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Timetable

Day 1
Saturday, 26 March 2022
8:30 – 9:00

Cultural Building, Auditorium (2)

Registration

9:00 – 10:00

Cultural Building, Auditorium (2)

Opening Session
Session 1

Politics and International
Relations

Rasha Awale: "We Can't Tackle Him Without Breaking
Him": Iran and the Evolution of Neoconservative Foreign
Policy in the 1970s
Discussant: Mehran Kamrava
Participant Discussant: Razan Shawamreh

Academic Building, Room (1)

Migration and Refugee
Studies

Ahmed Arfaoui : The Concept of Integration From the
Perspective of Academics With Immigrant Origins in
Germany
Discussant: Raoudha Elguedri
Participant Discussant: Abdelghafar Salim

Academic Building, Room (2)

10:30 – 11:45

Sociology and
Anthropology

Helena Zohdi: Grasping Marxism Practically: Left
Melancholy, Travelling Theory and Anthropological
Reconceptualization
Discussant: Abdelwahab El-Affendi
Participant Discussant: Douhan Hayat

Academic Building, Room (3)

History / Cultural Studies

Jehad Abusalim: In the Path of Peace: Saʻdi ̄ Bisi ̄sū's 1945
Vision for an Independent Arab Palestine
Discussant: Issam Nassar
Participant Discussant: Samir Saad

Academic Building, Room (4)

Education / Psychology
Academic Building, Room (5)

Muneer Alhadrami : Where East Meet West: Exploring
the Intercultural Interactions of Foreign English
Language Teachers at an Arab University
Discussant: Samah Gamar
Participant Discussant: Shamsudin Abikar
Coffee Break

11:45 – 12:00
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Session 2
Politics and International
Relations
Academic Building, Room (1)

Migration and Refugee
Studies

Abdelghafar Salim: Practicing Religion in a Minority
Context: Ethnographic Study on Muslim Refugees in
Germany
Discussant: Samer Bakkour
Participant Discussant: Ahmed Arfaoui

Academic Building, Room (2)

12:00 – 13:15

Sociology and
Anthropology

Sofia Hnezla: Manatiq al-Thil/ Humiliation Zones in
Tunisia: a "Prison Archetype"
Discussant: Walid Hamarneh
Participant Discussant: Imen Helali

Academic Building, Room (3)

Academic Building, Room (4)

Samir Saad: The Majallat al-Aḥkām ʿAdliyya as a
Legislative Stratagem: Sharīʿa, Civil Law and Political
Change in the Late Ottoman Empire, Syria and
Transjordan, 1865-1929

Education / Psychology

Rami Muhtaseb: The Influence of Culture on Digital
Technology Use in Education in Palestine

History / Cultural Studies

Academic Building, Room (5)

Discussant: Issam Nassar
Participant Discussant: Jehad Abusalim

Discussant: Nawaf Altamimi
Participant Discussant: Elmozfar Kotoz Ahmed
Lunch Break

13:15 – 14:00
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Session 3
Politics and International
Relations

Hafid El Hachimi: Impact of Populist Electoral Success on
the Quality of Democracy in Europe
Discussant: Abdelkarim Amengay
Participant Discussant: Aseel Azab

Academic Building, Room (1)

Migration and Refugee
Studies

Hazim Mohamed: In the Throes of Global Citizenship:
Interrogating Cosmopolitan Identities in Qatar
Discussant: Mehran Kamrava
Participant Discussant: Hamid Ait El-Caid

Academic Building, Room (2)

14:00 – 15:15

Walaa Quisay: Carceral Fiqh: Debates on the
Permissibility of Hunger Strikes

Sociology and
Anthropology
Academic Building, Room (3)

Discussant: Amr Osman
Participant Discussant: Izzeddin Araj

History / Cultural Studies

Mohamed Lamallam: "Adab" as a Practical Science: The
Character of the Socio-Political Approach and Thought of
Abū l-Ḥasan al-Māwardī (d. 450/1058)

Academic Building, Room (4)

Education / Psychology
Academic Building, Room (5)

Discussant: Badrane Benlahcene

Shamsudin Abikar: Developing the Somali Mother
Tongue: Exploring Perceptions of Somali Origin Primary
Pupils and their Parents in Extra-Curricular Activities
Discussant: Samah Gamar
Participant Discussant: Muneer Al-hadhrami
Coffee Break

15:15 – 15:30
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Session 4

Politics and International
Relations

Mostafa Abdelaal: Flawed Nationalisation:
Manufacturing and National Planning in Zambia's StateLed Development, 1964–1973
Discussant: Ayhab Saad
Participant Discussant: Omar Safadi

Academic Building, Room (1)

Migration and Refugee
Studies

Miray Philips: Coptic Citizenship as Counternarrative in
Diasporic Rights Mobilization
Discussant: Ammar Shamaileh
Participant Discussant: Lilian Estefanous

Academic Building, Room (2)

15:30 – 16:45

Sociology and
Anthropology

Izzeddin Araj: Birthing The Smuggled Self: Reproduction
and Negotiating the Future in a Settler-Colonial Reality
Discussant: Suhad Daher-Nashif
Participant Discussant: Walaa Quisay

Academic Building, Room (3)

History / Cultural Studies

Elmozfar Kotoz Ahmed: Practical Approaches to the
Revival and Reanimation of Arabic Cultural Heritage
Discussant: Eid Mohamed
Participant Discussant: Rami Muhtaseb

Academic Building, Room (4)

Education / Psychology
Academic Building, Room (5)

Amr ElAfifi : Victimization and Political Participation:
Explaining Heterogeneous Responses to Trauma
Amongst Egyptians and Syrians in Exile
Discussant: Ferdoos Alissa
Discussant: Natalie Tayim
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Day 2
Sunday, 27 March 2022
Session 5
Politics and International
Relations

Mustafa Salama: International Counter Revolution: The
Case of Egypt

Academic Building, Room (1)

Discussant: Hani Awad

Migration and Refugee
Studies

Lilian Estefanous: Religious Minorities in Diaspora: A
Study of the Political Mobilization of the Egyptian Coptic
Orthodox Community in Canada and the United States
Discussant: Ammar Shamaileh
Participant Discussant: Miray Philips

Academic Building, Room (2)

10:00 – 11:15

Conflict and Security
Studies

Krekar Mustafa: A Century of Failure: The Kurdish
Response to State-Building in Iraq and Syria
Discussant: Muhanad Seloom
Participant Discussant: Amena ElAshkar

Academic Building, Room (3)

Environmental Studies /
Management

Taraf Abu Hamdan: "A Good Harvest in September is
Survival in Winter": Coping with a Changing Climate:
States, Tribes, and Rural Communities
Discussant: Mohammad Almasri
Participant Discussant: Musaed M. Aklan

Academic Building, Room (4)

Literature / Media
Academic Building, Room (5)

Raad Khair Allah: The Politics of Sexuality in Ghada
Alsamman's Beirut '75
Discussant: Farah Aridi
Participant Discussant: Ghassan M Aburqayeq
Coffee Break

11:15 – 11:30
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Session 6
Politics and International
Relations

Omar Safadi: Bigger Than You and Me: Geopolitics, Proxy
Empire, and Collective Action in Contemporary Lebanon
Discussant: Bassel Salloukh
Participant Discussant: Mostafa Abdelaal

Academic Building, Room (1)

Migration and Refugee
Studies

Hamid Ait El-Caid: Assessment of Migrant Integration
Policy Towards Maghrebi Immigrants in France and
Sweden
Discussant: Morad Diani
Participant Discussant: Hazim Mohamed

Academic Building, Room (2)

11:30 – 12:45

Conflict and Security
Studies

Ahmed Elsayed: Politics of International Legitimacy of
Armed Groups
Discussant: Imad Mansour
Participant Discussant: Tarek Hamoud

Academic Building, Room (3)

Environmental Studies /
Management

Maiss Razem: Sociotechnical Analysis of Cooling Energy
Demand Creation in Middle-Class Housing in Jordan
Discussant: Elias Khalil
Participant Discussant: Yacine Mansouri

Academic Building, Room (4)

Literature / Media

Ghassan Aburqayeq: Arabic Terror Fiction in Iraq and
Egypt: Trauma, Taboos and Dystopia
Discussant: Eid Mohamed
Participant Discussant: Raad Khair Allah

Academic Building, Room (5)

Lunch Break

12:45 – 13:30
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Session 7

Politics and International
Relations

Aseel Azab: 'Do What You Can to Keep the Recitation
of the Good Word Alive': Formation of Salafi Selves and
Political Subjectivity Post-2013 Egypt
Discussant: Abdelwahab El-Affendi
Participant Discussant: Hafid El Hachimi

Academic Building, Room (1)

Migration and Refugee
Studies

Shaddin Almasri: Selective Securitization Between
Afghans and Syrians in Turkey in Protection and Aid
Responses
Discussant: Ghassan Elkahlout
Participant Discussant: Amr ElAfifi

Academic Building, Room (2)

13:30 – 14:45

Conflict and Security
Studies

Amena ElAshkar: Population-Centric Counterinsurgency:
The Case of Israel in South Lebanon and Palestine
Discussant: Omar Ashour
Participant Discussant: Krekar Mustafa

Academic Building, Room (3)

Environmental Studies /
Management

Musaed M. Aklan: Indigenous Water Harvesting
Systems: Current Status and Present Applicability
Discussant: Moosa Elayeh
Participant Discussant: Taraf Abu Hamdan

Academic Building, Room (4)

Literature / Media
Academic Building, Room (5)

Hayat Douhan: 2.0 Mosques in Times of Pandemic:
Digital Media Uses among Moroccan Mosques in
Germany
Discussant: Nabil Khattab
Participant Discussant: Helena Zohdi
Coffee Break

14:45 – 15:00
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Session 8

Politics and International
Relations

Razan Shawamreh: The Great Powers' Strategy on the
Palestinian -Israeli conflict: A Case-Study of China
Discussant: Dana El Kurd
Participant Discussant: Rasha Awale

Academic Building, Room (1)

Conflict and Security
Studies

Tarek Hamoud: The Designation of Hamas as a Terrorist
Organization by Western States: A Theoretical Approach
Discussant: Moataz El Fegiry
Participant Discussant: Ahmed Elsayed

Academic Building, Room (3)

15:00 – 16:15

Environmental Studies /
Management

Abdulla Alajami: Why Stressors Shouldn't Hold Back
Innovation in Business: The Impact of the LeaderMember Exchange Leadership Strategy
Discussant: Ahmed Amaweri
Participant Discussant: Shaddin Almasri

Academic Building, Room (4)

Media
Academic Building, Room (2)

Mohamed Taha: Media in Crisis: Response to the
Covid-19 Pandemic – the BBC as a Case Study
Discussant: Nawaf Altamimi
Participant Discussant: Hajer Rashid Mohammed
Al-Sulaiti
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Day 3
Monday, 28 March 2022
Session 9

Gender Studies
Academic Building, Room (1)

Media
Academic Building, Room (2)

Sumaiya Salim Said Al-Wahaibi: The New 'State-Society
Relations' in Oman and the Dynamics of Gendered
Politics
Discussant: Dana Olwan
Participant Discussant: Eylaf Bader Eddin

Hajer Rashid Mohammed Al-Sulaiti: Qatar's World Cup
2022 Preparations from a Digital Media Lens in Latin
America
Discussant: Nawaf Altamimi
Participant Discussant: Mohamed Taha

10:00 – 11:15

Conflict and Security
Studies

Amer Katbeh: Contemporary Protracted Social Conflicts
in the Middle East and North Africa Region
Discussant: Imad Mansour
Participant Discussant: Mona Khneisser

Academic Building, Room (3)

Urban Studies

Yacine Mansouri: Study of the Influence of Urban and
Landscape Characteristics on the Walkability of Cities
Discussant: Ayah Omran Randall
Participant Discussant: Maiss Razem

Academic Building, Room (4)

Coffee Break

11:15 – 11:30
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Session 10

Gender Studies

Eylaf Bader Eddin: The Singing and Remembering of the
Female Survivors in the Branch 215 Slaughterhouse in
Syria

Academic Building, Room (1)

Discussant: Rahaf Al Doughli
Participant Discussant: Sumaiya Salim Said Al-Wahaibi

11:30 – 12:45

Conflict and Security
Studies

Mona Khneisser: Unsettling Crisis: Rethinking Crisis
Narratives & Epistemes in Theorizing Revolution & the
Everyday in Lebanon
Discussant: Amal Ghazal

Academic Building, Room (3)

Participant Discussant: Amer Katbeh

Urban Studies

Imen Helali: The Limit and the Construction of the Frame
of the Architectural Utterance: Semiotic Analysis of Daily
Practices in the Medina of Kairouan

Academic Building, Room (4)

Discussant: Ashraf Abdelhay
Participant Discussant: Sofia Hnezla

12:45 – 13:00

Coffee Break

13:00 – 14:15

Closing Session
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أحمد السيد
Ahmed Elsayed
Researcher and PhD candidate at the University of Bremen

 حاصل عىل املاجستري يف.طالب دكتوراه بجامعة برمين األملانية

and a DAAD Helmut-Schmidt-Program and Chevening

يف العلوم السياسية بتقدير امتياز من جامعة إيست آنجليا

in Germany. He is a Press Emblem Campaign award laureate

 وعىل املاجستري،السياسة العامة من هرييت سكول بأملانيا

Scholar. His articles on Middle Eastern and global politics

 منها، حاز عدة جوائز ومنح دراسية دولية. بإنكلرتا،يف نورويتش

have appeared on Arabic and international news and

 ومنحة هيلموت،جائزة حملة الشارة الدولية لحامية الصحفيني

academic platforms. Ahmed Elsayed has a Master's in Politics

 ظهرت مقاالته عن. ومنحة تشيفنينج الربيطانية،شميت األملانية

with distinction from the University of East Anglia, UK, and

السياسة الرشق أوسطية والدولية عىل منصات إخبارية وبحثية

another in Public Policy from Hertie School, Germany.

.عربية وعاملية

Politics of International Legitimacy of
Armed Groups

سياسات الرشعية الدولية للجامعات املسلحة
،مدرجة عىل قامئة اإلرهاب
ً
عىل الرغم من كونه
ُ متصل مبنظمة

Despite being an affiliate of a terror-listed organisation,

 وحدات، وجناحه العسكري،فقد حظي حزب االتحاد الدميقراطي

the Democratic Union Party and its armed wing (PYD/YPG)

، بتغطية إعالمية غربية واسعة،حامية الشعب يف شامل سورية

in northern Syria have received impressive western media

كام تم تتويجهام رشيكني للواليات املتحدة األمريكية يف التحالف

coverage and been crowned as partners of the United States

 ويستدعي هذا املسار غري املعتاد التحقق من.الدويل ضد داعش

in the global coalition against the Islamic State (Daesh).

 وكذلك،كيفية بروز هذا الشكل من االعرتاف الدويل بالحزب وقواته

This unusual trajectory warrants an enquiry into how the

.األسباب التي مهدت له

international recognition of PYD/YPG came about and for

تجمع هذه الورقة بني املقابالت املتعمقة واملصادر األولية يف

what reasons. This paper combines in-depth interviews

with primary sources in a within-case analysis that adopts

تحليل نقاط التحول التي عرفها سعي حزب االتحاد الدميقراطي

turning points in the PYD/YPG's pursuit of international

جا من مصالح القوى الكربى واسرتاتيجيات إضفاء
ً إىل أن مزي

major powers' interests and PYD/YPG's self-legitimisation

الكردستاين وإبراز موقف الحزب والقوات من الدميقراطية وحقوق

the group's self-depictions, adopted by others, as a proponent

 فإن ذلك مل يرق، وعىل الرغم من تلك النجاحات.والشعبية الدولية

— have boosted the PYD/YPG's international diplomatic and

 وتختتم الورقة ببعض األطروحات الجديدة املتعلقة.للمجموعة

a critical junctures framework to identify and analyse the

 وتشري.ووحدات حامية الشعب للحصول عىل االعرتاف الدويل

recognition. The analysis suggests that a combination of

 أبرزها إنكار االرتباط بحزب العامل- الرشعية الذاتية للحزب والقوات

strategies — most notably, the denial of PKK connection and

 قد عزز مكانتهام الدبلوماسية- املرأة والتعددية والحرية الدينية

of democracy, women rights, religious freedom and plurality

 بسبب عداء تركيا،إىل مستوى االعرتاف "الرسمي" إىل حد بعيد

popular standing. That success, nevertheless, fell short of

.بدراسة سياسات الرشعية الدولية للكيانات الالدولتية

'official' recognition largely due to Turkey's hostility towards
the group. The paper concludes with novel insights for the
study of non-state actors' politics of international legitimacy.
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أحمد العرفاوي
Ahmed Arfaoui
Teacher in language integration courses and Coordinator

 يف، نورنبريغ األملانية- حاصل عىل الدكتوراه من جامعة إرلنغن

identity in Nuremberg. He received his PhD from the German
University of Nurnberg-Erlangen on literary translation

مدرسا يف دورات االندماج اللغوي ومنسق ورشات
يعمل
ً
تدريبية ومحارضات عن االندماج والهوية يف املدارس الحكومية

German Linguistics and Language Teaching from the German

 حاصل عىل املاجستري.معتمدًا يف مقاطعة بافاريا األملانية

for training workshops and lectures on integration and

.موضوع إشكاليات الرتجمة األدبية بني اللغتني العربية واألملانية

between Arabic and German and holds a master's degree in

مرتجم
 ويعمل أيضً ا.ومركز للحوار بني األديان مبدينة نورنبريغ
ً

University of Bielefeld and a BA in Literature, German Studies

يف مجال اللسانيات األملانية ومناهج تعليم اللغة يف جامعة

and Translation from the University of Manouba in Tunis. He

 وعىل البكالوريوس يف األدب والدراسات،)2015( بِيلَفَلد األملانية

has served as assistant translator for the Encyclopaedia of

،األملانية والرتجمة من كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة

Basic Concepts of Dialogue between Christianity and Islam

 مرتجم مساعد ملوسوعة املفاهيم األساسية.)2009( بتونس

and authored of a book in German on Mahmoud Darwish.

 ومؤلف كتاب باللغة األملانية عن،للحوار بني املسيحية واإلسالم
الحداثة الشعرية عند محمود درويش وإشكالية ترجمتها إىل

The Concept of Integration from the
Perspective of Academics with Immigrant
Origins in Germany

 وهو بصدد ترجمة دراسات أملانية عن تحديات.اللغة األملانية
.االندماج إىل اللغة العربية

The research seeks to extrapolate the concept of integration

مفهوم االندماج من منظور األكادمييني
ذوي األصول املهاجرة يف أملانيا

Foroutan, by analysing their most prominent writings. The

تحاول هذه الورقة استقراء مفهوم االندماج من منظور عالء الدين

from the perspective of Aladin El-Mafaalani and Naika
study also describes the methodological and cognitive

 وتهدف. من خالل تحليل أبرز كتاباتهام،املفعالين ونایکا فروتن

limitations on which their reading of integration in Germany

تأسست عليها
 بيان املحدّدات املنهجية واملعرفية التي:إىل
ّ

is based, extracting the most important political and

 سواء يف بُعدها النقدي،قراءتهام لقضية االندماج يف أملانيا
أو التأسييس؛ واستخراج أهم الردود السياسية والبحثية عىل

research responses, and defining their concept of proper and
successful integration to reveal the extent of their influence

طريقة معالجتهام وتحديد مفهومهام لالندماج السليم والناجح؛

in the current political debate on integration. It examines

والكشف عن مدى تأثريهام يف الجدل السيايس الراهن يف

the similarities and differences between Aladin El-Mafaalani

قضية االندماج؛ ومعاينة أوجه التشابه واالختالف بني املفعالين

and Naika Foroutan in their presentation of the problem of

وفروتن يف طريقة طرحهام إلشكالية االندماج؛ والتأكد من أن هذا

integration. This research seeks to inspire the creation of

البحث قادر عىل خلق أبحاث جديدة متعلقة مبناهج معالجة قضية

new research related to the approaches and methods used

 خاصة أنه قد تبني أن هذا املوضوع،االندماج يف أملانيا وأساليبها

to address the issue of integration in Germany.

.جر تناوله سابقًا بالبحث والدراسة
ْ مل ي
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أسيل يحيى
Aseel Azab-Osman
طالبة دكتوراه يف السنة الثالثة يف قسم الدراسات الدينية

PhD candidate in Religious Studies at Brown University, with

برنامج الرشف يف العلوم السياسية من الجامعة األمريكية يف

in Cairo. She studies the cultivation of political and ethical

a BA Hons in Political Science from the American University

بجامعة براون يف الواليات املتحدة .حاصلة عىل البكالوريوس يف

Muslim subjectivities – specifically in Egypt and how these

القاهرة .مهتمة بدراسة عمليات بناء الذات اإلسالمية السياسية

are constructed through an engagement with the textual

واألخالقية املعارصة ،تحديدًا يف مرص ،وارتكاز هذا التكوين النفيس

tradition as well as contemporary politics. She seeks to

عىل طرائق التعامل مع نصوص اإلسالم العقائدية وتراثها وقراءتها،

nuance how certain terms like 'modernity', 'Salafism' and

وتأثره كذلك بالبيئة السياسية املحيطة .تروم املساهمة يف إثارة

'the secular' are used as analytic tools in the study of Islam.

