




اليوم األول: اإلثنني 22 ترشين الثاين/نوڤمرب 
 االفتتاح 9:30- 10:00 صباحًا

كلامت افتتاحية

مداخلة رئيسية 1: 
 10:00- 10:30 صباحًا  

الياس خوري
قاّص وروائي وناقد وكاتب مرسحي لبناين، ورئيس حترير جملة الدراسات الفلسطينية.

نفق الثقافة

اسرتاحة: 15 دقيقة

مداخلة رئيسية 2:
10:45- 11:15 صباحًا  

ماهر الرشيف
مؤرخ فلسطيني ورئيس وحدة األبحاث يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بريوت.

مفهوم التحرر يف منظار الثقافة النقدية الفلسطينية 
تنطلق هذه الورقة من فكرة رئيسية مفادها أن املعّبين عن الثقافة النقدية الفلسطينية مّيزوا ما بني االستقالل القومي، من جهة، والتحرر املجتمعي، من جهة 
ثانية، مؤكدين أن جتارب االستقالل القومي �مل متنع انبثاق بدائل قومية قمعية من األنظمة الكولونيالية�. ففي كتابه عن الثقافة واإلمبيالية، كتب إدوارد 
سعيد: �لقد حاولت هنا أن أظهر أنه ضمن املقاومة الوطنية لإلمبيالية نفسها، يف كل مكان تقريبًا، كان ثمة دائاًم تيار نقدي أبرص خماطر ›األرشاك‹ الكامنة 
يف القومية، وأنه- كام قال ]فرانز[ فانون بكل تلك النبوئية وبكل ذلك اإلجياز امللغز أيضًا- سيكون رضوريًا رضورة مطلقة أن يتحول الوعي القومي إىل 
وعي اجتامعي؛ ذلك أن التحرير، كام قال فانون أيضًا، هو صناعة أرواح جديدة، ال جمرد استبدال رشطي أبيض بآخر أصالين. ما هي طبيعة الثقافة النقدية 
الفلسطينية؟ وكيف يتصور منتجها الدور التغيريي الذي يمكنه االضطالع به يف املجتمع؟ وما هي املضامني التي ينطوي عليها مفهوم التحرر املجتمعي؟ 

هذه هي األسئلة الرئيسية التي ستجتهد هذه الورقة يف اإلجابة عنها.

عن المؤتمر 
يعانــي الوضــع الثقافــي فــي فلســطين اليــوم أزمــة مزدوجــة. األولــى ناتجــة مــن تبعــات جائحــة 
كورونــا وانغــاق حيــز المشــهد الثقافــي العــام مــن تقييــد العــروض المرئيــة وإغــاق المؤسســات 
ــص فــي الدعــم المــادي لهــذه النشــاطات. واألزمــة الثانيــة سياســية  الثقافيــة ومــا رافقهــا مــن تقلُّ
تتعلــق بانتكاســة المشــروع الوطنــي فــي الداخــل، وانحســار التضامــن العربــي مــع فلســطين 
فــي فتــرة الحــروب األهليــة العربيــة، وهيمنــة مشــاريع صفقــة القــرن وتبعاتهــا فــي التطبيــع 
الثقافــي بيــن إســرائيل وبعــض الــدول العربيــة، علــى الرغــم مــن انبعــاث األمــل مجــددًا خــال هّبــة 

القــدس فــي أيــار الماضــي.
واألســئلة التــي تبــرز فــي هــذا المنعطــف هــي: مــا هــي مامــح المشــهد الثقافــي الفلســطيني 
ــاج  ــات التــي تواجــه اإلنت ــه مؤخــرًا؟ ومــا هــي التحدي ــرات التــي طــرأت علي ــًا، ومــا هــي التغي حالي
الثقافــي؟ ومــا هــو دور المثقــف والمؤسســات الثقافيــة الفلســطينية فــي هــذه المرحلــة؟ 
ومــا هــي رؤيــة المشــروع الثقافــي الفلســطيني المحتملــة خــال الوضــع الراهــن؟ ضمــن هــذا 
الســياق تطــرح مؤسســة الدراســات الفلســطينية إشــكاالت التعبيــر الثقافــي للدراســة والنقــاش 
فــي مؤتمرهــا الســنوي. ويشــارك فــي المؤتمــر مجموعــة مــن الفنانيــن واألكاديمييــن والعامليــن 

فــي هــذا القطــاع. 



اجللسة األوىل: 11:15- 1:30 ظهرًا
ممارسة املثقف ودوره يف املرشوع التحرري 

مديرة اجللسة: هنيدة غانم 
املديرة العامة للمركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية �مدار�، متخصصة يف علم االجتامع السيايس والثقايف.  

رائف زريق
حمارض يف فلسفة القانون.

املثقف كسيايس والسيايس كمثقف
عىل مدى أعوام طويلة جدًا من عمر العمل السيايس الفلسطيني ساد وضع كانت فيه النخب الثقافية منخرطة متامًا يف قيادة العمل السيايس، وكانت القيادة 
السياسية مثقفة وتقود العمل الثقايف، وقائمة األسامء طويلة جدًا: غسان كنفاين، حممود درويش، سميح القاسم، إميل حبيبي، وغريهم كثر. منذ أكثر من عقدين 
حيوي العمل السيايس عددًا أقل من املثقفني، واهتامم السياسة بالسؤال الثقايف آخذ يف الضمور، ومن ناحية ُأخرى، أخذ املثقفون باالبتعاد عن العمل السيايس 
وجيدون أن متييزهم يكمن يف تعميق هذه املسافة. السياسة تبدو أفقر ثقافيًا، والثقافة تبدو أفقر سياسيًا. كيف يمكن أن نفهم هذا التطور، وما هي دالالته، 

وخماطره، وإمكاناته اإلجيابية.

