أباهر السقا
دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية.
ص .ب ،14.جامعة بريزيت ،بريزيت ،فلسطني.
هاتف+97022982179 :
فاكس+97022982077 :
بريد إلكترونيasakka@birzeit.edu :

-2016
-2010

الوظيفة الحالية
استاذ مشارك مثبت ،دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية .جامعة بريزيت.
باحث مشارك يف املعهد الفرنسي لبحوث الشرق االدىن.
المؤهالت االكاديمية

2006
2005
1997
1995

املسابقة الوطنية للتأهل اجلامعي ،اجمللس الوطين للجامعات ،ختصص -19علم اجتماع ودميغرافيا .فرنسا.
دكتوراه يف علم االجتماع) ،جامعة نانت ، (Université de Nantesتقدير بامتياز عايل شريف بإمجاع جلنة النقاش.
ماجستري يف علم االجتماع—) DEAجامعة نانت. (Université de Nantes
دبلوم الدراسات العليا يف ادارة التنظيمات االجتماعية ،املدرسة الوطنية العليا إلدارة الضمان االجتماعي ،سان تيتيان ،فرنساEcole .
 Nationale Supérieure de Sécurité Socialeاملدرسة العليا إلدارة التنظيمات االجتماعية سابقا).(ex-CNESSS

2016-2015
2015-2014
2015-2013
2013-2009

باحث زائر ،معهد الدراسات املتقدمة ،)Institut d'Etudes Avancées de Nantes( ،فرنسا.
استاذ زائر ،جامعة بركسل احلرة ( ،)Université Libre de Bruxellesبلجيكا.
رئيس دائرة العلوم االجتماعية ،ورئيس برنامج املاجستري يف علم االجتماع ،جامعة بريزيت ،فلسطني.
استاذ زائر ملدة على مدار ثالث سنوات ،معهد العلوم السياسية ،ليون ( ،)Sciences Po Lyonفرنسا.

2013 -2012
2008-2006
2006-1998

رئيس دائرة علم االجتماع ،ورئيس برنامج املاجستري يف علم االجتماع وعلم االنسان ،جامعة بريزيت ،فلسطني.
استاذ مساعد ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني.
حماضر ،دائرة علم االجتماع ،جامعة نانت ،فرنسا.

2007-2005

نشاطات بحثية
باحث مشارك ،يف املعهد الفرنسي للتنمية ،)Institut de Recherche pour le Développement( ،فرنسا.

الخبرة المهنية

نشاطات تحكيم علمية
عضو جلنة حتكيم ،جملة نظرات ،جامعة القديس يوسف ،بريوت.
- 2019
Revue REGARDS-Université Saint-Joseph de Beyrouth.
عضو جلنة أحباث مدى  -املركز العريب للدراسات االجتماعية التطبيقية ،حيفا.
- 2018
عضو اجمللس االستشاري الدويل للمؤمتر العاملي لدراسات الشرق األوسط.
2019-2018
International Advisory Council of WOCMES- World Congress for Middle Eastern Studies.
عضو اجمللس العلمي للجامعة الصيفية للدراسات االورومتوسطية ،اكس اونبفروانسEcole d’été des études euro- ،
2017-2016
méditerranéennes, Aix-Marseille.
حتيكم مقاالت علمية باللغة العربية لعدة جمالت متخصصة ،تقيم كتب جلامعات ومؤسسات حملية وعربية.
2019-2014
حتيكم مقاالت علمية باللغة الفرنسية جملالتRevue de l’AISLF, SociologieS Open Edition CNRS- Aix-
2019-2014
Marseille Université.
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استشارات بحثية

2014-2015
2015-2014

التعددية القانونية يف فلسطني ،املعهد البحثي للحوكمة واحلوارL’Institut de recherche débat sur la ،
Gouvernance, France.
سيناريوهات التنمية العمرانية يف فلسطني ،مركز التعليم املستمر و املخطط الوطين املكاين.
تدريب توجيهي لعمل احباث ،ملوظفي يف مؤسسات حكومية واهلية ،اليونسكو ،مركز دراسات املرأة جامعة بريزيت.

2013-2014

2017

واقع الشرذمة والتجزئة وانعكاساهتا على اهلويات وتراتبياهتا يف املكونات الفلسطينية املختلفة ،يف الشباب الفلسطيين دراسات عن اهلوية

دراسات

واملكان واملشاركة والسياسية ،يف مجيل هالل (حترير) ،مركز دراسات التنمية ،جامعة بريزيت.2017 ،
2017

ورقة مفاهيمية مرجعية ملشروع دراسة اهلويات الشبابية الفلسطينية :تراتبيات متغرية من جتمعات مغايرة لكل متجانس .يف الشباب الفلسطيين
دراسات عن اهلوية واملكان واملشاركة والسياسية ،يف مجيل هالل (حترير) ،مركز دراسات التنمية ،جامعة بريزيت.

