
In Cooperation Withبالتعاون مع

برناجم املؤمتر

 :Our Partnersشركاؤنا: 



 اليوم األول - امجلعة ٢٤ / ١١ 
 جامعة بريزيت - قاعة ٢٤٣ ملحق معهد الحقوق 

غزة، تل الهوى - فندق الروتس القديم

خلفيات تارخيية
تعالج الجلسة األوىل أسئلة بشأن السياق التاريخي وطرق تفسري االنتفاضة وفهمها. وسرتكز الندوة عىل ديناميكيات القيادة وسياسات 

التنظيامت ومنظمة التحرير الفلسطينية.

 تسجيل: ١٢:٤٥ – ١٣:٠٠        

 إفتتاح: ١٣:٠٠ – ١٣:٣٠           

كلمة جامعة بريزيت – عبد اللطيف أبو حجلة )رئيس الجامعة(

كلمة مؤسسة الدراسات الفلسطينيَّة – خالد فراج )مدير عام املؤسسة(

 السياق التاريخي وأسباب االنتفاضة ١٣:٣٠ – ١٤:٣٠              

 )إدارة الجلسة: منري فخر الدين - جامعة بريزيت(

 ماهر الرشيف – الخلفيات التاريخية والسياسية لالنتفاضة

جورج جقامن – إشكاليَّة تحديد األسباب يف التاريخ: االنتفاضة األوىل منوذجاً

 اسرتاحة: ١٤:٣٠ – ١٤:٤٥           

ندوة: القيادة املوحدة والتنظيامت اإلسالمية ومنظمة التحرير ١٤:٤٥ – ١٧:٣٠            

 )إدارة الجلسة: غادة املدبوح - جامعة بريزيت(

 بسام الصالحي 

 جامل زقوت 

 حسن يوسف

 سمري شحادة

 رباح مهنا

 عمر عّساف 

غازي حمد

 اليوم الثاين - السبت ٢٥ / ١١ 
 جامعة بريزيت - قاعة ٢٤٣ ملحق معهد الحقوق 

غزة، تل الهوى - فندق الروتس القديم

السياسة واملجمتع
تعالج الجلسات جملًة من القضايا، مثل دور منظمة التحرير والعمل السيايس الفلسطيني؛ واألثر الدويل؛ وتجارب فردية وجمعية يف التعبئة 

والتأقلم واملقاومة.

 تسجيل: ٠٩:٠٠ – ٠٩:٣٠        

أثر االنتفاضة يف السياسة الفلسطينية واملناَصة الدولية ٠٩:٣٠ – ١١:٠٠        

 )إدارة الجلسة: جورج جقامن - جامعة بريزيت(

 غسان الخطيب – عالقة الداخل بالخارج يف سياق االنتفاضة الفلسطينية الكربى

 ممدوح العكر – إرادة الشعب الفلسطيني: بني االنتفاضة ومنظمة التحرير

عمرو سعد الدين – جذور مقاطعة إرسائيل الحالية يف االنتفاضة األوىل: استمرارية ومتايزات

 اسرتاحة: ١١:٠٠ – ١١:١٥           

 التعبئة الجامهريية يف االنتفاضة: االقتصاد والتعليم واملجتمع ١١:١٥ – ١٣:١٥           

 )إدارة الجلسة: عالء جرادات – مؤسسة الدراسات الفلسطينية(

 ياسمني صالح ورجا الخالدي – األبعاد االقتصادية لالنتفاضة األوىل يف سياق املسار التنموي الفلسطيني



 جو كيليس – التعلّم بدون مدارس: أثر االنتفاضة األوىل عىل برنامج األونروا التعليمي

 نادية أبو زاهر – تأثري االنتفاضة األوىل عىل نوعية رأس املال االجتامعي

هديل قزاز – تأمالت حول تجارب النساء يف العمل االقتصادّي والتنموّي يف غزّة خالل االنتفاضة األوىل

غداء: ١٣:١٥ – ١٤:١٥ 

 شهادات من االنتفاضة ١٤:١٥ – ١٥:٤٥         

 )إدارة الجلسة: هديل قزاز – باحثة يف التنمية(

 إدريس جرادات

 عبد الرحيم غانم

 عدنان إدريس السلقان

 عزة الكفارنة

عصام يونس

 سياسات السيطرة اإلرسائيلية عىل الجسد والسكان ١٥:٤٥ – ١٦:٤٥            

 )إدارة الجلسة: مهند مصطفى- مدى الكرمل: املركز العريب للدراسات االجتامعية التطبيقية(

