املؤمتر السنوي السادس لقضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي

الجيل واالنتقال الدميقراطي
 24 - 22أيلول /سبتمرب 2017

جدول األعامل

املشاركون

املؤمتر السنوي السادس لقضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي

الجيل واالنتقال الدميقراطي
 24- 22أيلول /سبتمرب 2017

جدول األعامل

اليوم األول :الجمعة  22أيلول /سبتمرب 2017
9.00 - 8.30

تسجيل املشاركني

كلمة ترحيب

9.30 - 9.00

مهدي مربوك

افتتاح املؤمتر
عبد الفتاح مايض

الجلسة األوىل“ :الجيل :مداخل مفاهيمية”
11.00 - 9.30

11.30 - 11.00

رئيس الجلسة :فرج معتوق

منجي الزيدي :الخلفية النظرية ملفهوم الجيل وتطبيقاته يف علم اجتامع الشباب
أحمد تهامي عبد الحي :الحراك الجييل يف سياقات االنتقال الدميقراطي :مدخل نظري يف املفاهيم واملقوالت التأسيسية
جابر القفيص :التمثّل الشبايب للحقل السيايس وأزمة النموذج الدميقراطي
اســــرتاحة قــهوة

الجلسة الثانية“ :الشباب التونسيون :اتجاهات جديدة بعد الثورة”
13.00 - 11.30

رئيس الجلسة :منجي الزيدي

الهادي السعيدي :الشباب التونسيون والشأن العام :أرقام ومؤرشات
طارق بن جازية :تحول أمناط استهالك الشباب بعد الثورة وانعكاساته عىل املجال العام
فتحي الج ّراي :منزلة الشباب التونسيني االجتامعية يف سياق االنتقال الدميقراطي

14.30 - 13.00

اسرتاحة غداء

الجلسة الثالثة“ :الشباب والحراك املغريب”
رئيس الجلسة :حسن الحاج عيل أحمد

16.00 - 14.30

عبد القادر بوطالب :الشباب والسيايس :دراسة يف طبيعة التمثالت وعوامل انحسار ظاهرة االنتساب الحزيب
يف املجتمع املغريب
أحمد الخطايب :من حركة  20فرباير إىل حراك الريف :الخوف من الدميقراطية أم الخوف من جيل الشباب يف املغرب؟
أحمد إدعيل :الدينامية االحتجاجية لحركة  20فرباير بني الوهج والضمور :دراسة ألشكال التأطري والتأطري املضاد

16.30 - 16.00

اســــرتاحة قــهوة

الجلسة الرابعة“ :الشباب والحراك يف املجال العام”
18.00 - 16.30

رئيس الجلسة :إميان الكشباطي

برشى زكاغ :أغورا شباب الربيع العريب :بني أعطاب الواقعي وآمال االفرتايض
محرز الدرييس :الغرافيتي :دراسة شعارات الشباب يف خ ّ
ط السكة الحديدية يف تونس الجنوبية
معاذ الجاميعي :دور النشاط الجمعيايت للشباب يف تشكيل مجتمع مدين محيل“ :جمعية أشبال خمري” مثالً تطبيق ًيا

اليوم الثاين :السبت  23أيلول /سبتمرب 2017
الجلسة الخامسة“ :شباب اإلسالميني :اتجاهات سياسية”
10.30 - 9.00

11.00 - 10.30

رئيس الجلسة :خليل العناين

محمد جوييل :سلفية تحت الطلب أو تنشئة شبابية منهكة
يارس فتحي محمد :اتجاهات شباب اإلخوان املسلمني يف مرص
محمود صالح عبد الحفيظ :الخطاب الوطني لشباب الحركات االحتجاجية الجديدة يف مرص
اسرتاحة قهوة

الجلسة السادسة“ :الشباب التونسيون وتساؤالت االنتقال”
رئيس الجلسة :محمد فاوبار

12.30 - 11.00

أساسا لقراءة الثورة التونسية؟
شاكر الحويك :الشباب والثورة يف تونس :هل تصلح املقاربة الجيلية
ً
حمزة املصطفى وصوفية حنازلة :العقدة الجيلية يف االنتقال الدميقراطي بعد الثورات الشعبية :الشباب التونسيون
وتحديات استدامة التوافق السيايس
محمد عيل بن زينة :الحراك املؤنث يف تونس

13.30 - 12.30

اسرتاحة غداء

الجلسة السابعة“ :الشباب السودانيون وأسئلة التحول الدميقراطي”
رئيس الجلسة :ماريز يونس

15.00 - 13.30

حسن الحاج عيل :التصدعات املتحولة :الهوية واالنتامء السيايس للشباب السودانيني
عديلة أحمد تبار :عزوف الشباب عن املشاركة السياسية بالرتكيز عىل جامعة الخرطوم ()2005-2017
أرشف عثامن الحسن :الحقل الشبايب يف السودان وإعادة تشكيل املجال العام :بحث يف ديناميات الفعل الجمعي
ورهانات الحضور العمومي

15.30 - 15.00

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثامنة“ :الشباب واالنتقال الدميقراطي :حاالت عربية ”1
17.00 - 15.30

