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أسبوع العودة هو فعالية سنوية يطلقها مركز العودة الفلسطيني �حياء الذكرى 

السنوية لقرار حق العودة الفلسطيني رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة 

لحقوق  العا�ي  ا�ع�ن  ذكرى  وكذلك   ،(1948 ديسم�   11) ا�تحدة  ل�مم 

ا�نسان (10 ديسم� 1948) با�ضافة إ� ذكرى تأسيس وكالة ا�مم ا�تحدة 

�غاثة وتشغيل ال�جئ� الفلسطيني� (ا�ونروا) (8 كانون ا�ول 1949). يعقد 

أسبوع العودة هذا العام » الفªة ما ب� 7 إ� 11 ديسم� 2020 ويستضيف 

عدداً من ا�كاد²ي� وا�فكرين والنشطاء من أنحاء العا° �ناقشة جوانب هذه 

القضية ضمن خمس ندوات رئيسية.

مركز العودة الفلسطيني، هو مؤسسة بريطانية تعنى بتفعيل قضية فلسطينيي 

الشتات وا�طالبة بحقهم » الرجوع إ� ديارهم، وهو كمركز يشكل مصدرا إع�مياً 

للقضية  السيا¹  والنشاط  للمعلومات  رديفاً  يكون  أن  إ�  يسعى  أكاد²ياً 

الفلسطينية وخصوصاً مسألة العودة ويتخذ ا�ركز لندن مقراً له، ويحمل العضوية 

ا¾ستشارية » ا�مم ا�تحدة منذ 2015م.

7-11 د����� (�ا��ن ا�ول) 2020



الجلسة االفتتاحية: حق العودة... حق غ� قابل للترصف

البرنامج 

ا�ثن�، 7 ديسم� 2020

الساعة 7:00 - 8:30 مساًء بتوقيت ا�ملكة ا�تحدة

الجلسة الثانية: أصوات تتحدى الغربة

الث�ثاء، 8 ديسم� 2020

الساعة 6:00 - 8:30مساًء بتوقيت ا�ملكة ا�تحدة

 الجلسة الثالثة: مواهب ألجل العودة

ا�ربعاء، 9 ديسم� 2020

الساعة 6:00 - 8:30مساًء بتوقيت ا�ملكة ا�تحدة

 الجلسة الرابعة: مستقبل حق العودة

الخميس، 10 ديسم� 2020

الساعة 5:00 - 7:00مساًء بتوقيت ا�ملكة ا�تحدة

الجلسة الخامسة: حق العودة... 72 سنة من االنتظار

الجمعة،11 ديسم� 2020

الساعة 7:00 - 8:30مساًء بتوقيت ا�ملكة ا�تحدة



أسبوع العودة 2020

الجلسة االفتتاحية 
حق العودة...

حق غير قابل للتصرف
ا�ثن�، 7 ديسم� 2020

 الساعة 7:00 - 8:30 مساًء بتوقيت ا�ملكة ا�تحدة

يفتتح أسبوع العودة فريق 
متميز من المفكرين والخبراء 

والذين سوف يسلطون 
الضوء بشكل خاص على حق 

العودة الفلسطيني 
المقدس والغير قابل 

للتصرف.

مدير الجلسة: شبير لقحة 
تحالف أوقفوا الحرب

نورا عريقات

إيمان جودة

جنى جهاد

"روتجرز"  جامعة  في  مساعدة  وأستاذة  ومؤلفة  اإلنسان  حقوق  مجال  في  محامية 
النواب األمريكي ومدافعة قانونية  األمريكية. وقد عملت كمستشارة قانونية لمجلس 
عن حقوق الالجئين الفلسطينيين في األمم المتحدة. وتظهر بشكل متكرر فق قنوات 
CBS NEWS وCNN وFOX NEWS. وقد ُنشرت كتاباتها على نطاق واسع في وسائل 
اإلعالم والمجالت األكاديمية. نورا عريقات ألفت كتاب "العدالة للبعض: القانون والقضية 
برعاية   2019 لعام  لندن  في  فلسطين"  "كتاب  جائزة  على  حازت  حيث  الفلسطينية"، 

