نقدية
النسوية
العربية :رؤية ّ
ّ
مؤتمر ّ
 7 -4تشرين األول /أكتوبر2009 ،
في الجامعة األميركية في بيروت
البرنامج

األحد 4 ،تشرين األول/أكتوبر2009 ،
قاعة عصام فارس
 6،00مساء

إفتتاح المؤتمر:
نهى ّبيومي – األمينة العامة لتجمع الباحثات اللبنانيات


كلمة االفتتاح

جين سعيد المقدسي – اللجنة التحضيرية للمؤتمر


ترحيب

رفيف رضا صيداوي  -اللجنة التحضيرية للمؤتمر


تقديم الدكتورة ميرفت حاتم

محاضرة االفتتاح:
السياسية في جامعة هاورد ،واشنطن ،رئيسة مؤسسة دراسات الشرق
مرفت حاتم  -قسم العلوم
ّ
تجمع المرأة والذاكرة
األوسطّ ،

 7،00مساء

ماذا تريد النساء؟ رؤية نقدية واتجاهات النسوية العربية

حفل استقبال

المكان :كوليدج هول – ب 1

اإلثنين 5 ،تشرين األول/أكتوبر2009 ،
09،30-09،00

تسجيل

11،30–09،30

المحور األول  :االتجاهات الجديدة للفكر النسوي العربي ()1

ق.ظ.
ق.ظ.



رئيس الجلسة :ماهر جرار – الجامعة األميركية في بيروت

تجمع المرأة والذاكرة
هدى الصدة  -أستاذة كرسي ،جامعة مانشستر ،بريطانياّ ،


النسوية في العالم العربي :تحديات الخطاب والمفاهيم

كلثم الغانم  -جامعة قطر ،الدوحة


حدود الفكر النسوي العربي وأطره القيمية

تجمع الباحثات اللبنانيات
نجالء حمادة  -الجامعة اللبنانية األمر ّ
يكيةّ ،


نسوية تنطلق من معرفة االختالف بين الجنسين

سعاد زايد العريمي  -جامعة العين ،اإلمارات العربية المتحدة


نشأة النسوية العربية :اإلمكانيات والتحديات

زينة زعتري  -الصندوق العالمي للنساء ،سان فرنسيسكو ،كاليفورنيا


نهضة نسوية عربية :إمكانيات وضرورات

12،00 – 11،30

استراحة قهوة

02،00–12،00ب.ظ .المحور الثاني  :االتجاهات الجديدة للفكر النسوي العربي ()2


رئيسة الجلسة :رفيف رضا صيداوي – تجمع الباحثات

أميرة بدري  -جامعة األحفاد للبنات ،أمدرمان ،السودان


دور الحركات النسوية في إحالل السالم ورفع وضع المرأة في مناطق النزاعات المسلحة

تجمع الباحثات اللبنانيات
نهى بيومي  -الجامعة اللبنانيةّ ،


الدرس النسوي والذات األنثوية

السعودية
هتون الفاسي  -جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية
ّ


سعودية؟
هل هناك نسوية
ّ

مي النقيب*  -جامعة الكويت ،الكويت
ّ


كشف االنفعاالت :المرأة الكويتية بين الحرية والالمباالة

 .4،.. -.2،..ب.ظ.

غداء

 .6،.. -.4،..ب.ظ.

طاولة مستديرة  : 1النسوية والفنون


رئيسة الجلسة :ندى صحناوي – تجمع الباحثات

السعودية
فوزية أبو خالد  -جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية
ّ


سؤال الحرية والمنظور النسوي لألعمال اإلبداعية العربية

دينا جرجس* -جامعة تورنتو ،كندا
رد نسوي (سينما)
 أضرار الذكورية واالستجابات العنيفةّ :
تجمع الباحثات اللبنانيات
وطفاء حمادي الجامعة اللبنانيةّ ،


مالمح نسوية عربية في الخطاب المسرحي وجمالياته

05،15–05،00
ب.ظ.

استراحة قهوة

داليا سعيد مصطفى  -جامعة مانشستر ،بريطانيا


الطفلة بين الحرب وعالم الكبار في فيلم دانيال عربيد "معارك حب"

أناستازيا فاالسوبولوس  -جامعة مانشستير ،بريطانيا


تمثيل النساء في األفالم المبكرة لـ"تجمع السينما الجديدة"

الثالثاء 6 ،تشرين األول/أكتوبر2009 ،
11،30–09،30
ق.ظ.

المحور الثالث  :الدراسات النسوية والتحوالت االجتماعية


رئيسة الجلسة :كارمن بستاني – تجمع الباحثات

هالة كمال  -جامعة القاهرة ،مصر ،تجمع المرأة والذاكرة



جماليات الكتابة النسوية في أعمال الكاتبة المصرية سحر الموجي

موزة غباش  -جمعية الدراسات اإلنسانية ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة


الحواجز االجتماعية لتعليم المرأة العربية (اإلمارات نموذجاً)



