المؤتمرالدولي السنوي السابع للعلوم االجتماعية
المجال العام والفضاء العام
بين السياسة والصراعات
جامعة األخوين  ،إفران  ،المغرب  31-29 ،مايو 2020
في إطار التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تواجه شمال إفريقيا والشرق األوسط ومنطقة جنوب
الصحراء الكبرى ،أصبحت إشكالية "الفضاء العام" و "المجال العام" تحتل الصدارة في األبحاث العلمية من
قبل المختصين في مختلف المجاالت الدراسية .لقد جاء تصور مفهوم "المجال العام" نتيجة التفاعل بين  ،أوالً،
سياق مادي محدد يدل على وجود عالقات اجتماعية ثابتة في مجال عالم ملموس (فضاء عام)  ،وثانياً ،كنتيجة
لمجموعة من العوامل السوسيو-اقتصادية التي تساهم في الدفع بنقاشات سياسية (المجال عام).
يهدف هذا المؤتمر إلى توفير منتدى للحوار حول القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية من خالل اإلطار
النظري لما يعرف بالمجال العام  ،والجوانب المختلفة للترتيبات والصراعات حول الفضاء العام .في هذا
اإلطار يمكن الحديث كذلك عن "المجال المضاد" أو "الخطاب الموازي" كما تطرقت له نانسي فريزر
 .Nancy Fraserمن جهة أخرى ،لقد كانت "المساحات الشعبية" في لغة أندري كورنوال Andre
 Cornwallجز ًءا من "سياسة المهمشين" " "Subaltern politicsوالشبكات غير الرسمية والساحات التي
يلتقي فيها األفراد للقيام بعمل جماعي أو مبادرات الدعم الذاتي أو من خالل اعتماد أشكال مختلفة من التواصل
االجتماعي.
ويسعى هذا المؤتمر إلى طلب مداخالت أو حلقات نقاش تعتمد على البحث في المجال العام والمتعلقة بمواضيع
مثل المداوالت الجماعية والحركات االجتماعية والصحافة السياسية والرأي العام وعالقاتها المرتبطة
بالديمقراطية والمجتمع المدني .فمن هذه الزاوية  ،نود تشجيع الباحثين في مجاالت مختلفة مثل العلوم السياسية
والتاريخ وعلم االجتماع وعلوم التواصل التي تركز على البعد التداولي في المجال العام .كما نرحب بالمواضيع
ذات الصلة بالفضاء العام كصانع للروابط االجتماعية وفنون الشارع وثقافته وأدب المقاهي وأشكال العمران
وفن العمارة .كما نرحب باألوراق في مجاالت أخرى مثل الدراسات الثقافية  ،والفن  ،والجغرافيا  ،والدراسات
الحضرية والبيئية التي تهتم بفضاءات عامة مختلفة .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التمييز النظري الذي نورده
هنا بين "المجال العام" و "الفضاء العام" ال يقصي أحدهما اآلخر ،بمعنى أننا نشجع المشاركين على تحدي هذه
الثنائية وتقديم دراسات الحالة الراهنة التي يتعذر فيها اإلتيان بتحديد واضح المعالم.
محاور المؤتمر:
تشمل المحاور التي يقترحها المؤتمرعلى سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
•
•
•
•
•
•

كيف يمكن للمجال العام أن يساعد في تعزيز عملية إرساء الديمقراطية في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا؟
كيف يتجلى المجال العام في ضوء طبيعة النظم السياسية؟
ما هو اإلطار القانوني الذي يعزز أو يقيد المجال العام؟
ما هي أنواع الفضاءات التي يخلقها الناس ألنفسهم؟
كيف يتحدى الناس عبر مساحة معينة (مكانية أو إلكترونية/سيبرانية) هياكل السلطة القائمة  ،أو يطالبون
بتشريعات جديدة  ،أو تحوالت وإصالحات اجتماعية؟
ما هي األشكال المختلفة إللتزامات األفراد في المجتمع؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ما هي أشكال التمثيل التي يتم التعبير عنها في الفضاء العام؟
ما هي الفئات المسموح لها أو المستبعدة من النقاشات في المجال العام؟
ما مدى فعالية مشاركة المواطنين؟
إلى أي مدى تتمتع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بـ "المجال العام" وما هي حدوده؟
هل يمكننا الحديث عن "مناقشة عقالنية" تسهم في الصالح العام وتؤدي إلى تحقيق "توافق في اآلراء"؟
كيف يتم تشكيل الرأي العام؟
ما نوع المناقشات العامة الجارية حاليا؟
كيف أصبح العالم اإلفتراضي وسيلة أساسية للمساهمة في الحفاظ على المجال العام  ،أو على العكس من
ذلك ،لخلق "مجال مضاد" أو "خطاب موازي"؟
كيف تؤثر وسائل اإلعالم الرقمية على التصورات والممارسات المتعلقة بالمجال العمومي؟

تاريخ المؤتمر و شروط التقديم:
يعقد المؤتمر السنوي السابع للعلوم االجتماعية الذي تنظمه جامعة األخوين بإفران في الفترة مابين  29و 31
مايو.2020
يمكن للباحثين تقديم مداخالتهم على شكل حلقات نقاش أو أوراق منفردة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية.
ونشجع المتدخلين في حلقات النقاش أن يعالجوا موضوع المؤتمر من منظور تخصصات مختلفة  ،كما نحث
طلبة الدكتوراه وطالب الدراسات العليا اآلخرين على تقديم مقترحات البحوث.
يجب أن تشير الملخصات إلى الموضوع وإلى سؤال البحث والفرضية والمنهجية التي تعتزم الورقة االشتغال
نظرا لكون مساحة وزمن المؤتمر محدودين  ،فإنه يتعين
بها  ،كما يجب أال يزيد عدد كلماتها على  350كلمة .و ً
أال يكون للورقات المقدمة أكثر من مؤلف واحد ؛ وإذا كانت مشتركة  ،فيجب أن تُقدم الورقة من قبل مؤلف
واحد.
تُرسل الملخصات إلى اللجنة العلمية للمراجعة بحلول  16فبراير  .2020وسيتم إرسال إشعارات القبول بحلول
 15مارس  .2020رسوم التسجيل التي تغطي الوجبات وغرفة مشتركة لمدة ليلتين هي 500 :درهم للشخص
الواحد  ،و  300درهم للطالب.
لتقديم الملخص أو للتسجيل في ورش الدراسات العليا  ،يرجى الدخول إلى موقعنا على
 http://conferences.aui.mndsn.comوملء اإلستمارة عبر اإلنترنت.
اللجنة العلمية للمؤتمر:
ْ
ْ
ْ
َ
كريم أشيبات ،إدريس المغراوي ،بِليانا بْروبوف ،إريك روس ،اور فيسيير ،جاك كلباكيَن ،عبد الكريم مرزوق
اللجنة المنظمة للمؤتمر:
كريم أشيبات ،رشيد الداودي ،إدريس المغراوي ،إريك روس ،عبد الكريم مرزوق

