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 الفكرة العامة

اعات ز ي المنطقة يركز   (PCRSC) يعتبر مركز دراسات السياسات وحل البز
ز
ز أول مركز ف ي فلسطي 

ز
التابع للجامعة العربية األمريكية ف

البحث   اعاتعىل  ز البز ي مجال السياسات وحل 
ز
القرار  .األكاديمي ف ينتج أوراق سياستيه منتظمة لصناع  كما يعمل كمركز فكري 

، ز ي فلسطي 
ز
.  و  السياسي ف ي

ز
ي مجال حل الرصاع واالدب والتبادل الثقاف

ز
ز ف ز والمهتمي   يشكل المركز ارضية للباحثي 



 

3 
 

 الملخص التنفيذي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن أيديكم التقرير السنوي لمركز   يسعدنا أن نضع بي 

ع بالجامعة العربية  السياسات ودراسات حل الرصا 

  المركز وكون .  2018األمريكية والذي تأسس عام 

ي طياته   قد 
 فأن هذا التقرير يشمل فن

ً
 تأسس حديثا

عن أنشطة المركز خالل السنوات الثالث  تفاصيل  

 الماضية 

الماضية   الثالثة  السنوات  خالل  المركز  استمر 

 لتنفيذ برامج تهدف اىل تحقيق رؤية 
ُ
بالسعي قدما

تعزز  المركز،   أنشطة  لتنفيذ  المركز  يسع  كما 

اكات المحلية والدولية.   الشر

اصعدة   عدة  نجاحات عىل  المركز  منذ من  حقق 

تأسيسه حيث عمل عىل عقد سلسة من الندوات 

استضاف  شهري،  لقاء  بمعدل  العمل  وورشات 

ي 
فن ن  والمحليي  ن  الدوليي  المفكرين  من  عددا  فيها 

الع الرصاع  رأسها  وعىل  متنوعة  ي موضوعات  رب 

أبرزهم،   من  به  تحيط  ي 
الت  ات  والتغي  إلرسائيىلي 

ر  ي 
الفلسطيتن المفكر  المفكر  الخالدي،  شيد 

 .  األمريكي نعوم تشومسكي

ة لموضوع االرشفة   المركز أهمية كبي  كذلك اوىل 

والتوثيق ومن اجل ذلك عقد العديد من اللقاءات  

خاصة  بحثية  بدراسة  وقام  العمل،  وورشات 

ألر  ي 
الفوتوغرافن األوىل  بأرشيف  االنتفاضة  شيف 

ي هذا  
ن وخارجه. وفن وأماكن تواجده، داخل فلسطي 

أرشيف   من  نسخ  عىل  المركز  حصل  اإلطار 

األوىل  االنتفاضة  أرشيف   ، يعي التشر المجلس 

 وارشيف األفالم. 

الذي  ومن   الدوىلي  المؤتمر  المركز  إنجازات  أهم 

العام   ي 
فن أين؟    2018عقدة  اىل  ن  فلسطي  بعنوان 

ن  ن الدوليي  حيث حرصن المؤتمر عددا من المتحدثي 

ن  تحيط   والمحليي  متعددة  جوانب  لتغطية 

دولية  ات  متغي  ضمن  الفلسطينية  بالقضية 

 وإقليمية ومحلية. 

كما حرص المركز ان يكون منصة ألطالق الكتب 

اإلرسائيىلي ال ي  العرب  الرصاع  تستعرض  ي 
الت  قيمة 

 . ن ن والمثقفي  ن األكاديميي   بي 
ً
 والقت رواجا

خالل السنوات الثالث الماضية تمكن المركز من  

اكات المحلية والدولية العاملة  عقد عدد من الشر

ي نفس المجال. 
 فن

العلمية  باألبحاث  للنهوض  المركز  يسع 

ي بإمكانها انتاج  
معرفة علمية بمجال والدراسات الت 

 حل الرصاعات والمصالحة. 