"ميدل إيست مونيتور"

من  وهي  العالم،  في  صحفية  أصغر  بأنها  معروفة  وصحفية  شابة  فلسطينية  ناشطة 
في  فعال  بشكل  جنى  تشارك  المحتلة.  الغربية  الضفة  في  صالح  النبي  قرية  سكان 
المظاهرات ضد االحتالل اإلسرائيلي وقد بدأت في تصوير مقاطع فيديو لما كان يحدث 

في قريتها عندما كانت في السابعة من عمرها.

أول فلسطينية بمجلس نواب كولورادو األمريكية. ولدت لعائلة فلسطينية مهاجرة، وهي 
أول امرأة مسلمة وعربية يتم انتخابها في الهيئة التشريعية لوالية كولورادو. إيمان هي 
التنفيذي لمنظمة "تعرف إلى الشرق األوسط"، والتي تهدف إلى  المؤسس والمدير 
تعزيز العالقات بين الواليات المتحدة والشرق األوسط من خالل التعليم والسفر. حاضرت 
ست الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني  إيمان في برنامج اإلثراء بجامعة دنفر األمريكية، ودرَّ

وتاريخه، وكذلك الحياة تحت االحتالل منظور فلسطيني.



رشيد خالدي مؤرخ فلسطيني أمريكي وأستاذ الدراسات العربية الحديثة 
من  البكالوريوس  على  حصل  األمريكية.  كولومبيا  بجامعة 
على  حصل  ثم  ومن   1970 عام  في  األمريكية  ييل  جامعة 
درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد عام 1974. حاضر رشيد 
في الجامعة األمريكية في بيروت وجامعة شيكاغو، كما كان 
رئيًسا لرابطة دراسات الشرق األوسط، وهو محرر مشارك 
للوفد  مستشاًرا  عمل  الفلسطينية.  الدراسات  لمجلة 
اإلسرائيلية  العربية  السالم  مفاوضات  إلى  الفلسطيني 
في مدريد وواشنطن من أكتوبر 1991 حتى يونيو 1993. 
الخالدي ألف ثمانية كتب، كان آخرها كتاب "حرب المئة عام 

على فلسطين". 

في  ونشأ  ولد  اإلنسان  حقوق  مجال  في  وناشط  كاتب 
القدس المحتلة. يعتبره الكثيرون من أكثر األصوات الداعية 
إلى العدالة في فلسطين أمريكا والغرب. يعد أيضًا من أكبر 
 (BDS) االستثمارات  وسحب  المقاطعة  لحملة  الداعمين 
وإقامة ديمقراطية واحدة تتمتع بحقوق متساوية على كل 
رحلة  الجنرال،  "ابن  كتاب  مؤلف  وهو  التاريخية.  فلسطين 

إسرائيلي في فلسطين".

غادة كرمي

ميكو بيليد

مدينة  من  بارزة  فلسطينية  وكاتبة  وأكاديمية  طبيبة  هي 
طولكرم الفلسطينية، تكتب في القضايا الفلسطينية في 
البريطانية،  الغارديان  كصحيفة  العالمية  والمجالت  الصحف 
الدراسات  ومجلة  األمريكية،  نيشن"  "ذا  ومجلة 
العربية  الدراسات  معهد  في  محاضرة  وهي  الفلسطينية، 
من  مجموعة  ولها  البريطانية،  "إكزتر"  بجامعة  واإلسالمية 

الكتب والمؤلفات المنشورة عن القضية الفلسطينية.



