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ضمن عدد خاص من مجلة رهانات
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دعوة لالستكتاب في ندوة عن بعد

ما بعد اإلسالم السياسي
إ� سدة  ا�س�مي وصعوده  التيار  العر	 وصول  بالربيع  ا�نعوتة  ا�وجة  بعد  العر	  العا�  عرف    

الحكم، � م� وتونس وا�غرب مع فارق، تجسد � التدب� ا�با� للشأن السيا� ك  هو الحال � 

م� مع حكومة مر� أو � تونس مع حكومة ح دي الجبا� أو التدب� ا�ئت�� ك  هو حال ا�غرب 

مع حكومة عبد ا�له بنك�ان ا£و� و حكومة سعد الدين العث � الثانية.

  لكن ا�سار السيا� العام حو¬ل هذه ا�وجة إ� خريف، سقطت معه كل ا£وراق التي رامت التغي� 

من هذه  تبقى  وما  السيا�،  ا°س�م  �كونات  السياسية  والقناعات  ا£يديولوجية  ا�نطلقات  حسب 

ا�وجة هو ا°قتتال والعنف � سوريا ك  � اليمن، وتجميد ا�ؤسسات الدستورية � تونس، والسقوط 

ا°نتخا	 غ� ا�توقع لحزب العدالة والتنمية � انتخابات 2021 ، وهي تداعيات سياسية شكلت أرضية 

خصبة �عادة إنتاج السلطوية � ا�جتمعات العربية.  

  إذا كان الوجه الظاهر والج¿ �ا يسمى بالربيع العر	 هو صعود ا�س�م السيا�، فإن مخرجات هذا 

الربيع قادت إ� مساءلة إشكال الدولة ا�فهوم والواقع عÆ السواء، ك  العدالة والدÄقراطية لدى 

تجربة ا°س�م السيا�، إضافة إ� مساءلة الÉوط الداخلية     و الخارجية التي ساهمت � إنتاج حالة 

من ا°نحسار السيا� وا°نتخا	 والقيمي لدى مكونات ا�س�م السيا� � ا�جتمعات العربية، وهي 

أسئلة وإشكا°ت غابت � بداية الربيع وأصبحت بالÊورة هي مخرجاته.

 
محاور الندوة : 



لجنة التنسيق:

• ا�ختار بنعبد°وي

• حياة الدرعي

• عبد الرزاق ب�ل

• محمد لهبوز

• عبد العا� صابر

• عبد ا�لـــــه الكلخة 

• محمد جليد

• عبد اللطيف الحاجي

• زكرياء أكضـــيض

شروط المشاركة : 

• إرسال ملخصات ا£وراق البحثية رفقة الس�ة الذاتية إ� اللجنة العلمية قبل 31 دجنÑ 2021م.

• إع�ن نتائج انتقاء ا�لخصات البحثية يوم 5 يناير 2022م.

• التوصل با£وراق البحثية النهائية قبل 15 يناير 2022م.

• تنظم الندوة عن بعد يوم 22 يناير 2022م.

 :ÓÔو� اÕيد ا�لكÑال Æترسل ا�لخصات ا£ولية وا£وراق البحثية النهائية ع

centremada98@gmail.com

نشر األوراق البحثية:

• تنÉ ا£وراق البحثية ا�قدمة � الندوة ضمن عدد خاص من ا�جلة البحثية "رهانات" الصادرة 

عن مركز الدراسات وا£بحاث ا�نسانية (مدى).




