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رابط الويبينار:

 9آب /أغسطس 2020

النظرية السياسية

رقم الويبينار التعريفي)859 5263 3451( :

متارا الطاهر
16:30 – 15:00

البحث عن "املثقفني" يف العامل العريب ويف فلسطني :أشكال وفضاءات عالقة متأصلة اجتامعيًا

املعقب :إليزابيث كساب

الطالب املناقش :ياسمني ضاهر
ياسمني ضاهر
18:10 – 16:40

األخالق يف سياق الثورات العربية

املعقب :رشيد بوطيب

الطالب املناقش :متارا الطاهر

رابط الويبينار:

 10آب /أغسطس 2020

دراسات النزاع وما بعد النزاع

رقم الويبينار التعريفي)826 3296 3940( :

حسان القطاونة
16:30 – 15:00

مؤرشات املظامل الجامعية ورشعية الدولة والتدخل الخارجي واإلرهاب العاملي

املعقب :عمر عاشور

الطالب املناقش :نانار هواش

نانار هواش
18:10 – 16:40

إعادة النظر يف اسرتاتيجيات القدرة عىل الصمود :دراسة لقدرة النظام وامليليشيات التابعة له عىل
الصمود يف الحرب األهلية السورية

املعقب :عمر عاشور

الطالب املناقش :صالح رشيف

صالح رشيف
19:50 – 18:20

نزع الصفة اإلنسانية عن حرب الطائرات دون طيار

املعقب :جون إميوري

الطالب املناقش :حسان القطاونة
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رابط الويبينار:

االقتصاد واملالية

رقم الويبينار التعريفي)851 9723 4761( :

مصطفى نور الله
16:30 – 15:00

فهم ثقة الشباب الفورية بالعملة الرقمية غري السيادية

املعقب :أيهب سعد

رابط الويبينار:

 11آب /أغسطس 2020

االقتصاد واملالية

رقم الويبينار التعريفي)844 3639 2558( :

محمد السعدي
16:30 – 15:00

رضرة من النزاعات
متويل إعادة اإلعامر يف البلدان املت ّ

املعقب :أيهب سعد

الطالب املناقش :أنس فسيح

أمينة إدرييس شواهدي
18:10 – 16:40

رشوط تطبيق معايري املحاسبة الدولية يف القطاع العام :دراسة مقارنة بني املغرب وبلجيكا

املعقب :عيل مسرتيحي

الطالب املناقش :محمد السعدي

أنس فسيح
19:50 – 18:20

سياسات الطاقة املتجددة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا :مقارنة بني املغرب واإلمارات

املعقب :محمد حميش

الطالب املناقش :أمينة إدرييس شواهدي
رابط الويبينار:

النظرية السياسية

رقم الويبينار التعريفي)865 8700 9038( :

ندى برادة
19:50 – 18:20

كفاح الشباب للبقاء :تأطري املامرسات اليومية املؤثرة للشباب املغريب

املعقب :عيد محمد
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رابط الويبينار:

 12آب /أغسطس 2020

دراسات فلسطني

رقم الويبينار التعريفي)840 8578 7766( :

نور عرفة
16:30 – 15:00

التنمية التابعة وشبكات الرعاية :دراسة حالة لنخبة الصناعيني يف الخليل

املعقب :آيات حمدان

الطالب املناقش :خالد عنبتاوي
خالد عنبتاوي
18:10 – 16:40

الفضاء الطائفي :متثيالته وتصوراته وجدلية االستعامر االستيطاين يف فلسطني املحتلة عام 1948

املعقب :آيات حمدان

الطالب املناقش :نور عرفة
رابط الويبينار:

التاريخ

رقم الويبينار التعريفي)883 7482 0954( :

سعيد الغازي اليمالحي
18:10 – 16:40

السياسة الدينية لنظام الحامية اإلسبانية يف شامل املغرب

املعقب :عبد الحميد هنية

الطالب املناقش :آمنة فريوز عبد الكريم
رابط الويبينار:

 13آب /أغسطس 2020

دراسات فلسطني

رقم الويبينار التعريفي)839 8268 7991( :

حنا قريطم
16:30 – 15:00

تحويل النفاذ إىل سالح :خطوط الهاتف واإلنرتنت والبيانات لدعم االضطهاد

املعقب :دانا الكرد

الطالب املناقش :آية عمران  -راندال
آية عمران  -راندال
18:10 – 16:40

تطور مفهوم "الرشف" يف املامرسة الترشيعية الفلسطينية

املعقب :طارق دعنة

الطالب املناقش :حنا قريطم
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رابط الويبينار:

التاريخ

رقم الويبينار التعريفي)819 5117 3757( :

آمنة فريوز عبد الكريم
16:30 – 15:00

الهوية املرشعنة للمعامر اململويك أواخر القرن التاسع /الخامس عرش يف القاهرة

املعقب :عبد الرحامن املودن

الطالب املناقش :سعيد الغازي اليمالحي

رابط الويبينار:

 15آب /أغسطس 2020

الجندر

رقم الويبينار التعريفي)869 8665 0126( :

سعاد عدنان
16:30 – 15:00

التفاعل بني مكانة املرأة وإمكان الحصول عىل حقوق األرايض يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املعقب :ربيعة نجيب

الطالب املناقش :يارس سلطان
حسناء مختار
18:10 – 16:40

ما وراء الضحايا والجالدين :اإلنتاج املعريف حول "العنف الجندري" يف الخليج العريب

املعقب :دانا علوان

الطالب املناقش :سعاد عدنان
رابط الويبينار:

 16آب /أغسطس 2020

الجامعات السياسية اإلسالمية

رقم الويبينار التعريفي)879 4835 2868( :

حسن أحمد عبيد
16:30 – 15:00

التحوالت األيديولوجية للحركات االجتامعية اإلسالمية يف مرص :حالتا اإلخوان املسلمني والدعوة السلفية

املعقب :عبد الفتاح مايض

الطالب املناقش :حمزة املصطفى
حمزة املصطفى
18:10 – 16:40

تأثري املشاركة السياسية يف الفصائل اإلسالمية يف سورية:
والت أحرار الشام وجيش اإلسالم وفيلق الشام
تح ّ

املعقب :عمر عاشور

الطالب املناقش :حسن أحمد عبيد
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رابط الويبينار:

دراسات املهاجرين والهجرة

رقم الويبينار التعريفي)815 8127 8417( :

أحمد جعفر صادق األنصاري
16:30 – 15:00

الهويات فوق الوطنية :العراقيون املهاجرون إىل الواليات املتحدة مثالً

املعقب :وليد حامرنة

الطالب املناقش :صابرين عمرو

رابط الويبينار:

 17آب /أغسطس 2020

اللسانيات

رقم الويبينار التعريفي)862 5754 0508( :

نغم جعفر مجيد
16:30 – 15:00

دراسة مقارنة لنموذجني يف تقديم األفعال املركبة

األستاذ املعقب :عالء الجبايل
رابط الويبينار:

الجندر

رقم الويبينار التعريفي)895 5661 4570( :

يارس سلطان
18:10 – 16:40

بواكري الرشيعة اإلسالمية وظهور املرأة يف األماكن العامة :بدايات متباينة ونهايات متامثلة

املعقب :روضة القادري

الطالب املناقش :حسناء مختار
رابط الويبينار:

األدب املقارن

رقم الويبينار التعريفي)885 4482 9794( :

أسامء السكويت
16:30 – 15:00

الحلقة املفقودة بني الحريري والشدياق

املعقب :أمين الدسوقي

الطالب املناقش :هيام رشفة
هيام رشفة
18:10 – 16:40

الكتابة عن الحياة الرقمية والفعل السيايس املعارض للنساء العربيات :مقاومة 2.0

املعقب :عيد محمد

الطالب املناقش :أسامء السكويت
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رابط الويبينار:

 18آب /أغسطس 2020

الطائفية

رقم الويبينار التعريفي)842 3591 6313( :

عائشة الراشدي
16:30 – 15:00

االنتفاضة البحرينية عام  2011واعتامد الحل األمني والطائفية آلية بقاء

املعقب :لؤي عيل

الطالب املناقش :محمد محمود
محمد محمود
18:10 – 16:40

النظرية السياسية والنزاعات الثقافية  -الجامعاتية :مقاربتان بشأن الحالة السورية ،معياريًّا ووصفيًّا

املعقب :عامر شاميلة

الطالب املناقش :عائشة الراشدي
رابط الويبينار:

األدب املقارن

رقم الويبينار التعريفي)873 8366 0278( :

هديل حسن
16:30 – 15:00

الوعي الجاميل للقبيح يف األدب العريب املعارص :كاتبات سوريات يف التسعينيات

املعقب :عاطف بطرس

الطالب املناقش :آمال مازوز
آمال مازوز
18:10 – 16:40

متثيل املرأة املسلمة يف أدب الرحالت املعارص بأقالم نساء غربيات

املعقب :وليد حامرنة

الطالب املناقش :هديل حسن

رابط الويبينار:

 19آب /أغسطس 2020

الطائفية

رقم الويبينار التعريفي)868 9319 7685( :

إلياس عصام غزال
16:30 – 15:00

الزعامء الدينيون والطائفية واالحتجاجات يف لبنان

املعقب :مورتن فالبورن

الطالب املناقش :إلهام لطيفي
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إلهام لطيفي
18:10 – 16:40

الهوية اإلثنيّة والرصاع العقائدي – الوطني يف إيران:
تأمالت يف عملية تحديث الحراك الهويايت األهوازي

املعقب :محجوب الزويري

الطالب املناقش :إلياس عصام غزال
رابط الويبينار:

علم النفس

رقم الويبينار التعريفي)897 7182 9144( :

سفيان أزواغ
16:30 – 15:00

مقاربة سيكولوجية للتفاعالت املؤثرة للمامرسة الرتبوية وظروف العمل
يف الصحة النفسية للمدرسني باملغرب

املعقب :عزام أمني

الطالب املناقش :دنيا الرمييل

دنيا الرمييل
18:10 – 16:40

أنواع العنف واملعاناة يف القطاع الصحي :دراسة حالة املمرضني يف والية تونس

املعقب :عزام أمني

الطالب املناقش :سفيان أزواغ

رابط الويبينار:

 20آب /أغسطس 2020

دراسات النزاع وما بعد النزاع

رقم الويبينار التعريفي)842 6892 3873( :

محمد مهدي برجاوي
16:30 – 15:00

من مقاومة وطنية إىل العب إقليمي :صنع سياسات حزب الله الخارجية

املعقب :عامر شاميلة

الطالب املناقش :نور الله منور

نور الله منور
18:10 – 16:40

تراث متنافس :حامية الرتاث املستقبيل لسورية ما بعد الرصاع
املعقب :سلطان بركات

الطالب املناقش :محمد مهدي برجاوي

7

رابط الويبينار:

دراسات املهاجرين والهجرة

رقم الويبينار التعريفي)895 8974 0738( :

صابرين عمرو
16:30 – 15:00

سورية الصغرى :املهاجرون السوريني يف إسطنبول بعد الربيع العريب

املعقب :روضة القادري

الطالب املناقش :غفران هالل
غفران هالل
18:10 – 16:40

جا
الحامية الدولية للنساء والفتيات الالجئات :حالة الالجئات يف األردن أمنوذ ً

املعقب :غسان الكحلوت

الطالب املناقش :أحمد جعفر صادق األنصاري
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الورقة املرجعية

يعقـد املركز العريب لألبحاث ودراسـة السياسـات الـدورة الثانية
مـن مؤمتـر طلبـة الدكتـوراه العـرب يف الجامعـات الغربية .وهو
مؤمتـر أكادميـي للطلبـة العـرب الذيـن يقومـون باسـتكامل
دراسـتهم لنيـل شـهادة الدكتـوراه يف العلـوم االجتامعيـة
واإلنسـانية يف الجامعـات الغربيـة ،وكذلـك للباحثين الذيـن
حصلـوا على شـهادة الدكتـوراه حديثًـا مـن تلـك الجامعـات،
وذلـك يف  28-30آذار /مـارس  .2020ويـأيت عقـد هـذا املؤمتـر
تكريسـا للنجـاح الذي حققتـه دورته
للمـرة الثانيـة على التـوايل
ً
األوىل ،والتـي انعقـدت يف ربيـع 2018؛ إذ أسـس هـذا املؤمتـر
لتقليـد أكادميـي غري مسـبوق يف العـامل العريب .ووفـر فضا ًء
بحثيًـا لطلبـة الدكتـوراه لتقديـم أوراق بحثيـة جـرى بلورتهـا
وتطويرهـا أثنـاء إعدادهـم ألطروحات الدكتوراه .وقد شـارك يف
حا بحثيًا
الـدورة األوىل مـن املؤمتـر  83باحثًا (مـن أصـل  250مقرت ً
وصلـت إىل لجنـة املؤمتـر) .واسـتفاد املشـاركون مـن مالحظـات
ومراجعـات ومقرتحـات تقييميـة ونقديـة وفرهـا  40قارئًـا مـن
اختصاصـات العلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية.
ويتيـح املؤمتـر للمشـاركني يف دورتـه الثانيـة تقديـم أوراق
مسـتلّة مـن مشـاريعهم البحثيـة يف طـور إعدادهـم ألطروحات
ُ
الدكتـوراه ،والحصـول على مراجعـة نقديـة ب ّناءة من طـرف نخبة
مـن األكادمييين املتخصصين؛ بهـدف إغنـاء أبحاثهـم وتعزيـز
عقْـد مثل هـذا املؤمتر
طموحاتهـم األكادمييـة .وتكمـن أهميـة َ
يف العـامل العـريب ،للمـرة الثانيـة ،يف تكريـس إتاحـة فرصـة
للمشـاركني للِقـاء نخبـة مـن األكادمييني العـرب املتخصصني يف
حقـول دراسـتهم ،إضافـ ً
ة إىل تع ّرفهـم عـن قـرب إىل األجنـدات
البحثيـة السـائدة عرب ًيا يف مجمـل تخصصات العلـوم االجتامعية
واإلنسـانية .وتسـاهم املشـاركة يف هـذا املؤمتـر يف تعريـف
املجتمـع األكادميـي العـريب بصفـة خاصـة ،والقـ ّراء باللغـة
مـا ،باإلنتـاج البحثـي لهـؤالء الباحثني الشـباب الذين
العربيـة عمو ً
يقومـون عـادة بالبحـث واإلنتـاج املعـريف بلغـات البلـدان التـي
يدرسـون فيهـا ،والذيـن يرتكـز تفاعلهـم البحثـي مـع دوائرهـا
األكادمييـة .إن قيـام املركـز العـريب بنشر األبحـاث املقدمـة
يف هـذا املؤمتـر ،بعـد تحكيمهـا ،باللغـة العربيـة عبر قنـوات
نشره املعتـادة (كتـب ودوريـات محكّمـة) ،سـوف يسـاهم يف
توسـيع دائـرة اطلاع الجمهـور على املنتـج البحثـي لهـؤالء
الباحثين والتفاعـل األكادميـي معـه عربيًـا؛ مـا يـؤدي إىل زيادة
رقـي
االسـتفادة مـن هـذه األبحـاث ونتائجهـا إيجابيًـا ،وإىل
ّ
مجتمعاتهـم وتقدمهـا .كما تتيـح املشـاركة يف هـذا املؤمتـر
للطلبـة والباحثين ،الذيـن يختـارون االسـتقرار

املركـز العـريب عملـه يف البحـث العلمـي ،ويف ضـوء رسـالته
ن بنـاء األمـم يتطلـب بالضرورة تطويـر البحـث
القامئـة على أ ّ
يف العلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية ضمـن رؤيـة متعـددة
االختصاصـات .فقـد أخـذ املركـز على عاتقـه ،منـذ تأسيسـه
يف عـام  ،2011املسـاهمة يف االرتقـاء بالعلـوم االجتامعيـة
واإلنسـانية العربيـة التي عانت تهميشً ـا أكادمي ًيـا ،وبخاصة خالل
العقـود الثالثـة املاضيـة .ويف سـياق تحقيـق هـذه األهـداف،
قـام املركـز بتنظيـم أكثر مـن مئـة مؤمتـر ونـدوة أكادمييـة
تناولـت محـاو َر راهنـة وذات أهميـة يف املنطقـة العربيـة ،كما
ع
قـام بنشر األبحـاث املقدمة يف هـذه املؤمترات لتكـون مراج َ
للباحثين واملهتمين .وأطلـق منـذ عـام " 2011الجائـزة العربيـة
للعلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية"؛ مـن أجل املسـاهمة يف دعم
الباحثين يف هـذه املجـاالت ،وقـد اسـتفاد منهـا حتـى اآلن نحـو
متخصصـة
وأسـس املركـز سـت دوريـات محكّمـة
خمسين باحثًـا.
ّ
ّ
يف علـم االجتماع ،والعلـوم السياسـية والعالقـات الدوليـة،
والفلسـفة والدراسـات التاريخيـة ،والدراسـات املسـتقبلية.
ويف اإلطـار نفسـه ،قـام املركـز بالعمـل على تأسـيس وحـدة
إصـدار الكتـب األكادمييـة يف هـذه املجـاالت ،نشرت أكثر مـن
ثالمثائـة كتـاب وفقًا ألفضل معايري التحكيـم والتحرير األكادميي.
إن هـذا الجهـد عبر السـنوات السـت املاضية سـاهم يف عملية
التشـبيك بين األكادمييين والباحثين العـرب على اختلاف
جامعاتهـم وأقطارهم ،ويف التعريـف مبنتجهم البحثي ،ويف
خلـق بيئـة بحثيـة تفاعليـة بينهـم يف أجـواء كاملـة مـن الحريـة
واالسـتقاللية األكادمييـة .وعمل ًيـا ،أدى ذلـك  -بالنسـبة إىل
الباحثين يف العلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية  -إىل بنـاء مجتمـع
أكادميـي متفاعل ومتواصـل ،وإىل وضع أجندات بحثية مشتركة
م الباحثين مـن مختلـف األقطـار والجامعـات العربيـة.
تهـ ّ
عق ُد هذا
ويف هـذا السـياق ،يتطلع املركز العـريب إىل أن يوفر َ
املؤمتـر بيئـ ً
ة أكادمييـة تفاعليـة بين املشـاركني واألكادمييين
العـرب يف الجامعـات العربيـة والغربيـة لطـرح وجهـات نظـر
ومقاربـات جديـدة ومبتكـرة .ومـن
شـأن هـذا املؤمتـر ،أيضً ـا ،أن يعـزز القـدرات البحثية للمشـاركني.
فضلا عـن ذلـك ،يقـوم املركـز بتحكيـم أهـم أوراق املؤمتـر
ً
ونرشها ،ومـن املتوقـع أن يسـاهم عقـد هـذا املؤمتـر يف
تحقيـق األهـداف التاليـة:
.

يف البلـدان الغربيـة ،ويؤسسـون مسـتقبلهم األكادميـي،
تأسـيس عالقـات بحثيـة مسـتقبلية مـع املجتمـع األكادميـي
العـريب مـن شـأنها أن تسـاهم يف اإلفـادة املتبادلـة.
ويـأيت االسـتمرار يف تنظيـم هـذا املؤمتـر يف إطـار تكريـس
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1ميثـل املؤمتـر نقطـة التقـاء بين طلبـة الدكتـوراه يف
الجامعـات الغربيـة واألكادمييين يف العـامل العـريب؛ مـا
يتيـح بنـاء عالقـات بحثيـة وأكادمييـة تسـمح باالنخـراط يف
رشاكات ومشـاريع بحثيـة مشتركة ،كما ميكـن أن يسـاهم
ذلـك يف بنـاء شـبكة مهنية تربطهم باملجتمـع األكادميي
يف العـامل العـريب .ويعمـل املؤمتـر أيضً ـا على تعريـف
املشـاركني مـن جامعات غربية مختلفـة إىل بعضهم ،ويف

•القانون /القانون الدويل.

التواصـل املهنـي والبحثـي بينهـم.

•الدراسات العابرة للتخصصات.

2 .يتيـح املؤمتـر الفـرص لهـؤالء الباحثين والطلبـة للتعريـف
باهتامماتهم البحثية واألكادميية ،واالستفادة من التفاعل
مـع أقرانهـم مـن املشـاركني يف املؤمتـر ،والحصول عىل
تعليقـات واقرتاحـات أكادمييـة نقديـة ألوراقهـم مـن طـرف
نخبـة مـن األكادمييين العـرب يف مجاالتهـم املتخصصـة،
وباسـتخدام مناهـج عابـرة للتخصصات.

•علم النفس
•الدراسات العابرة للتخصصات.

رشوط التسجيل للمشاركة يف املؤمتر

3 .تعزيـز تعـ ُّرف طلبـة الدكتـوراه يف العلـوم االجتامعيـة
واإلنسـانية والباحثين العـرب الحديثـي التخـرج إىل مسـار
األجنـدات البحثيـة يف العـامل العـريب ،ومسـاهمتهم يف
املشـاركة يف التفاعـل مـع هـذه األجنـدات وتطويرهـا.

يعتمـد املؤمتـر املعايير األكادمييـة املت ّبعـة يف مؤمتـرات
املركـز العـريب بصفـة عامـة ،ويشترط كذلـك يف املتقدمين
للمشـاركة يف هـذا املؤمتـر مـا يلي:
•أن يكونـوا مـن طلبـة الدكتـوراه مـن املنطقة العربيـة الذين
يتابعـون دراسـتهم يف الجامعـات الغربية ،أو مـن الباحثني
الذيـن حصلـوا على شـهادة الدكتـوراه حديثًـا ( 2018و)2019
مـن الجامعـات الغربية.

4 .املسـاهمة يف توفير بيئـة لنشر أبحاثهـم األكادمييـة
باللغـة العربيـة ،من خلال قنوات النشر يف املركز العريب،
يف شـكل كتـب جامعيـة ،أو يف مجلات املركـز املحكّمـة،
يك يسـتفيد الجمهـور العـريب مـن هـذا اإلنتـاج ويتفاعـل
معه .

•يُقـدّم الراغبـون يف املشـاركة يف املؤمتـر طلباتهم يف
موعـد أقصـاه  30يوليو /متـوز  2019عرب الربيـد اإللكرتوين:
 ،arabdoct.conf@dohainstitute.edu.qaعلى أن يشـمل
الطلـب مـا ييل:

5 .تعـ ّرف طلبـة الدكتـوراه يف الجامعـات الغربيـة عـن قـرب
إىل حاجـات سـوق العمـل الجامعيـة والبحثيـة يف العـامل
العـريب واتجاهاتهـا.

.

سـوف يكـون طلبـة الدكتـوراه مـن التخصصـات يف العلـوم
االجتامعيـة واإلنسـانية ،عامـةً ،مدعوين إىل املشـاركة يف هذا
املؤمتـر ،وكذلـك الباحثـون الحاصلـون على شـهادة الدكتـوراه
مـن الجامعـات الغربيـة خلال العامين  2018و ،2019وإىل
املسـاهمة يف أعاملـه.

1منوذج الطلب (مرفق باإلعالن).

