الندوة الدولية
ّ
الاجتماعية
عشرية التحوالت في ثونس ( 0202ـ  :)0202النظرفي الديناميات
 02و  00أفريل 0202
ُ
في غضىن هزه العششٍت  2010ـ  2012شهذ الخىوعُىن ئعصاسا مً ألاخذار خخمذ باهخخاباث
الثىسي الزي اهعلم مىز شهش دٌعمبر  ،2010بمشاخل ع ّذة ،وان بعضها ّ
ّ
 .2012وكذ ّ
ظلمُا ووان
مش اإلاعاس
ّ
ّ
الجمهىسٍت الثاهُت الىظام
ظلمُت .وكذ اظدبذٌ اإلاشوس مً الجمهىسٍّت ألاولى ئلى
بعضها آلاخش ًضٍذ أو ًلل
اإلاضدوج مً الىظام اللذًم مإظعا لخىاصن بين العلعاث الثالر ،مدللا نهاًت الحضب الىاخذ ،واضعا
ّ
الفعلُت
مياهه الخعذد الحضبي .وإلى حاهب رلً هشط هزا اإلاشوس اشتران اإلاىاظىين واإلاىاظىاث في اإلاماسظت
ّ
الشعبُت عبر جىظُم اهخخاباث ّ
خشة وشفافت .وهشط الذظخىس اإلاصادق علُه في ظىت  2014ول
للعلعت
ؤلاصالخاث اإلاشجبعت بهزا اإلاعاس ،وأعلً عً اظخدذار مإظعاث حذًذة .جلً هي الخغُيراث العُاظُت
ّ
الهامت ،في فترة حعاسعذ فيها ألاخذار والىكائع .وبعض الخىاسٍخ عالماث باكُت خالذة في هزا اإلاعاس مثل
 10دٌعمبر  2010و 14حاهفي  2011و  2أفشٍل و 12حىان و 4دٌعمبر  2012و 6فُفشي و 25حىٍلُت
ّ
ئبذاعُت وامىت ألهمذ الفىاهين الخىوعُين .فلذ عبر
 2013وظبخمبر ـ أهخىبش  .2012ول هزه ألاخذار كىة
الىداجىن والعِىمائُىن واإلاعشخُىن واإلاىظُلُىن عً رواتهم ول في مُذاهه ،مخلاظمين مشاعشهم
ّ
وسؤاهم في أغان ومعشخُاث وأفالم وأعماٌ وزائلُت وغشافُتي وفً الشاسع .وفي ظىت  2012عىشث هزا
الاهذفاع هجماث على كاعت ظِىما في العاصمت وعلى معشض للشظم في الضاخُت الشمالُت .وكذ أبان رلً
ّ
العششٍت ،مً
عً هشاشت الىضع 11 ،شهشا بعذ ظلىط الىظام اللذًم .وكذ صاس آلان ،في خخام هزه
الضشوسي اللُام بخلُُم ًُىجض في ملاسباث أوادًمُت ،وجىضع فُه مخخلف اإلاشاسَع وألاعماٌ املحللت مىز
ظىت  2011مىضع ظإاٌ وهظش.
مً الهام أن ّ
وسجل ّأن فىشة الحشٍت كذ فشضذ هفعها في خلل الفىىن أوال .فهزه العششٍت
ّ
الحشٍت/الحشٍاث التي اظخلشث في أهاة وأوحاع .وكذ دافع عنها أو
كذ ظشث فيها مً بذاًتها ختى نهاًتها فىشة
دعا لها أو ماسظها فىاهىن ملتزمىن ول خعب كُمه الجمالُت وألاخالكُت .وظىاء أواهذ هزه الفىشة فشدًت
أو حماع ُّت فلذ واهذ ولُت الىحىد في ول الخعاباث الفىُت.
