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أحمد أسعد

باحث فلسطيني، حاصل على درجتي الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة والدراسات اإلسرائيلية من جامعة 
والحراكات  االجتماعية  والحركات  المدني  والعصيان  الجماهيرية  المقاومة  على  البحثية  اهتماماته  تركز  بيرزيت، 
والاّلحركة في المجتمع الفلسطيني، مع تركيز خاص على مدينة القدس. أصدر كتابًا بعنوان "سوسيولوجيا المقاومة 
ونشر  والفصل".  العزل  روايات  "العيساوية:  بعنوان  آخر  وكتابًا  المستعمرة"،  القدس  مدينة  فضاءات  في  والحراك 
 2021 المحررة في كتب محّكمة، ومقاالٍت في مجاّلت فلسطينية وعربية وعالمية. وصدر له عام  الفصول  عدًدا من 
عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب بعنوان "باّلد على أهبة الفجر: العصيان المدني والحياة اليومية 
في بيت ساحور". حصل على منحة المتحف الفلسطيني، محور الطباعة في القدس، ويعمل على مشروع "الطباعة 

والمقاومة: الحراك الثقافي الطباعي في مدينة القدس 1990-1972".

وأمناط  الفلسطينية  الهّبات  يف  قراءة  متروا:  لن  مير/  لن   - االستنزاف  هّبات 

املقاومة 2022-2013

تقرأ الورقة تصاعد ظاهرة المقاومة في فلسطين، من عام 2013 )هبّة برافر وحتى عام 2022 الذي تشتعل فيه هبّة 
انتفاضية تتمركز في شمال الضفة الغربية. وال تهدف إلى تأريخ الظاهرة بأحداثها أو توثيقها، بل تقّدم قراءة تحليلية 
1967. وتجادل في أن الهبّات التي  لفهمها في سياق ظاهرة المقاومة الفلسطينية في األرض المحتلة بعد عام 
اندلعت في فلسطين، خاّلل الفترة 2013-2022، لها سماتها وأنماطها وأدواتها وفواعلها، التي جعلت منها هبّات 
انتفاضية محدودة زمانيًا ومكانيًا، ولم تتحول إلى انتفاضة شعبية جمعية ذات ديمومة؛ لمحو االستعمار والتحرر. لكن 
تلك الهبّات تشتعل وتنتقل من منطقة إلى أخرى عبر الجغرافيا االستعمارية )الضفة الغربية، وقطاع غزّة، وفلسطين 
حاالت  رغم  الفلسطينية  الهوية  جوهر  على  التأكيد  تعيد  والمقاومات  الهبّات  تلك  وكأّن  1948(؛  عام  المستعَمرة 
التشظي والوهن السياسي. وتقرأ الورقة هبّات االستنزاف في سياق تجربة حركة المقاومة الفلسطينية في األرض 
1967، وباعتبارها امتداًدا لتلك التجربة ومراكمة لها واقتراًضا منها. التقطت الهبّات سمات العصر  المحتلة بعد عام 
سياسي،  وانقسام  استعمارية،  بحالة  المرتهن  الفلسطيني  المجتمع  وإشكاليات  بأعباء  وُحّملت  وعوارضه،  الحالي 
وانشطار جغرافي، وبتر مؤسساتي وقيادي. إال أن هبّات االستنزاف هي محطة من محطات المقاومة الفلسطينية 
والسياسية  والتقنية  والعسكرية  األمنية  المستويات  على  وإنهاكه  وإشغاله  العدّو،  استنزاف  على  تعمل  التي 
أو  للهدوء واألمان  للمستعِمر فرصة  تترك  الصراع مفتوًحا وال  باب  تُبقي  واالقتصادية وغيرها؛ كون هبّات االستنزاف 

حسم الصراع وفق مشيئته االستعمارية.
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أحمد مأمون

والعاّلقات  السياسية  العلوم  يدرس  العربي.  التلفزيون  شبكة  في  الوثائقية  واألفاّلم  البرامج  قسم  في  باحث 
والعاّلقات  الديمقراطي،  االنتقال  حول  البحثية  اهتماماته  تتمحور  تركيا.  في  تاشي  نيشان  جامعة  في  الدولية 
المدنية - العسكرية في العالم العربي، ونظرية الدولة، وتاريخ المشرق العربي، والفكر العربي، والديموغرافيا في 
فلسطين. نشر العديد من المقاالت ومراجعات الكتب في عدد من الصحف والمراكز البحثية، منها: "العربي الجديد"، 
و"مركز نهوض للدراسات والبحوث"، ودورية "عمران" للعلوم االجتماعية، و"متراس"، ومجلة "رمان" الثقافية، و"ألترا 
 :1958-1954 صوت"، و"تلفزيون سوريا". أحدث بحوثه: "صراع األجنحة السياسية داخل المؤسسة العسكرية السورية 
االنقاّلبات والتعددية السياسية" )2022( نشرته دورية "سياسات عربية" الصادرة عن المركز العربي لألبحاث ودراسة 
أندروز  سانت  لجامعة  التابع  السورية"  الدراسات  "مركز  في  ونُشرت  اإلنكليزية  إلى  الدراسة  وترجمت  السياسات، 

St Andrews بإسكتلندا.

االستعامر االستيطاين ووالدة السجناء الجدد: الهجرة من قطاع غزة )2022-2007(

تتساءل الورقة إذا ما كانت إسرائيل تُطبّق على قطاع غزّة سياسات تُفضي إلى تفريغه ديموغرافيًا منذ عام 1967، 
2007 هي خلق حالة هجرة جماعية  الغايات األساسية للحصار المفروض على القطاع منذ عام  وإذا ما كانت إحدى 
تفضي إلى هذا التفريغ. تتتبّع الورقة الخطاب الصهيوني االستيطاني وسياساته )لغة قادته وممارساته العملية( 
للعنف  إسرائيل  وممارسة  غزّة  قطاع  على  المفروض  الحصار  من  الرئيسة  األهداف  أحد  بأّن  السياق  هذا  في  وتحاّج 
بتركيبته  تخّل  تدريجية  هجرة  حالة  خلق  هو  سّكانه،  على  المستمرة  والنسقية(  والموسمية  )البطيئة  بأشكاله 
السّكانية وتخفض معّدالت الخصوبة، وأّن تأثير بعض الفاعلين السياسيين )حكومة حركة حماس والسلطة الفلسطينية 
بنية  وفق  سلًفا،  محّدد  بل  محصور،  معه،  والحدود  منه  الهجرة  ومسألة  القطاع  أوضاع  في  المصرية(  والسلطات 
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي. ولهذا الغرض، توظّف الورقة مفاهيم اإلبادة ومحو السّكان األصاّلنيين من ِقبَل 
المنظومة االستعمارية االستيطانية، وتستعرض السياق التاريخي لعاّلقة قطاع غزّة بإسرائيل منذ حرب حزيران/ يونيو 
1967، وتحلّل أوضاع القطاع سياسيًّا واجتماعيًّا، كما تدرس عوامل الجذب والطّرد المتعلّقة بهجرة الغّزيين في الفترة 

2007-2022، استناًدا إلى إحصاءات وبياناٍت رسمية، إضافة إلى 75 مقابلة بحثية ومجموعة بؤرية.
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أريج صباغ-خوري

عضو في مجلس إدارة مدى الكرمل - المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية ولجنة البحث األكاديمي التابعة 
البحثية في علَمي االجتماع السياسي والتاريخي، واالستعمار االستيطاني، والذاكرة، ودراسات  تتركز اهتماماتها  له. 
المواجهات  ستانفورد(  جامعة  مطبعة  )عن  المقبل  كتابها  يتفّحص  النقدية.  االجتماعية  والنظرية  األصليين،  السكان 
وخاّلله   1948 عام  قبل  فلسطين  شمال  في  يزرعيل  وادي  في  الفلسطينيين  والسّكان  الكيبوتس  مستوطني  بين 
ممارسات  على  االستيطاني،  االستعماري  األرشيف  في  عنها  كُشف  مصادر  على  اعتماًدا  الضوء،  يلقي  وهو  وبعده. 
أّن تمثيلهم الماضي  المستوطنين الصهيونيين االشتراكيين في شراء األماّلك ومصادرتها ومراكمتها بالسلب، وكيف 
سّهل التنّصل من حّق السّكان األصليين في السيادة. حصلت على الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة تل أبيب. ولها 
وتافتس،  براون  وجامعتَا  نيويورك  وجامعة  كولومبيا  جامعة  منها  رائدة،  جامعات  في  مكثفة  وتدريسية  بحثية  خبرة 
وشغلت مناصب ما بعد الدكتوراه فيها. نالت بحوثها دعًما من مؤسسات مثل فولبرايت وبارك وجامعة نيويورك وجامعة 
كولومبيا وجامعة تافتس، وغوغنهايم في الفترة األخيرة. نشرت مقاالت في مجاّلت مختلفة مثل "السياسة والمجتمع" 
 ،Theory and Society Theoretical Sociology، و"النظرية والمجتمع"  Politics and Society، و"علم االجتماع النظري" 

.Current Sociology "و"علم االجتماع الراهن

القدس: الرشط االستعامري االستيطاين، واملرونة املناهضة لالستعامر

الدولة اإلسرائيلية من  الواحدة. وتعمل أجهزة  العنصري  الفصل  القدس واقع دولة  المتغيرة في  الديناميات  تمثّل 
الفئات االجتماعية السياسية الذي يبرز في القدس على نحٍو  تراتب  القائمة على  خاّلل تطبيق الحوكمة المتمايزة 
الحادي والعشرين، نشأ واقع  القرن  العقد األول من  أوائل  العنصري" في  الفصل  إقامة "جدار  خاص. وبالتزامن مع 
جديد داخل حدود القدس. وبعد تغيرات سياسية، شهد سّكان القدس الشرقية الفلسطينيون - المفصولون بالقوة 
من بعض النواحي عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزّة - "الغزو" السريع لألراضي، من خاّلل ضّم الدولة 
إلى  الرامية  االستعمارية  العنف  ضروب  ترافقت  ولقد  االحتاّلل.  وأشكال  الفردي  االستيطاني  االستعماري  والتعدي 
السلب والمراقبة والضبط مع محاوالت الدولة اإلسرائيلية المنطوية على مفارقة والرامية إلى "الدمج" االقتصادي. 
واعتماًدا  القدس.  من  الشرقي  الجزء  في  واالقتصادية  التحتية  البنية  ضغوط  تخفف  بأن  والبلديات  الدولة  وتعهدت 
على تحليل تجريبي ألعمال الدولة المتنوعة، وعلى مقاباّلت مع 20 من القيادات الفلسطينية عبر فلسطين التاريخية 
ومع مقدسيين يعيشون في الجزء الشرقي من المدينة، يرسم هذا التدّخل ماّلمح عمليات معقدة وجدلية يتعرض 
لها الفلسطينيون في القدس، وأفعااًل سياسية وحضوًرا سياسيًا في ضوء غياب السيادة السياسية الفلسطينية. 
في  األخيرة  التحوالت  وتضع  الفلسطينية،  والممارسات  االستيطاني  االستعمار  تميّز  التي  االتجاهات  الورقة  وتُحلل 
القدس ضمن تاريٍخ أطول من االحتاّلل والممارسات المتغيرة لاّلستعمار االستيطاني والمرونة المحلية، ما يربط بين 

زمنيات 1948 و1967 والحاضر.
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آزادي سوبو

الساّلم  وبناء  النقدية،  الحضرية  الدراسات  بين  المعقدة  والمواجهة  االلتقاء  ضروب  على  وممارساتها  بحوثها  تركز 
وجغرافيات  الحرب،  بعد  ما  بجغرافيات  االهتمام  سيما  ال  االنتقالية،  العدالة  وسيرورات  القاعدية،  المستويات  على 
)غياب( العدالة والنزوح، إضافًة إلى نظريات المعرفة الراديكالية. وخاّلل السنوات الثماني الماضية، بنت روايات بصرية 
وإثنوغرافية تستكشف جغرافيات ما بعد الحرب وسرديات النزوح في السياقات األفغانية والفلسطينية والسورية، 
ُمْحِدثًَة تحواًل مفهوميًا إطاريًا جديًدا في دراسة إعادة اإلعمار بعد الحرب و)غياب( العدالة. وقد أتّمت مؤخرًا، بصفتها 
باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة مانشستر، مشروًعا حول تقاطع الفنون وبناء الساّلم، استقصت فيه 

دور الفن والجماليات والطرائق اإلبداعية في الممارسة الثورية.

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

ذاكرة الفلسطينيني الحّقة يف نهر البارد

تعيد هذه الورقة بحث االنتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق اإلنسان في أعقاب تدمير مخيم نهر البارد 
في عام 2007، مستخدمًة إبادة المدن أداًة نظرية ومنهجية للتحقيق على نحو سياقي في مختلف الروايات التي 
تصور ذكريات المخيم ما بعد الحرب وديناميكية المواجهة الفردية والجماعية النتهاكات الماضي. وهي تستكشف، 
لهذا الغرض، سرديات وقصًصا وذكريات تتركّز على الدمار والحصار والبيت المعلَّق أو الُمرَجأ وضرورة العودة وإحياء 
الذكرى وإعادة اإلعمار. وتتناول الورقة بالتفصيل التفاعل بين الذاكرة والحقيقة في مرحلة ما بعد دمار نهر البارد، 
العدالة  ممارسات  ومتغيرات  تكيّفهم  آليات  مستكشفًة  والرجال،  والشباب  النساء  تجربة  في  العدالة  تصّور  وتتأمل 
االنتقالية التي بدؤوا التعامل بها مع الظلم الذي عاشوه. وتسلّط الضوء، أخيرًا، على الدور المتزايد، إنما المهمل، 
لـ "مؤسسات الحقيقة" المحلية في تعزيز نضاالت الجماعة من أجل االعتراف والمساءلة وحقوق اإلنسان، وتأثير هذه 

المؤسسات المحلية في العدالة االنتقالية.
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أسعد الصالح

إنديانا  العليا في قسم لغات الشرق األوسط وثقافاتها في جامعة  الدراسات  العربي ومدير  أستاذ مشارك لألدب 
في بلومنغتون. وهو باحث متعدد الفروع العلمية، متخصص في األدب المقارن والدراسات الثقافية )الدكتوراه من 
العربي  بالشرق األوسط، وسورية والربيع  تتعلق  أعمااًل مختلفة حول مواضيع شتّى  2010(. نشر  أركنساس  جامعة 
والدراسات األدبية. من كتبه "أصوات الربيع العربي: قصص شخصية من الثورات العربية" )مطبعة جامعة كولومبيا، 
للثورة  التاريخي  و"المعجم   ،Voices of the Arab Spring: Personal Stories from the Arab Revolutions  )2015
 .Historical Dictionary of the Syrian Revolution and Civil War )2021 ،السورية والحرب األهلية" )رومان وليتلفيلد

له مؤلفات عديدة، إضافًة إلى التقارير السياسية والمداخل الموسوعية.

امرأة فلسطينية تبحث عن مكان: رحلة فدوى طوقان الجبلية

إّن كتاب فدوى طوقان "رحلة جبلية: رحلة صعبة" هو سيرة ذاتية تصّور معاناة امرأة فلسطينية ال يسمح اغترابها 
ونزوحها بأّي إحساس بالملكية أو االستقرار، على صعيد الذات أو الجسد أو العائلة، أو الوطن. وما أقترحه هو إعادة 
مع  فلسطين  في  العيش  بامتياز  تتمتع  كانت  حين  حتى  باالغتراب،  طوقان  إحساس  أّن  كيف  وتمحيص  النص  تفّحص 
عائلتها، يتيح للنص أن يظهر كما لو أنّه يَِسُم تجربة فلسطينية جمعية. وأرى أّن تفكيرها في حياتها ينطوي على 
تماٍه مع بقية النساء الفلسطينيات، ما يخلق احتمال )إساءة( قراءة نّصها على أنه "وثيقة اجتماعية" ليس لحياتها، 
الذاتية  السيرة  ويسّمى  الذاتية  السيرة  من  يناسبه  موضع  في  للنص  جديدة  قراءة  أقّدم  هكذا  كامل".  "لجيل  بل 
الجنس  الجنس. كما أوضح، ضمن هذا  الفلسطينيين من هذا  كتابات  بالرحلة سائد في  للمشردين، وهي سرد شبيه 
الفرعي، كيف يستجيب نّص طوقان لغياب الوطن بالبحث عن بدائل لمثل هذا الوطن في الكتابة؛ ألّن فعل الكتابة، بغّض 
النظر عن كيفية تفسيرنا له، هو ما تتحدى به طوقان التشرد، بخلق مساحة خاصة حيث يمكن الذات أن تجد صوتها كي 

تواجه أنظمة القهر جميًعا.
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إسالم ربيع

للمراقب  2019، ومنسق عام  الفلسطيني – ماس، منذ عام  االقتصادية  السياسات  أبحاث  باحث مساعد في معهد 
آفاق  لدراسة  ا  عامًّ منسًقا  عمل  وأخيرًا،  التنموي.  القدس  عنقود  لمشروع  ا  عامًّ منسًقا  عمل  الربعي.  االقتصادي 
التعاون والتكامل بين االقتصاد الفلسطيني في األراضي المحتلة واالقتصاد العربي في الداخل اإلسرائيلي. يضاف 
إلى ذلك مساهماته البحثية في مواضيع: االقتصاد الكلي، وسوق العمل الفلسطينية، والتجارة الدولية، والمالية 
العامة. سبق له العمل في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خاّلل الفترة 2015-2018، مساعًدا إحصائيًا في دائرة 
الحسابات القومية. حاصل على الماجستير في االقتصاد من جامعة بيرزيت في عام 2018، وعلى البكالوريوس في 

الرياضيات التطبيقية في االقتصاد من الجامعة ذاتها في عام 2013.

آفاق التعاون والتكامل االقتصادي الفلسطيني عرب الخط األخرض

تبحث الورقة على نحٍو معّمق طبيعة العاّلقات االقتصادية بين الفلسطينيين في األرض المحتلة 1967 وداخل فلسطين 
االقتصادي  التكامل  عناصر  إلى  يستند  التعاون  حالة  من  نوًعا  يحقق  بما  وتطويرها،  تعزيزها  وسبل   ،1948 المحتلة 
بين الطرفين. وتبين الورقة أّن العاّلقات االقتصادية بين الفلسطينيين على طرفَي الخط األخضر لم تبلغ حّد التكامل 
أوسلو؛  اتفاقيات  بعد  وتحديًدا  شهدتهما،  اللَذين  والتنوع  التوسع  من  الرغم  على  األدوار،  تقاسم  أو  والتنسيق 
العاّلقات على اختاّلف أشكالها وأنماطها رهينة للسياسات اإلسرائيلية والحالة األمنية والمنفعة  تزال هذه  حيث ال 
السياسات  بضعف  رئيس  نحو  على  التحديات  هذه  وارتبطت  األخرى.  التحديات  من  مجموعة  إلى  إضافًة  االقتصادية، 
الحكومية الفلسطينية المتعلقة بتعزيز العاّلقة االقتصادية مع فلسطينيّي الداخل، وضعف البيئة االستثمارية في 
فلسطين، وبعض المخاوف المرتبطة بتدفق رأس المال العربي إلى الضفة الغربية. وعلى الرغم من ضبابية الموقف 
والبيانات المتاحة، فإّن هذا ال يحول دون تعزيز هذه العاّلقة والوصول إلى مرحلة أكثر تقدًما. ويتجلى هذا االستنتاج 
من خاّلل المعطيات اإليجابية التي أظهرتها نتائج المسح الميداني والمقاباّلت الميدانية المعمقة التي أُجريت بهدف 
سّد الفجوات المعلوماتية القائمة، والتي أكّدت وجود آفاق واعدة لتحقيق المزيد من التعاون في المرحلة المقبلة، 
العاّلقات  لتنمية  عليها  والبناء  الحالية  االقتصادية  العاّلقات  تعزيز  في  الطرفين  لدى  قدًما  المضّي  نيّة  توافر  مع 
االقتصادية،  القطاعات  من  مجموعة  في  للتشبيك  قائمة  فرًصا  هناك  أّن  الورقة  وأوضحت  المستقبلية.  االقتصادية 

كالصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسياحة.



24

أرشف بدر

باحث وأكاديمي، حاصل على الدكتوراه في العلوم االجتماعية، والماجستير في الدراسات اإلسرائيلية، له عدة مقاالت 
محّكمة وكتب منشورة، مهتم باالجتماع السياسي، ودراسة االستعمار االستيطاني الصهيوني.

االستيطاين  االستعامر  ظل  يف  الفلسطينية  السلطة  لنيوليربالية  نقدية  قراءة 

الصهيوين

على  تنص  التي  الفرضية  فحص  بواسطة  الفلسطينية  للسلطة  السياسي  االقتصاد  تحليل  إلى  الورقة  تهدف 
هذا  عن  تفرع  النيوليبرالية.  األيديولوجيا  إلى  انتمائها  مدى  حول  يدور  رئيس  تساؤل  طرح  عبر  وذلك  نيوليبراليتها؛ 
الواقع  مع  تطابقها  مدى  وما  النيوليبرالية؟  األجندة  وما  النيوليبرالية؟  تعريف  ما  أهمها:  من  أسئلة  عدة  السؤال 
الفلسطيني؟ اعتمدت الورقة على دراسة حالة السلطة الفلسطينية، بواسطة إجراء مسح ألبرز األدبيات المنشورة 
1994-2021، ومن خاّلل تحليل اإلحصائيات والمصادر األولية المتعلقة بموضوع الورقة، وإجراء المقاباّلت.  في الفترة 
تنطلق الورقة من افتراض أّن تبني السلطة الفلسطينية بعض السياسات النيوليبرالية ال يعني بالضرورة صحة افتراض 
أنّها نيوليبرالية. تكمن أهمية الورقة في محاولتها الولوج في السجال النظري حول جوهر السلطة الفلسطينية، 
بما قد يفيد المهتمين بالشأن العام الفلسطيني وصانعي السياسات، مع ماّلحظة أّن الورقة ال تهتم بدراسة اآلثار 
السلبية للسياسات النيوليبرالية وتقييمها. وخلصت إلى أّن اعتبار السلطة الفلسطينية نيوليبرالية يتضمن مغالطة 

منطقية من حيث ربط المقدمات بالنتائج، ولكون وصمها بالنيوليبرالية يتناقض مع دورها الوظيفي.
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إليزابيث مارتني

الاّلهوت  تقاطع  عند  تعمل  ألمانيا.  ميونيخ،  في  ماكسيميليان  لودفيغ  جامعة  في  الدكتوراه  بعد  ما  باحثة 
واألنثروبولوجيا، ومجال تخصصها مسيحية الشرق األوسط، وفلسطين والدين المعيش. حازت الدكتوراه من جامعة 
إدنبرة. وكانت أطروحتها استكشافًا إثنوغرافيًا لقرية الطيبة المسيحية في وسط الضفة الغربية، استكشفت من خاّلله 
وانخراط  الفلسطينية،  المسيحية  الشعائر  وممارسة  الفلسطيني،  السياقي  والاّلهوت  التبشير،  تاريخ  مثل  مواضيع 
المسيحية  إلى  وليتلفيلد  رومان  "دليل  في  نشرت  الفلسطيني.  المجتمع  في  والسياسية  االجتماعية  الجماعات 
في الشرق األوسط" The Rowman & Littlefield Handbook of Christianity in the Middle East، و"تبادل: مجلة 
المسيحيات المعاصرة في سياقها" Exchange: Journal of Contemporary Christianities in Context، و"دراسات 

.Studies in World Christianity "في المسيحية العالمية

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

والسياسي  االجتماعي  بالسياق  العاّلقة  في  الفلسطينيَين  المسيحيَين  والممارسة  الفكر  الورقة  هذه  تتفّحص 
الدينية  التعبيرات  في  تجديًدا  أحدثت  القريب  التاريخ  تغيرات  أّن  وترى  الفلسطينية.  الغربية  الضفة  في  المتغير 
المسيحية الفلسطينية القديمة أعادت الجماعة من خاّلله ابتداع ذاتها وتكييف الهوتياتها وممارساتها مع األوضاع 
سياق  من  مستمدتَين  اإلثنوغرافية  الحالة  دراسات  من  دراستين  الورقة  وتقدم  المتغيرة.  والسياسية  االجتماعية 
ريفي فلسطيني. فهي تناقش، أواًل، كيف ينظر مسيحيو قرية الطيبة إلى الصلة بين قريتهم الحديثة والمكانين 
التوراتيَين أفرايم وعفرة. وترى أّن هذه التصورات عن نسب قديم اندمجت مع خطاب سياسي، وساعدت هذه الجماعة 
االستخدامات  على  ثانيًا،  وتركّز،  اإلقليمية.  والشرعية  التاريخي  باالنتماء  شعور  بناء  على  الفلسطينية  المسيحية 
وتعبيرات  القديس  هذا  تبجيل  بين  وبالربط  فلسطيني.  سياق  في  جرجس  للقديس  الروحية  والمعاني  السياسية 
الوعي الوطني، ترى أّن من الممكن تفسير شخصيات القديسين على أنّها نماذج للصمود الفلسطيني؛ ففي حين 
واصلت معاني القديسين التقليدية وجودها، تحولت الممارسات في األماكن المقدسة إلى طقوس هوية وانتماء، 

وتأكيد على األصاّلنية الفلسطينية واالرتباط باألرض.
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إيالن بابيه

مدير المركز األوروبي للدراسات الفلسطينية وزميل أول في معهد الدراسات العربية واإلساّلمية في جامعة إكستر 
في بريطانيا. ألّف ما يزيد على 20 كتابًا، من بينها "التطهير العرقي لفلسطين" )2006(، وألّف مع تشومسكي نوام 
كتاب "الحرب على غزة وعلى فلسطين". آخر كتابين له هما "رؤيتنا للتحرير" )مع رمزي بارود(، "وقاموس فلسطين 

التاريخي" )مع جوني منصور(.

الدراسات الفلسطينية: إنجازات وتوجهات مستقبلية

تقتفي هذه الورقة ظهور حقل استقصاء أكاديمي جديد ومثير وتطوره، أال وهو الدراسات الفلسطينية. وقد أظهر 
تمكن  عامة،  بصورة  الفلسطينية  والسردية  الماضي،  في  الفلسطينية  الدعاوى  من  كثيرًا  أن  هذا  االستقصاء  حقل 
البرهنة عليها من خاّلل البحث األكاديمي المناسب والمهني. تدين الدراسات الفلسطينية بظهورها لمرونة الباحثين 
أبرز  من  وكان  االنتداب.  فترة  في  الفكرية  الحياة  استئناف  من  النكبة،  من  الرغم  على  تمّكنوا،  الذين  الفلسطينيين 
إنجازاتها إنشاء مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت في عام 1965. وقد قّدم الباحثون هناك 
الذي  التشرذم  من  الرغم  وعلى  االستيطاني.  لاّلستعمار  مفهومي  إطار  من  اآلن  الفلسطينية  الدراسات  يلهم  ما 
أحدثته النكبة، واالحتاّلل اإلسرائيلي لبيروت في عام 1982 واستياّلء إسرائيل على أرشيف مركز األبحاث، تواصل البحث 
الفلسطيني، وبرز جيل جديد مثير لإلعجاب من الفلسطينيين وباحثي فلسطين في دراسات فلسطينية قليلة، وعدد 
الدراسات  النجاح، فإّن  الرغم من هذا  تركز على فلسطين. على  التي  العالمية  البرامج في األكاديميا  قليل جًدا من 
الفلسطينية تتعرض لهجوم اللوبي اإلسرائيلي الذي يحاول نزع الشرعية عنها. لكن مصير هذه المحاوالت كان الفشل 
ا من النضال من أجل التحرير والعدالة  إلى اآلن، لتبقى الدراسات الفلسطينية، باعتبارها بحثًا ملتزًما ومهنيًا، جزًءا مهمًّ

في فلسطين.
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أمين يوسف

2004. عميد سابق لكلية اآلداب  أستاذ جامعي يعمل في الجامعة العربية األميركية في جنين بفلسطين منذ عام 
في الفترة 2015-2017، ورئيس مجلس إدارة مركز السياسات ودراسات حل الصراع في الفترة 2019-2021 في الجامعة 
نفسها. له العديد من الكتب والمقاالت العلمية المحكمة، منها كتاب "إسرائيل والقوى الصاعدة: العاّلقة مع تركيا 
والصين والهند وروسيا" من منشورات مدار للدراسات اإلسرائيلية )2011(. يحاضر حاليًا في برنامج الماجستير والدكتوراه 
خمسين  من  أكثر  على  وأشرف  فلسطين،  في  االجتماع  وعلم  الدولية  والعاّلقات  والتنمية  الصراعات  حل  برامج  في 
أطروحة في برامج الدراسات العليا محليًا وخارجيًا، وفي برامج مختلفة في تخصصه وشارك في اإلشراف عليها. تركز 

اهتماماته البحثية على حل الصراعات واألمن اإلنساني والمجتمع المدني والنخبة السياسية، والحركات االجتماعية.

إعادة تأطري املقاومة الثقافية يف فلسطني يف ضوء تجربة املرسح الوطني

تُعّد هذه الورقة استشرافية بأبعادها النظرية والميدانية ألنها تحاول إعادة موضعة مفهوم المقاومة الثقافية 
في سياق تجربة المسرح الوطني الفلسطيني على اعتبار أنه جزء أصيل من الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، 
وله امتدادات معرفية مع بناء الهوية الوطنية بعد تعثّر الوصول إلى الدولة المستقلة صاحبة السيادة، كما يُعتبر 
مفهوم المقاومة الثقافية من األدوات واالستراتيجيات التي يستخدمها الفلسطينيون اليوم أداًة لتحويل الصراع مع 
دولة االحتاّلل في ضوء الخلل في موازين القوة والقهر الميداني. إّن المقاومة الثقافية تُعتبر أحد تجليات المقاومة 
المستقبلي  التغيير  بفرص  مرتبطة  ووطنية  واجتماعية  تنظيمية  مضامين  لها  يكون  بحيث  عاّم،  نحٍو  على  الوطنية 
في مسرح الصراع مع دولة االحتاّلل وفي ظل أوضاع ميدانية وسياسية معقدة؛ لذلك تحاول هذه الورقة اإلجابة عن 
لة بمضامين نظرية أهمها: كيف يمكن إعادة قراءة دور المسرح الوطني في  مجموعة من األسئلة االفتراضية المحمَّ
سياق المقاومة الثقافية اليوم؟ وكيف تأثرت هذه القراءات التحليلية المعرفية والميدانية بالظروف العامة التي تمر 
بها الحالة الوطنية؟ وهل يمكن االستفادة من التجارب العالمية والتأطيرات النظرية إلعادة وصف حالة المسرح الوطني 
عن  المسرح  وخبراء  الميدانيين  الناشطين  انطباعات  هي  وكيف  عارمة؟  ملحمية  وطنية  حالة  باعتبارها  الفلسطيني 
حالة المسرح الوطني ودوره ووظائفه في مرحلة معقدة شهدت انسداًدا سياسيًا وتراجًعا للنخبة السياسية وتجدد 
المواجهة مع دولة االحتاّلل بكل األشكال السلمية والثقافية والاّلعنفية من جهة، والعسكرية الميدانية من جهة أخرى.
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بالل سالمية

مرشح لنيل الدكتوراه في العاّلقات الدولية والعلوم السياسية في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في 
جنيف، وتركز رسالته على كيفية تشّكل النظم السياسية في غياب احتكار العنف. يعمل باحثًا في مركز دراسات الصراع 

والتنمية وبناء الساّلم في جنيف ضمن مشروع "ابن عصره: تأثير السياسات الدولية في عمليات بناء الساّلم".

كيف تجري مقاربة فلسطني وإنشاؤها أكادميًيا يف تركيا؟

على  التركيز  خاّلل  من  التركية  األكاديمية  األوساط  في  الفلسطينية  المسألة  مقاربة  كيفية  في  الورقة  هذه  تبحث 
أطروحات الماجستير والدكتوراه حول القضية الفلسطينية، التي كُتبت في أقسام العلوم السياسية و/ أو العاّلقات 
الدولية في الجامعات التركية في الفترة 1990-2021. تبدأ الورقة بلمحة موجزة عن تطور الدراسات الفلسطينية في 
تركيا. ومن ثم، تقدم عرًضا لقاعدة البيانات "أطروحات تركية عن فلسطين: 1990-2021" التي تضم 99 أطروحة مكتوبة 
أطروحات   208 بين  من  الفلسطينية،  القضية  وتتناول  السياسية  العلوم  أو  و/  الدولية  العاّلقات  تخصص  إطار  في 
العقدين  في  فلسطين  عن  األطروحات  عدد  زيادة   )1 الورقة:  تظهر  البيانات،  تحليل  خاّلل  من  مختلفة.  تخصصات  في 
الفلسطينية  للدراسات  أّي جامعة أو مشرف  2( غياب احتكار  الماضيين، بمساهمة ملحوظة من الطاّلب غير األتراك، 
في تركيا، 3( هناك ارتباك واضح في كيفية تأطير القضية الفلسطينية الذي جرى في أطر مختلفة، مع غياٍب ملحوظ 
4( السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية  لمقاربات "االستعمار االستيطاني" و"النضال ضد االستعمار" 
وتشابكاتها مع السياسة الداخلية هي الموضوع األبرز بين األطروحات. تُختم الورقة بتوصيات لتحسين مكانة الدراسات 

الفلسطينية في تركيا.
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بالل شلش

باحث في مشروع توثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، مرشح لنيل الدكتوراه 
في العلوم االجتماعية في جامعة بيرزيت، يتمحور عمله البحثي حول تاريخ المقاومة الفلسطينية المسلحة على 
المدى الطويل، مع اهتماٍم خاص بحرب 1947-1949، وسنوات 1967-1970. صدر له في هذا المجال كتابان، هما كتاب 
"يافا دٌم على حجر.. حامية يافا وفعلها العسكري: دراسة ووثائق" )كانون األول/ ديسمبر -1947 نيسان/ أبريل 1948( 
المقدس دراسة وتحقيق"  الجهاد  الريماوي عن  القديم.. نصوص قاسم  السور  "داخل  )2019(، وكتاب  في مجلدين 
)2020(. وسيصدر له قريبًا "شيٌء عابر... أوراق حمدي طاهر كنعان عن احتاّلل نابلس )حزيران/ يونيو -1967 آذار/ مارس 

1969(؛ مذكرات ووثائق".