إشكالية التعويل شبه التام عىل االستخدام غري الدقيق ملصطلحات

ٍ
أدوات تحليلي ً
ة
مثل "الحداثة" ،و"السلفية" ،و"العلامين" ،وتوظيفها

'Do What You Can to Keep the Recitation
of the Good Word Alive': Formation of
Salafi Selves and Political Subjectivity
Post-2013 Egypt

يف الدراسات اإلنسانية لإلسالم ،وإيجاد بعض الحلول لذلك.

املسؤولية املجتمعية وإحياء الكلمة الطيبة:
دراسة يف التكوين الديني والسيايس للذات
السلفية املرصية املعارصة

Salafis are often undertheorised as a one-dimensional

monolith. I offer a rereading of Salafi personhood, arguing

يغلب عىل معظم الدراسات املهتمة بدراسة السلفية املعارصة

that Salafism in general is a trans-historical orientation, and

تصوي ُرها بصفتها كتلة برشية ال متغايرة .تقدم هذه الورقة إعادة
قراءة للشخصية السلفية ،وتجادل أولً بأن السلفية بعامة هي توجه

modern Salafis are engaged in an intricate project of selfformation. I analyse a group of politically active Egyptian

برشي وديني له تحققات متغايرة الشكل عرب التاريخ ،تؤدي كل واحدة

Salafis and argue that their self-understanding and self-

إىل تكوين ذات إسالمية معينة .ويف هذا السياق ،تعتمد الورقة عىل

fashioning is the product of engaging with eschatological

تحليل مجموعة من أفكار السلفيني املرصيني الناشطني سياسيًا ،وتزعم

traditions and identifying with a particular group referred to

أن فهمهم لذواتهم وتشكيلهم الذايت هو نتاج التعامل مع النصوص

famously as the 'saved sect'. This identification is prompted

وخصوصا تأويل أحاديث الساعة وعالماتها يف الس ّنة
اإلسالمية،
ً

by their socio-political context and perceived weakness as an

النبوية ،بحيث يرون أنفسهم ممثيل "الفرقة الناجية" املعارصة .وترى

ummah, which accordingly structures the way they conceive

أن هذا التعريف متأثر بسياقهم االجتامعي والسيايس وتقييمهم

their 'self', its social responsibility, and the kind of 'care of

لفساد هذه البيئة وضعف األمة العام ،وبناء عليه يتصورون ذواتهم،

the self' that is required to live as righteous Muslims. I draw

وما عليها من مسؤوليات اجتامعية ،ونوع "العناية بالذات" (يف مصطلح

on Foucault's concept of 'technology of the self' to reveal

مشيل فوكو) املطلوب لتحقيق كلمة التوحيد يف املجتمع املسلم.

the dynamism and complexity of this process. Analysing the

وتعتمد الورقة هذا املفهوم النظري للكشف عن مدى ديناميكية

recent scholarship of three intellectuals within this group, I

هذه العملية وتعقيدها .وتزعم أيضً ا ،من خالل تحليل األعامل الفكرية

further argue that the unprecedented political repression of

لثالثة من مفكري هذه املجموعة ،أن القمع السيايس غري املسبوق

post-2013 Egypt triggered a crisis of identification, in which

يف مرص ،بعد عام  ،2013أدى إىل أزمة تحديد الهوية لدى السلفية

this Salafi group could no longer make sense of themselves

السياسية املرصية .ذلك أنه مل يعد يف إمكان هذه الجامعة أن تحكم

as the saved sect. I consider the effect this shift has had on

عىل نفسها بالفرقة الناجية .وتخلص الورقة إىل أن هذا التحول قد أثر

their understanding of Muslim selfhood and socio-political

م يف طبيعة عالقتهم بالعمل السيايس
الواقعة عليها ،ومن ث ّ

vis-à-vis state and society.

يف فهمهم لذواتهم املسلمة ،واملسؤولية االجتامعية والسياسية

responsibility, thus reconfiguring their political subjectivity

وتفاعالتهم ونشاطاتهم االجتامعية.
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آمنة األشقر
Amena ElAshkar
PhD candidate in the department of International Relations

 طالبة دكتوراه يف كلية العالقات الدولية،فلسطينية الجئة يف لبنان

mobilization within the context of Counterinsurgency

 حاصلة عىل املاجستري."املدنية يف سياق حمالت "مكافحة التم ّرد

at LSE. Her research explores questions about civilian

/ تدور اهتامماتها البحثية حول ظاهرة التعبئة الشعبية.بجامعة لندن

campaigns. She received her MA in Israeli studies at SOAS,

يف الدراسات اإلرسائيلية من كلية الدراسات الرشقية واألفريقية

London and a BA in translation and interpretation from

 وعىل البكالوريوس يف الرتجمة والرتجمة،يف جامعة لندن

the Lebanese International University. She has worked as

 عملت صحافية.الفورية من الجامعة اللبنانية الدولية يف بريوت

a journalist for several TV channels and news websites in

.يف املجالَني املريئ واملكتوب باللغتني العربية واإلنكليزية

English and Arabic.

 جنوب:"مكافحة التم ّرد" من خالل السكان
لبنان وفلسطني منوذجان

Population-Centric Counterinsurgency:
The Case of Israel in South Lebanon and
Palestine

أشخاصا دون غريهم أشد تأث ّ ًرا باسرتاتيجيات مكافحة
ما الذي يجعل
ً

التم ّرد التي تستهدف املدنيني؟ وما العوامل التي تحدد عىل
املستوى الشخيص والءات املدنيني يف أوقات الحرب؟ تقدم

Why are some individuals more prone to population-centric

counterinsurgency strategies than others? Which are the

نظريات عدّة تحليالت للعوامل التي ميكن أن ترشح أشكال التعبئة

most successful population mobilization tactics that form

 والتي من شأنها إحداث،الشعبية خالل الحروب وأحداث العنف

micro-level civilian allegiances during wartime? An array of

 تدرس هذه، وبناء عليه.تأثريات يف منظومة صنع القرار الفردي

rival theories exist that propose different explanations for

الورقة محددات القرار الفردي باالنضامم إىل صفوف "مكافحي

the aspects that influence people's decision-making process

 ميليشيا جيش:التم ّرد"؛ وذلك من خالل دراسة الحالتني التاليتني
. وقوات األمن الوقايئ التابع للسلطة الفلسطينية،لبنان الجنويب

during wartime and violence. Hence, this research proposes
an examination of the determinants of people choosing to

 باستخدام التحليل النوعي املقارن،وتسعى إليجاد األجوبة األنسب

join the side of counterinsurgents by studying the cases of

من أجل تحليل املعطيات الواردة بعد إجراء مقابالت شبه مهيكلة

South Lebanon Army militia (SLA) and Palestinian Authority

 وأفراد حاليني،مع أفراد سابقني يف ميليشيا جيش لبنان الجنويب

Preventive Security Forces (PSF). Along with examining

.يف قوات األمن الوقايئ الفلسطيني

primary and secondary resources, I explore these questions

by applying a qualitative comparative research method in

order to analyse the outcomes of semi-structured interviews
conducted with ex-SLA affiliates and Palestinians in PSF.
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إيالف بدر الدين
Eylaf Bader Eddin
Postdoctoral researcher at Philipps-Universität Marburg,

باحث ما بعد الدكتوراه يف مركز دراسات الرشق األدىن واألوسط

literature. He has studied English, Arabic and Comparative

 د ّرس األدب اإلنكليزي. مبا يف ذلك املوسيقى واألدب،السورية

researching Syrian cultural practices including music, and

 يرتكّز بحثه يف املامرسات الثقافية.يف جامعة ماربورغ بأملانيا

Literature in Damascus, Paris, Aix-en-Provence, and Marburg.

والعريب واملقارن يف دمشق وباريس وآكس أون بروفنس

His PhD centred on Translating the Language of the Syrian

 متحورت رسالة الدكتوراه التي أعدها حول "ترجمة لغة.وماربورغ

Revolution 2011-2012, and he has published articles in both

 ألف.2020 " وجرت مناقشتها يف عام2012-2011 الثورة السورية

Arabic and English. In 2018, he wrote "When They Cried

 بعد، لغة الثورة السورية" بالعربية:'كتاب "عندما هتفوا 'لألبد

"Forever": the Language of the Syrian Revolution, after

"حصوله عىل جائزة صادق جالل العظم من "مؤسسة اتجاهات

receiving the Award of Sadiq Jalal al-Azm by Ettijahat.

. نرش عدّة أبحاث بالعربية واإلنكليزية والفرنسية.)2018(

The Singing and Remembering of the
Female Survivors in the Branch 215
Slaughterhouse in Syria

215 الغناء والتذكر للناجيات من فرع املوت
يف سورية
2012  يونيو/اعتامدًا عىل خمس مقابالت مع ناجيات بني حزيران

Based on five interviews with Syrian female prisoners

ً  تدرس هذه الورقة الغناء بصفته اسرتاتيجي،2014  يونيو/وحزيران
ة

imprisoned between June 2012 and June 2014, this paper

 ويؤكد.للنجاة من أهوال السجن يف سورية تحت حكم حافظ األسد

examines singing as a strategy surviving the horror of

 أن األغاين وأداءها، يف وضع غري مألوف،ترديد األغاين املألوفة

imprisonment in Syria under the Assad regime. Singing the

مكان من أماكن الذاكرة؛ إذ ترتبط اللحظة الراهنة بأخرى يف

familiar, everyday songs in an unfamiliar situation (prison)

 ويظهر هذا يف الغناء بصفته مامرسة ثقافية يف حد،املايض

confirms the song performance and songs themselves to

 تصبح الذاكرة خطًا موازيًا لرسد حدث تاريخي، ضمن هذا اإلطار.ذاته

be "Lieux de Mémoire" that connect the present moment

 كالنشاط السيايس الفردي يف التظاهرات،2011 آخر بعد عام

with a past memory; a cultural practice represented by

 عرب الغناء عنه ورسده مرة أخرى يف عام،يجري تذكره يف السجن

singing. In this sense, memory becomes another a parallel

 أن، من حيث هو أداء، تفحص هذه الورقة كيف ميكن الغناء.2020

line for narrating other remembered historical events that

فضل عن
ً
.يُعطي املواساة واملقاومة يف أثناء االعتقال معنى

happened after 2011, individual acts of activism in the Syrian

 إما يف شكل،عل األغاين والغناء الذاكرة وكأنها أرشيف
ّ  تف،ذلك

protests, remembered in prison through singing and re-

.ذاكرة تخزينية أو وظيفية

narrated in 2020 for the purpose of this paper. I investigate

the ways in which singing as a performance gives meaning
to the present moment to provide consolation and resist the

prison experience. Furthermore, songs and singing activate
memory as an archive for storing or replaying memories.
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إميان الهاليل
Imen Helali
PhD candidate at the department of Philosophy in the

 تخرجت يف املدرسة الوطنية للهندسة،مهندسة معامرية

of the Architectural utterance: Semiotic studies of daily

 منذ عام.)2012( عىل ماجستري أبحاث يف الهندسة املعامرية

University of Liège, Belgium. Her thesis, "The limit: Frame

 حاصلة.)2005(  بتونس، يف جامعة قرطاج،املعامرية والعمران

practices in the Medina of Kairouan" is under dual supervision

 تع ّد أطروحة موضوعها الحدود يف الهندسة املعامرية،2019

(ULiège - ENAU). Helali is an architect, graduating from

 تحت إرشاف مزدوج، ببلجيكا،يف قسم الفلسفة يف جامعة لياج

the National School of Architecture and Urbanism (ENAU)

.بني املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية والعمران وجامعة لياج

University of Carthage (Tunisia) in 2005 and obtaining a

 دراسات سيميائية. إطار الكالم املعامري: "الحد:وعنوان الرسالة

Master of Research in Architecture in 2012.

."للمامرسات اليومية يف مدينة القريوان

The Limit and the Construction of the
Frame of the Architectural Utterance:
Semiotic Analysis of Daily Practices in the
Medina of Kairouan

:الحدود وبناء املعطى املعامري
منوذجا
مدينة القريوان
ً
تهدف هذه الورقة إىل فهم إنشاء سكان مدينة القريوان

 وسؤال الورقة.التونسية للحدود داخل فضاء مدينتهم وحوله

 "كيف يشارك كل ساكن يف تركيبه الخاص للفضاء؟:الرئيس هو

This research explores the establishment of the limits around

يقسم
،) من خالل العنرص الطوبولوجي نفسه (الحد، كيف،عكسيًا
ّ
ٍ الساكن الفضاء ويحدده يف كل مرة عىل نح
و مختلف؟" يف هذا

and within the space of the medina of Kairouan in Tunisia
by its inhabitants. How does each inhabitant engage their

own interpretation of space? Conversely, how, by the same

لتمش استكشايف
ٍّ
 وفقًا، تستند الورقة إىل ثالث نظريات،السياق

the space each time differently? In this context, I employ

 منذ، وترتكز عىل الخصوصية والذاتية؛ ثانيًا،نظّر لها إميل بنفنست

topological element (the limit), do they divide and frame

 نظرية الكالم التي، ً أول:للمعطى املعامري الذي هو بصدد البناء

three approaches tin view of the heuristic aim regarding the

عا للسيميائية
ً أسس جاك فونتانيل – يف ما يعترب توسي
ّ ،السبعينيات
، والنص الكالمي، سيميائية املامرسات ضمن ستة مستويات (الرموز-

architectural statement under construction. First, the theory

of enunciation, theorized by Émile Benveniste, provides

، وأشكال الحياة)؛ ثالثًا، واالسرتاتيجيات، واملشاهد العملية،واألشياء

accounts for appropriation and subjectivity. Second, since the

 للتعامل، تحديدًا الخاصة باملدينة،تستعمل الورقة لغويات التفاعل

70s, Jacques Fontanille has established what is considered as

 يف، عىل املوقع."مع وصف الفضاء عىل أنه "معرفة تفاعلية

an extension of semiotics, the semiotics of practices with

 من، تسمح الطريقة النوعية بنقل تجارب السكان،مدينة القريوان

six levels (signs, text-utterances, objects, practical scenes,

،خالل تحليل املقابالت واملسارات الحرضية واملامرسات اليومية

strategies, and forms of life), Finally, I discuss the linguistics

.باالعتامد عىل التسجيالت و(إعادة) نسخها

of interaction, more specifically as pertains to the city, to deal
with the description of spaces as "interacting knowledge".
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ترف أبو حمدان
Taraf Abu Hamdan
PhD candidate in political sciences at Central European

باحثة وخبرية بيئية وطالبة دكتوراه يف العلوم السياسية يف

engagement facilitator. Her research focuses on how rural

املجتمعات الريفية يف األردن مع ضغوط املوارد الطبيعية (خاصة

University, is a researcher, environmentalist, and community

 يركز بحثها عىل كيفية تعامل،الجامعة األوروبية املركزية

communities cope with natural resource stresses related

 وهي.املتعلقة بالرتبة) من حيث صلتها بسبل املعيشة والكفاف

to livelihood practices. She is particularly interested in how

 الرسمية وغري،مهتمة خاصة بتأثري الديناميكيات املؤسسية

formal and informal institutional dynamics, and development

 ومامرسات، واسرتاتيجيات التنمية يف املجتمع الريفي،الرسمية

strategies, influence vulnerability, livelihood practices,

 وأمناط التهميش؛ وكيفية تأثري العالقات بني الدولة،كسب العيش

and marginalization patterns, and how state and tribal/

 وسبل، املجتمع يف املوارد الطبيعية املهمة/ والعشائرية

community relationships, impact access and control over

.العيش واسرتاتيجيات التكيف

critical natural resources and livelihood and coping strategies.

 واملجتمعات الريفية، والعشائر،الدول

"A Good Harvest in September is Survival in
Winter": Coping with a Changing Climate:
States, Tribes, and Rural Communities

إن التعامل مع الضغوط االقتصادية والبيئية ال يحدث يف فراغ

Coping with economic and environmental stresses does not

املجتمعات الريفية خاصة عىل مزيج من املؤسسات الرسمية

institutions shape community vulnerability, resilience, and their

 يعترب دور املؤسسات التي تتوسط يف الضغوط،هذا الصدد

especially rely on a mix of formal and informal institutions

 من املهم أيضً ا فهم تأثري، لفهم اسرتاتيجيات املجتمع،م
ّ ومن ث

مؤسيس؛ فاملؤسسات الرسمية وغري الرسمية مرتبطة مبدة

 تعتمد. ونتائجها، واسرتاتيجيات التكيف، ومبرونته،تأثر املجتمع

occur in an institutional vacuum. Both formal and informal

 ويف.وغري الرسمية لتنظيم نشاطاتها االجتامعية واالقتصادية

coping strategies and related outcomes. Rural communities

. من األمور املركزية، وتحديات سبل العيش،البيئية والتنسيق بينها

to organize their socioeconomic activities. Central to this is

. وما بينها من ديناميكيات، الرسمية وغري الرسمية،املؤسسات

the role of and coordination between institutions mediating

ويسمح فهم دور هذه املؤسسات بتحسني السياسات واملشاريع

environmental stresses and livelihood challenges and shaping

.التي تعزز استجابة املجتمع للتحديات البيئية

the different strategies adopted as a response. Thus, to
understand household and community strategies, it is also

important to comprehend the influence of institutions, both
formal and informal and the dynamics within them. This allows

for improved policies and projects that strengthen community
response. This paper focuses on one of my dissertation's central
research questions: How do rural and tribal communities
cope with environmental and natural resource stresses and

livelihood struggles? To answer this, I develop a typology of
the existing institutions, projects, and strategies (IPS) in 2 key

localities in Jordan and analyse how they relate to each other

and to the communities. Through a combination of document
analysis and informal interviews, I assess the types of IPS, their
implementation, gaps, and beneficiary perspectives.
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Jehad Abusalim
PhD candidate in the History and Hebrew and Judaic

 طالب دكتوراه يف.كاتب وباحث فلسطيني من قطاع غزة

focuses on the intellectual history of Arab and Palestinian

ما
ً يف بحثه عىل التاريخ الفكري لكتابات املفكرين العرب عمو

Studies joint program at New York University. His research

 يركز.التاريخ والدراسات العربية واليهودية بجامعة نيويورك

writings on Zionism and the Jewish question during the

والفلسطينيني عىل وجه الخصوص عن الصهيونية واملسألة

first half of the twentieth century. Currently Education and

 يشغل منصب. خالل النصف األول من القرن العرشين،اليهودية

Policy Coordinator at the Palestine Activism Program of the

منسق التعليم والسياسات يف برنامج النشاط من أجل فلسطني

American Friends Service Committee in Chicago. His writings

 نرشت له.التابع لهيئة األصدقاء األمريكيني للخدمات بشيكاغو

on Palestine, Gaza and the Arab uprisings have been widely

فصول ومقاالت أكادميية وصحفية باللغتني العربية واإلنكليزية

published in Arabic and English.

