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 2014 أغسطس آب / 24الموعد النهائي لتقديم األوراق: 

 

   إضغط هنا:  طلبات واستمارات التسجيل متاحة عبر االنترنت على الموقع المجلس
 

بيروت. يعمل المجلس في جميع أنحاء المنطقة العربية مقرها  المجلس العربي للعلوم االجتماعية منظمة إقليمية غير ربحية مستقلة

األبحاث واإلنتاج المعرفي في مجال العلوم االجتماعية بين األفراد والمؤسسات األكاديمية والبحثية وعلى المستوى الدولي، لتعزيز 

 في المنطقة العربية.

 
 

الالمساواة والفوارق االجتماعية في  مساءلة "، بعنوان الثاني  العربي للعلوم االجتماعية أن يعلن عن إقامة مؤتمره يسّر المجلس

  .2015آذار/مارس  15و  13بين ، الذي سيُعقد في العاصمة اللبنانية، بيروت، "المنطقة العربية

 وستتم عملية اختيار األوراق وفقاً لمعيارين:

 

  الغوص في تفاصيل مفاهيم ورقة بأهداف المؤتمر المتمثلة في تحدّي المفاهيم والنظريات السائدة و/أو ال انسجام مدى

 .بصفة خاصة ما يتعلق بالمنطقة العربية وفيالعلوم االجتماعية عموماً،  ونظريات 

  للورقة والتركيز على الحاالت والمواقع المبتكرة. األمبيريقي العمق 

 

تقدم الالعلوم االجتماعية والمجاالت ذات الصلة. ونشجع الباحثين من المنطقة العربية على اختصاصات كل المؤتمر مفتوح ل

شهادة أن يكونوا من الحاصلين على أوراق، سواء أكانوا مقيمين حالياً في المنطقة أم مقيمين خارجها. ويجب على مقدمي األوراق ب

أن تتناول األوراق ظواهر يمكن في العلوم االجتماعية.  البحوثبصفة فاعلة في  منخرطينالماجستير على األقل وأن يكونوا 

 . لألقاليمبر اعالو العالمي المنظور المقارنمعاصرة أو تاريخية، كما نشجع 

 

 الموضوع: 

 

، والنزاعات، ونزوح السكان، واالحتالل الدول القمعيةرافقه سياسات تيشهد العالم بجميع أنحائه مستويات متزايدة من الفقر المدقع، 

أسس الالمساواة حول العالم وعلى الصعيدين المحلي والقومي. عالوةً على ذلك، تطرح  ترّسخالعسكري، وكلّها مشاكل تؤدي إلى 

العالم أشكال متفاقمة من  تجتاحالطرق واألوجه المختلفة للفروقات االجتماعية والثقافية مسألة التمييز والالمساواة. ورداً على ذلك، 

الالمساواة بين  ازدادتستويين العالمي والمحلي. وفي المنطقة العربية، االحتجاجات والتحّركات وأعمال التمّرد والمقاومة على الم

المناطق ضمن اتّساع االختالف بين  وما زالت مع المجموعات والفئات االجتماعية بشكل ملحوظ في العقدين األخيرين من الزمن،

، وما إلى هنالك. وقبليةأثنية، ولغوية، ودينية،  . وتتداخل هذه االختالفات مع أشكال اختالف أخرى، من إقليمية إلىالدولة الواحدة

والملفت أّن تونس، وهي بلد "المعجزة االقتصادية" حسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كانت أول بلد تنطلق منه موجة 

 المناطق لية، وليس دّ كبير إلى "معجزة" التركيز على العاصمة والمدن الساحلية الشماح"الثورات العربية"، ويُعزى ذلك إلى 

 الجنوبية.أو الداخلية 

 

هذه الدراسات التي تتناول األوجه والنتائج المختلفة لالمساواة والفروقات االجتماعية في المنطقة العربية محدودة مقارنةً بحجم  دتع

ً حتّى اآلن لطرح في الواقعففي مناطق أخرى.  الدراسات توثيق نشأة  هدف إلى ي مقارنمنظور ، إّن الجهود قليلة أو غائبة تماما

الالمساواة وتفاقمها ومساراتها وتفسيرها. والمنظور التاريخي ناقص أيضاً، والمحاوالت ضئيلة لوضع المنطقة العربية في سياق 
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ً من دراسة أنواع الالمساواة المختلفة التي  رك ت، وتدوراً لعب تعالمي عند مناقشة تلك الظواهر واالتجاهات العالمية. وال بدّ أيضا