حـا بحث ًيـا (باللغـة العربيـة أو اإلنكليزيـة) مـن 500
2 .مقرت ً
كلمـة ،على أن يتضمـن املوضـوع الرئيـس للبحـث،
ومنهجيتـه .ويجـب إعـداد األوراق املقدمـة بعـد
املوافقـة على املقترح على أن تكـون موا ِ
فقـة
للمواصفـات الشـكلية واملوضوعيـة للورقـة البحثيـة
التـي يعتمدهـا املركـز.

سـتُنظم أعمال املؤمتـر عبر عقد ورشـات عمـل متوازية بحسـب
التخصصـات ،أو املوضوعـات املقدمـة .أما موضوعـات هـذا
املؤمتـر ،وهـي تغطي تخصصات العلوم االجتامعية واإلنسـانية
عامـةً ،فهـي:

3 .سرية ذاتية محدّثة.
4 .ع ّينـة مـن كتابـات املتقـدم (ورقـة بحثيـة سـابقة إن
وجـدت).

• العلوم السياسية والعالقات الدولية.

5 .توصيـة (واحـدة على األقـل) مـن مع ّرفَين أكادمييَين
(يقـوم كل معـرف بتعبئـة منـوذج التزكيـة وإرسـاله
بنفسـه).

•التاريخ.
•علم االجتامع.

•سـتقوم اللجنـة األكادمييـة للمؤمتـر مبراجعـة طلبـات
املتقدمين واقرتاحاتهـم البحثيـة واختيار املشـاركني عىل
أسـس التنافسـية.

•األنرثوبولوجيا.
•الفلسفة.
•اإلعالم والدراسات الثقافية.

•سـيتم إخطـار املتقدمين بنتيجـة طلبـات املشـاركة يف
املؤمتـر عبر الربيـد اإللكتروين يف موعـد أقصـاه 10
أيلول /سـبتمرب  .2019ومـن رشوط املشـاركة أن يرسـل
املتقدمـون املقبولـون أوراقهـم النهائيـة كاملـة يف
املوعـد الـذي سـتحدده رسـالة القبـول.

•االقتصاد.
•املواطنة والهجرة والالجئون.
•دراسات التنمية.
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مالحظات

تنظيم املؤمتر

تاريخ انعقاد املؤمتر 20 - 9 :آب /أغسطس .2020

•يعقـد املؤمتـر بأسـلوب تنظيـم ورشـات العمـل متوازيـة؛
إذ تـوزع األوراق املقبولـة للمشـاركة يف املؤمتـر بحسـب
موضوعاتهـا؛ وذلـك يف ورشـات عمـل منفصلـة ،يقـدم
فيهـا الباحثـون أوراقهـم ،ويجـري التعقيـب عليهـا ،ثـم
مناقشـتها مـن طـرف الحضـور.

مـكان انعقـاد املؤمتـر :املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـات
السياسـات ،الدوحـة  -قطـر.
لغة املؤمتر :العربية /اإلنكليزية.
لالستفسارات واألسئلة ،يرجى االتصال بـ:

•تُـدار كل ورشـة عمـل مـن طـرف أكادميـي متخصـص يف
موضوعهـا أو أكثر.

صوفية حنازلة عىل الربيد اإللكرتوين:

•مينح الباحث من  20إىل  30دقيقة لتقديم ورقته.

arabdoct.conf@dohainstitute.edu.qa

مسـبقًا)  10إىل  15دقيقة للتعقيب
•مينـح املعقّـب (امل ُكلـف ُ
على الورقـة املقدمـة وتقديـم مالحظـات واقرتاحـات قـد
يُسـتفاد منهـا يف تطويـر الورقـة.
•فتـح بـاب النقـاش للمشـاركني يف ورشـة العمل؛ ملناقشـة
الورقـة ،وطـرح األسـئلة واملالحظات على مقدِّمها.
•التواصـل مـع مقدِّمـي األوراق للحصـول على النسـخ
النهائيـة منهـا بعـد التعديـل (بصرف النظـر عـن اللغـة)،
وترجمتهـا ،ونرشهـا يف إحـدى قنـوات نرش املركـز العريب
(كتـب ،دوريـات).

رسوم املشاركة وتكاليفها
•التسجيل يف املؤمتر لطلبة الدكتوراه مجاين.
•سـيتكفل املركـز العـريب بجميـع نفقـات اإلقامـة ووجبـات
الطعـام أثنـاء انعقـاد املؤمتـر.
•ميكـن االسـتفادة مـن الحصـول على منحـة ماليـة لتغطيـة
نفقـات السـفر للمشـاركني؛ مـن بلـدان دراسـتهم إىل مكان
ن الحصول عىل هـذه املنحة يخضع
انعقـاد املؤمتـر ،على أ ّ
للتنافـس بين املتقدمني.
ميكـن املشـاركني مـن طلبـة الدكتـوراه حـال إخطارهـم بقبـول
مشـاركتهم ،االتصـال بلجنـة تنظيـم املؤمتـر ملدّهـم بنمـوذج
التقـدم للحصـول عىل املنحة املسـاندة لتغطية نفقات السـفر.
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املشاركون

إلهام لطيفي
Elham Latifi
باحثـة مختصـة يف علـم االجتماع السـيايس ،بصـدد اإلعـداد
ألطروحـة الدكتـوراه التـي تركـز على الهويـة الثقافيـة
األهوازيـة ،بجامعـة لييـج يف بلجيـكا .حاصلـة على املاجسـتري
مـن جامعـة طهـران يف فلسـفة التعليـم .ترتكـز اهتامماتهـا
البحثيّـة يف القضايـا النسـوية ،واألقليـات ،والهويـة وقضايـا
اللجـوء ،ولهـا إسـهامات يف مؤمتـرات دوليـة ،وقد نُشرت لها
عـدة مقـاالت علميـة باللغـات العربيـة والفرنسـية واإلنكليزيـة
والفارسـية.

PhD student in political sociology, writing a thesis
focusing on Ahwazi cultural identity, at the University
of Liege, Belgium. She holds a Master's Degree from
the University of Tehran on educational philosophy. Her
research interests are centered on feminist, minority,
identity and asylum issues, and she has participated in
international conferences, as well as published several
academic articles in Arabic, French, English and Farsi.

Ethnic Identity and Ideological-National
Conflict in Iran: Reflections on the
Modernization of the Ahwazi Identity
Mobility

الهوية اإلثن ّية والرصاع العقائدي – الوطني
يف إيران :تأمالت يف عملية تحديث الحراك
الهويايت األهوازي
عـا يف الشرق األوسـط مـن
تعتبر إيـران مـن الـدول األكثر تنو ً
الناحيـة اإلثن ّيـة .وقد وجدت صعوبة طويلـة يف إدماج الهويات
املختلفـة يف الخطابـات السـائدة داخـل الهويـة اإليرانيـة،
والتـي تتسـم بهيمنـة اللغـة الفارسـية عليهـا .يقطـن العـرب،
الذيـن يشـكلون نحـو  %3مـن مجمـوع سـكان إيـران ،بالضفـة
األخـرى مـن الخليـج العـريب ،وعلى نحـو خـاص يف محافظـة
ميها اإليرانيـون  -املجـاورة للعـراق .وقـد
خوزسـتان  -كما يسـ ّ
كان لهـم دور سـيايس مهـم ،عبر التاريـخ ،وال سـيام أثنـاء
الحـرب العراقيـة  -اإليرانيـة ،حيـث كان مث ّـة طمـوح أو رغبـة
عراقـي فيهـا متعلّق بالنفط ،إضافـ ً
ة إىل املطالبة بضمها إىل
العـامل العـريب ،بنـا ًء على مسـألة األغلبيـة العربيـة من سـكان
اإلقليـم األغنـى بالنفـط يف إيـران .وقـد مـ َّر الحـراك الهويـايت
األهـوازي منـذ عـام  ،1925عـام سـقوط الشـيخ خزعـل الكعبي،
بعمليـات تطـور عـدة ،بـد ًءا بالتأثـر بالفكـر القومـي النـارصي،
والفكـر البعثـي ،والفكـر الشـيوعي (حـزب تـوده اإليـراين)،
والفكـر الوهـايب .وتناقـش هـذه الدراسـة آليـات بنـاء الهويـة
العربيـة يف إيـران ،وتُلقـى الضـوء على مسـار تحديـث الحـراك
الهويـايت يف األهـواز ،وهـو مـا جعـل اإلثن ّيـة العربيـة يف
إيـران يف موقـف املتحـدي للهويـة الوطنيـة ،وجعلهـا أيضً ـا
عـا
تبحـث دامئًـا عـن أبعـاد فكريـة تتبناهـا مـن أجـل منحهـا موق ً
يعينهـا الختراق الهويـات األخـرى؛ حتـى ال تتحـول إىل هويـة
متلقيـه وغير فاعلـة.

Iran is the most ethnically diverse country in the Middle
East. The country has faced difficulties integrating
different identities into the dominant discourse within
the Iranian identity, which is dominated by the Farsi
language. Arabs, who make up about 3% of Iran's total
population, reside in - as the Iranians call it – Khuzestan
Province, which neighbours Iraq. They have played an
important political role throughout history, especially
during the Iraq-Iran war, which saw oil related Iraqi
desire added to the demand to annex Khuzestan to the
Arab world, based on the Arab majority of the richest oil
region in Iran. The Ahwazi identity movement, since 1925,
the year of the fall of Sheikh Khazal Al-Kaabi, underwent
several modernization processes, influenced by Nasserist
nationalism and the Baathist, Communist (the Iranian
Tudeh Party), and Wahhabi ideologies. This study
discusses the mechanisms of building the Arab identity
in Iran and sheds light on the process of modernizing the
identity movement in Ahwaz. This put the Arab ethnicity
in Iran at odds with the national identity, one that looks to
adopt intellectual horizons enabling it to penetrate other
identities so as not to become passive.
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طالبـة دكتوراه لغة إنكليزية يف جامعة مانشستر مرتوبوليتان
 حاصلة على املاجسـتري يف اللغة واألدب.)(اململكـة املتحـدة
 سـفرية الطالب يف.)مـن جامعـة طاهـري محمد بشـار (الجزائـر
.مانشستر مرتوبوليتان

PhD Student at Manchester Metropolitan University,
UK. She holds a Master's in Language and Literature
from the University of Tahri Mohamed, Bechar, Algeria.
She is currently a Student Ambassador at Manchester
Metropolitan University.

متثيل املرأة املسلمة يف أدب الرحالت
املعارص بأقالم نساء غربيات

Reinscribing Orientalism or Rewriting
the Archetypes? Contemporary
Western Female Travel Writing and the
Representation of Muslim Women

تهـدف الورقـة إىل دراسـة الصـور النمطيـة للمـرأة املسـلمة
يف الـدول العربيـة واإلسلامية كما وردت يف قصـص الرحلات
 وتسـتخدم نظريـة التمثيل. ونقدها،املعـارصة لكاتبـات غربيـات
لرينـا لويـس مـن أجل إظهـار كيفية متثيل املرأة املسـلمة يف
 األرسار: "سـمو األمرية،كتـاب املؤلفـة األمريكية جني ساسـون
 وهـو آخـر االصـدارات مـن سلسـلة تتكـون مـن.)2018( "املباحـة
سـتة كتـب جميعهـا بدًا من الغلاف ومرو ًرا بالعنـوان وصوالً إىل
، تتضمـن هذه النصـوص أجندة ووظيفة سياسـية،رسديـة النـص
ضمـن مخطـط سـيايس أكبر يتجـاوز إبهـار القـارئ الغـريب
 إىل جانـب تأكيـد، متثـل هـذه الكتـب.مبملكـة بعيـدة وغريبـة
ة أيديولوجيـة أخـرى يف
ً  أدا،التفـوق الغـريب اإلمرباطـوري
 وتسـتخدم.السياسـة الخارجيـة األمريكيـة وسـعيها وراء النفـط
أيضً ـا مفهـوم مـاري لويـز بـرات ملناطـق االتصـال الستكشـاف
 مـن أجـل،طـرق ساسـون يف تشـكيل نصوصهـا وشـخصياتها
 وتـدل القـراءة.تأكيـد موقـف االنقسـام بين الغـرب والشرق
املتأنيـة على أن هـذه النصـوص تثبـت إمـكان تحويـل األدب إىل
 والتالعـب بالجامهير،سلاح فاعـل يف الحـروب األيديولوجيـة
.والقـ ّراء وتوجيـه الـرأي العـام نحـو نتيجـة مدروسـة بدقـة

This paper investigates and challenges the stereotypes of
Muslim women in Arab/Muslim countries as reproduced
in contemporary Western travelogues by women
writers. It employ Reina Lewis's representation theory to
uncover how the Muslim woman is represented in Jean
Sasson's Princess: Stepping Out of the Shadows (2018),
the last in a series of six books by the American author.
From the covers to the titles, to the narrative shape and
content, these texts carry a political agenda, and function
within a greater political scheme that goes far beyond
merely mesmerizing the Western reader with an exotic
faraway kingdom. Besides confirming Western imperial
superiority, these books are another ideological tool in US
foreign policy and the pursuit of oil. Furthermore, Mary
Pratt Lewis' concept of contact zones is used to explore
how Sasson locates herself in relation to her texts and
characters in confirmation of the West/Orient dichotomy.
Jean Sasson's texts prove that literature can be turned
into an effective weapon in ideological warfare, mass
manipulation, readership and directing public opinion
towards a carefully calculated effect.
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 يف،)حاصلـة على الدكتـوراه مـن جامعـة كويـن مـاري (لنـدن
 تعمـل أسـتاذة مسـاعدة يف تاريـخ املامليـك يف.2018 عـام
 الجائـزة األوىل،2019  مـارس/ نالـت يف آذار.جامعـة الكويـت
 تركز.للملصـق العلمـي للعلـوم اإلنسـانية مـن جامعـة الكويـت
بحوثهـا على التاريـخ االجتامعـي واملهنـي لحرفـة البنـاء يف
 وتعمـل على مشروع يهـدف إىل تحقيـق.العصر اململـويك
.فهـم أدق لكيفيـات انتقـال معرفـة العمارة

Assistant Professor of Mamluk History at Kuwait
University, Kuwait. She obtained a PhD from Queen Mary
University in London, UK, in 2018. In March 2019 she was
awarded the first prize of Scientific Poster for Humanities
by Kuwait University. With a focus on the social and
professional history of the building craft during the
Mamluk era, she is currently working on a project that
aims to better understand the transmission of building
knowledge.

الهوية املرشعنة للمعامر اململويك أواخر
 الخامس عرش يف القاهرة/القرن التاسع

The Legitimized Identity of the Mamluk
Miʿmār in the Late 9th/15th Century Cairo

سـاد رأي يف الدراسـات اململوكيـة يـرى أن املعماري متتـع
مرمما للممتلـكات املوهوبـة
مبنزلـة متواضعـة بوصفـه
ً
تحليلا مقارنًـا لهويتـه
ً
 غير أن. الوقـف) فحسـب،(األوقـاف
املوصوفـة يف وثائـق الوقـف وقواميـس السيرة الذاتيـة
 الخامس/ يكشـف أنـه كان يف القرن التاسـع الهجري،والتاريـخ
 يعتبر اختصاصيًـا محرتفًـا،عشر امليلادي يف القاهـرة
 تُ ثّـل ِحـ َريف البنـاء الـذي كان،وشـخصية جديـرة بالثقـة
 ويف غيـاب.معروفًـا يف الفترة السـابقة باسـم املهنـدس
دالئـل ماديـة مبـارشة على الحيـاة اليوميـة ملماريس مهنـة
 املعماري اململـويك مـن/ تتنـاول الورقـة املهنـدس،البنـاء
 اسـتنادًا إىل، الكتشـاف عنـارص هويتـه وسماته،زوايـا مختلفـة
مـا بقـي مـن التقاريـر التاريخيـة وصكـوك الوقـف األرشـيفية
 وعلى الرغـم مـن اختلاف هذه املجـاالت من.واألعمال األدبيـة
 فإنهـا تتفـق يف اعتبـار،حيـث اللغـة املسـتخدمة والسـجالت
ممثلا مطلقًـا ملهنـة البنـاء؛ فالرتتيـب
ً
املعماري اململـويك
الزمنـي لإلشـارات التاريخيـة لويل الديـن العراقـي واملقريزي
ن
ّ  يظهـر أ،وابـن تغـري بـردي إىل شـخصيات وأحـداث محـددة
مصطلـح معماري ظهـر حديثًـا يف مصر خلال القـرن التاسـع
 ليشير إىل خبير محترف معروف،) ميلادي15 الهجـري (القـرن
 هـو أقـرب إىل فهمنـا املعـارص لدور،سـابقًا باسـم املهنـدس
.املهنـدس املعماري

A prevalent argument in Mamluk scholarship states that
the Miʿmār had a modest status as a repairman confined
to endowed properties (awqāf, s. waqf). Nonetheless,
a comparative analysis of their depicted identity in
endowment documents, biographical dictionaries, and
chronicles reveals that in ninth/fifteenth-century Cairo,
the miʿmār was perceived as a professional specialist
and authoritative figure representing the building
craftsmanship known at the earlier period as muhandis.
In the absence of direct material evidence of the daily
lives of building practitioners, the research approaches
the Mamluk muhandis/miʿmār from different angles to
spot his identity elements and traits drawing on surviving
history accounts, archival endowment deeds, and literary
works. Although these domains differ in the employed
language and registers, they correspond in perceiving
the Mamluk muhandis as an ultimate representative
of the building profession. A chronological order of
historiographical references by Waliyy al-Dīn al-ʿIrāqī,
al-Maqrīzī, and Ibn Taghrībirdī, just to name examples of
specific figures and incidents demonstrates that the term
miʿmār emerged in Egypt during the 9th century AH (15th
AD) to assign a professional expert known previously as
muhandis - closer to the contemporary understanding for
the role of an architect.
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رشوط تطبيق معايري املحاسبة الدولية يف
 دراسة مقارنة بني املغرب:القطاع العام
وبلجيكا

Conditions for Applying International
Accounting Standards in the Public Sector:
A Comparative Study of Morocco and
Belgium

 يشـهد مفهـوم املحاسـبة العامـة ثـورة،2008 منـذ عـام
متواصل يف أوروبا والعـامل؛ إذ تهدف معايري
ً
حقيقيـة وتبلـو ًرا
سـ ّنها االتحـاد
َ  التـي،IPSAS املحاسـبة الدوليـة للقطـاع العـام
أساسـا إىل تحسين مبدأ الشـفافية
،IFAC الـدويل للمحاسـبني
ً
وتحقيـق التـوازن والفاعليـة أثنـاء تطبيـق هـذه القواعـد مـن
ً  إضافـ،لـدن القطاعـات العموميـة
ة إىل توحيـد األسـاليب بين
 ولكـن ال تـزال معايير املحاسـبة الدوليـة للقطـاع.املنظمات
،العـام يف كل مـن املغرب وبلجيـكا تطبق بطريقـة جزئ ّية فقط
ولعـل دراسـتنا املبنيـة على املقارنـة بين اململكتني تسـاهم
 وإمكانيـةIPSAS يف معرفـة مـدى تطبيـق هـذه القواعـد
 ومن أجـل تقرير ما.تعميمهـا قصـد معرفـة نجاعتهـا وفاعليتها
إذا كان مـن األفضـل اعتماد معايير املحاسـبة الدوليـة للقطـاع
العـام يف املغـرب أو اسـتلهامها لوضـع قواعـد مرجعيـة
 بطبيعـة الحـال فإنـه مـن الضروري تحليـل هـذه،لهـذا القطـاع
،املعايير يف ضـوء السـياق االجتامعـي والسـيايس للبلـد
 وبنـا ًء.ووضعـه الجغـرايف والسـيايس وآفـاق التنميـة فيـه
 هل: تحـاول هـذه الدراسـة اإلجابة عن سـؤال مركـزي هو،عليـه
،سـاهم اللجـوء إىل اإلصالح الشـامل ل ُنظم املعلومـات املالية
ال سـيام مـن خالل نرش معايري املحاسـبة الدوليـة للقطاع العام
يف توطيـد هـذا الحكـم الرشـيد يف كل مـن املغـرب وبلجيـكا؟

Since 2008, public accounting has undergone a real
revolution and continuous development globally.
The International Public Sector Accounting Standards
(IPSAS), adopted by the International Federation of
Accountants (IFAC), mainly aim to improve the principle
of transparency, accountability and effectiveness in the
public sector, in addition to standardizing procedures
among organizations. However, IPSAS standards are still
only partially applied in Morocco and Belgium. This study
is based on a comparison between the two kingdoms and
seeks to determine the extent of IPSAS implementation
and the possibility of generalizing them in order to know
their efficacy and effectiveness. In order to determine
whether international accounting standards should be
adopted or used as a reference by the public sector in
Morocco, it is important to analyse these standards in
light of the social and political context, the geographical
situation and development prospects of the country.
Accordingly, this study seeks to answer a central question:
Has the comprehensive reform of financial information
systems, especially the publication of international
public sector accounting standards, contributed to the
consolidation of this good governance in both Morocco
and Belgium?
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حاصلـة على الدكتـوراه يف القانـون مـن جامعـة نيـو سـاوث
 تعمـل مستشـارة ملكتـب األمم.2018 ويلـز (أستراليا) يف عـام
،املتحـدة لخدمـات املرشوعـات ملتابعة تنفيذ قـرارات املحاكم
وقائـدة فريـق الدفـاع يف مركـز املـرأة لإلرشـاد القانـوين
 حيـث تقـود حملات املنـارصة،واالجتامعـي يف رام اللـه
 صـدرت لهـا منشـورات عـدة.الفلسـطينية املحليـة والدوليـة
يف موضوعـات حقـوق اإلنسـان وحقـوق املـرأة والقانـون
.الدسـتوري

PhD Graduate in Law from the University of New South
Wales, Australia in 2018. Advocacy Team Leader in
the Women's Centre for Legal and Social Counselling
in Ramallah, where she leads Palestinian local and
international advocacy campaigns. She also works as a
consultant for UNOPS to follow up the execution of court
decisions. She has several publications addressing human
rights, women's rights and constitutional law.

