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اليوم األول :الثالثاء  4كانون الثاين /يناير 2022
12:00 – 11:30

التسجيل

12:15 – 12:00

كلمة ترحيبية
عرض ورقة

13:45 – 12:15

مجتبى إيساين :قياس الشعبوية الرصيحة والضمنيّة يف الرشق األوسط
تعقيب :عامر الشاميلة
اسرتاحة قهوة

14:00 – 13:45

عرض ورقة
15:30 – 14:00

سالتانات كيديراليفا :الشعبوية يف آسيا الوسطى :بني علم النفس السيايس والتاريخ
تعقيب :عبد الكريم أمنكاي
اسرتاحة غداء

16:15 – 15:30

عرض ورقة
17:45 – 16:15

أمري محمد إسامعييل :الشعبوية واإلسالم السيايس بعد االنتفاضات العربية
تعقيب :دانا الكرد
اسرتاحة قهوة

18:00 – 17:45

محارضة افتتاحية
19:00 – 18:00

رئيس الجلسة :أمل غزال
عزمي بشارة :الشعبوية واألزمة الدامئة للدميقراطية
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اليوم الثاين :األربعاء  5كانون الثاين /يناير 2022
محارضة
13:30 – 12:30

رئيس الجلسة :عائشة البرصي
عبد الوهاب األفندي :محاربة طواحني الهواء :الشعبوية ورسديات املؤامرة
اسرتاحة قهوة

13:45 – 13:30

عرض ورقة
15:15 – 13:45

شيهني كاتيبارامبيل :استحضار املايض الفايش :دراسة التحوالت يف الهند
تعقيب :عبد الكريم أمنكاي
اسرتاحة غداء

16:15 – 15:15

عرض ورقة
17:45 - 16:15

محمد وسيم مال :القومية الهندوسية املتطرفة والنظرة إىل املسلمني
بوصفهم "اآلخر" السيايس
تعقيب :مهران كامرافا
اسرتاحة قهوة

18:00 – 17:45

محارضة
19:00 – 18:00

رئيس الجلسة :عامر الشاميلة
دانييل ستوكيمر :السياسة امل ُعدية :أثر جائحة كوفيد 19-يف داعمي الشعبوية
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اليوم الثالث :الخميس  6كانون الثاين /يناير 2022
محارضة
13:30 – 12:30

رئيس الجلسة :عبد الوهاب األفندي
حكم
بول تاغرت :ثعالب يف ق ّ
ن الدجاج؟ ثالث اسرتاتيج ّيات للشعبويني يف ال ُ
اسرتاحة قهوة

13:45 – 13:30

عرض ورقة
15:15 – 13:45

نزهة بابا :الخطاب اإلقصايئ :تقاطع الشعبوية والقومية يف فرنسا وهولندا
تعقيب :بول تاغرت
اسرتاحة غداء

16:15 – 15:15

عرض ورقة
17:45 – 16:15

ماري سوليل نورماندين :الجندر والتصويت لليمني الشعبوي يف فرنسا
تعقيب :نونا مايري
اسرتاحة قهوة

18:00 – 17:45

محارضة
19:00 – 18:00

رئيس الجلسة :عبد الكريم أمنكاي
كريستوبال روفريا كالتوارس :الركوب عىل املوجة الشعبوية :مأزق التيارات اليمينية
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اليوم الرابع :السبت  8كانون الثاين /يناير 2022
محارضة
11:30 – 10:30

رئيس الجلسة :محمد حميش
عبد الله ساعف :عن شعبويات العامل العريب
اسرتاحة قهوة

11:45 – 11:30

عرض ورقة
13:15 – 11:45

فرانشيسكو أموروزو :املدن الجديدة وصعود سياسة الرشكات الشعبوية يف فلسطني
تعقيب :طارق دعنا
اسرتاحة قهوة

13:30 – 13:15

عرض ورقة
15:00 – 13:30

سيد حسني مريجعفري :الوالية القضائية العاملية :مؤسسة شعبوية أم مطلب حيوي
دويل؟
تعقيب :أنجيلوس كريسوجيلوس
اسرتاحة غداء

16:00 – 15:00

عرض ورقة
17:30 – 16:00

نفس دعم األمريكيني األفارقة لدونالد ترامب يف الواليات املتّحدة؟
كويف أرهني :كيف
ّ
تعقيب :عامر الشاميلة
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اليوم الخامس :األحد  9كانون الثاين /يناير 2022
محارضة
13:30 – 12:30

رئيس الجلسة :عبد الفتاح مايض
عبد الكريم أمنكاي :اإلعالم وصعود الشعبوية :هل من عالقة؟
اسرتاحة قهوة

13:45 – 13:30

عرض ورقة
15:15 – 13:45

كيث بروشانكني :شعبوية ريادة األعامل :خطاب التنمية بقيادة الرشكات يف جمهورية
التشيك يف حقبة أندريه بابيس
تعقيب :أنجيلوس كريسوجيلوس
اسرتاحة غداء

16:15 – 15:15

عرض ورقة
17:45 – 16:15

خوان غوميز كروسيس :وسائل التواصل االجتامعي والخطاب الشعبوي
تعقيب :كريستوبال روفريا كالتوارس
اسرتاحة قهوة

18:00 – 17:45

عرض ورقة
19:30 – 18:00

شاليني سينغ :دراسة السياسة الشعبوية يف الهند
تعقيب :نارندرا سربامانيان
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اليوم السادس :اإلثنني  10كانون الثاين /يناير 2022
محارضة
13:30 – 12:30

رئيس الجلسة :آيات حمدان
نونا مايري :شعبوية اليمني الراديكايل يف فرنسا :من لوبان إىل زِمور
اسرتاحة قهوة

13:45 – 13:30

عرض ورقة
15:15 – 13:45

باوال سيريا :الشعبوية يف ترشيعات الكونغرس الكولومبي
تعقيب :كريستوبال روفريا كالتوارس
اسرتاحة غداء

16:15 – 15:15

طاولة مستديرة
17:45 – 16:15

رئيس الجسلة :عبد الكريم أمنكاي
أربعة عقود عىل املوجة الثالثة من الشعبوية :واقع وآفاق الدراسة
اسرتاحة قهوة

18:00 – 17:45

محارضة
19:00 – 18:00

رئيس الجلسة :عبد الكريم أمنكاي
نظري-مقارن
نارندرا سربامانيان :الشعبويات يف الهند :سياق
ّ
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اليوم السابع :األربعاء  12كانون الثاين /يناير 2022
محارضة
11:30 – 10:30

رئيس الجلسة :مروان قبالن
أنجيلوس كريسوجيلوس :بني قوة الشعب وقوة الدولة :تناقضات الشعبوية يف العالقات
الدولية
اسرتاحة قهوة

11:45 – 11:30

عرض ورقة
13:15 – 11:45

جورج ميهاي كونستانتينسكو :الشعبوية يف غرف الصدى :نشاط األحزاب الشعبوية
الرومانية عىل فيسبوك
تعقيب :نينا فايزيهوميري
اسرتاحة قهوة

13:30 – 13:15

عرض ورقة
15:00 – 13:30

جوناثان لوك ملتشيوري :الشعبوية األجياليّة وصناعة السلطة الشعبية يف أوغندا
تعقيب :عبد الكريم أمنكاي
اسرتاحة غداء

16:00 – 15:00

عرض ورقة
17:30 – 16:00

غيزم كايا :جغرافيات وأشكال مختلفة للشعبوية :تركيا واألرجنتني
تعقيب :دانييل ستوكيمر
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اليوم الثامن :الخميس  13كانون الثاين /يناير 2022
عرض ورقة
12:00 – 10:30

بارفني تشاكني :العواطف يف خطاب أردوغان :ملاذا تجتذب الشعبوية العابرة للحدود
املجتمعات العربية؟
تعقيب :باسل صلوخ
اسرتاحة قهوة

12:15 – 12:00

محارضة
13:15 – 12:15

رئيس الجلسة :محمد املرصي
نينا فايزيهوميري :قياس الشعبوية باستخدام مسوح الخرباء

14:15 – 13:15

اسرتاحة غداء

15:15 – 14:15

مالحظات ختامية
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املشاركون
امللخـصــات

أمري محمد إسامعييل
طالب دكتوراه يف العالقات الدولية بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية يف الصني .تخرّج يف جامعة
متخص ًصا يف الدراسات اإلسالمية والعلوم السياسية .تشمل اهتامماته
ّ
اإلمام الصادق يف طهران،
البحثية الدراسات اإلسالمية والرشق أوسطية ،والسياسة الخارجية ،وامليديا والسياسة الدولية .ألّف،
وحرّر ،وساهم يف عدد من املقاالت والكتب البحثية ،مبا فيها كتاب حديث بعنوان "فهم السياسة
الدولية بعد كوفيد :19-تحدّ يات ،قضايا ،ووجهات نظر" Understanding International Politics after
.Covid-19: Challenges, Issues and Perspectives

