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اليوم األول - 28 كانون الثاين/ يناير 2023

قاعة املجلس

االفتتاح

رئيس الجلسة: آيات حمدان

طارق مرتي: كلمة افتتاحية

عزمي بشارة: محارضة افتتاحية

10:30-9:30

الجلسة األوىل

االستعامر االستيطاين: حالة فلسطني

رئيس الجلسة: مروان قبالن

 نديم روحانا: املاّّلك واملستأجرون يف الدولة اليهودية: املواطنة االستعامرية االستيطانية 

والوطن وحّق االنتامء

مارك مهند عياش: الصهيونية والقومية واالستعامر االستيطاين: الدوافع والعنف

كارولني الند: االستعامر االستيطاين ومحو اآلخر: بناء رسديات الهيمنة 

 زينة  جالد: استلحاق الهوية: الضّم اإلرسائييل غري اإلقليمي والنفيس لسامريّي الضفة الغربية 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة

12:30 - 10:30

قاعة 
سلوى 

)1(

فلسطني يف القانون الدويل

رئيس الجلسة: محمد علوان

الحسني شكراين: التعويض عن األرضار البيئية يف فلسطني املحتلة: مع إشارة إىل التداعيات البيئية 

للجدار اإلرسائييل العازل

سيف يوسف: مفوضية األمم املتحدة لاّلجئني وحق العودة يف ضوء قرار األمم املتحدة رقم 194 

محمد الوادرايس: إكراهات تطبيق العدالة الجنائية الدولية يف فلسطني

قاعة 
سلوى 

)2(

القضية الفلسطينية يف السياق الدويل

رئيس الجلسة: عبد الوهاب األفندي

مايكل ر. فيشباخ: كفاح السّكان املحاّلنيني ضد االستعامر االستيطاين: التضامن مع فلسطني بني 

الشعوب األصاّلنية والاّلتينية يف الواليات املتحدة من الستينيات حتى اليوم

عبد الله موسوس: حالة املشاريع االستعامرية املرتابطة يف فلسطني وكشمري: فهم االقتصاد 

االستعامري االستيطاين العاملي يف القرن الحادي والعرشين

نوغ نيوي أسانغا فون: رشاكة معّقدة: املسار املتنامي للعاّلقات اإلرسائيلية - األفريقية

منى عوض الله: إشكالية الدميقراطية يف الكيانات االستعامرية وفق نظرية جون رولز يف العدالة: 

الكيان الصهيوين منوذًجا

قاعة 
سلوى 

)3(

اسرتاحة 12:45 - 12:30
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الجلسة الثانية

 فلسطني أمنيًا: جوانب من التقنيات االستعامرية

رئيس الجلسة: سناء حمودي

يوسف منري: القمع العابر للقوميات: شبكة القمع اإلرسائيلية

 بيرتو ستيفانيني: وحدة تنسيق أعامل الحكومة يف املناطق  "COGAT" والنمط اإلنساين 

من االستعامر االستيطاين

نور عرفة: تحصني االمتياز وتعزيز الفاعلية املحلية يف مكافحة التمرد: دراسة حالة لربامج تيسري 

التجارة يف الخليل يف الضفة الغربية املحتلة

أريج صباغ-خوري: القدس: الرشط االستعامري االستيطاين، واملرونة املناهضة لاّلستعامر

14:45 - 12:45

قاعة 
سلوى 

)1(

أمناط يف املقاومة الفلسطينية

رئيس الجلسة: سالم الكواكبي

 طارق رايض: إذا غاب الوجه، رُدَّت الدعوى: تناوٌل مايّل لتمرد السكان األصليني 

وانعدام األمن اإلمرباطوري 

خالد عنبتاوي: قراءة سوسيولوجية يف ماّلمح هبّة الكرامة والتحوالت لدى فلسطينيّي الـ 48

 أحمد أسعد: هبّات االستنزاف - لن مير/ لن متروا: قراءة يف الهبّات الفلسطينية 

وأمناط املقاومة 2022-2013

 مصطفى شتا وأمين يوسف: إعادة تأطري املقاومة الثقافية يف فلسطني يف ضوء تجربة 

املرسح الوطني

قاعة 
سلوى 

)2(

فلسطني يف الخطاب األكادميي/ املعريف

رئيس الجلسة: إبراهيم فريحات

إيالن بابيه: الدراسات الفلسطينية: إنجازات وتوجهات مستقبلية 

بالل سالمية: كيف تجري مقاربة فلسطني وإنشاؤها أكادمييًا يف تركيا؟

عبد الله أبولوز: متثاّلت القضية الفلسطينية يف املناهج السعودية منذ التسعينيات حتى وقتنا 