أسبوع العودة 2020

الجلسة الثانية
أصوات تتحدى الغربة

الث�ثاء ، 8 ديسم� 2020

الساعة 6:00 - 8:30مساًء بتوقيت ا�ملكة ا�تحدة

ستعرض هذه الجلسة تجارب من 
صمود الفلسطينيين في الغربة 

في رحلة العودة إلى وطنهم 
األم فلسطين، حيث سيتحدث 
نشطاء من تشيلي إلى غزة 

إلى أستراليا إلى بريطانيا إلى 
لبنان وغيرها من دول الشتات.

مدير الجلسة: نادر الحمود
مؤسس مدونة "فلسطين في أمريكا" 

حنان حروب

أحمد أبو أرتيمه

أصالة سيارا

معلمة فلسطينية فازت بجائزة أفضل معلم في العالم عام 2016، وهي متخصصة في 
مخيم  في  الحروب  نشأت  العنف.  بسبب  نفسية  بصدمات  المصابين  األطفال  دعم 
بصدمة  أطفالها  أصيب  حيث  لحم،  بيت  من  بالقرب  الفلسطينيين  لالجئين  الدهيشة 
نفسية جراء حادث إطالق نار أصيب به زوجها عند نقطة تفتيش تابعة للجيش اإلسرائيلي.

أخصائية اجتماعية وناشطة في مجال العدالة االجتماعية ومتحدثة وراوية قصص من أصل 
فلسطيني. أصالة تربطها عالقة قوية بفلسطين، وهذه العالقة هي دافعها في العمل 
عن كثب مع مجتمعات متنوعة ومع الالجئين من خلفيات مختلفة محلًيا وعالمًيا، بما في 

ذلك األردن وفلسطين وإندونيسيا وأستراليا.

أبو  الكبرى في غزة. ولد  العودة  كاتب وناشط فلسطيني، ومؤسس لمبادرة مسيرات 
أرتيمه في رفح عام 1984 وهو الجئ من قرية الرملة. كتب مئات المقاالت في المواقع 
العربية والعالمية وسافر إلى أنحاء الواليات المتحدة وأوروبا للحديث عن حق الفلسطينيين 

في العودة.



لورينا موسى
تشيلي،  في  الفلسطينيين  للطلبة  العام  االتحاد  رئيس 
لورينا  تشيلي.  في   (BDS) المقاطعة  حركة  في  وناشطة 
طالبة أنثروبولوجيا من أصل فلسطيني وعضو في الجالية 
الفلسطينية في تشيلي والتي تعد أكبر جالية فلسطينية 

في أمريكا الالتينية.

األردن. هي مهندسة  يافا في  مدينة  الجئة فلسطينية من 
معمارية وفنانة وشاعرة وصانعة أفالم وناشطة. تستخدم لينا 
فازت  كما  العودة.  في  الفلسطينيين  حق  إلى  للدعوة  فنها 
بالعديد من الجوائز الدولية في صناعة األفالم والكتابة والفن، 

بما في ذلك جائزةPLURAL + FILM وحملة "أنا مهاجر". 

دمشق  ضواحي  في  ولد  سوريا  من  فلسطيني  الجئ 
في  أسامة  درس  سنوات.   10 من  ألكثر  هناك  وعاش 
إلى  االنتقال  إلى  بعد  ولكنه اضطر فيما  األونروا،  مدارس 
اآلن  يعمل  المتحدة.  المملكة  ثم  المتحدة  العربية  اإلمارات 

أسامة كمهندس إنشاءات في المملكة المتحدة.

أسامة شاهين

صحفية وناشطة والجئة فلسطينية في لبنان، وحفيدة أحد 
الناجين من مجازر النكبة. 

أمينة األشقر

لينا أبو جرادة

الشباب  مؤسسة  في  واإلعالم  العالقات  مسؤول 
الفلسطيني في بريطانيا "أوليف"، وهي مؤسسة شبابية، 
ومقرها لندن تعنى بتأهيل وتوعية الشباب والطالب بالقضية 

الفلسطينية وتفعيل دورهم على الساحة البريطانية.

