
ات  دعوة للباحثين/  

 إعالن صادر عن االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون 

 إلعداد ثالثة أبحاث متصلة بتعزيز السلم األهلي 

: عن االئتالف  

المؤسسة الفلسطينية للتمكين  ،  مؤسسات المجتمع المدنيائتالف لمجموعة من    االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون، هو
للدراسات والوسائل البديلة لحل   ACT مفتاح، مؤسسة  -  ، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية- REFORMوالتنمية المحلية

، مركز  - WCLACرشاد القانوني واالجتماعيشمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة لل   -النزاعات، مركز اعالم وحقوق االنسان
استقالل، مؤسسة  - رام هللا لدراسات حقوق االنسان، المكتب التنفيذي لالجئين الفلسطينيين، الهيئة االهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون 

النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني،  الضمير لحقوق االنسان، مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل  
 .نسانشاهد، شبكة راية اإلعالمية، مركز رام هللا لدراسات حقوق اإل -مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان

إلى يهدف  و   المجتمعية    االئتالف  المكونات  بين  للتجسير  تهيئة الظروف الموضوعية  المجتمعي، والعمل على  االنسجام  النهوض بواقع 
 . المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كقيمة جامعة، وضابطة لالنسجام األهلي 

 

   "ومدى ارتباطه بتعزيز السلم االهلي تمدين الخطاب الديني"بحث حول  .1

 نظرة عامة:  ➢ 

في تشكيل الوعي الفردي ، لما له من دور  أحد الركائز األساسية في التنمية المجتمعيةيعد الخطاب الديني  
بين  عي حول القضايا المتعددة، كما أن للخطاب الديني دورًا مهمًا في تحديد السلوكيات الناظمة للعالقات  والجم

ل الخطاب الديني محل دراسة وبحث الكثير من المختصين فقهاء  ، وال يزاالمكونات والقوى االجتماعية المختلفة
على مر الفترات التاريخية المتعددة شكل أداة رئيسية في احداث التغيير االجتماعي  ومفكرين ومؤرخين، كونه  

 .  اإلنسانيةفي المجتمعات 

ويقصد بمصطلح الخطاب الديني بأنه تجنيد اإلرث والمنظور الديني في معالجة المواضيع االجتماعية والسياسية  
، حيث يتم استخدام النصوص الدينية  التي تواجه المجتمع، والتي تعيق من تقدمه وتطورهواالقتصادية والتحديات  



ور الدين اتجاه القضايا  وتقديم الحلول وفقًا لتص  واألحداث التاريخية في تفسير الظواهر االجتماعية واألزمات 
 المتعددة. 

والسياسية في العالم اإلسالمي  جتماعية  االفي قيام الحركات  وبرزت أهمية الخطاب الديني لما لعبه من دور  
عامة والعربي خاصة، واستخدامه كأداة للتواصل مع الفئات المجتمعية المختلفة والبحث في مصادر الشرعية  

السياسية واالجتماعية، وأكتسب الخطاب الديني أهميته  والتحوالت  بفعل التغيرات    ت سية لألنظمة التي تشكل السيا
النهج الرباني في أداة الشأن العام والخاص على حد سواء، عن  على تقديم التفسير لما يعبر    أيضًا في قدرته

 الواقع وتحدياته.  عالقة تفاعلية ومباشرة بمشاكل كونه يشكل  

بر مرجعًا لمكوناته وأفراده باعتباره  ت ، ويعشكل الدين موضوع جوهريًا ألفراد المجتمعيالحالة الفلسطينية،    وفي
ًا بارزًا في رفع الوعي اتجاه القضية  سياسي، حيث كان للخطاب الديني دور مرجعًا للسلوك المجتمعي والنهج ال

يعتبر المسجد  و المنتشرة في كل المناطق الفلسطينية،    والكنائسالفلسطينية من خالل المؤسسة الدينية والمساجد  
من أهم المساحات التفاعلية االجتماعية التي تناقش فيها القضايا والتحديات االجتماعية والسياسية  والكنيسة  

 تقدم من خاللها سبل المعالجة والنهض بوعي الجماهير. و ظور ديني، واالقتصادية من من 

في المجتمع الفلسطيني،    ةلحراكات وتيارات ذات مرجعية ديني   شكل الخطاب الديني أداة للترويج  ومن ناحية أخرى 
الرؤية  أمرًا مهمًا في تقديم مكسبًا سياسيًا، أصبحت السيطرة على المؤسسات الدينية سواء التقليدية أو الحديثة و 

