
 
 
 
  
  

 
 السيدات والسادة األفاضل 

 تحية طيبة وبعد 

جامعة بيرزيت بدعوتكم لحضور جلسات حوارية بعنوان "التغيرات السوسيو حضرية في  –يتشرف مركز دراسات التنمية  
حاالت دراسية". وسيتخلل هذا اليوم عرض ونقاش ألوراق بحثية تم انتاجها من قبل مركز دراسات  -فلسطين المحتلة

 وعناتا وقطاع غزة. التنمية حول ذلك في كل من رام هللا وكفر عقب وبيرزيت 

وفي هذا السياق، وإدراكا منا لخبرتكم في هذا المجال، يشرفنا دعوتكم لحضور جلسات الحوار والمشاركة في نقاشاته، 
 آملين استجابتكم، وتعاونكم إلنجاح أعمال هذا اليوم.

 cds@birziet.edu :ني أو ارسال تأكيد عبر البريد اإللكترو  022982021الرجاء تأكيد الحضور باالتصال على رقم 
 

 (21/11/2017)، الثالثاء التاريخ:
   3:00 – 09:00 الوقت:
 بيرزيت وغزة  المكان:
 (. 226الطابق األول )قاعة رقم  -مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية-جامعة بيرزيت  بيرزيت:

 شارع عمر المختار(أبو حصيرة )نهاية  -قاعة السالمغزة: 
 

 وتقبّلوا فائق التقدير واالحترام
 

 

 

 

 مالحظة:

  مرفق ورقة مفاهيمية وبرنامج الجلسات الحوارية 

mailto:cds@birziet.edu


 
 
 
  
  

 حاالت دراسية" -"التغيرات السوسيو حضرية في فلسطين المحتلةجلسات حوارية 

 مدخل مفاهيمي

الخدماتية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ناهيك عن إن الناظر لبنية التغيرات الحضرية من مبان شاهقة، وتكاثر المؤسسات 
التغيرات الشكلية في المدن، وامتدادها لألرياف، يستطيع الوقوف على جزء من رواية الحياة الفلسطينية "الجديدة" التي تخط 

ا بشركات القطاع بفواعل الليبرالية الجديدة، بدءا من السياسات الرسمية المؤطرة قانونيا والمعبر عنها سياساتيا، مرور 
الخاص الكبرى، وصوال حتى لهوامش السوق وما تفرضه تلك التغيرات من أنماط جديدة، توغل في تشويه القطاعات 

 االنتاجية، والتمكينية، وفي المحصلة تلك التي من شأنها تعزيز صمود الناس العاديين.

والمعنوي، وفلسطين ما زالت تعيش سياق استعماري، ال ولعله من نافلة القول، أن ذلك كله يتبلور على المستويين المادي 
يخفى على أي مهتم بمكيانيزمات االقتصاد السياسي، أن مثل تلك التغيرات ال يمكن لها أن تشكل بديال القتصاديات 

 االستعمار وهيمنته، فضال عن أن تكون ندا ومقاوما له.

ع نحو االستهالك، وتوسع االقتصاد الخدمي على حساب تلك الفضاءات والهندسة عمقت من التفاوت الطبقي، والنزو 
القطاعات االقتصادية اإلنتاجية كالزرعة، بهذه السمات يمكن اختصار االقتصاد السياسي القائم في العقدين األخيرين في 

 األراضي الفلسطينية المحتلة والتي تكاد تغطي المدينة والريف على حد سواء. 

نقاش هذه طرح نتائج البحوث التي انتجها مركز دراسات التنمية لغرض التوثيق بصريا ان الغرض الرئيسي لجلسات ال
ومنهجيا لفهم عملية التجزئة االجتماعية والتفتيت الذي يجري في المراكز الحضرية وتأثير امتداداتها وفهم أنماطها ومن 

هللا وبيرزيت كفر عقب وعناتا، وقطاع الفائز ومن الخاسر ضمن منظور االقتصاد السياسي الفلسطيني في كل من رام 
 غزة.

وعليه ينظم مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت هذا اليوم، من جلسات حوارية بعنوان "التغيرات السوسيو حضرية في 
نظرة نقدية"، تستضيف جلسات الحوار مجموعة من الفلسطينيين، حيث نحاول من خالل هذه المحاور  –فلسطين المحتلة 

ا بين الواقع على االرض والمشهد العمراني الخادع سعيا لصياغة منظور المختلفة تقديم تحليالت نقدية للمشهد المختلف م
 بدائلي تستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني، وتنطلق من أولوياتهم واحتياجاتهم الفعلية.  

 
 



 
 
 
  
  

 
  21/11/2017برنامج جلسات الحوار: 

 التسجيل - 09:30-09:00

10:00-09:30   مالحظات افتتاحية 

 رئيس الجامعة أو من ينوب عنه: كلمة افتتاحية وترحيب 

 :كلمة افتتاحية لمركز دراسات التنمية  لورد حبش 

 مؤسسة روزا لكسمبورغ ل كلمة افتتاحية ك:اوته بوي 

 تقديم حول الجلسات الحواريةأيمن عبد المجيد : 

11:20-10:00   غزةالجلسة األولى: التحوالت الكبرى في قطاع 

 :االنقسام والحصار وتداعياتهما االقتصادية والسياسية واالجتماعية على  عمر شعبان
 المجتمع المدني والشباب

 تداعيات العشرية األخيرة على االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزةحسن الرضيع : 

 :التحوالت االجتماعية والحضرية في قطاع غزة اباهر السقا 

 : تعقيب  عبد الرحمن الحاج
 رئاسة جلسة: غسان أبو حطب

  نقاش 

11:30-11:20   استراحة 

  



 
 
 
  
  

 
 

11:30-12:40    الجلسة الثانية: التغيرات السيوسو حضرية في كل من رام هللا وبيرزيت 

 :رام هللا المدينة والحكاية   جميل هالل 

 التحوالت العمرانية في بلدة بيرزيت: حضرنة الريف الفلسطينيديمة ياسر : 

 مع الداخل: تعقيب ومقاربة حّنا سويد 

 :رئاسة الجلسة   أيمن عبد المجيد 

 نقاش. 

12:40-2:00   الجلسة الثالثة: التشكالت الحضرية الجديدة في سياق استعماري 

 العمرانية: عناتا بين حالة االقصاء واالبادة يزيد الرفاعي  

 كفر عقب كحالة  –لفلسطيني : التشكالت الحضرية الجديدة في المجتمع ااباهر السقا
 دراسية

 تعقيب  :ليزا تراكي 

 الجلسة  رئاسة: ناهد سمارة 

 نقاش 

2:00-3:00  غداء 

 
 