17.30 - 17.00

رئيس الجلسة :منية الرقيق

حسن عبد الله جوهر :الجيل واالنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب :حالة دول مجلس التعاون الخليجي
أحمد عثامن :الشباب التونسيون من صناعة الثورة إىل العزوف االنتخايب :الثورة التونسية دراسة حالة
يوسف حميطوش :الشباب واالنتقال الدميقراطي يف الجزائر :دراسة يف الشباب والنخب التقليدية والثقافة السياسية
اسرتاحة قهوة

الجلسة التاسعة“ :الشباب واالنتقال الدميقراطي :حاالت عربية ”2
رئيس الجلسة :حسن عبد الله جوهر

19.30 - 17.30

ماريز يونس :فاعلو الحراك املدين اللبناين :قضية مشرتكة وخلفيات متناقضة
عبد الرحمن محمود عيىس :تأثري الشباب املتصاعد يف صياغة االنتقال الدميقراطي يف الصومال
فيصل حسن محبوب :دور الشباب يف عملية االنتقال السيايس يف الجمهورية اليمنية يف الفرتة 2015-2011
فرح رمزي :جيل الثورة :كيف تغريت عالقة الشباب املرصيني بالسياسة بعد 2011؟

اليوم الثالث :األحد  24أيلول /سبتمرب 2017
الجلسة العارشة“ :الشباب وتحديات االنتقال”
رئيس الجلسة :محمد عيل بن زينة

10.30 – 9.00

محمد بالراشد :الدميقراطية املفاجئة :الشباب العرب وتحدي االنتقال الدميقراطي
رحمة بن سليامن :قراءة سوسيولوجية يف مطالب شباب الثورة التونسية ومتثالتهم ملسار العدالة االنتقالية وانتظاراتهم منه
سيمون بدران :جيل الشباب واستكامل الربيع العريب يف ضوء تجارب دول التحول الدميقراطي :مع إشارة خاصة إىل
التنصيص الدستوري

11.00 - 10.30

اسرتاحة قهوة

الجلسة الحادية عرشة“ :الشباب بني اإلقصاء والدمج”
رئيس الجلسة :شاكر الحويك

13.00 - 11.00

محمد فاوبار :سياسات الدولة يف املغرب ومأزق إدماج الشباب
الهادي بووشمة :الشباب الجزائريون بعد ثورات  2011بني التضمني واالستبعاد :مقارنة سوسيولوجية مبدن الغرب الجزائري
شدوى رمضان :سياســات األنظمة يف إبعاد املرأة عن املشاركة يف العمل السيايس :دراسة يف حالة الناشطات
السياسيات املرصيات يف الفرتة  11شباط /فرباير  3 - 2011متوز /يوليو 2013
أنور الجمعاوي :شباب تونس بعد الثورة :أشكال التهميش وسبل التمكني

14.30 - 13.00

اسرتاحة غداء

الجلسة الثانية عرشة“ :الطالب واالنتقال الدميقراطي”
رئيس الجلسة :عمر عاشور

16.30 - 14.30

خالد الرماح :مكونات الثقافة الدميقراطية لدى الشباب يف جامعة صنعاء وتأثري وسائل اإلعالم فيها
زهري سوكاح :آراء الشباب العرب يف الجامعات األملانية حول االنتقال الدميقراطي :دراسة ميدانية
العيايش عنرص ووسيلة عيسات :متثالت طالب الجامعة الجزائرية للمواطنة
إيهاب محارمة :الحركة الطالبية الفلسطينية :تحديات الواقع والقابلية للتغيري

17.00 - 16.30

اسرتاحة قهوة

جلسة ختامية“ :استنتاجات وآفاق”
19.00 - 17.00

رئيس الجلسة :فتحي الج ّراي

ختام املؤمتر

املشاركون

املشارك

مخترص السرية الذاتية

أحمد إدعيل

باحــث مغــريب ،حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف  2006مــن شــعبة القانــون العــام بكليــة العلــوم القانونيــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،جامعــة محمــد الخامــس أكــدال ،يف الربــاط ،املغــرب ،بأطروحــة تناولــت األبعــاد
السوســيولوجية للجبايــة الرضيبيــة يف املغــرب .شــغل عــدة مناصــب يف الســلك الجامعــي ،منهــا أســتاذ مســاعد
للتعليــم العــايل بجامعــة ابــن زهــر ،بأكاديــر ،املغــرب .ولــه مشــاركات يف العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات
الدوليــة وبحــوث منشــورة يف مجــاالت القانــون والسياســات العامــة واالنتقــال الدميقراطــي يف العــامل العــريب.

أحمد تهامي عبد الحي

باحــث مــري ،أســتاذ مســاعد بكليــة الدراســات االقتصاديــة والعلــوم السياســية جامعــة اإلســكندرية .حصــل
عــى درجــة الدكتــوراه يف العلــوم السياســية يف  ،2013بأطروحــة تناولــت ناشــطية الشــباب يف مــر مــن كليــة
الحكومــة والشــؤون الدوليــة ،جامعــة دورهــام يف اململكــة املتحــدة .شــارك يف عديــد املؤمتــرات اإلقليميــة
والدوليــة ،يف مجــال الشــباب وحــراك االحتجــاج والتطــور الدميقراطــي يف مــر ،ونــر لــه عــدد مــن الدراســات
والبحــوث املحكمــة يف املجــال ذاتــه.

