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 مدرسة دكتوراه الجامعة المواطنيّة

 الّدورة الثانية

 ةضّديلطة الالمواطنة، والسّ والنّخب، 

 وريم عيسى المولدي ڨـّسـوميإشراف: 

 

مكتب التّعاون األكاديمي بمؤّسسة  برنامج المدرسة الدّكتورايّة للجامعة المواطنيّة المدعوم من يعلن

 .طنة، والّسلطة الضديّةاالنّخب، والمو روزا لوكسمبورغ بتونس افتتاح الدّورة الثّانية تحت عنوان

تهدف مدرسة الدّكتوراه إلى تعزيز قدرات الباحثين بالجامعات التّونسيّة في مجال العلوم االنسانيّة 

ات ووفق تمّشٍّ تعاضدي بين المقاربات، مع إعطاء واالجتماعيّة من منظور متعدّد االختصاص

 األولويّة للمواضيع والمباحث الهادفة والملتزمة.

 موضوع الّدورة .1

ن منطلق أّن المواطنة بمعناها الّشامل تمثّل اإلطار الذي تتشّكل داخله معالم البناء الدّيمقراطي، م

فإنّهما معا )المواطنة والدّيمقراطيّة( في ارتباط شرطي بالدّور الحيوي الذي ينبغي أن تقوم به 

القرن من الّزمن يسّجل غير أّن الواقع الّسياسي في تونس الممتدّ في الماضي إلى ما يناهز النّخب. 

الذي يجمع بين سلطة بمعناها العام انحصار النّخبة في وضعها التّقني الذي يشتغل في فضاء الّسلطة 

من تعزيز دورها الفكري في فضاء الّسلطة  ، أكثرالنّظام المجتمعي والسلطة القائمة على الدّولة

قّومات المواطنة على منطق التّوازن بين وانخراطها في الفضاء العمومي الذي تُبنى فيه م الضدّيّة

مبادئ الحقوق الشاملة والواجبات الّشاملة. هذه المفارقة تولّد التّساؤل عن ضعف الحضور 

األمر الذي تولّد التّاريخي للمثقّف العضوي الذي يسّخر فكره التقدّمي في خدمة قضايا مجتمعه. 

القضايا المواطنيّة المتجدّدة،  ةهفي مواج الفعّ وعدم استرسال تعاقبها ال "دورة الّصفوة"عنه ضعف 

 إالّ بشكل باهت وفي حاالت استثنائيّة. والشّك أّن تعّطل المسار االنتقالي نحو بناء الدّيمقراطيّة

على ذلك، ويحفّز على التّفكير في مثلّث النّخب والمواطنة والّسلطة الضدّيّة. وهو محور  يعتبر دليال
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ظر وتفكير خالل الدّورة الثانية من المدرسة جدير بأن يكون موضوع ن

 الدّكتوراليّة للجامعة المواطنيّة.    

 األنشطة  .2

ن االنسا علوملفائدة الباحثات والباحثين في مجال  متعّددة االختصاصات دروس عامةأمين ت -

مع التّركيز على  حسب احتياجات مشاريعهم/ّن البحثيّة الدّكتوراليّة االجتماع وعلوم

 المتطلّبات المنهجيّة والنّظريّة من أجل تدعيم الخاصيّة العلميّة للبحوث المستهدفة.

لتعزيز قدرات  ورشة تدريب حول االتّصال والتّواصل وإدارة الحوار وإتقان الخطابتنظيم  -

 الباحثات والباحثين في مختلف مجاالت الحوار.

 مع أكاديميّين مرموقين.  لقاءات حواريّةتنظيم  -

مبادئ كتابة المقاالت مرافقة الباحثات والباحثين من أجل تطوير قدراتهم/ّن واكتساب  -

 القابلة للنّشر بهدف إثراء مسيرتهم/ّن العلميّة. لعلميّةا

 

 األهداف .3

  .اكتساب الكفاءة في بناء الخطاب العلميمكين الباحثات والباحثين من ت -

تفاعلي بين الباحثات والباحثين على قاعدة تعاضد االختصاصات بناء أرضيّة تواصل  -

ا، وتمتين الّروابط القيميّة والمعرفيّة بينهم/ّن وفقا لمبادئ الجماعة واالنتفاع المتبادل بينه

    العلميّة والمعايير األكاديميّة.  

