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منـظمة اســتـشاریة بریطــانیة تأسست j العام ١٩٩٦ تتناول القضیة الفلسطینیة 
والجوانب املتعلقة بها خصـوصًا مسألة الالجئین الفلسطینیین وحقهم j العودة.

 یمتد عمل املرکز داخل وخــارج بریطانیا ویشمل مدنًا عاملیة هي، جنیف ونیویورك 
حیث تقع مقرات األمم املتحدة الرئیسیة، إضافًة إلی لندن التي یتخذها مقرا له، کما 
یعمل املرکز میدانیًا من مناطـق مخیمات الالجئین الفلسطینیین j األردن وسوریة 

ولبنان إضافًة للضفة الغربیة وقطاع غزة.
منذ تأسیسه شکل املرکز مصـدرًا إعالمیًا وأکادیمیًا للمعلومات والنشاط العام الخاص 
 j الصفة االستشاریة k بالقضیة الفلسطینیة حیث حـــصــل فــــي العام ٢٠١٥

املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة.
مرکز العودة الفلسطیني مسجل لدى الســلـطات البـــریطانیة تـحـــت رقم ٣٢١٩٢٣٨.

حــول
مرکز العودة 
الفلسطیني

ملزید من التفاصیل تفضلوا بزیارة موقعنا k اإلنترنت عبر هذا الرابط:
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أســبــوع العـودة لهـذا العام یحمل انطباعات استثنائیة بالنسبة للفلسطینیین ولکل 
املتـضامنین والــداعــمــین j أنحاء العالم، وخاصة j الغرب. فقد حمل هذا العام 
تحـوالت j املوقف السیـــاســي بـشــأن الحقوق الفلسطینیة، شهدتها السیاسات 

الغربیة. 

ففي ظل األجواء التي خیمت علیها حرب أوکرانیا والدعم املستحق للشعب األوکراني 
وقضیته فــــي مواجهة االعـــتــداء k أراضـــیـه، لم تحمل هذه املشاعر أي شعور 
باملسؤولــیة تجــاه الشــعـب الفلسطیني j مواجهة االحتالل اإلسرائیلي، وعکست 
سیاسات الدعم األوروبي ألوکرانیا j مواجهة االحتالل الروسي، ولالحتالل اإلسرائیلي 

ضد الفلسطینیین ازدواجیة سیکتبها التاریخ لهذا الجیل ولألجیال القادمة.

حــول
أسبوع العودة 
الـــثــــالـــث



03

https://prc.org.uk/en/event/ReturnWeek

لقـد تــفاقمت املواقف العدائیة واملنحازة إلسرائیل، من محاوالت لم تتوقف لتجریم 
حرکة املــقاطــعـة وشیطنة حمالت التضامن مع الفلسطینیین j عدد من الدول 
األوروبیة، ومنها بــریطــانــیـا التي تعــهــدت رئیسة وزرائها السابقة بنقل السفارة 

البریطانیة للقدس. 

أســــبوع العودة لهذا العام هو تذکیر بأن أکثر من ٧ مالیین فلسطیني الزالوا الجئین 
حــتـی الیوم منـذ أکثر من ٧٤ عامًا. وتذکیر بأن القصة بدأت من هنا j لندن، حین 
اعتبر آرثر بلفور أن ال وجــــود للشعب الفلسطیني، وأنه یمتلك الحق للتصرف بأرضه. 

أسبوع العودة لهذا العام صــــرخة فلسطینیة جدیدة j أذن العالم الحر واملتحضر، 
أن الکبار یموتون، لکن الصغار ال ینسون.

