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حول مركز العودة الفلسطيني

 منظمة استشارية بريطانية تأسست في العام 1996 تتناول القضية الفلسطينية والجوانب المتعلقة بها خصوصاً مسألة 
الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

يسعى المركز لحشد الدعم للقضية الفلسطينية داخل المملكة المتحدة وخارجها، وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم المركز بإعداد 
ونشر التقارير والدراسات والكتب التخصصية إضافة إلى المذكرات والرسائل وأوراق العمل.

كما يعقد المركز لقاءات مع السياسيين والشخصيات الرسمية، ويقيم الندوات والمؤتمرات لمناقشة مختلف القضايا ذات 
الصلة، ويقيم أنشطته داخل البرلمان البريطاني وفي مقرات األمم المتحدة في جنيف ونيويورك، خصوصاً بعد أن حاز على 

المركز على الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة(ECOSOC) عام 2015م.

 يمتد عمل المركز داخل وخارج بريطانيا ويشمل مدناً عالمية هي، جنيف ونيويورك حيث تقع مقرات األمم المتحدة الرئيسية، 
إضافًة إلى لندن التي يتخذها مقرا له، كما يعمل المركز ميدانياً من مناطق مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن وسورية 

ولبنان إضافًة للضفة الغربية وقطاع غزة.

  منذ تأسيسه شكل المركز مصدراً إعالمياً وأكاديمياً للمعلومات والنشاط العام الخاص بالقضية الفلسطينية حيث حصل في 
العام 2015 على الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة.

مركز العودة الفلسطيني مسجل لدى السلطات البريطانية تحت رقم 3219238.

للمزيد من التفاصيل عن مركز العودة الفلسطيني يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

أو مسح الكود أدناه بواسطة كاميرا الجوال
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أسبوع العودة الثاني

يعقد أسبوع العودة هذا العام في الفترة ما بين 6 إلى 10 ديسمبر 2021، حيث يستضيف أكاديميين ومفكرين ومؤرخين 
ونشطاء وفنانين من الالجئين الفلسطينيين وجنسيات عربية وأجنبية أخرى ضمن خمس ندوات تنعقد على مدار 5 أيام، كما 

يتخلله معرض فني يعرض لوحات لفنانين فلسطينيين على مدار 10 أيام بين 2 و12 ديسمبر في العاصمة البريطانية لندن.
 

ويستعرض خالل هذا النشاط، الذي ينظمه مركز العودة الفلسطيني للسنة الثانية على التوالي، قصص من معاناة الالجئين 
الفلسطينيين، ودور المتحدثين البارزين والشخصيات المؤثرة في مساندتهم وبيان عدالة قضيتهم، وأيضا جهودهم للتعبئة 

من أجل التوعية بحق العودة ألكبر عدد من الالجئين الفلسطينيين داخل وخارج الوطن. يشار إلى أن أسبوع العودة هي 
فعالية سنوية أطلقها مركز العودة الفلسطيني ألول مرة عام 2020 وتهدف إلى إحياء الذكرى السنوية لقرار حق العودة 
الفلسطيني رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة (11 ديسمبر 1948)، وكذلك ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان (10 ديسمبر 1948) باإلضافة إلى ذكرى تأسيس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا 
(8 ديسمبر 1949). أسبوع العودة لهذا العام يولي أهمية خاصة لألعمال الفنية الدعمة لقضية حق العودة حيث يقيم معرضاً 

فنياً بعنوان "تصور العودة" يستمر لمدة 10 أيام في العاصمة البريطانية لندن ابتداًء من يوم 2 ديسمبر. 