الحايل: مقاربة تحليل خطايب نقدي 

سجى الطرمان: تحليل السياسات فلسطينيًا وإنتاج املعرفة املرتبطة بها تحت الرشط االستعامري: 

مساهمة يف سجاالت االلتزام املعريف واملجتمعي

قاعة 
سلوى 

)3(

غداء 15:45 - 14:45
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ورش العمل

ورشة عمل )1(

16:45 - 15:45

قاعة املجلس

فلسطني يف استطالعات الرأي

رئيس الجلسة: مهدي مربوك

 شبيل تلحمي:  التحول يف املواقف األمريكية تجاه فلسطني/ إرسائيل وانعكاساتها عىل السياسة

محمد املرصي: فلسطني يف الرأي العام العريب

اسرتاحة16:45 - 17:00

ورشة عمل )2(

18:30 - 17:00

قاعة املجلس

االنقسام الفلسطيني و آفاق املصالحة

رئيس الجلسة: غسان الكحلوت

محمد أبو منر، لورد حبش، تامر قرموط
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اليوم الثاين - 29 كانون الثاين/ يناير 2023

الجلسة الثالثة

 يف سوسيولوجيا الهوية الفلسطينية

رئيس الجلسة: آية راندال

رامي رميلة: صمود عابر للمناطق: ردود الاّلجئني عىل أنظمة القمع املتعددة يف مخيم برج الرباجنة

نور بدر: سوسيولوجيا مكانية وزمانية الهوية املخيامتية: الوحدات - عامن الجديد منوذًجا

أحمد مأمون وزهراء شبانه: االستعامر االستيطاين ووالدة السجناء الجدد: الهجرة من قطاع غزة 

)2022-2007(

إليزابيث مارتني: بني األنقاض والبقايا: التجديد الديني بني املسيحيني يف الضفة الغربية يف فلسطني

11:00 - 9:00

قاعة 
سلوى 

)1(

خطاب التنمية يف فلسطني والعنف االستعامري

رئيس الجلسة: طارق دعنا

حسن أيوب وعليان صوافطة: التنمية ورشط االستعامر االستيطاين: إدامة للسيطرة النيوكولونيالية 

والفصل العنرصي

أرشف بدر: قراءة نقدية لنيوليربالية السلطة الفلسطينية يف ظل االستعامر االستيطاين الصهيوين

 عبد الرحمن مراد: بناء خطاب مضاّد للهيمنة يف شأن التنمية االقتصادية: 

تحليل نقدي للسياسة الفلسطينية

مارتا باريجي: تأثري العنف البنيوي املتعلّق باملستوطنات اإلرسائيلية يف األمن الغذايئ الفلسطيني

قاعة 
سلوى 

)2(

فلسطني: جوانب تاريخية

رئيس الجلسة: أمل غزال

عادل مناع: تحوالت الهوية من العثامنية إىل الجامعة العربية: أحمد حلمي باشا عبد الباقي منوذًجا

 جوين منصور: املشهد الثقايف الفلسطيني يف زمن االنتداب: صحيفتا "الكرمل" 

و"فلسطني" منوذًجا

عيل أسعد: فلسطني واملُشِعر الوطني: إقامة املعارض يف القرن العرشين

قاعة 
سلوى 

)3(

اسرتاحة 11:15-11:00
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الجلسة الرابعة

يف االقتصاد الفلسطيني

رئيس الجلسة: أيهب سعد

رجا الخالدي وإسالم ربيع: آفاق التعاون والتكامل االقتصادي الفلسطيني عرب الخط األخرض

 رابح مرار ورند جربيل: سبل النهوض بقطاع الرشكات الناشئة يف فلسطني وآثاره املحتملة 

يف املالية العامة

عرين هواري وسامي محاجنة: بني شّقني: شعب ميارس وحدته وانشطاره يف ديناميات العاّلقة 