أحمد الخطايب

باحــث مغــريب ،حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف مجــال السوســيولوجيا عــام  ،2015يعمــل أســتاذًا مســاعدًا
للتعليــم العــايل يف كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،مبكنــاس ،املغــرب .شــارك يف العديــد مــن املؤمتــرات
املحليــة والدوليــة ،ونــر لــه عــدد مــن الدراســات تنــوع بــن مجــاالت األنرثوبولوجيــا والتعليــم والتنميــة االجتامعية
واالقتصاديــة ،منهــا دراســات عــن العنــف يف املجــال التعليمــي ،ووضــع املــرأة املغربيــة يف ظــل ثنائيــة املجــال
العام  -الخــاص املعــارصة.

أحمد عثامن

باحــث تونــي ،أســتاذ عــريض يف الجامعــة التونســية عضــو وحــدة البحــث يف كليــة  9أفريــل .حصــل عــى شــهادة
الدكتــوراه يف علــم الســكان مــن الجامعــة التونســية .لــه عــدد مــن املشــاركات يف النــدوات واملؤمتــرات العلميــة
املحليــة واإلقليميــة .يشــغل منصــب رئيــس الجمعيــة املتوســطية للدراســات والتنميــة االجتامعيــة.

أرشف عثامن الحسن

باحــث ســوداين ،حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف  ،2009يشــغل منصــب أســتاذ مســاعد يف قســم العلــوم
السياســية والعالقــات الدوليــة بجامعــة أم درمــان اإلســامية .وهــو الرئيــس املؤســس لوحــدة البحــث العلمــي
والنــر يف الكليــة .شــارك يف عــدد مــن املؤمتــرات املحليــة والدوليــة ،ونــر لــه عــدد مــن الدراســات تنــوع بــن
دراســة العنــف الطائفــي واملنازعــات اإلثنيــة ،وتحليــل جوانــب أزمــة الدولــة يف املنطقــة العربيــة.

أنور الجمعاوي

باحــث تونــي ،يحــر لنيــل الدكتــوراه يف مجــال اللغــة العربيــة وآدابهــا .نــال الجائــزة العربيــة للعلــوم االجتامعية
معنــي بقضايــا التغيــر
واإلنســانية ،فئــة الباحثــن الشــبان ،عــن بحــث حــول تعريــب املصطلحــات التقنيــة.
ّ
االجتامعــي والتطــور الدميقراطــي يف تونــس والبلــدان العربيــة ،ونــر لــه عــدد مــن البحــوث والدراســات يف هــذا
املجــال .نــرت لــه ترجمــة كتــاب املجتمــع الشــبيك لــدارن بــارين ،مــن مطبوعــات املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة
السياســات.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

إميان الكشباطي

أســتاذ مســاعد بكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة بجامعــة تونــس ،وباحثــة مختصــة يف علــم االجتــاع
والدميوغرافيــا .حصلــت عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة الســوربون بباريــس .وتعمــل باحثــة بوحــدة البحــث
“دراســات مغاربيــة” يف موضــوع االرهــاب والشــباب التونــي.

إيهاب محارمة

باحــث فلســطيني ،يعمــل يف املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات .حصــل عىل املاجســتري يف السياســات
العامــة مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ،عــام  .2017شــارك يف عــدد مــن املؤمتــرات املحليــة والدوليــة،
ـا
حكمــة يف مجــاالت التنميــة واقتصاديــات املعرفــة وكذلــك يف مجــال حقــوق اإلنســان فضـ ً
ونــرت لــه بحــوث ُ
م َ
عــن كتاباتــه الدوريــة يف الشــأن الفلســطيني ،وحــراك الشــباب.

برشى زكاغ

باحثــة مغربيــة ،حاصلــة عــى الدكتــوراه عــام  ،2005بأطروحــة يف مجــال الثقافــة الرقميــة .تشــغل عضويــة مركــز
دراســات الدكتــوراه بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية يف وجــدة باملغــرب .شــاركت يف عــدد مــن املؤمتــرات
املحليــة والدوليــة ،ونــرت لهــا بحــوث تناولــت قضايــا املجــال العــام االفــرايض وتأثرياتــه الجيليــة ،ضمــن
اهتاممهــا بالتحــوالت يف املجــال الثقــايف واالجتامعــي يف املغــرب.

جابر القفيص

معنــي مبجــاالت علــم اجتــاع األديــان والشــباب .وهــو
باحــث تونــي ،يعمــل أســتاذًا يف الجامعــة التونســية.
ّ
نائــب رئيــس مركــز مســارات للدراســات الفلســفية واإلنســانيات ورئيــس تحريــر مجلــة مســارات .لــه عــدة مقــاالت
حــول التديــن والحداثــة ،ومقاربــة الثــورة التونســية مــن منظــور سوســيولوجيا مــا بعــد الحداثــة ،وظاهــرة اإلرهــاب
الــدويل :هــل هــي صناعــة إســامية أم دوليــة ،والقبيلــة والــراث الســيايس العــريب.

حسن عبد الله جوهر

ورئيســا لقســم العلــوم السياســية يف جامعــة الكويــت .حاصــل عــى
باحــث كويتــي ،يعمــل أســتاذًا مشــاركًا
ً
شــهادة الدكتــوراه يف العالقــات الدوليــة مــن جامعــة واليــة فلوريــدا يف الواليــات املتحــدة ســنة  .1989انتخــب
لســت دورات متتاليــة ( .)1996-2012نــر لــه عــدد مــن الدراســات والبحــوث
نائبًــا يف مجلــس األمــة الكويتــي
ّ
العلميــة يف املجــات الكويتيــة والعربيــة والعامليــة ،عــن قضايــا األمــن الوطنــي والسياســة الخارجيــة الكويتيــة
واإلســام الســيايس وأمــن الطاقــة .يكتــب بانتظــام يف الصحافــة الكويتيــة منــذ مطلــع التســعينيات.

