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جدول األعامل

اليوم األول 24 :آذار /مارس 2018
9:30 - 8:30

التسجيل

10:00 - 9:00

الجلسه االفتتاحية

10:15 - 10:00

اسرتاحة قهوة

الجلسة األوىل
ورشة العمل

القاعة

األنظمة التسلطية
وسؤال االستمرارية

املبنى األكادميي،
الطابق الثاين،
قاعة االجتامعات 004

دراسات يف األدب
العريب املقارن

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 2

دراسات يف االقتصاد
واالقتصاد السيايس

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 6

دراسات يف الجندر

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 1

11:30 - 10:15

12:45 - 11:30

ستيفاين ضاهر

محمد الجوهري

استمرار النخبة التونسية “املهمة
سياسيًا” يف السلطة :حركة “مانيش
جا
مسامح /لن أسامح” منوذ ً

العسكر يف مرص :القانون وتثبيت
االستبداد يف مرحلة ما بعد الثورة

تعقيب :عبد الفتاح مايض
نادين دقاق

عبد الباقي غراب

صورة املكان واآلخر يف املسلسالت
التلفزيونية الكويتية

سياسة اللغة واستجواب الذاكرة يف
رواية كامل داود “مريسو :تحقيق مضاد”

تعقيب :عاطف بطرس
محمد الحداد

فادي عبد اللطيف

االستثامر األجنبي املبارش والنمو
االقتصادي يف منطقة مجلس التعاون
لدول الخليج العربية :هل ال تزال لعنة
املوارد الطبيعية قامئة؟

دور أزمة الطاقة يف عملية ضمور
التنمية يف غزة وغياب عوامل البقاء

تعقيب :عمرو رجب
دانيا جابر

ندى رمضان

العقم يف األرايض الفلسطينية املحتلة :التحوالت القامئة عىل أساس الحندر :حالة
الهجرة القرسية السورية إىل مرص
إعادة الرتكيز عىل العقم السيايس
واالجتامعي

تعقيب :صويف ريشرت ديفوري
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الجلسة األوىل
ورشة العمل

القاعة

دراسات تاريخية

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 5

الحركات اإلسالمية
والجامعات الجهادية

املبنى األكادميي ،الطابق
األول ،قاعة االجتامعات 1

القضية الفلسطينية بني
السياسة واملقاومة

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 4

دراسات يف علم
االجتامع

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 1

12:45 - 11:30

11:30 - 10:15

سامي صويص
الرصاع الداخيل الهاشمي وإمارة مكة،
1908

تعقيب :محجوب الزويري
عزام القيص

نادين حمدان

االستمرارية والتغيري يف الفكر والتطبيق
عند السلفية الجهادية :القاعدة يف
جا
سورية منوذ ً

نرص الله وماذا يعني أن تكون لبنان ًيا؟

تعقيب :خليل عناين
زينة جالد

ملكة شويخ

تقرير املصري يف ظل القانون :حالة
اليهود السامريني يف فلسطني

إيقاع املقاومة :األفالم الوثائقية
والدرامية بصفتها ذاكرة ومقاومة
ثقافية يف فلسطني

تعقيب :دانا علوان
ريم األسود

سيف الدين عميد

ديناميكيات التمثيل االجتامعي ملتالزمة
الهيموغلوبني وأثره يف نوعية حياة
املرىض :حالة املرىض التونسيني
واملغاربة الذين يعيشون يف فرنسا

الحركة الرياضية لألقليات الجنسية
بسويرسا :قراءة يف األبعاد السوسيو-
سياسية للحركة وأثرها يف الهوية
الجامعية

تعقيب :املولدي األحمر
13:30 - 12:45

الغداء
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اليوم األول 24 :آذار /مارس 2018
الجلسة الثانية
ورشة العمل

القاعة

األنظمة التسلطية
وسؤال االستمرارية

املبنى األكادميي،
الطابق الثاين،
قاعة االجتامعات 004

دراسات يف األدب
العريب املقارن

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 2

دراسات يف االقتصاد
واالقتصاد السيايس

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 6

دراسات يف الجندر

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 1

دراسات الخليج

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 3

دراسات تاريخية

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 5

14:45 - 13:30

16:00 - 14:45

رانيا عبد النعيم

جالل عمران

االقتصاد السيايس لتوزيع املوارد العامة
يف مرص

استخدام وسائل التواصل االجتامعي
والفيديوهات يف دراسة االحتجاجات

تعقيب :محمد عبد املنعم

تعقيب :مروان قبالن

يوسف براهمة

أحمد الفرج

الربيع العريب والدعابة األردنية

صقر الشبيب ومثلث الصدمة :الفقر
والعمى والنفط

تعقيب :أمين دسوقي
لورا صياح

النا زباد

كيف تُرتجم القرارات التعليمية لخ ّريجي
الدراسات العليا اللبنانيني فعل ًيا يف
سوق العمل؟

دور تطوير إدارة املالية العامة ضمن
سياسات التنمية :دراسة تحليلية تطبيقية
للتجربة السورية

تعقيب :عمرو رجب
آية أبو بشري

رسمية عبد النبي

تعقب العنف املعريف يف أيديولوجيا
الجندر لحركة حامس :من تجربة الحركة
النسائية اإلسالمية وعدم رضاها يف غزة

فهم التطلّعات الوطنية للناشطات
الفلسطينيات واملساواة الجندرية من
خالل مذكراتهن

تعقيب :دانا علوان
جهاد مشمون
املؤسسة السعودية :النظام املتشظي

تعقيب :لؤي عيل
أحمد شعري

بدر موىس السيف

الرصاع الصليبي اإلسالمي بني األسطورة
والواقع :كيف أثرت أسطورة الكاهن يوحنا
يف الصليبيني يف القرنني  12و13؟

اإلصالح الديني يف مرص بني محمد
الباهي والدولة القومية

تعقيب :عمرو عثامن
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الجلسة الثانية
ورشة العمل

القاعة

الحركات اإلسالمية
والجامعات الجهادية

املبنى األكادميي ،الطابق
األول ،قاعة االجتامعات 1

القضية الفلسطينية بني
السياسة واملقاومة

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 4

دراسات يف علم
االجتامع

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 1

14:45 - 13:30

16:00 - 14:45

ت ُقى هالل

عامر محمد

وسائل التواصل السمعية والبرصية
لإلرهاب :حالة داعش

نار تحت الرماد :تنظيم “الدولة اإلسالمية”
من منوذج القاعدة إىل منوذج طالبان

تعقيب :عمر عاشور
رنا سكرية

جينفر مغنم

قضيتكم هي قضيتنا :كيف يبني ناشطو
حركة املقاطعة وسحب االستثامرات
وفرض العقوبات آليات تضامن مع اآلخرين
يف كندا

العنف بوصفه وسيلة :املامرسة
الفلسطينية اللبنانية يف الثورة
املشرتكة

تعقيب :طارق دعنة
زهري الحريان

خلود العجارمة

ريادة األعامل العابرة للحدود الوطنية
بني العامل العريب وكتالونيا :اتجاهات
وأمناط وسياسات عامة جديدة من الحالة
املغربية الكاتالونية

عا نعبد الله”“ :حج الفقراء”
“ ...ألننا جمي ً
املحيل يف املغرب

تعقيب :نبيل خطاب
عشاء جامعي

21:30 - 19:00
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اليوم الثاين 25 :آذار /مارس 2018
جلسه عامة

10:00 - 9:00

حول الربامج البحثية يف املركز العريب
اسرتاحة قهوة

10:15 - 10:00

الجلسة األوىل
ورشة العمل

القاعة

األنظمة التسلطية
وسؤال االستمرارية

املبنى األكادميي،
الطابق الثاين،
قاعة االجتامعات 004

دراسات يف اإلعالم
واالتصال

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 8

الدراسات الثقافية

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 7

دراسات يف االقتصاد
واالقتصاد السيايس

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 6

11:30 - 10:15

12:45 - 11:30

سامي بدران

يوسف شهود

اإلصالح والقمع واالحتجاج يف املغرب:
حالة حركة  20فرباير

(متى) يكون اإلسالميون (غري)
متسامحني؟ رشوط املعايري الدميقراطية
يف مرص وتونس

تعقيب :مهران كمرافا
حسني األحمد

حمدي الشكو

دور صحافة الفضائيات يف السياسة
الداخلية للرصاعات الجارية :فلسطني
منوذ ًجا

املغاربة املؤثرون يف الشبكة
العنكبوتية بوصفهم قادة الرأي الجدد

تعقيب :محمد حامس
أبا صادقي

دينا قدومي

املقيمون الغربيون والسكان املحليون
يف مدن الرتاث الثقايف اإلنساين
باملغرب :صدام أم حوار ثقافات؟ دراسة
حالة :مدينة مراكش التاريخية

إدراج املدينة العربية عىل األجندة
البحثية ما بعد الربيع العريب

تعقيب :إميان حامم
رعد التل

ساري مايض

أثر الفساد يف الناتج املحيل اإلجاميل
للفرد يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا

األمان الوظيفي املرن يف أسواق العمل
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا:
مقارنة بني تونس ولبنان

تعقيب :رنا هندي
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الجلسة األوىل
ورشة العمل

القاعة

دراسات الخليج

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 3

دراسات تاريخية

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 5

الحركات اإلسالمية
والجامعات الجهادية

املبنى األكادميي ،الطابق
األول ،قاعة االجتامعات 1

دراسات يف الجندر

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 1

12:45 - 11:30

11:30 - 10:15
قاسم الصديق
“الريعية املتأخرة” يف دول الخليج
العريب :رؤية نقدية

تعقيب :جاستني جينجلر
بنان غرامس
قلق الذكورية ،التباس الذكورية :الحرب
العاملية األوىل كام يتذكرها السوريون

تعقيب :ريم مشعل
أنوار املحاجنة

عامد الصوص

الفرص السياسية والخيارات اإلسرتاتيجية:
جا
األخوات املسلامت يف مرص منوذ ً

حامس واملقاومة الشعبية :أمناط
التعبئة والسيادة الداخلية

تعقيب :خليل عناين
نجية هيشمني
الجندر واملرأة يف القوات املسلحة
املغربية

تعقيب :صويف ريشرت ديفوري
الغداء

13:30 - 12:45
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اليوم الثاين 25 :آذار /مارس 2018
الجلسة الثانية
ورشة العمل

القاعة

األنظمة التسلطية
وسؤال االستمرارية

املبنى األكادميي،
الطابق الثاين،
قاعة االجتامعات 004

دراسات يف اإلعالم
واالتصال

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 8

الدراسات الثقافية

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 7

دراسات الخليج

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 3

الحركات اإلسالمية
والجامعات الجهادية

املبنى األكادميي ،الطابق
األول ،قاعة االجتامعات 1

14:45 - 13:30

16:00 - 14:45

صفية فارويل

كارولني أبادير

إسرتاتيجيات التعبئة التي اتبعتها
املعارضة يف انتخابات جنوب أفريقيا
لعام 2016

السياسة والخريات العمومية يف الجزائر
ما بعد الحرب :توفري الرفاه االجتامعي
يف ظل التسلّطية

تعقيب :لؤي عيل
وسام النارص

محمود إبراهيم

الحمالت االنتخابية عىل شبكات التواصل
االجتامعي :دراسة حالة االنتخابات
الرئاسية السورية يف حزيران /يونيو
2014

التواصل السيايس ورهاب اإلسالم:
تنميط املسلمني يف وسائل اإلعالم يف
اململكة املتحدة أثناء أزمة الالجئني يف
االتحاد األورويب وخروج بريطانيا منه،
وأثره يف السياسات العامة تجاههم

تعقيب :عامد بن العبيدي

تعقيب :أحمد حسني

يوسف بوغريط

كاميليا رحموين

السلطات العامة واملجتمعات املتعددة
جا
الثقافات :املجتمع الفرنيس منوذ ً

اللغة والخطاب وتحديد األجندة يف تونس
إبان االستعامر الفرنيس :اللغة العربية-
اليهودية كوسيلة للدعاية الصهيونية
بني اليهود التونسيني

تعقيب :عيد محمد
محمد مطر

حسام حسني

البحريني يف مواجهة البحراين :جذور
العداوة السياسية والخالف املجتمعي
حول الهوية األصلية للبحرين

ندرة املياه وإعادة النظر يف العالقة بني
املياه والطاقة والغذاء يف حالة قطر

تعقيب :ماجد األنصاري
عالء الربابعة
نداء الجهاد أم نداء الواجب :تقييم دوافع
املقاتلني األجانب يف العراق وسورية

تعقيب :عمر عاشور

12

اليوم الثاين 25 :آذار /مارس 2018
الجلسة الثانية
ورشة العمل

القاعة

دراسات يف القانون
والسياسات القضائية

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 5

دراسات لسانية

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 3

القضية الفلسطينية بني
السياسة واملقاومة

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 4

دراسات يف علم
االجتامع

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 1

20:00 - 19:00

املبنى األكادميي ،الطابق
الثاين ،قاعة االجتامعات 004

14:45 - 13:30

16:00 - 14:45

وليد سامل

ربيعة بن حليم

استقالل القضاء وبنية الجهاز القانوين
واالندماج يف السلطة املستبدة

املحاكم الرشعية والحاخامية يف بيئة
قضائية علامنية :املواءمة بني متطلبات
املتقاضني والدولة

تعقيب :عبد الوهاب األفندي
أريج الحوامدة

يوسف أبو عامر

استقصاء لغوي اجتامعي :منوذج من
سوف،
سامت اللهجة الحورانية يف بلدة ُ
األردن

مقاربة عىل مستوى البنية السطحية
للتعامل مع مورفولوجيا اللغة العربية

تعقيب :أحمد مخوخ
لبنى قطامي

آيات حمدان

أسطورة الشباب الغافل :فلسطني
ومنطق الحداثة العلامنية يف االنتفاضات
العربية

التهجري وأمناط املقاومة يف الضفة
الغربية

تعقيب :دانا الكرد

تعقيب :نواف التميمي

باسم محمود

حفصة أفيالل

نحو علوم اجتامعية يف السياق العريب:
يف الحاجة إىل استخدام منهجيات
النظرية املجذَّرة

الهجرة غري املتوقعة :املغرب وتركيا بني
إدارة التنوع واالعتبارات األمنية

تعقيب :إسامعيل الناشف
حلقة نقاشية مع طلبة معهد الدوحة حول االلتحاق بربامج الدكتوراه يف
الجامعات الغربية
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اليوم الثالث 26 :آذار /مارس 2018
جلسه عامة

10:00 - 9:00

العمل يف األكادمييا العربية :تحديات وفرص
اسرتاحة قهوة

10:15 - 10:00

الجلسة األوىل
ورشة العمل

القاعة

الدراسات الثقافية

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 7

دراسات يف االقتصاد
واالقتصاد السيايس

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 6

دراسات يف القانون
والسياسات القضائية

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 5

دراسات لسانية

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 3

دراسات يف علم النفس

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 4

دراسات يف علم
االجتامع

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 1

12:45 - 11:30

11:30 - 10:15
حورية بن عيل
أزمة املثقفني التونسيني :من خالل
الوعي املعريف والتأويالت الوظيفية

تعقيب :عيد محمد
أنس القطيط

يوسف مناييل

االقتصاد السيايس للحكم يف فلسطني:
مقاربة من منظور الدولة الريعية

حول العنف والرضائب يف الرصاع العريب
 -اإلرسائييل

تعقيب :هاين عواد

تعقيب :دانا الكرد

راما سحتوت

محمود الحمد

اللجوء املؤقت :أمس واليوم وغدًا؟

مسؤولية حامية املدنيني يف ظل
الرصاعات املسلحة واستمرار سيادة
الدولة :األزمة السورية

تعقيب :طالل العامدي
نادية آيت سعيد غانم

إميان مدفوين

استخدام مفاهيم نحوية عربية يف
دراسة الرموز البابلية القدمية :رؤى
جديدة حول النحو واملعنى

االتجاهات حول استعامل اإلنكليزية أداة
للتدريس يف التعليم العايل الجزائري

تعقيب :أحمد مخوخ

تعقيب :أرشف عبد الحي

وائل قرناوي

إميان تاوى

سياسات الحدود ،الهجرة والجهاد
جا)
(الشباب التونيس منوذ ً

من السعي نحو األمثل إىل االنخراط يف
التط ّرف

تعقيب :عزام أمني

تعقيب :سليامن أبو بدر

ياسني شميس
بني بناء الهوية واملفاوضات :دراسة
لحالة املهاجرين املغاربة يف فرنسا
يف مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية
وذريتهم

تعقيب :إسامعيل الناشف
الغداء

13:30 - 12:45
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الجلسة الثانية
ورشة العمل

القاعة

األنظمة التسلطية
وسؤال االستمرارية

املبنى األكادميي،
الطابق الثاين،
قاعة االجتامعات 004

دراسات يف األدب
العريب املقارن

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 2

دراسات يف اإلعالم
واالتصال

املبنى األكادميي ،الطابق
األريض ،القاعة 8

دراسات يف علم النفس

املكتبة ،الطابق األريض،
القاعة 4

16:00 - 14:45

14:45 - 13:30
هشام شفيق
“التعاقد عىل التجاهل” :الدائرة املعرفية
لناشطي ميدان التحرير واالعرتاف (سوء
معي مبجزرة ميدان رابعة
االعرتاف) الج ْ

تعقيب :دانا الكرد
حسني مليطات

ياسمني بوبكر

مفهوم “التخ ّيل التاريخي” بني الفلسفة
واألدب والتاريخ

ما”:
“تقري ًبا اليشء نفسه ولكن ليس متا ً
النساء عرب التنميط واالسترشاق واآلخر
يف الرسديات الجزائرية الفرنكوفونية

تعقيب :عاطف بطرس

تعقيب :أمين دسوقي

حسام بن األزرق
كشف التحيز يف متثيل النزاع السوري
عرب الرتجمة اإلعالمية

تعقيب :أرشف عبد الحي

ابتداء من 16:30
ً

جاال رزق

محمد الرشايدة

اآلثار املعتدلة للعوامل الشخصية
والظرفية يف التنبؤ العاطفي تجاه
املآيس العامة

برنامج إعادة التأهيل املهني والتوظيف
كام يراه األشخاص ذوو اإلعاقة يف بالد
الباسك ،إسبانيا

تعقيب :دياال حاوي

تعقيب :سليامن أبو بدر

زيارة للمتحف اإلسالمي وسوق واقف
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املشاركون

أبا صادقي
Aba Sadki
PhD researcher, and tutor, in Geography at the University
of Montreal, Canada. He holds a diploma from the National
Institute of Archeology and Heritage in Rabat (Morocco) and
a postgraduate diploma in Urban and Territorial Planning
from the National Institute for Urban and Territorial
Planning in Rabat. He also received a master's degree
in Environmental Management from the International
Francophone University for African Development in
Alexandria (Egypt).
The Cohabitation of Western Residents and
Local Populations in the World Heritage
Cities in Morocco: Culture Clash or Cultural
Dialogue? Marrakech Case study

This paper studies a new trend in international tourism,
which leads to permanent or long-term residence among
different communities, known as "residential tourism"
or "lifestyle migration." This style of tourism has spread
within the world heritage cities of Morocco. In the era
of globalization, these cities have preserved the cultural
authenticity that satisfies the image of the Arab Islamic
World in the orientalist imagination. Since the late 1990s,
wealthy Westerners have been buying up and re-creating
traditional houses in poverty-stricken neighborhoods
overflowing with villagers who cannot find housing in or
around the modern city. The premise of this research is
that residential tourism, despite positive economic effects,
contributes to the eradication of the cultural personality and
social system of historic cities. It creates tension between
"residential tourists" and local people, fueled by social and
economic disparities. The study thus examines the effects
of conflicting collective cultural identities on relations
between the locals and the newcomers and the prospects of
coexistence between the two groups.

 حاصــل عــى ماجســتري.طالــب دكتــوراه يف جامعــة مونرتيــال – كنــدا
يف إدارة البيئــة مــن الجامعــة الدوليــة الفرنكوفونيــة للتنميــة األفريقيــة
 كلــف بالتدريــس يف قســم الجغرافيــا يف كليــة.)باإلســكندرية (مــر
 وخبــر، مهنــدس حضـــري.كنــدا- جامعــة مونرتيال،الفنــون والعلــوم
.إدارة مــدن ال ـراث الثقــايف العاملــي
املقيمون الغربيون والسكان املحليون يف مدن
 صدام أم حوار:الرتاث الثقايف اإلنساين باملغرب
 مدينة مراكش التاريخية:ثقافات؟ دراسة حالة

ينــدرج البحــث يف إطــار نظــري تتقاطــع فيــه الجغرافيــا الثقافيــة
 ويتصــل بدراســة توجــه جديــد يف الســياحة،وجيوبوليتيــك الســياحة
 مييــل نحــو اإلقامــة الدامئــة أو طويلــة األمــد وســط مجتمعــات،الدوليــة
 أو هجــرةResidential Tourism  يعــرف بالســياحة الســكنية،مغايــرة
 ينتــر هــذا النمــط الســياحي يف.Lifestyle Migration منــط الحيــاة
، يف زمــن العوملــة،املغــرب يف مــدن ال ـراث العاملــي؛ لكونهــا حافظــت
عــى املشــاهد الثقافيــة األصيلــة واملظاهــر االجتامعيــة املوافقــة
.للصــورة االســترشاقية للــرق العــريب اإلســامي يف املخيــال الغــريب
 ومنــذ أواخــر تســعينيات،ضمــن هــذه املوجــة الســياحية الجديــدة
 يتهافــت أثريــاء غربيــون عــى رشاء املنــازل العتيقــة،القــرن العرشيــن
، وخاصــة مراكــش،(الريــاض) يف املــدن التاريخيــة وإعــادة تهيئتهــا
 تكــدس فيهــا،وســط أحيــاء شــعبية تــرزح تحــت الفقــر والهشاشــة
 ممــن اســتعىص عليهــم إيجــاد ســكن يف املدينــة الحديثــة أو،القرويــون
. منــذ الحقبــة االســتعامرية،يف ضواحيهــا

18

أحمد الفرج
Ahmad Alfaraj
طالــب دكتــوراه مبعهــد الدراســات العربيــة واإلســامية يف جامعــة PhD student in the Arab and Islamic Studies Institute at the
إكســر الربيطانيــة يف تخصــص األدب العــريب .موضــوع أطروحتــهUniversity of Exeter, UK, specialized in Arabic literature. :
"أثــر النفــط يف شــعر مكفــويف الخليــج العــريب :دراســة أدبيــة" .يشــغل He is currently preparing his doctoral thesis, entitled "The
Impact of Oil on the Poetry of the Blind Poets of the Gulf:
وظيفــة معيــد بعثــة يف جامعــة الكويــت.
a Literary Study". He is also a fellow at the University of
صقر الشبيب ومثلث الصدمة:
Kuwait.
الفقر والعمى والنفط

تســعى هــذه الورقــة إلضــاءة بقعــة بحثيــة حــول براعــة تصويــر
الشــعراء املكفوفــن للمجتمــع الخليجــي قبــل النفــط وبعــده ،مــن
خــال اتخــاذ الشــاعر الكويتــي صقــر الشــبيب ( )1984-1963أمنوذ ًجــا؛
طويــا مــن عمــره يف مجتمــع ذي طابــع
ً
ذلــك أنــه قــى شــط ًرا
صح ـراوي تحــت وطــأة الفقــر ورهــن املحبــس البــري ،ثــم كان أن
اســتقبل عــر النفــط ( )1938يف حياتــه ،وشــهد إرهاصــات التغيــر،
فعــاش خرضم ـ ًة حضاريــة يف وقــت قيــايس .وتســتند هــذه الورقــة إىل
ضلعــن رئيســن :أولهــا أثــر البيئــة الكويتيــة يف شــعر الشــبيب وكيفيــة
توثيقــه املجتمــع الصحـراوي إبّــان عــر مــا قبــل النفــط عــى الرغــم
مــن العاهــة البرصيــة .وثانيهــا أثــر التغيــر الفجــايئ الــذي صاحــب
دخــول املجتمــع الكويتــي يف عــر النفــط ،وكيفيــة تســخري هــذا
الشــاعر ســائر حواســه يف تصويــر ذلــك التغيــر وتوثيقــه ،فضـ ًـا عــن
موقــف الشــبيب نفســه مــن ذلــك التغيــر .وجديــر بالذكــر أن هــذه
الورقــة جــزء مــن الفصــل الخامــس الخــاص برســالة الدكتــوراه التــي
يعكــف الباحــث عــى إنجازهــا ،وموضوعهــا "أثــر النفــط يف شــعر
مكفــويف الخليــج العــريب :دراســة أدبيــة".

Saqr Al Shabib and the Triangle of Shock:
Poverty, Blindness, and Oil

This paper seeks to fill a gap in research on the ingenuity of
blind poets in Gulf societies before and after oil, by looking
closely at the case of Kuwaiti poet Saqr al-Shabib (18941963). He spent much of his life under the weight of poverty
and in the prison of blindness in a desert society. With the
advent of oil (1938), he lived through a period of rapid
change as a civilization grew in record time. This paper
explores two main themes: the first is the impact of the
Kuwaiti environment on the poetry of the young man and
his ability to document the desert society during the pre-oil
era, despite his visual impairment; the second is the impact
of the sudden change in Kuwaiti society that accompanied
the age of oil, and how the poet harnessed all of his senses
in portraying and documenting this change effectively, as
well as his own stance with regard to that change.

19

أحمد شعري
Ahmed Sheir
طالــب دكتــوراه ،حــاز منحــة يوســف جميــل مــن مركــز الدراســات
الــرق أوســطية يف جامعــة فيليبــس يف مدينــة ماربــورغ ،أملانيــا .نــال
شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة اإلســكندرية يف  ،2008وحصــل عــى
املاجســتري مــن جامعــة غوتينغــن ،بأملانيــا يف  .2014نــر العديــد
مــن األوراق البحثيــة عــن الحــروب الصليبيــة والعالقــات بــن الــرق
والغــرب يف العصــور الوســطى.
الرصاع الصليبي اإلسالمي بني األسطورة والواقع:
كيف أثرت أسطورة الكاهن يوحنا يف الصليبيني
يف القرنني  12و13؟

ال بـ ّد مــن تنــاول تاريــخ الفكــر والثقافــة الكامــن وراء الـراع الصليبــي
– اإلســامي ،وأنرثوبولوجيــا ذلــك العــر ،وامليثولوجيــا الســائدة حينهــا،
مــن دون االكتفــاء بدراســة التاريــخ الســيايس والعســكري للحــروب
الصليبيــة .إذ يُنظــر عــادة إىل امليثولوجيــا والتاريــخ عــى أنهــا شــكالن
متناقضــان مــن أشــكال التفســرات .ومــع ذلــك ،فــإ ّن هنــاك تأثــ ًرا
متبــادلً بــن الواقــع أو التاريــخ واألســطورة أو الخيــال .وبنــا ًء عليــه،
تبحــث هــذه الورقــة يف أســطورة الكاهــن يوحنــا ،يف تطورهــا عــر
الزمــان واملــكان ،وكيــف نُظــر إىل الكاهــن يوحنــا يف الواقــع عــى أنــه
مخلِّــص مســيحي خــال القــرن الثــاين عــر ويف صــورة الحاكــم املغــويل
جنكيــز خــان خــال القــرن الثالــث عــر .وقــد ســاهمت أســطورة
الكاهــن يوحنــا وعالقتــه بحاكــم املغــول ،وف ًقــا ملعتقــدات الصليبيــن
والغــرب الالتينــي يف ذلــك الوقــت ،يف النظــر إىل املغــول عــى أنهــم
حلفــاء إلهيّــون ضــد املســلمني .لذلــك تســعى هــذه الورقــة لقيــاس
املــدى الــذي ميكــن أن تكــون بــه هــذه االرتباطــات والصــور الخياليــة
قــد شــكلت األحــداث التاريخيــة لل ـراع بــن املســلمني والصليبيــن
خــال القرنــن الثــاين عــر والثالــث عــر.

PhD scholar, holder of Yousef Jameel Scholarship, at
the Centrum für Nah- und Mittelost-Studien (CNMS),
Philipps-Universität Marburg. Sheir graduated from
Alexandria University in 2008 and obtained his MA from
Göttingen University, Germany in 2014. He has published
several papers on the Crusades and the East-West relations
in the Middle Ages.
Between Myth and Reality:
How the Legend of Prester John Affected the
)Crusades (12th –13th century

Mythology and history are usually seen as paradoxical
forms of interpretations, but there is a mutual influence
between reality or history and myth or imagination. It is
within this context that this paper examines the legend
of Prester John, its evolution, and the perception of him
being a Christian savior during the 12th century, and
through the figure of the Mongol ruler Genghis Khan, in
the 13th century. The legend of Prester John and his link
with the Mongol ruler, according to what the Crusaders and
the Latin West believed at the time, led to perceiving the
Mongols as the divine allies against the Muslims. This study
seeks to measure the extent to which such connections and
imaginations would have shaped the historical events of the
conflict between Muslims and the Crusaders during the
12th and 13th centuries. It stems from the recognition of
the importance to not only study the military history of the
crusades but to also investigate the history of thought and
culture behind the conflict, as well as the anthropology and
mythology of the time.
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أريج الحوامدة
Areej Al-Hawamdeh
حاصلــة عــى الدكتــوراه يف اللّســانيات مــن جامعــة ِإســكْس يف
اململكــة املتحــدة يف  .2016عنــوان أطروحتهــا" :اســتقصاء اجتامعــي
ـمتي للهجــة الحورانيــة يف بلــدة ســوف يف األردن" .تعمــل
لغــوي يف ِسـ ْ
منــذ ترشيــن األول /أكتوبــر  2017أســتاذة مســاعدة يف قســم اللغــة
اإلنكليزيــة والرتجمــة يف جامعــة جــرش ،األردن.

PhD in Linguistics from Essex University, UK, 2016. Her
PhD thesis "A Sociolinguistic Investigation of Two Hourani
Features in Souf, Jordan" mainly discusses phonological
and morphological variation in the dialect of Souf. Since
October 2017 Areej has started working as an Assistant
Professor of English Language and Translation at Jerash
University, Jordan.

استقصاء اجتامعي لغوي :منوذج من سامت
سوف ،األردن
اللهجة الحورانية يف بلدة ُ

A Sociolinguistic Investigation of Two Horani
Features in Souf, Jordan

تبحــث هــذه الورقــة التبايــن االجتامعــي اللغــوي يف اللهجــة التقليديــة
لبلــدة ُســوف يف ســهل حــوران شــال األردن .يتــم فحــص متغرييــن:
(ك) :عــدم التغويــر (/ )Depalatalizationك/؛ (ل) :عــدم اإلطبــاق
(/ )Develarizationل ،/وذلــك وفقًــا للقيــود اللغويــة الداخليــة
ولعاملــن اجتامعيَّــن خارجيَّــن :العمــر والجنــس .إن التغويــر املــروط
لـــ /ك /ووجــود بديــل صــويت مغلَّــظ مــن /ل /هــا مــن أهــم الســات
الصوتيــة للهجــات حــوران عمو ًمــا .تقــدم هــذه الورقــة تحليـ ًـا كم ًيــا يف
إطــار نظريــة التبايــن باســتخدام برنامــج االنحــدار اللوجســتي املتعـ ّدد
( .)Rbrulيتــم التعامــل مــع تغويــر /ك /عــى مســتويني ،وإذًا ،ينطــوي
عــى متغرييــن .1 :املتغــر الصــويت (ك) يف جــذر الكلمــة .2 .املتغــر
املورفوصــويت يف الحقــة املؤنــث ( .)ik-وإجــالً  ،تُظهــر النتائــج أن
النســاء أكــر تحفظًــا يف مــا يتعلــق باســتخدام كل مــن هــذه الســات
التقليديــة ،مــا يشــر إىل أن املــرأة تحافــظ عــى األســلوب املحــي يف
الــكالم عــى نحــو أكــر اتســاقًا .تعتمــد الورقــة طريقــة تأويــل النتائــج
التــي تركــز عــى القضايــا املحليــة ،مبــا يف ذلــك البنيــة االجتامعيــة
للمجتمــع ،والفضــاء ،ومنــط اإلنتــاج املحــي وأدوار النــوع االجتامعــي.

This study investigates sociolinguistic variations in the
traditional dialect of Souf, a Horani town in northern
Jordan. Two variables are examined: (k): depalatlization
of /k/; and (l): develarization of /l/, according to internal
linguistic constrains and two external social factors:
namely age and sex. Conditioned palatlization of /k/ and
the presence of a dark allophone of /l/ are two of the most
salient phonological features of the dialects of Horan in
general. The present study provides a quantitative analysis
within the framework of Variationist Theory, using the
multiple logistic regression program Rbrul. Palatalization of
/k/ is treated at two levels and thus involves two variables:
1. Phonological variable (k) in the stem of the word. 2.
Morphophonemic variable (–ik) in the feminine suffix -ik.
Overall, the results show that women are more conservative
with respect to the usage of both these traditional features,
thus indicating that women preserve the local way of speech
more consistently.
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أنس القطيط
Anas Iqtait
طالــب دكتــوراه يف مركــز الدراســات العربيــة واإلســامية يف الجامعــة
الوطنيــة األســرالية ،حيــث يحــارض أيضً ــا يف االقتصــاد الســيايس
وديناميــات التجــارة يف الــرق األوســط .عمــل ســابقًا مــع منظــات
األمــم املتحــدة يف فلســطني ،ومنظمــة أوكســفام الدوليــة ،والوكالــة
الكوريــة للتعــاون الــدويل ،عمــل زميـ ًـا باحثًــا يف جامعــة بريزيــت يف
.2017
االقتصاد السيايس للحكم يف فلسطني:
مقاربة من منظور الدولة الريعية

مــع توقيــع اتفاقيــات أوســلو عــام  ،1993اســتهلّت صناعــة املســاعدات
الدوليــة عملياتهــا الجامهرييــة يف فلســطني لتشــكل بُعــ ًدا جديــ ًدا
مــن التعقيــد ضمــن مصفوفــة التطــ ّورات االجتامعيــة والسياســية
واالقتصاديــة يف فلســطني .وكان واض ًحــا أن الســلطة الفلســطينية
الناشــئة حديثًــا ســتحتاج إىل دعــم مــايل دويل كبــر مــن أجــل تنفيــذ
مهامتهــا الجديــدة املتمثلــة بــإدارة املراكــز الســكانية الفلســطينية يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،والحفــاظ عــى الرتتيبــات األمنيــة مــع
إرسائيــل ،والتفــاوض بشــأن تســوية نهائيــة .تضــع هــذه الورقــة األســس
النظريــة لتصنيــف إي ـرادات املعونــة والتخليــص الجمــريك باعتبارهــا
مصــادر خارجيــة للدخــل تخضــع لســيطرة أطـراف ثالثــة .ويتيــح هــذا
التصنيــف اســتخدام نظريــة الدولــة الريعيــة ( )RSTيف ســياق الريعيــة
السياســية .ومــن الجديــر باملالحظــة أن النظريــة مل تعالَــج عــى نحــو
شــامل يف ســياق الريــع الســيايس بخــاف ريــع املــوارد الطبيعيــة .ومــن
ثــ ّم ،تقــدم هــذه الورقــة ،أولً  ،مســاهمة نظريــة يف نظريــة الدولــة
الريعيــة ،ولكنهــا تع ـ ِّرف حــدود مــا يوصــف بأنــه الريعيــة السياســية.
وثان ًيــا ،تعالــج الفــروق الدقيقــة يف اإلدارة السياســية واالقتصاديــة يف
الســياق الفلســطيني مــن خــال معالجــة البيانــات االقتصاديــة التــي
تــم الحصــول عليهــا خــال البحــث امليــداين يف فلســطني .وثالثًــا ،تتع ّمق
الورقــة يف الديناميــات التــي تشــكّل تــوازن الســلطة الفلســطينية
اعتــا ًدا عــى مختلــف مصــادر الدخــل الخارجــي ،والعواقــب السياســية
واالقتصاديــة املرتبطــة بهــذا الســياق.

PhD Scholar in the Centre for Arab and Islamic Studies at
the Australian National University where he also lectures
on the Political Economy and Business Dynamics of the
Middle East. He has previously worked in Palestine with
the United Nations, Oxfam, and the Korean International
Cooperation Agency and has served as a Research Fellow at
Birzeit University in 2017.
The Political Economy of Governance in
Palestine: A Rentier Approach

With the signing of the Oslo Accords in 1993, the
international aid industry commenced its mass operations
in Palestine forming a new dimension of complexity in
the matrix of Palestine's social, political, and economic
developments. It became clear that the newly established
Palestinian Authority (PA) would require significant
international financial backing to carry out its newly
dictated mandates of administering Palestinian population
centers in the West Bank and Gaza, maintaining the order
of security with Israel, and negotiating a final settlement.
This proposed research lays the theoretical foundations to
categorize aid and clearance revenue as external sources
of income that are controlled by third parties. Such
categorization allows for the utilization of Rentier State
Theory (RST) in the context of political rentierism. Hence,
this research will first propose a theoretical contribution to
RST, while also identifying the boundaries of what qualifies
as political rentierism. Secondly, it will address the nuances
of political and economic governance in the Palestinian
context by critically addressing economic data obtained
during fieldwork in Palestine. Thirdly, it will delve into
the dynamics shaping the PA's balancing act of different
sources of external income and the political and economic
consequences associated within this context.
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أنوار املحاجنة
Anwar Mhajne
طالبــة دكتــوراه يف قســم العلــوم السياســية يف جامعــة سينســينايت،
الواليــات املتحــدة األمريكيــة .وباحثــة زائــرة يف معهــد الــرق األوســط
يف جامعــة كولومبيــا .حصلــت عــى املاجســتري يف قســم الدراســات
النســائية مــن جامعــة سينســينايت .نالــت يف  ،2017منحــة تشــارلز
فيلبــس تافــت ( )Charles Phelps Taftمــن الجامعــة نفســها.

PhD candidate in the Department of Political Science at
the University of Cincinnati (UC) and a Visiting Scholar at
Columbia's Middle East Institute. She received her M.A. in
Women's Studies from UC. Mhajne is a Graduate School
Fellow and a Dean Dissertation Fellow.

الفرص السياسية والخيارات اإلسرتاتيجية:
جا
األخوات املسلامت يف مرص منوذ ً

Political Opportunities and Strategic Choices:
The Case of the Muslim Sisterhood in Egypt

كيــف بلــورت بنيــة الفــرص السياســية املشــارك َة السياســية للنســاء
اإلســاميات يف مــر؟ وبــدوره ،كيــف اســتطاع التنظيــم الســيايس
والتأطــر اإلســراتيجي للنســاء اإلســاميات إعــادة تشــكيل فرصهــ ّن
السياســية؟ أجابــت الباحثــة عــن هــذه األســئلة مــن خــال اعتامدهــا
املقابــات ووســائل التواصــل االجتامعــي واملقــاالت اإلخباريــة مصــادر
أوليـ ًة لدراســة إسـراتيجيات تعبئــة األخــوات املســلامت يف مــر خــال
الفــرة  .2017-2010تشــكل هــذه الورقــة إضافــة إىل القــدر الضئيــل
املتوافــر مــن التحليــات التــي تعتمــد مقاربــة بنيــة الفــرص السياســية
واملراعيــة للنــوع االجتامعــي ،وتتنــاول عالقتهــا بالنشــاط النســايئ
اإلســامي يف الــرق األوســط .وتكشــف كيــف أن االفتقــار إىل تحليــل
يراعــي النــوع االجتامعــي لــدى اعتــاد مقاربــة بنيــة الفــرص السياســية
واإلسـراتيجيات قــد يخفــي بعــض العمليــات السياســية املهمــة .وهــي
تطبّــق إطــا ًرا نظريًــا يــرى يف بنيــة الفــرص السياســية آليـ ًة ديناميكيــة.
تــدرس هــذه الورقــة كيــف أدى تبــ ّدل التحالفــات بــن الجيــش،
فضــا عــن عالقتهــم باملجتمــع املــدين ،إىل
والعلامنيــن ،واإلســامينيً ،
انفتــاح ســيايس عــى األخــوات املســلامت وردة ض ّدهــن ،وذلــك وف ًقــا
لطبيعــة التحالــف .ومــن أجــل معالجــة اســتجابة األخــوات املســلامت
للتغيــر يف بنيــة الفــرص السياســية ،تبحــث الورقــة وســائل التعبئــة
التــي تســتخدمها األخــوات املســلامت وإســراتيجيات التأطــر التــي
اتبعنهــا .وهــذا يلقــي الضــوء عــى تأثــر نشــاطات األخــوات املســلامت
يف دعــم النخــب السياســية ألجنــدات الجامعــة.