اختزال أو "ما كنش فيه"! عن الروايات الشفوية مصدًرا غائًبا للتأريخ العسكري لحرب 

فلسطني 1949-1947

الرواية  مشاريع  في  مركزيًا  حضوًرا  آخر،  إلى  باحث  من  وتحقيبها  مسمياتها  اختلفت  وإن   ،1949-1947 حرب  حضرَْت 
الشفوية المختلفة. وكان من أبرز هذه المشاريع مشروع جامعة بيرزيت لتوثيق القرى المدمرة، ومشروع "برنامج 
شهادات النكبة". حاولت هذه الورقة مراجعة مخرجات المشروَعين بحثًا عن انعكاس حضور التأريخ العسكري للحرب 
في هذه الروايات الشفوية. وخلصت إلى أن الروايات الشفوية المسندة لهذا الصنف من التأريخ بقيت محدودة، إذ 
إن الروايات المنتجة كانت انعكاًسا لحاجات تحددت مسبًقا، وفًقا ألجندات بحثية محددة، ارتبط بعضها بتوجهات الباحثين 
يكن  ولم  الصهيونية،  المعرفة  خصوًصا  حولها،  المنتجة  التاريخية  والمعرفة  للحرب  بنظرتهم  أو  البحثية،  الرئيسين 
التأريخ العسكري بالنسبة إليها إال هامًشا. وبهذا قيّدت األجندات المسبقة التي تفترض نمطًا معيًّنا من األسئلة، حدود 
اإلجابات، وممكنات الروايات الشفوية المتعلقة بالحرب. وبالنظر إلى النموذج االستثنائي، أي مقاباّلت برنامج شهادات 
النكبة، وجد أّن نمط إدارة المحاورة كان عاماًّل رئيًسا في الحّد من الروايات الشفوية التي من الممكن أن تسهم في 

التأريخ العسكري.
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بيرتو ستيفانيني

طالب دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة إدنبرة. نشر مقااًل محّكًما حول مقاومة االستعمار وله فصل في كتاب 
"غزّة المفتوحة: بنى األمل" Open Gaza: Architectures of Hope )2021(، وهو محرر كتاب "70 عاًما على األونروا: الاّلجئون 

.)2020( UNRWA at 70: Palestinian Refugees in Context  "الفلسطينيون في السياق

من  اإلنساين  "COGAT" والنمط  املناطق  يف  الحكومة  أعامل  تنسيق  وحدة 

االستعامر االستيطاين

المناطق  في  الحكومة  أعمال  تنسيق  وحدة  المسّماة  اإلسرائيلية  المدنية   - العسكرية  البنية  الورقة  هذه  تتفّحص 
االستيطاني  االستعمار  دراسات  حقلَْي  بين  تربط  وهي  االستيطاني.  الحكم  من  اإلنساني  نمطها  في   COGAT
والدراسات اإلنسانية الستكشاف جانب أقّل بحثًا بين جوانب نظام الحكم اإلسرائيلي. تجمع الورقة، من حيث المنهج، 
بين تحليل مطّلع تاريخيًا واستخدام المقاباّلت اإلثنوغرافية. وتضع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق ضمن 
سلسلة نسب طويلة من المحاوالت الصهيونية للتعامل مع "مشكلة" السّكان األصليين في مرحلة ما قبل النكبة وإعادة 
بناء هذا الجهاز منذ عام 1967. ويرى الباحث، بناًء على أربعين مقابلة مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين 
ومستوطنين وعاملين في المنظمات اإلنسانية غير الحكومية، إلى جانب مواد في ملفات ويكيليكس، أّن السيطرة 
السياسية الحيوية التي تمارسها وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق على الفلسطينيين، بوصفهم مجرد 
الذين  األصليين  السكان  إبقاء  إلى  والرامية  باألرض  الخاصة  االستيطانية  الدولة  استراتيجية  تعكس  إنسانية،  مشكلة 
ُجرّدوا من أرضهم داخل جيوب مبعثرة. ولقد بات إنتاج السكان الفلسطينيين بوصفهم مشكلة إنسانية شكاًّل بارزًا من 
التي يجري  الذاتية  إّن دراسة هذا الشكل من أشكال  التمرد اإلسرائيلية.  الضبط في عمليات مكافحة  أشكال سلطة 
القوة  إنتاج  إعادة  لفهم  مهّم  أمر  هي  الفلسطيني  اآلخر  تجاه  إنسانية  أنها  على  االستيطانية  الذات  تكوين  فيها 

االستعمارية االستيطانية.
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ثائر هستنجس

طالب دكتوراه في قسم األنثروبولوجيا في مركز جامعة مدينة نيويورك للدراسات العليا. العنوان المؤقت لمشروع 
المطلوب على  المقدسيين، وحفاظهم  الفلسطينيين  القدس، ويركّز على  الحياة" في  أطروحته هو حوكمة "مركز 
كيف  األطروحة  وتتقصى  المتشددة.  الوحشية  السياسة  ضمن  يتخذونها  التي  والسياسات  الدائمة،  اإلقامة  حالة 
تتشكل أزمات االستعمار وتتمظهر في الحياة اليومية، والتصدعات التي يكشف عنها االهتمام بالفضاءات الحميمية 
والعاّلقات الوثيقة والبيت. وتقع األطروحة عند تقاطع أنثروبولوجيا الحوكمة والبيروقراطية ودراسات االستعمار بما 

في ذلك االستعمار االستيطاني، وتاريخ العلوم، ال سيما الديموغرافيا.

حول أزمة التوازن الدميوغرايف واألغلبية يف القدس

من األفضل فهم أزمة الديموغرافيا على أنّها تعبير عن قلق استعماري استيطاني حيال األغلبية الطفيفة للسّكان 
ممارسة  على  المؤسسية  والقدرة  الديموغرافية  المعرفة  وتَُعّد  اإلسرائيلي.  الحكم  تحت  األصليين  الفلسطينيين 
هندسة اجتماعية أمرًا محوريًا بالنسبة إلى قدرة دولة المستوطنين على البقاء وتفعيل السيادة من خاّلل اإلحاّلل. 
أو  استراتيجية  فضاءات  ضمن  وجودهم  وإدارة  البيولوجي،  تكاثرهم  ومعدالت  الموجودين،  السّكان  فمعرفة 
أيديولوجية رئيسة مثل القدس، جميعها خصائص للحوكمة الديموغرافية. ومن المهم اإلشارة إلى أّن محاولة إنتاج 
أغلبية ديموغرافية يهودية إسرائيلية تفوق الفلسطينيين في القدس باءت بالفشل. لكّن حالة اإلقامة الدائمة في 
طوال  "األزمة"  تلك  ضمن  موقعهم  على  التفاوض  في  األفراد  الفلسطينيين  عاتق  على  المسؤولية  تضع  القدس 
حياتهم. ومع أّن إسرائيل لم تنجح في تهدئة "األزمة الديموغرافية" التي كثيرًا ما يُستشهد بها والمتعلقة بتراجع 
األغلبية اليهودية، فإنّها نقلت "األزمة" إلى الفضاءات الحميمية في منازل سكان المدينة الفلسطينيين وحياتهم 
وتناقضات  شروط  تفّحص  خاّلله  من  يمكن  مؤسسي  موقع  أنها  على  للديموغرافيا  تعريًفا  الورقة  وتقترح  اليومية. 

شكل استعماري من أشكال السياسات الحيوية منغرس في اقتصاد سياسي للتقنيات الحوكمية.
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جوين منصور

مؤرخ وباحث ومحاضر من حيفا )فلسطين(. عمل في حقل التدريس األكاديمي قرابة أربعة عقود. صدر له العديد من 
الدراسات والبحوث، ومن أبرزها الكتب التالية: "المؤسسة العسكرية في إسرائيل"، و"االستيطان اإلسرائيلي"، و"الخط 
الحديدي الحجازي"، و"معجم المصطلحات واألعاّلم الصهيونية واإلسرائيلية"، و"إسرائيل األخرى: نظرة من الداخل"، 
و"مسافة بين دولتين"، و"شوارع حيفا العربية"، و"حيفا الكلمة التي صارت مدينة"، و"مئوية تصريح بلفور"، و"عقيلة 
آغا الحاسي"، و"التدين في مناهج وكتب التدريس في المدارس اإلسرائيلية"، و"قاموس تاريخ فلسطين" )باإلنكليزية( 
بالشراكة مع المؤرخ إياّلن بابيه، وغيرها. شارك في العديد من المؤتمرات في مجاله البحثي واألكاديمي. وحّرر عدًدا 
على  حاليًا  يعكف  وأجنبية.  عربية  دوريات  في  المحّكمة  والبحوث  المقاالت  من  العديد  ونشر  األكاديمية  الكتب  من 

دراسة النزوح داخل فلسطين في العقد األول بعد النكبة.

املشهد الثقايف الفلسطيني يف زمن االنتداب: صحيفتا "الكرمل" و"فلسطني" 

منوذًجا

فترة  في  وحيفا  والقدس  يافا  المركزية:  المدن  في  وأساًسا  الفلسطيني،  الثقافي  المشهد  الورقة  هذه  تدرس 
صحيفتَي  في  نُشرت  والتي  خصوًصا،  الثقافية  اإلعاّلنات  على  االعتماد  خاّلل  من   ،)1948-1918( البريطاني  االنتداب 
عروض  مجاالت:  في  كانت  الثقافية  واإلعاّلنات  يافا(.  في  تصدر  )كانت  و"فلسطين"  حيفا(،  في  تصدر  )كانت  "الكرمل" 
السينمائية  األفاّلم  وعروض  مصر،  من  خصوًصا  المجاورة،  العربية  الباّلد  من  أو  فلسطيني  إنتاج  من  المسرحيات 
ألفاّلم عربية أو أجنبية إنكليزية وأميركية في األساس، وعروض غنائية لمغنين عرب وأجانب وصلوا إلى هذه المدن، 
ومحاضرات متنوعة في السياسة والحياة االجتماعية واالقتصادية والصحية، وعروض رياضية، مطاعم ومقاٍه ودورها 
في العملية الثقافية. وتتعمق الورقة في طريقة تطور اإلعاّلنات عبر العقود الثاّلثة لاّلنتداب في فلسطين. واللغة 
التي تطورت بفعل مؤثرات دخيلة من اللغتين اإلنكليزية والفرنسية في األساس. وكيف أثرت هذه اللغة في تكوين 
معجم ثقافي واجتماعي مؤثّر داخل الشرائح المجتمعية المستهلكة لإلنتاج الثقافي سواء أكان فلسطينيًا أم من 
خارج فلسطين. وتفحص الكلمات والجمل الجديدة التي تأثرت باللغات األجنبية، وكيف أصبحت جزًءا من مكونات اللغة 
والمشهد الثقافي الفلسطيني. اختيار الصحيفتين المذكورتين ليس مصادفة، ألنهما نشأتا في مدينتين ساحليتين 
منكشفتين على التغلغل الثقافي كما التغلغل االقتصادي؛ وأيًضا ألن فيهما وفي القدس، التي تشكل مركزًا اجتماعيًا 
ا، مركز الحياة الثقافية في فلسطين ونواتها. وعكست اإلعاّلنات في هاتين الصحيفتين طبيعة المشهد  وثقافيًا مهمًّ

الثقافي الجديد وطريقة التعامل معه لغويًا واجتماعيًا وتجاريًا.



33

حسن أيوب

 )2009( الماجستير  أكمل  فلسطين.  في  الوطنية  النجاح  جامعة  في  السياسية  العلوم  قسم  في  مساعد  أستاذ 
عمل  األميركية.  المتحدة  الواليات  دنفر،  بجامعة  الدولية  للدراسات  كوربل  جوزيف  مدرسة  في   )2012( والدكتوراه 
أستاًذا زائرًا في المدرسة نفسها خاّلل عاَمي 2019 و2020. يركّز في أبحاثه على الدراسات الفلسطينية، واالستعمار 
االستيطاني، وسياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط، وعلم االجتماع السياسي، والتغيير السياسي، وتحديات 
تمّكن،  اإلنسان.  وحقوق  الرشيد  والحكم  النزاعات  حل  موضوعات  على  المهني  التدريب  في  أيًضا  ويعمل  التنمية، 
لطاّلب  جديدة  دولية  فرص  إتاحة  من  الوطنية،  النجاح  جامعة  في  السياسية  العلوم  قسم  رئاسة  في  عمله  خاّلل 

البكالوريوس والماجستير وأعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث المشتركة والتبادل األكاديمي.

والفصل  النيوكولونيالية  للسيطرة  إدامة  االستيطاين:  االستعامر  ورشط  التنمية 

العنرصي

 1967 عام  المحتلة  الفلسطينية  المناطق  في  "إسرائيل"  لوجود  المفاهيمي  التأطير  مشكلة  على  الورقة  تركز 
)م. ف. م( وعاّلقة فهمها بواقع تجارب التنمية. وإذا ما كانت "إسرائيل" هجيًنا بين خصائص االستعمار االستيطاني 
منظومات  خاّلل  من  االستيطاني،  االستعمار  إن  تقول  المركزية  الفرضية  فإن  العسكري،  واالحتاّلل  والنيوكولونيالية 
السيطرة الخاصة به )أدوات القوة المادية واإلكراهية(: كاستغاّلل عملية التسوية عبر اشتراط األمن لتحقيق الساّلم، 
عمل  قد  القانونية،  والبنية  والتشريعات  الجغرافيا،  وتفتيت  األراضي  ومصادرة  والحصار،  اإلغاّلق  وسياسات  والجدار 
على خلق بنى اقتصادية غير تنموية، تتاّلءم مع عاّلقات القوة في سياقها االستعماري االستيطاني، وتعيد إنتاجها  
في إطار منظومة الفصل العنصري. وبما أن المقاربة البنيوية هي اإلطار المنهجي للدراسة، فإن المنهج التفكيكي 
النقدي، القائم على دراسة استراتيجية سياسية – اقتصادية وجيوسياسية لمظاهر التنمية، هو أساس طرح تساؤالت 

التسلسل الهرمي بين الُمستعِمر والُمستعَمر.
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حسني مليطات

المقارن  األدب  في  متخصص  مدريد،  في  أوتونوما  جامعة  من  الدكتوراه  على  حاصل  ومترجم،  وأكاديمي  باحث 
في  شارك  األميركية.  العربية  والجامعة  بيرزيت،  جامعة  في  مساعًدا  أستاًذا  يعمل  والفنية،  الثقافية  والدراسات 
الكتب  المختلفة، وترجم عدًدا من  الدولية  المجاّلت  الدولية، ونشر بحوثًا علمية في عدد من  المؤتمرات  العديد من 

الفكرية واألدبية من اللغة اإلسبانية إلى اللغة العربية.

متثيل القضية الفلسطينية يف الخطاب االسترشاقي اإلسباين املعارص

يَدرس الباحث في هذه الورقة تمثيل القضية الفلسطينية من منظور المستشرقين اإلسبان المعاصرين، متخًذا من أعمال 
خوان غويتيسولو وإميليو فيّرين وإساييس باّرينيادا، نماذج على ذلك. ويرى أن أعمال هؤالء تتضمن "رؤية" مهمة 
البنيوي" ألعمالهم، مفسرًا  إليه القضية، وأوضح ذلك من خاّلل دراسة "الشكل  التعبير عن المسار الذي وصلت  في 
من خاّلله "كيفية" تمثيل القضية، والهدف من ذلك. ويسعى الباحث من خاّلل هذه األعمال لدراسة النظرية الشمولية 
االستشراقية للحالة التي مرّت وما زالت تمّر بها فلسطين، ويخلص إلى عدة نتائج، منها: اهتمام المستشرقين اإلسبان 

بالقضية الفلسطينية، والتخصص فيها أكاديميًا، والمتابعة المتسلسلة ألحداثها التاريخية الحديثة.
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الحسني شكراين

أستاذ مشارك، متخصص في القانون الدولي والعاّلقات الدولية بجامعة القاضي عياض - مراكش. حاز دكتوراه الدولة 
المرصد  مدير  المتوسط".  األبيض  البحر  حوض  في  البيئة  حماية  في  لاّلستثمار  األوروبي  البنك  "دور  موضوع:  في 
المغربي لألجيال المقبلة، وعضو مختبر الدراسات الدولية حول إدارة األزمات، ومدير الكتاب العربي للقانون الدولي، 
وعمل خازنًا مكلًفا باألداء لدى وزارة المالية المغربية في المدة 2002-2014. من اهتماماته البحثية القانون الدولي 
البيئي، والمياه، والتغير المناخي، وحقوق األجيال المقبلة. ومن إصداراته: "تناقضات القانون الدولي. مدخل تحليلي"، 

عن مركز دراسات الوحدة العربية )2019(. 

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

للجدار اإلرسائييل العازل

خنق  على  اإلسرائيلي  االحتاّلل  سلطة  تعمل  لذلك  حدود،  صراع  وليس  وجود  صراع  هو  اإلسرائيلي   - العربي  الصراع 
العالم. وال شك في  الفلسطيني بغرض تهجيره وفصله عن األهل والَمزَارع أو جعله يعيش في كانتونات معزولة عن 
لذا، تعمل  بالمفهوم اإلسرائيلي.  الواقع، أي ضمان االستقرار واألمن  األمر  ترسيخ  أجل  أنها تقوم بجهود واسعة من 
الورقة على تحديد اإلكراهات التي يتعرض لها الفلسطيني، مع االهتمام بالفرص التي يمكن أن توفّرها اآلليات الدولية 
والممارسات العملية ألحكام القضاء والتحكيم الدوليَين وجهود المنتظم الدولي والمنظمات اإلقليمية من أجل ضمان 
اإلسرائيلي   – العربي  الصراع  في  البيئية  المعضلة  على  التركيز  جرى  لقد  مستدامة.  بيئة  في  العيش  في  الحق 
وتداعياتها المناخية بدراسة آثار الجدار اإلسرائيلي العازل في حياة الفلسطينيين واألجيال المقبلة من منظور الرأي 
بها  الملحقة  والبروتوكوالت    ،)1949( جنيف  التفاقيات  إغفاٍل  دون  من   ،)2004( الدولية  العدل  لمحكمة  االستشاري 
)1977(، وبعض االتفاقيات الدولية ذات الصلة، ونظام روما األساسي )1998(،  مع األخذ في االعتبار قضايا ذات صلة 
بالتعويض، كقضية مصنع شورزو بين ألمانيا وبولونيا )13 أيلول/ سبتمبر 1928(، ومشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس 

بين المجر وسلوفاكيا )1997(، وقضية نيكاراغوا ضد كوستاريكا )2018(، وغير ذلك.
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حال نوفل

أستاذة فخرية، تشرف على أطروحات الدكتوراه في مجال الديموغرافيا والدراسات السكانية في المعهد العالي 
السكان  قضايا  في  دولية  خبيرة  اللبنانية.  بالجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  في  للدكتوراه 
 .IUSSP والتنمية واستراتيجياتها. عضو في منظمات أممية عدة، من بينها االتحاد الدولي للدراسة العلمية للسكان
عملت خبيرة ديموغرافية مع العديد من المؤسسات الوطنية والوزارات والمؤسسات الخاصة )الجامعة األميركية في 
بيروت، جامعة الحكمة، كلية الطب في جامعة القديس يوسف، وغير ذلك(. تَمثّل أهم تعاون إقليمي لها في تنفيذ 
"المسح اللبناني لصحة األم والطفل" في إطار "المشروع العربي للنهوض بالطفولة"، جامعة الدول العربية. عملت 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" ESCWA التابعة لألمم 
المتحدة  وصندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، ومنظمة األمم المتحدة 

للطفولة، "اليونيسف" UNICEF، ومنظمة العمل الدولية ILO، والبنك الدولي. لها كتب ودراسات ومقاالت منشورة.

دميوغرافية الفلسطينيني

السكان  على  عامة  نظرة  إلقاء  محاولة  خاّلل  من  الفلسطيني"،  "الشعب  على  التركيز  إلى  الورقة  هذه  تسعى 
15 مليون نسمة، وهم منتشرون في كل أصقاع  2023( إلى  الفلسطينيين في العالم، إذ يصل عددهم اليوم )عام 
األرض. قد يرى المرء أّن العدد متواضع، إال أن هذا التقدير قد يكون أقل من الواقع، كما هو الحال مع الشعوب المشتتة 
على نحٍو قوّي. ولكن بالنسبة إلى الفلسطينيين، وألسباب سياسية واضحة، للعدد أهمية استراتيجية. ففي الوقت 
الذي تتراجع فيه األرض تحت أقدامهم، وعندما تتراكم االنتكاسات السياسية، يمثّل فرْض الفلسطينيين ألنفسهم من 

خاّلل ثقل أعدادهم، ميزًة ليست رمزية فقط، بل لكي يظلّوا مرئيّين أيًضا.

على  العالم،  في  الفلسطيني  للوجود  الكامل  النطاق  من  ممكن  قدٍر  أكبر  تغطية  في  الورقة  هذه  هدف  يتمثل 
الرغم من أّن هذه المحاولة تعتريها صعوبات أهمها نقص البيانات الكافية. كان هدفنا في األساس تحديد الوجود 
ارتأينا تغطية الوجود الفلسطيني  أنحاء العالم، حتى في أكثر األماكن غير المتوقعة. لكن  الفلسطيني في جميع 
دراسة  وجرت  دولة،  عشرين  حوالى  مجموعه  ما  أي  تشيلي،  إلى  وصواًل  التاريخية  وفلسطين  فلسطين  دولة  في 
الشتات القريب من الدول العربية في الشرق األدنى والخليج، إلى أميركا، مروًرا بأوروبا الغربية والدول اإلسكندنافية، 
والكشف عن العديد من العوائق بسبب نقص البيانات والتناقضات في التقديرات. أخيرًا، تقّدم الورقة اقتراحات من أجل 

تحسين وسائل التعرف إلى عدد الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.
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خالد عنبتاوي

طالب دكتوراه في معهد جنيف للدراسات العليا. تتركّز اهتماماته البحثية في دراسات سوسيولوجيا الهوية والحيّز 
- االستيطاني. عمل باحثًا في مركز "مدى الكرمل" - حيفا، والمركز الفلسطيني للدراسات  في الواقع االستعماري 
اإلسرائيلية "مدار" في رام الله. نُشرت له مواد في عدد من المنّصات األكاديمية والثقافية. منها دراسة "المسيحيين 
في فلسطين الداخل" ستصدر قريبًا عن "ويبف أند ستوك" وجامعة دار الكلمة، ودراسة "العاّلقة بين إسرائيل ويهود 
العالم"، عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ودراسة عن وعد بلفور في مجلّة "دراسات إسرائيلية – مدار"، ودراسة 

عن الحكم العسكري في الضفة الغربية صدرت عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار"، وغيرها.

قراءة سوسيولوجية يف مالمح هّبة الكرامة والتحوالت لدى فلسطينّيي الـ 48

تتتبّع هذه الورقة هبّة الكرامة 2021 في أراضي عام 1948 بوصفها تعبيرًا عن فصٍل جديد في العاّلقات بين المجتمع 
الفلسطيني في الداخل والمؤسسة الصهيونية. تراكم الهبّة على ذاكرة من الرفض واألمل مًعا تََشّكاّل بعد موجة 
2013. وتجادل في أّن اللحظة  هبّات شعبية خاّلل العقد األخير حققت إنجازات ملموسة وواضحة كـ "هبّة برافر" عام 
المفّجرة لحدث الهبّة قد عبّرت عن نقطة تقاطع لسيرورة تحوالت جدلية جرت في العقدين األخيرين بين أضاّلع الثالوث: 
)أ( إسرائيل والصهيونية، )ب( المجتمع الفلسطيني في الداخل، )ج( القضية الفلسطينية. وتفترض أّن بعَدي االستعمار 
والنيوليبرالية قد تعززّا في النظام اإلسرائيلي خاّلل العقدين األخيرين، وترّسخت معهما تقنيات من المحو والضبط 
الكرامة  الشعبي في هبّة  الحراك  التغييرات وغيرها في نمط  أثّرت هذه  الداخل.  الفلسطينيين في  تجاه  واالحتواء 
الثانية على سبيل المثال(، كالتحّول في جغرافيا الهبّة وانتقالها إلى المدن المختلطة والنقب  )مقارنًة باالنتفاضة 
عاّلقة  بوصفها  اليهودي  مع  العاّلقة  تعريف  أعيد  كما  األخيرة.  اإلسرائيلية  بالسياسات  تأثّرًا  األشد  المناطق  كونها 
مستوطن وأصاّلني في هذه المناطق وكانت االشتباكات مع المستوطنين مثااًل على ذلك. وتميّز نمط العمل الشعبي 
بسطوة التنظّم القاعدي غير المركزي أو الحزبي. وتنّوعت القاعدة االجتماعية - االقتصادية للهبّة، إذ تصّدرتها هذه 
باشتداد  الحراكي  فعلها  تأثَّر  الغالب  في  اقتصاديًا   - اجتماعيًا  مستضعفة  شرائح  هي  جديدة،  شعبية  شرائح  المرة 
السياسات النيوليبرالية اإلسرائيلية. كما استقرّت شعارات الوحدة واألمل في قاموس الهبّة تعبيرًا عن نقطة تقاطع 

بين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية والخط األخضر.
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خلود العجارمة

الدراسات  قسم  في  محاضرة  وهي  جوائز.  حازت  أفاّلم  وصانعة  فوتوغرافية  ومصورة  فلسطينية  أنثروبولوجية 
اإلساّلمية والشرق أوسطية بجامعة إدنبرة )المملكة المتحدة(. حاصلة على الدكتوراه في األنثروبولوجيا االجتماعية 
والدراسة المقارنة للدين من جامعة غرونينغن )هولندا(، وعلى الماجستير في دراسات الساّلم والصراع )من جامعة 
كوفنتري، إنكلترا(، والماجستير في األنثروبولوجيا ودراسات التنمية )من جامعة بيرغن، النرويج(. تعمل في مجاالت 
والثقافة  اإلنسان  وحقوق  والهجرة  والمياه  الشبابية  والقيادة  والجندر  الاّلجئين  ودراسات  واإلساّلم  األنثروبولوجيا 

البصرية في فلسطين وعديد من دول منطقة البحر األبيض المتوسط.

سياق  يف  األرض  ملكية  عىل  املزارعني  رصاعات  فلسطني:  يف  التبغ  زراعة 

االستعامر االستيطاين

فلسطين.  في  الغربية  الضفة  شمال  في  وقراها  جنين  مدينة  اقتصاد  في  القطاعات  أهم  من  التبغ  إنتاج  أصبح 
والعاماّلت  والتجار  المزارعين  لمئات  ومعيشة  عمل  فرص  بالتبغ  الخاصة  للقيمة  المضيفة  النشاطات  سلسلة  وتوفّر 
الاّلتي يعالجن المحصول داخل منازلهن بصورة أساسية. تبحث هذه الورقة، من خاّلل التفحص اإلثنوغرافي لسلسلة 
مواجهة  في  أراضيهم  بملكية  للمطالبة  آليًة  التبغ  الفلسطينيون  المزارعون  زرع  كيف  التبغ،  إنتاج  في  القيمة 
البيانات  تستند  اإلسرائيلي.  االحتاّلل  مقاومة  أشكال  من  وشكاًّل  المتواصلة  اإلسرائيلية  االستعمارية  السياسات 
في  وقراها  جنين  محافظة  في  أُجرَي  الذي  الميداني  العمل  من  شهرًا  عشر  ثاّلثة  إلى  الورقة  تقّدمها  التي 
الفلسطينيين  للمزارعين  اليومية  النضاالت  أمثلة على  الورقة  2022. وتقّدم  أيار/ مايو   –  2021 أبريل  الفترة نيسان/ 
ومشاركتهم النشطة في حماية األراضي في مواجهة االستعمار االستيطاني وسياسات تدمير المكان. وتنكّب على 

األدبيات التي تتناول العمل والصحة والرفاه والطبقة والجندر في سياق استعمار استيطاني.
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رابح مرار

التحق   .2011 ليل للعلوم والتكنولوجيا في فرنسا عام  المعلومات من جامعة  الدكتوراه في اقتصاديات  حاصل على 
بقسم االقتصاد في جامعة النجاح عام 2011. وأصبح رئيًسا للقسم حتى عام 2015. حصل على درجة ما بعد الدكتوراه 
في اقتصاديات التنمية من جامعة نورثمبريا في بريطانيا عام 2019. يعمل مديرًا للبحوث في معهد أبحاث السياسات 
االقتصادية الفلسطيني - ماس، حيث يشرف على النشاطات البحثية ويعّد دراسات مختلفة في االقتصاد الفلسطيني. 
تتنوع اهتماماته البحثية بين اقتصاد المعلومات واالبتكار، واقتصاد العمل، واقتصاد التنمية، واالقتصاد الفلسطيني. 
انضم إلى عضوية العديد من المؤسسات والمنظمات البحثية مثل منتدى البحوث االقتصادية في القاهرة، والمجلس 
العربي للعلوم االجتماعية، والمنظمة االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط. له أكثر من 20 دراسة منشورة في مجاّلت 

عالمية مرموقة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الدراسات والتقارير المحلية والدولية.

سبل النهوض بقطاع الرشكات الناشئة يف فلسطني وآثاره املحتملة يف املالية 

العامة

خاّلل السنوات األخيرة، تضاعف نقاش الجهات الرسمية وغير الرسمية في فلسطين حول دور قطاع الشركات الناشئة 
في فلسطين وأهميته، والسياسات المثلى واإلجراءات الحكومية الاّلزم اتّباعها، ما انعكس على عدد من اإلجراءات 
هذه  تهدف  لذلك،  العامة.  والهيئات  المؤسسات  وبعض  الحكومة  بها  قامت  التي  التشريعية  واإلصدارات  العملية 
الورقة إلى تحليل سبل النهوض بالشركات الناشئة في فلسطين وتأثير ذلك في المالية العامة؛ أي كيف يمكن أن 
تعزز السلطات العامة اإلطار التنظيمي وتبني السياسات التحفيزية الخاصة بالشركات الناشئة وريادة األعمال من أجل 
خلق أثر إيجابي لها في المدى الطويل في االقتصاد واإليرادات العامة؟ اعتمدت الورقة، على نحو رئيس، على إجراء 
مقاباّلت معّمقة من عينة من جميع الجهات ذات العاّلقة بالنظام البيئي للشركات الناشئة الفلسطينية، وشمل ذلك 
الجهات الحكومية، والهيئات العامة، والشركات الناشئة، والرياديين، والمسرعات، والحاضنات، وصناديق رأس المال 
الُمخاطر، والجامعات، ومراكز االبتكار، والجهات القانونية. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها انعدام 
استراتيجية واضحة وإجراءات تتخذها الجهات الحكومية والسلطات الضريبية خاصة بقطاع الشركات الناشئة، ومعاناة 
هذه الشركات في فلسطين مجموعة من التحديات المالية الناتجة من الضرائب والرسوم، وعزوف رأس المال المخاطر 
األجنبي؛ بسبب درجة المخاطرة العالية في النظام البيئي الخاص بالشركات الناشئة في فلسطين، وغياب أي آليات 

محددة أو إطار تنظيمي متكامل لكيفية التعامل مع الشركات الناشئة، سواء في السياسات الضريبية أو التحفيزية.



40

رامي رميلة

مختص في علم النفس االجتماعي والثقافي، وهو حاليًا باحث دكتوراه ومحاضر مشارك في جامعة إكستر. تستكشف 
لبنان، وتستنطق عمله  الاّلجئين في  الفلسطينيين في مخيمات  أطروحته "الصمود"، وتحلله، وتستقصي جاذبيته بين 
ضمن تشكياّلت اجتماعية معينة وأجهزة قمع متشابكة. سبق له أن عمل في عديد المنظمات السياسية واإلنسانية، كان 
آخرها البرلمان األوروبي. وإلى جانب دراساته، يقوم بدور منظّم مشارك في مبادرات، مثل "متواصلون وصمود"، تخلق 
الفلسطينيين  تجارب فرح  القائمة على  الحكايات  المعرفة والمشاركة وحكاية  التمركز إلنتاج  مساحات حوار فلسطينية 
خاّلل  من  االستعمار  ومواجهة  والنضال  األكاديميا  بين  التقريب  في  أعماله  تساهم  ونضالهم.  وتطلعاتهم  وخوفهم 

المقاومة المعرفية.