 سهاد ظاهر-ناشف – تجليات السيادة واملُقاومة يف جسد الفلسطيني/ة: انتفاضة ١٩٨٧ كنقطة تحوُّل

وليد حباس – االنتفاضة األوىل وحق تقرير املصري: التحوالت يف السياسات اإلرسائيلية تجاه السكان واألرض

 اليوم الثالث - األحد ٢٦ / ١١ 
 جامعة بريزيت - قاعة ٢٤٣ ملحق معهد الحقوق 

غزة، تل الهوى - فندق الروتس القديم

العمل النضايل – املايض واحلارض
تركز الجلسات عىل آليات العمل النضايل والتعبئة وسياسات الذاكرة والتمثيل.

 تسجيل: ٩:٣٠ – ١٠:٠٠

 آليات الحراك ١٠:٠٠ – ١١:٣٠

 )إدارة الجلسة: لورد حبش – جامعة بريزيت(

 روجر هيكوك – انتفاضة سنة ١٩٨٧: قوة الجامهري

 صالح عبد الجواد – ضد االحتالل، ويف سبيل الحرية: أدوات التعبري والتعبئة السياسية يف االنتفاضة األوىل )البيانات، شعارات الجدران، امللصقات(

عامد الصوص – حامس واملقاومة الشعبية: أمناط التعبئة والسيادة الداخلية

اسرتاحة: ١١:٣٠ – ١١:٤٥

 شهادات من االنتفاضة ١١:٤٥ – ١٣:١٥

 )إدارة الجلسة: رنا بركات – جامعة بريزيت(

 زكريا اآلغا

 يونس الجرو

 محمد ميعاري

 محمد فارس جرادات

يعقوب عودة

غداء: ١٣:١٥ – ١٤:١٥

 الذاكرة ومتثيالت االنتفاضة ١٤:١٥ – ١٦:١٥

 )إدارة الجلسة: سليم متاري – مؤسسة الدراسات الفلسطينية(

 أمل زايد – التعليم يف مواجهة االحتالل: ذكريات من االنتفاضة الفلسطينية األوىل

 عالء العزة – ذاكرة االنتفاضة: الزمن واملامرسة

 محمد العطّار – فلسطني يف “التايم”: الصورة املتغرية للفلسطينيني يف اإلعالم األمرييك

مّي عودة – البحث يف صور من االنتفاضة



 اليوم الرابع - الثالثاء ٢٨ / ١١ 
كليمنصو، بريوت – دار النمر للفن والثقافة

ـِ يم املرصي )١٠٣ دقيقة، ٢٠١٥( ١٨:٣٠ ٣٠٠٠ ليلة - فيمل ل
بوحي من قصة حقيقية، يُخرب فيلم ٣٠٠٠ ليلة الذي صوِّر يف زنزانة حقيقية، عن قصة مدرِّسة فلسطينية متزوجة حديثاً تُعتقل 

وتُحتجز بالخطأ يف سجن إرسائييل، حيث تلِد ابنها. من خالل رصاعها لرتبية ابنها خلف القضبان، يتتبع الفلم رحلة األُم لألمل، 

والصمود، والبقاء.

 اليوم اخلامس - األربعاء ٢٩ / ١١ 
كليمنصو، بريوت – دار النمر للفن والثقافة

ـِ عامر شوميل وباول كوان )٧٥ دقيقة، ٢٠١٤( ١٨:٣٠ املطلوبون ال ١٨ - فيمل ل
أثناء االنتفاضة الفلسطينيَّة األوىل عام ١٩٨٧. دعا القادة الفلسطينيّون املجتمَع املحيّل إليجاد بدائل عن املنتجات اإلرسائيليَّة. فقامت 

مجموعة من الناشطني الفلسطينيّني بإنشاء مزرعة إلنتاج الحليب واألجبان واأللبان بثامنية عرش رأًسا من األبقار. وما إْن ينجح 

»حليُب االنتفاضة« حتّى يأمر الجيش اإلرسائييّل بإغالق املزرعة معلًنا األبقاَر خطرًا عىل األمن القومّي. يواظب الناشطون عىل العمل، 

مخبئني األبقار ويستمرون يف إنتاج الحليب الفلسطينّي. هذه قصة املطاردة التي يخوضها أقوى جيش يف الرشق األوسط ضّد ١٨ بقرة.