How did political opportunity structures (POS) shape
Islamist women's political participation in Egypt? How
did Islamist women's political organizing and framing
strategies, in turn, reshape their political opportunities? This
article answers these questions by using interviews, social
media, and news articles as primary sources to examine the
mobilizing strategies of the Muslim Sisterhood in Egypt
between 2010 and 2017. This dissertation contributes to
the few existent gender-sensitive analysis of POS structures
and their relationship to Islamist women's activism in the
Middle East. It reveals how a lack of gender analysis of POS
can mask certain important political processes. It further
examines how the shift in alliances between military,
seculars, and Islamists, as well as their relationship to civil
society has resulted in political opening for and backlash
against the Muslim Sisterhood. To address the response
of the Muslim Sisterhood to the change in the POS, the
'dissertation examines the mobilizing mediums the Sisters
utilize and their framing strategies, shedding light on how
the activities of the Muslim Sisterhood impacts the political
elites' backing for the movement's agendas.
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آيات حمدان
Ayat Hamdan
طالبــة دكتــوراه يف معهــد الدراســات العربيــة واإلســامية يف جامعــة
إكســر ،موضــوع أطروحتهــا "التهجــر الصامــت يف فلســطني املحتلــة:
الخليــل وغــزة كدراســة حالــة" .وهــي حاصلــة عــى البكالوريــوس يف
التاريــخ والعلــوم السياســية ،واملاجســتري يف التاريــخ العــريب اإلســامي
مــن جامعــة بريزيــت .وعملــت مســاعدة تدريــس يف قســم العلــوم
السياســية يف الجامعــة نفســها .حصلــت عــى منحــة باحثــة زائــرة يف
مركــز دراســات اللجــوء يف جامعــة أكســفورد .تعمــل حال ًيــا باحثــة يف
املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات ،وســكرتري تحريــر مجلــة
أســطور للدراســات التاريخيــة.
التهجري وأمناط املقاومة يف الضفة الغربية

تشـكّل هــذه الورقــة جــز ًءا مــن مــروع أطروحــة الدكتــوراه وعنوانــه
"التعتيــم عــى عمل ّيــة التهجــر والرتحيــل يف فلســطني املحتلــة :الخليــل
وقطــاع غــزة منوذجــن" الــذي يســعى لربــط ظاهــرة النــزوح القــري
داخــل فلســطني يف أعقــاب عــام  1967مــن خالل توثيــق معانــاة األفراد
ـي
النازحــن وتحليلهــا .تــرز األبعــاد املعــارصة لعمليــة التهجــر منوذجـ ْ
الخليــل وقطــاع غــزة اللذيــن شــهدا التهجــر الداخــي القــري يف
الســنوات التــي أعقبــت  .2008تســتعرض هــذه الورقــة أمنــاط املقاومــة
التــي اعتمدهــا أشــخاص تع ّرضــوا للتهجــر القــري الداخــي يف مدينــة
الخليــل .وتتنــاول قــدرة الشــعب عــى املقاومــة والبقــاء يف املنــازل
واملــدن ،إىل جانــب الحــاالت التــي أجــروا فيهــا عــى الف ـرار .تتط ـ ّرق
الباحثــة إىل اآلليــات واإلس ـراتيجيات التــي اعتمدهــا الفلســطينيون يف
مــا يتعلــق مبــا ع ّرفــه جيمــس ســكوت باملقاومــة بالحيلــة (أو املقاومــة
ـر الفلســطينيون السياســة
اليوميــة) .تــرح الورقــة بوضــوح كيــف يفـ ّ
اإلرسائيليــة ،ويطـ ّورون آليــات ملقاومتهــا والصمــود يف وجههــا .مــن ثــم
تصبــح هــذه املقاومــة جــز ًءا مــن النســيج اليومــي ملدينــة الخليــل.
وانطالقًــا مــن شــهادة ســكان مدينــة الخليــل ،تبـ ّـن هــذه الورقــة كيــف
اعتمــدت إرسائيــل عامــل الخــوف آليــة للســيطرة ،ووســيلة ميكــن مــن
خاللهــا تربيــر التهجــر وتكريســه عمليــة ف ّعالــة ومســتم ّرة.

PhD student at the Institute of Arabic and Islamic Studies
at the University of Exeter. Her doctoral thesis is entitled
"Silent Displacement in Occupied Palestine: Hebron and
Gaza as a Case Study". She holds a BA in History and
Political Science and an MA in Islamic Arab History from
Birzeit University. She also works as a teaching assistant in
the political science department of the University of Exeter.
She received a Visiting Scholar Fellowship at Refugee
Studies Centre at the University of Oxford and is currently
an assistant researcher at the Arab Center for Research and
Policy Studies and the Editorial Secretary of the Ostour
journal for Historical Studies.
Displacement and Modes of Resistance in the
West Bank

The article is part of a PhD dissertation project called
Silencing Displacement and Transfer in Occupied Palestine:
The Cases of Hebron and the Gaza Strip, which addresses
contemporary dimensions of displacement, specifically
focusing on the period after 2008. This article will explore
modes of resistance adopted by Palestinians exposed to
internal forced displacement in the city of Hebron. It will
examine the ability of Palestinians to resist and remain in
their homes and city, along with instances in which they
were forced to flee. The author reviews the mechanisms and
strategies adopted by Palestinians with reference to what
James Scott has termed "everyday resistance". Drawing on
testimonies of residents of the city of Hebron, the author
demonstrates how resistance has become part of the city's
'everyday' fabric, how Israel has used fear as a mechanism
of control and how displacement has been justified and
established as an active and ongoing process.
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آية أبو بشري
Ayah Abubasheer
طالبــة دكتــوراه يف الفكــر االجتامعي والســيايس يف الجامعــة الكاثوليكية
األســرالية .حاصلــة عــى املاجســتري يف السياســة العامليــة (املجتمــع
املــدين العاملــي) مــن كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية (.)LSE
تتمحــور اهتامماتهــا البحثيــة حــول التغيــر االجتامعــي اإليجــايب،
وقضايــا املــرأة يف الــرق األوســط .وتركّــز أبحاثهــا عــى نظريــات
مــا بعــد االســتعامر والنســوية اإلســامية ،والحكــم الــذايت ،والتمثيــل،
والحريــة ،والعوملــة ،ووســائل التضامــن.
تعقب العنف املعريف يف أيديولوجيا الجندر
لحركة حامس :من تجربة الحركة النسائية
اإلسالمية وعدم رضاها يف غزة

تــأيت هــذه الورقــة يف ســياق استكشــاف مــدى إمكانيــة تبديــد اللبــس
القائــم بشــأن القهــر االجتامعــي والديــن يف مجتمعــات يعــاين ســكانها،
والنســاء بصفــة خاصــة ،مكانــة مغمــورة .وتــدرس الورقــة العقيــدة
اإلســامية للنــوع االجتامعــي لــدى حركــة حــاس وتتنــاول دور النســاء
اإلســاميات يف التعبئــة االجتامعيــة والسياســية يف قطــاع غــزة .وتــرى
الباحثــة أن حــاس تصبــح براغامتيــة عندمــا تواجــه قضايــا املــرأة،
يتبــن مــن
لكــن عقيدتهــا مل تتغــر البتــة أو حتــى تقــع يف تناقــضّ .
تت ّبــع وجهــة النظــر املحافظــة الجديــدة لحــاس تجــاه املــرأة ،أنهــا
تقــوم عــى العقائــد الدينيــة والدعــم العلنــي للنشــاط النســايئ .ومــع
ذلــك ،هنــاك جوهــر غــر قابــل للتغيــر يتنــاول أدوار املــرأة املســلمة
وحدودهــا وال يــزال يحرصهــا ضمــن القــراءة التقليديــة للنصــوص
املق ّدســة .تعـ ّـر الباحثــة عــن اقتناعهــا بــأن هــذا التفســر قيّــد النســاء
بعقيــدة تقــوم عــى الســيطرة الذكوريــة .صحيــح أن الباحثــة تثــر
أدوار النســاء اإلســاميات وفاعليتهــن يف حــاس ،إال أنهــا تــرى أنهــن ال
ميلكــن القــدرة عــى تحــدي األعـراف املحافظــة التــي تُـ َّرر عــادة باســم
اإلســام .كــا أنهــن مل يقمــن بــأي مبــادرة إصــاح إســامية للنظــام
التمييــزي القائــم يف مجتمــع أبــوي مثــل غــزة .ويشــكل هــذا عنفًــا
معرف ًيــا بســبب التقاطــع بــن مســتويات االضطهــاد التاريخــي الــذي
واجهتــه هــؤالء النســاء ،أولً باعتبارهــن فلســطينيات اس ـتُعمرن منــذ
فــرة طويلــة ،وثانيًــا باعتبارهــن نســا ًء يعشــن يف مجتمــع أبــوي.

PhD student of Social and Political Thought at the Australian
Catholic University. She holds a Master's degree in Global
Politics (Global Civil Society) from the London School of
Economics and Political Science (LSE). Ayah is passionate
about positive social change and Middle Eastern women's
issues. Her doctoral research focuses on postcolonial
theories, Islamic feminism, autonomy, agency, freedom,
globalization and means of solidarity.
Tracking Epistemic Violence in Hamas Gender
Ideology: Islamist Women's Movement and
its Discontents in Gaza

This paper explores the possibilities of clearing up
the conflation between social coercion and religion in
communities where its population, and women particularly,
are in a "submerged status". It examines the Islamist gender
ideology of Hamas and the role of Islamist women in social
and political mobilization in the Gaza Strip. It argues that
Hamas has been pragmatic when faced with women's issues,
but its ideology has never changed or been contradictory.
Hamas' neoconservative view of women is based on both
religious doctrines and public support for women's activism.
"However, there is an unchangeable essence of a "Muslim
women's roles and its boundaries that are still confined
within the traditional reading of the sacred texts. The author
contends that this one interpretation has been limiting
women to a hegemonic, male-dominated gender ideology,
and argues that Islamist women are not having access to
challenge the conservative norms that are usually justified
under the name of Islam. They are also not inaugurating
any Islamic reforms of the existing discriminatory system
in a patriarchal society like Gaza. This constitutes epistemic
violence because of the intersecting levels of historical
oppression they faced first as Palestinians who have been
colonized for decades, and second as women living in a
patriarchal society.
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إميان تاوى
Imen Tewa
PhD student in psychoanalysis and clinical psychology at .7 طالبة دكتوراه يف التحليل النفيس وعلم النفس املريض بجامعة باريس
the University of Paris VII. She holds a Research Master's ،7 وهي حاصلة عىل ماجستري بحث يف التحليل النفيس من جامعة باريس
degree in Psychoanalysis from the University of Paris VII ،وعىل شهادة املاجستري املهني يف علم النفس الرسيري من جامعة تونس
and a Master's degree in Clinical Psychology from the
.متخصصة يف علم نفس الطفل واملراهق والعالج العائيل
University of Tunis, specializing in child and adolescent
من السعي نحو األمثل إىل االنخراط يف التط ّرف
psychology and family therapy.
 وأســباب،يتمثــل موضــوع هــذا البحــث يف “جهاد” املراهقات يف فرنســا
From Striving towards the Ideal to Immersion
 والعوامــل النفســية،انخراطهــن يف الحــركات الراديكاليــة الجهاديــة
in Extremism
التــي أدت إىل ذلــك؛ إذ تُســائل أطروحتهــا شــكل العائلــة يف املجتمــع
This paper concerns itself with jihadism among adolescent ) بِنيــة األرسة يف شــكلها املوغــل يف الحداثــة،الفرنــي (ويف الحصيلــة
girls in France, the reasons behind their involvement in  يف اعتقــا ٍد بــأ ّن ذلــك مــن املحــددات،وأنســجة العالقــات داخلهــا
radical jihadist movements, and the psychological factors ، يف هــذا اإلطــار.النفســية التــي مــن شــأنها أن تدفــع نحــو الراديكاليــة
influencing their engagement in jihadism. The work  وكذلــك،تــم اعتــاد مقابــات إكلينيكيــة مــع العديــد مــن القارصيــن
concerns itself as well with the structure of the family in
.الشــباب املبلَّــغ عنهــم فتيــات وفتيانًــا
France, and particularly the modern concept of the nuclear
family and the relationships within it, out of a belief that
these family factors are psychological determinants which
drive the subjects of the research study to jihadism. .
The work relies on a number of clinical interviews with
adolescent and pre-adolescent subjects of both genders.
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إميان مدفوين
Imene Medfouni
طالبــة دكتــوراه يف كليــة اللغــات ودراســات املناطــق يف جامعــة
بورتســموث يف اململكــة املتحــدة ،حاصلــة عىل املاجســتري يف اللســانيات
التطبيقيــة وشــهادة تدريــس اللغــة اإلنكليزيــة كلغــة أجنبيــة مــن
جامعــة العــريب بــن مهيــدي ،أم البواقــي يف الجزائــر .تتمحــور أبحاثهــا
حــول تطبيــق اللغــة اإلنكليزيــة وســيلة للتعليــم يف التعليــم العــايل يف
الجزائــر .مهتمــة باستكشــاف السياســات واملواقــف واملشــاهد اللغويــة.
االتجاهات حول استعامل اإلنكليزية أداة للتدريس
يف التعليم العايل الجزائري

بعــد أن أصبحــت اللغــة اإلنكليزيــة رك ًنــا أساســ ًيا للحصــول عــى
شــهادات الدراســات العليــا العامليــة وذات التقييــم العــايل ،فــإن
اســتخدامها لغــ ًة للتدريــس تعرتضــه تحديــات كبــرة مــن الناحيــة
اللغويــة ومــن حيــث تخطيــط التعليــم .ولكــن ،عنــد اســتخدام اللغــة
ـبب مــوت اللغــة أو
اإلنكليزيــة لغ ـ ًة للتدريــس فهــي تُتهــم بكونهــا سـ َ
تهميشــها يف املجتمــع املتعــدد اللغــات ،وتُتهــم أيضً ــا بكونهــا مســب ًبا
لصعوبــات التعلــم ولتــرب الطلبــة مــن ســلك التعليــم يف الــدول غــر
املتحدثــة باإلنكليزيــة .ويف حــن يســتمر الجــدل ،فــإن تعقيداتــه تكــر
وتصبــح ذات أهميــة يف الجزائــر ،ولكــن يُالحــظ أن االهتــام الــذي
أُعطــي الســتخدام اللغــة اإلنكليزيــة لغــ ًة للتدريــس قليــل ضمــن
دراســات مــا بعــد االســتعامر يف الســياق األفريقــي ،وبخاصــة يف الجزائر.
تهــدف هــذه الورقــة إىل إثـراء هــذا النقــاش عــر تســليط الضــوء عــى
الخالفــات املوجــودة حــول اســتخدام اللغــة اإلنكليزيــة لغـ ًة للتدريــس،
وخاص ـ ًة أن الجامعــات بأنواعهــا املختلفــة يف الجزائــر (الفرنكوفونيــة،
والعربيــة ،والرببريــة ،واملحليــة الرئيســة أو الهامشــية ،وحتــى جامعــات
النخــب وغــر النخــب) تعرضــت لهــذا النقــاش وتخــوض فيــه يف ســبيل
فهــم أعمــق لوســائط التعليــم ،وجــداالت اســتخدام اللغــة
توفــر ٍ
اإلنكليزيــة لغ ـ ًة للتدريــس .تعــرض هــذه الورقــة املباحــث املختلفــة
الســابقة لتشــكل نو ًعــا مــن الحــوار الداخــي بــن الجانــب الــذي يُـ ِـر
عــى التقيــد بقواعــد اللغــة واملامرســات اللغويــة الواحــدة ضمــن
جانــب آخــر يــر عــى اســتخدام منظومــة متعــددة اللغــات.

PhD student at the School of Languages and Area Studies,
University of Portsmouth, UK. She holds an MA in Applied
Linguistics and TEFL from the University of Larbi Ben
M'hidi at Oum El Bouaghi, Algeria. Her PhD research
project focuses on English as a medium of instruction in
Algerian higher education. She is particularly interested
in exploring language politics, attitudes and linguistic
landscape.
Attitudes Towards English as a Medium of
Instruction in Algerian Higher Education

While English as a medium of instruction (EMI) has
become a principle element for an international and highlyranked education, it has been widely challenged from both
linguistic and educational perspectives. EMI is blamed
for language death or marginalization in multilingual
societies as well as difficulties in learning and student
failure and dropout in non-English speaking countries.
While the debate continues, its implementation has grown
in importance in Algeria. Little attention however has been
given to EMI studies in African postcolonial contexts,
particularly Algeria. This paper aims to contribute to this
area of research and offer important insights into the
controversies over EMI. Different linguistic and regional
universities in Algeria (Francophone, Arabophone or
Berbophone, metropolitan or peripheral and elite or nonelite) have been included in this discussion in order to
offer a deeper understanding of medium of instruction and
EMI debates. The findings display a mismatch between a
monolingual mindset language policy and actual language
practices within an unacknowledged multilingual setting.
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باسم محمود
Basem Mahmud
PhD student in Sociology at the Free University of Berlin.
The topic of his thesis is "A Grounded Theory Approach to
Emotions and Belonging after Forced Migration: the Case
of Syrian Refugees and Asylum Seekers in Berlin." He holds
a Licentiate (equivalent to a Master's degree) in Sociology
from the University of Granada in Spain and an MA in
Arabic and Hebrew from the same university.
Social Sciences in the Arab Context:
the Need for Grounded Theory

This paper suggests "grounded theory" as a methodology
capable of contributing effectively and efficiently to
overcoming impediments to the social sciences in the
Arab context. To this end, it presents the procedures and
inductive method of this approach, arguing that it can be
conducive to the construction of theory based more on
empirical data than on preconceived theories. The paper
discusses theoretical and practical benefits of adopting this
approach to field research in Arab societies. It also addresses
challenges faced by those who use it, both in general and in
the Arab world in particular, offering some ideas on how
to manage these. Finally, it concludes with a number of
suggestions for enhancing the practice of Grounded Theory
in Arab universities and research centers.

.طالــب دكتــوراه يف معهــد علــم االجتــاع يف جامعــة برلــن الحــرة
 "مقاربــة نظريــة مجــذرة لالنفعــاالت واالنتــاء:موضــوع أطروحتــه
 وطالبــي اللجــوء الســوريني يف،يف الهجــرة القرسيــة حالــة الالجئــن
 حاصــل عــى ليســانس يف السوســيولوجيا مــن جامعــة غرناطــة."برلــن
 إضافــة إىل ماجســتري يف الثقافتــن العربيــة والعربيــة مــن،يف إســبانيا
.الجامعــة نفســها
:نحو علوم اجتامعية يف السياق العريب
يف الحاجة إىل استخدام منهجيات النظرية املجذَّرة

) منهجي ًةGrounded Theory( تقــرح هــذه الورقــة النظريــة املجــذرة
قــادرة عــى املســاهمة بفاعلية وكفــاءة يف مواجهــة األزمــات واملعوقات
، لذلــك.التــي تحــول دون تأســيس علــوم اجتامعيــة يف الســياق العــريب
تقــدم عرضً ــا لهــذه املنهجيــة وإجراءاتهــا وطريقتهــا االســتقرائية التــي
 وليــس عــى،تقــود إىل بنــاء نظريــة قامئــة عــى البيانــات امليدانيــة
 كــا تناقــش الفوائــد النظريــة والعمليــة؛ ألجــل.نظريــات مســبقة
 وتبحــث،اعتامدهــا يف البحــوث امليدانيــة عــن املجتمعــات العربيــة
 ويف العــامل العــريب،التحديــات التــي قــد تواجــه املشــتغلني فيهــا عمو ًمــا
 ثــم تخلــص. وتقــدم بعــض األفــكار والطــرق للتعامــل معهــا.خصوصــا
ً
إىل جملــة مــن املقرتحــات الرضوريــة لتعزيــز مامرســتها يف الجامعــات
.واملراكــز البحثيــة العربيــة
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بدر موىس السيف
Bader Mousa Al-Saif
طالــب دكتــوراه يف قســم التاريــخ يف جامعــة جــورج تــاون .حاصــل
عــى املاجســتري يف الرتبيــة واملاجســتري يف علــم الالّهــوت مــن جامعــة
هارفــرد .ونــال درجــة املاجســتري يف القانــون مــن كليــة الدراســات
الرشقيــة واألفريقيــة يف جامعــة لنــدن .تتنــاول أبحاثــه تاريــخ الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا وتاريــخ اإلســام والفكــر اإلســامي والتاريــخ
الفكــري والتج ـ ّدد الدينــي.
اإلصالح الديني يف مرص بني محمد الباهي
والدولة القومية

يعتقــد العديــد مــن الباحثــن أن النشــاط املفعــم بالحيويــة لإلصــاح
الدينــي النابــض يف مــر أوائــل القــرن العرشيــن قــد دخــل يف مرحلــة
ســبات بــن أربعينيــات القــرن املــايض وأوائــل الســبعينيات .مــا مــدى
دقــة هــذه املزاعــم املتعلقــة بخطــاب اإلصــاح الدينــي ونشــاطه
يف مــر يف منتصــف القــرن العرشيــن؟ مــن خــال تحليــل دقيــق
للنصــوص واســتعراض تاريخــي ،يســعى الباحــث إلظهــار الرتابــط بــن
املحتــوى والســياق يف تصــور اإلصــاح الدينــي يف مــر يف منتصــف
القــرن العرشيــن مــن خــال مثــال يســوقه عــن العالِــم األزهــري محمد
الباهــي .ومــن بــن مختلــف املتغــرات التــي أثــرت يف بيئــة عمــل
الباهــي ،كان دور الدولــة املرصيــة بالــغ األهميــة .يعمــل الباحــث عــى
إظهــار التأثــر الواســع للدولــة يف أفــكار الباهــي ونشــاطاته يف كلٍ
مــن تصــوره لإلصــاح واملوقــف مــن إنتــاج إصــاح الدولــة مــن خــال
اإلصــاح املزعــوم لألزهــر .ويكشــف عــن طــرق التأثــر املتبــادل مــا بــن
علــاء الديــن والدولــة املرصيــة ،وكيــف ميكــن التوفيــق بينهــا عــى
الرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجهــه يف ظـ ّـل املنافســة عــى مؤسســة
األزهــر بــن علــاء الديــن والدولــة .وقــد اعتمــدت مــر يف منتصــف
القــرن العرشيــن خطابًــا ونشــاطًا لإلصــاح الدينــي عــر الــدور القــوي
الــذي اضطلعــت بــه الدولــة املرصيــة بصفتهــا طرفًــا يف عمليــة اإلصــاح
الدينــي ،إىل جانــب شــبكة متنوعــة مــن علــاء الديــن اإلصالحيــن
املرصيــن الــذي يع ـ ّد الباهــي مــن أبرزهــم.

PhD candidate at Georgetown University's History
Department with a focus on the history of the Middle East
and North Africa, the history of Islam, Islamic thought,
intellectual history, and religious renewal. Al-Saif holds a
Master of Education and a Master of Theology, both with
honors from Harvard University, and a Master of Law
with Distinction from the School of Oriental and African
Studies, University of London.
Religious Reform in Egypt between
Muhammad al-Bahi and the Nation-State

Various scholars believe that the vibrant religious reform
activity of early twentieth-century Egypt entered a dormant
phase between the 1940s and the early 1970s. How accurate
are these claims on religious reform discourse and activity
in mid-twentieth-century Egypt? Through a rigorous
textual analysis and historical review, I plan on showing the
interdependency of content and context in the articulation
of religious reform in mid-twentieth-century Egypt through
the example of Azharite 'alim, Muhammad al-Bahi. Among
the various variables affecting Bahi's environment, the role
of the Egyptian state stands paramount. This article's goal
is to show the pervasive influence of the state on the ideas
and activities of Bahi in both his articulation of reform and
attitude towards the production of state reform through
the purported reform of al-Azhar. The paper reveals the
ways in which religious scholars and the Egyptian state
influenced each other, and how this seemingly uneasy
combination could coexist through a competition over an
institution that was claimed by both the 'ulama and the
state: al-Azhar. Mid-twentieth-century Egypt, therefore,
exhibited religious reform discourse and activity through
the powerful permeation of the Egyptian state as a religious
reform "actor" alongside a diverse network of Egyptian
'ulama reformers, of whom Bahi stands paramount.
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بنان غرامس
Benan Grams
طالبــة دكتــوراه يف قســم التاريــخ يف جامعــة جــورج تــاون .حاصلــة
عــى املاجســتري يف الدراســات العربيــة مــن مركــز الدراســات العربيــة
املعــارصة يف جامعــة جــورج تــاون ،واملاجســتري يف التنميــة االقتصاديــة
والدراســات الدوليــة مــن جامعــة فريدريــك ألكســندر يف إرلنغــن
نورنبــرغ بأملانيــا .تتمحــور أبحاثهــا حاليًــا حــول التجربــة االجتامعيــة
والثقافيــة أثنــاء الحــرب العامليــة األوىل يف دمشــق.
قلق الذكورية ،التباس الذكورية:
الحرب العاملية األوىل كام يتذكرها السوريون

وضعــت حــوادث الحــرب العامليــة األوىل حــ ًدا ألربعمئــة ســنة مــن
الحكــم العثــاين ،لينبثــق بعدهــا بنــاء ســيايس جديــد يعــرف باســم
الــرق األوســط .وبعــد وقــت قصــر مــن الحــرب العامليــة األوىل،
نُــر عــدد كبــر مــن األعــال األدبيــة التــي عـ ّـرت عــن التضحيــات
عــرت األعــال
البرشيــة واالجتامعيــة التــي قُ ّدمــت خــال الحــربّ .
األدبيــة واألفــام والربامــج التلفزيونيــة التــي تناولــت تجــارب النــاس
خــال ســنوات الحــرب الصعبــة عــن املامرســة الثقافيــة الســتعادة
ذكــرى الحــرب يف ســورية .ســعت هــذه املامرســات لبنــاء ذاكــرة
جامعيــة نوعيــة عــن تجربــة الحــرب العامليــة األوىل والحكــم العثــاين
يف الــرق األوســط .تحلــل هــذه الورقــة أربــع مامرســات شــهرية
الســتعادة حــوادث الحــرب العامليــة األوىل يف ســورية .تركــز هــذه
املامرســات عــى كيفيــة النظــر إىل الذكوريــة خــال أوضــاع الحــرب
العامليــة األوىل يف ســورية ،مبــا يف ذلــك التجنيــد اإلجبــاري واملجاعــة
واملــرض ،وعمليــات اإلعــدام املشــينة بحــق املثقفــن العــرب يف عــام
 ،1916وأخ ـ ًرا الطموحــات العربيــة لالســتقالل التــي تُ ّوجــت بالثــورة
العربيــة .كانــت هــذه املامرســات قامئــة عــى أســاس متييــز حــا ّد
بــن الجنســن ،وال ســيام يف مــا يتعلــق بالذكوريــة .تُســتعاد الحــرب
العامليــة األوىل باعتبارهــا تاري ًخــا يسـطِّره الرجــال ،وتُقــاس قســوة هــذا
التاريــخ باملفاهيــم الذكوريــة عــن البطولــة والهــوان .وتطــرح مامرســات
التباســا يف مفهــوم الذكوريــة يجعــل
اســتعادة الذكــرى يف ســورية ً
تعريفهــا مرنًــا .فــا تقتــر الذكوريــة عــى املفاهيــم التقليديــة عــن
الشــجاعة والقتــال العســكري ،بــل يُعــاد تعريفهــا مــن خــال إدراج
أعــال املراوغــة ،والفــرار ،واالنشــقاق.

PhD student in the Department of History at Georgetown
University. She is a holder of a Master of Arts of Arab
Studies from the Center for Contemporary Arab Studies in
Georgetown University, and a Master of Arts in Economic
Development and International Studies from Friedrich
Alexander University Erlangen-Germany. Currently, she is
researching the social and cultural experience of World War
I in Damascus.
Masculinity Anxiety, Masculinity Ambiguity:
WWI as Remembered in Syria

World War I events brought an end to four hundred years
of Ottoman rule that birthed a new political construction
known as the Middle East. Shortly after WWI, a plethora
of literary works were published that reflected on the
human and social sacrifices made during the war. Works
of literature, films, and TV shows of people's experiences
during the war's hard years constituted the cultural
remembrance practices in Syria. These practices sought to
construct a specific collective memory of WWI experience
and Ottoman rule in the Middle East. This paper analyzes
four famous Syrian remembrance practices of WWI events
in Syria. These show how masculinity is negotiated during
WWI conditions in Syria including forced conscription,
famine and disease, the infamous executions of Arab
intellectuals of 1916, and finally the Arab aspirations for
independence that culminated in the Arab revolution.
Remembering WWI as a history dominated by men, makes
the severity of this history measured by masculine notions
of heroism and humiliation. Syrian remembrance practices
offer an ambiguity to the concept of masculinity that
makes its definition flexible. Masculinity is not limited to
traditional notions of bravery and military fighting. Instead,
it is redefined through the inclusion of acts of evasion,
desertion, and defection.
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ت ُقى هالل
Toqa Hilal
PhD candidate in Audiovisual Communication and Media
studying at the Jacobs University in Bremen. She holds a
Master's in International Media Studies and one in Teaching
German as a Foreign Language, and a Bachelor's degree
in German and English. She works as a German-EnglishArabic interpreter, translator, editor and journalist.

طالبــة دكتــوراه يف جامعــة جاكوبــس يف مدينــة برميــن األملانيــة
ـي ماجســتري :األوىل
اختصــاص اإلعــام والتواصــل البــري .نالــت درجتـ ْ
يف الدراســات اإلعالميــة الدوليــة ،والثانيــة يف تعليــم اللغــة األملانيــة
كلغــة أجنبيــة ،كام حصلــت عــى البكالوريــوس يف األملانيــة واإلنكليزية.
مرتجمــة فوريــة تتقــن اللغــات األملانيــة واإلنكليزيــة والعربيــة .وتعمــل
محــر ّرة وصحافيــة.

Audiovisual Communication of Terrorism:
The Case of Daesh..

وسائل التواصل السمعية والبرصية لإلرهاب:
حالة داعش

The first section of this PhD thesis highlights the various
definitions of terrorism, with an emphasis on labeling an
incident as an act of terrorism. The second section throws
some light on the main historical events contributing to the
inception of Daesh, starting from the days of the Sykes-Picot
agreement to the brutal crackdown by the Assad regime in
response to initially peaceful calls for reform, as well as the
fissuring of Iraq and the US intervention, among others.
Audiovisual content analysis is used to reveal the production
structures, strategic functions and intended meanings of
Daesh's videos and attacks. Based on the findings of the
content analysis, media visual framing analysis is conducted.
In addition, the CNN, BBC, Al Jazeera and ARD online
website news coverage of four Daesh-related attacks are
further analyzed to demonstrate, how Daesh-related attacks
were framed. Premised on the results of the above, and a
comparison between the audiovisual frames deployed by
Daesh with those of online news media, suggestions and
recommendations are offered.

يلقــي القســم األول الضــوء عــى مختلــف تعريفــات اإلرهــاب ،مــع
الرتكيــز عــى وصــم الحــادث بأنــه عمــل إرهــايب .أمــا القســم الثــاين
فيســلط بعــض الضــوء عــى األحــداث التاريخية الرئيســة التي ســاهمت
يف نشــوء داعــش ،بــد ًءا مــن أيــام اتفــاق ســايكس بيكــو وصــولً إىل
القمــع الوحــي الــذي مارســه نظــام األســد ر ًدا عــى الدعوات الســلمية
إىل اإلصــاح يف البدايــة ،إضافــة إىل تش ـظّي الع ـراق وتدخــل الواليــات
املتحــدة مــن بــن أمــور أخــرى .ولكونهــا دراســة كيفيــة ،يُســتخدم
تحليــل املحتــوى الســمعي والبــري ملعرفــة بنــى اإلنتــاج والوظائــف
اإلســراتيجية واملعــاين املقصــودة ألرشطــة الفيديــو والهجــات التــي
شــنها تنظيــم داعــش .واســتنا ًدا إىل نتائــج تحليــل املحتــوى ،يُجــرى
تحليــل التأطــر البــري لوســائل اإلعــام .وإضافــة إىل ذلــك ،يتــم
تحليــل التغطيــة اإلخباريــة التــي قامــت بهــا مواقــع متوافــرة عــى
الشــبكة العنكبوتيــة عائــدة إىل محطــة يس إن إن األمريكيــة ،وهيئــة
اإلذاعــة الربيطانيــة (يب يب يس) ،والجزيــرة ،وموقــع ( )ARDاألملــاين،
ألربــع هجــات مرتبطــة بداعــش إلظهــار كيــف تـ ّم تأطريهــا .واســتنا ًدا
إىل نتائــج الخطــوات الســابقة ،تُجــرى مقارنــة بــن األطــر الســمعية
البرصيــة التــي وظفهــا داعــش مســتخدم ًة وســائل اإلعــام اإلخباريــة
عــى الشــبكة العنكبوتيــة ،وتختتــم الورقــة باقرتاحــات وتوصيــات يف
مــا يتعلــق بالتغطيــة اإلعالميــة عــر اإلنرتنــت للهجــات اإلرهابيــة .إن
هــذه الورقــة ذات صلــة وثيقــة بعلــوم االتصــاالت ووســائل اإلعــام
اإللكرتونيــة الســائدة حال ًيــا.
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جاال رزق
Jala Rizeq
طالبــة دكتــوراه يف علــم النفــس العصبــي الرسيــري املتعلّــق بالنمــو
يف جامعــة يــورك يف تورنتــو بكنــدا .تشــغل أيضً ــا منصــب مســاعدة
تدريــس يف الجامعــة نفســها .عنــوان أطروحتهــا" :األفــكار املل ّوثــة
يف مرحلــة املراهقــة :العوامــل املســاهمة والفروقــات الفرديــة" .أ ّمــا
مرشوعهــا األكادميــي الشــامل فعنوانــه" :الصدمــة والتنبــؤ العاطفــي:
دور العوامــل الشــخصية والظرفيــة يف التنبــؤات العاطفيــة تجــاه
األحــداث الســلبية يف حيــاة الفــرد".
اآلثار املعتدلة للعوامل الشخصية والظرفية يف
التنبؤ العاطفي تجاه املآيس العامة

إن فهــم عمليــة التفكــر العاطفــي لــدى النــاس وردات فعلهــم عــى
أخبــار املــآيس العامــة أمــر مهــم ،بالنظــر إىل أن األزمــات اإلنســانية
صــارت مــن األخبــار اليوميــة .يتمثــل أحــد عنــارص عمليــة التفكــر
العاطفــي بقدرتنــا عــى التنبــؤ أو توقــع ردات فعلنــا العاطفيــة تجــاه
األحــداث التــي نختربهــا يف املســتقبل .وعــى الرغــم مــن أننــا نتوقــع
ردات فعــل عاطفيــة حساســة لنطــاق الحــدث إزاء مختلــف مجــاالت
املــآيس العامــة ،فــإن ردات فعلنــا العاطفيــة الحقيقيــة غــر حساســة
لنطــاق املــآيس الجاريــة .تتألــف هــذه الورقــة مــن دراســتني ركّزتــا
عــى فهــم العوامــل الشــخصية والظرفيــة التــي تؤثــر يف الحساســية
العاطفيــة ،ومــن ثــ ّم ،كثافــة ردات الفعــل العاطفيــة ودقتهــا عــى
املــآيس العامــة الكبــرة والصغــرة .وأظهــرت النتائــج عــدم الحساســية
العاطفيــة لــدى املشــاركني تجــاه املــآيس الكبــرة ،وتأثــر حساســيتهم
العاطفيــة الشــخصية وظرفهــم العاطفــي املؤقــت يف ردات فعلهــم
العاطفيــة .وتُناقــش اآلثــار املرتتبــة عــى معالجــة املعلومــات العاطفيــة،
وردات الفعــل املتمثلــة باالهتــام باملــآيس العامــة والتعاطــف معهــا.

PhD student in Clinical Developmental Neuropsychology,
York University. She also holds the position of Teaching
Assistant at York University. Her PhD dissertation is
entitled "Contaminated Mindware in Adolescence:
Contributing Factors and Individual Differences", with her
comprehensive project addressing "Trauma and Affective
Forecasting: The Role of Personal and Situational Factors in
Emotional Predictions towards Negative Life Events".
The Moderating Effect of Personal and
Situational Factors on Affective Forecasting
Toward Public Tragedies

Understanding people's emotional thought processing and
reactions to news of public tragedies is important, given
that humanitarian crises are daily news. One component
of emotional thought processing is our ability to predict
or forecast our emotional reactions to events we might
experience in the future. Although we predict scope-sensitive
emotional reactions to different scopes of public tragedies,
our true emotional reactions are insensitive to the scope of
ongoing tragedies. The current research comprised of two
studies focused on understanding personal and situational
factors that impact emotional sensitivity and in turn the
intensity and accuracy of emotional reactions to large and
small-scale public tragedies. The results demonstrated
participants' emotional insensitivity to larger tragedies
and the influence their personal emotional sensitivity
and a temporarily emotionally evoking situation have on
these emotional reactions. The implications for emotional
information processing, attention and compassionate
reaction to public tragedies, and funding services are
discussed.
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جالل عمران
Jalal Imran
طالــب دكتــوراه يف العلــوم السياســية يف جامعــة أكســفورد ،اململكــة
املتحــدة .حــاز املاجســتري يف الفلســفة يف السياســة املقارنــة مــن
جامعــة أكســفورد ،والبكالوريــوس يف االقتصــاد مــن الجامعــة األمريكيــة
يف بــروت .يــدرس الحــركات االجتامعيــة والعنــف ال َج ْمعــي يف الــرق
األوســط ،مــع إيــاء اهتــام خــاص بســورية.
استخدام وسائل التواصل االجتامعي
والفيديوهات يف دراسة االحتجاجات

فرصــا جديــدة أمــام
يتيــح التحويــل الرقمــي للمامرســات االجتامعيــة ً
دراســة السياســة املثــرة للجــدل .يل ّخــص الباحــث يف هــذه الورقــة
عــدة إســراتيجيات الســتخدام لقطــات الفيديــو التــي تــم تحميلهــا
عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي باعتبارهــا مصــادر لدراســة سياســة
الشــارع املثــرة للجــدل .كانــت فهرســة الحــوادث االحتجاجيــة يف صميم
دراســة الحــركات االجتامعيــة يف العقــود األخــرة .وقــد ثابــرت شــبكات
الصحافيني-املواطنــن والناشــطني عــى التحقــق مــن االحتجاجــات
وتوثيقهــا مــن أجــل اكتســاب الصدقيــة ،وخاصــة أنهــم قــد انخرطــوا
يف حــرب إعالميــة مــع الدولــة ،مــا يتيــح فرصــة لالســتخدام املنتظــم
لفيديوهــات وســائل التواصــل االجتامعــي يف دراســة االحتجــاج .وقــد
تقـ ّدم البيانــات املســتقاة مــن فيديوهــات وســائل التواصــل االجتامعــي
تصحيحــات لكثــر مــن تحيـزات االنتقــاء والتوصيــف يف تقاريــر وســائل
اإلعــام الســائدة ،حتــى يف املناطــق التــي تتمتــع مبســتوى أعــى مــن
حريــة وســائل اإلعــام .تناقــش هــذه الورقــة مشــكالت ترميــز األحــداث
االحتجاجيــة يف وســائل اإلعــام التقليديــة وتــرح الظــروف اإلعالميــة
خــال االنتفاضــة الســورية يف عــام  2011التــي أدت إىل نشــوء تقاريــر
إعالميــة بديلــة .وتوضــح باألمثلــة اإلســراتيجيات التــي اســتخدمها
الباحــث لتصنيــف فهــرس حــديث قوامــه  6800احتجــاج جــرت خــال
الشــهور الســتة األوىل مــن االحتجاجــات يف ســورية يف عــام .2011
وتُــوازن بــن نقــاط القــوة والضعــف لهــذه اإلس ـراتيجيات يف إتاحــة
فــرص للدراســات الكميــة والكيفيــة لالحتجاجــات ،وخاصــة يف ظــروف
الحكــم االســتبدادي.

PhD candidate in Politics at Oxford University. He studies
social movements and collective violence in the Middle East
with a focus on the case of Syria. Jalal completed an MPhil
in Comparative Politics from Oxford University and a BA
in Economics from the American University of Beirut. He
is currently developing research on military mobilisation.
The Uses of Social Media Videos in Studying
Protests

The digitization of social practices presents new opportunities
to study contentious politics. This paper outlines several
strategies for using video footage uploaded to social media
sites as sources for the study of contentious street politics.
Cataloguing protest events has been at the core of the study
of social movements in recent decades. Citizen-journalists
and activist networks were diligent in validating and
documenting protests to gain credibility, especially as they
engaged in a media war with the state. Data generated from
social media videos can provide corrections for many of
the selection and description biases in mainstream media
reporting, even in areas with higher level of media freedom.
This paper discusses the problems in protest event coding
from traditional media and explains the media conditions
during the Syrian uprising in 2011 which gave rise to
alternative media reporting. It illustrates the strategies
used by the author to compile an event catalogue of 6800
protests that occurred during the first six months of protests
in Syria in 2011. It weighs the strengths and weaknesses
of these strategies in the providing of opportunities for the
quantitative and qualitative study of protests, especially in
conditions of authoritarian rule.
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جنيفر مغنم
Jennifer Mogannam
طالبــة دكتــوراه يف الدراســات اإلثن ّيــة بجامعــة كاليفورنيــا ،ســان دييغــوPhD candidate in Ethnic Studies at the University of .
تتنــاول أطروحتهــا تالقــي املســارات الثوريــة ملنظمــة التحريــر والحركــة California, San Diego. Her dissertation examines the
convergence of the revolutionary trajectories of the Palestine
الوطنيــة اللبنانيــة يف الســبعينيات.
Liberation Organization (PLO) and the Lebanese National
العنف بوصفه وسيلة :املامرسة الفلسطينية
Movement (LNM) in the 1970s.

