقػقة بادلرأة ادلتعؾؼة اؾدرادات ـتائج يف ادلعرػقة اإلضاػةو

 اؾرقػقة بادلرأة ادلتعؾؼة اؾدرادات ؽل أن إدي حثةااؾب تشري .احملؾقة اؾتـؿقة
ذيع ادلعطقات، واؾبقاـات بصػة يف  اؾتـؿقة احملؾقة رؽزت عؾى ادلـفج اؾـوعيو

وترية  أن بصػة عاؿة فو اؾدرادة بفذه إؾقه ػقؿا قتعؾق اإلذارة ميؽن ؿا .عاؿة
 ادلروـة خاصقة دافؿت ػؼدتتم بـػس اؾدرجة عؾى ذيقع ادلستوقات،  مل اؾرتاؽم

 فذه إثراء االدتعؿاالت ادلتعددة ؾبعض ادلػافقم ؿنو اؾـظرقة ادلؼاربات عـصر يف
 حول ذؽري عػافؾ ؿؼال يفو. ادلعرػقة اإلضاػات تسجقل بعضو اإلذؽاؾقة

اؾرقػقة مبجاهلا.اجملؿع اؾـسائي ؾدعم  ادلرأة تثبقت إذؽاؾقةو احملؾقة اؾتـؿقة"
 ادلرأةوضعقة  توضقح ، تسعى اؾباحثة إديالااؾصباحيقة ؿثاؾتـؿقة اؾذاتقة بوادي 

اؾيت تعرضت  صعوباتاؾو تفاؿعاـا ؿدى ؿعرػةو ،ادلـطؼة فذه يف درادةواؾرقػقة 
دور  إذؽاؾقة ، ثم درادةالاجمل فذا تعقق اـدؿاجفا يف اؾيت عراؼقلاؾو إؾقفا

اؾذي  اإلدؿاج حماوؾة ؿعرػة ـوعاجملؿع اؾـسائي يف اؾـفوض بفذا اؾوضع، و
 .قؼدؿه فذا اجملؿع



 ألجل رغم جفود اجملؿع اؾـسائي بوادي اؾصباحيقةو أـه حثةااؾب تشريو
ؿرؽز  ادلرأة خاصةمبجاهلم و األػراد تثبقتباؾتاؾي بعث تـؿقة اجتؿاعقة ذاؿؾة، و

 ؾسريورة جغرايف ؿعرؼلفذه اجلفود اصطدؿت بواؼع اجتؿاعي و أن إال ،االفتؿام
 ؿؤذر ارتػاع يف تتجؾى اؾـتائج فذهو، إدي عؽس اؾـتائج ادلرجوة أدى االذتغال، ؿا

 .اؾعائالت جلل باؾـسبة وحقد ؽحل اؾداخؾقة اهلجرةو اؾـزوح
 
 رؤقة .االجتؿاعي اؾـوعو اؾرتابقة اؾتـؿقة "حول فاـي ـجقلؾ ىأخر درادة يفو

ؿعرػقة  إذؽاؾقة اؾباحثة تتـاول ،"اؾؼريوان "ػطـادة دلـطؼة تارخيقة دودقوؾوجقة
حاوؾت االجتؿاعي، حقث تداخل اؾبعدقن اؾتارخيي وبتتعؾق بثـائقة اؾرتؽقب، 

اخلاصة  ـثروبوؾوجياأل فاصات اؾسقاق اؾتارخيي و االجتؿاعي وإر اؾدرادة تؼصي
بني اؾرتاؽم  ادلراوحة إرار ذؾك يفادلؽان، وجبؿاعة حمؾقة حمددة يف اؾزؿان و

أثر خمتؾف اؾػاعؾني يف  ادلادي اؾذي قتم ضؿن ؿسار تارخيي روقل ـسبقا،وبني
 اؾدقـاؿؽقة إؿبد خؾق ادلوارد ودػعفا دمو اؾرتاؽم ضؿن تصور ـظري ؼائم عؾى

 ادلرأة ؿشارؽة" حولو .احملؾقة اجلؿاعة بـقة صؾب يف اؾداخؾقة
 بثقـة ؾتواح ؿثاال عروس بن والقة توـس يف اؾثورة بعد ؿا اؾسقادقة األحزاب يف

