ِع ْلم اجتماع
ال�أزمة

دعوة للمؤتمر الـ  52لرابطة
ال�سرائيل ّية
ِع ْلم الاجتماع إ
برعاية قسم ال�إ علام في كلّ ّية "سبير"

 10—8شباط

2021

منذ �أواخر شتاء  2020وواقع الحياة في معظم �أنحاء العالم يتزعزع في ظ ّل ظهور وانتشار فايروس كورونا ،COVID-19 .الذي �أودى حتّى
عالمي .لقد ح ّول الكثير من س ّكان العالم �إلى س ّكان ثابتين يعيشون في ظروف
ال�آن بحياة مئات ال�آلاف في �أرجاء العالم ،ت ّم تعريفه كوباء
ّ
اماتيكي في مختلف مجالات الحياة� .إ ّن ال�أزمة التي َس َّببها الوباء و ُط ُرق
س وبشدّة بكثير من الاقتصادات وكان له ت�أثير در
�إغلاق و ُع ْزلةَ ،م ّ
ّ
يضا� ،إذ تت�أثّر بالكثير من المنظومات الاجتماع ّية ،وتؤثّر فيها وفي العلاقات
مواجهته ليست �أمو ًرا على الصعيد
العالمي فحسب ،بل شاملة �أ ً
ّ
َّ
بينها ،بد ًءا بالص ّحة ،ال�إ دارة ،الاقتصاد ،الثقافة ،ال�إ علام ،الـ ُمنظمات ،التشغيل ،الديموغرافيا ،العلوم ،التكنولوجيا ،التربية والتعليم والبيئة ،مرو ًرا
بالجيش ،ال�أمن والمدينيّة ،وانتها ًء بالجسد ،الجندر ،العرقيّة ،القوميّة ،العائلة والمجتمع المحلّ ّي .العلاقات المتشابكة بين هذه المنظومات
الاجتماع ّية التي �أسهمت في وضع وتحديد ُمصط َلحات هذه ال�أزمة ،تصميمهاَ ،ب ْل َورة ُط ُرق مواجهتها ونتائجها ،ستكون مح ّل اختبار من قبل
رابطة ِع ْلم الاجتماع ال�إ سرائيل ّية في مؤتمرها الـ .52
المختصين /ات .هناك من يشيرونُ /يشرن �إلى الطرق التي تُستغ ّل
يضا بتضافر الي�أس ،ال�أمل وحوار
على غرار �أزمات سابقة ،تتميّز هذه ال�أزمة �أ ً
ّ
الجماهيري
فيها ال�أزمة لتحقيق عقيدة صدمة �أخرى  ،وهناك من يعتبرونها /يعتبرنها فرصة لتحقيق عكسها .هناك من يلفتون /يلفتن الانتباه
ّ
اقتصادي شديد �أفرز عشرات الملايين من العاطلين /ات عن العمل وملايين المصالح التجاريّة التي فقدت
�إلى كون ال�أزمة قد �أ ّدت �إلى هبوط
ّ
زبائنها و �إطار ائتمانها  .في المقابل ،هناك من يعتبرون /يعتبرن ال�أزمة فرصة لاقتصاد وعا َلم عمل جدي َد ْين .هناك من يدّعون /يدّعين �أ ّن �أزمة
الجماهيري والاقتصاد لم تحدث بسبب تخطيط غير سليم ،بل بسبب قرارات سياسيّة و َنقْل المسؤوليّة من الدولة �إلى كاهل المواطنين
الطب
ّ
ّ
أ
أ
أ
أ
والمواطنات  .وهناك من يت� ّملون /يت� ّملن الوضع بتفاؤل ويدّعون /يدّعين �نّه �إلى جانب الشعور بفقدان القدرة على العمل ،ف إ� ّن ال�زمة قد