فاروق مردم بيك
كاتب ونارش سوري، أّلف أو ترجم أو أرشف عىل نرش ما يقرب من ثالثني كتابًا يف التاريخ والسياسة واألدب.

التعبري الثقايف الفلسطيني يف أوروبا بني األمس واليوم: فرنسا نموذجًا
 تصلح فرنسا لتكون نموذجًا من الرتاجع الرسمي والشعبي، إىل حد ما، عن املواقف األوروبية السابقة من قضية الشعب الفلسطيني - وكانت فرنسا سّباقة فيها 
حتى أواخر تسعينيات القرن العرشين. وقد رافق ذلك، بالتدريج، يف مناخ أيديولوجي مسموم، انحساٌر ملحوظ يف الفضاء العام للحضور السيايس الفلسطيني 

عىل الرغم من إنجازات العديد من املثقفني الفلسطينيني. ما هي أسبابه املوضوعية والذاتية، وهل من سبيل إىل تثمري هذه اإلنجازات سياسيًا؟

حيدر عيد
أستاذ مشارك يف مادة األدب اخلاص بفرتة ما بعد االستعامر وما بعد احلداثة يف جامعة األقىص. كتب عىل نطاق واسع يف الرصاع العريب اإلرسائييل، وأّلف كتاب 

�جماهبة النكبة الفلسطينية: دولة واحدة لكل سكاهنا�. 
املقاطعة وحترير العقل الفلسطيني

الوعي  تشكيل  معركة  وأخطرها  واالستعامر،  األبارهتايد  منظومة  متارسها  التي  املتعددة  االضطهاد  أشكال  مع  متواصل  اشتباك  حالة  يف  الفلسطيني  الشعب 
الفلسطيني كمرشوع حترري ال يرى يف حتسني رشوط االضطهاد والقمع أي شكل من أشكال احلرية، مرشوع مقاوم ُيعد حترير العقل مقدمة رضورية لتحرير 

األرض واإلنسان، يرى يف املساواة الكاملة بني بني البرش نقيضًا ملا يمثله املرشوع الصهيوين، كام كان نقيضًا لنظام التفرقة العنرصية األبيض يف جنوب أفريقيا.

مهت زعبي
حائزة عىل شهادة دكتوراه يف العلوم االجتامعية، وتقيم حاليًا ببلني، يف إطار زمالة ما بعد الدكتوراه يف برنامج دراسات أوروبا يف الرشق األوسط، الرشق 

األوسط يف أوروبا )EUME(. مؤلفة مشاركة يف دليل إرسائيل العام 2020.
الطبقة اإلبداعية الفلسطينية، بني املحيل والعاملي: حتديات

حني تغيب القضية الفلسطينية عن األجندة العربية والعاملية الرسمية، نلحظ يف األعوام األخرية حضورًا الفتًا للفنانات والفنانني الفلسطينيني/ات يف املنصات 
الثقافية العاملية. يبز هذا احلضور يف حتّديه للخطاب الرسمي العاملي جتاه فلسطني، فتظهر حيفا - فلسطني يف تعريف فنانات شابات، وحترض غزة عىل الشاشة 
يف ورشة عمل يف أحد أهم املراكز الثقافية يف برلني، وهي العاصمة األكثر التزامًا يف خطاب إرسائيل الرسمي. حتاول هذه املداخلة رصد هذه الظاهرة وتقف 
عند الظروف التي سامهت يف تشكلها وتعزيزها، كام حتاجج يف الفرص التي متكّنها هذه الظاهرة. تّدعي هذه املداخلة أن للطبقة اإلبداعية الفلسطينية دور هام يف 
إعادة مْركزة )كل( فلسطني يف العامل بشكل يتحدى اخلطاب الرسمي الفلسطيني، كام أهنا تساهم يف إعادة فلسطني وعدالة قضيتها إىل شوارع العواصم الغربية.

اسرتاحة غداء: 1:30– 2:30 ظهرًا



اجللسة الثانية: 2:30 - 4:30 مساًء
اجلوانب اخلفية إلنتاج األرسى الثقايف والفكري واإلبداعي 

مديرة اجللسة: لينة ميعاري 
والعالقات  االستعامرية  البنى  تشمل:  البحثية  اهتامماهتا  بريزيت.  جامعة  يف  املرأة  دراسات  معهد  ويف  والسلوكية  االجتامعية  العلوم  دائرة  يف  مساعد  أستاذ 
االستعامرية، وسياسات الصمود، والذات الثورية، والنظرية النسوية املناهضة لالستعامر، والرؤى النقدية ملفهوم التنمية، مع الرتكيز عىل فلسطني والعامل العريب.