 اليوم السادس - امخليس ٣٠ / ١١ 
كليمنصو، بريوت – دار النمر للفن والثقافة

الثقافة
هذا الجزء من املؤمتر يركز عىل مكانة االنتفاضة يف الثقافة الفلسطينية.

 التسجيل: ٩:٣٠ – ٩:٤٥

 ترحيب: ٩:٤٥ – ١٠:٠٠

 دار النمر للفّن والثقافة

مؤّسسة الدراسات الفلسطينيَّة

 جوانب تاريخية ١٠:٠٠ – ١١:٠٠

 )إدارة الجلسة: خالد فراج – مؤسسة الدراسات الفلسطينية(

 ماهر الرشيف – الخلفيات التاريخية والسياسية لالنتفاضة

سليم متاري – الربجوازية الصغرية: من عصب االنتفاضة إىل دودة الثورة

اسرتاحة:١١:٠٠ – ١١:١٥

 الثقافة واالنتفاضة ١١:١٥ – ١٣:١٥

 )إدارة الجلسة: رشا صالح – دار النمر للفن والثقافة(

 سعاد العامري – فلسطني بال أسامء وبال وجوه

 خالد عليّان – اإلنتاج الفنّي يف االنتفاضة

 خالد حوراين – االنتفاضة كحدث فني

عامر شوميل – معضلة املشهد األخري يف فيلم عن االنتفاضة

 غداء: ١٣:١٥ – ١٤:١٥



Day 4 - Tuesday November 28, 2017  
Clemenceau, Beirut - Dar El-Nimer for Arts and Culture - Beirut, Lebanon

3000 NIGHTS – A film by Mai Masri (2015, 103 min) Time: 18:30

Inspired by a true story and shot in a real prison, ”3000 Nights“ tells the story of a -newlywed Palestinian schoolteach-

er who is falsely arrested and incarcerated in an Israeli prison where she gives birth to her son. Through her struggle to 

raise her child behind bars, the film traces a young mother’s journey of hope, resilience, and survival against all odds.

Day 5 - Wednesday November 29, 2017  
Clemenceau, Beirut - Dar El-Nimer for Arts and Culture - Beirut, Lebanon

The Wanted 18 – A film by Amer Shomali & Paul Cowan (2014, 75 min) Time: 18:30

During the First Intifada, local leaders called for producing national goods to replace Israeli products. A number of 

activists responded to the call and opened a farm with 18 cows in order to produce local milk and dairy products. As 

soon as the project succeeded, the Israeli military ordered to shut down the farm under the pretext of Israeli national 

security. The activists then took the cows underground and continued to produce the dairy goods. The film tells the 

story of the strongest army in the Middle East chasing 18 cows. 

Day 6 - Thursday November 30, 2017  
Clemenceau, Beirut - Dar El-Nimer for Arts and Culture - Beirut, Lebanon

Culture
This part of the conference examines the place of the first Intifada in Palestinian culture. 

Registration and Coffee 09:30 – 09:45   

Opening – Dar El-Nimer for Arts and Culture 09:45 – 10:00  

Historical Overview  10:00 – 11:00         

)Moderator: Khaled Farraj – Institute for Palestine Studies( 

Maher Charif – Historical and Political Backgrounds 

Salim Tamari – The Petty Bourgeoisie: From the Spark of the Rebellion to a Counter-revolutionary Worm

Break 11:00 – 11:15  

Intifiada and Culture 11:15 – 13:15        

)Moderator: Rasha Salah – Dar El-Nimer for Arts and Culture( 

Suad Amiry – Nameless and Faceless Palestine 

Khaled Elayyan – Artistic Production in the Intifada 

Khaled Hourani – The Intifada as an Art Event 

Amer Shomali – The Dilemma of the Final Scene in a Film about the Intifada

Lunch 13:15 – 14:15         



Lunch 13:15 – 14:15

Memories from the Intifada 14:15 – 15:45             

)Moderator: Hadeel Qazzaz – Researcher( 
Abd El Raheem Ghanem 
Adnan Idrees Al-Salqan 
Azza I. Qassem Al-Kafarna 
Idrees Jaradat 
Issam Younis

Israeli Politics of Control 15:45 – 16:45            

)Moderator: Muhannad Mustafa – Mada Al-Carmel: Arab Center for Applied Social Research( 
Suhad Daher-Nashef – Manifestations of Sovereignty and Resistance on the Body of the Palestinian: The 1987 Intifada as a 
Turning Point 
Walid Habbas – The First Intifada and the Right for Self-determination: The Transformation of Israeli Policies Towards the 
People and the Land

Day 3 - Sunday November 26, 2017  
Birzeit University – Hall 243, Institute of Law, Annex Building 

Gaza - Old Roots Hotel, Tel Alhawa, Palestine

Activism – Past and Present
The sessions focus on the dynamics of activism, mobilization, and politics of memory and representation.

