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يعلن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات  -فرع تونس ،عن بدء استقبال املقرتحات البحثية للمشاركة
يف الندوة العلمية الدولية التي ينظمها بعنوان «الشعبوية :إحراجات نظرية ،سياقات االنتشار وتجارب
مقارنة» ،وذلك يف الفرتة  22 - 20أيار /مايو  ،2021يف تونس.
الورقة املرجعية
جل الباحثني عىل حداثة الشعبوية ،فإن ذلك ال ينبغي ،بأي حال من األحوال ،أن يُعطل حرصنا عىل
لنئ أجمع ُ
مزيد النظر يف إرهاصات هذه الظاهرة وأصولها يف التاريخ القديم .وال يعني البحث عن الجذور التاريخية
للشعبوية التي يعود بها البعض إىل أزمنة قدمية ،سوى محاولة تأصيلٍ تخذُلها أحيانًا جملة القطائع الحاصلة،
معنى ومامرسة ،يف مجرى تحوالتها الالحقة .يبدو هذا املقصد النقدي مستعصيًا للوهلة األوىل ،العتبارات
ً
عديدة منها ما طرأ عىل الشعبوية من تحوالت حتى كادت تفقد صورها األوىل .واألرجح عند هؤالء أن بداياتها
الحقيقية تزامنت مع بروز الدميقراطية الحديثة التي اعرتتها مبك ًرا علل عديدة.
عا .فاستلهمت ألوانًا شتى تنهل من
عىل امتداد أكرث من قرن انترشت الشعبوية ،فك ًرا ومامرسة ،انتشا ًرا واس ً
خصوصيات ثقافية وسياسية محلية وتحوالت إقليمية وجيوسياسية مختلفة .وأمثر ذلك تفريعات وتشقيقات
جديدة ،حتى بتنا نتحدث عن شعبويات خاصة ،نذكر منها عىل سبيل املثال شعبويات أمريكا الالتينية ،وشعبويات
أوروبا ،وشعبويات آسيا ،وشعبويات أفريقيا ،وغري ذلك.
ما كان للشعبوية أن تجد كل هذا القبول والرواج ،وتخلق حاضنات مهمة لوال تزايد «الطلب عليها» .قد يعود
أسباب أعمق ،تتصل باألزمات البنيوية الحادة التي رافقت الدميقراطية (الليربالية) ،وهي فرضية
األمر أيضً ا إىل
ٍ
تحتاج إىل مزيد من النظر والتقليب .ومام يحفز عىل تب ّني هذه املقاربة ،تلك الجهود النظرية املبذولة
الحريصة عىل االرتقاء بالشعبوية إىل مرتبة البديل الذي يرى العامل والسياسة عىل نحو آخر ،ويتكفل بإنقاذ
الشعب من عيوب الدميقراطية وأخطارها ومتكينه من تحقيق إرادته وتجسيد سيادته.
خصوصا ،يف أدائها السيايس
يُرجح العديد من الباحثني أن الشعبوية استمدت مرشوعيتها من إخفاقات النخب،
ً
الذي أنهك الدميقراطية عقودًا طويلة ،إذ تقلصت املشاركة السياسية وتآكلت القاعدة الشعبية لألحزاب
وعزف املواطنون عن االنتخاب واالنخراط يف الشأن العام ،يف مناخات من السخط عىل تنامي نفوذ األجسام
الوسيطة ورسقتها إرادة الشعب إىل حد االغرتاب .ال شك يف أن هذه بعض العوامل التي ساهمت يف صعود
الشعبوية املثري لالنتباه ،رغم أنها تظل مجرد فرضيات ال تحظى باإلجامع لدى العديد من الجامعات العلمية.
أصل ،وهي التي ت َالزم ظهورها مع الدميقراطيات التي نشأت
ً
قد يعتقد البعض أن الشعبوية مسألة ال تعنينا
يف املجتمعات الغربية ،وأن بلداننا ستظل مبنأى عنها .غري أن هذا الرأي يتهافت ألكرث من سبب ،أهمها سببان:
خصوصا يف فرتة
أشكال من الشعبوية،
ً
األول أن بعض البلدان العربية شهدت يف تاريخها السيايس الحديث
ً
االستقالل الوطني التي أتاحت صعود أنظمة تسلطية ادّعت أنها ضمري الشعب وأنها صوته األصيل وتجسيد
إلرادته ،عىل نح ٍ
و أوجد مربرات عديدة كان للزعامات الكاريزمية دو ٌر كبري يف تثبيتها .أما الثاين فعائد إىل تأثري
فضل عن أنها مصدر إلهام للعديد من «الحركات
ً
الشعبويات الراهنة يف مجرى األحداث والعالقات الدولية،
كم ومعارضة ،يتغذى من معجم الشعبوية ومامرساتها.
ح ً
السياسية العربية» ،كام أن الخطاب السيايسُ ،
لتحليل هذه األطروحات وتفكيكها ،ولإلجابة عن عدد من اإلشكاليات التي ظلت عالقة ،يعقد املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات – فرع تونس ندوة علمية دولية عنوانها« :الشعبوية :إحراجات نظرية ،سياقات
االنتشار وتجارب مقارنة» ،تطمح إىل الخوض يف املحاور التالية:
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املحور األول :الشعبوية ،التباس املفهوم وغموض الداللة
علينا منذ البداية اإلقرار بأننا إزاء مفهوم حديث مل يتم تداوله يف الحقل األكادميي إال مؤخ ًرا ،وقد ظل وقتًا