وسام رفيدي
عاش االختفاء أعوامًا عديدة. أسري حمرر، ومؤلف رواية �األقانيم الثالثة�، وأستاذ العلوم االجتامعية يف جامعة بيت حلم، وسبق أن نرش يف جملة الدراسات 

الفلسطينية دراسة عن الرسيان الفلسطينيني، وكتب ملدونة املؤسسة.  
اإلنتاج األديب يف السجن

ربام يكون لإلنتاج األديب يف املعتقالت نكهة خاصة لتالُصق ظرف الكتابة بالكتابة ذاهتا، وتأثري األول يف الثاين، علاًم بأنني أعتقد أن هذا التالصق ال يصل إىل 
درجة افرتاض أن االعتقال بالرضورة خيلق حالة إبداعية. األهم، يف تقديري، أن اإلنتاج األديب يف املعتقالت لصيق متامًا بكل الوضع الثقايف يف األرس ومعادلة 
الرصاع بني األرسى وإدارة اأَلرس ونظام اأَلرس نفسه كنظام ينهض عىل العزل، فيام تبدو الكتابة حتدٍّ لذلك وفتح آفاق تتجاوز الفيسيولوجيا إىل عامل أرحب 

خارج املعتقل، هو عامل األدب. 

عبد القادر بدوي
أسري حمرر أمىض سبعة أعوام يف السجون اإلرسائيلية، أهنى درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية من جامعة هداريم، طالب دراسات إرسائيلية يف جامعة 

بريزيت، مرتجم عن العبية، ويعمل كباحث مساعد يف مركز مدار، وينشط يف احلمالت الشعبية إلطالق رساح األرسى.
جامعة �هداريم�

تركز املداخلة عىل فلسفة التعليم اجلامعي داخل السجون من خالل تسليط الضوء عىل جتربة )جامعة سجن هداريم( التي انطلقت بمبادرة وإرشاف القائد 
التحّرر من االستعامر ملا حتمله من مضامني فيها حتدٍّ ومواجهة ملنظومة  التعليم بصفته شكاًل من أشكال  تتناول  الدكتور مروان البغوثي يف سنة 2012. إذ 
الرقابة والسيطرة والتحكم االستعامرية، ولعمليات القمع وحماوالت صهر الوعي التي متارسها هذه املنظومة بحق األرسى الفلسطينيني منذ عقود، كام ستتناول 
النفيس  السنوات؛ أهم أهدافها؛ وكذلك خمرجاهتا، وتأثري ذلك كله يف احلالة االعتقالية عمومًا، ويف الوضع  رها عب  املتعددة وتطوُّ التجربة  املداخلة حمطات 

والوطني واألكاديمي ملئات األرسى- داخل السجون وبعد التحرر- الذين خاضوا التجربة منذ انطالقها وحتى يومنا هذا.

أماين رساحنة
مسؤولة اإلعالم والتوثيق يف مجعية نادي األسري الفلسطيني، أهنت رسالة املاجستري بعنوان �األرسى الفلسطينيون وجيل الغضب: قراءة أصالنية يف السيادة 

وتقرير املصري�.  
الربيد املتأخر دومًا

ر من السجن(، وما ترتكه هذه  ترتكز هذه املداخلة عىل جمموعة من املسارات التي تنتج من حماولة األرسى حترير املواد الثقافية والفكرية واإلبداعية )كعملية حترُّ
العملية املستمرة من جتربة خاصة متغرية تارخييًا بفعل املحاولة املستمرة وأدواهتا، يف بنية استعامرية )بنية السجن(. 

يوسف خندقجي
مدير العالقات العامة يف املكتبة الشعبية �نارشون�. درس إدارة أعامل يف جامعة النجاح الوطنية.

مبادرة املكتبة الشعبية إىل نرش كتابات األرسى
تتناول املداخلة مبادرة املكتبة الشعبية التي تعمل عىل دعم ونرش أدب األرسى داخل سجون االحتالل منذ سنة 2013، إذ أنشأ األسري باسم خندقجي، الذي 
املالية من أجل هذا املرشوع الذي استمر حتى هذه األيام. نرشت  يقيض حكاًم مدته ثالثة مؤبدات، صندوق دعم أدب األرسى وتبع بجزء من خمصصاته 
املكتبة العديد من مؤلفات األرسى، وعملت عىل توزيع هذا األدب يف كافة أنحاء فلسطني التارخيية وبعض الدول العربية. كام تتطرق املداخلة إىل اختالف أدب 
األرسى وتشكيله نقطة حتّول يف عامل الرواية العربية، حيث األفكار الروائية لبعض األرسى خمتلفة األسلوب أيضًا. بمعنى أن يكتب األسري داخل السجون يف 
ظل ظروف صعبة، حيث املضايقات واحلرمان وسحب كافة األوراق منه، ويف هناية املطاف يكتب األسري وُيبدع، وهناك روايات حتتاج إىل متابعة ونرش وتوزيع 

عىل نطاق واسع.



اليوم الثاين: الثالثاء 23 ترشين الثاين/نوڤمرب

اجللسة الثالثة: 9:30– 11:30 صباحًا
مقاربات يف التعبريات الثقافية والبرصية

مديرة اجللسة: رنا عناين
كاتبة وباحثة يف الفنون البرصية والثقافة، عملت أعوامًا يف الصحافة املكتوبة ويف إدارة املعارض واملشاريع الثقافية والفنية.

