
9

CONFERENCE PROGRAM
PROGRAMME DE L A CONFÉRENCE

برنــامـــــــــج المـــؤتمـــــــــــر

REGISTRATIONالتسجيل8:15 - 9:00

11:00 - 9:00
QuEEN Of ThE 
COlONIES

جلســـــــة  االفتتـــــاح
ستناي شامي، رامي ضاهر

 الكلمـة المفتاحية
للدكتورة جاله المخزومي

 اإلطار اإليكولوجي المشهدي
 في تعزيز التواصل المكاني

والحضاري

OPENiNG SESSiON
Seteney Shami,  Rami Daher

Keynote Plenary 
By Dr.  Jala Makhzoumi
Strengthening Spatial and 
Cultural Continuit ies: An 
Ecological Landscape Framework

Coffee Breakاستراحة القهوة11:00 - 11:30

13:15 - 11:30
 طاولــــة مستديــــــرة
4 1 إلى  والجلســـــات 

ROuNDTABlE 
AND PANElS 1-4

طاولــــة مستديـــــرة:
إنتاج العرفة تحت االحتالل: 

 المستعمرة والحدود
)من تنظيم مكتب تواصل المجلس 

في فلسطين(
 رئيسة الجلسة: أيلين كتاب

المتحدثون/ات: خالد زين الدين،  
 فراس جابر، أميرة سلمي،

وسام الرفيدي

ROuNDtABLE:
KNOwlEDGE PRODuCTION 
uNDER OCCuPATION: 
COlONIzATION AND 
BORDERS (Organized by the 
ACSS focal Point in Palestine)

Chair:  E i leen Kuttab 
Speakers:  Khaled Zeineddin, 
F i ras Jaber,  Amira Si lmi , 
W issam Al-Raf id i QuEEN Of ThE 

COlONIES 1

:1 الجلسة 
جلسة ألصحاب وصاحبات المنح 
في برنامج المنح البحثية وزمالة 

باسم شيت لدراسة النشاطية
رئيس الجلسة: محمد علي مرواني 

Panel 1: 
Panel  for  ACSS Grantees 
from the Research Grants 
Program and the Bassem 
Chit  fellowship Program
Chair:  Mohammed Al i  Marouani luSITANIA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Cynthia Azzam
Co-construct ion de pro jets  d ’école ? 
Mobi l isat ion et  part ic ipat ion autour 

d ’espaces scola i res au L iban

Dalia wahdan
Nevine Amin

Urban Risk and the Prospects of 
Envi ronmental  Just ice:  A Study of  Unsafe 

Neighborhoods in  Cairo ,  Egypt

Iyas Shahin
M. wesam Al 
Asali
Majida Malo

Informal i ty  for  Reconstruct ion:  A Study of
Informal  Damascus

الجلسة 2:
التدهور اإلقتصادي والحركات 

االجتماعية والعنف 
رئيس الجلسة: ياسر أبو النصر 

Panel 2: 
Economic Degradation, 
Social  Movements and 
Violence
Chair:  Yaser  Abunnasr ORIANA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

أحمد الخطابي
العنف اإليكولوجي والصراعات االجتماعية في 

واحة درعة في الجنوب الشرقي للمغرب: دراسة 
 سوسيولوجية لآلثار المتعددة األبعاد لزراعة

البطيخ األحمر

شاكر دريف

تفاعل التجاذبات اإليكولوجية مع المطالب السوسيو-
اقتصادية في الفعل االحتجاجي وأثره في صياغة 
السياسات االجتماعية في الجزائر: احتجاج سكان 
الجنوب )عين صالح( على استغالل الغاز الصخري 

نموذًجا

زينب بو عائشة
حافظ بن عمر

جدلية اإلنسان والطبيعة: اإليكولوجيا والعنف: أي 
عالقة؟

Marya KhtiraLe mil i tant isme écologique à l ’épreuve de 
la d imension socio-culturel le au Maroc

:3 الجلسة 
النخب وسلطة الدولة والفاعلون 

السياسيون
رئيس الجلسة: محمد بامية 

Panel 3: 
El ites,  State Power and 
Polit ical  Actors
Chair:  Mohammed Bamyeh IlE DE fRANCE

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

التعاقب الجيلي وتغيير السلوك السياسي للنخبة عبد الغني شفيق
المحلية في المغرب

فضاءات الحراك الهوياتي األهوازي: ما بين ممارسات إلهام لطيفي
السلطة وتحديات النخبة 

رجال األعمال والعمل الخيري في مصر بعد العام زينب البقر ي
2013: إعادة قراءة في خريطة السلطة والمال 

Sami Ofeish
Dilemmas of  Implement ing Proport ional 

Representat ion in  2018 Lebanese 
Parl iamentar y  Elect ions 

الجلسة 4:
أمن الحدود والهجرة في 

المنطقة المغاربية: تحديات 
مشتركة وحلول منفردة

رئيس الجلسة: سعيد الصديقي 

Panel 4: 
Border security and 
Migration in the Maghreb: 
Common Challenges and 
Individual  Solutions
Chair:  Said Sadiki  OlyMPIC

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

حواجز الحدود المغربية بين األهداف األمنية واألبعاد سعيد الصديقي
السياسية

الحدود التونسية: متالزمة القلعة المحاصرةآية جراد

الحدود الموريتانية بين متطلبات األمن وتحديات أحمد انداري
الهجرة

الهجرة غير النظامية في المغرب: بين مأزق مراقبة محمد مزيان
الحدود وإشكالية االندماج