حــول
أسبوع العودة 
الـــثــــالـــث

ملزید من التفاصیل عن أسبوع العودة 
الثالث، تفضــــلوا بزیارة الرابط التالي:

الیوم األول:



الیوم األول
االثنین الخامس من دیسمبر ٢٠٢٢

لقاء افتراضي أونالین 
الساعة ٧م بتوقیت غرینتش 

٩م بتوقیت فلسطین

٧٤ سنة من إنکار إسرائیل لقرار األمم املتحدة رقم ١٩٤
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الیوم األول
االثنین الخامس من دیسمبر ٢٠٢٢ / لقاء افتراضي أونالین 

٧م بتوقیت غرینتش ٩م بتوقیت فلسطین

٧٤ سنة من إنکار إسرائیل لقرار األمم املتحدة رقم ١٩٤

رئیس الجلسة:

 نادر حمود
مؤسس مبادرة فلسطین 

i امریکا

ستــرکز هــذه الندوة k معاناة الالجئین الفلسطینیین j املاضي 
والحاضر، وعـــلـی الوضع القانوني لحق العودة، وأسباب رفض إسرائیل 
تطبیق قرار األمم املتـــحـدة رقم ١٩٤ وانتهاکها بذلك القانون الدولي.

تتناول افتتاحیة ألسبوع العودة دائـــمـــًا القــــرار ١٩٤ وحـــق العـودة 
الفلسطیني، إذ أن أصل الفکرة لعقد هذه الفعالیة کان إلحیاء ذکــــرى 

هذا القرار األممي.
أقّرت األمم املتحـــدة هــــذا القـــرار لیـســمح ملن یرید من الالجئین 
الفلسطینیین بالعودة إلی منازلهم j أســرع ما یمکن، وتعویض غیر 
 k العائدین عما خسروه من ممتلکات أو ما تضرر منها، والتي ینبغي

الحکومات والسلطات إصالحها.
وبالرغم من ذلك، لم تخضع إســـرائـــیـل للقــرار منذ أکثر من ٧٤ عامًا، 
وتحّدت القانون الدولي لتمنع الالجئین الفلســـطیـنیـین مــن حقهم 

التاریخي والقانوني بالعودة إلی أرضهم.
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الیوم األول
االثنین الخامس من دیسمبر ٢٠٢٢ / لقاء افتراضي أونالین 

٧م بتوقیت غرینتش ٩م بتوقیت فلسطین

٧٤ سنة من إنکار إسرائیل لقرار األمم املتحدة رقم ١٩٤

کبیرة الباحـثــین j األردن ومحققة مشارکة j مشاریع بحثیة رائدة 
فـــــي مرکز الدراسات اللبنانیة؛ تتناول املجتمعات املحّلیة واملهاجرة.

حصلت عـلی درجة الدکتوراة j االقتصاد السیاسي للدراسات التنمویة 
 k من کلیة الدراسات الشرقیة             وهي ترّکز دائـــمـًا فـي عملها

الالجئین واألقلیات املهمشة j الشرق األوسط.
قـــّدمــت الکثیر من الدورات التدریبیة عن قضایا التنمیة وطرق العیش، 
والهجرة القســریـــة، وبــذلـت وقتها  j إعطاء االستشارات ملنظمات 

غیر حکومیة وأخرى دولیة، ونـــشـرت مقاالت تنمویة j مجال التعلیم 
والتوظیف والهجرة غیر الطوعیة j الشرق األوسط.

لهـــا کـــــتاب عن الفلسطینیین j مصر، وکتاب آخر سیصدر قریبًا عن 
الجئي غزة فــــي األردن، وهو مقتبس من أطروحتها التي تحدثت فیها 
عن األردنیین مـــن أصـــل فلسـطیني j عمان، وآخر أیضًا عن خیارات 

الشباب والالجئین j الشرق.

املتحدثون:
عروب العابد

رمزي بارود
املتحدثون:

SOAS

صحفي فلسطیني وکاتب، ومحرر موقع                                ،له ٦ کتب 
آخرها بالتعاون مع إالن بابیه بعنوان: "رؤیتنا للتحریر: قادة ومثقفون 

فلسطینیون ملتزمون یتحدثون”

وکتب أخرى مثل "کان أبي مقاتًال ألجل الحریة"، و"األرض األخیرة".
یعمل رمزي بارود أیضًا j مرکز اإلسالم والشؤون العاملیة          کباحث 

غیر مقیم.