للخطاب الديني قدرة على تعزيز االندماج االجتماعي ومعالجة القضايا التي  أن  السياسية، وكما    وااليدلوجيا
خدامات قد تسبب صدامًا بين المكونات المجتمعية  أيضًا است  للخطاب الديني  تواجه المجتمع الفلسطيني، فإن

للسيطرة    كأداة برز الخطاب الديني لدى مكونات فكرية ذات مرجعية دينية  المختلفة وخلق الصراعات بينها، حيث  
مما  بمكونات مجتمعية قائمة دون أخرى،  االعتراف  و ،  الفكرية عن طريق تعزيز خطاب االقصاء المجتمعي

وحاليًا يشهد المجتمع الفلسطيني تزايدًا في ترسيخ    في المجتمع.والسلم األهلي  الجتماعي  شكل تهديدًا للنسيج ا
الخطاب الديني القائم على التحريض الذي من شأنه العمل على إلغاء المختلف وعدم االعتراف بالقيم الديمقراطية  

  السلوكية العدوانية لدى أفراد متلقى هذا الخطاب والمساواة بين الفئات المجتمعية المختلفة، مما يعزز من األنماط  
  ناتج عن فهم خاطئ للنص الديني أو احتكار مرجعية دينية،  ، وانتشار حاالت العنف المرتبطة بدافع و ومنتسبيه
تفسير هذه النصوص، أو لشكل الخطاب الديني الموجه نحو شحن األفراد بثقافة  دينية لسلطة  ذات  جهات  

 العنف والكراهية. 



الخطاب الديني موضوعا لها؛  لتتناول تمدين  تظهر الحاجة لوجود أدبيات البحث العلمي والدراسات  هنا  من  
، ويناهض  ويحقق االستقرار باعتماد قيم المساواة والعدالة  يعزز من التماسك المجتمعيديني  لبلورة خطاب  ذلك  و 

تعزيز  في  مادة أساسية    منطاب الديني  الخ  هشكلوانتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك لما يثقافة العنف واألقصاء  
 .مرتكزات السلم األهليوتمتين 

للخطاب الديني    م تحليالً يإلى تقد   األهلي من خالل إجراء هذه اليحث لذا يسعى االئتالف المدني لتعزيز السلم  
خلق االندماج  ، والقيم والمرتكزات التي يعتمد عليها الخطاب الديني، ومساهمة هذه القيم في  السائد في فلسطين

سلم األهلي في المجتمع الفلسطيني، ويتطلب ذلك  واالنسجام المجتمعي لما له من دور في إرساء مرتكزات ال
تأصيل للطار النظري في مفهوم الخطاب الديني وسبل تمدينيه، وارتباطه بالجوانب التطبيقية الميدانية من 

 خالل تخليل مكونات الخطاب الديني السائد في فلسطين.

 : بحثف ال اهدا➢

الديمقراطية الحديثة والمساواة وتطبيقاتها    المواطنةقيم  ودوره في تعزيز  بشكل تطبيقي    تحليل الخطاب الديني السائد .1
 في الخطاب الديني. 

تحديد اهم القوى الفاعلة للمساهمة في  تقديم إطار تحليلي آلليات وأدوات تمدين الخطاب الديني في فلسطين، و  .2
 . الخطاب الدينيمدين ت

السلم    مرتكزاتالتعرف على دور الخطاب الديني في محاربة الظواهر االجتماعية السلبية، والمساهمة في تعزيز   .3
 .األهلي
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المهمة   األدوات  أحد  المبكر  اإلنذار  أنظمة  السياق  تعتبر  في  تكيفها  وتم  مؤخرًا،  الحاجة  لها  ظهرت  التي 
واألمن   األهلي  السلم  اختالل  من  تسببه  لما  وتيرتها،  تزايد  من  والحد  السلبية  الظواهر  لمكافحة  االجتماعي، 
االجتماعي، وذلك من خالل االستثمار في التقنيات والتقدم التكنولوجي وتجيرها لصالح خدمة المجتمع والصالح  

 العام.