14:45 - 13:15
استراحة الغداء

عرض أفالم قصيرة
lunch Break
film Screenings

16:30 - 14:45
طاولــــة مستديــــــرة والجلســـــات 

8 5 إلى 
ROuNDtABLE AND PANELS 
5-8

طاولــــة مستديـــــرة:
المرصد العربي للعلوم 

اإلجتماعية: بعض آلياته
رئيسة الجلسة: ندى شّيا

المتحدثون/ات: أحمد دالل، شارلز 
كورزمان، إبراهيم البدوي 

ROuNDtABLE:
ARAB SOCIAl SCIENCE 
MONITOR: DATA , 
DEPOSITORIES AND 
REPORTS
Chair :  Nada Chaya  
Speakers:  Ahmad Dal lal , 
Charles Kurzman,  Ibrahim 
El-Badawi 

 QuEEN Of ThE
COlONIES 1

DAY 1
12 APRIL 2019
اليــــــــوم األول
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الجلسة 5:
المجتمعات الريفية وسياسات 

الدولة
رئيس الجلسة: منزول عسل 

Panel 5: 
Rural  Communities and 
State Policies
Chair:  Munzoul  Assal  luSITANIA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

آليات تكيف السكان الفلسطينين في منطقة األغوار أحمد حنيطي
مع السياسات االستعمارية التي تستهدفهم

فيروز سالم
الصمود الفلسطيني اليومي يواجه العنف الكولونيالي 

في مناطق “ج”: التجمعات البدوية في األغوار 
الفلسطينية كحالة دراسية

عندما تصير الحدود اإلدارية حدوًدا دولية: )أبيي(  محمد صديق
القبيلة والحدود في المنطقة العربية

Nora Gueliane
La dual i té  inst i tut ions t radit ionnel les et 
inst i tut ions de l ’État  dans la  gest ion de 

la  val lée du M’Zab

 الجلسة 6:
المجال والمكان والهويات 

الجندرية
رئيسة الجلسة: ميريم عبابسة

Panel 6: 
Space,  Place and Gender 
Identit ies
Chair:  Myr iam Ababsa ORIANA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Ayham DallalDwell ing as Negot iat ing:  Homemaking 
Pract ices in  Zaatar i  Camp

 الجسد األنثوي في الحانات:كوثر دوزي
دراسة أنترو-سوسيولوجية في مدينة تونس

سوريات عند الحدود: الهامش كعالمٍ مواٍز شيرين أبو النجا

 الجلسة 7:
جلسة ألصحاب وصاحبات 

المنح في برنامج الزمالء 
الناشئين 

رئيس الجلسة: سامر شحاتة

Panel 7: 
Panel  for  ACSS Grantees 
from the Early Career 
fellows Program
Chair:  Samer Shehata IlE DE fRANCE

Participant tالمشترك/ة  itle العنوان 

Rim NaguibCounter-Nat ional ist  Tra jector ies in  the Age 
of  Ris ing Nat ional isms

lea Bou KhaterBack to the Roots:  The Union of 
Agr icultural  Workers

hebatalla TahaZionism and Development 
f rom Palest ine to  Afr ica 

مقاربات في السلطة التشريعية والقانونية في مصرمحمد أيوب

 الجلسة 8:
نزع الطابع االستعماري عن 

السوسيولوجيا
رئيسة الجلسة: لينا جيوسي 

Panel 8: 
Decolonizing Sociology
Chair:  Lena Jayyusi

 OlyMPIC
Participant tالمشترك/ة  itle العنوان 

Jimi O.  Adesina

Going to  Sokoto to  Look for  Something in 
the Pocket  of  Your  Sokoto:  The Cur ious 

Case of  Afr ican Sociology and the Demand 
for  Decolonizat ion 

Eric MacéLe genre,  un concept  sociologique 
universel  ?

Sari  hanafiDecoloniz ing Social  Science in  the 
Perspect ive of  Bennabi ’s  Coloniabi l i ty 

Stéphane DufoixL’h istor ic isat ion comme moyen 
de décoloniser  la  sociologie 

Coffee Breakاستراحة القهوة16:30 - 17:00

18:45 - 17:0013 9 إلى  PANElS 9-13الجلسات 

 الجلسة 9:
جلسة ألصحاب وصاحبات 

المنح في برنامج الزمالء 
الناشئين 

رئيس الجلسة: حبيب عايب

Panel 9: 
Panel  for  ACSS Grantees 
from the Early Career 
fellows Program
Chair:  Habib Ayeb luSITANIA

Participant tالمشترك/ة  itle العنوان 

hadeel fawadleh
Return Migrat ion and the Reconst i tut ion 
of  Rural  Places:  The Case of  the Eastern 

Countr ys ide of  Ramallah City  in  Palest ine

Ben Ahmed 
hougua

20 ans de ruptures intermittentes de 
l ’ordre pol i t ique au Maroc :  Une appl icat ion 

de la  modél isat ion ARDL à l ’analyse des 
l iens entre la  désobéissance 

et  la  répression 

الخيارات السياسية وتغير اإليكولوجيات المحلية في مبروك بوطقوقة
الجزائر: الفانتازيا نموذًجا