 وواقع قطاع غزة وتاريخه السيايس،عن القضية الفلسطينية
. واالنتفاضات العربية،واالجتامعي

In the Path of Peace: Saʻdī Bisī sū's 1945
Vision for an Independent Arab Palestine

 رؤية سعدي بسيسو:يف سبيل السالم
1954 الستقالل فلسطني العربية يف عام

This paper examines the work of Palestinian intellectual and
legal scholar Saʻdi ̄ Bisi ̄sū _ especially his book Al-ṣahyūni ̄yah:

تبحث هذه الورقة يف كتابات املفكر وعامل القانون الفلسطيني

Naqd Wa-Taḥli ̄l : Dirāsah ʻilmi ̄yah Siyāsi ̄yah Tāri ̄khi ̄yah

 دراسة: نقد وتحليل: وتحديدًا كتابه "الصهيونية،سعدي بسيسو

Qānūni ̄yah Lil-Ṣahyūni ̄yah Wa-Al-Intidāb Al Bari ̄ṭāni ̄

،"علمية سياسية تاريخية قانونية للصهيونية واالنتداب الربيطاين

(Zionism: Critique and Analysis: A Scientific, Historical and

 وتحلل الورقة.1945  ونرش يف القدس عام،الذي ألفه يف غزة

Legal Study of Zionism and the British Mandate). Written in

الكتاب وتعدّه أحد أهم املراجع التي انخرط عربها مفكر فلسطيني

Gaza, and published in Jerusalem in 1945, this book represents

 وتسلط الضوء. من حيث هي فكرة ومرشوع،يف تحليل الصهيونية

one of the most comprehensive intellectual and scholarly

عىل الطرائق املختلفة التي حلل بها املفكرون الفلسطينيون

engagements by a Palestinian intellectual treating Zionism

 وردهم، ومقاربتهم للمسألة اليهودية يف أوروبا،الصهيونية

as an idea and as a project. By looking at Bisi ̄sū's work, my

. وقانوين، وعلامين،عىل املزاعم الصهيونية من منظور حدايث

paper highlights how Palestinian intellectuals understood

 طرح بسيسو رؤية للسالم يف، يف كتابه،عالوة عىل ذلك

and analysed Zionism, approached the Jewish question in

Europe, and responded to Zionist claims through the lens of

 لكنها مل،فلسطني تقوم عىل اإليقاف التام للهجرة اليهودية

Bisi ̄sū provides a vision for peace in Palestine – one that called

أيضً ا محاولة بسيسو ومفكرين آخرين املواءمة بني رؤيتهم

displace Palestine's Jewish community. This paper analyses

،وتبحث يف رؤى املفكرين الفلسطينيني لالستقالل الوطني

vision for an independent Arab Palestine with a significant

.التي انترشت خالل العهد العثامين املتأخر

 وتحلل الورقة.تد ُع إىل طرد سكان فلسطني اليهود أو إجالئهم

a modern, secular, and legal discourse. Moreover, in his work,

for halting Jewish immigration but did not seek to expel or

.لفلسطني عربية ومستقلة وبني وجود مجتمع يهودي كبري فيها

how Bisi ̄sū and other intellectuals tried to reconcile their

ومدى استلهامها من أفكار التعايش الطائفي والعابر لألديان

Jewish population. It also examines how Palestinian scholars

and leaders envisioned national independence while holding
to ideas of inter-faith and inter-sectarian coexistence
established during the late Ottoman era.
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،باحث وطالب دكتوراه يف قسم العلوم السياسية بجامعة تورنتو

of politics without sovereignty and the appropriate models of

السيادة والنامذج املناسبة للعضوية السياسية التي قد تتوافق

University of Toronto. His research investigates the possibility

 يف ظل غياب مفهوم، يتناول بحثه طبيعة السياسة وآلياتها.بكندا

political membership that correspond to this arrangement.

 حاصل عىل املاجستري يف العلوم.مع هذا التغيري التأسييس

Mohamed earned an MA in the Social Sciences from the

 وعىل،)2018(  بالواليات املتحدة،االجتامعية من جامعة شيكاغو

University of Chicago in 2018, and a BSc in Foreign Service

بكالوريوس العلوم يف الشؤون الدولية من جامعة جور جتاون

from Georgetown University in 2016.

.)2016(

In the Throes of Global Citizenship:
Interrogating Cosmopolitan Identities
in Qatar

 دراسة نقدية:آفات املواطنة العاملية
يف الهويات الكوزموبوليتية يف قطر
يعتمد هذا املرشوع عىل دراسة إثنوغرافية للجيل الثاين من
 الحجة األوىل.املغرتبني يف دولة قطر لتقديم حجتني مرتابطتني

This paper relies on an ethnographic study of expatriates

born or raised in Qatar to make two unique but interrelated

 يف،هي أن اإلطار النظري السائد لدراسة عملية تكوين الهوية

arguments. The first is that the dominant theoretical

ظل وجود مستويات عالية من االنتشار الثقايف والتنقل العابر

framework for studying how identity is formed among

 يحجب استمرار أهمية،للحدود الوطنية أي الكوزموبوليتانية

people experiencing high levels of cultural diffusion and

 أما بالنسبة إىل الحجة.الهوية الوطنية يف مثل هذه الظروف

transnational mobility — namely, cosmopolitanism — limits

 فإن املقاربات الكوزموبوليتانية تفشل يف إجراء فحص،الثانية

our ability to appreciate the continued relevance of national

ٍ
كاف ونقدي للظروف التي تنتج أمناط املرونة واالنفتاح بني

identity for such individuals. The second is that cosmopolitan

املغرتبني؛ ولذا تخاطر بأخذ مظهر السيولة هذا عىل أنه أمر

sociology, by focusing primarily on the patterns of flexibility

 تسلّط الورقة الضوء عىل مجموعة من سكان الخليج.مسلّم به

and openness observed among expatriates in metropolitan

ً  وتوضح خاص،و كاف
ٍ  مل ت ُدرس عىل نح،العريب
ة استقبال هذه

cities, fails to critically examine the conditions that allow

،املجموعة واستجابتها للمشاريع العاملية التي متولها الدولة

these orientations to appear as naturally fluid and global.

 ويناقش القسم الختامي.والتي غالبًا ما تستهدف غري املواطنني

For scholarship on the region, this contribution sheds light

من الورقة فائدة الفحص النقدي ملفاهيم مثل الكوزموبوليتانية

on a grossly understudied population of the Arabian Gulf —

وخصوصا قدرة هذا التحليل عىل
،واملواطنة والقومية وفاعليته
ً

second-generation expatriates — highlighting in particular

 من دون التشكيك،إعادة التفكري يف محدودية هذه املصطلحات

how they are receiving and responding to state-funded

.بالرضورة يف قيمتها اإلنتاجية وقدرتها عىل العمل الهادف

cosmopolitan projects that are often targeted at non-citizens.

The paper concludes by reflecting on how this segment of
Qatar's majority foreign population demonstrates that a

critique of concepts like cosmopolitanism, but also citizenship

and nation, has the capacity to rethink the boundaries of
these terms without necessarily compromising on their
productive value and potential for meaningful work.
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،طالب دكتوراه يف الشؤون الدولية بجامعة كارلتون يف أوتاوا

Texas A&M University and a bachelor's in Economics from

 وعىل البكالوريوس،تكساس إي آند إم بالواليات املتحدة

in Ottawa. He holds a master's in International Affairs from

 حاصل عىل املاجستري يف الشؤون الدولية من جامعة.بكندا

Fez University in Morocco. His research is focused on the

 تركز أبحاثه عىل تأثري. باملغرب،يف االقتصاد من جامعة فاس

impact of populism on democracy. He has several years

 األثر املتنوع للشعبوية،وخصوصا
،الشعبوية يف الدميقراطية
ً

of professional experience in international organizations,

 راكم خربة مهنية عدة سنوات يف.يف مختلف األنظمة السياسية

including at the UN and the OIC.

 من خالل عمله يف مجال حقوق اإلنسان،منظامت دولية متعددة
 مبا يف ذلك،والتعاون السيايس واالقتصادي املتعدد األطراف

Impact of Populist Electoral Success on
the Quality of Democracy in Europe

. ومنظمة التعاون اإلسالمي،منظمة األمم املتحدة

This paper investigates the impact of the electoral rise of

تأثري النجاح االنتخايب للشعبوية يف جودة
الدميقراطية يف أوروبا

from 2006 to 2019. Both theory and empirical studies suggest

تبحث هذه الورقة يف تأثري الصعود االنتخايب للشعبوية يف

populism on democracy indicators in 26 European countries

that populism may lead to higher levels of democratic

2006  دولة أوروبية بني عامي26 مؤرشات الدميقراطية يف

representation while it may also undermine important

 تشري النظريات واألبحاث امليدانية إىل أن الشعبوية قد.2019و

qualities of democracy. By using a panel-data analysis, I

 بينام قد،تؤدي أحيانًا إىل رفع مستويات التمثيل الدميقراطي

test the hypothesis that populism has a negative impact on

 وباستخدام تحليل.وض صفات مهمة للدميقراطية أحيانًا أخرى
ّ تق

democracy. The regression result suggests that the impact

 تخترب الورقة فرضية وجود تأثري،السالسل الزمنية املقطعية

of populism on democracy depends on the host ideology of

 وتشري نتائج التحليل الكمي.سلبي للشعبوية يف الدميقراطية

populism. Right-wing populism seems to have a negative

إىل أن تأثري الشعبوية يف الدميقراطية يتوقف عىل طبيعة

and significant impact on various democracy indicators. In

األيديولوجيا املوجهة للشعبوية؛ إذ يظهر أن للشعبوية اليمينية

contrast, left-wing populism seems to have a negative but

 يف حني.ومهم يف مختلف مؤرشات الدميقراطية
ريا سلبيًا
ً
ً تأث
ريا سلبيًا أقل حدة يف املؤرشات
ً يبدو أن لنظريتها اليسارية تأث

less significant impact on the same democracy indicators.
Among five sub-democracy indicators, the electoral

 يظهر أن، ومن بني خمسة مؤرشات فرعية للدميقراطية.نفسها

pluralism and civil liberties indicators are most affected by

to have no significant impact on political participation and

التعددية االنتخابية ومؤرشات الحريات املدنية هي األشد تأث ّ ًرا
 بينام ال تؤثر نظريتها اليسارية يف مؤرشات،بالشعبوية اليمينية

of democratic regimes do not seem to have any significant

ملتغريات الضبط حول الدخل الفردي وعمر األنظمة الدميقراطية

positively correlated with all of them. The overall result is

 وتنسجم نتائج التحليل الكمي.إيجابيًا بكل مؤرشات الدميقراطية
إجامل مع التوقعات النظرية حول التأثري املتباين للشعبويتني
ً

right-wing populism. However, left-wing populism seems
political culture. Control variables of GPD per-capita and age

 وال يظهر تأثري كبري.املشاركة السياسية والثقافة السياسية

impact on democracy indicators, while electoral turnout is

 يف حني أن اإلقبال االنتخايب يرتبط،يف مؤرشات الدميقراطية

coherent with the theoretical expectations about varying

.اليمينية واليسارية يف مؤرشات الدميقراطية

impact of right-wing and left-wing populism on the quality
of democracy.
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طالب دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة

Assessment of Migrant Integration Policy
towards Maghrebi Immigrants in France
and Sweden

اكتشاف معوقات إدماج املهاجرين
:غري األوروبيني يف االتحاد األورويب
تقييم سياسة إدماج املهاجرين املغاربيني
يف فرنسا والسويد

 يع ّد أطروحة الدكتوراه يف. باملجر،كورفينوس ببودابيست
موضوع "سياسة إدماج املهاجرين ذوي األصول املغاربية يف
" حاصل عىل املاجستري تخصص "تحليل السياسات العامة."فرنسا
 وعىل اإلجازة، بروسيا،من املدرسة العليا لالقتصاد يف موسكو

تخصص اللسانيات اإلنكليزية يف جامعة موالي إسامعيل يف
 من اهتامماته البحثية الحركات االجتامعية. باملغرب،مكناس

. ومواضيع الهجرة وسياسة إدماج املهاجرين،كالتطرف واإلرهاب

Mainstream academic literature relates the success of migrant
integration to socio-economic inclusion policies that draw include
migrants into the job market and secure their socio-economic
rights. However, recent upheaval in Europe marked by terror
acts in a number of EU countries could compromise the existing
integration policies towards non-EU migrants, especially those
of Maghrebi origin. This research seeks to fill in the gap within
mainstream literature on migrant integration theories – between
classical assimilation theory and citizenship theory – identifying
signs of failure to integrate, such as: the rise of radicalization
among selected categories of migrants, especially second and third
generation immigrants; overrepresentation of immigrant groups
in crime rates, evidenced in the case of France; and alienation
and dissonance of immigrant group from society, putting
social cohesion at stake. Using qualitative research methods,
including in-depth interviews with a sample of immigrants and
interviews with migration and integration stakeholders, I make a
comparative assessment of the latest integration policy towards
Maghrebi immigrants in France, where Maghrebi immigrants face
integration difficulties, and Sweden, where Maghrebi (and other)
immigrants face significantly less issues. This policy assessment
will allow me to explore the impediments of non-EU immigrants'
full integration in European societies.

نجاح اندماج املهاجرين بسياسات
تربط األعامل األكادميية السائدة
َ
اإلدماج االجتامعي واالقتصادي التي تسعى إلرشاكهم يف سوق

 يف حني أن. وتأمني حقوقهم االجتامعية واالقتصادية،العمل

 واملتمثلة يف أعامل،االضطرابات التي شهدتها أوروبا مؤخ ًرا
 ميكن أن تشكل أوجه،إرهابية ارتكبها أشخاص من أصول عربية
قصور يف سياسات اإلدماج الحالية تجاه املهاجرين من خارج

.وخصوصا املنحدرين منهم من أصول مغاربية
،االتحاد األورويب
ً
وتعترب هذه الورقة محاولة لسد الفجوة يف النظريات السائدة

 بد ًءا من نظرية االستيعاب الكالسيكية،بشأن إدماج املهاجرين

 مع األخذ يف االعتبار عالمات فشل،وانتها ًء بنظرية املواطنة
 خاصة، ظهور التطرف بني فئات من املهاجرين: مثل،االندماج
،يف الجيلني الثاين والثالث؛ ومعدالت الجرمية املرتفعة لديهم

وهو ما ميكن إثباته يف حالة فرنسا؛ وتنافر فئة املهاجرين مع

 باستخدام. وهو ما يعرض التامسك االجتامعي للخطر،املجتمع
 مبا يف ذلك املقابالت املتعمقة مع عينة،أساليب البحث النوعي

،من املهاجرين ومقابالت الخرباء مع املعنيني بالهجرة واالندماج
تقوم الورقة بتقييم أحدث سياسة اندماج تجاه املهاجرين

املغاربيني يف فرنسا حيث يواجهون صعوبات االندماج؛ ويف

.السويد حيث يواجه املهاجرون عامة مشكالت أقل يف االندماج
ويسمح تقييم هذه السياسة باستكشاف عوائق االندماج الكامل

.للمهاجرين غري األوروبيني يف دول االتحاد األورويب
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. بالواليات املتحدة،هريست

2.0 Mosques in Times of Pandemic:
Digital Media Uses among Moroccan
Mosques in Germany

:املساجد الرقمية يف زمن الوباء
استخدامات اإلعالم الرقمي يف املساجد
املغربية يف أملانيا

The Covid-19 pandemic is undoubtedly a new reality that

) قد19-ال شك يف أن جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد

has affected different aspects of our lives, including religion.

 ففي. مبا يف ذلك الدين،أثرت يف جوانب مختلفة من حياتنا

In March 2020, mosques were forced to close their doors

 اضطرت املساجد أول مرة إىل إغالق أبوابها،2020  مارس/آذار

and suspend their religious activities. Responding to these

ً  استجاب.وتعليق نشاطاتها الدينية
ة لهذه التغيريات عىل أرض

changes on the ground, this paper examines the role of digital

 تهدف هذه الورقة إىل دراسة دور اإلعالم الرقمي يف.الواقع

media in the practice of religion among Moroccan Muslims

سؤال
ً
 وتطرح.مامرسة الدين بني املسلمني املغاربة يف أملانيا

in Germany. It raises a central question: how do Moroccan

 كيف تستخدم املساجد املحلية املغربية وسائل اإلعالم:مركزيًا
الرقمية واالجتامعية ألغراضها الدينية؟ باالعتامد عىل اإلثنوغرافيا

local mosques use digital and social media for religious

purposes? Drawing on an ongoing hybrid ethnography,

 كشفت النتائج األولية أن ظروف الوباء قد شكلت النهج،الهجينة

preliminary findings revealed that the pandemic has shaped

 فقد عززت بعض املساجد وجودها.التواصيل يف املساجد

the mosques' communicative approach. Some mosques

 بينام جرب،)عىل منصات التواصل االجتامعي (املوجودة مسبقًا

have fostered their online presence on their pre-existing

البعض اآلخر منصات جديدة أول مرة؛ ما أدى إىل ظهور مامرسات

social media platforms, whereas others have tried new ones

for the first time. This resulted in the emergence of new

 ولنئ اتفقت املساجد.دينية إعالمية جديدة يف هذا السياق

target mosques converged in resorting to the virtual sphere

 أظهرت، وإضافة إىل ذلك.فإنها اختلفت يف كيفية استخدامه

digital technology and social media platforms. Additionally,

 بل قد تصبح رضورية يف أوقات،االجتامعي أداة مهمة ومفيدة

media-religious practices in this specific context. While the

،املستهدفة يف لجوئها إىل العامل االفرتايض أثناء اإلغالق

during the lockdown, they tended to diverge in how they used

املقابالت أن املسؤولني يف املساجد يعدّون وسائل التواصل

interviews revealed that although online communication is

 إال أنه ما زال يُنظر إليها عىل أنها أداة لدعم التواصل،األزمات
.املبارش أو بديل مؤقت عندما ال يكون األخري ممك ًنا

considered important and even necessary at times of crisis, it

is mainly seen as a tool to support offline communication, if
not a temporary alternative when in-person communication
is not possible.
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war. She has published two literary papers on women's issues

،أدبيتان عن قضايا املرأة يف مجلة "بريدجز" يف جامعة ليسرت

in the Bridges Journal at Leicester University, a comparative

باململكة املتحدة؛ وهام دراسة أدبية مقارنة عن معاناة املرأة

literary study on women's suffering and struggle to achieve

.وكفاحها لنيل الحرية خالل القرون الثالثة املاضية

freedom across three centuries.

ّ
السمن
مقاربة الجنسانية يف رواية غادة
"75 "بريوت

The Politics of Sexuality in Ghada
Alsamman's Beirut '75

مت بها معظم
ّ  اهت،الجنسانية ظاهرة أدبية يف الرواية العربية
 تتناول هذه.الكاتبات العربيات بهدف نقد املجتمع والسلطة

Sexuality is a literary phenomenon in the Arabic novel
that has preoccupied many Arab women writers as an

 ودور هذه،الورقة التصويرات األدبية التي قدمتها غادة السامن

avenue to criticise society and power. This study explores

الروائية يف إشعال ثورة عىل األفكار السائدة يف املجتمع

Ghada Alsamman's literary representations and her role in

 وتهدف إىل دراسة.الذكوري من ناحية النوع الجنيس والجنسانية

revolutionizing prevailing notions of gender and sexuality

مظاهر الفجوة بني الصور األدبية والحاالت االجتامعية الحقيقية

in a patriarchal society. The main research question of this

السمن قد تن ّبأت يف روايتها
 وكانت."75 للنساء يف رواية "بريوت
ّ

paper is: How can the gap between literary images and

القصرية هذه بالحرب األهلية اللبنانية الناجمة عن واقع اجتامعي

women's real social conditions be explained? Beirut '75,

. يعتمد عىل اضطهاد الفقراء وال سيام النساء،ٍوسيايس مزر

which is a social realism novella, is a short, yet harrowing

تحليل نقديًا للرواية من املنظور الجنساين استنادًا
ً
وتعتمد الورقة

exposé of the political reality of Beirut that prophesies

 وإىل مجموعة متنوعة،إىل النظرية النسوية والتحليل النفيس

the Lebanese Civil War (1975–1990). It addresses crucial

 وقد خلصت إىل نتائج.من املؤلَفات التاريخية والدراسات الثقافية

social and political issues and mirrors the hostilities and
struggles in Arab society, which oppresses and exploits the

و املرأة الحقيقي
ّ منها أن التحرير يجب أن يشمل كال الجنسني؛ فعد

consisting of critical analysis of the primary literary work in

،الحرية الجنسية يجب أن تتناغم وتتّحد مع أنواع أخرى من التحرير

psychoanalysis and on a wide variety of historical writings

.عليها الزمن

poor, particularly women. The study utilises a methodology

ِ
 وأن، وليس الرجل يف ح ّد ذاته،املنصف
يتمثل يف املجتمع غري

terms of sexuality. It also draws upon feminist theory and

مرتافقة مع تحرير الرجال من األيديولوجيات التقليدية التي عفا

and cultural studies. One main outcome of the analysis is
that both genders need to be liberated because the Arab

woman's real enemy is represented in the unjust society,
and not in the man himself. The other outcome is that sexual

freedom should be incorporated and achieved in consistency
with other liberation, which is requires liberating Arab men
from their outmoded traditional ideologies.
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 ناقش مؤخ ًرا أطروحة،باحث متخصص يف تكنولوجيا التعليم
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master's degree in Business Economics and Management. He

منصة تعليمية
 يعمل حاليًا مستشا ًرا لتطوير.واقتصاديات األعامل
ّ
 ترتكز اهتامماته ومساهامته.تفاعلية مع فريق املتحف الفلسطيني

currently provides consultancy for the Palestinian Museum

on the development of an interactive educational platform.

 واالتصال والتواصل، منها التعاون الرقمي،البحثية يف عدة حقول

His research interests and contributions include digital

 وتوظيف التكنولوجيا،العلمي عرب وسائل التواصل االجتامعي

collaboration, Social Media use in science communication and

.الرقمية يف فضاءات التعلّم الرسمي وغري الرسمي

employing digital technology in formal and informal learning.