2015

مجيل هالل ،أباهر السقا ،قراءة يف بعض التغريات السوسيو حضرية يف رام اهلل وكفر عقب  ،مركز دراسات التنمية ،باللغتني العربية واالجنليزية،
.2015

2012

أباهر السقا ،امين عبد اجمليد وآخرون ،دليل الباحثني يف فلسطني ،مركز دراسات التنمية ،جامعة بريزيت.2012 ،

2018

العالقة بني الفلسطينيني واألرض :التمثالت السوسيوحضرية لألرض كمتخيل وتشوهاهتا يف سياق استعماري يف مؤمتر :فلسطني ارض

مؤتمرات

االحالم ،دولة حلم .فراك ،فرنسا.
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2014
2014
2014
2014
2013
2013

الفن التشكيلي الفلسطيين يف الفضاء الفلسطيين العام ،يف فن كوين؟ سريورات وناشطية فنية يف العامل العريب واوروبا ،املركز الفرنسي للتنمية.
باريس.
صراع عريب إسرائيلي ام صراع فلسطيين إسرائيلي ،مواعيد التواريخ قرطاج ،بيت احلكمة ،إعادة التفكري يف السرديات الوطنية ،تساؤالت حول
املشرق ،تونس.
علم االجتماع الفلسطيين تباين املنهج واملمارسات ،املؤمتر الرابع جلمعيات علماء االجتماع ،تايوان.
إعادة تشكيل احلدود الفلسطينية منذ أوسلو ،املؤمتر العاملي" حدود وإعادة تشكيل األقاليم الشرق األوسط والساحل ،اسوان ،مصر.
الفضاء الفلسطيين العام بني إعادة التملك واملقاومة ،املؤمتر الثالث للمجلس العريب للعلوم االجتماعية ،بريوت.
الكوين يف اخلطاب الفلسطيين املعاصر ،ورشة عمل مركز مارك بلوك ،معهد الدراسات املتقدمة نانت ،فرنسا.
التغريات السوسيوحضرية واالقتصادية على مدينة غزة ،2015-1987يف مؤمتر غزة غري املسبوقة ،اجملتمع والسياسة ،معهد العامل العريب،
باريس ،فرنسا( .باللغة الفرنسية).
أي مستقبل للدولة الفلسطينية ،يف املؤمتر الرابع للتعاون الالمركزي الفرنسي الفلسطيين ،معهد العامل العريب ،باريس ،فرنسا( .باللغة الفرنسية).
احلياة اليومية كمقاومة يف غزة خالل العدوان وبعده ،مؤمتر االقتصاد السياسي الفلسطيين حتت االحتالل ،حماور يف ازمة مستمرة ،مواطن:
املؤمتر السنوي العشرون .رام اهلل
مقاربات حول الفضاء العام الفلسطيين ،يف مؤمتر االحتجاجات واالنفعاالت يف الفضاء العام ،مقاربات نظرية وتصورات ميدانية ،جامعة
بريزيت.
ثنائية الدين والقومية يف اخلطاب الوطين الفلسطيين املعاصر ،يف مؤمتر تداخل االدعاءات الدينية بالقومية يف السياق الفلسطيين :منظور مقارن،
مدى الكرمل ،رام اهلل.
التغريات االجتماعية على اجملتمع الفلسطيين يف قطاع غزة ،يف مؤمتر مكانة قطاع غزة اجليو-اسرتاتيجية والسياسية ،جامعة بريزيت.
آليات اجللد واملقاومة والتواصل اجملتمعية يف جمتمع حماصر :حالة جمتمع قطاع غزة ،يف مؤمتر آليات اجللد واالستجابات :اسرتاتيجيات التوافق
والبقاء عند الفلسطينيني يف الوطن والشتات.
التمثالت الشبابية اجلديدة يف اجملتمع الفلسطيين .يف مؤمتر الشباب الفلسطيين :أي اشكال لاللتزام والتفاعل يف احلياة اليومية ،جامعة بريزيت.
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2013
2013
2012
2012
2012
2011