ّ
ُ
وعلمذ العىىاث الثماوي ألاخيرة ،في الجملت ،أسبعت اهخخاباث زلُلت الىخائج ومثلذ جذسٍباث
ّ
خلُلُت على الذًملشاظُت وواهذ في  ،2011و ،2014و 2011و .2012أما هخائجها فلذ فاحأث  -ئن كلُال أو
هثيرا  -الخىوعُين أو ّ
خيرتهم أو أكىعتهم أو لم ٌعيروها اهخماما ورلً جبعا للىاعاتهم و/أو الهخماءاتهم
ّ
العُاظُت .وأزبدذ اهخخاباث ظىت  2014خُىٍت املجخمع اإلاذوي الزي أخذر اهلالبا في الخىحه على خعاب
ألاخضاب.
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ّ
وبغض الىظش عً سدود فعل وخعاب الصحافُين واإلاعللين واإلاىاظىين والعاظت فاهه مً
خم املجخمع أن ًفهم ما خصل في مشخلت اإلاعاس الاحخماعي العُاس ي هزه التي أوصلذ سئِعا حذًذا للصش
كشظاج .ومً خم املجخمع أًضا أن ًفهم الذًىامُت والشهاهاث التي ّ
ششعذ أبىاب البرإلاان إلاششحين بعضهم
معشوفىن في املجاٌ وبعضهم هى فُه ئلى الذخُل أكشب.
ّ
وعلب الاهخخاباث ألاخيرة صشح بعضهم بأن الىخائج واهذ مخىكعت ودالت .وآخشون جفاحإوا
وظائفت زالثت صعلىا صعلا .وال شً أن ظُف سدود الفعل هزه هى اوعياط للخىىع الاحخماعي الثلافي في
جىوغ.
أجيىن الشعىب صائبت خىُمت دائما؟ أجيىن اخخُاساث الشعىب بالضشوسة هي الاخخُاساث
الفضلى؟ مً جشبت هزًً العإالين بضغذ فىشة جىظُم ملخلى ّ
علمي .ففي الثالث عشش مً أهخىبش 2012
ٍّ
ُ
ُ
الجذًذ في اظخفخاء شعبي فاص فُه بثالزت أسباع ألاصىاث .بل ّئن  %20مً الشباب ـ وران
الشئِغ
اه ُخخب
أشذ داللت ـ صىجىا له.
هُف دفعذ وظائل ؤلاعالم ئلى ألاعلى ،في معائل جخعلم بالذظخىس ،هزا الذخُل على
العُاظت ،هزا الزي لم ًعأ عخباتها ئال في ظىت  2011؟ هُف ًمىً لهزا اإلاترشح الزي ال خضب له وال هخلت
بشإلااهُت وال بشهامجا اهخخابُا ّ
حُذ الخدذًذ ،أن ًصعذ ئلى العلعت العلُا؟ فلذ وكع الترهيز خالٌ خملت
مددشمت على "الشحل اإلاعخلُم الصاسم ولُذ الثىسة ،ضامً الخغُير" ُ
وحعل لزلً شعاس هى" 3مشخلت
حذًذة مً الثىسة واحبت"
وحامعت جىوغ ،لخعللها بالذوس اإلاىاظني للخعلُم العالي ولىعيها بذوسها الىظني باعخباسها مياها
للخفىير مىز ظخين عاما ولخجزسها في كلب الشوابغ الذًىامُت والبيُىٍت بين ألامت والذولت واملجخمع ،جضع
ّ
الاحخماعُت الجذًذة التي حعِشها جىوغ ورلً
على عاجلها مهمت دعىة الباخثين للخفىير في الخدذًاث
بدىظُم هذوة دولُت ّ
ُ
مخعذدة الاخخصاصاث .وظخمىً هزه الىذوة مً الدعاؤٌ في شأن ما ًمىً أن ٌعذ
مىعشحا ،كصذ اإلاعاهمت في فهم الاهخخاباث البر ّ
إلااهُت والشئاظُت في مجمل اإلاعاس الاهخلالي اإلاعلذ الزي
ٌعِشه البلذ مىز  2010ما مذاخله وما مخاسحه.
