
realizing the return of palestinian refugees

from tr th to redress

عودة الالجئين الفلسطينيين ÌÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈËÈÏÙ‰ ˙·È˘

ا�حد  29.9
10:00 تسجيل

10:30 كلمة افتتاحية

10:45 محاضرة مركزية: حق الفلسطينيين في استعادة 
الممتلكات:  العدالة االنتقالية والحلول / 

 ليلى هالل - مديرة، فريق المهام في الشرق ا�وسط، 
 ,Director, Middle East Task Force .الصندوق ا�مريكي الجديد

 .New America Foundation

11:30 استراحة

11:45 العدالة االنتقالية في إسرائيل فلسطين: 
عودة الالجئين كخطوة نحو العدالة 

رئيسة الجلسة: ليلى هالل

- حق الرفض: "نظرية الَمهانة" وعودة الالجئين الفلسطينيين / 
بروفسور دان ربينوفيتش – محاضر، جامعة تل أبيب.

- قضية المصالحة في اتفاقيات السالم: تحليل مبادرة جنيف / 
يوآف كابتشوك – طالب دكتوراه، جامعة تل أبيب.
- العدالة االنتقالية في صربيا: مصالحة مزّيفة / 

ماريانا توما – مركز القانون ا�نساني ( HLC)، صربيا. 
- التهجير القسري في الصراع ا�سرائيلي الفلسطيني: 

الحلول الممكنة في القانون الدولي / 
د. منير نسيبة – مدير عيادة القدس لحقوق ا�نسان، جامعة القدس.

13:30 استراحة 

14:30 الدولة والنظام والحّيز: العودة إلى أين؟ 
رئيس الجلسة:

 سلمان ناطور / أديب وكاتب مسرحّي فلسطيني، دالية الكرمل

ر المستقبل: نحو دولة ثنائية القومية في فلسطين –  - تصو�
إسرائيل، وكونفدرالية إقليمية متعددة الثقافات / 

برورفسور ِجف هالبر – منّسق ومؤسس الحركة ا�سرائيلية 
.(ICAHD) ضد هدم البيوت

- كيف نصنع التحّول إلى المساواة والعودة؟ / 
أِلغرا باتشيكو - محامية دولية في مجال حقوق ا�نسان, 

الضفة الغربية. موظفة سابقة في ا�مم المتحدة. 
خريجة كلية كولومبيا للحقوق.

- ننظر إلى الوراء، نتطلع نحو المستقبل: العدالة االنتقالية، 
خطط العمل الشاملة والالجئون الفلسطينيون / 

تيري رامبل – جامعة إكِسِتر، بريطانيا. 
.(PhD, Exeter University UK)

15:45 استراحة

16:00 الدولة والنظام والحّيز: العودة إلى أين؟ (الجزء الثاني)
- حق العودة: تصحيح آثار التطهير العرقي (شريط فيديو) / 

د. سلمان أبو سّتة – باحث فلسطيني، 
مؤسس ورئيس "هيئة أرض فلسطين" (PLS)، لندن.

- تعدد اللغات كنموذج لتعدد الكينونات في ما بعد االوتوبيا / 
د. حاييم دعوئل لوسكي – محاضر، جامعة تل أبيب.

- مجتمع سالم في إسرائيل فلسطين: 
احتمالية قيام نظام سياسي جديد /  

د. أرئله َشدمي – ناشطة، نسوية راديكالية وباحثة، حيفا.
- العودة مفتاح الدولة الواحدة / 

مجموعة يافا �جل دولة ديمقراطية واحدة – يافا.

نقاش

17:40 استراحة

18:00 استراتيجيات لتسريع العودة: 
التحديات أمام المجتمع الفلسطيني وا�سرائيلي والدولي 

رئيسة الجلسة: ليئات روزنبرغ – مديرة "زوخروت"

- مسؤوليات المجتمع الفلسطيني 
ومؤسساته تجاه تطبيق حق العودة / 

خلود بدوي – ناشطة فلسطينية من أجل حقوق ا�نسان، الناصرة.
- المجتمع المدني: تعزيز حقوق الالجئين 

ومكافحة القصور الجماعي / 
.Christian Aid, UK ،وليام ِبل – صندوق كريستيان إيد، بريطانيا

- استراتيجيات واقتراحات للمنظمات ا�سرائيلية للعمل 
على تطبيق العودة والعدالة / 

بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، 
بيت لحم.