The Evolution of Women's Honour as a
Sign of Loyalty in Palestinian Legislative
Practice

تطور مفهوم "الرشف" يف املامرسة
الترشيعية الفلسطينية
.يف إطـار املرشوعـات الوطنيـة التـي تؤثـر يف فلسـطني
 ملـاذا تتأثـر:تسـعى الورقـة إىل اإلجابـة عـن األسـئلة التاليـة
العمليـة الترشيعيـة الفلسـطينية بتقاطع انقسـامات اجتامعية
محـددة؟ وكيـف؟ ومـا مراحـل تطـور مفهـوم الشرف بوصفـه
دليلا على اإلخلاص يف العمليـة الترشيعيـة؟ وتتبـع الطريقـة
ً
 وتنتهي.Analytical Doctrinal Method القانونية يف التحليل
دليلا
ً
إىل نتيجـة مفادهـا أن التطـور املسـتمر للشرف بوصفـه
. ال يـزال موجـودًا يف العمليـة الترشيعيـة،على اإلخلاص
دليلا على الـوالء بدرجـة عاليـة مـن
ً
ويتمتـع الشرف باعتبـاره
 كان، ففـي فرتة الحكـم األردين يف الضفـة الغربيـة.التنـوع
 إيجـاد تـوازن بين التقليـد والحداثـة: هما،للشرف غرضـان
 بيـد أن قيمـة الشرف باعتبارهـا.وإظهـار اإلخلاص للمجتمـع
 حظيـت مبكانـة أكبر يف إطـار املشروع،دليلا على اإلخلاص
ً
ُبين الورقـة أيضً ـا أن نسـاء الطبقـات
ت
و
.الفلسـطيني
الوطنـي
ّ
 مقارنـة بنسـاء الطبقـة الربجوازيـة،ن أكثر تحـر ًرا
ّ الفقيرة كـ
 أي إن التنظيـم الصـارم للحيـاة الجنسـية أث ّـر،حتـى األربعينيـات
 وسـاعدت الحركـة الوطنيـة يف.يف نسـاء الطبقـة الربجوازيـة
 وجعلـت التنظيـم،نشر قيـم الربجوازيـة بين الطبقـات الفقيرة
.الصـارم للحيـاة الجنسـية ظاهـرة شـاملة للطبقـات

Why and how is the Palestinian legislative process
affected by the intersection of specific social divisions?
What are the stages of the evolution of the concept of
honour as a sign of loyalty in the legislative process? These
are the questions asked in this paper and examined using
an analytical doctrinal method. This paper highlights the
concrete social relations that result from the intersection
of the specific social divisions within the co-existing
nationalism projects affecting Palestine. The main
outcome is the constant evolution of honour as a sign of
loyalty that persists in the legislative process. Honour as a
sign of loyalty enjoys a high level of versatility. During the
era of Jordanian rule in the West Bank, honour had two
purposes: balancing between tradition and modernity
and reflecting loyalty to the community. However, the
value of honour as a sign of loyalty was elevated as
part of the Palestinian nationalism project. Moreover,
women of poor classes were much more emancipated
compared to the women of the bourgeois class until the
1940s. That is, the strict regulation of sexuality was felt
mainly by women of the bourgeois class. Nationalism
helped to spread bourgeois values to the poorer classes.
Nationalism made the strict regulation of sexuality a
cross-class phenomenon.
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 املهاجرون:الهويات العابرة للحدود الوطنية
مثال
ً
األمريكيون-العراقيون

Transnational Identities: Iraqi American
Migrants Bridging Home and Host
Societies

 مـا: وهـي،تحـاول الورقـة اإلجابـة عـن مجموعـة مـن األسـئلة
مـدى ارتبـاط املواطنين األمريكيين العراقيين باملجتمعـات
العراقيـة يف بلدهـم األصلي؟ وكيـف يحافظـون على هـذه
العالقـات؟ ومـا مـدى أهميـة املحافظـة عليهـا بالنسـبة
إليهـم؟ وكيف تسـتخدم املجموعة العراقية األمريكية وسـائل
التواصـل االجتامعـي ملسـاعدة املهاجريـن الجـدد يف التكيـف
مـع أسـاليب الحيـاة الجديـدة؟ وكيـف يعمل املجتمـع األمرييك
العراقـي مـن خلال وسـائل التواصـل االجتامعي على مواجهة
 أو تغيريهـا؟ اعتمـدت، أو مقاومتهـا،الصـور النمطيـة حولهـم
 إضافـة إىل،الورقـة منهجيًـا على عمـل ميـداين إثنوغـرايف
 وخلُـص الباحـث إىل.أدوات تحليـل خطـاب وإثنوغرافيـا اإلنرتنـت
أن وسـائل التواصـل االجتامعـي أدّت دو ًرا متزايـد األهميـة يف
عمليـة التواصـل بني أفـراد املجتمـع ويف اإلعالن عن مناسـبات
 ويتمثـل دور الشـبكات االجتامعيـة.اجتامعيـة ودينيـة وثقافيـة
يف الحفـاظ على الزخـم الثقـايف داخـل املجتمـع مـن خلال
طـرح املوضوعـات االجتامعيـة والتعليمية للمناقشـة بني أفراد
 حيـث،املجتمـع عبر وسـائل التواصـل االجتامعـي املختلفـة
تطـرح املوضوعات للنقـاش من دون الحاجـة إىل االلتزام بوقت
.أو مـكان

The study tries to assesses the extent of Iraqi American
ties to Iraqi communities in their home country. How are
these relations sustained? How important is it for them
to maintain relations with their home communities? How
does the Iraqi American community use social media to
help new immigrants in their process of adjustment
to new ways of life? And what does the Iraqi American
community do through social media to challenge, resist,
or change the stereotypes about Iraqis in the US? The
research employed ethnography, discourse analysis of
ethnographic texts, and ethnography of the internet.
The study concludes that social media has taken on
an increasingly important role in the communicative
process between the members of community and in the
announcement of social, religious and cultural events.
The role of social networking is to sustain cultural
momentum within the community through providing
the social and educational topics for discussion among
members of society through various social media, where
it is an object of discussion without the need to adhere to
a particular time or place.
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أسامء السكويت
Asmaa Essakouti
 حاصلـة على. أملانيـا،زميلـة دكتـوراه يف جامعـة برلين الحـرة
 مـن معهـد،)الغـريب-املاجسـتري يف األدب املقـارن (العريب
 يف موضـوع "جينيالوجيـا،)الدوحـة للدراسـات العليـا (قطـر
 واملاجسـتري يف األدب العريب،"الصـوت؛ كتاب من ال كتاب لهم
 يف موضـوع "مـا،مـن جامعـة مـوالي إسماعيل يف املغـرب
 تعمل عىل موضوع عـدم قابلية."وراء القـص ومسـألة املتعـة
 تركـز اهتامماتها البحثية.الرتجمـة للمقامات يف األدب العريب
.على الرتجمـة واألدب العاملـي والصـوت والرسديـة والروايـة

PhD fellow at the Berlin Graduate School Muslim Cultures
and Society (BGSMCS) in Germany, currently working
on the "Untranslatability of Al-Maqāmāt in Arabic
Literature". She holds a Master's Degree in Comparative
Literature (Arabic-Western), from the Doha Institute
for Graduate Studies. Her thesis was on "The Genealogy
of Voice - The Book of Those without a Book". She also
holds another Master's Degree in Arabic Literature, from
the University of Moulay Ismail in Morocco, where she
focused on "Metafiction and the Question of Pleasure".
Her research interests include translation, world
literature, voice, narratology and fiction.

الحلقة املفقودة بني الحريري والشدياق
 اسـتخدما الجنس،تتنـاول هـذه الورقة كاتبين عربيني معروفني
 عىل،األديب نفسـه للتعبير عـن رؤيتهام وعن القضايـا النظرية
 األول الحريـري:الرغـم مـن انتامئهما إىل عرصيـن مختلفين
 وهـو مفكـر متكّـن مـن تجـاوز النمـوذج الـذي،)م1122-1054(
) الـذي1877-1804( اتّبعـه؛ والثـاين أحمـد فـارس الشـدياق
ينتمـي إىل جيـل النهضـة الـذي شـهد االنتقـال مـن املقامـة
 وهـي الصنـف،را) إىل الروايـة
ً (الخاصـة بـاألدب العـريب حص
 ويتمثل سـبب اختيـار هذين املفكرين.األديب العاملـي الحديث
بأنهما يقفـان على طـرفَ نقيـض مـن "الحلقـة املفقـودة
 دامـت الحلقـة املفقـودة وفقًـا للجابري."يف التاريـخ العـريب
م1258  وهـي مـن حصـار بغـداد يف عـام،زهـاء سـتة قـرون
 ومن الالفـت أن تلك الحلقة.1798 حتـى حملـة نابليـون يف عـام
،متيـزت بغزويـن؛ قضى األول عىل الرتجمات العربيـة لليونانية
وأنعـش الثـاين الرغبـة يف ترجمـة األعمال األدبيـة والعلميـة
 بل هو، وهـذا الرابـط املفقـود ليـس مرحلـة فحسـب.األوروبيـة
 ومن.باألحرى منطقة شـهدت قـوى ولغات وترجمات متضاربة
)(خصوصـا املقامات
هنـا تثبـت الحاجـة إىل تحليـل األدب العريب
ً
ٍ باسـتخدام منظـور قابليـة الرتجمـة وتعذّرهـا على
.حـد سـواء

The missing link between Al-Hariri and
Shidyaq
This paper examines two Arab icons: al-Ḥarīrī (1054-1122)
and Ahmad Faris al-Shidyaq (1804-1877). Despite coming
from different eras, these two Arab scholars used the same
genre to express their vision and theoretical framework.
They also stand at two opposite ends of what is perceived
as "the missing link in Arab History". This missing link,
according to Moroccan critic Al-Jabri, lasted for almost
six centuries, from the Siege of Baghdad in 1258 until
Napoleon's Campaign in 1798. It was also marked by two
conquests, the first of which drowned Arabic translations
of Greek literature, and the second of which revived the
urge to translate European Literary and scientific works.
More than just a period of time, this missing link is a
territory bearing witness to conflicting powers, languages
and translations that prove the need to analyze Arabic
Literature (especially al-maqāmāt) using the lenses of
both translatability and untranslatability.
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إلياس عصام غزال
Elias Issam Ghazal
 يف جامعـة النكستر،طالـب دكتـوراه يف العالقـات الدوليـة
 وزميـل دكتـوراه يف مشروع الطائفيـة،)(اململكـة املتحـدة
والـوكالء والقضـاء على الطائفيـة يف معهـد ريتشاردسـون
 سـاعد يف تدريس السياسـة والعالقات.يف اململكة املتحدة
 وشـارك يف تدريـس مـادة،الدوليـة لطلاب املرحلـة الجامعيـة
الدراسـات العليـا يف التاريخ والسياسـة واالقتصاد يف منطقة
 نشر مقـاالت يف مواقـع.الشرق األوسـط وشمال أفريقيـا
 ويشـارك يف تحريـر كتاب عـن الطائفية يف،أكادمييـة مختلفـة
.الشرق األوسـط املعـارص

PhD Student in International Relations at Lancaster
University, UK. He is also a PhD Fellow at the Sectarianism,
Proxies and Desectaranization (SEPAD) project and at the
Richardson Institute, UK. He assisted in teaching Politics
and International Relations for undergraduate students,
and co-taught a graduate course in History, Politics, and
Economics of the MENA. He has authored several articles
for various academic websites, and is currently co-editing
a book on Sectarianism in the Contemporary Middle East.

Religious Leaders, Sectarianism, and
Protests in Lebanon

الزعامء الدينيون والطائفية واالحتجاجات يف
لبنان

This paper explores the capacity of religious leaders to
engage in effective [de]sectarianization. Sectarianism
is constructed by accentuating sectarian identity and
exploiting sectarian differences in order to solicit support
from one religious group against another, for the benefit of
the "sectarianizer". This research seeks to understand the
mechanics of sectarianization by exploring methods and
approaches employed by the religious establishment to
expand its sectarian influence and power. As an "epistemic
community," religious leaders have the skills (exegesis),
resources (scriptures), and authority (God's agents) to
manufacture knowledge that influences civil society and
decision makers. In particular, the research focuses on the
role of Shi'i religious leaders as [de]sectarianizing agents
in Lebanon. The anti-government protests that erupted
in Lebanon in October 2019 made several demands,
including the abolishment of the sectarian system and the
establishment of secular governance. In the face of this
swelling desectarianization movement, Hezbollah and
Amal supporters stood out for opposing the revolution and
openly reasserted their Shi'i identity. On the other hand,
non-partisan Shi'i clergy and laity rejected the sectarian
regime and advocated for a Lebanese national identity
that envelopes sectarian identity. This paper examines
the discourse of both groups, using securitization and
sectarianization theories, and offers some conclusions about
the future of sectarian identity and regime in Lebanon.

تـدرس الورقـة قـدرة الزعماء الدينيين على املشـاركة يف
 إذ تنشـأ الطائفيـة عبر إبـراز الهويـة.عمليـة تفكيـك الطائفيـة
الطائفيـة واسـتغالل االنقسـامات الطائفية للحصـول عىل دعم
. ملصلحـة الداعـي إىل الطائفيـة،مـن جامعـة دينيـة ضـد أخـرى
وترمـي إىل فهـم آليـات التطييـف عبر استكشـاف أسـاليب
املؤسسـة الدينيـة ومناهجهـا لتوسـيع نفوذهـا وقوتهـا
،"عـا معرف ًيـا
ً  بوصفهـم "مجتم، فالزعماء الدينيـون.الطائفيـة
،) واملـوارد (الكتـب الدينيـة،)يتمتعـون باملهـارات (التفسير
والسـلطة (وكالء الديـن) لتصنيـع معرفـة تؤثـر يف املجتمـع
 وتركز الورقة على دور الزعامء الدينيني.املـدين وص ّناع القـرار
 قدمـت.الشـيعة بوصفهـم وكالء تفكيـك الطائفيـة يف لبنـان
االحتجاجـات املناهضـة للحكومـة التـي اندلعـت يف لبنـان يف
 مـن بينهـا إلغـاء، مطالـب عـدة2019  أكتوبـر/ ترشيـن األول17
 ويف مواجهة.النظـام الطائفـي وإقامـة نظـام حكم علماين
 أظهـر مؤيـدو حـزب اللـه وأمـل،تصاعـد حركـة إلغـاء الطائفيـة
 ومـن. وأعـادوا تأكيـد هويتهـم الشـيعية،معارضتهـم للثـورة
 رفض رجـال الدين والعلامء الشـيعة غير الحزبيني،ناحيـة أخـرى
النظـام الطائفـي ودعـوا إىل هويـة وطنيـة لبنانيـة تطـوق
 تـدرس الورقـة خطـاب كلتـا املجموعتين.الهويـة الطائفيـة
 وتنتهـي إىل،باسـتخدام نظريـات الحـل األمنـي والتطييـف
اسـتنتاجات بشـأن مسـتقبل الهويـة الطائفيـة والنظـام يف
.لبنـان
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أنس فسيح
Anas Fassih
طالـب دكتـوراه يف العلـوم السياسـية يف جامعـة ألربتـا
 حاصـل على املاجسـتري يف السياسـة.)يف إدمونتـون (كنـدا
 يعمـل.الدوليـة والدراسـات األمنيـة مـن جامعـة برادفـورد
باحثًـا مسـاعدًا يف جامعـة ألربتـا ألنظمـة الطاقـة املسـتقبلية
 تركـز."ملشروع "تقويـم املسـارات السياسـية لنقـل الطاقـة
اهتامماتـه البحثيـة على العالقـات الدوليـة يف العـامل الثالـث
واالقتصـاد النقـدي واالقتصـاد السـيايس للتنميـة يف الـدول
.الضعيفـة وبنـاء الدولـة بعـد الصراع

PhD Student in Political Science at the University of Alberta,
Edmonton, Canada. He is also a Research Assistant with
University of Alberta Future Energy Systems for the project
"Assessing Political Pathways for Energy Transition". He
holds an MA in International Politics and Security Studies
from the University of Bradford. His research interests
are international relations of the Third World, critical
economics, political economy of development in fragile
states, and post-conflict state-building.

سياسات الطاقة املتجددة يف الرشق األوسط
 مقارنة بني املغرب واإلمارات:وشامل أفريقيا

Transboundary Influences on Framing
Renewable Energy Policies in the Middle East
and North Africa: A Comparison between
Morocco and the United Arab Emirates

 مـا السياسـات العابـرة للحـدود:تطـرح الورقـة األسـئلة التاليـة
التـي تقـف وراء التحـول يف الطاقـة يف املغـرب واإلمـارات
العربيـة املتحـدة؟ وهـل هـذا التحـول ينطلـق مـن القاعـدة
سياسـ ًيا؟ أم أنـه مشروع مـن القمـة إىل القاعـدة أُنشـئ
 مثـل الصين وأملانيـا؟،اسـتجابة ملطالـب القـوى العظمـى
وم السياسـات فوق الوطنية التي كانت وراء إنشـاء محطة
ّ وتق
نـور أبوظبـي للطاقـة الشمسـية يف اإلمـارات ومحطـة نـور
، يف املغـرب،للطاقـة الشمسـية املركـزة يف مدينـة ورزازات
 حافظـت الحكومـات الوطنية يف.معتمـدة على منهـج مقـارن
كال البلديـن على حضـور ظاهـر يف املخططـات الكبرى للتحول
.يف الطاقـة يف منطقـة الشرق األوسـط وشمال أفريقيـا
وأقـ ّر كالهما بـأن تخفيـف املخاطـر على املنـاخ هو مسـؤولية
 وأنهما شـاركا بالتـدرج يف عمليـة وضـع السياسـات،الدولـة
 تتوافـر دالئـل على أن صـوغ سياسـات الطاقـة.لهـذه الغايـة
،املتجـددة يف كال البلديـن يتأثـر بالقـوى العظمـى الخارجيـة
 وتهـدف الورقـة إىل تقويـم هـذه.مثـل الصين وأملانيـا
 باالسـتناد إىل مقارنـة بين،السياسـات يف املغـرب واإلمـارات
طريقتـي توجيـه السياسـات الصينيـة واألملانيـة يف الطاقـة
.املسـتدامة لصـوغ سياسـات تحويـل الطاقـة يف كال البلديـن

What transboundary policies are behind energy
transition in Morocco and the United Arab Emirates? Is
this energy transition something that flows up from the
bottom, politically? Or, is it a top-down project created
as a response to the demands of great powers, such as
China and Germany? These are the questions driving
the current study. Drawing on a comparative analysis,
the paper evaluates transnational policies behind the
creation of Noor Abu-Dhabi Solar Plant in the UAE and
Noor Ouarzazate Concentrated Solar Power (CSP) in
Morocco. The national governments of both countries
have maintained a visible presence in the grand scheme
of energy transition in the MENA region. They have both
acknowledged the issue of climate risk mitigation as a
legitimate responsibility of the state and have gradually
engaged in the process of policymaking to that end.
However, there is growing evidence that the framing of
renewable energy policies in both countries is influenced
by external great powers such as China and Germany.
It is against the backdrop of this debate that this paper
aims to assesses renewable energy policies in Morocco
and the UAE, drawing a comparison between the way
Chinese and German sustainable energy policies frame
energy transition policies in both countries.
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متارا الطاهر
Tamara Taher
 يف،"طالبـة دكتـوراه يف "التغيير االجتامعـي والسـيايس
 كافأتهـا جامعـة تورينـو.)جامعتـي تورينـو وفلورنسـا (إيطاليـا
"على تقدميهـا "أفضـل أطروحـة" يف "الدراسـات الدوليـة
 نشرت.2016 /2015 يف برنامـج املاجسـتري للعـام الـدرايس
مقالـة مسـتمدة مـن أطروحتهـا عـن "املثقـف الغرامشي يف
،" رابط 'عضوي' بني املجتمعني السـيايس واملدين:فلسـطني
."يف "املجلـة الدوليـة للدراسـات عـن أنطونيـو غرامشي

PhD Student in Social and Political Change at the
University of Turin and the University of Florence, Italy.
She was awarded the best thesis for the Master's Degree
course in International Studies for the year 2015/2016 by
the University of Turin. She recently published an article
drawn from her thesis on "The Gramscian Intellectual in
Palestine: An 'Organic' Link between Political and Civil
Society" in Gramsciana, Rivista Internazionale di Studi su
Antonio Gramsci.

البحث عن "املثقفني" يف الرشق األوسط
 أشكال وفضاءات عالقة متأصلة:وفلسطني
اجتامع ًيا

Looking at and for the 'Intellectual' in the
MENA Region and in Palestine: Forms and
Spaces of a Socially-Embedded Relationship

مـا دور املثقـف ووظيفتـه؟ وكيـف يؤثر تعريف هذه الشـخصية
ور فيها املجتمعات نفسـها؟
ّ ويتفاعـل مـع الطريقة التـي تتصـ
وكيـف يتفاعـل هـذا مـع تعريفـات املجتمعـات للمعرفـة
والثقافـة والسـلطة؟ والعالقـات االجتامعية بين مختلف الفئات
 داخـل املجتمـع الواحـد وبينـه وبين مـا ميكـن أن،والطبقـات
يسـمى اآلخـر بالنسـبة لهـم؟ تـم البحـث عـن إجابـات لهـذه
، ليـس يف األوسـاط األكادمييـة والفكريـة فحسـب،األسـئلة
 وال سـيام يف أوقـات،بـل ضمـن حـوارات عامـة أوسـع نطاقًـا
.االضطرابـات السياسـية واالجتامعيـة والتغييرات التكنولوجيـة
وليسـت منطقـة الشرق األوسـط وشمال أفريقيا اسـتثناء يف
 ألن مثقفيها، فهـي توفـر مسـاحة بحث مثيرة لالهتمام،ذلـك
(ومجتمعاتهـا) واجهـوا تحديـات جيوسياسـية واجتامعيـة
 وتوضـح الورقـة أنـه ميكـن.واقتصاديـة طـوال القـرن املـايض
 بحثًا،نقديًـا تنـاول دور املثقـف ووظيفتـه يف العـامل املعـارص
 مـن خلال تناولهـا الوضـع الفلسـطيني، وتشير أيضً ـا.وتحقيقًـا
 واسـتلهامها مـن املفاهيـم التـي قدّمهـا مفكـرون،تحديـدًا
)خصوصـا
 وغرامشي، وإدوارد سـعيد،ناقـدون (فرانـز فانـون
ً
إىل أنـه ميكـن العثـور على "وظيفـة فكريـة" يف األوسـاط
ٍ  وذلـك يف أشـكا،)التقليديـة (وغير التقليديـة
ل وأمكنـة يعـرض
 ويدللون عليها ويفصلونها يف،فيهـا الناس فهمهم للعـامل
 تربويـة" ثابتـة مـع محيطهـم ومـع العالقـات- عالقـة "هيمنـة
.االجتامعيـة والسياسـية واالقتصاديـة التـي يعيشـونها يوميًـا

What is the role and function of the intellectual? How does
the definition of this figure affect, and interact with, the
way in which societies perceive themselves and define
knowledge, culture, power, and the relationships among
their social groups and classes, and with their "others"?
These questions have been investigated not only in
academic and intellectual circles but also in wider public
debates, especially in times of political and social upheaval
and technological changes. The MENA region is no exception
to that, and offers an interesting space of research, as its
intellectuals (and societies) have been faced with (geo)
political, social and economic challenges throughout the
last century. The paper suggests that the role and function
of the intellectual in the contemporary world can be
critically explored and interrogated. Looking specifically at
the Palestine context, and inspired by concepts offered by
critical thinkers (Fanon, Said and, in particular, Gramsci), it
suggests that an 'intellectual function' can be found in (un)
conventional milieus: in forms and spaces where people
narrate, signify and elaborate their understanding of the
world in a constant 'hegemonic-pedagogic' relationship
with their surroundings and with the social, political and
economic relations that they live in daily.
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حسان القطاونة
Hassan Elkatawneh
حاصـل على الدكتـوراه يف السياسـات العامـة مـن جامعـة
 مؤسـس اللجنـة العربيـة.)والـدن (الواليـات املتحـدة األمريكيـة
 كتـب أبحاث ًـا موسـعة يف مواضيـع.لحـل النزاعـات والوسـاطة
ّ
 عضـو الرابطـة الوطنية.اإلدارة العامـة وحـل النزاعـات واإلرهـاب
. والجمعيـة األمريكيـة للإدارة العامـة،للقيـادة والنجـاح

Public Policy PhD Graduate from Walden University, USA.
Founder of the Arab Committee for Conflict Resolution
and Mediation. He has conducted extensive research in
public administration, conflict resolution, and terrorism
studies. He is a member of the National Association for
Leadership and Success and the American Society for
Public Administration.

