
 

 

 

 

 

للتقديم دعوة  

 

 المعاصرة سورية في الوسطاء

  إيبرت فريدريش لمؤسسة البحثية القدرات وتمكين البحث برنامج

 2018 ديسمبر/ األول كانون - فبراير/ شباط 

 

تعلن مؤسسة فريدريش إيبرت عن إطالق مبادرة  حول البحث وتمكين القدرات البحثية تحت عنوان "الوسطاء في 

المعاصرة". تسعى المبادرة إلى تقوية مهارات البحث لدى الباحثينسورية  السوريين/ات الشباب الواعدين  /ات 

 وتطوير معرفتهم/ن حول العالقات بين المجتمعات المحلية والقوى فوق المحلية.

سية واستخدامها يؤدي الوسطاء الذين يربطون المجتمع المحلي بالقوى الخارجية دوًرا مركزًيا في توزيع القوى السيا

في سورية المعاصرة، فتاريخًيا، كان الوسطاء المحليون قادًة لعائالت مهمة في البلدة أو الحي، لكّنهم تغيروا خالل 

الثورة والحرب األهلية المستمرة، ويشملون اليوم نشطاء ُمعارضين، وميليشيات محلية ُتجّند الشباب، وأمراء حرب 

طال أمده، إلى جانب آخرين. تتضمن السلطات الخارجية التي يرتبط بها الوسطاء  ظهروا من الصراع الُمسلّح الذي

المحليون مؤسسات حكومية، وهيئات ُمعاِرضة، وقوى ثورية، وقوات سوريا الديمقراطية، ومجموعات إسالمية. 

صرة، لكّنها نادًرا ما ُيشار إلى هذه العالقات غير الرسمية عادًة بشكل متكرر من قبل الكتاب المهتمين بسوريا المعا

تحظى بالعمق المطلوب لفهمها بشكل كامل. لذلك يسعى هذا المشروع إلى كشف وفهم هذه العالقات المحلية في عدة 

وحتى اآلن، ووضعها في إطار نظري. 2000مناطق سورية منذ عام   

يقوم كل من تسعى مؤسسة فريدريش إيبرت لضم ستة باحثين/ات متدربين/ات إلى هذا المشروع، حيث س

المشاركين/ات بكتابة تقرير بناء على بحثه/ها الخاص، بتدريب وإرشاد من قبل أكاديميين وباحثين ذوي خبرة في 

مراكز البحث. ُتمّثل هذه المبادرة فرصة للباحثين/ات الشباب المهتّمين لتلّقي اإلرشاد من خبراء بارزين، والتوجيه 

 الُمكّثف خالل عمليتي البحث والكتابة.

سيتلّقى المشاركون/ات منحة مالية لدعم عملهم البحثي والكتابي خالل مّدة المشروع. وستغطي مؤسسة فريدريش 

إيبرت تكاليف السفر واإلقامة للمشاركين/ات القادمين/ات من خارج بيروت لحضور ورش العمل. كما سُيطلب من 

سسة فريدريش إيبرت، ُتوضح مهامهم/ن والتزاماتهم/ن الُمرّشحين/ات الذين يقع عليهم االختيار توقيع اتفاقية مع مؤ

 للمشروع.

 

 



 بنية وتفاصيل المشروع

: ورشة عمل انطالق المشروع في بيروت حول المهارات األساسية للبحث 2018نهاية شباط /فبراير •

االجتماعي، ومنهجية البحث وكيفية تطوير خطة بحثية. سيتم تطوير وتشكيل موضوع وخطة البحث 

 بكل باحث بشكل مشترك خالل الورشة.الخاصة 

: يجمع الباحثون/ات المشاركون/ات البيانات ويجرون مقابالت، مع 2018أيار )مايو(  -آذار/ مارس  •

 تواصل ُمنتظم مع مشرفي البحث.

: يعرض الباحثون/ات المشاركون/ات نتائج البحث المبدئية ويناقشونها في ورشة 2018حزيران/ يونيو •

أيام في بيروت، ويحضرون جلسات حول مهارات الكتابة. سترّكز النقاشات على كيفية  عمل ثانية لثالثة

 تحويل البحث الميداني إلى تقرير نهائي.

 : ينهي الباحثون/ات المشاركون/ات المسودة األولى لتقاريرهم/ن.2018آب /أغسطس -تموز/ يوليو  •

 التقارير. : استعراض ومراجعة2018كانون األول /ديسمبر -أيلول /سبتمبر •

: نشر كل التقارير من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت )بالعربية 2019آذار /مارس  -كانون الثاني /يناير  •

 واإلنكليزية( كمجموعة دراسات حول الوسطاء في سوريا.

 

 معايير االختيار

بحثية سابقة، المعيار الرئيسي لالختيار هو قدرة المشاركين/ات على إنتاج بحث عالي الجودة )من خالل خبرة 

إلخ(، واهتمامهم/ن بموضوع البحث، وبالبحث بشكل عام.… ومعرفة بالوضع المحلي، وشبكات العالقات،   

 

 كما سُيطلب من الُمتقّدمين/ات بطلب المشاركة تلبية المتطلبات التالية:

 حامل/ة للجنسية السورية أو أمضى/ت جزًءا كبيًرا من حياته/حياتها في سورية. •

 عاًما. 35ن العمر أقل م •

امتالك معرفة أساسية باللغة اإلنكليزية، تشمل القدرة على فهم محاضرات ورش العمل وقراءة المالحظات  •

حول عمله/ها، وليست مهارات متقدمة باللغة اإلنكليزية المحكّية أو المكتوبة )يمكن للباحثين كتابة تقاريرهم 

 باإلنكليزية أو العربية(.

بيروت لكل من ورش العمل التي تستمر ثالثة أيام )في نهاية شباط/ فبراير ومنتصف القدرة على السفر إلى  •

 (.2018حزيران/يونيو 

 

 إجراءات التقديم

للتقدم كباحث مشارك في هذا المشروع، ُيرجى تحضير ملف واحد يتضمن بياناتك الشخصية وإجاباتك لكل األسئلة 

 الواردة أدناه:

ل، عنوان البريد، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني، تاريخ الوالدة، وأعلى شهادة المعلومات الشخصية: االسم الكام

تعليمية حصلَت/ِت عليها )مثل الثانوية، أو البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه(، والمعهد أو الجامعة التي 

 نلَت/ِت منها هذه الشهادة مع السنة والموضوع.

 



 أسئلة الطلب

كلمة أو أقل، على أن تتضّمن خلفيتك التعليمية والمهنّية، ويمكن أن  200وخبرتك في ِصف/ي مؤهالتك  -1

 تشمل أي شيء آخر له عالقة بالمشروع.

كلمة على األكثر( 100كيف ُتناسب خبرتك العملية مشروع البحث؟ ) -2  

كلمة على األكثر( 200ما سبب اهتمامك بموضوع المشروع؟ ) -3  

كلمة على األكثر( 200ج التدريب؟ )ما سبب اهتمامك ببرنام -4  

 

 intermediaries@feslb.orgُيرجى إرسال طلبك )بملف وورد أو بي دي أف( إلى 

. يمكن إرسال االستفسارات حول المشروع وتقديم 2018كانون الثاني/ يناير  10الموعد األخير لقبول الطلبات هو 

 طلبات على العنوان نفسه. وسُتجرى مكالمات سكايب مع الُمرّشحين/ات الُمختارين/ات في كانون الثاني.ال
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