
اليوم األول : اإلثنني، ٣١ ترشين األول/ أكتوبر ٢٠٢٢

ملحق معهد الحقوق قاعة رقم ٢٤٣

الجلسة االفتتاحية

استقبال وتسجيل ٨.٣٠ - ٩.٠٠

هنا سليامن، منسقة املؤمترالكلامت الرتحيبية ٩.٠٠ - ٩.٣٠

بشارة دوماين، رئيس جامعة بريزيت

خالد فراج، مدير عام مؤسسة الدراسات الفلسطينية

مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية، القاعة رقم ١٠٤ملحق معهد الحقوق قاعة رقم ٢٤٣

الجلسة األوىلالجلسة األوىل

االنتداب الربيطاين: السياق التاريخي٩.٣٠ - ١١.٣٠

مدير الجلسة: نظمي الجعبة
تناقش هذه الجلسة بعض أبعاد السياق التاريخي لالنتداب الربيطاين يف فلسطني من خالل مقاربات تتناول كيفية تعيني حدود فلسطني االنتدابية، 

والرغبات والخطط االستعامرية التي سادت قبل االنتداب، ومشاريع االستعامر االستيطاين يف ظل عوملة فكرة الدولة- األمة. كام تناقش التعديالت 

الترشيعية عىل قانون األرايض العثامين وأثرها يف نجاح مرشوع الوطن اليهودي، والتداعيات التاريخية لهذا االنتداب عىل الحارض. 

علم اآلثار والتابع خالل االنتداب١٠.٠٠ - ١٢.٠٠

مدير الجلسة: توفيق حداد
تتناول هذه الجلسة الدور االستعامري لدائرة اآلثار، وتسلط الضوء عىل متحف اآلثار يف فلسطني ومسألة بيع اآلثار. كام تستعرض بدايات مؤسسة 

األركيولوجيا يف لندن. 

دت حدود فلسطني االنتدابية؟ماهر الرشيف الدور االستعامري لدائرة اآلثار يف فرتة االنتداب الربيطاينحمدان طهكيف ُحدِّ

متحف اآلثار يف فلسطني ومسألة بيع اآلثار )باإلنكليزية(سارة إيرفينغقبل االنتداب: رغبات وخطط استعامرية )باإلنكليزية(غابريل بويل

بدايات غريبة ملؤسسة األركيولوجيا يف لندن )باإلنكليزية(بافرييل باتلربني عوملة فكرة الدولة-األمة ومشاريع االستعامر االستيطاين )باإلنكليزية(ماجدالينا بيسينسكا

التعديالت الترشيعية عىل قانون األرايض العثامين وأثرها يف نجاح مرشوع الوطن القومي اليهوديحسني العيسىه

انتداب فلسطني: تداعيات تاريخية وقانونية عىل الحارض )باإلنكليزية(لورينزو كامل

اسرتاحة قهوةاسرتاحة قهوة

الجلسة الثانيةالجلسة الثانية

تسويق االنتداب: الثقافة البرصية واالستعامر١١.٤٥ - ١.٤٥

مديرة الجلسة: رنا عناين
تناقش هذه الجلسة العالقة بني الثقافة البرصية واالستعامر من خالل عدة أبعاد، وتحديداً من خالل مقاربة ذاكرة فلسطني البرصية واالنتداب، 

ومن خالل مقاربة حاالت عينية، كتحليل امللصقات التسويقية لبعض املنتوجات الزراعية الفلسطينية، وتسليط الضوء عىل الكفاح الفلسطيني ضد 

االستعامر والصحافة اإلنكليزية خالل فرتة االنتداب الربيطاين يف فلسطني.    

التنقيب عن املايض: املؤسسات األركيولوجية يف فلسطني االنتدابية١٢.١٥ - ٢.١٥

مدير الجلسة:حامد سامل
تسلط هذه الجلسة الضوء عىل دور املؤسسات األثرية لالنتداب الربيطاين من خالل تحليل العالقة بني هذه املؤسسات واملرشوع االستعامري 

االستيطاين يف فلسطني. كام تستعرض دور علامء اآلثار وتجار التحف من أواخر العهد العثامين إىل النكبة سنة ١٩٤٨. وتناقش الجلسة العالقة بني 

علم اآلثار والذاكرة التاريخية ومقاومة الفالحني يف تل الجزر.