عبد اللطيف 
الخليفي

دينامية االقتصاد السياحي ووقعه على اإلنسان 
والمجال الواحي في الجنوب المغربي: دراسة حالة: 

واحات درعة

 الجلسة 10:
جلسة ألصحاب وصاحبات 

المنح في برنامج النماذج 
الفكرية الجديدة حول 

المقاومة المجندرة
رئيسة الجلسة: ديما قائدبيه

Panel 10: 
Panel  for  ACSS Grantees 
from the New Paradigms 
factory Program on 
Gendered Resistance
Chair:  Deema Kaedbey

ORIANA
Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

المقاومة المجندرة والجسد في األماكن المخصصة مي أبو الدهب
للنساء في مصر

 المرأة المصرية في مرحلة إنتقالية: مناهضةسلمى ابو حسين
ختان اإلناث

رحلة البحث عن ميباسكال غزالي

 الجلسة 11:
إعادة النظر في »الدراسات 

األمنية« في المنطقة 
العربية: األمن خارج إطار 

المؤسسات الرسمية
رئيس الجلسة: جميل معوض

Panel 11: 
Rethinking “Security 
Studies” in the Arab 
Region:  Security Beyond 
formal Institutions 
Chair:  Jamil  Mouawad

 IlE DE fRANCE
Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

الثقافة اإلستراتيجية كمدخل نظري لدراسة األمن علياء وجدي
األوروبي ودعم الديمقراطية  

الجسد الفلسطيني المقاوم في ظل الواقع األمني ختام عجارمة
اإلسرائيلي 

ريهام مراد
المدينة غير اآلمنة: تأثير التواجد األمني والَعسكرة 
على الحياه اليومية وقابلية الحركة في القاهرة ما 

2011 بعد ثورة يناير 

»األمن الروحي« كمدخل للزعامة اإلقليمية في سليم حميمنات
أفريقيا: مالحظات نقدية حول التجربة المغربية

 الجلسة 12:
السياسة والشاعرية 

وتاريــخ الهزيمة بين عامي 
1967 و2011

رئيسة الجلسة: باسكال غزالة

Panel 12: 
Politics, Poetics and 
histories of Defeat between 
1967 and 2011
Chair:  Pascale Ghazaleh

OlyMPIC
Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Nayera Soliman1967 Defeat  Stor y( ies)  f rom Suez Canal 
Home(s) 

Mohamed EzzeldinPostcolonial  Melanchol ia:  Ar wa Sal ih  and 
the Post  1967 Generat ions in  Egypt

Pascale GhazalehNarrat ing Defeat:  How Can We Write  a 
Histor y  of  the 1967 War?

 الجلسة 13:
التأثير الرمزي للحدود على 

الخطاب الثقافي العربي: 
تمثيل الجزيرة العربية 

نموذًجا
رئيسة الجلسة: إسراء المفتاح

Panel 13: 
The Symbolic Impact of 
Borders on Arab Cultural 
Discourse:  The Arabian 
Peninsula as a Model
Chair:  Esraa Al-Muftah  QuEEN Of ThE

COlONIES 3
Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

المقومات الخطابية للحدود: نقاط التحول في أحمد العوفي
التنظير العربي للدولة في الجزيرة العربية

صورة الجزيرة العربية في السينما المصريةجابر العبيد

صورة العربي في جزيرة العرب قبل النهضة وبعدها: حسن السلمي
الرحلة الحجازية نموذًجا 

22:00 - 19:30
 QuEEN Of ThE
COlONIES

wElCOME DINNERعشــــــاء ترحيبـــــي
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11:00 - 9:00
QuEEN Of ThE 
COlONIES

انعقــــاد الجمعيـــة العموميــة 
للمجلـــس

)مفتوحة للجميع(
GENERAL ASSEMBLY
(Open to All)

Coffee Breakاستراحة القهوة11:00 - 11:15

13:00 - 11:15
طاولــــة مستديــــــرة والجلســـــات 

17 14 إلى 
ROuNDtABLE AND PANELS 
14-17

طاولــــة مستديـــــرة:
العلوم االجتماعية في الجزائر: 

 ممارسات تحديات وآفاق
 )من تنظيم مكتب تواصل المجلس

في الجزائر(
 رئيس الجلسة: ناصر جابي

 المتحدثون/ات: لويزة أيت حمادوش
عبد القادر لقجع، محمد بن قرنة، عبد 

الرزاق أمقران

ROuNDtABLE:
SOCIAl SCIENCES IN 
AlGERIA: PRACTICES, 
ChAllENGES AND 
OPPORTuNITIES (Organized 
by the ACSS focal  Point  in 
Algeria)

Chair:  Nacer  Djabi 
Speakers:  Louisa Ai t 
Hamadouche ,  Mohamed 
Benguerna,  Abelkader  Lakjaa, 
Abderrazak Amokrane QuEEN Of ThE 

COlONIES 1

 الجلسة 14:
جلسة ألصحاب وصاحبات المنح 

في برنامج المنح البحثية
رئيسة الجلسة: فاديا كيوان

Panel 14: 
Panel  for  ACSS Grantees 
from the Research Grants 
Program
Chair:  Fadia Kiwan luSITANIA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