عا للصحافة والسجاالت السياسية املحتدمة ،ثم ما لبث أن تسلل تدريجيًا إىل األدبيات االجتامعية
ً
طويل موضو ً
ما» رغم اللبس النظري العميق الذي ما يزال يلفّه .رمبا ال تشكّل الشعبوية
واإلنسانية حتى استقر «مفهو ً

استثناء؛ فاملفاهيم تحتفظ عادة بيشء من الغموض مهام ادّعينا وضوحها ،ومع ذلك حافظ مفهوم

الشعبوية عىل تفرده ،فظل مشدودًا إىل وصمٍ يالزمه قلّام أفلح املختصون يف التخفيف من وطأته.

تباينت زوايا النظر بني الباحثني يف الشعبوية ،فمنهم من اهتم بتعبرياتها االقتصادية واالجتامعية ،ومنهم
من ركز عىل جملة من السلوكات والترصفات التي يتحىل بها الزعيم الشعبوي ،الحريص عىل نسج عالقات

حميمية ومتفردة بينه وبني الحشود /الشعب ومحو جل الوسائط املألوفة (خاصة يف الحالة األمريكية

الالتينية) ،باعتبارها ترسم مسافة غربة واغرتاب بني الزعيم وشعبه .ويذهب البعض اآلخر إىل إيالء مسألة
التواصل السيايس يف الشعبوية عناية فائقة من خالل التشديد عىل أهمية األسلوب والخطاب عامة ،ذلك
عا ويخلق االستقطاب بني النخب الحاكمة من جهة ،وعموم الشعب من جهة
ً
الخطاب الذي يلقى
قبول واس ً
ٍ
مها بعناية
وسجالت عديد ً
معجم غزي ًرا
أخرى .وال شك يف أن هناك
ً
ة من املامرسات املختلفة التي يتم نَظ ُ

فائقة ،رغم ما ت ُوهم به من عفوية تجري عىل األلسن وتتجسد يف األفعال.

