
KnowWar Final Conference 

Online | 11 – 12 May 2022 

02:00 - 06:00pm CEST: Vienna, Cairo, Berlin
03:00 - 07:00pm EEST: Beirut, Damascus, Ramallah

Registration 

Solidarities in Conflict and War Zones 

Initiated by social movements, the revolts in the Arab world 
over the last decade have reinforced the relevance of inclusive 
political systems based on fundamental socio-economic rights. 
Given the massive material and immaterial destruction, the 
unprecedented levels of war crimes and forced displacements 
societies in some Arab countries are confronted with, it comes 
as no surprise that the initial hopes of creating just and 
sustained processes to overcome authoritarianism, poverty, 
and imperial interventions have diminished. 

Furthermore, Israeli dominance on the Palestinian society in its 
different localities appears to be as strong as ever. However, 
cycles of mobilization and protests continue albeit under 
fundamentally changed circumstances. 

In countries subject to counterrevolutions, the space for 
dissent has diminished to levels lower than they were prior to 
the conflict. In addition, the analytical confusion about conflict 
dynamics has made it clear that protests and uprisings in 
conflict zones under overall imperial conditions cannot be 
adequately analyzed by adopting mainstream research 
strategies, tools and epistemologies. Researching back by 
innovatively creating transformative epistemologies and 
methodologies has thus become one of the fundamental 
challenges for KnowWar.    

At this final online conference, we will discuss our initial research results and explore possible 

path  ways for the future. 

Against this background and based on reconfiguring solidarities in conflict and war zones, 
the research project KnowWar rests on the following pillars:  

To research on solidarities in and between marginalized Syrian, Palestinian, and Lebanese 
communities in Lebanon,  

to work out a concept of solidarity economy under conditions of armed conflict in        
Syria and colonial occupation in Palestine, and  

to conceptualize epistemologies for transformative research strategies.  

https://alsharq-reise-de.zoom.us/meeting/register/tZwsc-mvpzIiEtVt_BZFtNeuwGuR0AtBy3hK


Wednesday, 11 May 2022  

Live on Facebook

Thursday, 12 May 2022 

Program

02:00 – 02.15pm CEST
KnowWar in Conflict and War Zones 
Opening Remarks, English with simultaneous translation in Arabic 
Helmut Krieger | Department of Development Studies | University of Vienna 

02:00 – 03:00pm CEST
Exploring Solidarities in the Syrian Conflict 
Roundtable, Arabic with simultaneous translation in English  
Zafer Nahhas | Syrian Center for Policy Research 
Basileus Zeno | Department of Political Science | Amherst College  
Chair: Ramia Ismail | Syrian Center for Policy Research 

02:15 – 03:15pm CEST  
Emerging Solidarities in Times of Global Crises and War 
Keynote Lecture, English with simultaneous translation in Arabic 
Vijay Prashad | Tricontinental: Institute for Social Research 
Chair: Petra Dannecker | Department of Development Studies | University of Vienna 

03:30 – 04:45pm CEST
Transforming Research Epistemologies in War Zones 
Roundtable, English with simultaneous translation in Arabic  
Nisren S. H. | Women Now for Development 
Lena Meari | Department of Social and Behavioral Sciences and Institute of Women 
Studies | Birzeit University 
Helmut Krieger | Department of Development Studies | University of Vienna 
Chair: Claudia Brunner | Centre for Peace Research and Peace Education | University 
of Klagenfurt 

03:15 – 04:30pm CEST
Confronting War and Colonialism – Solidarity Economy in Syria and Palestine 
Panel Discussion, Arabic with simultaneous translation in English
Rabie Nasser | Syrian Center for Policy Research 
Tareq Sadeq | Department of Economics |Birzeit University 
Omar Dahi | Hampshire College 
Chair: Samia Al-Botmeh | Faculty of Business and Economics | Birzeit University 

04.45 – 06.00pm CEST
Researching Back – Contradictions and Perspectives 
Concluding Discussion, English with simultaneous translation in Arabic  
Ramia Ismail | Syrian Center for Policy Research 
Kassem Sabah | Mousawat 
Helmut Krieger | Department of Development Studies | University of Vienna 
Raed Eshnaiwer | Center for Development Studies | Birzeit University 
Claudia Brunner | Centre for Peace Research and Peace Education | University of 
Klagenfurt 
Chair: Klaudia Wieser | Department of Social and Cultural Anthropology | University of 
Vienna 