 جمال فزة
اإليكولوجيا والتنمية: تبيان العالقة ونقد األطرافحسن احجيج

 وئام حمودة
شيراز نصر

الهيئات المحلية في جيب شمال غرب القدس: 
تفاعالت متوترة وأدوار متقلبة

Mohamed hadeid 
Sid-Ahmed Bellal

Technologies sociales ou formes 
d’adaptation de la population oasienne face 
au désengagement de l’État: le cas d’Adrar 

dans le sud-ouest algérien

 الجلسة 15:
سياسات الدولة والتخطيط 

رئيس الجلسة: مراد دياني

Panel 15: 
Planning and State Policies
Chair:  Morad Diani ORIANA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

صيد أحمد سفيان
دور الجماعات المحلية في التسير الراشد لالقطاب 

 العمرانية الجديدة من اجل توازن مجالي:دراسة
حالة والية عنابة في الجزائر 

السياسة االسرائيلّية في خلق مناطق حدودية في حليمة أبو هنية
مدينة القدس الستيعاب المقدسّيين غير المرغوب بهم

حالة البيئة والمجتمع في المغرب بين سياسة السلطة محمد فاوبار
وأنشطة الفاعلين وتمثالتهم 

كيف تكتب السلطة الوطنية الفلسطينية مناهجها أسماء الشرباتي
المدرسية؟

 الجلسة 16:
القوة وثمن عدم االستقرار 

السياسي في تونس ما بعد الثورة
رئيس الجلسة: عز الدين سعيدي

Panel 16: 
Power and the Cost of 
Polit ical  Instabil ity 
in Post-Revolution Tunisia
Chair:  Ezzedine Said i IlE DE fRANCE

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Ezzedine SaidiTunis ia’s  New Const i tut ion and i ts  “Hybr id” 
Pol i t ical  System 

Abdelhamid 
Rhaiem

Trade Unions as an Inf luent ial  Power in 
Post-Revolut ion Tunis ia

yassine NajjarYouth Unemployment under  Post-2011 
Governments

yasmina Ben 
Mbarak

The Human and Social  Cost  of  I l l ic i t 
Immigrat ion Since 2011

 الجلسة 17:
اإلعالم وإنتاج المجال العام
رئيس الجلسة: دريس المغراوي

Panel 17: 
Media and the Construction 
of  Public Spheres
Chair:  Dr iss Maghraoui OlyMPIC

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Mehdi K. 
Benslimane

Le conf l i t  comme effet  du malentendu :  
Sur  les rapports conf l ictuels entre le 

pouvoir  et  Le Journal  au Maroc (1997-2010)

Marwan KraidyThe Torch and the Hearth:  F i re  in  “ Islamic 
State”’s  V is ions of  Self  and Other

 رندة هنوز
لمية صابر

بنية األنساق االفتراضية والفواعل فيها لدعم 
المعارضة السياسية على مواقع التواصل االجتماعي

14:30 - 13:00
استراحة الغداء

عرض أفالم قصيرة
lunch Break
film Screenings

16:15 - 14:30
طاولــــة مستديــــــرة والجلســـــات 

21 18 إلى 
ROuNDtABLE AND PANELS 
18-21

طاولــــة مستديـــــرة:
أوجه استثمار معجم الدوحة 

التاريخي للغة العربية في البحث 
العلمي في العلوم االجتماعية 

واإلنسانية )من تنظيم المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات(

 رئيس الجلسة: مراد دياني
المتحدثون/ات: حسين علي الزراعي، 

عز الدين البوشيخي، رمزي بعلبكي

ROuNDtABLE:
hOw TO uSE ThE DOhA 
hISTORICAl DICTIONARy 
Of ARABIC IN SOCIAl AND 
huMAN SCIENCE RESEARCh 
(Organized by the Arab Center 
for Policy and Research Studies)

Chair:  Morad Diani 
Speakers:  Hussein Al-  Zeeraei , 
Ezzedine Al-  Bouchikhi , 
Ramzi  Baalbaki

 QuEEN Of ThE
COlONIES 1

luSITANIA

 الجلسة 18:
جلسة ألصحاب وصاحبات 

المنح في برنامج النماذج 
الفكرية الجديدة حول المقاومة 

المجندرة
رئيسة الجلسة:هدى الصدة

Panel 18: 
Panel  for  ACSS Grantees 
from the New Paradigms 
factory Program on 
Gendered Resistance
Chair:  Hoda Elsadda

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

تحدي المساومة: الحراك النسوي والدولة وتجريم مريم مكي
العنف الزوجي في مصر 

»المشاركة في اللعبة«: النساء والمقاومة المجندرة رشا يونس 
ضد الطائفية في بيروت 

العنف الجنسي داخل مؤسسة الزواج: الجنسانية إيمان الرامي
النسائية )النسوية( في المغرب

 الجلسة 19:
جلسة ألصحاب وصاحبات المنح 
في برنامج البحوث حول الفنون 

وبرنامج الزمالء الناشئين
رئيس الجلسة:عمر فرتات

Panel 19: 
Panel  for  ACSS Grantees 
from the AfAC-ACSS 
Research on the Arts 
Program and Early Career 
fellows Program
Chair:  Omar Fertat ORIANA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

سید درویش والممارسات الغنائیة الشبابیة المعاصرة وداد عدس
في مصر

سوسيولوجيا الموسيقى: التربية الموسيقية في حسن البكاري
التعليم الثانوي اإلعدادي في المغرب نموذًجا