الشعبوية واإلسالم السيايس بعد االنتفاضات العربية
أدّ ى إخفاق االنتفاضات العربية ،وطبيعة األنظمة الهجينة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
وافتقار األيديولوجيات العروبية واإلسالمية إىل الصدقية والرشعية ،إىل استجابات بديلة حيال
التطورات اإلقليمية السوسيوسياسية .وتدرس هذه الورقة نشوء الشعبوية ،وتطورها ،وعواقبها
يف منطقة الرشق األوسط بعد االنتفاضات العربية من خالل نقل الرتكيز من السجاالت األيديولوجية
بشأن النظرة العاملية اإلسالمية إىل املفاهيم السياسية للبلدان ذات األغلبية املسلمة .وتسعى،
عرب استخدام أدلّة داعمة متنوعة من بلدان مختلفة ،مبا فيها مرص وتركيا وإيران وتونس ،مع تركيز
خاص عىل مرص ،لتطوير فهم أوضح لإلسالم السيايس ،وتسليط ضوء عىل السياسات الشعبوية
ترسخ العوملة النيوليربالية ،واالستجابات
ّ
خارج الشامل العاملي .ويف واقع الحال ،ويف ظل
املحافظة التي أعقبتها ،بدأت تظهر خيارات ممكنة (مثل "الشعبوية اإلسالمية") ،مُ دخِ لةً متطلبات
جديدة مستمدة من الظروف السياسية واالجتامعية واالقتصادية الراهنة .وتستخدم املنهجيةُ
السرب ما إذا كانت هذه
البحثية التحليل التاريخي ،عالوةً عىل مناهج تحليلية – وصفية .ويدرس هذا ّ
الشعب السلطة ،أم أنها تهديد
َ
التيارات الناشئة األخرية من الشعبوية اإلسالمية إصالحيةً  ،بحيث متنح
تبي التجارب مع
أي حالّ ،
تغي دعمها للقادة الكاريزميني .وعىل ّ
مسلَّط عىل الجامهري املضلَّلة يك ّ
الشعبوية اإلسالمية أنّ النتائج ذات املدى البعيد الخاصة بهذه السياسات الشعبوية ال تبدو شديدة
الرتسخ الدميقراطي الالحق.
ّ
اإليجابية دومً ا ،وأنها قد تخلق عوائق كبرية أمام

13

بارفني تشاكني
باحثة دكتوراه يف قسم العلوم السياسية بجامعة إسطنبول مدنيات يف تركيا ،متخصصة يف علم
النفس السيايس .وهي باحثة زائرة يف جامعة رادبود نامييخن بهولندا .تعمل حاليًّا عىل أطروحة
بعنوان "األمن الوجودي (وانعدامه) وانعكاساته الجندرية يف ماليزيا وتركيا" .ترتكز اهتامماتها
البحثية يف االستقطاب السيايس ،والشعبوية ،وأوضاع املساواة بني الجنسني يف البلدان ذات
األغلبية املسلمة .صدر لها حديثًا فصل يف كتاب بعنوان "املفاوضة الجامعية من أجل املساواة بني
الجنسني يف ظل االستقطاب السيايس واأليديولوجية يف تركيا" ،عن دار نرش بالجريف ماكميالن.

العواطف يف خطابات أردوغان :ملاذا تجتذب الشعبوية العابرة للحدود

املجتمعات العربية؟

تُظهر أغلبية استطالعات الرأي العام يف معظم أنحاء العامل العريب أنّ الرئيس الرتيك ،رجب طيب
أردوغان ،هو القائد األكرث شعبيّةً يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ويصفه العديد من
املتخصصني بأنّه قائد شعبوي .وعىل عكس الشعبويات الغربية القومية اليمينية ،والشعبويات
ّ
السلطوية اليسارية يف أمريكا الجنوبية ،فإنّ تعزيز أردوغان للحضارة اإلسالمية والعثامنية الجديدة،
ضدّ القوة الغربية /االستعامرية ،ميوقع يف خطاباته ثنائية األمة (نحن) مقابل اإلمربياليني (هم).
ويتجاوز خطاب أردوغان حدود تركيا باستخدام رسديات تاريخية عن الحضارات اإلسالمية واملظامل
ري من األحيان ،وإثارة ردود فعل عاطفية ،مثل الغضب
الراهنة التي عانتها املجتمعات العربية يف كث ٍ
والحامس ،بتضمني املظامل الراهنة يف الرسديات التاريخية عن الوحشية االستعامرية يف إطا ٍر
عابر للحدود .وتهدف هذه الورقة إىل إبراز العواطف التي متثّل الدافع الرئيس لتأييد أردوغان يف
تحليل ملحتوى خطابات
ً
املجتمعات العربية .واستنادً ا إىل نظرية التقييم حول املشاعر ،تُجري الورقة
ألردوغان وترصيحاته اإلعالمية .وقد كشفت النتائج أنّ املشاعر اإليجابية (الحامس ،والفخر ،واألمل)
تطغى أكرث من املشاعر السلبية (الغضب ،والقلق) يف خطاباته التي تركز عىل منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا واملجتمعات العربية .وتخلص إىل أنّ العواطف تؤدّ ي دورًا مهمًّ يف التأييد
الشعبوي ،مع األخذ يف االعتبار موضوعات الخطابات واألطر األيديولوجية يف السياقات املجتمعية.
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باوال سيريا
طالبة دكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة لوس أنديس بكولومبيا ،حاصلة عىل املاجستري
يف االتصال السيايس .شاركت يف مشاريع مختلفة تتعلق بتعديل النظام االنتخايب ،واإلصالحات
السياسية ،والدميقراطية الداخلية لألحزاب السياسية ،وأمناط التمثيل السيايس .تهتم بتحليل
سلوك أعضاء الكونغرس والعوامل التي تؤثر يف عملهم الترشيعي .يرتكز اهتاممها البحثي حاليًّا
يف الشعبوية يف الكونغرس الكولومبي.

الشعبوية يف ترشيعات الكونغرس الكولومبي
حظيت الشعبوية ،عىل نحو ما يجري تقليديًّا ،باهتامم أكادميي كبري ،لكن العالقة بينها وبني السلوك
الترشيعي مل تُدرس بطريقة تفصيلية .ويف هذا الشأن ،تحلّل هذه الورقة الكيفية التي يُظهر
بها حزبان سياسيان ،ممثَّالن يف الكونغرس الكولومبي ويقعان يف أقىص الطيف األيديولوجي،
سامت شعبويةً يف مسألة صنع السياسات يف سلوكهام الترشيعي .وتنطلق الورقة من فرضية أن
ٍ
السامت الشعبوية واضحة يف النشاط الترشيعي الذي تقوم به أحزاب اليسار واليمني الكولومبي،
حتى عندما يفعل كل منهام ذلك مبوجب منطق محدّ د للدعم الحكومي أو املعارضة السياسية.
اختالفات يف ما يتعلق باملوضوعات ذات االهتامم األكرب لكل تنظيم
ٍ
وعىل الرغم من إيجاد الورقة
قليل؛ ما يدل عىل أنها تعمل بوصفها
ً
حزيب ،ففي كلتا الحالتني تربز السامت الشعبوية ،كثريًا أو
طرف االتجاهني األيديولوجيني املتناقضني.
َ
اسرتاتيجيةً وأسلوبًا سياسيّني يف
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جورج ميهاي كونستانتينسكو
طالب دراسات عليا يف قسم العلوم السياسية بجامعة أوروبا الوسطى يف املجر ،ومستشار
السياسة الخارجية يف املعهد الدبلومايس بوزارة الخارجية الرومانية .عمل سابقً ا باحثًا مبتدئًا
بجامعة بابيس بوالي يف كلوج نابوكا برومانيا .ترتكّ ز اهتامماته البحثية يف انتشار األعراف يف
خاصةً مفاهيم القوة الناعمة والقوة املعيارية والتحوّ ل الدميقراطي .وتتضمّ ن
ّ
النسق الدويل،
منشوراته مؤلّفات عن أوروبا الرشقية ،والشعبوية ،واألنظمة الهجينة ،إضافةً إىل ديناميكيات
الهجرة يف البلدان النامية.