حسن الحاج عيل أحمد

باحــث ســوداين ،أســتاذ وعميــد ســابق لكليــة الدراســات االقتصاديــة واالجتامعيــة يف جامعــة الخرطــوم ،حاصــل
عــى درجــة الدكتــوراه يف العلــوم السياســية مــن جامعــة شــال تكســاس بالواليــات املتحــدة ســنة  .1992وهــو
رئيــس تحريــر مجلــة دراســات اإلســام املعــارص .شــارك يف عــدد مــن املؤمتــرات اإلقليميــة والدوليــة ،نــر لــه
عــدد مــن الدراســات والبحــوث املحكمــة .ونــرت لــه عــدة كتــب منهــا؛ خصخصــة األمــن :الــدور املتنامــي للــركات
العســكرية واألمنيــة الخاصــة ،واملشــهد الســيايس :جنــوب الســودان ومخاطــر النزعــات االنفصاليــة يف العــامل
اإلســامي ،مبشــاركة حمــدي عبــد الرحمــن.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

حمزة املصطفى

باحــث ســوري ،يعمــل يف املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات .حصــل عــى درجــة املاجســتري يف العلــوم
السياســية والعالقــات الدوليــة مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــام  ،2017عــن أطروحــة يف موضــوع بنــاء
التوافــق يف مراحــل االنتقــال الدميقراطــي .شــارك يف عــدد مــن املؤمتــرات اإلقليميــة والدوليــة ،ونــرت لــه
فــا يف كتابــن هــا :مســألة أكــراد ســورية :الواقــع  -التاريــخ  -األســطرة،
بحــوث ودراســات محكمــة .شــارك مؤل ً
م االفــرايض يف الثــورة الســورية:
وخلفيــات الثــورة :دراســات ســورية .صــدر لــه يف  2012كتــاب املجــال العــا ّ
الخصائص  -االتجاهــات  -آليــات صنــع الــرأي العــام.

خالد الرماح

باحــث مينــي ،حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف العلــوم السياســية مــن جامعــة قنــاة الســويس مبــر ،يف ،2016
عــن أطروحــة لدراســة أثــر الثقافــة السياســية لــدى الشــباب الجامعيــن عــى التحــول الدميقراطــي يف اليمــن.
شــغل عــدة مناصــب يف مراكــز بحثيــة منهــا املركــز اليمنــي للدراســات اإلســراتيجية ،وعمــل مدي ـ ًرا لتحريــر تقريــر
ســبأ اإلســراتيجي .شــارك يف عــدد مــن املؤمتــرات اإلقليميــة والدوليــة ،كــا نــرت لــه دراســات تناولــت قضايــا
اليمــن اإلســراتيجية وأبعادهــا الدوليــة .وشــارك مؤلفًــا يف كتــاب القرصنــة البحريــة يف خليــج عــدن واملحيــط
الهنــدي :التهديــد واالســتجابة.

خليل العناين

أســتاذ العلــوم السياســية املشــارك يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا .ورئيــس برنامــج العلــوم السياســية
را للباحثــن يف معهــد واشــنطن ،وباحثًــا زائـ ًرا يف معهــد بروكنجــز بواشــنطن .كــا
والعالقــات الدوليــة .عمــل كبـ ً
ـا بقســم دراســات الــرق األوســط يف جامعــة “دورهــام” الربيطانيــة .مــن أبــرز أعاملــه :اإلخــوان
عمــل باحثًــا مقيـ ً
املســلمون يف مــر :شــيخوخة تصــارع الزمــن ،وكتــاب االنتخابــات والتحــول الدميقراطــي يف الــرق األوســط.
صــدر لــه حديثًــا عــن جامعــة أوكســفورد كتــاب بعنــوان :اإلخــوان املســلمون :تفاعــات الديــن والهويــة والسياســة.

رحمة بن سليامن

باحثــة تونســية ،حاصلــة عــى شــهادة املاجســتري يف علــم االجتــاع .وهــي بصــدد اإلعــداد لرســالة الدكتــوراه يف
االختصــاص نفســه .لهــا عــدد مــن املشــاركات يف بحــوث ميدانيــة ،مهتمــة بقضايــا التحــول الدميقراطــي والعدالــة
االنتقاليــة .عضــو ناشــط يف جمعيــة صــوت اإلنســان للدفــاع عــن حقــوق املســاجني السياســيني.