Mai Abu MoghliTaming Young Palest in ians through Human 
Rights Educat ion 

Adham SelimThe Dig i tal  and the Arab Architectural 
Imaginar y

DAY 2
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 الجلسة 20:
التهميش االجتماعي من 

منظار السياسات الحضرية 
واإليكولوجية والهجرة العابرة 

لألقطار
رئيس الجلسة: هشام أيت منصور

Panel 20: 
la marginalité sociale 
à travers le prisme des 
polit iques urbaines et 
écologiques et  de la 
migration transnationale
Chair:  H icham Ait  Mansour IlE DE fRANCE

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

سياسات الهجرة وأشكال الفقر والتهميش بين هشام أيت منصور
المهاجرين في المغرب: نموذج مدينة الرباط

السياسات اإليكولوجية: تنمية مستدامة أم تعميق أمينة المكاوي
ألشكال الفقر والتهميش؟

أشكال التهميش الناتجة عن السياسات الحضرية لحسن امزيان
الجديدة

 الجلسة 21:
الشرق الالتيني: اتجاهات جديدة 
في العالقات بين أميركا الالتينية 

والشرق األوسط
رئيس الجلسة: أليخاندرو فيالسكو

Panel 21: 
The latin East:  New 
Directions in latin 
American-Middle East 
Relations
Chair:  A le jandro Velasco OlyMPIC

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Kevan harris  
Joel  herrera

Social  Welfare Compacts in  Lat in  America 
and MENA: A Comparat ive-Histor ical 

Synthesis

Cecil ia  Baeza
Syr ian Refugees Navigat ing Asylum in 

Braz i l :  Between Cultural  Disrupt ion and 
Economic Vulnerabi l i ty

fernando 
Camacho Padilla

The Early  Years of  the Organizat ion of 
Sol idar i ty  with the People of  Asia ,  Afr ica 

and Lat in  America (OSPAAAL)  in  Relat ion to 
the Middle East  (1965-1970)

Coffee Breakاستراحة القهوة16:15 - 16:45

 18:30 - 16:45
طاولــــة مستديــــــرة والجلســـــات 

25 22 إلى 
ROuNDtABLE AND PANELS 
22-25

طاولــــة مستديـــــرة:
الصحة والمعيشة في المنطقة 

العربية: الرفاه والهشاشة والنزاع 
 رئيسة الجلسة: مشيرة الجزيري 

المتحدثون/ات: لميا مغنية، قمر محمود، 
عبلة عماوي

ROuNDtABLE:
hEAlTh AND lIVElIhOODS IN 
ThE ARAB REGION: 
wEll-BEING, VulNERABIlITy 
AND CONflICT
Chair:  Moushira  Elgez i r i  
Speakers:  Lamia Moghnieh, 
Qamar Mahmoud,  Abla Amawi

QuEEN Of ThE 
COlONIES 1

 الجلسة 22:
جلسة ألصحاب وصاحبات المنح 

في برنامج الزمالء الناشئين
رئيسة الجلسة: مايا كسرواني

Panel 22: 
Panel  for  ACSS Grantees 
from the Early Career 
fellows Program
Chair:  Maya Kesrouany luSITANIA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Dina 
El-Sharnouby

The 2011 Egypt ian Upr is ings and the Quest 
for  C i t i zenship and Dignity:  The Pol i t ical 

Imaginar ies of  Egypt ian Revolut ionar y 
Act iv ists

zina SawafDocuments,  Ever yday L i fe  and the State in 
Riyadh,  Saudi  Arabia

Maroua MarmouchLes stratégies de mobi l isat ion des 
minor i tés sexuel les et  de genre au l iban

Ghia OsseiranEducat ion and Ski l ls  Mismatch in  the 
Retai l  Banking Sector  in  Lebanon

 الجلسة 23:
جلسة ألصحاب وصاحبات المنح 
في برنامج البحوث حول الفنون

رئيسة الجلسة: ريم سعد

Panel 23: 
Panel  for  ACSS Grantees 
from the AfAC-ACSS 
Research on the Arts 
Program
Chair:  Reem Saad 

ORIANA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Joan ChakerThe Muleteer  in  the Lebanese Novel:  Social 
Transformat ion in  the Era of  Global  Capital

Mary Jirmanus 
Saba

We Felt  Again That  Ever ything Is  New: 
Pol i t ical  C inema and Social  Movement 

Praxis  in  1970s Arab Left

اإليكولوجيا والتحوالت األسلوبية والمفاهيمية في شامة الرشيد بابكر
العمارة في السودان 1980- 2010

التيه: رواية مضادة للتاريخ المكاني في المنطقة رنا الجربوع
الشرقية الغنية بالنفط في المملكة العربية السعودية

 الجلسة 24:
شباب الريف المتجاَهلون في 

السياسات العامة في المغرب: 
التهميش وقوة التصرف

رئيس الجلسة: سعد الدين إكمان

Panel 24: 
les jeunes ruraux 
invisibles des polit iques 
publiques au Maroc : 
Marginalités et  pouvoir 
d’agir
Chair:  Saadeddine Igamane IlE DE fRANCE

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Amal BousbaaLes jeunes ruraux face aux manifest ions de 
la  précar i té  et  du pouvoir

