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المشاركون
عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة بيرزيت ،وأستاذ الكيمياء غير العضوية في الجامعة.
كواديو أبياجي  -أتوا محاضر رئيس في كلية الحقوق في جامعة غانا في أكرا ،وعضو نقابة المحامين الغانيين.
جورج أولرخ

مدير برنامج الماجستير األوروبي في حقوق اإلنسان والتحول الديمقراطي ،وأستاذ حقوق
اإلنسان في كلية الدراسات العليا في الحقوق في ريغا ،وقد شغل منصب عميد الكلية -2009
 .2016يحمل شھادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة تورونتو ،وشھادة الماجستير في علم
اإلنسان االجتماعي وتاريخ األفكار من جامعة آرھوس في الدنمارك.

حسن أيوب

رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية .مختص في السياسة الدولية والسياسات
المقارنة وحاصل على شھادة الدكتوراه من جامعة دنفر في الواليات المتحدة األمريكية .باحث
في الشأن الفلسطيني وقضايا الحكم والنظم السياسية ،والقضايا الدولية.

الرس غراسمي
بايندرب

أستاذ مشارك ونائب العميد لشؤون التعليم في كلية اإلنسانيات في جامعة جنوب الدنمارك .يعمل
حاليا على قضايا الفلسفة السياسية وفلسفة حقوق اإلنسان.

ريم بھدي

عضو الھيئة األكاديمية في كلية الحقوق في جامعة وندسور في كندا وعضو الجمعية الملكية
الكندية )كلية العلماء والفنانين والباحثين الجدد( ،والمديرة المشاركة لمبادرة وندسور بيرزيت
للكرامة.

جورج جقمان

عضو الھيئة األكاديمية في برنامجي الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان والدراسات
العربية المعاصر في جامعة بيرزيت .عمل سابقا عميدا لكلية اآلداب وعميدا لكلية الدراسات
العليا .وھو المدير العام للمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية  -مواطن.

توفيق حداد

مؤلف كتاب فلسطين ش.م.م :.النيوليبرالية والقومية في المناطق المحتلة ) (2016باللغة
اإلنجليزية.

جھاد حرب

مدير إدارة األبحاث في المجلس التشريعي الفلسطيني .ويبحث في قضايا الحكم والسياسة،
وعضو الفريق الرئيس لتقرير "مقياس الديمقراطية العربي" ،وتقرير"مقياس األمن العربي".
يكتب مقاال أسبوعيا متخصصا بالشؤون الفلسطينية بعنوان "نميمة البلد" .ويعمل في التدريس في
دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت .عمل عضوا في فريق الخبراء المساند لعمل مجموعة
دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية  -قطاع األمن .له العديد من الدراسات المنشورة تتعلق
بالنظام السياسي الفلسطيني ،والحكم الرشيد ،والعمل البرلماني ،ونظام النزاھة ،وقطاع األمن.

عاصم خليل

نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية ،وعضو الھيئة األكاديمية لدائرة القانون ،وعميد سابق
لكلية الحقوق واإلدارة العامة ،ومدير أسبق لمعھد ابراھيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة
بيرزيت.

رمزي ريحان

أستاذ الفيزياء ،ونائب رئيس سابق للشؤون المجتمعية ولشؤون التخطيط والتطوير ،وعميد أسبق
لكلية العلوم ولشؤون الطلبة في جامعة بيرزيت.

باسم الزبيدي

عضو الھيئة األكاديمية في دائرة العلوم السياسية ،وفي برنامج الماجستير في الديمقراطية
وحقوق اإلنسان في جامعة بيرزيت.

مھا السمان

مؤلفة كتاب الحيز الحضري العابر استعماري في فلسطين ،متخصصة في التخطيط الحضري،
وحاصلة على شھادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة إكستر البريطانية .ھي أستاذ
مساعد في دائرة الھندسة المعمارية ورئيس قسم األبحاث في مركز دراسات القدس ،جامعة
القدس.

عزمي الشعيبي

مستشار لمؤسسة أمان  -اإلتالف من أجل النزاھة ،وعضو المجلس التشريعي .2006 - 1996

بالل الشوبكي

رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل ،وعضو شبكة السياسات الفلسطينية.