عيل موايس
شاعر، وباحث يف العلوم الثقافية. رئيس حترير جملة ُفْسَحة ñ ثقافية فلسطينية. يعمل مدققًا لغويًا وحمررًا إلصدارات مؤسساتية وخاصة. عّلم ووّجه جمموعات 

شبابية وتربوية يف موضوعات: اهلوية، والصحافة الثقافية، والسالمة اللغوية، واجلنسانية يف اإلسالم، وفن املناظرة، والكتابة اإلبداعية.
خطاب �هّبة القدس�: قراءة يف التعبريات الثقافية

أنتجت �هّبة القدس� 2021، املعروفة أيضًا بـ �هّبة الكرامة واألمل�، زمخًا من التعبريات الثقافية شهدته حقول ووسائط متعددة، من ضمنها اللغة/ املعجم، 
واملوسيقى، واألدب، والتصميم الغرافيكي، والتصوير، والفنون التشكيلية، وغريها. تتناول املداخلة جانبًا من هذه التعبريات، قراءًة خلطاب اهلّبة وجمتمعها.

سليم البيك
روائي فلسطيني وحمرر جملة �رمان� الثقافية. يكتب النقد السينامئي يف صحيفة �القدس العريب�. صدرت له عدة كتب، آخرها رواية �سيناريو�، وقبلها 

�تذكرتان إىل صفورية�. يعمل حاليًا عىل كتاب بحثي بعنوان �السرية الذاتية يف سياق اجلمعية: بحٌث يف السينام الفلسطينية كتمثيل سيايس ومجايل وثقايف�.
السينام بصفتها هوية .. احلالة الفلسطينية يف العقدين األخريين

شهد العقدان األخريان تفككًا يف هوية احلركة الوطنية الفلسطينية، إذ صعدت املحليات يف مقابل أفول الوطنية. وهو ما انعكس عىل العمل السينامئي الفلسطيني، 
فرتاكمت صور ورسديات يف أفالم لفلسطينيني ما بني سنتْي 2000 و 2020، مشّكلًة، برتاكامهتا، هوية وطنية جديدة، سينامئيًا، تستبدل الوطنية الفلسطينية 

بمعناها الشامل، بمحليٍة مالئمة لسريورة )ما كانت ُتسمى( احلركة الوطنية اآلفلة، منذ تأسيسها يف سبعينيات القرن العرشين وحتى اليوم. 

جاك برسكيان
وقّياًم عامًا عليه، ومديرًا ملؤسسة  الفلسطيني  للمتحف  مديرًا  القدس. عمل  أناديل يف  املعارص، وأحد مؤسيس غالريي  للفن  املعمل  مؤسس ومدير مؤسسة 

الشارقة للفنون، وقّياًم عىل عدة بيناليات، منها: �عىل أبواب اجلنة�، و�قلنديا الدويل�.
يرون أو ال يرون - مالحظات حول الثقافة البرصية

تتمحور املداخلة حول الثقافة البرصية، أو القدرة عىل حتويل اللغة اللفظية أو املكتوبة إىل لغة برصية، وبالعكس؛ واالستعانة ببعض الظواهر السائدة للتفكري يف 
الثقافة البرصية يف فلسطني وحماولة فهمها يف إطار اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه من املؤسسات التي تسعى للنهوض بالثقافة والفنون البرصية. 

مهند يعقويب
خمرج ومنتج سينامئي، وهو أحد األعضاء املؤسسني ملجموعة �حتريض لألفالم� التي تعمل يف البحث يف ممارسات السينام النضالية. ساهم يف تأسيس مؤسسة 

الفيلم الفلسطيني لدعم السينام الفلسطينية وتروجيها.
مؤسسة الفيلم الفلسطيني: الواقع واملتوقع

 مؤسسات األفالم رضورية لنمو املشهد السينامئي الوطني. وبني اإلبداع ورأس املال لصناعة السينام هناك حاجة إىل تطوير قدرات املشهد السينامئي واملوارد 
حلفظ الرتاث السينامئي، ويف الوقت نفسه فإن مؤسسات األفالم هي أدوات حكومية للسيطرة وتشكيل املخيلة السينامئية بالعالقة مع اإلرث السيايس الذي 
يدفع بتعزيز الرقابة وتقييد حريات التعبري عىل السينامئيني. تتساءل املداخلة عن إمكانات تشكيل رؤية ملؤسسة سينامئية تتامشى مع جتربة النضال وتتناسب مع 

حاجات ومتطلبات الفلسطينيني يف هذه املرحلة. وماذا يعني أن تكون مؤسسة أفالم مستقلة اليوم، وكيف يمكن أن تكون بنيتها املالية لدعم هذا االستقالل. 

جمدل نتيل
فنانة برصية تعيش وتعمل يف قطاع غزة. تبني مشاريعها الفنية عىل البحث الفني يف الواقع املحيط الذي تشّكل نتيجة الظروف السياسية وانعكاساهتا عىل احلياة 

اإلنسانية بصورة خاصة.
انعكاس احلصار عىل اإلنتاج الفني البرصي يف غزة

تتناول املداخلة االنعكاسات التي تركها احلصار وتكرار العدوان عىل غزة فيام يتعلق بالتمثيل البرصي يف األعامل الفنية واستخدام الفن كمحاولة للخروج من 
األزمة والشعور بالتهديد املستمر، وذلك من خالل استحضار نامذج متعددة والعودة إىل الذات لطرح األسئلة الشخصية يف هذا السياق.



اجللسة الرابعة: 11:30- 1:30 ظهرًا
تعبريات جديدة يف األدب

مدير اجللسة: أنطوان شلحت
ناقد أديب من مدينة عكا. يتابع الثقافة الفلسطينية واألدب العبي، ويركز عىل صورة كل من الفلسطيني والعريب يف هذا األدب والغايات الواقفة وراء تنميطها.

