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 دعوة لتقديم الطلبات

 

 في الشرق األوسط الوطني الفعلإعادة التفكير في 

 دراسةلل حالةبمثابة األردن 

 

 ا  ريقفالمشاركون سيشكل وهذه الدعوة لتقديم الطلبات مفتوحة لطالب الماجستير والدكتوراه من أي تخصص وأي جنسية. 

، وإعداد ميدانيةال األبحاثا في ذلك تنفيذ ، بمالمختلفة للبرنامجون في األنشطة وسيشاركمتعدد التخصصات  ا  دولي ا  بحثي

  سلسلة من الندوات عبر اإلنترنت ونشر المقاالت العلمية.

 تشرين األول )أكتوبر( 15قبل  يرجى إرسال الطلبات

 

 

 

 عرض موجز

رية و / أو األيديولوجية للعلماء، وتطور االهتمامات االجتماعية والفك خلفيةعن األردن بالالمعاصر  رفالمعا إنتاج يتأثر

 انطالقا  من أواخر واألزمات والصراعات. ات الحدودتطورل ا  وفق في اإلقليم بإغالق مناطق أخرى ا  البحثية، ولكن أيض

 بمناطق "ما وراء يهتمونل علماء اإلثنولوجيا ائعلماء اآلثار وأو صار، مع ظهور الدراسات الكتابية القرن التاسع عشر،

 رفاكانت مع وكذلك، ية مدعومة من اإلدارة البريطانيةلفولكلور، كانت األعمال األثرية وانهر األردن". خالل فترة االنتداب

 ا  ماعية للمنطقة وأصبح األردن مرصدتطور االهتمام بالعلوم اإلنسانية واالجت لعشرينمنذ خمسينيات القرن اوبراء. الخ
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في تحليل  ا  ولكن أيضخيمات الفلسطينية على وجه الخصوص، في الم األبحاث، مع تطوير لدراسة التنقل والالجئين ا  متميز

ت الحرب في لبنان وحروب الخليج ثم الثورات العربية الوصول إلى أراضي الشرق د  ح . في غضون ذلك،عشائرالظاهرة 

استقالل و لعشرينخمسينيات القرن امنذ ، تاج األكاديمي. باإلضافة إلى ذلكمكانة األردن في اإلن عززتاألوسط وبالتالي 

 ولحالعلوم اإلنسانية واالجتماعية باللغة العربية  إثراء على تأكيدالالتطور التدريجي لنظام الجامعات األردنية  أتاح، المملكة

 وكذلك على ،قضايا الهجرةو، الدراسات الحضرية، والعمل على العهد العثماني :خاص علىاألردن مع التركيز بشكل 

 السياحة.على دراسات األنثروبولوجيا أو 

ية ألسباب تتعلق بإمكان ة في الدراسات حول الشرق األوسطتنامي، احتل األردن مكانة ملسنوات العشر الماضيةعلى مدى ا

 واحد في آن صبح "الموضوع" األردنيأللباحثين الشباب. بالنسبة سيما على وجه الخصوص، وال المنطقةالوصول إلى 

 وانطالقا  . ما ُدرستوقل بحثلل منطقة غنية" باعتباره االهتماممن باب " ا  أيضود، الستقرار البال ا  " نظرا  يتلقائ" ا  دراسي حقال  

 زمانر في إنتاج العلوم االجتماعية وتطورها في يالتفكإعادة رنامج البحث هذا إلى تشجيع ، يهدف بهذه المالحظة من

فهم المتغيرات الجارية على  إلى المدخلأيضا   تشكل" الوطني األردني الفعل"األزمات" في الشرق األوسط. كما أن دراسة "

وحيث  .لإلحاطة بهاالمتبعة  ومناهج البحث، المية( في هذه المنطقة من العالم، والعة، واإلقليميمختلف المستويات )المحلية

تمام ثيرة لالهمقدم بالفعل حالة ي فهو كبيرة من الالجئين أو المهاجرين على أراضيه نسبة ويستقبل ا  نسبي بلد ناشئاألردن  نإ

ير مدرك غ خاصة لتسليط الضوء على ما هو داللية ميزة هذا البلدلفإن  . لذلكتلقائيا   ا  دائماالنتماء الوطني  يعودحيث ال 

 في مكان آخر.غالبا  

القرن  تسعينياتفي "التحول الديمقراطي" منذ تسير دولة ددة أو " في منطقة تعاني من أزمات متعا  "مستقر ا  بلد باعتباره

زمة" أو "االنتقال" أو األمفاهيم " من أجل تقصي للبحثأرض خصبة  واستثناء. ولذلك فهبدو ين األردن فإ، العشرين

يتسم التاريخ األردني المعاصر بموجات متتالية من الهجرة كما المنطقة.  في وصف ا  عة االستقرار" التي تُستخدم غالب"زعز

دولة "مفترق طرق" ومنصة صوتية للتحديات  ، في آن واحد،جعله في يسهمما م ين والعراق وسوريا أو نحو الخليجمن فلسط

، وى اإلقليميعلى المست الحاصلي والتحول البيئ ةاالقتصادي اتدراسة التغييرلحالة يقدم األردن  وكذلكالعديدة في المنطقة. 