Our Vision for Liberation: Engaged Palestinian Leaders "
and Intellectuals Speak out"

Palestine Chronicle

CIGA 



الیوم األول
االثنین الخامس من دیسمبر ٢٠٢٢ / لقاء افتراضي أونالین 

٧م بتوقیت غرینتش ٩م بتوقیت فلسطین

٧٤ سنة من إنکار إسرائیل لقرار األمم املتحدة رقم ١٩٤

نائب رئیس الجامعة للشؤون األکادیمیة وأستاذ مشارکة j جامعة 
دار الکلمة j بیت لحم بفلسطین.

املتحدثون:
ماجد شحادة

الرا البورنو
املتحدثون:

ناشطـة تحمل الجنسیة الفلسطینیة واألمریکیة، وهي محامیة دولیة 
تقیم j باریس. تنحدر أصول عائلتها من غزة ویافا j فلسطین، ما 
جعلها تـــکّرس جـــزءًا کبیرًا من عملها لقضایا حقوق اإلنسان السیما 

الالجئین j فرنسا.
تشارك بتقدیم بـودکاست أسبوعي باإلنجلیزیة تحت اسم "بودکاست 
فلسطین" املخصـص ملساعدة الکفاح الفلسطیني لتحریر األرض ضد 

الفصل العنصري واالستیطان اإلسرائیلي.
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الیوم األول
االثنین الخامس من دیسمبر ٢٠٢٢ / لقاء افتراضي أونالین 

٧م بتوقیت غرینتش ٩م بتوقیت فلسطین

٧٤ سنة من إنکار إسرائیل لقرار األمم املتحدة رقم ١٩٤
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رندة سنیورة
املتحدثون:

املدیرة العامة لــمرکز املرأة لالستشارة القانونیة واالجتماعیة  
وناشطة j مجال حقوق اإلنسان وحقوق املرأة.

تتمتع بخبرة مهنیة ألکثر من ٣٥ عامًا j مجال القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، والقانون اإلنســانــي الدولي. عّیـــنت سابقًا مدیرًا تنفیذیًا أوًال 
للهیئة الفلسطینیة املستقلة لحقوق اإلنـسان            فـــي الفــــترة 
ما بین ٢٠٠٧ و٢٠١٥، وشغلت منصب املدیـــر العـــام ملؤســسـة الحق، 
ومؤسسة القانون j خدمة اإلنسان (٢٠٠١-٢٠٠٥). وکــــانت رئیســـة 
سابقة لشبکة التواصل والدعوة j مرکز املرأة لالستــــشارة القانونیة 

واالجتماعیة.
عملت کبـــــاحثة قانونیة ومنّسقة لبرنامج حقوق املرأة j مؤسسة 
الحق بین ١٩٨٧ و١٩٩٧، وهــي أول امرأة فلسطینیة تقدم ورقة ملجلس 

األمن الدولي حول املرأة والسالم واألمن          j عام ٢٠١٨.
اختیرت رندة سنیورة من بین أکثر من ١٠٠ شخصیة مؤثرة j السیاسة 
االجتماعیة j العالم للعام ٢٠١٩، وهــي واحدة من أکبر وأکثر القوائم 
العـــــاملیة شهرة، املخّصصة لالعتراف واالحتفال بالعمل الجاد، حیث 
اختیرت رنـــــــدة من بین أکثر من ٩٠٠٠ مرّشح j جمیع أنحاء العالم.

حصلت سنیورة k املاجستیر j القانون الدولي لحقوق اإلنسان من 
جامعة            j اململکة املتـــحدة، ودرجة املــاجـستیر j علم 

االجتماع واألنثروبولوجیا من الجامعة األمریکیة بالقاهرة.