 بعها.تأثراً، على الثورات العربية واألحداث التي ت

 

بشأن الالمساواة والفروقات االجتماعية، والتمييز، والحرمان، واإلقصاء،  ةالسائد الخطاباتواألهّم أّن التحاليل في المنطقة حول 

. هنا، ال بدّ من دراسة اإلنتاج المعرفي قليلة، ما زالت الخطاب العام أو على مستوى السياساتوالفقر، إن كان في البحوث أو 

الخاص بالعلوم االجتماعية: كيف تتّم مناقشة مسائل الالمسواة والفروقات االجتماعية وتدريسها في مناهج المدارس والجامعات في 

بي؟ كيف تختلف أعمال العلماء أنحاء العالم العربي؟ ما النظرية التي يتم استخدامها لدراسة الالمساواة االجتماعية في العالم العر

 العرب عن أعمال العلماء في دول الشمال وأقسام أخرى من دول الجنوب، وما النقاط المشتركة والمتباينة بينها؟ 

 

 المؤتمر حول أربعة محاور نقاش رئيسية: سيدور

 تلفةخواة االجتماعية وأبعادها الماأشكال الالمس - 1

العام العربي تاريخياً، وكيفية تغّير تلك األشكال مع مرور يشهدها يناقش هذا الموضوع األشكال المختلفة لالمساواة التي 

فئات  ضمن الوقت. ويسلّط الضوء على العوامل المختلفة التي تعّزز أنظمة الالمساواة وتنشر ظاهرة التهميش واإلقصاء 

ال الالمساواة والفروقات، مثل ككل خاص على التفاعل والتقاطع بين مختلف أشومجموعات اجتماعية مختلفة. ويرّكز بش

، واالنقسام الريفي/المدني، اإلعاقات، والعمر، والمهنة، والجنسية، والمواطنية، واإلثنياالجتماعية، والجنس، واالنتماء الطبقة 

بين النخب والالعبين  ةاإليديولوجيالمعتقدات تغيّر يؤثر مناقشة تلك العمليات، وكيف  تتمّ كيف ففضالً على عوامل أخرى. 

 السياسيين على معالجة الالمساواة والفروقات االجتماعية أو على التغاضي عنها أو التفاوض حولها؟

 :على وجه التحديدوتشمل المسائل 

ً لمؤّشرات دول العربية وفي داخلها؟ كيف ستبدو المنطقة لو رسمنا الما أنواع الالمساواة القائمة بين  - خريطة لها وفقا

 الالمساواة؟

 كيف وفي أي سياق تؤدي العالقات االستعمارية واالستعمارية الجديدة إلى الالمساواة؟ -

كيف تؤثّر مختلف أشكال الالمساواة على الحصول على الحقوق األساسية )مثالً، الحق بالعمل، والمسكن، والخدمات  -

 ؟ساسية، والصحة، والتعليم، والعدالة(األ

 في المنطقة العربية؟ يعد فقيراً  ماذا نعني بالفقر ومن -

كيف تتجلّى أشكال الالمساواة المختلفة في التجارب اليومية لمجموعات مختلفة في المجتمع، ومنها تلك الفقيرة والمهّمشة،  -

 والدرجات االجتماعية، والموّظفين الحكوميين، والشباب والشابات، وغيرهم؟

ل اجتماعية مختلفة )كالمنطقة، والجنس، والعمر، واالنتماء العرقي، وغير ذلك( إلى تفاقم تهميش كيف يؤدي تفاعل عوام -

 بعض المجموعات االجتماعية؟

 

 سياسات الالمساواة -2

عمليات إنتاج الالمساواة والفروقات وتكاثرها، وآلياته. وسيدرس هذا  على اإلقتصاد السياسي و يرّكز هذا الموضوع على

الية المحلية وعبر الوطنية، ومؤسسات التنمية واالقتصاد متعدّدة مالموضوع األدوار التي يؤديها المسؤولون في الدولة، والفئة الرأس

والسياسات  اإلقتصاد الريعيجعل  خاص علىالجنسيات، وغيرهم من الالعبين ذات الصلة. وال بدّ من تسليط الضوء بشكل 

في موقع سلطة أم  تالليبرالية الجديدة، إلى جانب خطابات الحركات السياسية اإلسالمية وممارساتها المتعلقة بالالمساواة، سواء أكان