الشعبوية يف غرف الصدى :نشاط األحزاب الشعبوية الرومانية عىل فيسبوك
مثلت االنتخابات الترشيعية الرومانية لعام  2020مفاجأةً كبرية؛ إذ إن حزبًا شعبويًا ميينيًا متطرفً ا
غري معروف ،وهو "التحالف من أجل اتحاد الرومانيني" ،تجاوز العتبة االنتخابية .فقد حصل عىل
نسبة تخطت  10يف املئة باستخدامه خطابًا معاديًا لألجانب ومشككً ا يف جائحة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد ،)19-ليتمكن بذلك من الوصول إىل الفئات غري املمثلة من الناخبني .إن غرف
الصدى  Echo-chamberمفهوم راسخ يف البحوث حول وسائل التواصل االجتامعي ،وهو يشري
إىل مجموعة من األشخاص ذوي وجهات نظر متشابهة ،ينشطون عرب وسائل التواصل االجتامعي
مستخدمني الخطاب نفسه ،ويقصون االتجاهات الخارجية واملختلفة .ومن ثم ،تهدف هذه الورقة إىل
وضعِ إطار نظري جديد باستخدام مفهوم "شعبوية غرف الصدى" الذي يعالج التناقض بني املدرسة
التقليدية للشعبوية التي تنص عىل أن األحزاب السياسية تحاول اجتذاب عموم الجمهور ،يف حني
تُويل املوجة الجديدة من الحركات الشعبوية ،مثل تلك املوجودة يف رومانيا ،االنتباهَ يف الغالب
إىل جمهو ٍر محدَ د عرب وسائل التواصل االجتامعي .ومن خالل ترديد صدى ناخبيها ،متيل الحركات
الشعبوية إىل استخدام االسرتاتيجية نفسها التي تستخدمها األحزاب التقليدية؛ وهي إنشاء كتلة
نسب تتجاوز العتبة االنتخابية .لذلك ،فإن الحجة الرئيسة للورقة
ٍ
حاسمة من الناخبني الالزمني لتحقيق
تتمثل يف أن الشعبوية يف غرف الصدى تفضل الحركات األقل شهرةً يف الساحة االنتخابية ،التي
تجاهل من وسائل اإلعالم
ً
تشتمل عىل كل من الشعبوية اليمينية واليسارية؛ ألن هذه الحركات تلقى
السائدة ،ومتتلك مساحة إلنتاج خطابات مختلفة توسع تأييدها االنتخايب.
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جوناثان لوك ملتشيوري
أستاذ مساعد للعلوم السياسية يف جامعة لوس أنديس بكولومبيا ،ومحرّر عروض الكتب للدورية
األكادميية "كومنولث أند كومباراتف بولتكس" (كومنولث والسياسة املقارنة) Commonwealth and
 .Comparative Politicsحاصل عىل الدكتوراه من قسم العلوم السياسية يف جامعة تورنتو بكندا.
املؤسسايت ،بناء الدولة-األمّ ة ،وسياسات
ّ
أمّ ا عنوان أطروحته ،فهو "بناء األمم ،صناعة الشباب :الخيار
النشاط الشبايب يف كينيا وتنزانيا (Building Nations, Making Youth: Institutional Choice,")2018
.Nation-State Building and the Politics of Youth Activism in Postcolonial Kenya and Tanzania
تشمل اهتامماته البحثية والتدريسية السياسات األفريقية ،واقتصاد التنمية السيايس ،وسياسات
الشباب ،والتقييم املقارن للدميقراطية ومناوئيها ،مع تركي ٍز عىل الظاهرة السياسية للشعبوية.

الشعبوية األجيالية وصناعة السلطة الشعبية يف أوغندا
تتناول الورقة النجاح االنتخايب الذي حظي به "حزب الوحدة الوطنية" يف أوغندا .وقد نجم عن هذا
الحزب ،بقيادة روبرت كياغوالنيي (بويب واين) املوسيقي الذي تحوّ ل إىل برملاين يف عاصفة
حزب املعارضة الرسمي عام
ُ
يف السياسة األوغندية طوال السنوات الثالث ونصف السنة األخرية،
أول ،بأنّ كياغوالنيي نرش
 .2021ومن خالل دراسة النظرية الخطابية للشعبوية ،تحاجّ هذه الورقةً ،
فعال يف صياغة إحساس جمعي جديد بالهوية بني داعمي
ً
خطابًا شعبويًّا شموليًّا ،ساهم إسهامً ا
الحركات (من الشباب يف الغالب) عرب التمحور حول عقدة "الشعب" ،ويف املعارضة املناهضة للنخبة
السياسية يف البالد .وتذهب الورقة ،ثانيًا ،إىل أنّ هذا النمط جديد بالنسبة إىل الشعبوية؛ وذلك
تحديدً ا بسبب الطريقة التي تسعى من خاللها لبناء "الشعب" باملعنى األجيايل ،مستخدمةً الخطاب
الشعبوي رصاحةً ملنح دعوته إىل نقلٍ أجيايل للسلطة صدقيةً يف أوغندا .وتستند الورقة إىل أكرث
من  60مقابلة أُجريت مع قيادة الحزب وأعضائه ،والسياسيني ،والناشطني ،والصحافيني األوغنديني
عمل ميدانيًا يف أوغندا عام .2019
ً
طوال السنوات الثالث املاضية ،متضمّ نةً
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خوان غوميز كروسيس
وُ لد ونشأ يف مكسيكو سيتي .انتقل ،عام  ،2013إىل دنفر ،كولورادو ،حيث درس املاجستري يف
العلوم السياسية ،ونال عىل شهادة املاجستري يف الدميقراطية والحركات االجتامعية من
جامعة كولورادو ،دنفر .بصدد إعداد أطروحة الدكتوراه يف جامعة جورجيا الحكومية يف برنامج
رسعً ا
عامل مُ ِّ
ً
العلوم السياسية بعنوان "وسائل التواصل االجتامعي والخطاب الشعبوي بوصفها
لالستقطاب" " ."Social Media and Populist Rhetoric in Latin Americaتشمل اهتامماته البحثية
الخطاب الشعبوي ،ووسائل التواصل االجتامعي ،واالستقطاب يف أمريكا الالتينية.

االجتامعي والخطاب الشعبوي
وسائل التواصل
ّ
ترسع الشعبوية ووسائل التواصل االجتامعي االستقطاب املجتمعي يف أمريكا الالتينية؟
ِّ
كيف
لإلجابة عن هذا السؤال ،تحلّل الورقة هذا املوضوع من ثالث وجهات نظر مختلفة .وباستخدام
مجموعة كبرية من تغريدات قادة شعبويني وغري شعبويني يف أمريكا الالتينية ،ويتبنّى الفصل
األول وجهة نظر من أعىل إىل أسفل لتحليل خطاب هؤالء الفاعلني عىل وسائل التواصل االجتامعي.
آيل بال إرشاف ،يتناول البحث الكيفية التي يستخدم بها القادة الشعبويون
ٍّ
ّم
وباستخدام تقنيات تعل ٍ
وغري الشعبويني وسائل التواصل االجتامعي من خالل تحليل املواضيع السائدة يف تغريداتهم.
عالوةً عىل ذلك ،سيخترب التحليل ما إذا كانت التغريدات ذات الخطاب االستقطايب و /أو االستفتايئ
تفاعل تفضيليًّا أكرب عىل وسائل التواصل االجتامعي من وجهة نظر جامهريية ،وذلك باستخدام
ً
تجذب
نص يعتمد عىل التعلّم اآليلّ .
تحليلٍ تصنيفي ّ
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سالتانات كيديراليفا
باحثة ما بعد الدكتوراه يف علم النفس السيايس بربنامج علم النفس اإلكلينييك يف معهد موسكو
للتحليل النفيس بروسيا .حاصلة عىل الدكتوراه يف التاريخ السيايس من جامعة إسطنبول .ترتكز
اهتامماتها البحثية يف آسيا الوسطى ودول البلطيق ،وقضايا الشعبوية ،وعلم النفس السيايس،
والنخب.

الشعبوية يف آسيا الوسطى :بني علم النفس السيايس والتاريخ
تدرس هذه الورقة ظاهرة الشعبوية يف فضاء ما بعد االتحاد السوفيايت يف حالة دول آسيا
الوسطى .وتبحث يف املسارات السياسية يف قريغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان
وتركامنستان ،من خالل عدسة الشعبوية ،وتحليلها باعتامد املقارنة بني الحقبة السوفياتية وحقبة
ما بعد االتحاد السوفيايت .وتهدف الورقة إىل فحص ظاهرة الشعبوية يف آسيا الوسطى من خالل
مقاربة عابرة للتخصصات لدراسة املوضوع من منظور تاريخي وسيايس ونفيس؛ من أجل معالجة
الشعبوية والسلوك الشعبوي للنخب السياسية يف آسيا الوسطى من حيث السامت واالضطرابات
أيضا ،إىل تحديد ما إذا كان يوجد ما ميكن وصفه
املعرفية األساسية يف علم النفس .وتهدف الورقةً ،
بـ "منوذج آسيا الوسطى" للشعبوية .ويف أثناء ذلك ،تحاول الورقة اإلجابة عن أسئلة رئيسة :هل
يوجد منوذج شعبوي يف آسيا الوسطى؟ إذا كانت اإلجابة "نعم" ،فام سامته واختالفاته عن النامذج
األخرى؟ وما أسباب نجاح السياسة الشعبوية يف آسيا الوسطى؟ تفرتض الورقة أنّ الشعبوية يف
آسيا الوسطى تتشكّ ل من خالل عوامل نفسية موصوفة يف علم النفس ونظرية التحليل النفيس،
وتعتمد عىل السامت التطورية األساسية لإلدراك البرشي واالضطرابات املعرفية يف علم النفس،
لتحليل سلوك النخب السيايس الشعبوي يف آسيا الوسطى أثناء املدة .2021-1991
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سيد حسني مريجعفري
باحث دكتوراه يف القانون الدويل .بصدد إعداد أطروحة بعنوان "الوالية القضائية العاملية للمحاكم
اإليرانية يف مجال القانون الجنايئ الدويل" .نرش عددً ا من املقاالت يف مجال القانون الدويل
والعالقات الدولية يف دوريات علمية إيرانية محكّ مة .ترتكز اهتامماته البحثية يف القانون الجنايئ
الدويل ،وسلطة القضاء ،وحقوق اإلنسان ،وقانون العقود ،إضافةً إىل الدراسات العابرة للتخصصات
مثل العالقات الدولية والعلوم السياسية والسياسة الدولية.