ICHR

WCLAC

WPS

Essex 



الیوم الثاني
الثالثاء ٦ دیسمبر ٢٠٢٢

أونالین عبر اإلنترنت
٧م بتوقیت غرینتش، 
٩م بتوقیت فلسطین

الحراك التضامني وبناء حرکة عاملیة من أجل فلسطین



رئیس الجلسة:

فرح قطینة
مرکز العودة الفلسطیني

ترّکـز هذه الفعالیة k أسباب العدالة املختلفة j العالم، وتداخالت 
تلك النــــضاالت / القضایا مع قضیة فلسطین، وسبب الدعوة إلی حشد 

جمیع الجهود معًا.
القضیة الفلسطیـنیة قضیة شائکة ومتشابکة مع جمیع حرکات النضال 
العاملیة، والتـــي تهدف إلی تحریر الشعوب ومنحها املساواة والعدالة، 
لذا ستتعمق هـذه الندوة j حرکات النضال حول العالم، التي تضامنت 
بشدة مع النضـــال الفلســــطیـــني، کالنضال اإلیرلندي لضمان الحقوق 
املدنیة، وإیرلندا املوحدة، ونضــــال السکان األصلیین j أمریکا إلنهاء 
 j االستعمار وتحقیق العدالة، وکذلك النــضـال ضـد الفصــل العنصري
جنوب إفریقیا، وحرکة التضامن الکوبیة التي تقاوم اإلمبریالیة األمریکیة 

إلی اآلن
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الیوم الثاني
الثالثاء ٦ دیسمبر ٢٠٢٢ / أونالین عبر اإلنترنت
٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلســـطین

الحراك التضامني وبناء حرکة عاملیة من أجل فلسطین



املتحدثون:
برنادیت دیفلین 

ماکلیسکي

مارك عیاش
املتحدثون:

مؤلف کتاب تأویالت عنف 
ولد ونشأ j سلوان بالقدس 

 j علم االجتماع j وهاجر بعدها إلی کندا، لیعمل أستاذًا مشارکًا
جامعة.

 یعمل اآلن k کتاب یتحدث فیه عن السیادة االستعماریة االستیطانیة 
j فلسطین / إسرائیل.

UTP، 2019

Mount Royal

 j مجال حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة، نشطت j ناشطة
تنظیم األحیاء وحرکة االحتجاج الوطنیة والبرملان.

دخلت برنادیت j السیاسة ککاثولیکیة من الطبقة العاملة j إیرلندا 
الشمالیة j الستینیات، وبرزت j الحملة الالعنفیة للحقوق املدنیة 

الکاثولیکیة j              التي تسیطر علیها بریطانیا.
انتخبت لعضویة مجلس العموم j عام k١٩٦٩ بطاقة الحقوق 

املدنیة، لتکون أصغر نائبة تبلغ من العمر ٢١ عامًا. وواصلت املطالبة 
باملساواة j الشمال خالل السنین الالحقة داخل البرملان وخارجه.

تشغل اآلن منصب الرئیس التنفیذي لبرنامج 
تمکین                                   وهي منظمة تنمیة مجتمعیة تعمل مع 
املهاجرین j منطقة                      إذ شارکت j تأسیسه عام ١٩٩٧.
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Ulster 

Ulster 

Dungannon 
South Tyrone (STEP)

الیوم الثاني
الثالثاء ٦ دیسمبر ٢٠٢٢ / أونالین عبر اإلنترنت
٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلســـطین

الحراك التضامني وبناء حرکة عاملیة من أجل فلسطین



املتحدثون:
ریبیکا میلز

برام هانیکوم
املتحدثون:

املدیرة التنفیذیة لقبیلة                    املعـــتــرف بهــا لدى السلطات 
الفیدرالیة األمریکیة وعضو اللجنة التنفیذیة، واللجنة اإلداریة فیها أیضًا. 
اختیرت j مایو ٢٠٠٤ لتکون امرأة العام من قبل جمعـــیــة خــریجي 
 k مارس ٢٠٠٦، وحـــــــــــازت j جـــامـــعـــــة والیـــة واشنطن
جائزة                                 فــــي العـــام ٢٠٠٧ لعـــملها k األنواع 
املدرجة j قائمة قانون األنواع املهددة باالنقراض فــــي نــــهــري 