Saadeddine 
Igamane

Maint ien des s i tuat ions de marginal i té 
et  possib i l i tés de changement chez des 

jeunes ruraux marocains

Nawal MouhouteL’agent iv i té  chez les jeunes au Maroc face 
à la  v iolence famil ia le 

 OlyMPIC

 الجلسة 25:
منهجيات ما بعد االستعمار 
والمقاربات الالاستعمارية 
في اإليكولوجيا السياسية 

 والمجتمعات والعنف في
العالم العربي

رئيسة الجلسة: أناهيد الحردان

Panel 25: 
Post-  and Decolonial 
Approaches to Polit ical 
Ecologies,  Societies and 
Violence in the Arab world
Chair:  Anaheed Al-Hardan 

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Anaheed 
Al-hardan

The Afro-Asian Peoples’  Sol idar i ty 
Organizat ion:  Recover ing Transnat ional 

Ant i-Colonial  Arab Thought and Act iv ism 

Brahim RouabahConfront ing Epistemic V iolence: 
Towards a Decolonial  Pol i t ical  Theor y

Corinna Mullin
Resist ing the Slow V iolence of  the Tunis ian 

Univers i ty:  The ‘Undercommons’  and the 
Pursuit  of  Decolonial  Knowledge
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10:15 - 9:00
 ثــالث جلســــات متزامنـــــة: 

تعّرفـــوا إلى المؤلــف
3 PARALLEL SESSiONS: 
MEEt thE AuthORS

luSITANIA

الجلسة األولى:عمر الشهابي
التعقيب: لونا أبو سويرح

رئيس الجلسة: طارق التل

Session 1:  Omar Al-Shehabi
Discussant:  Luna Abuswaireh 
Chair:  Tar iq  Tel l

 تصدير الثورة واغتراب اإلنسان: تاريخ الخلل اإلنتاجي في دول
الخليج العربية

ORIANA

الجلسة الثانية: دانييل كانتيني 
وأحمد منصور وعال كبارة 

التعقيب: ساري حنفي

Session 2:  Daniele Cantini, 
Ahmed Mansour and Ola 
Kubbara
Discussant:  Sar i  Hanaf i

عدد خاص من مجلة »إضافات« حول إنتاج المعرفة في العلوم االجتماعية 
واإلنسانية في الجامعات المصرية

IlE DE fRANCE

الجلسة الثالثة:  ناصر جابي 
وخالد منى ومحمد كّرو

رئيس الجلسة:  حسن رشيق

Session 3:  Nacer Djabi, 
Khalid Mouna and 
Mohammed Kerrou
Chair:  Hassan Rachik

الحركات األمازيغية في شمال إفريقيا: النخب، أشكال التعبير والتحديات

Coffee Breakاستراحة القهوة10:15 - 10:45 

  12:30 - 10:4529 26 إلى  PANELS 26-29الجلســـــات 

 الجلسة 26:
جلسة ألصحاب وصاحبات المنح 

في برنامج الزمالء الناشئين
رئيسة الجلسة:  نوار غولي

Panel 26: 
Panel  for  ACSS Grantees 
from the Early Career 
fellows Program
Chair:  Nawar Gol ley luSITANIA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Abdeslam Badre
States of  Arab Young and Early  Career 

Researchers (YECR):  Between Aspirat ions 
and Frustrat ions

Ismael Sheikh 
hassan

An Urban Histor y  of  Saida and i ts 
Palest in ian Camps:  1860-1960

Samar Kanafani
Maintenance,  Decay and Del iberate Debr is: 

Impl icat ing Matter  in  Contests over 
Dwell ing in  Beirut

hussam hussein
How Is  the New Discourse of  Refugees 

Impact ing Water  Governance in  Lebanon 
and Jordan?

 الجلسة 27:
العواطف فـــي زمن الثورات 

)المضادة(: المحطات والفاعلون 
والممارسات

رئيس الجلسة: محمد بامية

Panel 27: 
Affect  in (Counter)
Revolutionary Times: 
Moments,  Actors and 
Practices
Chair:  Mohammed Bamyeh ORIANA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Cil ja harders
Beyond Fai lure or  Success:  Understanding 
the Egypt ian Revolut ion through the Lens 

of  Affect  and Emotion

Dina wahbaThe Unravel l ing of  ‘ the People’  and the 
(Re)Making of  the Terror ist  and the Baltagy

Ahmed Saleh
The Affect  of  the Ghazwa:  Is lam, 

Nat ional ism,  Revolut ion and Ant i-
Revolut ion in  the Batt le  for  Tahr i r

hatem hassan
Nihi l ism and Negot iat ing Moral  Futures: 

Social  Death of  the Egypt ian ‘Balta jy ’ 
(Thug)

 الجلسة 28:
األزمات والعلوم وإنتاج المعرفة

رئيسة الجلسة:  منى حرب

Panel 28: 
Crisis,  Science and 
Knowledge Production
Chair:  Mona Harb IlE DE fRANCE

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Sarah Demott
Tropical  Technologies:  Mobi l i z ing 
Envi ronmental  Landscapes across 

the Maghreb

lamia Moghnieh
Lebanon Hospital  for  Mental  and Ner vous 

Disorders (Asfur iyeh):  A Histor y of 
Psychiatr y,  V iolence and Society in Lebanon