وظُدمل الباخثىن في آلاداب واللغاث والعلىم ؤلاوعاهُت والاح ّ
خماعُت والفىىن ،هإالء
اإلاخمخعىن بمنزلت مميزة في حامعت جىوغ ،عىاصش مً ؤلاحابت بىاء على مىهج علمي ورلً كصذ فً علذ
ّ
اإلاشعثت اإلاعلذة التي حعم عششٍت 2010ـ .2020وأمام غشوس بعضهم وخُبت
هزه الظىاهش والعىامل
الشباب وخماظت آخشًٍ وجفاؤلهم وحب اخخُاس الخعذد الاخخصاص ي .وعلت رلً هي أن ول اخخصاص أو
لحلُلت" وعلى هزا الىدى فاهىا هأمل أن ٌعاعذ حعذد
ول خعاب ًخدشن في ما ٌعمُه مِشاٌ فىوى "وعم
ٍّ
اإلالاسباث على الفهم فهما أفضل.
جلخئم هزه الىذوة ًىمي الجمعت  10والعبذ  11أفشٍل  2020وظخيىن فشصت لخىاوٌ اإلاىاضُع
الخالُت3
ـ العُاق الخاسٍخي مىز اهخخاباث 2002
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ّ
الاحخماعُت الاكخصادًت" 3جشبت زىسٍت"
ـ  2010رسوة ألاصمت
ـ الخذسب على ّ
الحشٍت مىز 2011
الاحخماعُت 3العبلاث والفئاث اإلاىخشظت ،اإلاعخفُذة أو ّ
ّ
اإلاهذدة /جفلير العبلاث
ـ الذًىامُت
الىظعى/البيُت الذًمغش ّ
افُت
ـ دوس املجخمع اإلاذوي ووصهه
ـ اإلاىاظم املحشومت في جىوغ كبل ظىت  2011وبعذها.
ّ
ّ
الششعُت (الشباب العاظل عً العمل)
الششعُت (هجشة العلىٌ) والهجشة غير
ـ ظاهشة الهجشة
ـ وظائل ؤلاعالم مىحه وظائغ بين العُاس ي واملجخمع أو ألاظشاف الفاعلت؟
ّ
الاحخماعُت 3أدواث حعبئت أو جالعب ومىاوسة؟
ـ الىظائغ
ـ وواالث ظبر آلاساء والشأي العام
اهفجاس عذد ألاخضاب (أخضاب حماهيرًت وأخضاب ئظاساث هخبىٍت)...
ّ
وؤلاًذًىلىحُت/الاظخعذاد وألاهلُت للحىاس/الخىسط في مىاحاة راجُت.
ـ الخعاباث العُاظُت
ـ أصمت هظام اللُم الخللُذًت وصعىد كُم حذًذة
ـ ألامً واوعذامه واصدًاد العىف والجشٍمت واظخمشاس تهذًذ ؤلاسهاب
ـ صىادًم الاكتراع أهي أداة اهخخابُت مداًذة؟ داللت فعل الاهخخاب /هُف ًُخخاس اإلاترشحىن؟
ـ الثىسة في ألادب والفىىن.
سوصهامت اإلاىاعُذ3
ًعلب مً اإلاترشحين للمشاسهت أن ًشظلىا مشاسَع مذاخالتهم على أكص ى جلذًش في  01فيفري ،0202
واليسخت النهائُت مً معاهماتهم في آخرشهرجوان للخمىً مً وشش ألاعماٌ في مإلف ري أهم ُّت جاسٍخُت.
اللجنة العلمية
ظمير بشت ،عمش بلهادي ،مشاد بً حلىٌ ،سٍاض بً سحب ،ظامي بً عامش ،هشام بً عِس ى ،صالح بً
فشج ،ئًمان بً ًىظف ،مصعفى الخلُلي ،الهادي الخُمىمي ،أخمذ خىاحت ،عبذ العخاس السحباوي ،حمُل
شاهش ،سضا الشىىفي ،اإلاىلذي كعىمي ،ظىظً هشَشان ،املخخاس هشٍم ،خالذ هشير ،صالح مصباح،
ملُىت ولباوي.
ًترأط اللجىت العلمُت أ.د .الحبِب ظُذهم
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