کولومبیا و            .
حصلت k درجة البکالوریوس j العدالة الجنائیة من جامعة والیة 
واشنطن j العام ١٩٩٧، ودرجة املاجستیر j القیادة التنظیمیة من 

جامعة                   عام ٢٠٠٢.
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Snake

Gonzaga 

Nez Perce 

National River Hero

j متحدث باسم منظمة                         ناشط مدى الحیاة لفلسطین
جنــــوب إفریقیا، وقد بنی مسیرته کناشط j مجال حقوق الالجئین، 

وعّمال املزارع، والشباب.
عضو مجـــــــلس إدارة لعدید من املنظمات غیر الحکومیة، وکان سابقًا 
مدیرًا ملنظمة حقوق اإلنسان              شارك أیضًا j منظمات التضامن 
التي تناضل من أجـــل کــوبا وحقوق اإلنسان j سوازیالند. وقد تأثرت 
وجهات نظره j حر                            إلی حٍّد کـــبــیــر بــتـــجربـته 
الحیـــاتیة کعضو j عائلة حاربت الفصل العنصري j جنوب إفریقیا، 

وذلك k غرار معظم الناشطین هناك.

Africa4Palestine

Africa4Palestine

PASSOP

الیوم الثاني
الثالثاء ٦ دیسمبر ٢٠٢٢ / أونالین عبر اإلنترنت
٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلســـطین

الحراك التضامني وبناء حرکة عاملیة من أجل فلسطین



املتحدثون:
برنارد ریجان

الیوم الثاني
الثالثاء ٦ دیسمبر ٢٠٢٢ / أونالین عبر اإلنترنت
٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلســـطین

الحراك التضامني وبناء حرکة عاملیة من أجل فلسطین

متحدث باسم حملة التضامن مع کوبا، والسکرتیر الحالي لها. قاد عددًا 
من الوفود النقابیة إلــی کوبا، وعمل أمینًا لالتحاد الوطنـــي للتعلیم.
ّألف کتاب "وعد بلفور: اإلمبراطوریة، االنتداب واملقاومة j فلسطین 

."(٢٠١٨)
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الیوم الثالث
األربعاء ٧ دیسمبر ٢٠٢٢م 
-أونالین عبر اإلنترنت - 
٧م بتوقیت غرینتش، 
٩م بتوقیت فلسطین

أوقفوا الصندوق القومي الیهودي.. أکثر من ١٢٠ عامًا من االستعمار



رئیس الجلسة:

میك نابیر
رئیس حملة التضامن مع 
فلسطین i اسکتلندا

 j یرکــــز النـــقـاش عـــلـی تاریخ الصندوق القومي الیهودي وأفعاله
فلسطین، وتعمل مجموعــــات منـــاهـــضة الصندوق القومي الیهودي 

املحلي k مستوى العالم إللغاء هذا الصندوق 
تأسس الصندوق القومي الیهودي            عام ١٩٠١ اســـتــغـل منذ ذاك 
الوقت مفهوم العمل الخیري الستعمار فلســـطین، إذ أنشـــأ "الـحـدائـق 
الوطنیة" واملساحات الخضراء k األراضي الفــــلسطینیة، وهو یبّیض 
صورة االستعمار اإلسرائیلي عبر هذه الحدائق بحــجـة حمــایة البیئة، إال 

أنها تهدف إلی تدمیر املدن والقرى الفلسطینیة.
یسعی هذا املؤتمر ملناقشة آلیات الصندوق القومـــي الیـهودي بعمق 
والتي سمحت باستعمار فلسطین علنًا دون عقاب ألکثر مــــن ١٢٠ عامًا.
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JNF

أوقفوا الصندوق القومي الیهودي.. أکثر من ١٢٠ عامًا من االستعمار

الیوم الثالث
األربعاء ٧ دیسمبر ٢٠٢٢م / أونالین عبر اإلنترنت
٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلســـــطین



املتحدثون:

آسا وینستانلي

آني أوجارا

املتحدثون:
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أوقفوا الصندوق القومي الیهودي.. أکثر من ١٢٠ عامًا من االستعمار

ISM

The Electronic Intifada

کاتب وناشط ینحدر باألصل من جنوب ویلـز، سافر إلی فلسطین أول مرة 
j نهایة عام ٢٠٠٤، کمتطّوع للدفاع عن حــقــوق اإلنـسان j حرکة 
التضامن الدولیة ثم عمل وتطّوع j الضفة الغربیة املحــتـلة حــتــی 

العام ٢٠٠٧، وزار فلسطین بعدها عدة مرات.
عمل کمنّسق إعالمي وکاتب لـ           وکــــــان محــررًا فـــــي صحیفة 
                          وهـــي أول صحــیـفة فلسطینیة یومیة تصدر باللغة 

اإلنجلیزیة j الضفة الغربیة املحتلة.
کــتـب j صـــحیفة                                        منذ عــــام ٢٠٠٩ وهو 

محرر مشارك فیها منذ العام ٢٠١٢.

Palestine Times

PSC 

BDS

 j              ناشطة وعضو فاعــــل فــــي حملة التضامن مع فلسطین
بریطانیا، وفرع اململکة املتحدة لحملة "أوقفوا حملة الصندوق القومي 

الیهودي" العاملیة. 
ناشطة فاعلة مع حملة املقاطعة           مؤسسة مبادرة "نساء الشمال 
من أجل فلسطین"، املجموعة النسائیة للناشطات فـــــي مـــدن أنحاء 
الشمال، والتي تهدف إلی إشراك النساء الفلسطینیات وإیصال أصواتهّن.

الیوم الثالث
األربعاء ٧ دیسمبر ٢٠٢٢م / أونالین عبر اإلنترنت
٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلســـــطین



املتحدثون:

خلود العجارمة

هایدي جرونیباوم

املتحدثون:

الیوم الثالث
األربعاء ٧ دیسمبر ٢٠٢٢م / أونالین عبر اإلنترنت
٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلســـــطین

أوقفوا الصندوق القومي الیهودي.. أکثر من ١٢٠ عامًا من االستعمار

الجــــئـة فلسطــینیة، عاملة أنثروبولوجیا، وهي مصورة وصانعة أفالم، 
حصدت عبرها جوائز عدة.

ُتحاضر j قسم الــدراسـات اإلسالمیة والشرق أوسطیة بجامعة إدنبرة. 
وهي باحثة j مجاالت دراســـات الالجئـین، والهجرة الدولیة، ودراسات 
النوع االجتماعي، والثقافة املرئیة، والعدالـــة البیــئیة، وإنتاج املعرفة 

j املنطقة العربیة وأوروبا وأمریکا الالتینیة.

عضو j حملة أوقفوا الصندوق القومي الیهودي j جنوب إفریقیا.
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الیوم الرابع
الخمیس ٨ دیسمبر ٢٠٢٢م

أونالین عبــــر اإلنتــــرنت 
 ٧م بتوقیت غــــــرینتش، 
٩م بتوقیت فلســـــــطین

التغریبة الفلسطینیة: أمریکا الالتینیة تتحول إلی األحمر



التغریبة الفلسطینیة: أمریکا الالتینیة تتحول إلی األحمر

سیتحــدث هــذا اللــــقاء عن املوجة األخـیرة من السیاسیین الیساریین 
املنتخبین j أمریـــکـا الالتیـــنــیـة، ومـــدى تـــأثیر الهجرة الجماعیة 
 j جمهور الناخبین، والصـالت بین الیــمـین املتطّرف j الفلسطینیة

أمریکا الالتینیة واالحتالل اإلسرائیلي.
سیناقش أیضًا الروابط بین الیسار فـــي تضـــامـــن أمـریکــا الالتینیة مع 
فلسطین j فترة الحکم العثماني خالل القـرنین التاسع عشر والعشرین 