صمود عابر للمناطق: ردود الالجئني عىل أنظمة القمع املتعددة يف مخيم برج 

الرباجنة

اللذين  والفعل  الفكر  تبلغ  فلسطينية  حياة  طريقة  ويعززه  الصمود  ينّشط  بدياًّل  مفهوميًا  إطاًرا  الورقة  هذه  تقّدم 
يغيّران مًعا واقع الفلسطينيين تحت االضطهاد خارج األراضي الفلسطينية المحتلة. تتمثّل أهمية ممارسة الصمود 
المرونة  من  نماذج  في  الفلسطينيين  تحصر  التي  المفهومية  القيود  تتخطى  أنّها  في  تحليلية  مقولة  بوصفها 
الستكشاف  مدخاًّل  الصموَد  الورقُة  وتتخذ  تمثيلية.  غير  وهيمنية  أوروبية  مركزية  نماذج  هي  والصدمة  والمقاومة 
معرفة الفلسطينيين التجريبية بالواقع في مخيم برج البراجنة، ذلك الواقع الذي تكتنفه عاّلقات قوة أوسع، تتعلق 
تحليليًا،  مفهوًما  باعتباره  الصمود  استكشاف  خاّلل  ومن  اللبنانية.  وبالدولة  استيطاني  باستعمار  أساسية  بصورة 
واستقصاء جاذبيته في مكان وزمان محدَدين، واستنطاق عمله ضمن تشكياّلت اجتماعية معينة، تؤكّد هذه الورقة 
مسار  استقصاء  ويوضح  واالضطهاد.  القمع  على  )ردودهم(  رّدهم  وكذلك  متغايرة،  الفلسطينيين  تجارب  أّن  مجدًدا 
القيادة  تبّنتها  استراتيجية  باعتباره  الصمود  مقابل  شعبية  ممارسة  بوصفه  الصمود  بين  االحتكاك  ضروب  الصمود 
الفلسطينية. وتعتمد الورقة على مقاباّلت شبه منظَّمة وماّلحظات ميدانية واستبيانات أُجريت في برج البراجنة في 
الفترة 2019-2022. وتشير النتائج إلى أّن لحكاية الحكايات وتأّملها القدرة على التقاط كيف يفهم الفلسطينيون في 
برج البراجنة الصمود، وكيف ييّسر أعمالهم ويصوغ نضالهم. أّما إحاّلل كلمات أو نماذج مفهومية أخرى محّل الصمود 

فاّل يلتقط المعاني المتنوعة للواقع الفلسطيني وال يطّهر منطلقه التحرري.
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رجا الخالدي

عضو  وهو   ،2019 نوفمبر  الثاني/  تشرين  منذ  ماس،   – الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد  عام  مدير 
 –  2016 مارس  آذار/  الفترة  خاّلل  ماس  في  البحوث  منسق  منصب  شغل  منصبه.  بحكم  المعهد  أمناء  مجلس  في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وعمل في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( في الفترة 1985-2013، وكان 
منسًقا لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني )2000-2006(. تحصل على الماجستير في التنمية االقتصادية )1981( من 

.SOAS جامعة لندن - المملكة المتحدة

آفاق التعاون والتكامل االقتصادي الفلسطيني عرب الخط األخرض

تبحث الورقة على نحٍو معّمق طبيعة العاّلقات االقتصادية بين الفلسطينيين في األرض المحتلة 1967 وداخل فلسطين 
االقتصادي  التكامل  عناصر  إلى  يستند  التعاون  حالة  من  نوًعا  يحقق  بما  وتطويرها،  تعزيزها  وسبل   ،1948 المحتلة 
بين الطرفين. وتبين الورقة أّن العاّلقات االقتصادية بين الفلسطينيين على طرفَي الخط األخضر لم تبلغ حّد التكامل 
أوسلو؛  اتفاقيات  بعد  وتحديًدا  شهدتهما،  اللَذين  والتنوع  التوسع  من  الرغم  على  األدوار،  تقاسم  أو  والتنسيق 
العاّلقات على اختاّلف أشكالها وأنماطها رهينة للسياسات اإلسرائيلية والحالة األمنية والمنفعة  تزال هذه  حيث ال 
السياسات  بضعف  رئيس  نحو  على  التحديات  هذه  وارتبطت  األخرى.  التحديات  من  مجموعة  إلى  إضافًة  االقتصادية، 
الحكومية الفلسطينية المتعلقة بتعزيز العاّلقة االقتصادية مع فلسطينيّي الداخل، وضعف البيئة االستثمارية في 
فلسطين، وبعض المخاوف المرتبطة بتدفق رأس المال العربي إلى الضفة الغربية. وعلى الرغم من ضبابية الموقف 
والبيانات المتاحة، فإّن هذا ال يحول دون تعزيز هذه العاّلقة والوصول إلى مرحلة أكثر تقدًما. ويتجلى هذا االستنتاج 
من خاّلل المعطيات اإليجابية التي أظهرتها نتائج المسح الميداني والمقاباّلت الميدانية المعمقة التي أُجريت بهدف 
سّد الفجوات المعلوماتية القائمة، والتي أكّدت وجود آفاق واعدة لتحقيق المزيد من التعاون في المرحلة المقبلة، 
العاّلقات  لتنمية  عليها  والبناء  الحالية  االقتصادية  العاّلقات  تعزيز  في  الطرفين  لدى  قدًما  المضّي  نيّة   توافر  مع 
االقتصادية،  القطاعات  من  مجموعة  في  للتشبيك  قائمة  فرًصا  هناك  أّن  الورقة  وأوضحت  المستقبلية.  االقتصادية 

كالصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسياحة.
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رند جربيل

القائم  االجتماعي  التدخل  سياسات  في  العلوم  ماجستير  على  للحصول  أكسفورد  جامعة  في  عليا  دراسات  طالبة 
على األدلة وتقييم سياسات التنمية. انضمت إلى معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس، مساعدة 
باحث في عام 2020. حاصلة على البكالوريوس في السياسة الدولية واالقتصاد من جامعة ميديلبوري، في الواليات 
المتحدة األميركية في عام 2020. فازت أطروحتها بعنوان "مصممون على الرغم من القيود: آثار قيود التنقل في 
2020. تركز بحوثها على العمال، والفئات المهمشة،  سوق العمل الفلسطينية" بجائزة IPE Thesis Prize في عام 

واالقتصاد السياسي، وتدخاّلت السوق، واآلثار االجتماعية واالقتصادية لاّلحتاّلل اإلسرائيلي.

سبل النهوض بقطاع الرشكات الناشئة يف فلسطني وآثاره املحتملة يف املالية العامة

خاّلل السنوات األخيرة، تضاعف نقاش الجهات الرسمية وغير الرسمية في فلسطين حول دور قطاع الشركات الناشئة 
في فلسطين وأهميته، والسياسات المثلى واإلجراءات الحكومية الاّلزم اتّباعها، ما انعكس على عدد من اإلجراءات 
هذه  تهدف  لذلك،  العامة.  والهيئات  المؤسسات  وبعض  الحكومة  بها  قامت  التي  التشريعية  واإلصدارات  العملية 
الورقة إلى تحليل سبل النهوض بالشركات الناشئة في فلسطين وتأثير ذلك في المالية العامة؛ أي كيف يمكن أن 
تعزز السلطات العامة اإلطار التنظيمي وتبني السياسات التحفيزية الخاصة بالشركات الناشئة وريادة األعمال من أجل 
خلق أثر إيجابي لها في المدى الطويل في االقتصاد واإليرادات العامة؟ اعتمدت الورقة، على نحو رئيس، على إجراء 
مقاباّلت معّمقة من عينة من جميع الجهات ذات العاّلقة بالنظام البيئي للشركات الناشئة الفلسطينية، وشمل ذلك 
الجهات الحكومية، والهيئات العامة، والشركات الناشئة، والرياديين، والمسرعات، والحاضنات، وصناديق رأس المال 
الُمخاطر، والجامعات، ومراكز االبتكار، والجهات القانونية. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها انعدام 
استراتيجية واضحة وإجراءات تتخذها الجهات الحكومية والسلطات الضريبية خاصة بقطاع الشركات الناشئة، ومعاناة 
هذه الشركات في فلسطين مجموعة من التحديات المالية الناتجة من الضرائب والرسوم، وعزوف رأس المال المخاطر 
األجنبي؛ بسبب درجة المخاطرة العالية في النظام البيئي الخاص بالشركات الناشئة في فلسطين، وغياب أي آليات 

محددة أو إطار تنظيمي متكامل لكيفية التعامل مع الشركات الناشئة، سواء في السياسات الضريبية أو التحفيزية.
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رهام عمرو

مرشحة لنيل الدكتوراه في تخصص التاريخ من جامعة Istanbul Medeniyet. مهتمة بالتاريخ السياسي واالجتماعي 
التاريخ  تخصص  في  األردنية  الجامعة  من  الماجستير  على  حاصلة  العربية.  المنطقة  في  السياسي  الوعي  وتحوالت 
سنوات  ست  مدة  التاريخ  قسم  في  ومحاضرة  باحث  مساعدة  نفسها  الجامعة  في  عملت  المعاصر،  السياسي 
بحوثها  من   .)-2012( وخاصة  رسمية  مؤسسات  لصالح  مشاريع  عدة  في  ومساعدة بحث  منفردة  باحثة   .)2015-2009(
المنشورة والمشاركة في المؤتمرات )2015-2021(: "السياسات األمريكية تجاه االحتاّلل اإليراني للجزر اإلماراتية الثاّلث" 
)2021(، و"اتفاقية سان ريمو... مائة عام على الهيمنة والتقسيم" )2020(، و"سؤال الهوية: عروبة المكان واإلنسان" 
)2019(، و"معركة من أجل القدس 1948" )2017(، و"المصالح النفطية البريطانية )1912-1932(: من شركة النفط التركية 

.)APSN( تعمل حاليًا منسقة البرامج في الشبكة العربية للعلوم السياسية .)حتى خط أنبوب نفط الموصل" )2015

ف والفاّلح( لحظة النكبة: التغييب الفلسطيني .. مفاتيح ألبواب مرسوقة )ثنائية املثقَّ

)المثقف(  المذكرات  من  ذلك  باستقراء  األرض،  خسارة  لحظِة  والتقاط  الفلسطيني،  شعور  تتبّع  الورقة  هذه  تحاول 
والشهادات الشخصية )الفاّلح(. ويظهر لنا من ذلك، على سبيل المثال، إدوارد سعيد في  كتابَيه "خارج المكان" و"بعد 
"النكبة:  كتاب  في  ذُكرت  التي  نفسها  النكبة  لحظة  وهي  والرماد".  "الجمر  شرابي  هشام  وكتاب  األخيرة"،  السماء 
فلسطين 1948، وادعاءات الذاكرة" بأنها كانت لحظة "انخاّلع" من المكان والزمان والحياة قبل التهجير، فظل الاّلجئون 
الفلسطينيون بعدها في حالة "انتظار" ليعودوا إلى حياة ُسلبت منهم ووطن ُهّجروا منه قسرًا. وهي لحظة العودة 
والشعور ذاتها التي تحّدث عنها شفيق الغبرا في مذكراته "حياة غير آمنة: جيل األحاّلم واإلخفاقات"، عندما وصفها 
بأنها "الحاجة للعودة إلى منزل لم يكن قد رآه من قبل". وتبحث الورقة في موقف الفلسطيني أمام صدمة لحظة 
االنساّلخ عن أرضه؛ هل كان الموقف متبايًنا بين المثقف والفاّلح؟ وهل يمكن القول بأن مواجهة "حالة النكبة" وقعت 
على عاتق الفاّلح وليس المثقف الذي ترك الباّلد للفاّلح المتعلق باألرض؟ وهل يمكن التأكد من هذه األطروحة من خاّلل 
البحث في التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية الذي يوفره موقع "فلسطين في الذاكرة"؟ وأخيرًا، هل ما زال الجيل 
الثالث من الفاّلحين والمثقفين متمسًكا بحّقه الموروث في العودة؟ وهل ما زال مفتاح الباب المسروق مخبوًءا في 

انتظار لحظة العودة؟
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روان ساممرة

حاصلة على الماجستير من كلية الدراسات العليا، برنامج الدراسات اإلسرائيلية من جامعة بيرزيت. تعمل باحثة مستقلة 
مع مؤسسات بحثية وإعاّلمية في فلسطين. مهتمة بدراسة تداعيات االستعمار االستيطاني على البيئة الفلسطينية 
تناولت مقاالتها المنشورة عدة مواضيع، منها االنتهاكات اإلسرائيلية ضد  وغيرها من القضايا المتعلقة بفلسطين. 

البيئة الفلسطينية، والتاريخ الشفوي للشعب الفلسطيني.

املحمیات الطبيعية والحدائق الوطنية: نهج للبناء االستیطاين والسيطرة عىل الحّيز

تساعدنا هذه الورقة على فهم الممارسات االستعمارية اإلسرائيلية؛ عن طريق فهم كيفية توظيف هذه الممارسات 
وتفسر  المحمية.  المناطق  مع  والسياحة  القانون  واستخدام  الطبيعي  للمشهد  وصنًعا  تغييرًا  باعتبارها  وتشابكها 
كيف يستغل المستعمر المشهد الطبيعي من أجل إثبات أحقيته في األرض؛ وذلك بربطه برواياته التوراتية والتاريخية 
الوعي وتعزيز روايات  أداًة لتشكيل  القانون  بناًء على تخياّلته. وتوضح كيف يُستخدم  إنتاج حيّز مكاني  ودورها في 
األراضي  على  للسيطرة  وتستغله  بالقانون  إسرائيل  تتاّلعب  وكيف  األرض،  في  أحقيته  في  اإلسرائيلي  المستعمر 
من أجل تصنيفها محمياٍت طبيعيًة أو حدائَق وطنية. وتسعى الورقة إلى تفسير كيفية تداخل السياحة والمناطق 
المحمية، فمن خاّلل تحويل األرض إلى محمية طبيعية لحماية موقع أثري، تصبح السياحة أداة أخرى في يد إسرائيل 
االستعمارية  القوة  عاّلقات  وتنتقد  بيئي.  بغطاء  االستيطان  في  لاّلستمرار  المحمية  المناطق  في  تستخدمها 
السكان األصليين ومحوها.  السياحة، وتحدد مسارات تعطيل ثقافات  إلى  العاّلقات  للمستوطنين وكيف تتسلل هذه 
وتختتم بآثار المناطق المحمية في عاّلقة اإلنسان الفلسطيني بأرضه وما عليها من حيوانات برية ونباتات، وتأثيرها 
البري  الحيوان  الصراع مع  البرية، فيصبح  الحيوانات  الطبيعية في سلوك  المحميات  تؤثر  في سبل عيشهم، وكيف 

بالنسبة إلى الفلسطيني جزًءا من صراعه مع المنظومة االستعمارية االستيطانية.
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روال رسحان

مرشحة في برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية في جامعة بيرزيت. حازت الماجستير في الدراسات الدولية من 
الجامعة نفسها، تتمحور اهتماماتها حول سوسيولوجيا اإلعاّلم والتواصل والسياسات اإلعاّلمية وتأثيرها في تشكيل 
القومية والذاكرة، وفي الهوية والثقافة. وهي رئيسة تحرير "صحيفة الحدث الفلسطيني" التي أسستها عام 2013.

ذاكرة الهزمية واملتخيالت االجتامعية والسياسية الفلسطينية: سيطرة دون هيمنة

إنتاج متخياّلت اجتماعية  1967، في  بأنه قد جرى توظيف ذاكرة الهزيمة عربيًا، وتحديًدا هزيمة  الورقة  تجادل هذه 
استُخدمت  بحيث  الخصوص.  وجه  على  الفلسطيني  الصعيد  على  أو  عموًما  العربي  الصعيد  على  سواء  وسياسية، 
ذاكرة الهزيمة، بما هي واقعة تاريخية، وتحويلها إلى "هزيمة متخيلة" من خاّلل بناء متخياّلت اجتماعية وسياسية 
بحمولٍة ثقافية تساهم في ديمومة "الهزيمة المتخيلة"، لتصبح محاوالت تخطّيها أو محو آثارها صراًعا من أجل فرض 
ديمومتها. غير أن هذه "الهزيمة المتخيلة" وإن كانت قد نجحت في أن تفرض سيطرتها عربيًا وفلسطينيًا، فإنها لم 

تتمكن من فرض هيمنتها بحيث تصبح مكونًا أساسيًا ومقبواًل داخل الوجدان الفلسطيني والعربي.
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زهراء شبانه

العليا.  للدراسات  الدوحة  معهد  من  التنمية  اقتصاديات  في  الماجستير  على  التنمية، حاصلة  اقتصاديات  في  باحثة 
شاركت في العديد من البحوث العلمية في مواضيع التنمية واالقتصاد.

االستعامر االستيطاين ووالدة السجناء الجدد: الهجرة من قطاع غزة )2022-2007(

تتساءل الورقة إذا ما كانت إسرائيل تُطبّق على قطاع غزّة سياسات تُفضي إلى تفريغه ديموغرافيًا منذ عام 1967، 
2007 هي خلق حالة هجرة جماعية  الغايات األساسية للحصار المفروض على القطاع منذ عام  وإذا ما كانت إحدى 
تفضي إلى هذا التفريغ. تتتبّع الورقة الخطاب الصهيوني االستيطاني وسياساته )لغة قادته وممارساته العملية( 
للعنف  إسرائيل  وممارسة  غزّة  قطاع  على  المفروض  الحصار  من  الرئيسة  األهداف  أحد  بأّن  السياق  هذا  في  وتحاّج 
بأشكاله )البطيئة والموسمية والنسقية( المستمرة على سّكانه هو خلق حالة هجرة تدريجية تخّل بتركيبته السّكانية 
الفلسطينية  والسلطة  حماس  حركة  )حكومة  السياسيين  الفاعلين  بعض  تأثير  وأّن  الخصوبة،  معّدالت  وتخفض 
بنية  وفق  سلًفا،  محّدد  بل  محصور،  معه،  والحدود  منه  الهجرة  ومسألة  القطاع  أوضاع  في  المصرية(  والسلطات 
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي. ولهذا الغرض، توظّف الورقة مفاهيم اإلبادة ومحو السّكان األصاّلنيين من ِقبَل 
المنظومة االستعمارية االستيطانية، وتستعرض السياق التاريخي لعاّلقة قطاع غزّة بإسرائيل منذ حرب حزيران/ يونيو 
1967، وتحلّل أوضاع القطاع سياسيًّا واجتماعيًّا، كما تدرس عوامل الجذب والطّرد المتعلّقة بهجرة الغّزيين في الفترة 

2007-2022، استناًدا إلى إحصاءاٍت وبياناٍت رسمية، إضافًة إلى 75 مقابلة بحثية ومجموعة بؤرية.
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زينة جالد

الحقوق في جامعة كولومبيا، وقد  القانونية )J.S.D( من كلية  العلوم  الدكتوراه في  أول امرأة عربية حصلت على 
نالتها بدرجة االمتياز االستثنائية. مستشارة قانونية وباحثة ومعلّمة تركّز اهتمامها على القانون من جوانب متعددة 
والعدالة  اإلنسان  وحقوق  الدولي  القانون  مجاالت  في  واسعة  خبرة  مجملها  في  أعمالها  وتعكس  ومتقاطعة. 
على  حصلت   ،)2004( األردنية  الجامعة  من  القانون  في  خريجة  أصغر  الجندرية.  والعدالة  القانون  وحكم  االجتماعية 
الماجستير في القانون من جامعة كولومبيا )2008(. وهي عضو في كّل من نقابة المحامين الفلسطينيين )2004(، 

ونقابة المحامين في مدينة نيويورك )2012(. حازت الميدالية الذهبية الرئاسية الفلسطينية )2021(.

الضفة  لسامرّيي  والنفيس  اإلقليمي  غري  اإلرسائييل  الضّم  الهوية:  استلحاق 

الغربية يف األرايض الفلسطينية املحتلة

تبحث الورقة في شكٍل من أشكال الضّم غير اإلقليمي ألقلية من السّكان يمتّد إلى الذات والهوية. فهي تحلل منح 
في  المحتلة  األراضي  في  ويعيشون  نسمة   500 من  بقليل  أقّل  عددهم  يبلغ  الذين  للسامريين  الجنسية  إسرائيل 
نابلس، بناًء على قانون العودة المثير للجدل؛ حيث إّن منح مكانة المهاجر اليهودي ألشخاٍص ليسوا يهوًدا وال عائدين 
ذلك،  غير  من  هّشة  ستبقى  كانت  الفلسطيني  المجتمع  من  لشريحة  المدنية  الحقوق  لتعزيز  فرصة  إلسرائيل  أتاح 
ولتعزيز قبضتها على الحياة النفسية للرعايا الفلسطينيين، جرى هذا الضّم المزدوج النفسي - اإلقليمي العملي، 
السامريين  بحث  من  أجيال  عبر  الدولة،  بناء  في  االستيطاني  االستعماري  للنهج  نتيجة  هو  الذي  المركَّب  الضّم  أو 
من  المجموعة  تمّكن  في  ذروته  بلغ  الذي  البحث  ذلك  اإلسرائيلي،  القانون  ضمن  المستقر  غير  القانوني  وضعهم 
تقديم التماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل. ومع استمرار إسرائيل في استخدام القانون لقمع األقليات، فإّن 
معاملتها للسامريين هي حالة لها قيمتها في هشاشة مثل هذه الممارسات وتناقضاتها واألضرار النفسية الناتجة 

منها؛ ما يتطلب اهتمام المجتمع الدولي.



48

سامي محاجنة

وعلم  التربية  في  الدكتوراه  على  حاصل  التطبيقيّة.  االجتماعية  للدراسات  العربي  المركز  الكرمل-  مدى  في  باحث 
النفس. يركز أحد مشاريعه البحثية الحالية على العاّلقة بين البيئة األسرية ومتغيرات البيئة المدرسية وتأثيرها في 

الخيارات المهنية للشباب الفلسطيني داخل الخط األخضر.

بين  التجارية  العالقة  ديناميات  في  وانشطاره  وحدته  يمارس  شعب  شّقين:  بين 

الفلسطينيين من داخل الخط األخضر ومن جنين

اجتماعية  سياقات  ضمن  تقريبًا،  يوميًا  الغربية  الضّفة  من  بالفلسطينيين   48 الـ  مناطق  من  الفلسطينيون  يلتقي 
التفاعاّلت  وعلى  الطرفَيْن  بين  السياسي  الرابط  على  التشديد  يجري  حين  وفي  مختلفة.  وسياسية  واقتصادية 
الفواعل  باهتمام  تحَظ  لم  واالقتصادي  االجتماعي  الطابع  ذات  العاّلقات  أّن  نجد  المشترَكة،  أو  المختلفة  السياسية 
السياسية، وكذلك لم تُقارَب بحثيًّا. ترمي هذه الورقة إلى قراءة اللقاءات التجارية بين الفلسطينيين من طرفَي الخط 
األخضر، في محاولة لَفْهم األثر الذي يتركه التفاعل التجاري اليومي في هويّة المجتمع الفلسطيني وفي نسيجه 
االجتماعي ووحدته السياسية. وتحاول فهم أّي أنواع من التفاهمات غير المكتوبة ينتج في سياٍق كهذا؟ ومتى تعكس 
هذه التفاهمات التضامن والتكافل بين أبناء الشعب الواحد؟ ومتى تعبّر عن عاّلقات االستغاّلل؟ وكيف يمكن أن تؤثّر هذه 
العاّلقة في المواقف السياسية للطرفَيْن؟ وهل تسهم في خلق كلٍّ فلسطيني، أَْم ترّسخ فروقًا اجتماعية وثقافية 
خلََقها واقٌع سياسي مركَّب؟ وتركز الورقة على مقاربة العاّلقة من وجهة نظر المستهلكين فقط. اخترنا في هذا البحث 
مدينة جنين نموذًجا للمنطقة التي يَْحضر إليها المستهلِك، ومدينتَي الناصرة وأّم الفحم وضواحيهما نموذًجا للمناطق 
التي يحضر منها هذا المستهلِك ليشتري السلع ويتلّقى الخدمات. تعتمد الورقة على منهجية مختلطة تمزج المنهج 

الكّمي بالمنهج النوعي.
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ساول ج. تاكاهايش

أستاذ حقوق اإلنسان ودراسات الساّلم في جامعة أوساكا جوغاكوين في اليابان. وهو محاٍم دولي في مجال حقوق 
حقوق  ذلك  في  )بما  فلسطين  في  اإلنسان  حقوق  األساسية  خبرته  مجاالت  وتشمل  اإلنسانية،  والشؤون  اإلنسان 
فلسطينيّي الـ 48( واإلساّلموفوبيا العالمية واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان. شغل مناصب في منظمة العفو الدولية 
وفي العديد من منظمات األمم المتحدة، وكان نائبًا لرئيس مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في 
فلسطين المحتلة من آذار/ مارس 2009 حتى أيار/ مايو 2014. له عدد من الكتب باللغتين اإلنكليزية واليابانية، وصفحته 

على الـ  researchmap )خريطة البحث، وهو موقع تستضيفه الحكومة اليابانية لتسهيل التبادل األكاديمي(.

الحقوق اللغوية لفلسطينّيي الـ 48

يجب االعتراف بحّق الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية )فلسطينيو الـ 48( في أن يتحدثوا باللغة العربية 
الرسمية. فالحقوق  اإلجراءات  اإلدارية والقضائية وغيرها من  اإلجراءات  في تعاماّلتهم مع دولة إسرائيل، أي في 
ا أساًسا  اللغوية أساسية لهوية كّل أّمة من األمم، وإلحقاق حّقها في تقرير المصير، وهذا حّق معترف به بصفته حقًّ
لحماية جميع حقوق اإلنسان األخرى. لكّن حماية الحقوق اللغوية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ليست بالقوة 
التي نتوقعها. ومن المسلّم به أّن هذه المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ال توفر حماية كافية لحقوق فلسطينيّي 
التي  المجاالت  حيث  من  يكفي  بما  النطاق  واسعة  ليست  نفسها  األحكام  أن  على  األمر  يقتصر  وال  اللغوية.   48 الـ 
أنّها "أقليات" أو "شعوب أصلية" ال يلتقط على نحو كاٍف وضع  أّن تصنيفها الجماعات على  تغطيها، بل يتعّداه إلى 
فلسطينيّي الـ 48 الذين هم شعب أصلي في دولة استعمارية استيطانية إثنوقراطية. وتبحث الورقة قضايا الحقوق 
اللغوية لفلسطينيّي الـ 48، ال سيما ما يتعلق بالنفاذ إلى اإلجراءات القضائية. وتتفحص أيًضا قضية اإلشارات الطرقية 

المعروضة على المحكمة اإلسرائيلية العليا، مع تحليل نّصي تلحقه مقاباّلت مع محامين وناشطين.
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سجى الطرمان

باحثة في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، وسكرتيرة تحرير دورية "ِحكامة" التي يصدرها المركز 
ومعهد الدوحة للدراسات العليا. عملت سابًقا في جامعة بيرزيت مساعدة بحث وتدريس، حاصلة على البكالوريوس 
في اإلدارة العامة، والماجستير في الدراسات الدولية من معهد إبراهيم أبو لغد بجامعة بيرزيت، وعلى الماجستير 

في السياسات العامة والتعاون الدولي من معهد الدوحة.

تحليل السياسات فلسطينًيا وإنتاج املعرفة املرتبطة بها تحت الرشط االستعامري: 

مساهمة يف سجاالت االلتزام املعريف واملجتمعي

تسعى هذه الورقة إلى تناول إشكالية البحث االجتماعي، ويتركز اهتمامها على حقٍل محدد يتمثل في السياسات 
بالعلوم االجتماعية في  المتعلقة  الكبرى  باعتباره حقاًّل معرفيًا حديث الظهور واالهتمام، يعكس األسئلة  العامة، 
مع  التعامل  أّن  إلى  وتخلص  الحكومية.  غير  المنظمات  من  للعديد  اشتغاٍل  مجاَل  بات  أنه  سيما  ال  استعماري،  شرط 
اإلنتاج المعرفي للمنظمات الحكومية استناًدا واقتصاًرا على أثر بنية نظام المساعدة أي محاوالت االحتواء التمويلي، 
هو من باب التعميم المبّسط. حيث استطاعت تجارب متواضعة لمنظمات غير حكومية االنفاّلت من هذا األثر بإعادة 
مركزة أثر االستعمار في الواقع االجتماعي المعيش وتفكيك تأثيره في المستعمر. مقابل ذلك يسود اتجاه يتبنى 
خطاب التنمية وبناء المؤسسات والديمقراطية وغيرها من مفاهيم "الدولة"، وهو الخطاب الذي مثّل امتداًدا معنويًا 
مع  الوطنية  القضية  دخلتها  التي  المرحلة  لكامل  العام  للوعي  تطبيًعا  مثّل  كما  لوجودها،  ضمنيًا  ومبرًرا  للسلطة 
مشروع أوسلو، وفي إنكاٍر مستمر لفشل عملية الساّلم في خلق الدولة الفلسطينية على أرض الواقع. ومؤسسات 
السياسية  المجاالت  في  السلطة  سياسات  انتقاد  في  المستدامة  التنمية  أهداف  على  دراساتها  في  تركز  أخرى 
واالقتصادية واالجتماعية. كما يسجَّل في هذا السياق تعثّر جهود غالبية الدراسات في تقديم معرفة حول المجتمع 
الفلسطيني برّمته، وذلك باختزال الشعب الفلسطيني للمقيمين منه في األراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، أو 

لدراسة التجمعات الفلسطينية بصورة منفصلة، من دون محاوالت جادة إلقامة تواصلية معرفية فيما بينها.
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سهاد ظاهر-ناشف

حاصلة على الماجستير في العلوم الصحية والدكتوراه في علم االجتماع وعلم اإلنسان. تكرّس عملها البحثي في 
تفكيك بنى التقاطعات بين العلم والمجتمع، والسياسة واألنظمة البيروقراطية خاّلل ممارسات الرعاية الصحية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تشمل حقولها البحثية التعليم الطبي والطب الشرعي والصحة النفسية. 
قطر،  جامعة  في  الطب  كلية  أبرزها  األوسط،  الشرق  في  والبحثية  األكاديمية  المؤسسات  من  العديد  في  عملت 
وتعمل حاليًا محاِضرة في علم اجتماع الصحة في كلية الطب في جامعة كيل Keele بالمملكة المتحدة. أسست وطورت 
العديد من الدورات والمناهج في العلوم السلوكية واالجتماعية في برامج تعليم المهن الصحية بما في ذلك الطب، 
المحّكمة، وعضو  العديد من المجاّلت األكاديمية  العامة. وهي مؤلفة ومراِجعة نشطة في  وطب األسنان والصحة 

في العديد من اللجان العلمية للمؤتمرات الدولية حول الصحة والتعليم الصحي.

التجربة املعيشة للنساء الفلسطينيات من املناطق املحتلة عام 1967 املتزّوجات 

واملقيامت داخل "الخّط األخرض"

جانبي  على  المحتلّة  الفلسطينية  المناطق  شتّى  في  الفلسطينيات  النساء  تجارب  في  خاضت  التي  البحوث  كثرت 
"الخط األخضر" وغالبًا كان التركيز على الجانب االجتماعي أو على الجانب السياسي أو على العاّلقة التفاعلية بينهما 
في مجال محّدد. قليلة هي الدراسات التي خاضت في شمولية الحياة اليومية التي تعيشها النساء الفلسطينيات، 
الدولة  حدود  داخل  ويعشن  تزّوجن  والاّلتي  غزّة،  وقطاع  الغربيّة  الضّفة  من  الفلسطينية  الهويّة  حاماّلت  وبخاّصة 
اإلسرائيلية. وتسلط هذه الورقة الضوء على حياة أولئك النساء خاصة المقيمات في منطقة المثلّث، والاّلتي غالبًا 
ال يحملن هويًّة أو إقامة، في محاولة لفهم كيف يعشن وحقوقهن المدنية مسلوبة، في ظّل نظام استعماري 
وأيًضا  اإلسرائيلية،  الهويّة/الجنسية  حاملي/ات  الفلسطينيين/ات  على  أصاًّل  ومحدودة  مشروطة  مواطَنة  يفرض 
في ظّل منظومة مجتمعية من بين سماتها الذكورية، والفهم لفلسطينيّي الضفة وقطاع غزّة على نحٍو يساهم 
أحيانًا في اإلقصاء والشعور بالغربة. اعتمد البحث على المنهج النوعي الظاهراتي، مستخِدًما مقاباّلت شبه مقنَّنة. 
انتهى تحليل المقاباّلت بخمس ثيمات تحليلية تعالج أسباب الزواج وكيفية اإلقدام عليه، والصعوبات التي تواجهها 
النساء، وتأثير الصعوبات فيهن، واستراتيجيات التكيّف والمواجهة، وعوامل مساعدة على العيش. لقد وجدت الورقة 
ذاته،  الوقت  في  ولكنهن،  وحيدات،  زوجات  غالبًا  وهّن  وعائاّلتهم  األزواج  من  وماديًا  معنويًا  دعًما  يجدن  النساء  أن 
شعورهّن  تكرِّس  مجتمعية  وصعوبات  والتعليم،  الصحة  في  أساسية  حقوقًا  تحرمهّن  سياسية  صعوبات  يواجهن 

بالغربة، ولهذا يطّورن استراتيجيات مواجهة متعددة.



52

سيف يوسف

البكالوريوس في القانون من األردن والماجستير في حقوق اإلنسان والديمقراطية من كلية الحقوق  حاصل على 
بيروت. يعمل حاليًا مسؤوَل حقوق اإلنسان في بعثة األمم  القديس يوسف، في  والعلوم السياسية في جامعة 
اهتماماته  من  بغداد.  في  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  ومكتب  العراق  لمساعدة  المتحدة 

البحثية: القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ودراسات الاّلجئين.