للمزيد من التفاصيل عن إسبوع العودة يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

أو مسح الكود أدناه بواسطة كاميرا الجوال
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المتحدثون

الندوة
االثنين 6 ديسمبر 2021

جلسة االفتتاح

الفلسطينيون يطالبون بحق العودة 

أستاذ بكلية العلوم االجتماعية والدراسات الدولية بجامعة إكستر في 
المملكة المتحدة، ومدير المركز األوروبي للدراسات الفلسطينية 

بالجامعة ، والمدير المشارك لمركز إكستر للدراسات العرقية 
والسياسية، وهو مؤلف كتب التطهير العرقي لفلسطين ، والشرق 

األوسط الحديث، وتاريخ فلسطين الحديثة "ارض واحدة وشعبان".

إيالن بابيه

الرا إلبورن محامية وناشطة فلسطينية أمريكية مقيمة في  
العاصمة الفرنسية باريس. تنحدر عائلتها في األصل من غزة ويافا. 

تكرس الرا جزًءا كبيًرا من عملها القانوني للعمل في مجال حقوق 
اإلنسان بما في ذلك مساعدة طالبي اللجوء في إجراءات اللجوء 

أمام القضاء الفرنسي.

 كما أنها تشارك في تقديم برنامج "بودكاست" أسبوعي باللغة اإلنجليزية تحت اسم "بودكاست 
فلسطين"، والذي يهدف إلى دعم النضال الفلسطيني من أجل التحرير ضد نظام االستعمار 

االستيطاني والفصل العنصري اإلسرائيلي.

الرا إلبورن

الندوات الرئيسية ألسبوع العودة الثاني
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مريم البرغوثي كاتبة وباحثة فلسطينية مقيمة في رام هللا، 
ومحاضرة في علم االجتماع. حصلت مريم على بكالوريوس في اللغة 

اإلنجليزية وآدابها من جامعة بيرزيت ، وعلى الماجستير في علم 
االجتماع من جامعة إدنبرة في اسكتلندا.

عملت كصحفية ومراسلة مختصة في شؤون الشرق األوسط، ونشرت العديد من التحليالت التي لها عالقة 
بعلوم السياسة واالجتماع في فلسطين، حيث تم نشر تقاريرها في قناة الجزيرة اإلنجليزية ، وصحف نيويورك تايمز 

، والغارديان ، وواشنطن بوست ، وبي بي سي ، باإلضافة إلى موقع ميدل إيست آي. كما كلفت البرغوثي بمهام 
رصد وتقييم المساعدات اإلنسانية والتنموية في األردن وفلسطين وسوريا ولبنان للعديد من المنظمات 

الحكومية وغير الحكومية.

البرغوثي أيضاً هي عضو سياسي في مؤسسة الشبكة الفلسطينية، حيث تقدم االستشارات حول تحليل 
السياقات وتخفيف المخاطر، والضغط السياسي ، والتوجيه اإلبداعي.

مريم البرغوثي

غابرييل بولي ناشط وأكاديمي وعضو في منظمة التضامن مع 
فلسطين في بريطانيا لمدة ثماني سنوات. عاش وعمل في الضفة 

الغربية في عامي 2014، 2015. وحصل على الدكتوراه من المركز األوروبي 
للدراسات الفلسطينية  في جامعة إكستر البريطانية عام 2020 بإشراف 
البروفيسور إيالن بابي والدكتورة نادية نجاب. عرضت كتاباته على موقع 

"ميدل آيست آي" و"موندويس"، باإلضافة إلى معهد الدراسات 
الفلسطينية.

د. غابرييل بولي
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المتحدثون

الندوة
الثالثاء 7 ديسمبر 2021

حلقة نقاش

النضال المستمر: فلسطين والعالم

آرييل جولد وهي خبيرة السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط، 
حصلت على درجة البكالوريوس في تحليل السياسات واإلدارة من جامعة 

كورنيل األمريكية، ودرجة الماجستير في العمل االجتماعي من جامعة 
نيويورك األمريكية.