زهري سوكاح

باحــث مغــريب ،حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف اآلداب يف  2016مــن جامعــة هايــرش هاينــة بدوســلدورف ،أملانيــا.
يــد ّرس اللغــة العربيــة وآدابهــا يف املــدارس األملانيــة .شــارك يف عــدد مــن املؤمتــرات ولــه بحــوث منشــورة يف
مجــال الثقافــة العربيــة .حــاز املرتبــة الثانيــة يف الجائــزة العربيــة للعلــوم االجتامعيــة واإلنســانية يف .2017

سيمون بدران

باحــث لبنــاين ،أســتاذ مســاعد يف كليــة القانــون بالجامعــة األمريكيــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة .حاصــل عــى
الدكتــوراه يف القانــون العــام والدســتوري مــن جامعــة مونبيلييــه الفرنســية يف  ،2014عــن أطروحة حول الســلطة
التنفيذيــة يف األنظمــة متعــددة الطوائــف :مثــال لبنــان .شــارك يف عديــد املؤمتــرات اإلقليميــة والدوليــة ،كــا
نــرت لــه دراســات يف مجــال القانــون الدســتوري ،وقضايــا العدالــة وأثرهــا يف التطــور الدميقراطــي يف ســياق
الربيــع العــريب.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

شاكر الحويك

باحــث تونــي ،حاصــل عــى دكتــوراه يف العلــوم السياســية ،ويعمــل أســتاذًا مســاعدًا يف القانــون العــام
والعلــوم السياســية يف كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ،جامعــة املنــار بتونــس .نــر عــددًا مــن املقــاالت
والبحــوث يف املجــات املختصــة .لــه كتــاب منشــور باللغــة الفرنســية حــول اإلســام والدســتور يف تونــس.

شدوى رمضان

باحثــة مرصيــة ،تــدرس حال ًيــا يف برنامــج الدراســات العليــا بقســم العلــوم السياســية يف جامعــة الكويــت .وتحــر
لنيــل درجــة املاجســتري حــول اســتخدام العنــف ضــد النســاء يف املجــال الســيايس .عملــت ســابقًا مســاعدة بحــوث
يف جامعــة الكويــت ،وشــاركت يف عــدد مــن الفعاليــات البحثيــة واألكادمييــة ذات الشــأن بقضايــا املــرأة يف
املجــال العــام.

صوفية حنازلة

باحثــة تونســية ،تعمــل يف املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات .حصلــت عــى درجــة املاجســتري يف
علــم االجتــاع واألنرثوبولوجيــا مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يف  .2017كــا حصلــت يف  2013عــى
درجــة املاجســتري يف الدراســات اإلســامية مــن جامعــة سوســة حيــث عملــت مد ّرســة يف كليــة اآلداب والعلــوم
اإلنســانية .شــاركت يف عــدد مــن املرشوعــات البحثيــة منهــا مــروع تونــس يف حالــة انتقــال ،بالتعــاون مــع هيئــة
الدعــم العلمــي األملانيــة .DAAD

طارق بن جازية

مديــر عــام املعهــد الوطنــي لإلســتهالك .يحمــل إجــازة الحقــوق مــن كليــة الحقــوق والعلــوم اإلقتصاديــة
بسوســة .وتخــرج يف املرحلــة العليــا مــن املدرســة الوطنيــة لــإدارة -ســلك مستشــاري املصالــح العموميــة
يف  ،2002كــا حصــل عــى شــهادة تكويــن يف التخطيــط والتنميــة مــن املعهــد العــريب للتخطيــط والتنميــة
بالكويــت ،وشــهادة يف «الــذكاء االقتصــادي» مــن املدرســة الوطنيــة لــإدارة بفرنسا.شــارك يف عديــد امللتقيــات
والتظاهــرات الدوليــة يف إطــار نشــاط منظمــة التجــارة العامليــة ومؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة.
يــرأس تحريــر مجلــة اإلعــام االقتصــادي ،ونــر عديــد املقــاالت واملســاهامت حــول االقتصــاد الوطنــي .وهــو
عضــو الفريــق العــريب لخــراء حاميــة املســتهلك بجامعــة الــدول العربيــة.

عبد الرحمن محمود
عيىس

دبلومــايس وباحــث صومــايل ،حاصــل عــى دبلــوم الدراســات الدوليــة والدبلوماســية مــن األكادمييــة الســورية
فضــا عــن دبلــوم الدراســات الدبلوماســية مــن مركــز اإلمــارات للبحــوث والدراســات
ً
الدوليــة يف دمشــق،
قــا تجاريًــا يف الســفارة الصوماليــة بدمشــق .شــارك يف عدد مــن املؤمترات
اإلســراتيجية يف أبوظبــي .عمــل ملح ً
الدوليــة واإلقليميــة ،ولــه بحــوث تناولــت عالقــات الصومــال الخارجيــة ،وقضاياهــا الدوليــة والدبلوماســية.

عبد الفتاح مايض

أســتاذ العلــوم السياســية يف جامعــة اإلســكندرية .لــه عديــد مــن الكتب واملقــاالت املنشــورة يف دوريــات محكمة
عربيــة وأجنبيــة .عمــل أيضً ــا أســتاذًا زائـ ًرا مبركــز وودرو ويلســون بواشــنطن ،وجامعــة دنفــر األمريكيــة ،ويف برنامــج
نُظــم الحكــم والتحــول الدميقراطــي ،والربنامــج اإلمنــايئ لألمــم املتحــدة ،ومؤسســة قرطبــة بجنيــف ،وهــو
مختــص يف نظــم الحكــم والتحــول الدميقراطــي ،والــراع العــريب الصهيــوين ،ومناهــج البحــث.
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عبد القادر بوطالب

باحــث مغــريب ،أســتاذ التعليــم العــايل يف كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بجامعــة عبــد امللــك الســعدي
يف تطــوان ،املغــرب .ســاهم يف عــدد مــن املرشوعــات البحثيــة منهــا مــروع بالتعــاون مــع جامعــة إشــبيلية
حــول الديناميــات االجتامعيــة للســلطة ،كــا نــر عــدة بحــوث .لــه كتــاب صــدر عــام  2014بعنــوان طبيعــة الســلطة
السياســية وآليــات التغيــر باملجتمــع املغــريب.

