
  
 

The Center for Arab & Middle Eastern Studies 
The Mohammad Atallah Chair for Ethics 

Portal for Social Impact of Scientific Research in/on the 
Arab World (Athar) 

American University of Beirut 
and 

Institut Français du Proche-Orient 
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البوابة اإللكترونية حول األثر االجتماعي للبحث العلمي حول/من 

 العالم العربي )أثر(
 الجامعة األميركية في بيروت

 مع

  المعهد الفرنسي للشرق األدنى
 

Cordially invite you to the third symposium in the series: 

Trajectories of Arab Academics/Intellectuals 
(hybrid – in-person and online) 

 

من سلسلة: ةلثثايدعوكم لحضور الندوة ال  

مسارات األكاديميين/المثقفين البارزين العرب   
)حضورياً و أونالين(   

 

On sects, classes and civil wars 
Fawwaz Traboulsi  

Writer, Historian & Academic 
 

 عن الطوائف والطبقات والحروب األهلية

 فواز طرابلسي
جامعي واستاذ ومؤرخ كاتب  



Discussants 
Rima Majed - American University of Beirut 

Charles al-Hayek - American University of Beirut 
 

 مناقشة
في بيروتركية يالجامعة األم - ريما ماجد  

  في بيروتركية يالجامعة األم - الحايكشارل 
 

Moderated by 

Sari Hanafi - American University of Beirut 
 

 يديرالندوة 
الجامعة األميركية في بيروت -ساري حنفي  

 

Thursday Feb 24 | 5:00 PM-8:30 PM Beirut time  
بعد الظهر بتوقيت بيروت والنصف ثامنةالى ال خامسة| من الساعة ال شباط 24خميس ال  

 
The Basile Antoine Meguerdiche Conference Hall (IFI Auditorium - Green Oval), AUB 

Attendance on campus is restricted to those who are vaccinated or have a recent PCR test 
 

فارس | الجامعة األميركية في بيروتقاعة باسيل أنطوان مغرديش للمؤتمرات في معهد عصام   
 يقتصر الحضور في الحرم الجامعي على من لديه لقاح أو فحص كورونا حديث

 
Zoom link: 

https://zoom.us/j/96726980506?pwd=YUI3RjBQYXdZUUVQcVhmd1Z3MHJ3UT09 
Meeting ID: 967 2698 0506 

Passcode: 455502 

 
Zoom attendance is open to the  public 

 الدعوة عبر "زوم" عامة للجميع
 

Talks will be in Arabic  
 المداخالت بالعربية

 
To see Fawwaz Traboulsi’s most prominent publications (click here) 

 (اضغط هنايمكنه قراءة بعض كتاباته ) فواز طرابلسيلمن مهتم لقراءة أهم ما كتب 
 

For more information about our series and YouTubes of previous sessions (click here) 
 (اضغط هنالجلسات السابقة )ا اتيوتيوببما فيها  -صفحتناوروا ز، لمزيد من المعلومات حول سلسلتنا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/96726980506?pwd=YUI3RjBQYXdZUUVQcVhmd1Z3MHJ3UT09
https://mailaub-my.sharepoint.com/personal/as33_aub_edu_lb/Documents/Documents/Lectures/Lectures%202021-2022/Arab%20Intellectuals%20&%20Academics%20Series/Feb%2024%20Fawwaz%20Traboulsi/فواز%20مولفات%20وترجمات%20.pdf
https://mailaub-my.sharepoint.com/personal/as33_aub_edu_lb/Documents/Documents/Lectures/Lectures%202021-2022/Arab%20Intellectuals%20&%20Academics%20Series/Feb%2024%20Fawwaz%20Traboulsi/فواز%20مولفات%20وترجمات%20.pdf
https://mailaub-my.sharepoint.com/personal/as33_aub_edu_lb/Documents/Documents/Lectures/Lectures%202021-2022/Arab%20Intellectuals%20&%20Academics%20Series/Feb%2024%20Fawwaz%20Traboulsi/فواز%20مولفات%20وترجمات%20.pdf
https://www.aub.edu.lb/fas/cames/Pages/arab_intellectuals.aspx
https://www.aub.edu.lb/fas/cames/Pages/arab_intellectuals.aspx
https://www.aub.edu.lb/fas/cames/Pages/arab_intellectuals.aspx


Biographies / سير ذاتية 
 

دّرس التاريخ والعلوم  . كاتب ومؤرخ ومترجم واستاذ جامعي فواز طرابلسي

الجامعة اللبنانية االميركية والجامعة االميركية في السياسية االجتماعية في 

تتناول مؤلفاته التاريخ والفكر السياسي وحركات التحرر الوطني . بيروت

من مؤلفاته  .والحركات االجتماعية والثقافة الشعبية والنقد االدبي والفني

حرير وحديد، من جبل لبنان الى قناة ( »٢٠١١« )الديمقراطية ثورة»

جنوب اليمن في حكم ( »٢٠١٤« )ثورات بال ثوار( »٢٠١٣« )السويس

، «الطبقات االجتماعية والسلطة السياسية في لبنان( »٢٠١٥« )اليسار

-سايكس»و( ٢٠١٧« )العنف في الحروب االهلية. دم االَخَوين( »٢٠١٥)

خارج »من ترجماته ادوارد سعيد، و (.٢٠١٨« )ما وراء الخرائط: بلفور-پيكو

« موسيقى وادب عكس السير« عن األسلوب المتأخر» ،(٢٠٠٠« )المكان

 ( ٢٠١٧« )في الوحدة القومية االيطالية»( وانطونيو غرامشي، ٢٠١٥)

 «.بدايات»الفصلية الثقافية  ٢٠١٢يرأس تحرير منذ فواز طرابلسي 

 

 

 
 

 

 
 

 

استاذة مساعدة في علم اإلجتماع في دائرة علم اإلجتماع، علم  ريما ماجد

اإلنسان والدراسات اإلعالمية في الجامعة األمريكية في بيروت. حصلت على 

شهادة الدكتوراه والماجيستير من جامعة أوكسفورد، حيث عملت على دراسة 

ها العديد من الدراسات ل ن.البنالعالقة بين التغيرات البنيوية ومسألة الطائفية في 

والمقاالت في مجال الطائفية، الحركات االجتماعية والثورات، االقتصاد 

 السياسي النسوي، والعنف السياسي.  

 

 

 

 

 

 
 

 

مدرس تاريخ، يتابع دراسته في مركز دراسات الشرق األوسط  شارل الحايك

 و جذور"  راثتمؤسس منصة "في الجامعة األمريكية في بيروت. 

(Heritage and Roots التي تهدف الى للتفاعل من التاريخ والتراث )

  اللبناني والعربي على وسائل التواصل الجتماعي.

 