اللبنانية يف الثورة املشرتكة

تناقــش هــذه الورقــة فرضيــة الكفــاح املس ـلّح الــذي مارســته منظمــة
التحريــر الفلســطينية ،والحركــة الوطنيــة اللبنانيــة .وتســتند الورقــة
إىل التحالــف القائــم بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية ،والـــحركة
الوطنيــة اللبنانيــة ،بغيــ َة إثــارة مســائل تتعلّــق بالثــورة والعنــف يف
مختلــف الســياقات االســتعامرية ،وتتعلّــق إحداهــا باملســتوطن ،يف
حــن تنبثــق األخــرى مــن مفهــوم اإلمربياليــة ،لبلــورة مفهــوم الكفــاح
املس ـلّح يف املامرســات التحريريــة .تس ـلّط هــذه الورقــة الضــوء عــى
ثنائيــة مفهومــي العنــف والالعنــف ،عــن طريــق تحديــد مامرســات
الكفــاح املسـلّح ضمــن الســياق االســتعامري ومامرســات املقاومــة عــى
نح ـ ٍو أوســع ،وف ًقــا للســياق الــذي يظهــر فيــه العنــف والــذي يجــري
فهمــه عــى هــذا النحــو بطريقــة منطقيــة .كــا تهــدف هــذه الورقــة
إىل تحــدي املعايــر الســائدة واملامرســات املرتبطــة بالعنــف والنزعــة
العســكرية ،ومفهــوم العنــف املقبــول وغــر املقبــول .وانطالقًــا مــا
كتبــه فرانــز فانــون عــن العنــف ،تناقــش هــذه الورقــة أنــه يف ســياق
الحكــم االســتعامري واإلمربيــايل ،تكــون مجموعــات العالقــات عنيفــة
بصفــة عامــة ،ومــن ث ـ ّم تــؤدي جميــع األفعــال التــي تحصــل يف هــذا
الســياق إىل العنــف .أخــ ًرا ،ويف الوقــت الــذي تضفــي فيــه الهيمنــة
العســكرية وحدهــا الرشعيــة عــى العنــف مــن خــال تفضيــل الدولــة
األ ّمــة ،تــرى الباحثــه أن العنــف ليــس رشع ًيــا فحســب ،ولكنــه رضوري
أيضً ــا يف رصاع التح ـ ّرر ض ـ ّد لالســتعامر.

Violence as Method: Palestinian-Lebanese
Praxis in the Joint Revolution

This paper will specifically look at the assumption of armed
)struggle by the Palestine Liberation Organization (PLO
and the Lebanese National Movement (LNM). It examines
the alliance between the PLO and LNM specifically to
intervene in questions of revolution and violence in
different colonial contexts, one being settler and the other
manifesting through imperialism, to develop a notion of
armed struggle in liberatory praxis. This paper debunks
notions of a violence/non-violence dichotomy by situating
armed struggle practices within the colonial context and
broader practices of resistance, drawing upon the context
in which violence emerges and is discursively understood
as such. The paper works to challenge the dominant norms
and tropes associated with violence and militarism, what
is acceptable violence and what is not. Working through
Fanon's reading of violence, it argues that within the context
of colonial and imperial rule, all sets of relations are violent
and as such all acts within this context produce violence.
Ultimately, while militarism is only legitimated violence
through the privileging of the nation-state, the author
argues that violence is not only legitimate, but necessary in
anti-colonial liberation struggle.
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جهاد مشمون
Jihad Mashamoun
طالــب دكتــوراه يف الدراســات العربيــة واإلســامية يف معهــد الدراســات
العربيــة واإلســامية بجامعــة إكســر .عمــل مســاعد تدريــس يف قســم
الدراســات العليــا يف معهــد الدراســات العربيــة واإلســامية يف .2017
يشــغل حاليًــا منصــب مــد ّرس مســاعد يضطلــع مبســؤولية تنظيــم
حلقــات دراســية عــن الدراســات األمنيــة يف قســم العالقــات السياســية
والدوليــة يف الجامعــة نفســها.
املؤسسة السعودية :النظام املتشظي

مــن خــال اســتخدام مزيــج مــن نظريــة الهيمنــة عنــد أنطونيــو
غرامــي ومفهــوم العصبيــة عنــد ابــن خلــدون وكتابــات ميشــال
فوكــو بشــأن عالقــات الســلطة ،يركــز بحــث "أمـراء وماملــك متشــظية:
التوظيــف والتمويــل الخارجــي للمعارضــة السياســية" عــى كيفيــة دعم
رؤســاء أنظمــة متشــظية لجامعــات مســلحة يف بلــدان أخــرى للحفــاظ
عــى زعامتهــم ألنظمتهــم .وبنــا ًء عــى ذلــك ،تشــمل دراســات الحالــة
يف هــذه الورقــة مــا يــي :دعــم عمــر البشــر يف الســودان لحركــة
الجهــاد اإلســامي اإلريرتيــة والفصائــل التــي انبثقــت منهــا ،ودعــم
امللــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز آل ســعود للمتمرديــن الســوريني
املسـلّحني .بدايـةً ،يف ترشيــن األول /أكتوبــر  ،2016كان الباحــث ينــوي
اســتخدام أربــع دراســات حالــة وذلــك لالســتفادة مــن املقارنــة لتعزيــز
قيمــة البحــث .ولكنــه ق ـ ّرر يف الوقــت الراهــن الرتكيــز عــى دراس ـتَي
حالــة فحســب ،هــا اللتــان جــرى ذكرهــا آن ًفــا .والهــدف مــن ذلــك
هــو إظهــار فاعليــة تطبيــق اإلطــار النظــري املســتخدم يف البحــث.

MPhil/PhD Candidate of Arab and Islamic Studies within
the Institute of Arab and Islamic Studies [IAIS] at the
University of Exeter. In 2017, he was a Post-Graduate
Teaching Assistant [PTA] within the IAIS. Currently,
he is a PTA leading Security Studies seminars within the
Politics and International Relations department at the same
university.
Princes and Fractured Kingdoms: The
Outsourcing of Political Dissent

Relying on Antonio Gramsci's theory of hegemony, Ibn
Khaldun's concept of the asabiya and Michel Foucoult's
writing on power relations, this study examines how
heads of fractured regimes support armed groups in other
countries to maintain their leaderships over their regimes.
Accordingly, the case studies of this research are as follows:
Omar Al-Bashir of Sudan supporting the Eritrean Islamist
Jihad Movement, and the factions that came out of it, and
King Abdullah Ibn Al-Saud support for armed Syrian
insurgents. Having initially planned to use four case studies
to add further comparative value for this research, the
focus on the two case studies aims to effectively show the
application of the research's theoretical framework.
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حسام بن األزرق
Houssem Ben Lazreg
طالــب دكتــوراه ومــد ّرس مســاعد للّغتــن العربيــة والفرنســية يف قســم
اللغــات الحديثــة والدراســات الثقافيــة يف جامعــة ألربتــا ،كنــدا .عمــل
مســاعد تدريــس اللغــة العربيــة مــن برنامــج فولربايــت ملســاعدة
تدريــس اللغــات األجنبيــة يف جامعــة واليــة ميشــيغان األمريكيــة بدايــة
مــن  .2011-2010وتشــمل اهتامماتــه البحثيــة السياســة والرتجمــة،
والروايــات املصـ ّورة يف الــرق األوســط ،والحــركات اإلســامية الجهادية.
كشف التحيز يف متثيل النزاع السوري عرب
الرتجمة اإلعالمية

تشـكّل الحــرب األهليــة الســورية الحلقــة األخــرة مــا يســمى الربيــع
العــريب .فــا بــدأ عــى أنــه سلســلة مــن املظاه ـرات واالحتجاجــات
الســلمية التــي تطالــب بالفــرص االقتصاديــة والحريــات السياســية
تَحـ ّول إىل ن ـزاع مســلح بعــد أن قامــت حكومــة الرئيــس بشــار األســد
بقمــع االنتفاضــة بعنــف .ومــع مــرور الوقــت ،أصبحــت األرايض
الســورية ســاحة معركــة لقــوى إقليميــة ودوليــة كــرى مثــل روســيا
وإيـران واململكــة العربيــة الســعودية إضافــة إىل وكالئهــم .ومــن املثــر
لالهتــام أن جميــع املتحاربــن اســتخدموا وســائل اإلعــام الجامهرييــة
مــن أجــل تشــويه ســمعة خصومهــم باســتخدام الوصــم الســلبي
وبلــورة خطابــات عدائيــة .يــدرس الباحــث يف هــذه الورقــة كيــف تــم
متثيــل الفصائــل املتحاربــة يف وســائط اإلعــام الجامهرييــة مــن خــال
الرتجمــة .تتألــف البيانــات الــواردة مــن قصــص ومقــاالت صــادرة عــن
وســائل اإلعــام الدوليــة واإلقليميــة املختلفــة .وتشــمل البيانــات أيضً ــا
ترجــات خطابــات األســد وكبــار املســؤولني الســوريني ،وترصيحــات
املتمرديــن وتقاريرهــم عــن املعــارك واألزمــة اإلنســانية .يســتند التحليل
إىل إسـراتيجيات تأطــر الــرد يف الرتجمــة ( )Baker 2006مثــل التأطري
الزمنــي واملــكاين ،والتأطــر مــن خــال االنتقــاء ،والتأطــر مــن خــال
التخصيــص االنتقــايئ ،والتأطــر مــن خــال الوصــم ،وإعــادة املوضعــة
للمشــاركني .وتســتخدم الورقــة مفهو ًمــا أيديولوجيًــا مهـ ًـا آخــر لتفســر
األفعــال اللغويــة يف الحــرب األهليــة الســورية هــو مفهــوم لويــس
ألتــورس ( )1971عــن اســتجواب /منــاداة ( )Interpellationالــذوات
البرشيــة.

PhD candidate and a teaching assistant of Arabic/ French in
the Department of Modern Languages and Cultural Studies
at the University of Alberta. He was a Fulbright Foreign
Language Teaching Assistant of Arabic at Michigan State
University from 2010–2011. His research interests include
politics and translation, Middle Eastern graphic novels, and
Islamist militant movements.
Exposing Bias in the Representation of the
Syrian Conflict through Media Translation

The Syrian Civil War constitutes the last episode of the socalled 'Arab Spring'. What started as a series of peaceful
demonstrations and protests demanding economic
opportunities and political freedoms escalated into an
armed conflict after President Bashar al-Assad's government
violently repressed the uprising. Over time, the Syrian soil
became the battlefield for major regional and international
powers such as Russia, Iran and Saudi Arabia as well as their
proxies. Interestingly, all belligerents have used the mass
media to try to discredit their opponents by using negative
labels and constructing antagonistic discourses. This article
examines how the warring factions have been represented
in mass media through translation. The data consists of
stories and articles by various international and regional
media outlets as well as translations of Al Assad's speeches,
key Syrian officials' statements, the rebels' statements and
reports about the battles and the humanitarian crisis.
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حسام حسني
Hussam Hussein
زميــل باحــث مــا بعــد الدكتــوراه يف معهــد عصــام فــارس للسياســات
العامــة والشــؤون الدوليــة يف الجامعــة األمريكيــة يف بــروت .حــاز
الدكتــوراه مــن كليــة التنميــة الدوليــة يف جامعــة إيســت أنجليــا يف
بريطانيــا .تركــز أبحاثــه عــى السياســات املائيــة يف األردن ولبنــان،
وتحليــل دور الخطابــات يف صــوغ السياســات املائيــة.
ندرة املياه وإعادة النظر يف العالقة بني املياه
والطاقة والغذاء يف حالة قطر

يُتوقــع أن تكــون نــدرة امليــاه أحــد األســباب الرئيســة النعــدام األمــن
البــري يف الــرق األوســط .ويُعتقــد أن الــرق األوســط مــن بــن
أساســا إىل أنــه
املناطــق األكــر ش ـ ًحا بامليــاه يف العــامل ،ويرجــع ذلــك ً
يقــع يف منطقــة قاحلــة ذات مســتويات هطــول مطــري منخفضــة.
تبحــث هــذه الورقــة يف القضايــا الكامنــة وراء مشــكلة نــدرة امليــاه يف
حالــة قطــر .وهــذا أمــر مهــم نظ ـ ًرا إىل نــدرة امليــاه يف البلــد بســبب
عوامــل عديــدة تشــمل محدوديــة املــوارد املائيــة ،وزيــادة الطلــب
الناجمــة عــن منــط حيــاة جديــد وعــن النمــو الســكاين ،واالســتهالك
املرتفــع جـ ًدا للميــاه؛ يُضــاف إىل ذلــك أن اإلفـراط يف اســتغالل مــوارد
امليــاه الجوفيــة مــن أجــل االســتخدامات الزراعيــة بهــدف االكتفــاء
الــذايت مــن الغــذاء ،يزيــد مــن الضغــط عــى املــوارد املائيــة املحــدودة.
تــأيت غالبيــة إمــدادات امليــاه مــن عمليــة تحليــة ميــاه البحــر التــي
تســتهلك كميــات كبــرة مــن الطاقــة وتلقــي بآثــار ســلبية عــى البيئــة.
وباختصــار ،متثــل قطــر مزي ًجــا مــن االســتخدامات غــر املســتدامة
للميــاه؛ ومــع ذلــك ،فهــي تعــد أيضً ــا مثــالً منوذج ًيــا لــرورة النظــر
إىل قطاعــات امليــاه والطاقــة والغــذاء عــى أنهــا سلســلة مرتابطــة ،إذ ال
ميكــن إيجــاد حـ ّـل ملشــكلة نــدرة امليــاه مــن خــال النظــرة الضيقــة إىل
قطــاع امليــاه وحــده.

Postdoctoral Research Fellow at the Issam Fares Institute
for Public Policy and International Affairs at the American
University of Beirut (AUB). Hussam's research focuses on
Hydro politics in Jordan and of Lebanon, exploring the role
of discourses in shaping water policies. Hussam obtained his
PhD degree from the School of International Development
at the UEA.
Water Scarcity and the Necessity of
Considering the Water-Energy-Food Nexus in
the Case of Qatar

The Middle East is believed to be among the most water
scarce regions in the world, mainly due to the fact it is in an
arid region with low precipitations. This article investigates
the issues underlying the problem of water scarcity in Qatar.
Water scarcity in the state of Qatar is due to limited water
resources, increasing demand due to a new lifestyle and
population growth, very high-water consumption in addition
to overexploitation of groundwater resources mainly for
agricultural uses, and the strive of becoming more food
self-sufficient which is further straining the limited water
resources. Most of the water supply in Qatar comes from
desalinated water, which consumes large amounts of energy,
with negative impacts on the environment. In a nutshell,
Qatar represents a mix of unsustainable water uses. It also
is a perfect example of the necessity of considering waterenergy-food sectors as a nexus, as the solution to water
scarcity cannot be found by looking narrowly in the water
sector alone.
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حسني مليطات
Hosni Mlitat
طالــب دكتــوراه يف جامعــة مدريــد املســتقلة ،قســم الدراســات األدبيــة PhD student at the Autonomous University of Madrid,
Spain, in the Department of Literary, Artistic and Cultural
والفنيــة والثقافيــة ،تخصــص "األدب املقــارن".
Studies and is specialized in "Comparative Literature".
مفهوم "التخ ّيل التاريخي" بني الفلسفة
واألدب والتاريخ

يتنــاول الباحــث يف هــذه الدراســة األبعــاد الدالليــة ملصطلــح "التخ ّيــل
التاريخــي" ،مــن خــال تفســر معنــى "التخ ّيــل" يف الفكــر الفلســفي
العــريب والغــريب عــر مراحــل زمنيــة مختلفــة ،وبيــان األســلوب الــذي
اتبعــه بعــض نقــاد التاريــخ أمثــال هايــدن وايــت ()Hayden White
وكولنجــوود ( )Collingwoodوغريهــا يف توثيــق العالقــة بــن
مفهومــي التخيّــل والتاريــخ ،ونتائــج االرتبــاط بينهــا .كــا يــدرس
الباحــث الكيفيــة التــي اعتمدهــا روالن بــارت وبــول ريكــور يف
تقريــب مفهــوم "التخيّــل التاريخــي" إىل النصــوص الرسديــة التاريخيــة
املعــارصة ،موض ًحــا مــن خــال ذلــك العالقــة الوثيقــة بــن التخ ّيــل
التاريخــي واألحــداث التاريخيــة املســتحرضة داخــل تلــك النصــوص.
وقــد اعتمــد الباحــث يف ذلــك عــى دراســة العنــارص الفنيــة يف بعــض
الروايــات التاريخيــة املعــارصة يف األدبــن اإلســباين والعــريب التــي
ســتكون محــور الدراســة ،متوق ًفــا عنــد البنيــة الفنيــة لعنــري الزمــان
واملــكان ،والرتكيــب الــداليل للشــخصيات التاريخيــة ،ودراســة مفهــوم
"الســارد" وغريهــا؛ ليخلــص الباحــث إىل أن مفهــوم "التخيّــل التاريخــي"
رصا ،يُســتخدم يف تفســر دالالت
ميكــن أن يكــون مصطل ًحــا نقديًــا معــا ً
النــص الــروايئ التاريخــي ومعاملــه ،وليكــون لــه بذلــك دور يف تعزيــز
فكــرة أن التاريــخ بنيــة عالماتيــة ،يعتمدهــا الــروايئ يف تشــكيل عنــارص
اإلبــداع الكتــايب ،وفــرض رؤيتــه بأســلوب فنــي مميــز.

"The Concept of the "Historical Imagination
between Philosophy, Literature, and History

This study explores the semantic dimensions of the term
"historical imagination" by interpreting the meaning of
"imagination" in Arab and Western philosophical thought
across different stages of time. It will investigate the way
some critics of history such as Robin George Collingwood
and Hayden White employed the concept of "historical
imagination". The research also examines how Roland
Barthes and Paul Ricoeur applied the concept of "historical
imagination" to contemporary historical narratives,
explaining the close relationship between the historical
imagination and the historical events evoked within these
texts. The study will also focus specifically on some of
the artistic elements found in contemporary historical
novels in both Spanish and Arabic, delving into the
artistic arrangement of time and space, historical figures,
the concept of the narrator and other aspects. The paper
concludes that the concept of "historical imagination" can be
a contemporary critical term, used to interpret the semantics
and features of historical narrative text, to promote the idea
that history is a semiotic structure, adopted by the novelist
in shaping elements of creative writing, and imposing their
vision in a distinctive artistic manner.
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حسني األحمد
Hussein Al-Ahmad
طالــب دكتــوراه يف معهــد الدراســات العربيــة واإلســامية ،يف جامعــة
متخصــص يف النزاعــات التــي تــر ّوج لهــا
إكســر باململكــة املتحــدة.
ّ
وســائل اإلعــام .يعمــل مســاعد تدريس يف قســم السياســات واالتصاالت
يف معهــد الدراســات العربيــة واإلســامية يف الجامعــة نفســها .حاصــل
عــى املاجســتري يف االتصــاالت مــن معهــد ملبــورن امللــي للتكنولوجيــا،
واملاجســتري يف االتصــاالت السياســية مــن جامعــة إكســر.
دور صحافة الفضائيات يف السياسة الداخلية
جا
للرصاعات الجارية :فلسطني منوذ ً

تســلط هــذه الورقــة الضــوء عــى الــدور الحيــوي الــذي تســتطيع
التلفــزة الفضائيــة أن تؤديــه يف تغطيــة الرصاعــات الجاريــة .وتعتمــد
دراســة حالــة لفهــم دور صحافــة التلفــزة الفضائيــة يف املنطقــة
العربيــة /اإلقليميــة وكيــف تؤث ّــر يف تشــكيل السياســة الداخليــة
الفلســطينية أثنــاء الــراع الداخــي األخــر .ويف املقــام األول ،تســر
هــذه الورقــة طبيعــة هــذه املشــاركة مــن خــال تحليــل البيانــات
الكيفيــة التــي ُجمعــت مــن خــال إجــراء املقابــات مــع ُمخربيــن
( )Informantsأساســ ّيني يتمتّعــون بــإدراك مهــم لألوضــاع ،إذ إنهــم
رشيحــة مؤثــرة يف املجتمــع الفلســطيني مطّلعــة يف الوقــت نفســه عــى
الســياق الجيوســيايس وعــى الحــدود بــن السياســة ووســائل اإلعــام.
يقـ ِّدم تحليــل املقابــات أحكا ًمــا مهنيــة بشــأن الكيفيــة التــي أثــرت بهــا
صحافــة التلفــزة الفضائيــة يف ال ـراع .تركــز تحليــات الورقــة تركي ـ ًزا
رئيســا عــى التفاعــل بــن القــوى اإلقليميــة والسياســة الفلســطينية،
ً
وقنــوات التلفــزة الفضائيــة إبــان الــراع الداخــي .وتعــ ّد نظريــة
الرتويــج اإلعالمــي ( )Mediatizationمــن النظريــات الرئيســة التــي
تتنــاول العالقــة املتبادلــة بــن وســائل اإلعــام والسياســة واملجتمــع،
وكيــف ميكــن وســائل اإلعــام أن تؤثــر يف الســرورات السياســية.
وبالنظــر إىل أن النظريــة ومنظومــة املفاهيــم املنهجيــة املعتمــدة يف
تحليــل األخبــار قــد ط ِّورتــا واختُربتــا يف الســياقات الغربيــة ،وضــع
الباحــث منوذجــه التحليــي الخــاص بــه الــذي يتناســب مــع التعقيــدات
الســياقية والقيــود التــي مت ّيــز دراســة الحالــة التــي يجريهــا ،كــا أنــه
يُسـ ّهل جمــع البيانــات ومعالجتهــا ،مبــا يــؤدي إىل إظهــار الرتابــط الكبري
بــن التغطيــة اإلخباريــة للتلفــزة الفضائيــة والواقــع الســيايس.

PhD student in Mediatized Conflicts at the IAIS and
a Teaching Assistant at the Department of Politics and
Communication at the Institute of Arab and Islamic Studies
(IAIS), University of Exeter, UK. Al-Ahmad Holds a Master
of Communication from the Royal Melbourne Institute
of Technology and a Master of Philosophy in Political
Communication, University of Exeter.
The Role of Satellite TV News Media in the
Domestic Politics of Ongoing Conflicts: The
Case of Palestine

The thesis highlights the vital role that Satellite Television
(STV) can play in covering ongoing conflicts. It aims
at providing insight into how journalism of pan-Arab/
Regional STV (RSTV) played a role in shaping Palestinian
domestic politics during the recent spate of internal conflict.
Principally, the thesis explores the nature of this involvement
by analyzing qualitative data obtained through interviews
with key Palestinian informants knowledgeable about the
geopolitical context and media-politics boundaries. The
primary focus of analysis in the study is the interplay
between regional powers and Palestinian politics over RSTV
channels as seen during the last bout of internal conflict.
One principal theory that addresses the interrelationship
between media, politics and society and how news media
can influence political processes is 'Mediatization'. The
researcher developed his own analytical paradigm, which
fits the contextual complexities and limitations of his case
study, thus facilitating data collection and processing, to
demonstrate the significant interrelation between RSTV
news coverage and the political reality.
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حفصة أفيالل
Hafsa Afailal
Researcher in The Institute of Social Sciences, University
of Lisbon, Portugal. She holds a doctorate in Social
Sciences, specialized in Anthropology, from the Rovira
i Virgili University in Spain. Her doctoral thesis focused
on the evolution of the security dimension of immigration
policies in Morocco and Turkey, in addition to migrant
rights, discrimination between citizens and immigrants,
and the coexistence of both categories of people in these
two countries. She has several publications, most recently,
a book review published in 2016, in the European Journal
of International Studies: "Migration in the Mediterranean
Continuities and Changes in the Era of Revolutions and
Crises".
Unexpected Migration: Morocco and Turkey
between Managing Diversity and Security
Considerations

This paper examines the evolution of the security dimension
of immigration policy in both Morocco and Turkey. It
analyzes the extent of both countries' policy independence
from European Union diktat to its neighboring countries,
which act as a "shield of protection" against the flow of
migrants to European countries. It also reviews the rights of
migrants and discrimination and examples of coexistence
between citizens and immigrants of both countries. Taking
up political, legal, and social anthropological perspectives,
the research examines the historical development of
immigration policies and laws governing them. It assesses
the extent of European influence through observation and
analysis, presenting an integrated framework to account
for the failures of the two countries in formulating an
immigration policy that adequately integrates social,
humanitarian and human rights dimensions.

 حصلــت.باحثــة مبعهــد العلــوم االجتامعيــة بجامعــة لشــبونة بالربتغــال
 تخصــص أنرثوبولوجيــا،عــى شــهادة الدكتــوراه يف العلــوم االجتامعيــة
 وركــزت.مــن جامعــة روفــرا إي فرجيــي بإقليــم كتالونيــا بإســبانيا
رســالتها عــى دراســة تطــور الطبيعــة األمنيــة لسياســات الهجــرة يف كل
 والتمييــز، إضافــة إىل موضــوع حقــوق املهاجريــن،مــن املغــرب وتركيــا
 لهــا.بــن مواطنــي البلديــن والوافديــن عليــه والتعايــش بينهــا
اض وتقيي ـ ٌم للكتــاب الــذي نرشتــه
ٌ منشــورات عديــدة آخرهــا اســتعر
 بعنــوان “الهجــرة يف،2016  يف،الدوريــة األوروبيــة للدراســات الدوليــة
.”بلــدان املتوســط يف مرحلــة الثــورة واألزمــات
 املغرب وتركيا بني إدارة:الهجرة غري املتوقعة
التنوع واالعتبارات األمنية

تركــز هــذه الورقــة البحثيــة عــى دراســة تطــور الطبيعــة األمنيــة
 وتتطــرق مــن جهــة.لسياســات الهجــرة يف كل مــن املغــرب وتركيــا
إىل تحليــل مــدى اســتقاللية سياســات الهجــرة يف البلديــن عــا ميليــه
االتحــاد األورويب عــى دول الجــوار التــي تــؤدي دور درع الحاميــة ضــد
 تســعى، ومــن جهــة أخــرى،تدفــق املهاجريــن نحــو البلــدان األوروبيــة
 والتمييــز والتعايــش،لتســليط الضــوء عــى موضــوع حقــوق املهاجريــن
 ومــن.بــن مواطنــي البلديــن والوافديــن عليــه والتعايــش بينهــا
 يتنــاول البحــث التطــور التاريخــي لسياســات الهجــرة،هــذا املنظــور
 ومــدى تــ ّدرج التأثــر األورويب،والقوانــن املنظمــة لهــا يف البلديــن
، وســيايس،يف مقتضياتهــا مــن خــال مدخــل أنرثوبولوجــي اجتامعــي
 ويتعــدى ذلــك مــن، يســعى للتوقــف عنــد الرصــد والتحليــل،وقانــوين
خــال تقديــم إطــار متكامــل عــن إخفاقــات البلديــن يف صياغة سياســة
.تتكامــل فيهــا األبعــاد االجتامعيــة واإلنســانية والحقوقيــة
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حمدي الشكو
Hamdi Echkaou
طالــب دكتــوراه يف جامعــة إنديانــا يف والية بنســلفانيا ،وباحث دراســات
عليــا يف جامعــة محمــد الخامــس يف الربــاط .عمــل أيضً ــا باحثًــا زائ ـ ًرا
بعــد أن نــال منحــة فولربايــت لتدريــس اللغــات األجنبيــة يف جامعــة
إدنــرو يف واليــة بنســلفانيا للعــام الــدرايس  .2014-2015تتنــاول أبحاثــه
أساســا ،خطــاب الحــركات االحتجاجيــة يف الفضــاء اإللكــروين.
حاليًــاً ،
نســق العديــد مــن األبحــاث امليدانيــة ،بخاصــة املتعلّقــة بالشــباب
ّ
الحــر ّي يف املغــرب وواقــع انعــدام األمــن عنــد ســكان جبــال األطلــس.
املغاربة املؤثرون يف الشبكة العنكبوتية
بوصفهم قادة الرأي الجدد

يعالــج الباحــث يف هــذه الورقــة موضــوع األشــخاص املؤثريــن يف
خصوصــا
وســائل التواصــل االجتامعــي يف املغــرب .ويســتهدف
ً
املغاربــة املؤثريــن يف الفيســبوك الذيــن يســعون للتغيــر الســيايس
واالجتامعــي .ويســميهم يف هــذه الورقــة مؤثريــن باللغــة العربيــة و/
أو ( )Influenceursباللغــة الفرنســية تبادل ًيــا ،ألنــه كان يجــري تســليط
األضــواء عــى الناشــطني والناشــطات يف فــرة مــا بعــد الربيــع املغــريب
عــام  2011بهذيــن املصطلحــن .فبعــد االنتفاضــات التــي اجتاحــت
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،حــ َّول ناشــطو وســائل التواصــل
االجتامعــي وناشــطاته املغاربــة فاعليتهــم مــن توجيــه غضبهــم ضــد
النخــب السياســية والوضــع الراهــن يف الشــوارع إىل جعــل صفحاتهــم
عــى الفيســبوك فضـ ٍ
ـاءات للنشــاط املقــاوم واملتواصــل .تتض ّمــن كلمــة
"مؤثريــن" يف معناهــا العــريب إمكانيــة تــرك أثــر ومامرســة تأثــر يف
املتابعــن ضمــن ســاحاتهم عــى اإلنرتنــت .يســتخدم األشــخاص املؤثرون
وســائطهم عــى الشــبكة العنكبوتيــة للحفــاظ عــى التغـ ّـر يف التمثيــل
واألمــل املتخ ّيــل يف التغيــر الــذي تجاهلتــه وســائل اإلعــام الرئيســة
الســائدة .إنــه انقســام ثنــايئ متواصــل بــن وســائط الشــباب ووســائط
الجيــل الســابق .أمــا االنقســامات الثنائيــة األخــرى فتشــمل مواقــع
التواصــل االجتامعــي مقابــل وســائل اإلعــام الجامهــري ،والحكومــي
مقابــل الجامهــري ،واإلطــار الــذي يســمح بالتعليقــات مقابــل إطــار
يفــرض الرســالة ،وأخــ ًرا ،ســاحة االحتجــاج والتفكــر مقابــل ســاحة
التســوية.

PhD student at Indiana University of Pennsylvania and
post-graduate researcher at Mohamed V University,
Rabat, previously a Fulbright visiting scholar at Edinboro
University of Pennsylvania for the academic year 2014/15.
Echkaou researches protest movements' discourses in
cyberspace. He coordinated several field studies, particularly
on urban youth in Morocco and on insecurity realities of
Atlas mountain dwellers.
Moroccan Online Influenceurs as the New
Opinion Leaders

This paper addresses social media influencers in Morocco.
It specifically targets Moroccan Facebook influencers who
aspire to political and social change. Throughout the study
the author refers to them as "mo’thirIn" in Arabic and/or
"influenceurs" in French interchangeably, terms that were
"used to describe activists in the "post-Moroccan Spring
period of 2011. After the uprisings that swept the Middle
East and North Africa, Moroccan social media activists
shifted their agency from directing their anger against the
political elites and the status-quo on the streets into making
their Facebook pages as spaces of resistant but sustainable
activism. The influenceurs use their online medium to
sustain the drift of agency and the imaginary hope of change
that has been displaced by mainstream mass media. It is a
continuous clashing dichotomy between mediums of the
youth and those of the past generation. Other dichotomies
entail social media versus mass media, the publics and the
masses, the framework in which the feedback is allowed and
where the message is imposed, and finally the terrain of
protest, reflection, and the terrain of compromise.
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حورية بن عيل
Houria Ben ali
طالبــة دكتــوراه بجامعــة هومبلــت بربلني-أملانيــا ،يف اختصــاص علــوم
ثقافيــة واجتامعيــة .وهــي كذلــك متدربــة يف الربملــان األملــاين .مــن أهــم
البحــوث التــي أجرتهــا "دور املؤسســات السياســية األملانيــة يف تونــس
يف دعــم املجتمــع املــدين يف تونــس" ( ،)2013و"صفقــات الســاح األملاين
وســباق التســلح يف الــدول العربيــة :تداعيــات وتســاؤالت" (.)2016
أزمة املثقفني التونسيني :من خالل الوعي
املعريف والتأويالت الوظيفية

إن تراكــم األزمــات يف املجتمعــات العربيــة ولــد بالــرورة تراكـ ًـا يف
اســتعامل مفهــوم األزمــة ،خاصــة عنــد الحديــث عــن وضــع النخــب
الفكريــة .مل تظهــر يف تونــس بــوادر االنفـراج يف أزمــة النخــب املثقفــة،
بــل إنهــا تفاقمــت وأصبحــت أمــ ًرا يوميًــا معيشــيًا .وبالعــودة إىل
خطــاب املثقفــن ،تبــن أن هنــاك ســطوة ممنهجــة عــى املصطلــح الذي
مل يعــد يهــدف إىل توصيــف الوضــع القائــم فحســب ،بــل أصبــح أداة
وظيفيــة لتربيــر الفشــل والتخــاذل .وقــد اســتوجب هــذا األمــر العــودة
إىل هــذا املصطلــح ،ومســاءلة وعــي النخــب بدالالتــه ،وكشــف أبعــاد
أساســا ،عــى مفهــوم األزمــة
توظيفــه وتداعياتهــا .وذلــك اعتــا ًداً ،
عنــد رينهــارت كوســليك ( )Reinhart Kosselickوأطروحتــه حــول
تاريــخ املفاهيــم .تعتمــد هــذه الورقــة البحثيــة عــى التمــي املنهجــي
التحليــي والتأويــي ،وتفتــح األفــق عــى أهميــة إج ـراء بحــث ميــداين
لدراســة بعــض الحــاالت مــن املثقفــن يف تونــس؛ بهــدف تتبــع ديناميــة
املثقــف ،وتناولهــا بالنقــد والتحليــل لإلجابــة عــن إشــكاليات البحــث
الكــرى.

PhD student in the fields of cultural studies and social
sciences at Humboldt University of Berlin, Germany. She
has worked on projects such as "The Role of German
Political Institutions in Tunisia in Support of Civil Society
in Tunisia" (2013), in addition to the topic "German Arms
Deals and the Arms Race in Arab Countries: Implications
and Questions" (2016).
The Crisis of Tunisian Intellectuals:Between
Cognitive Awareness and Functional
Interpretations

The accumulation of crises in Arab societies has led to the
pathologizing of those societies, particularly in discussions
surrounding their elites. No signs of a solution have
appeared in the Tunisian "Intellectual Crisis"; it has in fact
become banal. Today, the idea of an intellectual crisis in
Tunisia no longer serves the function of diagnosing the
Tunisian situation as it stands, but rather as a means of
"excusing it. This paper will explore the theme of the "crisis
of the Tunisian intellectual class, relying on a combination
of case studies from the field as well as a number of other
analytical and critical methods. Doing so necessitates the
interrogation of the motive of the intellectual elites in their
invokation of a "Crisis," requiring an understanding of
Reinhart Koslleck's definition of "Crisis" and his studies of
conceptual history.
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خلود عجارمة
Kholoud Al-Ajarma
طالبــة دكتــوراه يف األنرثوبولوجيــا والالهــوت والدراســات الدينيــة يف
جامعــة غرونينغــن يف هولنــدا ،مــع تركيــز خــاص عــى الحــج اإلســامي
متخصصــة يف الدراســات
ومغــزاه يف الحيــاة اليوميــة يف املغــرب.
ّ
الدوليــة ،حازت املاجســتري يف دراســات الســام ،واملاجســتري يف الفلســفة
يف دراســات األنرثوبولوجيــا والتنميــة .تعمــل يف التصويــر الســيناميئ
واإلخ ـراج ،ونالــت جوائــز ع ـ ّدة يف هــذا املجــال.
عا نعبد الله"" :حج الفقراء" املحيل
" ...ألننا جمي ً
يف املغرب

يشــر حــج املســكني أو حــج الفقـراء إىل مامرســات حــج تجــري محل ًيــا
يف املغــرب .عمو ًمــا ،يعتــر اإلســام مكّــ َة الوجهــ َة الوحيــدة لحــج
املســلمني .ومــع ذلــك ،فــإن املغاربــة يــزورون مواقــع وأماكــن مق ّدســة
يُعتقــد (ممــن ميارســون شــعائر اإلســام) أنهــا تحـ ّـل محــل الحــج إىل
مكــة .يتنــاول هــذا الفصــل مــن الورقــة النقــاش بشــأن حــج الفق ـراء
يف املغــرب؛ مــن خــال دراســة الحــج يف موقــع "ســيدي شاشــكال"
عــى الســاحل الغــريب للبــاد وصلتــه بتجــارب الحجــاج .وعمو ًمــا،
يربهــن الفصــل عــى أن عوامــل مــن بينهــا الفقــر ،ونقــص التعليــم،
واالفتقــار إىل وســائل الســفر إىل مكــة ألداء الحــج ،تســاهم يف اســتمرار
مامرســات الحــج املحــي .ويعتقــد األشــخاص الذيــن يقومــون بزيــارات
الحــج تلــك ،أنهــا معادلــة للحــج إىل مكــة .ولكــن ،يعتقــد كثــر مــن
املغاربــة أن هــذه املامرســات غــر إســامية ويعتــرون أن مكــة هــي
وجهــة الحــج الوحيــدة للمســلمني .وباســتخدام البيانــات املج ّمعــة مــن
عمــل ميــداين عــن حــج املســلمني يف املغــرب ،تدمــج الدراســة مقاربــات
عديــدة بشــأن حــج الفق ـراء وأهميتــه ومعانيــه املتع ـ ّددة.

PhD candidate in the field of anthropology, theology and
religious studies at the University of Groningen, with a
primary focus on Islamic pilgrimage (hajj) and its meaning
in everyday life in Morocco. She is a graduate of International
Studies, Peace Studies (MA), and Anthropology and
Development Studies (Mphil). Al-Ajarma is also an awardwinning photographer and film-maker.
"Because We All Worship God": Domestic
Pilgrimage of the Poor in Morocco

"Hajj al-Miskin" or the pilgrimage of the poor refers to
pilgrimage practices that take place locally in Morocco. In
general, Islam recognizes Mecca as the only destination for
pilgrimage for Muslims. In practice, however, Moroccans
visit sacred sites and places that are believed (by those
who practice them) to substitute the pilgrimage in Mecca.
This chapter taken from the author's dissertation explores
the debate on the 'pilgrimage of the poor' in Morocco by
"examining the pilgrimage at the site of "Sidi Shashkal
on the west coast of the country and its relevance to the
experiences of pilgrims. Overall, it argues that factors
including poverty, lack of education, and lack of means
to travel to Mecca to perform the pilgrimage, contribute
to the continuation of local pilgrimage practices. To those
who undertake these pilgrimages, these are believed to
be equivalent to the pilgrimage to Mecca, however, many
Moroccans believe that such practices are un-Islamic and
recognize Mecca as the only destination for pilgrimage for
Muslims.
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دانيا جابر
Dania Jaber
طالبــة دكتــوراه يف الدراســات اإلثنيــة السياســية يف معهــد الدراســات PhD candidate in Ethno-Political Studies at the Institute of
العربيــة واإلســامية بجامعــة إكســر .تتض ّمــن اهتامماتهــا البحثيــة Arab and Islamic Studies, University of Exeter. Her research
االســتعامر االســتيطاين ،والســكان األصليــن ،ونســوية الســكان املحل ّيــنinterests include settler colonialism, indigeneity and native .
feminism.

العقم يف األرايض الفلسطينية املحتلة:
إعادة الرتكيز عىل العقم السيايس واالجتامعي

العقــم متوافــر عــى الصعيــد العاملــي ،لكـ ّن تعريفــه متبايــن ويخضــع
للعامــل املحــي .وال تشــكّل الحالــة الفلســطينية بصفتهــا موق ًعــا
الســتعامر اســتيطاين تدعمــه السياســة الحيويــة ( )Biopoliticsاســتثنا ًء
لفهــم العقــم ومفهومــه .ولذلــك ،تحــاول هــذه الورقــة رســم مالمــح
نوعــن آخريــن مــن العقــم يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ،بــرف
النظــر عــن معنــى العقــم الطبــي الســائد :العقــم الســيايس والعقــم
االجتامعــي .جــرى جمــع البيانــات التجريبيــة لهــذه الورقــة خــال
عامــي  2016و 2017يف الضفــة الغربيــة ،يف شــكل مقابــات نوعيــة
ومفتوحــة .وعــاوة عــى ذلــك ،يتوافــق تحليــل هــذه الورقــة مــع
ظرفيــة مجتمعــات الســكان األصليــن التــي تعتــر أن مجتمعــات
املســتوطنني غــر مؤهلــة مبــا فيــه الكفايــة للتكاثــر أو تربيــة األطفــال،
وأن وجــود الســكان األصليــن يشــكل تهديــ ًدا لبقــاء املســتوطنني.

