
 

 الورقة الخلفية

 املؤتمر األول للباحثين السوريين في العلوم االجتماعية

 2020حزيران/ يونيو  7 – 6اسطنبول 

 

عاني البحث في العلوم االجتماعية، والسيما البحث في املشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ي  

  للمجتمع السوري صعوبات جمة منذ أكثر من نصف قرن، حيث كان
 
ا بموافقة التأليف والبحث مرتبط

تعيين الغالبية العظمى من املعيدين وابتعاثهم إلعداد كما كان  وأجهزتها األمنية. السلطة السياسية

ا العلياشهادات ال
 
م و علالتسطيح  ، األمر الذي أدى إلىلكفاءةباوالئهم للحزب والسلطة، وليس ب مرتبط

األساسية  تا املشكال إما بقضايا ثانوية، بعيد   في هذه العلومث ل البحاانشغ ا، وإلىوتهميشه يةاالجتماع

 للمجتمع، أو بالقضايا التي تهم السلطة الحاكمة وأجهزتها األمنية.

تالها من قتل وتدمير وتهجير، سواء من قبل النظام   ، وما2011عام    التي انطلقت  أما بعد الثورة السورية

التي يعاني منها املجتمع   الحاكم وحلفائه أم من قبل الجماعات اإلسالمية املتطرفة، فقد تفاقمت املشكالت

التي يعاني منها البحث في   الصعوبات  ،في الوقت نفسهوتزايدت،    .السوري سواء داخل سورية أو في الشتات

ية، بفعل تركز االهتمام على قضايا النزاع املسلح من جهة، وتشتت الباحثين السوريين في العلوم االجتماع

 مختلف بلدان العالم من جهة أخرى. 

ا من الباحثين السوريين الذين غادروا سورية ، والذين أتيحت لهم مناخات حرية البحث لكن عدد 

من هيمنة السلطة السياسية واألجهزة األمنية، تحررهم    بعدنشطوا في البحث والتأليف والنشر،    والتعبير،

 وتناولت  بمراكز البحث االجتماعي ووسائل النشر املختلفة في عدد من بلدان العالم.صالتهم    توثيقنتيجة لو 

االندماج االجتماعي وقضايا  بأوضاع املهجرين ومخيمات اللجوء املتعلقة القضاياثهم ابحأموضوعات 

 . غيرها، إضافة إلى البحث في املسائل الشائكة الخاصة بالشؤون السياسية السوريةو 

استنهاض الطاقات  من أجلللدراسات املعاصرة في التأكيد على العمل  مركز حرمون من هنا انطلق 

 الجمعية سالةر  البشرية السورية وتمكينها من السعي نحو غٍد أفضل لسورية والسوريين، وانطلقت

النهوض بالعلوم االجتماعية، واإلسهام في تطوير املعرفة على  في التأكيد السورية للعلوم االجتماعية

العلوم االجتماعية املختلفة من خالل دعم  تالعلمية في سورية، وتدعيم البحث وإنتاج املعرفة في مجاال 



 

الباحثين والبحث العلمي واألكاديمي، واملساهمة في إنتاج األبحاث في إطار العلوم االجتماعية ونشرها، 

 وترسيخ مبادئ السجال الفكري الحر حول التحديات املصيرية التي تواجه سورية، وبلدان املنطقة العربية.

تعزيز دور العلوم االجتماعية املختلفة في الحياة العامة في سورية واملنطقة وفي رسم  على مع التأكيد

ولتحقيق هذه الرسالة يصدر مركز حرمون والجمعية السورية للعلوم االجتماعية  .السياسات العامة فيها

تماعية كمجلة سورية للعلوم اإلنسانية، تعنى بنشر األبحاث والدراسات الفكرية واالج مجلة قلمون 

ا. ا إلى أخالقيات البحث العلمي وقواعد النشر املعتمدة عاملي    والسياسية استناد 

 ،الجمعية السورية للعلوم االجتماعيةمركز حرمون للدراسات املعاصرة و يعقد في هذا السياق 

ا للباحثين السوريين في العلوم االجتماعية تحت شعار قلمون باالشتراك مع مجلة  ا أكاديمي  "الحرية ، مؤتمر 

 يؤمل أن يكون األول في سلسلة مؤتمرات سنوية.، األكاديمية الكاملة للباحثين االجتماعيين"

روبولوجيا، علم ث)علم االجتماع، الفلسفة، األن في أي من العلوم االجتماعية يتيح املؤتمر للباحثين

، اإلعالم  التربية، علم النفس،  السكان، االقتصاد السياس ي، العلوم السياسية والعالقات الدولية، التاريخ،

، أو التي تم القانون، الدراسات العابرة للتخصصات
 
( تقديم أوراق علمية حول األبحاث التي يجرونها حاليا

، وذلك بغض النظر عن موضوع يين ومن في حكمهموا من السور إنجازها ولم تنشر بعد، على أن يكون

 وأرسائل الدكتوراة  مستلة من األوراق البحثية يمكن أن تكون و  البحث، أو التخصص األكاديمي للباحث.

 غيرها من األبحاث. وأالكتب قيد التأليف 

مختلف أنحاء العالم، وتكمن أهمية عقد هذا املؤتمر في إتاحة الفرصة للباحثين السوريين املشتتين في  

سواء باختيارهم الشخص ي أم نتيجة لألزمة التي تعاني منها سورية منذ أكثر من ثماني سنوات، لاللتقاء 

في جو من   ،والثقافة السورية بوجه عام  والتعارف وتبادل الرأي في القضايا التي يعاني منها املجتمع السوري 

. كما تتيح لهم عرض أبحاثهم لم يعرفه السوريون منذ أكثر من نصف قرن  واالستقاللية األكاديمية الحرية

ا وخبراء في مختلف العلوم االجتماعية، إضافة إلى جمهور واسع من املهتمين  أمام أكاديميين ومفكرين وكتاب 

 بالشأن السوري وباملسائل النظرية والتطبيقية للعلوم االجتماعية.