كيف يقرا الربيع العريب من منظور الفاعلني االجتماعني يف فلسطني ،يف مؤمتر حقوق االنسان والدميقراطي :اآلمال واملخاطر ،تونس( ،باللغة
الفرنسية).
جتليات التشوه املستعمرى للشروط االستعمارية يف اجملتمع الفلسطيين ،يف املؤمتر الدويل لعلم النفس اجملتمعي :رؤى عاملية ،ممارسات حملية .جامعة
بريزيت.
تأثري الثورات العربية على احلركات االحتجاجية الفلسطينية ،يف املؤمتر التاسع للجمعية العاملية لعلماء االجتماع الناطقني بالفرنسية ،الرباط ،املغرب.
(باللغة الفرنسية).
الفن يف الفضاء الفلسطيين العام ،يف املؤمتر السنوي للجمعية العاملية لعلم االجتماع ،عدالة اجتماعية ودمقرطة ،بيونس ايرس ،االرجنتني( .باللغة
اإلجنليزية).
اخلطابات اليومية واأليديولوجية يف جمتمعات االنتفاضات العربية املعاصرة ،يف مؤمتر مواطن الثامن عشر ،اسئلة الثورات العربية يف هناية عامها
الثاين ،رام اهلل.
احلركات االجتماعية االفرتاضية ،يف مؤمتر املتوسط ،املتوسطات ،تبدالت وتغريات ،جامعة فرانشكونىت ،بيزنسون ،فرنسا( .باللغة الفرنسية).

2012

اهلوية االجتماعية الفلسطينية :متثالهتا املتشظيمة وتداخالهتا املتعددة ،يف املؤمتر السنوي الثاين للمركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات
االسرتاتيجية ،مسارات ،رام اهلل.
احلركات االحتجاجية العربية اجلديدة ،اعادة االعتبار للفضاء االجتماعي ،يف مؤمتر مواطن السنوي ،رام اهلل.
الثورات العربية :قراءة سوسيولوجية ،يف مؤمتر الثورات العربية " عصر هناية التاريخ" ،جامعة بريزيت.
اجملتمع الفلسطيين يف قطاع غزة قراءة سوسيولوجية ،يف مؤمتر غزة -فلسطني :اخلروج من التهميش ،جامعة بريزيت.
العنف اإلسرائيلي ضد اجملتمع الفلسطيين يف قطاع غزة ،يف مؤمتر العنف اإلسرائيلي ضد اجملتمع الفلسطيين ،مجعية انعاش االسرة ،رام اهلل.
الدولة كمصدر للعنف الرمزي :قراءة سوسيولوجية ،يف مؤمتر القانون واجملتمع ،جامعة بريزيت.
التصورات املختلفة للفلسطينيني عن احليز وعمليات اعادة تنظيم احليز االجتماعي ،يف مؤمتر جامعة كاتسارد ،احليز ،السويد Karlstad
(University, Swedenباللغة اإلجنليزية).
الذاكرة اجلمعية يف خدمة البناء الوطين الفلسطيين ،يف املؤمتر السابع للجمعية االوربية لعلم االجتماع ،توران  ،بولندا ،اعادة التفكري بالالمساواة
( European Sociological Association.Torun, Poland.باللغة اإلجنليزية).
االستخدامات الفلسطينية للعلوم ،يف مؤمتر التكنولوجيا والتجديد يف البلدان املتوسطية ،عمان االردنESTIME Technology and .
Innovation capabilities in MEditerranean countries
احلدود الفلسطينية :الصراع بني اجلغرافيا والتاريخ ،يف مؤمتر احلدود ،اجلبهات ،مركز العلوم االجتماعية ،بوردو فرنسا( ،باللغة الفرنسية) MSH,
Bordeaux.
املواطنة وااللتزام السياسي يف اجملتمع الفلسطيين ،يف املؤمتر الدويل الشباب واجملتمع بأوروبا وحول املتوسط ،مارسيليا ،فرنسا( ،باللغة الفرنسية).
التصورات الفلسطينية عن الدولة ثنائية القومية ،يف اجملتمع الفلسطيين املعاصر ،يف املؤمتر السادس للجمعية االوربية لعلم االجتماع ،مورسيا،
اسبانياEuropean Sociological Association Ageing Societies New Sociology ", Murcie- Spain..
اخلطاب النخبوي الفلسطيين والبناء الوطين ،يف املؤمتر الثالث عشر لألجيال الشابة لعلماء االجتماع ،اجلمعية العربية لعلم االجتماع ،االسكندرية،
مصر.

2003

الديوان ،مؤسسة بني التناقل واعادة االنتاج االجتماعي ،يف املؤمتر اخلامس عن "الرابط االجتماعي" ،نانت ،فرنساMSH Ange-
( Guépin, Nantes.باللغة الفرنسية).
الذاكرة اجلمعية الفلسطينية ،تشكل هوية مجاعية مرتكزة على احداث مؤسسة ،يف مؤمتر الزمن ،نانت ،فرنسا( .باللغة الفرنسية).
التداخل بني الوطين الفلسطيين يف القومي العريب ،يف املؤمتر الدويل :االمة والوطنيات ،جامعة نانت ،فرنساUniversité de Nantes. .
(باللغة الفرنسية).