أثبتت العديد من التجارب التي جرى تطبيقها على المستوى الدولي واإلقليمي نجاعة أنظمة االنذار المبكر في  
مناهضة بعض الظواهر االجتماعية السلبية، والتقليل من نسب حدوثها، بل ورفعت من المستوى الفعلي لمحاربة  

تماعي اتجاه الظاهرة من جهة، وتحمل مراكز  الظواهر السلبية، اذا ما توفرت العوامل المرتبطة بالوعي االج 
المسؤولية مسؤوليتها اتجاه االنخراط في مكافحة الظاهرة، وخاصة األجهزة اإلدارية والتنفيذية في الدولة من  

 جهة أخرى. 

وهنا تأتي الحاجة إلجراء دراسة مقاربة بخصوص أنظمة اإلنذار المبكر في مجال الحفاظ على السلم األهلي،  
شأنها أن تقدم تشخيصًا لظاهرة العنف المجتمعي وعوامل تهديد السلم األهلي في المجتمع الفلسطيني،    والتي من

وعرض تحليل نقدي للظاهرة من خالل تأصيل المصادر في الثقافة المجتمعية المحلية، وسبل المعالجة، وأخيرًا  
 تطوير أنظمة اإلنذار المبكر. تقديم التوجيه والبدائل من خالل استعراض نجاح تجارب عملية في مجال 

العنف، من ممارسة  الحقوق و   انتهاكحد من وتيرة  إن تزايد مخاطر مهددات السلم األهلي يخلق حاجة ملحة لل
منظ مبكرة إلنتهاكات  لمؤشرات  القرار  المدني وصناع  والمجتمع  الرسمية  المؤسسات  أدراك  السلم  خالل  ومة 

تكاثف الجهود في صياغة آليات عمل مشترك تستند إلى أسس الشراكة ل  التفاعليةاألهلي، وتعزيز المساحات  
للمواطنين، والمحلي  االهلي  والسلم  االجتماعي  النسيح  على  الحفاظ  ألجل  والتعاون،    ومناهضة   والتنسيق 

 .السلوكيات المجتمعية التي قد تفاقم حالة االنتهاكات وممارسة العنف

قد يوفر كم من المعلومات والشكاوي الواردة من الضحايا انذار مبكر للسلم االهلي،    أنظمةوبالتالي، فإن اعتماد   
تعكس هذه المعلومات مؤشرات تقيس مستوى  حيث  أو المواطنين الفاعلين والناشطين في الشأن االجتماعي،  

لجهات الرسمية أو خطورة التهديد للسلم األهلي وحالته العامة من أجل اتخاذ االجراءات الالزمة سواء من قبل ا



األهلية لمنع انهيار السلم األهلي أو على األقل التدخل للحد من آثاره على المواطنين الذين يقعون في دائرة  
 التهديد وتجنيبهم مخاطر تفاقم العنف. 

المحلية، وتصنيف مهددات   التغيرات السلوكية في المجتمعات رصد    المبكر إلىأنظمة اإلنذار    يهدف تطوير
ا المثال ال الحصر السلم  السلبية على سبيل  بالظواهر االجتماعية  البيانات وربطها  ألهلي من خالل تحليل 

قد تنشأ نتيجة لهذه  ة مؤشرات لحاالت الصراع المحتملةوتعتبر هذه األخير  والقتل، والجريمة. ،التحرش الجنسي
  الظواهر.

تسليط الضوء على أهمية االستثمار في التقنيات  يحاول ائتالف السلم األهلي من خالل إجراء هذا البحث،  
،  شبكات اإلنذار المبكر  المتقدمة والتحول العتمادها كمصدر لتقييم حالة السلم األهلي من خالل بناء وتطوير

 االقتصاديو   السياسي   وعالقتها بالتحوالت في السياقعلى فهم األسباب الجذرية للعنف،  بحيث تصبح قادرة  
للمجتم األنظمة  واالجتماعي  هذه  لتفعيل  توفرها  الواجب  البيئة  فهم  إلى  االئتالف  ويسعى  كما  الفلسطيني،  ع 

وتعظيم القدرة المجتمعية لالستفادة منها في إطار الجهود المبذولة من قبل أعضاء االئتالف لجسر الفجوة بين  
رات قادرة على توفير أرضية  المواطن والجهات الرسمية في التعامل مع قضايا السلم االهلي وتوفير بيانات ومؤش

 لبلورة استراتيجية وطنية لتعزيز السلم األهلي. 

