
 
 
 

 

 مؤتمر مواطن السنوي السابع والعشرین
 "االقتصاد السیاسي للھیمنة والتحرر في فلسطین"

 2021تشرین األول/أكتوبر  2و 1الجمعة والسبت، 
 

 المشاركون
في جامعة لندن. لھ مؤلفات  ةواألفریقیأستاذ دراسات التنمیة والعالقات الدولیة في كلیة الدراسات الشرقیة  جلبیر األشقر

)، الش�عب یرید: بحث 2010اإلس�رائیلیة (-عدیدة، بینھا: العرب والمحرقة النازیة: حرب المرویات العربیة
 ).2016)، وانتكاسة االنتفاضة العربیة: أعراض مَرضیة (2013جذري في االنتفاضة العربیة (

 الفلسفة والدراسات الثقافیة في جامعة بیرزیت.عضو الھیئة األكادیمیة في دائرة  وسیم أبو فاشة
باحثة في منتدى البدائل العربي للدراسات ومنسقة مشروع. حاصلة على ماجستیر في العلوم السیاسیة من  نصاف براھمي

جامعة المنار للحقوق والعلوم الس���یاس���یة بتونس حول "العنف الس���یاس���ي واالنتقال الدیمقراطي في تونس: 
ري بلعید نموذجا" وھي االن باحثة دكتوراه في العلوم الس������یاس������یة ویتناول موض������وع حالة اغتیال ش������ك

أطروحتھا "النس����اء الس����لفیات في تونس". تش����كل  قض����ایا االنتقال الدیمقراطي والعدالة االجتماعیة نطاق 
 اھتمامھا.

س واآلثار في جامعة بیرزیت. تدرّ عضو الھیئة األكادیمیة في دائرة التاریخ مدیرة متحف جامعة بیرزیت و رنا بركات
، وفي في برنامج الماجستیر في التاریخ، وفي الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، والدراسات العربیة المعاصرة

 برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعیة.
م ریم البطمة یة ب ةقائ قانون حاث ال عة بیرزیت. مختص�������ة في مجال األب جام ھد الحقوق،  مدیر مع یة أعمال  قانون وال

 المجتمعیة. محرر مساعد لكتاب فلسطین السنوي للقانون الدولي.
كلیة القانون في جامعة وندس������ور في كندا وعض������و الجمعیة الملكیة الكندیة (كلیة العلماء والفنانین عمیدة  ریم بھدي

 بیرزیت للكرامة. -والباحثین الجدد)، والمدیرة المشاركة لمبادرة وندسور 
ع����ب����دال����رح����م����ن 

 التمیمي
محاض���ر غیر متفرغ في معھد التنمیة المس���تدامة بجامعة ، مدیر عام مجموعة الھیدرولوجیین الفلس���طینیین

 .القدس
عص���������ام ال��ح���اج 

 حسین
، حاص����ل على 2002المدیر التنفیذي لالئتالف من أجل النزاھة والمس����اءلة أمان، انض����م ألمان منذ العام 

من جامعة بیرزیت، لدیھ خبرة متراكمة في مجاالت عدة  اإلنساندرجة الماجستیر في الدیمقراطیة وحقوق 
 تتعلق بمنظومة النزاھة ومكافحة الفساد والحكم الرشید في مختلف القطاعات.

 .عضو الھیئة األكادیمیة في دائرة األحیاء والكیمیاء الحیویة في جامعة بیرزیت جمیل حرب
متعددة، تتمحور في أساسھا  طالب دكتوراه في العلوم االجتماعیة في جامعة بیرزیت ولدیھ اھتمامات بحثیة عبد الجواد حمایل

 حول مفھوم المقاومة وتاریخھ في السیاقات العالمیة، بما فیھا في فلسطین.
عض��و الھیئة األكادیمیة في دائرة الفلس��فة والدراس��ات في جامعة بیرزیت، و لنائب رئیس للتنمیة واالتص��ا الخطیبغشان 

 . شغل سابقاً مناصب وزاریة وعمل نائباً للرئیس في جامعة بیرزیت لشؤون التنمیة واالتصال.ھاالثقافیة فی
وھو أیًضا  .عضو الھیئة األكادیمیة في كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة في معھد الدوحة للدراسات العلیا طارق دعنا

 .Middle East Critiqueر مشارك في مجلة مستشار سیاسي للشبكة: شبكة السیاسة الفلسطینیة ومحر
مؤرخ كتب عن الفالحین الفلس������طینیین، والتجار، والنس������اء، والحیاة العائلیة. ولھ  .رئیس جامعة بیرزیت بشارة دوماني

محمود باس���م كرس���ي أول كتابات حول س���یاس���ة وأخالق إنتاج المعرفة، والحریات األكادیمیة. ویحمل لقب 
 الفلسطینیة في جامعة بروان.درویش للدراسات 

مدیر مركز القدس للدراس�ات الس�یاس�یة. كاتب ومحلل س�یاس�ي في ص�حیفة الدس�تور الیومیة. عمل مراس�ال  عریب الرنتاوي
 .لعدد من الصحف والمجالت ووكاالت األنباء

الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان  عضو الھیئة األكادیمیة في دائرة العلوم السیاسیة، وفي برنامج الماجستیر في باسم الزبیدي
 في جامعة بیرزیت.
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ش���اریع عض���و الھیئة األكادیمیة، ومدیر س���ابق لمعھد الحقوق في جامعة بیرزیت. یش���ارك في العدید من م جمیل سالم
قانون والتنمیة قانون، وال یة، وتاریخ ال قانون ، وتكنولوجیا البحوث متداخلة الحقول في مجاالت النظریة ال