Cynthia Kreichati
Native Informant or  Local  Expert? On 

Local  Hires in  Internat ional  Humanitar ian 
Organizat ions

زيارة قصيرة للكوليرا في جزائر القرن الحادي رضوان لحسن
والعشرين: مقاربة من أجل علوم اجتماعية خضراء

 الجلسة 29:
شرعية الحدود العربية ودورها 

في اإلقصاء والهجرة والتعبئة
رئيس الجلسة: أحمد مرسي

Panel 29: 
The legit imacy of  Arab 
Borders and Their  Role in 
Exclusion,  Migration and 
Mobil ization
Chair:  Ahmed Morsy OlyMPIC

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Sultan AlamerThe Saudi-Yemeni  Borders and the Sur v ival 
of  Ismai l i  Minor i ty  in  Saudi  Arabia

lama Mourad
Bringing the Border  in:  Denying Access in 

the Context  of  the Syr ian Refugee Cr is is 
in  Lebanon

الحدود العربية وإشكالية المشروعيةأيمن بو غنمه

 14:15 - 12:30
طاولــــة مستديــــــرة والجلســـــات 

33 30 إلى 
ROuNDtABLE AND PANELS 
30-33

طاولــــة مستديـــــرة:
 األرشفة كفعل مقاومة:

تجارب وإضاءات
 رئيسة الجلسة: هدى الصدة

 المتحدثون/ات:  ديما قائدبيه،
لميا مغنية

ROuNDtABLE:
ARChIVING AS RESISTANCE: 
PRACTICES AND INSIGhTS
Chair:  Hoda Elsadda  
Speakers:  Deema Kaedbey, 
Lamia Moghnieh QuEEN Of ThE 

COlONIES 1

 الجلسة 30:
الحراك والتعليم والجندر

رئيسة الجلسة: فاضمة أيت مس

Panel 30: 
Mobil ity,  Education and 
Gender
Chair:  Fadma Ait  Mous luSITANIA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

هجرة الجامعيات العربيات إلى الخليج العربي: قراءة عائشة التايب
سوسيولوجية للتجربة والتمثالت

السياسات االجتماعية في المغرب والتوجهات محمد الحاجي
الهجراتية للشباب المتعلم: أي عالقة؟

فوزي بوخريص
صنع السياسة التعليمية في المغرب بين توجهات 
السلطة الحكومية الوصية وتأثير فاعلي المجتمع 

المدني: سياسة التمييز اإليجابي نموذجا

 الجلسة 31:
إمكانيات اإليكولوجيات

رئيسة الجلسة: منيرة خياط 

Panel 31: 
Possibil it ies of  Ecologies
Chair:  Munira Khayyat ORIANA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Noha fikryHomecologies:  Entanglements of 
C i ty-Making and World-Making

Alaa AttiahWayfarer  Paths:  Metaphysical  Ecologies in 
T imes of  Emergency

DAY 3
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Noor SalamaDaw sha in/and Cairo:  L istening to  Places, 
Possib i l i t ies and Per ipher ies 

 الجلسة 32:
المدينة والمشاركة والتنمية
رئيسة الجلسة:  هويدا الحارثي

Panel 32: 
Cit ies,  Participation and 
Development
Chair:  Howayda Al-Har i thy OlyMPIC

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Diana zeidan
Ever yday Mediat ion:  Languages of 

Stateness in  Post-Conf l ict  Development in 
South Lebanon

Tarik harroud

Les v i l les phosphat iéres au Maroc :  entre 
l ’ i l lus ion des grands pro jets  «durables» 
de l ’entrepr ise minière et  les prat iques 

de marginal isat ion des populat ions 
défavor isées locales 

سامر رداد
تحسين دور المشاركة الشعبية في التنظيم الحضري 

في المناطق الحدودية المهمشة لمدينة القدس 
الشرقية في ظل االحتالل االسرائيلي وغياب السلطة 

الوطنية الفلسطينية

الدولة واالحتجاجات في المغرب: أزمة السياسات أم عبد اإلله سطي
أزمة الوساطة؟

 الجلسة 33:
إعادة النظر في »الدراسات 

 األمنية« في المنطقة العربية:
األمن وانعدامه في الحياة 

اليومية
رئيس الجلسة:  عمر ضاحي

Panel 33: 
Rethinking “Security 
Studies” in the Arab 
Region:  ( In)Security and 
Everyday life  
Chair:  Omar Dahi 

IlE DE fRANCE
Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

عبد الغني الحاوري
اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس في 

الجامعات العربية في ظل األوضاع األمنية 
المضطربة: اليمن نموذًجا | دراسة نوعية

الجماعات والمجاالت المنجمّية بين الهشاشة عز الدين الفراع
والحركات االحتجاجّية: نموذج ْجَراَدة المغربّية

Omar Sirri“It’s  Al l  Just  Rout ine:”  Ref lect ions on 
Performat iv i ty  at  Baghdad’s  Checkpoints 

Razan Ghazzawi
Autoethnography of  Chal lenges Facing 

Local  Research in  North Afr ican and 
Southwest  Asia  (SWANA) Secur i ty  States 

Saad Amira

Eco-Pol i t ics  of  Israel i  Sett ler  Colonial ism, 
Palest in ian Neo-Patr imonial  Pol i t ics  of 

