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المشاركون
عبد اللطيف أبو حجلة

رئيس جامعة بيرزيت ،وأستاذ الكيمياء غير العضوية في الجامعة.

جلبير األشقر

أستتتتتاذ في اراستتتتاة التعمية والعولاة ال ولية في راية ال راستتتتاة ال تتتترلية واألفريقية في
جامعة لع ن .له مؤلفاة ع ي ة ،بيعها :العرب والمحرلة العازية :حرب المروياة العربية-
اإلسرائياية ( ،)2010ال عب يري  :بحث جذري في االنتفاضة العربية ( ،)2013وانتكاسة
مرضية (.)2016
االنتفاضة العربية :أعراض َ
مؤرخ وصتتتتحفي ،ع ي ،م ير معه كرايكونتيععتاب لا حوج االجتماعيلة (له مقراة في الهع
وجعوب أفريقيا ،واألرجعتين ،وال رازيل) .يعمل محررا رئيسيا لمع وراة ""LeftWord
ومراسو رئيسيا وراك ا في صحيفة " ،"Globetrotteويع ر في الع ي من الصحف .عمل
أستاذا لاتاريخ والعولاة ال ولية في راية كريعيتي في الوالياة المتح ة األمريكية.

فيجاي براشاد

رنا بركات

عضتتتتتتو الهياة األراايمية في اائرة التاريخ واي ار في جامعة بيرزيت .ك لرس في برنامج
الماجستتتير في التاريخ ،وفي ال يمقراةية وحقوا اإلنستتان ،وال راستتاة العربية المعاصتترة،
وفي برنامج ال رتوراه في العاوم االجتماعية.

دالل البزري

وعضتتوا في لجعتي جائ ة الصتتحافة العربية
راك ة وصتتحفية .كعمل مستتت تتارة في اإلستتكوا
ي
وجائ ة العويس لاعاوم اإلنستتتتتتانية .عمات باحتة وأستتتتتتتاذة في معه العاوم االجتماعية في
الجامعة الا عانية.

ريم بهدي

عضو الهياة األراايمية في راية القانون في جامعة ون سور في رع ا وعضو الجمعية الماكية
الكع ية (راية العاماء والفعانين وال احتين الج ا) ،والم يرة الم تتتتتتاررة لم اارة ون ستتتتتتور -
بيرزيت لاكرامة.

راجش تاندون

لائ وممارس معروف اولييا لا حث والتطوير الت تتتتتارري .و،و الرئيس المؤستتتتتس ولمرر
ال حوج الت تتاررية في يستتيا ( )PRIAمعذ ستتعة  ،1982و،و م تتارف في ررستتي اليونستتكو
لا حوج المجتمعية والمستتتؤولية االجتماعية في التعايل العالي معذ عام  ،2012و،و ررستتتي
يه ف إلى اعل م اارة اليونيستتتكو إلى اعل ال وب في بعاء مجتمعاة المعرفة عاى المستتتتو
العالمي.

ليزا تراكي

عضو الهياة األراايمية في جامعة بيرزيت ،وم يرة برنامج ال رتوراه في العاوم االجتماعية
فيها.

جورج جقمان

عضتتتو الهياة األراايمية في اائرة الفاستتتفة وال راستتتاة التقافية وفي برنامج الماجستتتتير في
ال يمقراةية وحقوا اإلنسان ،وبرنامج الماجستير في ال راساة العربية المعاصرة .اشتغل
ستتتابقا عمي ا لكاية ايااب وعمي ا مؤستتتستتتا لكاية ال راستتتاة العايا في نفس الجامعة .وعمل
م يرا عاما لمؤسسة مواةن في رام هللا.

سامي خطيب

باحث في جامعة لوفانا (ألمانيا) .مختص في العظرية التقافية والفاستتتتتتفة .عمل أستتتتتتتاذا في
جامعة برلين الحرة ،وفي الجامعة االمريكية في بيروة ،وفي أراايمية الفعون الجمياة في
فييعا .مؤلف رتاب "غائية بو نهاية :ك ويه والتر بعيامين لامسياني" باأللمانية (.)2013

باسم الزبيدي

عضتتو الهياة األراايمية في اائرة العاوم الستتياستتية ،وفي برنامج الماجستتتير في ال يمقراةية
وحقوا اإلنسان في جامعة بيرزيت.