 بحث هدف الأ➢

تسليط الضوء على مهددات السلم األهلي في المجتمعي الفلسطيني من خالل تشخيص جذور العنف في   (1
 الثقافة المحلية. 

للسلم االهلي، ألجل عكس تطبيقها وتبنيها  دراسة مقاربة لتجارب رائدة في تبني وتفعيل أنظمة االنذار المبكر  (2
 على الحالة الفلسطينية بالشكل الذي يالئم االحتياجات والخصوصيات. 

 تسليط الضوء على بيئة وعوامل نجاح وفاعلية أنظمة اإلنذار المبكر.  (3
 . تحديد خارطة الالعبين والفاعلين لضمان استمرارية التعامل مع أنظمة اإلنذار المبكر للسلم األهلي (4
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تكاد محافظة الخليل أن تكون من ضمن أكثر المناطق الفلسطينية التي شهدت وتيرة عالية في نسب حاالت  
الفلتان األمني وتهديد السلم األهلي للمحافظة، حيث وقعت عددًا من جرائم القتل في المحافظة على خلفية  

ن الفوضى واالرباك للمساحات العامة الثأر العشائري، تبعها تخريب للممتلكات الخاصة والعامة وإشاعة حالة م
واألسواق. إن تتابع أحداث العنف المجتمعي وتكرارها في محافظة الخليل لهو مؤشر على تأزم حالة االنسجام  
أثار يصعب   وترك  توسعها  باحتمالية  ينذر  مما  المحافظة  في  المجتمعية  القوى  لمراكز  واختالل  المجتمعي، 

 م للحد من وتيرة تصاعد مهددات السلم اإلهلي.   معالجتها اذا ما تم اتخاذ الالز 

لذا فإن االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي يسعى لتكريس نتائج هذه الدراسة في فهم التحوالت في السياق   
الفلتان األمني وتكريس ثقافة العنف في تحصيل الحقوق، واكتشاف   ةاالجتماعي والسياسي الذي أدى لتزايد ظاهر 

البع ببعضها  الرئيسة وعالقتها  والعوامل  والخلفيات  الالعبين  األسباب  الظاهرة، ودور  ض في تعزيز حضور 
 الرئيسين في التخفيف من أثار الظاهر على أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة لخليل.

 بحث: هدف الأ➢

 فهم سياق التحوالت االجتماعية والسياسية في محافظة الخليل وعالقتها في تزايد حاالت العنف.   (1
البنيوي التي ساعدت في ازدياد مخاطر مهددات السلم األهلي في محافظة التعرف على أهم األسباب ومكامن الخلل   (2

 الخليل. 
التعرف على اآلثار االجتماعية الناجمة عن ازدياد ظاهرة الفلتان األمني، وعالقتها في تعزيز الروابط العضوية   (3

 األولية. 
المؤسسات الرسمية والمدنية في تكريس الحفاظ  تحديد اهم القوى الفاعلة في محاربة ظاهرة الفلتان األمني، ودور   (4

 . على حالة السلم األهلي
تقديم توصيات بشان وجود جسم ناظم لصياغة تفاهمات مشتركة متعلقة بالحد من ظاهرة الفلتان األمني، ومظاهر 

 العنف والقتل واإلرهاب، ألجل تحقيق حالة من االنسجام المجتمعي

 

 



 : لألبحاث   الشروط الفنية 

ملخص    تمثلة في:اعتماد األصول العلمية المتعارف عليها في كتابة األبحاث العلمية والم  بحث ال ي  يراعى ف (1
البحث   السابقة،  و المقدمة،  و عن  البحث،و الدراسات  البحث،  و   مشكلة  اختيار  البحث،  و أسباب  هدف  و أهمية 

مع حرية الباحث في الدمج او  في اطاره الكمي "  منهج البحث و أسئلة البحث،  و فرضيات البحث،  و البحث،  
اضافية. ميزة  والنوعي: وهذا  الكمي  المنهجين  البحث،  و   استخدام  البحثو إطار  والتوصيات  ،  أقسام  والنتائج 