نا من الضروري فهم من خالل نزع الملكية وبين التهميش االجتماعي واإلقليمي. وهالتراكم ال. هذا، ويجب دراسة الرابط بين 

الحركيات الريفية، وتشمل نتائج إفقار المزارعين الصغار ونزع مزارعهم المحلية والعائلية منهم، والسيادة الغذائية )القومية( 

 .العالمية، إلى جانب فهم كيف تفاقم "الزراعة المتوّجهة نحو التصدير" التهميش االجتماعي المحلي والمكاني وانعدام األمن الغذائي

 وقد يشمل الموضوع المسائل المحدّدة في ما يلي:

ة والقدرة المالية )على المستويات العالمية/عبر القومية، يما العالقة بين الالمساواة ومختلف أشكال الرأسمال -

 واإلقليمية، والقومية، والمحلية(؟

 لقدرات، والحرمان؟كيف ومتى تؤدي السياسات والعمليات السياسية إلى اإلقصاء االجتماعي، وإضعاف ا -

والسياسات؟ وأي معتقدات إيديولوجية أو نظريات أو أشكال أخرى من اإلنتاج المعرفي  العملياتكيف يتّم تشريع تلك  -

 مستخدمة لتبريرها وتشريعها؟

في وإعتماد السوق الحرة ، إلغاء الضوابط التنظيمية  ما الدور الذي أدّته السياسات االقتصادية، مثل الخصخصة، و -

 العقد الماضي من الزمن في الحدّ من الالمساواة االجتماعية أو زيادتها؟
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في المنطقة العربية؟ هل تالشت دولة الرفاه؟ ما وقع الالمركزية، ونقل السلطات، جديدة للدولة هل تظهر أشكال  -

 والفدرالية على الالمساواة؟

 اة االجتماعية وترسيخها؟الالمساو إعادة انتاجما الدور الذي تؤديه السلطة السياسية في  -

هل من "ليبرالية جديدة" عربية؟ ما نقاط التشابه واالختالف بين الدول العربية ومناطق أخرى )إن كان على الصعيد  -

البنيوي ]مثالً االقتصاد النفطي[ أو الثقافي ]الوحدة العربية[ أو غير ذلك( التي تؤثّر تحديداً على مسألة الالمساواة 

 لدرجات االجتماعية؟والفروقات بين ا

 كيف تّم استخدام سلطة الدولة من أجل تطوير السياسات الليبرالية الجديدة في العالم العربي؟ -

 

 الالمساواة معارضة -3

لية، واألحزاب اينظر هذا الموضوع في القوى التي تحارب الالمساواة االجتماعية، أي التحّركات االجتماعية، والنقابات العم

والمنّظمات غير الحكومية، والمنّظمات االجتماعية، ومنّظمات التحّركات االجتماعية عبر القومية، وغيرها. وال بدّ من السياسية، 

بلورة نظرة تاريخية، إلى جانب دراسة ممارسات المقاومة اليومية واألشكال الناشئة من التنظيم، والخطاب البديل، واألفكار 

لى الالعبين السياسيين الجدد، بما فيهم أولئك من الفئات المهّمشة، مثل عّمال المنازل، وعّمال الجديدة. ويجب التنبّه بشكل خاص إ

البناء، والفالحين، والعبيد، وغيرهم. وستتّم دراسة طبيعة المطالبة بالكرامة والعدالة االجتماعية وغيرها من منطلق الالمساواة 

 والفروقات االجتماعية.

 المحدّدة في ما يلي: وقد يشمل الموضوع المسائل

تبّررها منطقياً كيف  كيف تناقش المعتقدات اإليديولوجية لتحّركات اجتماعية ونخب سياسية مختلفة الالمساواة و -

 وتشّجعها؟

 إلى أي حد نجحت المنّظمات غير الحكومية والتنظيم المجتمعي؟ في معالجة الالمساواة االجتماعية والتعامل معها؟ -

ام على الثورات العربية، ماذا يمكننا القول عن الدور الذي أدّته الالمساواة في التعبئة الشعبية، وأي بعد مرور ثالثة أعو -

 نوع من الالمساواة أّجج الثورات؟

 أي نوع من التحّركات تجنّدت تاريخياً حول مفهوم الالمساواة في المنطقة العربية؟ -

زارعين الصغار في أشكال المقاومة والثورات المختلفة قبل اندالع ما كان دور الفئات السكانية المهّمشة والمحرومة والم -