05:00 – 06:15pm CEST
Researching Solidarities in Lebanon 
Roundtable, Arabic with simultaneous translation in English  
Ramia Ismail | Syrian Center for Policy Research 
Rawya Mousa | Mousawat 
Raed Eshnaiwer | Center for Development Studies | Birzeit University  
Chair: Klaudia Wieser | Department of Social and Cultural Anthropology | University 
of Vienna 

03:15 – 03:30pm CEST 
Break 

03:00 – 03:15pm CEST 
Break 

04:30 – 04:45pm CEST 
Break 

04:45 – 05:00pm CEST 
Break  

http://www.facebook.com/KnowWarSyria


الحرب معرفة  ملرشوع  الختامي    املؤمتر 

أونالين | 11 - 12 أيار/مایو 2022
 من الساعة 02:00 اىل الساعة 06:00 مساء بتوقيت فيينا ، القاهرة ، بريلن

      من الساعة 03:00 اىل الساعة 07:00 مساء بتوقيت بير وت ، دمشق ، را مالله   

لّتسجيل ا

 التَّضامن يف مناطق الّنزاعات والحروب

لقد عزَّزَت االنتفاضات يف العامل العريب عىل مدى العقد املايض، والتي انطلقت عىل شكل 

حراكات مجتمعية، أهمية النُّظّم السياسية التشاركية والضامنة للحقوق االجتامعية 

واالقتصادية األساسية. لقد سعت هذه االنتفاضات إىل خلق سريورٍة عادلة ومستدامة 

ترمي إىل التغلب عىل االستبداد والفقر والتدخالت اإلمربيالية، لكن هذه التطلعات 

تراجعت مع ما شهدته املنطقة من دمار مادي ومعنوي هائلني، وانتهاكات فادحة مثل 

جرائم الحرب والتهجري القرسي يف بعض الدول العربية. كام تفاقمت هيمنة االحتالل 

اإلرسائييل عىل املجتمع الفلسطيني يف مناطقه املختلفة. ولكن وبالرغم من الظروف 

القاهرة تستمر أمناط من الحشد واالحتجاجات يف السعي نحو التغيري.

أما يف الدول الخاضعة للثورات املضادة، تقلّصت املساحات املتاحة للمعارضة، وباتت 

أوهن مام كانت عليه قبل انطالق الحراك املجتمعي. يف هذا الصدد، بنّيَ االرتباك الذي 

طرأ عىل التحليالت املتعلّقة بديناميكيات النزاعات القامئة، استحالَة الخلوص اىل فهم 

شاٍف لالحتجاجات واالنتفاضات يف مناطق ترزح تحت قيود لقوى امربيالية، عرب تبني 

النظريات واألدوات البحثية السائدة. لذلك أصبح تقييم التجربة البحثية وطرح نظريات 

معرفٍة ومنهجياٍت تحّوليّة من بني أوىل هواجس مرشوع معرفة الحرب. 

بناًء عىل ما سبق، واستناًدا إىل ُمراد إعادة تكوين أشكال التضامن يف مناطق النزاعات والحروب، يقوم مرشوع معرفة الحرب عىل 

الركائز التالية:   

البحث عن أشكال التضامن القامئة بني وضمن املجتمعات السورية والفلسطينية واللبنانية املهمشة يف لبنان.

بلورة مفهوم اقتصاٍد تضامنّي يف سياِق واقعٍ يرزح تحت رشوط تفرضها النزاعات املسلحة الجارية يف سوريا من جهة، وتلك 

التي يفرضها االحتالل االستعامري يف فلسطني من جهة أخرى.

يف مؤمترنا الختامّي، سنناقش خالصاتنا البحثيّة األّوليّة، وننظر يف مختلف املسارات املستقبليّة املحتملة.