2011
2011
2010
2010
2010
2006
2005
2005
2004
2003
2003
2003

2001
2000

2015
2013

محاضرات
الديناميكيات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الفلسطيين اليوم ،معهد الدراسات املتقدمة ،نانت.
حماضرة عن اهلوية الفلسطينية واملنهاج يف السياق الفلسطيين ،محلة احلق بالتعليم ،جامعة بريزيت.
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2012

احتالل ام استعمار :االلتباسات املفاهيمية وجتلياهتا يف اجملتمع الفلسطيين املستعمر ،معرض الكتاب الدويل ،رام اهلل.

2012
2013
2009

احلرب على غزة :استعادة فكرة املقاومة ،جامعة بريزيت.
مناقشة اعمال فنية للفنانة مساح حجاوي ماذا لو اختفت فلسطني ،متحف جامعة بريزيت.
الشباب واالتصالية ،يف مؤمتر العامل االفرتاضي والشباب ،مركز االتصال ،جامعة بيت حلم.

2016

عضو اللجنة التحضريية ملؤمتر غزة غري املسبوقة ،اجملتمع والسياسة ،معهد العامل العريب ،باريس ،فرنسا( .باللغة الفرنسية) 17-21.اذار/
مارس .2016بالشراكة مع  Stéphanie latte Abdallah (Ifpo),Marion Slitineستيفاين الت عبد اهلل ،ماريون سيليطني،
املعهد الفرنسي لدراسات الشرق االدىن.
عضو اللجنة التحضريية جملموعة ورشات للشبكة البحثية الفلسطينية الفرنسية ،مع فريونيك بوتون ،نيكوال دوت بويار ،جالل احلسيين ،كلري
بوجران ،اكزاىف جينار .عمان ،بريوت ،بريزيت.
عضو اللجنة العلمية ملؤمتر االحتجاجات واالنفعاالت يف الفضاء العام ،مقاربات نظرية وتصورات ميدانية ،بالشراكة مع نيكوال بويج ،سيلفيان
بيولSylvaine Bulle (LABTOP Paris 8) , Nicolas Puig (URMIS).
عضو اللجنة التحضريية ملؤمتر يف مؤمتر الشباب الفلسطيين :أي اشكال لاللتزام والتفاعل يف احلياة اليومية ،جامعة بريزيت وبالشراكة مع Claire
)Beaugrand (Ifpo), Laurent Bonnefoy CERI-CNRS Marion Slitine (Ifpo
عضو اللجنة التحضريية ،ملؤمتر الدراسات العليا اعادة التفكري بفلسطني ،فينا ،النمسا University of Vienna.

2012
2014
2013
2013

تنظيم مؤتمرات ورشات عمل

منشورات

أوال :كتب

2018

غزة :التاريخ االجتماعي حتت االستعمار الربيطاين  ،1948-1917مؤسسة الدراسات الفلسطينية  ،2018بريوت 235 ،صفحة.
ثانيا :في مجالت علمية محكمة

2018

اجلامعات الفلسطينية :بني الرتاتبيات االكادميية والتوقعات االجتماعية ،جملة  Hérodoteعدد رقم  ،168دار la découverteباريس.
(باللغة الفرنسية).

2016
2016

2013
2010

2007

التمثالت اجلديدة يف اجملتمع الفلسطيين :التخبط التمثلي واملعياريات اجلديدة :منوذج حممد عساف ،جملة إضافات ،عدد ،35بريوت.
فلسطني :احلقول البحثية يف العلوم االجتماعية عن الثورات العربية ،مع اود سنيول ،مرمي كاتيوس ،فرانوسا سينواAbaher El Sakka, ،
Aude Signoles et Myriam Catusse, « Entretien avec Abaher El Sakka ; Palestine: les chantiers
de recherches en sciences sociales sur les révolutions arabes », Revue des mondes musulmans
( et de la Méditerranée .باللغة الفرنسية).
احلراكات االحتجاجية الفلسطينية احلاليةLes mobilisations protestataires palestiniennes actuelles, ،
( l'iReMMO Institut de Recherche et d'Etudes Méditerranée Moyen- orient.باللغة الفرنسية).
االعانات اهلوياتية والتمثالت االجتماعية :صعود شكل جديد من التعبريات الفينة جملموعات فنية فلسطينيةRevendication ،
identitaire et représentations sociales : émergence d’un nouveau mode d’expression
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