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جدول األعامل

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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