- شيطان العودة: الرعب ا�سرائيلي وسبل التعامل معه / 
جدعون ليفي – صحافّي، تل أبيب. 

19:45 نهاية اليوم ا�ول
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االثنين  30.9
9:30 تسجيل

10:00 افتتاح اليوم: أمنون نويمان - عضو سابق في 
منظمة "البلماح" ينادي بعودة الالجئين الفلسطينيين 

10:30 العودة ا�ن: تقارير من الحقل 
رئيس الجلسة: عروة سويطات – مخطط مدن ومستشار 

تنظيمي، حيفا.
مبادرات وأفكار لعودة فعلية:

- غزة: منير نسيبة
- إقرث: والء سبيت

- ميعار: مجموعة ميعار لتصّور العودة

11:30 استراحة

11:45 العودة ا�ن: تقارير من الحقل (الجزء الثاني)
- العراقيب: متحدث من ا�هالي العائدين.

- ميعار: ميخال ران - طالبة دكتوراه، جامعة شيكاغو.
- الرويس: ميخال ران وإبراهيم أبو الهيجا - الجئ من الرويس.

- اللجون: مجموعة اللجون لتصّور العودة.
نقاش

13:00 استراحة

14:00 العودة ا�ن؟ 
من الوعي السياسي إلى تخطيط العودة

رئيس الجلسة: إيتان برونشطين - جمعية زوخروت (ذاكرات) 
- حق العودة في وعي الفلسطينيين في إسرائيل / 

أريج صباغ – خوري - طالبة دكتوراه، جامعة تل أبيب. 
(عن مقال مشترك مع بروفسور نديم روحانا – 

جامعة بوسطن، ومدير مركز مدى: 
المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية، حيفا)

- العودة /ات في الشهادة الشفوية لالجئين/ات 
الفلسطينيين/ات /  

دومينيكا بالتشينكا – طالبة دكتوراه، جامعة لندن. 
- بين الذاكرة والتجديد: ما وراء تخطيط العودة إلى اللجون / 

شادي حبيب اÇ – مهندس معماري، عين ماهل.
- خارطة العودة: 

تخطيط حّيز العودة وتحديات النضال الجماهيري / 
عروة سويطات – مخطط مدن ومستشار تنظيمي، حيفا.
- تعقيب ومالحظة / حاييم يعقوبي – مهندس ومخطط، 

رئيس قسم التصميم المدني في كلية بتسالئل، القدس.
نقاش

16:00 استراحة

16:30 جلسة: من الرؤيا إلى الحقيقة – 
نحو صياغة مجتمع جديد 

رئيسة الجلسة: جمانة أبو عقصة، معليا، 
مستشارة مستقلة بموضوع العدالة االنتقالية. 

- مسارات ممكنة للعودة والتعويض: استعادة منزل 
فلسطيني قائم، كنموذج / 

نوعه ليفي – محامية وطالبة ماجستير، جامعة تل أبيب.
- خطوة خطوة: العودة كضرورة وكحلم / 

عامي آشر – مترجم ومحرر، يافا.
- إشكاليات نظرية في التربية لثقافة العودة / 

روعي زيلبربرغ – طالب دكتوراه ومربٍّ سياسّي؛ جامعة حيفا. 
- نزع الكولونيالية ا�سرائيلية وإنجاز العدالة والعودة / 

بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، 
بيت لحم.

18:10 استراحة

18:30 طاولة مستديرة: 
ندوة تلخيصية مفتوحة مع متحدثين / ات من المؤتمر

رئيس الجلسة: عمر الغباري

20:00 إطالق كتاب جديد من إصدار زوخروت "عودة – 
شهادات متخيلة من مستقبالت ممكنة" – 

 Play Back تضييفات وعرض مسرحي
بعنوان "تصّور العودة"

22:00 إنهاء