ي   
المركز  ,  2018عام  فن لتأسيس  األوىل   السنة 

الممول من االتحاد   حصل عىل منحة ايراسموس

وع من  تنفيذ   ي تمكن من خالل هذا المشر األوروب 

األكاديمي   بالتبادل  المتعلقة   األنشطة  من  عدد 

ي ترتيب عدد من التدريبات  
، باإلضافة الت  ي والطالب 

 الخاصة بموضوع حل الرصاعات. 
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 رؤية المركز 

 أهداف المركز
 

ي سةةةةةةةةةياقاتها المحلية  الفلسةةةةةةةةةطينيةالقضةةةةةةةةةية  تهدف اىل دراسةةةةةةةةةة التطورات السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية واالجتماعية عىل 
فن

حات من خالل الدراسةات واالبحاث االكاديمية المتخصةصةة  واإلقليمية، والدولية ، وبلورة سةياسةات ومقي 

 . ي االرسائيىلي ي مقدمتها الرصاع العرب 
ي حل الرصاعات وفن

 فن

 

 

ي تقديم خيا •
ي الفلسةةةةطيتن

وع الوطتن حات سةةةةياسةةةةية لصةةةةناع القرار بما يتماعر مع المشةةةةر رات ومقي 

ي المستقل
 .وتعزيز عملية اتخاذ القرار السياعي الفلسطيتن

 

ي القضةةةةةةةةايا السةةةةةةةةياسةةةةةةةةية بعيدا عن الحزبية والف وية، بحيث  تشةةةةةةةةجيع   •
النقاش الديمقراطي البناء فن

ي 
ي وف اته. يكون المركز حاضنة لجميع وجهات النظر الت 

 تمثل كافة اطياف الشعب الفلسطيتن

 

ي حل الرصةةةةةةةةةاعات والتواصةةةةةةةةةل   •
ن الثقافات  دعم وإسةةةةةةةةةناد تخصةةةةةةةةةلةةةةةةةةةي الماجسةةةةةةةةةتي  فن التابع لكلية بي 

ي هةذين  
ن فن ي الجةامعةة العربيةة االمريكيةة بحيةث يشةةةةةةةةةةةةةةةجع الطال  الةدارسةةةةةةةةةةةةةةةي 

الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةات العليةا فن

ن عىل نشةةةةةةةةر نتائج بحوثهم ودراسةةةةةةةةاتهم اضةةةةةةةةافة اىل ز  يادة الثقافة المعرفية والعلمية التخصةةةةةةةةصةةةةةةةةي 

 لديهم لرفع الكفاءة االكاديمية والعلمية بما يتماعر مع سياسة الجامعة. 
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 أدوات المركز 

من اجةةةةل تحقيق اهةةةةداف المركز والتغلةةةةب عىل جميع التحةةةةديةةةةات كرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت الجةةةةامعةةةةة العربيةةةةة  

عمل المركز ودعم مركز السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات ودراسةةةةةةةةات حل األمريكية كل السةةةةةةةةبل المتاحة من تسةةةةةةةةهيل 

 الرصاع الذي يعمل عىل: 

ي تتقاطع •
مع اهداف  أهدافها   التواصةةةةةل والتنسةةةةةيق مع المراكز والمؤسةةةةةسةةةةةات البحثية الت 

 .المركز عىل المستويات المحلية والعربية والعالمية

 

ي تؤثر ع •
ىل مجريات  االهتمام بقضةايا حل الرصةاعات والتطورات السةياسةية العالمية والت 

ي اإلرسائيىلي 
 الرصاع الفلسطيتن

 

 

ي من شةةةةةةةةأنها مناقشةةةةةةةةة الوضةةةةةةةةع  .إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش •
الت 

ن   ي الةةةداخىلي وكةةةل مةةةا يتعلق بةةةاالحتالل اإلرسائيىلي لفلسةةةةةةةةةةةةةةةطي 
عىل   هوتةةةداعيةةةاتةةةالفلسةةةةةةةةةةةةةةةطيتن

ي 
 الجانب الفلسطيتن

 

ين من طلبة   • ن ن المتمي  ن الثقافات والتبادلع الرصةةةةةةةةةةةةةةةا حل رعاية الطال  الباحثي  وإتاحة   بي 

يكة.  ي التبادل األكاديمي مع الجامعات العالمية والمراكز الشر
 الفرصة لهم للمشاركة فن

 

 

 القيم
 

 الحيادية  

 

 المصداقية 

 الحرية الفكرية  

 

 الشفافية            
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 االمناء  مجلس

 

 مجلس االدارة 

 االدارة التنفيذية 

 مدير المركز-

 المساعد االداري-

 األرشيف البصري  البحث األكاديمي 

 