Corrupt ion and Ever yday Forms 
of  Ethnic  Cleansing in  the West-Bank 

15:30 - 14:15
استراحة الغداء

عرض أفالم قصيرة
lunch Break
film Screenings

 17:15 - 15:3038 34 إلى  PANELS 34-38الجلســـــات 

 الجلسة 34:
التهجير وآثاره

رئيس الجلسة:  عبد القادر لطرش

Panel 34: 
Displacement and its 
Impacts
Chair:  Abdelkader  Latreche luSITANIA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

سجا الزعبي
همام ورده

موجات النزوح والتهجير: اآلثار والتحديات )دراسة 
الحالة السورية(

حسين مرجين
آفاق سوسيولوجية للتهجير القسري في ليبيا في 

2011: الممارسات والمسارات  ظل الحراك المجتمعي 
المستقبلية

تهجير النوبيين في مصر بين التوطين واالندماج أحمد أبو العال
وحلم العودة

Munqeth Othman 
Agha

The Forced Displacement Impact  on Local 
Governance in  Syr ia:  The Binar y  of  Land 

and Pol i t ical  Ident i ty

 الجلسة 35:
المدينة والهويات والفاعلون 

السياسيون الجدد
رئيسة الجلسة:  لوسين تامينيان

Panel 35: 
Cities, Identities and New 
Political Actors
Chair:  Lucine Taminian ORIANA

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

اإليكولوجيا السوسيو-اقتصادية للعنف الحضري: شهاب اليحياوي
محاولة في المقاربة اإليكولوجية للعنف الحضري

البيئة االنقسامية للمدينة والصراع على السلطة/جعفر نجم نصر
2003 الفاعلون الدينيون في الحالة العراقية بعد العام 

شرعـنة التطرف الديني العـنفي في العراق: مقاربة فارس نظمي
سيكوسياسية

Derya Ozkaya
The War at  Home: Reading the Syr ian War 

through an Urban Poor  Neighborhood in 
Istanbul

 الجلسة 36:
الحراك والتمثيالت والمخيلة 

رئيس الجلسة:  رامي ضاهر

Panel 36: 
Mobil ity,  Representation 
and Imagination
Chair:  Rami Daher IlE DE fRANCE

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Munira Soliman
Can the Chasm Ever  Become a Br idge? 

Ref lect ions on the Revival  Pro ject  of 
Downtown Cairo

Aziz  hlaoua
hanane Idihia

Demain l ’Europe ? Texte anthropologique et 
f i lm à pro jeter

Jamal Bahmad
300 km South of  Marrakech:  Pol i t ical 

Ecology,  Art iv ism and the Envi ronmental 
Documentar y  in  Morocco

 الجلسة 37:
التعبئة الشعبية والمقاومة

رئيس الجلسة:  غسان ديبة

Panel 37: 
Grassroots,  Mobil ization 
and Resistance
Chair:  Ghassan Dibeh OlyMPIC

Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Ratiba hadj 
Moussa

When Communit ies Rise up:  Thinking Power 
and the Pol i t ical  in  the Contemporar y 

Alger ian Sahara

Max Ajl
From Liberat ion to  Post-Colonial 

Semi-Per ipher y:  The Roots and Aftermath 
of  the Tunis ian Upr is ing

حين يصبح الناس العاديون فاعلين ويصنعون محمد سعدي
التغيير: القوة الهادئة لحراك المقاطعة

نوار ثابت
النشطاء الشباب في غزة ومقاومة بيئة الحصارحسن عبيد

 الجلسة 38:
 العيش على هامش القانون

في لبنان
رئيسة الجلسة: فيرونيكا فيريري

Panel 38: 
life on the Margins of the 
law in lebanon
Chair:  Veronica Ferrer i QuEEN Of ThE 

COlONIES 3
Participant Titleالمشترك/ة  العنوان 

Sumayya 
Kassamali

State as Ci t i zen/Cit i zen as State:  How 
Migrant  Workers Encounter  Lebanese 

Author i ty

Veronica ferreriI l legal i ty  and Legal  Death in  the Syr ian 
Displacement in  Lebanon 

Elizabeth SalehAn Ambivalent  Status:  Syr ian Underage 
Workers ins ide Beirut’s  Informal  Economy

Coffee Breakاستراحة القهوة17:15 - 17:45 

 19:30 - 17:45
QuEEN Of ThE 
COlONIES

 الجلســــــــة الختاميــــــــة:
تكريــــم حنــا بطاطـــو  

 رئيسة الجلسة: ستناي شامي
المتحدثون/ات: سليم تماري، دينا رزق 

خوري، ثابت عبداهلل، حيدر سعيد

CLOSiNG SESSiON: 
A tRiButE tO hANNA 
BAtAtu
Chair:  Seteney Shami  
Speakers:  Sal im Tamari ,  D ina 
Rizk Khour y,  Thabit  Abdul lah, 
Haider  Saeed

 20:00 - 19:30
QuEEN Of ThE 
COlONIES

المالحظــــــات الختاميـــــة 
واإلعـــــالن عن مجلــس األمنـــــاء 

الجديــد

CLOSiNG REMARKS AND 
ANNOuNCEMENt OF NEw 
ACSS BOARD OF tRuStEES

22:30 - 20:30
 zuRuNI
 AAl BAhER
 RESTAuRANT

FAREwELL RECEPtiONحفـــــل الـــــوداع


