
  
 

 

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 
 

العربية ودراسات الشرق األوسطمركز الدراسات   
 كرسي محمد عطا هللا لألخالق

 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 fourth symposium in the series: 

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

 

من سلسلة: رابعةيدعوكم لحضور الندوة ال  

مسارات األكاديميين/المثقفين البارزين العرب   
)حضورياً و أونالين(   

 

How are we convinced?  
Or, where do we derive our convictions from? 

Hazem Saghieh – Journalist and Author 
 

 كيف نقتنع؟ أو من أين نأتي بقناعاتنا؟ 
صحافي و كاتب - حازم صاغية  

 
 
 



Discussants 
Ziad Majed - The American University of Paris  

Hicham Bou Nassif - Claremont McKenna College 
 

 مناقشة
اريسفي بركية يالجامعة األم - ماجد زياد  

كلية كليرمونت ماكينا  - هشام بوناصيف  
 

Moderated by 

Sari Hanafi - American University of Beirut 
 

 يديرالندوة 
الجامعة األميركية في بيروت - ساري حنفي  

 

Thursday March 24 | 5:00 PM-8:30 PM Beirut time  
  

بعد الظهر بتوقيت بيروت والنصف ثامنةالى ال خامسة| من الساعة ال اذار 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/97671247578?pwd=bmtlQlhGSUVKSCtHOC9jMUZkb2NaUT09 
Meeting ID: 976 7124 7578 

Passcode: 844788 
 

Zoom attendance is open to the  public 
 الدعوة عبر "زوم" عامة للجميع

 
Talks will be in Arabic  

  المداخالت بالعربية
 

 
For more information about our series, visit our page- including the YouTube 

videos of previous sessions (click here) 

 

 لجلسات السابقةا اتيوتيوببما فيها  -صفحتناوروا ز، لمزيد من المعلومات حول سلسلتنا
 )اضغط هنا(

 
 
 
 
 

 

https://zoom.us/j/97671247578?pwd=bmtlQlhGSUVKSCtHOC9jMUZkb2NaUT09
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 
 

  

ألسرة مهاجرة ومتوّسطة الحال. درس في مدرسة القرية  1951في  حازم صاغية ولد

الخاّصة ثّم في مدرستي "ثانويّة الروضة" في بيروت، و"األرز النموذجيّة" في عاليه. 

بعد ذاك سافر إلى بريطانيا ولم يكمل دراسته فعاد ليعمل في جريدة "السفير" اللبنانيّة 

ى لندن للعمل في جريدة "الحياة" التي أعيد انتقل إل 1989. في 1974منذ تأسيسها في 

تأسيسها آنذاك فأشرف، إلى جانب عموديه األسبوعيّين، على صفحة "أفكار" اليوميّة 

إلى جريدة  2019وملحق "تيّارات" األسبوعّي. ومع إغالق "الحياة"، انتقل في أواسط 

ضاً "الشرق األوسط" حيث يكتب عمودين أسبوعيّين. في هذه الغضون كتب أي

لجريدتي "االتّحاد" الظبيانيّة و"الغد" األردنيّة، ولمواقع "ناو ليبانون" و"درج" 

" اإلماراتّي، و"الجمهوريّة" السورّي، ونشر مقاالت قليلة في صحف 24اللبنانيّين، و"

، باالشتراك مع 1999. نال عام Open Democracyومواقع أجنبيّة، خصوصاً منها 

 Common Groundراحل صالح بشير، جائزة مؤّسسة زميله الكاتب التونسّي ال

جائزة العمود الصحافّي لـ "منتدى اإلعالم  2013للصحافة في الشرق األوسط، ثّم في 

العربّي" في دبّي، كما أصدر عدداً من الكتب التي تدور حول السياسة والثقافة السياسيّة 

 .في لبنان والمشرق العربيّ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
العلوم السياسية ومنّسق برنامج دراسات الشرق األوسط في الجامعة  أستاذ زياد ماجد

له أبحاث حول األنظمة االنتخابية وقضايا اإلصالح السياسي  .األميركية في باريس

اللبناني للدراسات وبرنامج األمم  والمواطنة في لبنان والعالم العربي، نشرها المركز

المتحدة للتنمية ومؤسسات إيديا في السويد وبرتلسمان في ألمانيا وكيترينغ وآسبن في 

صدر له كتابان بالعربية عن لبنان وسوريا وكتابان عن سوريا  الواليات المتّحدة.

كتب مقاالت . بالفرنسية واأللمانية ودراسة عن السياسة الخارجية اإليرانية باالنكليزية

والحياة ومواقع ناو ليبانون ودرج  الثقافي وفي السفي وافتتاحيات في النهار وملحقها

يكتب حالياً في ملحق القدس العربي وفي . وميغافون وفي مركز الجزيرة للدراسات

.مجلّة الدراسات الفلسطينية وفي عدد من الصحف والدوريات الفرنسية  

 
 

 

 
 

 
أستاذ مشارك في كلية كليرمونت ماكينا ، كاليفورنيا. حصل على  هشام بو ناصيف

(. 2006لبنان ) -جامعة الروح القدس ، الكسليك  -دكتوراه في القانون الدولي 

(. 2014الواليات المتحدة األمريكية ) -جامعة إنديانا  -ودكتوراه في العلوم السياسية 

ديمقراطية والعالقات المدنية يعمل بو نصيف في مجال األنظمة االستبدادية وال

 العسكرية والعنف السياسي.
:من جامعة كامبردج كتابه األول نُشر مؤخًرا  

Endgames: Military Response to Protest in Arab Autocracies   
  :أيًضا في العديد من المجالت األكاديمية بما في ذلك مقاالته نشرت

Security Studies, Political Science Quarterly, Democratization, 

Journal of Democracy, International Journal of Middle East 

Studies. 
 

 