قراءات في التاريخ النسوي العربي

أمينة البندري  -الجامعة األمريكية في القاهرة ،مصر ،تجمع المرأة والذاكرة

هدى علي علوي حسين  -مركز المرأة للدراسات والتدريب ،جامعة عدن ،اليمن


تجربة الدراسات النسوية في جامعة عدن



الفكر النسوي واألفخاخ الذكورية

نهوند القادري  -الجامعة اللبنانية ،تجمع الباحثات اللبنانيات

12،00 – 11،30

استراحة قهوة

02،00–12،00ب.ظ .المحور الرابع  :النسوية واإلسالم


رئيس الجلسة :أحمد دالّ ل – الجامعة األميركية في بيروت

أميمة أبو بكر  -جامعة القاهرة ،مصر ،تجمع المرأة والذاكرة


اتجاهات وتيارات في الفكر النسوي اإلسالمي

منوبة ،تونس
آمال قرامي  -جامعة ّ


النسوية اإلسالمية :حركة نسوية جديدة أم استراتيجية نسائية لنيل الحقوق

حسن عبود  -باحثة مستقلة ،تجمع الباحثات اللبنانيات


وجوه المنهج النسوي التجديدي للتفسير القرآني :عائشة عبد الرحمن "بنت الشاطئ" وآمنة ودود

هدى السعدي  -الجامعة األميركية في القاهرة ،مصر ،تجمع المرأة والذاكرة


النسوية اإلسالمية في العالم العربي :بين القبول والرفض

إلو ار شهاب الدين* -جامعة رايس ،هيوستن ،تكساس


رقية في العالم :خبرة بنغال في القرن العشرين

04،00-02،00ب.ظ.

غداء

06،00-04،00ب.ظ .طاولة مستديرة  : 2العولمة والكولونيالية النسوية


رئيسة الجلسة :نائلة قائدبيه

أمينة العنان  -جامعة يال ،كونتيكت


العالقة األميريكية مع الشرق األوسط :العولمة والفن والدين والجندر

الليه خليلي  -كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية ،جامعة لندن ،بريطانيا


النسوية العربية والتمرد المضاد المعولم

أيلين كتاب  -جامعة بيرزيت ،فلسطين


الفكر النسوي العربي إلى أين؟

05،15–05،00ب.ظ.

استراحة قهوة

جين سعيد مقدسي  -كاتبة وباحثة مستقلة ،تجمع الباحثات اللبنانيات


حقوق النساء والفكر النسوي

شهرزاد موجاب* -جامعة تورنتو ،كندا


البحث عن الدوالر ورسم الخريطة النسوية الكولونيالية

فرون ويير* -الجامعة المفتوحة ،بريطانيا


قراءة من أجل تغيير العالم :سياسات الجنس والنشر في عصر الديبلوماسية العامة

األربعاء 7 ،تشرين األول/أكتوبر2009 ،
11،30–09،30
ق.ظ.

المحور الخامس  :النسوية ،اإلسالم ،العلمانية


رئيسة الجلسة :هدى زريق

إصالح جاد  -جامعة بيرزيت ،فلسطين


الحركات النسائية الفلسطينية بين العلمانية واإلسالموية :هل هناك من خلفية مشتركة؟

مارنيا لزرق* -كلية هانتر ،نيويورك


نظرية ما بعد الحداثة والنساء المسلمات

عزة شرارة بيضون  -الجامعة اللبنانية ،تجمع الباحثات اللبنانيات
ّ


المقاربات النسوية لدراسة الرجولة (نوال السعداوي نموذجاً)



النسوية العلمانية واإلصالح الديني

صبا محمود* -جامعة كاليفورنيا ،بيركلي

12،00 – 11،30

استراحة قهوة

العربية
02،00–12،00ب.ظ .المحور السادس  :الحرب ،االحتالل ،النسوية
ّ


رئيسة الجلسة :ماري روز صايغ  -الجامعة األميركية في بيروت

أمل عميرة  -جامعة جورج مايسون ،فيرجينيا


الدور الغائب للمراة الفلسطينية

هيفاء زنكنة  -باحثة وروائية ،العراق
تطور دور النسويات االستعماريات في العراق

ّ
نادرة شلهوب كيفوركيان  -المركز العربي للبحث االجتماعي التطبيقي ،فلسطين


المرأة الفلسطينية بين الثيولوجيا العنصرية والقوى العالمية

أنيسة األمين مرعي  -محللة نفسية ،تجمع الباحثات اللبنانيات


الحروب والصراعات ،خطاب النساء المكتوم

إلهي روستامي-ﭙوفي* -كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية ،جامعة لندن ،بريطانيا


النساء األفغانيات :تجارب في الحرب والنزاعات

04،00-02،00ب.ظ.

غداء

06،00-04،00ب.ظ .طاولة مستديرة  : 3النسوية في العالم


رئيسة الجلسة :فاديا كيوان – جامعة القديس يوسف

زينة أنور* -أخوات اإلسالم ،ماليزيا
هازل كاربي* -جامعة يال ،كونتيكت
دينيز كانديوتي* -كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية ،جامعة لندن ،بريطانيا


ما بين النسوية والهندسة االجتماعية :اشكالية النشاط الجندري العالمي

05،15–05،00ب.ظ.

استراحة قهوة

ماري أوكا* -جامعة كيوتو ،اليابان

كمكم سانغاري* -جامعة ويسكنسون ،ميلووكي

جون سكوت* -معهد الدراسات المتقدمة ،جامعة برينستون ،نيوجيرسي
ضيفة مشاركة


نيفيديتا مينون – جامعة دلهي ،نيودلهي ،الهند



روزماري صايغ – باحثة



سعاد جوزف – جامعة كاليفورنيا

*التقديم باإلنكليزية