 انشغاالت مسبقة: ماذا حدث لـ »عصور ما قبل التاريخ« يف فلسطني؟  )باإلنكليزية( بريان بويد وحامد ساملاستعمروا حتى برتقالنا: »ملصقات دعائية صهيونية« )باإلنكليزية( سارة دويك

هل خدمت املؤسسات األثرية لالنتداب الربيطاين تعّهد بلفور »بالوطن القومي اليهودي«؟  )باإلنكليزية( محمود هوارياالنتداب وذاكرة فلسطني البرصية  )باإلنكليزية( دينيس صبح

 علم آآلثار والذاكرة التاريخية يف تل الجزرسليم متاريالصحافة اإلنكليزية ومكافحة االستعامر  )باإلنكليزية( هديل كركر

اسرتاحة غداء )كافترييا التمريض(اسرتاحة غداء )كافترييا التمريض(

كلمة رئيسية ١

منري فخر الدين٣.٣٠ - ٤.٠٠

منظومة االنتداب كفرتة انقطاع: كيف نقرأ أرشيف األرايض؟
تستعرض الورقة مسألة التأريخ مللكية األرض واالستعامر االستيطاين يف فلسطني عىل مستويني، وتحاول الربط بينهام: أوالً، عىل املستوى البنيوي، 

وتحديداً دور االستعامر الربيطاين يف استعامر فلسطني من خالل تعزيز قوى السوق والسيولة العقارية وفرض إطار عرقي استيطاين للسيادة عىل 

األرض؛ وثانياً، عىل مستوى التأريخ االجتامعي الفلسطيني، والبحث يف التحوالت والتحديات التي واجهتها رشائح مختلفة من املجتمع الفلسطيني 

جرّاء الحكم االستعامري والتكوين السيايس الجغرايف لالستيطان الصهيوين. من خالل هذين الخطني البحثينْي، ستتطرق الورقة إىل إشكالية االستدالل 

والتأويل، بناًء عىل الوثائق األرشيفية.

الجلسة الثالثة 

السرية والتاريخ: إشكاليات النسيج االجتامعي٤.٠٠ - ٦.٠٠

مدير الجلسة: منري فخر الدين
تناقش هذه الجلسة أهمية السرَي الشخصية والتاريخ االجتامعي يف دراسة التاريخ الفلسطيني يف أواخر العهد العثامين وفرتة االنتداب الربيطاين، وذلك 

من خالل أربع دراسات، تناقش الدراسة األوىل سرية أحمد حلمي باشا كآخر الباشاوات ودوره يف الدفاع عن القدس. وتتناول دراسة ثانية حدود 

وإمكانات البحث يف الحياة االجتامعية يف فرتة االنتداب من خالل الصور العائلية. ودراستان تلقيان الضوء عىل الطب النفيس يف فلسطني االنتدابية، 

وعىل االستعامر والسياسات الصحية قبل سنة ١٩٤٨ بصورة عامة.

آخر الباشوات: أحمد حلمي باشا ودوره يف الدفاع عن القدس  عادل مّناع

 ثالثة أصدقاء الحدود واإلمكانياتسونيا مجرش - أتايس

تقاطعات الطب النفيس يف فلسطني االنتدابية  )باإلنكليزية( كريس ساندل- ويلسون

االستعامر والسياسات الصحية قبل سنة ١٩٤٨  )باإلنكليزية( سينثيا كريشايت

ُيعقد المؤتمر في جامعة بيرزيت

 تتوفر الترجمة الفورية للعربية واإلنكليزية لكافة جلسات المؤتمر،
وجاهيًا وافتراضيًا )بتوقيت فلسطين(

رابط حضور المؤتمر للجلسات في ملحق مبنى الحقوق 243
https://us06web.zoom.us/j/84648604792

رابط حضور المؤتمر للجلسات في مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية، القاعة رقم 104
https://us02web.zoom.us/j/86040589520

https://us06web.zoom.us/j/84648604792
https://us02web.zoom.us/j/86040589520


اليوم الثاين : الثالثاء، ١ ترشين الثاين/ نوفمرب ٢٠٢٢

مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية، القاعة رقم ١٠٤ملحق معهد الحقوق قاعة رقم ٢٤٣

الجلسة األوىلالجلسة األوىل

األولياء واملرسح وسكة الحديد: إعادة تأطري التاريخ الثقايف الفلسطيني٩.٣٠ - ١١.٣٠

مديرة الجلسة: إصالح جاد
تركز هذه الجلسة عىل بعض الجوانب الثقافية واألدبية والرتاثية يف الحياة الفلسطينية يف عهد االنتداب، فتتناول األوراق التي ستُعرض فيها املوروث 

الغنايئ، والثقافة والحراك الثقايف وما نشأ عنه من روابط مناطقية، ومهرجان النبي روبني الصويف، بصفته شكالً أولياً لتجليات املرسح، وبعض تعبريات 

األدب الفلسطيني يف ذلك العهد.