، تكتسب تحديات ا  أخيروتؤثر التبعيات السياسية واالقتصادية على اتجاه السياسات واإلصالحات. وفيه الموارد  شحفي سياق ت

تبعة مه بشكل خاص في السياسات الوهو ما يمكننا مالحظت ،في هذا البلد "العازل" ا  واالستقرار اإلقليميين معنى خاصاألمن 

 المعارضين السياسيين.كذلك فيما يتعلق بالالجئين و

فتح الباب أمام العديد من النقاشات السياسية والعلمية الجارية ي" الوطني األردني الفعل" برع ولوج المادة الدراسيةن كما أ

ة في نموذجي التمحيصح تي، يذاتهفي الوقت و. هاوحدود ةالدول تتحوالة ومواطنرق األوسط وأنماط االنتماء والحول الش

 األمور الموضوع عنهذا  يكشف لنا، بحيث أن نأخذ األردن "على محمل الجد" . وهذا يعنيتهاأو خصوصيالحالة األردنية 

 حواجزالة إزالسيساهم هذا المشروع بالتالي في و. نفسه الموضوع فاهيم الخاصة بتخصصاتنا وعنوالنظريات والم العملية

ج نا البرنامح لتيسيكما اعية العقدية. من خالل التساؤل عما يكشفه عن الديناميكيات االقتصادية واالجتم األردني الميدان مع

التفكير في سبل المقارنة مع السياقات الوطنية عبر اإلنترنت(  اتالندوو، )االجتماعات، وورش العمل قترحوالتدريب الم

 .هذا الموضوع )"الدولة الريعية"، "الدولة االستبدادية"، "القبائل"( تناظرما  ا  التي غالب بتناول المفاهيماألخرى 

شرة عاثني تشكيل فريق بحث دولي متعدد التخصصات يتكون من  ، SoMuMالمدعوم من معهد  ،يعتزم برنامج البحث هذا

 ماجستير ودكتوراه. طالب

 

 البحثمحاور 

 ":الوطني األردني الفعلبشكل خاص تساؤالت حول " تتناولالتي ستتم دراسة الترشيحات 

 االنتماء )عشائري، ديني، عرقي، قومي( طانمأ من خالل● 

على األراضي التي كانت حتى ذلك  1921عام الاالنتداب البريطاني في  إلمارة شرق األردن تحت ا  التأسيس الحديث نسبي

 ويتناسب. ا  و / أو هش ا  زائفبار البناء الوطني األردني إلى اعت قاد األبحاثما  با  غال بالد الشام العثمانيةلجنوب  تابعةالحين 

مكانة المهاجرين أو الالجئين في الخطاب  تناولتما  الدراسات حول ظاهرة الهجرة التي كثيرا   منهجمع  ا  أحيان الطرحهذا 

 وأسيما من حيث القبلية الو، ط االنتماء والدولة من عدة جوانبالتفاعل بين نم تناولتم وقد الوطني والمجتمع األردني. 

 ي األردنف المقيميناألردنيين أو  الفاعلينتعدد أنماط انتماء  البحث فيهنا  المقصودينية. سيكون االنتماءات العرقية والد

 ها االجتماعية والفكريةالخبرات والخطب والتجارب المعيشية ومناقشة آليات تضاربمن انطالقا   الوطني الفعل لدراسة

 على المدى البعيد. يةثقافوال
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 ، تمثيالت(تضامن، قاالجتماعية )حقومواطنة والمسألة ال من خالل● 

 ،نظام السياسي في األردن )الملكية، والفسادطبيعة ال على لالعتراضبشكل منتظم تأتي كبيرة إلى حد ما حركات احتجاج 

عقد "، ومن أجل مجيء باسم التحرر االقتصادي ا  اإلصالحات التي تم إطالقها منذ أكثر من ثالثين عامعلى واالستبداد( و

تات التفاو واتساع ةشبكة االجتماعيال تآكل، خرى في المنطقةبلدان أ كما في، شهدتإصالحات . ريعي ما بعد عي"اجتما

في  ،المواطنة صكوكي يمكن أن تتخذها األشكال المتعددة الت تقصي المقصود، االقتصادية. في هذا السياقاالجتماعية 

 على صعيدوالسياسة في هذا البلد  المشاركةوما تخبرنا به عن التمثيل و، وق وتنفيذ أشكال التضامن البديلةالمطالبة بالحق

 المنطقة.

