مؤسسة بحث ّية عرب ّية للعلوم
الدوحة ،وهو
تأسس المركز
السياسات في ال ّتاسع من حزيران  /يونيو  2010في ّ
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
ّ
ً
السياسات ونقدها وتقديم البدائل ،سواء
وإضافة إلى كونه مرك ًزا أكاديم ً ّيا لألبحاث ،يولي المركز
االجتماع ّية واإلنسان ّية،
ً
اهتماما لدراسة ّ
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
كانت سياسات عرب ّية أو سياسات دول ّية تجاه المنطقة العرب ّية ،وسواء كانت سياسات حكوم ّية ،أو سياسات
ّ
ات
والدول العرب ّية بأدوات العلوم االجتماع ّية واالقتصاديّة والتاريخ ّية وبالفكر والنظريّة،
يعالج المركز قضايا المجتمعات ّ
وبمقاربات ومنهج ّي ٍ
ٍ
ومصالح مشتركة ،ويعمل على
عربي ،ومن وجود سمات
وإنساني
قومي
للتخصصات .وينطلق من افتراض وجود أمن
تكامل ّية عابرة
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
البحثي ومجمل إنتاجه.
كبرامج وخطط من خالل عمله
صياغة هذه الخطط وتحقيقها ،كما يطرحها
َ
ّ
والتطبيقي .ويسعى إلى ترجمته عمل ً ّيا عبر تنفيذ أنشطة مختلفة وإطالق
النظري
األكاديمي
يؤ ّدي المركز دورًا مبادرًا وفاعال في البحث
ّ
ّ
ّ
متنوعة في المنطقة العرب ّية .وبكلمات أخرى ،ال تقتصر وظيفته على كونه مرك ًزا لألبحاث الفكريّة ،بل يعمل ً
أيضا على إنتاج
مبادرات
ّ
العام ولص ّناعه ،وخطط عمل ومقترحات تطبيق ّية عرب ّية.
تحليالت وأوراق مفهومة للرّأي
ّ

السنوي الثاني للعلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة
المؤتمر
ّ
السنوي الثاني للعلوم االجتماع ّية واإلنسان ّية،
السياسات المؤتمر
يعقد المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
ٍّ
لكل منهما
في الفترة ما بين  31 - 30آذار /مارس  ،2013ويتمحور المؤتمر هذا العام حول موضوعين؛
السنوي وهما« :جدل ّية االندماج االجتماعي وبناء
مسار منفصل وجلسات
خاصة به تحت سقف المؤتمر ّ
ّ
الدولة واأل ّمة في الوطن العربي» ،و«ما العدالة في الوطن العربي اليوم؟».
ّ

اليوم األول  -السبت  30آذار  /مارس 2013
 09:00 -08:30تسجيل
 - 10:00 - 09:00قاعة لوسيل
محاضرة افتتاحية
رئيس الجلسة :د .النور حمـد

عن ليبرالية في لبنان تتحصن بدمج االفراد في طوائفهم
د .أحمد بعلبكي

العدالة في حدود ديونطولوجيا عربيّة
د .فهمي جدعان

موضوع  :جدلية االندماج االجتماعي

موضوع  :ما العدالة في الوطن العربي اليوم

قاعة لوسيل

المختصر
قاعة ُ

الجلسة األولى

الجلسة األولى

12:00 - 10:00

المجتمع العربي والبحث االجتماعي

خلفيّ ٌة نظري ّ ٌة ومفاهيم

رئيس الجلسة :د .أسماء العطية

رئيس الجلسة :د .ابراهيم العيسوي

د .أنطوان مسرّة :مفاعيل البعد االنساني على االندماج االجتماعي وعلى فاعل ّية البحث االجتماعي.

د .مراد دياني :أصالة اتِّساق الحريّة االقتصاديّة والمساواة االجتماع ّية في نظريّة العدالة.

ّ
وتعطل االندماج.
الدولة العرب ّية :بين إخفاقات البناء
د .باقر النجارّ :

د .سعيد بنسعيد العلوي :العدالة أ ّو ًلا :من وعي ال ّتغيير إلى تغيير الوعي.

علي عبد الرؤوف :االندماج االجتماعي بين مأزق الهويّة ّ
وفخ العولمة.
د.
ّ
الحي :نموذج قياس ال ّنزعة االنفصال ّية لألقل ّيات في الوطن العربي.
د .وليد عبد
ّ
 12:30 -12:00استراحة قهوة

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية
14:30 - 12:30

المغرب العربي وآليّات االندماج االجتماعي

خلفيّ ٌة نظري ّ ٌة ومفاهيم

رئيس الجلسة :د .عبد الرّحيم بنحادة

رئيس الجلسة :د .انطوان سيف

الدولة المجال ّية في البالد ال ّتونسية والمغرب األقصى وآل ّيات االندماج فيها
د .عبد الحميد هنية :بناء ّ
(في ما بين القرنين .)19-17

الحداد :جدل ّية العدالة والحريّة في ضوء ّ
الثورات العرب ّية.
محمد
د.
ّ
ّ

د .امحمد مالكي :االندماج االجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب الكبير.

