
ارتفعت يف اآلونة األخرية وترية املبادرات واإلجراءات السياسية اإلرسائيلية التي هتدف إىل ضم مناطق املستعمرات إىل إرسائيل. 
ويتحدث كثريون عن رضورة ضم »منطقة ج« واألغوار كلها، وهناك من يتحدث عن ضم كامل الضفة الغربية. يأيت ذلك عىل 
خلفية أعوام طويلة من جتّذر واستفحال االستعامر االستيطاين يف الضفة الغربية والقدس، وتشويه املشهَدين اجلغرايف والسكاين، 
فضاًل عن االنسداد املستحِكم يف عملية أوسلو وانقالهبا إىل بنية مستدامة للهيمنة االحتاللية اإلرسائيلية، وعجز القيادة وخمتلف 

القوى السياسية واملجتمعية الفلسطينية عن خلق بدائل عملية تتحدى هذا الواقع املتأزم وخترتق جدرانه.
»منطقة  تعني  إذ  القدس؛  مما جيري يف  الفلسطينية،  القضية  يقل خطورة عىل مصري  »منطقة ج« واألغوار ال  ما جيري يف  ولعّل 
ج« واألغوار التواصل اجلغرايف السيادي، وامتالك مفاتيح السيطرة عىل احلدود واألمن القومَيني الفلسطينَيني، وتوفر الثروات 
الطبيعية الزراعية التي تشكل سلة الغذاء للمجتمع الفلسطيني ودولته املستقبلية. لكن ورغم ذلك، لألسف، ال يأخذ املوضوع 

حقه يف التغطية املطلوبة، وال يف العمل الشعبي والسيايس والتنموي املطلوب.
وسامهت  األغوار،  يف  األوضاع  واقع  عىل  السنوي،  مؤمترها  يف  الضوء  الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة  سّلطت   ،٢٠١٢ سنة 
واالقتصادية  واجلغرافية  الديمغرافية  الرصاع  جوانب  خمتلف  املؤمتر  أوراق  وغطت  املصريية،  القضية  هذه  إىل  النظر  لفت  يف 
واألمنية واأليديولوجية، إضافة إىل آليات الصمود الشعبي واملواقف الدولية وإمكانات التنمية الوطنية. ولكن واقع االستيطان 
والتطورات السياسية اخلطرة واملتسارعة دوليًا وإقليميًا وحمليًا، والتي عززت عنجهية التحالف اليميني احلاكم يف إرسائيل؛ وواقع 
العمل الفلسطيني الذي يشوبه النقص والتشتت وضعف الرؤية، يدفعاننا مرة ُأخرى، إىل اختيار املوضوع ملؤمتر املؤسسة السنوي 
هلذا العام، لتغطية املستجدات وتقّص أفق التحرك املمكن لقوى املجتمع الفلسطيني الشعبية واملؤسساتية، واملدنية والرسمية؛ 

وللقوى الدولية املنارصة للقضية الفلسطينية.



الربنامج
اجلمعة، 2 ترشين الثاين/نوفمرب 2018

جامعة بريزيت
 10:00 - 10:30 التسجيل 
 10:30 - 11:00 االفتتاح 

11:00 - 12:30 اجللسة األوىل: وضع »منطقة ج« واألغوار: احلارض واملستقبل )رئيس اجللسة: عالء جرادات(
عبد الرمحن التميمي: االجتاهات املستقبلية للرصاع الديموغرايف يف األغوار يف ظل سيناريوهات سياسية خمتلفة

راسم مخاييس: السري ضد التيار: إشكاليات وحتديات التخطيط احليزي يف منطقة األغوار الفلسطينية نموذًجا
١٢:3٠ - ١4:٠٠ غداء

14:00 - 16:00 اجللسة الثانية: »منطقة ج« واألغوار: اخللفيات واحلقائق )رئيسة اجللسة: ريتا جقامن(
ا »ج« أيرس طعمة ونفري مساد: الواقع الديمغرايف واالقتصادي والبيئي يف التجمعات املصنفة كليًّ