تأثري الثقافة يف فلسطني يف استخدام
التكنولوجيا الرقمية يف التعليم

The Influence of Culture on Digital
Technology Use in Education in Palestine

أدت التطورات الرسيعة يف التكنولوجيا الرقمية إىل زيادة فرص

Fast-growing advances in digital technologies have increased

 تؤدي الثقافة.االستثامر يف هذه التقنيات ألهداف تعليمية

the opportunity of investing in these technologies in

رئيسا يف تقبُّل وتب ّني املعلمني واملتعلمني
املحلية دو ًرا
ً
للتقنيات واألدوات املستحدثة التي جرى تطويرها لسياقات

education. Research reveals different factors influencing
technology use for teaching and learning; with local

 وتشري الدراسات إىل أنه من الرضوري النظر بطريقة.ثقافية أخرى

culture playing a significant role in accepting and adopting

نقدية وتقييم املالءمة الثقافية ألي تقنية مستخدمة ألهداف

technologies developed for other cultural contexts. Several

 تتناول هذه الورقة نتائج دراسة استكشفت تأثري الثقافة.تعليمية

studies suggest that it is necessary to critically examine the

 يف السياق،يف استخدام التكنولوجيا الرقمية يف التعليم

cultural appropriateness of any technology used in education.

، وتستند إىل نظرية جريت هوفستيد لألبعاد الثقافية.الفلسطيني

This paper explores the influence of culture on technology

 وتكشف الورقة عن.ونظرية الرتابطية للتعلم يف العرص الرقمي

use in education in the Palestinian context. Siemens's theory

تسعة جوانب ثقافية تؤثر يف انطباعات األكادمييني واستخدامهم

of Connectivism and Hofstede's Cultural Dimensions theory

 كام تُظهر تأثري،وسائل اإلعالم االجتامعي ألهداف تعليمية

provided the theoretical framework for the research. The

findings reveal nine cultural aspects that influence academics'

.الثقافة يف بعض املامرسات الرتبوية يف السياق الفلسطيني

purposes, also demonstrating the influence of culture on

فهم غري
الثقافية لهوفستيد؛ ما يؤكد أن هذه النظرية تُقدم
ً

study reveals cultural aspects that are not directly connected

 وتطرح الورقة تساؤالت تدعو إىل التفكري.السياق الفلسطيني

to underline that it only provides a partial or incomplete

 واعتامد، وتطوير طرائق التدريس الحديثة،مجال أساليب البحث

perceptions of social media and its use for educational

رشا بنظرية األبعاد
ً وتظهر النتائج جوانب ثقافية ال ترتبط ارتباطًا مبا

some connectivist practices in the Palestinian context. The

مكتمل لتأثري الثقافة يف استخدام التكنولوجيا يف التعليم يف

to Hofstede's Cultural Dimensions theory, which serves

ّ
فك االرتباط االستعامري لإلنتاج املعريف يف
املستقبيل يف

understanding of how culture influences educational

.بعض املفاهيم العاملية يف السياق العريب

technology use in the Palestinian context. The study provides
a foundation for future thinking about decolonising research
methods, developing modern pedagogies and appropriating
some global concepts within the Arab context.
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 تتابع برنامج الدكتوراه يف العالقات،طالبة دكتوراه فلسطينية

Studies from Birzeit University and a BA in Media and

تركز يف أطروحتها عىل سياسة الصني الخارجية تجاه الرشق

Mediterranean University. She holds an MA in International

. بقربص الشاملية،الدولية يف جامعة رشق البحر األبيض املتوسط

Political Science from the same university. She will conduct

 حاصلة عىل املاجستري يف الدراسات الدولية من جامعة.األوسط

her thesis on China's foreign policy toward the Middle East.

 وعىل البكالوريوس يف اإلعالم والعلوم السياسية،)2019( بريزيت

She has written two short articles about Sino-Israeli relations

- ُش لها مقاالن عن العالقات الصينية
َ  ن.)2015( من الجامعة نفسها

and China's role in the Ukraine crisis.

.اإلرسائيلية ودور الصني يف األزمة األوكرانية

The Great Powers' Strategy on the
Palestinian-Israeli conflict: A Case-Study
of China

اسرتاتيجية القوى العظمى تجاه الرصاع
 دراسة حالة الصني: اإلرسائييل- الفلسطيني
تناقش هذه الورقة تطور السياسة الخارجية الصينية تجاه الرصاع
 بعد وصول يش جني بينغ إىل السلطة،الفلسطيني – اإلرسائييل

This paper discusses the evolution of Chinese foreign policy

towards the Palestinian-Israeli conflict after the advent of Xi

، تبنت الصني سياسة براغامتية،1979  يف عام.2013 يف عام

Jinping to power in 2013. In 1979, China adopted a pragmatic

متخلية بذلك عن الفكر األيديولوجي القائم عىل دعم حركات التحرر

policy that abandoned ideological thought and supported

 فكان أول ما فعلته تجاه."يف العامل ضد "اإلمربيالية األمريكية

liberation movements in the world against what it considered

، اإلرسائييل هو تبني موقف األمم املتحدة- الرصاع الفلسطيني

US imperialism. The first step it made was to adopt the

 وتغري الخطاب،والتخيل عن الخطاب الداعي إىل تحرير كل فلسطني

position of the United Nations on the Palestinian-Israeli

 يف العقد األخري من القرن.الصيني تجاه إرسائيل وتبنت حل الدولتني

conflict and abandon the rhetoric calling for the liberation

 وبدأت دائرة التعاون، طبّعت الصني عالقاتها مع إرسائيل،العرشين

of all of Palestine from Israel, which it described as a "tool

بني الجانبني تتسع وتجاوزت املجال االقتصادي لتشمل الجوانب

of American imperialism." Since that time, the Chinese

: تحاول هذه الورقة اإلجابة عن سؤالني رئيسني.الفكرية والعلمية

discourse towards Israel also changed as it adopted a policy

 اإلرسائييل؟ وهل سيؤثر- ما دور الصني يف الرصاع الفلسطيني

supporting the the two-state solution. In the last decade of

 اإلرسائييل سلبيًا يف الجانب الفلسطيني؟- التقارب الصيني

the 20th Century, China normalized its relations with Israel,

and the circle of cooperation between the two sides began
to expand and went beyond the economic field to reach

the intellectual and scientific aspects. This paper attempts
to answer two major questions: What is China's role in the
Palestinian-Israeli conflict? How has the Chinese- Israeli
rapprochement affected the Palestinian side?
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مقاالت منشورة يف عدد من املجالت األكادميية األوروبية يف

journals. She has a master's degree in American Studies and
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bachelor's degree in International Relations. In her native

 وعضو يف الجمعية،ناشطة يف العمل النسوي يف األردن

Jordan she is a published poet and a women's rights activist.

. ومبادرة أوسلو لحقوق املرأة،املجرية للدراسات األمريكية

She is member of the Hungarian Association for American

.خريجة زمالة رواد الدميقراطية يف جامعة سريكيوز األمريكية

Studies, Oslo Women's Rights Initiative and a Leader for
Democracy Fellowship alumna (Syracuse University, NY).

إيران وبزوغ السياسة الخارجية
للمحافظني الجدد

"We Can't Tackle Him without Breaking
Him": Iran and the Evolution of
Neoconservative Foreign Policy in the 1970s

شهدت سبعينيات القرن العرشين عددًا من األحداث السياسية التي

Following the Tehran agreement of 1971, the October war

 ومن أبرز هذه األحداث مؤمتر طهران.عوضً ا عن الشؤون املحلية

ألقت بظاللها عىل حركة املحافظني الجدد يف الواليات املتحدة

 وأسهمت يف تعزيز انخراط روادها يف الشؤون الخارجية،األمريكية

of 1973, and the declaration on establishment of the New

 إضافة إىل إعالن الجمعية العامة،1973  وحرب أكتوبر،1971 لعام

International Economic Order by the UN General Assembly

.1974 لألمم املتحدة حول إنشاء نظام اقتصادي جديد يف عام

in 1974, the neoconservative movement in the United States

،باالطالع عىل أبرز منشورات املحافظني الجدد خالل هذه الفرتة

shifted its focus from domestic affairs to foreign policy. To

ومبراجعة أرشيف املحادثات الداخلية إلداريت الرئيسني ريتشارد

examine the evolution of neoconservative foreign policy,

 إضافة إىل املراسالت واالجتامعات التي،نيكسون وجريالد فورد

the paper analyses neoconservative publications' reports

جمعت مسؤويل اإلدارتني بنظرائهم يف كل من إيران واململكة

about major political and economic events that impacted

 تعكف هذه الورقة عىل بناء تصور للسياسة،العربية السعودية

US-Iranian relations during the Nixon-Ford administrations,

- الخارجية املحافظة الجديدة وتأثريها يف العالقات األمريكية

and the records of the Ford administration — in particular,

 وتعنى الورقة أيضً ا بدور املحافظني.اإليرانية خالل فرتة الدراسة

Presidential correspondence with the shah and the Saudis as

الجدد يف النأي بسياسة الواليات املتحدة تجاه منطقة الخليج

well as the memorandum of conversations among leading

 والدفع باسرتاتيجية ترى يف التقارب،العريب بعيدًا عن إيران

US officials. It argues that the emergent neoconservative

 وتحلل تعامل. اإليراين عبئًا عىل املصالح األمريكية-األمرييك

foreign policy perceived the close relationship with the shah

الواليات املتحدة مع األزمة االقتصادية التي لحقت إيران يف عام

as a liability rather than as an asset and, henceforth, shifted

رشا
ً  بصفته مؤ، نتيجة قرار السعودية تخفيض أسعار النفط،1976

the US Persian Gulf Strategy away from Iran. Furthermore,

.عىل التحول يف اسرتاتيجية الواليات املتحدة تجاه املنطقة

the paper suggests that the economic crisis instigated by the

Saudis that hit Iran in 1976 was the first implementation of
this new strategy.
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العالقة الجديدة بني الدولة واملجتمع
وديناميكيات النوع االجتامعي واملشاركة
السياسية يف ُعامن

The New 'State-Society Relations' in Oman
and the Dynamics of Gendered Politics
This paper seeks to answer two central questions: How can

 كيف:تحاول هذه الورقة اإلجابة عن األسئلة الرئيسة التالية

the dynamics and relationship between the state as political

 بصفتها،ميكن تحديد وتعريف ديناميكيات العالقة بني الدولة

power and the society be determined and defined in Oman?

 واملجتمع يف عامن؟ وكيف نجحت الدولة يف،قوة سياسية

And how has the State succeeded in creating and promoting

خلق الشعور بـ "الخصوصية العامنية" وتعزيزه يف املجتمع؟

a sense of 'particularism' or 'imaginative qualities' of

nationalism in Oman? Furthermore, it is important to identify

ترى الورقة أنه من املهم تحديد العقبات التي تعرتض التمكني

that need to be addressed despite the persistence of the

 ولرسد ما ميكن أن يساهم.عىل الرغم من استمرار النظام نفسه

contribute to women's substantive representation, a closer

تحليل دقيق للعالقة بني الجهود السياسية التي تقودها الدولة

political efforts to reshape citizens and their perception of

 وال سيام أن التمثيل السيايس للمرأة يقدّر،يف الحياة العامة

women's political representation accounts for only 9% of the

 دولة) يف153  عامليًا (من أصل150 عامن املرتبة
ُ  احتلت،م
ّ ومن ث

multifaceted obstacles to women's political empowerment

 والتي لها أسباب متنوعة وتحتاج إىل معالجة،السيايس للمرأة

authoritarian system. Moreover, to explore what could

 ترى الورقة رضورة إجراء،يف تعزيز التمثيل الجوهري للمرأة

examination of the relationship between the state-led

إلعادة تشكيل املواطنني وتصورهم لنمذجة القيادات النسائية

modelling female leadership is needed, especially given that

.2019-1991  يف املئة فقط من املقاعد الربملانية خالل الفرتة9 بـ

parliament seats during the period 1991-2019'. Subsequently,

مؤرش "التمكني السيايس" الفرعي ملؤرش الفجوة بني الجنسني

Oman is ranked 150 globally (out of 153 countries) in the

 تستعرض الورقة النتائج األولية، ويف هذا السياق.العاملي

"political empowerment" sub-index of the Global Gender

 عىل الرغم من،لتحليل اسرتاتيجيات نسوية الدولة يف عامن

Gap Index. The primary outcome of this study is an analysis

حقيقة أن تطبيق أدبيات هذا الحقل قامئة وتقترص عىل الغرب

of the state feminism strategies in Oman, applying

.والسياقات الدميقراطية الليربالية

existing state feminism literature despite being limited to

predominantly western and liberal-democratic contexts.
The paper also challenges the dominant narrative of Arab

women's political participation in the Arab world and will
offer credible alternatives by using diverse theoretical lenses
together with empirical data.
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of Cambridge in 2020. His doctoral research examines the

 يتناول يف بحث الدكتوراه.مهنة املحاماة متدربًا يف األردن سنتني

political history of civil legislation in the Ottoman Empire,

التاريخ السيايس للترشيع املدين يف الدولة العثامنية وسورية

Syria, and Jordan between 1865 and 1976.

. من أواخر القرن التاسع عرش إىل سبعينيات القرن العرشين،واألردن

The Majallat al-Aḥkām ʿAdliyya as a
Legislative Stratagem: Sharīʿa, Civil Law
and Political Change in the Late Ottoman
Empire, Syria and Transjordan, 1865-1929

ً
ً
:ترشيعية
حيلة
مجلة األحكام العدلية
الرشيعة اإلسالمية والقانون املدين
والتغري السيايس يف الدولة العثامنية
1929-1865 ،وسورية ورشق األردن

The Majallat al-Aḥkām al-ʿAdliyya, an Ottoman code on the

سنت يف
ُ  وهي مجموعة أحكام حنفية،كانت مجلة األحكام العدلية

rules of Ḥanafī fiqh which had been enacted as far back as

 يف قلب املناقشات الربملانية،1876 العهد العثامين يف عام

1876, was at the center of the Jordanian codification debates

 كان هناك إجامع يف، يف ذلك الوقت.األردنية يف الستينيات

of the 1960s. Throughout the debates, there was consensus

 لكن.الرأي عىل الحاجة إىل قانون مدين جديد يتالءم مع العرص

on the need for a more contemporaneous civil code. Yet the

املتحاورين اختلفوا يف مصدر اإلصالح؛ فقد فضل بعضهم سن

interlocutors were at loggerheads. Whereas some favoured

)1971-1895( قانون عىل طراز قوانني عبد الرزاق السنهوري املدنية

a Sanhūrī-style law, which could ultimately be united with

،الذي كان ميكن توحيده مع قوانني سورية والعراق ومرص املدنية

the civil laws of Syria, Iraq, and Egypt into one Arab civil

 بينام أرص،م تيسري فكرة سن قانون مدين عريب موحد
ّ ومن ث

code, others insisted on a disparate code centred on the

.آخرون عىل قانون مدين يعتمد هذه املجلة مصدره الرئيس

Majalla. Wary of Nasserist Arab unity, which had imposed

 التي فرضت نفسها عىل قوانني،وكانت الوحدة العربية النارصية

itself on Sanhūrī's codes, the Jordanian rule intervened in

 تع ّرض الحكم يف األردن إىل خطر وجودي؛ فتدخل يف،السنهوري

the law-making process and gave orders for the drafting

، وطالب بوضع قانون مدين مستوحى من املجلة،عملية الترشيع

of a Majalla-inspired code. To justify its intervention, it

 لذلك شدد األردن عىل قداسة.متجاهل بذلك قوانني السنهوري
ً

underscored the Majalla as a sacred code. Historically

speaking, this use of the Majalla, a code with civil aims,

ن هذا كان أيضً ا من أجل تعزيز موقفه يف مقابل املد
ّ  إلّ أ،املجلة

instructive precedents in which the Majalla was similarly

لتعزيز دوافع سياسية أم ًرا فريدًا؛ ذلك أنه عرف سوابق تاريخية تفيد

intervention, the paper explores three historical precedents

 من خالل دراسة ثالث سوابق،ة سياسية
ً مدى توظيف املجلة أدا

objectives: in the Ottoman Empire between (1865 to 1876); in

.)1929-1921(  ويف رشق األردن،)1920-1918(

to advance political motives was not unique. There are

 مل يكن استخدام املجلة، ويف التاريخ العريب والعثامين.النارصي

used. To understand the Jordanian monarchy's legislative

 تبحث هذه الورقة يف.باستخدام املجلة لتحقيق أهداف سياسية

in which the Majalla was similarly used for political

 ويف سورية،)1876-1865(  يف اإلمرباطورية العثامنية:تاريخية

Syria (1918-1920); and Transjordan (1921-1929).
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األمننة االنتقائية بني األفغان والسوريني
يف استجابات الحامية واملساعدات يف تركيا

Selective Securitization Between
Afghans and Syrians in Turkey in
Protection and Aid Responses

ول السياسات املعنية بالالجئني يف
ّ تناقش هذه الورقة تح
 لتكون متباينة، عقب التوافد األخري لالجئني السوريني إليها،تركيا

This paper argues that refugee policies in Turkey following the

.)م حالة التسجيل
ّ اعتامدًا عىل جنسية مجموعات الالجئني (ومن ث

most recent influx of Syrians has shifted to be differentiated

 وتقييم مدى التغيري الحاصل،وتستخدم منهجية دراسة الحالة

depending on the nationality (and thus, the registration

 وسياسات الحامية، وسبل العيش،يف الوصول إىل املساعدات

status) of refugee groups. The research uses a case study

 والصفقة الحاصلة بني،االجتامعية التي جرى العمل بها يف تركيا

method and assesses changes in aid access, livelihoods

ِ تحليل نقديًا للطريقة التي تُعا
مل
ً
 وتعتمد.االتحاد األورويب وأنقرة

and social protection policies undertaken in Turkey post

ُ بها سياس
دمج املجموعات املختلفة
ة الوصول إىل املساعدات
َ

Syrian influx and EU-Turkey deal and critically analyses the

. وتحديدًا السوريني واألفغان،من الالجئني

treatment of different refugee groups, specifically Syrians and
Afghans through aid access and inclusion policy. The research

 دمج/وتتناول الورقة بالدرس أيضً ا أسباب السياسات املتباينة لقبول

policies for different groups, as well as the de jure and de facto

 وتركز عىل كشف السياسات.وحكم األمر الواقع التي انبثقت من ذلك

status prima facie, but also looks at differences between

. يف إطار االستجابة لتوافد الالجئني،مبجموعات أخرى من الالجئني

addresses the reasons for distinct refugee admission/inclusion

 وتنظر يف سياسات حكم القانون،الالجئني من مختلف املجموعات

policies that resulted. This begins with the issuance of refugee

 مقارنة،وتحليل التباين والتمييز بني مجموعات الالجئني السوريني

refugee groups in provincial registration policy, and access

to programs, assistance and labour markets, and how these

were re-enforced by EU-led negotiations and aid programs

that focused on Syrian inclusion. It examines the inclusion and
exclusion of different refugee groups in varying assistance

and protection policy modalities and focuses on the unfolding

of policies and an analysis of differentiation and distinction of

Syrian refugee groups, against other refugee groups, as part
of the response to the influx.

37

شمس الدين ابيكر
Shamsudin Abikar
Primary school educator in Bristol. He earned in his BA (Ed),

معلم يف مدرسة ابتدائية يف بريستول باململكة
يعمل
ً

MA (Ed) and (doctoral) EdD degrees from the University of

 حاصل عىل املاجستري يف الرتبية وعىل.2004  منذ عام،املتحدة

West of the England, Bristol, UK. The title of his doctoral thesis

 يع ّد أطروحة.البكالوريوس من جامعة غرب إنكلرتا يف بريستول

was "Developing Somali Heritage Language Through Extra-

 "تطوير لغة الرتاث الصومايل من خالل النشاطات:الدكتوراه بعنوان

Curricular Activities: A Case Study Exploring Perceptions of

 دراسة حالة تستكشف تصورات التالميذ األساسيني من:الخارجية

Somali Origin Primary Pupils and Their Parents." His research

 تشمل اهتامماته البحثية تدريس."أصل صومايل وأولياء أمورهم

interests include teaching, first and second languages, the

 وكذلك دور الهوية يف التعليم،وتعلم اللغتني األوىل والثانية

role of identity in education, and equity in education.
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 استكشاف:تطوير اللغة األم الصومالية
تصورات تالميذ املرحلة االبتدائية من أصل
صومايل وأولياء أمورهم يف نشاطات خارجية
 يف،يواجه الطالب املهاجرون الذين يبدؤون تعلم لغة ثانية

Immigrant pupils beginning to learn a second language

 تحديات تتعلق بكيفية الحفاظ عىل لغتهم األم يف أثناء،املدرسة

(L2) at school face challenges in maintaining their mother

 تبحث هذه الورقة الحالة.اكتساب لغة ثانية لألغراض األكادميية

tongue whilst acquiring L2 for academic purposes. As their

النوعية هذه (بنا ًء عىل أطروحة الدكتوراه) يف كيفية تخفيف هذه

mother tongue becomes weak due to classroom instruction,

" يف الدراسةKS2"  تلميذًا من املرحلة13  وقد شارك.املعضلة

which is in the form of L2, they are likely to underperform

 تسعى الورقة. من أولياء األمور7يف مدرسة ابتدائية إنكليزية و

academically. This qualitative case study (based on my

 كيف ميكن أن يكون تعلم اللغة:لإلجابة عن سؤال البحث املركزي

doctoral thesis) investigates ways to mitigate this dilemma.

