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ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﻼم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﺗﻨﺸﺮ اﻷوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة
ﺿﻤﻦ ﻋﺪد ﺧﺎص ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ رهﺎﻧﺎت

دﻋﻮة ﻟﻼﺳﺘﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻧﺪوة ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
عرف العامل العريب بعد املوجة املنعوتة بالربيع العريب وصول التيار اإلسالمي وصعوده إىل سدة
الحكم ،يف مرص وتونس واملغرب مع فارق ،تجسد يف التدبري املبارش للشأن السيايس كام هو الحال يف
مرص مع حكومة مريس أو يف تونس مع حكومة حامدي الجبايل أو التدبري اإلئتاليف كام هو حال املغرب
مع حكومة عبد اإلله بنكريان األوىل و حكومة سعد الدين العثامين الثانية.
لكن املسار السيايس العام ح َّول هذه املوجة إىل خريف ،سقطت معه كل األوراق التي رامت التغيري
حسب املنطلقات األيديولوجية والقناعات السياسية ملكونات االسالم السيايس ،وما تبقى من هذه
املوجة هو االقتتال والعنف يف سوريا كام يف اليمن ،وتجميد املؤسسات الدستورية يف تونس ،والسقوط
االنتخايب غري املتوقع لحزب العدالة والتنمية يف انتخابات  ، 2021وهي تداعيات سياسية شكلت أرضية
خصبة إلعادة إنتاج السلطوية يف املجتمعات العربية.
إذا كان الوجه الظاهر والجيل ملا يسمى بالربيع العريب هو صعود اإلسالم السيايس ،فإن مخرجات هذا
الربيع قادت إىل مساءلة إشكال الدولة املفهوم والواقع عىل السواء ،كام العدالة والدميقراطية لدى
تجربة االسالم السيايس ،إضافة إىل مساءلة الرشوط الداخلية و الخارجية التي ساهمت يف إنتاج حالة
من االنحسار السيايس واالنتخايب والقيمي لدى مكونات اإلسالم السيايس يف املجتمعات العربية ،وهي
أسئلة وإشكاالت غابت يف بداية الربيع وأصبحت بالرضورة هي مخرجاته.
ﻣﺤﺎور اﻟﻨﺪوة :
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ﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ :
• إرسال ملخصات األوراق البحثية رفقة السرية الذاتية إىل اللجنة العلمية قبل  31دجنرب 2021م.
• إعالن نتائج انتقاء امللخصات البحثية يوم  5يناير 2022م.
• التوصل باألوراق البحثية النهائية قبل  15يناير 2022م.
• تنظم الندوة عن بعد يوم  22يناير 2022م.
ترسل امللخصات األولية واألوراق البحثية النهائية عىل الربيد اإللكرتوين اآليت:
centremada98@gmail.com
ﻧﺸﺮ اﻷوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ:
• تنرش األوراق البحثية املقدمة يف الندوة ضمن عدد خاص من املجلة البحثية "رهانات" الصادرة
عن مركز الدراسات واألبحاث اإلنسانية )مدى(.
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ:
• املختار بنعبدالوي
• حياة الدرعي
• عبد الرزاق بالل
• محمد لهبوز
• عبد العايل صابر
• عبد اإللـــــه الكلخة
• محمد جليد
• عبد اللطيف الحاجي
• زكرياء أكضـــيض