راوية عالونة: الوضع الراهن يف منطقة األغوار ٢٠١7
سلوى مسعد، هديل دلول، أسعد رمالوي، دانيا كاتو: أسباب ومدى انتشار سوء التغذية وااللتهابات املعوية بني األطفال وأمهاهتم يف غور األردن

أمحد حنيطي: أنامط الوجود والصمود الشعبي يف منطقة األغوار

السبت، 3 ترشين الثاين/نوفمرب 2018
9:00 - 9:30 التسجيل

9:30 - 11:30 اجللسة الثالثة: التطورات األخرية يف السياسات اإلرسائيلية )رئيسة اجللسة: غادة املدبوح(
أمحد عز الدين أسعد: االسرتاتيجيات اإلرسائيلية للسيطرة عىل املكان:»املنطقة ج« أنموذجًا

خليل تفكجي: غور األردن يف األيديولوجيا األمنية اإلرسائيلية
مهند مصطفى: مشاريع الضم يف السجال اإلرسائييل الراهن
وليد سامل: البنية التحتية للسيطرة اإلرسائيلية يف »املناطق ج«

١١:3٠ - ١١:45 اسرتاحة قهوة
11:45 - 12:45 اجللسة الرابعة: التطورات األخرية يف السياسات اإلرسائيلية )حمارضة رئيسية(

ستيفان جاستاير: املنقذ السوسيو- تقني لالستعامر االستيطاين - قناة البحرين، غور األردن، ومناهضوها
١٢:45 - ١3:45 غداء

13:45 - 15:15 اجللسة اخلامسة: االستغالل االقتصادي واملسؤولية الدولية )رئيسة اجللسة: هالة شعيبي(
زينة كيالين أبو ميتا: مصانع النبيذ يف بساغوت واتفاقية التجارة احلرة اإلرسائيلية-الكندية

مؤيد بشارات: دور املنظامت الدولية يف صناعة التغيري يف احلياة اليومية
ماريا فرح، أسيل أبو بكر: سكب امللح عىل اجلروح - االستغالل اإلرسائييل للبحر امليت

١5:3٠ - ١5:١5 اسرتاحة قهوة
15:30 - 16:45 اجللسة السادسة: استغالل العامل الفلسطينيني يف املستوطنات اإلرسائيلية )رئيس اجللسة: منري فخر الدين(

ايثان مورتون-جريوم: العامل الفلسطينيون يف املستوطنات اإلرسائيلية
منار يونس: الدوافع النفسية واالجتامعية املحددة لعمل املرأة يف املستعمرات اإلرسائيلية، دراسة استطالعية يف منطقة األغوار

األحد، 4 ترشين الثاين/نوفمرب 2018
مجعية الشبان املسيحية )YMCA( - أرحيا 

7:30 االنطالق من امام قرص احلمراء، رام اهلل
9:30 - 10:00 التسجيل 

10:00 - 11:30 اجللسة السابعة: الصمود الفلسطيني )رئيسة اجللسة: هديل قّزاز(
رونا جوهانسن: عامل الوقت: ممارسات يف مقاومة هدم املنازل

فريوز سامل: الصمود اليومي الفلسطيني يف مواجهة عنف االستيطان اإلرسائييل يف»منطقة ج«: قرية قرصة كحالة دراسية
إهياب حمارمة: السياسة اإلرسائيلية جتاه غور األردن: كيف يقاوم الفلسطينيون؟

11:30 - 12:00 اجللسة الثامنة: مالحظات ختامّية 
منري فخر الدين: مالحظات ختامية حول جمريات املؤمتر

١٢:٠٠ - ١3:٠٠ اسرتاحة غداء
١3:٠٠ - ١5:٠٠ جولة باحلافالت عرب غور األردن

 ١8:٠٠ الوصول إىل رام اهلل