عديلة أحمد تبار

حاصلــة عــى درجــة املاجســتري يف العلــوم السياســية مــن كليــة الدراســات االقتصاديــة واالجتامعيــة بجامعــة
الخرطــوم ،وتعمــل محـ ِ
ـاضة يف قســم العلــوم السياســية يف الكليــة .شــاركت يف عــدد مــن املؤمتــرات املحليــة
واإلقليميــة ،ولهــا أوراق بحثيــة يف مجــال عالقــات الســودان الخارجيــة ،وقضيــة ميــاه النيــل ،ومســائل اإلصــاح
الدميقراطــي يف الســودان.

عمر عاشور

أســتاذ الدراســات األمنيــة والعلــوم السياســية يف جامعــة إكســر الربيطانيــة ،وزميــل مشــارك باملعهــد امللــي
للدراســات الدوليــة (تشــاتام هــاوس) يف لنــدن .وهــو مختــص يف تحليــل الرصاع املســلح غــر املتكافــئ ،والحركات
اإلســامية ،والدراســات العســكرية ،ودراســات الدمقرطــة مــع الرتكيــز عــى العالقــات املدنيــة  -العســكرية وإصــاح
القطــاع األمنــي يف فــرات التحــول الدميقراطــي.

العيايش عنرص

أســتاذ علــم االجتــاع بجامعــة الشــارقة ،عمــل مستشــا ًرا للدراســات والبحوث مبركــز الدراســات اإلســراتيجية األمنية،
بــوزارة الداخليــة القطريــة .عمــل أســتاذًا بجامعــات الجزائــر ( ،)1992-2002واإلمــارات العربيــة املتحــدة (.)2002-2006
تــرأس قســم البحــوث باملركــز الوطنــي للبحــث يف األنرثوبولوجيــا االجتامعيــة والثقافيــة ( )CRASCبالجزائــر (1994-
 .)2002وهــو عضــو يف عديــد مــن الجمعيــات الدوليــة لعلــم االجتــاع وهيئــات تحريــر املجــات العلميــة اإلقليميــة
والدوليــة .نــر وترجــم عديــد مــن البحــوث والكتــب ،مــن أحدثهــا :النظريــة يف خطابــات علــم االجتــاع (مرتجــم)
(.)2010

فتحي الج ّراي

تــول وزارة الرتبيــة يف
ّ
باحــث تونــي ،رئيــس الهيئــة الوطنيــة املســتقلة للوقايــة مــن التعذيــب بتونــس.
حكومــة الكفــاءات املســتقلة بالجمهوريــة التونســ ّية ( .)2014وهــو أســتاذ العلــوم االجتامعيــة يف املعهــد
الوطنــي للشــغل والدراســات االجتامعيــة يف جامعــة قرطــاج .تــرأس الجمعيــة التونســية للخدمــة االجتامعيــة ،كــا
يشــغل عضويــة املجلــس العلمــي للمركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات (فــرع تونــس) .لــه بحــوث ومقــاالت
ومداخــات متعــدّدة يف علــم االجتــاع املهنــي وعلــم االجتــاع الثقــايف وعلــم االجتــاع الســيايس وعلــم
النفــس الرتبــوي والخدمــة االجتامعيــة والعمــل اإلنســاين.

فرج معتوق

أســتاذ التاريــخ املعــارص بكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة بقســم التاريــخ بجامعــة تونــس ،وباحــث متخصــص
يف تاريــخ العالقــات الدوليــة .حصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة الســوربون بباريــس .عمــل أســتاذا زائــرا
بجامعــة ماساشوســتس ببوســطن بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ويشــغل إىل اليــوم منصــب أســتاذ علــم االجتامع
الســيايس باملعهــد األعــى للدراســات التجاريــة بقرطــاج (.)IHEC - Carthage
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فرح رمزي

باحثــة مرصيــة ،تــدرس يف برنامــج الدراســات العليــا مبعهــد العلــوم االجتامعيــة والسياســية ،جامعــة الدفــاع
بنانتــر ،باريــس بالتعــاون مــع جامعــة لــوزان .وتعــد أطروحــة لنيــل درجــة الدكتــوراه عــن النشــاط الســيايس للطــاب
ة بقضايــا
يف مــر فيــا بعــد ثــورة ينايــر .شــاركت يف عــدد مــن املؤمتــرات ،كــا أن لهــا بحوثًــا منشــورةً ،معني ـ ً
الشــباب والتحــول الدميقراطــي يف العــامل العــريب ،منهــا البحــث املقــدم إىل مبــادرة اإلصــاح العــريب حــول
حــراك الطــاب يف مــر.

فيصل حسن محبوب

باحــث مينــي ،يــدرس يف برنامــج الدراســات العليــا بجامعــة تونــس املنــار ،يعمــل عــى أطروحــة لنيــل درجــة
قــا عــى حالــة اليمــن .شــارك يف عــدة مؤمتــرات
الدكتــوراه حــول االنتخابــات وعمليــة االنتقــال الدميقراطــي تطبي ً
وخصوصــا دور األحــزاب
دوليــة وإقليميــة ،ولــه أوراق بحثيــة اهتمــت بقضايــا االنتقــال الدميقراطــي يف اليمــن،
ً
فضــا عــن قضايــا اإلصــاح الدســتوري والعالقــات املدنيــة العســكرية يف
ً
السياســية واملجتمــع املــدين
الســياق االنتقــايل.