 مفيدًا للتالميذ الصوماليني وأولياء أمورهم، اللغة الصومالية،األم

13 KS2 pupils and 7 parents from an English primary school

يف مدرسة ابتدائية يف إنكلرتا؟ وقد جرى استخدام املقابالت

participated in the study. The research sought to answer the

شبه املنظمة واالستطالعات واملذكرات التعليمية وتقييامت

central research question: In what ways can the learning

 عالوة عىل تحليل بيانات،اللغة وجلسات املداخالت مع التالميذ

of mother tongue literacy, Somali language, be beneficial

 ونتج.املقابالت شبه املنظمة باستخدام التحليل املوضوعي

for Somali pupils and their parents in a primary school in

من هذا التحليل ثالثة موضوعات أشارت إىل أن التالميذ يعتقدون

England? Semi-structured interviews, surveys, a reflective

)2 ،) الهوية1 :أن تعلم القراءة والكتابة باللغة األم مهم من أجل

diary, language assessments and intervention sessions were

 وقد عكست نتائج التحليل املوضوعات ذاتها- ) التواصل3 ،اإلدراك

used. The semi-structured interview data was analysed using

) اسرتاتيجيات وحواجز للحفاظ عىل4 - من مقابالت أولياء األمور

thematic analysis and the emerged three themes suggest

.معرفة القراءة والكتابة باللغة األم

that pupils believe that learning mother tongue literacy is

important for 1) identity; 2) cognition; and 3) communication.
The themes from parents' interviews mirror this with an

addition of theme: 4) strategies and barriers to maintaining
mother tongue literacy.
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. تونس،والعلوم اإلنسانية بسوسة

of Sousse, Tunisia.

ّ
 منوذج سجني:الذل يف تونس
مناطق

Manatiq al-Thil/ Humiliation Zones in
Tunisia: a "Prison Archetype"

جرى استعامل تسميتَي "الداخل" و"مناطق الظل" لإلحالة عىل

صنفت هذه املناطق باعتبارها
ُ  وقد.مناطق مخصوصة يف تونس

The "interior" (al-Dakhil) and the "shadow zones" (manatiq

 وقد.إشكال تنمويًا واقتصاديًا؛ أي مبا هي مناطق صعبة
ً
متثّل
تشكلت هذه املناطق تاريخيًا باعتبارها فضاءات حاضنة لالحتجاج

al-dhil) both name and describe specific regions in Tunisia.

These regions have always been seen as a development/

/ بالتضاد مع نعت. مبا يف ذلك النضال ضد االستعامر،السيايس
ّ
.جا شعبيًّا
 أُن ِتجت تسمية مناطق،خطاب مناطق الظل
ً  إنتا،الذل

economic problem, as zones difficiles ("difficult zones,"
Labiadh, 2016, 7). Historically, they also formed spaces

 أضفى بعدًا من،فقد أحدث تغيري حرف واحد فارقًا بني التسميتَني

for the cultivation of political contestation, including the

ّ
.الذل
الفكاهة والسخرية عىل خيار مناطق

anti-colonial struggle. In a popular countermove, the term

ّ
الذل فضاءات سجنية تهدف
تنطلق هذه الورقة من اعتبار مناطق

manatiq al-dhil has been discursively replaced with manatiq

 ضمن حدود مخصوصة بهدف التحكم؛ املراقبة،إىل حبس سكانها

al-thil – "humiliation zones." The two terms are differentiated

ّ
الذل من أجل فهم أدق لديناميات
 وتهدف إىل بيان خريطة.والقهر

by only one consonant, rendering manatiq al-thil both

cynical and comedic. This study characterises "humiliation

 وتقرتح لذلك أن جغرافيا.ما
ً الفضاء والسلطة يف تونس عمو
.الفضاء والسلطة يف تونس قامئة باألساس عىل منوذج سجني

in specific locations for the sake of control, surveillance

 كيف: تحاول الورقة اإلجابة عن األسئلة املركزية التالية،وبناء عليه

facilitates an understanding of space/power dynamics in

الفضاءات السجنية واإلبقاء عليها وتطويرها؟ وما مركب الفضاء

zones" as prison spaces that confine their inhabitants
and oppression. The "map of humiliation" that it draws

ّ
الذل يف تونس مبا هي سجون؟ وكيف يجري إنتاج
هم مناطق
ّ نتف

Tunisia in general. The research suggests this space/power

السجني؟ وما ديناميات اشتغاله؟

geography is based on a specific archetype of prison. This

study will thus seek to answer the major question: How can
Tunisia's Manatiq al-Thil be understood as a prison space?

This question is followed up by asking: How are these prison
spaces generated, sustained and developed? What is the

prison space complex? What are its working dynamics?
How do people navigate prison space geography inside and
outside the humiliation map of Tunisia?
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.يف املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع األمم املتحدة

The Designation of Hamas as a Terrorist
Organization by Western States: A
Theoretical Approach

املقاربة النظرية للتصنيف الغريب لحركة
حامس عىل قامئة املنظامت اإلرهابية
تبدو التصنيفات الغربية لقوائم اإلرهاب محفَّزة بعوامل سياسية

While social scientists seek to understand the social

ة ما تواجه النظرية الغربية معضلة التعريف العلمي
ً  وعاد.وأمنية

drives of violence as an essential step in dealing with the

 ومقاربته بالتعريف السيايس الدولتي ملجموعات،لإلرهاب

phenomenon, peacebuilding theorists seek peace based on

جذر

the responses of potential actors in the political process.

وأفراد ونشاطات ترتبط باتجاهات سلوكية عنيفة ذات

 ويف حني تهتم. قد يحمل تفسريات محتملة للظاهرة،اجتامعي

Based on this differentiation, the proscription of both the

 تسعى،الدراسات االجتامعية بتكوين عالجات من أصل املشكلة

political and military wings of Hamas by the West despite

نظريات بناء السالم لتحقيق منجزها بنا ًء عىل ردود الفاعلني
، استنادًا إىل هذا التفريق.املحتملني يف العملية السياسية

a broad understanding of the social context behind the

movement's emergence, serves as an outstanding example

يأيت تصنيف حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" كلها حركة إرهابية

of the imbalance between academic definitions and political

، رغم الفهم الواسع لحقيقة الجذر االجتامعي للحركة،يف الغرب

applications. The UK had distinguished itself by using a

وامتدادها بصفتها مثالً بارزًا عىل اختالل التوازن بني التعريفات

"constructive" formula, according to some social scientists, by

 وكانت بريطانيا قد تفردت بصيغة.الدراسية األكادميية وتطبيقاتها

designating only the military wing of Hamas, which allowed

 من خالل التفريق بني تصنيف،"بناءة" وفقًا لبعض علامء االجتامع

Britain to be more involved in the Palestinian-Israeli conflict.

 وهو ما،الجناح العسكري دون السيايس عىل قامئة اإلرهاب

On the other hand, the US designation, along with the Israeli

، يف املقابل.أتاح لها انخراطًا أوسع يف امللف الفلسطيني

one, is based on an understanding of peacebuilding theories

 عىل فهم نظريات، ومعه اإلرسائييل،يقوم التصنيف األمرييك

that considers Hamas an obstacle to achieving peace and

 استنادًا إىل اعتبار حامس عائقًا يف وجه تحقيق،بناء السالم

must therefore be isolated from the political process. After
the British re-classification of Hamas in its entirety as a

م فال بد من عزلها عن العملية السياسية حتى ال
ّ السالم؛ ومن ث

who deny the existence of "terrorism studies" as a field of

 فإن وجهة نظر بعض الباحثني املنكرين لوجود حقل،حركة إرهابية

motivated by politics rather than academic theories.

 يف سياق تحفزه، متحولة،ما بسياسات دولتية
ً التصنيف محكو
.السياسة أكرث من النظرية العلمية

 وبعد إعادة تصنيف بريطانيا لحامس كلها.متارس دور املفسد لها

terrorist movement, the viewpoint of some researchers

 فال يزال استخدام.درايس تحت اسم "دراسات اإلرهاب" أخذ يتعزز

study has been strengthened. The use of designation is still
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.واللجوء يف أملانيا

Contemporary Protracted Social Conflicts
in the Middle East and North Africa Region

الرصاعات االجتامعية الطويلة األمد يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

The Middle East and North Africa (MENA) region has seen

عا
ً إن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا كانت وما تزال موضو

research interest significantly increase following the Arab

حقل العلوم السياسية والدراسات
َ
 ات يف/مهم للباحثني
ًّ

uprisings in 2010/2011. Over the last three decades, the MENA

 بعد االنتفاضات العربية يف، وقد ازداد هذا األمر بروزًا،املناطقية

region has been explored mostly either from within the scope

 جرت دراسة هذه، وخالل العقود الثالثة األخرية2011-2010 الفرتة

of democratization studies or autocracy studies. Although

 إما من منظور دراسات التحول الدميقراطي،ما
ً املنطقة عمو

the scope of analysis has changed slightly after the Arab

 وعىل الرغم من أن الدراسات املتعلقة.أو دراسات األوتوقراطية

uprisings, many studies shared similar patterns (autocracy

 فإن دراسات عديدة،بشؤون املنطقة شهدت بعض التغيريات

vs. democracy) or frames (state vs. society) or followed a

 وتتشارك األمناط،ريا عىل التحول الدميقراطي
ً منها ما تزال تركز كث

reductionist approach by focusing on specific variables or

 أو تعتمد عىل األطر نفسها،)نفسها (الدميقراطية ضد االستبداد

issues. Few studies have focused on understanding the

 أو تتّبع مقاربة اختزالية بالرتكيز عىل بعض،)(الدولة ضد املجتمع

underlying causes of the prevailing conflicts and their

، فالدراسات التي تحاول توضيح الرصاعات وديناميكيتها.القضايا

dynamics by following a systemic thinking and holistic

. قليلة،باالعتامد عىل التفكري النظمي والتحليل الشامل

analysis. Drawing on Edward Azar's theory of Protracted

Social Conflict (1990) and its adaptation Contemporary

استنادًا إىل نظرية "الرصاع االجتامعي الطويل األمد" للباحث

Transnational Conflict (2016) by Oliver Ramsbotham et al.,

 وتطويرها "الرصاع العابر للحدود" من جانب أوليفر،إدوارد عازار

the Arab uprisings are the outcome of the prevailing PSCs in

 توضح هذه الورقة أن،رامثبوتان وتوم ودهاوس وهاغ ميال

the region. The uprising (as an incident) was just the trigger

االنتفاضات العربية نتيجة للرصاعات االجتامعية الطويلة األمد

and turning point when covert and latent PSCs became

 وبتسليط الضوء عىل منوذج تحلييل.السائدة يف بلدان املنطقة

overt and violent. Drawing on the relevant literature and

 تهدف الورقة إىل تقديم تحليل،متعدد املستويات واألسباب

highlighting this multi-faceted model of analysis, this paper

شامل للرصاعات االجتامعية الطويلة األمد وديناميكياتها وأثارها

provides a comprehensive explanation of the causal factors,

 وذلك اعتامدًا عىل مراجعة دراسات مختلفة،يف هذه البلدان

process dynamics and outcomes of PSCs in the MENA region.

 االقتصادية يف-  السياسية واالجتامعية- للمسائل االجتامعية

.هذه املنطقة
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:مامرسات الدين يف سياق األقليات
دراسة ميدانية بني الالجئني املسلمني
املقيمني بأملانيا

Practicing Religion in a Minority Context:
Ethnographic Study on Muslim Refugees
in Germany

 معظمهم، لقرابة مليون الجئ2015 أدّى استقبال أملانيا منذ عام

In 2015, Germany received almost one million refugees

 إىل ردود أفعال متباينة يف،من مجتمعات ذات أغلبية مسلمة

from Muslim-majority countries. This provoked different

 ففي حني اعتربت قطاعات عريضة من املجتمع.املجتمع األملاين

reactions within German society. While a wide group of

 وإثرا ًء للمجتمع والثقافة،استقبال الالجئني واج ًبا إنسان ًيا من ناحية

people perceived welcoming refugees as a humanitarian

 اعترب آخرون لجوء عدد كبري من الالجئني خط ًرا يهدد،من ناحية أخرى

responsibility and an opportunity to enrich German society,

 يف هذا. بل جل املجتمعات األوروبية،قيم مجتمعهم وكيانه

another group considered it as a threat to the values and

 بدا كأن الهوية الدينية لالجئني املسلمني تؤدي الدور،السياق

existence of German society and even to the existence of

املحوري وراء تلك املخاوف؛ فتصاعدت وترية هذا الخطاب بني

Europe. In this context, the religious identity of refugees

 وتكرر الحديث عام إذا،األوساط السياسية ويف وسائل اإلعالم

seemed to be given special attention. In this regard, media

كانت تعاليم الدين اإلسالمي والرشيعة تعرقل الالجئني عن االندماج

and political debates were concerned with questions, such

 أدى هذا الخطاب بالرضورة إىل إسقاط.يف املجتمع األملاين

as whether Islam and Sharia would pose an obstacle to the

، ووضعهم يف قالب واحد،صورة تعميمية عىل املسلمني الجدد

integration of refugees. Such discourses have inevitably

 أو،من دون النظر والتعرف بعمق إىل واقعهم الديني والحيايت

led to a homogenizing and stereotypical representation

.النظر إىل خلفياتهم االجتامعية والثقافية والسياسية والدينية

of refugees, while neglecting their actual daily lives and
the ways they live and practice religion. Furthermore, this

تتناول هذه الورقة الواقع الديني والحيايت لالجئني املسلمني

approach ignores the diversity of social, cultural, political,

ة عىل كيفية تعاملهم مع تعاليم دينهم
ً  مركّز،املقيمني بأملانيا

and religious backgrounds. Based on an ethnographic study,

 يف سياق أغلبه غري مسلم وتحكمه قوانني وأعراف،وأحكامه

this paper investigates the daily lives of Muslim refugees in

 وتحاول الورقة أيضً ا فهم دور.ال تستند إىل الرشيعة اإلسالمية

Germany. A particular focus is placed on the ways in which

البيئة واملحيط والنشأة والعادات والتقاليد يف تشكيل األفهام

refugees deal with their religion in a minority context. The

.واملامرسات الدينية أو دعم بعضها عند األفراد

paper also examines the role of social contexts, customs
and traditions in constituting or supporting some religious
beliefs and practices.
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 حاصل.باحث يف القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار والضغوط

Why Stressors Shouldn't Hold Back
Innovation in Business: The Impact of
the Leader-Member Exchange Leadership
Strategy

ملاذا ال ينبغي للضغوطات تقويض االبتكار
 تأثري اسرتاتيجية:يف مؤسسات األعامل
القيادة التبادلية بني القائد والتابع

عىل الدكتوراه يف إدارة األعامل من مدرسة غرونوبل لإلدارة

 حاصل.رضا يف إدراة املوارد البرشية فيها
ً  وعمل محا،بفرنسا
 وعىل شهادة محرتف إدارة،عىل املاجستري يف القانون العام

 وهو.مشاريع من معهد إدارة املشاريع يف الواليات املتحدة
محامٍ راكم قرابة عرشة أعوام خربة يف إدارة املشاريع واملوارد

 مع إنتاج علمي متنوع،البرشية يف القطاعات الربحية واإلنسانية
محكَّمة ناقشت
ُ  وبحوث ًا، ومؤمترات علمية،يشمل كت ًبا جامعية
 وحرية التعبري، والتفكري النقدي،موضوعات مثل حوكمة الرشكات

. ومهارات التواصل،وخطاب الكراهية

تق ّر أغلبية البحوث والدراسات األخرية بأن تحفيز سلوك العمل
 ويحتل مثل هذا السلوك مكانة أكرث أهمية.االبتكاري قضية حيوية

The bulk of recent theoretical developments argue that the
stimulation of innovative work behaviour (IWB) is a vital
issue. This behaviour occupies a much more important place
in organizational studies of behaviour. On the other hand, the
notion that IWB is circumscribed by a social, and organizational
sphere is, sometimes, overlooked. Such a sphere is dominated
by many doble-edged variables that can either stimulate or
discourage IWB, such as organizational stressors, which begs
the question "how can employees innovate under stressors?"
This quantitative survey-based investigation attempts to shed
light on the association between IWB and organizational
stressors. Furthermore, it employs the positive and negative
nature of organizational stressors, reported by the ChallengeHindrance stressor model, to recognize its association, and
impact on IWB. It assumes that the strength of such impact
depends on the extent of the Leader-member exchange (LMX)
as a moderator variable for this association. The pilot study
of this preliminary thesis supported these predictions and
determined that there is a relationship between organizational
stressors and IWB. It also demonstrates that LMX promotes
IWB in coping with the positive nature of some organizational
stressors. More prominently, LMX alleviates the negative effect
of some organizational stressors on the IWB.

 يجري، ومن ناحية أخرى،يف دراسات السلوك التنظيمي من ناحية

ن سلوك العمل االبتكاري مقيد
ّ أحيانًا التغايض عن الفكرة القائلة إ

 ويهيمن مثل هذا املجال عىل العديد من.بالفضاء التنظيمي
،املتغريات التي ميكن أن تحفز سلوك العمل االبتكاري أو تثبطه

 "كيف ميكن أن: يغدو السؤال،م
ّ  ومن ث.مثل الضغوط التنظيمية

.عا
ً يبتكر املوظفون تحت الضغوط؟" مرشو

 تستخدم هذه الورقة املنهج الكمي لتسليط،ويف هذا السياق

الضوء عىل العالقة بني سلوك العمل االبتكاري والضغوط

 توظف منوذج الطبيعة اإليجابية، وعالوة عىل ذلك.التنظيمية
 للتعرف إىل ارتباطها وتأثريها يف،والسلبية للضغوط التنظيمية

 وتفرتض أن قوة هذا التأثري تعتمد عىل.سلوك العمل االبتكاري

 لقد.ريا موازنًا لهذا االرتباط
ً  بصفتها متغ،تأثري عالقة القائد باألعضاء
 واستخلصت وجود عالقة،دعمت الدراسة التجريبية هذه التنبؤات

 وأظهرت النتائج.بني الضغوط التنظيمية وسلوك العمل االبتكاري
ن عالقة القائد باألعضاء تعزز سلوك العمل االبتكاري يف تدبري
ّ أ

 والنتيجة الواعدة.الطبيعة اإليجابية لبعض الضغوط التنظيمية
ن هذه العالقة تخفف من التأثري السلبي لبعض الضغوط
ّ أكرث أ

.التنظيمية يف سلوك العمل االبتكاري
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and a bachelor's degree in sociology and anthropology from

.واألنرثوبولوجيا من الجامعة نفسها

the same university.

 اإلنجاب والتفاوض عىل:والدة الذات املهربة
املستقبل يف واقع استعامر استيطاين

Birthing The Smuggled Self:
Reproduction and Negotiating the Future
in a Settler-Colonial Reality

تعترب هذه الورقة محاولة لفهم تجربة النطف امله ّربة من داخل

السجون اإلرسائيلية؛ وهي تجربة ظهرت خالل السنوات العرش

This paper seeks to understand Palestinian experiences

 متكن عرشات األزواج الفلسطينيني، خالل هذا الوقت.األخرية

around sperm smuggling from Israeli prisons - a practice

 وأصبحت هذه.املحرومني من الزيارات الزوجية من اإلنجاب

that has emerged over the past ten years, allowing dozens

،املامرسة جز ًءا من البالغة الوطنية الفلسطينية حول املقاومة

of Palestinian couples, otherwise denied conjugal visits, the

.أساسا عىل دور األرسى الذكور
مع الرتكيز
ً

ability to conceive. It has become implicated in the national

وتتساءل هذه الورقة عن املعنى الذي تكتسبه هذه املامرسة

rhetoric of resistance, with much of the conventional focus

 وتتطلع إىل فهم الكيفية التي.من وجهة نظر زوجات األرسى

being on the male prisoner. This research asks about the
meanings of sperm-smuggling has come to acquire for

ُ تعكس بها مامرس
ة العميقة فيام
َ ة النطف امله ّربة الالمساوا

experience of sperm smuggling reflects the profound

 وتسعى أيضً ا لفهم تعبري النساء عن تجاربهن.استيطاين

togetherness in a settler colonial reality. It also explores how

ً  مستلهم، وكذلك فاعالت يف التمثيل،الفلسطينية
ة أدبيات حديثة

the wives of prisoners. It aspires to understand how the

يتعلق بالحقوق اإلنجابية واالجتامع األرسي يف واقع استعامر

inequalities regarding reproductive rights and family

 وأعضاء يف الجامعة، وأمهات، بوصفهن زوجات،يف اإلنجاب

women articulate their experiences as smugglers, mothers,

 بصفتها، وتنظر إىل تجربة النطف امله ّربة.واألس
عن اإلنجاب
ْ

.مساحة للهيمنة والهيمنة املضادة

wives of prisoners, members of the Palestinian collective,
and actors of representation. Inspired by recent scholarship

on reproduction and carcerality, it looks at this practice as a
space for both domination and counter domination.
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Chicago. His dissertation aims to destabilize the scholarly

 باستخدام األساليب النوعية، يرتكز بحثه يف لبنان املعارص.املتحدة

peace by foregrounding the on-going effects of civil war
violence on subjects and their political worlds.