أنطوان شلحت
يف التوازن بني الذات واملجتمع

 إن ارتفاع نبة الذات يف الكتابة األدبية من شأنه أن يطرح ما ييل: إىل أي مدى تعّب هذه النبة عن عالقة الذات باملجتمع، وهل هي انعكاس ملعركة بحث عن 
الذات، وكيف تتمّثل يف سياقي الـ مع والـ ضد. كام سيتم التطرق إىل مسألتني: هل ما زالت للنص األديب �اجلديد� وظيفة معرفية؟ وإىل أي حد يتحدى اهليمنة، 

وأساسًا هيمنة السائد؟ 

فخري صالح
كاتب وناقد ومرتجم، مولود يف بلدة اليامون غريب مدينة جنني. حصل عىل عدد من اجلوائز، منها جائزة فلسطني للنقد األديب )1997(، وجائزة غالب هلسا 

)2005(، وجائزة أحسن كتاب مرتجم من جامعة فيالدلفيا األردنية )2012(. أصدر أكثر من عرشين كتابًا.
رواية الداخل الفلسطيني: الوعي الوجودي بالرصاع وأشكال جديدة من الرسد

للرصاع  تأوياًل  جديدًا خمتلفًا، وكذلك  وعيًا رسديًا  فيها  ويقرتحون  العبية،  أو  بالعربية  فلسطني 1948،  فلسطينيون يف  يكتبها  التي  الرواية  املداخلة  تتناول 
الفلسطيني مع نوع من الصهيونية اجلديدة املتجددة التي تسعى للتطهري العرقي بكافة أشكاله لتجنُّب مواجهة مشكلة الديموغرافيا والوجود الفلسطيني عىل 

األرض ويف الذاكرة. 

داليا طه
كاتبة وشاعرة فلسطينية، صدر هلا ثالثة دواوين، آخرها �سرية سكان مدينة ر� )2021(. تكتب داليا للمرسح، وأّلفت عددًا من املرسحيات التي ُعرضت يف 

املرسح امللكي البيطاين، واملرسح امللكي الفلمنكي. عملت يف التدريس يف جامعة بروان، وتعمل حاليًا يف جامعة بريزيت.
الشعر، السحر، السياسة

 تطرح املداخلة سؤااًل: كيف يمنحنا الشعر طريقة يف ختيُّل عامل أكثر راديكالية وتعاطفًا وإنسانية.

باسمة تكروري
كاتبة روائية وشاعرة ومرتمجة، ومديرة ثقافية فلسطينية، مقيمة بالعاصمة الكندية أوتاوا. أنشأت مؤسسة نواة للفنون واإلنتاج الثقايف، التي هتدف إىل ترويج 

األدب والفنون العربية والفلسطينية يف كندا. تشمل كتبها روايتني وثالثة كتب لألطفال وكتاب مراسالت. ُنرشت قصائدها يف أنتولوجيات شعرية خمتلفة.
هل صنعت التكنولوجيا أشكااًل جديدة يف األدب؟

الواحد  القرن  بدايات  يف  حدثت  التي  القفزة  منذ  االفرتايض،  والعامل  اإللكرتوين  النرش  فضاء  يف  األدوار  واختالط  اجلديدة  األدب  أشكال  املداخلة  تتناول 
والعرشين مع االنفتاح اإللكرتوين وانفتاح مساحة النرش املتاحة وزوال حمددات وحدود الصفحة املعتادة وانفتاح العالقة املبارشة بني الكاتب ونصه وقرائه.  

اسرتاحة غداء: 1:30 – 2:30 ظهرًا



اجللسة اخلامسة )جلسة حوارية(: 2:30- 4:00 مساًء 
العامرة: النظرية واملامرسة 

عن اجللسة
ينطلق النقاش من إشكاليات ممارسة العمل املعامري يف فلسطني يف األعوام العرشين األخرية وارتباط ذلك بتعريف املنتوج املعامري كمنتوج 
املحيل،  بالواقع  مرتبط  إطار  يف  املكانية  التجربة  صوغ  إعادة  عىل  تعمل  التي  الريادية  املعامرية  التجارب  ووفرة  وسيايس،  واجتامعي  ثقايف 
وكانعكاس ملحدداته االجتامعية والسياسية واالقتصادية، وكاستجابة للتطورات العاملية عىل مستوياته النظرية والتكنولوجية. سيتم التطرق إىل 
هذا األمر من خالل العالقة اجلدلية بني النظرية ودور املؤسسة األكاديمية، وارتباط ذلك باملامرسة. يدور احلوار حول اإلجابات عن تساؤالت 
النظري وعالقة ذلك  متعلقة بمسامهة ودور املؤسسة األكاديمية، وعالقتها باملامرسة، وأولويات العمل األكاديمي، بني الرتكيز عىل اإلطار 
بالتطبيقي، باإلضافة إىل الفرق اجلديل ما بني نموذج التعليم املستند إىل �الدراسات يف العامرة� و�االستوديو التطبيقي�، وانعكاس ذلك عىل 

ل اهلوية البرصية املحيطة. املنتوج املعامري العام يف فلسطني، وطريقة تشكُّ

يزيد الرفاعي)مدير اجللسة(
عميد كلية الفنون واملوسيقى والتصميم يف جامعة بريزيت، ورئيس دائرة اهلندسة املعامرية. درس اهلندسة يف جامعة غراتس للتكنولوجيا يف النمسا.