Registration and Coffee 09:30 – 10:00 

Dynamics of mobilization 10:00 – 11:30    

)Moderator: Lourdes Habash - Birzeit University( 
Roger Heacock – Intifada 1987: The Power of the Crowd 
Saleh Abd Al-Jawad – Against the Occupation, in the Sake of Freedom: Means of Expression and Mobilization during the 
Intifada )pamphlets, graffiti, and posters( 

Imad Al-Soos – Hamas and Popular Resistance: Forms of Internal Organization and Domination

Break 11:30 – 11:45

Memories from The Intifada 11:45 – 13:15 

)Moderator: Rana Barakat - Birzeit University( 
Zakaria Alagha 
Younis Aljaro 
Mohammed Mi‘ari 
Mohammed Jaradat 
Yacoub Odeh

Lunch 13:15 – 14:15

Memory and representation 14:15 – 16:15 

)Moderator: Salim Tamari – Institute for Palestine Studies( 
Amal Zayed –  Education Facing Occupation: 
Memoirs from The First Palestinian Intifada 
Ala Alazzeh – The Memory of the Intifada: Past and Practice 
Mohammed Alatar – Palestine in Time: 
The Changing Image of the Palestinians in the American Media 
May Odeh – Tracing Images from the Intifada



Day 1 - Friday November 24, 2017  
Birzeit University – Hall 243, Institute of Law, Annex Building 

Gaza - Old Roots Hotel, Tel Alhawa

Historical Background
The first session addresses questions about the historical context and interpretations of the Intifada. The roundtable 

focuses on the dynamics of leadership, faction politics, and the PLO.

Registration and Coffee 12:45 – 13:00

Opening 13:00 – 13:30 

Birzeit University - Abdul Latif Abu Hijleh )University President( 
Institute for Palestine Studies – Khaled Farraj )Director General, IPS(

Historical Overview 13:30 – 14:30           

)Moderator: Munir Fakher Eldin - Birzeit University( 
Maher Charif – Historical and Political Backgrounds 
George Giacaman – The Problem of Causality in History: The 1987 Intifada as a Case Study

Break 14:30 – 14:45 

Roundtable: The Dynamics of Leadership, Faction Politics, and the PLO 14:45 – 17:30

)Moderator: Ghada Almadbouh - Birzeit University( 
Bassam al-Salhi 
Ghazi Hamad 
Hasan Yousef 
Jamal Zaqout 
Omar Assaf 
Rabah Muhanna 

Sameer Shihadeh

Day 2 - Saturday November 25, 2017 
Birzeit University – Hall 243, Institute of Law, Annex Building  

Gaza - Old Roots Hotel, Tel Alhawa

Politics and Society
The sessions address a range of themes, including internal Palestinian politics and the PLO; the international impact of 

the Intifada; and individual and collective experiences of mobilization, adaptation, and resistance.

Registration and Coffee 09:00 – 09:30         

The Impact of the Intifada on Palestinian Politics and International Solidarity 09:30 – 11:00            
)Moderator: George Giacaman - Birzeit University( 
Ghassan Khatib –  The Relations between the PLO and Local Leadership During the Intifada 
Mamdouh Aker –  The Popular Will, the Intifada, and the PLO 
Amr Saad Eddin – Roots of the Current BDS Movement in the First Intifada: Continuity and Change

Break 11:00 – 11:15 

Economy, Education and Society 11:15 – 13:15            

)Moderator: Ala’ Jaradat – Institute for Palestine Studies( 
Yasmine Saleh Hamayel & Raja Khalidi – The Economic Aspects of the Intifada in the Larger Context of Development in Palestine 
Jo Kelcey – Learning Without Schools: The Impact and Implications of the First Intifada for the UNRWA Education Program 
Nadia Abu Zaher – The Impact of the First Intifada on Social Capital 
Hadeel Qazzaz – Reflections on Women’s Economic and Developmental Tactics in Gaza During the First Intifada



Conference Program

In Cooperation Withبالتعاون مع  :Our Partnersشركاؤنا: 