أنس راضي



مدير الجلسة: فرح قطينة 
مركز العودة الفلسطيني، مشروع مفتاح العودة 48

الجلسة الثالثة
مواهب ألجل العودة 

ا�ربعاء، 9 ديسم� 2020

الساعة 6:00 - 8:30مساًء بتوقيت ا�ملكة ا�تحدة

سنستضيف في هذه الجلسة 
"مواهب ألجل العودة" عدد من 
المواهب المبدعة والتي توظف 

إبداعها ألجل فلسطين، حيث سيقدم 
لنا عدد من الموهوبين حول كيفية 
استخدامهم لمواهبهم وإبداعهم 

لدعم حق العودة الفلسطيني. 
ستشمل الجلسة على عروض حصرية 

ألسبوع العودة.

مالك مطر

الشيف روبيو طاٍه مستقل وغير تقليدي، مصور ومخرج أفالم ومنتج، كما أنه العب "رجبي" سابق يتمتع 
البرنامج  بفضل  وأيقونة  حقيقية  إعالمية  ظاهرة  ويعتبر  إيطاليا  في  كبيرة  بشعبية 
التلفزيوني "UNTI E BISUNTI" الذي بثته شبكة DISCOVERY NETWORK في أكثر 
من 80 دولة. كرس روبيو جهوده للحفاظ على المأكوالت التقليدية واإلقليمية والترويج لها 
من أجل مكافحة توحيد الذوق وعولمة المنتجات الزراعية. روبيو هو داعم وناشط منذ زمن 
العنصري.  والفصل  اإلسرائيلي  لالحتالل  مناهض  وناشط  الفلسطينية،  للقضية  طويل 
سافر روبيو مؤخًرا إلى غزة مع منظمة غير حكومية إيطالية، حيث قدم دروًسا في الطبخ 

لنزالء سجن محلي.

فنانة من غزة ترسم وجوه تعبيرية قوية وشخصيات وتصميمات شبه مجردة. بدأت الرسم 
13 عاًما. أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة في عام2014. أجبرت  ألول مرة في سن 
مالك على البقاء في منزلها من أجل سالمتها. خالل تلك الفترة شعرت بالحاجة الملحة 
مدرستها  من  فنية  أدوات  باستخدام  بالرسم  فبدأت  وقلقها  خوفها  كل  من  للتخلص 
وألوان مائية أساسية على الورق مما فتح لها عالمًا ومساحة خاصة من التعبير عن الذات. 

أنتجت مالك إلى اآلن أكثر من 300 لوحة، وعرضت فنها في جميع أنحاء العالم.

جامعة ميسون زايد من  ميسون  تخرجت  اإلعاقة.  ذوي  حقوق  عن  ومدافعة  وكاتبة  وكوميدية  ممثلة 
لمهرجان  التنفيذي  والمنتج  المشارك  المؤسس  هي  ميسون  األمريكية.  أريزونا  والية 
نيويورك العربي األمريكي للكوميديا و THE MUSLIM FUNNY FEST. ظهرت مؤخًرا 
حازت   .ABC NEWS قناة  وعلى   MINUTES 60و  NEW DAY CNN’S برنامج  في 
ميسون على األكثر مشاهدة في TED TALK عام 2014 وحصلت على جائزة واحدة من 
 FIND ANOTHER" مؤلفاتها:  ومن   .BBC قناة  قبل  من   2015 لعام  امرأة   100

."BOOK OF BAY ANN" وسلسلة الروايات المصورة لألطفال "DREAM

أسبوع العودة 2020



فنان فلسطيني ومغني راب. احترف موسيقى الراب منذ 
عام 2005 وأنتج أكثر من 130 أغنية. هو الجئ فلسطيني 
ولد في الجزائر ونشأ في مخيم الالجئين في لبنان. يعيش 
إبراهيم اآلن حياته بين الجزائر ولبنان ومصر وتونس واليابان 

وماليزيا وإندونيسيا واآلن في تركيا.

