المؤتمر الثالث للمجلس العربي للعلوم االجتماعية
الدولة والسيادة والفضاء اإلجتماعي في المنطقة العربية:
قراءات تاريخية ومقاربات نظرية جديدة
 12-10آذار/مارس 2017

فندق كراون بالزا
بيروت ،لبنان

جدول المؤتمر
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اليوم األول –  10آذار/مارس 2017
9:30 – 8:30

11:00 – 9:30

التسجيل

جلسة االفتتاح
الجلسة المفتاحية :عطش للدولة وريبة منها – غسان سالمة
الغرفةQueen of the Colonies (Grand Ballroom) :

11:30 – 11:00

استراحة

جلسات

13:15 – 11:30

14:30 – 13:15

الجلسة 1
مقاربات تاريخية
وقانونية في دراسة
الدولة

الجلسة 2
الفضاء االفتراضي
كمجال للصراع
واالستهالك الثقافي

الجلسة 3
الهجرات :المسار
والمستقبل

الجلسة 4
سياسات
تشكيل األدوار
الجندرية

طاولة مستديرة
الدراسات النقدية حول
األمن في العالم
العربي

الغرفةLusitania :

الغرفةOriana :

الغرفةIle de France :

الغرفةOlympic :

الغرفةLiberty :

استراحة الغداء
المطعمVivaldi | Top 21 :

جلسات

16:15 – 14:30

16:45 – 16:15

الجلسة 5
بناء الدولة الوطنية
والحاكمية والتنمية

الجلسة 6
الثقافات التعبيرية
والمقاومة السياسية

الجلسة 7
التهجير :المكان
والذاكرة

الجلسة 8
الشباب والمشاركة
اإلجتماعية
والسياسية

طاولة مستديرة
توثب األطراف :الدين
والدولة والتفكك في
الشرق األوسط

الغرفةLusitania :

الغرفةIle de France :

الغرفةOriana :

الغرفةOlympic :

الغرفةLiberty :

استراحة

جلسات

18:30 – 16:45

21:00 – 19:00

الجلسة 9
األمن واألمان وضبط الحدود

الجلسة 10
المشاركة السياسية
والتعبئة والناشطون
السياسيون

الغرفةLusitania :

الغرفةOriana :

الجلسة 12
الجلسة 11
آليات سلطة الدولة :التخويف الصراع في الفضاء العام:
العولمة واالقتصاد
وتداعياته

الغرفةIle de France :

عشاء ترحيبي
المطعمL’Os :
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الغرفةOlympic :

اليوم الثاني –  11آذار/مارس 2017
جلسات

10:45 – 9:00

11:00 – 10:45

11:30 – 11:00

الجلسة 13
جلسة ألصحاب
زماالت ما بعد
الدكتوراه

الجلسة 14
التنمية :إعادة اإلعمار
والسلطة في لبنان

الجلسة 15
جسد المرأة :العنف
والتأديب والسيطرة

الجلسة 16
المواطنة وآليات
المشاركة

طاولة مستديرة
السرديات النسوية
في الواقع العربي بين
االستشراق الحديث
واالستغراب
المستحدث

الغرفةLusitania :

الغرفةOriana :

الغرفةIle de France :

الغرفةOlympic :

الغرفةLiberty :

استراحة

عرض فيلم :لماذا العلوم اإلجتماعية؟
الغرفةQueen of the Colonies 2 :

جلسات

13:15 – 11:30

14:30 – 13:15

الجلسة 17
تعدد الشرعية
ومصادرها الجديدة

الجلسة 18
الفضاء العام:
االحتجاجات والمجتمع
المدني

الجلسة 19
التحالفات والحركات
اإلجتماعية والموارد
الطبيعية

الجلسة 20
السياسة والقوة في
بناء الفضاءات العامة

طاولة مستديرة
إنتاج المعرفة التحررية
في سياق
استعماري :فلسطين
كحالة

الغرفةLusitania :

الغرفةOlympic :

الغرفةOriana :

الغرفةIle de France :

الغرفةLiberty :

استراحة الغداء
المطعمVivaldi | Top 21 :

جلسات

16:15 – 14:30

16:45 – 16:15

18:45 – 16:45

الجلسة 21
جلسة ألصحاب زماالت ما
بعد الدكتوراه

الجلسة 22
الدولة والهجرة والتعليم
العالي

الجلسة 23
الالجئون والنازحون كفاعلين
في مجتمعهم الجديد
واألصلي

الجلسة 24
الدولة والفئات المهمشة
والمقاومة

الغرفةLusitania :

الغرفةOriana :

الغرفةOlympic :

الغرفةIle de France :

استراحة

إنعقاد الجمعية العمومية (مفتوحة للجميع)
إنتخابات مجلس األمناء الجديد (لألعضاء العاملين في المجلس العربي للعلوم اإلجتماعية فقط)
الغرفةQueen of the Colonies 2 :

20:00 – 19:00

حفل إستقبال ألعضاء مجلس األمناء القدامى والجدد والمانحين
المطعمTop 21 :
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اليوم الثالث –  12آذار/مارس 2017

11:00 – 9:00

جلسة رئيسية للمرصد العربي للعلوم اإلجتماعية:
عن ماذا يكتب علماء علوم اإلجتماع في العالم العربي؟
الغرفةQueen of the Colonies 2 :

11:30 – 11:00

استراحة

جلسات

13:15 – 11:30

14:30 – 13:15

الجلسة 25
الدولة وتعدد
اإلنتماءات

الجلسة 26
إشكاليات السلطة
والسيادة والمعرفة
األكاديمية

الجلسة 27
سيادة الدولة
والمؤسسة
العسكرية

الغرفةLiberty :

الغرفةIle de France :

الغرفةOriana :

الجلسة 29
الجلسة 28
العدالة اإلجتماعية الالجؤون والتعليم
في المدينة
والريف
الغرفةLusitania :

الغرفةOlympic :

اجتماع للشركاء
والمانحين
(اجتماع مغلق)

الغرفةTop 21 :

استراحة الغداء
المطعمVivaldi | Top 21 :

جلسات

16:15 – 14:30

16:45 – 16:15

الجلسة 30
جلسة ألصحاب
زماالت ما بعد
الدكتوراه

الجلسة 31
الحركات اإلجتماعية
وأطرها التنظيمية

الجلسة 32
العالقات عبر القومية
ونشوء الوحدات
اإلقليمية

الجلسة 33
الدولة والصراع على
الفضاء العام في
المدينة

الجلسة 34
المقاومة :فضاءاتها
ومروياتها

الغرفةLusitania :

الغرفةOlympic :

الغرفةIle de France :

الغرفةLiberty :

الغرفةOriana :

استراحة

جلسات
18:30 – 16:45

19:15 – 18:45

الجلسة 35
السيادة والسياقات
اإلقليمية والدولية

الجلسة 36
المواطنة والمقاومة والمجال
العام

الغرفةLiberty :

الغرفةOriana :

الغرفةLusitania :

إختتام فعاليات المؤتمر واإلعالن عن مجلس األمناء الجديد
الغرفةQueen of the Colonies (Grand Ballroom) :

22:00 – 20:00

الجلسة 38
الجلسة 37
سياسات االحتجاج والتضامن مخيمات الالجئين :مساحة
أمل أم عنف؟

حفل الوداع (مع حفلة ترفيهية)
الغرفةQueen of the Colonies (Grand Ballroom) :
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الغرفةIle de France :