الوالية القضائية العاملية :مؤسسة شعبوية أم مطلب حيوي دويل؟
العام يف القرارات السياسية
ّ
يف عامل متقلّب ،يزداد حضور الشعبوية أو الغوغائية مبفهومها
املتعلقة بالقضايا االجتامعية الخارجية .وعىل الرغم من االدعاءات املتمثّلة بأنّ الشعبويني هم
الصوت الحقيقي للشعب ،فإنّ الشعبوية ال تقدّ م نسخة أكرث صدقية للدميقراطية ،وال إجراءً تصحيحيًّا
إلعادة مواءمة الدميقراطية مع الرأي العام .يسعى الشعبويون لضامن استقراراهم عن طريق
إزالة الركائز األربع للدميقراطية من مناصبهم يف السلطة؛ مبا يف ذلك استقالل القضاء ،والحقوق
السياسية للفئات املستضعفة ،واملساواة الجندرية ،وحرية الصحافة .ونظرًا إىل أن تطبيق مبدأ
الوالية القضائية العاملية يف النظام القانوين للدول هو منوذج الستقالل القضاء وتحقيق العدالة
يف القانون الجنايئ الدويل واملحيل ،وبالنظر إىل تزايد الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق اإلنسان،
مم
فقد لوحظ أنّ رغبة الحكومات يف تطبيق هذا املبدأ العابر لإلقليم وحاجتها إليه أصبحَ ا أقلّ ّ
كانا عليه األمر من قبل؛ ما يثبت أن الشعبوية تقوّ ض ،عىل نحوٍ خطري ،العدالةَ وحقوق اإلنسان
والدميقراطية وسيادة القانون .وتتساءل الورقة :كيف تحوّ لت الوالية القضائية العاملية إىل
مؤسسة شعبوية أو دمياغوجية يف نظام القانون الدولية؟ وما العوامل التي أدّ ت إىل التطبيق
البطيء ملبدأ الوالية القضائية العاملية يف الدول عىل مدى العقود املاضية؟ وتجيب من خالل
فضل عن تقييم
ً
تحليل مفاهيم الوالية القضائية العاملية والقوانني املتعلقة بها يف بعض البلدان،
املنظور الشعبوي يف قرارات الحكومات السياسية ،ويف القرارات املتعلّقة بتنفيذ مبدأ الوالية
أيضا.
القضائية العاملية ً
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شاليني سينغ
باحثة يف قسم العلوم السياسية بجامعة دلهي يف الهند ،حصلت عىل املاجستري من الجامعة
نفسها ،حيث كان عنوان أطروحتها" :الشعبوية السياسية :تحليل برنامج التنازل عن قرض املزرعة
يف والية أوتار براديش" .وهي تعمل عىل إعداد أطروحة الدكتوراه بعنوان" :الشعبوية وصياغة
السياسات :دراسة السياسات الزراعية يف الهند يف حقبة الليربالية" .ترتكز اهتامماتها البحثية يف
السياسة الهندية واإلدارة العامة ،والشعبوية والتنمية يف القضايا الزراعية يف الهند.

دراسة السياسة الشعبوية يف الهند
تبلور الخطاب حول الشعبوية يف الهند يف العرص الحديث من جانب من جرى تعريفه بأنه "الشعب"،
حيث جرت إعادة صياغة وتكييف الخطاب مع السياق املتغري .لقد عكست الشعبوية تصورات مختلف
قطاعات املجتمع؛ إذ عادت إىل الظهور بوصفها تيارًا خفيًّا للدميقراطية .وتتجىل الشعبوية يف
الهند يف منعطفات مختلفة للخطابات السياسية من خالل أشكال وأفعال مختلفة ،وقد برزت
عامل مساعدً ا للفوز بالجزاءات االنتخابية للدميقراطية .ويكمن جوهر الشعبوية
ً
الشعبوية بوصفها
يف الهند يف روحها االجتامعية والثقافية .وتتطلب األسس التي شكّ لت املامرسات الشعبوية يف
الهند استبطانًا متعدد األبعاد ملفهمة "الشعبوية" من املنظور الهندي.
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شيهني كاتيبارامبيل
طالب دكتوراه يف قسم السوسيولوجيا والسياسة االجتامعية يف جامعة ليدز باململكة املتحدة.
حاصل عىل املاجستري يف الرشق األوسط الحديث من قسم الدراسات الرشقية واألفريقية من
جامعة سواس باململكة املتحدة ،حيث تناولت أطروحته تحليل نزع  -كولونيايل للقرصنة يف الخليج
يف بدايات القرن التاسع عرش .ويبني مرشوعه البحثي الحايل إمكانية طرح اإلسالموية؛ بوصفها
حركة مناهضة للهيمنة ،مقابل أشكال الحكم املوسوم بأنه راديكايل ضمن سياق الذاتية السياسية
تغطي اهتامماته البحثية وكتاباته عدّ ة مواضيع مثل
ّ
املسلمة يف الهند وعالقتها مع الرباهمنية.
اإلسالموفوبيا ،ونزع الكولونيالية ،ودراسات جنوب آسيا ،واألدب التأميل.

استحضار املايض الفايش :دراسة التحوالت يف الهند
تبي هذه الورقة تضمينات الحيادية املفرتضة للمفاهيم السياسية (الفاشية والشعبوية تحديدً ا)
ّ
حني تنتقل من خالل تأمّ ل التجربة اإلسالمية الهندية بني الخطابني الشعبوي واملناهض للشعبوية.
وقد حشد األكادمييون واملعلّقون ،من خالل االستعارة من قاموس املركزية األوروبية وطرح توازيات
مفاهيم متنوعة من الناحية التحليليّة لفهم صعود ظاهرة الهندوتفا يف
َ
مع الشعبوية األوروبية،
الهند املتجلّية عرب تجمّ ع سانغ باريفار وحزب بهاراتيا جاناتا .وتفنّد الورقة التمييز املفاهيمي لنموذج
أملانيا النازية يف تطبيق هذه املفاهيم؛ إذ إنه سيفيض إىل إفراد ظاهرة هندوتفا بوصفها نقطة
فاصلة يف املسار الدميقراطي العلامين  -الليربايل يف الهند.
باستخدام مقاربة نزع الكولونيالية ،تحلّل الورقة التنويعات املختلفة لالنتشار الفايش يف الهند
أساسا ،محاجّ ات تُربهن
ً
لتبيان التناقضات املفاهيمية يف هذه الرسديات .وتتضمّ ن هذه التنويعات،
عىل وجود الروابط التاريخية التي وُ جدت بني الشعبوية األوروبية يف حقبة الحرب العاملية الثانية
ثم تطرح الفاشية والشعبوية بوصفهام أيديولوجيتني .ومتيل الطبيعة ذات
ومنظري هندوتفاّ ،
ّ
التمركز األورويب الخاصة بهذه الطروحات املفاهيمية إىل مأسسة متييز غريية الهوية املسلمة
والفقدان الالحق للغة املسلمني؛ ما يجعلهم عاجزين عن الخطاب السيايس ،أو عاجزين عن صياغة
مقاومةٍ بلغتهم ،وتتجاهل عامل هيمنة نظام الكاست (الطبقات املنغلقة) يف املجتمع الهندي.
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غيزم كايا
تخصص العالقات الدولية بجامعة بيلكنت يف تركيا .ترتكّ ز اهتامماتها البحثية يف بناء
ّ
باحثة دكتوراه يف
السالم البيئي ،والحرب األهلية ،والرصاع ،والحركات االجتامعية ،وعلوم البيانات االجتامعية .تناولت يف
رسالة املاجستري دور املوارد الطبيعية يف عملية السالم الكولومبية ،من خالل دراسة الجمهور عىل
موقع "تويرت" باستخدام السالسل الزمنية والنصوص الكمية ومناهج تحليل املشاعر .شاركت بدراساتها
التي تتناول عملية السالم الكولومبية يف الفضاء اإللكرتوين للمؤمتر الدويل حول الرصاع :اإلرهاب
واملجتمع  ICCTSعام  ،2021ومؤمتر بعنوان "نتخيّل السالم بشكلٍ مختلف  "IPO -لعامل  2021باللغتني
أيضا ،يف املعهد الصيفي حول العلوم االجتامعية الحاسوبية SICSS
اإلنكليزية واإلسبانية .وشاركتً ،
بنسخته يف إسطنبول عام  ،2021وهي من مستخدمي لغة الربمجة " "Rمبستوى متوسط.

