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التخصصات من تنظيم المدرسة العليا للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بمشاركة عشرة مؤسسات  دولية متعددة ندوة

 يلجامعلحرم اتعليمية أخرى عضوة با

 

 .2022نوفمبر  10و 9و 8أيام 

 ,وبارفيلييهأبمدينة الجامعي كوندورسيه،  لحرم، بمركز الندوات با 150المحاضرات رقم  بقاعة

 

 

 وبارفيلييه.أو يقع بشمال باريس، بمدينة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  جديد   الجامعي كوندورسيه قطب  الحرم إّن  

ة خاصة حدو   مائة حوالي مع العلمي والبحث العالي للتعليم مؤسسة عشر أحدو هو يضم  ، كبيرة مكتبة حول مهتنظي تم

 من واسع مجال من، انطالقا  بأسره العالمب بحاثهمأالذين تهتم  الباحثين بين جمعييتميز كذلك بكونه  أنّه كما .باألبحاث

 زيتعز تُمّكن من التي البحث مجاالت بين من والعالمية اإلقليمية الدراسات إنّ . متعددة التخصصاتو المعرفية النظر وجهات

 جميعينضّمون لو القارات جميع من زمالء مع جديدة دولية تبادالت زيوتعز الجامعي الحرمب احاليالقائمة  التعاونعمليات 

 .التخصصات

 أوروبا نعتبر ناألنّ  نظًرا ، أوروباقاّرة  خارج عوالم عن البحث فقط قصدن النحن  ، اإلقليمية الدراسات خالل من 

 بأكمله العالم على جراء البحثإ طرق مسألة أنّ  أيًضاكما نعتبر . تاريخيًا مشيدة مساحةك األقل على أو" ثقافية منطقة"كـ

 أيًضاها تعني  ولكن ، اإلقليمية لدراساتكمختصين باأنفسهم  فونعرّ يُ  الذين الزمالء فقط عنيت ال ، واحد آن في تنوعه وفي

 . أكثر أو واحد صتخصّ  خالل منبأنفسهم  يعّرفواأن  يفضلون الذين أولئك كلّ 

 في ، فيها اإنتاجه يتم التي األماكنخالل  من تتحددفهي : مضاعف بشكل خصائصها استمدت أبحاثنالطالما  ،الواقع في

كنها أن يم ولكن ؛اها معن تستمدّ حيث  لسياسيةوا االجتماعية المساحات من خالل و، ا تداوله يتم حيث العلمية الساحات

ضمن  تندرج تكن لم لو حتى ، بها ومتق التي الدراسات االستقصائيةو تدرسها التي التجريبية الموضوعات من خاللتُعّرف 

 (.المكثف ياقالّس  ذات ) اإلقليمية الدراسات منهج

 ، العالمي التاريخ) للعالم العلمي الشمول تترأس أخرى نماذجحد مع و تتّ أ لتحل مكان اإلقليمية الدراسات أتت 

 الشمالية، أمريكا في ، الثانية العالمية الحرب بعد اإلقليمية الدراساتتطوير  تمو قد  ،( االستعمارية اإلثنولوجيا أو االستشراق

 مدار على كبيرة لتحوالت أخرى مرة الدراسات هذا حقل خضعو لقد  .مختلف زمني لتسلسل وفقًا، العالم وبقية أوروبا فيو

دراسات و والمالية االقتصادية األسواق عولمة من كل أعقاب في العالمية الدراسات اشراق يُشّكل . الماضية عاًما الثالثين

 جديدة مهمة أماكن ظهور عن فضالً  ، واإلنترنت الجوية الحركة ازدهار سّهله الذي البحث وتدويل ، االستعمار بعد ما دنق

 التحديات لكن. اإلقليمية راساتالدّ  أسس في كتشكّ  ظواهر لشكّ هذا يُ  كل،  وأفريقيا الالتينية وأمريكا آسيا في المعرفة نتاجإل



 وأوكرانيا وسوريا ومالي إثيوبيا في والحروب النزاعات و الوباءكل من  طرح لقد. متقلبة تزال ال المجال هذا تواجه التي

 وهشاشة وثائق األرشيفو ميدان البحث إلى الوصول مسألةبدقة جديدة  - لألسف شاملة ليست قائمةال ذهوه - اليمن حتى و

 للدراسات التعريفية والمبادئ التحديات في النظر إعادة عاجلالمن  و الضروري من يبدو هذال. التخصص مجاالت بعض

 .اإلقليمية

، و في خاللها من يمكن التي الطرق في التفكير نقترحنحن  ،بستيمولوجية اإل تقاليدنا في منغلقين نظل أن من بدالً  

في  تخصصاتال مختلفأن تقوم  ، وتطورها تكوينها أماكنحسب  المختلف االبستيمولوجي راثللتّ  ووفقًا العالم في مكانأي 

 خارج عوالم فقط ال تنحصرأن و،  تنوعه وفي هلّ ك، بدراسة العالم وجماعي  منفصل بشكل، واالجتماعية اإلنسانية العلوم

 األوساط بين التداول وإمكانيات أبحاثهموضوع و مجال بم يتعلق فيما الباحثين ات والباحث موقف إلى باإلضافةف. أوروبا

 .بالعالم عالقتها في للتخصصات المتباين التاريخ االخذ بعين االعتبار أيًضا المهم من ، الجامعية

 للعلوم المتمايزة والممارسات واالجتماعية اإلنسانية العلوم قبل من للعالم المتنوع اإلدراك من كل استكشاف خالل من

 المناقشات في المشاركة إلى بالتالي الندوة هذه تهدف ، العالم أنحاء جميع في الجامعية لألوساط وفقًا واالجتماعية اإلنسانية

 المواقع متعددة وة تعددي رفامع تطوير على العمل وبالتالي ، صاتتخصّ ك اإلقليمية الدراسات ونماذج معايير حول الجارية

 .دةالقاع منالجامعي كوندورسيه و ذلك بدءا  للحرم العلمي البناء في المساهمةالقيام ب مع ، بالعالم

 