عامر الشوميل
فنان فلسطيني يستخدم وسائط مرئية متعددة الستكشاف القضايا االجتامعية والسياسية الفلسطينية. وهو أستاذ يف دائرة التصميم يف جامعة بريزيت التي ختّرج 

منها بدرجة البكالوريوس يف اهلندسة املعامرية.

النا جودة
معامرّية تدّرس حاليًا يف جامعة بريزيت وعملت سابقًا يف مشاريع مؤسسة رواق إلعادة إعامر املراكز التارخيّية للقرى الفلسطينّية. حازت عىل شهادة املاجستري 
يف العامرة واهلوية الثقافّية والعوملة من جامعة ويستمنسرت البيطانّية وعىل البكالوريوس يف اهلندسة املعامرّية من جامعة بريزيت، وهي عضو فريق حترير يف جملة 

العمران العريب -  منصة لألفكار النقدّية التي تتعلق باميض وحارض ومستقبل العمران واملدن يف املنطقة العربّية.

عمر يوسف
يف  املعارصة  اهلوية  تشكيالت  يف  املعامري  انشغاله  إىل  باإلضافة  العمراين.  التخطيط  وسياسات  التصميم  يف  متخصص  مقديس  معامري  ومهندس  أكاديمي 

التصميم، تركز اهتامماته البحثية عىل مدينة القدس وحتوالت املكان يف صمودها حتت االحتالل. فاز بالعديد من املسابقات املعامرية املحلية والعاملية.

دانا عباس
 دانا عباس مهندسة معامرية وباحثة يف مركز رواق للمعامر الشعبي وهي معامرية رئيسية يف وحدة إعادة اإلحياء ضمن مرشوع �طوق النجاة� الذي يسعى إىل 

تطوير ريف القدس وإحياؤه. حاصلة عىل شهادة  البكالوريوس من جامعة بريزيت واملاجستري يف البحث العمراين من جامعة غولدسميث/ لندن. 



اليوم الثالث: األربعاء 24 ترشين الثاين/نوڤمرب

اجللسة السادسة: 9:30- 11:30 صباحًا
حتديات التمويل وتأثريها يف الثقافة الفلسطينية

مديرة اجللسة: إيامن محوري
مديرة مركز الفن الشعبي حاصلة عىل درجة املاجستري يف السياسات االجتامعية والتخطيط للبلدان النامية من جامعة لندن لالقتصاد LSE. إحدى مؤسيس شبكة 

الفنون األدائية، ورئيسة جملس إدارهتا، كام كانت عضو اللجنة التنسيقية لشبكة املنظامت األهلية الفلسطينية خالل دورتني سابقتني. 

حممد مراغة
مدير البامج والعروض املوسيقية يف معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى، حيمل شهادة املاجستري يف اإلدارة املوسيقية من جامعة أغدير يف النرويج، يرشف 

عىل تنسيق وإدارة العديد من املشاريع املوسيقية اهلامة .يعمل كمحارض زائر يف كلية الفنون يف جامعة بريزيت منذ العام 2019.
طريق املؤسسة الثقافية يف القدس غري نافذ!

 يف ظل التحديات البنيوية واملوضوعية التي تواجه املؤسسات الثقافية الفاعلة يف القدس، تتساءل املداخلة عام إذا كانت املؤسسات الثقافية يف القدس تسري يف 
طريق نافذ إىل أهدافها يتوافق مع اسرتاتيجيتها الثقافية الوطنية للصمود واملقاومة وبناء مرشوع حترري، أم أن طريقها غري نافذ وعليها السري إىل اخللف، مع 

استدارة كاملة الختيار طريق جديدة تناسب هذه التحديات؟ 

يزن اخللييل
معامري وفنان برصي ومنتج فني. وهو أحد املؤسسني لراديو احلارة ومدير سابق ملركز خليل السكاكيني الثقايف يف رام اهلل. يعمل عىل رسالة الدكتوراه يف جامعة 
أمسرتدام حول البنية التحتية الثقافية يف فلسطني . وهو فنان ضيف يف رايكس أكاديمي يف أمسرتدام. ويشغل منصب كريس مشارك لفرع التصوير الفوتوغرايف 

يف كلية بارد يف نيويورك.
كيف يمكن أن تسمح األزمة االقتصادية بحدوث تغيري داخل املؤسسة الثقافية

تبدأ املداخلة بمساءلة مفهوم األزمة وكيفية استخدامه يف توصيف احلالة الفلسطينية بصورة عامة، والثقافية بصورة خاصة، وتتبع صريورهتا من خالل فهم 
ر مشكلة  دور اقتصاد املمولني يف دعم وتشكيل املشهد الثقايف ما بعد أوسلو. تركز املداخلة عىل جتربة مركز خليل السكاكيني الثقايف الذي كشفت أزمته عن جتذُّ
بنيته. وتبحث يف اإلمكانات املوجودة يف فهم األزمة والتعامل معها كبنية متجذرة بداًل من حالة عابرة يمكن ختّطيها  التمويل عميقًا، وبشكل غري مرئي يف 

بإجراءات آنية. 