Infertility in the Occupied Palestinian
Territories: Re-centering Political and Social
Infertility

Infertility is present globally, however, its definition is
heterogeneous and subject to locality. The Palestinian
case as a site of settler colonialism with its underpinning
of biopolitics provides no exception to this understanding
and conceptualization of infertility. As such, this paper
attempts to portray the existence of two other types of
infertility in the oPt aside from the predominantly known
medical infertility: political and social. The empirical data
for this paper was collated during the years of 2016 and
2017 in the West Bank, oPt in the form of qualitative, openended interviews. Moreover, the analysis for this paper is
in accordance with the theory of indigenous societies being
considered by settler societies as not adequate to reproduce
or raise children and indigenous presence being a threat to
settler survival.
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دينا قدومي
Dena Qaddumi
طالبــة دكتــوراه يف الهندســة املعامريــة يف جامعــة كامربيــدج .عنــوان
أطروحتهــا :تونــس مــا بعــد الربيــع العــريب :تجســيد الثــورة يف املدينــة.
ركّــزت أبحاثهــا الســابقة عــى املواطنــة الحرضيــة يف يافــا ،وسياســة
التخطيــط يف الدوحــة .نالــت املاجســتري يف تخطيــط التنميــة املدنيــة
مــن كليــة لنــدن الجامعيــة ،والبكالوريــوس يف الهندســة املعامريــة مــن
جامعــة تكســاس يف أوســن ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
إدراج املدينة العربية عىل األجندة البحثية ما بعد
الربيع العريب

وضعــت صــور احتجاجــات الربيــع العــريب املدينــة العربيــة يف بــؤرة
االهتــام بوصفهــا موق ًعــا للتحليــل .وتح ـ ّدد هــذه الورقــة الخطــوط
العامــة ملنهجيـ ٍة تتيــح دراســة مرحلــة مــا بعــد الربيــع العــريب وتعتمــد
مقاربــة يف دراســة تجســيد الثــورة يف املدينــة .وتطــرح الورقــة إشــكالية
العالقــة بــن املدينــة العربيــة والربيــع العــريب ،وتُجــادل بــأن الرتكيــز
عــى الدميقراطيــة والفضــاء العــام قــد أدى إىل رصف االنتبــاه عــن
فضــاءات أخــرى يف املدينــة .كان للتمثيــات االســترشاقية تأثــر دائــم
يف الهويــة العربيــة واملدينــة العربيــة املعــارصة وهندســتها املعامريــة.
تعــ ّزز هــذه الفرضيــاتُ الرسديــات املو ّحــدة عــن الكيفيــة التــي
تجســدت بهــا الثقافتــان العربيــة واإلســامية يف الفضــاء املدينــي وتر ّوج
ّ
لنظــرة متجانســة ،إىل هــذه املجتمعــات ،كانــت قــد ُحجبــت يف املــايض.
تناقــش الورقــة حــاالت الثــورات الفرنســية والروســية واملكســيكية مــن
أساســا بالســلطة
أجــل رســم بعــض الخيــوط املشــركة-التي تتعلــق ً
والهويــة والثقافة-التــي ميكــن اســتخدامها إلنشــاء روابــط بــن الثــورة
واملدينــة .وقــد قُ ِّدمــت تونــس حالــ ًة منوذجيــة ميكــن مــن خاللهــا
تجســد الثــورة يف املدينــة .وقُ ِّدمــت أيضً ــا مالحظــات أوليــة
دراســة ّ
بشــأن التغ ـرات يف تونــس بعــد الربيــع العــريب.

PhD candidate in Architecture at the University of
Cambridge. The working title of her dissertation is "Post
Arab Spring Tunis: Materializing Revolution in a City". Her
previous research has focused on urban citizenship in Jaffa
and planning policy in Doha. She holds an MSc in Urban
Development Planning from University College London
and a Bachelor of Architecture from the University of Texas,
Austin.
Positioning the Arab City in the Post Arab
Spring Research Agenda

The images of protests of the Arab Spring brought into
focus the Arab city as a site for analysis. This paper outlines
a methodology for studying the Post Arab Spring City
and an approach towards studying the materialization of
revolution in the city. It problematizes the relationship
between the Arab city and the Arab Spring and argues
that the focus on democracy and public space has averted
attention from other spaces in the city that will be
crucial in the aftermath of the Arab Spring. Orientalist
representations have had a lasting effect on Arab identity
and the contemporary Arab city and its architecture. These
assertions reinforce unitary narratives of how Arab and
Islamic cultures materialized in urban space and promote a
homogenous view, suspended in the past, of these societies.
The cases of French, Russian and Mexican revolutions are
discussed in order to draw some common threads—mainly
related to power, identity, and culture—that can be used to
create associations between revolution and the city. Tunis is
introduced as a paradigmatic case through which to study
the materialization of revolution in the city. Preliminary
observations regarding changes in Tunis post Arab Spring
are offered.
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راما سحتوت
Rama Sahtout
PhD candidate in her final year, completing her thesis
on the International Protection of Refugees in cases of
Collective Protection, and a researcher in refugee studies
and international law, teaching assistant, and member of the
Center for International Law at the University of Exeter.
She obtained her Master's degree in Comparative Law
from the same university. She holds a degree in law from
the University of Damascus and has previously worked as a
lecturer in the Law Department of Tishreen University
Temporary Refuge: Yesterday, Today and
Tomorrow?

This paper reconsiders the meaning of 'Temporary Refuge'
within the context of large-scale refugee influx. It examines
the emergence of this concept in international legal discourse
and then proceeds to explore the doctrinal approaches
to identify the notion of Temporary Refuge. It seeks to
demonstrate that continuing uncertainty over the function
of Temporary Refuge has clouded its legal status under
international law. It concludes that if Temporary Refuge is
to persevere into the future, then international cooperation
must first be recognized as its key accompaniment and
corollary. If international cooperation is not instituted as a
binding norm of refugee law, it is highly unlikely that states
will henceforth draw upon Temporary Refuge during largescale refugee influxes. Even if they do, it is likely that the
concept will fall short of the hopes that have been invested
in it.

 عنــوان أطروحتهــا “الحاميــة،طالبــة دكتــوراه يف جامعــة إكســر
 وهــي باحثــة يف مجــال.”الدوليــة لالجئــن يف حــاالت اللجــوء الجامعــي
 ومســاعدة تدريــس وعضــو يف،دراســات الالجئــن والقانــون الــدويل
.مركــز القانــون الــدويل يف جامعــة إكســر
 أمس واليوم وغ ًدا؟:اللجوء املؤقت

تعيــد هــذه الورقــة النظــر يف معنــى اللجــوء املؤقــت يف ســياق تدفــق
 وتــدرس ظهــور هــذا املفهــوم يف الخطــاب.الالجئــن عــى نطــاق واســع
 ثــم تنتقــل إىل استكشــاف املقاربــات العقائديــة يف،القانــوين الــدويل
 وتســعى الورقــة إلثبــات أن اســتمرار.تحديــد مفهــوم اللجــوء املؤقــت
عــدم التيقّــن بشــأن وظيفــة اللجــوء املؤقــت قــد جعــل وضعــه
 وتخلــص الورقــة إىل أنــه.القانــوين ضباب ًيــا يف ظــل القانــون الــدويل
 وإذا مل تجــ ِر.إذا كان اللجــوء املؤقــت ســوف يتواصــل يف املســتقبل
،مأسســة التعــاون الــدويل بصفتــه معيــا ًرا ُمل ِز ًمــا يف قانــون الالجئــن
فمــن املســتبعد جـ ًدا أن ترتكــز الــدول مــن اآلن فصاعـ ًدا عــى مفهــوم
.اللجــوء املؤقــت خــال ف ـرات تدفقــات الالجئــن الواســعة النطــاق
رصا
ً  فمــن املرجــح أن يظــل هــذا املفهــوم قــا،وحتــى لــو فعلــت ذلــك
.عــن تحقيــق اآلمــال املعقــودة عليــه
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رانيا عبد النعيم
Rania AbdelNaeem
طالبــة دكتــوراه يف السياســات االجتامعيــة يف جامعــة أكســفورد.
موضــوع أطروحتهــا "سياســات التوزيــع وتخصيصــات التمويــل العــام
يف مــر" ،العوامـ َـل الســببية الرئيســة التــي تح ّفــز التبايــن املــكاين يف
توزيــع املــوارد العامــة يف األنظمــة االســتبدادية التــي تجــري انتخابــات.
وتعتمــد مــر يف ظــل حكــم مبــارك منوذ ًجــا لتلــك األنظمــة.
االقتصاد السيايس لتوزيع املوارد العامة يف مرص

تركــز غالبيــة األدبيــات املتعلقــة بسياســة التوزيــع عــى وضــع النــاذج
للعالقــة بــن نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة والتوزيــع الجغـرايف لتمركــز
املنافــع ،ومــن ثــم تحليلهــا .ولكــن مل تُج ـ َر دراســات وبحــوث كثــرة
تتعلّــق بتحليــل العوامــل الســببية املعقّــدة األخــرى ،بــرف النظــر
عــن االنتخابــات ،والتــي ميكــن أن تُحــدث تغي ـ ًرا مكان ًيــا يف اإلنفــاق
العــام .واختــارت الباحثــة بُعــ ًدا مختلفًــا لتحليــل سياســات التوزيــع
يف األنظمــة االســتبدادية االنتخابيــة ،لتصــ ّور مــن خاللــه الجانــب
االقتصــادي للمســألة .وتــرى أن األهميــة التــي يوليهــا أصحــاب الســلطة
للنمــو االقتصــادي بغيــة اكتســاب الرشعيــة ،وهــي غالبًــا مــا تكــون لهــا
دالالتهــا عــى مرونــة النظــام ،أكــر مــن الرشعيــة التــي يحققونهــا مــن
التنافــس الســيايس الظاهــري .يندفــع هــؤالء املســتبدون نحــو توزيــع
املــوارد العامــة الشــحيحة بطريقــة منحــازة مكان ًيــا ينظــر إليهــا عــى
أنهــا تعـ ّزز الكفايــة االقتصاديــة .ويجــب أن تُعــزى االنقطاعــات املكانية
التــي قــد ينتــج منهــا هــذا التوزيــع إىل جــداول أعــال السياســات
املتعاقبــة التــي تعطــي األولويــة للنمــو االقتصــادي عــى العدالــة
االجتامعيــة .يركــز القســم التجريبــي مــن هــذه الورقــة عــى األســواق
العقاريــة والســياحية يف مــر يف الفــرة  .2010-1982وتستكشــف
الباحثــة كيــف أن سياســات مبــارك االقتصاديــة التــي أولــت اهتام ًمــا
كبــ ًرا ملصالــح األقليــة الرأســالية أعــادت تشــكيل جغرافيــا توزيــع
املــوارد العامــة.

PhD candidate in Social Policy at the University of Oxford.
Rania's Doctoral thesis "Distributive Politics and the
Allocation of Public Finance in Egypt" addresses the main
causal factors that drive spatial variation in the distribution
of public resources under electoral authoritarianism. The
argument presented in her dissertation is illuminated
through the case of Egypt under Mubarak.
The Political Economy of Public Resources
Allocation in Egypt

Most of the literature on distributional politics focuses
on modelling and analyzing the relationship between
the outcomes of legislative elections and the geographic
allocation of concentrated benefits. Little research has
focused on the analysis of other intricate causal factors,
apart from elections, that can bring about spatial change
in public spending. In this chapter, the author takes on a
different dimension to the analysis of distributive politics
in electoral authoritarianisms, in which she depicts the
economic side of the story. She argues that the weight
autocrats place on economic growth to attain legitimacy is
often of greater significance for regime resilience than the
legitimacy realized from ostensible political contestability.
Those autocrats will be induced to distribute scarce public
resources in spatially biased way that is seen to foster
economic efficacy. The chapter's empirical terrain focuses
on the real estate and tourist markets in Egypt from 1982 to
2010. Mubarak's economic policies are also discussed.
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ربيعة بن حليم
Rabea Benhalim
طالبــة دكتــوراه يف الدراســات اإلســامية يف جامعــة تكســاس يف أوســن،
وباحثــة زميلــة يف برنامــج ( )Hastieللمنــح الدراســية لعــام  2017يف
متخصصــة
كليــة الحقــوق بجامعــة ويسكونســن .وهــي أيضً ــا محاميــة
ّ
يف القانــون اإلســامي والقانــون التجــاري .تركــز أبحاثهــا عــى القانــون
اليهــودي واإلســامي املقــارن .عملــت يف مؤسســة بروكينغــز ،ومركــز
كارتــر ،واملكتــب العاملــي للمحامــاة مايــر بــراون ،ورشكــة مريســك
الدامناركيــة للشــحن والطاقــة .حاصلــة عــى املاجســتري يف اإلدارة العامة
مــن جامعــة ميشــيغان والدكتــوراه يف القانــون مــن جامعــة تكســاس،
الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
املحاكم الرشعية والحاخامية يف بيئة قضائية
علامنية :املواءمة بني متطلبات املتقاضني
والدولة

تكمــن الحجــة األساســية يف هــذه الورقــة يف كــون املحاكــم الدينيــة يف
البلــدان العلامنيــة متيــل إىل التكيّــف واملعايــر العلامنيــة والقانونيــة
يف محيطهــا ،وإىل مواءمــة رغبــات املتقاضــن الذيــن يتوقّعــون نيــل
الحقــوق املدنيــة يف جميــع الســياقات ،وضغــوط املحاكــم املدنيــة التــي
تعتمــد عليهــا إلنفــاذ قراراتهــا .وعــى الرغــم مــن أن املحاكــم الدينيــة
غال ًبــا مــا تُعا َمــل عــى أنهــا غريبــة عــن بيئاتهــا العلامنيــة ،فــإن البحــث
يشــر إىل أن هــذه املحاكــم التــي تخــدم ســكان األقليات-وليــس تلــك
التــي تخــدم غالبيــة السكان-تســتجيب لضغــوط املتقاضــن املحتملــن.
وقــد تتوخــى املحاكــم الدينيــة تطبيــق القانــون الدينــي املســتخلص من
النصــوص التقليديــة واملــدارس القانونيــة فحســب ،ولكنهــا غالبًــا مــا
توائــم يف املامرســة العمليــة بــن متطلباتهــا واملعايــر العلامنيــة-يف مــا
يتعلــق بالعدالــة املوضوعيــة واإلجرائيــة-يف البيئــات التــي تعمــل فيهــا.

2017 Hastie Fellow at the University of Wisconsin Law
School, an Islamic Studies PhD student at UT Austin, and
lawyer with expertise in Islamic Law and commercial law.
Her research focuses on comparative Jewish and Islamic
Law. She has worked at the Brookings Institution, the Carter
Center, Mayer Brown LLP, and Maersk. Benhalim holds a
M.P.P. from the University of Michigan and a J.D. from the
University of Texas.
Sharia and Rabbinical Courts in Secular
Jurisdictions: Accommodating Clients and the
State

The core argument presented in this article is that religious
courts in secular countries tend to adapt to the secular, legal
norms of their surroundings, accommodating the desires
of litigants who come to expect civil rights in all contexts
and the pressures of civil courts on which they rely for
enforcement of their decisions. Although religious courts
are often treated as alien to their secular environments, this
article demonstrates that religious courts serving minority
populations – but not those serving majority populations
– respond to pressures from potential litigants. Religious
courts may strive for an application of religious law guided
purely by traditional texts and legal schools, but in practice
– religious courts often accommodate the secular norms
regarding both substantive and procedural justice – of the
environments in which they operate.
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رسمية عبد النبي
Rasmieyh Abdelnabi
طالبــة دكتــوراه يف علــم االجتــاع يف جامعــة جــورج ماســون األمريكيــة.
حاصلــة عــى املاجســتري يف دراســات الــرق األوســط مــن جامعــة
فريجينيــا ،والبكالوريــوس يف العلــوم السياســية والتاريــخ مــن جامعــة
إلينــوي الشــالية .ركّــزت يف أطروحــة املاجســتري عــى النســاء
الناشــطات يف األرايض الفلســطينية املحتلــة .أمضــت خمــس ســنوات يف
التدريــس وإجــراء البحــوث يف الــرق األوســط.

PhD student of Sociology at George Mason University.
She has a Master's degree in Middle East Studies from the
University of Virginia and a Bachelor's degree in Political
Science and History from Northern Illinois University.
Abdelnabi's master's thesis focused on women activists in
the occupied Palestinian territories.

فهم التطلّعات الوطنية للناشطات الفلسطينيات
واملساواة الجندرية من خالل مذكراتهن

'Understanding Palestinian Women Activists
Aspirations for a Homeland and Gender
Equality through their Memoirs

تستكشــف هــذه الورقــة الطــرق التــي فاوضــت بهــا ناشــطات
فلســطينيات بشــأن دورهــن يف حركــة التحريــر الفلســطينية ورغبتهــن
يف تحقيــق املســاواة بــن الجنســن .ومــن خــال تحليــل مذكّــرات
لثــاث نســاء بــارزات ،هــن :فــدوى طوقــان ،وليــى خالــد ،وحنــان
عـراوي ،جــرى تحديــد القضايــا املهمــة التــي واجهتهــا الناشــطات يف
أثنــاء ســعيهن ألن يكـ ّن جــز ًءا مــن حركــة التحريــر .ومــن خــال تحليــل
تبــن هــذه الورقــة أن الناشــطات-اللوايت مثلتهــن فــدوى
الخطــابّ ،
وليــى وحنان-يعملــن ضمــن مفارقــة :ففــي حــن اســتطاعت النســاء
أن يكـ ّن أعضــا ًء مؤثريــن يف النضــال الوطنــي ،وقــد تطلّــب ذلــك منهـ ّن
العمــل وفــق األعــراف الســائدة يف مــا يتعلّــق بالجنســن والحفــاظ
عــى مــا يُســمى أنوثته ـ ّن مــن خــال االضطــاع ببعــض أدوار تقديــم
َعــن عليهــ ّن الكفــاح ضــد عــدم املســاواة بــن الجنســن
الرعايــة ،وت ّ
ضمــن حركــة التحريــر الفلســطينية.

This paper explores the ways in which Palestinian women
activists negotiate their role in the Palestinian liberation
movement with their desire for gender equality as
presented in their respective memoirs. The memoirs of
three prominent women-Fadwa Tuqan, Leila Khaled, and
Hanan Ashrawi – are thus analyzed to determine the core
issues they encounter as they attempt to join the liberation
movement. Through a discourse analysis, this study shows
that women activists-as represented by Tuqan, Khaled, and
Ashrawi-operate within a paradox: while women can be and
have been influential members of the nationalist struggle,
in becoming influential they have had to operate against
gender norms and maintain their so-called womanhood by
taking on certain caregiving roles. They also had to struggle
against gender inequality within the movement.
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رعد التل
Ra'ad Altal
طالــب دكتــوراه يف جامعــة أبرديــن /اململكــة املتحــدة يف اختصــاص
االقتصــاد الــكيل .يعــ ّد رســالة دكتــوراه موضوعهــا" :أثــر الفســاد يف
النمــو االقتصــادي واالســتثامر يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا".
عمــل مســاعد بحــث وتدريــس – قســم االقتصــاد – يف جامعــة أبرديــن.
وهــو حاصــل عــى درجتــي البكالوريــوس واملاجســتري مــن الجامعــة
األردنيــة يف اختصــاص االقتصــاد.
أثر الفساد يف الناتج املحيل اإلجاميل للفرد يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

اســتحوذت مشــكلة الفســاد بأبعادهــا املختلفــة ،عــى اهتــام واســع
لــدى الباحثــن وصانعــي القــرار ،بوصــف الفســاد ظاهــرة عامــة
خطــرة ،تــدل عــى ضعــف وتــدنٍ يف البنيــة املؤسســية والهيكليــة
للنظــام االقتصــادي والســيايس والقيمــي يف املجتمعــات .وتعكــس هــذه
الظاهــرة أوجــه خلــل أساســية يف بنيــة املجتمــع وتركيبــة الدولــة.
ولهــذا الســبب ،انصــب االهتــام يف هــذه الدراســة عــى اختبــار
العالقــة بــن االقتصــاد والفســاد ،مــن خــال محاولــة وضــع إطــار
لتحديــد العالقــة الســببية بــن الفســاد والتنميــة أو بــن الفســاد والنمــو
االقتصــادي والتكويــن الرأســايل .تتمثّــل إشــكالية الدراســة يف البحــث
عــن إجابــة حــول أثــر ظاهــرة فســاد املتغــرات االقتصاديــة الكليــة
املهمــة يف اقتصــادات دول الــرق األوســط وشــال أفريقيــا خــال
الفــرة  ،2016-2003وصــولً إىل تحديــد العالقــة التــي تربــط بــن هــذه
الظاهــرة وتلــك املتغ ـرات االقتصاديــة ،وتقديــر حجــم هــذه العالقــة.
ويتفــرع عــن هــذه اإلشــكالية ســؤاالن :مــا مــدى تأثــر ظاهــرة الفســاد
يف الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد يف دول الــرق األوســط وشــال
أفريقيــا؟ وهــل يُعـ ّد الفســاد أحــد محــددات الناتــج املحــي اإلجــايل
يف دول الــرق األوســط وشــال أفريقيــا؟ تختــر هــذه الدراســة بعــض
الفرضيــات املنبثقــة مــن طبيعــة العالقــة بــن املتغ ـرات االقتصاديــة
وظاهــرة الفســاد يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا؛ إذ ينضــوي
تحــت هــذه العالقــة الفرضيــة التاليــة "ال يوجــد أثــر لظاهــرة الفســاد
يف الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد".

PhD student at the University of Aberdeen in Scotland,
the UK where he is specialized in Macroeconomics. He is
preparing his PhD thesis on "The Impact of Corruption on
Economic Growth and Investment in the Middle East and
North Africa." He holds bachelor's and master's degrees in
economics from the University of Jordan. He has worked
as a Research and Teaching Assistant at the Department of
Economics in the University of Aberdeen.
The Effect of Corruption on GDP per capita:
An Empirical Study of Middle Eastern and
North African Countries

Corruption is a multi-dimensional problem that has
attracted widespread interest among researchers and
decision-makers as a dangerous indicator of institutional and
structural weakness in the economic, political, and moral
systems of a society. This study establishes a framework to
determine the causal relationship between corruption and
development or between corruption, economic growth
and capital formation. It attempts in addition to assess
the impact of corruption on important macroeconomic
variables in the economies of the Middle East and North
Africa during the period 2003-2016, and to address two
principal questions: How does corruption affect GDP per
capita in the Middle East and North Africa? Is corruption
one of the determinants of GDP in the Middle East and
North Africa? This study explores some of the hypotheses
stemming from the nature of the relationship between
economic variables and corruption in the Middle East and
North Africa, including the hypothesis that "incorruption
"has no impact on GDP per capita.
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رنا بكر
Rana Baker
طالبــة دكتــوراه يف جامعــة كولومبيــا يف قســم دراســات الــرق األوســط PhD Candidate at Columbia University, Department of
تؤســس Middle Eastern, South Asian, and African studies focused
وجنــوب آســيا وأفريقيــا .عنــوان أطروحتهــا "التكنولوجيــا ّ
التفكــر املنطقــي :العلــم بصفتــه هــو التقــ ّدم ،ووضــع الصحافــة on "Technology Constructs Common Sense: Science as
Progress and the Printing Press in Nineteenth Century
املطبوعــة يف القــرن التاســع عــر يف القاهــرة".
Cairo".

تأثري الطباعة وسياساتها يف مرص
القرن التاسع عرش

Power and Politics of Print:
How the University Emerges as Technology

إبّــان منتصــف القــرن التاســع عــر ،بزغــت يف القاهــرة فكــرة متم ّيــزة
بشــأن العلــم يف األدبيــات السياســية .وقامــت هــذه الفكــرة عــى
مهــا يف املصطلحــات
را ً
ســمتني رئيســتني .أولً  ،أصبــح العلــم عنــ ً
املتناميــة رسي ًعــا ،والتــي تتنــاول املثــال االجتامعــي الســيايس للنهضــة
وانشــغالها باإلصــاح االجتامعــي والســيايس .ثانيًــا ،يــرز العلــم وســيلة
رئيســة لتحقيــق هــذا املثــال؛ وبهــذه الصفــة ،صــار يف منزلــة البداهــة.
ولكــن كيــف أصبــح العلــم ،الــذي كان يف الســابق مــن اختصــاص القلــة
املتعلمــة ،بديه ًيــا بصفتــه إسـراتيجية إصــاح أساســية؟ يجيــب الباحــث
عــن هــذا الســؤال بطريقتــن .أولً  ،يتحـ ّرى الجــواب دور املطبوعــات يف
إحــداث تحـ ّول يف مجــال اإلعــام الجامهــري ونــر األفــكار عــى نطاق
واســع .ثان ًيــا ،ميكــن العثــور عــى الجــواب يف األدبيــات السياســية لتلــك
الفــرة .إن مــا يجعــل هــذه األدبيــات مثــرة لالهتــام هــو طبيعتهــا
املزدوجــة ،وعــى وجــه التحديــد تجــادل هــذه األدبيــات بأنــه ال غنــى
عــن العلــم باعتبــاره طليعــة التقــدم ،وأنهــا هــي نفســها طبعــت
وانتــرت عــى نطــاق واســع مــن خــال تقنيــات الطباعــة .وباختصــار،
تُبـ ّـن هــذه الورقــة الطريقــة التــي بــات العلــم بهــا يف موقــع البداهــة
يف الحيــاة اليوميــة ملــر مــن خــال وســائل التكنولوجيــا /املطبعــة.

Beginning in mid-nineteenth century Cairo, a peculiar
notion of science begins to emerge in political literature.
Two primary characteristics underpin this notion. First,
science becomes an important component of the rapidly
expanding lexicon of the sociopolitical ideal of al-Nahda
(roughly translated as renaissance/modernization) and its
concern for social and political reform. Second, science
emerges as the foremost means to achieve this ideal and,
in this capacity, gradually assumes the status of common
sense. But how does science, previously the purview of the
educated few, become common sense as the primary reform
strategy? This paper will answer this question in two ways.
First, it will trace the answer in the role of the printing
press in transforming the field of mass media and mass
dissemination of ideas. Second, the answer can be found in
the political literature of the period. In brief, this paper will
demonstrate the way in which science as progress came to
assume the status of common sense in Egypt through the
medium of technology/the printing press.
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رنا سكرية
Rana Sukarieh
طالبــة دكتــوراه يف علــم االجتــاع يف جامعــة يــورك يف تورنتــو،
بكنــدا .تناقــش أطروحتهــا وســائل بنــاء التحالفــات وم ّدتهــا الزمنيــة
يف الحــركات االجتامعيــة العابــرة للحــدود الوطنيــة ،مــع الرتكيــز عــى
حركــة املقاطعــة الفلســطينية وســحب االســتثامرات وفــرض العقوبــات
( .)BDSتســتهدف اهتامماتهــا البحثيــة مجــاالت الحــركات االجتامعيــة
العابــرة للحــدود الوطنيــة ،والحــركات االجتامعيــة عامــة ،واالقتصــاد
الســيايس يف الــرق األوســط ودراســات مــا بعــد االســتعامر .حاصلــة
عــى البكالوريــوس يف االقتصــاد مــن الجامعــة األمريكيــة يف بــروت،
وعــى البكالوريــوس واملاجســتري يف علــم االجتــاع مــن جامعــة يــورك.
قضيتكم هي قضيتنا :كيف يبني ناشطو حركة
املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات
آليات تضامن مع اآلخرين يف كندا

يف هــذه الورقــة ،تستكشــف الباحثــة كيفيــة اســتخدام حركــة املقاطعــة
الفلســطينية وســحب االســتثامرات وفــرض العقوبــات وســيل ًة إلنهــاء
االســتعامر مــن خــال ربــط النضــال الفلســطيني بنضــال الجامعــات
املضطهــدة األخــرى .واســتنا ًدا إىل مقابــات مع ّمقــة مــع طــاب
ناشــطني يف حركــة املقاطعــة وحلفائهــم يف كنــدا ،تســتفيد الورقــة
مــن أدبيــات الحركــة االجتامعيــة والعمــل الســيايس العابــر للحــدود
الوطنيــة يف الشــتات ،مــن أجــل النظــر يف الطــرق التــي تعمــل بهــا
حركــة املقاطعــة إلنهــاء االحتــال .وهــي تســعى لبنــاء حــركات تضامــن
تحويليّــة مــع الجامعــات املضطهــدة لتحقيــق هدفهــا هــذا .وتركــز
الورقــة عــى ديناميــات الحــركات االجتامعيــة وااللت ـزام الســيايس مــن
منظــور العمــل العابــر للحــدود الوطنيــة .وعــى نحــو أكــر تحدي ـ ًدا،
تســتعرض الورقــة مناقشــات عمليــة بلــورة عالقــات التضامــن بــن
مختلــف الحــركات االجتامعيــة لتحــ ّدي النظــام املهيمــن ،وتجــاوز
التعقيــد املرتبــط بالتغلــب عــى النزاعــات اليوميــة بــن الناشــطني.

PhD candidate in Sociology at York University, Toronto.
Her dissertation examines the means and temporality
of coalition building in transnational social movements,
focusing on the Palestinian Boycott, Divestment and
Sanctions (BDS) movement. She holds a BA in Economics
from the American University of Beirut, Hons. and an M.A
in Sociology from York University.
Your Cause is Ours: How Boycott, Divestment
and Sanctions Activists Build Solidarity
Movement with Others in Canada

In this paper, the author explores how the Palestinian
Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement is
used as a vehicle for decolonizing by linking the Palestinian
struggle to that of other oppressed groups. Based on indepth interviews with BDS student activists and their allies
in Canada, the paper borrows from literatures of social
movement and diasporic political transnationalism to look
at the ways BDS decolonizes through the process of building
transformative solidarity movements with oppressed groups.
The paper focuses on the dynamics of social movements
and political engagement from a transnational framework.
More specifically, it engages in discussions of solidarity
building among diverse social movements to challenge the
hegemonic order, and the complexity of overcoming daily
disputes among activists.
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ريم األسود
Rim Lassoued
طالبــة دكتــوراه بجامعــة باريــس ديديــرو ،وعضــو يف مخــر العلــوم
والفلســفة والتاريــخ ضمــن فريــق مختــص يف البحــث يف تاريــخ العلــوم
الطبيــة وفلســفتها .تحصلــت عــى اإلجــازة يف العــاج الوظيفــي مــن
املدرســة العليــا لعلــوم وتقنيــات الصحــة بتونــس ،وماجســتري علــم
اجتــاع مــن كليــة العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية بتونــس.
ديناميكيات التمثيل االجتامعي ملتالزمة
الهيموغلوبني وأثره يف نوعية حياة املرىض:
حالة املرىض التونسيني واملغاربة الذين
يعيشون يف فرنسا

PhD student at the Paris Diderot University, where she is a
member of the Science, Philosophy and History Laboratory,
a research team specific to the history and philosophy of
medical sciences. She obtained her Bachelor's degree in
occupational therapy from the Higher School of Health
Sciences and Technologies in Tunis and a Master's degree in
Sociology from the Faculty of Social and Human Sciences
in Tunis.

Social Representation of Hemoglobinopathy
and its Impact on the Quality of Life:
تبحــث هــذه الدراســة يف االختــاف والتقــارب يف التمثــات االجتامعيــة
ملــرض الهيموغلوبــن ،وهــو ينقســم إىل صنفــن :فقــر الــدم املزمــن Tunisian and Moroccan Patients living in France

وفقــر الــدم املنجــي (لــدى التونســيني واملغاربــة املهاجريــن يف فرنســا).
وتســعى لفهــم كيفيــة بنــاء معنــى مجتمعــي وفــردي للمــرض ،مــن
خــال تجاربهــم الحياتيــة وعالقاتهــم واتصاالتهــم بالبيئــة االجتامعيــة
والثقافيــة التــي يعيشــون فيهــا والتــي ينتمــون إليهــا .وتبحــث يف
العوامــل الديناميكيــة التــي ترافــق بنــاء التصــور االجتامعــي للمــرض
خــال االندمــاج االجتامعــي؛ وذلــك للكشــف عــن العالقــة بــن التصــور
االجتامعــي للمــرض والطريقــة التــي يتعاملــون بهــا مع صحتهــم ،ومدى
تأثــر ذلــك يف تقييمهــم لجــودة حياتهــم .وتهــدف هــذه الدراســة إىل
إبــراز دور العوامــل االجتامعيــة والثقافيــة يف تحديــد صحــة الحيــاة
وجودتهــا ملريــض الهيموغلوبــن يف الصحــة واملــرض التــي تتحــدد مــن
خــال مــا يبنيــه الشــخص مــن متثــات خــال تفاعالتــه اليوميــة مــع
محيطــه االجتامعــي والثقــايف؛ فالصحــة الجيــدة للمريــض ال يح ّددهــا
فقــط التدخــل الطبــي ،وإن كان ناج ًعــا عــى املســتوى البيولوجــي ،فهــو
يســاهم بــا شــك يف الحفــاظ عــى أداء ســليم للجســم؛ مــا يؤثــر يف
الحيــاة االجتامعيــة للفــرد .ولكــن ال ميكــن أن نجــزم باكتســاب صحــة
الحيــاة وجودتهــا عــى نحــو ج ّيــد ،إن كان مريــض الهيموغلوبــن
خاض ًعــا بيولوج ًيــا للمعايــر املثاليــة .فتحديــد املــرض والصحــة يتجــاوز
البعــد البيولوجــي.

This study investigates the difference and convergence in
the social manifestations of hereditary Hemoglobinopathy
(divided into two categories: chronic anemia and sickle
cell anemia) among Tunisian and Moroccan immigrants
in France. It seeks to understand how individuals and a
communities assign meaning to a disease, through their
life experiences, their relationships and their connections
to the social and cultural environment in which they live. It
examines the dynamics of the construction and perception
of disease during the process of social integration. This
paper hypothesizes that the quality of life for those who live
with Hemoglobinopathy is defined by their own personal
and social experiences. This is determined by their daily
interactions with their social and cultural environment. A
patient's good health is not only determined by medical
treatment, even if it is successful. For someone living
with Hemoglobinopathy, their well-being will be affected
by biological standards of "perfect" health. Therefore, the
definition of disease and health should transcend biological
standards.
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زهري الحريان
Zouhair El-Hairan
طالــب دكتــوراه يف قســم العلــوم السياســية واالجتامعيــة يف جامعــة
بومبيــو فابــرا بإســبانيا ،وعضــو يف مجموعــة البحــوث ()GRITIM
التخصصــات عــن الهجــرة والتنــوع) .حــاز
(مجموعــة بحــوث متعـ ّددة
ّ
البكالوريــوس يف اإلعــام واالتصــاالت مــن جامعــة بومبيــو فاب ـرا .كــا
حصــل عــى املاجســتري يف الدراســات العربيــة واإلســامية مــن جامعــة
برشــلونة ،واملاجســتري يف السياســة "الدميقراطيــات الحاليــة :القوميــة
والتعدديــة الثقافيــة" مــن جامعــة بومبيــو فابـرا .يشــغل منصــب أمــن
ّرس املنظمــة العربيــة األوروبيــة.

PhD Candidate at the Department of Political and Social
Sciences, Pompeu Fabra University, Barcelona. He holds
a Bachelor's Degree in Media and Communication and
a Master's degree in 'Politics/Current Democracies:
Nationalism & Multiculturalism' from Pompeu Fabra
University as well as a Master's Degree in Arabic and Islamic
Studies from the University of Barcelona.
Transnational Entrepreneurship between
the Arab World and Catalonia: New Trends,
Patterns and Public Policies in the Moroccan"Catalan Case

ريادة األعامل العابرة للحدود الوطنية بني العامل
العريب وكتالونيا :اتجاهات وأمناط وسياسات
عامة جديدة من الحالة املغربية الكاتالونية

تعالــج هــذه الورقــة األعــال الح ـ ّرة بــن كتالونيــا ومغاربــة املهجــر،
وتعتمدهــا منوذ ًجــا لألعــال الحــ ّرة بــن العــامل العــريب وكتالونيــا.
وتحلّــل كيفيــة قيــام املغاربــة يف املهجــر مبشــاريع يف كتالونيــا و /أو
املغــرب ،وكيــف طـ ّوروا رأس مــا ٍل اجتامعــي من خــال التّفاهــم الثقايف
واللغــوي .وتســعى الورقــة أيضً ــا لســد الفجــوة املعرفيــة املتعلقــة بهــذا
املجــال مــن الدراســة عــى املســتوى الجــزيئ ،باعتبــار أنــه ال تتوافــر
بيانــات مح ّدثــة عــن أصحــاب مشــاريع األعــال الحــ ّرة املغاربــة
املقيمــن يف الخــارج .وهنــاك رضورة للمزيــد مــن املعلومــات عــن
مشــاريع أعاملهــم وابتكارهــم يف كل مــن كتالونيــا واملغــرب .ومــن شــأن
هــذه املعلومــات أن تتيــح فرصــة جيــدة لتبنــي الحكومــات لسياســات
معينــة .وتســعى هــذه الورقــة أيضً ــا لتحديــد األدوات واملامرســات
الرشــيدة التــي ميكــن أن تســاهم يف تحســن مشــاريع األعــال للمغاربة
يف الخــارج مــن خــال إلقــاء الضــوء عــى السياســات العامــة التــي
تؤثــر يف مســاعي أصحــاب مشــاريع األعــال الحــ ّرة .وتحــاول هــذه
الورقــة أيضً ــا التشــديد عــى إمكانيــات أصحــاب املشــاريع املغاربــة يف
املهجــر ،والذيــن يســتطيعون القيــام بــدور املســتثمرين االقتصاديــن
واالجتامعيــن يف كتالونيــا ،وكــر الفكــرة املســبقة عــن املغــريب بوصفــه
مجــرد عامــل مهاجــر يف البلــد املضيــف .وهــي تهــدف إىل إبــراز
الروابــط والنشــاطات التــي مت ّكــن أصحــاب املشــاريع يف الخــارج مــن
العمــل عــى أنهــم وســطاء بــن الثقافــات.

This research deals with Moroccan diaspora entrepreneurs
between Catalonia and Morocco. It analyses how
Moroccans in the diaspora undertake business ventures in
Catalonia and/or Morocco, and how they develop social
capital through cultural and linguistic understanding. The
paper tries to fill the gap regarding this area of study at
the micro level, given the lack of new data on Moroccan
entrepreneurs living abroad. It also seeks to identify tools
and good practices that can contribute to the improvement
of Moroccan diaspora entrepreneurial ventures by providing
insight into public policies that influence entrepreneurs. This
ongoing study will also attempt to highlight the potential
of Moroccan diaspora entrepreneurs as both economic and
social investors in Catalonia, challenging the preconceived
notion that Moroccans are generally migrant workers in the
host country.
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زينة جالد
Zeina Jallad
PhD student in Science of Law (J.S.D) at Columbia Law .طالبــة دكتــوراه يف علــم القانــون يف كل ّيــة الحقــوق يف جامعــة كولومبيــا
School. Zeina was lecturer at the Faculty of Law and Public  وهــي عضــو يف نقابــة،محاميــة فلســطينية ومحــارضة يف القانــون
Administration at Birzeit University in Palestine, and رس لجنــة
ّ  حيــث شــغلت منصــب أمــن،املحامــن يف مدينــة نيويــورك
served as a member of the Palestinian Taskforce where she
.الــرق األوســط وشــال أفريقيــا
assisted the Palestinian Ministry of Women Affairs and the
:تقرير املصري يف ظل القانون
Palestinian Legislative Council in adopting new legislation
فلسطني
حالة اليهود السامريني يف
that improved the security of Palestinian women and girls.
 إذ تــدرس الوضــع القانــوين،تتضمــن هــذه الورقــة ا ّدعــا ًء غــر متوقّــع
Self-determination in the Shadow of Law:
 وهــو مــن أقــدم،للمجتمــع الســامري يف األرايض الفلســطينية املحتلــة
The Case of the Indigenous Samaritan Jews in
 تقــرح الورقــة أن التع ّدديــة القانونيــة.املجتمعــات يف العــامل وأصغرهــا
Palestine
 إذ قــد يحقــق،يف ظــل االحتــال ميكــن أن تُفهــم عــى أنهــا أداة متكــن
Through an examination of the legal status of the Samaritan  تتدخــل هــذه الورقــة، ومــن ث ـ ّم.بواســطتها تقريــر املصــر والتحــرر
community in the Occupied Palestinian Territories, one of ، والســكان األصليــن،يف األدبيــات القامئــة التــي تتنــاول تقريــر املصــر
the most ancient and smallest communities in the world,  تتحــدى. والتع ّدديــة القانونيــة، والوعــي القانــوين، والهويــة،والســيادة
this paper makes a counterintuitive claim. It suggests الورقــة التحليــل املهيمــن بشــأن تقريــر املصــر يف القانــون الــدويل
that legal pluralism under conditions of occupation may لحقــوق اإلنســان وتقــرح أنــه يف ظــل أوضــاع محــدودة تُن ِكــر تقريــر
be understood as an enabling tool towards achieving ـبيل للحصــول
ً  فــإن التع ّدديــة القانونيــة قــد توفّــر سـ،املصــر الوطنــي
self-determination and emancipation. This paper thus
.عــى قــدر مــن االســتقالل الــذايت
intervenes in existing literature on self-determination,
indigeneity, sovereignty, identity, legal consciousness, and
legal pluralism. It challenges the dominant analysis of selfdetermination in International Human Rights Law (IHRL)
and proposes that under limited conditions where national
self-determination is denied, legal pluralism might provide
an avenue to gain some degree of autonomy.
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ساري مايض
Sari Madi
طالــب دكتــوراه ومحــارض يف كليــة العالقــات الصناعيــة يف جامعــة
مونرتيــال ،بكنــدا .تشــمل اهتامماتــه البحثيــة السياســات الحكوميــة
وعالقــات العمــل ودراســات الهجــرة .حصــل يف  2017عــى جائــزة
( )Mitacs Globalinkلألبحــاث مــن خــال القيــام مبــروع بحثــي يف
جامعــة قرطــاج ،تونــس .وقــد أنهــى مؤخـ ًرا دراســة تتعلّــق باآلثــار التي
يرتكهــا بلــد املنشــأ يف نســبة الفقــر يف كنــدا .وهــو مؤســس مشــارك
ورئيــس جمعيــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا لجامعــة مونرتيــال.

