
حّتى  استثناًء  فلسطني  تكن  ومل  املاضيني،  القرنني  طوال  متسارعة  ومتّدن  حتّض  بعملّيات  العامل  دول  معظم  مّرت 
بداية القرن العرشين. فقد شهدت العديد من املناطق الفلسطينّية تطّور مراكَز حضّية يف العقود األخرية من احلكم 
العثاميّن. وال شّك أّن تطور املدينة الفلسطينّية قد تأّثر خالل املائة عام الفائتة باألحداث السياسّية املتالحقة يف املنطقة. 
وبينام ُيعزى تطور املدينة يف فلسطني وازدهارها إىل الفرتة العثامنّية املتأّخرة، فإّن بداية إعاقة هذا التطّور تعود إىل فرتة 
يزيد عىل نصف  ملا  تبعها من هتجري  نكبة سنة ١٩٤٨، وما  إىل  الربيطايّن عىل فلسطني وما تالها، وصواًل  االنتداب 
واقتصادّية  اجتامعّية  مظاهر  من  ذلك  رافق  وما  املدينّي،  لتطوّره  وانحساٍر  للمجتمع  وتفّكٍك  الفلسطينّي،  الشعب 

وثقافّية عديدة.

وعىل الرغم من استمرار التهويد املمنهج، ومساعي إنتاج املدينة الفلسطينّية كغيتو يف الداخل املحتّل منذ سنة ١٩٤٨، 
املستمّرين  والثقايّف  االجتامعّي  واحلراك  السيايّس  النضال  فإّن   ،١٩٦٧ سنة  منذ  غّزة  وقطاع  الغربّية  الضّفة  يف  كام 

للفلسطينّيني شّكلوا عوامل مقاومة وإعادة بناء وحتديًّا آللّيات السيطرة واملحو اإلرسائيلّية.

ضمن هذا السياق، تطرح مؤّسسة الدراسات الفلسطينّية هذا العام موضوع »املدينة الفلسطينّية« للدراسة والنقاش 
الثاين/نوفمرب ٢٠١٩. هتدف املؤّسسة من وراء هذا املؤمتر دراسة ما أمكن  يف مؤمترها السنوّي يف ١، ٢، 3 ترشين 
املتتالية  السياسّية  واألحداث  املتعاقبة،  الزمنّية  باحلقب  عالقتها  ضوء  يف  الفلسطينّية  احلضّية  التحّوالت  قضايا  من 
أمام أبحاث جديدة يف خمتلف احلقول  الباب  املؤمتر  يفتح  العثاميّن حّتى اآلن.  العهد  التي شهدهتا فلسطني منذ هناية 
والسياسّية  للحياة االجتامعّية  للثقافة وناظمة  املدينة، وواقعها، كحاضنة  بتاريخ  أبحاث هتتّم  العالقة،  ذات  العلمّية 

واالقتصادّية.



املدينة الفلسطينّية: قضايا يف التحّوالت احلرضّية
جامعة بريزيت، مبنى ملحق معهد احلقوق، قاعة 243

اجلمعة، ١ ترشين الثاين/نوفمرب 2٠١٩
استقبال وتسجيل١3:3٠
الكلامت الرتحيبّية١٤:٠٠
املحارضة االفتتاحّية 3٠:١٤

خالد زيادةأثر التحديث احلضّي يف املدينة العربّية
اجللسة االفتتاحّية: قراءات حرضّية يف تاريخ ما بعد النكبة )مدير اجللسة: إبراهيم موسى(٠٠:١5

حول كيفّية تغرّي مسار املدينة الفلسطينّية بسبب النكبة
عادل مناعبقايا: مصائر املدينة الفلسطينّية يف إرسائيل بني النكبة والنكسة

راسم مخاييساملدينة الفلسطينّية: بني األرْس واحلرص والتنمية
نقاش

السبت، 2 ترشين الثاين/نوفمرب 2٠١٩
اجللسة 2: التاريخ االجتامعّي للمدينة الفلسطينّية )مدير اجللسة: سليم متاري(3٠:٩

استعراض جلوانب من التاريخ االجتامعّي لثالث مدن بام يمتّد ألكثر من قرن من الزمن
أمحد أمارةبئر السبع: مدينة حدودّية