جغرافيات وأشكال مختلفة للشعبوية :تركيا واألرجنتني
نقاشا
ً
تبقى الشعبوية أحد املفاهيم الراسخة ،غري أنّها ما تزال تفتقر إىل اإلجامع حيال تعريفها وسامتها .ونجد
محتدمً ا حيال أفكار عديدة بشأن فهم الشعبوية بوصفها أيديولوجيا ،وخطابًا ،ونظامً ا .وللشعبوية تنويعات
متحيصا تفصيليًّا فيام يخص
ً
مختلفة ،كأنْ تكون شعبوية ميينية أو يسارية .وتستلزم هذه املقاربات املختلفة
امليكانيزمات املحلية للبلدان املختلفة .وبالتاميش مع هدف مقارنة املامرسات الشعبوية يف البلدان القارصة
التّمثيل يف الجنوب العاملي ،تعتمد هذه الورقة تركيا واألرجنتني بوصفهام دراستَي حالة لها .والسؤال البحثي
الجوهري يف هذا السياق هو :كيف أسهمت خطابات الزعامء يف تشكيل البيئات السياسية املحلية يف كلٍّ
أساسا عىل الخطابات السياسية لكل من رجب طيب أردوغان وألربتو أنخيل
ً
من تركيا واألرجنتني؟ تركّ ز هذه الورقة
فرنانديز .يف حالة تركيا ،يجمع البحث خطابات ألردوغان من  24حزيران /يونيو  2018إىل اليوم ،ويف حالة األرجنتني
يجمع خطابات فرنانديز من  10كانون األول /ديسمرب  2019إىل اليوم ،وقد حُ دّ د اختيار الفرتة الزمنية بالتوافق
مع فرتتيهام االنتخابيتني الرئاسيتني .وسيجري تحليل النص الكمي باستخدام لغة الربمجة " ."Rوستُحلَّل النصوص
السامت الفارقة للشعبوية يف
بلغة الرئيسني األصلية؛ الرتكية ،واإلسبانية .ويتمثّل الهدف األساس يف مقارنة ّ
هذين البلدين ،واستخراج سامتها املتامثلة .وميكن أن يُسهم تحديد الكلامت املشرتكة واألكرث استخدامً ا يف
خطابات هذين الزعيمني يف فهم الجغرافيات املختلفة للخطابات الشعبوية .ومبعزل عن الدراسات التي تركّ ز
عىل بلدان الجنوب العاملي ،ميكن أن تقدّ م هاتان الحالتان وجهتَي نظ ٍر مختلفتني حيال مفهوم الشعبوية ،وأن
تعبّدا الطريق أمام تحليل إمربيقي ومنهجي جديد يف بقاع أخرى من العامل.
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فرانشيسكو أموروزو
باحث دكتوراه يف جامعة إكسرت يف اململكة املتحدة ،يدرّس السياسة املقارنة ،والعنف السيايس،
ومسألة فلسطني ،يف الجامعة نفسها .عضو املركز األورويب لدراسات فلسطني .تُعنى أبحاثه
بتداخل الدراسات الحرضية ،واالقتصاد السيايس املاركيس ،ودراسات السكان األصليني /املستوطنني
الكولونيالية .تدرس أطروحته "مدينة روايب وسياسة االعرتاف يف فلسطني" "Rawabi City and the
 "Politics of Recognition in Palestineدو َر القطاع الخاص الفلسطيني يف تشكيل الحياة الحرضية
الفلسطينية ،ويف الرتويج لسياسة اعرتاف داخل اإلطار األشمل للحركة الوطنية الفلسطينية.

املدن الجديدة وصعود سياسة الرشكات الشعبوية يف فلسطني
دليل بحثيًّا للباحثني املهتمني بتمحيص العالقة بني املحلّوية
ً
ترسم الورقة خريطة مفاهيمية متثّل
(مفهوم يُستخدَ م هنا لتمييز السلطة ،والوزن االقتصادي  -السيايس ،املتناميَني للمدن)
والشعبوية (مفهوم يرتبط عىل نحو واسع بالدميقراطيات املستقرّة أو األوتوقراطيات القوية،
وباملنظومات السياسية ذات القوى املركزية الراسخة يف جميع األحوال) .ومع أنّ مصطلحَ ي
املحلّوية والشعبوية يبدوان متناقضني ،تحاجّ هذه الورقة بأنّ فهمنا للشعبوية قد يتغري حني تكون
الديناميات السوسيوسياسية التي تُعزِّز الشعبوية موجودةً ضمن سياقات تختلف اختالفً ا كبريًا عن
دراسات الحالة املكرَّسة يف األبحاث التي تناولت الشعبوية .وعرب الرتكيز عىل السياق الفلسطيني
السيادة الفلسطينية إىل جيوب حرضية
ّ
وأخذ الواقع الكولونيايل االستيطاين الذي يختزل شبه
متفرّقة يف االعتبار ،تحلّل هذه الورقة الدور املتنامي للقطاع الخاص يف تشكيل النزعة الحرضية
يف الضفة الغربية ،وتتأمّ ل االنعكاسات السياسية الواسعة لنشوء خطاب الرشكات الشعبوي من
اجتامع القوى والسريورات.
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كويف أرهني
باحث دكتوراه يف جامعة أوتاوا بكندا .ركّ ز خالل املاجستري عىل أسباب انفصال الشباب عن السياسة
يهتم ،حاليًّا ،بالسلوك السيايس ،وأحزاب اليمني املتطرّف ،والسياسة الحزبية ،وانفصال
ّ
وحلولها.
الشباب ،والسياسة األمريكية .تركز أبحاثه عىل حركة اليمني املتطرّف يف الواليات املتحدة األمريكية
بقيادة دونالد ترامب ،وتأثريها يف جوانب مختلفة من املجتمع األمرييك.

فس دعم األمريكيني األفارقة لدونالد ترامب يف الواليات املتحدة؟
كيف ُن ّ
تشري األبحاث حول مرشحي اليمني الشعبوي املتطرّف ،مثل دونالد ترامب ،إىل أنّ املؤيدين التقليديني
لليمني الشعبوي املتطرّف عمومً ا هم الذكور البيض ذوو املستويات التعليمية املنخفضة .وتنطبق
احتامل بشأن تصويتها ألحزاب اليمني
ً
هذه حقائق عىل ناخبي ترامب .إنّ األقليات الظاهرة هي أقلّ
الشعبوي املتطرّف ،مقارنةً بغريها من الرتكيبات السكّ انية؛ وذلك بسبب امليل العنرصي وامليل
املعادي لألجانب اللذَ ين تروّ ج لهام هذه األحزاب .ومع ذلك ،أشارت إحصائية مثرية لالهتامم إىل
دعم نسبة من األقليات ترامب خالل آخر دورتني لالنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة .يف عام
 ،2016صوّ ت  8يف املئة من األمريكيني ذوي األصل األفريقي لصالح ترامب .ويف عام  ،2020ارتفعت
هذه النسبة لتصل إىل  12يف املئة ،مبا يف ذلك  19يف املئة من الرجال األمريكيني ذوي األصل
األفريقي .وعىل الرغم من أنّ هذه األرقام ليست كبريةً يف مجملها فإنّها مفاجِ ئة؛ بالنظر إىل
ما هو متعارف عليه عن الناخبني األمريكيني ذوي األصل األفريقي .وبسبب زيادة تحوّ ل الحزب نحو
بدل من أن ترتفع .لذلك ،تقدّ م نتائج االنتخابات الرئاسية
اليمني ،من املتوقّ ع أن تنخفض هذه األرقام ً
لعام  2020معضلةً مثريةً لالهتامم :ملاذا تدعم ترامب أقليةٌ كبرية العدد من الناخبني السود؟ تجيب
الورقة عن هذا السؤال من خالل إجراء مقابالت مع كل من الناخبني السود الذين صوّ توا لصالح ترامب،
والناخبني السود الذين صوتوا لصالح هيالري كلينتون أو جو بايدن ،ملقارنة االختالفات .وتطمح هذه
املنهجية إىل أن تساعد يف معرفة سبب تصويت أفراد يف مجموعة أقلية لصالح ترامب ،يف حني
أل يصوّ توا لصالحه منطقيًّا.
تشري األدبيات األكادميية إىل أنّهم يجب ّ
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كيث بروشانكني
النص الليربايل ( ")SCRIPTSيف جامعة برلني
ّ
باحث دكتوراه ضمن مجموعة التميّز "اعرتاضات حول
الحرّة .حاصل عىل املاجستري من جامعة تشارلز يف براغ .عمل يف صندوق النقد الدويل بواشنطن.
يدرس الخطابات االقتصادية الشعبوية يف البلدان االشرتاكية السابقة ،وكيفية تأثري عدم املساواة
خالل االنتقال إىل الرأساملية يف استمرار استقرار النظام الليربايل .عنوان أطروحته "خطاب االغرتاب
االقتصادي لدى الحركات الشعبوية التشيكية والبولندية :خيار خطايب أم سياسة براغامتية؟" .تشمل
اهتامماته البحثية االقتصاد السيايس ،وانعدام املساواة ،وما بعد الشيوعية ،والنيوليربالية.

شعبوية ريادة األعامل :خطاب التنمية بقيادة الرشكات يف جمهورية التشيك
يف حقبة أندريه بابيس

تتساءل هذه الورقة :كيف يقدّ م حزب "نعم"  ANOخطابه االقتصادي للناخبني التشيكيني؟ وملاذا
يتمتّع بصدى أكرب من خطاب التنمية الوطني الذي تقوده الدولة؟ وتتناول الورقة هذين السؤالَني
عىل أنّهام مبنزلة جدلية ما بني األنواع املختلفة من نظرية الرأساملية (عىل وجه التحديد ،وضع
اقتصاد السوق التشييك بوصفه تابعً ا) ،ودراسات الخطاب الشعبوي ،كونها تسعى ملعالجة
أيضا عن كيفيّة محاولة الخطاب
األوضاع االقتصادية التي تنتج خطابًا شعبويًا محدَّ دً ا .وتتساءل الورقة ً
الشعبوي تشكيلَ األوضاع االقتصادية .ولإلجابة عن هذه األسئلة ،تصوّ ر الورقة شعبوية ريادة األعامل
تحليل كيفيًّا
ً
عىل أنها ساللة محدَّ دة من الفكر والخطاب االقتصادي الشعبوي .ولتحقيق ذلك ،تُجري
لنصوص حزب "نعم" من حيث عالقته باالقتصاد ،لتحديد اآلليات اللغوية املحدَّ دة التي ينقل من خاللها
الحزب رؤيته االقتصادية إىل الناخبني .ويتضمّ ن ذلك قراءة متعمّ قة ألدبيات الحزب ،وخطابات أندريه
بابيش ومقاالته وكتبه.