 أنشطة المركز 
االتصال والتعاون  

 الدولي والمحلي 

 الهيكلية التنظيمية

 يقوم مجلس األمناء بدعم إدارة المركز ويقر الميزانية مجلس األمناء، 

 هو هيئة استشارية تساهم في رسم خطة المركز وإقرار الخطط المقدمة من قبل إدارة المركز ، مجلس اإلدارة

 مساعد إداري  المركز،مدير اإلدارة التنفيذية، 

 والتعاون الدولي والمحلي المركز، االتصالالبحث األكاديمي، األرشيف البصري، أنشطة الوحدات، 
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 دائرة البحث العلمي 

اف عىل انتاج االبحاث العلمية واالوراق السياساتية ي االرسر
ي تخدم حقىلي حل  تختص هذه الدائرة فن

الت 

ن الثقافات الرصاع واالد  والتواصل ي ترتبط بتطورات القضية الفلسطينية عىل  بي 
بالتحديد القضايا الت 

ي 
جميع االصعدة كما وتسع دائرة البحث العلمي اىل انتاج اوراق سياساتية مختصة تخدم صناع القرار فن

 رسم سياساتهم وتصوراتهم 

ونطمح من خالل هذه الدائرة اىل انتاج دورية فصلية تحتوي عىل مجموعة من المقاالت المتخصصة  

ن الثقافات.  والتواصل واالبحاث ذات العالقة بموضوع حل الرصاع واالد    بي 

، الذي   ي المركز عىل تنظيم مؤتمرها السنوي الدوىلي
وتعمل هذه الدائرة بالتعاون مع الدوائر االخرى فن

 المستجدات عىل الساحة الفلسطينية والدولية.  رز أبيناقش  

 دائرة االرشيف 

 

ي هذا 
ي سواء المرئية منها او المكتوبة، فن

تعمل هذه الدائرة عىل حفظ الوثائق التاريخية المتعلقة بالشعب الفلسطيتن

 ، يعي النطاق تم جمع بعض الصور الفوتوغرافية المتعلقة باالنتفاضة االوىل، واالفالم الوثائقية وجلسات المجلس التشر

ي لموقع اإلالوسيتم وضع هذه عىل 
ي فن
وبن ي  سعي المركز عىل حفظ الذاكرة الجمعية للشعب ار إطكي 

الفلسطيتن

ي بناء الرواية الوطنية الفلسطينية. 
 والمساهمة فن
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ي المركز بما يخدم رؤية المركز وأهدافه 
ف هذه الدائرة عىل تفعيل االنشطة الشهرية فن اتيجية. تشر تركز هذه   االسي 

ي وطال  حل الرصاع واالد  والتواصل
ي تخدم المجتمع المدبن

ن الثقافات االنشطة عىل الفعليات الت  ، وتتنوع بي 

ن  ها وجلسات مستديرة ، حلقات نفاش ، اطالق كتب و  ندوات،بي   . غي 

 

 دائرة االتصال والتعاون الدولي

يكة من أجل زيادة التعاون  تعمل هذه الدائرة عىل خلق قنوات اتصال وعالقات مع المؤسسات المحلية والدولية الشر

ي 
ك وخلق بي ة تبادل معرفن ن ال وأكاديمي المشي  ات بي  ي تشاركنا االختصاص  من خالل تبادل الخي 

مؤسسات والمراكز الت 

 . واالهتمام

   أدوات التواصل االجتماعي كما تعمل هذه الدائرة عىل عكس صورة المركز وإنجازاته من خالل استخدام  
َ
المختلفة، وايضا

. باإلضافة اىل ابراز هوية المركز وأهدافه عىل كافة  
ً
ي يقوم بها المركز اعالميا

 األصعدة. تغطية كافة األنشطة والفعاليات الت 

 دائرة االنشطة 
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 مجلس االدارة 
 رئيس مجلس االدارة 

  

 إياد يعقوب  د.      

ي العلوم الصحية البي ية وتكنولوجيا المياه 
 أستاذ مساعد فن

ً
ي الجامعةيشغل حاليا

العربية األمريكية.   فن

،    2016عام   ي
سينسيناب  جامعة  من  البي ية  الهندسة  مجال  ي 

فن الدكتوراه  درجة   أوهايو، حصل عىل 

يت عام   ن د. يعقو         . 2000الواليات المتحدة األمريكية. حصل عىل درجة الماجستي  من جامعة بي 

ي مجال الهندسة المدنية / هندسة البي ة من نفس الجامعة  
.  عمل  1997حصل عىل بكالوريوس فن

ي سلطة المياه الفلسطينية حت  
 . 2009كرئيس لقسم البحث والتطوير فن

 

 اعضاء مجلس االدارة

 بروفسور ايمن يوسف       

 

ن أ ي جني 
ي الجامعة العربية األمريكية فن

ن منذ العام    \ ستاذ جامعي يعمل فن .  حاصل عىل درجة 2003فلسطي 

الدولية من جامعة   العالقات  ي 
فن العام    M.S University of Barodaالدكتوراه  ي 

فن الهند  ي 
له  2000فن  .