قراءات يف ثورة ١٠.٠٠١٩٣٦ - ١٢.٠٠

مدير الجلسة: موىس رسور
م يف هذه الجلسة عىل الثورة الفلسطينية الكربى، من زاوية تنظيمها ومامرساتها، وتتناول مساهمة البيوت الفلسطينية يف  تركز األوراق التي ستقدَّ

أحداثها، كام تتوقف عند تقويم حصيلتها من جانب الفاعلني الفلسطينيني فيها، ودور الصحافة الفلسطينية الكفاحي خاللها.

عوامل ثائرة: نظرية التنظيم الذايت ومامرستها خالل الثورة الكربى )باإلنكليزية( تشارلز آندرسونتأطري شخصية الفلسطيني يف املوروث الغنايئ الفلسطينيرشا سالمة

بيوت ثائرة: إعادة اإلنتاج االجتامعي بصفته نضاالً )باإلنكليزية( مي طهالثقافة والتنقل يف فلسطني: الروابط اإلقليمية وتأثريها  )باإلنكليزية( أريج أبو حرب

ثورة فلسطني: جرد حساب أصالين )باإلنكليزية( طارق رايضمهرجان النبي روبني الصويف: مقاربة جديدة لتاريخ املرسح الفلسطيني )باإلنكليزية( ضياء برغويث

دور الصحافة الفلسطينية يف مقاومة االنتداب الربيطاين سناء حموديالخيوط الضائعة: األدب الفلسطيني يف عهد االنتداب )باإلنكليزية(رفقة أبو رميلة وإبراهيم عبدو

اسرتاحة قهوةاسرتاحة قهوة

الجلسة الثانيةالجلسة الثانية

إعادة تشكيل الخطاب: التعليم والرتبية والفنون١١.٤٥ - ١.٤٥

مديرة الجلسة: غادة املدبوح
م فيها تجربة   تركز هذه الجلسة عىل بعض الجوانب التعليمية والرتبوية والفنية يف الحياة الفلسطينية يف عهد االنتداب، فتعرض األوراق التي ستقدَّ

الكلية العربية، بصفتها إحدى أبرز املؤسسات الرتبوية، وتقف عند معضلة القيادة الفلسطينية يف ذلك العهد، وتتناول فن العامرة يف القدس، بصفته 

من الفنون الطليعية، فضالً عن دور التعليم التقني.

أساليب السيطرة الربيطانية١٢.١٥ - ٢.١٥

مدير الجلسة:عصام نصار
تتناول األوراق التي ستُعرض يف هذه الجلسة بعض أساليب السيطرة الربيطانية، مثل املعتقالت ومعسكرات العمل، والرشطة الفلسطينية، بصفتها 

أداة لالستحواذ عىل الجسد الفلسطيني وفرض االنضباط عليه، وتبنّي كيف أن بعض هذه األساليب ميكن تصنيفها كجرائم دولية تقتيض جرب الرضر 

الذي لحق بضحاياها، وكيف أن االنتداب عىل فلسطني كان مخترباً ملفهوم االنتداب يف القانون الدويل.   

الرصاع الطبقي يف معسكر سجن نور شمس )١٩٢٠ – ١٩٤٨( )باإلنكليزية( سمر الصالح االستعامر الربيطاين وتشكيل الخطاب الرتبوي الفلسطيني: الكلية العربية منوذجاًجهاد الشويخ

الرشطة الفلسطينية: االستحواذ الكولونيايل للجسد املُستعَمر )باإلنكليزية(بريت ويندهاورسسامء من دون نجوم: معضلة القيادة الفلسطينية )باإلنكليزية( بسام أبو نادي

الرشطة الفلسطينية: الجندر واالنضباط والنظام االجتامعي )باإلنكليزية(ماريسا جابرييل ناتالمهنة طالئعية: املعامريون العرب يف القدس االنتدابية )باإلنكليزية( ندي أبو سعادة

مسؤولية االنتداب الربيطاين عن جرائم دولية يف فلسطني: سياسة جرب الرضرجوين عايصتكّون املواطنة والتعليم التقني خالل االنتداب )باإلنكليزية( نيسا آري 

فلسطني كمخترب ملفهوم االنتداب يف القانون الدويل )باإلنكليزية(لورا روبنسون

اسرتاحة غداء )كافترييا التمريض(اسرتاحة غداء )كافترييا التمريض(

الجلسة الثالثةالجلسة الثالثة

اقتصاد سيايس وحراكات اجتامعية٣.٠٠ - ٥.٠٠

مدير الجلسة: غسان الخطيب
تتناول مداخلتان يف هذه الجلسة موضوع الحراكات االجتامعية يف فلسطني، بينام تناقش مداخلة ثالثة أوضاع الفلسطينيني يف أمريكا الالتينية، بالرتكيز 

عىل تشييل. أما املداخلة الرابعة فتناقش تصفية البنك الزراعي العثامين يف سياق تصفية أمالك الالجئني من قبل اإلرسائيليني، بعد حرب سنة 1948.