 "الثورات العربية" وبعدها؟

تتجنّد حول المساواة وتلك التي تتجنّد حول  التيما أنواع التحّركات التي يمكن تشكيلها؟ هل من فارق بين التحّركات  -

 الحقوق؟ هل من أشكال للمقاومة خاصة بالمنطقة العربية؟

لنظريات التي تبلورت حول المقاومة اليومية لمختلف أشكال الالمساواة في المجتمعات العربية: هل حدث ما بعض ا -

ير، والمقاومة، والصمود، والثبات، والتكيّف في فهم الممارسات اليومية للمجموعات ماندماج للمقاومة، والتمّرد، والتد

 الفروقات؟التابعة؟ ما القيمة النظرية والعملية للتمييز بين 

 

 الالمساواة المكانية -4

مكانية. يمكن للدراسات التي يتّم إعدادها في هذا  وجهة نظريعالج هذا الموضوع الالمساواة والفروقات في المنطقة العربية من 

 السياق التطّرق إلى كيفية تسجيل الالمساواة مكانياً وكيفية تجلّي الفروقات من خالل األفكار واآلراء والتجارب المتعلقة بالمكان. ما

تقلص ؟ أي عمليات ُوصفت بأنّها "إنتاجهاوإعادة التوّزع الجغرافي لالمساواة في المنطقة العربية وما نطاقها وكيف يمكن إنتاجها   

، والخدمات، وتشمل الخدمات و إمكانية الحراك " وتجري في المنطقة العربية، من خالل إزالة المساحات العامة، األمالك العامة 

ة الحاكمة من ، والحاجة إلى حماية النخبواألمنيما صلة ذلك بتوّسع نطاق التحّرك العسكري  ؟ األساسية والمسكن، وخصخصتها

خطر "الغير" الموصوم، و/أو األهداف الليبرالية الجديدة لتوسيع تجميع رأس المال من خالل المضاربة في مجال العقارات؟ ومن 

مجاالت الدراسة التي تّم إهمالها بشكل خاص المنافسة بين المؤسسات الزراعية والمزارعين الصغار حول الموارد الزراعية، مثل 

ه، وما ينتج عن ذلك من إفقار للسكان في الريف والمزارعين ونزع ملكّيتهم وتهميشهم. ويُعتبر الفقر، واإلقصاء األرض والميا

 االجتماعي، وانعدام األمن الغذائي )على المستويين المحلي والعائلي( من بين النتائج األكثر تجلياً لتلك العمليات.

 يشمل الموضوع المسائل المحدّدة في ما يلي:

يجب إعادة النظر في االنقسام الريفي/المدني على ضوء التمدّن المتفّشي، وإعادة هيكلية الريف، والتهميش السياسي هل  -

 واالستطرادي للريف؟

 دنية االقتصاد الليبرالي الجديد على حساب الشعب والحقوق الجماعية؟مكيف ترّسخ السياسات والمشاريع ال -

العسكري في المدن والقرى والمناطق، وما وقعها على حركية السكان وعلى الممارسات  واالنتشارما آليات األمن و -

 المكانية؟

ماذا يحدث للمساحات العامة في المدن والقرى، مع التنبّه بشكل خاص إلى أطر العمل التي تنّظم االستخدام الجماعي  -

 لعامة الشعب مع مرور الوقت؟
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 ظر الطبيعية، وعلى دورها االجتماعي واالقتصادي في الحياة اليومية للسكان؟ما الوقع على البيئات والموارد والمنا -

ما التهديدات التي تواجه "الحق بالمدينة" )المسكن، البنى التحتية، الخدمات األساسية، الحركية، المساحات العامة(؟أي  -

عامة الشعب وحقهم بالوصول إلى نوع من المقاومة والتمّرد والتدخل ينشأ للتصدّي لتلك العمليات واستعادة حقوق 

 الموارد )وتشمل الموارد الزراعية( والخدمات؟

 

 تعليمات بشأن الطلبات ومعلومات حول المؤتمر:
 

. ويمكن تقديم المقترحات باللغة العربية أو اإلنجليزية أو لجلسة كاملةيدعو المجلس إلى تقديم مقترحات للعروض الفردية أو 

 بلغة الورقة أو العرض المقترح.الفرنسية وينبغي أن تكون 

 

 للطلبات الفردية:  - 1

 