 

 ، إعادة الهيكلة()اإلفالس، المرونة هاوحدودالدولة من خالل تحوالت ● 

ة ع النظام السياسي األردني صور، يزر"التحولالل خطاب "األزمة" أو "الدولة بشكل أساسي من خ تقديمفي منطقة يتم فيها 

الية الجديدة التي والليبر ، تتميز السلطات السياسية بالممارسات االستبدادية والمحسوبيةناء. ومع ذلكاستثبدو أنها تاستقرار 

لمساهمة في المناقشات حول تحوالت الدولة من أجل امثيرة لالهتمام دراسة للفإن األردن حالة  أخرى. وبالتالي بحاالت رتذك  

 ز السلطة العامة في قطاعات معينة، على تعزيل المثال، على سبيركزت لألبحاث أن ويمكنوتهجين األنظمة السياسية. 

لسلطات اى الربط بين السلطات "المحلية" وأو حت تهاوخصخصبالدولة  ا  متيازات األخرى المرتبطة تقليديوتفويض اال

 .ة""المركزي

 

 

 اإلطار المنهجي

هذا  قومسيو. "الوطني األردني الفعل" حول ر مشتركيتفكب ليقوموامن الباحثين الشباب  ا  دولي ا  فريق المشاركونسيشكل 

 :المهمة المحطاتالعديد من  على البرنامج

 ،احثينمن كبار الب عددينظمها أعضاء فريق البحث بالتعاون مع  ،عبر اإلنترنتموضوعية  سلسلة ندواتح تيست (1

. ستُعقد ةالمعرفي للتساؤالت حول المناهج ا  خاص ا  اهتمامولين م ،ومستوياتهالتحليل زوايا  مع زيادةموضوعنا  بحث

 (ينايركانون الثاني )من اعتبارا  الجلسات باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية أو العربية )مع ترجمة فورية( وستبدأ 

 قيةالمتالهذه اآلراء ستسمح ونهج المعرفي. ملل ا  خاص ا  الموضوع وستولي اهتمام لسات حسب. وستُنظم الج2022

 حول األردن بمناقشة تطور التصورات النظرية والمعرفية حول هذا الموضوع.

شتركة أو م تكونالبرنامج وقد  سيمولهاالتحقيقات أعضاء فريق البحث. هذه  يجريهاميدانية في األردن  تحقيقات (2

جلسات لاسيتم تنظيم العديد من و. ا  ادل األسئلة المنهجية والعمل معين بحيث يمكن تببواسطة مراقب  يتم تنفيذها 

في  ا  مركزي ا  دور( Ifpo)ان في عم  فرع المعهد الفرنسي للشرق األوسط ل كونسيو. التحقيقات لتقييمالجماعية 

 .هوتنسيق استضافة البرنامج في األردن
هذا أجل  منتنظيم ورشة عمل جماعية للكتابة  سيتمحيث الباحثين الشباب في كتابة المقاالت العلمية.  مرافقة (3

البحث الخاصة بالبرنامج ومقاالت عدد في مجلة ينسقها  ةالتدوينات لمذكر تحريران بهدف إعداد الغرض في عم  

 .SoMuMمجلة معهد  في وتطرحالباحثون الشباب في المشروع 

العلمي  راألردن من أجل تجديد التفك علىين تشكيل فريق دولي ومتعدد التخصصات من الباحثين الشباب العاملالهدف هو 

 المعرفي. وأعلى المستوى النظري سواء د البل حول

 

 البرنامج مسار

 :SoMuMفي األنشطة العلمية المختلفة للبرنامج المدعوم من معهد  المشاركونسيشارك 

 (2021نوفمبر  -تشرين الثاني )بروفانس -أون-مدينة إكسفي  البرنامجعرض تقديمي خالل اليوم األول من ● 
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، وإيابذهاب طيران ال)تذاكر  2022ميدانية في األردن من كانون الثاني )يناير( إلى آب )أغسطس(  تول ي مهمة● 

 (للشرق األوسطالمعهد الفرنسي في مدعومة إقامة و، والتأشيرة، وعبور المطار

( والمشاركة 2022حزيران  -الوطني في األردن )كانون الثاني  الفعلتنظيم سلسلة ندوات عبر اإلنترنت حول ● 

 هافي

 (مهمات مدعومة – 2022يونيو  -حزيران ان )المشاركة في ورشة عمل للكتابة في عم  ● 

 في عدد المجلة الناتج عن البرنامج( ةفرضيات البرنامج ونشر مقال مذكراتعلى  اتمدونالنشر الجماعي )● 

 

 إجراءات تقديم الطلبات

فيه  يقد م( كلمة 5000اهتمام ) عرضشباب( إرسال ن ويجب على المرشحين )طالب ماجستير وطالب دكتوراه وباحث

 (.منهجو موضوع) هذينفت المطلوبأحد محاور البرنامج والتحقيق واالرتباط ب، للترشح ةالعلمي والفائدة، مشروع البحث

 منتصف الليل بتوقيت باريس( إلى العناوين الثالثة التالية:) تشرين األول )أكتوبر( 15 الطلبات قبل ترسل

norig.neveu@univ-amu.fr 

tallabad@gmx.com 

simon.mangon@hotmail.fr 

 .2021 (أكتوبر) تشرين األول منتصف لمتقدمين فيا الردود إلىسيتم إرسال و
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