مشاريع الحكم الذايت٣.٣٠ - ٥.٣٠

مديرة الجلسة: النا جودة
تبحث هذه الجلسة يف أربع حاالت للحكم الذايت - طبيعة السلطة املحلية التي اقرتحها الربيطانيون كنموذج للمجالس املحلية، وتقويض السلطة 

البلدية يف القدس، والنضال من أجل إقامة برملان فلسطيني يف عرشينيات وثالثينيات القرن املايض، والخطط الربيطانية غري املطبّقة للربملان/ املجلس 

الترشيعي.

الحكم الذايت يف ظل االستعامر: السلطات املحلية )باإلنكليزية(لينا دالشةالحراكات االجتامعية يف فلسطني ١٩٢٠-١٩٤٨ )باإلنكليزية(جنان أوزكان إلياكيك

تقويض الحوكمة الحرضية يف بلدية القدس )باإلنكليزية(فلسطني ناييلاالنتداب ووضع الفلسطينيني يف التشييل )باإلنكليزية(ريكاردو مرزوكا

النضال الفلسطيني من أجل الربملان: ١٩٢٠-١٩٣٥ )باإلنكليزية(ليىل بارسونزتصفية البنك الزراعي العثامين يف فلسطني )باإلنكليزية(رسميايت ميرت

الربملان املغيّب: املخططات االستعامرية ملقر املجلس الترشيعي يف القدس )باإلنكليزية(خوليو مورينو سريوخانوالتاميز ونزع ملكية الفالحني الفلسطينيني )باإلنكليزية( رياض موىس

ُيعقد المؤتمر في جامعة بيرزيت

 تتوفر الترجمة الفورية للعربية واإلنكليزية لكافة جلسات المؤتمر،
وجاهيًا وافتراضيًا )بتوقيت فلسطين(

رابط حضور المؤتمر للجلسات في ملحق مبنى الحقوق 243
https://us06web.zoom.us/j/84648604792

رابط حضور المؤتمر للجلسات في مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية، القاعة رقم 104
https://us02web.zoom.us/j/86040589520

https://us06web.zoom.us/j/84648604792
https://us02web.zoom.us/j/86040589520


اليوم الثالث : األربعاء، ٢ ترشين الثاين/ نوفمرب ٢٠٢٢

مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية، القاعة رقم ١٠٤ملحق معهد الحقوق قاعة رقم ٢٤٣

الجلسة األوىلالجلسة األوىل

االستعامر واالستعامر االستيطاين ٩.٣٠١ - ١١.٣٠

مدير الجلسة: مجدي املاليك
يف هذه الجلسة تناقش ورقتان ازدواجية اللغة خالل االنتداب وتطرحان كيفية تعاُمل مسؤويل االنتداب مع العربية والعربية وكيف ميكن للغة 

املستخَدمة كشف املواقف الربيطانية تجاه شعب فلسطني. تناقش الجلسة أيضاً أعامل اإلغاثة الصهيونية يف فلسطني، والتي تعود إىل فرتة سابقة 

من الحرب العاملية األوىل عندما قُدمت مساعدات إغاثية إىل سكان الساحل الذين عانوا جرّاء املجاعة خالل الحصار الربيطاين. أخرياً، تتناول الجلسة 

العالقة بني االستعامر واستمالك األرايض والرتحيل.

االستعامر واالستعامر االستيطاين ١٠.٠٠٢ - ١٢.٠٠

مديرة الجلسة: مها السامن
التمدن والتخطيط والهجرة هي املوضوعات املشرتكة يف هذه الجلسة. تتناول قضايا الهجرة والعرق، ومشاريع البنية التحتية، ورؤية هرتزل املتغرية 

للمدينة الفاضلة، والحكومة املحلية وإدارة شؤون الحكم يف نهاية االنتداب.