منذ سبعينيات القرن املايض ،تم االنتباه((( إىل النشأة املشوهة للشعبوية والغموض الكبري الذي يحيط

باملفهوم ،خاصة بعد حضوره املكثف يف التحليالت السياسية املعارصة ،رغم بعض التوجه النظري الذي
يزدري الشعبوية ويعتربها «صفة سلبية» ويتهمها بسعيها الدائم للنيل من مؤسسات الحكم والتشكيك

املستمر يف بدائل الفاعلني السياسيني؛ فعلينا أال ننىس أن الشعبوية تعترب هذا الخطاب صاد ًرا عن خصوم،
تُقدّمهم سب ًبا لكل األزمات االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي متر بها بعض البلدان.

دعا بعض الباحثني((( ،الذين ينتقدون بشدة سعي النخب السياسية إىل فرض رؤاها عىل الجمهور ،إىل الحذر
من الشعبوية .لكن رغم االستعامل املكثف ملصطلح الشعبوية يف بعض التحليالت والحضور القوي للهوية

السياسية الوطنية يف الخطاب الشعبوي ،فإنه ال ميكن عزلها عن تراكم األزمات وفشل اإلصالحات املقرتحة.

يثري مفهوم الشعبوية أسئلة كثرية ومتعددة تحوم حول حقيقة القدرات التحليلية التي يدّعيها .ومع إقرارنا

بأنه ميكن أن تكون إحدى اإلجابات املمكنة عن اإلخالالت الوظيفية للدميقراطية وطرائق اشتغالها ،فإنها

َسا احتجاجيًا و»قدرة فعل حقيقية»((( .وعىل هذا النحو ،تبدو
تظل «قوة غضب» ،وذلك ما مينح خطابها نف ً

ُعس عىل الباحثني إمكانية حرص دالالتها وتوضيح معانيها أو
الشعبوية ،كلمة «حقيبةً» أو مفهو ً
ما «جرابًا» ت ِّ
فعل أمام صعوبة بالغة لرسم حدود هذا
ً
شدّها إىل نظام سيايس بعينه أو مضمون أيديولوجي ثابت .نحن
املفهوم ،ورمبا هذا ما ينزع((( عن الشعبوية اإلجامع العلمي حول أدىن دالالتها.

1 Ernesto Laclau, La Raison populiste, Jean-Pierre Ricard (trad.) (Paris: Seuil, 1978).
2 Christopher Lasch, La Révolte desélites et la trahison de la démocratie, Christian Fournier (trad.) (Paris: Flammarion, 2010).
3 Pierre Rosanvallon, Le Siècle du Populisme: Histoire, théorie, critique (Paris: Seuil, 2020).
4 Cf: Pierre-André Taguieff, “Le populisme et la science politique: Du mirage conceptuel au vrais problème,” Revue d’histoire, no. 56 (1997); Pierre-André
Taguieff, L’illusion populiste. De l’archaïque au médiatique (Paris: Berg International, 2002).
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جلها السياقات اإلبستيمولوجية
يطرح هذا املفهوم مجموعة من األسئلة النظرية أمام الباحثني ،ته ّ
م يف ُ

املختلفة الستعامالته .فام هذه السياقات؟ هل هناك معنى دقيق للشعبوية؟ وما مخاطر استعامالتها؟
وهل لهذا املفهوم ،عىل افرتاض االتفاق حول مضمونه ،محتوى معريف واضح أم أنه مشبع باأليديولوجيا؟

وما القدرات التحليلية واإلجرائية لهذا املفهوم؟ وكيف ميكن أن نستفيد منه ،رغم عديد االعرتاضات النظرية

عليه ،يف تحليل بعض األزمات السياسية الحديثة واملعارصة التي ترافق الدميقراطية؟ أمل يصبح هذا

مهم لفهم مضامني عديد الحركات االجتامعية وشعاراتها حول سيادة
مدخل نظريًا
ً
املفهوم عند البعض
ً
الشعب وإعادة إنعاش الدميقراطية وتجذير املقاربة التشاركية؟