وينصب عمله
. والجنسانية، واإلمربيالية، والعنف السيايس،األهلية
ّ

Safadi

.عىل العالقة بني العنف التاريخي وإعادة إنتاج االنقسام السيايس

works predominantly with qualitative, interpretive and

ما إىل تحدي الحدود بني الحرب والسلم يف
ً يهدف بحثه عمو

ethnographic methods, and his empirical research is

 من خالل إبراز التأثريات املستمرة لعنف،دراسة العلوم السياسية

anchored in contemporary Lebanon, where he theorizes

.الحرب األهلية يف املجموعات وعواملها السياسية

questions pertaining to civil war, political violence, empire,

and sexuality. His work focuses on the relationship between

، الجغرافيا السياسية:""أكرب منك ومني
 والعمل الجامعي،واإلمرباطورية بالوكالة
يف لبنان املعارص

historic violence and the reproduction of political division.

Bigger Than You and Me: Geopolitics,
Proxy Empire, and Collective Action in
Contemporary Lebanon

 تظاهر مئات اآلالف يف شوارع،2019  أكتوبر/ ترشين األول17 يف

ن
ّ  ولك. مطالبني بإنهاء النظام الطائفي الزبائني،لبنان وساحاته
،األمل يف التغيري الجامعي تشتت يف ظل وطأة قمع الدولة

On 17 October 2019, hundreds of thousands of people poured

)19- وجائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد،واالنهيار االقتصادي

into the streets of Lebanon demanding an end to the sectarian-

 واألهم من ذلك أن الوحدة الظاهرة للمتظاهرين.العاملية

clientelist regime. The promise of collective action, however,

 وأظهرت تنوع االلتزامات،أفسحت املجال للخصومات والعدوانيات

soon buckled under the weight of social violence, state

 بعد ذلك.السياسية املشحونة بالعاطفة والرغبات واملخاوف

repression, economic collapse, and global pandemic. Two years

 بعد أن فشلت، يعتقد الكثري من اللبنانيني أن الثورة أخفقت،بعامني

later, many believe the revolution has failed to accomplish a

 يف.يف إحداث تغيري يف بنية النظام السيايس يف الدولة

change in the political structure of the nation. Interestingly, this

 إن فكرة النظر إىل لبنان عىل أنه "رقعة شطرنج" لأللعاب،الواقع

disillusionment condemns collective politics for even trying to

الجيوسياسية األوسع هي فكرة سائدة وشائعة يف تفسري

transform a country that was and will always be controlled by

 تتخيل السياسة عىل أنها موجودة، هنا."فشل" الثورة اللبنانية

foreign powers. For most, politics is imagined as only existing
in an international realm where the material interests of

 حيث يجري تنفيذ املصالح املادية،فقط يف دولة ذات غابة دولية

the sectarian regime. This paper argues that Lebanon's proxy

.نفسه زبون ألمم أجنبية

interested great powers are executed within Lebanon through

 من خالل نظام طائفي هو،للقوى العظمى املهتمة بلبنان

status is one that is lived and imagined in the everyday,

 تجادل هذه الورقة بأن السياسة الوكالية ليست،يف هذا اإلطار

constraining possibilities for political action in the country,

ن اإلمربيالية الوكالية
ّ  بل إ،حالة من التدخل الجيوسيايس فقط

while producing a myriad of effects and discourses through

، إذًا.تظهر يف آثارها يف املحيط السيايس واالجتامعي أيضً ا

which subjects experience their political helplessness. Proxy

فالوكالية تنبثق من مشكالت تتعلق بالحقيقة والخداع والوكالة

politics is not only a state of geopolitical interventionism, but

 تهدف، ويف هذا السياق.والوعي الذايت والسيطرة وفقدانها

proxy empire manifests in problems around truth and deceit,

 باعتبارها مظه ًرا،الورقة إىل تنظري "حالة الوكالية السياسية" للبنان
.خاصا من مظاهر القرن الحادي والعرشين للعوملة واإلمربيالية
ً

agency and consciousness, control and its loss. Ultimately, the

study theorizes Lebanon's "proxy condition" as a particular, 21st
century manifestation of empire in globalization.

45

عمرو عفيفي
Amr ElAfifi
PhD candidate at Syracuse University working on the political

 بالواليات،طالب دكتوراه يف جامعة سرياكيوز يف نيويورك

of Kansas. His work strives to incorporate experimental methods

.السياسية من منظور علم النفس السيايس

psychology of trauma and exile. He holds a BA from the University

 يبحث يف العالقة بني العنف السيايس واملشاركة،املتحدة

as well as deep ethnographic sensibilities.

:العنف السيايس واملشاركة السياسية
رشح التباين يف التعامل مع الصدمة عند
املرصيني والسوريني يف املنفى

Victimization and Political Participation:
Explaining Heterogeneous Responses to
Trauma Amongst Egyptians and Syrians
in Exile

 عادت األنظمة،ما عىل الربيع العريب
ً بعد مرور أحد عرش عا

 وشباب الثورية ما بني منفي،القمعية كام كانت أشد رضاوة

Eleven years after the Arab Spring, the autocratic regimes

 تحاول هذه الورقة البحث، ويف هذا السياق.ومعتقل وشهيد

killed. In this project, I look at the relationship between

 وإمنا،وتجادل بأن العنف السيايس والقمع ليسا حالة جامدة

To that extent, the project argues that people's experiences

معبة بعد ذلك عن اختيارهم ألمناط املشاركة السياسية أو
ّ

have returned in full force and the youth exiled, jailed, or

.يف العالقة بني التعرض للعنف السيايس واملشاركة السياسية

victimization by state authorities and political participation.

 وأن تفسرياتهم املختلفة،يخضعان لتفسريات املعنفني والضحايا

of repression vary and that they have implications on their

.ما
ً االنعزال عنها متا

political participation. Further, that post-victimization

 األول يؤكد ما تطرح:يقوم الطرح يف هذه الورقة عىل مستويني

mobilization is a factor of perception of the purpose and

) ويضيف إليه يف الخربة املعيشة للتعرض2020( إليزابيث نوجنت

context of victimization. I posit a two-stage process in which

معي
 فالعنف يجري فهمه داخل إطار هويايت.للعنف السيايس
ّ
 يجري فهم، ويف املستوى الثاين.يتيح للضحية فهم التجربة

people partake in post-victimization participation. In the first
stage, I build on insights by Nugent (2020) that repression

 من خالل سياق منوذج التغيري الهويايت،ما يرتتب عىل العنف

in autocracies influences how actors identify themselves.

Social identities and their concomitant discourses are

 وتكمن إضافة هذا.)2019( ]الذي تطرحه أورال مولودون [وآخرون

navigate public discourses on some of their identities to

 إضافة إىل،ال يف فهم املشاركة السياسية
ً ع
ً
واعتبارها
ّ عامل ف

shaped in tandem with the coercive apparatus. Victims

،عالة
ّ املرشوع يف التفكري يف الرتوما والتعنيف بصفته حالة ف

internalize their experiences of it. Secondly, I argue that

.العوامل التقليدية يف األدبيات السابقة

mobilization is more likely when they perceive a politicized
identity is victimized — contact with authorities triggers a
process of interpretation of the contact along the lines of

social identity. I build on Muldoon's (2019) Social Identity
Model of Identity Change (SIMIC) approach and examine
these dynamics through semi-structured interviews with
Egyptian and Syrian exiles in Turkey.
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الصدمة والتابوهات والديستوبيا يف روايات
الرعب العراقية واملرصية

Arabic Terror Fiction in Iraq and Egypt:
Trauma, Taboos, Dystopia

تناقش هذه الورقة عددًا من األعامل الروائية العراقية واملرصية

This paper discusses several Iraqi and Egyptian works of

:التي تتناول التابوهات الثالثة الشهرية يف العامل العريب

terror fiction in terms of their treatments of the three

 يف تح ٍّد للهيمنة االجتامعية. والسياسة، والجنس،الدين

famous taboos in the Arab World: religion, sex, and politics.

 يسلّط كتّاب روايات الرعب الضوء عىل هذه،والسياسية والدينية

Challenging the socio-political and religious hegemony,

التابوهات للتعبري عن املعاناة؛ بسبب القيود التي تعيشها بعض

terror fiction writers break taboos in order to express their

 ويلجأ هؤالء.املجتمعات العربية الخاضعة لحكومات شمولية

feelings of suffering and to raise an awareness regarding the

ٍ الروائيون إىل التطرق إىل مواضيع حساس
 مثل الدين،ة للغاية

necessity of change and the importance of self-liberation

 وقد شهد. ومعالجتها بطريقة غري تقليدية،والسياسة والجنس

from the restrictions experienced under totalitarian

العقد املايض بروز عدد من املؤلفني الذين نجحوا يف تأسيس

governments. I argue that by unconventionally addressing

 تسعى لزعزعة استقرار الكثري من املفاهيم،حركة أدبية جديدة

very sensitive topics such as religion, politics, and sex, the

التقليدية التي ما زالت تسيطر عىل وعي املجتمعات العربية حتى

authors succeed in establishing a new powerful voice that

ٍ  عىل نح، يهدف التعرض للتابوهات.يومنا هذا
و متكرر ومبالغ فيه

destabilizes the public's beliefs in these long-held notions.

 إىل نقد املعالجات التقليدية،يف معظم روايات الرعب العربية

Furthermore, using these taboos in the context of terror

fiction introduces the traditional treatment of religious,

 وإبرازها عىل أنها مصدر،ملوضوعات الدين والجنس والسياسة

prevents their countries from healing. Because of the failure

ن فشل القيم االجتامعية والسياسية
ّ  وتبني هذه الورقة أ.التعايف

sexual, and political topics as a source of trauma that

للصدمة النفسية التي متنع العامل العريب من التقدم أو

of the traditional socio-political solutions to help people

 أدى، الساعية للتغلب عىل التجارب املؤملة لألفراد،التقليدية

what these values represent. Writing fictional works that

.امتعاضهم من هذه القيم التي فقدت قدسيتها بالنسبة إليهم

express their resentment and criticism of the hegemonic,

 وتنتقد هيمنة القوانني األبوية والشمولية،حرمة هذه التابوهات

overcome their traumatic experiences, authors lose faith in

إىل ظهور كوكبة من الروائيني الجدد الذين بدؤوا بالتعبري عن

violate the sanctity of these taboos, terror fiction authors

 تنتهك،ويتجىل هذا االمتعاض يف ظهور أعامل روائية جديدة

patriarchal, and totalitarian rules that hold them prisoners

التي تبقيهم أرسى للصدمات االجتامعية والسياسية التي ما زالوا

to their own trauma.

.يتعرضون لها
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قرن من الفشل :االستجابة الكردية لبناء
الدولة يف العراق وسورية

A Century of Failure: The Kurdish Response
to State-Building in Iraq and Syria

جا يف مجال العلوم االجتامعية .فقد
أصبح موضوع بناء الدولة رائ ً

State-building is a heated topic in social sciences, with

جرت دراسته عىل نح ٍ
و موسع يف مناهج متعددة التخصصات.

extensive interdisciplinary contributions, which requires a

ولذلك ،من الرضوري تحديد منظور عاملي موحد لهذا املوضوع.

unified global perspective on state-building. Following the

مؤخ ًرا ،مع مرور عقد من الحرب األهلية يف سورية ،أخذت الدراسات

ongoing civil war in Syria, literature on state-building has

التي تعنى مبوضوع بناء الدولة منحى الدراسات األمنية؛ فقد عاد

taken a security studies trajectory as scholars reverted to the

الباحثون إىل التعريف الويربي األسايس لتأسيس الدولة القوية

basic Weberian definition of a strong state as a ''monopoly

كـ "احتكار األرايض ووسائل العنف" .إن قيام الدولتني العراقية

over territory and means of violence.'' Iraq and Syria are

والسورية كان نتيجة انهيار اإلمرباطورية العثامنية والهيمنة

both products of the dissolution of the Ottoman Empire and

اإلقليمية لإلمرباطوريتني الربيطانية والفرنسية .وقد ظلت سورية

the territorial hegemony of the British and French empires,

تحت االنتداب الفرنيس حتى عام  ،1936بينام ظل العراق تحت

viewed ever since as incapable of functioning as legitimate

كل من
االنتداب الربيطاين حتى عام  .1932ومنذ ذلك الحني ،ينظر ّ

sources of authority and as weak states by their populations

سكان العراق وسورية ،والباحثون يف املجال ،إىل كال البلدين عىل

and scholars. Both countries have taken different paths

أنهام دولتان ضعيفتان ،وغري قاد َرين عىل العمل بصفتهام مصدرين

towards more state-building and institutionalization in

مختلفة نحو املزيد من بناء الدولة وإضفاء الطابع املؤسيس .ومع

various reasons. Scholars suggest a range of factors behind

ويف هذا السياق ،يرى الباحثون أن ضعف هاتني الدولتني يرجع

conflicts. The Kurdish issue has long been considered a crucial

مسألة الكرد جز ًءا ال يتجزأ من بناء الدولة يف كال البلدين .لقد كانت

of the process, whether positively or negatively. Considering

تقلبات العملية ،سواء كان ذلك سلبيًا أو إيجابيًا.

deeper into the determinants of state-fragility in Iraq and

رشعيني للسلطة .يف العقود املاضية ،اتخذ هذان البلدان مسارات

recent decades but have confronted consecutive failures for

ذلك ،لعدة أسباب ،واجه البلدان إخفاقات متتالية يف بناء الدولة.

fragility in these countries from the oil curse to ethnic

إىل عوامل مثل "لعنة النفط" والخالفات العرقية .ولطاملا اعتربت

factor in both countries, contributing to the ups and downs

االستجابة الكردية لبناء الدولة يف العراق وسورية مؤثرة يف

state-building literature on Iraq and Syria, this research digs
Syria, examining the Kurdish response to state-building.

ة يف االعتبار الدراسات السابقة عن بناء
تحاول هذه الورقة ،آخذ ً

الدولة يف العراق وسورية ،التعمق أكرث يف البحث عن أسباب
م ،يأيت دور االستجابة الكردية
أخرى لضعف الدولة فيهام .ومن ث ّ

لبناء الدولة .وبذلك يكون السؤال الرئيس لهذه الورقة :كيف

شكلت القضية الكردية عمليات بناء الدولة يف العراق وسورية؟
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. ومنحة أونتاريو للخريجني،وجائزة كوينز للخريجني

Religious Minorities in Diaspora: A Study of
the Political Mobilization of the Egyptian
Coptic Orthodox Community in Canada
and the United States

 دراسة للتعبئة:األقليات الدينية يف املهجر
السياسية للجالية القبطية األرثوذكسية
املرصية يف كندا والواليات املتحدة
 أكرب مجتمعني قبطيني، يف كندا والواليات املتحدة،يعترب األقباط

Copts in Canada and the US, the two largest Coptic

 تسعى هذه. مثالني للشتات الناجم عن الرصاع الديني،خارج مرص

communities outside of Egypt, are excellent examples of

،الورقة لفهم أفضل لتعبئة املجتمع القبطي يف هذين البلدين

religiously defined and conflict-generated diasporas that still

 تسعى لإلجابة،م
ّ  ومن ث.ما جامع ًيا
ً وأمناط عمله؛ ألنه ميثل اهتام

identify as part of their homeland's national population and

 كيف ينظم األقباط يف هذين البلدين سياسيًا:عن األسئلة التالية

feel a responsibility for its well-being. This research seeks to

 ما العوامل التي،بصفتهم مغرتبني ألقلية دينية؟ عالوة عىل ذلك

better understand the Coptic community's mobilization in

هل نجاح حشدهم السيايس أو تقيده؟
ّ تس

Canada and the US and the patterns of its action as it represents
collective group interest. Thus, how do Copts in Canada and

 األدبيات املتعلقة:تعتمد الورقة عىل تيارين يف أدبيات املهجر

mobilize? Moreover, what factors facilitate or constrain the

وتستخدم أيضً ا نظرية الحراك االجتامعي وتياراتها البنائية

two existing theoretical streams of diaspora literature: the

 أن التفاعل بني الجوانب البنائية والبنيوية هو،والنظريات املذكورة

diaspora political behaviour and mobilization. It also utilizes

.درجة نجاح حشدهم السيايس

the US as a diaspora of a religious minority organize and

. واألدبيات املتعلقة بالسلوك السيايس والتعبئة،بالدين واملهجر

success of their political mobilization? The paper draws on

 استنادًا إىل تيارات األدب، وتفرتض.والبنيوية وأدواتها التحليلية

literature on religion and diaspora as well as the literature on

 وكذلك،األهم يف رشح أمناط النشاط السيايس لألقباط واتجاهه

the social movement theory (SMT), its constructivist and

structural streams, and its analytical tools. These streams of
literature and theories will be used as a foundation to argue
that it is the interaction between the constructivist and the

structural facets that tends to matter most in explaining the
Copts' patterns and direction of political activism, as well as
the degree of their political mobilization's success.
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اإلذاعة الربيطانية.

Media in Crisis: Response to the Covid-19
Pandemic – the BBC as a Case Study

اإلعالم واألزمات :جائحة كورونا والتغري يف
إدارة املؤسسات اإلعالمية  -دراسة حالة
هيئة اإلذاعة الربيطانية

This paper presents an ethnography experience of how

the BBC responded to the Covid-19 pandemic. Through

هذه الورقة عبارة عن إثنوغرافيا وصفية للطريقة التي تعاملت

ethnography, interviews and management procedure

بها هيئة اإلذاعة الربيطانية مع جائحة فريوس كورونا املستجد

analysis, I provide a panoramic idea on how the BBC dealt with

(كوفيد )19-وتداعياتها .وهي تعالج كيفية تعامل وسيلة إعالم

the crisis. The paper concludes that, in contrast to traditional

يف أوقات األزمات ،من خالل الوصف واملقابالت وتحليل اإلجراءات

newscasting, technology has progressed to facilitate media

التي جرى اتخاذها يف إطار اإلدارة اإلعالمية.

organizations to provide hybrid news coverage, allowing
employees to work remote keep the audiences informed,

تخلص الورقة إىل أن الوسائل التقنية سمحت لوسائل اإلعالم

orientated and entertained.

بالنجاح يف تقديم الخدمات اإلخبارية وغريها من الخدمات
اإلعالمية ،بطريقة ثنائية العمل ،سواء بالوصول إىل مكان العمل
أو بالعمل من املنزل .وهو ما أتاح للجمهور االستمرار يف التعرف

إىل األخبار واملعلومات ،والحصول عىل الخدمات التعليمية
والرتفيهية عىل نحو جيّد.
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السياسية واالجتامعية يف الفكر اإلسالمي الكالسييك والحديث

and secularity, and the development of the sciences in

 وكذا تطور، العلامين/ ونظريات الديني والدنيوي،واملعارص

Islamic intellectual history.

.العلوم يف التاريخ الفكري اإلسالمي

"Adab" as a Practical Science: The
Character of the Socio-Political Approach
and Thought of Abū l-Ḥasan al-Māwardī
(d. 450/1058)

ً "األدب" باعتباره
 خصائص منهج:علم عمل ًيا
الفكر االجتامعي والسيايس أليب الحسن
) م1058/هـ450 .املاوردي (ت
حظيت كتابات املاوردي يف مختلف املجاالت باهتامم وعناية منذ

In Islamic history, al-Māwardī's writings, in various disciplines,

عنيت بها دراسات أكادميية
ُ أيامه وإىل الفرتة املعارصة؛ فقد

have been received with keen interest. In the modern and

 تظل جوانب، ورغم ذلك. يف السياقني العريب أو الغريب،مهمة

contemporary scholarship, al-Māwardī has also been the

عديدة من فكره مفتقرة إىل دراسة ومتحيص؛ نظ ًرا إىل عدم
 فأغلبية ما كتب.توافر دراسات كافية توضح فكره يف مجمله

subject of important academic studies both in the Western
and Arab academic contexts. Many aspects of his thought,

 وغالبًا ما، تستهدف جانبًا محددًا من فكره، رشقًا وغربًا،حوله
"يكون الرتكيز عىل بعض أبواب كتابه الشهري "األحكام السلطانية

nonetheless, remain ambiguous, mostly due to a lack of scholarly

attempts to offer an account of the character of his project as a

 بينام مل تبحث أغلبية الدراسات،يف الفقه الدستوري واإلداري

whole. His famous treatise in constitutional and administrative

يف تصوره لطبيعة املرشوع الذي يود القيام به يف كتاباته

jurisprudence, al-Aḥkām al-ṣulṭāniyya, has been the dominant

.السياسية واالجتامعية واألخالقية

focus of scholarship, while the project that he aimed to achieve
paper suggests the question of method as the key to grasping

حا مفصل ًيا لفهم
ّ ومن ث
ً  تقرتح هذه الورقة سؤال املنهج مفتا،م
 وتحاج بكون.فكر املاوردي االجتامعي والسيايس يف جملته

that al-Māwardī seeks to systematize adab as a practical

 يُعنى بدراسة السلوك اإلنساين وقوانني،معريف ذا طبيعة عملية

through his socio-political writings is largely neglected. This
the character of al-Māwardī's socio-political project. It argues

 املاوردي تأسيس ميدان، ومن خالله،املجال الذي حاول فيه

science that is concerned with the study of human behaviour

علم استقرائيًا
 هو "األدب" الذي ع ّرفه بكونه،االجتامع البرشي
ً
بي املاوردي
ّ  وقد.واستنباطيًا يجمع بني الواقعية واملعيارية

and the rules of social grouping. He, therefore, defines adab

as both an inductive and deductive discipline which combines

بدقة ووضوح الخطوات املنهجية التي يتبعها عامل "األدب" يف

society as it presents itself but then prescribes ways to reform it.