إبراهيم غنيم

ناشط فلسطيني شاب ورائد أعمال اجتماعي وصانع محتوى 
ومغني راب، تدور أعماله حول التمكين االقتصادي للمجتمعات 
المحرومة من خالل ربط المغتربين برواد األعمال في وطنهم 
 JERUSALEM” الشهيرة  بأغنيته  خاص  بشكل  اشتهر  األم. 

“FREESTYLE

النمسا. وهي   - مغنية وفنانة فلسطينية مقيمة في فيينا 
أيًضا ناشطة سياسية مناصرة لفلسطين.

مروان عبد الحميد

إزرا إزرا: 



مؤرخ وباحث فلسطيني وصاحب المشروع الرائد لرسم خريطة فلسطين التاريخية ووضع  سلمان أبو ستة
خطة عملية لتنفيذ حق العودة لالجئين الفلسطينيين.

 
سلمان أبو ستة كان يبلغ من العمر عشر سنوات فقط عندما حدثت النكبة عام 1948، 
مما أجبره على ترك منزله. قضى أبو ستة 40 عاًما في البحث عن معلومات تتعلق بدولة 
فلسطين قبل وأثناء وبعد النكبة. لم يقتصر عمل أبو ستة على توثيق النكبة التي ُشرد 
فيها أكثر من 800 ألف فلسطيني عام 1948 من ديارهم وقراهم، بل شمل أيًضا ضمان 

"عدم فقد ذكريات وهوية الوطن المحتل".

مدير الجلسة: ليلى أسام  
فنانة وناشطة طالبية مناصرة لفلسطين

الجلسة الرابعة
مستقبل حق العودة 

الخميس، 10 ديسم� 2020

الساعة 5:00 - 7:00مساًء بتوقيت ا�ملكة ا�تحدة

سنستضيف في هذه الجلسة 
"مستقبل حق العودة" احد المؤرخين 

الساعدين على احداث النكبة عام 
1948 الدكتور سلمان ابو ستة

أسبوع العودة 2020



علي أبو نعمة

الجلسة الخامسة
حق العودة...

72 سنة من االنتظار 
الجمعة،11 ديسم� 2020

الساعة 7:00 - 8:30 مساًء بتوقيت ا�ملكة ا�تحدة

سيتوج أسبوع العودة بجلسة ختامية 
من المفكرين والخبراء البارزين الذين 

سيسلطون الضوء على الجهود 
المشتركة للواليات المتحدة وإسرائيل 
إللغاء حق العودة للفلسطينيين، كما 

ستتناول الجلسة الجهد المبذول لدعم 
حق عودة أكبر مشكلة الجئين في 

العالم.

تركز على األحداث  اإللكترونية“، وهي نشرة مستقلة  هو مؤسس موقع ”االنتفاضة 
التي تدور في فلسطين. كتب أبو نعمة مئات المقاالت وتحدث عن القضية الفلسطينية 
المأزق  إلنهاء  جريء  واقتراح  واحدة  "دولة  كتاب  مؤلف  وهو  العالم.  أنحاء  جميع  في 

اإلسرائيلي الفلسطيني"، ومعركة العدالة في فلسطين.

2016، فرح نابلسي مخرجة وكاتبة ومنتجة فلسطينية وناشطة في مجال حقوق اإلنسان. في عام 
أسست شركة NATIVE" LIBERTY PRODUCTIONS"، وهي شركة إنتاج إعالمي غير 
ربحية، تهدف إلى إعادة إضفاء الطابع اإلنساني على الفلسطينيين ولفت أنظار العالم 
 ،OCEANSOFINJUSTICE.COM مؤسسة  أيًضا  فرح  يواجهونه.  الذي  الظلم  إلى 
وهي منصة تعليمية على اإلنترنت تحتوي على أخبار من األراضي المحتلة اإلسرائيلية. 
تمت دعوة النابلسي لعرض عملها والتحدث في العديد من الفعاليات البارزة بما في ذلك 

مقر األمم المتحدة في نيويورك.