فارس شوملي

طالب ماجستير في برنامج الدراسات اإلسرائيلية في جامعة بيرزيت ،وموسيقي .كتب في
الصھيونية والسياسة اإلسرائيلية ،باإلضافة إلى مقاالت رأي ومساھمات في المواقع اإللكترونية
المحلية .متطوع منذ ثالث سنوات في إذاعة دون تردد ،وفي موقع اتجاه.

ليندا طبر

باحثة زائرة في دراسات الشرق األوسط في جامعة بروان في الواليات المتحدة األمريكية ،تحمل
شھادة الدكتوراه في السياسة والدراسات الدولية من جامعة لندن وتبحث في مجال السياسة شرق
األوسطية ،والدراسات الدولية ،والدراسات النسوية العابرة للدول ،وتھتم بقضايا العنف،
والتھميش ،والسياسات المكانية ،والحركات والفكر النسوي المناھض لالستعمار .تعمل حاليا
على كتاب بعنوان فلسطين ،والذاكرة ،والغزو :مواجھات أصيلة ومخيالت التحرير.

ممدوح العكر

رئيس مجلس أمناء المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية  -مواطن ،والمفوض العام السابق
للھيئة المستقلة لحقوق المواطن ،وطبيب أخصائي.

يزيد عناني

رئيس البرنامج العام في مؤسسة عبد المحسن قطان .عمل عضو ھيئة أكاديمية في دائرة الھندسة
المعمارية وبرنامج الماجستير في التخطيط الحضري في جامعة بيرزيت ) .(٢٠١٦ –١٩٩٧كما
ترأس المجلس األكاديمي ألكاديمية الفنون الدولية في فلسطين ) ،(٢٠١٢ -٢٠١٠وھو عضو في
عدة مجموعات فنية منھا متالزمة رام ﷲ ،ودار .ساھم في كقيم وقيم مشارك للنسخ الثانية
والثالثة والرابعة والخامسة من معرض المدن وكقيم لمعارض مختلفة :مقاھي حضرية ،مدن
فلسطينية – تداخل بصري ،خارج األرشيف ،وزلة لسان .ق ﱠدم محاضرات وكتابات على المستوى
الدولي بشأن :قضايا الھندسة المعمارية والتحول الحضري ،والفضاءات االستعمارية ،وعالقات
القوة ،والفنون العامة ،والفضاءات العامة ،والتعليم الفني.

مضر قسيس

مدير معھد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وعضو الھيئة األكاديمية لدائرة الفلسفة
والدراسات الثقافية ،ومدير برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،والمدير المشارك
لمبادرة كرامة في جامعة بيرزيت.

أندريه كورنك

عضو الھيئة األكاديمية في كلية العلوم االجتماعية في جامعة لوبليانا )سلوفينيا( ،ويشارك في
الماجستير األوروبي في الديمقراطية وحقوق اإلنسان في جنوب شرق أوروبا في ساراييفو
)البوسنة والھرسك( .وھو ناشط بشكل أساسي في النضال من أجل حقوق المھاجرين.

بيتر الجركفيست

مرشح للدكتوراه في علم اإلنسان االجتماعي  -الثقافي في جامعة كولومبيا في الواليات المتحدة
األمريكية ،حاصل على الماجستر في الشرق األوسط المعاصر من جامعة أوكسفورد .يفحص
بحثه كيف أثرت الحركة والتحرك تاريخيا على تشكل وعي  /فھم الصدفة ،والفعل اإلرادي،
والممكن سياسيا.

لينة ميعاري

القائمة بأعمال مديرة معھد المرأة ،وعضو الھيئة األكاديمية في دائرة العلوم اإلنسانية والسلوكية
في جامعة بيرزيت ،مختصة في علم اإلنسان االجتماعي  -الثقافي.

مانفرد نوفاك

األمين العام للمركز األوروبي للتعاون الجامعي  /الحرم الجامعي العالمي لحقوق اإلنسان
)البندقية( ،والمدير العلمي لمعھد لودفيغ بولتسمان لحقوق اإلنسان )فيينا( .عمل مقرر األمم
المتحدة الخاص حول التعذيب في الفترة ما بين  ،2010-2004وعمل قاضيا في محكمة حقوق
اإلنسان في البوسنة والھرسك .وھو أحد مؤلفي التقرير حول سجن غوانتانامو .ويقود حاليا بحثا
لصالح األمم المتحدة حول أوضاع األطفال في المعتقالت.