اعدة: العالقة مع تركيا العديد من الكتب والمقاالت العلمية المحكمة، ومنها كتا " إرسائيل والقوى الص

ن والهند وروسيا" من منشورات مدار للدراسات اإلرسائيلية  ي برنامج ماجستي   2011والصي 
. يحاضن حاليا فن

  ، ن ي فلسطي 
فحل الرصاعات والتنمية فن ي برامج الماجستي  والدكتوراه.   وأرسر

ة أطروحات فن عىل أكير من عشر

ي حل الرصاعات واألمن
ي والنخبة السياسية والحركات    له اهتمامات بحثية خاصة فن

ي والمجتمع المدبن
اإلنسابن

ايت، االميد  سيت وماري كوري وايراسموس بلس. إاالجتماعية. حاصل عىل منح فلي 
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 د. دالل عريقات  

ي الجامعة العربية األمريكية وأستاذ   
 نائب الرئيس للعالقات الدولية فن

ً
الدبلوماسية   فيمساعد  تشغل حاليا

ي الجامعة منذ عام  
ي فن اتيج  ي صحيفة القدس منذ 2015والتخطيط االسي 

. عريقات كاتبة مقال أسبوعي فن

ي  2016عام   اتيج  ي التواصل االسي 
. عملت كمستشار 18  -2017. عملت كمستشار أول لرئيس الوزراء فن

اإل  المتحدة  األمم  نامج  لي  ية  البشر التنمية  تقرير  لكتابة  للسياسات  عام  أول  ي 
فن ن  لفلسطي  ي 

.  2015نماب 

ن   زيت بي  ي جامعة بي 
ي كلية الحقوق واإلدارة العامة فن

. دالل  12-2011عملت عريقات كأستاذ مساعد فن

ي اإلدارة العامة من جامعة باريس األوىل السوربون 
، ودرجة  2011عريقات حاصلة عىل درجة الدكتوراه فن

وست جامعة  من  الدبلوماسية  الدراسات  ي 
فن لندن  الماجستي   ي 

فن العلوم   2004منسي   ي 
فن وبكالوريوس 

 . 2003السياسية من الجامعة األردنية 

  

 

 ناهد حبيب للا  د. 

ي  
. د ناهد باحثه فن ن ي فلسطي 

ي الجامعة العربية األمريكية فن
ي كلية الدراسات العليا فن

عضو هي ة تدريس فن

ي  
ي وعلم االجتماع السياعي وعلم االجتماع الثقافن

ق األوسط بشكل علم االجتماع الديتن ن عىل الشر كي 
مع الي 

ن بشكل خاص. ح ي علم االجتماع مناصلة  عام وإرسائيل / فلسطي 
 للبحوث  New School  الدكتوراه فن

ي نيويورك عام 
 . 2015االجتماعية فن

ي عام  
ي حقوق اإلنسان والديمقراطية من جامعة مالطا فن

.  2006حصلت عىل درجة الماجستي  الثانية فن

ق ميشيغان عام  د. ناهد   ي دراسات المرأة من جامعة رسر
. 2003حصلت عىل درجة الماجستي  األوىل فن

ي 
ي من جامعة حيفا. كتبت العديد من المقاالت فن ن ي علم اآلثار واألد  اإلنجلي 

وعىل درجة البكالوريوس فن

 موضوع الهوية وحل الرصاعات. 
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   د. نضال الجيوسي  

ي أساليب 
اعاتدكتوراه فن ن ي حل الين

ة عملية فن اجم والمنشورات، لديه خي  ات الي   التدريب وله عشر

اعات مثل كتا   ن ي مجال حل الين
حائز عىل جائزة دولية  ،Conflict to Respondنقل اىل العربية عدة كتب فن