مؤرشات املظامل الجامعية ورشعية الدولة
والتدخل الخارجي واإلرهاب العاملي

Grievance Group Index, State Legitimacy
Index, External Intervention Index, and
Global Terrorism

تهـدف هـذه الورقـة الكميـة التـي تشـمل قطاعـات عـدة إىل
وضـع تشـخيص أكثر دقـة للعوامـل املح ّرضـة على اإلرهـاب عرب
،دراسـة قـدرة متغيرات مسـتقلة (مـؤرش املظـامل الجامعيـة
 ومـؤرش التدخـل الخارجـي) على،ومـؤرش رشعيـة الدولـة
التنبـؤ باملتغير التابـع (مسـتوى اإلرهـاب العاملـي) يف
 دولـة162  شـملت الدراسـة بيانـات مـن.2017-2006 الفترة
 مـن سـكان%99.7  تغطـي،أعضـاء يف منظمـة األمـم املتحـدة
 وقدمـت نظريتـا اللعبـة والعمليـة السياسـية اإلطاريـن.العـامل
 واسـتُخدم تحليـل االنحـدار اللوجسـتي.النظريين للدراسـة
املتعـدد الحـدود لتقويـم مثـرة التفاعـل يف العالقـة بين
مـؤرشات املظـامل الجامعيـة ورشعيـة الدولـة والتدخـل
 وبيّنت نتائج الدراسـة أن.الخارجـي ومسـتوى اإلرهـاب العاملي
العالقـة بين مسـتوى اإلرهـاب واملتغيرات املسـتقلة تختلـف
 فالتفاعـل بين مـؤرشات املظـامل.باختلاف مسـتوى اإلرهـاب
الجامعيـة ورشعيـة الدولـة والتدخـل الخارجـي ارتبـط عكسـ ًيا
مبسـتوى اإلرهـاب العاملـي يف البلـدان التي تتصـف بانخفاض
 بينما،0.99 خطـر اإلرهـاب العاملـي بنسـبة أرجحيـة معدلـة
يف البلـدان ذات املسـتوى املتوسـط واملسـتوى العـايل
 كانـت العالقـة طرديـة ونسـبة األرجحيـة،مـن اإلرهـاب العاملـي
. على التـوايل1.02 و1.01 املعدلـة

The purpose of this quantitative cross-sectional study is
to obtain a more accurate diagnosis of the factors that
incite terrorism through examining the extent to which
independent variables (the Group Grievance Index
(GGI), the Legitimate State Index (LSI), and the External
Intervention Index (EII)) can predict the dependent
variable (the level of global terrorism (GTI)) for the period
between 2006 and 2017. The study included data from the
162 member states of the United Nations, covering 99.7%
of the world's population. Game theory and the political
process theory provided the theoretical frameworks for
the study. Multinomial logistic regression analysis was
used to assess the effect of the interaction on the relation
between GGI, SLI, EII, and GTI. The results of the study
demonstrated that the relationship between the level of
terrorism and the independent variables varies according
to the level of terrorism. Interaction between GGI, SLI,
and EII was negatively associated with GTI in countries
with low GTI risk with an adjusted odds ratio 0.99, but
in the countries with a medium and high level of GTI, the
relationship was positive, and the adjusted odds ratio
was respectively 1.01 and 1.02.
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حسن أحمد عبيد
Hasan Ahmed Obaid
حاصـل على الدكتـوراه يف العلـوم السياسـية مـن جامعـة
، باحث فلسـطيني مقيم يف أملانيا.)دويسـبورغ إيسن (أملانيا
وشـارك يف مؤمتـرات عـن القضيـة الفلسـطينية والحـركات
 ترتكـز أبحاثـه حاليًـا. نشر دراسـات ومقـاالت عـدة.اإلسلامية
على الحـركات اإلسلامية واالجتامعيـة ودورهـا يف االنتقـال
 شـارك يف تأليف كتـاب "الالجئون الفلسـطينيون.الدميقراطـي
." اسـتدامة الحيـاة والتصميم عىل العودة:يف الضفة الغربية

PhD in Political Science from Duisburg-Essen University,
Germany. He has taken part in several conferences and
published many articles about the Palestinian cause
and Islamic movements. Hassan's research currently
focuses on Islamic and social movements and their role
in democratic transition. He co-authored The Palestinian
Refugees in the West Bank: the Sustainability of Life
and Determination to Return.

التحوالت األيديولوجية للحركات االجتامعية
 حالتا اإلخوان املسلمني:اإلسالمية يف مرص
والدعوة السلفية

The Ideological Transformations of Islamic
Social Movements in Egypt: The Cases of
the Muslim Brotherhood and the Salafist
Call between 1981 and 2013.

،تقـارن الورقـة بين اإلخـوان املسـلمني والدعـوة السـلفية
ً مسـتخدم
 مبا فيها،ة تقنيـات تحليل الحاالت الفرديـة وتعميمها
،2013-1981  وتدرس الفترة.تأثريات كل حالة والشـبكات السـببية
أي منـذ تـويل محمـد حسـني مبـارك الحكـم حتـى إطاحـة
 ومحاولـة،2013  يوليـو/ متـوز3 الرئيـس محمـد مـريس يف
 كيـف أث ّرت التغريات ضمن شـبكات السـلطة:اإلجابـة عـن السـؤال
يف النظـام يف التحـول األيديولوجـي للحـركات اإلسلامية يف
مرص؟ وتهدف إىل دراسـة تأثري شـبكة السـلطة يف النظام من
حيـث التحـول األيديولوجـي للحـركات االجتامعية اإلسلامية يف
 تفسير، إال جزئيًـا، وتـرى أن البنيـة السياسـية ال ميكنهـا.مصر
" مفـرد-  وأن التفسيرات القامئـة على "عامـل،هـذا التحـول
 لذلـك توسـع إطارنـا التحليلي.فحسـب ليسـت كافيـة لفهمـه
ومتـدد ليشـمل شـبكات أيديولوجيـة واقتصاديـة وعسـكرية
 يفMichael Mann  ووفقًـا لنظريـة مايـكل مـان.وسياسـية
 فإن كل شـبكة من هذه الشـبكات "مرتكزة،السـلطة االجتامعيـة
 ويسـاعد."يف وسـائل مختلفـة للتنظيم والسـيطرة االجتامعية
اإلطـار النظـري لِمان يف تسـليط الضـوء على بعـض الشـبكات
املرتابطـة التـي سـاهمت يف إحـداث تغييرات داخـل النظـام
 وتوضـح الدراسـة كيف شـكلت هـذه التغيريات أسـاس.املصري
.التحـول األيديولوجـي للحـركات االجتامعية اإلسلامية يف مرص

This thesis compares the Muslim Brotherhood and Salafist
Call, using cross-case analysis techniques including caseordered effects and causal networks. It considers the time
span between 1981 and 2013, which is shaped by the rule
of Hosni Mubarak until the Islamist president, Mohamed
Morsi, was ousted on 3 July 2013. The main question in
this analysis asks how changes within the regime's power
networks affected the ideological transformation of Islamic
movements in Egypt. The study examines the effect of the
regime's power network on the ideological transformation
of the Islamic social movements in Egypt. It argues that
the political structure is only partially able to explain that
transformation and "single-factor" explanations alone are
not sufficient for its interpretation. It stretches our analytical
framework and expands it to include ideological, economic,
military, and political networks. According to Michael Mann's
theory of social power, each of these networks "is centered
on a different means of organization and social control".
Mann's theoretical framework helps to highlight some of the
interconnected networks that contributed to changes within
the Egyptian regime. In addition, the thesis will address
how such transformations were the basis of the ideological
transformation of the Islamic social movements in Egypt.
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حسناء مختار
Hasnaa Mokhtar
 جامعـة كالرك (الواليـات،طالبـة دكتـوراه يف التنميـة الدوليـة
ّ
فـك االرتبـاط
 تركّـز يف أطروحتهـا على،)املتحـدة األمريكيـة
االسـتعامري لإلنتـاج املعـريف بشـأن العنـف الجنـدري يف
 تهـدف أبحاثهـا وكتاباتهـا إىل إيصـال أصـوات.الخليـج العـريب
 عملـت صحافية يف "أراب.النسـاء املسـلامت والتصـدي للعنف
" ونشرت مقـاالت يف "فورتشـن" و"ياهـو" و"باسـتل،"نيـوز
 عملـت مديـرة تنفيذيـة ملركـز الحلـول."و"الفتـاة املسـلمة
. ماساتشوسـتس،السـلمية يف ووستر

PhD Candidate in International Development at Clark
University, USA, currently working on her dissertation,
which focuses on decolonizing knowledge production
of gendered violence in the Arab Gulf. Her research and
writings aim at amplifying the voices of Muslim women
and tackling violence. She has also worked as a journalist
in Arab News, and her articles have appeared in Fortune,
Yahoo, Bustle, and MuslimGirl. Previously, she served
as the Executive Director of the Center for Nonviolent
Solutions in Massachusetts.

 اإلنتاج املعريف:ما وراء الضحايا والجالدين
حول "العنف الجندري" يف الخليج العريب

Beyond Victims and Villains: Knowledge

كيـف ميكـن وضع مفهـوم للعنـف الجندري مناهض لالسـتعامر
 ورسـم سياسـات مناهضـة،يعـزز البحـث واإلنتـاج املعـريف
للعنـف وجهـود التدخـل يف الـدول واملجتمعـات ذات الغالبيـة
املسـلمة؟ تتصـف الكتابـات "اإلنكليزيـة" املعـارصة عـن الخليـج
و
ّ  الخلـ، ً أول: لعـل مـن أهمهـا،العـريب مبجموعـة مـن األمنـاط
مـن التفصيلات والتدقيقـات واملنظـورات الجندريـة والوقائـع
ٌ
)"رجـال بيـض ("خبراء
 ويُنتـج معظمهـا،املحلّيـة ذات الصلـة
، ثان ًيـا." اسـتعامرية/يعملـون يف "مؤسسـات تعليميـة حديثـة
ورهـا الضحـل والـكاره لألجانـب
ّ إلقـاء املركزيـة الغربيـة (بتص
والعنصري تجـاه مجتمعـات الخليـج) ظاللهـا على النقاشـات
 ومجانسـتها بين الروايـات ووصـم،املتعلقـة باملنطقـة
شـح البيانـات والدراسـات املتعلقـة بالعنـف
، ثالثًـا.شـعوبها
ّ
 ال يـزال اإلنتـاج املعـريف ورسـم السياسـات، لذلـك.الجنـدري
 النظـرة: وهما،املتعلقـان بالعنـف الجنـدري رهـن خطابين
،االختزاليـة التـي تقتصر على إنقـاذ املـرأة الخليجيـة الضحيـة
والعقيـدة األبويـة املتمثلـة باملحافظـة على صلاح املـرأة
ً  مسـتخدم،ول رئيسـة
ة منظو ًرا
ّ  تتبـع الورقـة نقـاط تحـ.الخليجيـة
 مبـا يف ذلـك الوصـف اإلثنوغرايف،نسـويًا مناهضً ـا لالسـتعامر
 يف إجـراء أطروحـة عـن العنـف،لتجربـة الباحثـة وتجـارب النـاس
 وتلفـت النظـر إىل.)2018-1919( الجنـدري يف مدينـة الكويـت
أن اسـتمرارية املنظـورات االسـتعامرية يف اإلنتـاج املعـريف
ميا للعنف
ً بشـأن دول الخليـج العربيـة تـؤدي دو ًرا مسـاعدًا ومد
. الفـردي/شـخيص-البنيـوي والبني

Production of "Gender Violence" in the
Arab Gulf

How might a decolonial conceptualization of gender-based
violence inform research and knowledge production, as well
as antiviolence policy making and intervention efforts, in
Muslim-majority countries and communities? Contemporary
literature on the Arab Gulf in the English Language: (1) is
devoid of nuances, gendered perspectives, relevant local
realities, and is predominately produced by white men (the
"experts") located in "modern/colonial educational
institutions"; (2) is Western centric, with its shallow,
xenophobic, and racist depictions of Gulf communities,
overshadows discussions on the region, homogenizing
the narrative and stigmatizing its people; (3) scarcely uses
data and studies on gender-based violence. Consequently,
knowledge production and policy making on gender violence
remain entangled within two discourses: reductionist views
of saving the victimized Arab Gulf woman and patriarchal
dogma of protecting the piety of Arab Gulf woman. Utilizing
a decolonial feminist lens, I, a Saudi American woman, trace
key turning points, including an autoethnographic account
of my experience, and people's experiences, conducting
doctoral research on gender violence in Kuwait City (2018-19).
I draw attention to how colonial methods of producing
knowledge on the Arab Gulf countries continue to aid and
sustain structural and interpersonal violence.
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حمزة املصطفى
Hamzeh Al-Moustafa
PhD student in Middle East Politics at the University of
Exeter, UK and Assistant Researcher at the Arab Center of
Research and Policy Studies. He holds a Master's Degree in
Political Science and International Relations from the Doha
Institute for Graduate Studies, Doha. He has published
many peer-reviewed research papers and a book titled The
Virtual Public Sphere in the Syrian Revolution: Features,
Orientations, and Mechanisms to Create Public Opinion.

طالـب دكتـوراه يف السياسـة الشرق أوسـطية يف جامعـة
 حاصـل على املاجسـتري يف.)إكستر (اململكـة املتحـدة
العلـوم السياسـية والعالقـات الدوليـة مـن معهـد الدوحـة
 باحـث مسـاعد يف املركـز العـريب.)للدراسـات العليـا (الدوحـة
 عمـل باحثًـا تنفيذيًـا يف مركـز.لألبحـاث ودراسـة السياسـات
 ترتكز اهتامماتـه البحثية على قضايا التحول.الشرق للدراسـات
 صـدر لـه كتـاب.الدميقراطـي والحـركات اإلسلامية والجهاديـة
، الخصائـص:م االفترايض يف الثـورة السـورية
ّ "املجـال العـا
 إضافـة إىل بحوث محكمة،"م
ّ  آليـات صنع الـرأي العا،االتجاهـات
.عـدة

Assessing the Impact of Political
Engagement on Syria's Islamist Factions:
An Appraisal of the Transformations of
Ahrar al-Sham, Jaysh al-Islam (Army of
Islam), and Faylaq al-Sham (Sham Legion)

تقويم تأثري املشاركة السياسية يف الفصائل
والت أحرار الشام
ّ  تح:اإلسالمية يف سورية
وجيش اإلسالم وفيلق الشام
 يف مركـز2013 أصبحـت الفصائـل اإلسلامية منـذ بدايـة عـام
)الصراع املسـلح ضـد النظـام السـوري والفصائـل (ميليشـيات
 وأصبـح ذلـك أحد التطـورات الكثيرة التي.الخارجيـة الداعمـة لـه
، وهكـذا أضحـى الصراع املسـلح بالتدرج.تسـم الصراع السـوري
،محصـو ًرا بين النظـام وامليليشـيات املتحالفـة معـه مـن جهة
 يف ضـوء ندرة الدراسـات.والقـوى اإلسلامية مـن جهـة أخـرى
 تسـعى الورقـة لتقديم فهـمٍ أعمق،املتاحـة يف هـذا الصـدد
 أحرار:للحركات اإلسلامية يف سـورية بدراسـة تجارب ثالث منها
 وتحـاول استكشـاف. وفيلـق الشـام، وجيـش اإلسلام،الشـام
آلياتهـا السياسـية ومحـددات سـلوكها واإلطـارات السـياقية
 وتسـعى أيضً ـا ملراقبـة املالمـح.والبنيويـة التـي تعمـل فيهـا
الرئيسـة التـي تشـكل التغير يف الخطـاب والسـلوك والبنيـة
 وتقويـم تأثير هـذه التغييرات يف،التنظيميـة لهـذه الحـركات
 يف ضـوء املسـاعي،استراتيجياتها الحاليـة واملسـتقبلية
 تتنـاول.الدوليـة املختلفـة إلرشاكهـا يف العمليـة السياسـية
 اإلقصـاء والتفكيـك/الورقـة قضايـا االعتـدال يف املشـاركة
 ملـاذا: وتتحـ ّرى عـن إجابـة عـن السـؤال الجوهـري.والتفسير
ولـت الحـركات اإلسلامية املسـلحة السـورية يف خطابهـا
ّ تح
 الحـرب؟/وسـلوكها وبنيتهـا التنظيميـة يف أثنـاء الثـورة

Since the outset of 2013, Islamist factions have been at
the center of the armed struggle against both the Syrian
regime and its foreign-backed factions (militias). This
development has now become one of many shaping the
Syrian conflict. The armed conflict thus became, gradually,
limited between the regime and its allied militias on the
one hand, and the Islamist forces on the other. In light of
the dearth of available studies in this regard, the research
seeks to provide a deeper understanding of Islamist
movements in Syria by examining the experience of three
of them, namely, Ahrar al-Sham, Jaysh al-Islam (Army of
Islam), and Faylaq al-Sham (Sham Legion). It explores
their political mechanisms, determinants of their
behaviour, and the contextual and structural frameworks
in which they operate. Furthermore, it seeks to monitor
the key features that form the discursive, behavioural
and organisational changes of these movements, and
assesses the impact of these changes on their current
and future strategies, in light of the various international
efforts to integrate them into the political process. The
research paper addresses issues of inclusion/exclusionmoderation, deconstruction and explication. It explores
the key question of why the Syrian armed Islamist
movements transformed their discourses, behaviours
and organisational structures during the revolution/war.
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حنا قريطم
Hanna Kreitem
طالـب دكتـوراه ومعيـد مسـاعد ومعيـد مسـاعد يف اإلعلام
 حاصـل.)واالتصـاالت يف جامعـة نورمثربيـا (اململكـة املتحـدة
على املاجسـتري يف إدارة األعمال مـن جامعـة بريزيـت
 تركـز أبحاثـه على تأثيرات اإلنرتنـت والتكنولوجيـا.)(فلسـطني
 مبـا يف ذلـك التفاوتـات الرقميـة املتعلقـة،يف املجتمعـات
 إضافـة إىل التفاوتـات املك ّرسـة،بالتقنيـات الناشـئة حديثًـا
 تتنـاول مشـاريع أبحاثـه القيـود.نتيجـة أشـكال مـن االضطهـاد
املصطنعـة املفروضـة على اإلنرتنـت وعالقتهـا بالنتائـج
 وميـزات تقنيـة بلوكتشين أو توثيـق،امللموسـة السـتخدامها
.التعاملات عبر اإلنرتنـت

PhD Researcher and Associate Lecturer in Media and
Communication at Northumbria University, UK. He holds
a Master's Degree in Business Administration from Birzeit
University, Palestine. His research interests are the effects
of the internet and technology on societies including
digital inequalities related to emerging technologies as
well as inequalities perpetuated as forms of oppression.
His current research projects look at artificial internet
limitations and their relation to tangible outcomes of
internet use and to weaponization of access, and the
blockchain disadvantaged.

 خطوط الهاتف:تحويل النفاذ إىل سالح
واإلنرتنت والبيانات لدعم االضطهاد

Weaponization of Access: Phone Lines,
Internet, and Data to Support Oppression.

تتنـاول الورقـة طرائق الحـ ّد من إمـكان الحصول على تكنولوجيا
،االتصـاالت للحفاظ عىل السـيطرة يف املامرسـة االسـتعامرية
وكيـف تسـبب القـوى املسـيطرة أيضً ـا التفاوتـات الرقميـة
وتحافـظ عليهـا لتعزيـز سـيطرتها ومواجهـة احتماالت قطـف
 يف اتجاه، مبـا فيها البيانـات،مثـار قـدرات تكنولوجيـا االتصاالت
 وآفـاق املشـاركة يف مجتمع،فـرص التحـرر وأعمال املقاومة
، وتبحـث يف قضيـة عالقـات السـلطة يف فلسـطني.الشـبكات
ووصـف كيفيـة سـيطرة إرسائيـل بحكـم األمـر الواقـع والقانـون
 بأشـكالها،على تكنولوجيا االتصاالت يف األرايض الفلسـطينية
 مـن التحكـم يف الوصـول إىل القاعـدة األساسـية:املختلفـة
للمعلومـات ووسـائط اإلعالم واملراقبة والتحكم يف مامرسـة
 إىل االسـتفادة مـن،االتصـال املبـارش عبر اإلنرتنـت والرسـائل
البيانـات املجمعـة وكيـف تسـاهم يف اضطهـاد النـاس تحـت
 مامرسـات، أيضً ـا، وتعـرض.االحتلال ويف دعـم جهـاز األمـن
، يف محاولـة لربطها،مشـابهة يف مناطـق أخـرى من العـامل
عبر تحليـل الجوانـب املشتركة التـي تعـ ّرف فعـل تحويـل النفاذ
 وتركـز.إىل سلاح وعالقـة ذلـك بقوانين اإلنرتنـت الحاليـة
 مـن خلال تجميـع،بالخصـوص على تحويـل النفـاذ إىل سلاح
البيانـات والتحكـم فيهـا السـتغاللها يف فـرض قـرارات أمنيـة
.معينـة على النـاس

This research looks at limiting access to communication
technology as a mechanism for maintaining control within
colonial practice. It looks at how controlling powers induce
and maintain digital inequalities to strengthen their
control and manage possibilities of harvesting powers
of communication technology, including data, towards
emancipation opportunities and acts of resistance, including
prospects for participation in the network society. The
main case under study is power relations in Palestine.
The study describes Israeli de facto and de jure control of
communication technology in Palestinian territory, whether
through controlling access to infrastructure and media,
surveillance and control of online practice, or use of data
collected and utilized to oppress people under occupation as
a tool to support the security apparatus. These practices are
then put into a perspective of power relations to describe it
as an act of weaponization of access. The paper also looks at
similar practices in other areas of the world, trying to connect
them through analyzing common aspects that define the act
of weaponization of access, and how it is related to current
Internet regulations, particularly the latest weaponization of
access through data collection and control for use in securityrelated decisions about people.
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خالد عنبتاوي
Khaled Anabtawi
 ترتكّـز.طالـب دكتـوراه يف معهـد جنيـف للدراسـات العليـا
اهتامماتـه البحثيّـة يف دراسـات الهويـة وسوسـيولوجيا
 عمـل. االسـتيطاين- الفضـاء والحيّـز يف الواقـع االستعامري
 كام عمل مسـاعد،باحثًـا يف مركـز "مدار" للدراسـات اإلرسائيلية
.باحـث يف مركـز "مدى الكرمـل" للدراسـات التطبيقية يف حيفا
املنصـات األكادمييـة والثقافية؛
نُشرت لـه أعمال يف عدد مـن
ّ
منهـا دراسـة عـن وعـد بلفـور يف مجلّـة "مـدار لدراسـات
 ودراسـة عـن الحكـم العسـكري يف الضفـة الغربيـة،"إرسائيـل
."صـدرت عـن مركـز "مـدار

PhD student at the Geneva Institute for Graduate Studies.
His research interests are focused on identity studies,
sociology of space and place in colonial-settler reality.
He worked as a researcher at the Madar Center for Israeli
Studies in Ramallah and as an assistant researcher at the
Mada al-Carmel Arab Center for Applied Social Studies.
He has published works on several academic and cultural
platforms, including a study on the Balfour Declaration
in Madar's Israeli Issues journal, and by Madarb Center
published paper on military rule in the West Bank.