، محاور الفلسفة العملية، كام أسسه املاوردي،"ميدان "األدب

realism and normativity, as it both seeks to describe lived

 ويشمل. ومن ثم إصالحه وتنظيمه،محاولته فهم الواقع ودراسته

As al-Māwardī re-defines it, the discipline of adab contains the

.لكنه يختلف عنها يف منهجه ومصادره املعرفية

themes of practical philosophy but remains different both in its
method and epistemological sources.
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 راكم أكرث من.مهندس مدين وباحث يف مجال املياه والبيئة
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 ونرش العديد،املؤسسات الرسمية والجامعات واملنظامت الدولية

the Netherlands, where he was nominated as a member of

 حيث عمل مع عدد من، سنة من الخربة املهنية واألكادميية15

researcher in the field of water and environment. He has 15

 حاصل عىل املاجستري يف اإلدارة املتكاملة.من البحوث املحكّمة

years of professional and academic experience. He worked

 أدار مرشوعني تنمويني. بأملانيا،جامعة كولونيا

with a number of official institutions, universities, and

للمياه من

 قبل انضاممه،ممولهام بنك التنمية األملاين واألمم املتحدة

international organizations and has published number of

 حيث،إىل معهد املياه العاملي يف هولندا لدراسة الدكتوراه

scientific papers. He holds a master's degree in IWRM from

.وا يف مجلس رابطة الدكتوراه
ً ُرشح عض

Cologne University, Germany.

 الوضع الحايل:أنظمة حصاد املياه األصالنية
وإمكانية إعادة إحيائها

Indigenous Water Harvesting Systems:
Current Status and Present Applicability

دفعت مشكالت ندرة املياه األجيال السابقة إىل تطوير مجموعة

It is believed that the water scarcity problems led earlier

 تهدف هذه.متنوعة من تقنيات حصاد مياه األمطار واستخدامها

generations to develop and employ a variety of indigenous

 وتأثري أنظمة حصاد مياه،الورقة إىل مناقشة الوضع الحايل

rainwater harvesting (RWH) techniques. This paper reviews

 مع اإلشارة إىل،األمطار التقليدية التي مورست عىل نطاق واسع

the current status and impact of widely practiced indigenous

عدد من الدراسات األثرية املختلفة ومن مختلف املناطق الزراعية

RWH systems with references to different archaeological

 أظهرت نتائج الدراسة أن أنظمة حصاد مياه األمطار.واإليكولوجية

case studies from various agro-ecological areas. The results

، ويرجع إىل العديد من العوامل،التقليدية يف حالة تدهور مستمر

of this review demonstrate that Indigenous RWH systems

.منها خاصة استخدام املياه الجوفية وتغري السياسات املائية

are in state of decline due to several factors, mainly related to

groundwater use and changes in polices. The paper explores

تستند الورقة إىل العديد من التجارب التي أظهرت أن أنظمة حصاد

continue to play an important role and alleviate the increased

 والحفاظ عىل سبل عيش،تقليل مشكالت ندرة املياه املتزايدة

several experiences that reveal indigenous RWH systems can

مهم يف
مياه األمطار األصالنية ما زال يف إمكانها أن تؤدي دو ًرا
ً

water scarcity problems and sustain livelihoods of people

 وخلصت إىل.الناس يف العديد من املناطق الجافة والنامية

in many dry and developing areas. While new technologies

،أن التكنولوجيا الجديدة قد أثرت يف عدد من األنظمة التقليدية

have affected a number of indigenous RWH systems, they

وميكن أن تكون لها مساهمة كبرية يف تطوير مامرسات حصاد

could significantly improve the indigenous RWH practices,

. وجعلها أكرث كفاءة وإنتاجية،مياه األمطار التقليدية

make them more efficient and productive.
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يف الدراسات الدولية والتنمية من قسم التاريخ مبعهد الخريجني

Cairo University and a bachelor's degree in history from

 وعىل املاجستري،)2016( للدراسات الدولية والتنمية يف جنيف

Assuit University in Upper Egypt. He also completed one

 وعىل دبلوم،)2015( يف الفلسفة يف الدراسات األفريقية

year of postgraduate studies in 2016 the Graduate Institute

 التحق مبعهد البحوث والدراسات،)2010( الدراسات األفريقية

in Geneva. He recently published a book in Arabic titled

 تشمل.)2009(  حيث عمل معيدًا،األفريقية بجامعة القاهرة

Colonial Exploitation and Economics of Rubber in the Congo

-  والعالقات األفريقية،اهتامماته البحثية تاريخ أفريقيا االقتصادي

Free State, 1885-1908. After completing his PhD, Mostafa will

 وتاريخ الصناعة والتنمية يف أفريقيا والعامل،العربية االقتصادية

join Cairo University as Assistant Professor of African History.

 نُرش له مؤخ ًرا كتاب "االستغالل االستعامري يف دولة.العريب
."1908-1885 ،جا
ً  اقتصاديات املطاط منوذ- الكونغو الحرة

Flawed Nationalisation: Manufacturing
and National Planning in Zambia's
State-Led Development, 1964–1973

 الصناعات التحويلية والتخطيط:التأميم املعيب
القومي يف زامبيا يف سياسات التنمية
1973-1964 املوجهة من الدولة يف الفرتة

Immediately after independence, Zambian expectations that

they would reap the benefits of their resource-rich economy

 حول، عقب استقاللها،ارتفعت توقعات األفارقة يف زامبيا

reached a peak. After a promising economic performance

التنبؤات االقتصادية بتحسن أحوالهم املعيشية وحصاد فوائد

between 1964 and 1969 induced by state participation in various

 وإبان.االقتصاد الذي وصل إىل ذروته يف منتصف الستينيات

economic projects, the Zambian government executed state-led

 ساهمت سياسات الدولة يف تحسن مؤرشات،1969-1964 الفرتة

policies to control the economy. Thus, policy shifted from state

 ولكنها مل تستمر،األداء االقتصادي يف عدة مشاريع اقتصادية

partnership in major economic activities towards a state takeover

عىل املنوال نفسه؛ إذ تحولت السياسة االقتصادية للدولة من

of mining and manufacturing companies. However, this state-

 عقب تأميم العديد من رشكات،الرشاكة إىل االستحواذ والتأميم

led action proved unfruitful after it failed to achieve economic

 فأدى ذلك إىل فشل.التعدين والصناعات التحويلية يف زامبيا

diversification (particularly for manufacturing industries)

or social welfare for a significant segment of the Zambian

 وعرقلت فرصة التنوع،السياسات االقتصادية التي مل تؤت مثارها

the mono-commodity of copper restrict industrial growth and

باالعتامد عىل أرشيفات متنوعة يف اململكة املتحدة وزامبيا

.االقتصادي يف البالد

people. What went wrong? Did the country's dependence on
diversification? Were the external shocks sufficient explanations

 تسعى، وباستخدام أساليب التحليل النوعية والكمية،وزميبابوي

for these economic challenges? Was the national government's

 أين:هذه الورقة لإلجابة عن األسئلة التالية من منظور تاريخي

response to develop a resource-rich country flawed, consequently

يكمن الخطأ؟ أكانت اعتامدية الدولة عىل مورد واحد (النحاس) قد

leading to economic stagnation? The paper relies on new and

 أم كان للصدمات الخارجية،عرقلت خطط النمو والتنوع الصناعي

diverse quantitative and qualitative archival research that has

دور يف وقوع تلك التحديات االقتصادية؟ وهل كانت استجابة

been conducted in the National Archives of the United Kingdom,

الحكومة الوطنية تجاه تنمية دولة غنية باملوارد معي ًبا؛ ما أدى
إىل مرحلة من الركود االقتصادي يف زامبيا؟

Zimbabwe and Zambia and other archival collections from the

Bodleian Library at Oxford, Mining Companies' archives in Ndola,
and the SOAS archival collection.
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BA in political science from the American University in Cairo.

 وعىل البكالوريوس يف العلوم السياسية من،عىل املاجستري

.الجامعة األمريكية بالقاهرة

International Counter Revolution:
The Case of Egypt

 دراسة حالة مرص:الثورات املضادة الدولية

Revolutions have a strong international component that

 ناد ًرا ما يجري تناولها يف املؤلفات،للثورات عنارص دولية مؤثرة

that neighbouring states do interfere in the domestic politics

 تحدث الثورات.يف سياساتها الداخلية بعض البلدان املجاورة لها

حظ أن البالد التي تحدث فيها ثورات تتدخل
َ  ويُال.)األكادميية (الغربية

is seldom examined in academic literature. It is observable

of countries during a revolution or resist them once they

.يف سياق هيكل أو نظام دويل من الدول املتنافسة والتحالفات

have taken place. Revolutions occur in the context of an

ويحتمل أن تكون نتائج الثورات وآثارها ضارة بأمن الجهات الفاعلة

international structure of competing states and alliances. The

 من خالل التفكري االستنتاجي.ومصالحها يف هذا الهيكل الدويل

outcomes and external effects of revolutions are potentially

 تبني،واألدبيات القليلة املتوافرة عن العالقات الدولية للثورات

detrimental to the security and interests of the actors in this

هذه الورقة إطا ًرا نظريًا لفهم التدخالت الدولية املضادة التي
 ويسمح هذا اإلطار العام.تقودها بعض الدول ملواجهة الثورات

international structure. Through deductive reasoning and
the scarce literature available on the international relations

.بالتنبؤ بالدول التي من املرجح أن تتدخل ضد أي ثورة حال حدوثها

of revolutions; this paper creates a theoretical framework

 وتصنف،تركز الورقة عىل التدخالت الدولية املضادة للثورات

for understanding international state led interventions

 وهي تقوم عىل اختبار.تجليات هذه التدخالت أو سياساتها

in states with ongoing revolutions. The generalizable

 من خالل املحاولة املرصية الثورية يف عام،النظرية املقرتحة

framework will enable a prediction of which states are most

. كدراسة حالة،2011

likely to intervene against a revolution. The paper will focus

on international counter revolutionary intervention and
categorize the ways in which such interventions manifest,

using Egypt's 2011 revolution attempt as a case study to test
the hypothesis.
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 وباحث زميل مبركز،عضو زمالة ماري كيوري لالتحاد األورويب

Belgium. Following a career-long interest in the intersection

 يعمل عىل، استكاملً لشغف صاغ مسريته املهنية.ببلجيكا

Center for the study of Islam, Culture and Society (LCSICS) in

دراسات اإلسالم والثقافة واملجتمع يف جامعة لوفان الكاثوليكية

of Arabic culture with Digitization, he is currently conducting

دراسة التقاطع بني الثقافة العربية والتحول الرقمي؛ إذ يكمل

his doctoral research on the digital study of Arab-Orientalist

اآلن أبحاث الدكتوراه يف موضوع العالقات بني املثقفني العرب

intellectual relations in the colonial era, as part of the

 يف إطار عمل،واملسترشقني يف عرص االستعامر األورويب

European network "Mediating Islam in the Digital Age"

.الشبكة األوروبية لدراسة اإلسالم يف العرص الرقمي

(ITN-MIDA).

مقاربات عملية إلحياء الرتاث الثقايف
العريب وإنعاشه

Practical Approaches to the Revival and
Reanimation of Arabic Cultural Heritage

تنطلق هذه الورقة من مسح شامل لألدوات واملنصات ذات القدرة

The paper begins with a comprehensive survey of the

الرقمية عىل حفظ الرتاث الثقايف ونرشه؛ يف السياقني العريب

available tools and dissemination platforms enabling the

 فهي تهدف إىل تكوين حجة متناسقة فيام، ومن ثم.والدويل

digital preservation of cultural heritage, both in international

ً مش
ة
ّ  مه،يخص مفهوم "الدميقراطية الرقمية" للرتاث الثقايف

and Arabic contexts, and it will argue the notion of "Digital

 يف سبيل تبني فهم براغاميت يتمحور حول،الدالالت السياسية

Democratization" of cultural heritage, side-lining the political

 وتيسري اإلنتاج،قضية تسهيل الوصول إىل املحتوى الثقايف

connotations towards a pragmatic understanding centred

.املعريف البناء

around ease of access and additive modification. To this

end, a framework of interconnectivity and interoperability

ويستلزم تسيري هذا الفهم بناء اتفاق إطاري عىل مفاهيم

the paper evaluates the recent collaboration between the

تقييم للتعاون الحديث بني
 تقدم الورقة،وللتدليل عىل هذا الزعم
ً

of digital heritage is essential. To substantiate this claim,

.التشابكية والقابلية املتبادلة للتشغيل يف إدارة الرتاث الرقمي

Museum of Islamic Art in Doha and Google's Art and Culture

.متحف الفن اإلسالمي بالدوحة ومرشوع "جوجل" للفن والثقافة

research goes beyond the direct benefits of enabling virtual

 ومناقشة،املبارشة إلتاحة زيارة املتحف واالطالع عىل مقتنياته

initiative, commonly known as the Google Art Project. This

 تحاول العبور إىل ما بعد الفوائد،ويف إطار هذا التقييم

access to the museum's grounds and collections, to discuss

الفرص الكامنة يف ربط هذه الصور االفرتاضية للمقتنيات بسياقها

the potential in the meaningful connection of these digital

األوسع من قطع الرتاث اإلسالمي املادي وما أنتج حولها من

representations of artifacts to a wider context of Islamic

.املعرفة يف كل أنحاء العامل

artifacts and the knowledge produced around them.
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إعادة التفكري يف رسديات وإبستيميات
األزمات يف التنظري للثورة والحياة اليومية
يف لبنان

Unsettling Crisis: Rethinking Crisis
Narratives and Epistemes in Theorizing
Revolution and the Everyday in Lebanon

 والخطاب،تعترب "األزمات" من السامت املميّزة للحياة اليومية

Crises' ('azmat) have been such defining features of

"ن مصطلح "األزمة
ّ  يف لبنان؛ حتّى إ، والتأطري األكادميي،السيايس

everyday life, political discourse and scholarly framings of

 ويف هذا.ذاته أصبح يُستخدم من دون إخضاعه للدراسة والفحص

Lebanon that the term 'crisis' itself has become a historical

 وهو "الرصاع عىل، يكمن بعد أسايس غري مؤطر لألزمات،السياق

'super-concept,' taken as a priori rather than undergoing
examination.

Oscillating

between

institutional

وبدل
ً
.التفسري"؛ إذ تتنافس العديد من الروايات يف تعريف األزمة

and

 تتجاوز هذه،من اعتبار األزمة نقطة انطالق للتحليل االجتامعي

structural breakdown and crisis action, lies an essential

 من خالل تفكيك،الورقة املأزق املعريف حول رسديات األزمة

yet undertheorized dimension of crisis: 'the struggle over

 وباستخدام اإلثنوغرافيا والبحوث.الروايات املتنافسة لتعريفها

interpretation'. The interpretation of crises is a fraught

 تستكشف الورقة هيكلة تفسري الواقع يف لبنان،األرشيفية

terrain of power, where well-established interests and

 وتساهم الورقة أيضً ا.ورات الخيارات
عىل أنّه أزمة
ّ تغي يف تص
ّ
 ومنها الدراسات املتعلقة،يف الدراسات املتعددة التخصصات

ruling regimes confront forces for change. Rather than take

'crisis' as a starting point for sociological analysis, this paper

 وعلم االجتامع، واالقتصاد السيايس،بالحركات االجتامعية

bypasses the epistemological impasse crisis narratives

 وتتحدّى املوضوعية املحيطة بالحسابات االقتصادية،االقتصادي

reproduce by unpacking how competing narrativizations

ً فهم أكرث جوهري
 باعتبارها،ة لألزمات
 وتقدّم،الكالسيكية لألزمة
ً

of crisis can either enable or preclude protest and critique.

.عملية تاريخية ذاتية

Using ethnography and archival research, it explores how

structurings of interpretations of reality as 'crises' alter
perceptions of civic choices and actions. Tracing everyday
discursive and non-discursive patterns and experiences helps

conceptualize the relationship between epoch-shaping crises
and the opening and foreclosure of liminal spaces of political

contestation. Contributing to interdisciplinary debates from

across social movement studies, political economy, and
economic sociology, this research challenges the veneer
of objectivity surrounding classical economic accounts of
'crisis,' and advances a more substantive understanding of
'crises,' as 'subjective historical processes'.
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 والقضايا، ترتكز اهتامماته الرئيسة يف تدريس اللغة.)2018-2005(

several local and international conferences and published

 والتعلم، والتواصل بني الثقافات، والهوية،االجتامعية والثقافية

a number of papers both in English and Arabic. He has also

، شارك يف العديد من املؤمترات املحلية والدولية.اإللكرتوين

edited and translated some books in both languages. His

 قام.ونرش عددًا من األوراق البحثية باللغتني العربية واإلنكليزية

main interests are language teaching, socio-cultural issues,

.بتحرير وترجمة بعض الكتب باللغتني

identity, intercultural communication, and mobile learning.

 استكشاف التفاعل:حني يلتقي الرشق بالغرب
الثقايف لدى مد ّريس اللغة اإلنكليزية
األجانب يف إحدى الجامعات العربية

Where East Meet West: Exploring the
Intercultural Interactions of Foreign English
Language Teachers at an Arab University

 فإن مد ّرسيها،نظ ًرا إىل كون اإلنكليزية أصبحت لغة عاملية
األجانب الذين يسافرون يف جميع أنحاء العامل ليعلّموها يف

As a global language, English is taught by foreign language
teachers who travel worldwide and may face challenges

بلدان مختلفة قد يواجهون بعض التحديات يف تك ّيفهم مع
 فإن فلسفة تدريس اللغة اإلنكليزية،م
ّ  ومن ث.الثقافات األخرى

adapting to other cultural contexts where English language

teaching and its accompanying packages may or may not

التي يتبنونها وموارده قد ال تالئم السياق الثقايف املحيل حيث

be contextualized to fit the local cultural environment. This

 تسعى هذه الورقة من خالل دراسة، من هذا املنطلق.يعملون

qualitative case study explores how six expatriate teachers

هذه الحالة النوعية الستكشاف كيفية إدراك ستة معلمني أجانب

(from the UK and USA) perceive, manage, and interact with

 والواليات املتحدة األمريكية) وإدارتهم،(من اململكة املتحدة

this distinctive co-educational context in the Omani Arab,

وتفاعلهم مع السياق التعليمي املختلط يف جامعة السلطان

cultural, religious, and political context at Sultan Qaboos

 وهو سياق يتميز بأنه ذو طابع إسالمي،قابوس بسلطنة عامن

University (SQU), in Oman. It also investigates how this

 كام تبحث الورقة يف كيفية تأثر هويتهم.ثقايف سيايس عريب

specific context has impacted their professional identity

 وانعكاس ذلك،املهنية بتدريس اللغة اإلنكليزية يف هذا السياق

as English teachers and, practically speaking, how they

.عىل العملية التعليمية داخل الصف وفقًا لهذه االعتبارات

teach English accordingly considering the cultural context,
the religious considerations, and the cultural institutional

لفهم أعمق لتصورات هؤالء املد ّرسني وتفسرياتهم للقضايا

policies. To understand in-depth their perceptions, practices

 ولتسليط،الثقافية التي يواجهونها يف حياتهم اليومية من جانب

and justifications of the cultural issues that they had in their

الضوء عىل القضايا التي تؤثر يف مواقفهم ومامرساتهم من

daily life on one side and to highlight issues that play a role

 تستخدم الورقة املقابالت الشخصية واملالحظة الصفية،جانب آخر

to influence teachers' attitudes and practices on the other

 وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة تهم.لهؤالء املد ّرسني

side, these teachers have been interviewed and observed

مؤسسات ومد ّريس اللغة اإلنكليزية وصناع القرار يف البلدان ذات

while giving classes. This study will be of interest to ELT

.السياق الثقايف املامثل كدول الخليج العريب

institutions, educators and policy makers who share similar
cultural contexts to Oman, such as the Gulf States.
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مرياي فيلبس
Miray Philips
PhD candidate in Sociology at the University of Minnesota.