مفوضية األمم املتحدة لالجئني وحق العودة يف ضوء قرار األمم املتحدة رقم 194

يُعتبر حق العودة من حقوق اإلنسان األساسية التي يجب احترامها من دون تمييز أو تحيز. في سياق أزمة الاّلجئين 
الفلسطينيين، هذا الحق موجود فقط كحلم، دون أّي يقين بتحقيقه، خاصة عندما تظل أسباب األزمة قائمة. ال تزال 
األمم المتحدة بكل جهودها تجاه الاّلجئين في جميع أنحاء العالم تواجه العديد من التحديات، ال سيما مع استمرار 
االشتباكات في المنطقة، على نحٍو يجعل أزمة الاّلجئين الفلسطينيين واحدة من أكثر أزمات الاّلجئين التي طال أمدها 
في العالم. تركز هذه الورقة على حق العودة في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة III( 194( لعام 1948، وكيف 
يمكن أن تعرّض الحلول الدائمة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاّلجئين حق الفلسطينيين في العودة 

للخطر واآلثار المترتبة على ذلك تجاه أولئك الذين من المفترض حمايتهم.
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طــارق رايض

يعّد  حاليًا،  نيويورك.  جامعة  في  والثقافي  االجتماعي  التحليل  قسم  في  األميركية  الدراسات  في  دكتوراه  طالب 
أطروحًة تبحث في أْمولة اإلسكان في الضفة الغربية بوصفها عملية إعادة هندسة مالية واجتماعية متجذرة في 
اهتماماته  تشمل  فلسطين.  في  اإلمبراطورية  وبناء  األميركي  العقاري  للتطوير  االستيطاني  االستعماري  التاريخ 
والمناطق  الفلسطينية،  والدراسات  األصليين،  للسكان  النقدية  والنظرية  العنصرية،  الرأسمالية  دراسات  البحثية 
كلية  من  والتنمية  العولمة  في  الماجستير  على  حاصل  اإلسكان.  وأمولة  اإلعدام،  عقوبة  ألغت  التي  الجغرافية 
منتج  وهو  ميسون.  جورج  جامعة  من  المالية  العلوم  في  والبكالوريوس   ،)SOAS( واألفريقية  الشرقية  الدراسات 
مشارك للفيلم التربوي "غزة في السياق"، وشارك في تحرير "غزة في السياق: الحرب واالستعمار االستيطاني"، 
مع األستاذة في جامعة روتجرز نورا عريقات. يمكن االطاّلع على أعماله المنشورة في مجلة "الدراسات الفلسطينية".

األمن  السكان األصليني وانعدام  لتمرد  تناوٌل مايّل  الدعوى:  ت  رُدَّ الوجه،  إذا غاب 

اإلمرباطوري

أّن  لترى  اقتصادي،  )1936-1939( من خاّلل سجّل  الكبرى في فلسطين  الثورة  الفاّلحين خاّلل  تمرّد  الورقة  تقرأ هذه 
أّن كثيرًا من  تمردهم ضرب العمليات األساسية التي كانت تمّكن حكومة االنتداب من إعادة إنتاج نفسها. وفي حين 
األدبيات يصف الثورة بأنها فشل للبرجوازية الوطنية، في أحسن األحوال، أو ينظر، في أسوئها، إلى أفعال الفاّلحين 
على أنّها لصوصية مبعثرة وغير منظمة وتخريبية، فإّن الورقة تستخدم الممارسات المحاسبية لاّلنتداب البريطاني 
العمليات  خاّلل  من  الفاّلحين  لتمرد  بديلة  قراءة  تقّدم  كي  1929-1947؛  الفترة  في  المالية  وبياناته  فلسطين  على 
والسجاّلت التي سعت إلى القضاء عليه. وإذ تقع سّكة حديد فلسطين في مركز القلب من هذا التحليل، توضح الورقة 
أيًضا تدفق  أعاقت  بل  المال والمعلومات والبشر فحسب،  تداول رأس  التحتية هذه لم تعق  البنية  تخريب  أعمال  أن 

السيادة اإلمبراطورية البريطانية وقدرتها على فرض عاّلقات التبعية االستعمارية.
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عادل مناع

مؤرخ متخصص في تأريخ فلسطين خاّلل العهد العثماني والفلسطينيين في القرن العشرين. درس التاريخ في عدة 
جامعات منذ بداية الثمانينيات ونشر عشرة كتب وعشرات المقاالت األكاديمية المحكمة في مجاالت تخصصه باللغات 
العهد  خاّلل  فلسطين  حول  كتبه  من  ثاّلثة  الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة  له  نشرت  واإلنكليزية.  والعبرية  العربية 

العثماني ثم كتاب "نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل، 1948-1956" عام 2016.

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

منوذًجا

الضوء  تسليط  خاّلل  من  العربية  الجامعة  إلى  العثمانية  من  الجمعية  الهوية  لتحوالت  نموذًجا  الورقة  هذه  تقّدم 
على سيرة أحمد حلمي باشا عبد الباقي )1882-1963( ومسيرته. لقد مثّل أحمد حلمي في شبابه إيمان أبناء النخب 
السياسية بالهوية العثمانية الجامعة بغض النظر عن األصول اإلثنية والقومية فخدم اإلمبراطورية ودافع عنها حتى 
)أرناؤوط( لكنه ُولد وترعرع في أنحاء باّلد الشام فدرس اللغة العربية  البانية  الرمق األخير. كان المترجم من أرومة 
وثقافتها حتى أتقن قرض شعر الرباعيات بها، وفرض انهيار الدولة العثمانية خاّلل الحرب العالمية األولى عليه وعلى 
أمثاله ضرورة التأقلم مع نشوء الهويات القومية والوطنية التي نمت على أنقاض اإلمبراطورية وهويتها. وانضم 
حلم  انهار  ولّما   .)1920-1918( دمشق  في  األول  فيصل  حكومة  إلى  الشامية  النخب  أبناء  من  كالعديد  حلمي  أحمد 
الوحدة العربية بقيادة الهاشميين تنّقل المترجم في المنطقة العربية حتى استقر مع عائلته في القدس عام 1926 
فأدى دوًرا مهًما في قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية. وأدى الصراع على هوية القدس خصوًصا وفلسطين عموًما 
أمام االستعمار البريطاني واالستيطان الصهيوني الكولونيالي دوًرا مهًما في بلورة مشروع الجامعة العربية. كما 
فكان   ،1945 عام  بعد  العربية  الدول  بجامعة  وآمن  األولى،  العالمية  الحرب  في  العثمانية  الدولة  عن  حلمي  دافع 
طبيعيًا أن يختم مسيرته ممثاًّل لفلسطين في تلك الجامعة بالقاهرة بعد وقوع النكبة )1948(، وأن يُدفن في باحة 

الحرم القدسي الشريف بعد وفاته عام 1963.
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عبد الرحمن أبو عابد

هي  لغات،  ثاّلث  بين  المقارنة  واآلداب  العربي  األدب  في  متخصص  اإلنسانية.  العلوم  في  فلسطيني  وباحث  كاتب 
قطر،  العليا-  للدراسات  الدوحة  معهد  من  المقارن  األدب  في  الماجستير  على  حاصل  واإلنكليزية.  والعبرية  العربية 

وعلى البكالوريوس في اللغة اإلنكليزية وآدابها من جامعة األقصى في فلسطين،

ري الذاتية مرايا الغريبة: املكان والزمان وأسئلة الذات يف السِّ

رغم الثراء الذي يذخر به األدب العربي في الكتابات السيرية، سواء الذاتية أو الغيرية، فإنه لم يقابله ثراٌء مماثل 
التوفيق والتلفيق لما يجدُّ  بين  الكتابات  إذ دارت معظم  الفنية؛  الممارسات  التنظيري لهذه  والزم على المستوى 
بدأ  الذي  الذات  وسؤال  األدبي،  الجنس  نقاش  أبرزها  نقاشات  من  األميركية  وشمال  األوروبية  غرب  األكاديمية  في 
بمركزيتها وانتهى بزعزعتها، وصواًل إلى عولمة مفهوم كتابات الحياة. تكثُِّف السير الذاتية الفلسطينية هذا التحدي 
وتمنحه أبعاًدا جديدة كما سنرى عند نقاشها، خاصة سيرة حسين البرغوثي "سأكون بين اللوز"، منطلقين في قراءتنا 
لها من الممارسات السيرية في حقلها العربي عبر مفهوَمي السيرة والترجمة: السيرة بتفعيلها فلسفيًا ومنهجيًا 
داللتها  في  الكامن  التأويلي  بإلزامها  والترجمة  والموضوعية،  الذاتية  وبين  والذاتية  والزمانية  المكانية  بإلزاماتها 
اللسانية والتراثية، مع محاولة الجواب عن سؤال حضور اآلخر في السير الذاتية، طامحين إلى تقديم مقاربات نظرية 

جديدة لهذا الحقل البيْني في العلوم اإلنسانية.
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عبد الرحمن مراد

المقاالت  من  العديد  المتحدة  المملكة  في  منصات  على  نشر  لندن.  في  مقيم  والترجمة  البحث  في  ُمجاز  متخصص 
اإلعاّلمية حول فلسطين، غطت مواضيع سياسية واقتصادية وإنسانية. محرر أخبار سابق في المكتب اإلعاّلمي الحكومي 

في غزّة.

للسياسة  نقدي  تحليل  االقتصادية:  التنمية  شأن  يف  للهيمنة  مضاّد  خطاب  بناء 

الفلسطينية

تهدف هذه الورقة إلى استقصاء الطرائق التي ظهر بها خطاب مضاد ناشئ عن المجتمع المدني الفلسطيني في 
شأن التنمية بعد عقدين من التزام السياسات النيوليبرالية السائدة في تطوير اقتصاد األراضي الفلسطينية المحتلة، 
لإلحاطات  نقدية  قراءة  خاّلل  ومن  الهدف،  هذا  لتحقيق  الخطاب.  هذا  يخلقها  جديدة  وطنية  هوية  امتاّلك  وإمكان 
الحرة،  والتجارة  التكامل  أي  النيوليبرالية،  السياسات  عيوب  البحث  يحدد  الفلسطينية،  السياسة  شأن  في  اإلعاّلمية 
المحتلة كما  الفلسطينية  التنمية االقتصادية في األرض  النيوليبرالية، في تحقيق  الصناعية والممارسات  المناطق 
تأثير هذه  التحديد،  التحليل، على وجه  الحاليَين. ويتناول  تجري في إطار نظاَمي السيطرة واالستعمار اإلسرائيليَين 
الخطاب  أّن  الورقة  تجد  الفلسطينيون.  المزارعون  يمثّله  ما  نحو  على  الزراعي  القطاع  في  والممارسات  السياسات 
المضاد للهيمنة بُِنَي لزعزعة احتمال تطبيق السياسات والممارسات النيوليبرالية غير السياسية في بيئة سياسية 

معاكسة، وبناء هوية وطنية تتطلب تكامل االعتماد على الذات وتقرير المصير في الوعي الفلسطيني.
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عبد الله أبولوز

والبكالوريس  االجتماعية  األنثروبولوجيا  في  الماجستير  على  تحصل  وريادي.  االجتماعية  األنثروبولوجيا  في  باحث 
األعمال  من  عدد  في   ،2010 عام  منذ  وانخرط،  األردنية.  اليرموك  جامعة  من  الكهربائية  واآلالت  القوة  هندسة  في 
التطوعية، وساعد وشارك في تأسيس مجموعة من المبادرات الثقافية لبناء قدرات الشباب المعرفية والثقافية في 
األردن. عمل باحثًا وكاتبًا ومترجًما مستقاًّل. ونشر العديد من المقاالت والترجمات على منصات عربية إلكترونية معروفة. 
تتركز اهتماماته البحثية في بحث التشّكل الهوياتي وتقاطعه مع السياقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية. كما 
يهتم ببحث تمثاّلت نظرية الكوير وتقاطعها مع اإلساّلم والمجتمعات المسلمة، إضافًة إلى الحرية األكاديمية في 

عصر ما بعد االستعمار، وأثر العولمة وسياسات االقتصاد النيوليبرالي في األكاديميا في منطقتنا.

متثالت القضية الفلسطينية يف املناهج السعودية منذ التسعينيات حتى وقتنا 

الحايل: مقاربة تحليل خطايب نقدي

تعاني أدبيات المجتمع الفلسطيني في المملكة العربية السعودية نقًصا هائاًّل؛ حيث تكاد تخلو الساحة األكاديمية 
من الدراسات التي تتناول موضوع وجود المجتمع الفلسطيني في السعودية منذ أعوام النكبة. وتكمن المفارقة 
وتطور  القضية  صمود  دعم  في  البدايات  منذ  السعودية  في  الفلسطيني  الوجود  يشّكلها  التي  األهمية  في 
الدولة والمجتمع السعوديَين. تهدف الورقة إلى بحث تمثاّّلت القضية الفلسطينية في مناهج المملكة، حيث تتتبّع 
التغيرات الخطابية التي لحقت بتمثاّلت القضية الفلسطينية في المقررات الدراسية ووضعها في سياقها التاريخي 
االجتماعي والسياسي في الفترة 1990-2022. ومن خاّلل استخدام التحليل الخطابي النقدي، يفحص الباحث أثر أبرز 
األحداث السياسية والتطورات االجتماعية والتغيرات في السياسة السعودية على مدار السنوات الثاّلثين األخيرة في 
السياسات التعليمية. ويخلص البحث إلى أّن التغيرات في التوجهات السياسية السعودية في العقد األخير أحدثث 
انعطافاٍت جذريًة في تمثيل القضية الفلسطينية وشعبها في المناهج المدرسية. في حين أّدى الحراك االجتماعي 
السياسي اإلساّلمي، في تسعينيات القرن الماضي والعقد األول من األلفية الجديدة، دوًرا حاسًما في الحفاظ على 

صياغة دينية للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها في المناهج السعودية.
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عبد الله موسوس

طالب دكتوراه في معهد الدراسات العربية واإلساّلمية بجامعة إكستر. يتناول بحثه العاّلقة بين الرأسمالية العالمية 
سياسات  السابقة  األكاديمية  أعماله  في  استكشف  قد  وكان  ومنطقها.  االستيطانية  االستعمارية  والممارسات 
الطعام، مع إشارة خاصة إلى شاي الَكرَك، والدور االجتماعي والسياسي لـ "ميمات" اإلنترنت في جنوب آسيا وغربها. 

وهو أيًضا يمارس الكتابة اإلبداعية في مجال القّص التأملي.

االقتصاد  فهم  وكشمري:  فلسطني  يف  املرتابطة  االستعامرية  املشاريع  حالة 

االستعامري االستيطاين العاملي يف القرن الحادي والعرشين

كشمير  في  الهند  ووجود  التاريخية  فلسطين  في  إسرائيل  وجود  بين  الرابطة  الخيوط  بعض  الورقة  هذه  تتقّصى 
المحتلة فيما يخّص عاّلقتها باالقتصاد العالمي. واستناًدا إلى أدبيات تفهم االستعمار االستيطاني على أنّه شبكة 
االستيطاني  االستعمار  بها  تطور  التي  الطرائق  معالم  ترسم  كي  الرابطة  الخيوط  تلك  الورقة  تستخدم  عالمية، 
ومنطقه جنبًا إلى جنب مع تطور الرأسمالية العالمية وفي عاّلقة معها، ال سيما منذ نهاية الحرب الباردة والصعود 
الربطـ، وليس المقارنة، بين المشروعين االستعماريَين في فلسطين وكشمير يفسح  للنيوليبرالية. وهذا  المتسارع 
المجال أمام مقاربة تضع الحركات االقتصادية بينهما كخاصية أساسية للرأسمالية العالمية المعاصرة. وتخلص الورقة 
إلى أّن االقتصاد العالمي يفيد من، ويساهم في، التمييز العنصري ضّد الفلسطينيين والكشميريين وأشكال السيطرة 
الاّلحقة التي فُرض عليهم أن يقاسوها وفًقا لمعايير االقتصاد العالمي النيوليبرالي وافتراضاته ومنطقه المهيمن. 
وتفهم أّن هذا يحدث نتيجة التطور المتسارع للصاّلت الدفاعية والمالية واللوجستية بين الهند وإسرائيل والجهات 

الفاعلة اإلقليمية والعالمية األخرى التي كرّست استعمار فلسطين وكشمير عميًقا في دوائر الرأسمالية العالمية.



59

عرين هواري

باحثة ومديرة برنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل - المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية في حيفا.  
حاصلة على الدكتوراه في دراسات الجندر من جامعة بن غوريون. تهتم بحوثها بالنشاط النسائي الفلسطيني داخل 
الدكتوراه في دائرة علم االجتماع  باحثة ما بعد  السياسية. وهي حاليًا  النسوية والدين والسلطة  بين  الخط األخضر 

وعلم اإلنسان في جامعة تل أبيب.

بني  التجارية  العالقة  ديناميات  يف  وانشطاره  وحدته  ميارس  شعب  شّقني:  بني 

الفلسطينيني من داخل الخط األخرض ومن جنني

اجتماعية  سياقات  ضمن  تقريبًا،  يوميًا  الغربية  الضّفة  من  بالفلسطينيين   48 الـ  مناطق  من  الفلسطينيون  يلتقي 
التفاعاّلت  وعلى  الطرفَيْن  بين  السياسي  الرابط  على  التشديد  يجري  حين  وفي  مختلفة.  وسياسية  واقتصادية 
الفواعل  باهتمام  تحَظ  لم  واالقتصادي  االجتماعي  الطابع  ذات  العاّلقات  أّن  نجد  المشترَكة،  أو  المختلفة  السياسية 

السياسية، وكذلك لم تُقارَب بحثيًّا. 

ترمي هذه الورقة إلى قراءة اللقاءات التجارية بين الفلسطينيين من طرفَي الخط األخضر، في محاولة لَفْهم األثر الذي 
يتركه التفاعل التجاري اليومي في هويّة المجتمع الفلسطيني وفي نسيجه االجتماعي ووحدته السياسية. وتحاول 
فهم أّي أنواع من التفاهمات غير المكتوبة ينتج في سياٍق كهذا؟ ومتى تعكس هذه التفاهمات التضامن والتكافل 
بين أبناء الشعب الواحد؟ ومتى تعبّر عن عاّلقات االستغاّلل؟ وكيف يمكن أن تؤثّر هذه العاّلقة في المواقف السياسية 
للطرفَيْن؟ وهل تسهم في خلق كلٍّ فلسطيني، أَْم ترّسخ فروقًا اجتماعية وثقافية خلََقها واقٌع سياسي مركَّب؟ وتركز 
الورقة على مقاربة العاّلقة من وجهة نظر المستهلكين فقط. اخترنا في هذا البحث مدينة جنين نموذًجا للمنطقة التي 
يَْحضر إليها المستهلِك، ومدينتَي الناصرة وأّم الفحم وضواحيهما نموذًجا للمناطق التي يحضر منها هذا المستهلِك 

ليشتري السلع ويتلّقى الخدمات. تعتمد الورقة على منهجية مختلطة تمزج المنهج الكّمي بالمنهج النوعي.



60

عيل أسعد

ضمن  التخصصات  متعدد  للدكتوراه  بحث  مشروع  يدير  هولندا.  في  يعيش  معارض  وقيّم  وباحث  معماري  مهندس 
Curatorial Research Collective، وهي جزء من كرسي تاريخ العمارة ونظريتها في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا. 
يتفّحص المشروع ممارسات إقامة المعارض وإنشاء المتاحف الفلسطينية في القرنين العشرين والحادي والعشرين 

ضمن استقصاء أوسع للتناقض بين الفضاء السياسي للدولة والفضاء الثقافي لألمة.

فلسطني وامُلشِعر الوطني: إقامة املعارض يف القرن العرشين

الناشطون  استخدم  فقد  العشرين.  القرن  في  الفلسطينية  المعارض  إقامة  عن  تاريخية  لمحة  الورقة  هذه  تقّدم 
الفلسطينيون المعارض في البداية باعتبارها منتديات يجري فيها تصور هوية فلسطينية حديثة في ظل االنتداب 
البريطاني، وتطورت بوصفها جزًءا من الممارسة االجتماعية الرامية إلى تحفيز المجتمع في أعقاب النكبة، وُعبِّئت 
بوصفها شكاًّل من أشكال المقاومة السياسية داخل شبكات التضامن المناهضة لإلمبريالية في العالم الثالث. وتطور 
محنة الحكم االستعماري واالحتاّلل العسكري، وذخيرة من المواد التربوية والتمثيلية، والفضاءات المؤقتة، واألطر 
المتعددة الدبلوماسية أو النقابية، "مشعر وطني" وثقافة إلقامة المعارض. وأصبحت المعارض مواقع مهمة لرعاية 
الذائقة أو المرجعية االجتماعية ونقدها؛ تفّعل المشاعر الوطنية وتعّزز "الوعي السياسي"، وتحشد الدعم الدولي 
حول شرعية القضية الفلسطينية من خاّلل البنية التحتية للثقافة. وبصفتها زمكانًا تجري فيه )إعادة( مفاوضة المعرفة 
والذاكرة والخبرة الفلسطينية في القرن العشرين وتحويلها إلى ثقافة فلسطينية معاصرة، لم تكن المعارض مجرد 

عروض للفن أو الثقافة الفلسطينية، بل حضرت هي ذاتها موضوًعا للتمثيل الفلسطيني.
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عليان صوافطة

حاصل على الماجستير في التخطيط السياسي والتنمية عام 2021، من جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، وعلى 
العليا في دراسات الساّلم والصراع في  2012 من الجامعة نفسها. يكمل دراسته  البكالوريوس في الهندسة عام 
التعليم  لمدرسة  وتدريس  بحث  مساعد  يعمل  األميركية.  المتحدة  الواليات  غرينسبورو،  في  كارولينا  نورث  جامعة 
في جامعة والية نورث كارولينا. ويركز أيًضا على دراسة العاّلقة بين التنمية والصراع وتفكيكها من خاّلل نقد االقتصاد 
العاصمة،  واشنطن  في  والعدالة  الساّلم  دراسات  جمعية  في  إدارية  هيئة  عضو  العامة.  والسياسات  السياسي 
ومتحدث في عدة ندوات في دول مختلفة. إضافًة إلى ذلك، كان معلًقا على قضايا الديمقراطية، والصراع العربي - 

اإلسرائيلي، والعدالة البيئية، والتنمية عبر مختلف وسائل اإلعاّلم والبرامج في أنحاء الشرق األوسط وأميركا.

والفصل  النيوكولونيالية  للسيطرة  إدامة  االستيطاين:  االستعامر  ورشط  التنمية 

العنرصي

 1967 تركز هذه الورقة على مشكلة التأطير المفاهيمي لوجود "إسرائيل" في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
بين خصائص االستعمار االستيطاني  "إسرائيل" هجيًنا  التنمية. وإذا ما كانت  تجارب  )م.ف.م(، وعاّلقة فهمها بواقع 
والنيوكولونيالية واالحتاّلل العسكري، فإن الفرضية المركزية تقول إن االستعمار االستيطاني، ومن خاّلل منظومات 
السيطرة الخاصة به )أدوات القوة المادية واإلكراهية(: كاستغاّلل عملية التسوية عبر اشتراط األمن لتحقيق الساّلم، 
عمل  قد  القانونية،  والبنية  والتشريعات  الجغرافيا،  وتفتيت  األراضي  ومصادرة  والحصار،  اإلغاّلق  وسياسات  والجدار 
على خلق بنى اقتصادية غير تنموية، تتاّلءم مع، وتعيد إنتاج عاّلقات القوة في سياقها االستعماري االستيطاني 
في إطار منظومة الفصل العنصري. وبما أن المقاربة البنيوية هي اإلطار المنهجي للدراسة، فإن المنهج التفكيكي 
النقدي، القائم على دراسة استراتيجية سياسية – اقتصادية وجيوسياسية لمظاهر التنمية، هو أساس طرح تساؤالت 

التسلسل الهرمي بين الُمستعِمر والُمستعَمر.
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كارولني الند

طالبة دكتوراه في كلية الدين والاّلهوت ودراسات الساّلم، كلية ترينيتي في دبلن. تشمل اهتماماتها البحثية العنف 
البنيوي، وحقوق اإلنسان، والتنمية، ودور المجتمع المدني، والعاّلقة بين المانح والمتلقي. شغلت سابًقا مناصب 
في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في فلسطين، ووحدة المجتمع المدني في الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي 

الدولي، والوكالة السويدية للشباب والمجتمع المدني.

االستعامر االستيطاين ومحو اآلخر: بناء رسديات الهيمنة

المتعلقة  الروايات  تنتج وتنشر  باعتبارها نظاَم حكم استعماريًا استيطانيًا،  أّن إسرائيل،  الورقة كيف  تستكشف هذه 
المجتمع  منظمات  على  تركّز  حالة  دراسة  حول  تتمحور  الغرض،  ولهذا  ومقاومته.  الفلسطيني  المدني  بالمجتمع 
األراضي  في  قانونية"  غير  و"منظمات  إسرائيل  في  إرهابية"  "منظمات  ُصّنفت  التي  السّت  الفلسطينية  المدني 
كما  االستيطاني،  لاّلستعمار  الداخلي  المنطق  أّن  الحالة  دراسة  وتبين   .2021 عام  أواخر  منذ  المحتلة،  الفلسطينية 
هو منظم حول مبدأ القضاء، كان محوريًا في تسمية المنظمات السّت. لقد قام النظام السياسي االستيطاني، عبر 
الفلسطيني ونشرها،  المدني  المجتمع  "إرهابية" كاذبة حول  ببناء رواية  الملكية،  التوسع ونزع  مراحل مختلفة من 
استناًدا إلى منظور االستثنائية واإلنكار. وعلى هذا النحو، كان بناء السردية بمنزلة تقّدم في محو النظام السياسي 
االستيطاني المستمر لروايات السكان األصليين، وفي الوقت نفسه إضفاء الشرعية على المشروع االستيطاني نفسه 

واستراتيجياته المستخدمة.
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كميليا إبراهيم-دويري

أكاديمية وناشطة نسوية واجتماعية. حاصلة على الدكتوراه في دراسات الجندر من جامعة بار إياّلن وباحثة ما بعد 
الدكتوراه في الجامعة نفسها. بحثت في رسالة الدكتوراه تجربة العزباوات الفلسطينيات، والضغوط التي يواجهنها 

وكيفية مواجهتها. تهتم بحوثها بالصحة النفسية، وأخاّلقيات المهن العاّلجيّة في سياق الثقافة والجندر.

واالضطهاد  البطريركية  املنظومة  بني  إرسائيل:  يف  الفلسطينيني  العّزاب  حالة 

اإلرسائييل

تسعى هذه الورقة إلى تحليل خطاب العزّاب الفلسطينيين داخل الخط األخضر في ظل المنظومة البطريركية السائدة 
في المجتمع، مّدعية أن حالة العزوبية ترتبط بواقع االضطهاد القومي والتمييز العنصري. وتعتمد على مقاباّلت مع 
الرجال الفلسطينيين في إسرائيل  العزوبية لدى  أّن خيار  30 و58 عاًما. تُظهر المعطيات  عزّاب راوحت أعمارهم بين 
ويأتي  الزواج.  أنماط  وفي  حياتهم  في  الحاصل  التغيير  وتعكس  بها  يمرون  وسياسية  اجتماعية  سيرورات  يعكس 
وتكوين  بالزواج  الرجولة  تربط  والتي  المهيمنة  المفاهيم  تتحّدى  الرجولة  لمصطلح  جديدة  بمفاهيم  العزّاب  بعض 
أسرة وباألبّوة. وتكشف المآزق واإلحباطات التي يواجهها العزّاب إزاء الممارسات البطريركية القامعة التي تمارس 
عليهم من جهة، والتمييز العنصري من جهة أخرى، إضافًة إلى الصعوبات الناتجة لديهم من التغيير الحاصل في 
مكانة النساء الفلسطينيات وقّوتهن في المجتمع. ترى الباحثة أنه ال يمكن فهم تلك النتائج من دون فهم السياقات 

السياسية واالقتصادية والثقافية القائمة داخل الخط األخضر.
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لينا أوبرماير

الشرقية  الدراسات  كلية  في  درّست  إكستر.  جامعة  في  واإلساّلمية  العربية  الدراسات  معهد  في  دكتوراه  طالبة 
الدولية، وفي منظمة هيومن رايتس ووتش. نُشرت أعمالها  الجنائية  المحكمة  لندن. وعملت في  واألفريقية في 
في "واشنطن بوست"، و"موندويس"، و"جاكوبن ماغ"، و"ماغ 972+". تعمل على إطاّلق البودكاست الخاّص بها بعنوان 

"العالم الموازي: فلسطين"، وهو أّول بودكاست يتطرّق إلى موضوع فلسطين في ألمانيا، مطلع عام 2023.

اإلقعاد واإليهان خالل مسرية العودة الكربى يف غزّة )2019-2018(

تتفّحص هذه الورقة سياسات إسرائيل المتمثلة في اإلقعاد واإليهان المتعمَدين خاّلل مسيرة العودة الكبرى في 
خاّلل  الفلسطينيين  على  المنّسقة  الهجمات  كانت   .2019 ديسمبر  األول/  كانون   -  2018 مارس  آذار/  الفترة  في  غزة 
مسيرة العودة الكبرى هي أحدث الحوادث على مساٍر من اإلصابات واإلعطابات الجماعية الُمحَدثة عن سابق إصرار في 
السياق االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي. وال بّد من النظر إلى إقعاد الفلسطينيين وإيهان منظومتهم الصحية 
اإلسرائيلي.  االستيطاني  االستعماري  التصفية"  "منطق  من  جزء  أنها  على  تأهيلهم  إلعادة  الاّلزمة  التحتية  والبنى 
فإقعاد الجسد السياسي الفلسطيني هو طريقة لشطب السّكان األصليين شطبًا منهجيًا من األرض، وهي في هذه 
الحالة غزّة التي رفضت أن تكون "غيتو منصاًعا"، على حّد تعبير رشيد الخالدي. ولذلك ال ينبغي أن تُعتبر اإلصابات مجرد 

نتائج ثانوية للحرب، وأن تُصنَّف على أنها أضرار جانبية، أو حتى بديل "إنساني" للقتل.
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مارتا باريجي

باحثة مشاركة في جامعة هوهنهايم )ألمانيا(. تستند في بحوثها إلى مقاربة كّمية كي تستقصي آثار العنف السياسي 
أعمالها  بين  من  سوانا.  منطقة  في  يعيشون  الذين  للبشر  والصحية  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  في  والبنيوي 
الجارية دراسات حول الصراع وأثره في جودة النظام الغذائي في العراق بعد الغزو، وحول التماسك االجتماعي في 
تركيا وكينيا، حيث جمعت  الميداني في  العمل  القسري. وهي ذات خبرة في  الحرب والنزوح  المتضررة من  الجماعات 

بيانات كّمية ونوعية.

تأثري العنف البنيوي املتعّلق باملستوطنات اإلرسائيلية يف األمن الغذايئ الفلسطيني

ويضّر  ومتنوعة.  صحية  غذائية  أنظمة  على  الفلسطينيين  تحّصل  المستوطنات  بوجود  المعزَّز  البنيوي  العنف  يعيق 
هذا العنف، على وجه الخصوص، باإلنتاج الزراعي المحلي، ويحّد من الوصول إلى أسواق الغذاء، ويفقر الجماعات 
مكتب  وبيانات   ،2018 لعام  الغذائي  واألمني  واالقتصادي  االجتماعي  المسح  بين  الورقة  هذه  تجمع  الفلسطينية. 
البنيوي  العنف  تأثير  لتحديد   )OCHA( المحتلة  الفلسطينية  األراضي  عن  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم 
المنازل  وعدد  التفتيش  نقاط  عدد  هي  مؤشرات،  ثاّلثة  خاّلل  من  البنيوي  العنف  على  وتستدّل  الغذائي.  األمن  في 
5 كيلومترات من مناطق إقامة  النار، محسوبة جميًعا ضمن دائرة نصف قطرها  المهدومة ومساحة مناطق إطاّلق 
األهالي. وتتناول المصادر المحتملة للمتغيرات داخلية المنشأ من خاّلل مقاربة المتغيرات الفّعالة التي تستغل التغير 
للعنف  أّن  النتائج  تظهر  البارزة.  التوراتية  والمواقع  الفلسطينيين  إقامة  مناطق  بين  المسافة  في  المنشأ  خارجي 
البنيوي تأثيرًا سلبيًا ذا داللة إحصائية في األمن الغذائي. ويدعم هذه النتيجة أيًضا تحليل مكّمل آلثار آليتَين أساسيتَين 

محتملتَين، هما: الوصول إلى المياه ووقت الوصول إلى أقرب سوق لألغذية.
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مارك مهند عياش

أستاذ لعلم االجتماع في جامعة ماونت رويال. له كتاب "تأويليات العنف" )A Hermeneutics of Violence )2019. نشر 
عديد المقاالت حول مواضيع مثل العنف السياسي، وأبارتهايد اللقاح، والعنصرية ضد الفلسطينيين، وكتابة المنفى، 
 Critical Sociology, :والعاّلقات االجتماعية - السياسية، والحركات الفلسطينية المناهضة لاّلستعمار، في مجاّلت مثل
 Distinktion, Interventions, European Journal of International Relations, Comparative Studies of South Asia,

.Africa and the Middle East, European Journal of Social Theory

 The Baffler,  Middle East Eye, الجزيرة  منها:  مواقع،  عدة  في  رأي  ومقاالت  مشتركة،  كتب  في  فصول  وله 
.Mondoweiss, Breach,  The Middle East Monitor

الصهيونية والقومية واالستعامر االستيطاين: الدوافع والعنف

تلقى  لهما،  ويرّوج  ويبررهما  اإلسرائيليَين  االستيطانيَين  االستعماريَين  والسيطرة  الغزو  يطبّع  الذي  الخطاب  في 
الطبيعة القومية المزعومة للمشروع الصهيوني اهتماًما تحليليًا، وهو اهتمام يصور الصهيونية على أنّها مشروع 
تحرري ليهود مضطهدين في أوروبا وخارجها. ولمواجهة هذا الخطاب ومحوه للمستعَمرين، أكّد العديد من الباحثين 
النقديين أّن الصهيونية هي قومية واستعمارية استيطانية على حّد سواء. لكن تقديم بديل مناهض لاّلستعمار، يحّل 
محّل التركيز الحصري على الصهيونية بوصفها مشروًعا قوميًا، يقتضي إصرار التحليل النقدي على أّن قومية الدولة، 
سواء أكانت قومية إثنية أم قومية مدنية، ليست سوى واحد من العناصر التي يمكن أن يحللها الباحثون داخل إطار 
السيادة االستعمارية االستيطانية الكبير، وليس إلى جانبه. ترى هذه الورقة أّن من الواجب أن نتفّحص آثار المشروع 
الصهيوني ونعطي التجربة الفلسطينية وزنها التحليلي المناسب ونضعها في مقدمة التحليل: ال بوصفها ما يمكن 
الصهيونية والمشروع  باعتبارها ما يكشف منطق  بل  للصهيونية،  المقصودة"  "العواقب غير  الضوء على  يلقي  أن 

الصهيوني وطبيعتهما ذاتها.
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مايكل ر. فيشباخ

 Records of كتاب  مؤلّف  وهو  األميركية.  المتحدة  الواليات  فيرجينيا،  في  ماكون  راندولف  كلية  في  التاريخ  أستاذ 
الاّلجئين  أماّلك  لب:  السَّ "سجاّلت   ،Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict
 ،Jewish Property Claims Against Arab Countries وكتاب  )2003(؛  اإلسرائيلي"   - العربي  والصراع  الفلسطينيين 
العرب  تكبّدها  التي  الممتلكات  خسائر  يتفحص  الذي   ،)2008( العربية"  الدول  ضد  اليهودية  الملكية  "اّدعاءات 
1948. كما درس مؤخرًا فهم  - اإلسرائيلية عام  العربية  الحرب  العربية في أعقاب  الدول  الفلسطينيون واليهود من 
الناشطين السياسيين األميركيين للصراع العربي - اإلسرائيلي في ستينيات القرن العشرين. وانتهى هذا البحث إلى نشر 
كتاب Black Power and Palestine: Transnational Countries of Colour، "القّوة السوداء وفلسطين: بلدان الملونين 
 The Movement and the Middle East: How the Arab-Israeli Conflict Divided the العابرة للقوميات" )2018(؛ وكتاب

American Left، "الحركة والشرق األوسط: كيف قسم الصراع العربي - اإلسرائيلي اليسار األميركي" )2019(.