 متثيالته وتصوراته وجدلية:الفضاء الطائفي
االستعامر االستيطاين يف فلسطني املحتلة
1948 عام

Sectarian Space and the Controversy
of Settler Colonialism in 1948 Occupied
Palestine

تسـعى الدراسـة إىل فهـم البنـاء السوسـيولوجي للفضـاء
الطائفـي داخـل البلـدات والقـرى الفلسـطينية يف األرايض
؛ وذلـك ضمـن تت ّبع متثيلات ومتظهرات1948 الفلسـطينية عـام
الطائفيـة داخـل البلـدات على مسـتويات التنظّـم السـيايس
 وقـد جـاءت، والفضـاء السـيايس واملـكاين املحلي،املحلي
، وبنـا ًء عليـه.ورات وتعبيرات مجموعـة البحـث
ّ الدراسـة يف تصـ
تطـرح الدراسـة سـؤال متثيلات الطائفيـة يف القـرى والبلـدات
 فام هـي أهـم.الفلسـطينية يف الداخـل يف وعـي النـاس
يعبر املشـاركون
ورات النـاس وتعبرياتهـم عنهـا؟ وكيـف
ّ تصـ
ّ
ورهم الـذايت لهويّتهـم الطائفية؟ وما هـي التعبريات
ّ عـن تص
السياسـية املحليـة املتعلّقـة بهـذه الهويـة داخـل البلـدة؟
م مـا هـي متظهراتهـا املكانيـة؟ وتتتبـع الدراسـة هـذه
ّ ثـ
التمظهـرات يف إطـار فهـم السـياق السـيايس للمجتمـع
- عـا اسـتعامريًا
ً الفلسـطيني يف الداخـل بوصفـه واق
 وتقـوم الدراسـة على املنهـج.اسـتيطان ًيا يقـوم على املحـو
 كاملقابالت، وتسـتخدم أدوات بحثيّـة كيفيّـة،الفينومينولوجـي
 مـع إيلاء،مقـة يف بلـدات فلسـطينية مختلطـة دين ًيـا
ّ املع
فضلا عـن املشـاهدات يف
ً
،مدينـة شـفاعمرو أهميـة خاصـة
.الواقـع اليومـي للمدينـة

The study seeks to understand the sociological structure
of the sectarian space in Palestinian towns and villages
in the Palestinian territories in 1948. It tracks the
manifestations of sectarianism within towns at the
level of local political organization, spaces and places.
These questions were addressed through the perceptions
and expressions of the research participants. The study
raises the question of people's awareness of sectarian
manifestations in 1948-occupied Palestinian villages and
towns. How do participants express their self-perceptions
of their sectarian identity? What are the local political
expressions related to this identity within the town?
And what are the spatial manifestations? The study
traces these manifestations within the framework of
understanding the political context of Palestinian society
at home as a colonial-settler reality based on erasure.
The study is based on the phenomenological approach,
and uses qualitative research tools, such as in-depth
interviews in religiously mixed Palestinian towns, with
special attention paid to the city of Shefa-'Amr, as well as
observation of the daily life in the city.

29

دنيا الرمييل
Donia Remili
 تعمـل،دكتـورة وباحثـة يف مجـال علـم النفـس االجتامعـي
 ويف،يف كليـة العلـوم اإلنسـانية واالجتامعيـة يف تونـس
 أسـتاذة تعليم.املعهـد الوطنـي للفنـون والحـرف يف باريـس
.شـبه طبـي يف املعهـد العـايل لعلـوم التمريـض يف تونس
حـازت جائـزة رئيـس الجمهورية يف العلوم اإلنسـانية يف عام
 صـدر لهـا "االنتحـار بحرق الـذات لدى التونسـيني العاطلني.2011
 فضـاء للسلام والعلـم أم: و"املدرسـة التونسـية،"عـن العمـل
."مسرح للعنف

PhD graduate and researcher in social psychology at the
Faculty of Humanities and Social Sciences in Tunis and at
the National School of Fine Arts University in Paris. She
currently works as a professor at the Higher Institute of
Nursing Sciences in Tunis and received the President's
Prize in the Humanities in 2011. She has authored a
book on self-immolation among unemployed Tunisians,
as well as several other publications. She is especially
interested in topics related to violence and identity, as
well as emerging problems in health psychology.

:أنواع العنف واملعاناة يف القطاع الصحي
دراسة حالة املمرضني يف والية تونس

Types of Violence and Suffering in the
Health Sector - Case Study of Nurses in
Tunis Governorate

يف خضـم التغيرات االجتامعيـة والسياسـية التـي بـرزت يف
 تفاقمت ظاهرة العنف يف كثير من املجاالت،األعـوام األخيرة
 ويعتبر القطـاع الصحـي مـن بين.مبـا يف ذلـك مـكان العمـل
. على املسـتوى العاملـي،أهـم القطاعـات املع ّرضـة للعنـف
، ترمـي الورقـة مـن خلال منهجيـة مزدوجـة،ويف هـذا اإلطـار
إىل تقويـم أنـواع العنـف وعواملـه ونتائجـه على صحـة
 باسـتخدام اسـتبيان، يف مرحلـة أوىل،املمرضين التونسـيني
 ويف مرحلة ثانية عرب اسـتخدام،يف إطار دراسـة استكشـافية
املقابلات الفرديـة ومجموعـة من االختبـارات النفسـية لتقويم
 وجـرت الدراسـة يف ثالثـة مستشـفيات.الكثير مـن املتغيرات
 إطـا ًرا، وجـرى اختيـار املقاربـة النظاميـة.يف تونـس العاصمـة
.عـا منهج ًيـا للدراسـة
ً نظريًـا ومرج

Amidst recent social and political changes, many areas
have seen increasing violence, including the workplace.
The health sector is among the most important sectors
facing global exposure to violence. This study aims,
using a two-fold methodology, to assess the types and
causes of violence faced by Tunisian nurses as well as
the consequences for their health. A questionnaire in
the framework of an exploratory study forms the first
step, followed by individual interviews and a set of
psychological tests to evaluate variables to complete
the research. Three hospitals in Tunis were sampled and
the systems approach was employed as a theoretical
framework.

. مـن املمرضين تع ّرضـوا للعنـف%75 ،ومـن أهـم نتائـج البحـث
خصوصـا
،ويعتبر العنـف اللفظـي األكثر مامرسـة مـن املـرىض
ً
 وتعـاين هـذه الفئـة املهنيـة.%37  وذلـك بنسـبة،عائالتهـم
 والقلق،%48.3  واإلرهـاق النفسي بنسـبة،القلـق يف العمـل
وتبين
.%54.60 الناتـج مـن الصدمـات النفسـية (ترومـا) بنسـبة
ّ
الدراسـة أيضً ـا وجـود صعوبـات يف االتصـال والتواصـل بين
.خصوصـا يف قسـم الطـوارئ
،املمرضين واملـرىض
ً

Among the most important research results, 75% of nurses
were found to have experienced violence. Verbal violence
was most common, especially by patient families, at
37%. Nurses also suffer from anxiety, from psychological
fatigue at work at a rate of 48.3% and anxiety resulting
from psychological trauma at 54.6%. The study also
shows that there are problems in communication
between nurses and patients, especially in emergency
departments.
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سعاد عدنان
Souad Adnane
PhD Student in Public Policy at George Washington
University, USA. She also works also as a consultant at the
World Bank. Her work consists mainly of legal research and
consultations for client governments regarding reforms in
favor of legal gender equality. She is a Fulbright alumna
and holds an MA in Public Policy with a concentration
in Women's Studies from the same university. Her
publications cover women's economic participation in the
MENA region and women's property rights.

طالبـة دكتـوراه يف السياسـة العامـة مـن جامعـة جـورج
 حاصلـة عـن طريـق.)واشـنطن (الواليـات املتحـدة األمريكيـة
برنامـج فولربايـت على املاجسـتري يف السياسـات العامـة مـع
 مستشـارة.الرتكيـز على دراسـات املـرأة مـن الجامعـة نفسـها
 مهتمـة باألبحـاث القانونيـة واالستشـارات.يف البنـك الـدويل
لزبائـن حكوميين بشـأن إصالحـات مـن أجـل ترسـيخ املسـاواة
 ومشـاركة املـرأة االقتصاديـة يف،القانونيـة بين الجنسين
منطقـة الشرق األوسـط وشمال أفريقيـا وحقوقهـا يف
.امللكيـة

Exploring the Interplay between Women's
Agency and Access to Land Rights in the
MENA

التفاعل بني مكانة املرأة وإمكان الحصول
عىل حقوق األرايض يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا

Strong systems of property rights are correlates of economic
growth and so is women's participation in the economy.
The Middle East and North Africa region records both
the lowest female labour participation in the world and
the lowest scores on the property rights indicator of the
Fraser's Economic Freedom Index. Granting women equal
property rights to men would spur economic growth, first
by strengthening property rights systems in general, and
second by promoting women's economic participation.
The present paper explores, from a legal perspective, two
major aspects of women's property rights, especially in the
MENA: land ownership and self-ownership. Self-ownership
is an important component of women's property rights, yet
often overlooked. Even when the law guarantees women a
certain level of rights to dispose of property, including land,
other aspects of it compromise those rights by undermining
women's self-ownership. Using a mixed methods approach,
the paper first presents a survey of legal restrictions
undermining women's land ownership in the MENA region.
It then highlights the strong association between women's
land rights and self-ownership, as operationalized by
women's freedom of movement, freedom to make decisions
affecting their own lives and freedom from violence.

مثـة ارتبـاط بين األنظمـة القويـة يف حقـوق امللكيـة والنمـو
 وتسـجل منطقـة.االقتصـادي ومشـاركة املـرأة يف االقتصـاد
الرشق األوسـط وشمال أفريقيا أدىن نسـبة لعمل النسـاء يف
 وأقـل الدرجـات على مـؤرش حقـوق امللكيـة يف دليل،العـامل
 إن منـح املـرأة حقوقًـا يف امللكيـة.فريـزر للحريـة االقتصاديـة
 عبر تعزيـز،مسـاوية لحقـوق الرجـل يحفّـز النمـو االقتصـادي
 وعـن طريـق تشـجيع مشـاركة،مـا
ً أنظمـة حقـوق امللكيـة عمو
 يف، مـن منظـور قانـوين، تبحـث الورقـة.املـرأة االقتصاديـة
خصوصـا يف
،جانبين رئيسين لحقـوق املـرأة يف امللكيـة
ً
 ملكيـة األرايض:منطقـة الشرق األوسـط وشمال أفريقيـا
مهما يف حقـوق
وامللكيـة الشـخصية التـي تشـكل مكونًـا
ً
 وحتـى عندمـا يكفـل. لكنهـا غالبًـا ما تُغفـل،امللكيـة للمـرأة
القانـون للمـرأة مسـتوى معي ًنـا مـن الحقـوق يف الترصف يف
 فإن جوانـب أخرى منه تقدم تنازالت يف،مثل
ً  األرايض،األملاك
 تعتمد الورقة.الحقـوق بإضعـاف حقهـا يف امللكية الشـخصية
 وتقـدم عرضً ـا للقيـود القانونية التـي تح ّد،على منهـج مختلـط
 ثـم تسـلّط الضـوء على االرتبـاط القـوي بني.مـن ملكيـة املـرأة
 على النحـو،حقـوق املـرأة يف األرض وامللكيـة الشـخصية
 وحرية اتخـاذ القرارات،الـذي تجسـده عمل ًيا حريتهـا يف الحركة
.التـي تؤثـر يف حياتهـا الشـخصية والتحـرر مـن العنـف
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سعيد الغازي اليمالحي
Said El Ghazi El Imlahi
حاصـل على شـهادة الدكتـوراه يف التاريـخ املعـارص مـن
، ومـن اهتامماته تدبري الشـأن الديني.جامعـة غرناطـة بإسـبانيا
وسياسـات اإلدمـاج الرتبـوي الخاصـة بالطلبـة مـن أصـول
عربيـة يف عـدد مـن مؤسسـات الدولـة اإلسـبانية وحكوماتهـا
 لديـه دراسـتان منشـورتان؛ إحداهما باإلسـبانية.اإلقليميـة
 والثانيـة،تتعلـق بتدبير الحقـل الدينـي اإلسلامي يف إسـبانيا
م موضـوع التطـرف الدينـي يف إسـبانيا بين
ّ بالعربيـة تهـ
.االحتـواء واملواجهـة

PhD Graduate in Contemporary History from the
University of Granada, Spain. His interests include the
management of religion and educational inclusion
policies for students of Arab origin in a number of
Spanish state institutions and regional governments. He
has published two studies: one in Spanish related to the
management of Islam in Spain and a second in Arabic
concerned with the confrontation and containment of
religious extremism in Spain. He is also a Cultural and
Social Mediator.

السياسة الدينية لنظام الحامية اإلسبانية
يف شامل املغرب

Religious Policy of the Spanish
Protectorate System in Northern Morocco

يتعلـق موضـوع هـذا البحـث بدراسـة بنيـة الدولـة الكاثوليكيـة
اإلسـبانية وكيـف أنهـا اسـتطاعت يف ظـروف تاريخيـة مع ّينـة
حكـم إقليـم غالبيـة سـكانه من املسـلمني عىل نحـو ال يتصادم
ُ
 وتنتمي.بتاتًـا مـع معتقداتهم الروحيـة ومؤسسـاتهم الدينية
هـذه الدراسـة إىل األنرثوبولوجيـة التاريخيـة؛ إذ تحـاول تحديـد
 ومراكـز النفـوذ،طبيعـة نظـام الحاميـة االسـتعامري مـن جهـة
 وتفسير،الدينـي يف املجتمـع املغـريب مـن جهـة أخـرى
كيفيـة متكّـن املسـتعمر مـن تدجين املؤسسـات الدينيـة
سياسـيًا واجتامعيًـا؛ سـواء مـن خلال الخطـاب األيديولوجـي
 أو من خالل،الـذي أنتجته الدعاية االسـتعامرية يف تلك الفترة
سياسـات االسـتقطاب الدينـي التـي غريت بصفـة نهائية طبيعة
 ومـن أجـل اإلجابة.العالقـة بين املجتمـع والدولـة يف املغـرب
 اعتمـدت الدراسـة منهجيًـا على دراسـة،عـن هـذه اإلشـكاليات
م هائـل مـن الوثائـق االسـتعامرية املحفوظـة يف
ٍّ وتصنيـف كـ
 مع تحليلهـا ومقارنتها مبصادر،األرشـيف اإلسـباين والفرنيس
ً  أو أجنبيـ،ة كانـت
ً ة مغربيـ
ً تاريخيـة أخـرى؛ عربيـ
ة خاصـة بـدول
.غربيـة منافسـة إلسـبانيا يف منطقـة نفوذها بشمال املغرب

This paper examines the structure of the Spanish
Catholic state and how it was able in certain historical
circumstances to rule a Muslim-majority region in a way
that did not completely clash with their spiritual beliefs
and religious institutions. It is a historical anthropological
study that defines the nature of the colonial protectorate
system as well as the centres of religious influence
in Moroccan society and explains how the colonizer
managed to domesticate religious institutions
politically and socially. This was achieved either through
ideological discourse produced by colonial propaganda
in that period, or through policies that inspire religious
polarization, which ultimately changed the nature of the
relationship between society and the state in Morocco.
The methodology studied and categorised colonial
documents from the Spanish and French archives,
drawing a comparative analysis with other historical
sources from Morocco itself or other countries competing
with Spain.
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سفيان أزواغ
Soufian Azouaghe
باحـث بجامعـة محمـد الخامـس وجامعـة غرونوبل ألـب .ناقـش
أطروحـة دكتـوراه بعنـوان "الصحـة النفسـية يف العمـل يف
املدرسـة العموميـة الحكوميـة :دراسـة املحـددات التنظيميـة
والنفسـية لدى املدرسين املغاربة" يف جامعة غرونوبل ألب
(عـام  .)2019عمـل أسـتاذًا مشـاركًا يف الجامعـة نفسـها ،حيـث
د َّرس عـدّة مـواد؛ مـن بينهـا املنهـج يف العلـوم االجتامعيـة،
وعلـم نفـس العمـل .شـارك يف العديد من املؤمتـرات الدولية
والوطنيـة ،التـي تعنـى بقضايـا الصحـة وجـودة الحيـاة يف
العمـل .كما صـدرت لـه منشـورات متعلّقـة بالصحـة النفسـية
والرفـاه يف الوسـط املـدريس.

Researcher at the Mohammed V University and the
University of Grenoble Alpes. He completed his PhD at
Grenoble University in 2019, where his doctoral thesis was
titled "Mental Health While Working in State Schools: a
Study of Organizational and Psychological Determinants
of Moroccan Teachers". He has worked as an professor at
the same university, where he taught social sciences and
employment psychology methods. He has participated
in many conferences and published research on mental
health and well-being in schools.

مقاربة سيكولوجية للتفاعالت املؤثرة
للمامرسة الرتبوية وظروف العمل يف الصحة
النفسية للمدرسني باملغرب

A Psychological Approach to the Impact
of Educational Practice and Working
Conditions on the Mental Health of
Teachers in Morocco

تشـكّل مهنـة التدريـس يف املغـرب إحـدى املهـن الصعبـة؛
نظـ ًرا إىل مـا تسـتهدفه مـن حيـث خصوصيـة تكويـن اإلنسـان،
وإىل مـا تعرفـه مـن إكراهـات مـن شـأنها التأثير يف صحـة
املشـتغلني بهـا .فـإىل جانـب املداومة على العمـل الرتبوي،
تتعـدد املواقـف التـي تسـتنفر املدرسين ،ومنهـا تلـك
التـي يتعرضـون فيهـا ألنـواع مختلفـة مـن العنـف والعـدوان
داخـل املؤسسـات التعليميـة وخارجهـا ،والتـي اسـتفحلت
ن
مإ ّ
يف األعـوام األخيرة على نحـو الفـت ومثير لالنتبـاه .ثـ ّ
املدرسين يعانـون مشـكالت صحيـة مزمنـة؛ منهـا على وجـه
الخصـوص مـرض السـكري ،وارتفـاع ضغـط الـدم .وتشير بعـض
التقاريـر الوطنيـة ،أيضً ـا ،إىل ظـروف العمـل الصعبـة التـي
مثل ،تدبري األقسـام
ميـارس فيهـا األسـاتذة مهنتهم؛ ومنهـاً ،
املكتظـة ،والنقـص يف املـوارد والوسـائل التعليميـة ،وعـدم
انضبـاط التالميـذ .وبنـا ًء عليـه ،تنـدرج هـذه الدراسـة يف مجـال
علـم النفـس مـن خلال دراسـة الصحـة يف العمل بالنسـبة إىل
املدرسين ،بحيـث نسـعى إىل تحديـد تأثري متطلبـات العمل Job
 demandsودوره يف الصحـة النفسـية Psychological health
بالنسـبة إىل املدرسين املامرسين يف التعليـم االبتـدايئ
والثانـوي باملغـرب.

The teaching profession in Morocco is difficult. It is
both critical to human development and subject to
constraints that affect the health of those involved in
it. In addition to the long-term challenges of teaching,
there are many issues that wear teachers down, including
the various types of violence and aggression they face
inside and outside educational institutions, which have
been exacerbated in recent years. Moreover, many
teachers suffer from chronic health problems, including
diabetes and high blood pressure. Some national reports
document the difficult working conditions for teachers,
which include managing overcrowded departments,
a lack of resources, and lack of discipline in students.
This psychological study investigates the impact of job
demands on psychological health for teachers working in
primary and secondary education in Morocco.
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صابرين عمرو
Sabrien Amrov
طالبـة دكتـوراه يف الجغرافيـا البرشيـة مـن جامعـة تورنتـو
 وزميلـة دكتـوراه يف منحـة دراسـات عليـا مـن مجلـس.)(كنـدا
 تركـز.العلـوم االجتامعيـة واألبحـاث اإلنسـانية يف كنـدا
أبحاثهـا على دراسـة مامرسـات صنـع الفضـاء وتشـكيل الوطـن
 وعبر.للمهاجريـن العـرب يف إسـطنبول بعـد الربيـع العـريب
 يبنـي عملهـا جسـو ًرا بين مجـاالت،تقنيـة الخرائـط اإلدراكيـة
الجغرافيـا العاطفيـة وجغرافيا األديان وقضايـا االنتامء والتاريخ
 نشرت مقـاالت يف صحيفـة نيويـورك تاميـز و.اإلمرباطـوري
.Funambulist

PhD candidate in Human Geography at the University
of Toronto, Canada. She is a CGS-Social Sciences and
Humanities Research Council (SSHRC) doctoral fellow.
Her work examines place-making and homing practices
of Arab migrants in Istanbul after the Arab Spring.
Through cognitive mapping, her work bridges the field of
affective geographies, geographies of religion, questions
of belonging and imperial histories. Her work has been
published by The New York Times, The Funambulist, and
other outlets.