26

ماري سوليل نورماندين
مساعد باحث لدى كريس بحث كونراد أديناور للدراسات الدميقراطية التجريبية يف جامعة أوتاوا
بكندا ،وباحثة دكتوراه يف الجامعة نفسها .حاصلة عىل املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة
الفال ،وقد درست موضوع تطوّ ر حركات اليمني املتطرّف يف كيبك وكندا .حاصلة عىل البكالوريوس
يف العالقات الدولية واللغة الفرنسية من جامعة كولومبيا الربيطانية يف كندا .تُعنى أطروحتها
للدكتوراه باالتجاهات العامّ ة من حيث مسارات التصويت لدى الرجال والنساء يف فرنسا؛ إذ تدرس
يوظف مجموعةً من
ّ
االنتخابات الرئاسية والترشيعية الفرنسية لعام  2022باستخدام منهج مختلط
البيانات األصلية.

الجندر والتصويت لليمني الشعبوي يف فرنسا
لطاملا امتنعت األحزاب اليمينية الراديكالية الشعبوية ،التي تُعدّ أحزابًا ذكورية تقليديًّا ،عن متثيل
مصالح اإلناث بالقدر الكايف ،يف حني أنها اجتذبت كثريًا الناخبني الذكور .ومع ذلك ،فإنّ االتجاه العام
لدى الذكور ،الذي يشري إىل أنّ لديهم احتامليةً أكرب للتصويت لهذه األحزاب ،هو اتجاه ينطبق عىل
معظم البلدان األوروبية ،باستثناء عدد قليل منها مثل فرنسا؛ حيث توجد فجوة أضيق ،وحيث شهدت
مبلف انتخايب مشابه يرتبط ،عىل
ٍّ
معكوسا .ويتمتّع الذكور واإلناث الجبهويون
ً
اتجاها
ً
النتائج األخرية
نحوٍ خاص ،مبخاوفهم االقتصادية واملعادية للهجرة .وبناءً عليه ،تركّ ز هذه الورقة عىل اإلجابة
عن سؤال ،هو :إىل أي حدّ يكون لدى الذكور واإلناث من ناخبي اليمني املتطرّف مسارات تصويت
متشابهة أو مختلفة؟ يتطلب ذلك فحص القاعدة االنتخابية التي بنَت عليها هذه األحزاب نجاحاتها
األخرية .وتحلل الورقة هذا املسار ،كميًّا وكيفيًّا ،بتناول ناخبي التجمّ ع الوطني الفرنيس بالدرس،
ومحاولة جمع تصوّ ر كامل ملسارهم .ومن خالل تضمني ناخبي التجمّ ع الوطني الجدد والقدامى،
تغي مبرور الوقت أو تقارب
ّ
تحاول الورقة إبراز ما إذا كان مسار الناخبني لصالح التجمّ ع الوطني قد
متامً ا مع تقارب قيم ناخبيه.
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محمد وسيم مال
باحث دكتوراه يف مركز دراسات غرب آسيا (الرشق األوسط) بكلية الدراسات الدولية ،يف جامعة
جواهر الل نهرو بالهند .يُعِ دّ مرشوعً ا بحثيًّا ألطروحة الدكتوراه بعنوان "خطاب السياسة الخارجية
اإلعالمي :تحليل تغطية قناة الجزيرة اإلنكليزية للتنافس السعودي  -اإليراين ( ،")2018-2006الذي
يحلل أوجه التقارب واالختالف بني أداء وسائل اإلعالم وصناعة السياسة الخارجية للدولة ،من خالل
املناهج املتعددة التخصصات للدراسات اإلعالمية والدولية .ترتكز اهتامماته البحثية يف مجال اإلعالم
يف الرشق األوسط ،والنظام السيايس ،والتجارب الحية للمسلمني يف شبه القارة الهندية.

القومية الهندوسية املتطرفة والنظرة إىل املسلمني بوصفهم "اآلخر"

السيايس

غدَ ت الشعبوية أداةً سياسية بارزة بالنسبة إىل الكثريين للوصول إىل السلطة يف مختلف قارات العامل.
ومن بني الحركات الشعبوية يف العامل ،ال تزال تهيمن قومية الهندوتفا /القومية الهندوسية التي
تغذي الشعبوية اليمينية؛ ما تسبب يف تحوالت كبرية يف املشهد االجتامعي والسيايس والديني
يف الهند .ائتلفت الهندوسية /الهندوتفا اليمينية تحت املظلّة األيديولوجية ملنظمة التطوع الوطنية
وواجهتها السياسية ،حزب بهاراتيا جاناتا ،والتي بدورها استخدمت ،عىل نحوٍ متضافر وفعّ ال ،لغةً
معادية لإلسالم لتصوير املسلمني عىل أنهم "اآلخر"؛ سعيًا لحشد الدعم وتعزيزه بني أغلبية السكان
الهندوس .بعد الفوز االنتخايب الساحق يف عام  2014واستالم نارندرا مودي ،العضو الدائم يف منظمة
التطوع الوطنية ،قيادةَ السلطة التنفيذية ،انخرطت قوات الهندوتفا يف حمالت كراهية عنيفة ضد
املسلمني .لقد أدى تفيش الكراهية ،واإلساءات املوجهة إىل املسلمني ،إىل خلق ظروف أصبح فيها
األمن الجامعي للمسلمني أولويةً عىل حساب التهميش يف املجاالت السياسية واالجتامعية .وقد صوّ ر
حزب
ٌ
يعب عن توعية سياسية تجاه املسلمني عىل أنه
ّ
أي حزب سيايس
النظام اليميني الهندويس ّ
مُ عادٍ للهندوس ومنارصٌ للمسلمني .وشكّ لت الحمالت الشعبوية تحديات للجالية املسلمة يف الهند ،يف
حني أنهم يكافحون من أجل (إعادة) ابتكار املصطلحات السياسية وبناء تحالفات مع املجتمعات املهمشة
األخرى والقوى العلامنية .تحاول هذه الورقة فهم كيفية تعميم الجناح اليميني الهندوتفي قوميتَه
الدينية؛ لتصوير املسلمني عىل أنهم آخر سيايس ،وحشد الدعم لذلك من أغلبية السكان الهندوس.
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مجتبى إيساين
باحث ما بعد الدكتوراه يف مركز مانهايم لألبحاث االجتامعية األوروبية بجامعة مانهايم بأملانيا .عمل
أستاذً ا زائرًا للعلوم السياسية يف جامعة موينسرت بأملانيا ،وأستاذً ا مساعدً ا يف جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن باململكة العربية السعودية .ترتكّ ز اهتامماته البحثية يف تداخل الرأي العام،
والشعبوية ،واندماج املهاجرين ،وقضايا النزاع ،والتطرف .يعمل حاليًّا يف مرشوع متوّ له مؤسسة
األبحاث األملانية يُعنى بسرب التطرّف والشعبوية سربًا ضمنيًّا ورصيحً ا.

قياس الشعبوية الرصيحة والضمن ّية يف الرشق األوسط
أظهرت التطوّ رات األخرية يف الرشق األوسط أنّ املساعي نحو الدميقراطية محفوفة باملخاطر.
لقد باتت األحزاب الشعبوية ،يف بلدان عديدة ،قوى فاعلة سياسية مهمّ ة تتحدى مظاهر جوهرية
للدميقراطيات .ويف ظل مشكلة االنحياز التفضييل االجتامعي يف هذا الحقل ،تسعى هذه الورقة
لسرب املواقف الشعبوية الضمنية يف الرشق األوسط باستخدام اختبار ارتباط ضمني ،وتقارن عوامل
تفس بها أشكال الشعبوية املختلفة عرب عوامل
َّ
تفسريية لآلراء الشعبوية ،وتحلّل الكيفية التي
أيضا ،العالقة بني الجامعات الشعبوية ،إضافةً إىل العالقة
متامثلة أو متباعدة .وتدرس الورقةً ،
بني الشعبويني وغري الشعبويني .وقد جرى تطوير اختبار االرتباط التفضييل يف األصل من أجل سرب
التنميطات العِ رقية؛ ألنّ الناس ،عادةً  ،يحاولون إخفاء مواقفهم أو قد يكونون غري واعني بانحيازاتهم.
وميكن أن يطبَّق هذا االختبار ملعرفة ما إذا كان الناس ينجذبون إىل األيديولوجيات الشعبوية انجذابًا
الواعيًا بسبب إدراكهم الدوغاميئ املحض الذي يقلّل من تشكّ كهم املعريف.
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نزهة بابا
باحثة دكتوراه يف مركز الفنون يف املجتمع بقسم الدراسات األدبية بكلية العلوم اإلنسانية يف
جامعة اليدن يف هولندا .أجرت يف أطروحتها للدكتوراه "الثقافوية وسخطها :دراسات مقارنة يف
الخطاب والنظرية واألدب" ،بحثًا مقارنًا عابرًا للتخصصات عن الخطاب االجتامعي والسيايس األورويب
املعارص والنظرية الثقافية وأدب الهجرة املغربية .ترتكز اهتامماتها البحثية يف األدب املقارن
(باللغات اإلنكليزية والفرنسية والهولندية) ،والتحليل الثقايف ،واألدب ما بعد  11سبتمرب ،2001
والسياسة واألخالق ،ودراسات ما بعد االستعامر ،وما بعد الحداثة والعوملة ،والهجرة ،والقومية
والتعددية الثقافية ،والهوية ،والذاكرة ،ودراسات النوع االجتامعي .شاركت يف عددٍ من املؤمترات
الدولية واملدارس الصيفية ،ونرشت مقاالت علمية محكّ مة.