PhD candidate and lecturer at the School of Industrial
Relations, University of Montreal. His research interests
include government policies, labor relations and
immigration studies. Madi has recently completed a study
about the country-of-origin effects on poverty in Canada.
He is also the co-founder and president of the Association
Middle East & North Africa of University of Montreal.
Flexicurity in Labor Markets in the Middle
East and North Africa:
A Comparison between Tunisia and Lebanon

األمان الوظيفي املرن يف أسواق العمل يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا:
مقارنة بني تونس ولبنان

صحيــح أنــه بتأثــر إجــاع واشــنطن ،أبحــرت غالبيــة البلــدان الناميــة
يف مركــب إصــاح الحاميــة االجتامعيــة ،إال أن مــدى هــذا اإلصــاح
ووجهتــه يختلفــان مــن بلــد إىل آخــر ،وف ًقــا لعــدة مح ـ ّددات (األداء
االقتصــادي ،واإلرث التنظيمــي ،ومــا إىل ذلــك) .يســعى الباحــث يف
هــذه الورقــة لفهــم إصالحــات قوانــن العمــل يف تونــس (إصالحــا
عا َمــي  1994و )1996ويف لبنــان (إصــاح  .)2000تهــدف الورقــة
إىل فهــم العوامــل التــي ســاهمت يف إصــاح األمــن الوظيفــي املــرن
لقوانــن العمــل بخاصــة (إدخــال عقــود غــر منطيــة ،والحــ ّد مــن
املدفوعــات الفائضــة ،واللوائــح املنظِّمــة للتوظيــف ،ومــا إىل ذلــك).
وتســعى مــن خــال التحليــل الكيفــي لتحديــد الــدور الــذي تؤديــه
الجهــات الفاعلــة الرئيســة (النقابــات العامليــة ،واتحــادات أربــاب
العمــل ،واألجهــزة البريوقراطيــة ،واملنظــات الدوليــة ،وغريهــا) لجهــة
اإلصالحــات يف البلديــن قيــد الدراســة .تســتند هــذه الورقــة إىل مقاربــة
نظريــة تربــط بــن نظــام الرفــاه ونظــام اإلنتــاج ،وتجــادل بــأن هذيــن
النظامــن يتكامــان م ًعــا ويدعــان بعضهــا بعضً ــا .وبغــرض إرشــاد
التحليــل ،يوجــز الباحــث افرتاضــات اســتقاها مــن ثــاث مقاربــات
توضّ ــح التغيــر املؤســي :املقاربــة التــي توضــح عمليــة التغيــر،
واملقاربــة التــي تلقــي الضــوء عــى ديناميــات التغيــر ،واملقاربــة التــي
تتمحــور حــول تحويــل السياســات العامــة.

Under the influence of the Washington Consensus,
most developing countries have embarked on the path
of reforming their social protection, but their extent and
direction vary from country to country, depending on
several determinants. In this research, the author discusses
the reforms of labor laws in Tunisia (reforms of 1994 and
1996) and in Lebanon (reform of 2000). More specifically,
he attempts to understand the factors that contributed to
the reforms of the flexicurity of labor laws. The study seeks
to identify, through a qualitative analysis, the role played
by key actors in terms of reforms in the two countries
under study. It is based on a theoretical approach linking
the welfare regime and the production regime which argues
that these regimes are integrated and mutually support each
other. To guide the analysis, the author outlines assumptions
from three approaches explaining institutional change: the
approach explaining the process of change, that of dynamics
of change, and finally that focusing on the transfer of public
policies.
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سامي بدران
Sammy Badran
طالــب دكتــوراه يف قســم العلــوم السياســية يف جامعــة كنســاس .حاصل
عــى البكالوريــوس يف العلــوم السياســية واللغــة اإلســبانية مــن جامعــة
مينيســوتا األمريكيــة يف  ،2007وعــى املاجســتري يف العلــوم السياســية
مــن جامعــة هــاواي يف  .2012أمــى الســنة الدراســية  2017-2016يف
إجـراء بحــث ميــداين يف املغــرب ممــول مــن برنامــج منــح فولربايــت.
اإلصالح والقمع واالحتجاج يف املغرب:
حالة حركة  20فرباير

تبــن حالــة حركــة  20فربايــر يف املغــرب خــال الربيــع العــريب أنــه
ّ
عندمــا تواجــه الحــركات االجتامعيــة أزمــة وجوديــة ،فإنهــا تركــز عــى
الحفــاظ عــى صلتهــا بالعامــة وتجاوبهــا معهــا .ويف هــذه املرحلــة،
تجــ ّرب الحــركات عــادة أطــ ًرا اســترشافية ()Prognostic Frames
الختبــار تجاوبهــا مــع ردات فعــل العامــة والدولــة .لكــن حركــة
 20فربايــر مل تكــن مو ّحــدة بشــأن الطريقــة الفضــى للتجــاوب مــع
العامــة .وأدى ذلــك إىل حــدوث تبايــن يف األطــر االســترشافية راوحــت
بــن اإلصــاح والثــورة .وأصبــح االنقســام أكــر وضو ًحــا بــن الناشــطني
اإلصالحيني-امللكيــن والناشــطني الثوريني-الجمهوريــن وذلــك بعــد
خطــاب امللــك محمــد الخامــس يف  9آذار /مــارس  ،2011وأفضــت،
بخاصــة ،إىل اإلعــان الرئيــس الثــاين الصــادر عــن امللــك بشــأن الدســتور
الجديــد يف حزيــران /يونيــو  .2011يتعــن عــى أطــر االســترشاف أن
تكــون متوافقــة ثقافيًــا ومتســقة وذات صلــة بالجمهــور املســتهدف يك
يحــدث تجــاوب بينهــا وبــن العامــة .أصبحــت رســالة حركــة  20فربايــر
غــر متســقة وأقــل أهميــة عندمــا اســتجاب امللــك اســتجابة منهجيــة
للمطالبــات بإجــراء إصالحــات .وعــاوة عــى ذلــك ،نُظــر إىل حركــة
 20فربايــر عــى نحــو متزايــد بوصفهــا غــر متوافقــة مــع املغاربــة
عندمــا أصبحــت صــورة الحركــة مؤطــرة بالتط ـ ّرف ،وأنهــا تتألــف مــن
مجموعــات هامشــية تســعى لتغيــر جــذري /ثــوري .تُظهــر هــذه
الورقــة أن التغ ـرات يف البيئــة السياســية تتفاعــل مــع عمليــات تأطــر
الحركــة االجتامعيــة التــي قــد تــؤدي إىل تراجعهــا.

PhD candidate at the Department of Political Science,
University of Kansas. He received a BA in Political Science
and Spanish from the University of Minnesota in 2007 and
an MA in Political Science from the University of Hawaii in
2012. Sammy spent the 2016-2017 school year conducting
field research in Morocco funded through a Fulbright
Research Fellowship.
Reform, Repression, and Protest in Morocco:
The Case of the February 20 Movement

The case of the February 20 Movement (F20) during
the Arab Spring in Morocco demonstrates how when
social movements face an existential crisis, they focus on
maintaining relevance and resonance with the public. The
paper argues that the F20 movement was not united in
resonating with the public. The divide between what activists
characterize as reformist-monarchists and revolutionaryrepublicans became more visible following the King
Mohammed IV's speech on March 9, 2011 and especially
leading up to the Kings second major announcement
concerning the new constitution in June 2011. The F20's
message became inconsistent and less relevant when the
King systematically responded to demands with reforms.
Moreover, it became viewed as increasingly incompatible
with Moroccans as the movement's image became framed
as extreme and composed of fringe groups that hoped for
radical/revolutionary change. This paper demonstrates how
changes in the political environment interact with social
movements framing processes that may lead to their decline.
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سامي صويص
Sami Sweis
طالــب دكتــوراه يف قســم اللغــات والحضــارات يف الــرق األدىن يف
جامعــة شــيكاغو األمريكيــة ،نــال املاجســتري يف الدراســات الــرق
أوســطية يف  ،2012بعــد حصولــه عــى البكالوريــوس يف التاريخ ودراســة
السياســات الحكوميــة مــن الكليــة املركزيــة يف واليــة كنتــايك األمريكيــة،
تخصــص يف دراســة الــرق األوســط الحديــث والحضــارات
يف ّ .2010
اإلســامية ،مــع اهتــام بشــبه الجزيــرة العربيــة وإمــارة رشق األردن
خــال القرنــن التاســع عــر والعرشيــن.
الرصاع الداخيل الهاشمي وإمارة مكة1908 ،

تــدرس هــذه الورقــة دور التوريــث األرسي للحكــم يف تنصيــب الرشيف
حســن بــن عــي عــى إمــارة مكــة يف ترشيــن الثــاين /نوفمــر .1908
وتــرى أن تنصيبــه مثّــل انتصــا ًرا لبيــت الرشيــف حســن بــن عــي
داخــل أرستــه الهاشــمية الخاصــة ،املنحــدرة مــن الج ـ ّد عــون .ومــن
خــال اقتفــاء أثــر رصاعاتــه الداخليــة وزواجاتــه اإلس ـراتيجية داخــل
أرسة عــون ،قــد يســتطيع املــرء رســم تطـ ّور الرشيــف حســن وظهــوره
عــى أنــه أبــرز هاشــمي يف أرسة عــون .وضمــن تأريــخ حيــاة الرشيــف
حســن ،باعتبــاره زعيـ ًـا للثــورة العربيــة عــام  1916وضــع نفســه يف
مواجهــة اإلمرباطوريــة العثامنيــة ،فــإن موقعــه يف أمنــاط التوريــث
وإمــارة مكــة يســاعدان عــى نطــاق أوســع يف تحديــد الحافــز األرسي
ـر مســاره الثــوري يف نهايــة املطــاف.
الــذي ميكــن أن يفـ ّ

PhD candidate at the Department of Near Eastern
Languages and Civilizations, University of Chicago, where
he completed a Master of Arts in Middle Eastern Studies
in 2012. He obtained a BA in History and Government
from Centre College in 2010. He specializes in the study of
the Modern Middle East and Islamic Civilizations with an
interest in the Arabian Peninsula and Transjordan during
the 19th and 20th centuries.
Intra-Hashemite Conflict and the Amirate of
Mecca, 1908

This paper examines the role of dynastic succession to the
appointment of Sharif Husayn ibn 'Ali to the Amirate of
Mecca in November 1908. It argues that his appointment
represented a dynastic victory for Sharif Husayn ibn 'Ali
within his own Hashemite household, the 'Awn. By tracing
his internal conflicts and strategic marriages within the
'Awn household, one can chart Husayn's development and
emergence as the preeminent 'Awn Hashemite. Within the
historiography of Sharif Husayn's life, as the leader of the
1916 Arab Revolt that pitted himself against the Ottoman
Empire, the history of his place in the succession patterns
of his household and the Amirate of Mecca more broadly
helps us locate the dynastic impetus that can account for his
eventual revolutionary trajectory.
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ستيفاين ضاهر
Stephanie Daher
طالبــة دكتــوراه يف العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة يف كليــة
ســانتانا للدراســات املتق ّدمــة يف مدينــة بيــزا ،إيطاليــا .حاصلــة عــى
املاجســتري يف السياســة العامليــة والعالقــات الدوليــة مــن جامعــة
بافيــا يف إيطاليــا وعــى درجــة البكالوريــوس يف القانــون مــن الجامعــة
اللبنانيــة يف لبنــان .عنــوان أطروحتهــا "دراســة صمــود النخب السياســية
يف الســلطة يف مواجهــة الحــركات الجامهرييــة :تحليــل مقــارن للبنــان
وتونــس" .طالبــة دكتــوراه زائــرة يف مركــز دراســات الــرق األوســط
والدراســات اإلســامية يف جامعــة دورهــام باململكــة املتحــدة .وعملــت
باحثــة زميلــة يف مركــز الدراســات املغاربيــة يف تونــس (.)CEMAT
استمرار النخبة التونسية "املهمة سياس ًيا"
يف السلطة :حركة "مانيش مسامح /لن أسامح"
منوذ ًجا

مــع اســتمرار تطـ ّور األحــداث يف احتجاجــات مــا بعــد الربيــع العــريب،
ركّــزت كــرة مــن األدبيــات ذات الصلــة عــى اقـراح تفسـرات لعمليــة
إطاحــة الحــكام االســتبداديني ،ومتحــورت حــول فهــم ســبب التبايــن
الصــارخ بــن الــدول العربيــة يف النتائــج والتنبــؤات بالتحــوالت الناشــئة.
غــر أن مرونــة النخبــة امله ّمــة سياسـ ًيا يف مواجهة الحــركات الجامهريية
واإلســراتيجيات التــي اســتُخدمت لتحييــد دعــوات التغيــر قــد تــ ّم
تجاهلهــا بطريقــة أو بأخــرى .يف هــذا الصــدد ،يتحــدث هيدمــان يف
ورقتــه عــن "تحســن فاعليــة الحكــم" ،إذ متكنــت النخــب العربيــة
مــن إدارة املنافســة السياســية مــن خــال االســتيالء عــى املجتمــع
املــدين واحتوائــه .انطالقًــا مــن ذلــك ،تضــع الورقــة هدفًــا ذا شــقني:
أولً  ،وضــع خريطــة للنخــب املهمــة سياس ـ ًيا يف حــد ذاتهــا يف تونــس.
ثانيًــا ،الكشــف عــن اإلس ـراتيجيات التــي اســتخدمتها هــذه النخــب
مــن أجــل اســتقطاب هــذه الحــركات وتحييدهــا وإضعافهــا ،ومــن ثـ ّم،
إعاقــة أي آمــال متعلقــة باإلصــاح الســيايس .تحقــق الورقــة هدفهــا
مــن خــال معالجــة دراســة حالــة تعــود إىل حركــة مانيــش مســامح
التــي نشــأت يف متــوز /يوليــو  2015يف تونــس وال ت ـزال نشــطة حتــى
وقــت قريــب .وبنــا ًء عــى ذلــك ،تســتند الورقــة إىل مقاربــة كيفيــة،
وذلــك باســتخدام مقابــات معمقــة شــبه منظمــة أجريــت يف تونــس يف
الفــرة آب /أغســطس-أيلول /ســبتمرب  2017مــع الشــخصيات املدنيــة
والناشــطني الذيــن يقفــون وراء نشــاط الحركــة مــن أجــل فهـ ٍـم ٍ
واف
للكيفيــة التــي عملــت بهــا النخبــة املهمــة سياس ـ ًيا عــى اســتقطاب
مثــل هــذه الحركــة وتحييدهــا ،األمــر الــذي ســاهم ،يف املحصلــة ،يف
اســتمرار هــذه النخبــة يف الســلطة.

PhD Candidate in Political Science and International
Relations, Sant Anna School of Advanced Studies, Pisa,
Italy. She holds a Master's Degree in World Politics and
International Relations from the University of Pavia, Italy
and a Bachelor's Degree in Law from the Lebanese University,
Lebanon. Her PhD project is entitled "Examining Political
Elites' Resilience in Power vis-à-vis Mass Movements: A
Comparative Analysis of Lebanon and Tunisia".
Persistence of the Tunisian "Politically
Relevant Elite" in Power: Case-Study of the
Manich Msamah Movement

As events continue to unfold post-Arab spring protests,
much of the relevant literature has closely focused on
proposing explanations for the ousting of authoritarian
rulers, understanding why outcomes among Arab countries
have starkly varied. However, the resilience of "the
politically relevant elite" (PRE) against mass movements
and the strategies employed to neutralize such calls was
somehow ignored. The aim of this article is twofold: First,
to produce a mapping of the politically relevant elites per
se in Tunisia. Second, to unravel the strategies employed by
the PRE to co-opt, neutralize and weaken such movements
and consequently hinder any prospects for political reform.
This will be done by examining the case-study of the
"Manich Msamah" movement of July 2015 in Tunisia which
was still active until recently. Accordingly, the paper will
be based on a qualitative approach, using semi-structured
in-depth interviews conducted in Tunisia between August
and September 2017 with civil figures and activists standing
behind the movement.
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سيف الدين عميد
Saif Eddine Amaid
طالــب دكتــوراه يف العلــوم االجتامعيــة بجامعــة لــوزان ،ســويرسا.
يشــتغل حال ًيــا ،يف إطــار أطروحــة الدكتــوراه ،بدراســة الــدور الــذي
تؤديــه الرياضــة ،بصفتهــا مــن أشــكال التجديــد ،يف مفهــوم التنظيــم
والحشــد واالحتجــاج داخــل الحــركات االجتامعيــة لألقليــات الجنســية
بســويرسا.
الحركة الرياضية لألقليات الجنسية بسويرسا:
قراءة يف األبعاد السوسيو-سياسية للحركة
وأثرها يف الهوية الجامعية

منــذ نهايــة مثانينيــات القــرن العرشيــن ،شــهدت ســويرسا بــروز عديــد
النــوادي الرياضيــة التــي تأسســت عــى يــد ناشــطني مدافعــن عــن
حقــوق األقليــات الجنســية .ظلــت أســئلة عديــدة مطروحــة حتــى
اليــوم حــول ظــروف نشــأة هــذه النــوادي الرياضيــة ونشــاطاتها ،ومــن
ث ـ ّم ظلــت التعميــات تغلــب عــى التعامــل مــع املوضــوع مــن دون
أي دقــة علميــة تذكــر .ويف هــذا اإلطــار ،وجدنــا مــن املهــم تســليط
الضــوء علميًــا عــى هــذا املوضــوع ،متســائلني بالتحديــد عــن الــدور
الــذي تضطلــع بــه الرياضــة ،بصفتهــا مــن أشــكال التجديــد ،يف مفهــوم
التنظيــم والحشــد واالحتجــاج داخــل هــذه الحــركات االجتامعيــة
لألقليــات الجنســية .ففــي دراســة استكشــافية ســابقة يف إطــار رســالة
املاجســتري ،حــول تاريــخ نــادي أكواريــوس لــوزان للســباحة ،تبــن لنا أن
الهــدف الرئيــس ،بحســب مؤسســه ،بعــث فضــاء اجتامعــي يكــون مالذًا
لألقليــات الجنســية التــي تعــاين امليــز والرفــض واإلقصــاء؛ فالنــادي كان
مدرســة يجــري فيهــا إعطــاء الدعــم املعنــوي والنفــي لألعضــاء غــر
القادريــن عــى مواجهــة املجتمــع بحقيقــة كونهــم مثليــن ،إضافــة إىل
الــدور التوعــوي الــذي أداه النــادي خــال ســنوات الســيدا .وملزيــد مــن
التعمــق يف نتائــج بحــث رســالة املاجســتري ،اخرتنــا ،يف إطــار أطروحــة
الدكتــوراه ،توســيع مســاحة البحــث جغراف ًيــا لتشــمل هــذه املــرة فرقًــا
رياضيــة مــن مقاطعتــي زوريــخ وجنيــف.

PhD student in Social Sciences at the University of
Lausanne, Switzerland. His PhD thesis centers on the role
of sports as a form of revitalization in the organization,
mobilization, and protest activity of LGBT communities
in Switzerland. His most prominent research topic is sport,
specifically in relation to social movements, gender, politics,
and international relations.
The LGBT sports movement in Switzerland:
an analysis of intersections between
socio-political opportunities and collective
identities

Since the 1980s, LBGT rights activists have established
sports clubs in Switzerland. This paper attempts to address
the inaccuracy of current generalizations about the topic
and define the role of sport as a type of revitalization in
the organization, mobilization, and protest activity of
LGBT communities in Switzerland. A previous study of the
Lausanne Aquarius swimming club highlighted the club's
main goal of creating a social space to serve as a haven
for LGBT individuals suffering from discrimination and
exclusion. The club offered moral and psychological support
to members who were unable to face their community
because of their sexuality. The club also raised awareness
during years of panic regarding HIV/AIDS. This paper
aims to expand the geographical research area to include
sports teams from the Zürich and Geneva districts. It will
use a mixed methods approach of social survey, participant
observation, and interviews.
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صفية فارويل
Safia Farole
طالبــة دكتــوراه يف قســم العلــوم السياســية يف جامعــة كاليفورنيــاPhD candidate at the Political Science Department, ،
لــوس أنجلــوس ،مــع تخصــص فرعــي يف السياســة املقارنــة .تتنــاول University of California, Los Angeles (UCLA), where
يف أطروحتهــا كيفيــة مســاهمة االنتخابــات املحليــة يف تطــور نظــام her subfield is Comparative Politics. Her broad research
interests are in African politics, democratization, elections,
الحــزب املهيمــن يف جنــوب أفريقيــا.
and political behavior. Her dissertation topic is on how
إسرتاتيجيات التعبئة التي اتبعتها املعارضة يف local elections contribute to the evolution of South Africa's
انتخابات جنوب أفريقيا لعام 2016
dominant party system.
مــا هــي اإلســراتيجيات التــي تســاهم يف نجــاح حــزب املعارضــة يف
Opposition Mobilization Strategies in South
ظــل نظــام الحــزب املهيمــن يف جنــوب أفريقيــا ،يف بيئــة انتخابيــة
Africa's 2016 Election
هيمــن عليهــا الحــزب الحاكــم منــذ أكــر مــن عقديــن؟ تــرى الباحثــة
أن الــروط املحليــة تســاهم يف تعزيــز املنافســة الحزبيــة يف ظــل In an electoral environment that has been dominated by the
نظــام الحــزب املهيمــن .وركــزت يف هــذه الورقــة عــى إس ـراتيجيتني ruling party for over two decades, what strategies contribute
اســتخدمهام التحالــف الدميقراطــي للحصــول عــى دعــم عــى املســتوى to opposition party success in South Africa's dominant
املحــي .وبالنظــر إىل التحالــف الدميقراطــي بصفتــه حزبًــا للبيــض يف party system? The author argues that local level conditions
يفــر الدعــم املتنامــي الــذي يحظــى بــه بــن contribute to increasing party competition in dominant
الغالــب ،مــا الــذي ّ
الناخبــن غــر البيــض؟ أولً  ،تــرى الباحثــة أن االنقســامات اإلثنيــة party systems. In this paper she focuses on two strategies
داخــل أوســاط الناخبــن األساســيني لحــزب املؤمتــر الوطنــي األفريقــي used by the Democratic Alliance (DA) to gain local level
تســاهم يف زيــادة الحظــوظ االنتخابيــة للتحالــف الدميقراطــي .ثان ًيــاsupport. Given the DA's image as a predominantly white ،
تعتــر الباحثــة أن أداء التحالــف الدميقراطــي عــى مســتوى الحكومــات party, what explains its growing support among non-
املحليــة هــو إحــدى الطــرق لتجــاوز صورتــه بوصفــه حزبًــا ال يشــمل white voters? First, she argues that ethnic divisions within
جميــع األعـراق .وتظهــر النتائــج أن أداء التحالــف الدميقراطــي يكــون the ANC's core electorate contribute to the DA's electoral
أفضــل يف املناطــق التــي تكــون فيهــا االنقســامات اإلثنيــة أكــر بــن fortunes. Second, she maintains that the DA's performance
الســود .وتــرى أيضً ــا أن التحالــف الدميقراطــي يســتفيد انتخاب ًيــا مــن in local government is one way it overcomes its image as
تقديــم الخدمــات األساســية يف املناطــق التــي يحكمهــا .وقــد اعتمــدت a racially non-inclusive party. The results show that the
الباحثــة تعــدا ًدا دقي ًقــا وبيانــات انتخابيــة دقيقــة الختبــار التفس ـرات DA performs better in areas where ethnic divisions are
وتبــن اســتنتاجاتها أنــه greater among blacks. Also, the findings indicate that the
املرتبطــة بالتعبئــة اإلثنيــة وتقييــم األداء.
ّ
نظ ـ ًرا إىل أن البلــدان األفريقيــة ال ت ـزال تشــهد تصني ًعــا رسي ًعــا ،فــإن DA benefits electorally from the delivery of basic services
ديناميــات السياســة االنتخابيــة قــد تــؤدي إىل زحزحــة امليــدان مــا بــن in areas it governs. The findings also show that as African
countries continue to experience rapid industrialization,
الحــزب الحاكــم ومنافســيه.
the dynamics of electoral politics may shift the playing field
between the incumbent party and it challengers.
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عامر محمد
Amer Mohamad
يعمــل باحثًــا أول ملنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف رشكــة
الروابــط الربيتوريــة ( )Praetorian Connectionsيف لنــدن .نــال
املاجســتري يف الدراســات املرصفيــة واملاليــة مــن جامعــة رشق البحــر
املتوســط يف شــال قــرص ،واملاجســتري يف حــل النزاعــات مــن جامعــة
برادفــورد يف اململكــة املتحــدة.
نار تحت الرماد :تنظيم "الدولة اإلسالمية" من
منوذج القاعدة إىل منوذج طالبان

تــرى هــذه الورقــة ،مــن خــال فحــص األدلــة عــى أرض الواقــع ،أن
األوضــاع الناشــئة يف املناطــق التــي كانــت تحكمهــا الدولــة اإلســامية
ميكــن أن مت ّهــد ملرحلــة جديــدة ،تعــرف بعملية إضفــاء الطابــع الطالباين
عــى الدولــة اإلســامية .ويســتلهم الباحــث مفهــوم عمليــة إضفــاء
الطابــع الطالبــاين مــن قــدرة حركــة طالبــان عــى البقــاء حكومــة ظــل،
بعــد هزميتهــا العســكرية يف  .2001ويقــرح أن العوامــل التــي ســاعدت
حركــة طالبــان يف الحفــاظ عــى نفوذهــا ،بعــد هزميتهــا العســكرية،
متثّــل منطًــا ميكــن تطبيقــه عــى مناطــق أخــرى يتأ ّجــج فيهــا ال ـراع،
مثــل ســورية .ويف ضــوء ذلــك ،فــإن عمليــة إضفــاء الطابــع الطالبــاين
تشــر إىل العمليــة التــي تحظــى فيهــا منظمــة متمـ ّردة ،عاشــت تجربــة
حوكمــة ملـ ّدة قصــرة ،بالرشعيــة؛ بســبب التصــور العــام لعــدم كفــاءة
مــن يخلفهــا يف توفــر الخدمــات األساســية واألمــن والشــفافية .ويــرى
الباحــث أن مفهــوم إضفــاء الطابــع الطالبــاين يتعلــق بسياســة اســتعادة
الذكــرى .يحــدث ذلــك ،مــن خــال االلتفــات إىل املــايض .إنــه إحيــاء
لذكــرى َج ْمع ّيــة لزمــنٍ ميثّــل يقي ًنــا واســتقرا ًرا نســبيني .ففــي األزمنــة
الصعبــة ،يكــون إدراك االســتقرار واألمــن والشــفافية أهــم مــن زمــن
الســلم .وإذا كانــت هنــاك فــرة تســتعاد ذكراهــا ألنهــا كانــت أكــر
اســتقرا ًرا نســب ًّيا ،فمــن املرجــح أن ينظــر النــاس إىل حكامهــا عــى أنهــم
أقــوى رشعيــة.

Senior MENA Researcher for Praetorian Connections
company in London. He has a BSc in Economics and
Business Administration. He has also completed an MSc
in Banking and Finance at the Eastern Mediterranean
University in Northern Cyprus, and an MA in Conflict
Resolution at Bradford University, UK.
Fire Under the Ashes: The Islamic State from
Al Qaedization to Talibanization

By examining the evidence on the ground this paper
argues that the emerging conditions in areas which were
once governed by the IS can set the stage for a new phase:
the Talibanization of the Islamic State. The notion of
Talibanization is inspired by the resilience of the Taliban
to remain as a shadow government after their military
defeat in 2001. The paper argues that the factors helping the
Taliban to maintain their influence after their military defeat
constitute a pattern which can be applied to other conflict
driven regions such as Syria. In this light, Talibanization
refers to the process in which an insurgency organization
with short-lived territorial governance experience obtain
legitimacy due to the public perception of incompetence
of its successor in providing essential services, security and
transparency. The paper argues that Talibanization is about
the politics of remembrance. It happens in retrospect. It is
a collective remembrance of a time, which is representing
a relative certainty and stability. At extreme times, the
perception of stability, security and transparency are more
relative than the peacetime and if there is a period, which is
remembered as relatively more stable, then people are more
likely view its rulers as more legitimate.
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Abdelbaqi Ghorab
طالــب دكتــوراه يف جامعــة النكســر ،تتمحــور أبحاثــه حــول التفاعــل
ـكل مش ـ ّو ًها للصــورة الشــاملة مــن
بــن الهويــة الوطنيــة ،بصفتهــا شـ ً
جهــة ،واأل ّمــة بصفتهــا أداة وهميــة مــن جهــة أخــرى ،يف الســياقني
الجزائــري والجنــوب أفريقــي.
سياسة اللغة واستجواب الذاكرة يف رواية كامل
داود "مريسو :تحقيق مضاد"

يراجــع كــال داود ،الفائــز بجائــزة غونكــور ،الــراث االســتعامري
الجزائــري وحقبــة مــا بعــد االســتقالل ،مــن خــال عمليــة إعــادة تخ ّيــل
مبتكــرة لروايــة ألبــر كامــو الغريــب .يعتقــد هــارون ،بطــل الروايــة
وأخ العــريب الــذي قتلــه مريســو ،أنــه يف إعــادة رسد املــايض ،وجعــل
امليــت يتكلــم ،ســيكون قــاد ًرا عــى االبتعــاد عــن عــبء ماضيــه القاتــم،
وإيجــاد دور لنفســه يف هــذا العــامل .تبـ ّـن هــذه الورقــة محاولــة هــارون
الفاشــلة يف اللجــوء إىل التم ّكــن مــن اللغــة وســيل ًة إلعــادة التك ّيــف مــع
التاريــخ االســتعامري ،وتح ـ ّدي عمليــة ابتــداع شــخصية مريســو الــذي
يخاطبــه عــى أنــه مؤلــف للروايــة بــدلً مــن كامــو ،وينســبها إىل نفســه.
تتنــاول رسديتــه املتناقضــة ،واملربكــة غال ًبــا ،إدراكــه البطــيء النعــدام
الجــدوى مــن عمليــة نحــت مـ ٍ
ـاض بديــل :لــن يســتطيع االبتعــاد أبـ ًدا
عــن فعلــة مريســو وال عــن شــبح أخيــه امليــت .تضــع الروايــة الذاكــرة
الثوريــة لأل ّمــة الجزائريــة موضــع تســاؤل وتتحــدى تشــويه االســتعامر
ملــايض األ ّمــة ،وتغيــره لألحــداث ،ورفضــه االعـراف بفظاعــة مامرســاته.
ومتا ًمــا ،عــى غ ـرار هــارون الــذي ُربــط مصــره بقاتــل أخيــه ،ربــط
كــال داود عمـ ًدا روايتــه "مريســو :تحقيــق مضــاد" بـــرواية "الغريــب".
وهــو بذلــك يفصــح عــن قلقــه إزاء محــاوالت األ ّمــة غــر الكافيــة
لالبتعــاد عــن ماضيهــا.

PhD student at Lancaster University having completed
his BA and MA at M'sila University in Algeria, Ghorab
was awarded a full scholarship granted by the Ministry
of Higher Education and Scientific Research to pursue a
PhD, where he is exploring the interplay between 'national
'identity' as a flawed form of an image of totality and 'nation
as an imaginary artefact in an Algerian and South African
context.
The politics of language and interrogation of
memory in Kamel Daoud's Meursault contreenquete

The politics of language and interrogation of memory in
Kamel Daoud's Meursault contre-enquete The winner of
Prix Goncourt revises the Algerian colonial heritage and the
post-independence era through an innovative reimagination
of Albert Camus' l'Etranger. Haroun, the novel's protagonist
and the brother of the Arab killed by Meursault, held the
belief that in retelling the past and giving a voice to the
dead he would be able to break away from the burden of his
somber past and find a place for himself in this world. This
paper will demonstrate Haroun's failed attempt in resorting
to the mastery of language as a means of re-adjusting the
colonial historicity, challenging the creation of Meursault
whom he addresses as the author of the novel instead of
Camus, and ascribing one of his own. His paradoxical, and
often confusing, narrative addresses his slow realization of
the futility of carving an alternative past. The novel puts the
Algerian nation's revolutionary memory into question and
challenges the colonial distortion of the nation's past, the
alteration of events and the refusal of acknowledging the
atrocity of its practices.
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Continuity and Change in the Thought and
Praxis of Salafi-Jihadism: The Case of alQaeda in Syria

In tandem with a growing post-Orientalist perspective,
the notion that Islamism is a product of certain historical
circumstances has recently become widespread among
scholars of political Islam. This trend implies that there is
nothing intrinsic to Islam that makes it necessarily violent
or politically engaging. In order to become a political
ideology that provides rulings and principles relevant
to the present problems, Islamic traditions, values, and
symbols pass through various interpretive, mobilizational
and organizational processes. These processes are dynamic
and agentic in nature. It is the purposive efforts and
motivational factors behind politicizing and strategizing
Islam that is being overlooked in the study of Islamism
and Islamist activism. Arguing that the rise of Islamism
reflects certain temporal and spatial conditions opens up
a constructive discussion about the questions of 'what'
and 'why', but it does not cover the question of 'how', and
specifically: how Islamist activists articulate their ideational
and strategic frames? This research builds on the postOrientalist traditions to provide a more comprehensive
approach that addresses the role of Islamist claim-makers
in linking ideology and action.

 تركّــز اهتامماتــه البحثيــة.طالــب دكتــوراه يف بريكبيــك يف جامعــة لنــدن
.يف سياســات الــرق األوســط والفكــر اإلســامي الســيايس الحديــث
،هــو مهتــم عــى نحــو خــاص بعمليــات تأطــر الحــركات االجتامعيــة
.خصوصــا الحــركات الســلفية الجهاديــة
ً
االستمرارية والتغيري يف الفكر والتطبيق عند
جا
منوذ
 القاعدة يف سورية:السلفية الجهادية
ً

،انتــرت عــى نطــاق واســع بــن الباحثــن يف اإلســام الســيايس
الفكــر ُة القائلــة بــأن النزعــة اإلســامية ناتجــة مــن أوضــاع تاريخيــة
 وأتــت بالتزامــن مــع املنظــور مــا بعــد االســترشاقي املتنامــي،مع ّينــة
 وهــذا املوقــف إمنــا يعنــي أنــه ال يوجــد يشء جوهــري يف.الحضــور
 كــا إنــه ال يتض ّمــن،اإلســام يجعلــه بالــرورة ميّــالً إىل العنــف
 متــ ّر التقاليــد والقيــم والرمــوز.مــا يدعــو إىل االنخــراط يف السياســة
 يك،اإلســامية بعمليــات مختلفــة مــن التفســر والتعبئــة والتنظيــم
تســتحيل عقيــدة سياســية تق ـ ّدم أحكا ًمــا ومبــادئ ترتبــط باملشــكالت
 أ ّمــا. وتكــون هــذه العمليــات ديناميــة فاعلــة يف طبيعتهــا.الراهنــة
 فهــي التــي تكمــن وراء تســييس،الجهــود الهادفــة والعوامــل املح ّفــزة
 وقــد تـ ّم تجاهلهــا يف دراســة، وتحويلــه إىل إسـراتيجية عمــل،اإلســام
 ويثــر الســجال بشــأن صعــود.النزعــة اإلســامية والحركيــة اإلســامية
، وكونــه يعكــس بعــض األوضــاع الزمنيــة واملكانيــة،النزعــة اإلســامية
نقاشً ــا ب ّنــاء عــن ســؤايل مــاذا؟ وملــاذا؟ لكنــه ال يغطــي مســألة كيــف؟
 كيــف يُعـ ّـر الناشــطون اإلســاميون عــن أطرهــم:وعــى وجــه التحديــد
الفكريــة واإلســراتيجية؟ تســتند هــذه الورقــة إىل التقاليــد مــا بعــد
 مــن أجــل تقديــم مقاربــة أشــمل تتنــاول دور الدعــاة،االســترشاقية
.اإلســاميني يف ربــط العقيــدة بالعمــل
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Ala' Alrababa'h
طالــب دكتــوراه يف العلــوم السياســية يف جامعــة ســتانفورد .تخــرج PhD candidate in Political Science at Stanford University.
يف العلــوم السياســية مــن كليــة دارمتــوث األمريكيــة .تركّــز اهتامماتــه He graduated magna cum laude and with high honors in
البحثيــة يف العنــف الســيايس والقضايــا املتعلقــة بالهجــرة والالجئــنGovernment from Dartmouth College. Ala' researches ،
political violence and issues related to immigration and
والــرق األوســط بصفــة خاصــة.
refugee issues with a focus on the Middle East.

نداء الجهاد أم نداء الواجب :تقييم دوافع
املقاتلني األجانب يف العراق وسورية

عــى مــدى العقــود القليلــة املاضيــة ،جذبــت عــدة حــروب أهليــة
عــد ًدا كب ـ ًرا مــن املقاتلــن األجانــب .وقــد اجتذبــت الحــرب األهليــة
الســورية املتواصلــة أكــر مــن  30ألــف مقاتــل أجنبــي .ويف حــن طــرح
هــذا التدفــق أســئلة مهمــة تتعلّــق بالسياســات ،مل يـ َ
ـوف هــذا املوضوع
حقــه مــن الدراســة ضمــن العلــوم السياســية .ويف هــذه الورقــة ،يتنــاول
الباحــث دوافــع املقاتلــن األجانــب ،مــن خــال دراســة تأثــر القوانــن
التــي تج ـ ّرم القتــال يف الخــارج .صحيــح أن القوانــن مل تكــن ف ّعالــة يف
منــع املقاتلــن األجانــب مــن الســفر ،إال أن تأثريهــا ميكــن أن يكــون
مختل ًفــا بشــأن ردع املقاتلــن األجانــب بحســب دوافعهــم .فمــن غــر
املتعصبــن املتطرفــن ،لكــن يف
املر ّجــح أن تــردع القوانــن املقاتلــن
ّ
إمكانهــا ردع أولئــك الباحثــن عــن املغامــرة مــن الســفر إىل العــراق
وســورية .وقــد اعتمــد الباحــث يف هــذه الورقــة تصميــم اختــاف يف
الفــروق ( )Difference-in-Differencesإلظهــار أن هــذه القوانــن
كانــت وســيلة فعالــة لــردع املقاتلــن األجانــب املحتملــن عــن الســفر
إىل العـراق وســورية؛ مــا يشــر إىل أن املقاتلــن األجانــب الباحثــن عــن
املغامــرة كــر.

Call for Jihad or Call of Duty: Evaluating the
Motives of Foreign Fighters in Iraq and Syria

Over the past few decades, several civil wars have attracted
many foreign fighters. Most prominently, the ongoing
Syrian civil war has drawn over 30,000 foreign fighters.
While this influx has led to important policy questions,
the topic remains largely understudied in political science.
This article examines the motivations of foreign fighters
by studying the effect of laws that criminalize foreign
fighting. While laws are ineffective at preventing foreign
fighters from traveling, they can have a differential effect on
deterring foreign fighters depending on their motivations.
Laws are unlikely to deter zealot fighters, but they can deter
adventure seekers from traveling to Iraq and Syria. In this
paper, a difference-in-differences design is used to show
that these laws have been an effective means for deterring
potential foreign fighters from traveling to Iraq and Syria,
thus suggesting that many foreign fighters are adventure
seekers.
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 أمناط التعبئة:حامس واملقاومة الشعبية
they were in opposition and in office.
والسيادة الداخلية

Hamas and popular resistance:
types of mobilization’s patterns and Internal
sovereignty

Although widely regarded to be merely another armed
group, Hamas is in fact based on a complex hierarchy
composed of discrete working groups and cadres of
dedicated societal activists deeply rooted in their local
communities. Such a social structure is more reminiscent
of the Muslim Brotherhood than an armed militia or even a
regular political party. It is precisely these features which give
Hamas the latent authority it needs to lead its membership
in the transition from an unarmed mobilization to an armed
mobilization when needed. This paper relies on fieldwork
carried out by the author on the internal mobilization
structures of Hamas. Through it, the author demonstrates
that Hamas is more likely to engage in mass mobilization,
along lines similar to the earlier Palestinian intifada of 1987
than it is to lead an armed, militarized campaign.