حتويل ‘حيفا اجلديدة’ إىل ‘حيفا مدينة خمتلطة’ – تصميم احلّيز كأداة هلندسة اهلوّية 
اجلامعّية/الطائفّية

مهت زعبي 

حيوات عادّية: أصول الطبقة الوسطى يف مدينة صغرية يف فلسطني يف مطلع القرن 
العرشين

ليزا تراكي

نقاش
اسرتاحة١١:١٥
اجللسة 3: التحّوالت احلرضّية يف مدينة القدس )مدير اجللسة: نظمي اجلعبة(3٠:١١

القدس يف بعض جوانب مالحمها املتغرّية يف أحيائها العربّية ونواحيها
شادي خليلية وماريانا ريس تأثري خمّطط القطار اهلوائّي )التلفريك( يف القدس الرشقّية عىل السّكان الفلسطينّيني

عامرة املشهد احلضّي ملدينة القدس الرشيف والتغرّي املورفولوجّي ملنطقة باب 
العامود واملرصارة كحالة دراسّية ١٩١٧-٢٠١٧

عبد احلافظ أبو رسية

وئام القدس وريفها: قرى شامل غرب القدس - حالة دراسّية نرص،  شرياز  حنيطي،  أمحد 
محودة

نقاش
غداء يف كافيترييا كّلّية الصيدلة والتمريض واملهن الصّحّية١٥:١3
جلسة 4: فضاءات متداخلة )مديرة اجللسة: غادة املدبوح(٠٠:١4

تداخل زمكايّن: مراكز قوى ومصالح متقابلة 
اتكساسو دومينغيز دي اوالزابالعن حيفا كوهنا مدينة مستوطنني و‘حممّية حضّية’

سليم أبو ظاهرقّصة مدينتني: رام اهلل والبرية
جاك برسكيانفعٌل ماٍض

نقاش
اسرتاحة١٥:٤٥

جلسة 5: حتّدّيات ومقاومة )مدير اجللسة: رامي عبد اهلادي(٠٠:١6
حني تكون مسرية املدينة هي خطٌو مقاوم، جيّل أو خفّي

جاد ثابت مدينة اخلليل القديمة: أبجدّية االحتالل والرتاث املقاِوم
خلدون بشارةرام اهلل احلداثّية: مساق لفهم التخطيط احلضّي حتت االحتالل

نقاش
األحد، 3 ترشين الثاين/نوفمرب 2٠١٩

اجللسة 6: املدينة الفلسطينّية حضارة وعامرة )مديرة اجللسة: النا جودة(3٠:٩
ارتكاز املدن عىل تراثها القديم وأيًضا القادم

إنعاش املوتى: نحو احلفاظ عىل الرتاث املبنّي داخل املدينة الفلسطينّية، منظور 
أنثروبولوجّي

جاودة منصور

فرانشيسكو أموروسوإعادة تأطري املدينة الفلسطينّية اجلديدة: روايب بني الوطنّية واألصالنّية
يزن خلييلملك الشارع: عن إشارات املرور الضوئّية يف املدينة

نقاش
اسرتاحة١١:١٥
جلسة ٧: التأثريات عىل املشهد احلرضّي )مدير اجللسة: جورج جقامن(3٠:١١

رصد لتغرّيات املشهد احلرضّي يف ثالث مدن 
حممد حمسنالتحّوالت احلضّية يف حارضة مدينة القدس )منطقة خمّيم شعفاط( - حالة دراسّية

هديل فواضلةاهلجرة وتطوير املشهد احلضّي يف مدينة رام اهلل 
نرسين مزاويحتّوالت ثقافّية يف احلّيز اإليكولوجّي احلضّي يف النارصة

نقاش
غداء يف كافيترييا كّلّية الصيدلة والتمريض واملهن الصّحّية١٥:١3
جلسة ٨: املدينة ثقافّيًا وفّنّيًا )مدير اجللسة: حممود أبو هشهش(٠٠:١4

الوجود غري املاّدّي للمدينة هو الثقافة التي تنتجها
جورج خليفياملدينة الفلسطينّية يف السينام

نادر جالل اإلنتاج املوسيقّي يف املدينة الفلسطينّية ما قبل النكبة
نتاشا عاروريختّيل: حوار ومقاومة

نقاش
كلمة ختامّية١٥:٤٥
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