الخطاب اإلقصايئ :تقاطع الشعبوية والقومية يف فرنسا وهولندا
هنالك تقارب بني الشعبوية والقومية اإلقصائية لدى األحزاب اليمينية الراديكالية األوروبية التي
تجمع بني مهاجمة نخب االتحاد األورويب واإلسالموفوبيا ومعاداة الهجرة واملهاجرين .أميكننا،
إذً ا ،افرتاض أنّ الشعبوية مرادفة للقومية اليمينية املنشغلة بالسيطرة عىل الهجرة واملامرسة
السياسية القامئة عىل النعرات القومية ،أم أنها مناسبة ،بالقدر نفسه ،لسياسات اليسار الراديكايل؟
تبي هذه الورقة أنّ القومية  -اإلثنية ،التي مكّ نتها صدمة ما بعد  11سبتمرب  ،2001والوجود املريئ
ّ
لألعراف الثقافية للمهاجرين املسلمني ،تؤثّر يف عقلية العامة يف فرنسا وهولندا .ومن خالل
املقارنة بني الخطابني الشعبويني الفرنيس والهولندي ،تحلل الورقة الكيفية التي عمل بها
خصوصا ،يف الطريقة
ً
الخطاب اإلثنوقومي عىل تعبئة الجمهور لدعم األجندات السياسية .وتتعمق،
التي تحشد بها هذه الخطابات اإلثنوقومية خوف الناخبني البيض املولودين يف البالد من الخسارة
عىل أيدي قوى العوملة .ويف هذا الصدد ،تحاجّ الورقة بأن تحويل مثل هذه املخاوف إىل استياء
عميق ضد األقليات اإلثنية أو العرقية أو الدينية ،وال سيام املهاجرين املسلمني ،أثبت أنه اسرتاتيجية
سياسية مربحة .وبناءً عليه ،تقدّ م الورقة مساهمة يف الدراسات الثقافية واالجتامعية والسياسية
عن الشعبوية والقومية والهجرة يف السياق األورويب.
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املحارضون واملعقبون
أنجيلوس كريسوجيلوس

محارض أول بقسم العلوم السياسية والعالقات الدولية يف كلية العلوم االجتامعية
زميل يف مركز ويذرهيد لدراسة الكتلة الشعبوية
ً
بجامعة لندن الحرضية .عمل باحثًا
زميل يف مركز شومان باملعهد األورويب بإيطاليا.
ً
العاملية يف هارفارد ،وباحثًا
له العديد من األبحاث املنشورة يف الدوريات املختلفة ،وال سيام مجلة "فورين
بولييس" ،و"مجلة دراسات السوق املشرتكة" ،و"مجلة السياسة" و"مجلة التكامل
األورويب" .وقد شارك مع فيدي هاديز يف تحرير اإلصدار الخاص من دورية "مراجعة
العلوم السياسية الدولية" " International Political science Reviewالشعبوية يف
عامل السياسة" عام  ،2017وصدر له كتاب بعنوان "األنظمة الحزبية وتغيري السياسة
الخارجية يف الدميقراطيات الليربالية :االنقسامات واألفكار واملنافسة" ،عن دار نرش
روتلدج (.)2021

باسل صلوخ

أستاذ مشارك ورئيس برنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية يف معهد الدوحة
للدراسات العليا .نال املاجستري والدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة ماكغيل،
كندا .ترتكّ ز اهتامماته البحثية يف السياسات املقارنة (الجنوب العاملي والرشق
األوسط) ،والفلسفة السياسية ،والعالقات الدولية .ويركّ ز يف أبحاثه الحالية عىل
نقد أشكال تقاسم السلطة يف دول ما بعد االستعامر والحرب ،واالقتصاد السيايس
يف لبنان ما بعد الحرب .شارك يف كتابة عدة كتب وتحريرها ،منها" :سياسة الطائفية
يف لبنان ما بعد الحرب" ،و"ما بعد الربيع العريب" ،و"رسم خرائط املشهد السيايس:
مدخل إىل العلوم السياسية".

بول تاغرت

أستاذ العلوم السياسية بجامعة ساسكس يف اململكة املتحدة .يتمحور تركيزه حول
أساسا يف الشعبوية ،ويف الشكوكية األوروبية
ً
السياسة املقارنة ،وترتكّ ز أبحاثه
(باالتحاد األورويب) ،ويتناول عىل نحو أوسع السياسة املحلية لالندماج األورويب .نرش
عدّ ة كتب منها" :السياسة الجديدة والشعبوية الجديدة"The New Politics and the
)New Populism (Palgrave, 1996؛ و"الشعبوية" )،Populism (McGrew Hill, 2000
وشارك يف تحرير "دليل أكسفورد عن الشعبوية" The Oxford Handbook of
) ،Populism (OUP, 2017ومقاالت عديدة يف هذه املجاالت.
31

دانا الكرد

أستاذة مساعدة يف العلوم السياسية يف جامعة ريتشموند يف الواليات املتحدة
األمريكية .عملت سابقً ا باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأستاذة
مساعدة يف معهد الدوحة للدراسات العليا يف برنامج الدراسات األمنية النقدية.
حصلت عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية ،جامعة تكساس يف أوسنت (.)2017
متخصصة يف السياسة املقارنة والعالقات الدولية .تُعنى بالنزاعات بني الدول
ّ
وهي
ومجتمعاتها والسياسات الخالفية الناجمة .وتدرس كيف تحاول األنظمة االستبدادية
تنفيذ السياسات ،وكيف ميكن أن يؤثر التدخل الخارجي يف نجاحها .صدر لها مؤخرًا كتاب
بعنوان .Polarized and Demobilized: Legacies of Authoritarianism in Palestine
نرشت مقاالت يف مجلة "فورين أفريز"  ،Foreign Affairsومدوّ نة "مونيك كيج"
 Monkey Cageالتابعة لصحيفة "واشنطن بوست" ،و"العريب الجديد" ،ومجالت
أكادميية مثل  ،Parametersو"مجلة الدراسات األمنية العاملية" Journal of Global
 ،Security Studiesو"شؤون عربية معارصة" ،Contemporary Arab Affairs ،و"مجلة
الدراسات العربية"  ،Journal of Arabian Studiesوغريها.

دانييل ستوكيمر

أستاذ كريس أبحاث أديناور يف دراسات الدميقراطية اإلمربيقية ،وأستاذ يف مدرسة
الدراسات السياسية يف جامعة أوتاوا .ترتكّ ز اهتامماته البحثية األساسية يف
املشاركة السياسية ،والتمثيل السيايس ،والشعبوية .منذ حصوله عىل األستاذية
عام  ،2010نرش كتبًا ألّفها منفردً ا ،وكتابًا من تحريره ،ومُ ق َّررًا دراسيًّا ،ومقاالت عديدة
يف دوريات محكّ مة .يعمل مح ّررًا يف سلسلة كتب السياسة االنتخابية Electoral
أيضا محرّر لـ "مجلة العلوم السياسية
ً
 Politicsيف دار سربنغر  ،Springerوهو
الدولية"  ،International Political Science Reviewمنذ سنة .2019

طارق دعنا

أستاذ مساعد يف برنامج دراسات النزاع والعمل اإلنساين يف معهد الدوحة
للدراسات العليا .عمل سابقً ا مدير مركز دراسات التنمية يف جامعة بريزيت (-2015
أيضا مستشارًا
 ،)2017وباحثًا أول يف معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية .يعمل ً
سياساتيًا لشبكة السياسات الفلسطينية ،وهو عضو اللجنة اإلدارية ملرشوع االقتصاد
أيضا باحثًا يف معهد جنيف العايل
ً
السيايس يف جامعة جورج مايسون .عمل
للدراسات التنموية والدولية ( ،)2014-2013وباحثًا زائرًا يف معهد الدراسات الرشقية
واألفريقية التابع لجامعة لندن (.)2011-2010
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عبد الكريم أمنكاي

أستاذ مساعد يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،قطر .حاصل عىل دكتوراه مزدوجة يف
العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بباريس وجامعة أوتاوا بكندا .تشمل
اهتامماته البحثية السلوكات السياسية والثقة السياسة ومتثيلية الشباب والشعبوية يف
الدول الغربية ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .سبق له أن نرش مقاالت يف عدد من
الدوريات املحكّ مة الدولية والعربية مثل ،Political Studies Review :وJournal of Common
 ،Market Studiesو ،Revue Française de science politiqueو"سياسيات عربية" .متعاون
مع ،Team Populismوهي شبكة بحثية دولية تجمع باحثني من عدة جامعات لدراسة أسباب
الشعبوية وآثارها ،ومع كريس كونراد أديناور يف الدراسات الدميقراطية التجريبية ،وقد
انضم مؤخرًا إىل هيئة تحرير دورية .La Revue Internationale de Politique Comparée
ّ

عبد الله ساعف

أستاذ يف كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية يف جامعة محمد
العام من جامعة
ّ
الخامس (أكدال – الرباط) املغرب .حاصل عىل الدكتوراه يف القانون
باريس  .2عمل يف التدريس الجامعي منذ عام  ،1974ودرّس يف جامعات املغرب
وفرنسا ،قبل أن تسند له حقيبة وزارية يف الحكومة املغربية وزيرًا مكلفً ا بالتعليم
الثانوي والتقني ( ،)2000-1998وأصبح وزيرًا للرتبية يف املغرب (.)2002-2000
له مساهامت يف العديد من املؤسسات والهيئات األكادميية والبحثية املغربية
والدولية؛ إذ يدير مركز الدراسات واألبحاث يف العلوم االجتامعية ،وهو عضو يف
اللجنة العلمية ملركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية يف الرباط .وقد سبق أن
قدم خربته مستشارًا لدى منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل وعدد من الهيئات
الدولية األخرى .له ما يقارب الـ  20مؤلفً ا باللغتني العربية والفرنسية ،تناولت عىل
الخصوص السياسة يف املغرب وعالقاته بأوروبا ،وإصالح الرتبية والتعليم.