حین هرب مئات اآلالف من الفلسطینیین إلی أمریکا الالتینیة.
وتعتبر الجالیة الفلسطینیة j أمریکا الالتـینیة j الوقــت الراهن أکبر 
تجّمع للنازحین الفلسطینیین خارج الشرق األوسط. وقد اضطلع املجتمع 
الفلسطیني j أمریکا الالتینیة بدور مؤثر j الحیاة الســـیــاسیـة عبر 
القارة، فکان منهم رؤساء، ومنّظمون شعبــیون، وُیالحظ أیـــضـًا العالقة 
الواضحة بین الفلسطینیین j أمریکا الالتینیة والیسار، وعالقة إسرائیل 

باملقابل مع الیمین املتطرف j أمریکا الالتینیة.

رئیس الجلسة:

فرح قطینة
مرکز العودة الفلسطیني
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الیوم الرابع
الخمیس ٨ دیسمبر ٢٠٢٢م / أونالین عبر اإلنترنت

٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلسطین

الیوم الرابع
الخمیس ٨ دیسمبر ٢٠٢٢م / أونالین عبر اإلنترنت
٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلســــــــطین



التغریبة الفلسطینیة: أمریکا الالتینیة تتحول إلی األحمرالتغریبة الفلسطینیة: أمریکا الالتینیة تتحول إلی األحمر
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The New Statesman

صحفي بریطاني - تشیلي، ومــخــرج أفــالم وثـــائقیة، مؤسس ومحّرر 
مشارك ملوقع                               املستــقـل فــي السـیاسة واإلعالم 

والثقافة j أمریکا الالتینیة.
أخرج فیلمه الوثائقي الطویل "داخـــل الثـــورة: رحلة j قلب فنزویال" 
j أغــسطــس ٢٠٠٩ مـن إنـتاج                             وناقش فیه قضایا 
سیاسیة معاصرة j القارة، ونــــال شــهـرة واسعـــة إذ عرضته وسائل 
إعالمیة متعددة، منها           وقناة الجزیرة و                      وقناة روسیا 

الیوم، والغاردیان، و                            
Open Democracy

Convergencia Social

 k اقتصادي فلسطیني – تشـیلي، من خریجي جامعة سانتیاغو، حاز
درجة املاجستیر j التنمیة الدولیة، عضو j الحزب التشیلي الحاکم 

املتحدثون:

بابلو نافاریت

اجناسیو اسفورا

املتحدثون:

www.alborada.net

Alborada Films

BBC HuffPost Live
Counterpunch و

و
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التغریبة الفلسطینیة: أمریکا الالتینیة تتحول إلی األحمر

الیوم الرابع
الخمیس ٨ دیسمبر ٢٠٢٢م / أونالین عبر اإلنترنت

٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلسطین

الیوم الرابع
الخمیس ٨ دیسمبر ٢٠٢٢م / أونالین عبر اإلنترنت
٧م بتوقیت غرینتش، ٩م بتوقیت فلســــــــطین

التغریبة الفلسطینیة: أمریکا الالتینیة تتحول إلی األحمر

صحفي وطالب دکتوراه j             جامعة لندن. یعـمــــل عـلی بحث 
یغّطي الصراع السوري j ثالث صحف أمیرکیة - نیـــویـــورك تـــایـمز، 

والواشنطن بوست والواشنطن ستریت جورنال.
 j نشر مؤخرًا "مع أو ضد الحرب؟: الصراع السوري عــــلی صفحات الرأي

نیویورك تایمز" ضمن مجلة دراسات االتصاالت واإلعالم.
عاش j لندن وقبلها j إسبانیا وکوستاریکا والبرازیل التي نشأ فیها 

مع عائلته. 
شغل منصـــب محــرر فــي الصحیفة اإلسبانیة املستقلة                          
وباحث j معهد أمریکا الالتیــنــیـة للدراسات االجتماعیة واالقتصادیة    

             j البرازیل.
یهتم غابرییل j أبحاثه بالهجرة والسیاسة الدولیة والحرکات العمالیة، 
واألخبار والسیاسة اإلعالمیة، وهو ذو خبرة جیدة بشؤون أمریکا الالتینیة 

والشرق األوسط وأوروبا.