ماريز يونس

باحثــة لبنانيــة ،تعمــل أســتاذة يف الجامعــة اللبنانيــة .حصلــت عــى درجــة الدكتــوراه يف  2015عــن أطروحــة حــول
دور املنظــات األهليــة يف إمنــاء املجتمــع املحــي .نــر لهــا عــدد مــن املقــاالت والبحــوث يف مجــال اإلعــام
ـا عــن دراســات عــن الهجــرة.
والتنميــة املحليــة باملجتمــع اللبنــاين ،فضـ ً

معاذ الجاميعي

باحــث تونــي ،يُحــر لنيــل درجــة الدكتــوراه يف علــم االجتــاع حــول الجمعيــات التنمويــة املحليــة ودورهــا يف
التنميــة وبنــاء االقتصــاد التضامنــي واالجتامعــي :الشــال الغــريب مثــالً تطبيق ًيــا .ناشــط يف املجتمــع املــدين
وعضــو مؤســس لنــادي علــم االجتــاع يف كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة بتونــس .وكذلــك متحصــل عــى
دورات تدريبيــة حــول تقييــم السياســات العامــة ،ووضــع أوراق السياســات.

محرز الدرييس

باحــث تونــي ،متحصــل عــى شــهادة الدراســات العليــا املتخصصــة يف علــوم الرتبيــة وشــهادة الدراســات
املعمقــة يف علــم النفــس الرتبــوي .نــال درجــة الدكتــوراه يف علــوم الرتبيــة .ويعمــل أســتاذًا يف املعهــد
األعــى للتنشــيط الثقــايف والشــبايب يف بــر البــاي .شــغل منصــب مستشــار عــام يف وزارة الرتبيــة ،وخبــر
وباحــث يف القضايــا الشــبابية والثقافيــة.

محمد بالراشد

باحــث تونــي ،أســتاذ علــم االجتــاع يف املعهــد العــايل لإلنســانيات يف الكاف ،وخبــر يف مجــال الرتبيــة عــى
حقــوق اإلنســان واملواطنــة .ســاهم يف وضــع أدلــة بيداغوجيــة حــول حقــوق اإلنســان واملواطنــة واملهــارات
الحياتيــة لليونســكو واليونســيف واآللكســو واملعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان .لــه عــدد مــن املشــاركات يف
املؤمتــرات املحليــة والدوليــة.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

محمد عيل بن زينة

باحــث تونــي ،مختــص يف الدميوغرافيــا االجتامعيــة .يعمــل أســتاذًا يف قســم علــم االجتــاع بجامعــة تونــس.
وهــو عضــو وحــدة البحــث حــول “االنتقــاالت والتــوارث والحــراك” .شــارك يف إعــداد عــدة بحــوث ميدانيــة واإلرشاف
عليهــا .مــن منشــوراته :الشــباب يف دوار هيــر وحــي التضامــن يف مدينــة تونــس ،وجيــل الثــورة :قــراءة
والت واقــع الشــباب يف ســيدي بوزيــد والقرصيــن ودورهــا يف قيــام الثــورة
سوســيودميوغرافية يف تحــ ّ
التونســية ،واملطالعــة لــدى املراهقــن يف تونــس.

محمد فاوبار

باحــث مغــريب ،يعمــل أســتاذًا لعلــم االجتــاع يف كليــة اآلداب بســاس ،جامعــة فــاس ،املغــرب .شــارك يف عــدد
مــن املرشوعــات البحثيــة منسـقًا وباحثًــا ،بالتعــاون مــع جهــات أكادمييــة وبحثيــة منهــا مختــر التنميــة االجتامعيــة
بجامعــة فــاس ،واملجلــس العــريب للعلــوم االجتامعيــة ببــروت .حــاز املرتبــة الثانيــة للجائــزة العربيــة للعلــوم
االجتامعيــة واإلنســانية يف  .2015صــدر لــه كتــاب املدرســة واملجتمــع وإشــكالية ال تكافــؤ الحظــوظ.

محمد جوييل

باحــث تونــي ،أســتاذ مســاعد بقســم علــم االجتــاع ،جامعــة تونــس .عمــل مديــ ًرا للمرصــد الوطنــي للشــباب.
وخصوصــا باألشــكال الجديــدة لاللتــزام .صــدرت لــه مؤلفــات ومقــاالت عديــدة حــول
وهــو مهتــم بالقضايــا الشــبابية
ً
املســائل املتعلقــة بالظواهــر اإلثنيــة يف تونــس وقضايــا الشــباب.

محمود صالح عبد الحفيظ

باحــث مــري ،حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف االجتــاع الســيايس مــن كليــة اآلداب جامعــة عــن شــمس يف
 ،2016عــن أطروحــة حــول الحــركات االحتجاجيــة وصناعــة الفرصــة السياســية يف مــر يف ضــوء التحــوالت االقتصادية
واالجتامعيــة .شــارك يف عــدد مــن املؤمتــرات املحليــة واإلقليميــة املعنيــة بالحــركات االجتامعيــة ،ونــرت لــه
عــدة مقــاالت أكادمييــة حــول أدوار القــوى الجديــدة واالحتجاجــات العامليــة يف ســياق الربيــع العــريب.