بني  فلسطني  مع  التضامن  االستيطاين:  االستعامر  ضد  املحالنيني  السّكان  كفاح 

الشعوب األصالنية والالتينية يف الواليات املتحدة من الستينيات حتى اليوم

العشرين  القرن  ستينيات  في  اإلمبريالية  من  األخرى  واألشكال  االستعمار  ضد  العالمية  االنتفاضة  خضّم  في 
ُحرمت  شقيقة  شعوبًا  والفلسطينيين  أنفسهم  المتحدة  الواليات  في  المحليين  الناشطين  بعض  رأى  وسبعينياته، 
الواليات  في  االستعمار  ضد  نضااًل  يبدؤوا  ولم  األجانب.  المستوطنون  وجودها  ومحا  وأرضها  استقاّللها  من  بالقوة 
المتحدة وبورتوريكو فحسب، بل توّسعوا بدعمهم ليبلغ النضال التحرري الوطني الفلسطيني في الشرق األوسط 

أيًضا. ومّهدت أفعالهم لعقود من النضال المحلي من أجل فلسطين في الواليات المتحدة.

تعرض هذه الورقة تفاصيل دعم الناشطين الهنود والاّلتينيين في الواليات المتحدة للفلسطينيين بدايًة من ستينيات 
السّكان األصليين  السلب مارسها االستعمار االستيطاني على  تركّز على تجربة مشتركة في  العشرين. وهي  القرن 
التحرير  ومنظمة  أميركا  في  األصليين  الناشطين  بين  مشترك  تحرري  وخطاب  والفلسطينيين،  الشمالية  أميركا  في 
الحادي  القرن  في  سنواٍت  للفلسطينيين  والاّلتيني  الهندي  الدعم  امتّد  كيف  بالتفصيل  توضح  وهي  الفلسطينية. 
والعشرين، شاهًدا على القوة المتواصلة للنضال العالمي المشترك ضد اإلمبريالية واالستعمار االستيطاني. وتُبرز 
الورقة كلمات الناشطين المحليين كي تتيح لهم أن يشرحوا سبب اعتبارهم أنفسهم والفلسطينيين شعوبًا شقيقة 

تكافح مًعا ضد عدوٍّ مشترك.
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محمد الوادرايس

أستاذ مساعد بجامعة ابن زهر - أكادير بالمغرب. حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة محمد 
الخامس عام 2018 في موضوع "وضعية المقاتلين غير الشرعيين في القانون الدولي اإلنساني"، والماجستير في 

العاّلقات الدولية من الجامعة نفسها. 

المسلحة،  القوة  استخدام  حاالت  ومختلف  العام  الدولي  بالقانون  المتعلقة  المواضيع  في  البحثية  اهتماماته  تتركز 
ووضعية الحركات المسلحة في القانون الدولي وعاّلقاتها بالقرارات الدولية التي تهّم "محاربة اإلرهاب"، ومحاوالت 
تأسيس نظام جنائي دولي، ال سيما المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والمعيقات السياسية والقانونية التي تعترضها.

إكراهات تطبيق العدالة الجنائية الدولية يف فلسطني

فتح  بنسودة  فاتو  السابقة  العامة  المّدعية  وإعاّلن   ،)1998( لروما  األساسي  النظام  في  العضوية  فلسطين  انتزاع  بعد 
التحقيق في الجرائم الدولية المفترضة، تواجه تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في األراضي الفلسطينية مجموعة من 
العقبات. تحاول هذه الورقة الكشف عن هذه العقبات والصعوبات التي يبقى أهمها تشبّث الجانب اإلسرائيلي باتفاقيات 
أوسلو وإنكاره لصاّلحية المحكمة للنظر في الجرائم الدولية المفترضة، كما ترتبط بعض الصعوبات بطبيعة النظام األساسي 
لروما الذي ال تنطبق أحكامه، باعتباره مبدأً، إاّل على الدول األطراف في المحكمة، ما يسمح إلسرائيل برفض التعاون مع 
المحكمة، ويتيح لها إمكانية التشبث بنظام التكامل القضائي، وهو ما يحّد من فاعلية تحقيقات المحكمة ونجاعتها على 
أرض الواقع في كلتا الحالتين. كما يخّول نظام روما األساسي لمجلس األمن إمكانية التدخل لتعليق التحقيقات والمقاضاة 
التي تجريها المحكمة. عاّلوة على ذلك تواجه المحكمة ضغوط سياسية تمارسها مجموعة من الدول. وتنتهي الورقة 

باستعراٍض مختصر لبعض المخاطر والفرص المحيطة بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
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محمد عثامنيل

باحث دكتوراه في التاريخ العثماني الحديث في جامعة "باموك كله" التركية/ دنيزلي، ومترجم عن اإلنكليزية والتركية 
)بشّقيها العثمانية والحديثة(. حاز البكالوريوس في الهندسة المدنية والماجستير في الدراسات اإلساّلمية واإلعاّلم. 
العثمانية  المؤسسات  تاريخ  في  هو  األضيق  تخصصه  الحديثة.  التاريخية  والكتابة  التاريخ  فلسفة  بمباحث  مهتم 

والنظام السياسي وتطورها عبر التنظيمات في القرن التاسع عشر.

الطامعون يف عطف ظّله الهاميوين: حدود تصور البريوقراطية العثامنية للهجرة 

اليهودية إىل أرض فلسطني )1904-1876(

تحاول هذه الورقة فحص ماهية القضية الفلسطينية في ذهنية البيروقراطية العثمانية المركزية من خاّلل أحد أهم 
أسبابها المتشكلة عبر الهجرة اليهودية السياسية األولى إلى األراضي الفلسطينية )1881-1904(، بوصفها هجرة 
العثماني  األرشيف  من  متعددة  وثائق  استخراج  خاّلل  من  وذلك  متعددة،  وخلفيات  أساليب  لها  مقصودة  سياسية 
)المبحث األول(، من أهّم  العثمانية  الواردة إلى اإلدارة  1876-1904، عبر رسائل االسترحام  البحث األولية  ضمن فترة 
الشخصيات اليهودية على اختاّلف توجهاتها، ومناقشة اإلجراءات )المبحث الثاني( التي قامت بها اإلدارة المذكورة 
تجاه تلك الهجرات ومحاولة استكشاف طبيعتها. وقد يُستغرب عندما يُتحدث عن "قضية" فلسطينية في القرن التاسع 
عشر حقيقة، أي هل بالفعل قد تشكلت "قضية" أم أنها مجرد إرهاصات أو ما شابه؟ ولكن في الحقيقة، هذا ما تريد 
الورقة استكشافه، فهي تروم بيان ذاك المقدار وتلك الدرجة التي بدأت فيها تعاماّلت السلطة العثمانية في أواخر 
القرن التاسع عشر وبيان تعريف خاص تاريخي عبر مبحث "تاريخ الذهنيات" الذي كان للمؤرخ الفرنسي لوسيان فيفر 
هجرة  مسألة  حول  الحاكمة  البيروقراطية  لتلك  الذهني"  "المحيط  بـ  أسماه  ما  عبر  وباألخص  بداية،  نحته  في  الدور 

اليهود إلى "أرض فلسطين".
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محمد دريدي

باحث في مجال الدراسات الديموغرافية واالجتماعية، حاصل على الماجستير في الدراسات السكانية، ويعمل في 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مديرًا عاًما لإلحصاءات السكانية واالجتماعية. له العديد من الدراسات والبحوث 

حول السكان والديموغرافيا، وشارك في العديد من المنتديات والمؤتمرات ذات العاّلقة.

الواقع  األخرض:  الخط  وداخل  الفلسطينية  األرايض  يف  الفلسطينيون  السكان 

الدميوغرايف والتوقعات املستقبلية

تمتاز األراضي الفلسطينية بأنماط فريدة للمكونات السكانية نتاج الواقع السياسي الذي يعيشه الفلسطينيون، وما 
التحول  50 في المئة منهم خارج فلسطين. كما ال يزال  رافق هذا السياق من هجرات قسرية، خلقت ما يزيد على 
الديموغرافي في األراضي الفلسطينية متأخرًا ويسير ببطء مقارنة بدول عديدة عربية وآسيوية، وذلك ألن معدل 
الخصوبة ما زال مرتفًعا مما أدى إلى بقاء معدالت نمو السكان مرتفعة، رغم انخفاض معدالت اإلنجاب عبر العقدين 
الوقت  وفي  فقط.  عاًما   32 نحو  بعد  الفلسطينية  األراضي  في  السكان  عدد  يتضاعف  أن  المتوقع  ومن  الماضيين، 
الذي يزداد فيه عدد السكان على نحٍو متسارع في األراضي الفلسطينية تبقى المساحة محدودة، فضاًّل عن القيود 
المشددة، حيث تزداد قبضة االحتاّلل اإلسرائيلي وسيطرة المستوطنات اإلسرائيلية على مساحات شاسعة من الضفة 
يواجه  اآلخر  الجانب  على  قاطنيه.  لحركة  والمقيّد  المفروض  الحصار  نتاج  غزة  قطاع  في  الوضع  يختلف  وال  الغربية، 
48 تحديات كبيرة وتمييزًا واضًحا  الـ  المجتمع الفلسطيني في داخل الخط األخضر أو ما يُعرفون أيًضا بسكان مناطق 
سكان  من  المئة  في   18 نحو  ويمثلون  المليونين،  من  عددهم  ويقترب  اإلسرائيلية.  للجنسية  حملهم  رغم  ضدهم، 
إسرائيل. ورغم أن الفلسطينيين يعيشون في بقعة جغرافية واحدة وهي فلسطين التاريخية، ياّلَحظ أّن كل مجموعة 
يكون  وقد  مختلف  ديموغرافي  وتركيب  بأنماط  تمتاز  األخضر(  الخط  داخل  وسكان  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  )سكان 

للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية أثٌر في ذلك.
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محمد مرقطن

آثاري ومؤرخ فلسطيني يعيش ويعمل في ألمانيا. باحث متخصص في لغات وحضارات الشرق القديم وخاصة لغات 
والدكتوراه  الماجستير  على  حصل  بألمانيا.  مونستر  جامعة  في  اآلن  يعمل  اإلساّلم،  قبل  العربية  الجزيرة  وكتابات 
في  والبحث  التدريس  في  عمل   .1987 بألمانيا  ماربورغ  جامعة  من  القديم  الشرق  وحضارات  السامية  اللغات  في 
عدة جامعات ألمانية منها جامعة ماربورغ وجامعة هايدلبيرغ وجامعة فيينا )النمسا( وغيرها، وعمل منسًقا للبحث 
العلمي في جامعة قطر، وباحثًا في أكاديمية العلوم النمساوية في فيينا، وكذلك في أكاديمية برلين - برندنبورغ 
للعلوم واإلنسانيات، برلين، وخبيرًا لغويًا زائرًا في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. شارك في أعمال التحريات 
والحفريات األثرية في اليمن واألردن والبحرين وعمان والمغرب وتونس ومصر. وترأّس بعض هذه البعثات. نشر عشرات 

الدراسات األكاديمية عن حضارات الشرق القديم ولغاته، باإلنكليزية واأللمانية والعربية.

نحو الّتحرر من رسدية علم اآلثار التوراتية يف كتابة تاريخ فلسطني القديم

يمكن اعتبار مسألة التحّرر من علم اآلثار االستعماري بما فيه علم اآلثار التوراتية قضية ملّحة للغاية في الدراسات األثرية 
وموروثه.  التوراتية  اآلثار  علم  منهجية  من  التحّرر  دون  علمي  نحٍو  على  القديم  فلسطين  تاريخ  كتابة  يمكن  وال  اليوم. 
الهدف الرئيس لهذه الورقة البحثية هو عرض بعض جوانب علم اآلثار االستعماري بما فيه علم اآلثار التوراتية والذي 
شّكلت مقوالته الركيزة األساسية للرواية الصهيونية. يركّز هذا البحث على عدة محاور منها كشف الستار عن إساءة تحليل 
واستخدام اللسانيات والنقوش القديمة واللقى األثرية في تفسير األحداث التاريخية والثقافية في فلسطين القديمة، 
ويتوضح هذا األمر من خاّلل عرض بعض النماذج لحاالت معينة للقى األثرية، ومنها ما يسمى بـ "الجرّة اإلسرائيلية" و"البيت 
اإلسرائيلي" في العصر الحديدي )بداية األلف األولى ق.م.(. وكذلك يقدم نماذج من النقوش. يضاف إلى ذلك ممارسات 
المنظومة  لتفكيك  عامة  خطوطًا  الورقة  هذه  وتعرض  األثرية.  الحفريات  في  العلمية  غير  اإلسرائيلية  اآلثار  سلطة 
االستعمارية لعلم اآلثار التوراتية. وختاًما تركز على تقديم مداخل علمية جديدة لكتابة تاريخ فلسطين القديم بعيًدا عن 
الرواية الحصرية التوراتية، ومن ثم، فإّن هذه الورقة تطمح إلى المساهمة في صياغة سردية تاريخية فلسطينية تكون 

قادرة على مواجهة السردية الصهيونية.
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مصطفى شتا

إعاّلمي  وباحث  سياسي  ناشط  وهو  الفلسطينية،  األدائية  الفنون  شبكة  إدارة  مجلس  وعضو  الحرية،  مسرح  مدير 
ص في الدراسات العليا في حل الصراع  من جنين، خريج جامعة بيرزيت في تخصص اإلعاّلم والعلوم السياسية. وتخصَّ
والتنمية في الجامعة العربية األميركية. بدأ عمله في المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية - مواطن، ثم 
مؤسسة  مع  مشروع "مستقبلنا"  في  للعمل  ينتقل  أن  قبل  الفلسطيني "شمل"،  والشتات  الاّلجئين  مركز  في  عمل 
إنتربيس وبالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في األراضي الفلسطينية المحتلة، كما عمل محرًرا 
ومنسًقا  باحثًا  واإلنماء"  للبحوث  بيسان  "مركز  ومع  بيرزيت،  لجامعة  التابع  الحدود"  "رغم  لموقع  العربية  للصفحة 
المؤتمرات والفعاليات،  العديد من  البحوث والدراسات، وشارك في  له عدد من  ابن عامر.  لحملة حماية سهل مرج 
في فلسطين ولبنان وسورية واألردن ومصر وفرنسا وسلوفينيا وقبرص وجنوب أفريقيا والواليات المتحدة األميركية.

إعادة تأطري املقاومة الثقافية يف فلسطني يف ضوء تجربة املرسح الوطني

تُعّد هذه الورقة استشرافية بأبعادها النظرية والميدانية ألنها تحاول إعادة موضعة مفهوم المقاومة الثقافية 
في سياق تجربة المسرح الوطني الفلسطيني على اعتبار أنه جزء أصيل من الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، 
وله امتدادات معرفية مع بناء الهوية الوطنية بعد تعثّر الوصول إلى الدولة المستقلة صاحبة السيادة. كما يُعتبر 
مفهوم المقاومة الثقافية من األدوات واالستراتيجيات التي يستخدمها الفلسطينيون اليوم أداًة لتحويل الصراع مع 
دولة االحتاّلل في ضوء الخلل في موازين القوة والقهر الميداني. إّن المقاومة الثقافية تُعتبر أحد تجليات المقاومة 
الوطنية على نحٍو عاّم، بحيث يكون لها مضامين تنظيمية واجتماعية ووطنية مرتبطة بفرص التغيير المستقبلي في 
الورقة اإلجابة عن مجموعة  الصراع مع دولة االحتاّلل وفي ظل أوضاع ميدانية وسياسية معقدة؛ لذلك تحاول  مسرح 
سياق  في  الوطني  المسرح  دور  قراءة  إعادة  يمكن  كيف  أهمها:  نظرية  بمضامين  لة  المحمَّ االفتراضية  األسئلة  من 
التي تمر بها  العامة  بالظروف  المعرفية والميدانية  التحليلية  القراءات  تأثرت هذه  اليوم؟ وكيف  الثقافية  المقاومة 
الوطني  المسرح  حالة  وصف  إلعادة  النظرية  والتأطيرات  العالمية  التجارب  من  االستفادة  يمكن  وهل  الوطنية؟  الحالة 
عن  المسرح  وخبراء  الميدانيين  الناشطين  انطباعات  هي  وكيف  عارمة؟  ملحمية  وطنية  حالة  باعتبارها  الفلسطيني 
حالة المسرح الوطني ودوره ووظائفه في مرحلة معقدة شهدت انسداًدا سياسيًا وتراجًعا للنخبة السياسية وتجدد 
المواجهة مع دولة االحتاّلل بكل األشكال السلمية والثقافية والاّلعنفية من جهة، والعسكرية الميدانية، من جهة أخرى.
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محررة وباحثة في مشروع بحث القضية الفلسطينية وتوثيقها، ومرشحة لنيل الدكتوراه في الفلسفة من الجامعة 
عند  والتأويل  "اللغة  بعنوان  ورقة  منها  محّكمة،  مجاّلت  في  المنشورة  البحثية  األوراق  من  عدد  لديها  األردنية. 
البراغماتيين الجدد: رورتي نموذًجا" )المجلة الموريتانية للدراسات الفلسفية، العدد 1، أيار/ مايو 2022(، و"ثنائية األنا 
واآلخر في أدب سارتر: مسرحية األبواب المقفلة نموذًجا" )دراسات فلسفية، الصادرة عن الجمعية الجزائرية للدراسات 
الشعبية  الحكاية  بنية  في  الحكائية  المعرفة  و"براغماتيات   ،)2021 نوفمبر  الثاني/  تشرين   ،16 العدد  الفلسفية، 
والمجتمع  التراث  دراسات  مركز  عن  الصادرة  والمجتمع،  التراث  )مجلة  نموذًجا"  محمد  الشاطر  قصة  الفلسطينية: 
في  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  مقاومة  وأساليب  "أشكال  بعنوان  فصاًّل  ونشرت   .)2021  ،63 العدد  الفلسطيني، 
الواقع  األبارتهايد:  ونظام  اإلسرائيلي  االحتاّلل  ضّد  المقاطعة  "استراتيجية  كتاب  في  ميدانية"،  دراسة  األردن: 

والطموح"، الصادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات )2018(.

إشكالية الدميقراطية يف الكيانات االستعامرية وفق نظرية جون رولز يف العدالة: 

الكيان الصهيوين منوذًجا

جون  عند  العدالة  نظرية  ضوء  في  االستعمارية،  الكيانات  في  الديمقراطية  إشكالية  بحث  إلى  الورقة  هذه  تهدف 
رولز التي قدمها في كتابه "العدالة كإنصاف: إعادة صياغة"، بتطبيقها على نموذج النظام السياسي اإلسرائيلي 
القائم اليوم، بوصفه كيانًا استعماريًا استيطانيًا، ممثاًّل بمؤسساته االجتماعية والسياسية، وسياساته المطبقة على 
األرض ضد/ مع جميع السكان. فعلى الرغم من أن مسألة الديمقراطية حرّي بها أن تناقَش بعيًدا عن أنظمة الحكم 
االستعمارية، الختاّلفها معها من حيث المبدأ والمنطلق، فإّن محاولة هذه األنظمة التلبّس بلباسها، على ما يظهر 
من واقع حالها المخالف لقيمها، تدفع إشكالية المزاوجة بين االستعمار والديمقراطية إلى دائرة البحث، وهذا هو 
العدالة  نظرية  على  االختيار  وقع  وقد  فلسطين.  في  االستيطاني  االستعماري  الصهيوني  الكيان  مع  الحال  واقع 
عند رولز تحديًدا لبحث هذه المسألة؛ لحداثتها أواًل، ضمن إطار النظريات الليبرالية، ولكونها تغطي التعريف النظري 

لمعنى الديمقراطية كما يقدمه الخطاب الديمقراطي اإلسرائيلي ثانيًا.
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للقانون  فليتشر  كلية  في  المتوسط  شرق  لدراسات  فارس  مركز  ومدير  الصراع،  ودراسات  الدولية  الشؤون  أستاذ 
الجمعية  والهوية  الممتد،  االجتماعي  الصراع  ديناميات  على  العمل  بحوثه  تشمل  تافتس.  بجامعة  والدبلوماسية 
األنظمة  في  االنتقالية  والعدالة  االستعمار  تصفية  ومسائل  األعراق،  المتعددة  الدول  في  الديمقراطية  والمواطنة 
  Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State: Identities in Conflict :االستعمارية االستيطانية. وتشمل منشوراته
 Israel and its  ،)1997 ييل،  جامعة  )مطبعة  صراع"  في  هويات  عرقية:  يهودية  دولة  في  الفلسطينيون  "المواطنون 
Palestinian Citizens: Ethnic Privileges in the Jewish State، "إسرائيل ومواطنوها الفلسطينيون: االمتيازات العرقية 
في الدولة اليهودية" )تحرير، مطبعة جامعة كامبردج، 2017(. شغل مناصب أكاديمية مختلفة في جامعات فلسطينية 
وأميركية، بما في ذلك جامعة هارفارد، وكلية بوسطن، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة جورج ميسون. 
كان أحد مؤسسي برنامج تحليل النزاعات الدولية وحلّها في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، حيث شارك 
في رئاسة ندوة المركز حول تحليل النزاعات الدولية وحلّها في الفترة 1992-2001. وهو المدير المؤسس )2017-2000( 

لـ "مدى الكرمل"، المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية في حيفا.

اليهودية: املواطنة االستعامرية االستيطانية  الدولة  املاّلك واملستأجرون يف 

والوطن وحّق االنتامء

االنتخابات  في  المتطرفة  اليمينية  الصهيونية  األحزاب  حققتها  التي  لاّلندفاعة  الملحوظة  النتائج  إحدى  تمثّلت 
اإلسرائيلية األخيرة التي أُجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 في ظهور مفهوم "بعل حابيت" الذي تُرجم إلى 
اإلنكليزية على أنّه "المالك" أو "السيد" أو" الرئيس"، في سياق العاّلقة بين مواطني إسرائيل اليهود والفلسطينيين 
أنه في حين جّسد  الورقة  أو حتى مكانهم فيها. توضح هذه  إلى األرض  )والفلسطينيين بصورة عامة( وانتمائهم 
 ،1948 عام  في  إسرائيل  إنشاء  منذ  فلسطين،  في  حصرية  يهودية  دولة  إقامة  إلى  الرامي  الصهيوني  المشروع 
وافترض ملكية يهودية حصرية للوطن، على غرار ماّّلك األرض، فإّن التعبير الصريح عن هذا األمر في الخطاب السياسي 
حيث  من  فلسطين  في  االستيطاني  االستعماري  المشروع  لطبيعة  المفهومي  الوضوح  في  يساهم  الناشئ 
العاّلقة بين اليهود والفلسطينيين األصليين، والمواطنة في سياق استعماري استيطاني، ومسألة الحق األساسي 
سياسية  بنيًة  بوصفها  الدولة  إلى  االنتماء  بين  الصدد،  هذا  في  الباحث،  ويفرّق  الصهيونية.  بحسب  االنتماء  في 
واالنتماء إلى الوطن باعتباره موقًعا للتوظيف العاطفي الوطني الفردي والجمعي. ويشرح لماذا يساهم الوضوح 
األيديولوجي األخير الذي تبرزه ديناميات المالك والمستأجر في شحذ مفاهيم المواطنة االستعمارية االستيطانية، 

والمستعمر - المالك، والمستعمر - المستأجر.
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النزاعات والوساطة، وهو باحٌث ومحاٍم في مجال حقوق  حاز الدكتوراه في القانون الدولي والماجستير في إدارة 
اإلنسان. عمل محاميًا وباحثًا قانونيًا مع العديد من المنظمات األهلية الفلسطينية في القدس ورام الله في الفترة 
2000-2013، منها مؤسسة "الحق". له العديد من الدراسات التي تعنى بالوضع القانوني لألراضي العربية المحتلة 
في  العرقي  والتطهير  الفلسطينيين،  ومواطنيها  القدس  لمدينة  القانونية  المكانة  وخاصة  والجوالن(،  )فلسطين، 
القدس. له العديد من الدراسات حول النزاع في سورية، منها "النزاع المسلح في سورية ووسائل محاسبة مرتكبي 
العدالة  و"أسس  الحماية"،  وواجب  سورية  في  اإلنساني  الدولي  و"التدخل  اإلنسانية"،  ضد  والجرائم  الحرب  جرائم 
االنتقالية في سورية: عدالة انتقالية أم سياسة انتقالية؟". يقيم في الجوالن المحتل، ويعمل مديرًا في "المرصد - 

المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن".

التطهري العرقي أداة لرتسيخ نظام االستعامر االستيطاين والفصل العنرصي يف 

مدينة القدس

ترمي هذه الورقة إلى دراسة سياسة التطهير العرقي الممنهج من حيث عاّلقتها بتعزيز منظومة الفصل العنصري 
واالستعمار االستيطاني اإلسرائيلي لإلبقاء على أغلبية سكانية يهودية مهيمنة في فلسطين عموًما وفي القدس 
خصوًصا )عرب أقل ويهود أكثر(؛ إلدامة هيمنة سكانية يهودية. تستخدم الورقة المنهج النظري لمناقشة الدراسات 
ذات العاّلقة وتحليلها، والمنهج التطبيقي للتدليل على الواقع الذي أفرزته سياسات المحتل التي تستهدف مواطني 
القدس الفلسطينيين، وذلك باالستناد إلى معلومات مراكز البحث والدراسات الفلسطينية واإلسرائيلية ومعطياتها. 
تتكون من ثاّلثة أقسام: يتناول القسم األول العاّلقة بين منظومة االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي والتطهير العرقي 
والفصل العنصري )األبارتهايد( في فلسطين، ويستعرض القسم الثاني سياسة التطهير العرقي بوصفها أداة لترسيخ 
االستعمار االستيطاني والفصل العنصري في القدس، أما القسم الثالث فيناقش تسخير القانون اإلسرائيلي الناظم 

لسياسة التطهير العرقي والفصل العنصري التي تنتهجها منظومة االستعمار االستيطاني في القدس.
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االقتصاد  على  عملها  في  تركّز  العاصمة،  واشنطن  في  األوسط،  للشرق  كارنيغي  كير-  مالكوم  مركز  في  زميلة 
السياسي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وعلى العاّلقات بين الشركات والدولة، وعلى استراتيجيات بناء 
الساّلم، والعاّلقة بين التنمية واألمن، والشؤون الفلسطينية. عملت في الفترة 2015-2017 زميلة سياساتية في "شبكة 
ومحاضرة  ماس،   – الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد  في  مشاركة  وباحثة  الفلسطينية"،  السياسات 
زائرة في كلية القدس-بارد. كما عملت مستشارًة للعديد من المنظمات الفلسطينية والدولية حول القضايا المتعلقة 
بالسياسات اإلنمائية وأهداف التنمية المستدامة وتحليل السياسات االجتماعية واالقتصادية. حازت الدكتوراه )منحة 
رودس( في التنمية الدولية من جامعة أوكسفورد، والماجستير في دراسات التنمية من جامعة كامبردج، ودرجتَي 

البكالوريوس في العلوم السياسية واالقتصاد من معهد باريس للدراسات السياسية وجامعة كولومبيا.

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

تيسري التجارة يف الخليل يف الضفة الغربية املحتلة

تتفّحص هذه الورقة بصورة نقدية برنامجين لتيسير التجارة TFPs طرحتهما الواليات المتحدة عند نقطة تفتيش ترقوميا 
في الخليل. وبناًء على بيانات ُجمعت من وثائق ويكيليكس وتقارير إعاّلمية ومقاباّلت معمقة مع مانحين ورجال أعمال 
في الخليل استفادوا من البرنامجين، تطلق الورقة حجاجين رئيسين: توضح، أواًل، كيف مثّل البرنامجان شكاًّل جديًدا من 
االمتياز منغمًسا في عاّلقات التبعية مع إسرائيل ويعزز بدوره هذه العاّلقات. وتستند، ثانيًا، إلى نظرية مكافحة التمرد 
في تأطير البرنامجين على أنّهما تقنية من تقنيات مكافحة التمرد تربط األولويات االستعمارية اإلسرائيلية بممارسات 
مكافحة التمرد األميركية، من خاّلل السعي إلى تحقيق االستقرار وإدارة الصراع باستخدام تقنيات التهدئة التي تتيح 
للنخب المحلية مزيًدا من اإلشراك. وتكشف الورقة أيًضا، أول مرة، أّن الواليات المتحدة أدخلت من خاّلل البرنامجين شرطًا 
جديًدا لنمّو األعمال التجارية بمطالبتها رجال األعمال المستفيدين بأن يصبحوا فاعلين في مكافحة التمرد يديرون بنية 
تحتية لـ "مكافحة اإلرهاب" ونظام مراقبة ذاتية تحت سيطرة إسرائيل. كما يُظهر البحث كيف أضاف البرنامجان طبقة 
جديدة إلى طبقات السيطرة االستعمارية، بتوسيع ممارسات مكافحة التمرد اإلسرائيلية لتشمل صناعات النخبة في 
الخليل، على نحو يعيد تشكيل نظام الحكم والمراقبة االستعماريَين اإلسرائيليَين ويعزز عاّلقات التبعية مع إسرائيل 

في آن مًعا.
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بعنوان  أطروحة  على  تعمل  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  كلية  في  تونس  جامعة  في  الدكتوراه  لنيل  مرشحة 
الفلسطينية  األجساد  اإلسرائيلي على  العسكري  الحكم  اليومي: في سوسيولوجيا سيطرة  "االستعمار في تجسد 
"التهميش المركب:  النوع االجتماعي والتنمية من جامعة بيرزيت، بعنوان  ومقاومتها". حاصلة على الماجستير في 
روايات المعتقاّلت الفلسطينيات عن تجاربهن في األسر". تهتم بسوسيولوجيا الحياة اليومية للفلسطينيين في ظل 
االستعمار اإلسرائيلي. وتركز على تفكيك القهر الذي يستهدف األجساد الفلسطينية بعملية إبادة بطيئة في إطار 
حياتهم اليومية. صدر لها كتاب "هندسة االضطهاد: سياسات التحكم باألجساد الصامتة"، يعنى بالنساء الفلسطينيات 
إلى فيلم وثائقي،  الكتاب  )عن مؤسسة روزا لوكسمبورغ(، وتعمل حاليًا على تحويل هذا  الثدي  المصابات بسرطان 

بتمويل من مؤسسة يافا، ومؤسسة لوكسمبورغ.

