
تحت رعاية

رئيس مجلس أمناء جامعة االستقالل

الفريق/ الحاج إسماعيل أبو جبر
يتشرف مركز االستقالل للدراسات االستراتيجية في جامعة 
االستقالل بدعوتكم للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي 

المحكم تحت عنوان: 

»قضايا األسرى الفلسطينيين في 
اإلعالم«

2022/9/28 

معلومات التواصل:

لالستفسار االتصال على رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

أ. سائد ابو عدوان

جوال رقم: 00972599031255

 saed_adwan@pass.ps :ايميل

لكترونيًا في آن واحد. مالحظة: سيكون المؤتمر وجاهيًا واإ

اللجنة اإلعالمية

أ. االء الشنطي        رئيس اللجنة اإلعالمية
أ. مصطفى صيفي      عضوًا
أ. رامي سويدان      عضوًا
أ. أصالة أبو عرة      عضوًا
أ. دجانة أبو عيشة      عضوًا

شروط قبول بحوث المؤتمر

أن يكون البحث مرتبطًا بأحد محاور المؤتمر وموضوعاته.. 1
أن يكتــب البحــث وفقــًا لمعاييــر المنهــج البحثــي المتبــع فــي . 2

كتابة األبحاث العلمية، ومدققًا لغويًا.
أال يتجــاوز عــدد صفحــات البحــث عــن )25( صفحــة بمــا . 3

فيها صفحات المراجع.
الخــط . 4 نــوع  ويكــون   )WORD( ببرنامــج  البحــث  يكتــب 

)Simplified Arabic( بحجم )14(.
بالمؤتمــر      . 5 الخــاص  اإليميــل  علــى  البحــث  إرســال  يتــم 

.)asra@pass.ps(
تخضع البحوث للتحكيم من قبل لجنة علمية مختصة.. 6
تنشــر األبحــاث المشــاركة فــي المؤتمــر فــي مجلــة جامعــة . 7

االستقالل وهي مجلة علمية محكمة.
يكتــب اســم الباحــث ورقــم جوالــه والمؤسســة التــي يعمــل بهــا . 8

داخل البحث.

تواريخ مهمة: 

2022/3/15 آخــر موعــد لتســليم تصــور مقتــرح البحــث فــي 	 
حدود صفحة.

المقترحــة 	  التصــورات  علــى  الــرد  موعــد   2022/4/01
لألبحاث التي تم قبولها.

2022/7/1 آخــر موعــد الســتالم األوراق البحثيــة بصيغتهــا 	 
النهائية.

2022/9/28 تاريــخ انعقــاد المؤتمرفــي جامعــة االســتقالل/ 	 
أريحا/ فلسطين.

مكان انعقاد المؤتمر 

جامعة االستقالل - أريحا - فلسطين.

البريد االلكتروني المعتمد للمؤتمر

asra@pass.ps



أهداف المؤتمر

فــي ســبيل مناصــرة قضايــا األســرى الفلســطينيين فــي اإلعــالم، 
األســرى  قضايــا  حــول  للحديــث  المؤتمــر  إقامــة  فكــرة  تأتــي 
الفلســطينيين فــي ســجون االحتــالل وربطهــا باإلعــالم، الســتقطاب 
الداخلــي  المســتويين  علــى  والمتحدثيــن  المشــاركين  مــن  عــدد 

والخارجي، ويهدف المؤتمر لمايلي: 
التعريف بدور وسائل اإلعالم تجاه قضايا األسرى.. 1
مناصرة قضية األســرى الفلســطينيين على الصعيد المحلي . 2

والدولي، من خالل كسب التأييد الدولي لحقوقهم.
تعزيــز صمــود األســرى الفلســطينيين، مــن خــالل االهتمــام . 3

بعدالة قضيتهم وحقوقهم.
التواصــل مــع شــركاء محتمليــن مــن المؤسســات العالميــة . 4

التــي ُتعنــى بقضيــة األســرى الفلســطينيين مــن أجــل تدويــل 
قضية األسرى. 

 وضع آليات للتعامل مع عدم احترام االحتالل اإلسرائيلي . 5
لحقوق األسرى الفلسطينيين التي كفلتها القوانين الدولية.

االســتفادة مــن المؤتمــر فــي إنشــاء برنامــج أكاديمــي ُيعنــى . 6
باإلعالم ويركز على القضايا الفلسطينية بمختلف مجاالتها.