 انون، وتطویر قواعد البیانات القانونیة.المعلومات والق
في دائرة القانون في كلیة الحقوق واإلدارة العامة في جامعة بیرزیت، وھي حالیاً  عض������و الھیئة األكادیمیة ھالة الشعیبي

 2018مدیرة برنامج الدراس��ات اإلس��رائیلیة في الجامعة. ش��غلت منص��ب رئیس��ة دائرة القانون من س��بتمبر 
. ھالة حاص��لة على البكالوریوس في القانون من جامعة بیرزیت والماجس��تیر في القانون 2021حتى یولیو 

من كلیة واش������نطن للقانون في  2015الدولي من جامعة میش������یغان، كما أنھت درجة الدكتوراه في عام 
قانون الج ھا في مجال ال لت أطروحت یة، حیث أكم حدة األمریك یة في الوالیات المت عة األمریك جام نائي ال

 الدولي.
 في دائرة االقتصاد في جامعة بیرزیت. عضو الھیئة األكادیمیة طارق صادق
أنھت  .2016منذ عام  في جامعة بیرزیت العلوم المالیة والمص������رفیةفي دائرة  عض������و الھیئة األكادیمیة بیان عرقاوي

یات القانونیة للتنمیة المالیة. الدكتوراه في جامعة بوند في أس������ترالیا. تَرتكز اھتماماتھا البحثیة في النظر
للتحلیل المالي في قطاع االتص����االت وتكنولوجیا المعلومات قبل أن تلتحق بالحقل األكادیمي.  ةعملت مدیر

 حقوق الحیوان.حمایة ناشطة في ھي كذلك و
  جامعة بیرزیت. والسلوكیة فيرئیس دائرة العلوم االجتماعیة  عالء العزة
بعد أن أنھت  2005منذ عام  مالیة والمصرفیة في جامعة بیرزیتاألكادیمیة في دائرة العلوم ال عضو الھیئة منیس الفار

دراس��ة الماجس��تیر في إدارة االعمال في جامعة بیرزیت. كما أنھت دراس��ة الماجس��تیر في العلوم اإلداریة 
. ترتكز اھتماماتھا البحثیة 2019المملكة المتحدة عام  –تركیز العلوم المالیة والمص��رفیة في جامعة ادنبرة 
 في حوكمة الشركات ودراسات النوع االجتماعي.

 DiEM25(الجبھة األوروبیة للعصیان الواقعي)، وأحد مؤسسي  MeRA25عضو البرلمان الیوناني وقائد  یانیس فاروفاكیس
). أس�����تاذ االقتص�����اد في جامعة أثینا، واألس�����تاذ الفخري لالقتص�����اد 2025(حركة الدیمقراطیة في أوروبا 

السیاسي في جامعة سیدني، وأستاذ فخري في القانون واالقتصاد والعلوم المالیة في جامعة تورینو، وأستاذ 
 زائر متمیز في االقتصاد السیاسیة في كنجز كولیج في جامعة لندن,

باحثة في السیاسات االقتصادیة والتنمویة، حصلت على درجة الماجستیر في االقتصاد من جامعة بیرزیت  فّراجلمیس 
 .2010، وعلى درجة البكالوریوس في االقتصاد من جامعة بیرزیت  عام 2016عام 

س�����فة والدراس�����ات مدیر معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنس�����ان، وعض�����و الھیئة األكادیمیة لدائرة الفل مضر قسیس
الثقافیة، ومدیر برنامج الماجس���تیر في الدیمقراطیة وحقوق اإلنس���ان، والمدیر المش���ارك لمبادرة كرامة في 

 جامعة بیرزیت.
 مسؤولة البرامج في معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في جامعة بیرزیت. جویس قشوع
مدرس علوم كندي وص��حفي إذاعي وناش��ر على ش��بكة اإلنترنت ومدافع عن حقوق اإلنس��ان. یقیم حالیًا في  دیفد كاتنبرغ

بش��أن المقدمة منذ خمس��ة س��نوات  اهأیدت المحكمة الفیدرالیة الكندیة ش��كو 2019في س��نة ولندا. في ھ بریدا
سرائیل "منتجملصق  شكل نھائي لم ی .اإلسرائیلیةالمستوطنات المصنع في نبیذ ال" على يإ كسب القضیة ب

  بعد!
 فھم . تنص����ب اھتماماتھ البحثیة حولالدراس����ات الرومانس����یةعض����و الھیئة االكادیمیة في جامعة دیوك في  والتر مینولو

 .وكشف األساس التاریخي لنظام العالم الحدیث / االستعماري والخیالي
: تحّول شعب، شارك في 1987 انتفاضةفلسطین (بقضایا لتاریخ المعاصر، مھتم اوأستاذ  مناضل أممي، روجر ھیكوك

 La Jordanie et les“؛2020الدراسات الفلسطینیة،  مؤسسة، عالء جراداتتألیفھ وتحریره باالشتراك مع 
Palestiniens, les meilleurs des ennemis: voyage dans l’espace et le temps,” Confluences-

Méditerranée, 2019 ي س�����یاق العالقات بین ش�����مال وجنوب البحر األبیض المتوس�����ط ("تأطیر ف) ومھتم
، The Cyprus Review" 1960-1878اإلمبراطوریة: قبرص والقبارص����ة من خالل العیون البریطانیة ، 

وتفاعل النظریة مع التطبیق العملي (جامعة بیرزیت ، مس������اق دكتوراه ،  التربیة) ، والتركیز على 2011
 ).2021یسیة في العلوم االجتماعیة ، دراسة الجنوب والمنطقة العربیة ، فصل الربیع مناظرات نظریة رئ

 