 وؿدى تأثريفا  ،ادلرأة اؾشابة يف اؾػضاء اؾسقادي اؾعام حضور يف اؾبحث أدقب
  اؾؽشف خالل ؿن ذؾكو جاـػي 14 يف اؾعؿل اؾسقادي إثر ثورة

 وحتدقدا اؾسقادي اؾـضال حؼل يف واالذمراط ادلشارؽة هلذه اؾػردقة اؾدواػع عن
اؾؽشف عن خمتؾف ادلتغريات  إدي اؾعؿل فذا قفدف. اؾسقادقة األحزاب يف

 احملرؽة ؾبـقة اؾػعل اؾسقادي ؾؾؿرأة اؾشابة دواء ؿـفا اؾسقادقة أو االجتؿاعقة
 يف واؾثؼايف اإلجتؿاعي اؾػضاء عـاصر بني تداخل فـاك إذ ؛أواؾثؼاػقة أواؾـػسقة

وؾػاعؾقة دور ادلرأة  ،عاؿة اؾتوـسي ؾؾؿجتؿع اجلدقد اؾعام ادلشفد إـتاج دريورة
اؾشابة يف صقاغته وذؾك ؿن خالل تػعقل ؿشارؽتفا يف اجملال اؾسقادي يف إرار 

 اؾػرذقشي حقاة تبحث توـس ؿا بعد اؾثورة أقضاب قتعؾق ػقؿاو.احلزبي اؾعؿل
 .ؿثاال اؾتـؿوقة اجلؿعقات ؿن اـطالؼا اجلؿعقاتي االذتغال حول

 اجلؿعقاتي االذتغال تػاعل ؿدى ؿعرػة إدي األداس يف اؾعؿل فذا وقفدف
ؿع اؾسقاق اؾتارخيي واؾسقادي اؾذي تتحرك ػقه فذه 2011  ثورة بعد توـس يف

 باؾػاعؾني اؾسقادقني اجلؿعقاتقني اؾتـظقؿات دواء يف ؿستوى عالؼة اؾػاعؾني
 أو يف ؿستوى عالؼة االذتغال اجلؿعقاتي بطبقعة اؾدوؾة ودقاداتفا اؾعؿوؿقة. 



 االجتؿاعي واؾسقادي اؾذي ذفده اجملتؿع اؾتوـسي احلراك خالل ؿن أقضا
 ؿن رور اؾتسقري واؾتوجقه  إدي اـتؼال االذتغال اجلؿعقاتي أدى اؾذيو

 بل احلؽوؿة عؾى ضغط جمؿوعات ػؼط ؾقست جلؿعقات واؾعػوقة إدي رور اإلرادقة
  .اؾدوؾة ؿع حؼقؼقة ذراؽة عالؼة تأدقس بصدد في

 ؾدور جـدرقة ؿؼاربة دمو :ناؾرري عبد ؿـزل يف اؾتشغقل ؿشؽل" حولو
 ؿـطؼة ؼارين توجه يف تبحث رئقػة اؾزواوي ،"احملؾقة اؾتـؿقة يف اؾػردقة ادلبادرة
 انػؼد بعد ادلستؼل، واؾعؿل اخلاصة ادلبادرة دمو بـزرت بوالقة ناؾرري عبد ؿـزل

ػاجملتؿع  اؾدوؾة يف توػري اؾشغل اؾؼار ؾؾؿوارـني اؾؼارـني بادلـطؼة.اؾثؼة يف وعود 
 ؿؽاـقاتاإل عؾى قسعى إدي حتؼقق اؾتـؿقة احملؾقة باالعتؿاد األؿثلاحملؾي 

 .رؽائزفا إحدى اؾػاعؾة االجتؿاعقة اؾؼوى تعد واؾيت اؾذاتقة
باالفتؿام ؿن خالل اإلحارة درادات جدقرة  عدة ؼدم فذا اؾعدد عؿوؿا،

 االجتؿاعقة ادلستوقات عؾى اؾتوـسقة ادلرأة عقشفات اؾتحوالت اؾيت ؿؾةجب
احملؾي. وميؽن ؿن خالهلا إدراك ؿدى صعوبة  اـطاؼف يف واؾسقادقة واالؼتصادقة

 ادلرأة ؿؽاـة صخي ؿا يف اؾتوـسقة اؾواؼع وحجم اؾرتاؽؿات اؾيت ـتجت عن اؾثورة
 .احملؾقة قةؿـاؾت يف ودورفا

 

 خمالفإرواض 