 املهاجرون:تشكيل سورية الصغرى وط ًنا
العرب يف إسطنبول بعد الربيع العريب

Making Home in Little Syria: Arab
Migrants in Istanbul after the Arab Spring

تبحـث الورقـة يف كيف يولّـد املهاجرون العرب شـعور االنتامء
إىل سـورية الصغـرى يف إسـطنبول بعـد الربيـع العـريب
 وهـو اسـم مضلـل لحـي يف إسـطنبول مل،)2013-2011(
 الالجئـون السـوريون، منـذ الربيـع العـريب،يوجـد فيـه بكثافـة
فحسـب بـل وجـد عـدد متزايـد مـن املهاجريـن مـن بلـدان عربيـة
 وتعتمـد على. مثـل اليمـن ومصر وليبيـا والعـراق أيضً ـا،أخـرى
تقنيـات اإلثنوغرافيـا الثقافيـة والسياسـية لسـورية الصغـرى
 كيـف يوجـد مهاجـرون عـرب يف: وتطـرح السـؤال.ومناهجهـا
سـورية الصغـرى روابـط تضامـن حميمـة يف أماكـن هـي يف
اآلن نفسـه قريبـة مـن وطنهـا (جغرافيًـا وثقافيًـا) وبعيـدة عنـه
(بحكـم التاريـخ السـيايس والهويـات السياسـية املختلفـة)؟
واسـتنادًا إىل املعرفـة الجغرافيـة بالحركـة العابـرة للحـدود
) كيف1 : تجيـب عـن ثالثة أنسـاق من األسـئلة،الوطنيـة والهجـرة
يتـداول املهاجـرون العـرب مامرسـات إقاماتهـم الخاصـة؟ ومـا
) كيف2 وق هـذه املـداوالت أو يوقفهـا أو يزعزعهـا؟
ّ الـذي يعـ
يتخلـل التاريـخ اإلمرباطـوري تجـارب املهاجريـن املعـارصة يف
) كيـف تـؤدي3 الهجـرة واالسـتيطان يف سـورية الصغـرى؟
 دورهما كعقدة،ما
ً  وإسـطنبول عمو،سـورية الصغـرى تحديـدًا
،ثقافيـة وسياسـية يف تكويـن هويـة أوسـع عابـرة للوطنيـة
للمهاجريـن العـرب بعـد الربيـع العـريب؟

This paper explores how Arab migrants produce a sense
of belonging in Istanbul's Little Syria after the Arab
Spring (2011-2013). It investigates this question through
a cultural and political ethnography of Little Syria. Little
Syria is a neighborhood in Istanbul with a misleading
name. Since the Arab Spring of 2011–13, it has become a
hub not only for Syrian refugees, but also for a growing
number of migrants from other Arab countries, including
Yemen, Egypt, Libya, and Iraq. My research examines how
Arab migrants in Little Syria create intimate solidarity
connections in places that are both near (geographically
and culturally) and far (by virtue of different political
histories and identities) from their homes. Drawing
from geography scholarship on transnationalism
and migration, the research is guided by three sets of
questions: 1) How do Arab migrants negotiate their
own place-making practices and what might impede,
interrupt or unsettle this negotiation? 2) How do imperial
histories permeate migrants' contemporary experiences
of migration and settlement in Little Syria? 3) How does
Little Syria specifically, and Istanbul more broadly, play
a role as a cultural and political node in the broader
transnational identity-making for Arab migrants after
Arab Spring?
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صالح رشيف
Salah Sharief
حاصـل على الدكتـوراه مـن كليـة الحقـوق يف جامعـة ليـدز
 يف موضـوع نـزع الصفـة،2019 (اململكـة املتحـدة) عـام
 وعىل املاجسـتري يف،اإلنسـانية عـن حـرب الطائـرات دون طيـار
التاريـخ من مدرسـة الدراسـات الرشقيـة واألفريقية يف جامعة
، مؤسـس مؤسسـة ووردسـميث ومديرها اإلداري.)2015( لندن
 فـاز.وهـي رشكـة تعمـل على التدقيـق والتحريـر عبر اإلنرتنـت
مبسـابقة "أطروحـة يف ثلاث دقائـق" التـي تنظمهـا جامعـة
.ليدز

PhD graduate from the University of Leeds, School of
Law, UK, (2019) researching the dehumanization of drone
warfare. He was the winner of the University of Leeds
Three Minute Thesis. He also holds an MA in History from
SOAS, University of London, UK (2015).

The Dehumanization of Drone Warfare
This paper introduces the notion of dehumanization,
elucidates its relationship with detachment and distance,
and demonstrates how technology, in particular
drone warfare, has contributed to detachment and
dehumanization in armed conflict. Drone warfare
is transforming war from defined periods of highintensity conflict in concentrated geographical locations
to continuous and indefinite periods of low-intensity
operations without boundaries. This effectively blurs
the line between war and peace, creating greater
human insecurity towards life. The research concludes
that through physical and psychological distancing,
drones anonymize the enemy, leading to a partial
dehumanization whereby the humanity of a person is
masked, blurred, or faded. This in turn leads to a reduced
resistance to killing and a greater willingness to engage in
low-intensity operations of armed attack. States enjoy the
ability to deploy independent drone operations without
the responsibility of committing to an official armed
conflict. The paper further concludes that while drones
are indeed proliferating and technological advancements
are inevitable, they should be regulated according to their
nature. More specifically, the paper proposes that use of
military drones is limited to official and legally recognized
armed conflicts.

نزع الصفة اإلنسانية عن حرب الطائرات دون طيار
،Dehumanization تُدرج الورقة مفهوم التجريد من اإلنسـانية
 وتشرح كيف،مـي االنفصال واملسـافة
َ وتوضـح عالقتـه مبفهو
 يف، وال سـيام حـرب الطائـرات دون طيـار،سـاهمت التكنولوجيـا
 تعمـل.االنفصـال والتجريـد مـن اإلنسـانية يف النـزاع املسـلح
هـذه التقانـة على تحويـل الحـرب مـن شـكل النـزاع املحـدود
 إىل،بفترات محـددة واملحتـدم يف مواقـع جغرافيـة مركـزة
،شـكل نـزاع ممتـد عىل فترات متواصلـة وإىل أجل غري مسـمى
.يقـوم على عمليـات منخفضـة الحـدة مـن دون أي حـدود
 على،وهـذا يطمـس عمل ًيـا الخـط الفاصـل بين الحـرب والسـلم
ٍ نحـ
و يـؤدي إىل مزيـد مـن انعـدام األمـن اإلنسـاين املتعلـق
 مـن خلال االبتعـاد، وتخلـص إىل أن الطائـرات دون طيـار.بالحيـاة
ٍ  على نحـ، تقـوم بتحديـد هويـة العـدو،الجسـدي والنفسي
و
 حيـث تُحجـب إنسـانية شـخص،يـؤدي إىل تجريـد إنسـاين جـزيئ
 وهذا بـدوره يؤدي إىل انخفـاض مقاومة القتل واسـتعداد.مـا
 تتمتـع.أكبر لالنخـراط يف عمليـات عسـكرية منخفضـة الحـدّة
الـدول بالقـدرة على نشر عمليـات خاصـة ومسـتقلة لهـذه
الطائـرات املقاتلـة مـن دون مسـؤولية التـو ّرط يف نـزاع مسـلح
 وعلى الرغـم مـن االنتشـار الفعلي لهـذه الطائـرات.رسـمي
م تنظيمهـا
ّ  فإنـه ينبغـي أن يتـ،وحتميـة التقـدم التكنولوجـي
وفقًـا لطبيعتهـا ويقترص اسـتخدامها العسـكري على النزاعات
.املسـلحة الرسـمية واملعترف بهـا قانونًـا
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عائشة الراشدي
Aisha Al-Rashdi
طالبـة دكتـوراه يف العالقـات الدوليـة يف جامعـة سـانت
 أطروحتهـا بعنـوان "دراسـة مقارنـة للخطاب،)أنـدروز (إسـكتلندا
الطائفـي الـذي اسـتخدمه النظامان السـوري والبحرينـي أثناء
 حاصلـة على املاجسـتري يف دراسـات."2011 انتفاضـات عـام
،)) مـن جامعـة ليـدن (هولنـدا2014( الشرق األوسـط الحديثـة
 جامعـة،وشـهادة البكالوريـوس مـن قسـم الشـؤون الدوليـة
. زميلـة بحـث يف مركـز الدراسـات السـورية.)2012( قطـر

PhD candidate in International Relations at the University
of St. Andrews, Scotland, and a fellow at the Center of
Syrian Studies. Her working thesis is 'Comparative Study
of the Sectarian Rhetoric used by both the Syrian and
Bahraini Regimes during the 2011 Uprisings.' She holds
an MA in Modern Middle Eastern Studies (2014) from
Leiden University, the Netherlands and an undergraduate
degree from the Department of International Affairs,
Qatar University 2012.

 واعتامد الحل2011 االنتفاضة البحرينية عام
األمني والطائفية آلية بقاء

The Bahraini 2011 Uprising and the
Regime's Securitisation of Sectarianism as
a Survival Mechanism.

تحـاول الورقـة اإلجابـة عـن كيفيـة نجـاة النظـام البحرينـي
وينصـب الرتكيـز على فترة
.2011 وأسـبابها بعـد انتفاضـة
ّ
 وصـولً إىل تأثير الحـدث،التدخـل اإلقليمـي وتبعـات االنتفاضـة
 يف الخطـاب2017 األخير املتمثـل باألزمـة الخليجيـة يف عـام
 مل تكـن2011  وتؤكـد أن انتفاضـة.األمنـي القومـي للنظـام
 بـل نتيجـة املامرسـة السياسـية،عـا طائفيًـا على السـلطة
ً رصا
 وتسـلّط الضـوء على أصـوات الشـارع واألحـزاب.الفعليـة
السياسـية البحرينيـة املختلفـة ومطالبهـا يف أثنـاء احتجاجـات
مشـتها وسـائل اإلعلام الحكوميـة ومزاعـم
ّ  التـي ه2011 عـام
 وهـو خطـاب نجـح يف إظهـار."النظـام عـن "الشرخ الطائفـي
عـا طائف ًيـا ينبغـي "حذفـه" مـن ذاكـرة
ً االنتفاضـة بوصفهـا رصا
 وتبحـث أيضً ـا يف تب ّنـي.املواطنين بسـبب طبيعتـه الطائفيـة
 ثـم الرتاجع،النظـام البحرينـي الحـل األمني وتطييـف االنتفاضة
.عـن ذلـك بوصفـه أداة الحتـواء املوقـف والبقـاء يف السـلطة
وتعتمـد على منظـور التحليـل التاريخـي للخطـاب الـذي يظهـر
أن التفاعـل بين النظـام والنـاس يف ظـروف اجتامعيـة معقدة
.يسـودها النـزاع هـو الـذي سـمح للنظـام بالبقـاء حتـى اآلن

The paper will attempt to answer how and why the
Bahraini regime was able to survive the 2011 uprising. The
focus is on the period of the regional intervention and the
uprising aftermath up to the recent event of the 2017 Gulf
crisis effect on the regime's national security rhetoric.
This research argues that the Bahraini uprising of 2011
was not a sectarian struggle for power, but rather a result
of realpolitik policies. It showcases the diverse voices
and demands of the Bahraini streets and political parties
during the 2011 protests, that were marginalized by the
state media and regime's claims of 'sectarian abyss.'
This discourse succeeded in presenting the uprising as
a sectarian struggle, which need to be 'omitted' from
the citizens memories because of its sectarian 'nature.'
The Bahraini regime's sectarian securitization and later
the de-securitization process of the uprising as a tool to
contain the situation and remain in power is examined
through the lenses of historical discourse analysis. Within
this is the interaction between the regime and the people
in certain complex and conflicted social settings that has
allowed the regime to survive thus far.
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طالبـة دكتـوراه يف القانـون العـام ،جامعـة ليـون (فرنسـا).
حاصلـة على املاجسـتري يف القانـون يف حقـوق اإلنسـان
مـن الجامعـة نفسـها .ترتكـز أبحاثهـا على الحاميـة الدوليـة
مجـال
َ
لالجئين ،وال سـيام الالجئـات .عملـت مسـاعدة يف
البحـث والتدريـس يف كليـة الحقـوق ،يف الجامعـة األردنيـة.
راكمـت خبرة تدريـب قانـوين مـدة عامين يف نقابـة املحامني
األردنيين يف أثنـاء عملها التطوعي باحثـة ومرتجمة يف مركز
عمان لدراسـات حقـوق اإلنسـان.
ّ

PhD student in Public Law at the University of Lyon, France.
Her research focuses on the international protection of
refugees in particular the protection of women refugees.
She holds an LLM in Human Rights from the University of
Lyon. She worked as a research and teaching assistant at
the Faculty of Law at the University of Jordan. She has two
years of legal training at the Jordanian Bar Association
while working as a volunteer researcher and translator
for the Amman Center of Human Rights Studies (ACHRS).

الحامية الدولية للنساء والفتيات الالجئات:
جا
األردن أمنوذ ً

International Protection for Refugee
Women and Girls: Jordan Case Study

تعتبر حاميـة الالجئين يف األردن مـن املواضيـع القانونيـة
التـي تحتـل مكانـ ً
مهما يف الـرأي العـام املحلي؛
وهاجسـا
ة
ًّ
ً
وذلـك على الرغـم مـن التناقضـات القانونيـة املوجـودة يف
"هـش".
ٌّ
نظـام الحاميـة الداخلي الـذي ميكـن وصفـه بأنـه
ن نظـام املفوضية السـامية لألمم املتحدة
وعلى الرغم مـن أ ّ
لشـؤون الالجئين يعتبر مـن أكثر هـذه األنظمـة تطـو ًرا على
املسـتوى العاملـي لحاميـة الالجئين وطالبـي اللجـوء ،فإنـه
ناقصـا أمـام التحديات التـي تواجه األشـخاص األكرث ضعفًا،
يقـف
ً
ومـن ضمنهـم النسـاء والفتيـات؛ مـا يجعـل الحاميـة املتعلقـة
بوضـع الالجئـات وطالبـات اللجـوء مقلقـة أكثر؛ لكونهـن أكثر
عرضـة للخطـر يف هـذه األوضـاع .تناقـش هـذه الدراسـة
موضـوع فاعلية النظـام الدويل لحامية الالجئين يف مواجهة
التحديـات الجديـدة (واملسـتجدة) املتعلقـة بالنسـاء والفتيـات
الالجئـات .وتبـدأ الدراسـة أولً باملسـائل القانونيـة ،بحيـث تع ّرف
الحاميـة التـي تتلقاهـا النسـاء والفتيـات الالجئـات مـن حيـث
الحاميـة التقليديـة امل ُدرجة تحـت اختصاص املفوضية السـامية
ن "مفهـوم الضعـف"
لألمـم املتحـدة؛ ومـن ثـم تناقـش كيـف أ ّ
أساسـا قويًـا لبنـاء حاميـة إضافيـة بالنسـبة إىل النسـاء
يوفـر
ً
املحتاجـات إىل مثـل هـذه الحاميـة؛ وذلـك مـن أجـل االسـتجابة
للتحديـات املعـارصة املتعلقـة بحاميـة النسـاء والفتيـات
الالجئـات ،اسـتنادًا إىل املثـال األردين.

Protection of refugees in Jordan is a legal issue of
utmost concern in local public opinion, despite the
"fragile" legal inconsistencies in the internal protection
system. Although UNHCR is considered one of the most
sophisticated systems at the global level in its protection
of refugees and asylum seekers, it struggles to address the
challenges facing the most vulnerable people, including
women and girls. This is cause for concern considering the
higher risks women and girls face in refugee situations.
This study discusses the issue of the effectiveness of the
international refugee protection system in facing new
(and emerging) challenges related to refugee women and
girls. The paper begins with the legal framework, defining
the protection that refugee women and girls receive
under UNHCR jurisdiction. It goes on to discuss how the
concept of "vulnerability" provides a strong basis for
building additional protections for women in need. This is
related to the contemporary challenges for the protection
of refugee women and girls in Jordan.
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طالـب دكتـوراه يف معهـد البحـوث والسياسـات اإلمنائيـة يف
 حاصل عىل املاجسـتري يف.)جامعـة الـرور يف بوخـوم (أملانيا
التحـول االقتصـادي يف املنطقـة العربيـة من جامعـة فيليبس
 تركـز اهتامماتـه البحثيـة على متويـل إعـادة.)ماربـورغ (أملانيـا
اإلعمار يف البلـدان املتضررة مـن النزاعـات ومتويـل التنميـة
 وشـارك، عمـل مستشـا ًرا اقتصاديًا لدى اإلسـكوا.غير الرسـمية
يف تأليـف تقريـر عـن تداعيـات الحـرب يف سـورية بعنـوان
ولتـه
ّ  بعـد مـرور خمـس سـنوات" م:"سـورية يف حالـة حـرب
.)2016( اإلسـكوا

Financing Reconstruction in
Conflict-Affected Countries

رضرة من
ّ متويل إعادة اإلعامر يف البلدان املت
النزاعات
 أبرزهـا،تواجـه البلـدان الخارجـة مـن نـزاع مسـلح تحديـات هائلـة
التسـوية السـلمية وبنـاء املؤسسـات واالنتعـاش االقتصـادي
 ويتطلّـب التغلـب على هـذه التحديـات تعبئـة.املسـتدام
رؤوس أمـوال ضخمـة لدعـم مختلـف املسـاهامت البرشيـة
 تصبـح.واالجتامعيـة واالقتصاديـة يف مرحلـة إعـادة البنـاء
 نظـ ًرا إىل ضحالة املوارد،حة
ّ الحاجـة إىل االقتراض الخارجـي مل
 وتقلّبـات،املاليـة املتوافـرة لالقتصـادات التـي م ّزقتهـا الحـرب
 يصبـح مـن الضروري، وبنـاء عليـه.أمـوال املعونـة ورشوطهـا
جـدًا تحليـل االسـتدامة املاليـة يف هـذه البلـدان يف مراحـل
وض
ّ مبكـرة لتفـادي عـدم اسـتقرار الوضـع املـايل؛ إذ قـد يقـ
 عىل املديَني،الوصـول إىل هـذا املوقف يف فترة بعد النـزاع
 مكاسـب أعـوام مـن السلام والتنميـة،املتوسـط والطويـل
 تهـدف الورقـة إىل تعريـف.وينـذر باالنتـكاس إىل حالـة النـزاع
 وتسـتخدم.املتغيرات التـي تؤثـر يف هـذه االسـتدامة املالية
تحليـل بيانـات البانـل مـع منـوذج التأثيرات الثابتـة لإلجابـة عـن
كل مـن االسـتثامر
ً  وتظهـر النتائـج األوليـة أن.سـؤال البحـث
 و َريـع، واملسـاعدة اإلمنائيـة الرسـمية،األجنبـي املبـارش
املـوارد الطبيعيـة يُحـدث أثـ ًرا إيجابيًـا ملحوظًـا يف االسـتدامة
. بينما يخلّـف اإلنفـاق العسـكري أثـ ًرا سـلب ًيا جـدًا فيهـا،املاليـة
لكـن الالفـت هـو اكتشـاف أن اإلنفـاق العسـكري يخلـف أثـ ًرا
إيجاب ًيـا يف االسـتدامة املاليـة يف البلـدان التـي ال تعـاين
. كما تفعـل الصـادرات،النـزاع

Countries emerging from armed conflict face enormous
challenges; peace settlement, institution building, and
sustainable economic recovery are prominent among
these. Overcoming such challenges requires mobilizing
huge funds to support various human, social, and
economic interventions during the reconstruction
phase. Given the shallow financial resources in wartorn economies, and the volatility and conditionality
of aid funds, the need for external borrowing becomes
pressing. It becomes crucial however to analyze the fiscal
sustainability in post-conflict countries in early stages
to avoid an unsustainable fiscal position. Reaching such
a position in post-conflict settings can jeopardize -in the
medium to long-run- the gains of years of peace and
development threatening a relapse into conflict. This
research aims to define the determinants affecting fiscal
sustainability in post-conflict countries. It uses panel data
analysis with a fixed effect model to answer the research
question. The preliminary results show that foreign direct
investment (FDI), official development assistance (ODA),
and natural resources rent have a positive significant
impact on fiscal sustainability in conflict-affected
countries, while military expenditure was found to
have a profound negative effect on fiscal sustainability.
Surprisingly however, military expenditure was found
to have a positive impact on fiscal sustainability in
non-conflict countries, along with exports.
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 حاصـل.)طالـب دكتـوراه يف جامعـة سـانت أنـدروز (إسـكتلندا
على ثلاث درجـات ماجسـتري مـن الجامعـة اللبنانيـة األمريكيـة
 ويف االقتصـاد، ويف الشـؤون الدوليـة،(يف إدارة األعمال
 وعلى البكالوريـوس يف االقتصـاد مـن الجامعـة،)التطبيقـي
مدرسـا يف الجامعـة اللبنانية
 عمل.)2008( اللبنانيـة األمريكيـة
ً
 تشـمل اهتامماتـه البحثيـة.2017-2012 الدوليـة يف الفترة
السياسـات الخارجيـة للـدول والفاعلين غير الحكوميين يف
. إضافـة إىل االقتصـاد السـيايس للبنـان،الشرق األوسـط
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 صنع:من مقاومة وطنية إىل العب إقليمي
سياسات حزب الله الخارجية

From National Resistance to a Regional
Player: The Making of Hezbollah's Foreign
Policy

 مـع تركيز عىل،تبحـث الورقـة يف سياسـات حـزب اللـه الخارجية
 فبينام تشـهد دراسـات سياسـاته.تدخّلـه يف سـورية والعـراق
 مل تنل سياسـاته،وا يف اآلونة األخرية
ًّ الداخليـة واإلقليميـة منـ
الخارجيـة يف سـياق عاملـي شـامل مـا تسـتحق مـن الدراسـة
 وتسـعى أيضً ا لتقديـم إجابة.ضمـن العالقـات الدوليـة السـائدة
عـن التسـاؤل املتعلـق مبحفّـزات سياسـات حـزب اللـه الخارجيـة
ودوافعهـا؛ إذ على الرغـم مـن أن الكثير مـن ترصفـات الحـزب
،عـا بالسـلطة
ً وأدواتـه يف السياسـة الخارجيـة يبـدو مدفو
ٍ وعلى الرغـم مـن أن افرتاضـات الواقعيـة تنطبـق إىل
حـد بعيد
 فإن الورقـة تتحدّى،على السـياق اإلقليمـي الذي يعمل فيـه
الفكـرة السـائدة املتمثلـة بتفسير السياسـات الخارجيـة لـدول
الشرق األوسـط (والفاعلين أيضً ـا) مـن منظـور واقعـي بحـت؛
، عبر تحليل عقيدة حـزب اللـه السياسـية والدينية،فهـي تزعـم
 واسـتنادًا.أن سياسـاته الخارجيـة تتأثـر بتب ّنيه مبـدأ والية الفقيه
إىل مـواد أوليـة مسـتمدة مـن مقابلات أُجريـت مـع شـخصيات
 إىل جانـب مجموعـة،رئيسـة يف حـزب اللـه ومقابلات أخـرى
 تقـدّم الورقـة إطـار تحليـل،واسـعة مـن املصـادر الثانويـة
منهجـي لبحـث دور األيديولوجيا يف السياسـات الخارجية لحزب
 وتزعـم أن اهتامم الحزب باالسـتقرار واألمن هـو ما يجعله.اللـه
 ال تتعـارض بالضرورة مـع معتقداتـه،يتّخـذ قـرارات براغامتيـة
.األيديولوجيـة

This paper studies Hezbollah's foreign policy, concentrating
on Hezbollah's intervention in Syria and Iraq. While
there has been a growth in the study of Hezbollah's
domestic and regional politics recently, its foreign policy
in a global systemic context remains understudied within
mainstream International Relations. This paper seeks to
uncover the motives and drivers of Hezbollah's foreign
policy. Although many of Hezbollah's foreign policy actions
and tools seem to be power driven and the assumptions
of realism are very applicable to the regional context
that Hezbollah operates in, this paper challenges the
mainstream notion of explaining foreign policies of Middle
East states (and actors) from a purely realist perspective. By
analyzing Hezbollah's religio-political doctrine, this paper
argues that Hezbollah's foreign policy is influenced by its
subscription to the ideology of Wilayat al-Faqih. Drawing
upon primary material from interviews conducted with
main Hezbollah figures among other interviews, in
addition to reviewing a wide set of secondary sources;
this research introduce a methodological framework of
analysis for studying the role of ideology in Hezbollah's
foreign policy. I argue that Hezbollah's concern of stability,
security and survival that makes the party take pragmatic
decisions do not necessarily contradict with its ideological
beliefs.
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طالـب دكتـوراه يف النظريـة السياسـية يف جامعـة غوتيـه
 لـه كتاب بعنـوان "العدالة االجتامعية الدسـتورية.)(فرانكفـورت
 بحـث يف منـوذج:يف الفكـر الليبرايل السـيايس املعـارص
 "الليرباليـة السياسـية: ولـه أيضً ـا أبحـاث محكّمـة؛ منهـا،"رولـز
 و"يوتوبيا النظام،"والعدالـة يف الحوار الرولـزي الهابرمايس
ً  إضافـ،"العـادل يف فلسـفة رولـز السياسـية
ة إىل مشـاركة
 بعنـوان "الفكـر الفلسـفي،يف تأليـف كتـاب سـيصدر قريبًـا
وا يف هيئـة تحريـر
ً  عمـل محـر ًرا وعضـ."املعـارص يف سـورية
 كام أنـه عضـو يف الجمعية السـورية للعلوم،"مجلـة "قلمـون
. واالتحـاد العـام للكتـاب والصحفيين الفلسـطينيني،االجتامعيـة

Political Theory and CommunitarianCultural Conflicts: Normative and
Descriptive Approaches to Syria

- النظرية السياسية والنزاعات الثقافية
، مقاربتان بشأن الحالة السورية:الجامعاتية
معياريًّا ووصف ًّيا

The study discusses Syria and its sectarian (communitariancultural) conflicts in the context of contemporary
political theory. It is based on the question: What is the
best approach to design a normative and sustainable
democratic political model in this case? The answer
to this question stems from two hypotheses: the first
is a coexistence settlement (a descriptive approach)
in which all sectarian components are represented.
This would have to guarantee a balance between the
majority and minorities (demographically), rather than
the competing forces they represent — particularly in
light of the dominance of one sectarian minority seen
in recent decades—as a transitional settlement based
on a consensus about the constitutional principles for
this model. The second is represented by a consensus
and can be applied in this case (a standardized Rawlsian
approach). Here, the study discusses foundational
problems in the Rawlsian approach, especially regarding
liberal neutrality; society must politically treat its
citizens in a neutral manner with respect to their welfare
(including their communitarian- cultural welfare). Finally,
the study suggests a deeper reading of components of
Syrian cultural groups - the majority and minorities - to
discover common values in the public mind that might
justify, in part or in whole, the possibility of a consensus on
the constitutional principles of a normative, sustainable
and democratic political model. In this context, the study
suggests a new approach regarding Syria related to the
consensus, in a manner appropriate to the Syrian context.