املتحدثون:

لیوناردو سکوتشیت

غابرییل هوالند

املتحدثون:

 k مجال األنثروبولوجیا االجتماعیة، وحائز j خــریج جامعة البرازیل
 j الدکتوراه من جامعة بوسطن. تخّصص بالشـأن الفلســطیني، ویرّکز
أبحاثه k الهجرة القســــریة ودراسات الالجئین والعادات واالنتماءات 

واألعراق، والعالقة بین الشرق األوسط والنمسا.
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املتحدثون:

لجین الصالح

 j املرکز العربي للموارد والتنظیم               املوجود j عضو قیادي
سان فرانــسیــسکـو، کالیفورنیا، والذي تتضمن خدماته مساعدة الفقراء 
والعمال العرب واملســلمـیـن j خلیج سان فرانسیسکو، ومن أنشطته 

إنشاء تنظیم ضد العنصریة والهجرة القسریة والحشد العسکري.
إضافة إلی ذلك، تعمل لجین منـــسقة مشروع "الهواء النظیف j شرق 
أوکالند من أجل بیئة أفضل"، ومنظمة بیئیة مشهورة j البالد. تهدف
         لبــنـاء قوة الناس j مجتمعات املثلیین واملجتمعات منخفضة 
الدخل j کالیفورنیا، لتحقیق الصحة البیئیة والعدالة، عبر منع التلوث 

وجعل البیئات خضراء وصحیة ومستدامة.
عاشت لجین j السنوات العشر املــاضیة j خلیج سان فرانسیسکو، 
 j عدد من الحمالت واملشــــاریع لتحسین الصحة العامة j وشارکت

شمال کالیفورنیا وغواتیماال واملکسیك.
حازت k بکالوریوس العلوم j العلــوم البیئیة واإلدارة وj الکتابة 

 j املهنیة ودراسات الشرق األوسط وجنوب آسیا من جامعة کالیفورنیا
دیفیس، وحصلت k ماجستیر الصحة الــــــعامة j الصحة العاملیة 

والبیئة من کلیة الصحة العامة بجامعة کالیفورنیا j بیرکلي.

AROC

CBE 
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الیوم الخامس
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اختتام أسبوع العودة – ندوة فنیة
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املضیف:
عامر زهر

یســـتضـــیف الیوم األخیر فنانین وموسیقیین وفنانین فلســــطینیین 
ومتضامنین مع الفلسطینیین، وسیتضمن جمع التبرعات لألونروا حصریًا.

ویختتم أسبوع العودة السنوي الثالث باالستماع إلی عازفین فلسطینیین 
یتحدثون عن أهمیة أشکال املقاومة املختلفة املعبرة عن النضــــــال 
الفلســطیني، وسیشــهد أداء أغاٍن شعبیة من الفلکلور الفلســـطیني.

عامر زهر: 
کومیدي أمریــکي - فلسطیني، وهو متحدث، وکاتب، وأکادیمي، وأستاذ 

مساعد j کلیة الحقوق بجامعة 
یستلهم عامر أعماله من تجاربه عندما کان طفًال لیتحدث عن الالجئین 
الفلســـطـیـنـیـین، إذ ألقــی محاضرات عن عدة مواضیع مثل السیاسة، 

واملجتمع، والثقافة، والهویة، وفلسطین، واإلسالم، وغیر ذلك.

Detroit Mercy

الفنانون املشارکون:

میساء ضو
الفنانون املشارکون:الفنانون املشارکون:

إزرابشار مراد
ممثلة وموســـیقیة 
فلسطینیة من حیفا.

فنان وموسیقي 
فلسـطیني من 

القدس.

فنانة وموسـیقیة 
فلسطینیة مقیمة 

i فیینا.