التجارية بني الفلسطينيني من داخل الخط األخرض ومن جنني

13:00 - 11:15

قاعة 
سلوى 

)1(

يف الدميوغرافيا الفلسطينية

رئيس الجلسة: مجدي املاليك

يوسف كرباج  وحال نوفل: دميوغرافية الفلسطينيني

محمد دريدي: السكان الفلسطينيون يف األرايض الفلسطينية وداخل الخط األخرض: الواقع 

الدميوغرايف والتوقعات املستقبلية

ثائر هستنجس: حول أزمة التوازن الدميوغرايف واألغلبية يف القدس

قاعة 
سلوى 

)2(

 جوانب من الذاكرة الفلسطينية: من النكبة 

إىل املخيامت

رئيس الجلسة: معني الطاهر

آزادي سوبو: مشاهد ذاكرة الحرب والفاعلية الشعبية الرامية إىل العدالة: إعادة بحث مامرسات ذاكرة 

الفلسطينيني الحّقة يف نهر البارد

رهام عمرو: لحظة النكبة: التغييب الفلسطيني .. مفاتيح ألبواب مرسوقة )ثنائية املثقَّف والفاّّلح(

روال  رسحان: ذاكرة الهزمية واملتخياّلت االجتامعية والسياسية الفلسطينية: سيطرة دون هيمنة

قاعة 
سلوى 

)3(

غداء 14:00-13:00
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ورش العمل

ورشة عمل )3(

17:00 - 15:00

املركز العريب - املبنى الثقايف/ املدرج الرئيس

التضامن مع فلسطني يف السياق الغريب: الواقع، التغريات، التحديات

رئيس الجلسة: خليل جهشان

أسامة أبو ارشيد، أحمد أبو زنيد، ماليا بوعطية، ماجد أبو سالمة

اسرتاحة17:00 - 17:30

ورشة عمل )4(

18:30 - 17:30

املركز العريب - املبنى الثقايف/ املدرج الرئيس

إطالق موقع  ذاكرة فلسطني، القدس القصة كاملة، موقع املوسوعة التفاعلية 

)PalQuest( للقضية الفلسطينية

معني الطاهر، كيت روحانا، خالد فراج
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ندوة أسطور

برنامج ندوة الكتابة التاريخية يف فلسطني

اليوم األول
قاعة دخان

10:15 - 9:15

االفتتاح

رئيس الجلسة: عبد الرحيم بنحادة

بشارة دوماين: الرصاع عىل تأريخ فلسطني

اسرتاحة10:15 - 10:30

12:30 - 10:30

الجلسة األوىل

األرشيف واألرشيف املضاد 

رئيس الجلسة: خالد زيادة

منري فخر الدين: تاريخ سجاّلت األرايض والرصاع عىل فلسطني: الطابو، واملجتمع، والدولة )1948-1858(

بالل شلش: "أرشيفنا" السليب: آفاق وحدود 

همت زعبي: الحفر يف أرشيف املستعِمر: كتابة تاريخ الباقني يف مدن الساحل الفلسطينية

وليد العريض: الكتابة التاريخية يف فلسطني يف وثائق األرشيف العثامين

غداء13:00 - 14:00
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اليوم الثالث - 30 كانون الثاين/ يناير 2023

الجلسة الخامسة

االستعامر االستيطاين والتطهري العرقي واللغوي

رئيس الجلسة: آيات حمدان

 نزار أيوب: التطهري العرقي أداة لرتسيخ نظام االستعامر االستيطاين والفصل العنرصي 

يف مدينة القدس

لينا أوبرماير: اإلقعاد واإليهان خاّلل مسرية العودة الكربى يف غزّة )2019-2018(

ساول ج. تاكاهايش: الحقوق اللغوية لفلسطينيّي الـ 48

10:45 - 9:00

قاعة 
سلوى 

)1(

 حاالت فلسطينية من منظور الجندر

رئيس الجلسة: فردوس العيىس

ها باو نجان دونغ: ممنوع اللعب يف ظّل االستعامر الصهيوين: "األخوات الرسيعات"

 كميليا إبراهيم-دويري: حالة العزّاب الفلسطينيني يف إرسائيل: بني املنظومة البطريركية 

واالضطهاد اإلرسائييل

سهاد ظاهر-ناشف وعرين هواري: التجربة املعيشة للنساء الفلسطينيات من املناطق املحتلة عام 

1967 املتزّوجات واملقيامت داخل "الخّط األخرض"

قاعة 
سلوى 

)2(

 فلسطني: جوانب تاريخية 

رئيس الجلسة: عصام نصار

محمد مرقطن: نحو التّحرر من رسدية علم اآلثار التوراتية يف كتابة تاريخ فلسطني القديم