املحور الثاين :تجارب مقارنة
اندلعت منذ نهاية القرن التاسع عرش ،املوجات األوىل للشعبوية األمريكية والروسية املعتدّة بنفسها
آنذاك ،وأطلقت معها نقاشً ا علم ًيا مل يهدأ بعد ،يحتدم فيه الجدل حول تفسري ما حصل .وعىل خالف كل
خب بَريقُها ،وعادت بقوة يف العقود الثالثة األخرية ،واستطاعت أن ت ُشكّل لها،
التوقعات ،فإن الشعبوية مل يَ ُ
أينام حلّت ،قاعدة انتخابية أوصلتها إىل الحكم أو املشاركة فيه يف عدة بلدان .فمنذ ظهور «حزب الشعب»
أساسا إىل توسيع املشاركة الشعبية يف العملية السياسية وانفتاح النخبة السياسية
األمرييك الذي دعا
ً
عىل الفالحني يف األرياف لرتسيخ الدميقراطية ،مرو ًرا بالتجربة الفنزويلية الداعية إىل توزيع عادل للرثوات
ومقاومة التدخل الخارجي ومتكني الشعب من السلطة ،نجحت الشعبوية ،باعتبارها «تيا ًرا سياسيًا» ،يف إبراز
اإلخالالت الوظيفية للدميقراطية الحديثة واستفادت من األزمة االجتامعية الخانقة للطبقة الوسطى وتراجع
مكاسب سكان الريف والعامل وصغار املوظفني ،حتى تحولت إىل فاعل سيايس حارض بقوة ،و»رقم انتخايب»
ال ميكن التغافل عنه.
جا إضافية عىل ترابط الشعبوية
تُقدم تجربة تحالف اليسار الراديكايل «سرييزا»  Syrizaيف اليونان أيضً ا حج ً
بالسياقات االقتصادية الصعبة ،حيث استفادت من األزمة االجتامعية الخانقة التي مرت بها البالد يف السنوات
ريا يف
ً
القليلة املاضية ،لتتقدم
بديل اجتامع ًيا واقتصاديًا يطمح إىل تجاوز هذا الفشل .وال يختلف األمر كث ً
فرنسا ،حيث توطّن اليمني الفرنيس يف املشهد السيايس عرب خطاب شعبوي تعاطفت معه فئات ريفية
فضل عن رشائح اجتامعية ميسورة .كام مل تسلم الدميقراطية األمريكية
ً
هشة وحرضية متوسطة الحال
التي كان قد أشاد بصالبتها ألكسيس دو توكفيل ،من هذه الشعبوية التي أتاحت لرتامب الحصول عىل تأييد
واسع من الريف األمرييك ونسب تصويت عالية من العامل وصغار التجار قبل أن تنقلب موازين القوى لخصمه
الدميقراطي يف االنتخابات الرئاسية يف ترشين الثاين /نوفمرب .2020
رغم تباين التوجهات األيديولوجية لهذه التجارب ظاهريًا ،فإن بعض الباحثني يعتقدون أن لها عدة نقاط
مشرتكة يف مطالبها السياسية وبرامجها االقتصادية .فام الخصائص املشرتكة لهذه التجارب عىل تنوعها؟
وهل نحن إزاء «متالزمة» أم «أيديولوجيا» أم «حركة اجتامعية»؟ وهل ميكننا تجاوز السياقات الجيوسياسية
من أجل الظفر بحرص الخصائص املشرتكة لظواهر توصف بالشعبوية يف سياق أورويب ،أو أمرييك ،أو التيني،
أو أفريقي ،أو عريب؟ وهل ميكن أن نعتمد عىل اعرتافات الزعامات والقيادات ،مهام كانت ُرت َبها ومواقعها،
بأنها شعبوية حتى يتم تصنيفها كذلك؟ وهل يكفي نعت البعض للخصوم أو الحلفاء بالشعبوية حتى يكون
عد نعت الغري بالشعبوية أداة فعالة يف الرصاع السيايس ودعاية له يف ظل
حجة عىل دقة التصنيف؟ أمل ي ُ
و مكانة الشعبوية يف السنوات األخرية وتحولها إىل خصلة إيجابية يتزايد الطلب عليها؟ وهل يف اإلمكان
عل ّ
ني بديلة لتجاوز أزمة الدميقراطية واملؤسسات
أن نتكلم عن الشعوبية بحياد؟ وهل تقدّم الشعبوية مضام َ
الحاكمة؟ وهل متنح املواطنني إطا ًرا مجددًا لسلوكات النخب السياسية وغريها؟ وما العوامل التي رافقت
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صعود بعض الحركات السياسية «الشعبوية» إىل الحكم يف بلدان أوروبية ويف جنوب أمريكا وشاملها وغريها
من البلدان األخرى؟ وهل تخلّت هذه الحركات عن جزء كبري من برامجها االقتصادية والسياسية واالجتامعية حني
مارست الحكم وبارشت السلطة فغدت أكرث واقعية؟ وهل نجحت الحركات «الشعبوية» يف سحب ملفات وقضايا،
ٍ
ريا ،هل استقطبت الشعبوية جمهو ًرا من الناخبني وفئات اجتامعية
ظل اليسار يحتكرها
سنوات عديدة؟ وأخ ً
وا واستيالء عىل هذه املوارد؟
مختلفة كانت ت ُعترب مخزونًا سياسيًا وتصويتيًا وفيًا لخصومها ،ما عدّهُ البعض سط ً