آرييل جولد وهي خبيرة السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط، حصلت على درجة البكالوريوس في تحليل 
السياسات واإلدارة من جامعة كورنيل األمريكية، ودرجة الماجستير في العمل االجتماعي من جامعة نيويورك 

األمريكية.
قبل منعها من دخول األراضي المحتلة في يونيو 2018 ، اعتادت آرييل السفر إلى الضفة الغربية مرة إلى مرتين في 

السنة للعمل مع أفراد ومنظمات فلسطينية على األرض في نضالهم من أجل الحرية والعدالة. 
و على الرغم من أنها لم تعد قادرة على السفر إلى فلسطين، إال أنها تقوم بأعمال إبداعية من أجل السالم 

والعدالة في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم.

Mondo- و Truthout و Tikkun Magazine و Huffington Post و كل من Forward تم نشر مقاالتها في مجلة
weiss وغيرها.

آرييل جولد 

مارك مهند عياش هو مؤلف كتاب ”تأويالت العنف“ والذي تم نشره 
في 2019. ولد ونشأ في سلوان بالقدس المحتلة قبل أن يهاجر إلى كندا 

حيث يعمل اآلن أستاًذا مشارًكا في علم االجتماع في جامعة "ماونت 
رويال" الكندية. يقوم حالًيا بتأليف كتاب عن السيادة االستعمارية 

االستيطانية في األراضي المحتلة.

البروفيسور مارك عياش
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ريبيكا مايلز هي المديرة التنفيذية لمنظمة "نيز بيرس ترايب" الدولية، والتي 
تهتم في شؤون السكان األصليين. تم اختيار مايلز سيدة العام من قبل 

جمعية خريجي جامعة واشنطن األمريكية في مارس 2006. كما حصلت على 
جائزة National River  في عام 2007.

حصلت على درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية من جامعة واشنطن األمريكية عام 1997 ، ودرجة 
الماجستير في القيادة التنظيمية من جامعة غونزاغا عام .2002  

ريبيكا مايلز 

تارا هوسكا هي عضو في منظمة Couchiching First Nation. وهي 
محامية حقوقية مدافعة عن السكان األصليين مقيمة في واشنطن. 

وتشارك في مناصرة ودعم قطاعات واسعة من قضايا السكان األصليين 
حول العالم. يركز الكثير من عملها على العدالة البيئية ومكافحة العنصرية.

تشارك تارا بانتظام مع المنظمات الشعبية الداعمة لحماية الموارد الطبيعية وحقوق المعاهدات والثقافات 
وأمالك السكان األصليين .

في العام الماضي ، شاركت في تأسيس منظمة  Not Your Mascots، وهي منظمة غير ربحية مكرسة للقضاء 
على الصور النمطية والرسوم الكاريكاتورية التي تواصل التعتيم على المعاناة السابقة والمحنة المستمرة للسكان 

األصليين.

تارا هوسكا

شبير لكها، وهو ناشط سياسي من منظمة أوقفوا الحرب العالمية

شبير لكها

 ، BreakThrough News يك بريتسكر صحفي في موقع
وهو ناشط اشترايك وعضو نشط في حزب االشتراكية 

والتحرير.

يك بريتسكر
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المتحدثون

الندوة
األربعاء 8 ديسمبر 2021

حلقة نقاش

حق العودة واألجيال التي ستعود

نيردين كسواني ناشطة فلسطينية مقيمة في مدينة نيويورك. وهي رئيسة 
مؤسسة "متحدون من أجل فلسطين"، وهي منظمة فلسطينية مجتمعية 
تهدف إلى تنشيط وزيادة الوعي للقضية الفلسطينية للمجتمع الفلسطيني 

في الخارج. 

وهي أيًضا طالبة في السنة الثانية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك ، حيث تنظم العديد من الفعاليات 
الطالبية ألجل العدالة و فلسطين.

إيناس الجئة في األصل من مدينة نابلس، وعملت معلمة في مدارس األونروا لبضع سنوات.
 و طموحها هو مساعدة الشعب الفلسطيني ، خصوصاً الشباب الفلسطيني على تحقيق أهدافهم في العيش 

بحرية.