فريوز رشقاوي
عضو يف جمموعة �كيف نعمل مًعا؟ / مسألة التمويل�، وهي مديرة مؤسسة اجلذور الشعبية املقدسية، التي تسعى إىل دعم الصمود الفلسطيني يف القدس 
من خالل توفري القاعدة املعرفية امُلسامِهة بتعزيز الرسدية املقدسية الفلسطينية كأداة مواجهة حمليًا وعامليًا، كام تسعى إىل دعم املبادرات واحلراكات املجتمعية 

والتشبيك بينها. 
كيف نعمل معًا

تقييدات  عن  بعيًدا  واملجتمعي  الثقايف  العمل  سبل  عن  التمويل�  مًعا؟/مسألة  نعمل  �كيف  جمموعة  خالهلا  من  تبحث  جديدة  توجهات  املداخلة  تتناول 
وأجندات املمول، والتي باتت تقّرر شكل هذا العمل وطبيعته. تتطرق املداخلة إىل حماولة املجموعة طرح مبادرة لرسم دائرة جمتمعية - اقتصادية تربط بني 

املبادرات الثقافية واملجتمعية واالقتصادية املوجودة، وتعزز التعاون والتبادل فيام بينها.



عامر حليحل
ممثل وكاتب وخمرج فلسطيني يعيش يف حيفا. كتب عدة أعامل مرسحية ومّثل فيها، منها �اهلوتة�، �صاحب الكرمل�، �قناديل ملك اجلليل�، �املشخصايت�، 
�غربنا البحر�. وأّلف ومّثل يف مونودراما �طه�، عن سرية الشاعر طه حممد عيل احلاصلة عىل جائزة أفضل عمل آسيوي يف مهرجان أدنبة، 2017. كام أخرج 

عدة أفالم سينامئية ومّثل فيها.
رأس املال الوطني ودوره يف استقاللية اإلنتاج الثقايف

املداخلة هي قراءة انطباعية ترتكز عىل التجربة الشخصية يف الفعل الثقايف يف فلسطني وخارجها، فالفعل الثقايف العاملي )غري التجاري( يعتمد يف أساسه عىل 
الدعم الوطني القادم أساسًا من ميزانيات الدولة واملؤسسات الرسمية، وإىل جانبها يشارك رأس املال الوطني يف دعم الثقافة والفن من منطلقات وطنية يف 
بعض األحيان، ويف أغلب األحيان تطمح إىل التأثري يف الثقافة وزيادة النفوذ يف أروقة اختاذ القرار الثقايف الفني. يقف الفلسطيني أينام كان من دون جهاز دولة 
مستقل يعتمد عليه، وبداًل منه يعتمد عىل التمويل الرسمي اخلارجي، وال يبقى أمامه سوى رأس املال الوطني كي ينتج ثقافة وطنية تابعة لرتبتها. لكن يبقى 

السؤال، كيف يمكن إقناع رأس املال الوطني بجدوى دعم الثقافة بام أن العائد املايل غري مطروح عىل الطاولة؟ 

اسرتاحة: 15 دقيقة

اجللسة السابعة )جلسة حوارية(: 11:30 – 1:30 ظهرًا
الفنون األدائية والتحديات املعارصة 

عن اجللسة
املطروحة  املوضوعات  مضامني  صعيد  عىل  املاضيني  العقدين  خالل  مهمة  حتوالت  املختلفة  بأشكاهلا  الفلسطينية  األدائية  الفنون  شهدت 
واألشكال والوسائل التعبريية املستخدمة. فقد حاول جيل جديد من الفنانني الفلسطينيني، يف كافة أماكن تواجدهم، مالمسة مهوم شعبهم 
واستعارة  املعارصة  الفنية  الفضاءات  مع  التفاعل  خالل  من  وذلك  عليهم،  املفروضة  واالنغالق  الركود  وحالة  التقليدية  التعبريات  وجتاُوز 
ل املجتمع هلذه التعبريات الفنية اجلديدة؟ وما مدى مالءمتها لثقافة املجتمع السائدة؟ وما هي  أطر فنية ووسائل تواصل جديدة.  فام مدى تقبُّ
أسباب نجاحها أو فشلها؟ وما مدى مسامهتها يف تعزيز اهلوية الوطنية الفلسطينية ونقل مهوم رشائح املجتمع املتعددة؟ وما هي التحديات التي 

تواجهها اليوم؟

جمدي املالكي )مدير اجللسة(
أستاذ علم االجتامع يف جامعة بريزيت وباحث يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية. عمل عميدًا لكلية اآلداب يف جامعة بريزيت، وله عدة مؤلفات ودراسات 

منشورة يف جماالت التنمية والسياسات االجتامعية، واهلجرة، واملجتمع املدين.

خالد عليان 
املدير التنفيذي لرسية رام اهلل االوىل واملدير الفني لفرقة رسية رام اهلل األوىل للرقص، ومدير مهرجان رام اهلل للرقص املعارص. عمل مديرًا ملركز الفن الشعبي، 
ومنسقًا للمرشوع الفلسطيني للمرئي واملسموع يف مؤسسة عبد املحسن القطان، واملدير التنفيذي ملرسح وسينامتك القصبة، ومدير مهرجان القصبة السينامئي، 

ومهرجان السينام األوروبية، ومهرجاين صورة الفلسطيني يف السينام اإلرسائيلية وصورة االرسائييل يف السينام الفلسطينية.

جمدل نجم ) ماكي مكوك(
كاتبة أغنيات، ومنتجة موسيقى إلكرتونية، ومنسقة موسيقى )دي جي(، مقيمة برام اهلل. حاصلة عىل شهادة البكالوريوس من جامعة بريزيت يف الصحافة. 
تستخدم أنامطًا موسيقية خمتلفة، كالراب واملحيل والرتيب هوب والفولكلوري والتجريبي وغريها. شاركت يف العديد من الفعاليات، وكان هلا عروض فردية 

ومشرتكة مع فنانني حمليني ودوليني يف فلسطني واخلارج.