املحور الثالث :شعبويات عربية
عبت مبك ًرا عن هذه
عرفت بعض البلدان العربية منذ املوجات األوىل لالستقالل خطابات شعبوية مختلفة ّ
النزعة ،إذ كانت النخب الحاكمة الصاعدة حريصة عىل إثبات أصولها “الشعبية” ووفائها املطلق للشعب الذي

نكّلت به ،بحسب اعتقادها ،أنظم ٌ
ة سابقة تحالفت مع االستعامر .لقد كانت هذه األنظمة ،وهي تستند إىل
أيديولوجيات ومشارب مختلفة (وطنية ،ويسارية ،وعروبية ،وتحررية  ...إلخ) ،يف سياقات سياسية شديدة

نصت
التباين“ ،تؤسطر” مقولة الشعب وتدّعي احتكار متثيله ،وهو ما يفرس معاداتها ملبدأ التمثيلية ،كام ّ
تجسد إرادة
عليه الدميقراطية الليربالية ،فنزعت إىل إلغاء االنتخابات بحكم انتفاء الحاجة إليها ،وهي التي
ّ

الشعب ،بحسب ادعائها.

كانت الشعبويات العربية ذات توجهات سلطوية استبدادية ،فقامت ،باسم الشعب وإرادته ،بتخوين األحزاب

وإلغائها ،وحل املجالس النيابية ،وغري ذلك .وإذا كانت الشعبويات األخرى تدّعي إصالح الدميقراطية وتخليصها

أصل.
ً
من عيوبها ،فإن الشعبويات العربية كانت معادية لها

مع اندالع الثورات العربية ،برزت موجة جديدة من الشعبوية ،استطاع خطابها أن يع ّبئ فئات واسعة من
املنارصين واملتعاطفني ،وأن يؤث ّر يف مجرى األحداث ويسبغ عىل الثقافة السياسية ألوانًا خاصة؛ فتغذّى
ٍ
مامرسات غري مألوفة .ينزع هذا الخطاب الشعبوي
الخطاب السيايس مبفرداتجديدة وعرف املشهد السيايس
لدى حامليه ،وهم من ذوي توجهات سياسية وأيديولوجية مختلفة ومتناقضة قادمة من أصول اجتامعية غري
متجانسة ،إىل إدانة ما متخض عن االنتقال الدميقراطي من “فوىض سياسية وتراجع سيادة الدولة وسلطتها

وتفقري للشعب والتحايل عىل إرادته” .لهذه األسباب فإنه يدّعي استعادة صوت الشعب األصيل.