يف حــن ينظــر إىل حــاس عــى نطــاق واســع عــى أنهــا مجــرد جامعــة
 فــإن تنظيمهــا منظــم عــى أســاس مجموعــات منفصلــة،مســلحة
وصفــوف هرميــة مكونــة مــن ناشــطني اجتامعيــن مرتبطــن ارتباطًــا
 التــي تشــبه إىل، إن هــذه البنیــة املحلیــة.وثي ًقــا مبجتمعاتهــم املحلیــة
حــد بعیــد املــروع االجتامعــي الشــامل لجامعــة اإلخــوان املســلمین
 تعطــي حــاس القــوة،أكــر منهــا مجــرد میلیشــیات أو حــزب ســيايس
الكامنــة للتحــول مــن التعبئــة غیــر املســلحة إىل التعبئــة الشــعبیة
 واســتنا ًدا إىل البیانــات.عندمــا تحتــاج الظــروف واملصلحــة إىل ذلــك
املیدانیــة التــي جمعهــا الباحــث حــول هيــاكل حــاس الداخليــة
 توضــح هــذه الورقــة بالتفصيــل كیــف یمكــن هــذه الهيــاكل،للتعبئــة
ا ٔن تفــي إىل تعبئــة جامهرييــة غیــر مســلحة عــى غــرار تلــك
)1993-1987( االحتجاجــات الشــعبیة يف االنتفاضــة الفلســطينية األوىل
.أكــر مــن النشــاط العســكري
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فادي عبد اللطيف
Fadi Abdellatif
طالــب دكتــوراه يف العلــوم االجتامعيــة والدراســات الدوليــة يف جامعــة
إكســر يف اململكــة املتحــدة .تركّــز اهتامماتــه الحاليــة يف موضــوع
تأثــر أزمــة الطاقــة يف غــزة يف تراجــع التنميــة وعــدم توافــر مقومــات
االســتمرار.
دور أزمة الطاقة يف عملية ضمور التنمية يف
غزة وغياب عوامل البقاء

تنظــر هــذه الورقــة يف عالقــة أزمــة الطاقــة يف غــزة برتاجــع التنميــة
الــذي أقــرت األمــم املتحــدة بأنــه العمليــة الرئيســة التــي تؤثــر يف
قطــاع غــزة .تعـ ّرف ســاره روي تراجــع التنميــة بأنــه عمليــة تحــول دون
تحقيــق التنميــة عــن طريــق حرمــان االقتصــاد أو تجريــده مــن قدرتــه
عــى إجـراء التحــوالت الهيكليــة املعقولــة [أي األمنــاط الطبيعيــة للنمــو
والتنميــة] ومنــع ظهــور أي إج ـراءات تصحيــح ذايت .وتكــون النهايــة
املنطقيــة لرتاجــع التنميــة هــي العجــز عــن تحقيقهــا .أمــا الســؤال
املركــزي الــذي تطرحــه الورقــة فهــو :كيــف تؤثــر أزمــة الطاقــة يف
تراجــع التنميــة يف غــزة والعجــز عــن تحقيقهــا؟ وفرضيــة الورقــة هــي
أنــه مــن دون مســتوى ٍ
كاف مــن مــوارد الطاقــة واإلمــداد بالكهربــاء،
تتوقــف الفعاليــات االقتصاديــة يف غــزة ،وتفشــل البنيــة التحتيــة يف أداء
وظيفتهــا؛ مــا يــؤدي إىل تراجــع التنميــة يف غــزة والعجــز عــن تحقيقهــا.
تســتخدم هــذه الورقــة منــوذج تراجــع التنميــة والعجــز عــن تحقيقهــا
يف دراســة الحالــة .وتفــرض أن تراجــع التنميــة (الــذي تحــذر األمــم
املتحــدة منــه) مرتبــط بأزمــة الطاقــة يف غــزة.

PhD candidate of Social Sciences and International Studies
at the University of Exeter in the United Kingdom. He holds
a Master's degree in Business Administration and BSc. in
Engineering. Abdellatif has several years of experience
working for private and public-sector institutions in the
Middle East, Europe and the US. Abdellatif's current
research looks at the effect of the energy crisis in Gaza on
de-development and unviability.
The Effect of the Energy Crisis on Gaza deDevelopment and Unviability

This thesis looks at the connection between the Gaza energy
crisis and de-development as acknowledged by the UN as
the main process affecting the Gaza Strip. De-development
is defined by Sara Roy as "a process that forestalls
development by 'depriving or ridding the economy of its
capacity and potential for rational structural transformation
[that is natural patterns of growth and development] and
"preventing the emergence of any self-correcting measures.
The logical end point of de-development is unviability.
The central question of the research is: "How does the
energy crisis affect de-development and unviability of
Gaza?" The research's hypothesis is that "without sufficient
level of energy resources and electricity supply, Gazan
economic activities will be halted, and infrastructure will be
dysfunctional, leading to de-development and unviability".
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قاسم الصديق
Kassem El Saddik
طالــب دكتــوراه يف كليــة السياســة العامــة واإلدارة يف جامعــة كارلتــون PhD candidate at the School of Public Policy and
املتغــرة Administration (SPPA) at Carleton University (Ottawa,
يف أوتــاوا ،بكنــدا .يتمحــور بحثــه حــول دينام ّيــات الدولــة
ّ
يف دول الخليــج العــريب ،مــع إيــاء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة Canada). He is researching the changing state-society
dynamics in the Arab Gulf States, focusing on the United
خاصــا.
اهتام ًمــا ً
Arab Emirates. El Saddik has academically contributed to
"الريعية املتأخرة" يف دول الخليج العريب:
the Gulf Research Center Meetings (2010, 2012) and to a
رؤية نقدية
series of SDGs Evaluation policy briefings (IIED).
يف مســعى لفهــم عمليــات صنــع السياســات يف دول الخليــج العــريب
"Late Rentierism" in the Arab Gulf States:
الغنيــة بالنفــط ،تقــ ّدم الورقــة عرضً ــا عــن نظريــة الدولــة الريعيــة،
Critical Insights
وتتحـ ّدى مفهومهــا الكالســييك الــذي يقــوم عــى منــوذج ســكوين مفــرط
يف التبســيط ،مــن أجــل تحديــد العالقــة بــن الريعيــة والحكــم الســيايس In an attempt to understand the policymaking processes in
الســائد يف ماملــك الخليــج العــريب .وتبحــث هــذه الورقــة عــى نحــو the oil rich Arab Gulf States (AGS), the paper provides an
انتقــادي مفهــوم الريعيــة املتأخــرة الــذي قدمــه ماثيــو غـراي يف account of the "rentier state" theory, challenges its classical 2011
وتحلــل ســاته الرئيســة .ويف حــن تعــرف بهــذه الســات ،تتفــق notion that provides a static and over-simplistic model in
الورقــة مــع غــراي يف أن الريعيــة هــي عالقــة ديناميــة بــن الدولــة delineating the relationship between the rent (derived from
واملجتمــع ،وليســت ســمة بنيويــة للدولــة .وتــرى أنــه إضافــة إىل a natural resource, mostly oil and gas) and the prevailing
الســات الســبع التــي ذكرهــا ،هنــاك أربعــة جوانــب إضافيــة تعتــر political ruling in the AGS monarchies. It critically explores
أساســية مــن أجــل فهــم أفضــل للطــور الثالــث مــن ريعيــة الدولــة يف the notion of "Late Rentierism" introduced by Matthew Gray
الخليــج العــريب ،وهــي بالتحديــد )1( :الحكــم القائــم عــى القرابــة؛ (in 2011 and analyses its key features. While it acknowledges )2
املواطنــة والثقافــة والوطنيــة ،ومــا يرتبــط بهــا مــن ( )3ذهنيــة ريعيــة؛ the latter, the paper concurs with Gray that "rentierism" is
( )4االنتــاء الدينــي للحكــم .وتتعامــل الورقــة مــع هــذه الســاتa dynamic state-society relation, rather than a structural ،
باعتبارهــا ديناميــات متناقضــة متأصلــة ،تعانيهــا دول الخليــج العــريب characteristic of the state. It argues that, in addition to the
seven features, four additional aspects are fundamental in
يف مســاراتها التنمويــة املختلفــة.
better understanding the third phase of rentierism in the
Arab Gulf State. They are namely (1) kinship-centered
governance; (2) citizenship, culture and nationality and
the associated (3) rentier mentality; and (4) the religiousaffiliation of ruling.
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كارولني أبادير
Caroline Abadeer
طالبــة دكتــوراه يف قســم العلــوم السياســية يف جامعــة ســتانفورد ،مــع PhD candidate in the Department of Political Science at
الرتكيــز يف السياســات املقارنــة والعالقــات الدوليــة .وتتنــاول أبحاثهــا Stanford University, with concentrations in Comparative
قضايــا الحوكمــة الحرضيــة واالقتصــاد غــر الرســمي والسياســات Politics and International Relations. Her research addresses
issues of urban governance, the informal economy,
االســتبدادية واالقتصــاد الســيايس للتنميــة يف الــرق األوســط.
authoritarian politics, and the political economy of
السياسة والخريات العمومية يف الجزائر ما
development in the Middle East.
بعد الحرب :توفري الرفاه االجتامعي يف ظل
التسلّطية

تشــر العرشيــة الســوداء يف الجزائــر إىل األزمة االقتصاديــة واالضطرابات
واســعة النطــاق ،يف أواخــر الثامنينيــات ،عقــب انفتــاح ســيايس وجيــز
وانتصــار الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ يف االنتخابــات يف  1990و،1991
وأدت يف النهايــة إىل االنهيــار الســيايس والحــرب األهليــة العنيفــة.
وقــد تــم ترشيــح هــذه العرشيــة عــى نطــاق واســع ،يف التحليــات
املتعلقــة بآفــاق التحــول الدميقراطــي واالندمــاج الســيايس يف الجزائــر.
ورأى الباحثــون أن هــذه األحــداث املثــرة للجــدل أثــرت بقــوة يف
اإلسـراتيجيات السياســية وتكتيــكات التعبئــة لدى الجامعات اإلســامية
األخــرى يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا .ومــن دون شــك ،صاغــت
االضطرابــات أيضً ــا الكيفيــة التــي تتعامــل بهــا األنظمــة االســتبدادية،
يف جميــع أنحــاء املنطقــة ،مــع الجامعــات الدينيــة الســاعية للســلطة
السياســية .لكـ ّن مــا هــو غــر واضــح وضو ًحــا كامـ ًـا هــو تأثـرات هــذه
الفــرة يف التنميــة االقتصاديــة وسياســة الرفــاه االجتامعــي يف الجزائــر
حاليًّــا .تهــدف هــذه الورقــة إىل ســد هــذه الفجــوة ،مــن خــال تحليــل
اآلثــار بالنســبة إىل توزيــع املقاعــد يف االنتخابــات الجزائريــة لعــام
 1991بعــد أن تراجــع الـراع .وتســتخدم الورقــة مصــادر بيانــات غــر
مســتغلَّة لنتائــج االنتخابــات الترشيعيــة لعــام  ،1991إضافــة إىل أرقــام
دميوغرافيــة مســتخلصة مــن التعــدادات الســكانية الجزائريــة لعامــي
 1998و ،2008لتستكشــف أمنــاط التصويــت لعــام  ،1991فضـ ًـا عــن
أمنــاط مــن التغ ـرات يف الرفــاه االجتامعــي وظــروف املعيشــة يف ظــل
النظــام االســتبدادي الــذي حكــم الجزائــر منذ زعمــه تب ّنيــه الدميقراطية
لفــرة وجيــزة .وتوجــه التحليــل األســئلة التاليــة :مــا محـ ّددات توزيــع
املخصصــات التــي أثــرت يف نشــوء الســياقات التســلّطية؟ مــن هــم
املســتفيدون مــن املنافــع العامــة؟ هــل يســتهدفهم املســتبدون مكافــأة
لهــم عــى تعاطفهــم مــع النظــام؟ أم هــل تحجــب عمـ ًدا عــن معــاريض
النظــام عقابًــا لهــم؟ أيــن تســتثمر الدولــة الجزائريــة مواردهــا العامــة؟

Politics and Public Goods in Post-War
Algeria: Social Welfare Provision Under
Authoritarianism

Algeria's Black Decade—the economic crisis and
widespread unrest of the late 1980s, which was followed
by a brief political opening and the victory of the Front
Islamique du Salut (FIS) in elections in 1990 and 1991 and
—led ultimately to political breakdown and violent civil war
has been extensively dissected in analyses of the prospects
for democratization and political inclusion in Algeria.
Scholars have argued these contentious events have strongly
influenced the political strategies and mobilization tactics of
other Islamist groups in the Middle East and North Africa.
The tumult has undoubtedly also shaped how autocratic
regimes throughout the region manage religious groups
seeking political power. What is not fully clear, though, are
the impacts of this period for economic development and
social welfare policy in contemporary Algeria. This paper
aims to fill this gap through an analysis of the distributive
implications of the 1991 Algerian election as the conflict
waned. Using unexploited data sources, it explores the
1991 voting patterns, as well as patterns of changes in
social welfare and living conditions, under the autocratic
regime that has ruled Algeria since its short flirtation with
democracy.
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كاميليا رحموين
Kamilia Rahmouni
طالبــة دكتــوراه يف علــم اللســانيات االجتامعيــة يف كليــة دراســات PhD candidate in Sociolinguistics at the School of Middle
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف جامعــة أريزونــا .عنــوان أطروحتهــا Eastern and North African Studies, University of Arizona.
"اللغــة والســلطة وسياســات الهويــة :ديناميــات أداء الهويــة بــن Her PhD dissertation is entitled "Language, Power and
Identity Politics: Dynamics of Identity Performance among
النخبــة التونســية واملجموعــات التابعــة".
Tunisian Elite and Subaltern Groups".

اللغة والخطاب وتحديد األجندة يف تونس إبان
االستعامر الفرنيس :اللغة العربية-اليهودية
كوسيلة للدعاية الصهيونية بني اليهود
التونسيني

Language, Discourse and Agenda-Setting in
French Era Tunisia: Judeo-Arabic as a vehicle
of Zionist propaganda among Tunisian Jews

تحــاول هــذه الورقــة أن تبـ ّـن العالقــة بــن الخطــاب اللغــوي ووضــع
األجنــدة (ترتيــب األولويــات) السياســية يف تونــس إبــان االســتعامر
الفرنــي .ومــن أجــل القيــام بذلــك ،تنظــر يف الــدور الــذي قامــت
بــه اللغــة العربيــة التونســية-اليهودية يف نــر الفكــر الصهيــوين بــن
اليهــود التونســيني .وإذ تفــرض هــذه الورقــة أن اللغــة أيديولوج ّيــة
وإجرائ ّيــة ،وأن األيديولوجيــات اللغويــة تتخللهــا مصالــح سياســية،
فإنهــا تركــز عــى اســتخدام اللغــة لتعميــم الفكــر الصهيــوين بــن اليهــود
التونســيني .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،تــدرس الورقــة املصــادر اللغويــة
العربيــة والعربيــة التونســية-اليهودية (قصائــد ،ومقتطفــات مــن كتــاب
إلحــدى الشــخصيات ،ومقــاالت وكتيبــات صحافيــة) لتتبــع تطــور
الحركــة الصهيونيــة يف تونــس .وتجــادل الورقــة بــأن اللغــة العربيــة
التونســية-اليهودية هــي الوســيلة الرئيســة التــي اعتمدهــا العديــد
مــن املفكريــن الصهاينــة مــن أجــل الوصــول إىل الجامهــر اليهوديــة
التونســية ونــر الفكــر الصهيــوين بينهــم .ففــي الفــرة االســتعامرية،
قلّــة هــم اليهــود التونســيون الذيــن كانــوا مطّلعــن عــى اللغــات
التــي تســتخدمها النخــب الصهيونيــة األوروبيــة ،وبالتحديــد اليديشــية
والفرنســية ،ولذلــك كانــت هنــاك رضورة الســتخدام وســائل تواصــل
مســتخدمة ومفهومــة عــى نطــاق واســع ،تســاعد يف الوصــول إىل
الجامهــر اليهوديــة التونســية ،وتســاهم يف تعميــم الفكــر الصهيــوين
والرتويــج لــه بينهــم.

This paper attempts to discern the relationship between
linguistic discourse and political agenda-setting in Frenchera Tunisia. To do this, it looks at the role played by
Judeo-Tunisian Arabic in the dissemination of the Zionist
thought among Tunisian Jews. Arguing that language is
ideological and performative, and that linguistic ideologies
are permeated with political interests, this paper focuses
on the use of language to disseminate the Zionist thinking
among Tunisian Jews. To fulfill this aim, this paper studies
primary Hebrew and Judeo-Tunisian Arabic resources (a
poem, excerpts from a responsa book, newspaper articles
and booklets) to trace the development of the Zionist
movement in Tunisia. It argues that Judeo-Tunisian Arabic
was the main means upon which many Zionist thinkers
relied in order to reach the Tunisian Jewish masses and to
spread Zionist thinking among them.
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النا زباد
Lana Zabad
Lawyer and a researcher in the Mediterranean Public Law
Laboratory in France. She has completed a PhD in Finance
and Tax Studies in the Faculty of Law and Political Science,
University of Aix-Marseille, France. Her doctoral thesis was
entitled "The Role of the Development of Public Finance
Management in Development Policies: an Analytical Study
of the Syrian Experience." She previously completed a
master's degree in Finance Negotiation in France.

محاميــة وعضــو باحــث يف املختــر املتوســطي للقانــون العــام،
نيس-فرنســا .أنجــزت رســالة دكتــوراه ضمــن قســم الدراســات املاليــة
والرضيبــة – كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ،جامعــة أيكــس
مرســيليا – فرنســا ،موضوعهــا "دور تطويــر إدارة املاليــة العامــة ضمــن
سياســات التنميــة :دراســة تحليليــة للتجربــة الســورية".
دور تطوير إدارة املالية العامة ضمن سياسات
التنمية :دراسة تحليلية تطبيقية للتجربة السورية

شــهد النظــام املــايل العــام الســوري تطــو ًرا بطيئًــا ج ـ ًدا منــذ بداياتــه،
وكان أثــر التطــور التاريخــي يف ســورية باديًــا عــى خطوطــه ،حتــى
جــرى وضــع القانــون املــايل األســايس رقــم  92لعــام  1967الــذي تــم
وضعــه يف فــرة مــا بعــد االنتــداب الفرنــي للبــاد حيــث كانت ســورية
تعــاين اضطرابــات سياســية وإداريــة كبــرة .بعــد نحــو أربعــن عا ًمــا
مــن التأخــر ،وتطبي ًقــا ملســرة التطويــر والتحديــث التــي أعلــن عنهــا
يف  2001وملقــررات املؤمتــر القطــري العــارش ،إضافــة إىل الضغوطــات
الخارجيــة مــن املؤسســات املاليــة العامليــة ،وجــدت الحكومــة الســورية
نفســها مضطــرة إىل إحيــاء عمليــات اإلصــاح لنظامهــا املــايل العــام،
وإعــادة تنظيــم مؤسســاتها العامــة لتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا يف
عمليــة التنميــة االقتصاديــة يف البلــد .ومثّــل تعزيــز القــدرة املؤسســية
والحوكمــة الرشــيدة للامليــة العامــة أحــد املحــاور الرئيســة لهــذه
اإلســراتيجية ،بهــدف التحكــم عــى نحــو أفضــل يف إدارة املاليــة
العامــة ،وضــان تحقيــق أهــداف األ ّمــة الســورية .وقــد تــم تحديــد
أهــداف طموحــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،مــن خــال وضــع
إس ـراتيجية للنمــو والحــد مــن الفقــر .تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة
إىل تحديــد مكامــن الضعــف يف نظــام اإلدارة املاليــة العامــة الســورية،
وتحليــل مــا حوتــه إصالحــات عــام  2006مــن تغ ـرات ،ومعرفــة أثــر
هــذه اإلصالحــات يف البــاد ودوره يف دفــع بــدء الحــراك الثــوري يف
بدايــات  ،2011أو مــا عــرف بالربيــع العــريب.

The Role of the Development of Public
Finance Management in Development
Policies: An analytical study of the Syrian
experience

The Syrian Public Financial System developed very slowly
from its early days, with evident impact from historical
events. That is until the Basic Law No. 92 of 1967 established
in the period after the French mandate. After 40 years of
delay, in line with the development and modernization
process announced in 2001 and the decisions of the 10th
Baath Party Regional Congress, the Syrian government
was compelled to conduct public financial system reform
and institutional restructuring. External pressures from
international financial institutions also motivated the
government to reorganize the public institutions to enable
them to contribute to the economic development of the
country. Strengthening institutional capacity and good
governance of public finance was one of the main axes of
the national strategy for growth and poverty reduction. The
purpose of this paper is to identify the weaknesses of the
Syrian public financial management system and analyze the
changes that took place in 2006. It will proceed to determine
the impact of these reforms in the country and their role in
igniting the revolutionary movement of early 2011, or the
Arab Spring.
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Loubna Qutami
طالبــة دكتــوراه يف قســم الدراســات اإلثنيــة يف جامعــة كاليفورنيــا،
ريفرســايد .وتناقــش أطروحتهــا وعنوانهــا "قبــل بــزوغ فجــر جديــد:
النضــال طويــل األمــد واحتــاالت املســتقبل بالنســبة إىل الحركــة
ِ
الحــركات الشــبابي َة الفلســطينية
الشــبابية الجديــدة يف فلســطني"،
العابــرة للحــدود الوطنيــة قبــل االنتفاضــات العربيــة التــي اندلعــت يف
 2011وبعدهــا.

PhD candidate in the Department of Ethnic Studies at the
University of California, Riverside. Her dissertation examines
transnational Palestinian youth movements before and after the
2011 Arab Uprisings. Qutami is a policy member of Al-Shabaka:
The Palestinian Policy Network and also the former Executive
)Director of the Arab Cultural and Community Center (ACCC
in San Francisco. Qutami is also as a founder, member, and the
former International General Coordinator for the Palestinian
Youth Movement (PYM).

تعالــج هــذه الورقــة كيــف تــؤدي لغــة الحداثــة العلامنيــة دو ًرا مركزيًــا
يف التســمية ،والرتميــز وإعطــاء املعــاين واحتــواء األحــداث يف املنطقــة
العربيــة يف  2011عــر تعزيــز تحليــل تاريخــي للمرحلــة االســتعامرية
التــي أدت إىل تهيئــة ظــروف التعبئــة الجاهــزة لالحتجــاج .أســتخد ُم
يف هــذه الورقــة مناهــج التحليــل اإلثنوغـرايف الناشــطة وأطــر التحليــل
الســيايس املســتخدمة عــر الشــباب الفلســطيني العابــر للحــدود
والــذي يعمــل عــى إلقــاء نظــر ٍة معمقــة تصن ـ ُع اضطرابًــا يف ال ِحــس
العــام تجــاه رسديــات الثــورات العربيــة بكونهــا اســتيقاظًا للشــباب مــن
ســباتهم العميــق كحالــة مــن الطمــو ٍح لالنضــام بالحداثــة والســرورة
يف الغــرب .تبــدأ هــذه الورقــة بتفحــص الحداثــة العلامنيــة كمفهــوم
تَشَ ـك ََل مــن مــروع التنويــر األورويب خــال حقبــة الحــرب البــاردة،
ومــن ثــم تتبــع الورقــة تأســيس املفهــوم ببنيتــه العميقــة املتعلقــة
بالنهــب االســتعامري الجنــويب ،ليتــم بعدهــا تفحــص كيفيــة إعــادة
تشــكيل املفهــوم بعــد أحــداث  11ســبتمرب  ،2001ودور الصهيونيــة
والفلســطينيني يف حالــة مــن التمــرد خــال إعــادة صياغــة املفاهيــم
خــال الحــرب عــى اإلرهــاب يف ســياق مهاجمة الثــورات العربيــة .هذه
الورقــة ترســم مخططًــا لتأثــر التك ـرار للحداثــة العلامنيــة اســتخدمت
مــن خــال ثــاث نقـ ٍ
ـاط أساســية يف ســياق الثــورات العربيــة :خــال
اإلعــام والخطــاب الســيايس للواليــات املتحــدة األمريكيــة ،واملؤسســة
السياســية الفلســطينية ،واملنظمــن الشــباب الفلســطينيني عابــري
الحــدود واملنخرطــن يف حركــة الشــباب الفلســطيني (.)PMY

The Myth of Youth in Deep Slumber:Palestine
and the Logics of Secular Modernity in the
Arab Uprisings

أسطورة الشباب الغافل :فلسطني ومنطق
الحداثة العلامنية يف االنتفاضات العربية

This paper examines how the language of secular modernity
played a central role in naming, coding, assigning meaning
to and containing the events of the Arab region in 2011
by obscuring a more historical analysis of coloniality which
mobilized conditions ripe for protest. I utilize activist
ethnographic methods and political frameworks informed
by transnational Palestinian youth organizing to disrupt
common sense narratives of the Arab Uprisings as an
awakening of youth from their deep slumber aspiring join
the West in modernity and progress. This essay begin with
an examination of secular modernity as a phenomenon
as it emerges from the European Enlightenment project
through the Cold War Era. It then traces how it was
deeply constitutive with Global South colonial plunder and
examine its reformation following September 11, 2001 and
the role of both Zionism and Palestinian insurgency in reformulating its tenets in the War on Terror context through
the onslaught of the Arab Uprisings. This paper illustrates
how new iterations of secular modernity were taken up from
three vantage points in the context of the Arab Uprisings:
that of the United States media and policy discourses,
that of the Palestinian political establishment, and that of
transnational Palestinian youth organizers involved in the
Palestinian Youth Movement (PYM).
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لورا صياح
Laura Sayah
حاصلــة عــى الدكتــوراه يف الرتبيــة مــن جامعــة باريس-دوفــن يف
فرنســا .حــازت املاجســتري يف املفاوضــات اإلسـراتيجية مــن جامعــة مــار
بــول – الحكمــة ،لبنــان وجامعــة باريــس الجنوبيــة (الحاديــة عــرة)،
واملاجســتري يف االقتصــاد الــدويل والشــؤون املاليــة مــن الجامعــة
اللبنانيــة.
كيف ت ُرتجم القرارات التعليمية لخ ّريجي الدراسات
العليا اللبنانيني فعليًا يف سوق العمل؟

عــى الرغــم مــن بــطء النمــو االقتصــادي وارتفــاع مع ـ ّدالت البطالــة
بخاصــة بــن الشــباب ،يشــهد انتشــار التعليــم العــايل تط ـ ّو ًرا الفتًــا يف
تغــرٍ مــا ،وال ســيام مــع
لبنــان .وال يبــدو أ ّن هنــاك آفاقًــا لحــدوث ّ
النمــو الدميوغــرايف يف لبنــان ،وانتشــار الجامعــات الخاصــة .تناقــش
هــذه الورقــة تأثــر الق ـرارات التعليميــة يف األجــور الشــهرية ،اســتنا ًدا
إىل مســح اســتهدف خريجــي الدراســات العليــا وخ ّريجاتهــا يف لبنــان.
وتبـ ّـن النتائــج ،جـ ّراء قيــاس املتغـ ّرات والخـرات التعليميــة املختلفــة،
أ ّن أجــور الخ ّريجــن والخ ّريجــات الذيــن يعملــون يف القطــاع الخــاص ال
املتخصصــن
تشــهد زيــادة بصــورة خاصــة ،وأ ّن الخريجــن والخ ّريجــات
ّ
يف قطــاع الخدمــات والعاملــن فيــه يكســبون أقــل مــن غريهــم ،كــا
توجــد فجــوة بــن الجنســن يف ســوق العمــل .منهجيًّــا ،جــرى اســتخدام
تقنيــة املتغ ـ ّرات املســاعدة الحتســاب املتغـ ّـرات الداخليــة املحتملــة
والتــي تشــمل األجــور والخــرة.

PhD in Education at the University Paris-Dauphine, France.
She obtained an M.S., in Strategic Negotiations from Saint
Paul de la Sagesse & Paris XI-Sud and an M.S., B.S. in
International Economics and Finance from the Lebanese
University. She has been a University Lecturer since 2009 at
the Lebanese University.
How do Educational Decisions of Lebanese
Higher Graduates Translate in the Labor
?Market

Despite slow economic growth and high unemployment
rates especially among youth, educational expansion, at the
higher level, is very high in Lebanon. This trend does not
seem to change, particularly with Lebanon's demographic
growth and proliferation of private universities. This
paper accounts for the impact of educational decisions
on monthly wages, based on a special survey conducted
among Lebanese higher graduates. Quantifying different
educational variables and experience, the results show
that graduates from the private sector are not favored in
terms of wages growth, graduates specialized and working
in the services sector earn less than others, and a gender
gap exists in the labor market. On the methodological side,
the Instrumental Variables technique is used to account for
possible endogeneity between wages and experience.

73

محمد الرشايدة
Mohammad AlRashaida
PhD candidate in Psychology-Special education. He is a
member in the Neuro-E-Motion Research Team, Faculty of
Psychology and Education, University of Deusto. His PhD
dissertation is entitled the extent of applying international
standards on vocational rehabilitation centers among people
with disabilities in the Basque country.
Vocational Rehabilitation and Employment
Program as Perceived by People with
Disabilities in the Basque Country

It is important to provide comprehensive vocational
rehabilitation (VR) services that meet people with
disabilities (PWDs) needs, effectively and in a timely
manner, particularly the opportunity for training and
preparation for employment. This study aimed to describe
PWDs' perceptions regarding the VR and employment
program in the Basque country. An interview questionnaire
was administered to 136 PWDs randomly selected from
ten VR associations in the Basque country. Results showed
that, although PWDs perceive VR and employment services
as advanced and beneficial, there is a need to provide
additional courses about work skills

طالــب دكتــوراه يف اختصــاص علــم النفــس والرتبيــة الخاصــة يف كليــة
: يع ـ ّد رســالة دكتــوراه عنوانهــا.الرتبيــة وعلــم النفــس جامعــة دســتو
"مــدى تطبيــق املعايــر الدوليــة يف مراكــز التأهيــل املهنــي لألفـراد ذوي
."اإلعاقــة يف إقليــم الباســك
/رؤية وتقييم ذوي اإلعاقات يف منطقة الباسك
إسبانيا لربامج إعادة التأهيل املهني والتوظيف

مــن املهــم توفــر خدمــات إعــادة التأهيــل املهنــي الشــاملة التــي تلبــي
 بطريقــة فعالــة وباألســلوب،احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــات
 ســعت. وبصفــة خاصــة فرصــة التدريــب واإلعــداد للعمــل،املالئــم
 بشــأن برنامــج،هــذه الورقــة لوصــف تصــورات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
 أجــري اســتبيان.إعــادة التأهيــل املهنــي والتوظيــف يف بــاد الباســك
 تــم اختيارهــم، مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة136 شــمل عيّنــة مــن
 أظهــرت.عشــوائ ًيا مــن عــرة اتحــادات تأهيــل مهنــي يف بــاد الباســك
النتائــج أنــه عــى الرغــم مــن أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يتصــورون أن
 فــإن هنــاك،خدمــات إعــادة التأهيــل والتوظيــف متط ـ ّورة ومفيــدة
.حاجــة إىل توفــر دورات إضافيــة تتعلّــق مبهــارات العمــل

74

محمد الجوهري
Mohamed Elgohari
PhD student in Sociology at George Mason's Department
of Sociology and Anthropology. He is also a Graduate
Instructor at the Department and is currently teaching a
course on Violence and Conflict. His research interests focus
on law, democratization, and state-society relationships,
specifically in Egypt. Elgohari completed his MA at New
York University, with a Master's thesis examining the
political role of Egyptian Ultras groups.
Reinventing the State: The Military and
Society in Post-Revolution Egypt

How does Egypt's military regime use law to reproduce
and sustain authoritarianism in post-revolution Egypt?
This paper examines this key question by deconstructing
the relationship between authority and law. Law is a tool
the political authority employs to control individuals and
institutions. Through law, political authorities can regulate
individuals' existence and behaviors in the public sphere
and to some extent in the private sphere. The purpose here
is to explore how Egypt's post-Revolution transitioning
regimes in general, and the military institution in particular,
have managed to reproduce and reinforce the authoritarian
form of governance by utilizing law. The argument is that
through crafting a number of laws, the military redefines
reality and citizens' perception of themselves, their fellow
citizens, and their worldview. The paper illustrates how
post-Revolution ruling regimes have persistently used law
in order to suppress society and to position itself as the only
sovereign by redrawing the boundaries between the state
and society and by shifting narratives.

طالــب دكتــوراه يف علــم االجتــاع يف قســم علــم االجتــاع
 تتنــاول أطروحتــه لشــهادة.واألنرثوبولوجيــا بجامعــة جــورج ميســون
.املاجســتري الــدور الســيايس للجامعــات املرصيــة املتط ّرفــة
 القانون وتثبيت االستبداد يف:العسكر يف مرص
مرحلة ما بعد الثورة

 كيــف اســتخدم نظــام مــر:تطــرح هــذه الورقــة مســألة رئيســة
العســكري القانــون إلعــادة إنتــاج االســتبداد وحافــظ عليــه يف مرحلــة
مــا بعــد الثــورة يف مــر؟ أمــا مســألة بقــاء االســتبداد وترســيخه
 املؤسســة: فجــرى إعــادة تشــكيل الدولــة،يف مــر مــا بعــد الثــورة
 مــن خــال،العســكرية واملجتمــع يف مرحلــة مــا بعــد الثــورة املرصيــة
 فالقانــون هــو أداة تســتخدمها.تفكيــك العالقــة بــن الســلطة والقانــون
 ومــن خــال.الســلطة السياســية للســيطرة عــى األف ـراد واملؤسســات
 تنظّــم الســلطة السياســية حيــاة األفـراد وســلوكهم يف املجالــن،القانــون
ـي كيفيــة
ّ  وتهــدف هــذه الورقــة إىل تقـ.العــام والخــاص إىل ح ـ ٍّد مــا
 واملؤسســة،نجــاح األنظمــة املرصيــة يف املرحلــة االنتقاليــة عامــة
 مــن، يف إعــادة إنتــاج الشــكل االســتبدادي للحكــم،العســكرية خاصــة
 فمــن خــال.خــال اســتخدام القانــون يف مرحلــة مــا بعــد الثــورة
 أعــاد الجيــش تعريــف الواقــع وصــاغ نظــرة،س ـ ّن عــدد مــن القوانــن
 ونظرتهــم، ونظرتهــم إىل املواطنــن اآلخريــن،املواطنــن إىل أنفســهم
 فاألنظمــة الحاكمــة يف مرحلــة مــا بعــد الثــورة.إىل العــامل أجمــع
 ولتنصيــب،قــد اســتعملت القانــون بصفــة متواصلــة لقمــع املجتمــع
 مــن خــال إعــادة رســم الحــدود،نفســها الجهــة الحاكمــة الوحيــدة
.بــن الدولــة واملجتمــع وتغيــر الرسديــات
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تبحــث هــذه الورقــة يف تأثــر االســتثامر األجنبــي املبــارش القطاعــي
يف النمــو االقتصــادي ،مــن خــال التحقــق مــن صحــة فرضيــة لعنــة
املــوارد يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،لجــأ
الباحــث إىل تطبيــق أســلوب اللحظــات املع ّمــم ( )GMMيف التحليــل
التجريبــي .يكشــف التحليــل التجريبــي أن االســتثامر األجنبــي املبــارش
اإلجــايل لــه آثــار ســلبية يف النمــو االقتصــادي .ويشــر تحليــل قطاعــن
(قطــاع املــوارد والقطاعــات غــر القامئــة عــى املــوارد) إىل أن االســتثامر
األجنبــي املبــارش يف املــوارد يعيــق النمــو االقتصــادي .ويبــن تحليــل
ثالثــة قطاعــات (القطــاع األويل ،وقطــاع الصناعــات التحويليــة ،وقطــاع
الخدمــات) أن االســتثامر األجنبــي املبــارش يف القطــاع األويل لــه تأثــر
ســلبي يف النمــو االقتصــادي .ويف املقابــل ،يــؤدي االســتثامر األجنبــي
املبــارش املرتبــط بقطــاع الخدمــات إىل منــو اقتصــادي .وال ي ـزال تأثــر
االســتثامر األجنبــي املبــارش يف قطــاع الصناعــات التحويليــة غامضً ــا.
والنتائــج ســليمة وف ًقــا للتقدي ـرات املختلفــة.

Resource FDI and Economic Growth Nexus
in the GCC Region: Is the Natural Resource
?Curse Still Valid

This paper investigates the impact of sectoral foreign direct
investment (FDI) on economic growth by validating the
resource curse hypothesis in the Gulf Cooperation Council
(GCC) countries. To this end, the author applied the
Generalized Method of Moments (GMM) for empirical
analysis. The empirical analysis reveals that aggregate FDI
has negative effects on economic growth. The analysis of
two sectors (resource and non-resource sectors) suggests
that resource FDI impedes economic growth. The analysis of
)three sectors (primary, manufacturing and service sectors
shows that primary FDI has a negative effect on economic
growth. In contrast, FDI related to service sector leads to
economic growth. The effect of FDI on manufacturing
sector remains ambiguous. The results are robust to different
estimators.
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 وتــدرس.تتتبــع هــذه الورقــة أصــول البحارنــة وموطنهــم وهويتهــم
Bahraini vs. Bahrani: The Roots of Political
 ومــا أعقــب1783 اآلثــار املرتتبــة عــى االســتيالء عــى الحكــم عــام
Hostility and Social Discord over Bahrain's
 وتحلــل الـراع غــر املتكافــئ عــى ملكيــة األرايض،ذلــك مــن حــوادث
Native Identity
 ويكشــف هــذا التحليــل عــن الســبب الجــذري الكامــن وراء.والحكــم
This paper traces the origins of the Baharna, their homeland العالقــة اإلقطاعيــة بــن البحارنــة بصفتهــم ســكانًا أصليــن يســعون
and identity. It studies the ramifications of the 1783 takeover  يف مقابــل آل خليفــة وحلفائهــم بصفتهــم،للتمســك بهويــة أســافهم
and its consequent events and analyses the unequipollent  تجــادل الورقــة بــأن.مســتوطنني يتنافســون عــى الســيطرة والتحكــم
conflict over landownership and governance. The analysis هنــاك منطًــا منهجيًــا متعمــ ًدا اتبعتــه الطبقــة الحاكمــة املســتوطنة
reveals the root cause of the feudal relation between the  والهــدف منــه تغيــر النظــرة،وحلفاؤهــا املهاجــرون املرافقــون لهــا
Baharna as aborigines striving to prevail and stick up for  وإن اعتــاد الصفــة بحرينــي،إىل مــن هــم أهــل البحريــن األصليــون
their ancestral identity, and, per contra, the Al Khalifa and  عندمــا رحــل الربيطانيــون عــن الخليــج.هــو واحــد مــن تلــك التدابــر
their allies as settlers vying to control and predominate. The  الســيادة والهويــة: تركــوا البحريــن مــع ســؤالني دامئــن،)1971(
paper argues that there is an intentional systematic pattern  يف رصاع هويــايت، آل خليفــة والبحارنــة، وانخــرط الطرفــان.الوطنيــة
pursed by the settled ruling class, and its accompanying  إن التناقضــات السياســية بــن. ســكان أصليــون/ مســتوطنون:مــن نــوع
migrated allies, to alter the perception of who are the native  يف البدايــة، وكيــف أن املشــيخة الحاكمــة،الصفتــن بح ـرا ّين وبحرينــي
people of Bahrain; adopting the epithet Bahraini is one of  ميكــن أن يوضــح،للمصطلحــن
 فرضــت تفســراتها الخاصــة،والحقًــا
ْ
those measures. The British departure from the Gulf (1971) .جــز ًءا بــارزًا مــن ال ـراع االجتامعــي والســيايس املطــول يف البحريــن
left Bahrain with two perpetual questions: sovereignty
and national identity. Both sides, the Al Khalifa and the
Bahrani were engaged in an identity conflict of settlersversus-indigenous. The political contradictories between
both attributes, Bahrani and Bahraini, and how the ruling
sheikhdom, at first and the State later on, imposed its own
interpretations of the terms, would explain a prominent
part of the prolonged social and political strife in Bahrain.
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تنميط املسلمني يف وسائل اإلعالم يف
اململكة املتحدة يف أثناء أزمة الالجئني يف
االتحاد األورويب وخروج بريطانيا منه ،وأثره يف
السياسات العامة تجاههم

تــدرس هــذه الورقــة التواصــل الســيايس يف شــأن ُرهــاب اإلســام،
وعالقتــه بالسياســات تجــاه املســلمني مــن منظــور مناهضــة االســتعامر.
يســلط الفكــر املناهــض لالســتعامر ،واملنهجيــة املناهضــة لالســتعامر،
الضــو َء عــى االســتعامر الجديــد يف مجــال إنتــاج املعرفــة ،وعــى
ُرهــاب اإلســام املعــر ّيف يف وســائل اإلعــام ،بصفتهــا جــز ًءا مــن
العنرصيــة املعرف ّيــة .تعتمــد هــذه الورق ـ ُة املنهجي ـ َة الكيفي ـةَ ،لتحليــل
الخطــاب النقــدي ،وتحليــل الــرد الســيايس يف الصحــف ووســائل
اإلعــام الربيطانيــة .وتســلط الضــوء عــى الخطــاب اإلعالمــي يف
شــأن السياســات التــي تؤثــر يف املســلمني مثــل الطائفيــة ،والهجــرة،
تصميــا استكشــاف ًيا للبحــث
والسياســات االجتامعيــة .وتتبــع أيضً ــا
ً
الكيفــي ،مــن خــال إجـراء املقابــات .وتســر الورقــة مفاهيــم تصنيــع
ُرهــاب اإلســام وتاريخــه والعنرصيــة الثقافيــة ،موضحــة تأثــر الفاعلــن
السياســيني ومجموعــات الضغــط وكذلــك املؤسســات اإلعالميــة يف
بــروز اإلســاموفوبيا والعنرصيــة وكراهيــة األجانــب .وتركــز عــى الفــرة
الزمنيــة يف أثنــاء أزمــة الالجئــن يف أوروبــا ،ويف أثنــاء منــاخ االســتفتاء
عــى خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب.

Political Communication and Islamophobia:
The Framing of Muslims in UK Media During
the EU Refugee Crisis and Brexit and its
Impact on Public Policies Towards Them.