بالنسبة إليناس، الحرية  ال تعني فقط العيش في دولة حرة  بدون االحتالل اإلسرائيلي  أو التمتع بحرية التنقل أو 
السفر بأمان ، ولكنها أيضاً تعني حرية التعبير عن الرأي والتفكير بطريقة يمكن أن تساعد فلسطين لتصبح مكاًنا 

أفضل للفلسطينين ولألطفال ولألجيال في المستقبل.

نيردين كسواني 

إيناس فارس غنام حاصلة على إجازة في اللغة اإلنجليزية ووماجستير في 
الترجمة، وهي مديرة مشروع برنامج "لسنا أرقام"، والذي تأسس ليروي 

قصص من قتلوا أو جرحوا على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي ، من أفواه 
الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

إيناس غنام 
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 منذ ذلك الحين، واصلت ليان نشاطها في دعم التضامن والحق الفلسطيني من أجل حقوق اإلنسان ، حيث 
تحدثت وظهرت في العديد من الجامعات والمؤتمرات والبرلمانات حول فلسطين.

ليان محمد فلسطينية بريطانية ولدت ونشأت في لندن وطالبة في السنة 
األخيرة في جامعة كينجز كوليدج، ليان فائزة بتحدي   

"UK Redbridge Regional - Speak out“ في مايو 2016 بعد أن قدمت أداًء 
رائًعا حماسيًا، حيث ألقت ليان خطابًا بعنوان "طيور ال قنابل" مستوحى من 
وطنها األم فلسطين، حيث دعت فيه إلى السالم والحرية والعدالة ووضع 

حد للظلم الذي يواجهه الفلسطينيون و خاصة االطفال.

ليان محمد

جنى جهاد ناشطة فلسطينية لقبت بأنها أصغر صحفية في العالم. 
وهي من قرية النبي صالح في فلسطين المحتلة، تشارك جنى بانتظام 
في المظاهرات ضد االحتالل اإلسرائيلي حيث بدأت في تصوير مقاطع 

فيديو لما يحدث في قريتها من انتهاكات لقوات االحتالل اإلسرائيلي و 
بناء المستوطنات غير القانونية ، عندما كانت في السابعة من عمرها 

فقط.

جنى جهاد

مريم عفيفي وهي ناشطة وموسيقية فلسطينية عضو في أوركسترا 
فلسطين للشباب. تعرضت لالعتقال مؤخرًا أثناء احتجاجها على 

التطهير العرقي الذي يحدث في حي الشيخ جراح في القدس. 

مريم عفيفي

بتول سبيتي وهي طالبة جامعية وناشطة في مجال حقوق اإلنسان 
مقيمة في المملكة المتحدة.

بتول سبيتي
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الفنانون

الندوة
الخميس 9 ديسمبر 2021

معرض فني وندوة

العودة المنتظرة

محمد سباعنهملك مطرسليمان منصور

آية غنامحليمة عزيزماهر ناجي

هديل الصفديصفاء عودةياسمين حوامدة

بروتيست ستينسلفايز الحسنيعماد ابو شتايا
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المتحدثون

الندوة
الخميس 9 ديسمبر 2021

معرض فني وندوة

العودة المنتظرة

ناز شاه نائب برلماني عن حزب العمال في مدينة برادفورد منذ عام 2015. 
مؤخًرا في االنتخابات العامة في ديسمبر2019 ،  حصلت ناز في االنتخابات 

البرلمانية على  33736 صوًتا ، أي ما يعادل ٪76.2 من األصوات في 
المدينة. وقبل انتخابها ترأست شاه "الجمعية الخيرية للصحة العقلية" ، 

 .Sharing Voices Bradford  ومؤسسة
وبعد انتخابها في عام 2015 ، أصبحت شاه عضًوا في مجموعة النساء 

والمساواة في البرلمان البريطاني.