تُحدث نقطة تح ّول بالنسبة �إلى مواطنين /ات وتم ّكنهمّ /ن من استعادة الهدوء ،الانتعاش و�أ ّن يكونوا /ي ُك ّن ف ّعالين /ات ض ّد الاستخدام غير
المشروع للق ّوة والصلاح ّية  .مقابل هذا التفاؤل ،تشير المعطيات التجريب ّية �إلى �أنّه ،ومن ال�آن ،هناك حف ًظا و �إبقا ًء على علاقات الق ّوة الذي
الاجتماعي ومن بينهم الفقراء ،ال�أقلّيّات العرقيّة ،ذوي
ينعكس بال�أساس في كون المتض ّررين من ال�أزمة هم من ينتمون /ينتمين �إلى الهامش
ّ
القدرات المحدودة والنساء .
كلّما طالت ال�أزمة ،زادت �أه ّم ّية �إسهام ِع ْلم الاجتماع في الفحص الناقد لل ُمما َرسات والعمل ّيات الجديدة والقديمة وفي تحليل �أنماط اندماجها
ببعضها .تدعو لجنة المؤتمر الباحثين والباحثات �إلى ال�إ سهام من منظور ِع ْلم الاجتماع في النقاش الذي يتناول ال�أزمة الحال ّية  -وال�أزمات عا ّمة
 من وجهات نظر مختلفة ،تجريبيّة �أو نظريّة ،بال�إ ضافة �إلى نقاش في �أسئلة حول نظريّة المعرفة لل�أزمات (�إيبيستمولوجيا ال�أزمات) ،بما في ذلكالاجتماعي نفسه .كيف ُيم ِكن للخيال من مجال ِع ْلم الاجتماع �أن ُيسهم في فهمنا
تلك التي تحدث حال ًّيا في مجال ِع ْلم الاجتماع والبحث
ّ
الهرمي للمخاطر ،الاستغلال
للديناميك ّيات الاجتماع ّية التي تتيح وقوع ال�أزمات ،تتط ّور فيها ،وتنش�أ نتيجة لل�أزمات؟ كيف يتك ّون التسلسل
ّ
وتحديد ال�أولويّات في ظ ّل ال�أزمة؟ وكيف ينش�أ التعارض بين مفاهيم متداولة مثل "الروتين" و "روتين ال�أزمة" و "حالة الطوارئ" و "حالة
الطوارئ المستم ّرة" ،وكيف تُ َب ْن ِين هذه المفاهيم �إدراكَ ال�أزمة؟ من هم الوكلاء /الوكيلات (من البشر ومن غيرهم) الـ ُمشارِكين /الـ ُمشارِكات في
�إنتاج و �إدارة ال�أزمات ومن يستفيد منها ومن يتض ّرر بسببها؟ هل تُع ِّزز ال�أزمة هياكل اجتماعيّة م�ألوفة� ،أم �أنّها �أساس ُمحت َمل للتغيير؟ هل ُيم ِكن
الاجتماعي التي ستنتجها ال�أزمة الحال ّية ،بمختلف مستوياتها ،وكيف سيبدو ِع ْلم الاجتماع في �أعقابها؟ سيتناول
البدء بتقييم �أنواع المستقبل
ّ
ِ
حاضرات في المجالات المن ّوعة التي يتناولها ع ْلم الاجتماع في �إسرائيل.
المؤتمر مثل هذه ال�أسئلة و�أخرى شبيهة� ،إلى جانب ُم َ
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صيغة المؤتمر
وجاهي (في الكلّيّة
في مطلع تشرين ال�أ ّول  2020ستق ّرر لجنة المؤتمر صيغته �إ ّما
ّ
ال�أكاديميّة سبير)� ،أو محوسب �أو الدمج بين الصيغ َت ْين.