كان الشعار السحري “الشعب يريد” الذي هتفت به بعض الفئات مبنزلة الشهادة التي تثبت ،حقيق ً
ن
ة أو
وهم ،أ ّ
ً

تلك الحشود ناطقة باسم الشعب ،عاملة بنيّاته ومدافعة عن مصالحه؛ وال يزال الشارع “بازا ًرا” سياسيًا يعرض ما
يريده الشعب .مل تفلح الكثري من ابتكارات الدميقراطية وعنفوان املجتمع املدين يف احتواء هذا امل ّد الغامر.

وتذكّرنا هذه املامرسات ،من اعتصامات ومظاهرات وتنسيقيات وشبكات تواصل اجتامعي ،رغم فعاليتها يف

حاالت عديدة ،بأنها شكل من أشكال الدميقراطية املبارشة التي تطمح إليها بعض الشعبويات الحالية.

عا لضعف أداء
يحمل هذا الخطاب الشعبوي املنترش لدى
ٍ
حا والذ ً
نخب سياسية عديدة ،يف طيّاته نقدًا رصي ً
ن هذه النخب قد
املؤسسات السيادية والنخب الحاكمة وانعدام الثقة باملؤسسات الدميقراطية((( .ويعترب أ ّ

تنكرت لـ“ وعودها الثورية” الواردة يف حمالتها االنتخابية .كام استطاع هذا الخطاب ،يف حاالت عديدة ،أن

ّ
ويفتك الصدارة اإلعالمية وينجح يف “تأليب” جزء من الجمهور العريض عىل
يكون عىل رأس حركات احتجاجية

ما مواليًا له.
النخب و”يصنع” رأيًا عا ً

 5عزمي بشارة ،يف اإلجابة عن سؤال :ما الشعبوية؟ (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2019 ،
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تغذى الخطاب الشعبوي العريب من أزمة املؤسسات الدميقراطية املنتخبة وسوء اشتغالها ،عالوة عىل

هزال املكاسب االجتامعية واالقتصادية التي وعدت بها قوى التغيري .كام استغلت الشعبوية العربية تعطّل

االنتقال الدميقراطي يف أكرث من مكان لتشدد هجوماتها عليه .وذلك ما يدفعنا إىل أن نتساءل عن :العوامل

والسياقات القُطرية والعربية التي سمحت بربوز هذا الخطاب ونشأته وتوسعه؟ وما سامته؟ وما مضامينه؟
فعل هو خطاب متالعب؟ وما منطقه الخاص
ً
وما قدراته التعبوية؟ وما مدى نجاحاته ومؤرشات إخفاقه؟ وهل
يف نقده األوضاع السياسية واالقتصادية؟ وكيف استفاد من تنامي الفوارق االجتامعية وتفاقم الالمساواة؟

ريا ،هل ميثل هذا الخطاب الشعبوي ،حقيقةً ،محركًا للتغيري االجتامعي؟
وأخ ً

املحور الرابع :التجربة التونسية
ة دالة لفهم تحوالت الخطاب السيايس ،خاص ً
متثّل تونس حال ً
ة يف ظل تنامي انعدام الثقة مبختلف النخب

السياسية .لقد برزت تعبريات سياسية وانتخابية استثمرت يف النفور الشعبي من النشاط الحزيب واستهجانه

وازدرائه .ومثلت الشعبوية ،بهذا النزوع ،محاول ً
ة يف تجديد أشكال العمل السيايس والتعبئة ،واستثمرت يف
نشاطات سياسية (تنسيقيات ومنتديات وحركات  ...إلخ) ،وصاغت خطابًا نقديًا لـ“ السيستام” القائم ،موظف ً
ة ما
ٍ
ونقائص ومعضالت تنخر “الدميقراطية التونسية” ،حتى نجحت يف الحصول عىل مقاعد برملانية،
ثغرات
عدّته
َ

“فحررت” املجال السيايس نسب ًيا من “العالمات الحزبية التقليدية”.