محاور المؤتمر

ُيعنــى المؤتمــر بمحــاور عــدة مــن خــالل تســليط اإلعــالم عليهــا 
وفــي طرحــه  لعــدة مواضيــع،  تناولــه  مــن حيــث  شــاماًل  ويعتبــر 
لقضايــا أوســع مــن المفهــوم الضيــق، لــذا باإلمــكان الحديــث عــن 

مجموعة محاور رئيسية للمؤتمر، وهي:  

أواًل: القانــون الدولــي، يتنــاول المحــور القوانيــن واألعــراف الدوليــة 
الخاصــة بالتعامــل مــع االســرى أثنــاء الحــرب، مــن هنــا ال بــد مــن 
تســليط اإلعــالم علــى أبــرز االختراقــات للقوانيــن واألعــراف الدوليــة 
التــي يرتكبهــا االحتــالل اإلســرائيلي تجــاه األســرى الفلســطينيين. 
قضيــة  اإلداري،  االعتقــال  )قضيــة  ذلــك  علــى  األمثلــة  ومــن 
القوانيــن التــي  احتجــاز جثاميــن الشــهداء فــي مقابــر الشــهداء، 

كفلها القانون الدولي لألسير أثناء الحروب والنزاعات(.

فــي  اإلعــالم  لــدور  المحــور  هــذا  ويتطــرق  األســرى،  تأهيــل  ثانيــا: 
عمليــات تأهيــل االســرى بعــد حصولهــم علــى الحريــة، مــن خــالل تنــاول 
أبــرز المؤسســات التــي تعنــى فــي هــذا المجــال والحديــث عــن دورهــا 

وبرامجها. 

ثالثــا: األطفــال األســرى، يهتــم هــذا المحــور بإعــداد دراســات علميــة 
خاصــة باألطفــال األســرى، وأبــرز االنتهــاكات التــي تمــارس بحقهــم مــن 
عــدم احتــرام للقوانيــن واألعــراف الدوليــة فــي التعامــل معهــم كأطفــال، 
إضافــة لتوثيــق تجربــة األطفــال المعتقليــن أنفســهم مــن خــالل توثيــق 

تجربتهم وكشفها عن طريق اإلعالم للعالم.

رابعــا: األســيرات، يتطــرق هــذا المحــور لقضيــة األســيرات داخــل ســجون 
االحتــالل مــن خــالل توثيــق ألبــرز االنتهــاكات بحقهــن، مــن خــالل 
تفعيــل دور اإلعــالم تجــاه الممارســات غيــر القانونيــة التــي تمــارس 
بحــق األســيرات مــن حرمــان ألبســط حقوقهــن، وتســليط اإلعــالم علــى 

معاناتهن.

خامســًا: األســرى المرضــى والمضربيــن عــن الطعــام، يتطــرق هــذا 
اســتحدثها  نضاليــة  كوســيلة  الطعــام  عــن  اإلضــراب  لقضيــة  المحــور 
األســرى داخــل الســجون وتمكنــوا مــن خاللهــا مــن تســطير بطــوالت 
تضــاف إلنجــازات الحركــة األســيرة، إضافــة لتنــاول معانــاة االســرى 
المرضــى داخــل ســجون االحتــالل ومــا يعانيــه األســرى مــن إهمــال طبــي 

متعمد أدى الستشهاد العديد من األسرى.

سادســًا: تجــارب ونجاحــات، يتطــرق هــذا المحــور لتنــاول األعــالم 
للعديــد مــن التجــارب الناجحــة لألســرى داخــل المعتقــل مثــل )تهريــب 
النطــف، عمليــة التحــرر مــن األســر أبرزهــا نفــق جلبــوع( وعلــى صعيــد 
داخــل  األســرى  حققهــا  التــي  المختلفــة  النجاحــات  تنــاول  النجاحــات 

المعتقالت )كالحصول على الشهادات العلمية(.

ســابعا: معالجــة اإلعــالم لقضيــة األســرى، يتطــرق هــذا المحــور لكيفيــة 
معالجــة وســائل االعــالم الدوليــة والعربيــة والمحليــة والســينما وشــبكات 

التواصل االجتماعي لصورة األسرى وعدالة قضيتهم.

رئيس المؤتمر

د.محمد هلسه - عميد المراكز العلمية
لجان المؤتمر 

أوال: اللجنة التحضيرية

رئيس اللجنة التحضيريةأ. سائد ابو عدوان        
عضوًاد. داليا الهواري          

د. محمد رشدي
أ. أمجد شيخ علي

عضوًا
عضوًا

عضوًاأ. ماهر صبري دويكات           
عضوًاالمقدم/ مجاهد ياسين       
عضوًاأ. يونس الكرمي          

عضوًاأ. علي حامد
ثانيا: اللجنة العلمية

رئيس اللجنة العلميةد. محمد دبوس        
عضوًاأ.د. ماجد تربان

عضواد. احمد يونس حمودة
عضوًا  د. اسامة عبد هللا       
عضوًا  د. اياد ابو زنيط        
عضوًا  د. رجاء سويدان       

عضوًا  د. رحاب السعدي           
عضواد. شادي أبو عياش
عضوًا  د. عبد هللا محمود   
عضواد. عالء الدين عياش

عضوًاد. غسان نمر
عضوًاد. قيس ابو عياش

عضوًاد. محمود خلوف         
عضوًا  د. معين الكوع        

عضوًا  د. نادية ابو زاهر          
عضوًاد. هنادي دويكات

عضوًا  د. ياسر ابو حامد          
عضوًاد. صونية عبديش

عضوًاد. اسامة دراج