استثنائي.
وضع
عبد العزيز لبيب :إحراجات العدالة في
ٍّ
ٍ
د .نجمة حبيب :العدالة واالشتراك ّية ومفهوم المساواة في الكتابات العرب ّية المعاصرة.

ٌ
النص الغنائي
دراسة في
الفن المغربي جاذ ًبا لالندماج االجتماعي:
د .محمد همام:
ّ
ّ
لمجموعة ناس الغيوان.

 14:30استراحة غداء
 - 18:30قاعة لوسيل
االفتتاح الرّسمي للمؤتمر

موضوعي المؤتمر :العدالة واالندماج االجتماعي.
كلمة د .عزمي بشارة حول
ْ
كلمة سعادة ّ
الشيخ عبد اهلل بن علي آل ثاني ،رئيس جامعة حمد بن خليفة.
كلمة د .كمال عبد اللّطيف :تقرير لجنة الجائزة العربيّة للعلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة لهذا العام.
محاضرة

ّ
تشكل الجماعات السياسيّة.
المستشار طارق البشري  :حول حركيّة
حفل عشاء

اليوم الثاني  -األحد  31آذار  /مارس 2013

موضوع  :جدلية االندماج االجتماعي

موضوع  :ما العدالة في الوطن العربي اليوم

قاعة لوسيل

المختصر
قاعة ُ
11:00 -09:00

الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة

االندماج االجتماعي والمواطنة :الحالة المصريّة

العدالة االنتقالية

رئيس الجلسة :د .ثناء عبد اهلل

رئيس الجلسة :د .فريدة بناني

د .علي جلبي :االندماج االجتماعي والمواطنة ال ّنشطة :مصر بعد ثورة  25يناير.

والتحوالت السياس ّية في المغرب.
د .كمال عبد ال ّلطيف :العدالة االنتقال ّية
ّ

د .مي مجيب :جدل ّيات االندماج االجتماعي لألقباط في مصر بعد ّ
الثورة.

الحي مودن :العدالة االنتقال ّية والسلطويّة.
د .عبد
ّ

أ .حسن عبيد :دور الحركات اإلسالم ّية في عمل ّية االندماج االجتماعي في مصر .2012-2010
 11:30 -11:00استراحة قهوة
13:30 -11:30

الجلسة الرابعة

الجلسة الرابعة

ال ّدولة واالندماج االجتماعي :المشرق العربي

العدالة في التّراث

رئيس الجلسة :د .دارم البصام

رئيس الجلسة :د .حمدي عبد الرحمن حسن

الدولة وسياسات ال ّتفكيك المجتمعي في األردن.
د .عبد العزيز خزاعله :وهن ّ

السياسي ال ّتراثي.
د .امحمد جبرون :العدالة في الفكر ّ

والسياسي :حالة مصر وتونس.
د .مه ّند مصطفى :ال ّنظم االنتخاب ّية وأثرها في االندماج االجتماعي
ِّ

السلطان ّية.
د .إبراهيم بوتشيش :خطاب العدالة في كتب اآلداب ّ

أ .نيروز ساتيك :الحالة الطائف ّية في ّ
السورية :المسارات واألنماط.
الثورة ّ
 15:00 -13:30استراحة غداء
 16:00 - 15:00قاعة لوسيل

عرض لبعض نتائج المؤشر العربي حول المواطنة والمساواة

موضوع  :جدلية االندماج االجتماعي

موضوع  :ما العدالة في الوطن العربي اليوم

قاعة لوسيل

المختصر
قاعة ُ

الجلسة الخامسة

18:00- 16:00

الجلسة الخامسة

ال ّدولة واالندماج االجتماعي :اليمن وموريتانيا

جلسة ختاميّة

رئيس الجلسة :د .عبد اهلل الكندي

رئيس الجلسة :د .هناء الجوهري

د .عادل ّ
الدولة في اليمن :توحيد ال ّنخبة وتفكيك األمّة.
الشرجبي :بناء ّ

ّ
ٌ
التمثالت االجتماع ّية.
بحث في
السجناء:
د .محسن بوعزيزي :العدالة في عيون ّ

الدولة الوطن ّية وانعكاساتها على االندماج والمواطنة:
د .حماه اهلل ولد السالم :أزمة ّ
موريتانيا نموذجً ا.

ٍّ
كتجل ل ّلاعدالة في إطار عمل ّية ال ّتنمية.
د .باسم سرحان :ال ّلامساواة

الدولة واالندماج االجتماعي في اليمن :الفرص والتحديّات.
أ .هاني المغلسّ :

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ص.ب 10277
منطقة  ،66شارع رقم ، 826
الدوحة  -قطر

هاتف +479 77799144
فاكس +479 44831651

www.dohainstitute.org