البرلمانية "ناز شاه" 

 PBPS هو نائب في البرلمان األيرلندي وجزء من تحالف اليسار المدعو
عن دائرة Dún Laoghaire منذ االنتخابات العامة اإليرلندية عام 2011. 

ساعد بويد باريت في تنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحرب في العراق 
عام 2003 كرئيس للحركة األيرلندية المناهضة للحرب. وقد حارب 

سياسًيا باستمرار من أجل طرد السفير اإلسرائيلي من إيرلندا، وفرض 
عقوبات على إسرائيل بسبب معاملتها الوحشية للفلسطينيين ونظام 

الفصل العنصري.

النائب ريتشارد بويد باريت

فلسطينية مدافعة عن الحقوق الرقمية، تعمل كمستشارة مناصرة في المركز 
العربي لتطوير وسائل التواصل االجتماعي، وهي أيًضا باحثة شريكة في كل من 

مؤسسة سعيد ومنح تشيفننغ الدراسية 21/22. وتدرس منى ماجستير في 
وسائل التواصل االجتماعي واالتصاالت الرقمية من جامعة وستمنستر 

البريطانية. عملت منى سابًقا مع العديد من منظمات المجتمع المدني، وكانت 
منسقة التواصل المجتمعي في منظمة الشفافية الفلسطينية، الفرع الوطني 

لمنظمة الشفافية الدولية.

منى اشتية
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المتحدثون

الندوة
الجمعة 10 ديسمبر 2021

الجلسة الختامية

عاًما من قرار األمم المتحدة رقم 194 73 

أمضى أبو ستة أكثر من 40 عاًما في البحث عن أي معلومات حول فلسطين وما يتعلق بها قبل وأثناء وبعد النكبة. 
لم يقتصر عمل أبو ستة على توثيق النكبة فحسب ، بل شمل أيًضا ضمان "عدم فقد ذكريات وهوية الوطن 

المحتل". ألف أبو ستة 6  كتب وأكثر من 300 مقال وورقة بحثية عن فلسطين.

ولد الدكتور سلمان أبو ستة عام 1937،قضاء بئر السبع في فلسطين، وهو 
مؤرخ و باحث فلسطيني اشتهر بمشروعه الرائد لرسم خريطة فلسطين 

التاريخية ووضع خطة عملية لتطبيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين

د. سلمان أبو ستة

يعتبره الكثيرون من أقوى األصوات الداعمة لفلسطين. يدعم ميكو حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات 
وفرض العقوبات (BDS) وإنشاء ديمقراطية واحدة تتمتع بحقوق متساوية على كل فلسطين التاريخية.

 ميكو هو مؤلف كتاب "ابن الجنرال، رحلة إسرائيلي في فلسطين" و "الظلم، قصة مؤسسة األرض المقدسة“.

ميكو بيليد - كاتب وناشط في مجال حقوق اإلنسان ولد ونشأ في القدس. 

ميكو بيليد
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ميكايال ناشطة مكرسة للحقوق الفلسطينية ، واإلسكان للجميع ، 
وحقوق الالجئين وطالبي اللجوء ، والحصول على الرعاية االجتماعية 

وموارد ومرافق الصحة العقلية الفعالة.

تيري ريمبل عالم مستقل مقيم في كندا يقيم حالًيا، تخرج من جامعة 
إكستر ، ويحمل دكتوراه في الفلسفة في تخصص سياسات الشرق 

األوسط. يعتبر تيري عضًوا مؤسًسا لمركز "بديل" المختص في حقوق 
اإلقامة والالجئين الفلسطينيين.

تشمل مشاريعه البحثية الحالية إعادة تحليل "مشكلة الالجئين الفلسطينيين" على المدى الطويل من 
المنظور المزدوج لالستعمار االستيطاني والقومية العرقية والدينية.

تيري ريمبل

برئاسة:
ميكايال رافيرتي
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