استفادت هذه القوى السياسية الصاعدة من تردي األوضاع االجتامعية واالقتصادية التي عصفت بالفئات
املتوسطة والضعيفة خالل عرشية االنتقال الدميقراطي ،واتخذت هذه الكيانات السياسية املتنامية صيغًا
غري تقليدية (املحتوى واألساليب وطرق الدعاية ،وغري ذلك) يف حمالتها االنتخابية والسياسية ،ومل تربط

حضورها يف الفضاء العام وت َرشحها ملختلف املناصب والهيئات بامل ُثل الثورية أو التاريخ النضايل ،بل مبهارات
وخربات تسويقية وتقنيات استاملة الجامهري والقرب امليداين منها .كام اقرتحت يف اآلن ذاته “سلة” جديدة

من البدائل والتوصيات التي ترى أنها الكفيل األوحد للخروج من األزمة.

تكثفت “قوة” هذا التيار وال تزال ،يف مزجه بني “ادعائه” روح الوطنية والطهارة والدفاع عن هيبة الدولة
ووجاهة بدائله ،ليقدّم نفسه عىل أنه حامي الشعب والوطن .ووفّرت هذه املقاربة ألصحابها ديناميات

وفرصا للتأثري الواسع يف الخزان االنتخايب
عا”
جديدة للدعاية مكّنتهم من برو ٍز إعالمي الفت نالوا به “إشعا ً
ً
عا وحصونًا رسمية مهمة.
واحتالل مواقع متقدمة يف املؤسسات املنتخبة التي شكلت لهم قال ً

يزعم هذا “املزاج الشعبوي” أنه ليس مجرد خيار جديد يف السياسة واالقتصاد ،بل بديل وحيد قادر عىل
إعادة صياغة املشهد السيايس الوطني .لقد استفادت الشعبوية يف تونس من ديناميات واضحة استلهمت

ّسا .كام مثلت الحركات االحتجاجية املتنامية،
منها أفكارها وحلولها يف سياق عرفت فيه مؤسسات الحكم تكل ً
عىل اختالف أشكالها ومضامينها ،سياقًا اجتامع ًيا مالمئًا تغذى منه الخطاب الشعبوي ،إىل حد االدعاء أنه

املمثل الوحيد والرشعي لجه ٍ
ة أو فئة أو قطاع .يدفعنا ذلك إىل أن نتساءل عن خصائص الخطاب الشعبوي
يف “التجربة التونسية” وإىل من يتوجه وما مفرداته؟ وكيف استثمر هذا الخطاب يف املزاج النفيس املتربم

لدى فئات واسعة؟ وهل استفادت الشعبوية حقًا من مراكز نفوذ “األيادي الخفية”؟ وإىل أي مدى ساهم
تعرث االنتقال الدميقراطي يف خلق حواضن للخطاب الشعبوي؟ وكيف ميكن أن تصمد الدميقراطية وتتعاىف

ريا ،هل أدت السياقات الجيوسياسية واإلقليمية دو ًرا يف تغذية
من أمراضها وهي تواجه الشعبوية؟ وأخ ً