This study investigates Islamophobic political
communication and its relationship with policies towards
Muslims from a decolonial perspective. The decolonial
thought and methodology will highlight the neo-coloniality
of knowledge production and the epistemic Islamophobia in
media, as a part of epistemic racism. The study implements
the qualitative methodology of critical discourse analysis
and political narrative analysis in British newspapers
and media. It highlights media discourse about policies
affecting Muslims such as securitization, immigration and
social policies. It will also follow an exploratory qualitative
research design, by conducting interviews. The paper
explores the concepts and history of the manufacturing of
Islamophobia and cultural racism, showing the influence
of political actors, pressure groups and lobbies as well as
media organizations on the rise of Islamophobia, racism
and xenophobia. It will focus on the time period during
the refugees' crisis in Europe, and during the climate of the
referendum on Brexit.
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هــل نــرك املدنيــن ميوتــون بذريعــة القيــود املزعومــة ،بخصــوص
ســيادة الدولــة وعــدم التدخــل؟ إن اإلبــادة الجامعيــة وجرائــم الحــرب
والتطهــر العرقــي والجرائــم ضــد اإلنســانية تهــدد ،عــى نحــو خطــر،
أرواح املاليــن مــن املدنيــن ،يف مناطــق الـراع املســلح يف جميــع أنحاء
العــامل .إن ســيادة الدولــة ليســت قــدرة الدولــة عــى اتخــاذ ق ـرارات
حاســمة بشــأن األف ـراد واملــوارد عــى أراضيهــا فحســب ،بــل إ ّن مــن
مســؤولية الدولــة حاميــة مواطنيهــا مــن الفظائــع الجامعيــة .تُظهــر
تجــارب ســابقة أن حاميــة منظمــة األمــم املتحــدة للمدنيــن األبريــاء
عــادة مــا يجــري إعاقتهــا ،باســتخدام حــق النقــض ،اعتــا ًدا عــى
قيديــن هــا :ســيادة الدولــة وعــدم التدخــل .وتناقــش الورقــة ظهــور
مفهــوم مســؤولية الحاميــة ،بوصفهــا قاعــدة دوليــة لألمــن البــري
تســتند إىل القانــون الــدويل والقانــون الــدويل العــريف .وتركــز الورقــة
عــى تطبيــق املنظــات اإلقليميــة واألمــم املتحــدة مســؤولية الحاميــة،
يف مرحلــة مبكــرة مــن األزمــة ،ملنــع الجرائــم الفظيعــة .وباســتخدام
منهجيــة تحليــل املبــادئ ،تهــدف هــذه الورقــة إىل إيجــاد آليــات لوضــع
مســؤولية الحاميــة موضــع التنفيــذ ،بالتوافــق مــع القانــون الــدويل ،مبــا
يضمــن حاميــة املدنيــن مــن الجرائــم والفظائــع عندمــا تفشــل دولتهــم
يف القيــام بذلــك .وتخلــص الورقــة إىل أنــه ال تؤخــذ الســيادة يف االعتبــار
عندمــا تفشــل دولــة مــا يف حاميــة مواطنيهــا ،كــا يحــدث يف الحالــة
الســورية .وتتمثــل فرضيــة هــذه الورقــة يف أن التوصــل إىل تقويــم
لإلنــذار املبكــر ،مــن خــال تطبيــق مســؤولية الحاميــة ،ميكــن تحقيقــه
عندمــا تعمــل املنظــات اإلقليميــة والدوليــة م ًعــا قبــل انــدالع األزمــة.

)The Responsibility to Protect (R2P
Civilians during Armed Conflicts and State
Sovereignty, Syrian Crisis

Do we leave civilians die under the claimed restrictions
of state sovereignty and non-intervention? Genocide, war
crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity
seriously threaten the lives of millions of civilians during
armed conflict areas around the world. State sovereignty is
not merely a state's capacity to make authoritative decisions
concerning the individuals and resources on its territory,
but it is a responsibility of state to protect its citizens from
mass atrocities. Previous practice shows that protecting
innocent civilians by the United Nations (UN) is usually
blocked by using the veto power under two restrictions
state sovereignty and non-intervention. The paper
discusses the emergence of the Responsibility to Protect
(R2P) as an international norm of human security based
on international law and customary international law. It
focuses on applying R2P by regional organization and UN
intervention at an early stage of a crisis to prevent atrocity
crimes. By using doctrinal analysis methodology, the study
aims at finding mechanisms to implement R2P consistent
with international law to protect civilians from atrocity
crimes when their state fails to do so.
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إيقاع املقاومة :األفالم الوثائقية والدرامية
بصفتها ذاكرة ومقاومة ثقافية يف فلسطني

كان إنتــاج األفــام لفــرة طويلــة ،وســيلة بــارزة للفلســطينيني يف
مقاومــة االحتــال اإلرسائيــي وإيجــاد ذاكــرة ثقافيــة .وعــى الرغــم
مــن وجــود بعــض الدراســات األكادمييــة عــن هــذا املوضــوع ،فإنــه مل
ينشــأ بعــد أي إطــار نقــدي لتحليــل مثــل هــذه األفــام .وتجــادل هــذه
الورقــة بــأن اإلنتــاج الســيناميئ الفلســطيني قــد ازداد عــى نحــو خــاص
يف الســنوات األخــرة ،بصفتــه جــز ًءا مــن البعــد العوملــي املتنامــي
للمقاومــة الفلســطينية .أكــد الخطــاب الصهيــوين املبكــر عــدم وجــود
فلســطينيني (أو اختفاءهــم) .وبعــد عــدة عقــود ،عندمــا ُســدل الســتار
عــى الثــورة العربيــة ،تحولــت الدعايــة الرســمية اإلرسائيليــة إىل حــد
كبــر إىل خطــاب طــوارئ يعمــل عــى تفريــغ املقاومــة الفلســطينية
مــن طابعهــا املناهــض لالســتعامر ونزعهــا مــن ســياقها الطبيعــي.
ويتحــدى الفيلــان" ،خمــس كامــرات محطمــة" ( )2011و"عمــر"
( ،)2013الســلطة اإلرسائيليــة ،مــن خــال تصويرهــا أشــكال مقاومــة
العنفيــة يف الغالــب ،ويواجهــان الصــورة املبنيــة تاريخيًــا عــن اختفائهــم
كشــعب ،عــدا مواجهــة الرسديــة االســتعامرية يف شــأن اإلرهــاب .توقــع
املقاومــة الالعنفيــة الســلطة اإلرسائيليــة يف معضلــة؛ إذ ال يســتطيع
املســتوطنون اســتخدام القــوة الوحشــية لطــرد الفلســطينيني ،مــا مل
يكــن هنــاك حــادث موثــق أو ســياق لتربيــر العنــف .وعــاوة عــى
ذلــك ،تجــادل الورقــة يف أن شــكل األفــام – األفــام الوثائقيــة املتخ ّيلــة،
وال ســيام وثائقــي "الشــاهد املتكلــم" مي ّكــن محتواهــا العاطفــي مــن
الوصــول إىل الجمهــور العاملــي الــذي ميكــن أن يتجــاوب معهــا .وبنــاء
عــى ذلــك ،فــإن األفــام ال توجــد بصفتهــا أعــال مقاومــة فحســب ،بــل
هــي إىل حــد كبــر أدوات مقاومــة يف ال ـراع.

The Rhythm of Resistance: Documentary
Films as Cultural Memory and Dissent in
Palestine

For a long time, film production has been a prominent
medium for Palestinians to resist Israeli occupation and
create a cultural memory. Though there are some academic
studies on the subject, a critical framework of analysis for
such films remains underdeveloped. This article argues
that Palestinian film production has surged particularly
in recent years as part of an increasingly globalized
dimension of Palestinian resistance. Early Zionist rhetoric
asserted the non-existence (or invisibility) of Palestinians.
Several decades later, when the Arab revolt was shut
down, the Israeli official propaganda largely shifted to
a discourse of "emergency", which decontextualizes the
anti-colonial nature of Palestinian resistance. The films 5
Broken Cameras (2011) and Omar (2013) challenge Israeli
authority through their depictions of predominantly nonviolent forms of resistance, which counters their historically
constructed invisibility as a people, as well as the colonialist
narrative of "terrorism". Non-violent resistance makes the
recognition of Israeli authority problematic, as the settlers
cannot use brute force to drive out the Palestinians if there
is no documented incident or context to justify violence.
Furthermore, the article argues that the form of the films
"– pseudo-documentary and especially "talking witness
documentary – enables their emotive content to reach out to
an international audience, which could potentially respond.
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.اســتخدام مفاهيــم قواعــد اللغــة العربيــة
Her current doctoral thesis is focuses on describing the
استخدام مفاهيم نحوية عربية يف دراسة
sentence structure of Old Babylonian omens by using
النحو
 رؤى جديدة حول:الرموز البابلية القدمية
Arabic concepts of grammar.
واملعنى

Investigating the Syntax of Old Babylonian
Omens using Arabic Grammatical Theory: A
Case Study of "Accusative-Initial Sentences"

The aim of this article is to demonstrate that transferring
Arabic grammatical knowledge into a modern investigation
of Old Babylonian omen texts can add new perspectives
to our understanding of Old Babylonian grammar and to
textual meaning. As an example of what the Arabic model
can help us refine or reassess, the paper discusses sentences
that begin with an accusative constituent. These sentences,
which are referred to as accusative-initial sentences, are a
frequent construction of Old Babylonian apodoses. This
type of sentence structure has raised several questions in
recent Assyriological research such as what rules of syntax
prompt this construction, and, what is the function of
such sentences? When the Arabic grammatical model and
its tripartite division of sentence structures is used two
answers emerge. Accusative-initial sentences represent
a sentence type, independent from sentences that begin
with a nominative constituent. Second, the function of the
accusative-initial sentence is to communicate the new or
more-newsworthy information first via the accusative target.
A function that the author has interpreted as something
akin to exclamatory statements.

الغايــة مــن هــذه الورقــة هــي إثبــات أن نقــل املعرفــة النحويــة العربية
إىل دراســة حديثــة لنصــوص مــن البابليــة القدميــة ميكــن أن يضيــف
منظــورات جديــدة إىل فهمنــا للقواعــد النحويــة للبابليــة القدميــة وإىل
، وقــد ناقشــت الكاتبــة الجمــل التــي تُســتهل بأفعــال.املعنــى النــي
مثــالً ملــا ميكــن للنمــوذج العــريب أن يســاعدنا يف صقلــه أو إعــادة
 التــي أشــارت إليهــا عــى أنهــا الجمــل املبتدئــة، هــذه الجمــل.تقوميــه
 وقــد. هــي بنــاء متكــرر لجــواب الــرط يف البابليــة القدميــة،بأفعــال
أثــار هــذا النــوع مــن بنــاء الجملــة العديــد مــن األســئلة يف األبحــاث
 مــا الرتكيــب القواعــدي الــذي حفــز: مــن قبيــل،اآلشــورية الحديثــة
بنــاء هــذه الجمــل؟ ومــا وظيفــة هــذه الجمــل؟ عنــد اســتخدام
 تظهــر،النمــوذج النحــوي العــريب والتقســيم الثــايث لبنيــة الجملــة
 متثّــل الجمــل املبتدئــة بأفعــال نو ًعــا مــن الجمــل املســتقلة:إجابتــان
 وتكــون وظيفــة الجمــل،)عــن الجمــل املبتدئــة بأســاء (مبكـ ِّون اســمي
، ًاملبتدئــة بأفعــال هــي نقــل املعلومــات الجديــدة أو األكــر جاذبيــة أول
ـرتْ غانــم هــذه
ّ  وقــد فـ.مــن خــال الهــدف الــذي يقــع عليــه الفعــل
.الوظيفــة عــى أنهــا تشــبه عبــارات التعجــب
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Nasrallah and What it means to be Lebanese

Language variation, and positioning of the Self, the
audience, and the Other are linguistic choices that
index social meanings relevant for purposes of identity
construction. Based upon an analysis of these discourse
linguistic markers in Hizbullah's public discourse from
2005-2009, the author argues that the movement promoted
an alternative reading of 'What it means to be Lebanese'.
More specifically, Hizbullah managed to not only articulate
an identity for its Shia constituency situated firmly within
rather than on the fringes of Lebanese national identity
but communicated a version of a Lebanese national
identity aimed at the Lebanese population as a whole. This
analysis demonstrates that Nasrallah, Hizbullah's Secretary
General, seemingly acts as a voice and agent for Lebanon's
perceived subaltern communities. He challenges not only
the legitimacy and authority of established elites, but
also existing conceptualizations of Lebanese identity. By
substituting religion with a shared understanding of moral
values, he promotes a secularized version of Hizbullah's
Resistance ideology as national identity to appeal to the
Lebanese across sectarian divisions.

.زميلــة باحثــة يف قســم اللغــة العربيــة يف جامعــة جــورج تــاون يف قطــر
 تركــز أبحاثهــا.وهــي حاصلــة عــى الدكتــوراه مــن جامعــة جــورج تــاون
عــى قضايــا مســاهمة اللغــة والخيــارات اللغويــة يف بنــاء الهويــة
 بخاصــة يف حــركات،والتعريــف بهــا يف الخطــاب العــام والســيايس
.اإلســام الســيايس
نرص الله وماذا يعني أن تكون لبنانيًا؟

 خيــارات، واآلخــر، والجمهــور، وتحديــد مواقــع الــذات،تبايــن اللغــة
.لغويــة تــؤرش إىل معــان اجتامعيــة ذات صلــة بأغ ـراض بنــاء الهويــة
واســتنا ًدا إىل تحليــل هــذه الوســوم اللغويــة للخطــاب التــي تــرد يف
 تــرى حمــدان أن،2005-2009 الخطــاب العــام لحــزب اللــه يف الفــرة
الحــزب ر ّوج لقـراءة بديلــة مــن [عبــارة] مــاذا يعنــي أن تكــون لبنان ًيــا؟
 مل يكتــف حــزب اللــه بالتعبــر عــن هويــة،وعــى نحــو أكــر تحدي ـ ًدا
لدوائــره الشــيعية التــي تقــع بالتأكيــد ضمــن حــدود الهويــة الوطنيــة
 ولكنــه عـ ّـر عــن نســخة مــن هويــة وطنيــة،اللبنانيــة ال عــى هامشــها
 يوضــح التحليــل الــوارد يف.لبنانيــة تســتهدف الشــعب اللبنــاين كلــه
 عــى،الورقــة أن األمــن العــام لحــزب اللــه حســن نــر اللــه يعمــل
 فهــو ال يتحــدى. صوتًــا لطوائــف لبنــان الفرعيــة ووكيـ ًـا لهــا،مــا يبــدو
 بــل يتحــدى املفاهيــم،رشعيــة النخــب القامئــة وســلطتها فحســب
 ومــن خــال االســتعاضة عــن الديــن.القامئــة بشــأن الهويــة اللبنانيــة
 يــر ّوج لنســخة علامنيــة مــن عقيــدة،بفهــم مشــرك للقيــم األخالقيــة
 عــى أنهــا هويــة وطنيــة تخاطــب،املقاومــة الخاصــة بحــزب اللــه
.اللبنانيــن عــر االنقســامات الطائفيــة

82

نادين دقاق
Nadeen Dakkak
طالبــة دكتــوراه ومدرســة مشــاركة يف قســم اللغــة اإلنكليزيــة PhD candidate and associate tutor in the Department
والدراســات األدبيــة املقارنــة يف جامعــة ووريــك يف اململكــة املتحــدةof English and Comparative Literary Studies at the .
عنــوان أطروحتهــا "الوصــف األديب لتجــارب املهاجريــن يف دول الخليــج University of Warwick, England. The title of her thesis is
"Literary Depictions of Migrants' Experiences in Arab Gulf
العــريب".
"Countries.

صورة املكان واآلخر يف املسلسالت التلفزيونية
الكويتية

كانــت مســألة الت ـزاوج بــن الكويتيــن وغــر الكويتيــن موضــوع كثــر
مــن املناقشــات ،وال ســيام القيــود االجتامعيــة والقوانــن القامئــة عــى
أســاس الجنــس املفروضــة عــى مثــل هــذه الزيجــات .وقــد جــرى
التطــرق إىل هــذه القضيــة حديثًــا يف فضــاء املسلســات التلفزيونيــة
الكويتيــة .وتركــز هــذه الورقــة عــى مسلســلني ُعرضــا مؤخ ـ ًرا" :ســاق
البامبــو" ( )2016الــذي يقــوم عــى روايــة للكاتــب الكويتــي ســعود
الســنعويس فــازت بإحــدى الجوائــز العربيــة ،و"ثريــا" ( .)2014تهتــم
الورقــة بتمثيــات اآلخــر يف هــذه املسلســات التلفزيونيــة ،ســواء كان
غــر كويتــي أو نصــف كويتــي ،فضـ ًـا عــن تصويرهــا أماكــن اآلخــر .وال
أعنــي بأماكــن اآلخــر األماكــن األجنبيــة أو خــارج الكويــت فحســب،
ولكــن األماكــن املوجــودة داخــل الكويــت أيضً ــا ،والتــي تنتمــي إىل
الجــزء غــر الكويتــي مــن الســكان .وتشــمل األســئل ُة املهمــة التــي
تناولتهــا الورقــة دو َر اإلنتاجــات الثقافيــة يف ترســيخ الهويــة الوطنيــة،
واملكانـ َة الحاليــة لـــ "اآلخــر" يف املجتمــع الكويتــي ،والطريقـ َة التــي يتم
بهــا تخطيــط العالقــات بــن الــذات واآلخــر جغراف ًيــا ،وتتخــذ شــكلها
مــن خــال االنقســامات املكانيــة التــي تصبــح أشـ ّد وضو ًحــا يف متثيــات
املــكان يف اإلنتــاج األديب والثقــايف.

Representations of Place and the Other in
Kuwaiti Television Drama Series

Intermarriage between Kuwaitis and non-Kuwaitis has been
the subject of many debates, especially regarding the social
restrictions and gendered laws imposed on such marriages.
Kuwaiti television drama series is a space where this issue
has been approached recently in many-what is referred to
in the Arab world as-musalsalat. The paper focuses on two
recent series: Saq Al-Bamboo (2016), based on the awardwinning novel by Kuwaiti writer Saud Alsanousi, and
'Thurayya (2014). This paper is interested in these TV series
representations of the "other," be they non-or half-Kuwaiti,
as well as their depiction of "other places." Important
questions generated by this paper include the role of
cultural productions in consolidating national identity, the
current status of the "other" in Kuwaiti society, and the way
relations between the self and the other are mapped out
geographically, taking shape through spatial divisions that
become more visible through representations of place in
literary and cultural productions.
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الجندر واملرأة يف القوات املسلحة املغربية

يســيطر الرجــال يف مؤسســات مثــل الجيــش ،بينــا النســاء مــا زلــن
أقليــة يف هــذه املؤسســات .وتبحــث هــذه الورقــة يف مامرســات التمييــز
بــن الجنســن ،وتجــارب النســاء يف قــوات األمــن املغربيــة ،وال ســيام
القــوات املســلحة والرشطــة .تــرى الباحثــة أن النظــرة الســطحية تُظهــر
أن البنيــة األمنيــة املغربيــة تكــرر األدوار التقليديــة املنوطــة بالجنســن،
لكـ ّن الفحــص الدقيــق ألداء الجنســن يكشــف واق ًعــا أشـ ّد تعقيـ ًدا .إذ
تتبنــى خطابــات القــوات املســلحة االندمــاج بــن الجنســن ،وتفهمــه
عــى أن أدوار النســاء مكملــة ألدوار الرجــال .ومتيــل النســاء إىل إحالــة
أنفســهن عــى األدوار النمطيــة األنثويــة ،بحيــث يعملــن مدبــرات
منــزل ومعلــات وعامــات اجتامعيــات .يتخــذن يف تلــك األدوار
وضعيــة الذكــور ،خاصــة عنــد االحتــكاك باملدنيــن .ولكــن يف التعامــل
مــع زمالئهــن الذكــور يف الجيــش أو الرشطــة ،يجــدن أن مــن املفيــد
أداء أســلوب أنثــوي منطــي .والرجــال ،مــن الناحيــة األخــرى ،يؤكــدون
الســلوك النمطــي الذكــوري وحــده يف جميــع أنــواع األدوار ،يف القتــال
أو غــره مــن األدوار .وتســتند هــذه الورقــة إىل مقابــات شــبه منظمــة
مــع  36رجـ ًـا و 22امــرأة وبعــض أف ـراد أرسهــم يف مــدن مختــارة يف
جميــع أنحــاء املغــرب يف .2017

Gender and Women in the Moroccan Armed
Forces

Organizations like the military are male-dominated
organizations and women still constitute a minority in
these institutions. The study investigates gendered practices
and women's experiences in the Moroccan security forces,
particularly the armed forces and the police. The author
argues that on the surface, it appears that the Moroccan
security structure replicates traditional gender roles, but a
careful examination of the performance of gender reveals a
more complex reality. Discourses of the armed forces adopt
and understand the integration of a gender approach as
women's roles are completing men's ones. Women tend to be
relegated to female stereotypical roles, serving as 'monitrice
de foyer', teachers, social workers. In those roles, they take
on a male posture, particularly with regard to civilians.
However, in dealing with fellow male soldiers or police
they find it advantageous to perform in a stereotypically
feminine fashion. Men, on the other hand, assert only male
stereotypical behavior in all types of roles, combat and other
roles. The study is based on semi-structured interviews with
36 men, 22 women and some of their family members in
cities throughout Morocco in 2017.
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Gendered Transitions: The Case of Syrian's
Forced Migration to Egypt

The Syrian conflict has unraveled hierarchies which
structure men's and women's dealings with each other and
the roles they play in the family have also been thrown into
chaos by the political upheaval. With the Syrian conflict's
unraveling of social institutions and the death of family
members, Syrians must figure out how they will live and
handle their new familial roles in a foreign context. Based
on four months of fieldwork in Egypt, this paper examines
men's and women's experiences of displacement and
migration from Syria to Egypt as a primary destination of
resettlement, and how forced migration reorders gender
identities, roles, and relations. Specifically, the paper
observes how changes in gender relations are informed by
both a set of processes inherent to international migration,
as well as local processes determined by cultural and
economic differences between Syria and Egypt

طالبــة دكتــوراه يف علــم االجتــاع يف جامعــة كاليفورنيــا يف لــوس
 تركّــز أبحاثهــا الحاليــة يف كيفيــة تأثــر النــزاع الســوري.أنجلــوس
وعمليــة الهجــرة القرسيــة يف الهويــات الجندريــة االجتامعيــة لالجئــن
. وســلوكهم يف مــر، وتصوراتهــم،الســوريني
 حالة الهجرة:التحوالت القامئة عىل أساس الحندر
القرسية السورية إىل مرص

 تؤطــر تعامــات الرجال،كشــف الـراع الســوري عــن تراتبيــات هرميــة
 وأصــاب التشــوش األدوار التــي يؤدونها يف،والنســاء بعضهــم مــع بعــض
 فمــع انهيــار املؤسســات االجتامعيــة.األرسة جـ ّراء االضطـراب الســيايس
 صــار عــى الســوريني،نتيجــة الــراع ومــوت أفــراد مــن أرسهــم
معرفــة كيــف سيعيشــون ويتعاملــون مــع أدوارهــم األرسيــة الجديــدة
 وتســتند هــذه الورقــة إىل أربعــة أشــهر مــن.يف ســياق بلــد أجنبــي
 وتبحــث يف تجــارب النــزوح والهجــرة لرجــال،العمــل امليــداين يف مــر
 وتبحــث أيضً ــا،ونســاء مــن ســورية إىل مــر كوجهــة أوىل للتوطــن
كيــف تعيــد الهجــرة القرسيــة ترتيــب الهويــات واألدوار والعالقــات بــن
 الحظــت رمضــان كيــف أن التغـرات، وعــى وجــه التحديــد.الجنســن
يف العالقــات بــن الجنســن تو ّجههــا مجموعــة مــن الســرورات تــازم
 وكذلــك ســرورات محليــة تحددهــا االختالفــات،دو ًمــا الهجــرة العامليــة
.الثقافيــة واالقتصاديــة بــن ســورية ومــر
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طالــب دكتــوراه ومــد ّرس مشــارك يف العالقــات الدوليــة يف كليــة
 عنــوان.السياســة والعالقــات الدوليــة يف جامعــة كويــن مــاري يف لنــدن
: العنــف املهمــل يف الحــركات الالعنفيــة:أطروحتــه "عقــد التجاهــل
."الثــورة الســلمية املرصيــة منوذ ًجــا

The 'Ignorance Contract': Tahrir Activists'
Epistemic Circuit and their Collective (mis)
Recognition of the Rab'aa Massacre

عمــل التحــول الثقــايف يف نظريــة الحــركات االجتامعيــة الجديــدة
 بصفتهــا،) عــى تصــور مضمونــه أن هــذه الحــركات الجديــدةNSMT(
 ميكــن أن تُ ّكــن وتتواصــل مــن خــال التــداول،مجتمعــات معرفيــة
الج ْمعــي و(إعــادة) إنتــاج معرفــة متجانســة ضمــن مجموعــات
 غــر أن األدبيــات الحاليــة تتجاهــل الوجــه اآلخــر ملــروع.خالفيــة
 وهــو عــدم اإلدراك الج ْمعــي للمعرفــة (عــدم،التجانــس املعــريف هــذا
 ومــن خــال البحــث عــن أعــال نســوية.املعرفــة) غــر املتجانســة
 تســتجوب هــذه الورقــة عقــد،يف شــأن إبســتيمولوجيات التجاهــل
التجاهــل املفــرض الــذي مي ِّكــن الحركــة مــن الحفــاظ عــى تجانســها
 ثــم.مــن خــال تجاهــل الحقائــق والقرائــن والقضايــا واالستفســارات
تســتخدم حالــة تجاهــل ناشــطي ميــدان التحريــر مجــزرة ميــدان
 واالنعكاســات األخالقيــة،رابعــة؛ إلثبــات تنفيــذ هــذا العقــد يف الواقــع
 تُختتــم الورقــة، وأخ ـ ًرا.والسياســية الضــارة التــي قــد تنطــوي عليهــا
بنــداء لتطويــر تحــول ثقــايف ثــانٍ يُدخــل التجاهــل يف تحليــل الحــركات
 بــل بصفتــه، وال ينظــر إليــه عــى أنــه نقــص يف املعرفــة،االجتامعيــة
.مامرســة معرفيــة فاعلــة يف حــد ذاتــه

The cultural turn in New Social Movement Theory (NSMT)
conceptualized Social Movement (SM) as an epistemic
community enacted and sustained through collective
circulation and (re)production of homogenizing knowledge
among otherwise contentious groups. Existing literature,
however, overlooks the other face of this epistemic
homogenization project: the collective unknowing of
de-homogenizing (non)knowledge. Taking cue from
feminist works on 'epistemologies of ignorance', this paper
interrogates the virtual 'ignorance contract' that enables the
movement to sustain its homogeneity through systematically
ignoring contentious facts, evidences, issues, and inquiries.
It then utilizes the case of Tahrir activists' ignorance of the
massacre at Rab'aa square to demonstrate the operation of
this contract in practice, and the detrimental ethical and
political repercussions it might imply. Finally, it concludes by
a call for a second cultural turn that incorporates 'ignorance'
into SM analysis, not merely as a lack of knowledge, but as
an active epistemic practice in-itself.

 الدائرة املعرفية:""التعاقد عىل التجاهل
)لناشطي ميدان التحرير واالعرتاف (سوء االعرتاف
معي مبجزرة ميدان رابعة
ْ الج
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وائل القرناوي
Wael Garnaoui
طالــب دكتــوراه يف التحليــل النفــي بجامعــة الســوربون ،باريــس PhD student in Psychoanalysis at Sorbonne University, .7
أســتاذ مؤقــت يف قســم األنرثوبولوجيــا بجامعــة سوســة-تونس .تحصــل USPC, Paris 7. He holds a Master's in Psychology from the
عــى ماجســتري بحــث يف علــم النفــس مــن جامعــة باريــس ديديــروUniversity of Paris Diderot, as well as an MA in Political ،
Science from the Paris Dauphine University.
وعــى ماجســتري يف العلــوم السياســية مــن جامعــة باريــس دوفــن.
Borders, Migration and Jihad Policies:
Tunisian youth as a model

سياسات الحدود ،الهجرة والجهاد (الشباب
جا)
التونيس منوذ ً

تتمحــور هــذه الورقــة حــول سياســات الحــدود وتأثريهــا النفــي يف
الشــباب التونــي الحــامل مبغــادرة حــدود بلــده ،حتــى لــو كلفــه ذلــك
حياتــه .وتحــاول فهــم عالقــة سياســات الهجرة بظاهــرة ذهاب الشــباب
وخاصــة يف ســورية والعــراق .تزامنــت
التونــي إىل مناطــق النــزاعّ ،
هــذه الدراســة مــع بــروز هــذه الظاهــرة قبــل إعــان تأســيس تنظيــم
الدولــة اإلســامية يف الع ـراق والشــام وبعــده .يعمــل البحــث بدايــة
عــى تفكيــك مجموعــة مــن الظواهــر النفســية الذاتيــة والجامع ّيــة،
فقــد تنــاول مفهــوم الرغبــة وتأثريهــا يف صــوغ القـرارات عــى مســتوى
عائــي .كــا تناقــش الورقــة دور رغبــة األ ّم وعمل ّيــة تحويلهــا [الرغبــة]
إىل االبــن ،وتُبــن اآلثــار الرئيســة املرتتّبــة عــى هــذه الرغبــة .تنتقــل
الورقــة بعــد رســم مالمــح القاعــدة األنرثوبولوجيــة النفسـ ّية إىل البحــث
يف تحديــد اللحظــة التاريخيــة والسياســية التــي تعيشــها تونــس ،والتــي
خلقــت قل ًقــا هوياتيًــا نات ًجــا مــن تهشّ ــم املــرآة السياس ـيّة امل ُهيمنــة
وظهــور عــ ّدة متثّــات هوياتيّــة؛ مــا أدى إىل تفاقــم ظاهــرة الهجــرة
وبــروز وجهــة جديــدة لهــا .تتنــاول الورقــة كذلــك قض ّيــة انهيــار
الحــدود ودالالتهــا السياســ ّية والثقافيــة ،إضافــة إىل تأثــر سياســات
الحــدود يف الوعــي الــذايت للمرشــحني للهجــرة ودورهــا يف تحويــل
وجهتهــم إىل أرض الجهــاد ،حيــث يجــد الفــرد وع ـ ًدا بالخــاص بديـ ًـا
مــن الوعــد األورويب .أحالنــا تحليــل سياســة الحــدود عــى فهــم تشـكّل
خطــاب حــول الغــرب ،يعكــس تح ـ ّولً عــى مســتوى الرغبــة الذاتيّــة؛
فقــد تحولــت الرغبــة يف أوروبــا إىل كــره.

This paper focuses on the politics of borders and their
psychological impact on young Tunisians dreaming of
leaving their country, even if it costs them their lives. The
research attempts to understand the connection between
immigration policies and the exodus of Tunisian youth
to conflict areas, especially in Syria and Iraq. Initially, the
research worked to deconstruct a range of psychological
phenomena, both individual/personal and collective.
It dealt with the concept of desire and its impact on the
formulation of family decisions. After drawing the features
of the psychological anthropological foundation, the
research moved on to define the historical and political
moment in Tunisia that aroused anxiety regarding identity.
The collapse of the dominant political narrative resulted in
the emergence of several different perceptions of identity,
which intensified emigration, especially in a new direction.
The paper also deals with the collapse of the border and its
political and cultural implications. It looks at the impact
of border policies on the self-awareness of the potential
emigre and the role of these policies in transforming the
destination into the land of jihad. Here the individual finds
a promise of salvation as an alternative to the dreams of
Europe.
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وسام النارص
Wissam Alnasser
باحــث مشــارك يف معهــد الدراســات السياســية يف مدينــة إكــس إن
بروفانــس ،فرنســا .حصــل عــى شــهادة دكتــوراه يف العلــوم السياســية،
قســم علــم املعلومــات واالتصــاالت ،موضوعهــا" :االســتخدامات
السياســية للفيســبوك :إطــار الظلــم ،أســاليب وطرائــق التعبئــة
والحشــد ،دراســة حالــة الشــبكات االجتامعيّــة الرقميّــة خــال األزمــة
الســورية ."2011
الحمالت االنتخابية عىل شبكات التواصل
االجتامعي :دراسة حالة االنتخابات الرئاسية
السورية يف حزيران /يونيو 2014

متثّــل هــذه الورقــة امتــدا ًدا للنقــاش األكادميــي حــول طبيعــة
املشــاركة السياســية وشــكلها عــى اإلنرتنــت ،وذلــك مــن خــال
تناولهــا اســتخدامات شــبكات التواصــل االجتامعــي يف الحملــة
االنتخابيــة والحمــات املضــادة خــال االنتخابــات الرئاســية الســورية
يف حزي ـران /يونيــو  .2014تأخــذ الدراســة يف الحســبان اختالفهــا عــن
الدراســات الســابقة ،مــن حيــث الســياق الــذي يجــري فيــه البحــث.
ففــي حــن أنجــزت معظــم البحــوث يف بلــدان دميقراطيــة مســتقرة إىل
ترســخت فيهــا اســتخدامات اإلنرتنــت عــر فــرة طويلــة نســب ًيا،
حــد مــا ّ
يتعلــق األمــر يف هــذه الدراســة بســياق خــاص ،ســواء مــن حيــث
شــكل نظــام الحكــم التســلطي ،أو مــن حيــث جهــة طبيعــة املرحلــة
االنتقاليــة التــي تبلــور فيهــا اســتخدام مكثــف ،ولكــن حديــث النشــأة،
لإلنرتنــت وشــبكات التواصــل االجتامعــي .تســعى الدراســة للخــوض
يف املقولــة التاليــة :تتيــح شــبكات التواصــل االجتامعــي للمســتخدمني
الفرصــة باملشــاركة السياســية ،بطريقــة مرنــة مــن خــال مــا تقدمــه
لهــم مــن مامرســات تقنية-اجتامعيــة ،تربــط بــن النشــاط عــى
اإلنرتنــت وخارجــه .يف هــذا الســياق ،ال تقتــر املشــاركة السياســية
يف الشــبكات االجتامعيــة عــى النقــاش والحــوار أو جمــع املنارصيــن
وتحفيزهــم ،بــل تتعداهــا إىل مســتويات أخــرى ،يــرز فيهــا دور مرئيــة
الشــبكة وانتشــار دور الجمهــور "الفعــال" والتفــوق العــددي ،وكذلــك
دور املحتــوى اإلعالمــي الرقمــي.

Research Associate in the Institute of Political Studies in
the city of Aix-en-Provence, France. He received his PhD
from the Department of Information and Communication
Sciences. His doctoral thesis was entitled "Political Uses
of Facebook: The Framework of Injustice, Methods of
Mobilization-A Case Study of Digital Social Networks
during the Syrian Crisis of 2011".
Election Campaigning on Social Networks:
A Case Study of the Syrian Presidential
Elections in June 2014

This paper extends the academic debate on the nature of
political participation through the Internet by addressing
the uses of social networks in the election campaign and
counter campaigns during the Syrian presidential elections
of June 2014. While most studies have been carried out in
stable democratic countries where Internet use has been
established for a relatively long period, this research comes
from a unique environment. The authoritarian regime,
the nature of the transition phase, and the relatively new
Internet and social network renders Syria a unique context.
The study seeks to address the idea that Social networks
give users the opportunity to participate in politics, flexibly,
through their digital/online social practices, linking
Internet activity with the outside world. In this context,
political participation in social networks is not confined to
discussion, dialogue or rallying supporters. It also extends
"to the visible role of the network, the spread of the "active
audience, and numerical superiority.
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وليد سامل
Waleed K. Salem
طالــب دكتــوراه يف العلــوم السياســية يف جامعــة واشــنطن يف ســياتلPhD candidate in Political Science at the University of .
تتمحــور أطروحتــه حــول السياســات القضائيــة يف األنظمــة الهجينــة Washington in Seattle. His dissertation is on judicial politics
in hybrid and transitional regimes.
واالنتقاليــة.
استقالل القضاء وبنية الجهاز القانوين واالندماج
يف السلطة املستبدة

Judicial Independence, the Legal Complex
and Autocratic Embeddedness

ملــاذا يعــارض القضــاة واملحامــون ،يف نظــام اســتبدادي ،املســتب َد؟ ومتــى
يفعلــون ذلــك؟ إن الالحقــة متــى يفعلــون ذلــك تشــر يف الوقــت نفســه
إىل نقطتــن :إىل أن ســجل هــؤالء الفاعلــن مختلــط ،حتــى داخــل البلــد
نفســه؛ وإىل أن القضــاة واملحامــن عنــد اتخــاذ القـرار بشــأن املواقــف
التــي يتخذونهــا ،ميارســون الوكالــة السياســية ،مــن خــال بــذل املزيــد
مــن الجهــود املؤثــرة وعــدم االكتفــاء مبحــ ّرد التشــبّث بـــأي متكــن
ميكنهــم اســتخالصه مــن الســلطة التنفيذيــة .ويــرى الباحــث أن القضــاة
واملحامــن ،الفئتــن الرئيســتني يف مــا يســمى املج ّمــع القانوين ،يشـكّلون
مجموعــة مشــركة مرتابطــة املصالــح .إن درجــة اندمــاج املج ّمــع
القانــوين مــع الــرح الحاكــم ميكــن أن تفــر متــى قــد يتحــدى هــذا
املج ّمــع الســلطة التنفيذيــة أو ال يتحداهــا ،ومتــى قــد يوافــق عــى
التغيــر الســيايس أو ال يوافــق ،بعيـ ًدا عــن الرتتيبــات التــي تقــوم عندمــا
يضعــف الحاكــم املســتبد أو ينهــار.

Why may judges and lawyers in an autocratic regime oppose
the autocrat, when they do. The "when they do" suffix
intimates at once two points: that the record of these actors
is mixed, even within the same country; and, in deciding on
the stances they take, judges and lawyers exercise political
agency to an extent more deliberate, more forceful, than
merely clutching at what "empowerment" they can extract
from the executive. In my telling, judges and lawyers—the
key groups in the so-called "legal complex"—are cast as an
interest-associational group. The degree of embeddedness
of the legal complex into the governing edifice can explain
when it may or may not challenge the executive, when it
may or may not endorse political change away from extant
arrangements when the autocrat weakens or tumbles.
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ياسمني بوبكر
Yasmine Boubakir
طالبــة دكتــوراه يف جامعــة النكســر ،بريطانيــا يف قســم اللغــات PhD student at Lancaster University department of languages
والثقافــة .نالــت بكالوريوس يف الدراســات األنغلوسكســونية ،وماجســتري and cultures. Holds a BA in Anglo-Saxon studies, followed
by an MA in the same specialization at the University of
التخصــص نفســه مــن جامعــة الجزائــر .2
يف
ّ
Algiers 2.

ما" :النساء
"تقريبًا اليشء نفسه ولكن ليس متا ً
عرب التنميط واالسترشاق واآلخر يف الرسديات
الجزائرية الفرنكوفونية

يف عــامل الفضــاءات مــا بعــد االســتعامرية ،يبــدو أن نحــن وهــم واقــع
ال مفــر منــه .وقــد رســخت صناعــة اآلخــر ( )Otheringنفســها
وســيطًا لتحديــد الهويــة ،فأصبحــت املقارنــة واملقابلــة أمــ ًرا أساســ ًيا
يف بنــاء الهويــة .ومــع ذلــك ،يبــدو أن هنــاك ســؤالً واحــ ًدا يطــرح
نفســه باســتمرار ،وال ســيام داخــل املجتمعــات األبويــة :مــاذا عــن
املــرأة الجزائريــة؟ مــاذا عــن اآلخــر مثلّــث البنيــة :الرجــل الجزائــري،
والرجــل املســتع ِمر ،واملــرأة املســتع ِمرة؟ يف ضــوء ذلــك ،تثــوي يف األدب
الفرنكفــوين الجزائــري قســمة ثنائيــة مثــرة لالهتــام تتنــاول نســختني
مختلفتــن مــن اإلنــاث :املــرأة الجزائريــة واملــرأة األجنبيــة .إن التناقــض
بــن النســاء الجزائريــات والنســاء املسـ ِ
ـتوطنات األوروبيــات غال ًبــا مــا
يكــون واض ًحــا يف املد ّونــات األدبيــة التــي كتبهــا الذكــور؛ إذ توصــف
النســاء املحليــات بنعــوت اســترشاقية ،يف حــن توصــف األوروبيــات مبــا
ي ـرادف اآللهــة امللهمــة للرجــال يف وعيهــم الروحــي والســيايس .ومــن
خــال فهــم أفــكار فرانــز فانــون وهومــي بابــا ،كُ ِّرســت هــذه الورقــة
لتحليــل التناقــض يف التصويــر األديب للمــرأة ،حيــث اســتخ َدمت الباحثــة
أول مؤلفــات الكاتــب الجزائــري الناطــق بالفرنســية رشــيد بوجــدرة
 La Répudiationكدراســة حالــة .ومــن خــال اســتخدام املقاربــات
النصيــة والســياقية ،تســلط الورقــة الضــوء أيضً ــا عــى العالقــة بــن
املســتع ِمر واملســتع َمر مــع الجوانــب األساســية التــي تشــكل ديناميــات
النــوع االجتامعــي يف الفضــاء بعــد االســتعامري.

