
The Institute for Palestine Studies
(Re)searching Palestine: Research Gaps and Horizons

Birzeit University, October 30 - 31
The search for Palestine, in the conceptual and ideational sense, has been the focus of research 
and publications in IPS since its inception in the early 1960s. The motivation behind holding this 
conference, which began as a series of workshops in al Bireh in 2009,  on ‘research gaps’ was to 
investigate the state of knowledge and research on Palestine in the last two decades. The objective of 
these seminars, and hence the conference, was to examine a series of paradigms and research problems 
on Palestine in the context of the changing political predicament of the Palestinians since the 1980s.  
The project aims at four different tasks: 

1. To delineate the conceptual boundaries in which the production of knowledge on Palestine and the 
Palestinians has taken place, and transform this knowledge from research ‘gaps’ to research horizons; 2. 
To present a critical discourse on the boundaries of Palestinian studies, in the privileging and exclusion 
of certain topics and themes, as a result of power relations, funding priorities, or ideological hegemony 
(in other words---what were the power relations that determines the contours of this research);  3. To 
determine themes that have been neglected or marginalized in research on Palestine, and attempt to 
rejuvenate it as legitimate arenas of research through three for a---diagnostic workshops, conference 
proceedings, and the creation of a new research agenda to address these gaps; 4. Finally the conference 
aims at engaging a number of active Palestinian research groups in order to coordinate the potential 
and possibilities of transforming research gaps into research agendas and horizons.



Day 1-Saturday 30 October 2010, Said Khoury (Institute of Development) Conference Hall-Birzeit University

09:30 - 10:00 Registration  
10:00 - 10:30 Opening
10:30 - 11:50 Session I (Re)searching Palestine: Frontiers and Horizons(Chair: Honaidah Ghanim)

Rashid Khalidi Research Horizons on Palestine
Abdul-Rahim Al-Shaikh (Re) Covering Palestine: Politics of Presence and Absence
Khaled Oudetallah Palestinian Social Science as Colonial Knowledge: A Critical Assessment

11:50 - 12:00 Coffee Break
12:00 - 01:30 Session II Palestinian History: Presence and Absence (Chair: Areej Sabbagh Khoury)

Saleh Abed-Jawad Is There a Need for a New Arab Historiography of Palestine?

Adel Manna’ The Galilee, 1948 - 1951: The Expulsion of the Palestinian and the Actualization 
of Return

Samih Hammoudeh New sources on the Counter-Revolution in Palestine 19371939-: the Other 
Narrative of Palestinian History

01:30 - 02:30 Lunch Break
02:30 - 04:00 Session III Legalizing Palestine and the Palestinians (Chair: Sahar Francis)

Mudar Kassis The Paradox of  Cultural Developmental in the Framework of Development 
Culture Legitimization

Reem Al- Botmeh Building the Palestinian Legal System :  Images of Being and Nothingness

Muhammad Ali Khalidi Moral Arguments for the Legitimacy of Zionist Ideology and Israeli Policy 
(Video Conference)

Day 2-Sunday 31 October 2010, Said Khoury (Institute of Development) Conference Hall-Birzeit University

09:30 - 11:00 Session IV Palestinian Culture: Poetics and Politics (Chair: Hada Elaryan)
Hassan Khader Politics and Culture in Palestine
Hani Awwad Mosque vs. University: Islamic Knowledge Production outside Academic Institutions
Areen Hawari Men under the Military Regime: A Reading in the Formation of Palestinian Masculinity

11:00 - 11:10 Coffee Break
11:10 - 12:30 Session V Imagined geographies: Greater vs. Lesser Palestine  (Chair: Raif Zureik)

Salim Tamari Borders and Frontiers: Rethinking the Geography of Ottoman Palestine and Syria

Munir Fakher Eldin The Golan Heights between south Syria and north Palestine: cases of identity 
between the qawmi and watani

Issam Nassar The Photographic Archive and the Writing of Palestinian History
12:30 - 01:30 Lunch Break
01:30 - 03:00 Session VI Development, Measurements and their Ethnography (Chair: Samia  Al-Butmah)