هويدة عراف التضامن  حركة  تأسيس  في  شاركت  أمريكية.  فلسطينية  حقوقية  وناشطة  محاٍمية 
بأول   2008 عام  في  أبحرت  التي  الحرة،  غزة  لحركة  السابقة  والرئيسة   (ISM) الدولية 
القانوني  الحصار اإلسرائيلي غير  المتوسط لمواجهة وتحدي  البحر األبيض  زورقين عبر 
غزة  الحرية في  األساسيين ألسطول  المنظمين  من  واحدة  غزة. هويدة  على سكان 
وكانت تبحر معها عندما تعرضت لهجوم قاتل من قبل البحرية اإلسرائيلية في 31 مايو 
السابق  للمرشح  كمندوبة  مؤخرا  وعملت  القانون  مهنة  تمارس  حالًيا  هويدة   .2010

النتخابات الرئاسة االمريكية "بيرني ساندرز" لعام 2020.
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رمزي بارود

لبنى شوملي

 PALESTINE” صحيفة  ومحرر  فلسطيني  وصحفي  كاتب 
فلسطين  عن  كتب  لخمسة  مؤلف  وهو   .“CHRONICLE
 ،"MY FATHER WAS A FREEDOM FIGHTER" وهي: 
 THESE CHAINS WIL" وآخر كتبه ،"THE LAST EARTH"و
 BE BROKEN: PALESTINIAN STORIES OF
 STRUGGLE AND DEFIANCE IN ISRAELI PRISONS"
CLARITY PRESS، ATLANTA)). بارود هو باحث غير مقيم 
جامعة   ،(CIGA) العالمية  والشؤون  اإلسالم  مركز  في 
األفريقي  األوسط  الشرق  مركز  وفي  زعيم،  اسطنبول 

(AMEC) ومقره جوهانسبرغ. 

نجوان بيرقدار
عضو في فريق "ذاكرات"، وهي منظمة غير حكومية تعمل 
على تعزيز االعتراف والمساءلة عن مظالم النكبة المستمرة، 
لحياة  وفرصة  للنكبة  حتمي  كإنصاف  العودة  تصور  وإعادة 
نشطة  وعضوة  مؤسسة  نجوان  أن  كما  للجميع.  أفضل 
والدولية  الفلسطينية  الحمالت  من  العديد  باسم  ومتحدثة 
مثل "الحب في زمن الفصل العنصري". في السنوات القليلة 
عالمية وشاركت  حرية  حركات  بإنشاء  نجوان  اهتمت  الماضية، 
في تنسيق الجوالت السياسية لوفود التضامن الدولية مثل 

.“DREAM DEFENDERS”

لحقوق  فلسطينية  منظمة  وهي  "بديل"  مؤسسة  من 
حقوق  عن  للدفاع  تهدف   ،1998 عام  تأسست  اإلنسان 
الالجئين والمهجرين الفلسطينيين وتعزيزها، بغض النظر عن 
موقعهم الجغرافي، وفًقا ألحكام القانون اإلنساني الدولي 
وقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئين. مركز بديل هو أحد 
التاريخي  القسري  الترحيل  مجال  في  الرائدة  المصادر 
الفلسطينيين.  والنازحين  الالجئين  وقضية  والمعاصر 
شوملي  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  فلسطينية  كناشطة 
الجزيئية  البيولوجيا  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصلة 
ولدت  ميشيغان.  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  وماجستير 
شوملي في فلسطين لكنها نشأت في الواليات المتحدة 
األمريكية، وانتقلت مع عائلتها إلى مسقط رأسها في الضفة 
الغربية في صيف عام 2008. وسبق لها أن عملت مع بلدية 
بيت ساحور لمدة ثالث سنوات كمسؤولة العالقات الدولية.
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