مبنى المؤتمر

سيتض ّمن المؤتمر جلسات عا ّمة ،جلسات عا ّمة ُمصغَّرة ،جلسات حسب مواضيع،
لصقات وورش .في الجلسات العا ّمة والجلسات العا ّمة
طاولات مستديرةَ ،ع ْرض ُم َ
حاضرات ُطلبت من باحثين وباحثات .وفي الجلسات حسب
الـ ُمصغَّرة ،سيت ّم تقديم ُم َ
حاضرات من قبل �أعضاء الرابطة ،رجا ًلا ونساء ،تحت الموضوع
المواضيع سيت ّم تقديم ُم َ
الرئيسي للمؤتمر ،وكذلك في مواضيع من ّوعة من ِع ْلم الاجتماع .س ُتن َّظم معظم (ولكن
ّ
ليس ك ّل) الجلسات حسب المواضيع من ِق َبل واحدة �أو �أكثر من المجموعات المهنيّة
حاضرات التي َس ُت ْق َبل سيت ّم ستقام في جلسة طاولة مستديرة تُقدَّم
للرابطة .بعض الـ ُم َ
رسمي ،بهدف تشجيع خطاب وحوار مثمر وو ّد ّي بين
حاضرات بنمط غير
فيها ُم َ
ّ
الباحثين والباحثات ذوي الاهتمامات الـ ُمشت َركة .تش ّجع لجنة المؤتمر مقدّمي/
مقدّمات العروض على تقديم �أعمالهمّ /ن باللغة العبريّة �أو العربيّة وستبذل جهدًا
ل�إ تاحتها لجميع الـ ُمشارِكين .بنا ًء على صيغة المؤتمر ،ستستع ّد اللجنة ل�إ تاحته لذوي
القدرات المحدودة.
المهني من قبل قسم ال�إ علام
َس ُيخَ َّصص اليوم ال�أ ّول من المؤتمر لورش ال�إ ثراء والتطوير
ّ
السنوي
في كليّة سبير .بال�إ ضافة �إلى ذلك ،كما ع ّودناكم ك ّل عام في �إطار الاجتماع
ّ
للرابطة ،سيت ّم تقديم جائزة رابطة ِع ْلم الاجتماع ال�إ سرائيليّة على اسم �إلياهو لويس
غوطمن للمقال المتميّز وجائزة ال�أطروحة المتميّزة .سيت ّم ال�إ علان عن الترشيحات لهذه
الجوائز لاحقًا .سترافق المؤتمر تغطية �إعلاميّة تتيح ل�أعضاء الرابطة ،رجا ًلا ونساء،
تعريف الجمهور ب�أعمالهم.

تقديم ُم َّ
لخصات الـ ُمحاضَ رات

حاضرات الـ ُمقت َرحة من خلال منظومة التسجيل َووِفقًا
يجب تقديم ُملخَّ صات الـ ُم َ
للتعليمات �أدناه .تفحص اللجنة الـ ُمن ِّظمة ورؤساء المجموعات المهن ّية ذات الصلة
الـ ُملخَّ صات ،وس ُتقبل تلك التي تبيّن �أنّها ملائمة وس ُتدرج في الجلسات الموازية �أو
لصقات .سيت ّم �إدراجها بطريقة تهدف �إلى بناء
الطاولات المستديرة �أو في عرض الـ ُم َ
جلسات ُم ِ
حاضرات ،بحيث يفوق
تماسكة قدر ال�إ مكان ،يدور فيها حوار هادف بين الـ ُم َ
الك ّل مجموع �أجزائهَ .س ُت ْص ِدر بعض المجموعات المهن ّية في ال�أسابيع المقبلة دعوات
للجلسات الواقعة تحت مسؤوليتها وس ُترسل المعلومات والحتلنات المتعلّقة بالدعوات
من جانب المجموعات المختلفة �إلى �أعضاء الرابطة ،كما س ُتنشر على موقع المؤتمر
وعلى صفحة الفيسبوك لرابطة ِع ْلم الاجتماع

الزمني
الجدول
ّ

 1/10/2020نَشْ ر قرار لجنة المؤتمر بش�أن صيغة المؤتمر
َ 1/10/2020ف ْتح منظومة تقديم الـ ُملخَّ صات والتسجيل بسعر ُمخفَّض
� 1/11/2020آخر موعد لتقديم الـ ُم َّ
لخصات
� 1/12/2020إرسال ردود لمقدّمي /ات الاقتراحات
� 17/12/2020آخر موعد للتسجيل ودفع المشاركين /ات لرسوم الـ ُمشا َركة في المؤتمر (مقدّمي /ات العروض،
)رؤساء الجلسات ،المتحاورون
 3/1/2021نَشْ ر برنامج المؤتمر
 25/1/2021انتهاء التسجيل بسعر ُمخفَّض
عادي
َ 26/1/2021ف ْتح التسجيل بسعر
ّ
 8/2/2021ورش مهن ّية
 9-10/2/2021جلسات المؤتمر

تعليمات تقديم الـ ُم َّ
لخصات

حاضرات باللغة العربيّة .لكن ،يجب تقديم الـ ُملخَّ صات
تُش ِّجع لجنة المؤتمر على تقديم الـ ُم َ

باللغة العبريّة �أو ال�إ نجليزيّة من خلال منظومة التسجيل للمؤتمر ،على العنوان https://
./registration.israel-sociology.org.il/2021