هذا الخطاب وانتعاشته مؤخ ًرا؟
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الهيئة العلمية
منري كشو :أستاذ تعليم عالٍ ،وباحث يف الفلسفة االجتامعية ،معهد الدوحة للدراسات العليا.
منري السعيداين :أستاذ تعليم عا ٍ
ل وباحث يف علم االجتامع باملعهد العايل للعلوم اإلنسانية ،جامعة
املنار ،تونس.
مهدي مربوك :أستاذ تعليم عالٍ ،وباحث يف علم االجتامع يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة
تونس .مدير املركز العريب لألبحاث ودارسة السياسات  -فرع تونس.
بوحنية قوي :أستاذ جامعي بجامعة قاصدي مرباح ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،ورقلة ،الجزائر.
محمد االمام :أستاذ باحث يف العلوم السياسية ،جامعة جندوبة .حاصل عىل شهادة التأهيل الجامعي إلدارة
البحوث من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
محمد فاوبار :باحث مغريب ،أستاذ يف علم االجتامع ،ويشغل منسق وحدة بحث :التعليم والسياسات
االجتامعية مبخترب التنمية االجتامعية ،جامعة فاس ،املغرب.
محمد الرحموين :أستاذ محارض يف الحضارة العربية ،جامعة املنار ،تونس.
أمين بوغامني :أستاذ مساعد يف الحضارة الربيطانية واألمريكية ،جامعة القريوان ،تونس.
شاكر الحويك :أستاذ مساعد يف القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة املنار ،تونس.
أسامء نويرة :أستاذة باحثة يف العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ،جامعة تونس.
أحمد إدعيل :أستاذ محارض يف العلوم السياسية ورئيس شعبة العلوم القانونية والسياسية ،ومدير فريق
البحث يف الدراسات السياسية والدولية بجامعة ابن طفيل ،القنيطرة ،املغرب.
محرز الدرييس :باحث يف علم النفس الرتبوي ،وخبري يف اإلعالم املدريس والجامعي.
عادل العياري :أستاذ مساعد ،وباحث يف علم اجتامع املؤسسات ،جامعة تونس (مقرر اللجنة العلمية).

تواريخ مهمة
•تاريخ انعقاد الندوة العلمية 22 - 20 :أيار /مايو .2021
•املوعد النهايئ لتقديم امللخصات 14 :شباط /فرباير .2021
•موعد اإلعالم بنتائج التقييم 28 :شباط /فرباير .2021
•آخر موعد لقبول الورقة كاملة 18 :نيسان /أبريل .2021
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رشوط املشاركة
ملء استامرة التسجيل :ميكن ملء االستامرة املرفقة ،أو املوجودة عىل املوقع ،http://carep.tn :مع
اختيار أحد املحاور.
تقديم امللخصات :يذكر املشارك املحور الذي يشارك فيه .ويراوح عدد كلامت امللخص بني  500و 700كلمة،
فضل عن خمس كلامت
ً
مبا يف ذلك عنوان املداخلة ،واإلشكالية املطروحة ،ومنهجية البحث واألفكار الرئيسة،
مفتاحية عىل األقل ،وبيبليوغرافيا وجيزة .مع االحرتام التام للرشوط العلمية يف كتابة الورقة وكتابة
الهوامش وقامئة املراجع ،ينظر http://dohainstitute.org :أو http://carep.tn
تقديم الورقة العلمية الكاملة :يراوح عدد الكلامت بني  5000و 7000كلمة.
النص النهايئ وامللخص :بالنسبة إىل اللغة العربية يستخدم يف ذلك خط  ،Sakkal Majallaحجم  ،14أما
بالنسبة إىل اللغات األخرى ،فيستخدم خط  ،Times New Romanحجم ( 12تباعد األسطر .)1.5
لغات الندوة :العربية ،الفرنسية ،اإلنكليزية.
أصالة الورقة البحثية :ال ينبغي أن يكون الباحث قد شارك بالورقة نفسها يف أي مناسبة علمية أخرى.
عنوان املراسلة :ترسل املداخالت عىل العنوان اإللكرتوين التايلa.scientifique@carep.tn :
النرش :يتم نرش أعامل هذه الندوة باللغة العربية يف وقت الحق ،ويتم إعالم املشاركني بذلك.
يتوىل املركز ترجمة النصوص من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية.
يتوىل املؤمتر تغطية نفقات التنقل واإلقامة ،وال مينح أي مكافأة عن أي بحث قُدّم يف املؤمتر ،وللمركز
حقوق امللكية الفكرية للبحوث املقبولة.
االستفسارات:
من خالل الربيد اإللكرتوين a.scientifiques@carep.tn
أو عرب الهاتف)00216( 70 147 384 :
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