موضوعات بناء القدرة على تناول الل سعيا عرفينهجي والمالمديناميكيّة التّقارب  خلق -

 تضافرت ي نظام معرفي واحدوفق مقاربات متعدّدة تتجاوز القطائع بينها وتندمج فالبحثيّة 

   .االجتماع وما جاورهاعلوم االنسان و فيه اختصاصات

إصدار عمل جماعي تحت إشراف اللّجنة العلميّة وتحكيمها استفادة من األنشطة المنجزة  -

 وعمال بالمبادئ واألهداف المقترحة. 

 

 محاور التّركيز في الدورة الثانية  .4

، تتوّزع محاور حول النخب والمواطنة والسلطة الضدية ساسيموضوع التركيز األلبعا ت

  الدّورة على النّحو التّالي:



 

3 
 

 بين الّسلطة والّسلطة الضديّةالنّخب والمواطنة  -

 ؟أزمة في التّجربةالبراديغم أم  أزمة في -

 حسب معايير المواطنةالبدائل الدّيمقراطيّة الممكنة  -

 الفاعلون في مواجهة الحاجة إلى الدّيمقراطيّة ومتطلّبات الكونيّة -

 القيم الدّيمقراطيّة في مواجهة الخصوصيّات الثقافيّة -

 تبعات األزمة على الفردنة والمواطنة  -

 

 دليل التّكوين  .5

مدرسة الدّكتوراه، فإّن عتبارا لتعدّد االتّجاهات البحثيّة والّسمة متعدّدة االختصاصات لبرنامج ا

استشارة المشاركات والمشاركين تعدّ ضرورة من أجل تشريكهم/ّن في التّشخيص وضبط 

الحاجيات وصياغة خّطة توجيهيّة مناسبة الحتياجاتهم/ّن التّدريبيّة. وهذا يتطلّب تمّشيا تشاركيّا 

 وتفاعليّا يلتزم بالمراحل التّالية:

 2023ى شهر جوان تمتدّ من بداية شهر فيفري إلى موفّ ة حسب روزنامة ضبط خّطة تنفيذيّ  -

مع األخذ بعين االعتبار عدد ورشات التّكوين واأليّام الدّراسيّة مع إعطاء األولويّة للمباحث 

 والمسائل المحدّدة من قبل المشاركات والمشاركين.

ئج التّكوين صياغة تقرير تقييم ذاتي من قبل كل مشاركة ومشارك يتضّمن تأليفا عاّما لنتا -

 والمتابعة والمرافقة.

إنتاج مقال علمي فردي بالنّسبة إلى كّل مشاركة ومشارك لالستفادة منه في مسيرته/ها  -

 في مدرسة الدّكتوراه.  ها/من مشاركته ا لتطبيق مكتسباته/هاالعلميّة، ولكن أيض

لحاليّة ويحمل عنوان الدّورة ا المقبولة مقاالتال إصدار كتاب جماعي محّكم يتضّمن -

 لمدرسة دكتوراه الجامعة المواطنيّة. 

 

 ملف الترّشح .6

)أو ما يفيد ذلك  هادة تسجيل في مرحلة الدّراسات الدّكتوراليّة بإحدى الجامعات التّونسيّةش -

 في حالة عدم الحصول بعد على شهادة التّسجيل بالنّسبة إلى السنة األولى دكتوراه(

 سيرة ذاتيّة مرتّبة زمنيّا -
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 تحفيزرسالة  -

  .كلمة( 500عرض مشروع البحث الدّكتورالي )في حدود  -

 

 وسلّم تقويم ملفّات الترّشح  معايير القبول .7

 .نقاط( 5موضوع الدّورة )حاور اهتمام مشروع األطروحة بمالقة ع -

االلتزام الهادف للمترشح/ة من خالل مشروع الدكتوراه والسيرة الذاتية ورسالة التّحفيز  -

 .نقاط( 5)

 .نقاط( 4)وتكامل عناصره ه حضووحسن عرض ملّخص المشروع الدّكتورالي و -

 .نقاط(4السيرة الذاتية وثراء التجربة األكاديميّة والمواطنيّة ) -

 .المسك الجيّد للملف )نقطتان( -

 

 مالحظة  .8

  .مشارك/ة 25اقة استيعاب الّدورة الثانية: ط

 .2022 ديسمبر 31ر أجل إلرسال الترّشحات: آخ

  rim.aissa@rosalux.org إلى العنوان التالي :  PDF يقّدم الملف في صيغة 
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