تناقـش الدراسـة الحالـة السـورية ونزاعاتهـا الطائفيـة (ثقافية
، جامعاتيـة) يف سـياق النظريـة السياسـية املعـارصة مـا املقاربـة املالمئـة لنموذج سـيايس:وتنطلـق مـن السـؤال
دميقراطـي معيـاري ومسـتدام يف هـذه الحالـة؟ وتنطلـق
اإلجابـة عـن هـذا السـؤال مـن فرضيتين؛ أوالهما تسـوية
تعايشـية (مقاربـة وصفيـة) تتمثـل فيهـا املكونـات الطائفيـة
 ولكـن مبـا يضمـن التـوازن بينها مـن حيث هـي أكرثية،جميعهـا
-  ال ما متثله من قـوى غلبة متنازعة،)وأقليـات (إحصائيًـا سـكانيًا
وال سـيام يف ظـل غلبـة أقليـة طائفية معيّنة مثلما هي الحال
 ومبـا هـي تسـوية انتقاليـة مؤسسـة- يف العقـود األخيرة
مـا
ّ  أ.إلجماع متشـابك بشـأن مبـادئ دسـتورية لهـذا النمـوذج
ثانيتهما فهـي تتمثّـل بإجماع متشـابك وإمـكان تطبيقـه يف
 تناقش، وهنـا.)جهة
ِّ هـذه الحالـة (مقاربـة رولزيـة معياريـة مو
 وال سـيام،الدراسـة مشـكالت تأسيسـية يف املقاربـة الرولزيـة
بشـأن الحيـاد الليبرايل؛ فعلى املجتمـع أن يعامـل مواطنيـه
سياسـيًا بطريقـة محايـدة يف ما يخص ما ميثلونـه من خري (مبا
 تقترح الدراسـة،يرا
ً  أخ.) الجامعـايت- يف ذلـك الخير الثقـايف
 الجامعاتيـة السـورية (األكرثيـة- اسـتقراء املكونـات الثقافيـة
 الكتشـاف القيم املشتركة يف العقـل العام التي،)واألقليـات
 إمكان إجامع متشـابك بشـأن املبادئ، جزئ ًيـا أو كل ًيـا،وغ
ّ قـد تُسـ
.الدسـتورية لنمـوذج سـيايس دميقراطي معياري ومسـتدام
ويف هـذا السـياق تحـاول الدراسـة اقتراح مقاربـة جديدة يف
 عىل نحـو مالئم،الحالـة السـورية متعلّقـة باإلجماع املتشـابك
.للواقـع السـوري وخصوصيتـه
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مصطفى نور الله
Mustafa Nourallah
طالب دكتوراه يف إدارة األعامل يف جامعة السويد الوسطى
سـا يف مرحلـة
ً  يعمـل مد ّر.ومركـز بحـوث العالقـات االقتصاديـة
 يركـز.البكالوريـوس والدراسـات العليـا يف الجامعـة نفسـها
بحثـه على الخدمـات املاليـة واملرصفية عرب الهاتـف املحمول
 نرش يف عدد من املجالت.والتمويـل الرقمـي وعالقات العمالء
." مثـل "املجلـة الدوليـة للدراسـات األورومتوسـطية،املحكمـة
 منهـا "املجلـة الدوليـة،عمـل محـر ًرا يف صحـف دوليـة عـدة
."للإدارة والتمويـل اإلسلامي يف الشرق األوسـط

PhD student in Business Administration at Mid Sweden
University, Sweden, and the Centre for Research on
Economic Relations. He also teaches courses for both
undergraduates and graduates. His research focuses
on banking, financial mobile services, digital finance,
and customer relations. He has published in peerreviewed journals such as International Journal of EuroMediterranean Studies and acted as a reviewer for several
international journals such as International Journal of
Islamic and Middle Eastern Finance and Management.

فهم ثقة الشباب الفورية بالعملة الرقمية
غري السيادية

Understanding Young Individuals' Initial
Trust in Non-Sovereign Digital Currency

تسـتخدم الورقـة النظريـة املوحـدة لقبـول واسـتخدام
Theory of Behavioral التكنولوجيـا ونظريـة املاليـة السـلوكية
 السـتقصاء ثقـة الشـباب الرسيعـة بالعملـة الرقميـةFinance
 كيـف يفهـم: وتحـاول اإلجابـة عـن السـؤال.غير السـيادية
الشـباب العالقـات بين عوامـل املاليـة السـلوكية (املعلومـات
 وعوامـل، والنـزوع إىل الثقـة،)والتح ّيـز يف اتخـاذ القـرارات
حـدة لقبـول التكنولوجيـا واسـتخدامها (دافـع
ّ النظريـة املو
املتعـة ووجـود ظـروف مالمئـة والتأثير االجتامعـي والجهـد
 ورسعـة إبداء الثقـة؟ تتألف الورقة،)املتوقـع واألداء املتوقـع
، مراجعـة األدبيـات لوضـع إطـار نظـري: هـي،مـن أجـزاء رئيسـة
 وعرض للدراسـات السـابقة،ومقابلات مـع املجموعـات البؤرية
 ثم اختيار ع ّينة من الشباب،املسـتخدمة يف تشـكيل االسـتبيان
 يُسـتخدم تحليـل العوامـل،يرا
ً  وأخ.وفقًـا ملعايير مختلفـة
 وتسـلّط النتائـج.ومنذجـة املعادلـة الهيكليـة الختبـار الفرضيـات
.الضـوء على العالقـات بين العوامـل املدروسـة واآلثـار

The study utilizes the unified theory of acceptance and
use of technology (UTAUT) and the theory of behavioral
finance to investigate young individuals' initial trust in
non-sovereign digital currency. It tries to answer the
following research question: how do young individuals
perceive the relationships between (i) behavioral finance
factors (information and decision-making biases), (ii) trust
propensity, (iii) factors of UTAUT (hedonic motivation,
facilitating condition, social influence, effort expectancy,
and performance expectancy), and initial trust? The
research process consists of four main parts, including
a literature review, focus group interviews and previous
studies utilized to design a questionnaire, a sample of
young individuals selected due to various criteria and,
finally, a factor analysis and structural equation modeling
used to test hypotheses. The findings shed light on the
relationships between the studied factors, and several
implications.
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نانار هواش
Nanar Hawach
حاصـل على الدكتـوراه يف العلـوم السياسـية مـن جامعـة
بروكسـل الحـرة (بلجيـكا) واملاجسـتري يف النزاعـات الدوليـة
 باحث يف السلام.)واألمـن مـن جامعة كينـت (اململكة املتحدة
 يعمـل يف مشروع.)والصراع يف جامعـة أوبسـاال (السـويد
 ويشـارك يف،""سـورية يف برنامـج أوبسـاال لبيانـات النزاعـات
مشروع عـن املقاومـة املدنيـة يف املناطـق التـي يسـيطر
 نشر أبحاث ًـا يف نشرات "أخبـار سـوريا" يف.عليهـا الجهاديـون
 للجرمية املنظمةENACT  وشـارك يف "مـؤرش،برنامج أوبسـاال
." أفريقيـا-

PhD candidate in Political Science at the Université libre
de Bruxelles, Belgium, and a researcher in Peace and
Conflict at Uppsala University, Sweden. He holds an MA
in International Conflict and Security from the University
of Kent, UK. He currently works on the Syria Project at
the UCDP and co-authors a project on civil resistance in
Jihadi held areas. He published UCDP's Syria Bulletins and
participated in publishing "The ENACT Organized Crime
Index – Africa".

Reexamining Strategies of Resilience: A
Study of Regime Resilience and Non-State
Militias in the Syrian Civil War

إعادة النظر يف اسرتاتيجيات القدرة عىل
 دراسة لقدرة النظام وامليليشيات:الصمود
التابعة له عىل الصمود يف الحرب األهلية
السورية

Scholars traditionally emphasize pro-government militias
(PGMs) in civil wars as either indicators or facilitators
of regime or state failure. Yet the rapidly increasing
prevalence of PGMs worldwide raises the question
of why some autocratic regimes opt to employ PGMs
over official state militaries in civil wars. Consequently,
this project aims to widen our understanding of state
function, PGMs and the state's monopoly of violence
during civil wars by investigating Syria as a case study.
Throughout the Syrian Civil War, the regime has employed
PGMs for various purposes. This project will explore what
motivated the regime to employ those militias, as well
as how they have been used, by analyzing the Syrian
regime's strategies of creating, managing and dissolving
PGMs in Syria. This analysis will aid an overall effort
to learn how PGMs affect a regime's resilience and its
ability to maintain governance. I hypothesize that regime
resilience increases throughout civil war in response
to its outsourcing of power and violence to PGMs. The
theories of Schlichte, Foucault, Weber and Eisenstadt
will provide a theoretical framework through which the
Syrian case will be analyzed. Process tracing will be used
to demonstrate a causal chain between the presence of
PGMs and the Syrian regime's resilience and ability to
maintain governance.

يبرز الباحثـون تقليديًـا امليليشـيات املواليـة للحكومـة يف
الحـروب األهليـة بوصفهـا مـؤرشات أو ممهـدات فشـل النظام
 لكـن التزايـد املطّـرد يف انتشـار هـذه امليليشـيات.أو الدولـة
 ملـاذا يفضّ ـل بعـض األنظمـة:يف العـامل يثير السـؤال التـايل
االسـتبدادية اسـتخدامها على جيـوش الدولـة الرسـمية يف
الحـروب األهليـة؟ تهـدف الورقـة إىل توسـيع فهمنـا لوظيفـة
الدولـة وامليليشـيات واحتـكار الدولـة للعنـف يف الحـروب
 وطـوال.األهليـة عبر دراسـة سـورية بوصفهـا حالـة عيانيـة
 اسـتخدم النظـام امليليشـيات،فترة الحـرب األهليـة السـورية
 ويتحـ ّرى هذا املشروع دوافعه السـتخدامها.ألغـراض مختلفـة
 عبر تحليـل استراتيجيات النظـام،وكيفيـات هـذا االسـتخدام
.السـوري املتمثلـة بإنشـاء امليليشـيات يف سـورية وإدارتهـا
وسيسـاعد هـذا التحليـل يف الجهـد املعـريف العـام لدراسـة
كيفيـة تأثير امليليشـيات يف قـدرة النظـام على الصمـود
وتحـاج فرضيـة الدراسـة بـأن قـدرة النظـام
.واالحتفـاظ بالحكـم
ّ
على الصمود تزداد يف الحرب األهلية عرب تسـليم امليليشـيات
 توفـر نظريـات.القـوة والعنـف املالزمين تقليديًـا للدولـة
شـليخت وفوكـو وفيبر وإيزنشـتادت إطـا ًرا نظريًـا تُـدرس مـن
 ويتم اسـتخدام تعقب العمليـات إلثبات.خاللـه الحالـة السـورية
توافـر سلسـلة سـببية بين وجـود امليليشـيات وقـدرة النظـام
.السـوري على الصمـود والحفـاظ على الحكـم
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ندى برادة
Nada Berrada
طالبـة دكتـوراه يف برنامـج "التحالـف مـن أجـل فكـر اجتامعـي
وسـيايس وأخالقـي وثقـايف" متعـدد التخصصـات يف جامعـة
 حاصلـة على املاجسـتري يف الشـؤون.فرجينيـا للتكنولوجيـا
 تـد ّرس حاليًـا البحـث.العامـة والدوليـة مـن الجامعـة نفسـها
،والكتابـة يف قسـم الدراسـات الدوليـة يف الجامعـة نفسـها
وتعمـل مستشـارة يف منـح مرشوعـات البحـث املتعلقـة
بالشـباب يف املغـرب يف مركـز البحـوث والتعليـم والتنميـة
.الدوليـة

PhD candidate in the Interdisciplinary ASPECT Program
(Alliance for Social, Political, Ethical, and Cultural Thought)
at Virginia Tech, Virginia. She holds an MA in Public and
International Affairs from Virginia Tech. Berrada currently
teaches Research and Writing in International Studies at
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to research projects concerning youth in Morocco at
the Center for International Research, Education, and
Development (CIRED).

 تأطري املامرسات:كفاح الشباب للبقاء
اليومية املؤثرة للشباب املغريب

Young People Getting By: Contextualizing
Everyday Practices of Agency among
Moroccan Youth

 تكثفـت خطابـات الـدول ووسـائل،2011 يف أثـر انتفاضـات عـام
اإلعلام واملنظمات الدوليـة عـن الشـباب يف الشرق األوسـط
 يُظهرهـم االتجـاه األول فئـة:وشمال أفريقيـا يف اتجاهين
 ور ّوادًا محتملين للبطالة،متثـل تهديـدًا ألمـن الدولة ونسـيجها
 ويعتربهـم الثـاين فئـة متثـل إمكانـات.أو االنحـراف أو التطـرف
. واألمـل يف معالجة علل مجتمعاتهـم وعيوبها،غير مسـتغلة
وهـذا بـدوره يصـور هـؤالء الشـباب بوصفهـم ضحايـا سـلبيني
جـد قدراتهـم على مواجهـة ظـروف
ّ  مـن جهـة؛ ومي،للظـروف
،حياتهـم مـن دون اعتبـار لألوضـاع املعقـدة التـي يواجهونهـا
 ومـع أن الحقائـق الهيكليـة واقعيـة بالتأكيـد.مـن جهـة أخـرى
 فـإن هـؤالء الشـباب يسـتخدمون،ومثبطـة يف بعـض األحيـان
 فهـل.تكتيـكات واستراتيجيات عـدة ومسـاكن رديئـة للبقـاء
ميارس الشـبان والشـابات يف املغرب خيارات حياتهم اليومية
بح ّريـة؟ وكيـف؟ تعتمـد البيانـات على نتائـج دراسـة ميدانيـة
تركـز على اإلمكانـات التمثيليـة لشـباب حـي فقير يف سـيدي
مؤمـن يف الـدار البيضـاء والتحديـات التـي يواجهونهـا بحسـب
 ومـن خلال الرتكيـز.وصفهـم واقـع مسـارات حياتهـم اليوميـة
،على التبايـن يف تعبرياتهـم عن إرادتهـم يف مختلف األماكن
 تحلـل،وفقًـا ألوضاعهـم االجتامعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة
الورقـة االستراتيجيات والتكتيـكات التـي يعتمدونهـا لتحقيـق
.هـذه الغايـة

Following the 2011 uprisings, the discourses of states,
media, and international organizations on youth in
the Middle East and North Africa (MENA) have become
polarized; one as a group that presents a threat to the
security and fabric of the state, potential denizens of
unemployment, delinquency or extremism. The other, as
a group that constitutes untapped potential, the hope
for addressing the ills and flaws of their societies. In turn,
this on the one hand depicts Moroccan and MENA youth
as passive victims of circumstances, on the other hand, it
glorifies their abilities to contest their life circumstances
without taking into account the complex contexts they
confront. While the structural realities are surely real
and sometimes paralyzing, youth deploy several tactics,
strategies and subversive accommodations to get by. This
paper explores whether, and how young men and women
in Morocco exercise their agency in their everyday lives.
The data draws on the findings from a field study focusing
on the agential potentials and challenges of young
individuals from an underprivileged neighborhood of
Sidi Moumen in Casablanca. Focusing on the differences
in their expressions of agency across various spaces
in accordance with their socio-economic and cultural
contexts, this paper analyzes the strategies and tactics
they deploy.
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نغم جعفر مجيد
Nagham Jaafar Majeed
طالبـة دكتـوراه يف تدريـس اللغـة اإلنكليزيـة لغير الناطقين
.)بهـا يف جامعة سـنرتال فلوريـدا (الواليات املتحـدة األمريكية
حاصلـة على املاجسـتري يف اللغويـات مـن كليـة الرتبيـة يف
 عملـت مد ّرسـة يف معهـد اللغـة.)جامعـة ديـاىل (العـراق
 نشرت مقالـة بعنـوان.اإلنكليزيـة يف جامعـة سـنرتال نفسـها
" يف مجلـة "األسـتاذ،""بنـاء املفـردات باسـتخدام اللواحـق
.)(بغـداد

PhD student in the Teaching English to Speakers of Other
Languages (TESOL) Track at the University of Central
Florida (UCF). She holds a Master's degree in Linguistics
from the College of Education at Diyala University, Iraq.
Nagham formerly worked as a Language Instructor
with the English Language Institute at the University of
Central Florida and has published an article on "Building
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دراسة مقارنة لنموذجني يف تقديم األفعال
املركبة

A Comparative Study of Two Models to
Present Phrasal Verbs

يتّسـم تعلّـم األفعـال املركبـة بأهميـة حيويـة يف اللغـة
خصوصـا
،اإلنكليزيـة املكتوبـة واملنطوقـة على حـد سـواء
ً
يتعين عليهـم اسـتخدامها
ملتعلمـي اللغـة اإلنكليزيـة الذيـن
ّ
 تركـز الورقـة.لغـة ثانيـة يف تعامالتهـم اليوميـة مـع متقنيهـا
" يف استكشـاف منـوذج أشـ ّدin"" وout" على حـرفَ الجـر
فاعليـة لتقديم األفعال املركّبة يف سـياق اإلنكليزية بوصفها
 هـل هنـاك فـرق كبير يف: وتطـرح السـؤال التـايل.لغـة ثانيـة
معـدل نجـاح طلاب اللغـة األجنبيـة يف تعلـم األفعـال املركبـة
بين النمـوذج التقليـدي يف التقديـم ومنـوذج االسـتعارة
تصميما
؟ اسـتخدمت الورقـةContainer Metaphor املكنيـة
ً
شـبه تجريبـي ملقارنـة تأثير التعليـم عبر رسـوم تخطيطيـة
)فعلا مركبًـا (مدعومـة بنمـوذج االسـتعارة املكنيـة
ً
16 توضـح
والتوضيـح بالتعريـف فحسـب لهـذه األفعال (بوسـاطة النموذج
 شـارك يف هـذه التجربـة.)التقليـدي لتعليـم األفعـال املركبـة
 مسـجلني يف برنامـج التعليـم، طال ًبـا متوسـطي املسـتوى28
املكثـف للغـة اإلنكليزيـة يف كليـة مرتوبوليتـان (جنـوب رشق
ُسـموا مجموعـة مراقبـة
ّ  ق،)2019 الواليـات املتحـدة يف صيـف
 واسـتُخدمت يف التجربـة أربعـة أنـواع مـن.ومجموعـة تجريبيـة
، أحدهـا لالختبـار املسـبق وثالثـة لالختبـارات الالحقـة،األدوات
 مقارنـة بالنمـوذج،لدراسـة فاعليـة منـوذج االسـتعارة املكنيـة
.التقليـدي

Learning phrasal verbs (PVs) is of vital importance in both
written and spoken English, especially for those who
speak English as a second language (ESL) in their daily
interactions with proficient speakers. This study focuses
on two particles (out and in) to explore a more effective
model for presenting PVs in an ESL context. The research
examines whether there is a significant difference in L2
(second language) students' success rate of learning PVs
between a traditional model and container metaphor
model of presentation. Using a quasi-experimental
design to compare the effect of instruction, imageschematic container illustrations of 16 PVs (supported by
the container metaphor model) were used as well as a
definition-only illustration of the same 16 PVs (supported
by the traditional model of PV instruction). Participants
in this experiment consisted of 28 intermediate-level
students enrolled in intensive English program (IEP)
courses at a Metropolitan College in the southeastern
United States in 2019. The students were divided into
a control group and an experimental group. Four types
of instruments, including one pre-test and three posttests, were used in this experiment to examine the
effectiveness of the container metaphor model compared
with the traditional model.
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نور الله منور
Nour Allah Munawar
 وباحـث،)طالـب دكتـوراه يف جامعـة أمستردام (هولنـدا
 يتمحـور موضـوع.) (قطـرUCL زائـر يف كليـة لنـدن الجامعيـة
أطروحتـه للدكتـوراه حـول إعـادة بنـاء التراث الثقـايف املتأثـر
.بالنزاعـات املسـلحة يف سـورية والعـراق بعـد انتهـاء الصراع
 عبر تسـليط الضـوء،يـدرس دورة حيـاة التراث يف أثنـاء النـزاع
على املواقـف مـن تدمير التراث وإعـادة بنائـه يف مناطـق
 وكيـف يتقاطـع هـذا التدمير وإعـادة البنـاء مـع الهوية،الصراع
.والذاكـرة الجامعيـة

PhD researcher at the University of Amsterdam,
Netherlands, and a Visiting Research Fellow at UCL
Qatar. His doctoral thesis investigates post-conflict
reconstructions of cultural heritage affected by armed
conflicts in Syria and Iraq. His research examines the lifecycle of heritage in conflict, by shedding light on attitudes
towards heritage destruction and reconstruction in
conflict zones, and how they intersect with identity and
collective memory.