Naser Abdelkarim A Free Market System: Is it the Most Suitable Model for Palestine?
Hadeel Qazzaz Voices for Breaking the Siege: Researchers from Gaza 
Majdi Maliki Research in a Hostile and Unstable Environment

Kareem Rabie Privatization, New Town Development, and the Production of the State in the 
West Bank

(Re)searching Palestine: Research Gaps and Horizons
Birzeit University, October 30 - 31



مؤمتر مؤسسة الدراسات الفلسطينية
البحث عن فلسطني: ثغرات وآفاق بحثية 

جامعة بريزيت30 -31  ترشين األول 2010
لقد شكل البحث عن فلسطني، باملعنى الفكري واملنهجي، حمور اهتامم مؤسسة الدراسات الفلسطينية منذ إنشائها يف الستينيات 
الت السياسية للقضية الفلسطينية، فإن مراجعة جتليِّ ذلك  يف املعرفة  ز البحث يف التحوُّ من القرن املايض. وعىل الرغم من تركُّ
ترشين  منذ  الفلسطيني  السياق  يف  البحثية«  »الثغرات  بمناقشة  البدء  وراء  الدافع  كانت  األخريين،  العقدين  يف  الفلسطينية 
األول يف العام 2009. وقد هدفت ندوات »الثغرات البحثية«، التي تشكل جلَّ مداخالت هذا املؤمتر ، إىل توفري حتليل بنيوي 
ل »الثغرات البحثية« يف حقب تارخيية خمتلفة مر هبا  للسياقات الفكرية واملؤسساتية والسياسية التي يمكن من خالهلا فهم تشكُّ
ن منظورًا معرفيًا وتارخييًا مناسبًا حلرص حدود احلقل البحثي ومواضيعه املطروقة  الشعب الفلسطيني، وذلك إلجراء معاينٍة تؤميِّ
أو املستثناة. وبذا، فإن هذا املرشوع، الذي يعترب هذا املؤمتر أول ثامره، يتمحور حول البحث عن فلسطني باملعنى املزدوج، من 
هني من ثغرات.  حيث: حتديد موقع فلسطني يف البحث، ومعاينة موقع البحث حول فلسطني وما نتج عن تقاطع هذين التوجُّ
وعليه، فإن املرشوع يتطلع إىل حتقيق أربع مهامت كأهداف عامة، هي: ترسيم اإلطار املفاهيمي الذي سيتم من خالله معاينة 
»آفاق« بحثية: جغرافيًا، واجتامعيًا، وثقافيًا )أي: ما هي فلسطني؟ ومن  إىل  الفلسطينية وحتويلها من »ثغرات«  املعرفة  إنتاج 
هو الفلسطيني؟ وما هي احلكاية التارخيية التي تربط بينهام؟(؛ وتقديم مراجعة نقدية حلدود الدراسات الفلسطينية من حيث 
سياسات التكريس واإلقصاء يف البحث عن فلسطني والتي مورست تارخييًا عىل نحو سيايس، أو مؤسسايت، أو فكري، )وما 
هي عالقات القوة التي حتكم ذلك؟(؛ وحتديد املوضوعات التي سقطت أو تم إسقاطها من الدراسات الفلسطينية، )أي: ما 
هي قائمة الثغرات هبدف إعادة النظر يف حدود ما يشكل البحث الفلسطيني ومعنى فلسطني والفلسطينيني فيها(؛ وحتويل هذه 
ل مراحل هذا املرشوع، هي: عقد الندوات  املوضوعات، فعليًا، من »ثغرات« إىل »آفاق« بحثية عرب ثالثة منابر أساسية تشكيِّ
التشخيصية؛ عقد املؤمتر وإصدار أعامله؛ وإجراء األبحاث بعد أن متَّت املعاينة. وإضافة إىل ذلك كله، فإن هذا املؤمتر هيدف 
إىل مشاركة عدد من املؤسسات الفلسطينية العاملة يف حقل اإلنتاج البحثي، والعمل مجاعيًا عىل حتويل »ثغرات البحث« عن 