محركات التنمية يف اإلمرباطورية: الهجرة والعرق والعمل )باإلنكليزية(جيكوب نوريسالعمل اإلغايث الصهيوين يف فلسطني االنتدابية )باإلنكليزية(بيرتو ستيفانيني

إقامة املمر: مشاريع البنى التحتية يف فلسطني االنتدابية )باإلنكليزية(شاري بلونسيك ونيفي مانشاندااستعامر أم حركة استيطانية؟ السياسات الربيطانية يف مجال األرايض  )باإلنكليزية(مارتن بنتون

أثر االنتداب يف تحقيق مخطط هرتزل: البعد الحرضي )باإلنكليزية(مها السامن موظفو حكومة االنتداب وتعاملهم مع العربية والعربية ) )باإلنكليزية(ريتشل مريز

تقويض الحكم املحيل والوطني يف نهاية االنتداب الربيطاين )باإلنكليزية(دالل عريقاتاالستعامر بواسطة رشاء األرايض: التملك والطرد، واالستبدال )باإلنكليزية(أريج صباغ-خوري

استخدام اللغة واملواقف الربيطانية تجاه العرب واليهود )باإلنكليزية(تريي ريجري

اسرتاحة قهوةاسرتاحة قهوة

الجلسة الثانيةالجلسة الثانية

االنتداب والسجاالت حول الذاكرة املعارصة يف أملانيا١١.٤٥ - ١.٤٥

مديرا الجلسة: ينس هانسن و حنا الطاهر
تكرَّس هذه الجلسة، حرصياً، ملسألة ذاكرة األيديولوجيا، مع اإلشارة إىل النقاشات األملانية الحالية بشأن الهوية والذاكرة. تتناول استخدامات معاداة 

السامية كأداة للتحول األيديولوجي، والهوية والصدمة، والنسوية وفلسطني. وإحالة فلسطني إىل فضاءات املوت - كل ذلك يف السياقني األكادميينْي 

األملاين والسويرسي.

االنتداب االستعامري يف الحارض: سياسات حرمان الفلسطينيني واستمرارها١٢.١٥ - ٢.١٥

مديرة الجلسة: رنا بركات
تتناول هذه الجلسة تاريخ املامرسات االستعامرية والنضاالت ضدها يف السياق الحايل: املقاومة ضد املستوطنني، والعقاب الجامعي، وسياسات 

السجون، وعسكرة النقاشات العامة.

مقاومة املستوطنني واالستعامر )باإلنكليزية(رنا بركاتخليل السكاكيني وسجاالت الذاكرة يف أملانيا )باإلنكليزية(ينس هانسن

العقاب الجامعي كإرهاب دولة: أمناط انتدابية يف عنف االحتالل )باإلنكليزية(إيالنا فيلدماناملحرمات والصدمات والهوية: الفلسطينيون يف أملانيا وسويرسا )باإلنكليزية(سارة البلبييس

سياسة السجون عىل جانبي الخط األخرض )باإلنكليزية(أمل بشارة فلسطني كقضية نسوية يف األكادميية األملانية )باإلنكليزية(آنا يونس وحنا الطاهر

عسكرة النقاشات العامة حول فلسطني: حالة »مرصد الجمعيات الفلسطينية إن.جي.أو مونيرت« اليخاندرو بازاملامرسات األكادميية: إحالة فلسطني إىل فضاءات املوت )باإلنكليزية(سنابل عبد الرحمن

)باإلنكليزية(

اسرتاحة غداء )كافترييا التمريض(اسرتاحة غداء )كافترييا التمريض(

اختتام املؤمتر

كلمة رئيسية ٣.٣٠٢ - ٥.٠٠

شريين صيقيل 

قراءات يف الوقت: تأمالت يف القضية الفلسطينية )باإلنكليزية(
تتأمل هذه املداخلة قراءة وكتابة التاريخ، والصلة بني الشخيص والتاريخي، والروابط املتشابكة بني املايض والحارض الحي. يكشف تفحُّص القراءات 

املتعددة للسجالت، من العادي إىل االستثنايئ، عن طيف زمني يشمل االنتفاضات واملبادرات والحراكات والكوارث. من خالل رشح صورة، ورسالة حب، 

وجواز سفر، وشهادة وفاة، تظهر مامرسات القراءة كتعهدات ومغامرات يف مركبة الوقت.

كلمة ختامية

ُيعقد المؤتمر في جامعة بيرزيت

 تتوفر الترجمة الفورية للعربية واإلنكليزية لكافة جلسات المؤتمر،
وجاهيًا وافتراضيًا )بتوقيت فلسطين(

رابط حضور المؤتمر للجلسات في ملحق مبنى الحقوق 243
https://us06web.zoom.us/j/84648604792

رابط حضور المؤتمر للجلسات في مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية، القاعة رقم 104
https://us02web.zoom.us/j/86040589520

https://us06web.zoom.us/j/84648604792
https://us02web.zoom.us/j/86040589520