الح ّد ال�أقصى لطول الـ ُملخَّ ص هو  300كلمة .سيت ّم استخدام الـ ُملخَّ ص لتقييم الاقتراحات،
وس ُتنشر الـ ُمقت َرحات التي يت ّم استلامها على موقع المؤتمر ،لذا ت�أكّدوا /ن من تقديم جميع
المعلومات ذات الصلة ب�إيجاز وبطلاقة:
حاضرة
⋅ عنوان الـ ُم َ
⋅ الا ّدعاءات المركزيّة في البحث الذي س ُيعرض
⋅ الـ ُمسا َهمة النظريّة والتجريبيّة
⋅ طريقة البحث
⋅ النتائج الرئيسيّة
حاضرة (العبريّة /العربيّة)
⋅ لغة الـ ُم َ
الشخصي واسم العائلة لمقدّم /ة ،مقدّمي /ات العرض
⋅ الاسم
ّ
⋅ الدرجة �أو المكانة ال�أكاديميّة
المؤسسي ّ
⋅ الانتماء
ّ
ال�إ
لكتروني ورقم الهاتف
⋅ البريد
ّ
⋅ سيرة ذاتية قصيرة (� )5-4أسطر بالعبريّة

ط ّلاب وطالبات الماجستير مدع ّوون لتقديم ُملخَّ صات مع خطاب توصية من الـ ُمشرِفين
يصف درجة تقدُّم الطالب /ة.

http://issconf2021.org.il
https://www.facebook.com/IsraelSociology

تقديم ُمقت َرحات لل ُمشا َركة كمقدّمي /ات
عروض في المؤتمر
تدعو اللجنة التنظيميّة �أعضاء الرابطة في مراحل مختلفة من حياتهم ال�أكاديميّة:
باحثين /باحثات ،حاملي /حاملات درجة الماجستير �أو الدكتوراه ،ط ّلاب /طالبات
الدكتوراه وط ّلاب /طالبات درجة الماجستير الموجودين في مرحلة متقدّمة من كتابة
�أطروحة البحث� ،إلى تقديم ُملخَّ صات �أبحاثهم �إليها .كما هو الحال في المؤتمرات
السابقةُ ،يم ِكن في هذا المؤتمر تقديم بحث حول � ّأي موضوع في ِع ْلم الاجتماع ،حتى
الرئيسي للمؤتمر.
لو لم يكن ذا صلة بالموضوع
ّ

تعليمات لتقديم اقتراح لجلسة  /طاولة مستديرة ُمن َّظمة ُمسب ًقا
الاقتراحات للجلسات الـ ُمن َّظمة ُمسبقًا يجب تقديمها باللغة العبريّة �أو ال�إ نجليزية من
خلال منظومة التسجيل للمؤتمر ،على العنوان https://registration.israel-
 ./sociology.org.il/2021يجب ذكر اسم رئيس الجلسة ،الدرجة ال�أكاديم ّية،
سي ،البريد ال�إ
لكتروني بال�إ ضافة �إلى عرض قصير (ح ّد �أقصى  400كلمة)
الانتماء
ّ
ّ
المؤس ّ
لموضوع الجلسة والقضايا الرئيس ّية المطروحة للنقاش فيها� .إلى اقتراح الجلسة يجب �إضافة
حاضرات بالصيغة الواردة �أعلاه.
تفاصيل جميع مقدّمي /ات العروض و ُملخَّ صات جميع الـ ُم َ

منسق المؤتمر تومر ميدزيغورسكيissconf2021@gmail.com :
للمزيد من ال�أسئلة ،بال�إ مكان التواصل مع ّ

بمؤتمر ناجح ومثمر.
لجنة المؤتمر :موطي جيجي (رئيس المؤتمر) ،ياعيل باردا (ممثّلة المؤتمر القادم) ،ليف غرينبرغ (رئيس الرابطة) ،دانيئيل دي مل�آخ (سبير) ،هجار لاهف (سبير) ،عليزا
ليفين (ممثّلة الجامعات) ،ريجيف ناتانزون (سبير)� ،إليزا فرنكل (سكرتيرة الرابطة) ،هيلا تسبان (ممثّلة كلّ ّيات ومجموعات) نيتسان ريمون-تسرفاتي (سبير) ،سيغال رون
(سبير) ،تامي رازي (سبير)� ،أوري شفارتس (رئيس المؤتمر السابق) ،ليئات ليفشيتس-ميلفيدسكي (سبير) ،لفنات كونوفاني-دكلف (ممثّلة ط ّلاب /طالبات الدكتوراة).