ن من صفحة واحدة )أو مكو   وملّخص للورقةصفحة غالف  ملء استمارة الطلب على االنترنت بما فيهالتقديم مقترح ورقة، يُرجى 

  .4112آب/أغسطس  42 كلمة تقريباً( قبل الموعد النهائي للتقديم وهو   444

 

. ومع ذلك، إذا تم اختيار (أخرى/آخر باحثة/مع باحث)لورقة مشتركة  يمكن لمقدمي الطلبات تقديم مقترحمالحظة أنه ال تُرجى

ً لمشاركة المؤلفسالورقة لعرضها في المؤتمر، فإن المجلس العربي للعلوم االجتماعية  ً ماليا للورقة.  /ةالرئيسي /ةيضمن دعما

، وذلك استناداً إلى كل حالة بمفردها وبعد اإلعالن عن األوراق /ةالثاني /ةوسيقرر المجلس ما إذا كان يمكن تقديم دعم للمؤلف

 المختارة.

 

 .4112أيلول/سبتمبر  11سيتم اإلعالن عن قرارات االختيار في 

 

 :جلسات تنظيم - 2

 

ثالثة أو أربعة جلسة حول موضوع المؤتمر. وينبغي أن تتضمن كل جلسة مقترح ليمكن لألفراد أو المؤسسات البحثية أن تقدم 

 .تقديم ورقة جلسة ورقات كما  ينبغي أيضا على منظم ال

 

على االنترنت . وينبغي على كل مشارك في الحلقة  جلساتاللتقديم مقترحات حلقات نقاش، يرجى ملء ورقة الغالف الخاصة بعقد 

 الفردية )ورقة الغالف والملخص( ملء ملء استمارة الطلب

 

 .2414سبتمبر  14وسيتم اإلعالن عن قرارات االختيار في ,  2414أغسطس/آب  24الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 

 

ل عدم استالم أوراق المشارك او في ح .2412شباط / فبراير  2يقدموا أوراقهم المكتملة قبل تاريخ المختارين أن  المشاركين على

على الموقع اإللكتروني  ملخصات األوراقوسيتم نشر جميع  .قبل هذا الموعد النهائي، سيتم إستقصاء المشارك من برنامج المؤتمر

للعموم، ويمكن أن يطلب المجلس من مقدمي األوراق تعديل ملخصات  متاحةالتابع للمجلس العربي للعلوم االجتماعية وستكون 

إضافة إلى ذلك، جميع المشاركين.  علىبتوزيع أوراق المؤتمر   وسوف نقوم الموقع اإللكتروني.أوراقهم من أجل نشرها على 

في واحد أو أكثر من إصدارات المشاركين في المؤتمر لنشر اوراقهم سيوجه المجلس بعد انتهاء المؤتمر دعوة إلى عدد من 

 المجلس، وقد يتضمن ذلك ترجمة الورقة إلى لغات األخرى.

 

لكل ورقة، ويمكن عرض األورق باللغات العربية أو  دقيقة  24و  12بين مخصص لعرض األوراق في المؤتمر هو الوقت ال

مكان  . سيكوناإلنجليزية إلى العربية ومنترجمة فورية من اإلنجليزية والفرنسية إلى العربية،  تأميناإلنجليزية أو الفرنسية. سيتم 

بعد اختيار األوراق  برنامج الجلسات فر معلومات إضافية حول استتووبالوسائل السمعية والبصرية.  مجّهزاً  انعقاد المؤتمر

 .2414أيلول/سبتمبرواإلعالن عن ذلك في أواخر 

 

ستتم تغطية نفقات السفر بالطائرة على الدرجة االقتصادية ونفقات اإلقامة لمقدمي األوراق. وسيوفر المجلس العربي للعلوم 

 فر رحالت الطائرات ومسار الرحالت.ا، وذلك بحسب توليال  ة إقامة لمدة تتراوح من ثالث إلى أربع االجتماعي

 

 لحضور المؤتمر الذي سيكون مفتوحاً للجمهور.نشجعكم للتسجيل إذا لم يتم اختياركم لتقديم ورقة في المؤتمر، 
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 pa@theacss.orgإذا كان لديكم أية استفسارات يرجى االتصال بـ: 

 

 المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 شارع جان دارك، بناية محسن غندور، طابق الميزانين،

بيروت –الحمرا   

44901 1 535214هاتف :   

44901 1 535224فاكس :   
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