رائف زريق

باحث وأستتتتاذ مختص في الفقه حاصتتتل عاى ال رتوراه في القانون من جامعة ،ارفرا .ي ر
مقتتالتتة لتته كحمتتل ععوان "الع ت التتة التتتاريخيتتة :حوب الحجج من ال ت رجتين األولى والتتتانيتتة
لاع الة".

جميل سالم

عضتتو الهياة األراايمية ،وم ير ستتابع لمعه الحقوا في جامعة بيرزيت .ي تتارف في الع ي
من م تتتتتتتاريث ال حوج متت ا اتة الحقوب في مجتاالة العظر ية القتانونيتة ،و كاريخ القتانون،
والقانون والتعمية ،وككعولوجيا المعاوماة والقانون ،وكطوير لواع ال ياناة القانونية.

مصطفى كامل السيد

أ ستتتتتاذ العاوم الستتتتياستتتتية في جامعة القا،رة ،ل يه الع ي من المع تتتتوراة حوب االلتصتتتتاا
الستتتتياستتتتي لاتعمية ،والعظرية الستتتتياستتتتية ،والتغيير الستتتتياستتتتي في ال وب العربية .ارس في
الجتامعتة األمريكيتة بتالقتا،رة  ،وجتامعتة ،تارفتارا ( )1998وجتامعتة رولجيتت (، )2005
ولضتتتتى بعو الولت ر احث في جامعة راليفورنيا في لوس أنجاوس ( )1990ومؤستتتتستتتتة
رارنيغي لاسوم ال ولي (.)2002

مضر قسيس

م ير معه مواةن لا يمقراةية وحقوا اإلنستتتان ،وعضتتتو الهياة األراايمية ل ائرة الفاستتتفة
وال راستتتتاة التقافية ،وم ير برنامج الماجستتتتتير في ال يمقراةية وحقوا اإلنستتتتان ،والم ير
الم ارف لم اارة ررامة في جامعة بيرزيت.

جويس قشوع

مسؤولة ال رامج في معه مواةن لا يمقراةية وحقوا اإلنسان في جامعة بيرزيت.

بتينا ماركس

م يرة مكتب مؤستتتتستتتتة ،عرر بل في رام هللا معذ أياوب  ،2015و،ي صتتتتحفية ألمانية ل يها
رة واسعة في العمل في ال را األوسط.

هيثم منّاع

رئيس المعه االستتتتتتكع نافي لحقوا اإلنستتتتتتتان (جعيف) .ارس الطب والعاوم االجتماعية
والقانون ال ولي .له أرتر من مستتتتتين مؤلفا بالعربية والفرنستتتتتية واإلنجاي ية .شتتتتتغل ع ة
معاصب في المعظماة الحقولية ال ولية ،و،و مؤسس كيار "لمح" لقيل الو ععف والمواةعة
والحقوا األساسية.
استتتتتاذ التاريخ والقانون في جامعة ييل معذ ستتتتعة  .2017عمل ل ل ذلك استتتتتاذا ي لاتاريخ في
جامعة رولوم يا لم ة  13عاماي ،واستتتاذا لاتاريخ والقانون في جامعة ،ارفارا .مهتل بالتاريخ
الفكري األوروبي في العصتتتتتتر الح يث ،مث ا،تمام اص بفرنستتتتتتا وألمانيا .يعمل محررا ي
لمجاة "."Humanity

صاموئيل موين

آدم هنية

عضتتو الهياة األراايمية في برنامج اراستتاة التعمية في راية ال راستتاة ال تترلية واإلفريقية
ارس في جامعة زاي في اإلماراة العربية المتح ة .كقث ا،تماماكه ال حتية
في جامعة لع ن .ل
في مجاالة االلتصتتاا الستتياستتي لا تترا األوستتط ،و،جرة العمالة ،وك تتكل الط قاة وال ولة
في اوب الخايج ،وفاسطين.

هالة يوسفي

عضو الهياة األراايمية في اائرة اإلاارة والتعظيل في جامعة باريس اوفين .مختصة في عال
اجتمتا المعظمتاة .مختصتتتتتتتة في عال اجتمتا المعظمتاة .كرر في أبحتا هتا عاى التغيير
المؤسسي والتعمية االلتصااية ،واراساة ما بع الكولونيالية لإلاارة والحرراة االجتماعية.
ص ر لها عن اار روكا ج "العقاباة العمالية والتوراة العربية :حالة أكحاا ال غل التونسي"
(باإلنجاي ية .)2017
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