ي اللغات وماجستي   
اعات، ويحمل شهادة ماجستي  فن ن ي المصالحة وحل الين

بي  دوىلي من بريطانيا، خباإلدارة  اخر  فن

وع دوىلي تابعة للبنك الدوىلي    40حيث قاد أكير من  
ي تحاد  إل او مشر ق الوسط وشمال أفريقيا   األوروب   . لمنطقة الشر

ي 
ن لبعثة التعاون الفلسطيتن ي للتعليم العاىلي حيث مكن الجامعات الفلسطينية من الفوز األممثل فلسطي  ، وروب 

ي األتحاد اإل بمشاريةةةةع ومنح  ي  األكاديمي بادل ، فضال عن تعزيز التوروب  ن الجامعات الفلسطينية والعالم العرب  بي 

ي اتحاد الجامعات  
، عضو فاعل فن ي عولمة التعليم  وروبيةاألوالدوىلي

مثل ،  والعربية، حائز عىل جائزة دولية فن

ي 
ن فن ن  84فلسطي  ي فلسطي 

ي فن
، قاد فريق بناء خطة األمن الغذاب   . مؤتمر علمي دوىلي
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 مديرة المركز 
   روال شهوان

ي الجامعة العربية  رصاع  حل الودراسات  مركز السياسات    ةدير م
ي وزارة    ،األمريكيةفن

بدأت حياتها المهنية فن

ي هي ة اإلذاعة الفلسطينية كرئيسة    السينما،الثقافة الفلسطينية كمديرة لدائرة أرشيف  
قبل أن تنتقل للعمل فن

ي حيث استطاعت  
ارشيف األفالم منظمة التحرير   وجمع  االرشيف الرقمي تأسيس  لوحدة األرشيف المرب 

 الفلسطينية 

ي الدراسات السينمائية   
ي حل ال  حصلت  ،واألرشيفطالبة دكتوراة فن

الجامعة   من  رصاععىل درجة الماجستي  فن

.   -العربية االمريكية ن ي التاريةةةةخ    فلسطي 
زيت فن حصلت السيدة شهوان عىل درجة البكالوريوس من جامعة بي 

 والعلوم السياسية.  

أبحاث ومقاالت ت عدة  الفلسطينية  حول  نشر ي البرصي  ودور األرشيف    الذاكرة 
الهوية والرواية   فن صناعة 

ي عدة مؤتمراتشاركت  الوطنية،
 .حول الذاكرة واالرشيف البرصي فن

 

 أنشطة المركز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعمل مركز السياسات ودراسات حل الرصاع عىل تنفيذ أنشطة مختلفة تخدم اهداف المركز 

 مؤتمرات   •

ات وندوات   •  محاضز

 طالق كتب إ •

 ورش عمل   •

 عروض أفالم  •

   بالمشاري    عأنشطة متعلقة  •

 

 

 المؤتمر السنوي
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ً
ي الجامعة العربية األمريكية مؤتمرا

ي مقره بمدينة رام  نظم مركز السياسات ودراسات حل ا الرصاع فن
دوليا فن

ة من  ن للفي  ن 2018يونيو  25-22هللا بفلسطي  . الهدف الرئيسي للمؤتمر هو توفي  منصة لألكاديميي 

ي قد تكون بمثابة األساس ألفكار مبتكرة 
ن لتحديد واستكشاف القضايا والفرص والحلول الت  والسياسيي 

 . ن ي فلسطي 
 تقدم لصناع القرار فن

 : لمركز المجاالت التالي تناول المؤتمر األول ل

ي حل الرصاع
 دور وسائل التواصل االجتماعي فن

 القانون الدوىلي ودبلوماسية األمم المتحدة وانعكاسها عىل القضية الفلسطينية   

ي اإلرسائيىلي  مفاوضات  ال 
 كأداة لحل الرصاع الفلسطيتن

ن السياسة والمقدس   مدينة القدس بي 

 

 

   

 التاريخ  المتحدثين  المؤتمرعنوان 

االقليمية    في ظل المتغيرات المحلية،
 والدولية … فلسطين الى اين

 24/6/2018-22 دوليين ومحليين   متحدثين 

 المؤتمرات 
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الرواية الوطنية بين ذاكرة  مؤتمرا حول 
 .الماضي واالستراتيجيات المستقبلية

مع الممثلية البولندية في   وبالتعاون
 فلسطين

أكاديميين ومختصين فلسطينيين  
 وبولنديين 

23/10/2021 



 