سوسيولوجيا مكانية وزمانية الهوية املخيامتية: الوحدات - عامن الجديد منوذًجا

تساهم هذه الورقة في تفكيك مكانية وزمانية الهوية في مخيم الوحدات - عمان الجديد في األردن، وتنظر من 
شرط  إلى  استناًدا  وتحوالتها  بنائها  تحليل  يمكن  المخيم  في  الفلسطينيين  للمهجرين  الهوية  أن  إلى  ذلك  خاّلل 
ا؛ تجسدت عليه تجليات الهوية "كوجود مؤقت، وعودة فعلية بعد حين". تستعمل  وجود المخيم؛ باعتباره فضاء عامًّ
الباحثة من أجل ذلك إطاًرا منهجيًا يعرف بسوسيولوجيا الحياة اليومية؛ باالعتماد على المستوى المصغر "الميكرو" 
بناء  لتفكيك  أداًة  المحادثة  تحليل  على  تعتمد  فإنها  ذلك  تفعل  إذ  وهي،  "األعم"،  الماكرو  المستوى  مع  وتفاعله 
الهوية المخيماتية في مخيم الوحدات. حاولت الورقة تفكيك مكانية - زمانية الهوية المخيماتية في مخيم الوحدات 
باالعتماد على تأطير نظري ينطلق أواًل من أن المكان، وهنا المخيم، إنما هو فعل أدائي أنجبته النكبة الفلسطينية، 
وثانيًا من خاّلل الزمانية، أي زمانية التقاء اآلنات الثاّلثة، الماضي والمستقبل والحاضر، في مشروع مقاوم. وتوصلت 
إلى أن الهوية المخيماتية تُفَهم باالعتماد على المكانية والزمانية، وبينت كيف أن مكانية الهوية تتجسد من خاّلل 
"كرت المؤن" الذي أصدرته "األونروا" إبان النكبة، والتي ارتبطت بالوجود المصطنع في المكان أي "المخيم"، أما زمانية 
الهوية فتُجسد من خاّلل منظمة التحرير الفلسطينية التي ارتبطت بمشروع مقاوم وتحوالته ضمن لحظة آنية ارتكزت 
على ما كان "الماضي" وما يُتَّطلع إليه "المستقبل"، في حين تفاعل المكان والزمان في إطار الحياة اليومية مستنًدا 

إلى أصل الوجود، الكينونة الفلسطينية التي وّحدت الجسد الفلسطيني المتناثر.
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نوغ نيوي أسانغا فون

المتوسط EMU، فاماغوستا، شمال قبرص. تشمل  األبيض  البحر  بجامعة شرق  الدولية  العاّلقات  طالب دكتوراه في 
العاّلقات  في  وأفريقيا  الخارجية  والسياسة  النزاعات  وحل  التنمية  ودراسات  الحوكمة  الرئيسة  البحثية  اهتماماته 
أيًضا  يعمل  دولية.  مؤتمرات  في  مقّدمة  وأوراق  أكاديمية  ومدّونات  محّكمة  مجاّلت  في  منشورات  لديه  الدولية. 
في  وعضو  الكاميرون،  في   IGI للحوكمة  الدولي  المعهد  في  باحث  زميل  أنّه  كما  محّكمتين.  مجلتين  في  مراجًعا 

.IAPSS الرابطة الدولية لطاّلب العلوم السياسية

رشاكة معّقدة: املسار املتنامي للعالقات اإلرسائيلية - األفريقية

دولة  األفريقي  االتحاد  منح  عندما   2021 يونيو  حزيران/  في  فارقة  نقطة  أفريقيا  مع  اإلسرائيلية  العاّلقات  بلغت 
إسرائيل صفة مراقب. لكّن القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية االتحاد األفريقي موسى فقي بقبول إسرائيل مراقبًا 
االتحاد.  ضمن  داخليًا  وخاّلفًا  األفريقي،  االتحاد  في  األعضاء  الدول  بعض  من  عنيًفا  فعل  رد  أثار  القارية  الهيئة  في 
وقّدمت الجزائر وليبيا ومصر وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر وتونس مذكرة شفوية إلى فقي أكّدت فيها رفضها 
منحه صفة مراقب إلسرائيل، مشيرًة إلى أّن ذلك يتعارض مع تأييد االتحاد األفريقي للقضية الفلسطينية. وقد كشف 
هذا األمر الطبيعة المعقدة للعاّلقات اإلسرائيلية مع أفريقيا. وتبحث الورقة العاّلقة المتنامية بين إسرائيل وأفريقيا 
من 1950 إلى 2022 ورّد الفعل الفلسطيني على هذه العاّلقة. وقد استخدمت الواقعية إطاًرا نظريًا لتحليل العاّلقات 
اإلسرائيلية - األفريقية. وتكشف النتائج أّن عاّلقات إسرائيل الثنائية مع الدول األفريقية كانت ودية في الغالب بينما 
كانت عاّلقاتها متعددة األطراف مع الهيئات القارية األفريقية عدائية في الغالب. كما تكشف عن ميل الدول األفريقية 
إلى إعطاء األولوية لمصالحها الوطنية، ما دفعها إلى توثيق العاّلقات مع إسرائيل أو استئنافها على أساس ما كان 

في مصلحتها في حينه.
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ها باو نجان دونغ

ودراسات  الرياضة  دراسات  البحثية  اهتماماتها  تشمل  اإلساّلمية.  للدراسات  ماكغيل  معهد  في  ماجستير  طالبة 
التضامن والنظرية الكويرية ودراسات الترجمة. تعمل حاليًا على أطروحتها للماجستير التي تستكشف استخدام حركة 
BDS، واستخدام الرياضيات الفلسطينيات للمقاطعة الرياضية أداًة  المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
موندوايس،  موقع  وفي  وكولومبيا،  ميتشيغان  جامعتا  تصدرها  التي  التاريخ  مجاّلت  في  لها  أعمال  نُشرت  للتحرير. 

وفي دليل روتلدج لألدب والعدالة االجتماعية )قريبًا(.

ممنوع اللعب يف ظّل االستعامر الصهيوين: "األخوات الرسيعات"

تتناول هذه الورقة فريق سباق السيارات "األخوات السريعات" في فلسطين، مستخدمًة الفيلم الوثائقي الذي يحمل 
االسم نفَسه Speed Sisters للمخرجة أمِبر فارس. وترى أّن الرياضة والسرعة والحركة تولّد فضاءاٍت عاطفيًة متعددة 
والسياسة  والجغرافيا  االجتماعي  للنسيج  االستعماري  التفتيت  وسط  الجماعة  وبناء  للمقاومة  وقاعدية  الطبقات 
الفلسطينية. يتيح سباق السيارات للمتسابقين مراوغة اإلبطاء المتعمد والمتعدد الطبقات الذي يمارسه المشروع 
فهو  للحرية،  رمزًا  السيارات  سباق  كون  على  وعاّلوة  وحركتهم.  الفلسطينيين  حياة  على  الصهيوني  االستيطاني 
أيًضا رياضة توّحد الفلسطينيين. وهو يعيد بناء طبقات عاطفية مختلفة للمجتمع الفلسطيني، من األسرة والشعور 

باألخّوة، إلى الجمع الفلسطيني األكبر، يرعى بها رفاه الفلسطينيين الروحي ويعزز وحدتهم.
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ياسمني قعدان

مرشحة لنيل الدكتوراه في العلوم االجتماعية من جامعة بيرزيت. حاصلة على الماجستير في علم االجتماع من جامعة 
بيرزيت. تعمل حاليًا على أطروحة الدكتوراه في مجال اإليكولوجيا السياسية، وباحثة في متحف جامعة بيرزيت على 

مجموعة توفيق كنعان.

معاين البيئة من لغة املعرفة املحاّلنية يف مسارات حركة الفاّلح الفلسطيني

في  الحركة  مسارات  تتبع  خاّلل  من  الفلسطيني،  الفاّّلح  زمنية  في  البيئة  لدراسة  محاولة  على  الورقة  هذه  تقوم 
القرية الفلسطينية من األسماء المحلية لألرض التي تحيط بالفاّلحين، وتعطيهم عاّلئقية بمعاٍن متعددة ومتناقضة 
إياه الحركة  بناًء عليه، تقّدم الورقة قراءة عن اإليكولوجيا السياسية من خاّلل ما تعطينا  تحت الواقع االستعماري. 
الخطابات  هيمنة  بقطع  المحاّّلنية  والممارسة  المعرفة  تقوم  كيف  ورؤية  الفلسطينية،  القرية  في  اإلثنوغرافية 

الرأسمالية واالستعمارية التي تنبني على فك االرتباط مع األرض لمن يسكنها.
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يوسف كرباج

حياته  كرّس  وباريس.  بيروت  في  جامعات  في  المدن  وتخطيط  والديموغرافيا  االجتماع  وعلم  االقتصاد  في  تخّرج 
المهنية للبحث وإلقاء المحاضرات. عمل مع األمم المتحدة )صندوق األمم المتحدة للسكان( في هذا السياق، في 
بيروت والقاهرة وياوندي وبورت أو برنس. أصبح بعد ذلك مديرًا لبحوث الديموغرافيا في المعهد الوطني للدراسات 
الديموغرافية في باريس، وترأس قسم الدراسات المعاصرة في معهد الدراسات المعاصرة IPO في بيروت. ال يزال 
الوس  مثل  عربية  غير  دول  وفي  إلخ،   ... المغرب  فلسطين،  العربية:  المنطقة  في  دوليًا  مستشاًرا  عمله  رأس  على 

وجنوب أفريقيا. له نحو 500 منشور، بين كتب ومقاالت وتقارير غالبًا ما تُرجمت إلى لغات عّدة.

دميوغرافية الفلسطينيني

السكان  على  عامة  نظرة  إلقاء  محاولة  خاّلل  من  الفلسطيني"،  "الشعب  على  التركيز  إلى  الورقة  هذه  تسعى 
15 مليون نسمة، وهم منتشرون في كل أصقاع  2023( إلى  الفلسطينيين في العالم، إذ يصل عددهم اليوم )عام 
األرض. قد يرى المرء أن العدد متواضع، إال أن هذا التقدير قد يكون أقل من الواقع، كما هو الحال مع الشعوب المشتتة 
على نحٍو قوي. ولكن بالنسبة إلى الفلسطينيين، وألسباب سياسية واضحة، للعدد أهمية استراتيجية. ففي الوقت 
الذي تتراجع فيه األرض تحت أقدامهم، وعندما تتراكم االنتكاسات السياسية، يمثّل فرْض الفلسطينيين ألنفسهم من 

خاّلل ثقل أعدادهم، ميزًة، ليس فقط رمزية، بل لكي يظلّوا مرئيّين.

على  العالم،  في  الفلسطيني  للوجود  الكامل  النطاق  من  ممكن  قدٍر  أكبر  تغطية  في  البحث  هذا  هدف  يتمثل 
الرغم من أّن هذه المحاولة تعتريها صعوبات أهمها نقص البيانات الكافية. كان هدفنا في األساس تحديد الوجود 
ارتأينا تغطية الوجود الفلسطيني  أنحاء العالم، حتى في أكثر األماكن غير المتوقعة. لكن  الفلسطيني في جميع 
دراسة  وتّمت  دولة،  عشرين  حوالى  مجموعه  ما  أي  تشيلي،  إلى  وصواًل  التاريخية  وفلسطين  فلسطين  دولة  في 
الشتات القريب من الدول العربية في الشرق األدنى والخليج، إلى أميركا، مروًرا بأوروبا الغربية والدول اإلسكندنافية، 
والكشف عن العديد من العوائق بسبب نقص البيانات والتناقضات في التقديرات. وينتهي البحث بتقديم اقتراحات من 

أجل تحسين وسائل التعرف إلى عدد الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.
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يوسف منري

زميل أول غير مقيم في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، فرع واشنطن العاصمة ACW، وعضو في هيئة تحرير 
"مجلة الدراسات الفلسطينية"، وسبق أن كان المدير التنفيذي للحملة األميركية للحقوق الفلسطينية. نشر مقاالت في 
الفلسطينية"  الدراسات  و"مجلة  بوليسي"  و"فورن  غلوب"  و"بوسطن  و"نيشن"  بوست"  و"واشنطن  تايمز"  "نيويورك 

و"ميدل إيست بوليسي"، وغيرها. حاز الدكتوراه في العاّلقات الدولية والسياسة المقارنة من جامعة ميرياّلند.

القمع العابر للقوميات: شبكة القمع اإلرسائيلية

كيف تمّد الدول نفوذها القمعي إلى ما وراء حدودها؟ قد تتنّوع اإلجابات عن هذا السؤال، لكننا نرى في هذه الحالة 
جهًدا محسوبًا تبذله دولة إسرائيل بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية بغرض فرض نتائج قمعية، مشّكلًة بذلك شبكة 
قمعية. تتبع هذه الورقة أصول هذا النهج في سياسة الحكومة اإلسرائيلية، وتشرح آلية عملها وكيف تواصل الشبكة 

السعي وراء نتائج قمعية في بلدان أخرى حول العالم مستهدفًة معارضي سياسة الحكومة اإلسرائيلية.



املشاركون

يف ورش العمل
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فلسطين في استطالعات الرأي

محمد املرصي  

المدير التنفيذي للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، حاصل على الدكتوراه في العلوم   
السياسية من جامعة درم في بريطانيا، وهو يدير برنامج قياس الرأي العام العربي )المؤشر 

العربي( في المركز.

شبيل تلحمي  

جامعة  في  الحرجة  القضايا  استطاّلع  ومدير  السياسية،  العلوم  في  جامعي  وأستاذ  باحث   
 The One State Reality: قريبًا  سيصدران  كتابان  العديدة  ومقاالته  كتبه  بين  من  ميرياّلند. 
)مطبعة  فلسطين"  إسرائيل/  هي  ما  الواحدة:  الدولة  "واقع   ،What Is Israel/ Palestine
 Peace Derailed: Obama, Trump, Biden, and the Decline جامعة كورنيل، تحرير مشترك(؛
of Diplomacy on Israel/ Palestine، "خروج الساّلم عن مساره: أوباما، ترامب، بايدن، وانحدار 

الدبلوماسية في شأن إسرائيل/ فلسطين" )تأليف مشترك(.
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االنقسام الفلسطيني وآفاق المصالحة

تامر قرموط  

أستاذ مساعد ورئيس برنامج اإلدارة العامة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات   
في  اإلدارية  المناصب  من  العديد  في  عمل  األكاديمية،  األوساط  إلى  انضمامه  قبل  العليا. 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تتركّز بحوثه على تحليل السياسات العامة وتقويمها، واإلصاّلح 
المؤسسي، والمساعدات الخارجية، وحّل النزاعات. صاحب خبرة واسعة أيًضا في إدارة وتخطيط 
وتنفيذ برامج تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية والحوكمة للمنظمات العامة وغير الربحية 
مع الجهات ذات الصلة، وفي خطط التعافي المبكر وإعادة اإلعمار بعد النزاعات. وهو عضو 
اللجنة االستشارية للبرامج والبحوث PRAC في المعهد الدولي للعلوم اإلدارية IIAS، ويترأس 

فيها مجموعة العمل حول "اإلدارة العامة في األوضاع الهّشة والمتأثرة بالنزاع".

لورد حبش  

أستاذة مشاركة في العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، ومديرة معهد إبراهيم أبو لغد   
العلوم  دائرة  ورئيس  المجتمعية،  للشؤون  الرئيس  نائب  منصب  شغلت  الدولية.  للدراسات 
جامعة  من  السياسية  العلوم  في  الدكتوراه  على  حصلت  بيرزيت.  جامعة  في  السياسية 

القاهرة. نشرت عدة أبحاث في دوريات علمية محّكمة.

محـمد أبو منر  

بناء  "معهد  مدير  منصب  شغل  األميركية.  بالجامعة  الدولية  الخدمة  كلية  في  أستاذ   
لمجلة  المشارك  والمحرر  المشارك  المؤسس  وهو   .)2013-1999( والتنمية"  الساّلم 
ومئات  الكتب  من  العديد  نشر  والتنمية".  الساّلم  "بناء    Peacebuilding & Development
األديان  بين  الساّلم  وبناء  والتسامح  المصالحة  حول  تدريبية  ودورات  ندوات  وعقد  المقاالت. 
العربية وتشاد  المنطقة  بما في ذلك  العالم،  الصراع حول  العقائد في مناطق  بين  والحوار 
والواليات  وإسرائيل  وفلسطين  وسرياّلنكا  )مينداناو(  والفلبين  )كردستان(  والعراق  والنيجر 
المتحدة، وغير ذلك. كما أسس "معهد الساّلم لشؤون الساّلم والعدالة"، وهي منظمة تركز 

على بناء القدرات والتربية المدنية وبناء الساّلم بين األديان.
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 التضامن مع فلسطين في السياق الغربي: 
الواقع، التغيرات، التحديات

أسامة أبو ارشيد  

 AJP - "المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة "منظمة أميركيون من أجل العدالة في فلسطين  
الدوحة.  في  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  في  مقيم  غير  باحث  وهو   .Action
يحاضر حول الشرق األوسط والسياسة األميركية، ويعلّق على الشؤون الفلسطينية والشرق 
ألّف  تلفزيونية شتّى.  األميركية على قنوات  الداخلية والخارجية  السياستين  أوسطية وعلى 
باللغتين  الدراسات والمقاالت  العربية، ونشر عشرات  باللغة  الكتب  تأليف عديد  أو شارك في 
العربية واإلنكليزية حول قضايا تتعلق بالشرق األوسط ومناخه السياسي. حاز الدكتوراه في 

العلوم السياسية من جامعة لوبورو في المملكة المتحدة.

أحمد أبو زنيد  

محاٍم مقيم في فلوريدا – الواليات المتحدة األميركية، ومخرج الفيلم الوثائقي القادم "شكرًا   
الفلسطينيين  حقوق  أجل  من  األميركية  للحملة  التنفيذي  والمدير  فلسطين"،  في  أيام   10
عمل  حيث   ، الحلم"  "مدافعي  تأسيس  في  شارك  الحملة،  هذه  إلى  انضمامه  قبل   .USCPR
فترة  خاّلل  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  منصب  وتولّى  والسياسات،  القانونية  للشؤون  مديرًا 
الفترة  خاّلل  األميركية   - العربية  للجاليات  الوطنية  للشبكة  تنفيذيًا  مديرًا  عمل  هناك.  وجوده 

.2019-2017

ماليا بوعطية  

محررة الرأي لموقع "ذا نيو عرب" The New Arab. كانت أول امرأة مسلمة ومن أصول أفريقية   
تُنتخب رئيسًة التحاد الطاّلب في بريطانيا في عام 2016. قادت االتحاد إلى تمرير أول سياسة 
لحركة BDS، وهي حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات. كما شاركت في تأليف 
كتيّب حول بناء جهود المقاطعة في الجامعات البريطانية، وساهمت في أنثولوجيا بعنوان 
وقمع  اإلرهاب  على  الحرب  بين  الصلة  فيه  ناقشت  للسلطة"،  العمال  حزب  إعداد  "للكثيرين: 
مظاهرات  ترأست  وقد  المجاالت.  جميع  في  المدنية  الحريات  وتراجع  فلسطين  مع  التضامن 
وطنية تضامًنا مع فلسطين في المملكة المتحدة. ونظمت فعاليات في جامعات في جميع 
أنحاء بريطانيا، ركزت خاصة على التضامن مع فلسطين في الجامعات ومعارضة قمع الناشطين 

في الغرب.
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ماجد أبو سالمة  

Palästina Spricht "فلسطين بتحكي"، في  لـ  س مشارك  ناشط سياسي بارز، وباحث، ومؤسِّ  
ألمانيا، ولمجموعات أخرى مناهضة للعنصرية/ مناهضة لاّلستعمار في بلدان أوروبية شتّى. 
أجل  من  يعمل  واجتماعيًا  وثقافيًا  سياسيًا  ناشطًا  كان  المحاصر،  غزّة  قطاع  من  الجئ  وهو 
القضية الفلسطينية. وحين غادر غزّة، واصل العمل باّل كلل مع الحركة الفلسطينية في أوروبا 
ونظّم حماّلت عالمية على مدى أكثر من 15 عاًما. نال عدًدا من الجوائز الصحفية المرموقة، من 
 )Humboldt3( بينها مؤّخرًا، في عام 2019، جائزة كوبنهاغن للشجاعة مع ناشطين يهود آخرين
بطبيعة  الشبيهة  النظام  هذا  طبيعة  عن  والكشف  ألمانيا  في  اإلسرائيلي  النظام  لمحاكمة 

نظام الفصل العنصري وانتهاكاته المنهجية للقانون الدولي.
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فلسطين في الخطاب اإلعالمي العربي والغربي

بن وايت  

أربعة كتب.  ألّف  - الفلسطيني.  البريطاني  كاتب ومحلل ومؤسس ومدير تنفيذي للمركز اإلعاّلمي   
المبتدئين"؛  دليل  اإلسرائيلي:  العنصري  "الفصل   Israeli Apartheid: A Beginner's Guide وهي:  
Palestinians in Israel: Segregation Discrimination and Democracy "الفلسطينيون في إسرائيل: 
العزل والتمييز والديمقراطية"؛  The 2014 Gaza War: 21 Questions & Answers "حرب غزة 2014: 
21 سؤااًل وجوابًا"؛  Cracks in the Wall: Beyond Apartheid in Palestine/ Israel "شقوق في الجدار: 
ما وراء الفصل العنصري في فلسطين/ إسرائيل". وكتب مئات المقاالت لمنشورات دولية شتّى؛ من 
الفلسطينية"،  الدراسات  و"مجلة  بوليسي"  و"فورين  و"إندبندنت"  والجزيرة  غارديان"  "ذي  بينها: 

وغيرها. ينهي حاليًا أطروحته للدكتوراه في الدراسات الفلسطينية في جامعة إكستر.

آالن غريش  

ُولد في مصر )القاهرة( في عام 1948. نال الماجستير في الرياضيات )جامعة باريس السابعة(   
في عام 1971، والدكتوراه عن أطروحة حول منظمة التحرير الفلسطينية من مدرسة الدراسات 
تحرير  رئيس  كان   .1993 عام  منذ  صحفيًا  يعمل   .1983 عام  في  االجتماعية  العلوم  في  العليا 
 ORIENT XXI صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" )1995-2005(، وهو منذ 2013 مدير المجلة اإللكترونية

.)https://orientxxi.info/ar( "21 بالفرنسية، وكذلك بالعربية "أوريان

منها:  الكتب،  من  عدًدا  ووضع  وفرنسا.  أوروبا  في  اإلساّلم  ومسألة  فلسطين  في  ص  تَخصَّ  
PLO, The Struggle within، "منظمة التحرير الفلسطينية: الكفاح الداخلي"، )زد بوكس، لندن، 1986(، 
L'Islam, la République et le monde، "اإلساّلم والجمهورية والعالم" )فايار، 2004؛ هاشيت، 2006(، 
2016(؛ ?De quoi la Palestine est-elle le nom، "عاّلم يُطلَق اسم  )الترجمة العربية دار الساقي 

فلسطين؟" )2011(، وطبعة عربية عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة )2012(.

خالد الحروب  

جامعة  في  العربي  واإلعاّلم  أوسطية  الشرق  الدراسات  أستاذ  فلسطيني،  وكاتب  أكاديمي   
نورث ويسترن في الدوحة، وزميل بحث سابق في كلية الدراسات اآلسيوية والشرق أوسطية 
والعربية  الفلسطينية  الشؤون  في  والدراسات  الكتب  من  العديد  نشر  كامبريدج.  جامعة  في 
نظريات  في  الماجستير  أنهى  أخرى.  لغات  إلى  بعضها  وترجم  واإلنكليزية  بالعربية  والدولية 
العاّلقات الدولية من جامعة كنت Kent البريطانية والدكتوراه في العاّلقات الدولية من جامعة 
كلية  في  السياسي  واإلساّلم  األوسط  الشرق  وسياسة  تاريخ  في  حاضر  وفيها  كامبريدج، 
الدراسات اآلسيوية والشرق أوسطية حتى عام 2012، كما أسس وأدار مشروع كامبريدج لإلعاّلم 

العربي Cambridge Arab Media Project، في الفترة 2012-2003.
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يوسف منري  

العاصمة  واشنطن  فرع  السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  في  مقيم  غير  أول  زميل   
ACW، وعضو في هيئة تحرير "مجلة الدراسات الفلسطينية"، وسبق أن كان المدير التنفيذي 
للحملة األميركية للحقوق الفلسطينية. نشر مقاالت في "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" 
و"نيشن" و"بوسطن غلوب" و"فورن بوليسي" و"مجلة الدراسات الفلسطينية" و"ميدل إيست 
بوليسي"، وغيرها. حاز الدكتوراه في العاّلقات الدولية والسياسة المقارنة من جامعة ميرياّلند.
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 املشاركون 

يف ندوة أسطور
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بشارة دوماين

رئيس جامعة بيرزيت في فلسطين. يشغل منصب كرسي محمود درويش للدراسات الفلسطينية في جامعة براون 
في الواليات المتحدة. تركّز أبحاثه على التاريخ االجتماعي للشعوب واألمكنة والفترات الزمنية المهمشة في أنماط 
أيًضا  المبكر والعصر الحديث للشرق األوسط. تتضّمن كتاباته  الحديث  بالعصر  التاريخي السائدة في ما يتعلق  السرد 
الحرية األكاديمية والوضع الفلسطيني. شغل منصب زميل في مركز وودرو ولسون الدولي للباحثين في واشنطن، 
ومعهد الدراسات المتقدمة في برلين، ومعهد رادكليف للدراسات المتقدمة في جامعة هارفارد، ومعهد الدراسات 
المتقدمة في برينستون في الواليات المتحدة. وهو المدير المؤسس للمتحف الفلسطيني، وسلسلة كتب االتجاهات 

الجديدة في الدراسات الفلسطينية، ومركز دراسات الشرق األوسط في جامعة براون.

"انظروا إىل الحجارة!": نحو تاريخ حديث للفلسطينيني

تبحث هذه الورقة المفاهيمية سيرة الحجارة االجتماعية والسياسية، بوصفها أداة تنظيم لكتابة تاريخ الفلسطينيين 
الحديث. تسلط الحجارة الغنيّة برأس المال الرمزي )من حيث األصالة والفاعلية( والمحورية في الثقافة المادية )أي 
االستخراج  قطاعات  في  المال  ورأس  )العمل  السياسي  االقتصاد  في  واألساسية  الحضرية(  والبيئة  باألرض  العاّلقة 
والبناء والتصدير(، الضوء على األرشيف المتنّوع لنضال الفلسطينيين اليومي الذي تحجبه ظاّلل السرديات السياسية. 
مخيّمات  في  اإلسمنتية  والمباني  الساحلية  المناطق  في  الرملي  والحجر  التاّلل  في  الجيري  الحجر  يشهد  فمثاًّل، 
الاّلجئين على نحو استثنائي ما يعنيه أن تكون فلسطينيًا. فهذه الحجارة، سواء كانت مقطّعة أو تّم رميها أو بيعها 
أو عرضها أو حتى تّم استخدامها بوصفها استعارة، تروي حكايات وتجّسد المستقبل السياسي الذي ال يخضع لبُنى 

الماضي القومية، والذي ال تستحوذ عليه بالكامل القبضة الهيكلية لبردايم استعماري استيطاني.
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بالل شلش

باحث في مشروع توثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، مرشح لنيل الدكتوراه 
في العلوم االجتماعية في جامعة بيرزيت، يتمحور عمله البحثي حول تاريخ المقاومة الفلسطينية المسلحة على 
المدى الطويل، مع اهتماٍم خاص بحرب 1947-1949، وسنوات 1967-1970. صدر له في هذا المجال كتابان، هما كتاب 
"يافا دٌم على حجر.. حامية يافا وفعلها العسكري: دراسة ووثائق" )كانون األول/ ديسمبر -1947 نيسان/ أبريل 1948( 
المقدس دراسة وتحقيق"  الجهاد  الريماوي عن  القديم.. نصوص قاسم  السور  "داخل  )2019(، وكتاب  في مجلدين 
)2020(. وسيصدر له قريبًا "شيٌء عابر... أوراق حمدي طاهر كنعان عن احتاّلل نابلس )حزيران/ يونيو -1967 آذار/ مارس 

1969(؛ مذكرات ووثائق".

"أرشيفنا" السليب: آفاق وحدود

فقد الفلسطينيون بفقدهم باّلدهم، خاّلل عقود من الحرب المستمرة مع المشروع االستعماري الصهيوني، جزًءا 
أساسيًا من تراثهم الوثائقي، الذي حفظ بعض صوتهم، ووثّق بعض فعلهم. ومن أبرز محطات هذا الفقد ما نُهب 
هذا  تشتت  النهب،  ذلك  إثر  وفي   .1967 يونيو  حزيران/  حرب  خاّلل  ثم  ومن   ،1949-1947 حرب  شهور  خاّلل  وثائق  من 
التراث ألسباب مختلفة، وصار في النهاية رهين أراشيف متعددة. وخاّلل السنوات الماضية، طرأت سياسات أرشيفية 
جديدة لدى السلطات االستعمارية الصهيونية، وصار ممكًنا االشتغال على عشرات الملفات الوثائقية المنهوبة. وقد 
أذن هذا "الفتح"، وسيأذن بموجة جديدة من الكتابة التاريخية المستندة إلى أصوات أُسكتت خاّلل العقود الماضية، 
النظر  وتعيد  مجهولة،  أولية  مصادر  إلى  مستندة  تاريخية  لكتابة  التأسيس  في  تساهم  أن  يمكن  محلية  رواية  تبرز 
افتراضية،  المنهوب، وإن بصورة  أرشيفنا  المعاصرة، وتاريخ أهلها. وبهذا، فإن استعادة  تاريخ فلسطين  كتابة  في 
تفتح آفاقًا مختلفة أمام الكتابة التاريخية. وفي هذا الصدد، تحاول الورقة أن تضيء عليها إجمااًل. لكن إلى جانب هذا 
"الفتح"، توجد أيًضا حدود مختلفة، تحاول الورقة أن تضيء عليها في قسمها الثاني، بعضها مرتبط بسياسات "الفتح" 
و"اإلغاّلق" المستخدمة في األراشيف الصهيونية، وتباين هذه السياسة بين أرشيف وآخر، وبعضها مرتبط بطبيعة 

األرشيف عموًما، واألرشيف االستعماري خصوًصا، ما يفرض عدًدا من المحاذير أمام أّي بحث تاريخي جديد.
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سليم متاري

علم  وأستاذ  اإلنكليزية،  باللغة  القدس"  "حوليات  مجلة  تحرير  ورئيس  الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  في  باحث 
االجتماع في جامعة بيرزيت. كان مديرًا سابًقا لمؤسسة الدراسات المقدسية التابعة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
لشرق  االجتماع  والتاريخ  الذاتية،  والسيرة  السياسي،  االجتماع  وعلم  الحضرية،  الثقافة  عن  األعمال  من  العديد  له 
الدراسات  العثماني من فلسطين" )مؤسسة  الماضي  الحرب العظمى ومحو  الجراد:  المتوسط. من مؤلفاته: "عام 
الفلسطينية، 2008(، وصدر باإلنكليزية عن مطبعة جامعة كاليفورنيا؛ "الجبل ضد البحر: دراسات في إشكاليات الحداثة 
المقدسية:  والملكيات  "األوقاف  2005(؛  "مواطن"،  الديمقراطية  لدراسة  الفلسطينية  )المؤسسة  الفلسطينية" 

دراسة لعقارات البلدة القديمة في القرن العشرين" )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2018(.

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

عشر  التاسع  القرن  أواخر  في  شائعة  كانت  التي  التوفيقية،  الدينية  الممارسات  من  مجموعة  الورقة  هذه  تناقش 
والنصف األول من القرن العشرين، والتي سمحت بالتبجيل المشترك لمجموعة من القّديسين المتجذرين في جماعات 
دينية متعددة. احتفل المسلمون والمسيحيون، إلى جانب اليهود، بموسم أحد "الكتبة" اليهود، الصّديق شمعون، 
التقط واصف جوهرية في كتاباته  الربيع.  التي حدثت في  القدس  بات اسمه مرادفًا الحتجاجات سكان شمال  الذي 
اإلثنوغرافية هذه اللحظة من االحتفال المشترك، في ما أسماه "النزهة اليهودية"، والحًقا في منتصف العشرينيات 
من القرن الماضي، تحّدث عن هذا الحدث ماينارد أوين ويليامز، حيث وصفه بأنه يمتاز بامتزاج فريد بين األجناس وقواعد 
اللباس، وهو أمر غير شائع في االحتفاالت التقليدية، على غرار موسم النبي موسى. ومع ذلك، فإنه ال ينبغي لهذه 
الحضرية.  األحياء  في  الدينية  الطوائف  مختلف  بين  تفصل  التي  المجتمعية  الحدود  تطمس  أن  المشتركة  االحتفاالت 
فعلى الرغم من أن األحياء الدينية لم تكن قّط منعزلًة في مواطنها أو طقوسها أو بعيدة عن المزاورات االجتماعية، 
فإن تلك الحدود جرى ترسيمها من خاّلل آليات التباعد التي كانت متأصلة في لغة االختاّلف؛ فكانت االحتفاالت تُعرف 
بهوية دينية مسيحية )سبت النور، الجمعة العظيمة، الغطاس( أو إساّلمية )ليلة القدر(، أو يهودية )الك بعومر، عيد 

الفور(، حتى عندما يشارك فيها أتباع الديانات األخرى.
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عادل مناع

مؤرخ متخصص في تأريخ فلسطين خاّلل العهد العثماني والفلسطينيين في القرن العشرين. درس التاريخ في عدة 
جامعات منذ بداية الثمانينيات ونشر عشرة كتب وعشرات المقاالت األكاديمية المحكمة في مجاالت تخصصه باللغات 
العهد  خاّلل  فلسطين  حول  كتبه  من  ثاّلثة  الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة  له  نشرت  واإلنكليزية.  والعبرية  العربية 

العثماني، ثم كتاب "نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل، 1948-1956" عام 2016.

جذور تغييب الفلسطينيني عن تاريخهم يف العهد العثامين

تاريخهم  الفلسطينيين عن  تغييب  العروبية واإلساّلموية في  التاريخية  الروايات  إبراز دور  إلى  الورقة  تهدف هذه 
خاّلل العهد العثماني، إضافة إلى عملية التغييب في الكتابات االستشراقية والصهيونية. فرغم االختاّلف، بل التناقض 
في تلك الروايات، فإنه توجد قواسم مشتركة فيما بينها نتيجًة لأليديولوجيا وتدّخل المواقف السياسية في توصيف 

الماضي، على نحو يخدم المصلحة السياسية ويغيّب التاريخ الحقيقي.
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عصام نصار

أستاذ ورئيس برنامج التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا. حاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة والية 
إلينوي. صدر له مؤخرًا مؤلَّف ُمشترك مع سليم تماري وستيفان شيهي:

Camera Palæstina: Photography and Displaced Histories of Palestine )Berkeley: University of California 
Press, 2022(.