 مراجع البحث.  و 
 كافة االهداف الموضحة اعاله.  ان يغطي البحث  (2
 . تعريف منهجية البحث   (3
 كون قدم لنيل درجة علمية. ي  وأن ال، ينشر في السابق أو أنه س ةقد نشر  يكون البحثأال    (4
 اإلنجليزية.باللغة العربية و   بحثالعربية على أن يقدم ملخص لل  باللغة  قدم ي  (5
 بأرقام متسلسلة وتوضع في نهاية الصفحة.وفي المراجع حيث تكتب  الهوامش طريقة التوثيق تكون في    (6
 .  مع مراعاة تنسيق الفقرات واألسطر Simplified Arabic)  14  )   يستخدم خط  (7
 .لغويًا وإمالئياً مدققة ،  من خالل البريد االلكتروني  يتم تسليم البحث  (8

 
 من المتقدمين/ات  الخبرات والمهارات المطلوبة 

 ، أو اي مجال ذي صلة.  علم االجتماعفي  ماجستير تخصص  (1
بعلوم االجتماع ميزة  . )المتعلقة  إعداد الدراسات واألبحاث  االقل فيخبرة خمس سنوات على   على االقل (2

 ( أضافية
 في استخدام المنهجيات العلمية المختلفة. خمس سنوات خبرة قل على األ  (3
 السلم االهلي. ب  المتصلة وخاصة ، متقدمة بالسياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي الفلسطينيمعرفة   (4
 الموضوعية والنزاهة والشفافية واألمانة العلمية والبحثية.   (5
 باط والتحليل واالستنتاج. نسيما مهارات االست   ،بشكل واضح ومتسلسل صياغة البحثيةالقدرة على ال   (6
 لبحث. في موضوع ا مختلفة المؤثرة ال والسياقات معرفة بالالعبين   (7

 

 

 

 



 10.10.2022 – 10.08.2022 :بحث الفترة الزمنية لل 
 
 : إجازة البحث  

حرية التصرف به في النشر    وللمؤسسة،  ايصبح البحث ملكًا له  المؤسسةبعد اعتماد البحث وإجازته من قبل  
للباحث/ة القيام بنشر   و/أو أي استخدامات أخرى. دون أدنى حقوق و/أو التزامات للباحث/ة. وال يجوز 

 . الدراسة مع أي جهة أخرى 
 

 : التقديم   آلية 

اجمالي  % من 10علما بانه سوف يتم خصم  منفصل الضريبة  شامل ليورواعملة بتقديم عرض السعر   •
 المبلغ  

 . يشمل " المقدمة، مشكلة الدراسة، المنهجية، والنتائج المتوقعة "  منفصل تقديم عرض فني  •
 الذاتية.  ة السير  إرفاق  •
 REFORM (econnect.ps)في نظام المشتريات اإللكتروني للمؤسسة من خالل الرابط:  سجيلالت  •
 

تقديم المذكورة أعاله  الشروط  تنطبق عليهم  والذين  البحث  إعداد  بالمشاركة في  الراغبين  المالية    على  عروضهم 
الواقع في رام هللا، المصيون،    REFORM – مقر المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية والفنية باليد في  

من    0020:الساعة    حتى  .8.2022018الموافق    يوم الخميسعمارة الطيراوي، الطابق الثاني في موعد أقصاه  
 :مع مراعاة ما يلي ، بعد الظهر

 آلية التقديم: 

 .على أن يكون الظرف المالي منفصل عن الظرف الفني ، والمختومأن يقدم بالظرف المغلق  •
 .كتابة عنوان البحث على المغلف الخارجي للظرف •
 .أي طلب ناقص ال ينظر فيه •
 سعاراالئتالف غير ملزم بأقل األ •

 
 : التقييم  معايير
 . % 30العرض المالي  ✓
 % تشمل: 70العرض الفني  ✓

https://www.econnect.ps/UserRequest?lan=en_US


 .  %23 ، "، فرضية وأسئلة الدراسة، والنتائج المتوقعةالدراسةالمقدمة، مشكلة مقترح البحث ويشمل"  .1
 % 19دراسة لل دوات البحث  أ .2
 % 15 البحثية  تقدم/ة خبرة الم .3
 % 8موضوع البحث  بالسياق االجتماعي الفلسطيني وتحديداً  مدى معرفة المتقدم/ة  .4
 % 5التخصص العلمي  .5

 انتهى... شكرا 