15 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المركز   إطار كون  ي 
فن المركز  أنشطة  تندرج 

الحرة   لآلراء  وعربية  فلسطينية  منصة 

ي العديد من القضايا الفلسطينية، 
والناقدة فن

ي  
والعربية، والعالمية، ومحاكاة التحديات الت 

بها   كافة تمر  عىل  الفلسطينية  القضية 

الندوات الحوارية   .األصعدة إن تنظيم هذه 

ي اثراء المعرفة بكل 
واألكاديمية، لها دور بارز فن

لطلبة   ن  والمهتمي  ن  لألكاديميي  أنواعها 

وطلبة  خاصة،  األمريكية  العربية  الجامعة 

ن بشكل عام  . فلسطينيي 

 

 

ي 
ز
قدم المركز العديد من الندوات ف

عة تندرج ضمن  مواضيع متنو 

 اهتمامات المركز 

 المحاضرات والندوات 
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ة الفعالي المتحدث  الحضور الشهر  

10/3/2018 

شارك بالندوة طالب  
  كلية – الجامعة األمريكية 

  -الدراسات العليا 
تخصصي حل الصراع  

 الثقافي  واألدب والتواصل 

سفير   – حسام زملط دكتور 
 فلسطين في واشنطن 

محاضرة عن الدبلوماسية الفلسطينية  

 ودورها في نشر القضية الفلسطينية 

22/4/2018 
طالب الجامعة األمريكية  

  –العليا  ت كلية الدراسا –
 والمهتمين 

توماس  بروفسور  
ل.تومبسون وبروفيسور  

  عة جام –وانغراد يلم 
 كوبنهاجن في الدنمارك 

ندوة بالتعاون مع البيت الدنماركي لكتاب "  
 الماضي بعيد المنال  

 طالب حل الصراع  14/5/2018
 دكتور برندن براون 

 ترينتي   ةجامع

لهويات المتنازع عليها: أيرلندا الشمالية  ا
 الموعود  السالم

 

1/8/2018 

طالب الدراسات العليا في  
الجامعة العربية االمريكية  

من تخصصي حل  
الصراع واالدب  

 والتواصل بين الثقافات 

 فريحات  دكتور إبراهيم 
  حققت  القرن صفقة بعنوان " محاضرة  
 " بالمفاوضات   ه لم تحقق ما  إلسرائيل 

8/10/2018 
  النوع  ممثالت  

 الوزارات  في  االجتماعي 

  منتهى  المناضلة  االستاذة
  افريقيا  جنوب   وسفير جرار،

  أشرف السيد  فلسطين في
 سليمان 

)تجارب  الوطني  دور النساء في النضال 
من جنوب افريقيا وفلسطين( بالتعاون مع  

 سفارة جنوب افريقيا 

21/12/2018 

طالب الجامعة العربية  
كلية الدراسات  -االمريكية

تخصصي حل    -العليا
الصراع واالدب  

 والتواصل بين الثقافات 

وزير   - دكتور ايهاب بسيسو
 الثقافة 

فلسطينية في ظل  صياغة رواية وطنية 
 التعددية الفلسطينية 

29/11/2018 
طالب الدراسات العليا،  

أكاديميين، وممثلي  
 المجتمع المدني 

بروفيسور ديرموت بروف  
وبروفيسور ماكس دو  

 بالسس 

فلسطين والقانون الجنائي والدولي بين  
النظرية والتطبيق بالتعاون مع وزارة  

 الخارجية 

27/4/2019 
الدراسات العليا،  طالب 

أكاديميين، وممثلين من  
 المجتمع الدني 

عن المؤسسة  ممثلون  
 السويسرية للسالم 

 روال شهوان 

محاضرة حول االرشيف في المفهوم  
الدولي وبالتحديد عن دور االرشيف في  

 مناطق الصراع 
 وتقديمه بالمفهوم الفلسطيني 

1/6/2019 
طالب الجمعة العربية  

كلية الدراسات  -االمريكية
العليا تخصصي حل  

شارك في الندوة المدير  
السابق لمؤسسة كونراد  

مارك فرانك   السيد  نور ياد 

االوروبية  محاضرة بعنوان االنتخابات 
المقبلة وتأثيرها على سياسة اوروبا تجاه  
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واالدب  الصراع 
 بين الثقافات   والتواصل 