تاريخ فلسطني أم تاريخ الفلسطينيني؟

تدرس الورقة انشغال عدد كبير من الباحثين بالنظر إلى تاريخ فلسطين من منظور ديني، سواء أكان توراتيًا أم إنجيليًا 
أم إساّلميًا، حيث تعكف على دراسة تاريخ الفلسطينيين، انطاّلقًا من مسلّمة مفادها أن األرض مستقلة عّمن يعيش 
من  األكبر  العدد  معها  تعامل  التي  والكيفية  للفلسطينيين،  تاريٍخ  كتابة  تعترض  التي  اإلشكاليات  في  وتبحث  فيها. 

المؤرخين الفلسطينيين والعرب في خلق سردية متناسقة غير اختزالية لتاريخ هذا البلد.
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فيحاء عبد الهادي

لمؤسسة  العام  والمدير  سة  والمؤسِّ ومحاِضرة،  نسوية،  مجتمعية  وناشطة  بحثية،  ومستشارة  وشاعرة،  كاتبة 
"الرواة للدراسات واألبحاث، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني، ورئيسة مجلس 
األمناء في المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية "مسارات"، والمنسقة اإلقليمية للمنظمة 
النسوية "نساء من أجل الساّلم عبر العالم". حاصلة على شهادة الدكتوراه في األدب العربي من جامعة القاهرة عام 
1990. تتركز اهتماماتها البحثية في التاريخ الشفوي، والدراسات النقدية األدبية، وقضايا المرأة، والكتابة السياسية. 
صدر لها أربعة عشر كتابًا، وعشرات الدراسات والمقاالت المنشورة بالعربية واإلنكليزية في األدب والسياسة والتاريخ 
وقضايا المرأة، من أبرزها: كتاب شعر "وردة الروح"؛ وكتاب "ذاكرة حية"؛ وكتاب "مرآة الذاكرة"؛ وسلسلة كتب حول أدوار 

المرأة الفلسطينية منذ الثاّلثينيات حتى ثمانينيات القرن الماضي.

املساهمة السياسية للمرأة الفلسطينية: التاريخ الغائب

تهدف الورقة إلى الكشف عن األدوار السياسية للمرأة الفلسطينية المغيّبة في الكتابة التاريخية، عبر توظيف منهج 
النسوية  األدبيات  إلى  إضافة  يشّكل  ما  التقاطعي؛  النسوي  المنهج  مع  يتقاطع  الذي  النسوي  الشفوي  التاريخ 
التاريخ الشفوي. وتستعرض الورقة نتائج دراسة بدأت بها الباحثة  الرائدة التي تناولت أدوار النساء من خاّلل منهج 
مسيرتها البحثية، بالتعاون مع باحثات ميدانيات مدّربات، في عاَمي 1998-1999، في فلسطين والشتات، وعنوانها 
مجلدات.  أربعة  في  صدرت  الفلسطينية"،  للمرأة  السياسية  المساهمة  الثاّلثينيات:  منذ  الفلسطينية  المرأة  "أدوار 
وتركّز الورقة على المرحلة السياسية التي شهدت ندرًة في توثيق المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وهي 
مرحلة الثاّلثينيات، التي غاب عنها تضمين األدوار السياسية التي اضطلعت بها النساء الفلسطينيات الريفيات، وخاصة 
األربعينيات،  الضوء على مرحلة  الورقة  1936. ثم تسلط  المسلّحة عام  الفلسطينية  الثورة  الفاعلة في  مشاركتهّن 
التي شهدت نقًصا في توثيق أدوار المرأة الفلسطينية، وخاصة الفترة 1939-1947، وشهدت غيابًا للدور المميّز الذي 
أدته المرأة الفلسطينية إبّان النكبة عام 1948. وتبين نتيجة البحث األدوار المتعددة التي أدتها النساء الفلسطينيات 
بفاعلية، على الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والعسكري في تلك الفترة التاريخية الممتّدة، 
كما أضيف عدٌد من أسمائهن إلى التاريخ المكتوب. وتقف الورقة أيًضا على تجربة "مؤسسة الرواة للدراسات واألبحاث"، 
التي تُعنى بتوثيق التاريخ االجتماعي الفلسطيني عبر منهج التاريخ الشفوي النسوي، والتي تركِّز ضمن مشاريعها 
األربعة على مشروع رئيس يهدف إلى حفظ الذاكرة الفلسطينية وإحيائها؛ هو توثيق شهادات الراويات والرواة ممن 
هجِّروا عاَمي 1948 و1967. وتناقش الورقة وتبيّن أهمية االستفادة من األرشيفات وإمكاناتها الاّلمحدودة في إنتاج 
الكتب التوثيقية واألدبية، واألعمال الفنية المتنوعة )المسرح، والسينما، والمعارض الفنية، وعروض الحكي(، اعتماًدا 

على تجربة المؤسسة.
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لينا داللشة

أستاذة مشاركة في قسم التاريخ في جامعة هامبولدت في والية كاليفورنيا. حاصلة على الدكتوراه في مجالي 
2012، وعملت في عدة جامعات أميركية. تعمل حاليًا على  التاريخ وعلوم الشرق األوسط من جامعة نيويورك عام 
نشر كتابها عن تاريخ مدينة الناصرة في االنتقال ما بين االنتداب البريطاني والحكم اإلسرائيلي. لها عدة منشورات 

في مجاّلت وكتب علمية عربية وعالمية.

نحو كتابة الفلسطينيني الباقني يف التأريخ الفلسطيني: النارصة مثااًل

تجارب  على  متزايد  نحو  على  المؤرّخون  يركّز  إذ  تاريخهم،  كتابة  في  الفلسطينيين  دمج  ازداد  األخيرة،  العقود  في 
الفلسطينيين واستراتيجياتهم بداًل من معاملتهم بوصفهم خاضعين لألنظمة االستعمارية والدولة. وقد أدى التأريخ 
االجتماعي والحضري دوًرا مهًما في تعميق فهمنا للديناميات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية في 
المجتمع الفلسطيني، بإدراج مجموعات ُهّمشت في التاريخ النخبوي؛ منها الشباب والنساء والطبقة العاملة. ومع 
اإلسرائيلية  السلطات  سعت  فبينما  مهماًّل.  إسرائيل  في  للفلسطينيين  والحضري  االجتماعي  التاريخ  يزال  فاّل  ذلك، 
إلى حصرهم في هوية جديدة، "عرب إسرائيل"، باعتبارها هوية تسعى لفصلهم عن العمق التاريخي الفلسطيني 
ولسلبهم الحق في األرض، ُهّمش الفلسطينيون الباقون في السرديات الفلسطينية، بسبب االنقطاع أواًل، ونوٍع من 
التركيز على هذا السياق وبقيت تجربتهم غالبًا خارج  انحصر  القبول بطرح مسمى "عرب إسرائيل" في ما بعد. وقد 
االجتماعية  والتغيرات  االستمرارية  الورقة  تعرض  األوسع.   الفلسطينية  بالتجربة  البحثي  االهتمام  تزايد  مع  الضوء 
الناصرة  مدينة  على  التركيز  مع   ،1948 عام  بعد  الفلسطينية  والسياسة  المجتمع  في  والسياسية  واالقتصادية 
الورقة  تشدد  الناصرة،  في  الباقين  تاريخ  دراسة  خاّلل  ومن  وطنهم.  في  بقوا  الذين  الفلسطينيين  لحالة  نموذًجا 
على استمرارية التاريخ الفلسطيني رغم النكبة، وتؤكد أهمية فهم استمرار االستراتيجيات والرؤى والسياسة رغم 
سياق  إلى  الفلسطينيين  هؤالء  فتعيد  الفلسطينية،  الُهوية  استمرارية  أيًضا  وتؤكد  العميقة،  الهيكلية  التغييرات 
التاريخ الفلسطيني، بداًل من اعتبارهم "عرب إسرائيل". وتنقد فكرة القومية المرتكزة على الطرح النخبوي المهيمن؛ 
إذ تعرض تصرّفات الناس وتصريحاتهم في سياق كان فيه البقاء هاجًسا مركزيًّا ومصلحة وطنية قصوى للفلسطينيين 
إطار  وفي  عاشوها  التي  التاريخية  السياقات  في  الفلسطينيين  تجربة  فهم  وتتيح  المستمر،  التهجير  خطر  تحت 
تقييماتهم السياسية للقيود وإمكانيات العمل، بداًل من تمجيد أو ذّم الناشطين الفلسطينيين على خلفية بطوالت 

أو خيانات متصّورة.
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محمود يزبك

ومجتمع،  حضارة  يافا  البرتقال:  "مدينة  منها:  المنشورات،  من  العديد  له  األوسط.  الشرق  دراسات  قسم  في  أستاذ 
 Haifa in the Late Ottoman Period, 1864-1914: A Muslim Town 1700-1840" )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2018(؛
 in Transition )Leiden: Brill, 1998(; "The Politics of Trade and Power: Dahir al-'Umar and the Making of Early

Modern Palestine," Journal of Economic and Social History of the Orient, vol. 56, no. 4-5 )2013(.

استعادة التاريخ امُلغّيب ليافا: املشهد الثقايف يف أواخر العهد العثامين

شّكلت كتابات الرّحالة الغربيين خاّلل القرن التاسع عشر مصدًرا مهًما للبحث التاريخي عن فلسطين عامة، وعن المدن 
الفلسطينية خاصة. واتسمت معظم هذه المصادر بأوصاف متعاقبة ألماكن وصور توراتيّة متخيلة، وتغييب شبه كامل 
ألهل الباّلد. وحظيت القدس وبيت لحم، لمكانتهما الدينية لدى الرّحالة األوروبيين، بأكثر األوصاف مقارنة بغيرهما من 
المواقع في فلسطين. وحيث قَِدم معظم الرّحالة األوروبيين عن طريق ميناء يافا لزيارة األرض المقدسة، فقد جاءت 
يافا في كتاباتهم لوصف ما اتّسم عادة بالموقف السلبي من المكان والسّكان. ولكن سرعان ما أنصفت بيّارات البرتقال 
وروائحها العطرة، التي امتدت عشرات الكيلومترات على الطريق نحو اللد والرملة وغزة، أهل يافا وصّورتهم بإيجابيٍة 
ما. ونشرت األكاديميا اإلسرائيلية منذ ثمانينيات القرن العشرين عدة دراسات عن يافا في الفترة العثمانية، معتمدًة 
في مصادرها على أدب الرّحالة األوروبيين ومصادر يهودية صهيونية. وقد مّر زمن طويل قبل أن يعيد أكاديميون 
فلسطينيون اكتشاَف تاريخ فلسطين عامة )بشارة دوماني، ورشيد خالدي، ومحمود يزبك، وغيرهم(، ويافا خاصة، 
من خاّلل مصادر محلية وعثمانية، لتصبح كتاباتهم مصدًرا مهًما لدراسات جاّدة تحّدت المحاوالت األكاديمية الصهيونية 
التي سعت لسرقة التاريخ الفلسطيني وتغييبه عن مسرح التاريخ البشري. ولم تحَظ الحركة الثقافية في فلسطين 
العثمانية عامة، وفي يافا على وجه الخصوص، باهتمام الباحثين في تاريخ المدن الفلسطينية إال في وقت متأخر. 
العثماني،  العهد  أواخر  في  الفلسطينية  التاريخية  الكتابة  عن  المغيّب  التاريخ  استعادة  في  الورقة  هذه  تساهم 
وتعتمد في هذا على وثائق محلية جرى استقاؤها من األرشيف العثماني في إسطنبول، ومن الصحافة الفلسطينية 
اليافوية في أواخر العهد العثماني. وتعيد هذه الوثائق التي تُعرض أول مرة هنا كتابة أهل يافا لتاريخ مدينتهم 
وفضاء بلدتهم وتجعلهم يتصدرون برامج ثقافية وحداثة صنعوها لمدينتهم على مدى فترة الدراسة الممتدة خاّلل 

أواخر العهد العثماني.
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مريم أبو سمرة

باحثة فلسطينية/ إيطالية مقيمة في عّمان. حاصلة على شهادة الدكتوراه من قسم السياسة والعاّلقات الدولية في 
جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وعلى شهادة الماجستير في سياسات الشرق األوسط من كلية الدراسات 
العابرة  والشبابية  الفلسطينية  الطاّلبية  الحركات  على  أبحاثها  تركّز  المتحدة.  المملكة  في  واألفريقية  الشرقية 
للحدود، والحركات التضامنية بين دول العالم الثالث. وقد درّست، خاّلل السنوات الثماني األخيرة، تاريخ االستعمار في 
الشرق األوسط والسياسات الدولية في الشرق األوسط ضمن برامج التعليم الجامعي في الخارج، مثل مجلس التبادل 

التعليمي الدولي، وأمديست في األردن. لها عدة منشورات في مجاّلت علمية محكمة.

العام  لالتحاد  واملريئ  املكتوب  اإلنتاج  العاملية:  الخريطة  عىل  فلسطني  وضع 

لطلبة فلسطني يف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته

تقوم،  التحرير  استراتيجية  كانت  وقد  الفلسطيني.  النضال  في  أساسيًا  عنصرًا  والسياسي  الثقافي  اإلنتاج  شّكل 
تاريخيًا، على نشر المواد المكتوبة والمصّورة على نحو مطّرد. وفي هذا السياق، أّدى االتحاد العام لطلبة فلسطين 
التي من خاّللها سيجري عرض  التحلياّلت والبيانات والتقارير والدراسات والملصقات ونشرها،  إنتاج  دوًرا مركزيًا في 
النضال وسرده وتشكيله. تركز هذه الورقة على اإلنتاج المكتوب والمرئي لاّلتحاد العام لطلبة فلسطين في ستينيات 
القرن العشرين وسبعينياته، وهما عقدان كانا أساسيَّين في تشكيل بُنى الثورة الفلسطينية، إضافة إلى الخطابات 
والروايات والرؤى السياسية. وتناقش الورقة أن كتابات الطاّلب كانت أساسية لقراءة القضية الفلسطينية بطريقة 
الثالث.  العالم  المناهضة لإلمبريالية في  التضامنية  الخطاب والممارسات  مناهضة لاّلستعمار، وتضعها في صميم 
وقد كان اإلنتاج الثقافي لاّلتحاد العام لطلبة فلسطين في أساس الدعم الدولي والممارسات الدولية التي كانت 

محورية في استراتيجيات تعبئة الحركة الفلسطينية.
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منري فخر الدين

الجامعة  في  اإلسرائيلية  الدراسات  في  الماجستير  لبرنامج  السابق  والمدير  بيرزيت،  جامعة  في  اآلداب  كلية  عميد 
ذاتها. المحرر الرئيس لـ "دليل إسرائيل العام 2020" )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2021(؛ ومحرر مشارك لكتاب:

The Untold Story of the Golan Heights: Occupation, Colonization and Jawlani Resistance )London: I. B. 
Tauris, 2022(.

تاريخ سجالت األرايض والرصاع عىل فلسطني: الطابو، واملجتمع، والدولة )1948-1858(

األرشيف  يصبح  لم  إذ  التاريخي،  والتحليل  والسرد  للبحث  حيويًا  مجااًل  بوصفه  األرشيف  تاريخ  مفهوم  الورقة  تتناول 
"نواة  أو  الحي"  "األرشيف  ثنائية  من  الورقة  وتنطلق  أيًضا.  والتأريخ  التحليل  موضوع  بل  فحسب،  للمعلومات  مصدًرا 
الواقع بيروقراطيًا، كسجاّلت الملكيات واالنتقال العقاري  تنتج بوصفها أداة لضبط  التي  )أو تلك السجاّلت  األرشيف" 
التي توثّق مولد وعمل السجاّلت العملية  النفوس وغيرها(، وبين األرشيف "الميت"، أي كل تلك السجاّلت  وسجاّلت 
وتُشّكُل ما يمكن وصفه استعارة بـ "غاّلف النواة". ومن خاّلل تفكيك هذه الثنائية، ينطلق التحليل لطرح سردية جديدة 
حول عمل األرشيف باعتباره جزًءا من منظومة الحكم وتحويله إلى محور الصراع على األرض؛ من الصراع على الغلّة 
والمنتج الزراعي الناجم عن نمط اإلنتاج المحلي، إلى الصراع حول الملكية الحصرية واإلقصائية، واستبدال نمط اإلنتاج 
التمييز والربط بين  - استيطاني ورأسمالي. ويساعد تفكيك نظام األرشيف، عبر  الزراعي األصاّلني بآخر استعماري 
النواة والغاّلف، "الجوهر" و"العرض"، في فتح السرد الفلسطيني لينطق عن أشكال العنف والظلم والعسف واالقتاّلع 
حافظة  مجرد  أنه  على  األرشيف  تصّورها  بحكم  وذلك  لألرشيف،  التأريخ  في  التقليدية  المناهج  عنها  تغفل  التي 
للمعلومات والحقائق التاريخية. إن إنتاج سجاّلت الملكية هو في حد ذاته إحدى أدوات إنتاج عاّلقات القوة والصراع 
ما  وهو  والمفاهيمي،  النظري  البناء  من  كبير  قدر  إلى  الناس  لتاريخ  مصدر  إلى  تحويلها  ويتطلب  فلسطين،  على 
تسعى الورقة للتأسيس له. تعتمد الورقة على بحث كثيف في مواد عديدة تشمل سجاّلت البيروقراطية االستعمارية 
والمصادر الفلسطينية المكتوبة، كالجرائد والمذكرات والرسائل وعروض الحال التي تركز على تسوية أراضي بيسان 
التي انطلقت عام 1921، ولكنها تتشعب إلى مساحات أخرى من التاريخ الفلسطيني بدًءا من قانون األراضي العثماني 

وانتهاء بالنكبة عام 1948.
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واإلساّلمي  العربي  العالم  حول  والبحوث  الدراسات  معهد  في  مشارك  وباحث  بيرزيت،  جامعة  في  مشارك  أستاذ 
بفرنسا،  مرسيليا  إيكس  جامعة  من  والمعاصر  الحديث  التاريخ  في  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل   .IREMAM بفرنسا 
ودرجتي الماجستير من جامعة بيرزيت وجامعة إيكس مرسيليا. شغل منصب رئيس دائرة التاريخ واآلثار ومدير برنامج 
الماجستير في التاريخ العربي واإلساّلمي في جامعة بيرزيت لدورتين مدة سبع سنوات. مختص بالتاريخ العثماني، 
والتاريخ  العقارية،  والملكية  وإشكالياته،  الوقف  مسألة  على  البحثية  اهتماماته  تركّز  العثمانية.  القدس  سيما  وال 
القانوني واالقتصادي واالجتماعي للقدس العثمانية. نشر العديد من األبحاث باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية، 
 Fondations pieuses en mouvement: De la transformation des statuts de propriété des biens waqfs à :منها

Jérusalem 1858-1917 )Damas: Institut Français du Proche-Orient; Aix-en-Provence: IREMAM, 2010(.

"القدس الغربية": بني املنيس واملسكوت عنه يف الكتابة التاريخية الفلسطينية

العربي  الصعيدين  على  والمؤرخين  الباحثين  من  الكثير  اهتمام   1967 عام  احتاّللها  استكمال  منذ  القدس  نالت 
هذه  في  التبصر  ويستدعي  تهويدها.  ومسألة  فيها  الصهيوني  االستيطان  حول  كثيرون  كتب  وقد  واالستشراقي. 
الكتابات طرح العديد من التساؤالت: هل يهدف المؤرخ من الكتابة التاريخية إلى البحث عن الحقيقة والكشف عن المستور 
بموضوعية، أم إلى إظهار الحقائق أو إخفائها وفق توجهات سياسية راهنة وأيديولوجيات متعاقبة؟ هل يكتب المؤرخ 
إلدانة نظام سياسي محدد وتبرئة نظام سياسي آخر؟ لماذا التركيز على القدس الشرقية من دون الحديث عن الشطر 
الغربي منها؟ ولماذا التركيز على ما بعد عام 1967 من دون العودة إلى الوراء؟ لماذا نركز نحن الباحثين على النتائج 
إلى  المسألة  هذه  مؤرخ  تحوَّل  هل  الدولية؟  والقرارات  باالتفاقيات  عاّلقة  له  هذا  هل  والجذور؟  المسببات  ونتجاهل 
"مؤرخ السلطان"؟ أم أنه فعاًّل لم تتعرض القدس بشطريها لاّلستيطان والتهويد إال بعد االحتاّلل عام 1967؟ أم ال نعتبر 
ما يجرى في الشطر الغربي من القدس استيطانًا وتهويًدا؟ أم يعود ذلك إلى غياب المعلومات والوثائق التي تكشف 
جذور هذا االستيطان والتهويد؟ ومن هنا، تهدف هذه الدراسة إلى الكشف، من خاّلل الوثائق األرشيفية المحلية، عن 
المنسي والمسكوت عنه في جذور التهويد واالستيطان في القدس كافة، وعلى وجه الخصوص الشطر الغربي منها، 
موّضحًة كيف تشّكلت ما يسمى "القدس الغربية"؛ ليس قُبيل تصريح بلفور فحسب، وإنما قبل خمسة وستين عاًما منه. 
الثاني من  اللثام، بالحقائق واألرقام، عن اإلجراءات العملية والتطبيقية لتهويد القدس منذ النصف  وستميط الورقة 
القرن التاسع عشر، وتحديًدا منذ عام 1852، والسياق التاريخي والقانوني الذي جرت بموجبه. وبناء عليه، تعالج الورقة 
في قسمها األول تغييب القدس الغربية في الكتابات الفلسطينية والتطرق إلى أسبابه الممكنة. وفي قسمها الثاني 

تتناول الوثائق المحلية وكيف تشّكل مصدرًا إلعادة االعتبار إلى القدس الغربية في الكتابة التاريخية الفلسطينية.
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ألمانيا،  في  توبنغن  جامعة  من  والدكتوراه  الماجستير  شهادتي  على  حاصل  بيرزيت.  جامعة  في  التاريخ  أستاذ 
والبكالوريوس من جامعة بيرزيت في فلسطين. كان مديرًا للمتحف اإلساّلمي، ومديرًا لمتحف جامعة بيرزيت، ومديرًا 
في  شارك   .2010 عام  منذ  المهد  كنيسة  لترميم  الرئاسية  اللجنة  وعضو  "رواق"،  الشعبي  المعمار  لمركز  مشاركًا 
غالبية مشاريع توثيق التراث الثقافي المادي في فلسطين. نشر عدًدا كبيرًا من الكتب والمقاالت في حقول التاريخ 
واآلثار وتاريخ العمارة والتراث الثقافي بصورة عامة، وتاريخ القدس والخليل بصورة خاصة. آخر منشوراته من الكتب: 
2020(؛ "حارة اليهود وحارة  "لفتا، سجل شعب: التاريخ والتراث الثقافي والنضال" )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
المغاربة في القدس القديمة: التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد" )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2019(؛ 

"القدس في الكتابات التاريخية اإلسرائيلية" )منشورات بيت مال القدس الشريف، 2019(.

وبداية  عرش  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  القدس  يف  األورويب  الغرب 

القرن العرشين: السيطرة البرصية عىل هوية املدينة

قبل أن تنتهي الحملة المصرية على فلسطين عام 1840، بدأ الصراع األوروبي على القدس، حيث سعت دول أوروبا 
الغربية إلى االستحواذ على قطعة من المدينة المقدسة رافعًة أعاّلمها عليها. وقد تناغمت النظم السياسية مع 
اإلرساليات التبشيرية في هذا النشاط، وكانت أّوَل الداخلين إلى القدس تلك الكنائس التي ترى قيام دولة اليهود 
على أرض فلسطين ضرورًة )نبوءة( لعودة المسيح المنتظر. ولم يكن من السهل التفريق بين ما هو ديني وما هو 
سياسي في ظل المعركة المحتدمة على القدس. وقد كانت الكنيسة اإلنجيلية أولى المؤسسات الغربية التي عبّرت 
بصريًا عن هذا التوجه، ببناء كنيسة المسيح في الجهة المقابلة لقلعة المدينة، والتي يمكن القول إنها أول كنيسة 
بروتستانتية في الشرق. وبعدها تاّلَحق بناء المؤسسات الغربية في القدس القديمة، حتى لم يعد هناك إمكانية 
الوطنية  الرموز  بمباٍن تحمل  الجهات  القديمة من كافة  البلدة  لتحيط  التمدد خارج األسوار  المزيد، فبدأت في  لبناء 
ألصحابها، وعناصر معمارية إفرنجية لإلشارة إلى العمق التاريخي الذي يربطها بالمدينة المقدسة. لم ينتِه القرن 
تحاول  اإلطار،  هذا  وفي  هويتها.  تصّدع  إلى  أدى  ما  الغربية،  المباني  عشرات  القدس  في  بُني  حتى  عشر  التاسع 
المدينة وفهم  تأثيرها في هوية  التي تحملها، ومعرفة  الرموز  العمائر األوروبية، وفهم  الورقة استقراء هوية 

ارتباط ذلك بالمشروع الصهيوني أيًضا.
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للدراسات  الجديد  األردن  ومركز   ،)1991-1974( الجديد"  "األردن  مجلة  وأدار  أسس  ورّسام.  فوتوغرافي  ومصور  باحث 
األردنية  العمالية  والحركة  المدني  والمجتمع  االجتماعي   - االقتصادي  التاريخ  في  مؤلفات  عدة  له   .)2012-1993(
مساهماته  ومن  البصرية.  الفنون  في  وللكتابة  الفوتوغرافي  والتصوير  للرسم   2012 عام  منذ  تفّرغ  والفلسطينية. 
النشر(.  )قيد  المصور  الفلسطيني  التاريخ  في  كتاب   ")1948-1916( النكبة  إلى  بلفور  "من  المجال:  هذا  في  البحثية 
وكتاب "األردن في مائة عام، تاريخ مصور )1921-2021("، مركز األردن الجديد للدراسات، نشر بدعم من وزارة الثقافة 
والتصوير  الفني  النقد  في  المنشورة  المقاالت  من  مجموعة  إلى  إضافًة  الكبير(،  القطع  من  صفحة   660( األردنية 

الفوتوغرافي والتاريخ البصري.

الفلسطينيون والتأريخ بالصور: قراءة أوىل

ظّل التاريخ الفلسطيني، شأنه شأن التأريخ العربي المعاصر عموًما، معتمًدا في غالبية جهوده ونتاجاته على الوثيقة 
المكتوبة، كما ظل السرد التاريخي سرًدا نّصيًا في الغالبية الساحقة من الحاالت، ال يرى في المصادر البصرية، ال سيّما 
الصورة الفوتوغرافية، إال وسيلة لتأكيد حقيقة جرى التوّصل إليها مسبًقا عن طريق قرائن غير بصرية. وبالعودة إلى 
مصدًرا  الفوتوغرافية  الصور  استخدام  في  المبكرة  اإلرهاصات  أّن  يتبين  التاريخية،  الكتابة  في  الفلسطينية  التجربة 
النضال  احتدام  مع  الماضي،  القرن  ثاّلثينيات  إلى  تعود  التاريخية  للرواية  رئيسة  أداة  وحتى  المكتوب،  للنص  موازيًا 
الوطني الفلسطيني ضد االستعمار البريطاني والحركة الصهيونية، حيث صدرت عّدة كتب ومطبوعات تستعين بالصور 
الفوتوغرافية لوصف التظاهرات واالنتفاضات العربية، وأشكال العنف االستعماري والصهيوني المستخدم ضد الشعب 
التأريخ  في  األخرى  البصرية  والمصادر  الفوتوغرافية  الصورة  استخدام  تطّور  مراحل  الورقة  هذه  تتتبّع  الفلسطيني. 
للقضية الفلسطينية، منذ البدايات المبكرة في ثاّلثينيات القرن الماضي وحتى العقود األخيرة. ومن خاّلل التتبّع الوصفي 
بصريّة  رواية  توفير  من  المنتجات  هذه  تمّكن  مدى  البحث  يتحرى  المصّورة،  التاريخية  والمنتجات  للسرديات  التاريخي 
"التأريخ  مرحلة  إلى  المصّور"  "التأريخ  مرحلة  من  االنتقال  إمكانية  عن  ويتساءل  الفلسطينية،  القضية  لتاريخ  منهجية 

البصري"، والذي يستدعي أدواٍت منهجيًة أشّد تعقيًدا في قراءة الصور الفوتوغرافية والمواد البصرية األخرى.
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أكاديمية وباحثة فلسطينية. تقيم منذ عام 2018 في برلين في إطار زمالة ما بعد الدكتوراه في برنامج أوروبا في الشرق 
األوسط EUME، في مركز "الدراسات العابرة للمناطق". وفي الفترة 2021-2022، حصلت على زمالة ما بعد الدكتوراه في 
مجموعة األبحاث الدولية حول االستبداد واالستراتيجيات المضادة IRGAC المشتركة لمؤسسة روزا لوكسمبورغ، ومركز 
دراسات الشرق األوسط وشمال أفريقيا في جامعة برلين الحرّة، وبرنامج EUME في برلين. حاصلة على شهادة الدكتوراه 
المدن  حول  والمقاالت  الدراسات  من  العديد  كتابة  في  ساهمت   .2019 عام  غوريون  بن  جامعة  من  االجتماع  علم  في 
واالستعمار االستيطاني، والذاكرة والتاريخ الشفوي، واألصاّلنية والمقاومة اليومية، ودراسات حول النساء والنسويّة 

في فلسطين. تركز دراساتها األخيرة على "الطبقة اإلبداعية الفلسطينية" في فلسطين وأوروبا.

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

وتوجه  والمستعَمر.  المستعِمر  بين  القوة  عاّلقات  بوضوح  فيه  تنعكس  معرفيًا  مجااًل  التاريخ  كتابة  عملية  تشّكل 
عملية  إلى  نقدها  سهام  المتعلّمة،  غير  والفئات  والمهمشين  المقموعين  تاريخ  تتناول  التي  النقدية،  الدراسات 
التأريخ التقليدية في اعتمادها الحصري على المستندات واألرشيفات. وتستند هذه المدارس في نقدها إلى االدعاء 
األرشيف  فيصبح  المنتصر،  رواية  لتوثيق  تُستعمل  المستندات  وبأن  المنتصر،  رواية  يؤرخ  التاريخ،  كما  األرشيف،  بأن 
مكانًا يحفظ هذه الرواية ألجياله القادمة. وعلى الرغم من صحة هذا االدعاء، وأهمية الشهادات الشفوية بوصفها 
آلية معرفة بديلة في تدوين التاريخ، كونها أداة تحرر ووسيلة لها دور مهم في بناء الذاكرة الجماعية وبناء خطاب 
مضاد لفئات خاضعة للهيمنة الكولونيالية، فإن هذا النقد، مع أهميته، يغفل، في بعض األحيان، صفة الفاعل الباحثة 
المناهضة للكولونيالية، وال يثمن كفايًة فعل القراءة النقديّة للمستندات المتوافرة في أرشيف المستعِمر، بوصفه 
حياة  لفهم  مهًما  إضافيًا  معرفيًا  مصدًرا  تشّكل  المستعِمر  أرشيف  في  نقدية  قراءة  بأن  الورقة  تحاّج  تحرريًا.  فعاًّل 
من  وتحديًدا  فلسطين،  في  الباقين  حالة  في  المصادر  هذه  أهمية  وتزداد  فلسطين.  في  اليومية  الفلسطينيين 
بقي في المدن الفلسطينية؛ إذ يشّكل طرد معظم سكان المدن الفلسطينية، وقلة الدراسات واألبحاث التي جمعت 
شهادات شفوية لتدوين السنوات األولى الحتاّلل المدن، تحديًا كبيرًا في كتابة تاريخ المدن الفلسطينية ومن بقي 
فيها بعد النكبة. وتلقي هذه الورقة الضوء على واقع حياة الباقين في مدينة حيفا بعد احتاّللها مباشرة، معتمدًة 
مباشرة  صلة  ذات  ومستندات  وثائق  المستندات  هذه  وتتضمن  اإلسرائيلية.  والصحف  األرشيفات  من  مستندات  على 
المحلي  الحكم  ومؤسسات  الباقين  بين  مراساّلت  إلى  إضافة  الفلسطيني،  الشعب  من  الفئة  هذه  شؤون  بإدارة 

والمركزي، تشّكل مصدًرا ضروريًا يساهم في كتابة فصل مهم في تاريخ الشعب الفلسطيني.
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وليد العريض

أستاذ التاريخ العثماني والحديث والمعاصر في جامعة اليرموك، األردن. حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ 
العثماني والحديث من جامعة إسطنبول عام 1992. له العديد من الدراسات البحثية في مجاّلت علمية محكمة، وصدر 

له كتاب "تاريخ الدولة العثمانية: التاريخ السياسي واإلداري ودراسات تاريخية" )دار الفكر، 2012(.

الكتابة التاريخية يف فلسطني يف وثائق األرشيف العثامين

تُبرز الورقة أهمية المصادر العثمانية في الدراسات الفلسطينية، حيث تنقسم هذه المصادر ثاّلثة أنواع، هي: وثائق 
ونابلس  القدس  سجاّلت  مثل  العثمانية،  الفترة  في  الشرعية  المحاكم  وسجاّلت  إسطنبول،  في  العثماني  األرشيف 
وغيرهما، والدراسات الفلسطينية المتعلقة بالمسائل اإلدارية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية. وتنقسم الورقة 
ثاّلثة أجزاء: التعريف باألرشيف العثماني وأهم الوثائق الفلسطينية فيه، وأهم الدراسات التي اعتمدت على بعض 
المصادر العثمانية سواء العربية منها أو األجنبية، ونماذج من دراسات الباحث التي اعتمدت على األرشيف العثماني. 