"Almost the Same but Not Quite": Women
through Stereotypes, Orientalism and
Otherness in the Algerian Francophone
Narratives

"In the realm of post-colonial spaces, "we" and "they
are an inevitable reality. Othering has established itself
as a parameter of identification, where comparing and
contrasting became fundamental to one's construction of
identity. However, one question seems to perpetually arise,
especially within patriarchal societies; what about Algerian
women? What about the triple-other; the other of men, of
the colonizer and of the colonizer's woman? In this light,
the francophone Algerian Literature hosts an interesting
dichotomy juxtaposing two essentially dissimilar versions
of the female; the Algerian and the foreign woman. The
"ambivalence between the Algerian and the "pieds-noirs
women is predominantly conspicuous in male-authored
literary canons, where local women are labelled with
pejoratively orientalist epithets, while Europeans are
synonymous to men's muses of spiritual and political
awakening. Making sense of Fanon's and Bhabha's ideas,
this paper is devoted to the analysis of the discrepancy in
the literary portrayal of women, using, as case study, the
first oeuvre of the Algerian francophone subversive author
Rachid Boudjedra, La Répudiation (1969). Through the use
of textual and contextual approaches, this paper will also
highlight the relationship colonizer-colonized along with
the underpinning aspects that shape gender dynamics in
the postcolonial space.
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Yasmina Abouzzohour
طالبــة دكتــوراه يف العلــوم السياســية يف جامعــة أكســفورد وباحثــة يف PhD candidate in Politics at the University of Oxford and
برنامــج منــح عــي باجــه جــي الدراســية .تناقــش أطروحتهــا اآلليــات a Pachachi Scholar. Holds a B.A. (Hons) from Columbia
الســببية الكامنــة وراء بقــاء النظــام يف األنظمــة امللكيــة العربيــة University. Her dissertation investigates the causal
mechanisms behind regime survival in modern Arab
الحديثــة.
monarchies. Her broader research interests include the
بقاء امللكية واستمراريتها يف املغرب و ُعامنstudy of authoritarian persistence, democratic transitions, :
تحليل ما بعد الربيع العريب
non-rent accommodation, and regime legitimacy.
كيــف تنجــو األنظمــة امللكيــة العربيــة مــن تهديــدات إطاحتهــا؟ عنــد
God save the King. A Post-Arab Spring
مواكبــة بقــاء جميــع امللــوك العــرب الثامنيــة ،دفــع ســقوط أربعــة
Analysis of the Survival of the Moroccan and
حــكام مــن غــر امللــوك ،خــال انتفاضــات عــام  ،2011الباحثــن إىل
Omani Monarchies
إعــادة صــوغ االختالفــات بــن األنظمــة التســلطية الرئاســية واألنظمــة
التســلطية امللكيــة ،ووضــع هــذه االختالفــات يف ســياقات جديــدةHow do Arab monarchies survive threats of overthrow? .
هــل تنجــو األنظمــة امللكيــة ،ألنهــا أقــوى رشعيــة بطبيعتهــا؟ أم هــل When juxtaposed with the survival of all eight Arab
ألنهــا محميــة بدعــم خارجــي أكــر؟ هــل يــؤدي منــط النظــام والــروة monarchs, the fall of four non-monarchs during the 2010
يف األنظمــة امللكيــة إىل متتعهــا باملرونــة؟ أم هــل أن تركيــز األدبيــات uprisings has led scholars to re-contextualize the differences
الحاليــة يف التقســيم مليك-جمهــوري هــو أمــر مضلّــل؟ وهــل تنجــو between monarchical and presidential authoritarian
systems. Do monarchies survive because they are inherently
األنظمــة امللكيــة العربيــة ال لكونهــا اســتثنائية ،بــل ألنهــا أتقنــت علــم
more legitimate or because they are guaranteed more
البقــاء؟ مــن خــال التحليــل املقــارن لحالتــي املغــرب وعامن ،تســتخدم external support? Do regime type and wealth in monarchies
الباحثــة يف هــذه الورقــة طرائــق مختلطــة إلثبــات أن هــؤالء امللــوك مل lead to resilience? Or, is the current literature's focus on
يكونــوا مبنــأى عــن تهديــدات الربيــع العــريب بســبب رشعيتهــم الفطرية a monarchy-republic divide misleading, and do Arab
املزعومــة؛ فقــد ُخلــع ملــوك ســابقًا يف منطقــة الــرق األوســط وشــال monarchies survive, not because they are exceptional, but
أفريقيــا ،وهــو األمــر الــذي يعنــي أن امللــوك يف هــذه األيــام ليســوا ?rather because they have mastered the science of survival
ممــن ال يقهــرون يف أي حــال مــن األحــوال .كــا أنهــم مل يتجنبــوا Through a comparative analysis of Morocco and Oman,
اإلطاحــة جـ ّراء رشعيــة أنظمــة أو ألنهــا أشـ ّد اســتقرا ًرا .وإلثبــات هــذه this dissertation uses mixed methods to demonstrate
الفرضيــة ،تناولــت أبــو الزهــور األوضــاع التــي تقــوم فيهــا األنظمــة that monarchs were not guarded from the threats of the
امللكيــة العربيــة بقمــع املعارضــة واســتقطابها واالع ـراف بهــا جزئ ًيــا؛ ;Arab Spring because of their alleged innate legitimacy
ومــن ث ـ ّم أوضحــت الطبيعــة التكتيكيــة لــردود هــذه األنظمــة عــى past monarchs in the MENA region have been unseated,
so present-day kings are by no means invincible. Neither
املعارضــة.
did they avoid overthrow because of higher legitimacy or
more stable regimes. To substantiate this claim, this paper
examines the conditions under which Arab monarchies
repress, co-opt, and partially concede to the opposition
'thereby elucidating the tactical nature of these regimes
reactions to dissent.
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the University of Luxembourg. He has also earned a Master
of Arts from the University of Luxembourg, a Master of
Business Administration from the University of Wales in
the UK, and a BA and a Postgraduate Degree in English
Studies and Translation from Morocco.
Identity Construction and Negotiation: The
Case of Moroccan Muslim Immigrants and
their Direct Descendants in Post WWII France

This study explores the process of identity construction
and negotiation among Moroccan Muslim immigrants and
their direct descendants in post WWII France. Through the
analysis of major identity factors such as language, religion,
group identifications, and ethnicity within a migratory
context, the research critically investigates how group
individuals construct and negotiate their social identities.
To approach these issues, the author used ethnographic
qualitative methods based on observations and semistructured interviews with four participants – two from
the parents' generation and two from the descendant's
generation. The findings show that parents and descendants
do not only categories each other differently but also look
to the "French other" differently. Religion is found to highly
influence the two generations' identity in the sense that
both groups thoroughly attach to some important religious
practices and symbols in the faith of Islam. In relation to
language, the parents were found to use Arabic and little
French, they use of French translation to communicate a
message, but they highly prioritize Arabic. The descendants
use French in everyday life, Arabic at home and English
at work and thus their linguistic identity is found to be in
favour of multilingualism.

 تركّــز أعاملــه البحثيــة عــى بنــاء الهويــة.باحــث يف العلــوم االجتامعيــة
وعمليــة التفــاوض لــدى املهاجريــن املســلمني املغاربــة ولــدى أحفادهم
.املبارشيــن يف مرحلــة مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة يف فرنســا
 دراسة لحالة:بني بناء الهوية واملفاوضات
املهاجرين املغاربة يف فرنسا يف مرحلة ما
بعد الحرب العاملية الثانية وذريتهم

تستكشــف هــذه الورقــة ســرورة بنــاء الهوية والتســوية بــن املهاجرين
املســلمني املغاربــة يف فرنســا واملتحدريــن مبــارشة منهــم يف مرحلــة
 ومــن خــال تحليــل عوامــل الهويــة.مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة
 واإلثنيــة، والتامهــي ضمــن الجامعــة، والديــن،الرئيســة مثــل اللغــة
 تــدرس هــذه الورقــة دراســة نقديــة كيفيــة بنــاء،يف ســياق الهجــرة
 وللتعامــل. وعقدهــم تســويات يف شــأنها،أفــراد الجامعــة هوياتهــم
 تســتند إىل، تــم اعتــاد طرائــق كيفيــة إثنوغرافيــة،مــع هــذه القضايــا
 اثنــن مــن،املالحظــات واملقابــات شــبه املؤطــرة مــع أربعــة مشــاركني
 تظهــر النتائــج أن اآلبــاء. واثنــن مــن جيــل املتح ّدريــن،جيــل الوالديــن
،وذريتهــم ال يصنفــون بعضهــم بعضً ــا عــى نحــو مختلــف فحســب
 ولوحــظ أن للديــن.بــل ينظــرون إىل اآلخــر الفرنــي بطريقــة مختلفــة
تأثـ ًرا بال ًغــا يف هويــة الجيلــن؛ مبعنــى أن كال املجموعتــن تربــط نفســها
 وبالنســبة إىل.ببعــض الرمــوز واملامرســات الدينيــة املهمــة يف اإلســام
 لوحــظ أن اآلبــاء يســتخدمون العربيــة والقليــل مــن الفرنســية؛،اللغــة
 لكنهــم مينحون،فهــم يســتخدمون الرتجمــة الفرنســية يف إيصــال رســالة
 ويســتخدم املتحــ ّدرون الفرنســية يف.اللغــة العربيــة أولويــة عاليــة
 ومــن ثـ ّم، واإلنكليزيــة يف العمــل، والعربيــة يف املنــزل،الحيــاة اليوميــة
.فــإن هويتهــم اللغويــة متيــل إىل مصلحــة التع ّدديــة اللغويــة
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األملانيــة ومحــارض مســاعد يف كليــة الفنــون بجامعــة القاهرة.
مقاربة عىل مستوى البنية السطحية للتعامل
مع مورفولوجيا اللغة العربية

تقــ ّدم هــذه الورقــة معالجــة مورفولوجيــة عربيــة موجهــة ســطحية
بحتــة ،بصفتهــا جــز ًءا مــن مقاربــة شــاملة للدمــج بــن تركيــب اللغــة
العربيــة ودالالتهــا ،وذلــك باســتخدام الســات املورفولوجيــة الرصيحــة
يف ترجمــة سلســلة حــروف وتحويلهــا إىل معنــى .يف الخطــوة األوىل،
يجــري وصــف مكونــات املعجــم املورفولوجي-الــداليل لجــزء مــن
اللغــة العربيــة .وللبقــاء يف البنيــة الســطحية ،يتيــح الباحــث االنقطــاع
يف املك ّونــات .والرتاكيــب هــي تعاقــب الحــروف التــي ميكــن أن تكــون
متتابعــة أو مكـ ّررة ،ولكــن ال توجــد أي قاعــدة ميكــن مبوجبهــا حــذف
أو إضافــة أو تعديــل ألي سلســلة حــروف .تُعــرف الوحــدات املوجــودة
يف التسلســات باســم سلســلة الحــروف امللتصقــة ،بــدلً مــن سلســلة
الحــروف فحســب .والسلســلة امللتصقــة عبــارة عــن سلســلة تحتــوي
حالتــي الســياق اليمينيــة واليســارية .وتتشــكل املورفــات (الصيــغ)
عــى النحــو األمثــل ،بأســلوب خطــي محــدد ال اســتثناء فيــه ،لكــن
عمليــة تشــكّل الكلمــة العربيــة معقــدة إىل حــد مــا؛ فهــي ليســت
مجــرد تتابــع متسلســل مــن املورفــات عــر وضــع بعضهــا إىل جانــب
بعــض ،بــل هــي تراكيــب متقطعــة .وتُقحــم أحــرف العلّــة واملزيــد مــن
الحــروف الســاكنة بــن الحــروف الســاكنة الجذريــة أو قبلهــا أو بعدهــا؛
مــا يــؤدي إىل مــا نســميه سلســلة حــروف ملتصقــة منكــرة .ونعنــي
أنهــا تسلســل مــن الحــروف امللتصقــة مجتمعــة بطــرق متنوعــة:
التسلســل األمامــي ،والتسلســل الخلفــي ،والتخطــي إىل األمــام،
واالخت ـزال ،والتحــول إىل األمــام ،وحتــى بعي ـ ًدا عــن التعــدد النحــوي
الح ـ ّر الســياق ،إعــادة التك ـرار أيضً ــا.

PhD student at the University of Bielefeld, Germany and a
DAAD scholarship holder. He serves as an assistant lecturer
at the Faculty of Arts, Cairo University. He obtained his
MA in Arabic computational linguistics in 2014 with
distinction. He holds a Bachelor's degree in Arabic Language
and Literature, Bachelor's degree in English language and
Literature and a diploma in English translation from Cairo
University.
A Surface Oriented Approach to Handle
Arabic Morphology

This study introduces a purely surface-oriented treatment
of Arabic morphology as a part of a comprehensive
approach to integrate Arabic syntax and semantics using
overt morphological features in the string-to-meaning
translation. The authors first describe the components of
a morphosemantic lexicon for a fragment of Arabic. To
remain surface oriented, they allow for discontinuity in the
constituents; constituents are sequences of strings, which
can only be concatenated or duplicated, but no rule can
delete, add or modify any string. The units in the sequences
are so-called glued strings rather than only strings. A glued
string is a string that has left and right context conditions.
Optimally morphs are combined in a definite and nonexceptional linear way, but the process of Arabic word
formation is rather complex; it is not just a sequential
concatenation of morphs by placing them next to each other.
But the constituents are discontinuous. Vowels and more
consonants are inserted between, before and after the root
;"consonants resulting in what we call "fractured glued string
;i.e. as a sequence of glued strings combined in diverse ways
forward concatenation, backward concatenation, forward
wrapping, reduction, forward transfixation and, going
beyond the MCFGs, also reduplication.
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الحــرب واإلعــداد لهــا يف مســألة تطويــر الدولــة واملجتمــع يف الــرق His PhD dissertation inquires the effects of war and its
preparation in the development of the state and society in
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حول العنف والرضائب يف الرصاع
العريب-اإلرسائييل

األمــر املؤكــد يف الحيــاة اليوميــة إلرسائيــل هــو الحــرب ،والرضائــب
العاليــة ،والرضائــب املبــارشة .أمــا بالنســبة إىل الــدول العربيــة ،فالحرب،
والرضائــب املنخفضــة ،والرضائــب غــر املبــارشة .ومتثّــل الحــرب العنــر
الــذي تتشــارك فيــه هــذه الــدول .الحــرب تصنــع الدولــة ،هــذا القــول
املأثــور لتشــارلز تيــي أصبــح حقيقــة فلكلوريــة يف العلــوم السياســية.
إن الحــرب تشــكل الحالــة املاليــة مــن خــال الجهــد الــازم لشــنها.
فلــاذا إذًا يعمــل املفعــول املــايل الب ّنــاء للحــرب ملصلحــة إرسائيــل
وليــس ملصلحــة الــدول العربيــة؟ يحــدد توافــر اإلي ـرادات الرضيبيــة
مــا تســتطيع الحكومــة فعلــه ومــا ال تســتطيع ،وبــأي كفــاءة تفــرض
ســلطتها محل ًّيــا ودول ًّيــا .وتــرك الرضائــب ،بدورهــا ،بصمتهــا عــى
املجتمــع .تعــرض هــذه الورقــة أولً االرتباطــات املعتــادة يف مجــال
علــم االجتــاع املــايل بــن طبيعــة /مســتوى اســتخالص الرضائــب وبــن
الثقافــة والتنميــة االقتصاديــة والنظــام الســيايس والحــرب .ومــن ثــم
تستكشــف هــذا العامــل األخــر (الحــرب) مــن خــال وضــع آليــة
تبــن أن مســتوى فتــك الحــرب يصــوغ الوضــع
ماليــة – عســكريةّ ،
املــايل يف املــدى الطويــل .وللحــرب تأثــر مــن طريــق توليــد أوهــام
ماليــة يف حالــة حــرب محــدودة أو أهليــة ،وزيــادة االلت ـزام الرضيبــي
يف حالــة الحــرب الشــاملة ،وتفكيــك الهيــكل الرضيبــي يف حالــة وقــوع
حــرب عابــرة للحــدود الوطنيــة.

Who is paying for the war? Fiscal sociology
of wars in the Middle East There is something
certain in Israel daily life: war, high and direct
taxes.

For Arab states, it is: war, low and indirect taxes. The element
that these countries share is war. War makes the state, that
saying from Charles Tilly became a folkloric truism in
political science. It shapes the fiscal state through the effort
needed to wage them. Why then, did the fiscal constructive
effect of war worked for Israel and not for Arab States? The
availability of tax revenue determines what a government
can and cannot and how effectively it can impose its
authority domestically and internationally. Taxation, in
turn, leaves its imprint on society. This article exposes first
the usual associations in the field of fiscal sociology between
the nature/level of tax extraction with culture, economic
development, political system and war. Then, it explores
the latter by putting forward a fiscal–military mechanism
where the level of war lethalness shapes the fiscal state on
the longue durée. It does so by generating fiscal illusions in
the case of a limited or civil war, increasing tax compliance
in the case of a total war and dismantling the tax structure
in the case of a transnational war.
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يوسف براهمة
Yousef Barahmeh
طالــب دكتــوراه يف كليــة الدراســات االجتامعيــة والتاريخيــة واألدبيــة
يف جامعــة بورتســموث ،اململكــة املتحــدة .تركّــز أبحاثــه عــى اســتخدام
الهــزل يف األردن يف مرحلــة الربيــع العــريب وبعــده يف ضــوء النظريــة
الكرنفاليــة للناقــد ميخائيــل باختــن .يحمــل املــروع مؤقتًــا عنــوان
"الســخرية والته ّكــم والتجربــة األردنيــة".
الربيع العريب والدعابة األردنية

تبحــث هــذه الورقــة يف اســتخدام الفكاهــة يف املجتمــع األردين بعــد
الربيــع العــريب .وباالســتناد إىل نظريــة ميخائيــل باختــن يف الفكاهــة،
بصفتهــا قــوة مواجهــة سياســية وأداة للمقاومــة ،يــرى الباحــث أن
الفكاهــة أصبحــت أداة قويــة للغايــة يف اســتهداف كبــار املســؤولني
والحــط مــن شــأنهم ،و[نقــد] الخطــاب الســيايس يف شــأن اإلصــاح
االقتصــادي ،وتدابــر التقشــف التــي أُدخلــت بعــد صفقــات األردن
مــع صنــدوق النقــد الــدويل .وإلنجــاز ذلــك ،تعــرض هــذه الورقــة
الخلفيــة التاريخيــة والثقافيــة للمجتمــع األردين ،قبــل النظــر يف الكيفيــة
التــي أصبحــت بهــا الفكاهــة أداة سياســية ورسديــة مضــادة لخطــاب
الحكومــة .ويعتمــد التحليــل امليــات الســاخرة املتوافــرة عــى الشــبكة
العنكبوتيــة ،والرســوم املتحركــة واملقــاالت الســاخرة .وتتســاءل الورقــة
عــن كيفيــة اســتخدام الفكاهــة واســتهالكها داخــل املجتمــع األردين،
يف ســياق أردن مــا بعــد االحتجاجــات .كــا تركــز الورقــة عــى ازديــاد
الفكاهــة برسعــة يف املجتمــع األردين ،بعــد الربيــع العــريب ،وكيــف أن
الفكاهــة صــار ينظــر إليهــا عــى أنهــا تعكــس وتشــارك يف هــذا التحول.

PhD student at the School of Social, Historical and Literary
Studies at the University of Portsmouth, UK. He received
his BA in English Language and Literature from Yarmouk
University, Jordan, and MA in English Literature from the
University of Central Lancashire (UCLan), UK. His doctoral
research, provisionally entitled "Humour, Satire and the
Jordanian Experience", focuses on the use of humour in
Jordan during and after the Arab Spring.
The Arab Spring and Jordanian Humour

This paper investigates the use of humour in Jordanian
society after the Arab Spring. Using Bakhtin's theory of
humour as a counter-political force and tool for resistance,
the author argues that humour has become a very powerful
tool for targeting and degrading senior officials, the political
rhetoric of economic reform and austerity measures
introduced after the Jordan-IMF deals. To do this, this
paper will introduce the historical and cultural background
of Jordanian society before considering how humour
has become a political tool and as a counter-narrative to
government rhetoric. The analysis is based on key satirical
internet memes, cartoons and satirical articles. This paper
will question how humour is used and consumed within
Jordanian society in the context of post-protest Jordan.
How humour has increased rapidly in Jordanian society
after the Arab Spring and how it is both seen as reflective
and participative in this transformation are the focus of this
paper.
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يوسف بوغريط
Youcef Boughriet
طالــب دكتــوراه يف السياســات العامــة الدوليــة بقســم العلــوم
السياســية بجامعــة بورغنــدي بفرنســا ،ومنســق مشــاريع ثقافيــة.
تتمحــور أطروحــة الدكتــوراه التــي يع ّدهــا حــول تحليــل السياســات
العامــة الدوليــة لالتحــاد األورويب ،مــن خــال دراســة التعــاون الثقــايف
يف إطــار سياســة الجــوار مــع دول جنــوب البحــر األبيــض املتوســط.
السلطات العامة واملجتمعات املتعددة
جا
الثقافات :املجتمع الفرنيس منوذ ً

PhD student in International Public Policy in the Political
Science department at the University of Burgundy, France.
His doctoral dissertation analyzing the EU's international
public policy is based on the study of cultural cooperation
within the context of the Neighborhood Policy with the
Mediterranean countries in the MENA region.
Public Authorities and Intercultural societies

تعــ ّد مســألة إدمــاج األقليــات يف املجتمــع الفرنــي مــن صميــم
النقاشــات السياســية الحاليــة ،يف ســياق أزمــة الهويــة التــي يعززهــا
تدهــور األوضــاع األمنيــة وانفجــار النــزوح والهجــرة يف الســنوات
األخــرة .هــذا وقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن العوامل الســالف
ذكرهــا أســهمت إىل حــد مــا يف تنامــي العنرصيــة وكراهيــة األجانــب،
وكــذا الشــعور باإلقصــاء االجتامعــي والتهميــش االقتصــادي عنــد بعــض
ظــل هــذا الســياق ،مــن
األقليــات ،خاصــة املقيمــن املســلمني .يف ّ
الــروري التســاؤل عــن دور الســلطات العامــة يف معالجــة املشــاكل
ذات الصلــة بالتعدديــة الثقافيــة ،ومكانــة األقليــات يف املجتمــع ،مــن
خــال دراســة اآلليــات والتدابــر املتخــذة يف إطــار سياســة املدينــة.
العديــد مــن األســئلة تطــرح :كيــف ميكــن للمؤسســات العموميــة أن
تســتجيب لجميــع مطالــب األطــراف املتعارضــة وتطلعاتهــا بشــأن
مســألة الهويــة؟ ومــا دور املقاربــة الثقافيــة يف السياســات العامــة؟
اإلجابــة عــن هــذه األســئلة تدفعنــا إىل تقييــم اآلليــات والتدابــر
املتبعــة ،وتحديــد مراكــز الخلــل يف السياســات العموميــة ،بالرتكيــز يف
املقاربــة الثقافيــة ،آخذيــن يف االعتبــار التطــورات الحاصلــة يف املجتمــع.

The integration of immigrant communities is at the heart
of contemporary French political discourse, in the midst
of a wider discussion about national identity which has
been made more pressing by a deterioration of the security
situation and the unraveling of a refugee crisis. A large
body of research supports the proposition that the above
described factors have contributed to anti-immigrant and
broader xenophobic sentiment. These in turn have led to
a feeling of alienation and marginalization by members of
France's ethnic minorities, particularly Muslims. Within this
framework, it becomes important to raise questions about
how public authorities in France have dealt with problems
relating to multiculturalism, and about the mechanisms and
urban approaches taken to addressing the needs of ethnic
minorities. Specific questions to be addressed include how
policy makers can account for the aspirations of all of the
conflicting parties, as well as how questions of identity can
influence public policy. The paper closes with an evaluation
of the policies and mechanisms presently in place, and an
assessment of where the flaws lie.
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يوسف شهود
Youssef Chouhoud
طالــب دكتــوراه يف برنامــج العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة يف
جامعــة جنــوب كاليفورنيــا ،وباحــث زميــل .ويعــرض يف أطروحتــه
دراســة مقارنــة للتســامح الســيايس مــن خــال تحليــل إلســتطالعات
الــرأي العــام بالتقاطــع مــع مقابــات معمقــة واســتخدام ملنهجيــات
تجريبيــة.
(متى) يكون اإلسالميون (غري) متسامحني؟ رشوط
املعايري الدميقراطية يف مرص وتونس

هــل تســا ُمح /عــدم تســامح املســلم ثابــت أم ظــريف؟ مبعنــى آخــر ،هــل
"مســلم أكــر" يتطابــق عــى نحــو ثابــت مــع "غــر متســامح أكــر؟"
أم هــل أن هــذه العالقــة متوقفــة عــى عوامــل اجتامعيــة وسياســية
تقريبيــة؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال الــذي مل يتــم فحصــه عــى نحــو
مالئــم حتــى اآلن ،اســتعمل الباحــث هنــا بيانــات مــن املوجتــن الثانيــة
والثالثــة مــن البارومــر العــريب لرســم منــوذج للتســامح الســيايس
يف بيئــة ذات أغلبيــة مســلمة .وإضافــة إىل تقديــم طريقــة جديــدة
ملعايــرة مســتويات التســامح يف غيــاب منظومــة وســائل تحليــل املســح
النموذجيــة ،ق ّدمــت الورقــة عــدة نتائــج لدعــم فهــم أكــر ديناميكيــة
للعالقــة بــن اإلســام والدميقراطيــة .أولً  ،عــى الرغــم مــن أن تحليــل
العيّنــة املســتهدفة يشــر إىل أن اإلســاميني ،يف املتوســط ،أش ـ ّد تعصبًــا
مــن غــر اإلســاميني ،فــإن تجزئــة العيّنــة بحســب الســنة يكشــف أن
هــذا التقســيم مل يظهــر إال بعــد الفـرات االنتقاليــة األوليــة يف هذيــن
البلديــن (تونــس ومــر) .وتشــر هــذه العالقــة الرشطيــة إىل أن عــدم
التســامح املال َحــظ هــو نتيجــة للظــروف السياســية املتغــرة ،وليــس
كر ًهــا فطريًّــا ملعايــر دميقراطيــة مع ّينــة .ثان ًيــا ،يرتبــط عــدم التســامح
املبالــغ فيــه باإلســاميني مفرطــي التديــن وداعمــي تطبيــق الرشيعــة
وحدهــم؛ وهــو األمــر الــذي يعنــي أن الهويــة املحســنة داخــل
املجموعــة تتوســط هــذا االرتبــاط .وأخـ ًرا ،إن التحصيــل العلمي-وهــو
أحــد أقــوى عوامــل التنبــؤ بالتســامح-ميارس تأث ـ ًرا بال ًغــا يف املواقــف
التحرريــة املدنيــة لــدى املســلمني ،وإن مل ميــارس مــن خــال املســارات
املعتــادة.

PhD candidate and Provost's Fellow in the Political Science
and International Relations Program at the University of
Southern California. Youssef's dissertation advances the
comparative study of political tolerance through innovative
survey analysis, in-depth interviews, and experimental
methods. Beginning this fall, Youssef will be an Assistant
Professor of Political Science at Christopher Newport
University in Virginia, USA.
(When) are Muslims(In)Tolerant?: The
Conditionality of Democratic Norms in Egypt
and Tunisia

Is Muslim (in)tolerance constant or conditional? That is,
"does "more Muslim" invariably map to "more intolerant,
or is this association contingent on proximate social and
political factors? To answer this timely yet empirically
under-examined question, the author utilizes data from
the second and third waves of the Arab Barometer to
model political tolerance in a Muslim-majority setting.
First, although analysis of the pooled sample indicates
that Islamists are, on average, more intolerant than nonIslamists, partitioning the sample by year reveals that
this division only emerged after the initial transitional
periods in these countries. This conditional relationship
suggests that the observed intolerance is a function of
changing political circumstances rather than an innate
aversion to particular democratic norms. Second, it is only
among Islamists that increased religiosity and support for
implementing sharia are correlated with higher intolerance,
implying that enhanced in-group identity mediates this
link. Last, educational attainment–one of the most robust
predictors of tolerance–exerts a significant impact on
Muslim civil libertarian attitudes, although not through the
usual pathways.
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 fM
 oroccan
MuslimImmigrantsa
 ndt heir -DirectDescendantsi nPostW
 WIIF rance

Discussant: Ismail Nashif
12:45 - 13:30

Lunch
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11:30 - 12:45

Day Three: 26 March 2018
9:00 - 10:00

Working in Arab Academia: Benefits and Challenges

10:15 - 10:00

Coffee Break

Session 1
Workshop

Hall

10:15 - 11:30

11:30 - 12:45

Houria Ben ali
Cultural Studies

Academic Building,
Ground Floor, Room 7

The Crisis of Tunisian Intellectuals:
Between Cognitive Awareness and
Functional Interpretations

Discussant: Eid Ahmed Mohamed

Economics and
Political Economy

Law and Judicial
Politics

Academic Building,
Ground Floor, Room 6

Library, Ground Floor,
Room 5

Anas Iqtait

Youssef Mnaili

The Political Economy of Governance
in Palestine: a Rentier State Theory
Approach

On violence and taxes in the ArabIsraeli conflict

Discussant: Hani Awad

Discussant: Dana El Kurd

Rama Sahtout

Mahmoud Alhamad

Temporary Refuge: Yesterday, Today
and Tomorrow?

The Responsibility to Protect (R2P)
Civilians during Armed Conflicts and
State Sovereignty, Syrian Crisis

Discussant: Talal Alemadi

Linguistics

Psychology

Library, Ground Floor,
Room 3

Library, Ground Floor,
Room 4

Nadia Ait Said-Ghanem

Imene Medfouni

Using Arabic grammatical concepts
to study Old Babylonian Omens:
new perspectives on grammar and
meaning

Attitudes towards the Implementation
of English as a Medium of Instruction
in Algerian Higher Education

Discussant: Ahmed Makhoukh

Discussant: Ashraf Abdelhay

Wael Garnaoui

Imen Tewa

Borders, Migration and Jihad Policies:
Tunisian youth as a model

From Striving towards the Ideal to
Immersion in Extremism

Discussant: Azzam Amin

Discussant: Soleman Abu-Bader
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Session 2
Workshop

Law and Judicial
Politics

Hall

Library, Ground Floor,
Room 5

13:30 - 14:45

14:45 - 16:00

Waleed K. Salem

Rabea Benhalim

Judicial Independence, the
Legal Complex and Autocratic
Embeddedness

Sharia & Rabbinical Courts In Secular
Jurisdictions: Accommodating Clients
And The State

Discussant: Abdelwahab El-Affendi

Linguistics

Library, Ground Floor,
Room 3

Areej Al-Hawamdeh

Yousuf Aboamer

A Sociolinguistic Investigation one of
the Horani Linguistic Features in Suf,
Jordan

A Purely Surface Oriented Approach to
Handle Arabic Morphology

Discussant: Ahmed Makhoukh

The Palestinian Issue
between Politics and
Resistance

Studies in Sociology

Academic Building,
Ground Floor, Room 4

Academic Building,
Ground Floor, Room 1

Loubna Qutami

Ayat Hamdan

The Myth of Youth in Deep Slumber:
Palestine and the Logics of Secular
Modernity in the Arab Uprisings

Displacement and modes Resistance
in the West Bank

Discussant: Dana El Kurd

Discussant: Nawaf Altamimi

Basem Mahmud

Hafsa Afailal

Towards social sciences in the Arab
context: the need for grounded theory

The unexpected migrations: Morocco
and Turkey between diversity and
security

Discussant: Ismail Nashif
19:00 - 20:00

Academic Building,
Second Floor,
Meeting Room 004

Student Roundtable Discussion on Applying to PhD Programs
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Day Two: 25 March 2018
Session 2
Workshop

Authoritarianism and
Regime Durability

Hall

Academic Building,
Second Floor,
Meeting room 004

13:30 - 14:45

14:45 - 16:00

Safia Farole

Caroline Abadeer

Opposition Mobilization Strategies in
South Africa’s 2016 Election

Politics and Public Goods in Post-War
Algeria: Social Welfare Provision
Under Authoritarianism

Discussant: Luai Ali

Communication and
Media Studies

Cultural Studies

Academic Building,
Ground Floor, Room 8

Academic Building,
Ground Floor, Room 7

Wissam Alnasser

Mahmoud Ibrahim

Election Campaigning on Social
Networks: A Case Study of the Syrian
Presidential Elections in June 2014

Political Communication and
Islamophobia: The framing of Muslims
in the UK media, during the EU refugee
crisis and Brexit, and its impact on public
policies towards them.

Discussant: Ahmed Hussein

Discussant: Imed Ben Labidi

Youcef Boughriet

Kamilia Rahmouni

Public Authorities and intercultural
societies: The French Society as an
example

Language, Discourse and AgendaSetting in French Era Tunisia:
Judeo-Arabic as a vehicle of Zionist
propaganda among Tunisian Jews

Discussant: Eid Ahmed Mohamed

Gulf Politics

Academic Building,
Ground Floor, Room 3

Mohamed Matar

Hussam Hussein

Bahrani vs. Bahraini: The Roots of
Political Hostility and Social Discord
over Bahrain’s Native Identity

Water scarcity and the necessity of
considering the water-energy-food
nexus in the case of Qatar

Discussant: Majed Alansari
Ala’ Alrababa’h
Shifts in Islamists
Movements

Academic Building, First
Floor, Meeting Room 001

Call of Jihad or Call of Duty: Evaluating
the Motives of Foreign Fighters in Iraq
and Syria

Discussant: Omar Ashour
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Session 1
Workshop

Hall

10:15 - 11:30

11:30 - 12:45

Kassem El Saddik
Gulf Politics

Academic Building,
Ground Floor, Room 3

“Late Rentierism” in the Arab Gulf
States: Some Critical Insights

Discussant: Justin Gengler
Benan Grams
Studies in History

Academic Building,
Ground Floor, Room 5

Masculinity anxiety, masculinity
ambiguity WWI as remembered in
Syria

Discussant: Reem Meshal

Shifts in Islamists
Movements

Academic Building, First
Floor, Meeting room 001

Anwar Mhajne

Imad Alsoos

Political Opportunities and Strategic
Choices: The Case of the Muslim
Sisterhood in Egypt

Hamas and popular resistance: types
of mobilization’s patterns and Internal
sovereignty

Discussant: Khalil Al-Anani
Najia Hichmine
Studies in Gender

Library, Ground Floor,
Room 1

Gender and Women in the Moroccan
Armed Forces

Discussant: Sophie Richter-Devoe
12:45 - 13:30

Lunch
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Day Two: 25 March 2018
9:00 - 10:00

Research Programs and Opportunities at the Arab Center

10:00 - 10:15

Coffee Break

Session 1
Workshop

Authoritarianism and
Regime Durability

Hall

Academic Building,
Second Floor,
Meeting room 004

10:15 - 11:30

11:30 - 12:45

Sammy Badran

Youssef Chouhoud

Reform, Repression, and Protest in
Morocco: The Case of the February 20
Movement.

(When) Are Muslims (In) Tolerant? The
Conditionality of Democratic Norms in
Egypt and Tunisia

Discussant: Mehran Kamrava

Communication and
Media Studies

Academic Building,
Ground Floor, Room 8

Hussein Alahmad

Hamdi Echkaou

The Role of Satellite TV journalism
in the Domestic Politics of Ongoing
Conflicts:

Moroccan Online Influenceurs as the
New Opinion

Discussant: Mohamad Hamas Elmasry

Cultural Studies

Academic Building,
Ground Floor, Room 7

Aba Sadki

Dena Qaddumi

Occidental residents and local
populations cohabitation in the world
cultural heritage cities in Morocco:
clash or dialogue? Case study:
Marrakech Medina.

Positioning the Arab City in the Post
Arab Spring Research Agenda

Discussant: Iman Hamam

Economics and
Political Economy

Academic Building,
Ground Floor, Room 6

Ra’ad Altal

Sari Madi

The Effect of Corruption on GDP per
capita” An Empirical Study of Middle
Eastern and North African Countries

Flexicurity in labor markets in the
Middle East and North Africa: a
comparison between Tunisia and
Lebanon

Discussant: Rana Hendy
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Session 2
Workshop

Studies in History

Hall

Academic Building,
Ground Floor, Room 5

13:30 - 14:45

14:45 - 16:00

Ahmed M. Sheir

Bader Mousa Al-Saif

Between Myth and Reality:
How the Legend of Prester John Affected
the Crusades (12th –13th century)

Religious Reform in Egypt between
Muhammad al-Bahi & the NationState

Discussant: Omar Ashour

Shifts in Islamist
Movements

Academic Building, First
Floor, Meeting room 001

Toqa Hilal

Amer Mohamad

Audiovisual Communication of
Terrorism The Case of Daesh

Fire Under the Ashes: The Islamic State
from Al Qaedization to Talibanization

Discussant: Omar Ashour

The Palestinian Issue
between Politics and
Resistance

Academic Building,
Ground Floor, Room 4

Rana Sukarieh

Jennifer Mogannam

Your Cause is Ours: How Boycott,
Divestment and Sanctions Activists
Build Solidarity Movement with
Others in Canada

Violence as Method: PalestinianLebanese Praxis in the Joint Revolution

Discussant: Tariq Daana

Studies in Sociology

Academic Building,
Ground Floor, Room 1

Zouhair El-Hairan

Kholoud Al Ajarma

Transnational Entrepreneurship
between the Arab World and
Catalonia: new trends, patterns
and public policies in the MoroccanCatalan case

“…Because we all worship God”:
Domestic ‘Pilgrimage of the Poor’ in
Morocco

Discussant: Nabil Khattab
19:00 - 21:30

Group Dinner
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Day One: 24 March 2018
Session 2
Workshop

Authoritarianism and
Regime Durability

Arab Comparative
Literature

Hall

Academic Building,
Second Floor,
Meeting room 004

Library, Ground Floor,
Room 2

13:30 - 14:45

14:45 - 16:00

Rania AbdelNaeem

Jalal Imran

The Political Economy of Public
Resources Allocation in Egypt

The Uses of Social Media Videos in
Studying Protests

Discussant: Mohammad Alaa

Discussant: Marwan Kabalan

Yousef Barahmeh

Ahmad Alfaraj

The Arab Spring and Jordanian
Humour

Saqr Al Shabib and the Triangle of
Shock: Poverty, Blindness, and Oil

Discussant: Ayman A. El-Desouky

Economics and
Political Economy

Academic Building,
Ground Floor, Room 6

Laura Sayah

Lana Zabad

How do educational decisions of
Lebanese higher graduates translate
in the labor market?

The Role of the Development of Public
Finance Management in Development
Policies: An analytical study of the
Syrian experience

Discussant: Amr Ragab

Studies in Gender

Library, Ground Floor,
Room 1

Ayah Abubasheer

Rasmieyh Abdelnabi

Tracking Epistemic Violence in Hamas
Gender Ideology: Islamist Women
Movement and its Discontents in Gaza

Understanding Palestinian Women
Activists’ Aspirations for a Homeland
and Gender Equality through their
Memoirs

Discussant: Dana Olwan
Jihad Mashamoun
Gulf Politics

Academic Building,
Ground Floor, Room 3

The Saudi Firm: A Fractured Realm

Discussant: Luai Ali
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Session 1
Workshop

Hall

10:15 - 11:30

11:30 - 12:45
Sami Jiryis Sweis

Studies in Medieval
and Modern History

Intra-Hashemite Conflict and the
Amirate of Mecca, 1908

Academic Building,
Ground Floor, Room 5

Discussant: Mahjoub Zweri

Shifts in Islamists
Movements

Academic Building, First
Floor, Meeting Room 001

Azzam Al Kassir

Nadine Hamdan

Continuity and Change in the Thought
and Praxis of Salafi-Jihadism: The Case
of al-Qaeda in Syria

Nasrallah and What it means to be
Lebanese

Discussant: Khalil Al-Anani

The Palestinian Issue
between Politics and
Resistance

Academic Building,
Ground Floor, Room 4

Zeina Jallad

Malaka Shwaikh

Negotiating Space in the Shadow of
the Law: The Case of the Samaritan
Jews in Palestine

The Rhythm of Resistance:
documentary and drama films as
cultural memory and dissent in
Palestine

Discussant: Dana Olwan

Studies in Sociology

Academic Building,
Ground Floor, Room 1

Rim Lassoued

Saif Eddine Amaid

Social Representation of
Hemoglobinopathy and its Impact
on the Quality of Life: Tunisian and
Moroccan Patients living in France

The LGBT sports movement in
Switzerland: An Analysis of the
intersections between Socio-Political
opportunities and collective identities

Discussant: Mouldi Lahmar
12:45 - 13:30

Lunch
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Day One: 24 March 2018
8:30 - 9:00

Registration

9:00 - 10:00

Opening Session

10:00 - 10:15

Coffee Break

Session 1
Workshop

Authoritarianism and
Regime Durability

Hall

Academic Building,
Second Floor,
Meeting room 004

10:15 - 11:30

11:30 - 12:45

Stephanie Daher

Mohamed Elgohari

Persistence of the Tunisian “Politically
Relevant Elite” in Power: Case-Study
of the Manich Msamah Movement

Egypt’s military: law and
authoritarianism consolidation
post-revolution era

Discussant: Abdelfattah al-Mady

Arab Comparative
Literature

Library, Ground Floor,
Room 2

Nadeen Dakkak

Abdelbaqi Ghorab

Representations of Place and the
Other in Kuwaiti Television Drama
Series

The politics of language and
interrogation of memory in Kamel
Daoud’s Meursault contre-enquete

Discussant: Atef Botros

Economics and
Political Economy

Academic Building,
Ground Floor, Room 6

Mohamed M Elheddad

Fadi S. Abdellatif

Resource FDI and Economic Growth
Nexus in the GCC Region: Is the
Natural Resource Curse Still Valid?

The effect of the energy crisis on Gaza
de-development and unviability

Discussant: Amr Ragab

Studies in Gender

Library, Ground Floor,
Room 1

D. A. Jaber

Nada Ramadan

Infertility in the Occupied Palestinian
Territories: Recentring Political and
Social Infertility

Gendered Transitions- The Case of
Syrian’s Forced Migration to Egypt

Discussant: Sophie Richter-Devoe
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