ٍر مفاهيمّي لنظرياَت معرفيٍّة تُغذي االسرتاتيجيات البحثيّة التحوُّليّة.  بلورة تصوُّ

https://alsharq-reise-de.zoom.us/meeting/register/tZwsc-mvpzIiEtVt_BZFtNeuwGuR0AtBy3hK


اليوم الثاين: الخميس 12 أيار/مايو 2022  اليوم األول: األربعاء 11 أيار/مايو 2022  

برنامج املؤمتر   

من الساعة 02:00 وحتى الساعة 06:00 مساء بتوقيت فيينا ، القاهرة ، برلنيمن الساعة 02:00 وحتى الساعة 06:15 مساًء بتوقيت فيينا ، القاهرة ، برلني    

02:00 – 02:15 مساًء

معرفة الحرب يف مناطق النزاعات والحروب 

الكلمة االفتتاحية, لغة الجلسة اإلنكليزية مع وجود الرتجمة الفورية للغة العربية  

هيلموت كريجر | قسم دراسات التنميّة | جامعة فيينا 

02:00 – 03:00 مساًء 

استكشاف أشكال التضامن يف ظّل النزاع السوري  

طاولة مستديرة, لغة الجلسة العربية مع وجود الرتجمة الفورية للغة اإلنكليزية   

ظافر نحاس | املركز السوري لبحوث السياسات 

باسيليوس زينو | قسم العلوم السياسية | كلية أمهريست  

إدارة الجلسة: راميا اسامعيل | املركز السوري لبحوث السياسات 

03:15 – 04:30 مساًء  

مواجهة الحرب واالستعامر - اقتصاد تضامني يف سوريا وفلسطني  

لغة الجلسة العربية مع وجود الرتجمة الفورية للغة اإلنكليزية

ربيع نرص | املركز السوري لبحوث السياسات 

طارق صادق | قسم االقتصاد | جامعة بريزيت  

عمر ضاحي | أستاذ مساعد يف علم االقتصاد يف كلية هامبشري

إدارة الجلسة: سامية البطمة | كلية االقتصاد | جامعة بيزيت  

04:45 – 06:00 مساًء 

البحثية – تناقضات ومقاربات   التجربة  تقييم 

مناقشة ختامية, لغة الجلسة اإلنكليزية مع وجود الرتجمة الفورية للغة العربية  

راميا اسامعيل | املركز السوري لبحوث السياسات 

قاسم صباح | مساواة 

هيلموت كريجر | قسم دراسات التنمية | جامعة فيينا 

رائد اشنيور | مركز دراسات التنمية | جامعة بريزيت 

كلوديا برونر | مركز أبحاث السالم وتعليم السالم | جامعة كالغنفورت 

إدارة الجلسة: كالوديا فيرس | قسم األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية | جامعة فيينا 

02:15 – 03:15 مساًء 

أشكال التضامن الناشئة يف زمن األزمات العاملّية والحروب

لغة الجلسة اإلنكليزية مع وجود الرتجمة الفورية للغة العربية 

فيجاي براشاد |معهد تراي كونتيننتال للبحوث االجتامعية 

إدارة الجلسة: بيرتا دانيكر | قسم دراسات التنمية | جامعة فيينا 

03:30 – 04:45 مساًء  

نظريّات املعرفة البحثّية التحولّية يف املناطق التي تشهد حروبًا  

طاولة مستديرة, لغة الجلسة اإلنكليزية مع وجود الرتجمة الفورية للغة العربية  

نرسين ح. | منظمة النساء اآلن من أجل التنمية 

لينا ميعاري | قسم العلوم االجتامعية والسلوكية ومعهد دراسات املرأة | جامعة بريزيت 

هيلموت كريجر | قسم دراسات التنمية | جامعة فيينا 

إدارة الجلسة: كلوديا برونر | مركز أبحاث السالم وتعليم السالم | جامعة كالغنفورت 

05:00 – 06:15 مساًء  

البحث يف أشكال التضامن يف لبنان 

طاولة مستديرة, لغة الجلسة العربية مع وجود الرتجمة الفورية للغة اإلنكليزية

راميا اسامعيل | املركز السوري لبحوث السياسات 

راوية موىس | مساواة 

رائد اشنيور | مركز دراسات التنمية | جامعة بريزيت 

إدارة الجلسة: كالوديا فيرس | قسم األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية | جامعة فيينا 

03:15 – 03:30 مساًء   

اسرتاحة 

03:00 – 03:15 مساًء 

اسرتاحة 

04:30 – 04:45 مساًء 

اسرتاحة 

04:45 – 05:00 مساًء   

اسرتاحة 

الفيسبوك عرب  مبارش 

http://www.facebook.com/KnowWarSyria