 بالل شلش: اختزال أو "ما كنش فيه"! عن الروايات الشفوية مصدًرا غائبًا للتأريخ العسكري 

لحرب فلسطني 1949-1947

 محمد عثامنيل: الطامعون يف عطف ظلّه الهاميوين: حدود تصور البريوقراطية العثامنية 

للهجرة اليهودية إىل أرض فلسطني )1904-1876(

قاعة 
سلوى 

)3(

اسرتاحة 11:00 - 10:45
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الجلسة السادسة

االستعامر االستيطاين والتأثري يف البيئة والزراعة يف فلسطني

رئيس الجلسة: محمد أبو زينة

 خلود العجارمة: زراعة التبغ يف فلسطني: رصاعات املزارعني عىل ملكية األرض 

يف سياق االستعامر االستيطاين

روان ساممرة: املحمیات الطبيعية والحدائق الوطنية: نهج للبناء االستیطاين والسيطرة عىل الحيّز

ياسمني قعدان: معاين البيئة من لغة املعرفة املحاّّلنية يف مسارات حركة الفاّّلح الفلسطيني

12:45 - 11:00

قاعة 
سلوى 

)1(

فلسطني يف الخطاب األديب

رئيس الجلسة: حيدر سعيد

أسعد الصالح: امرأة فلسطينية تبحث عن مكان: رحلة فدوى طوقان الجبلية

ري الذاتية عبد الرحمن أبو عابد: مرايا الغريبة: املكان والزمان وأسئلة الذات يف السِّ

حسني مليطات: متثيل القضية الفلسطينية يف الخطاب االسترشاقي اإلسباين املعارص

قاعة 
سلوى 

)2(

غداء 13:45 - 12:45
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ورش العمل

ورشة عمل )5(

15:45 - 13:45

قاعة املجلس

فلسطني يف الخطاب اإلعالمي العريب والغريب

رئيس الجلسة: آمال عراب

خالد الحروب، آالن غريش، بن وايت، يوسف منري

اسرتاحة15:45 - 16:00

ورشة عمل )6(

18:00 - 16:00

قاعة املجلس

جلسة ختامية نقاشية حول مستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني
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ندوة أسطور
اليوم الثاين

قاعة دخان

10:15 - 9:00

 الجلسة الثانية 

مقاربات نقدية لتأريخ الفلسطينيني

رئيس الجلسة: وجيه كوثراين

عصام نصار: تاريخ فلسطني أم تاريخ الفلسطينيني؟ 

عادل مناع: جذور تغييب الفلسطينيني عن تاريخهم خاّلل العهد العثامين

هاين حوراين: الفلسطينيون والتأريخ بالصور: قراءة أوىل

سليم متاري: مقام شمعون الصّديق: التدين الشعبي وصهينة "موسم" عريب يهودي يف القدس

اسرتاحة10:15 - 10:30

11:45 - 10:30

 الجلسة الثالثة

مجاالت بحثية يف كتابة التاريخ الفلسطيني

رئيس الجلسة: مهند مصطفى

بشارة دوماين: "انظروا إىل الحجارة!": نحو تاريخ حديث للفلسطينيني

فيحاء عبد الهادي: املساهمة السياسية للمرأة الفلسطينية: التاريخ الغائب

مريم أبو سمرة: وضع فلسطني عىل الخريطة العاملية: اإلنتاج املكتوب واملريئ لاّلتحاد العام لطلبة 

فلسطني يف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته

اسرتاحة11:45 - 12:00

13:00 - 12:00

 الجلسة الرابعة

سحر القدس

رئيس الجلسة: عادل مناع

نظمي الجعبة: الغرب األورويب يف القدس يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش وبداية القرن 

العرشين: السيطرة البرصية عىل هوية املدينة
موىس رسور: "القدس الغربية": بني املنيس واملسكوت عنه يف الكتابة التاريخية الفلسطينية

غداء13:00 - 14:00

15:00 - 14:00

 الجلسة الخامسة

املدينة الفلسطينية: جوانب من التاريخ املُغيَّب

رئيس الجلسة: همت زعبي

محمود يزبك: استعادة التاريخ املُغيّب ليافا: املشهد الثقايف يف أواخر العهد العثامين

لينا داللشة: نحو كتابة الفلسطينيني الباقني يف التأريخ الفلسطيني: النارصة مثااًل

15:30 - 15:00
خالصات وحصيلة: منري فخر الدين

ختام: عبد الرحيم بنحادة