منجي الزيدي

باحــث تونــي ،مختــص يف قضايــا الشــباب والثقافــة .يعمــل أســتاذًا للتعليــم العــايل يف املعهــد العــايل
للتنشــيط الشــبايب والثقــايف بالجامعــة التونســية .لــه العديــد مــن الدراســات امليدانيــة حــول مشــكالت الشــباب
وقضايــا السياســات الثقافيــة .مــن أبــرز مؤلفاتــه :الدخــول إىل الحيــاة :الشــباب والثقافــة والتحــوالت االجتامعيــة،
منشــورات تــر الزمــان تونــس 2004؛ وثقافــة الشــارع ،منشــورات مركــز النــر الجامعــي تونــس 2006؛ وجامهــر
الثقافــة ،منشــورات ســحر تونــس .2016

منية الرقيق

أســتاذة علــم االجتــاع باملعهــد العــايل لعلــوم اإلنســانية بجامعــة تونــس .تــرف عــى مجموعــة البحــث حــول
“الدراســات النســائية” مبخــر فيــاب .لهــا أعــال منشــورة يف الدراســات الجندريــة يف مجــال الشــغل والسياســة
والجســد .ونــر لهــا أعــال منهــا :الســياحة وعمــل املــرأة ،املهنــدس التونــي ،الــذات املجروحــة واألنوثــة
املتأملــة .تشــغل عضويــة الجمعيــة التونســية لعلــم االجتــاع.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

مهدي مربوك

مختــص يف الشــباب والهجــرة .مقيــم حاليًــا يف تونــس.
أســتاذ علــم االجتــاع يف الجامعــة التونســية ،وباحــث
ّ
مناضــل حقوقــي وعضــو املكتــب الســيايس للحــزب الدميقراطــي التقدمــي .أســتاذ زائــر يف جامعــات أجنبيــة،
منهــا :كامربيــدج وجامعــة العلــوم اإلنســانية يف بــاري  ،Bariوعضــو مراصــد أورو متوســطية لضحايــا الهجــرة .نــر
باللغتــن العربيــة والفرنســية ع ـدّة مقــاالت وكتــب عــن النخبــة ،والهجــرة ،والشــباب ،واملواطنــة.

الهادي بووشمة

باحــث جزائــري ،حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه ،يشــغل منصــب أســتاذ يف علــم االجتــاع بجامعــة ســيدي بلعبــاس،
فضــا عــن عملــه باحثًــا مشــاركًا باملركــز الوطنــي للبحــث يف األنرثوبولوجيــا االجتامعيــة والثقافيــة يف
ً
الجزائــر،
وهــران .نــر لــه عــدد مــن البحــوث املحكمــة ،كــا قــدم مشــاركات يف املؤمتــرات الدوليــة والوطنيــة .حصــل
عــى منحــة زمالــة لدراســات مــا بعــد الدكتــوراه مــن املجلــس العــريب للعلــوم االجتامعيــة ببــروت ،ومــن املبــادرة
العربيــة لإلصــاح بباريــس.

الهادي السعيدي

املديــر العــام للمعهــد الوطنــي لإلحصــاء .شــغل منصــب مديــر عــام الدراســات والتخطيــط ونظــم املعلومــات
بــوزارة الرتبيــة يف خــال الفــرة مــن  2011-2014ومديــر مكتــب الدراســات والتخطيــط والربمجــة بــوزارة الرتبيــة
يف خــال الفــرة  .2011-2009لــه عديــد مــن الدراســات الكميــة والنوعيــة يف قطــاع الرتبيــة وكذلــك يف املجــال
االحصــايئ .ســاهم يف انجــاز عــدد مــن التقاريــر حــول الطفولــة والشــباب واألرسة ،كــا نظــم العديــد مــن
امللتقيــات والنــدوات حــول االنقطــاع املبكــر والفشــل املــدريس .عضــو املعهــد التونــي للمنافســة والدراســات
الكميــة واملعهــد العــريب للتكويــن والبحــوث اإلحصائيــة.

وسيلة عيسات

أســتاذة باحثــة محــارضة بجامعــة مســتغانم .حاصلــة عــى شــهادة دكتــوراه يف علــم االجتــاع مــن جامعــة وهــران،
الجزائــر .عضــو مشــارك يف املجلــس العــريب للعلــوم االجتامعيــة ببــروت .عضــو يف مجموعــة مــن املراكــز
واملخابــر البحثيــة ،شــاركت يف عديــد مــن النــدوات واملؤمتــرات املحليــة والدوليــة .نــرت عــددًا مــن أعاملهــا
مثــل“ :إشــكالية مفهــوم الهويــة يف الجزائــر”“ .الــراع القيمــي” ،و”إشــكالية الحداثــة يف الجزائــر”.

يارس فتحي محمد

باحــث مــري ،يــدرس بربنامــج الدراســات العليــا يف جامعــة  USIMاملاليزيــة ،ويعـ ّد رســالة لنيــل درجــة املاجســتري
فيهــا .لــه كتابــات عديــدة تناولــت قضايــا الحــراك يف األوســاط الشــابة يف مــر ،ودور النخــب الشــابة يف الســياق
خصوصــا نخــب تيــار اإلســام الســيايس.
االنتقــايل،
ً
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