فلسطني إىل »آفاق بحثية.«  



اليوم األول- السبت 2010/10/30، مبنى سعيد خوري للتنمية - قاعة املؤمترات -جامعة بريزيت

تسجيل  10:00-09:30
افتتاح10:30-10:00
البحث عن فلسطني: ثغرات وآفاق بحثية )إدارة اجللسة: هنيدة غانم(اجللسة األوىل 11:50-10:30

اآلفاق البحثية حول فلسطنيرشيد اخلالدي
البحث عن فلسطني: سياسات اخلفاء والتجلعبد الرحيم الشيخ

العلوم االجتامعية الفلسطينية كمعرفة استعامرية: قراءة نقدية فيام وراء فلسفة العلوم االجتامعيةخالد عودة اهلل
اسرتاحة قهوة12:00-11:50
التاريخ الفلسطيني-احلضور والغياب  )إدارة اجللسة: أريج صباغ خوري(اجللسة الثانية 01:30-12:00

هل هناك حاجة إىل تأريخ عريب جديد للقضية الفلسطينية؟صالح عبد اجلواد
اجلليل 1948-1951: هتجري الفلسطينيني وحتقيق العودةعادل منَّاع

مصادر جديدة حول الثورة املضادة يف فلسطني 1937-1939: الرواية األخرى يف التاريخ الفلسطينيسميح محودة
اسرتاحة غداء02:30-01:30
الفلسطينيون وقوننة فلسطني )إدارة اجللسة: سحر فرنسيس(اجللسة الثالثة04:00-02:30

مفارقات تنمية الثقافة يف ظل الرتسيخ الرشيعي لثقافة التنميةمرض قسيس
صور الوجود والعدم: جدلية بناء القانون الفلسطينيريم البطمة

مقوالت أخالقية حول رشعية اإليديولوجيا الصهيونية والسياسة اإلرسائيلية ) فيديو كنفرنس(حممد عل اخلالدي

اليوم الثاين- األحد 2010/10/31، مبنى سعيد خوري للتنمية - قاعة املؤمترات -جامعة بريزيت

سياسات الثقافة الفلسطينية وقوانينها  )إدارة اجللسة: هدا العريان(اجللسة الرابعة11:00-09:30
الثقافة والسياسة يف فلسطني: العالقة بني احلقل الثقايف وحقل السياسة والسلطةحسن خرض

اجلامع ضد اجلامعة: أنامط  إنتاج املعرفة اإلسالمية خارج املؤسسة األكاديميةهاين عواد
رجال حتت احلكم العسكري: قراءة يف تشكيل »الرجولة« الفلسطينيةعرين هواري

اسرتاحة قهوة11:10-11:00
فلسطني الكربى وفلسطني الصغرى: جغرافيات متخيلة )إدارة اجللسة: رائف زريق(اجللسة اخلامسة12:30-11:10

إعادة النظر يف جغرافية فلسطني العثامنية: احلدود والثغورسليم متاري
اجلوالن بني جنوب سوريا وفلسطني: متاهيات القومي والوطنيمنري فخر الدين

األرشيف الصوري وكتابة تاريخ فلسطنيعصام نصار
اسرتاحة غداء01:30-12:30
فلسطني وثغرات التنمية واالقتصاد  )إدارة اجللسة: سامية البطمة(اجللسة السادسة03:00-01:30

اقتصاد السوق واالقتصاد الفلسطيني نرص عبد الكريم
أصوات من أجل كرس احلصار: جتارب الباحثات والباحثني يف قطاع غزةهديل قزاز

بيئة البحث يف فلسطني: البحث يف ظل بيئة غري مالئمةجمدي املالكي
اخلصخصة، تطوير املدن اجلديدة، وإنتاج الدولة يف الضفة الغربيةكريم ربيع

البحث عن فلسطني: ثغرات وآفاق بحثية 
جامعة بريزيت30 -31  ترشين األول 2010
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