 حامية الرتاث املستقبيل:تراث متنافس
لسورية ما بعد الرصاع

Competing Heritage: Curating the Future
Heritage of Post-Conflict Syria

منـذ انـدالع النزاعـات املسـلحة واالنتفاضـات الشـعبية التـي
، وأعقبتـه،2010 صاحبـت الربيـع العـريب الـذي بـدأ يف عـام
 ودمرهـا يف،تع ّرضـت مواقـع التراث الثقـايف ألرضار جسـيمة
 ونجـم عـن الحـرب األهليـة.ة مختلفـون
ٌ غالبيـة األحيـان جنـا
السـورية أرضا ٌر غير مسـبوقة ملواقـع التراث الثقـايف
ٍ  على نحـ،ومعاملـه ومرافقـه
و حفّـز املراقبين والسياسـيني
واملنظمات غير الحكوميـة الدوليـة والوطنيـة على مناقشـة
 وكيـف يُحمى مايض،"آثـار هـذا اإلرضار بالتراث "الـذي ال يعوض
جـا
ً  يتّبـع هـذا البحـث نه.سـورية مـن اسـتمرار أعمال التدمير
ول
ّ  يُبنـى على فرضيـة أن التراث يخضـع لعمليـة تحـ،مختلفًـا
، مـن وجهة النظـر هذه، لذلـك.وتغير مسـتمرة على مـر الزمـن
ّ
ال يعـ ّرض تدمير املواقـع الرتاثيـة وفقدانهـا التراث السـوري
 القـول إن ذلـك يصنـع التراث، يف الواقـع، بـل ميكـن،للخطـر
 وتعـرض الورقـة دالالت.املسـتقبيل لسـورية بعـد الحـرب
التدمير الجـاري وآثـاره وخطـط إعـادة اإلعمار القامئـة على
،تغير مصطلحـات التراث
 وتتت ّبـع.التراث الثقـايف يف سـورية
ّ
 يف سـورية قبـل الصراع الجـاري ويف،واسـتخدامات التراث
 وكيـف ظهـر مصطلـح "التراث" املشـهور دول ًيا لتشـجيع،أثنائـه
.تدمير التراث الثقـايف يف سـورية

Since the beginning of the armed conflicts and public
uprisings that have accompanied the outbreak of the "Arab
Spring" since late 2010, cultural heritage sites have been
hit hard and often destroyed by different perpetrators. The
Syrian Civil War has resulted in unprecedented damage
to cultural heritage sites, monuments, and facilities. This
has provoked observers, politicians, and international
and national non-government organizations to discuss
the impacts of damaging Syria's 'irreplaceable' patrimony
and how to safeguard its past from ongoing destructive
actions. This research takes a different approach, arguing
that heritage is in a constant process of transformation.
When seen in this way, the destruction and loss of
heritage sites is not endangering Syria's heritage but may,
in fact, be seen as creating the future heritage of postwar
Syria. This paper explores the semantics and impact of
continuous destruction and the ongoing reconstruction
plans on the cultural heritage of Syria. It investigates the
transformation of the terminology of heritage in Syria,
and its uses, before and during the ongoing conflict,
and how the internationally renowned term 'heritage'
emerged to promote the destruction of Syria's cultural
patrimony.
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نور عرفة
Nur Arafeh
،)طالبـة دكتـوراه يف جامعـة أكسـفورد (اململكـة املتحـدة
 عملـت مد ّرسـة مسـاعدة يف.حاصلـة على منحـة رودس
ِ
ومحـاضة يف االقتصـاد يف كليـة القـدس
جامعـة كولومبيـا
 أجـرت بحوث ًـا يف السياسـات ملصلحـة منظمـة الشـبكة.بـارد
 نشرت مقالـة يف مؤسسـة.)(شـبكة السياسـات الفلسـطينية
 "إىل أي حد تُعـ ّد خطة التطوير:الدراسـات الفلسـطينية بعنوان
."القطاعـي االستراتيجية للقـدس استراتيجية؟

PhD student at Oxford University and a Rhodes Scholar.
She worked as a Teaching Assistant at Columbia University
and a Lecturer of Economics at Al-Quds Bard College and
conducted policy-oriented research with Al-Shabaka
think tank. Last year, she published an article with the
Institute for Palestine Studies, entitled: "How strategic is
the strategic sectorial development plan for Jerusalem?".

Dependent Development and Networks
of Patronage: A Case Study of Hebron's
Industrial Business Elite

 دراسة حالة:التنمية التابعة وشبكات الرعاية
لنخبة الصناعيني يف الخليل
اسـتُخدم مفهوم التنمية عىل نطاق واسـع لتحليل أثر االحتالل
اإلرسائيلي وسياسـات املانحين يف األرايض الفلسـطينية
 وعلى الرغم من أن هـذا املفهوم يقدم رؤية نافذة.املحتلـة
، فإنـه يخفـي تطـور نخبـة من رجـال األعمال املحليني،ومفيـدة
وال يخربنـا الكثير عـن كيفيـة تغيير اتفـاق أوسـلو العالقـات بين
 وكيـف،إرسائيـل والفاعليـات االقتصاديـة املحليـة الرئيسـة
 تهـدف الورقة إىل.اسـتجابت األخرية للفـرص والقيود املتغرية
 عبر دراسـة تطـور نخبـة قويـة مـن،مـلء جـزء مـن هـذه الثغـرة
 القاعـدة الصناعيـة ومركـز األعمال يف،الصناعيين يف الخليـل
 واسـتنادًا إىل نهـج قائـم على،األرايض الفلسـطينية املحتلـة
 وتسـعى الستكشـاف آليـات نشـوء نخبـة.االقتصـاد السـيايس
خصوصا بعد
،ولهـا
ً
ّ  وتح1967 رجـال األعمال يف الخليـل منذ عام
 وتـروي قصـة تاريخيـة عـن نخبـة الصناعيين يف الخليل.أوسـلو
 عبر تحديـد أصلهـا وطبيعتهـا املتطـورة التـي1967 منـذ عـام
.كثيرا بشـكل عالقاتهـا التجاريـة مـع إرسائيل
تأثـرت
ً

The concept of de-development has been used extensively
to analyze the impact of Israel's occupation and donors'
policies on the Occupied Palestinian Territories (OPT).
While this concept offers useful insights, it obscures
the development of a native business elite and does
not tell us much about how the Oslo agreement shifted
relations between Israel and key local economic actors
and how the latter responded to shifting opportunities
and constraints. This research paper aims to fill part of
this lacuna by examining the development of a powerful
industrial business elite in Hebron—the industrial basis
and trade hub of the OPT. Informed by a political economy
approach, the purpose of this research is to explore the
mechanisms behind the formation and transformation of
Hebron's business elite since 1967, particularly after Oslo.
This paper tells a historical story of Hebron's industrial
business elite since 1967 by charting its origin and
evolving nature, which has been heavily shaped by the
form of its business relations with Israel.
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هديل حسن
Hadeel Hasan
طالبة دكتوراه يف قسـم الدراسـات العربية يف جامعة بامربغ
 حاصلـة على املاجسـتري يف األدب العـريب مـن كليـة.)(أملانيـا
 عضو (منذ.) جامعـة البعـث (سـورية،اآلداب والعلـوم اإلنسـانية
) يف كليـة الدراسـات الرشقيـة العليـا يف جامعـة2012 عـام
.) عملـت مسـاعدة مـد ّرس يف جامعـة كوبـورغ (أملانيا.بامبرغ

PhD candidate in the Department of Arabic Studies,
University of Bamberg, Germany. She holds an MA in
Arabic literature from the College of Humanities and
Arts, Al-Baath University, Syria. Since 2012, she has been a
member of (BaGOS) Bamberg Graduate School of Oriental
Studies. Formerly, she worked as a Teaching Assistant at
Coburg University, Germany.

الوعي الجاميل للقبيح يف األدب العريب
 كاتبات سوريات يف التسعينيات:املعارص

The Aesthetic Consciousness of the Ugly in
Contemporary Arabic Literature – Syrian
Female Writers of the Nineties

 وهي.متثـل الورقـة بحثًـا نقديًـا للخطـاب النسـايئ يف سـورية
دراسـة تحليليـة للمشـهد االجتامعـي والثقـايف للروايـات
السـورية يف تسـعينيات القـرن العرشيـن يف إطـار األوضـاع
.السياسـية والتغيرات االجتامعيـة الحاصلـة يف سـورية آنـذاك
،وتهـدف إىل دراسـة الروايـات النسـائية مـن منظـور جمايل
.ودراسـة أمنـاط اإلدراك الجمايل للقبـح يف كتابـات املـرأة
فهـل يحتـوي القبـح من منظور نسـايئ على العوامل نفسـها
التـي ينطـوي عليهـا املنظـور الذكـوري؟ وتبحـث يف ثقافـة
يرا عن قيم
ً مضـادّة تختلـف قيمهـا وقواعـد سـلوكها اختالفًا كب
 مـن خلال تركيزهـا على ثنائيـة الجامل،املجتمـع السـائد آنـذاك
 وتركّـز على مواقـف املـرأة وطموحاتهـا وتطلّعاتهـا.والقبـح
.ة إىل مجموعـة مـن النظريـات النسـوية
ً  مسـتند،يف كتاباتهـا
 وتوفـر.وتسـتفيد مـن األعمال النظريـة يف علـم الجمال
الفلسـفة القدميـة ونظريـات كانـط وشـيلر الجامليـة األسـاس
.لتحديـد مفهـوم القبـح

This research is a critical study of female discourse in Syria.
It is an analytical study on the socio-cultural landscape of
female Syrian novels in the 90's within the framework of
political circumstances and social changes, which were
going on in Syria at that time. The present research is
structured to examine female novels from an aesthetic
perspective. It aims at studying the aesthetic perception
patterns of ugliness in woman's writings. If looked at
from a female perspective, is ugliness comprised of the
same factors as it would be from a male perspective?
Through focusing on the dichotomy of beauty and
ugliness, the research examines a counterculture whose
values and norms of behavior differ substantially from
those of mainstream society at that time. Additionally,
the present research focuses on women's attitudes,
ambitions and aspirations in their writings. The study
draws on a variety of feminist theories and benefits
mainly from the theoretical endeavors in the field of
aesthetics. Ancient philosophy and the aesthetic theory
of Kant and Schiller provide the ground for identifying the
concept of ugliness.
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طالبـة دكتـوراه يف قسـم اللغـة اإلنكليزيـة والكتابـة اإلبداعيـة
 حاصلة عىل املاجستري.)يف جامعة النكسرت (اململكة املتحدة
يف اللغـة واآلداب والحضـارة الناطقـة باإلنكليزيـة مـن جامعـة
خصوصـا بالكتابـات عن حياة
 تهتم.) الجزائـر،باجـي مختـار (عنابـة
ً
النسـاء العربيـات يف ضـوء الرصاعات السياسـية املعارصة يف
 يوميات: نشرت مقالـة بعنـوان "املرونـة الكوميديـة.املنطقـة
نسـاء عربيـات يف رصاعـات وطنيـة وفكاهـة معارضـة" يف
.)2019 ،2 "دراسـات الكوميديـا" (العـدد

PhD candidate at the Department of English and Creative
Writing at Lancaster University, UK. She is particularly
interested in Arab women's lives and writing that is
informed by contemporary political conflicts in the
region. She holds a Master's in Anglophone Language,
Literature, and Culture from Badji Mokhtar University
Annaba, Algeria. Her publications include "Comedic
Resilience: Arab Women's Diaries of National Struggles
and Dissident Humour" (2019), published in Comedy
Studies (10:2).

الكتابة عن الحياة الرقمية والفعل السيايس
2.0  مقاومة:املعارض للنساء العربيات

Arab Women's Digital Life Writing and the

تبحـث الورقـة يف العالقـة بين الوسـائط الرقميـة وكتابـة
 والفعل السـيايس املعـارض للنسـاء العربيات،السيرة الذاتيـة
،منصـات وسـائل التواصـل االجتامعـي
 وتتنـاول.املعـارصات
ّ
بوصفهـا مواقـع سيرة ذاتيـة ناشـئة للتعبير عـن معارضـة
 أو مـا يشير إليـه البحـث باسـم مقاومـة،اجتامعيـة وسياسـية
غيرت الوسـائط الرقميـة التقاليـد النقديـة
 وتتحـرى كيـف.2.0
ّ
ووسـعت القنوات املتاحة للمشـاركة
يف كتابة السيرة الذاتية
ّ
 وتحلّـل،والنشـاط االجتامعيين والسياسـيني يف املنطقـة
أمثلـة منتقـاة لنسـاء عربيـات معـارصات مـن فلسـطني والعراق
 وتقـدم قـراءة عـن قـرب ملد ّونـة تُكتـب بثلاث لغـات،وسـورية
،للمد ِّونـة والناشـطة االجتامعيـة التونسـية لينـا بـن مهنـي
 إضافـة إىل املونوغـراف الـذي نرشته،"بعنـوان "بن ّيـة تونسـية
 وتهدف.)2011( " مد ِّونة للربيـع العـريب:بعنـوان "بنيَّـة تونسـية
إىل مناقشـة الطرائـق التـي تتيـح فيهـا املعارضـة الرقميـة
 الشـخيص للكتابـة عن السيرة/الوسـاطة بين الحيّـز االفرتايض
 وتؤكد. العامـة/ ومجـاالت املشـاركة والنشـاط املادية،الذاتيـة
منصـات التواصـل االجتامعـي باعتبارهـا
ول إىل
ّ
ّ أن هـذا التحـ
 ال يثير إشـكالية التقاليـد األدبيـة،مواقـع للتعبير عـن الـذات
 بـل يجـدّد الطرائـق،يف التعبير عـن السير الذاتيـة فحسـب
جـه
ّ التـي متكّـن النسـاء يف ظـروف مشـحونة سياسـ ًيا مـن التو
نحـو املجـال العـام واملشـاركة فيـه عبر أشـكال إلكرتونية يف
.الكتابـة عـن الحيـاة

Politics of Dissent: Resistance 2.0

This paper examines the relationship between digital
media, autobiographical writing, and the politics of
dissent by contemporary Arab women. It looks at social
media platforms as emerging autobiographical sites
for the articulation of socio-political dissidence, or
what I refer to as resistance 2.0. The paper investigates
how digital media has altered critical conventions of
autobiographical writing and broadened the available
channels for socio-political engagement and activism in
the region. It looks at selected examples by contemporary
Arab women from Palestine, Iraq, and Syria, and offers a
close reading of Tunisian blogger and social activist Lina
Ben Mhenni's active trilingual blog A Tunisian Girl and her
subsequent monograph Tunisian Girl, Bna'iyya Tunssiyya:
Blogueuse pour un printemps arabe (Blogger for an Arab
Spring 2011). The aim is to discuss the ways in which digital
dissidence enables the mediation between the virtual/
personal spaces of autobiographical expression and the
physical/public spheres of participation and activism. This
shift to social media platforms as sites of self-expression,
the paper argues, does not only problematize the literary
conventions of autobiographical expressions. It also
reworks ways in which women in politically fraught
contexts are able to channel and participate in the public
domain through digitizing life writing forms.
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Yasser Sultan
 يف جامعـة جـورج تـاون،طالـب دكتـوراه يف قسـم التاريـخ
 حاصـل على املاجسـتري يف لغات وثقافـات الرشق.)(واشـنطن
 حيـث،)األدىن مـن جامعـة إنديانـا (الواليـات املتحـدة األمريكيـة
 نـال البكالوريوس.عمـل باحثًـا يف برنامج فولربايـت مدة عامني
 تركـز.)يف الدراسـات اإلسلامية مـن جامعـة األزهـر (مصر
اهتامماتـه البحثيـة على مجـال الرشيعـة اإلسلامية والنـوع
 التفاعـل بين الفقـه اإلسلامي والقانون، وتحديـدًا،االجتامعـي
.واملحاكـم يف القـرن التاسـع عشر يف مصر

PhD candidate in the Department of History at
Georgetown University, Washington. He holds an MA
in Near Eastern Languages and Cultures from Indiana
University, USA, where he was a Fulbright scholar for two
years and a BA in Islamic Studies from al-Azhar University,
Egypt. Sultan's research interest lies in the area of Islamic
law and gender. More specifically, he examines the
interplay between Islamic jurisprudence, law and courts
in nineteenth-century Egypt.

بواكري الرشيعة اإلسالمية وظهور املرأة
 بدايات متباينة ونهايات:يف األماكن العامة
متامثلة

Early Islamic Law and Women's Visibility
in Public: Divergent Beginnings, Similar
Ends

تبين الورقـة أن بعـض األعمال األوىل يف الفقـه اإلسلامي
ّ
 وأنشـأ امرأة مسلمة،قسـم الفضاء العام عىل أسـاس جندري
ّ
ٍ فاضلـة مثاليـة كانـت غير مرئيـة إىل
 ويعنـي تعبير.حـد بعيـد
 عمليات الدفع بالنسـاء، أولهما:"جنـدرة الفضـاء العـام" أمرين
مت صدر
ّ إىل البقـاء داخـل فضـاء املنـزل عبر خطـاب رشعـي متز
 فـ ْرض قيـود مع ّينة عليهن، وثانيهام،عـن بعـض رجال الرشيعـة
،تجسـد هـذه العملية
 وتبحـث يف كيفيات.يف األماكـن العامـة
ّ
 يف بلاد مـا بين النهريـن واملدينـة،جنـدرة الفضـاء فقه ًيـا
 ويهـدف هـذا املنهـج املقـارن إىل تسـليط الضـوء.ورة
ّ املنـ
على االختالفـات بين هذيـن الوسـطني الثقافيين يف تنـاول
 وتهـدف لتحديد بعض.مسـألة ظهـور املـرأة يف الفضاء العام
املجـاالت يف الرشيعـة اإلسلامية التـي أدّت دو ًرا يف عـزل
 وتسـليط الضـوء على املمكنـات التـي،النسـاء داخـل املنـزل
 ومـن،أوجدتهـا هـذه الخطابـات املبكـرة بالنسـبة إىل النسـاء
 وتخلـص إىل.ثـم معرفـة املسـارات التـي فشـلت يف التحقـق
أن الفترة بين أواخـر القـرن الثامـن وأوائـل القـرن التاسـع كانـت
 ويبـدو أن بعـض.فترة ثريـة بالنقاشـات واملجـادالت الفقهيـة
هـذه الخطابـات الرشعيـة املبكـرة كان يسـعى بهمـة لتحويـل
الفضـاء العـام إىل سـاحة للذكـور عبر جعـل وجـود النسـاء يف
.هـذه السـاحة أمـ ًرا غير مرغـوب فيـه

The paper shows how some early works of Islamic law
gendered public space and constructed an ideal virtuous
Muslim woman who was largely invisible. "Gendering the
space" means two things: first, the process of supporting
the seclusion of women in the domestic sphere through a
pietistic legal discourse created by some male jurists; and
second, the imposition of certain restrictions on women
when they are present in the public domain. In order to
do that, the paper examines how the process unfolded
in Mesopotamia and Medina. This comparative approach
aims to highlight the differences between these two
cultural milieus when it came to addressing the question
of women's visibility in public space. The paper's main
goal is to identify some areas in Islamic law that played
a role in prescribing the seclusion of women in the
domestic domain. The second contribution of the paper is
highlighting the possibilities that these early discourses
created for women, hence identifying the paths that were
not taken. The paper concludes that the eighth and early
ninth centuries was a time of flux in opinions. Some of
these early legal discourses seem to have been actively
seeking to render public space a male arena by making
women's presence therein undesirable.
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 يف جامعـة مونرتيـال،حاصلـة على الدكتـوراه يف الفلسـفة
 د ّرسـت يف جامعـة بريزيـت (فلسـطني) وجامعـة.)(كنـدا
 تتنـاول دراسـتها العالقـة بين األخلاق.)كونكورديـا (كنـدا
 مهتمـة مبجـاالت الفلسـفة.واإلجـراءات السياسـية التحرريـة
 نشرت.السياسـية واالجتامعيـة والفلسـفة القا ّريـة واألخلاق
مقالـة عنوانهـا "مـا األدوات التـي يوفرهـا الفكـر الالسـلطوي
"لفهـم املواقـف السياسـية الحاليـة؟ حـوار مـع محمـد باميـه
.)2018 ،يف "السـفري العـريب" (لبنـان

األخالق يف سياق الثورات العربية
م
ّ  ومن ث،تتنـاول هـذه الدراسـة صيرورة بلـورة الـذات األخالقيـة
ظـل تغييرات سياسـية هـي نتـاج
ّ
 يف،الجامعـة املحيطـة بهـا
 وانخراطها،مبـارش لفاعليـة هـذه الـذات ونشـاطها يف بيئتهـا
،تفصيلا
ً
 وعلى نحـو أكثر.يف العمـل السـيايس واالجتامعـي
تطرح هذه الدراسـة سـؤال األخالق يف سـياق الثـورات العربية
، مشـاركة النـاس الفاعلـة يف السياسـة،املعـارصة؛ وتحديـدًا
ً إضافـ
ي ذات وجامعـة يفرتضهـا السـؤال يف هـذا
ّ ة إىل أ
فضل عن
ً
،ي منهـا يتشـكل مـن خلال الفعل الثـوري
ّ  وأ،السـياق
 وتحديـدًا املراحل األولية، ويتيـح سـياق الثورات العربيـة.شـكله
 والتنسـيق،منهـا التـي اتّسـمت بالحـراك املبـارش واملفتـوح
 وعـدم وجـود قيـادة مبعناهـا التقليدي،واإلدارة غير الهرميـة
َ  دراسـ،غير امليداين
ة املفاهيم السياسـية واألخالقية الناتجة
ٍ
حـراك مـن هـذا النـوع مقابـل ما نعرفـه عن السياسـة
مـن شـكل
ً  إضافـ،بشـكلها غير العفـوي واملنظّـم
ة إىل التمحيـص يف
.مـا تطرحـه هـذه التجـارب يف بعدهـا الواقعـي وغير املثـايل
ً  يثير سـؤال العطـاء والتضحيـة الذاتيـة أسـئل،مثلا
ة
ً
،هكـذا
ن كان األفـراد يف هـذه اللحظـات
ْ  وإ،حـول مفهـوم األخلاق
ن
ّ  أم إ،محـددة مسـبقًا
ُ يترصفـون بنـا ًء على منظومـات أخالقيـة
ً اللحظـة تتيـح لهـم بنـا ًء وتجربـ
 وإن،ة ملفاهيـم ورؤًى مختلفـة
كان ميكـن اعتبـار سـياق العمـل السـيايس املبـارش والشـعبي
ً  إضافـ،مكونًـا مميـ ًزا لبنـاء منظومـة أخالقيـة مختلفـة
ة إىل مـا
.تعتمـد عليـه هـذه املنظومـة

Morality in the Context of the Arab
Revolutions

This study explores the process of developing the moral
subject and then the surrounding group, in light of
political changes directly resulting from the effectiveness
of this subject and its activity in its environment, and its
involvement in political and social work. The study raises
the question of morals in the context of contemporary
Arab revolutions. Specifically, the active participation of
people in politics, as well as any subject and group with
which the question is concerned, and which of those
is shaped by the revolutionary act. The context of the
Arab revolutions, specifically the initial stages that were
characterized by direct and open mobility, coordination
and non-hierarchical management, and the absence of
traditional leadership, allows a study of the political and
moral concepts resulting from a movement of this kind
in contrast to traditional institutionalised politics. It also
investigates real lived experiences of revolutions. Thus,
for example, the idea of giving and self-sacrifice raises
questions about the concept of morals: Do individuals in
these moments act based on pre-defined moral systems?
Or does the moment allow them to build and experiment
with different concepts and visions? Can the context of
direct and popular political action be considered a distinct
component of building a different moral system?
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