عبد الوهاب األفندي

رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا وأستاذ العلوم السياسية يف املعهد .وقد
عمل سابقً ا أستاذً ا يف العلوم السياسية يف مركز دراسات الدميقراطية يف جامعة
وستمينسرت يف لندن ،ومنسق برنامج الدميقراطية واإلسالم يف املركز ،وأستاذً ا
زائرًا يف مركز الدراسات اإلسالمية يف جامعة كامربيدج .أحد معدّ ي تقرير "توطني
اإلسالم يف بريطانيا" ( .Contextualizing Islam in Britain )2010حصل يف عام 2006
عىل جائزة العالمة إقبال لإلبداع يف الفكر اإلسالمي التي تقدمها مجلة "مسلم
نيوز"  Muslim Newsالربيطانية .له العديد من الكتب واملؤلفات وتُرجمت كتبه إىل
العربية واملاالوية والرتكية.
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عزمي بشارة

مفكر عريب ،له العديد من الدراسات واألبحاث حول الفكر السيايس والنظرية
االجتامعية والفلسفة .من كتبه" :املجتمع املدين :دراسة نقدية"؛ و"الدين
والعلامنية يف سياق تاريخي" (ثالثة مجلّدات)؛ و"يف اإلجابة عن سؤال :ما
الشعبوية؟"؛ و"االنتقال الدميقراطي وإشكالياته"؛ و Sectarianism without Sects؛
وكتاب  Understanding Revolutions: Opening Acts in Tunisiaالذي صدر ضمن
كتاب Egypt: Revolution, Failed Transition
َ
ثالثية كتب الثورات العربية إضافة إىل
 and Counter-RevolutionوRevolution and Tyranny before :2013-Syria 2011
 the Mayhemاللذين سيصدران خالل العام القادم ،وكذلك كتاب  On Salafismالذي
سيصدر قريبًا (وصدر سابقً ا باللغتني العربية والفرنسية) .تتضمن كتابته وأبحاثه نقد
مفاهيم جديدة تساعد عىل
َ
املفاهيم والنامذج االستبدادية واالستعامرية مجرتحً ا
تفكيكها .وتعكس كتابته وأبحاثه انحيازه إىل التحول الدميقراطي يف املنطقة.

عامر الشاميلة

أستاذ مساعد يف العلوم السياسية والعالقات الدولية يف معهد الدوحة للدراسات
العليا .شغل قبل انضاممه إىل املعهد مناصب عدة يف جامعة لويزفيل وكلية
فرانكلني ومارشال .تشمل اهتامماته البحثية السلوك السيايس املقارن واالقتصاد
أساسا عىل أثر عدم االستقرار يف األنظمة
ً
السيايس .تتمركز أجندته البحثية الحالية
االستبدادية يف السياسة االقتصادية لتلك األنظمة .ألف كتابTrust and Terror:
( Social Capital and the Use of Terrorism as a Tool of Resistanceروتليدج) ،وشارك
يف تأليف كتاب ثانٍ (مع صربي شيفتيش وف .مايكل وثريتش) .نرش أعامله األكادميية
يف  ،Comparative Politicsو ،International InteractionsوPolitical Research
 ،Quarterlyإضافة إىل منشورات أخرى.

كريستوبال روفريا كالتوارس

أستاذ العلوم السياسية بجامعة دييغو بورتاليس يف سانتياغو دي تشييل ،وباحث
مشارك يف مركز دراسات النزاع والتامسك االجتامعي .نُرش له مع كاس مودّ ه كتاب
"مقدمة مخترصة يف الشعبوية" ،عن دار نرش أوكسفورد ( ،)2017وهو كتاب تُرجم
إىل أكرث من  10لغات ،إحداها العربية ،وقد أعدّ ها املركز العريب لألبحاث ودراسة
أيضا ،مشاركته تيم بال تحرير كتاب "ركوب املوجة
السياسات ( .)2020ومن بني أعامله ً
الشعبوية :مأزق التيارات اليمينية" ،الصادر عن جامعة كامربيدج (.)2021
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مهران كامرافا

يرأس وحدة الدراسات اإليرانية يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .يعمل
أستاذً ا يف جامعة جورجتاون ،قطر .نرش عددً ا من الدراسات املحكّ مة والكتب مبا يف
ذلك كتاباه الصادران حديثًا" :تاريخ موجز للثورة" ( ،)2020و"داخل الدولة العربية" (.)2018

نارندرا سربامانيان

يهتم بسياسات القومية،
ّ
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة مكغيل يف مونرتيال.
واإلثنية ،والدين ،والجندر ،والكاست ،والعِ رق من منظور مقارن ،مع الرتكيز عىل الهند.
من كتبه املنشورة" :اإلثنية والحراك الشعبوي :األحزاب السياسية ،واملواطنون،
والدميقراطية يف جنوب الهند" Ethnicity and Populist Mobilization: Political
Parties, Citizens and Democracy in South India؛ و"األمة والعائلة :القانون الشخيص،
التعدّ دية الثقافية ،واملواطنة املُ جنْدَ رة يف الهند" Nation and Family: Personal
يهتم حاليًّا مبرشوع جديد ،هو:
ّ
.Law, Cultural Pluralism and Gendered Citizenship
املواطنة :انعتاق الداليت واألفارقة األمريكيني وتقدّ مهم" From
َ
"من العبودية إىل
Bondage to Citizenship: The Enfranchisement and Advancement of Dalits and
 .African Americansتحصل عىل البكالوريوس يف الشؤون العامة والدولية من جامعة
برنسنت ،واملاجستري والدكتوراه يف العلوم السياسية من معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا.

نونا مايري

املديرة الرشفية لألبحاث التابعة للمركز الوطني للبحث العلمي يف مركز الدراسات
األوروبية وسياسات العلوم املقارنة ،والرئيسة السابقة لرابطة العلوم السياسية
الفرنسية ( ،)2016-2005وعضو اللجنة االستشارية الوطنية لحقوق اإلنسان منذ
عام  .2017من أحدث منشوراتها" :مقاربات علم  -سياسية حيال اليمني املتطرّف"
" ،"Political Science Approaches to the far Rightيف كتاب ستيفن آش [وآخرون]،
"البحث يف اليمني املتطرّف" Stephen D. Ashe et al. (eds.), Researching the Far
)Right: Theory, Method and Practice (Routledge, 2020؛ و"اليمني الراديكايل يف
فرنسا" " "The Radical Right in Franceيف كتاب جينس ردغرن (محرّر)" ،دليل أكسفورد
عن اليمني الراديكايل" Jens Rydgren (ed.), The Oxford Handbook of the Radical
)Right (OUP, 2018؛ و"أثر الجندر يف التصويت ملارين لوبان""The Impact of Gender
 "on the Marine le Penيف "رويف فرانساز دو سيانس بوليتيك" (املجلة الفرنسية
للعلوم السياسية) ( ،Revue française de science politiqueباالشرتاك مع أمينغي
ودوروفيك .)Amengay and Durovic) (2017
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نينا فايزيهوميري

أستاذة مساعدة للسياسة املقارنة يف مدرسة الشؤون العاملية والعامة ،يف
جامعة آي إي بإسبانيا .تشمل اهتامماتها البحثية األحزاب السياسية ،واملؤسسات
السياسية ،ومتثيل املرأة ،واأليديولوجيا ،وقضايا التمثيل السيايس ،والتفصيل
السيايس ،والسلوك السيايس .نُرشت أعاملها يف عدة دوريات من بينها "جورنل
أف بولتكس أند ببلك أوبينني كوارتريل" (مجلة السياسة والرأي العام) Journal of
 .Politics and Public Opinion Quarterlyتشغل منصبًا يف شبكة تيم بوبيلزم Team
منسقة
ّ
 ،Populismوهي شبكة دولية تدرس أسباب الشعبويّة ونتائجها .وتعمل
يف مسح التمثيل السيايس ،والسلطة التنفيذية ،واألحزاب السياسية ،وهو مسح
متخصص يجمع املعطيات من أكرث من  35بلدً ا يف ثالث بقاع عاملية.
ّ
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