والدكتور المتخصص  
بالدراسات االوروبية أمجد  

 ابو العز
 

مع مؤسسة    ونالقضية الفلسطينية بالتعا 
 ور اني كونراد أد 

7/11/2011 
طالب برنامج حل  

 الصراع
 الصراع في اسبانيا  خبير ومحاضر اسباني 

25/8/2020 
طالب الدراسات العليا،  

أكاديميين، وممثلي  
 المجتمع المدني 

الكواكبي، المدير   د.سالم
التنفيذي للمركز العربي  

لالبحاث ودراسة السياسات  
 في باريس 

أ.عريب النتاوي، كاتب  
عمود في جريدة الدستور  

 االردنية 
أ.د.عبدهللا خليفة الشايجي،  
رئيس قسم العلوم السياسية  
السابق في جامعة الكويت  

ومدير برنامج العلوم  
 السياسية للدراسات العليا 

بيع العربي مع االحتالل  تسارع التط 
 االسرائيلي 

3/10/2021 
طالب الدراسات العليا  

 وأكاديميين 
سفير جمهورية الهند لدى  
 فلسطين السيد سونيل سونار 

تجربة غاندي النضالية في ذكرى مرور  
عام على ميالد غاندي، بالتعاون مع   150

 السفارة الهندية 

19/10/2020 
طالب الدراسات العليا،  

أكاديميين، وممثلي  
 المجتمع المدني 

المفكر االمريكي  
 البروفيسور نعوم تشومسكي 

السياسة الخارجية االمريكية ازاء الشرق  
االوسط وانعكاساتها على القضية  

 الفلسطينية 
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 التاريخ  الحضور المتحدث  عنوان النشاط 

كتاب "المثقف القلق   إطالق
 ضد المثقف اليقين" 

الكاتب واالكاديمي  
 د.خالد الحروب 

طالب كلية الدراسات العليا في 

الجامعة العربية األمريكية، 

 أكاديميين، وممثلي المجتمع المدني
3/10/2018 

كتاب حرب المئة   إطالق
 عام على فلسطين " 

البروفيسور رشيد  
 الخالدي

الجامعة  طالب الدراسات العليا في 

العربية األمريكية، طالب ماجستير  

العلوم السياسية في جامعة الخليل 

 أكاديميين، وممثلي المجتمع المدني

22/6/2020 

كتاب "دبلوماسية   إطالق
االتحاد االوروبي  
والصراع العربي  

-1967االسرائيلي 

2019" 

 د.اندريه برسون 
طالب كلية الدراسات العليا في 

الجامعة العربية األمريكية، 

 أكاديميين. 
4/11/2020 

    

 

اطالق ومناقشة كتب
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 عنوان النشاط  المتحدثون  حضورال التاريخ 

20/3/2019  

الدراسات العليا في طالب كلية 

الجامعة العربية األمريكية، 

أكاديميين، وممثلي المجتمع 

 المدني

 

عرض فيلم إدوارد سعيد  
مع   ه بحضور المخرجة ونقاش

عالء العزة   . الطلبة وتقديم د 
 جامعة بيرزيت 

 

 

 

 عروض أفالم 
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 التاريخ الحضور عنوان النشاط

المخرجة   -  الفلسطينية أرشيف السينما 
 االلمانية مونيكا ماورر 

المؤسسات االرشيفية من مختلف  
 القطاعات االهلية والرسمية 

13/10/2019 

 الفلسطيني  باألرشيف سبل النهوض  

طالب الدراسات العليا في الجامعة  
العربية االمريكية، طالب ماجستير  
العلوم السياسية في جامعة الخليل،  

 مجتمع المدني أكاديميين وممثلي ال

22/6/2020 

كيفية توحيد مفاهيم ومنهجيات  
االرشفة، الخبيران السيدة اورسينا  
 بنتيل والسيد كورسين بلومن ثال 

أكاديميين وممثلين من المؤسسات  
الخاصة والرسمية والعاملين في  

 االرشيف 
25/4/2019 

 ورشات عمل 
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والناشطين المجتمعيين   األكاديمييندور 
 في ملف المصالحة  

بالتعاون مع مركز اعالم حقوق  
 االنسان والديموقراطية )شمس( 

أكاديميين وممثلي المجتمع المدني في  
 كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 

23/6/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن المشروع:   

 

 أنشطة نفذت من خالل مشروع ايراسموس 
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والمصالحة الرصاعات  حل  موضوع  أهمية  عن  وع  المشر فكرة  مركز    ،انبثقت  وجود  وعدم 