وتهدف هذه الورقة إلى إبراز عروبة فلسطين التاريخية، وخاصة في العهد العثماني.
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المتحدثون ورؤساء الجلسات

إبراهيم فريحات  

أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. زميل أول سابق في السياسات الخارجية   
بمعهد بروكنغز، درّس موضوع تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورجتاون وجورج واشنطن 
 ،Taming a Chaotic Conflict Iran and Saudi Arabia في الواليات المتحدة. صدر له حديثًا كتاب
 ،)2020( بريطانيا  في  إدنبرة  جامعة  نشر  دار  عن  فوضوي"،  صراع  ترويض  والسعودية:  "إيران 
وكتاب  Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring، "ثورات 
غير مكتملة: اليمن وليبيا وتونس بعد الربيع العربي"، عن  جامعة ييل في الواليات المتحدة 
)2016(. نُشرت كتاباته في العديد من الصحف والمجاّلت العالمية والعربية من بينها: "نيويورك 
حاصل  وغيرها.  والجزيرة،  بوست"،  و"هفنغتون  بوليسي"،  و"فورين  أفيرز"،  و"فورين  تايمز"، 
على الدكتوراه في موضوع تسوية النزاعات الدولية من جامعة جورج ميسن عام 2006، كما 

منحته الجامعة جائزة التميز عام 2014 إلنجازاته في حقل النزاعات الدولية.

آمال عراب  

بالجزائر.  وهران  جامعة  من  اإلنسانية  والعلوم  الحقوق  كلية  في  تخرجت  جزائرية.  إعاّلمية   
المهنية  مسيرتها  بدأت  الدولية.  والنزاعات  اإلنسانية  الدراسات  بمجال  اهتمامها  وتواصل 
االحترافية، التي تمتد أكثر من اثنتي عشرة سنة، في اإلذاعة الرسمية الجزائرية، القناة األولى، 
حيث قّدمت النشرات الرئيسة وبرامَج سياسية وثقافية حوارية، إضافًة إلى تغطية أبرز األحداث 
والزيارات الدولية، تنّقلت بين محطاٍت إعاّلمية عدة ودوٍل كثيرة، كإيران ولبنان واألردن وبريطانيا 
الذي  العربي"  "التلفزيون  في  رئيسة  وسياسية  وفكرية  حوارية  برامَج  حاليًا  تقّدم  وقطر. 
التحقت به منذ عام 2014، حيث غطّت العديد من األحداث العالمية البارزة، من قبيل االنتخابات 
العربية  الثورات  بدايات  أحداث  لنقل  الميدان  في  حاضرة  وكانت  وغيرها،  واإليرانية،  األميركية 
القرار والمسؤولين  والحراك الشعبي في عدة دول، كما حاورت شخصيات كثيرة من صانعي 

الحكوميين وأصحاب الفكر في العالم العربي وأوروبا.

أمل غزال  

العليا،  للدراسات  الدوحة  االجتماعية واإلنسانية بمعهد  العلوم  كلية  التاريخ وعميدة  أستاذة   
ورئيسة تحرير دورية "المنتقى" الصادرة عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. عملت 
أستاذًة للتاريخ ومديرًة لمركز الدراسات المقارنة لمجتمعات المسلمين وثقافاتهم في جامعة 
سايمون فريزر في فانكوفر، بكندا. وهي مؤلفة كتاب "اإلصاّلح اإلساّلمي والقومية العربية: 
القرن  ثمانينيات  )من  الهندي  المحيط  إلى  المتوسط  األبيض  البحر  من  الهاّلل  نطاق  توسيع 
أكسفورد  "دليل  لكتاب  )2010(؛ ومحررة مشاركة  العشرين("  القرن  ثاّلثينيات  التاسع عشر حتى 

لتاريخ الشرق األوسط وشمال أفريقيا المعاصر" )2016(.
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آيات حمدان  

باحثة في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ومديرة تحرير دورية "أسطور" للدراسات   
العربية واإلساّلمية في جامعة إكستر،  الدراسات  الدكتوراه من معهد  التاريخية. حاصلة على 
وعملت مساعدة تدريس في قسم العلوم السياسية في الجامعة نفسها. حصلت على منحة 
في  البكالوريوس  على  حاصلة  أكسفورد.  جامعة  في  اللجوء  دراسات  مركز  في  زائرة  باحثة 

التاريخ والعلوم السياسية، والماجستير في التاريخ العربي اإلساّلمي من جامعة بيرزيت.

آية راندال  

للدراسات  الدوحة  معهد  في  اإلنسان  حقوق  في  الماجستير  برنامج  في  مساعدة  أستاذة   
األميركية،  المتحدة  الواليات  واشنطن،  جورجتاون،  جامعة  من  الماجستير  على  حاصلة  العليا، 

وعلى الدكتوراه من جامعة نيو ساوث ويلز، سيدني أستراليا.

أيهب سعد  

أستاذ مشارك في برنامج اقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا. عمل سابًقا   
أستاًذا مساعًدا في جامعة بيرزيت )2014-2015(. حاصل على الدكتوراه في االقتصاد والعلوم 
السياسية من جامعة ميشيغان )2014(. تركز اهتماماته البحثية على التجارة الدولية واقتصاديات 
العمل واالقتصاد القياسي واالقتصاد السياسي. له العديد من المؤلفات العلمية، آخرها مقال:

  "Did the Qatar blockade work? Evidence from trade and consumer welfare three years  
after the blockade" )2021(.

حيدر سعيد  

والجزيرة  الخليج  دراسات  وحدة  ورئيس  السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  في  باحث   
المركز. حصل على شهادة  التي يصدرها  تحرير دورية "سياسات عربية"  فيه، ورئيس  العربية 
االجتماعية  العلوم  "وضع  له:  صدر   .)2001( بغداد  في  المستنصرية  الجامعة  من  الدكتوراه 
في الجامعات العراقية" )2008(، "نهاية الرمز: عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية في العراق" 
أسهم   .)2019 لألبحاث،  العربي  المركز  )تحرير،  والمواطنة"  الهوية  العرب:  "الشيعة   ،)2009(
بثاّلثة فصول في كتاب "تنظيم الدولة المكنى داعش"، الذي أصدره المركز العربي )2018(، كما 

أسهم في تأليف "التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق" لسنتي 2009 و2014.

خالد زيادة  

في  لبنان  سفير  منصب  شغل  بيروت.  فرع   - السياسات  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  مدير   
جمهورية مصر العربية )2007-2016(، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. حصل على 
اإلجازة في الفلسفة من الجامعة اللبنانية عام 1977، والدكتوراه من جامعة السوربون الثالثة - 
باريس عام 1980. أستاذ جامعي في معهد العلوم االجتماعية - الجامعة اللبنانية )2007-1980(، 
ُعيّن مديرًا لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - الفرع الثالث - الجامعة اللبنانية )1985-1987(. شارك 
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في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية وله العديد من البحوث في مجال المدينة والحداثة. 
األوروبية"،  والحداثة  و"المسلمون  والحداثة"،  العربية  "المدينة  منها:  عدة  مؤلفات  له  نُشرت 

و"لم يعد ألوروبا ما تقدمه للعرب"، و"كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين".

خالد فراج  

وهو  فيها،  األبحاث  لجنة  وعضو   ،2017 عام  منذ  الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة  عام  مدير   
أيًضا عضو هيئة تحرير "مجلة الدراسات الفلسطينية". حاصل على ماجستير في التنمية وعلم 
المقاالت  من  مجموعة  له  بيرزيت.  جامعة  من  االجتماع  علم  في  بكالوريوس  وعلى  االجتماع، 
من  العديد  تحرير  في  ساهم  فلسطين.  في  واالجتماعية  السياسية  األوضاع  عن  والتحقيقات 
الكتب والمنشورات، منها "أوراق عائلية: دراسات في التاريخ االجتماعي المعاصر لفلسطين"، 
السياسات اإلسرائيلية  2020"، و"مراجعة  العام  2011" و"دليل إسرائيل  العام  و"دليل إسرائيل 
رسم  وإعادة  العالم  في  اليمين  صعود  دوليًا:  و"فلسطين  الفلسطينية"،  القضية  تجاه 

التحديات"، إضافة إلى تقديم وتحرير كتاب "استشهاد شيرين أبو عاقلة: سجل توثيقي".

خليل جهشان  

التنفيذي للمركز  محلل سياسي وباحث ومعلق إعاّلمي عربي أميركي. يشغل حاليًا منصب المدير   
العربي لألبحاث ودراسة السياسات - فرع واشنطن العاصمة. كان في الفترة 2004-2013، محاضرًا في 
الدراسات الدولية واللغات األجنبية في جامعة بيبرداين، والمدير التنفيذي لبرنامج واشنطن للتدريب 
في الجامعة نفسها. شغل خاّلل حياته المهنية العديد من المناصب القيادية في الجالية العربية 
والمدير  األميركية"،  العربية  الجامعات  خريجي  "جمعية  لـ  الوطني  المدير  ذلك  في  بما  األميركية، 
األميركيين"،  للعرب  الوطنية  "الرابطة  ورئيس  والتعليم"،  لألبحاث  الفلسطيني  "المركز  لـ  المساعد 
ومدرس اللغة العربية في جامعة شيكاغو وجامعة نورث وسترن في إيفانستون، إلينوي. وعمل 
بما  األوسط،  بالشرق  المعنية  المنظمات  من  للعديد  استشارية  ومجالس  إدارة  مجالس  في  أيًضا 
في ذلك "المعونة األميركية لاّلجئين في الشرق األدنى" ANERA، و"المبادرة الفلسطينية لتعميق 
 Search for Common "و"البحث عن أرضية مشتركة ،MIFTAH "الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح

Ground. يظهر بانتظام معلًقا سياسيًا في وسائل اإلعاّلم العربية واألميركية.

سالم الكواكبي  

ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  ومدير  الدولية،  والعاّلقات  السياسية  العلوم  في  باحث   
السياسات - فرع باريس درس االقتصاد والعاّلقات الدولية في جامعة حلب في سورية. وتابع دراساته 
العليا في معهد العلوم السياسية في جامعة إكس أون بروفانس الفرنسية. اهتم بشؤون اإلعاّلم 
والمجتمعات المدنية وحقوق اإلنسان والعاّلقات المتوسطية. وكتب العديد من الدراسات العلمية 
التي نُشرت في كتب باللغات الفرنسية، واإلنكليزية، والعربية، واأللمانية، واإلسبانية. أمضى ست 
رئيًسا  باحثًا  )2000-2006(. وعمل  الفرنسي للشرق األدنى  للمعهد  باحثًا ومدير فرع حلب  سنوات 
ونائَب مدير مبادرة اإلصاّلح العربي في باريس )2007-2017(. كان الباحث الرئيس في كلية العلوم 
2010، في  )2009-2011(. وهو أستاذ مشارك، منذ عام  السياسية في جامعة أمستردام، هولندا 

برنامج الدراسات العليا حول التنمية والهجرة في جامعة باريس األولى.
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سناء حمودي  

أكاديمية فلسطينية، حصلت على دكتوراه دولة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.   

باحثة ومحررة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت. محاضرة )أستاذة مساعدة( في 

قسم العلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، ومشاركة في لجان اإلشراف على البحوث 

بعنوان:  وكتاب  الفلسطينية،  القضية  عن  ودراسات  مقاالت  عدة  لها  ومناقشتها.  والرسائل 

"مفهوم القيادة السياسية في فلسطين في عهد االنتداب البريطاني"، صدر في بيروت عن 

الشبكة العربية لألبحاث والنشر )2008(. عضو في "الجمعية العربية للعلوم السياسية".

طارق دعنا  

العليا. مستشار سياسي لشبكة السياسة  الدوحة للدراسات  التدريس في معهد  عضو هيئة   
الفلسطينية "الشبكة"، ومحرر مشارك في Middle East Critique Journal. له منشورات عديدة 
عن فلسطين، وظهرت مساهماته في العديد من المجاّلت والكتب األكاديمية المحّكمة. ساهم 
حديثًا في تحرير كتاب "االقتصاد السياسي لفلسطين: وجهات نظر نقدية ومتعددة التخصصات 
نظر  وجهات  "فلسطين:  بعنوان:  قريبًا  سيصدر  محرر  كتاب  إلى  إضافًة  لاّلستعمار"،  ومناهضة 

نقدية ومجادالت حول السيطرة والهيمنة والمقاومة في فلسطين".

طارق مرتي  

للسياسات  فارس  عصام  لمعهد  مديرًا  عمل  بيروت،  في  جاورجيوس  القديس  جامعة  رئيس   
العامة والعاّلقات الدولية في الجامعة األميركية في بيروت في الفترة 2014-2019. قبل ذلك، 
الفترة  وفي   .2014-2012 الفترة  في  ليبيا  في  المتحدة  األمم  عام  ألمين  الخاص  الممثل  كان 
والثقافة  اإلدارية  والتنمية  للبيئة  وزيرًا  متعاقبة،  لبنانية  حكومات  أربع  في  ُعيّن   ،2011-2005
جامعات  في  زائرًا،  وأستاًذا  ومحاضرًا  أستاًذا  كان  )بالوكالة(.  الخارجية  وزارة  وتولى  واإلعاّلم، 
القديس يوسف والبلمند وجنيف وأمستردام الحرة وهارفارد والجامعة األمريكية في بيروت. 
عمل في غير منظمة إقليمية ودولية، في بيروت وجنيف، مسؤواًل أو مستشاًرا في مجاالت 
الحوار بين األديان والثقافات والوساطة وفّض النزاعات. يرأس مجلس أمناء "مؤسسة الدراسات 
االستراتيجي  المجلس  في  عضو  سرسق.  إبراهيم  نقوال  متحف  أمناء  ومجلس  الفلسطينية" 
لجامعة القديس يوسف، وفي مجلس إدارة المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. صدر 
ساري  مع  )تحرير،  العربية"  االنتفاضات  بعد  المآالت  والضعيفة:  القوية  العربية  "الدولة  له: 
حنفي(؛ و"مسالك وعرة: سنتان في ليبيا ومن أجلها"؛ و"سطور مستقيمة بأحرف متعرجة عن 
المسيحيين الشرقيين والعاّلقات بين المسيحيين والمسلمين"؛ و"مدينة على جبل: عن الدين 
والسياسة في أميركا"؛ و"باسم الكتاب المقدس وباسم أميركا" )بالفرنسية(؛ و"الدين وحقوق 
الدراسات  عشرات  وله  )باإلنكليزية(.  والمجتمع"  والقانون  و"الدين  )باإلنكليزية(؛  اإلنسان" 

والمقاالت في الشؤون العربية والدولية.
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عادل مناع  

مؤرخ متخصص في تأريخ فلسطين خاّلل العهد العثماني والفلسطينيين في القرن العشرين.   
المقاالت  وعشرات  كتب  عشرة  ونشر  الثمانينيات  بداية  منذ  جامعات  عدة  في  التاريخ  درس 
له  نشرت  واإلنكليزية.  والعبرية  العربية  باللغات  تخصصه  مجاالت  في  المحكمة  األكاديمية 
الدراسات الفلسطينية ثاّلثة من كتبه حول فلسطين خاّلل العهد العثماني ثم كتاب  مؤسسة 

"نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل، 1948-1956" عام 2016.

عبد الرحيم بنحادة  

التاريخية.  للدراسات  العليا، ورئيس تحرير مجلة "أسطور"  الدوحة للدراسات  أستاذ في معهد   
من  المجال.  هذا  في  األطروحات  من  العديد  أطر  وقد  والتركية،  العثمانية  بالدراسات  يهتم 
2018(؛ ومن آخر  1721" )دار أبي رقراق،  مؤلَّفاته: "جنة الكفار: سفير عثماني في باريس سنة 
 "1973–1860 مساهماته كتاب "إستوغرافيات تركية: في كتابة األتراك لتاريخ الدولة العثمانية 

)المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2022(.

عبد الوهاب األفندي  

عميد  منصب  شغل  األكاديمية.  للشؤون  الرئيس  ونائب  العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد  رئيس   
العلوم  برنامج  ورئيس   ،)2020-2017( الدوحة  بمعهد  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  كلية 
السياسية والعاّلقات الدولية )2015-2017( بالمعهد أيًضا. أسس، في عام 1998، برنامج اإلساّلم 
والديمقراطية في مركز دراسات الديمقراطية بجامعة وستمنستر في لندن، وعمل منسًقا له 

حتى عام 2015. عمل قبل ذلك طياًرا، وتولى مواقع دبلوماسية وصحفية في بريطانيا.

 ،)2003  ،1995( بالنرويج  بيرغن  في  ميكلسن  كريستيان  معهد  في  زائرًا  باحثًا  أستاًذا/  التحق   
 ،)2012-2010( وكامبريدج   )1990( أكسفورد  وجامعتَي   ،)2002( بشيكاغو  نورثويسترن  وجامعة 
)2008(. حاضر في العديد من الجامعات  والمعهد الدولي للفكر والحضارة اإلساّلمية بماليزيا 
في خمس قارات، بما في ذلك معظم الجامعات الكبرى في الواليات المتحدة وبريطانيا. من 
آخر مؤلفاته: "عن المثقف اإلساّلمي واألمراض العربية: تأماّلت في المحنة المعاصرة" )منتدى 
العاّلقات العربية والدولية، 2022(، و"ما بعد الثورات العربية: إعادة االتزان إلى نظرية االنتقال 
الديمقراطي" )باإلنكليزية، محرر باالشتراك مع خليل العناني، عن دار نشر جامعة إدنبرة، 2021. 

والترجمة العربية قيد اإلصدار من المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات(.

عزمي بشارة  

الدوحة  العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ورئيس مجلس أمناء معهد  العام للمركز  المدير   
للدراسات العليا. ُمَفكِّر وباحث عربي. نُشر له العديد من الكتب والمؤلفات في الفكر السياسي، 
المدني:  "المجتمع  العربية:  باللغة  مؤلفاته  أبرز  ومن  والفلسفة.  االجتماعية،  والنظرية 
والمجتمع  "االنتفاضة  )2000(؛  الداخل"  من  رؤية  إسرائيل:  في  "العرب  )1996(؛  نقدية"  دراسة 
"من  )2003(؛  المعاقة"  النهضة  عن  "طروحات  )2002(؛  األحداث"  خضم  في  تحليل  اإلسرائيلي: 
يهودية الدولة حتى شارون" )2004(؛ "في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي" 
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"الدين  )2012(؛  للثورة"  والقابلية  الثورة  "في  )2009(؛  أيامنا"  في  عربيًّا  تكون  "أن  )2007(؛ 
والسياسة:  "الجيش  2015(؛   ،2013 مجلدات  ثاّلثة  في  )جزآن  تاريخي"  سياق  في  والعلمانية 
إشكاليات نظرية ونماذج عربية" )2017(؛ "تنظيم الدولة المكنى 'داعش': إطار عام ومساهمة 
"االنتقال  )2019(؛  الشعبوية؟"  ما  سؤال  عن  اإلجابة  "في  )2018(؛  الظاهرة"  فهم  في  نقدية 
الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة" )2020(، ومنها كتٌب أصبحت مرجعيًة 

في مجالها. 

 Palestine: Matters of Truth and ونُشر له العديد من المؤلفات باللغة اإلنكليزية، آخرها كتاب  
)2022( Justice عن دار Hurst للنشر؛ و)On Salafism: Concepts and Contexts )2022 عن دار 
نشر جامعة ستانفورد؛ و)Sectarianism without Sects )2021 عن دار نشر جامعة أوكسفورد. 
كما نُشرت له ثاّلثية الثورات العربية باللغة اإلنكليزية عن دار نشر I.B. Tauris، والتي تُعّد ُمساهمة 
2011 في  اندلعت عام  التي  العربية  للثورات  تأريًخا وتوثيًقا  إلى كونها  إضافة  نظريّة  تحليليّة 
 Understanding Revolutions: Opening Acts :ثاّلث دول عربية: تونس، ومصر، وسورية، وهي
 in Tunisia )2021(; Egypt Revolution, Failed Transition and Counter-Revolution )2022(;
 Syria 2011–2013: Revolution and Tyranny before the MayhemWith a Critical Account of

Developments since 2013 )2023(.

عصام نصار  

في  الدكتوراه  على  حاصل  العليا.  للدراسات  الدوحة  معهد  في  التاريخ  برنامج  ورئيس  أستاذ   
وستيفان  تماري  سليم  مع  ُمشترك  مؤلَّف  مؤخرًا  له  صدر  إلينوي.  والية  جامعة  من  التاريخ 
 Camera Palæstina: Photography and Displaced Histories of Palestine شيهي: 

)Berkeley: University of California Press, 2022(.

غسان الكحلوت  

مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني، وأستاذ مشارك ورئيس برنامج إدارة النزاع والعمل   
بعد  اإلعمار  إعادة  في  الدكتوراه  على  حصل  العليا.  للدراسات  الدوحة  معهد  في  اإلنساني 
العمل اإلنساني،  البريطانية. عمل في مؤسسات مختلفة في مجال  الحرب من جامعة يورك 
الدولي لجمعيات  المتحدة"، و"االتحاد  الدولية؛ منها: "األمم  المنظمات  وله خبرة عملية في 
الصليب األحمر والهاّلل األحمر"، و"منظمة اإلغاثة اإلساّلمية عبر العالم". كان عضًوا وقائًدا في 

فرق االستجابة اإلنسانية في حاالت الطوارئ في العديد من الدول.

فردوس العيىس  

حصلت على الدكتوراه في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، وعلى درجتَي الماجستير، إحداهما   
في الصحة النفسية المجتمعية، واألخرى في استشارات اإلعاقة، والبكالوريوس في الخدمة 
الجامعة  االجتماعية في  العلوم  رئيس قسم  بيت لحم. شغلت منصب  االجتماعية من جامعة 
نفسها. تعمل حاليًا أستاذة مساعدة في معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر. تدربت على 
وفلسطين  وألمانيا  األميركية  المتحدة  الواليات  في  العين  حركة  على  المبني  الصدمات  عاّلج 
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وتركيا واألردن وكوسوفو. كما شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية حول الصحة 
النفسية واإلرشاد النفسي والعمل االجتماعي. وهي عضو في هيئة تحرير "مجلة جامعة بيت 
لحم"، وفي مجلة Class and Status of Critical Approaches to Social Divisions. من منشوراتها 
 Feminist Except for Palestine: Where Are Feminist Social Workers on Palestine? :األخيرة
حول  النسويات  االجتماعيات  العاماّلت  أين  فلسطين:  باستثناء  "نسويّة   ،)2022 )مشترك، 
 Criminal Justice for Juvenile Delinquents, the Structural Map of Children فلسطين؟"؛
"العدالة   )2022 )مشترك،   Who Are in Conflict with The Law in The City of Bethlehem
الجنائية لألحداث الجانحين: الخريطة الهيكلية لألطفال المخالفين للقانون في مدينة بيت لحم"؛ 
 Sexual Violence as a War Weapon in Conflict Zones: Palestinian Women's Experience
Visiting Loved Ones in Prisons and Jails )مشترك، 2021(؛ "العنف الجنسي باعتباره ساّلح حرب 

في مناطق الصراع: تجربة المرأة الفلسطينية في زيارة أحبائها في السجون والمعتقاّلت".

كيت روحانا  

المديرة المؤسسة لموقع "القدس: القصة كاملة". عملت صحفية وباحثة في فلسطين. نُشرت   
 The Nation; The Journal of Palestine Studies; South-North News Service; في كتاباتها 
من  العديد  بتحرير  قامت  األميركية.  والمجاّلت  الصحف  من  العديد  Outlook Magazine، وفي 
الكتب حول مواضيع الشرق األوسط. وهي حاصلة على ماجستير في دراسات الشرق األوسط 

وبكالوريوس في العاّلقات الدولية من جامعة هارفارد.

مجدي املاليك  

مؤسسة  في  األبحاث  لجنة  في  وعضو  باحث  زميل  بيرزيت.  جامعة  في  االجتماع  علم  أستاذ   
الدراسات الفلسطينية ومستشار لألبحاث فيها. له عدة مؤلفات ودراسات منشورة في مجاالت 
التنمية والسياسات االجتماعية، والهجرة، والمجتمع المدني والتحوالت الحضرية في فلسطين.

محمد أبو زينة  

الفرنسي  الوطني  المعهد  في  باحثًا  زمياًّل  كان  مرسيليا.  إيكس  جامعة  في  االقتصاد  أستاذ   
للصحة والبحوث الطبية. وهو منسق "شبكة األبحاث األوروبية المتوسطية" AHEAD. حصل على 
2008، والدبلوم  الدكتوراه في االقتصاد واإلدارة العامة من جامعة إيكس مرسيليا في عام 
الجامعة  من   Habilitation à diriger des recherches العلمي  البحث  على  لإلشراف  العالي 
نفسها في عام 2020. تشمل مجاالت خبرته البحث في اقتصاديات التنمية والسياسة العامة 
مع تركيٍز خاص على قضايا اقتصاديات الصحة وسياساتها، وقياس عدم المساواة، والتقويم 
االقتصادي للسياسات العامة، والقياس االقتصادي الجزئي. شارك في العديد من المؤتمرات 
 Review of Income and بينها:  من  المحّكمة،  الدولية  المجاّلت  من  عدد  في  ونشر  الدولية، 
 Wealth; Journal of Health Economics; Health Economics; Journal of Health Science and
 Medicine; The Lancet; Health Policy; International Journal of Health Economics and

.Management; Research on Economic Inequality
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محمد علوان  

في  اإلسكندرية  جامعة  من  الحقوق  في  والماجستير  الحقوق  في  الليسانس  على  حاصل   
عامي 1965 و1967 على التوالي، وعلى الماجستير والدكتوراه في القانون العام من جامعة 
1967 و1971 على التوالي. عمل في مجال التدريس الجامعي  2 )السوربون( في عام  باريس 
القانون  أكثر من جامعة عربية وأجنبية، وتولى تدريس مساقات  1972-2019، في  الفترة  في 
الدولي العام والمنظمات الدولية وحقوق اإلنسان، وغيرها. أشرف على عدة أطروحات علمية 
لدرجتَي الماجستير والدكتوراه، وشغل عمادة أكثر من كلية حقوق بدًءا من كلية الحقوق في 
أبرز مؤلفاته: "حقوق اإلنسان في  البترا.  اليرموك وانتهاء بكلية الحقوق في جامعة  جامعة 
العام"  الدولي  )1989(؛ و"القانون  الكويت  الدولية"، عن جامعة  الوطنية والمواثيق  القوانين 
)باالشتراك  بجزأيه  اإلنسان"  لحقوق  العام  الدولي  و"القانون  )2022(؛  الرابعة  طبعته  في 
و"المنظمات  )2013(؛  التمييز"  وعدم  المساواة  و"مبدأ  2007(؛  الموسى،  محمد  الدكتور  مع 
الدولية" )2022(. أما بحوثه العلمية فمنشورة في مجاّلت علمية محّكمة، وهي تدور أساًسا 
حول موضوعات القانون الدولي بالمعنى الواسع. له مساهمات عديدة في كتب وموسوعات 

علمية، كما أنه شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل.

مروان قبالن  

الدراسات السياسية في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. عمل أستاًذا  مدير وحدة   
متخصًصا في السياسة الدولية، وعميًدا في كلية العاّلقات الدولية والدبلوماسية في جامعتَي 
دمشق والقلمون، في سورية، ومحاضرًا في قسم السياسة الدولية بجامعة مانشستر في 
الهيئات  من  عدد  في  الخارجية  السياسة  وقضايا  الدولية  الشؤون  في  باحثًا  وعمل  بريطانيا. 
والمؤسسات البحثية والفكرية. له عدة كتب وبحوث منشورة باللغتين العربية واإلنكليزية في 

قضايا السياسة الخارجية والشؤون الدولية.

معني  الطاهر  

منسق مشروع بحث وتوثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.   
والماجستير  الفلسفة،  في  العليا  الدراسات  ودبلوم  االقتصاد،  في  البكالوريوس  على  حاصل 
العسكري األعلى  المجلس  الثوري لحركة فتح، وعضو  المجلس  العسكرية. عضو  العلوم  في 
للثورة الفلسطينية في الفترة 1984-1991. له العديد من المؤلفات المنشورة، منها: "شخصيات 
الطهطاوي، سيد  السهروردي،  البسطامي،  العربي والفلسفة اإلساّلمية:  الفكر  جدلية في 
قطب" )2015(؛ و"تبغ وزيتون: حكايات وصور من زمن مقاوم" )2017(؛ و"يوميات عدنان أبو عودة 
1970 – 1988" )إعداد( )2018(؛ و"يوميات أكرم زعيتر )سنوات األزمة 1967 - 1970(" )إعداد( )2019(؛ 
و"حرب حزيران/ يونيو 1967: مسارات وتداعيات" )مؤلف مشارك( )2020(؛ و"يوميات أكرم زعيتر: 
آمال الوحدة وآالم االنقسام )1949-1965(" في جزأين )إعداد( )2021(؛ و"المستدرك في يوميات 

عدنان أبو عودة - فلسطين: األرض، الزمن ومساعي الساّلم - يوميات ووثائق" )إعداد( )2021(.
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مهدي مربوك  

اإلنسانية  العلوم  بكلية  االجتماع  علم  يدرّس  التونسية،  الجامعة  في  العالي  التعليم  أستاذ   

التأهيل  وشهادة   ،1996 االجتماع  علم  في  الدكتوراه  على  حاصل  تونس.  واالجتماعية، 

عن  التونسية"،  النخبة  أزمة  أمة:  نحن  "هل  منها:  عدة  مؤلفات  أصدر   .2011 عام  الجامعي 

والتنظيم("  الشبكات  السرية:  الهجرة  )ثقافة  وملح  و"أشرعة  )1989(؛  تونس  البراق،  دار 

ألعماٍل  جماعي  تأليف  في  شارك  كما   .)2010( تونس  للنشر،  سحر  دار  عن  الفرنسية،  باللغة 

الوطني  المرصد  )تونس:  الشباب"  لدى  اللفظي  "العنف  منها:  صدر  اللغات  بمختلف  عديدة 

العربية  )الدار  المستدامة"  التنمية  أجل  من  للمعرفة  العربية  "الموسوعة  2004(؛  للشباب، 

 Islamist Radicalization in North Africa Politics and Process 7002(؛  ناشرون،  للعلوم 

باللغة  المحّكمة  العلمية  المقاالت  عشرات  أيًضا  له  وصدرت   .)Routledge, London, 2012(

العربية واللغات األجنبية األخرى حول الثقافة والهجرة والشباب. خبير في مجال الهجرة لدى 

العديد من المنظمات الدولية. شغل سابًقا منصب وزير الثقافة )2012-2014(، وعضو المجلس 

العلمي للمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون - بيت الحكمة. يدير حاليًا المركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات - فرع تونس.

مهند مصطفى  

حيفا.  في  التطبيقية  االجتماعية  للدراسات  العربي  المركز  الكرمل"،  "مدى  لـ  العام  المدير   

حاصل على الدكتوراه من مدرسة العلوم السياسية في جامعة حيفا. نشر العشرات من الكتب 

والمقاالت األكاديمية المحّكمة باللغات العربية واإلنكليزية والعبرية، من ضمنها مجموعة من 

المقاالت األكاديمية في دوريتَي "سياسات عربية" و"تبين" اللتين تصدران عن المركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات.

همت زعبي  

أكاديمية وباحثة فلسطينية. تقيم منذ عام 2018 في برلين في إطار زمالة ما بعد الدكتوراه   

في برنامج أوروبا في الشرق األوسط EUME، في مركز "الدراسات العابرة للمناطق". وفي 

حول  الدولية  األبحاث  مجموعة  في  الدكتوراه  بعد  ما  زمالة  على  حصلت   ،2022-2021 الفترة 

ومركز  لوكسمبورغ،  روزا  لمؤسسة  المشتركة   IRGAC المضادة  واالستراتيجيات  االستبداد 

برلين.  EUME في  الحرّة، وبرنامج  برلين  الشرق األوسط وشمال أفريقيا في جامعة  دراسات 

في  ساهمت   .2019 عام  غوريون  بن  جامعة  من  االجتماع  علم  في  الدكتوراه  على  حاصلة 

كتابة العديد من الدراسات والمقاالت حول المدن واالستعمار االستيطاني، والذاكرة والتاريخ 

فلسطين.  في  والنسويّة  النساء  حول  ودراسات  اليومية،  والمقاومة  واألصاّلنية  الشفوي، 

تركز دراساتها األخيرة على "الطبقة اإلبداعية الفلسطينية" في فلسطين وأوروبا.
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مؤرخ وأكاديمي، وأستاذ في معهد الدوحة للدراسات العليا. حاصل على الدكتوراه في التاريخ   
القديس  جامعة  من   )Es-Lettres( اآلداب  دكتوراه  وعلى  )سوربون(  األولى  باريس  جامعة  من 
على  أشرف  والكتابة.  والبحث  الجامعي  التعليم  في  طويلة  خبرة  لديه  بيروت.  في  يوسف 
األبحاث  وعشرات  كتابًا(   17( الكتب  من  العديد  وأصدر  والدكتوراه،  الماجستير  رسائل  من  العديد 
التاريخ  مجاالت  في  البحثية  أعماله  تندرج  محكمة.  علمية  مجاّلت  في  والمقاالت  والكتابات 
التداخل ما  التاريخي والسياسي وتاريخ األفكار، وتتناول بمنهجية  االجتماعي، وعلم االجتماع 
السلطة والمجتمع وفي سياق  بين  العاّلقات ما  المختلفة، وتبحث في حقل  بين االختصاصات 
التحوالت في مفهوم الدولة عربيًا وإساّلميًا، وذلك عبر مراحل التاريخ اإلساّلمي حتى نهايات 
الدولة العثمانية. شغل وظائف عديدة خاّلل تجربته، ال سيما في حقل اإلدارة العلمية من حيث 

إدارة البحث والتحرير واإلشراف والتحكيم العلمي.