في مجلة   ، في حال موافقة الباحث،جدير بالتنويه، أن األوراق املحكمة املقدمة في املؤتمر ستنشرومن ال

، كما ستنشر على موقع الجمعية وموقع مركز حرمون، األمر الذي يسهم في تعريف جمهور واسع قلمون 

 من القراء بإنتاج بحثي مهم، قد ال يجد طريقه للنشر في مكان آخر.

 داف التي من املتوقع أن يحققها هذا املؤتمر باآلتي:ويمكن إجمال األه



 

التعرف رف الباحثين السوريين في العلوم االجتماعية، املتواجدين في بلدان العالم املختلفة، و اتع .1

ا  على اإلنتاج البحثي الراهن لكل منهم، وتبادل وجهات النظر حول ذلك اإلنتاج بحرية تامة، بعيد 

، وإرساء قواعد جديدة في  والقمع التي عرفها السوريون خالل العقود الفائتةعن أجواء الرقابة 

 الحوار األكاديمي الحر.

التداول حول القضايا التي يعاني منها املجتمع السوري في أزمته الراهنة، بما في ذلك قضايا اللجوء  .2

 ملشكالت الخاصةكاشكالت االجتماعية التي تواجه السوريين في الداخل والخارج والهجرة، وامل

 التعليم والصحة والبيئة.. وغيرها، وكذلك املشكالت التي تعاني منها الثقافة السورية بوجه عام.ب

اطالع جمهور واسع على ما يتناوله البحث األكاديمي من قضايا املجتمع السوري، سواء بحضور  .3

 .املؤتمر أو بنشر األوراق البحثية في عدد من وسائل النشر

 اه نحو عقد مؤتمرات سنوية مماثلة، يمكن أن تمهد لشكل من أشكال التنظيم الذي تعزيز االتج .4

ا من مكونات املجت ا حيوي   ع املدني السوري املنشود.ميشكل مكون 

 

 شروط التسجيل للمشاركة في املؤتمر

ا مع رسالة السورية للعلوم االجتماعية ومع   ةالجمعي  مركز حرمون للدراسات املعاصرة ورسالة  انسجام 

 أهداف املؤتمر، يشترط في املتقدم للمشاركة في هذا املؤتمر ما يلي:

ويبحث في إحدى القضايا  في حكمه كالفلسطيني السوري(، أو من)أن يكون سوري الجنسية،  .أ

 االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية للمجتمع السوري.

 بملخص للبحث املقترح بطلب للمشاركة في املؤتمر، مرفق إلى اللجنة العلمية للمؤتمر أن يتقدم .ب

وبتصريح يفيد  كلمة( يتضمن املوضوع الرئيس للبحث ومنهجيته، 300 )ال يتجاوز باللغة العربية 

 في أي من وسائل النشر
 
بسيرة ذاتية محدثة تتضمن األعمال و   ،بأن الورقة البحثية لم تنشر سابقا

 بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان 2019/ 12/ 30وذلك في موعد أقصاه  .حثية السابقةبال

 Syrian.ssc@harmoon.org  ر:  الخاص باملؤتم التالي اإللكتروني

وسيبلغ . وملخصاتهم املقترحةللمؤتمر بمراجعة طلبات املتقدمين  ةيالعلمستقوم اللجنة  .ج

ا، لخصات أوراقهمالباحثون الذين وافقت اللجنة على م على أن تقدم األوراق البحثية كاملة  تباع 

 .2020/ 3/ 15في موعد أقصاه 

 في املؤتمر. اختيار املشاركينتعرض األوراق البحثية املقترحة على محكمين متخصصين للبت في  .د



 

 

 حول تنظيم املؤتمر

. ويتوقع أن تعقد كل يوم جلستان قبل الظهر وجلستان بعد أو ثالثة  على مدى يومين  املؤتمر  يعقد •

 الظهر، تخصص في كل منها ساعة واحدة لتقديم ثالثة أوراق أو أربعة ونصف ساعة للنقاش.

بلت   ووجبات الطعام أثناء انعقاد املؤتمرقامة  اإل  نفقات  حرمون سيغطي مركز   •
 
للمشاركين الذين ق

كما سيغطي نفقات السفر ملن ال يتمكن من تأمين هذه النفقات من جامعته أو  أوراقهم البحثية.

 من الجهة التي يعمل بها، وذلك بموجب طلب يتقدم به الباحث إلى اللجنة العلمية للمؤتمر.

واملناقشات( هي اللغة العربية، ويمكن تقديم األوراق املكتوبة   ؤتمرفي امل  األوراق  عرض)  لغة املؤتمر •

 .بلغة أجنبية

 لمهتمين.لستكون الدعوة لحضور املؤتمر عامة  •

 

 ،هاملبين أعال  البريد اإللكترونيعبر التوجه برسالة إلى اللجنة العلمية للمؤتمر  ملزيد من املعلومات رجاء

 .00974/50914456  رقم  هاتفال  على  ،املكلفة بأعمال سكرتارية املؤتمر  ،السيدة مرفت حريزاالتصال بـ  أو
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