 بالواليات،طالبة دكتوراه يف علم االجتامع بجامعة مينيسوتا

of Middle East Christians in US foreign policy. Her research

. واملعاناة عند تقاطع الدين والحقوق، وذاكرة العنف،واملعنى

Her dissertation explores fragmented advocacy on behalf

، ترتكز أبحاثها يف السياسة العابرة للحدود الوطنية.املتحدة

focuses on the transnational politics, meaning, and memory of

تستكشف رسالتها املنارصة املتشككة يف النيابة عن مسيحيي

violence and suffering at the intersection of religion and rights.

.الرشق األوسط يف السياسة الخارجية للواليات املتحدة

Coptic Citizenship as Counternarrative in
Diasporic Rights Mobilization

مضادا
املواطنة القبطية بوصفها خطا ًبا
ً
للحشد من أجل الحقوق يف الشتات

Authoritarian regimes in the Middle East purport supporting

تزعم األنظمة االستبدادية يف الرشق األوسط دعم املسيحيني

Christians as a way to claim that their counterterrorism

 وذلك لتربير اسرتاتيجيات مكافحة،بادّعاء تعزيز الحرية الدينية

strategies are justified because they advance religious

 وهي االسرتاتيجيات نفسها التي استخدمتها هذه،اإلرهاب

freedom. Yet counterterrorism strategies have been widely

ٍ األنظمة عىل نح
،م
ّ  ومن ث.و واسعٍ لقمع الحشد لحقوق اإلنسان

used to suppress human rights mobilization. This securitydemocracy nexus has placed Middle Eastern Christians

وضعت هذه العالقة بني األمن والدميقراطية مسيح ّيي الرشق
.األوسط يف مأزق

fieldwork in Washington, DC, I examine how rights and

باستنادها إىل اثني عرش شه ًرا من العمل امليداين اإلثنوغرايف

instrumentalization of Copts by advancing a counter-

،والدميقراطية ضد استغالل األنظمة االستبدادية (يف مرص) لألقباط

They do so through two discursive strategies: First, by

 تقوم األوىل عىل تحديد. وذلك من خالل اسرتاتيجيتني،مواطنني

of the State rather than Islam and Muslims; Second, by

، من خالل عرض معاناة األقباط،اإلسالم واملسلمني؛ والثانية

in a predicament. Based on 12 months of ethnographic
democracy-promotion advocates push back against the

 تبحث هذه الورقة يف كيفية ضغط منارصي الحقوق،يف واشنطن

narrative of rights that frames Copts, foremost, as citizens.

من خالل تقديم رسدية حقوقية مناهضة تؤطر األقباط بصفتهم

identifying the root causes of sectarianism as a responsibility

 باعتبارها مسؤولية الدولة وليست مسؤولية،جذور الطائفية

illustrating how Copts, as citizens, suffer under entrenched

 تساهم هذه الورقة يف.املرتسخ
 لالستبداد،بصفتهم مواطنني
ّ
 واألدبيات املتعلّقة،األدبيات املتعلّقة بالرشق األوسط بصفة عامة

authoritarianism. This paper contributes to the literature
on the Middle East, and specifically Egypt, by exploring how

 من خالل تبيان الكيفية التي يستكشف،مبرص عىل وجه الخصوص

non-minority activists explore the question of sectarianism

بها الناشطون من غري األقليات مسألة الطائفية واالنتامء إىل

and minority belonging within broader national concerns.

.مجموعة أقلية ضمن االهتاممات القومية األوسع
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ميس الرازم
Maiss Razem
PhD candidate and IsDB scholar at the Architecture Department
in Cambridge University. Her research explores evolving
sociotechnical entanglements that have contributed to
escalating energy demand in Jordanian middle-class housing,
investigating how cooling practices stem from three sources:
marketing, architects, and building users. She is especially
interested in exploring the potential knowledge contribution of
visual research methods such as video diaries and documentary
content analysis to building and energy research.

طالبة دكتوراه يف قسم العامرة يف جامعة كامربيدج بدعم من
 يهدف موضوع.منحة البنك اإلسالمي للتنمية وكامربيدج ترست

بحثها إىل كشف الرتابطات االجتامعية التقنية التي تطورت
وساهمت يف زيادة الطلب عىل الطاقة يف املباين السكنية
 تركز يف بحثها عىل دراسة كيفية تطور.األردنية للطبقة املتوسطة
، واملعامريون،املسوقون: هي،مامرسات التربيد من ثالثة مصادر
ً  وهي مهتمة خاص.ومستخدمو املبنى
ة باستكشاف قابلية طرائق

،البحث البرصي للمساهمة العلمية يف بحوث املباين والطاقة

.مثل استخدام مذكرات مصورة بالفيديو وتحليل محتوى الوثائق

Sociotechnical Analysis of Cooling
Energy Demand Creation in Middle-Class
Housing in Jordan

لتكون الطلب عىل
 تقني- تحليل اجتامعي
ّ
طاقة التربيد يف مساكن الطبقة املتوسطة
يف األردن

Building decarbonization policies predominantly adopt the
technoeconomic view that assumes technological efficiency
improvements, economic incentives and sanctions, and
education will result in the desired change. Despite
these efforts, little has been achieved to reduce energy
consumption, warranting a review of what may have been
excluded in the dominant paradigm. With the looming climate
emergency and predicted cooling energy demand tripling
by 2050, this thesis seeks to discern visible socio-cultural
factors shaping cooling energy demand in Jordanian middleclass housing. It draws on theories in practice to uncover
evolving sociotechnical entanglements that contributed to
escalating energy demand. The research investigates the
norms and values attached to the materialities of housing
that have been shaping domestic cooling practices, such
as windows and air-conditioners (AC), by asking: How were
they marketed? How have they been designed? How are they
interacted with domestically? Data from three sources are
collected through advertisement analysis; semi-structured
interviews with building experts; and video diaries shared by
households in Amman. Using visual research methods such
as documentary content analysis and videos capturing user
interactions with windows and AC, the research contributes
new findings that can inform more nuanced and localized
interventions in both building and energy policies.

تتبنى السياسات التي تهدف إىل تخفيض كربونية املباين النهج
 من، االقتصادي" الذي يفرتض أنه سينتج التغيري املراد- "التقني

خالل تطبيق التحسينات التكنولوجية برفع الكفاءة واتباع حوافز
 فقد، وعىل الرغم من هذه الجهود.وروادع اقتصادية وتثقيف الفرد

تحقق القليل فقط للحد من رصف الطاقة؛ ما يستدعي إعادة النظر
.يف ما جرى استثناؤه يف هذا النموذج الفكري املتبع واملهيمن

تهدف هذه الورقة إىل إظهار العوامل االجتامعية والثقافية

املساهمة يف تكوين الطلب عىل طاقة التربيد يف املباين

 بناء عىل ما يلوح يف األفق،السكنية األردنية للطبقة املتوسطة

 والتي يتوقّع أن يرافقها تزايد،من مواجهة حالة الطوارئ املناخية

.2050 الطلب عىل طاقة التربيد مبا يعادل ثالثة أضعاف يف عامل
وتعتمد الورقة عىل نظريات املامرسة أو املزاولة لكشف كيفية

 وتستكشف العادات والقيم املرتبطة باملواد.تطور مامرسات التربيد

املستخدمة يف املساكن التي ساهمت يف تكوين مامرسات التربيد

 ما: وذلك بطرح األسئلة التالية،السكنية مثل النوافذ واملكيفات
املنهجية املتبعة يف تسويقها؟ وكيف جرى تصميمها؟ وكيف كان
:جمعت املعلومات من ثالثة مصادر
ُ التفاعل معها يف املسكن؟ وقد
 ومذكرات فيديو، ٍ وإجراء مقابالت مع خرباء مبان،تحليل اإلعالنات

 مثل، باعتامد طرائق البحث البرصي.عمن
سجلها سكان من مدينة
ّ

جلت تفاعالت
ّ تحليل محتوى الوثائق واستخدام مذكرات الفيديو(س
،السكان مع النوافذ واملكيفات) تساهم الورقة بإنتاج معريف جديد
 باقرتاح تدخالت تكون،يرفد السياسات املوجهة إىل املباين والطاقة

.موامئة أكرث من حيث محليتها واستنباطها من الواقع املعيش
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هاجر راشد محمد الحسن السليطي
Hajer Rashid Mohammed Al-Sulaiti
طالبة دكتوراه متخصصة يف الصحافة بجامعة كومبلتنيس يف

PhD candidate specialized in journalism at Complutense

من جامعة روفريا إي فريجلـي ،وعىل البكالوريوس يف الدراسات

in strategic communication from the University of Rovira

University of Madrid in Spain. She holds a master's degree

مدريد ،بإسبانيا .حاصلة عىل املاجستري يف االتصال االسرتاتيجي

Virgili in Spain and received her bachelor's degree in Islamic

اإلسالمية واالتصال الجامهريي من جامعة قطر .وهي عضو يف

studies and mass communication form Qatar University.

رابطة الصحافة مبدريد .تركز أبحاثها عىل األحداث السياسية

She is a member of the Madrid Press Association and fluent

والرياضية ،وال سيام التي تتعلق بدولة قطر وصورتها يف الصحف

in Spanish. Her research focuses on political and sporting

الناطقة باإلسبانيـة.

events, particularly how the perception of Qatar in the
Spanish press.

استعدادات دولة قطر لكأس العامل 2022
من منظور الصحافة الرقمية يف أمريكا
الالتينية

Qatar's World Cup 2022 Preparations from
a Digital Media Lens in Latin America

بذلت دولة قطر جهودًا حثيثة ،بعد اختيارها أول دولة عربية تستضيف

The State of Qatar has made significant efforts to host a

بطولة كأس العامل لكرة القدم  ،2022لتقديم أفضل بطولة عاملية

successful FIFA World Cup tournament. These efforts include

ناجحة للمشاهدين يف العامل كافة؛ وهو ما جعلها محط أنظار

building stadiums, preparing solid infrastructure and much

الصحف العاملية لنقل أبرز استعداداتها للجمهور عرب العامل.

more. This paper focuses on several elements that have been
covered the Latin press. It utilises a qualitative methodology

تركز هذه الورقة عىل عدة عنارص مهمة ،ميكن أن يتوصل الباحث

to interpret a number of themes reported in the Spanish press

من خاللها إىل معرفة صورة قطر يف الصحف الالتينية بشأن

and proposes a number of solutions and recommendations.

استعداداتها لتنظيم كأس العامل ،منها :األخبار التي تناولتها

The paper also proposes a strategy for readers to obtain

الصحف الالتينية عن املونديال ،واملصادر املبارشة وغري املبارشة

unbiased news coverage.

التي تعتمدها الصحيفة.

تستخدم الورقة منهجية تحليل املحتوى لتحقيق أهدافها وغاياتها.
وتفرس عددًا من املوضوعات التي تناقلتها الصحافة اإلسبانية.

وتقرتح يف هذا السياق عددًا من الحلول والتوصيات ،واسرتاتيجية

ميكن أن يستعني بها القراء للحصول عىل أخبار غري متحيزة.

60

هيلينا زهدي
Helena Zohdi
PhD candidate at the department of Social and Cultural

طالبة دكتوراه يف قسم األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

Her PhD research is titled "Debating Marx Post-2011:

 االشرتاكيون الثوريون.2011 عنوانه "مناقشة ماركس ما بعد عام

Anthropology at Goethe University Frankfurt am Main.

 بحث الدكتوراه الذي تعدّه. بأملانيا،بجامعة غوته يف فرانكفورت

Revolutionary Socialists and the Theory and Political Practice

 حاصلة عىل."والنظرية واملامرسة السياسية للامركسية

of Marxism." She completed her master's degree in Political

املاجستري يف النظرية السياسية من الجامعة نفسها بالتعاون

Theory at Goethe University Frankfurt in cooperation with

.مع جامعة دارمشتات التقنية

the Technical University Darmstadt.

، كآبة اليسار:اإلدراك العميل للامركسية
 وإعادة النظر يف،وانتقال النظرية
املفاهيم األنرثوبولوجية

Grasping Marxism Practically: Left
Melancholy, Traveling Theory and
Anthropological Reconceptualization

ظلت ظاهرة الكآبة اليسارية تشغل بال اليسار السيايس العاملي

The phenomenon of left melancholy has preoccupied the

 فقد أصبح خروج اليسار العميل من التهميش.طوال عقود عديدة

global political Left for decades. How the Left can practically

النسبي أكرث أهمية يف العرص الحايل الذي يتسم بالحرب

escape its relative marginality has become even more

 جرى، ومع أن املاركسية ظاهرة عاملية.اإلمربيالية املستمرة

relevant in the current era marked by continuous imperialist

انتقالها وكانت محورية خالل عقود يف الحركات التحررية يف

warfare. Although Marxism is a global phenomenon that has

 فإن العمل األكادميي عنها غالبًا ما يرتكز عىل،أنحاء العامل كافة

travelled and long been pivotal for emancipatory movements

 وغالبًا ما تكون الحركات.االتحاد السوفيايت السابق أو أوروبا

worldwide, academic work on Marxism frequently centers

 وتحديدًا الحركات املوجودة يف،القادمة من الجنوب العاملي

the former Soviet Union or Europe. Movements from the

 منحازة إىل االشرتاكية،مناطق الرشق األوسط وشامل أفريقيا

global South, and in the MENA region specifically, are often

 عندما يتعلق األمر بالتاريخ،أو ما تعنيه املاركسية اليوم

side-lined when it comes to a global history of socialism or

 يوجد توجه نحو اختزال املاركسية، ويف الوقت نفسه.العاملي

what Marxism means today. Simultaneously, a tendency

 وهذا ينفي أن تكون.يف مجموعة مجردة من النظريات الغابرة

exists to reduce Marxism to an abstract assemblage of

.املامرسة رضورية يف النظرية املاركسية وال ميكن فصلها عنها

theories gathering dust. This denies the imperative of

 حينام يجري تحليل،فاملاركسية تتغري بصفة دامئة ومستمرة

practice for Marxist theory. Marxism is always changing
as the practical experiences of the working class are

التجارب العملية املختلفة للطبقة العاملة؛ وهو ما يؤدي إىل

that anthropological analyses on how Marxist social actors

تزعم هذه الورقة أن التحليل األنرثوبولوجي لقيام الناشطني

.ظهور تطبيقات نظرية جديدة

analyzed, leading to new theoretical implications. I argue
from the global South – who have experienced revolutions,

 الذين عايشوا،االجتامعيني املاركسيني من الجنوب العاملي

state repressions, worker's struggle up to exile – practically

الثورات وعانوا قمع الدولة وخاضوا تجربة نضال الطبقة العاملة

translate, negotiate, and grapple with Marxism (and the left

 برتجمة املاركسية والتفاوض بشأنها والرصاع،وحتى املنفى

melancholy that is intertwined with it) can help reassess

 ميكن أن يساعد يف إعادة-  وكآبة اليسار املتشابك معها- معها

previous theoretically-focused debates on the relevance of

تقييم املناقشات النظرية السابقة بشأن أهمية املاركسية يف

Marxism in an age of global unrest characterized by a rise in

 والتي شهدت صعود نداءات االنفصال،عرص االضطرابات العاملية

calls to break with capitalist status quo.

.عن الوضع الرأساميل الراهن
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والء قوييس
Walaa Quisay
Postdoctoral Research Associate at the University of Manchester

،باحثة يف مرحلة ما بعد الدكتوراه يف جامعة مانشسرت الربيطانية

Islamic thought. She has completed her first book on

 دراسة فريدة من-  بصدد النرش عن دار جامعة إدنربة- كتابها األول

researching non-violent civil disobedience in contemporary

.تدور أبحاثها حول املقاومة السلمية يف الفكر اإلسالمي املعارص

neo-traditionalist Muslim networks in the West, currently under

 عملت قبل.نوعها عن الرتاثيني الجدد من املسلمني يف الغرب

publication with Edinburgh University Press. She has been

ذلك أستاذة يف جامعتي برمنغهام الربيطانية وإسطنبول شهري

a fellow at the University of Birmingham and Istanbul Sehir

 حاصلة عىل الدكتوراه من كلية الدراسات الرشقية يف.الرتكية

University. She also received her DPhil from the University of

 ترتكز أبحاثها يف الالهوت السيايس الشعبوي.جامعة أوكسفورد

Oxford at the Faculty of Oriental Studies. Her research interests

 وكذلك مسائل الرتاث،ومسألة الرش والروحانية كتجارب معيشة

include Muslim political subjectivities, popular political theology,

.والتحديث والفكر اإلسالمي املعارص

theodicy, spirituality, and traditionalism and modernism in
contemporary Islamic thought.

 جداالت يف ح ّل ّية اإلرضاب عن:فقه السجون
الطعام وحرمته

Carceral Fiqh: Debates on the
Permissibility of Hunger Strikes

،سؤال املقاومة السلمية يف اإلسالم من املسائل الشائكة

 تحتد الجداالت بني علامء.وال سيام إن كان يف دول سلطوية

The permissibility of civil disobedience in Islam is a highly

 والناشطني السياسيني، من مذاهب ومنابع متنوعة،اإلسالم

contested question, particularly in authoritarian contexts.

ٍ  أو عىل نح،يف جواز املقاومة السلمية وحدودها وسياقاتها
و

Muslim scholars – from different denominational affiliations

أكرب يف أسئلة مرتبطة بالوكالة السياسية يف مقابل السلطوية

– and activists have engaged passionate arguments on the

.جدل
ً
 ويع ّد اإلرضاب عن الطعام من أكرث هذه األساليب.والقمع

contours and limitations of the exercise of political agency

تسعى هذه الورقة لفهم اآلراء الفقهية املؤيدة لإلرضابات

in the face of repression. Of these methods, hunger strikes

how religious positions both in favour of hunger strikes and

 كام تع ّرض لها الفقهاء واملعتقلون يف مرص،واملعارضة لها
: تطرح السؤال التايل، ويف هذا السياق.وفلسطني سواء بسواء

political prisoners in Palestine and in Egypt. In doing so, I

والفهم الديني؟ وتتعامل الورقة مع موضوعات مرتبطة بالالهوت

are the most controversial. This research seeks to understand
against were formulated by religious scholars and former

 يف إنتاج الفتوى،وخصوصا املعتقالت السياسية
،كيف تؤثر السجون
ً

raise an essential question: how do prisons – and particularly

عا إثنوغرافيًا
ً  وتأخذ طاب،السيايس واملقاومة السلمية يف اإلسالم

political prisons – transform fatwa production and religious

.وتجمع بني األنرثوبولوجيا القانونية وسوسيولوجيا الدين

understanding – if at all? The paper will examine themes
of popular political theology and non-violent resistance in

Islam. I take an ethnographic approach combining both legal
anthropology and sociology of religion, which relies on semi-

structured interviews with scholars and former political
prisoners.
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دراسة تأثري الخصائص الحرضية يف القابلية
للميش يف املدن

Study of the Influence of Urban and
Landscape Characteristics on the
Walkability of Cities

م املفرط للسيارات بغرض
َ تعاين مدن عديدة يف زماننا االستخدا
 مثل،التنقل داخل املناطق الحرضية؛ ما أدى إىل مشكالت كثرية

تلوث الهواء وزيادة السمنة واألمراض ذات الصلة (منظمة الصحة

In recent years, many cities around the world have been

 ويف.وحلول علمية عاجلة
ً
 وهو أم ٌر يستدعي إجابات،)العاملية
ٍ  يعمل الباحثون عىل نح،هذا السياق
و متزايد عىل دراسة وسائل

suffering from the growth of automobile mobility,

bringing with it many problems, such as air pollution

 من خالل محاولة إيجاد الطرائق األشد،النقل الصديقة للبيئة

and the increase in obesity and related diseases (WHO).

ً مالءم
.ة لضامن التنقل املستدام يف املساحات الحرضية

Urgent scientific solutions are needed, and researchers are

increasingly interested in the study of soft mobility by trying

،"تبي مفهوم "القابلية للميش
تهدف هذه الورقة
ً
ّ أساسا إىل

find the most appropriate methods to ensure sustainable

من خالل دراسة الطريقة التي تؤثر بها هذه العنارص يف إدراك

understand the concept of walkability, then determine

 من خالل العمل عىل هذا النوع،تشجيع امليش يف بيئة حرضية

the improvement of urban walking, by studying the way

أساسا من النسيج الحرضي ملركز مدينة بجاية
جرى اختيارها
ً

،ثم تحديد دور عنارص البيئة الحرضية يف تحسني امليش الحرضي

to understand the factors that need to be analysed and to
mobility in urban spaces. This present research seeks to

 إنها تتعلق بكيفية.املتنقلني ويف سلوكهم داخل املدينة

the role played by elements of the urban environment in

، ويجري التحقق باستخدام عينات ميدانية متثيلية.من العنارص

in which these influence the perceptions and behaviour of

. ومثال من مدينة لياج البلجيكية،الجزائرية

residents and their methods of transport. It is particularly

important to determine how walking can be encouraged in

an urban environment by acting on this type of element. The
study relies on representative field samples, selected mainly
from the urban fabric of the hyper-centre of the city of Bejaia
(Algeria) and an example from the city of Liège (Belgium).
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