ن والمنطقة العربية يتناول   ي فلسطي 
موضوع.  هذا المتخصص فن

ي هذا   بهذا القطاع  ومن أجل النهوض
وتعزيز الكفاءة الوطنية فن

العربية األمريكية  الجامعة  وع من قبل  تقديم مشر تم  المجال 

ي أبحاث حل الرصاعات  
تحت عنوان " تعزيز الكفاءة الوطنية فن

وب مع  والمصالحة".  المحلية  اكة  الخليل  الشر جامعة  من  كل 

اكة جامعة فر و   بشر
ً
درش  يالجامعة اإلسالمية بقطاع غزة، وايضا

 .  أللمانية، وجامعة غرناطة بإسبانياشيلر ا

 

 يهدف المشروع الى:

ي القطاع.   -1
ن فن  تعزيز الكفاء الوطنية للعاملي 

ي   -2 يكة والجامعات األوروبية   تعزيز التبادل الطالب  ن الجامعات الفلسطينية الشر  بي 

ي حقل حل الرصاعات وقطاعات أخرى ذات عالقة.   -3
ن فن  زيادة المعرفة العلمية للطال  الدارسي 

ن الجامعات الفلسطينية والجامعة االوروبية  -4  تعزيز التعاون بي 

 

 

 التاريخ  المشاركين  النشاط 

- جامعة ترينتي  – إطالق المشروع 
 ايرلندا

الطاقم األكاديمي من جميع  
الجامعات الشريكة. الخليل،  

 المانيا -اإلسالمية، فردرش شيلر 
9/3/2019 
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دورة تدريبية لطالب حل الصراعات في  
 اسبانيا -جامعة غرناطة 

 شارك: 
 ثماني طالب من الجامعة األمريكية 

 طالب من جامعة الخليل  4
24/11/2019 

 

األكاديمي من  زيارة أكاديمية للطاقم 
 الجامعات الشريكة في المشروع 

 مشاركين من الجامعة األمريكية  3

 مشركين من جامعة الخليل 3

 مشارك من جامعة فريدريش شيلر 

24/11/2019 

دورة تدريبية لطالب الدراسات العليا في  
الجامعة اإلسالمية حول حل الصراع  

 والمصالحة

طالب الدراسات العليا في حقلي  ال
 العالقات الدولية والعلوم السياسية. 

من شهر   شهرين ابتداءعقدت على مدار  
  2020ر ب ميشهر نوف-2020سبتمبر 

 اسبوعي. بواقع لقاء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال  باإلضافة  
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 الشراكات الدولية
 

 

 

ي 
يعي الفلسطينز  الحصول عىل أرشيف جلسات المجلس التشر

ز ورقمتنها وارشفتها وإعطاء    من تلفزيون فلسطي 

ي  
يعي الفلسطينز  نسخة للمجلس التشر

 

 

 

 تجميع صور االنتفاضة األول  

ز  ز ومحليي   من عدة مصورين دوليي 

 

 

 

 

وع  يكة بالمشر  تزويد الجامعات الفلسطينية الشر

ونية (  فر ، انظمة الكبر  بأجهزة  فيديو كونفرنس ، سب 



 

25 
 

 

 

 – Swiss Peaceالمؤسسة السويسرية للسالم 

 

 

  – Forward Thinking معهد التفكير المستقبلي

 

 

 

  JANA Center  - نا  لدراسات المصالحة مركز يا

Reconciliation Studies   

 

 

 

  Carter Center  -مركز كارتر 
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 اللقاءات 
 

 

ز من اجل التشبيك   يكة عقد وزيادة التعاون والتنسيق بي     المركز والمؤسسات الشر

   -المؤسسات الدولية والمحلية منها: المركز العديد من اللقاءات مع 
 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الممثلية السويسرية

 المثلية الهندية 

  سفارة جنوب افريقيا

 ممثلية ايرلندا 

 الممثلية البولندية 

 

 مؤسسة روزا لوكسمبورغ

 مؤسسة كونراد 

 البيت الدنماركي 

 مركز كارتر 

 

 مؤسسة مسارات 

 مؤسسة شمس 

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية  

 مؤسسة فيصل الحسيني

 مركز دراسات منظمة التحرير الفلسطينية 
 

 الممثليات 
 

 المؤسسات الدولية 
 

 المؤسسات المحلية