مارينا برهم
من مؤسيس مرسح احلارة ومدير عام املرسح ومركز احلارة لتدريب الفنون األدائية، ورئيسة جملس إدارة شبكة الفنون األدائية الفلسطينية، ونائب رئيس الشبكة 
الثقافية من خالل  العريب، وشاركت يف كتابة أول دليل عريب يف اإلدارة  الوطن  الثقافية يف  املدربني يف جمال اإلدارة  أوائل  للثقافة. وهي من  األورومتوسطية 

مؤسسة املورد الثقايف يف سنة 2006.

اسرتاحة غداء: 1:30- 2:30 



اجللسة الثامنة: 2:30- 4:30 مساًء
جتليات اهلوية يف الفنون البرصية املعارصة 

مديرة اجللسة: روان رشف
قّيمة عىل معارض، وباحثة يف الشأن الثقايف الفلسطيني، ومتخصصة يف حقل الفنون البرصية. ترتكز اهتامماهتا عىل التاريخ االجتامعي للفنون البرصية الفلسطينية. 
الدراسات  مؤسسة  عن  والصادر  هون،  وجوردن  خمول  لبشري  اهلوية�  القومية،  األصول،  املعارص:  الفلسطيني  �الفن  كتاب  يف  وكاتبة،  كمحررة  سامهت، 

الفلسطينية 2020.  هلا جمموعة من املقاالت املنشورة يف كتب وعىل منصات إلكرتونية خمتلفة.

عبد الرمحن قطناين
املواد اهليكلية للمخيم من ألواح الصفيح والكرتون، واخِلَرق من  لبنان.  استفاد من  فنان فلسطيني عاش طوال حياته الجئًا يف خميمْي �صبا وشاتيال� يف 
املالبس البالية، واألواين القديمة، وما إىل ذلك، كمواد فنية. حاصل عىل شهادة املاجستري يف الفنون اجلميلة من كلية الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية، كام 

حصل عىل عدة جوائز فنية عن أعامله.
لغة اللجوء واملنفى 

يتحدث قطناين عن جتربته الشخصية كفنان نشأ يف خميم، وكيف ينظر إىل جتربة اللجوء عب األعامل الفنية، وكيف يطور أفكاره  وعملية البحث عن هوية عب 
الفن. 

عيسى ديبي
فنان وكاتب وبروفيسور وقّيم. تتناول ممارساته املتعددة التخصصات متوجات ما بعد االستعامر يف الثقافة والتاريخ. يستخدم الرسم والفيديو والكتابة والنحت 
الستكشاف التقاطع ما بني الفن والسياسة، وخصوصًا ما يتعلق باهلجرة الثقافية والشتات واملنفى والتاريخ البديل املنيس والذكريات اجلامعية. ُعرضت أعامله 

دوليًا وحمليًا. يعمل ديبي حاليًا كمدير قسم الرسم والطباعة يف كلية الفنون يف جامعة فرجينيا كومنولث يف قطر.
الفنون املعارصة والعمل السيايس: دور الفنان يف بناء املستقبل

 تتناول هذه املداخلة أمهية إعادة ترتيب البيت الثقايف، وجدلية العالقة بني املامرسات الثقافية يف الفنون املعارصة والعمل السيايس، ودور الفنان الفلسطيني يف 
بناء املستقبل.

وائل طرابيه
فنان وناشط يف املجال الثقايف والعام. خريج أكاديمية سانت بطرسبغ للرسم والنحت والعامرة. أحد مؤسيس مركز فاتح امُلّدرس للفنون والثقافة يف اجلوالن 
املحتل ويدّرس فيه الفنون التشكيلية، كام يعمل مع رفاقه يف املركز عىل تطوير الفضاء الفني والثقايف وربطه باحلركة الثقافية الديمقراطية يف سورية وفلسطني 

والعامل. يدير حاليًا برنامج احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املرصد - املركز العريب حلقوق اإلنسان يف اجلوالن املحتل. 
متّثالت الفن يف املجال العام- قراءة انطباعية تتأمل معاين األعامل النحتية يف اجلوالن السوري املحتل

ل األعامل النحتية املعروضة يف الفضاء املفتوح، بصفتها  تعرض املداخلة نشأة احلقل الفني والثقايف يف اجلوالن املحتل- يف ظل الرشط االستعامري. وعب تأمُّ
مصفوفة ذات محولة رمزية كاشفة للديناميات االجتامعية والثقافية والسياسية يف قرى اجلوالن املحتل، وحتاول رصد التحوالت املتعلقة بـتمثيالت اهلوية عند 
سورّيي اجلوالن، خالل ثالثة عقود ونصف )هي املسافة الزمنية بني العمل النحتي األول - متثال املسرية  1987- والعمل النحتي األخري الذي أقيَم هذه السنة 
2021(. وذلك من خالل منظورين: األول، هو املضمون والقصة اخلاصة بالعمل النحتي؛ والثاين، جتاذبات السيادة )اهليمنة( عىل الفضاء العام للبلدة، بني 
س عمليات التحول. كام ستتناول  مباين القوة، فيام يتعلق بتنصيب األعامل النحتية فيها. بني هذين العملني جمموعة كبرية من األعامل التي يساعد حتليلها عىل تلمُّ

املعاين الرمزية لالعتداء عىل التامثيل وتدمريها، وعالقة ذلك بتمّثالت اهلوية اجلمعية. 












