جدول األعمال

اجلمعة  6كانون األول  /ديسمرب
قاعة اخملتصر
20:00 -19:00

ندوة عامة
املفاوضات :اخليارات واملستقبل
صائب عريقات
تعقيب جورج جقمان

20:15 -20:00

21:15 -20:15

اسرتاحة

ندوة عامة
املقاومة :اخليارات واملستقبل
أسامة حمدان
تعقيب خليل شاهني

اليوم األول :السبت  7كانون األول  /ديسمرب
التسجيل

9:00 – 8:00

قاعة لوسيل
10:00 – 9:15

حماضرة افتتاحية
عزمي بشارة
اسرتاحة

10:15-10:00

قاعة اخملتصر

قاعة لوسيل

الكولونيالية اإلسرائيلية وسياساتها

الربيع العربي والصراع العربي اإلسرائيلي

رئيس اجللسة :أمرية الفاضل

رئيس اجللسة :فهمي هويدي

الصهيونية وادعاءات التمايز عن الكولونيالية الغربية
إيليا زريق

أثر الربيع العربي يف الصراع العربي اإلسرائيلي
سالمة كيلة

10:45 -10:30

التقاضي يف احملاكم اإلسرائيل ّية
عالء حماجنة

فلسطني والثورات العربية
ساري حنفي

11:00 -10:45

األبرتهايد املائي :االستخدام غري املتكايف وغري العقالين بني إسرائيل
وفلسطني
هالل إيلفر

آراء عن التحوالت العربية ،وآراء عن الوضع الداخلي :االستشراف
اإلسرائيلي للشرق األوسط اجلديد
ندمي روحانا

10:30 -10:15

11:15 -11:00

الثورات العربية وحتوالت اجملتمع السياسية يف إسرائيل
خالد سعيد

12:00 -11:15

نقاش

12:15-12:00

اسرتاحة

12:30-12:15

قاعة اخملتصر

قاعة لوسيل

السياسات الكولونيالية اإلسرائيلية وانعكاساتها على
اجملتمع الفلسطيني

أمناط يف حتوالت حركات املقاومة الفلسطينية
رئيس اجللسة :سعود املوىل

رئيس اجللسة :حممود سويد
علم السكان والنزاعات يف سياق الصراع العربي اإلسرائيلي -تنبؤات
للمستقبل
يوسف كرباج

حتوالت املقاومة املسلحة حلركة املقاومة اإلسالمية حماس
بالل شلش

12:45-12:30

سياسة التجزئة اإلسرائيلية للمجتمع الفلسطيني وتفعيلها يف
تهجري الفلسطينيني قسريًا
منري نسيبة

حركة حماس بني الذات واحلكم وآفاق القضية
نوار ثابت

13:00 -12:45

التحول يف الهوية الفلسطينية وجتلياتها يف ضوء تشرذم اجملتمع
الفلسطيني
جمدي املالكي

حتصن حماس يف غزة
ّ
طارق بقوين

13:45 -13:00

نقاش

15:00 -13:45

غداء

قاعة لوسيل
ندوة عامة
"قضية فلسطني واملستجدات العربية واإلقليمية”
17:00-15:00

مصطفى بن جعفر /تونس
ياسني نعمان /اليمن
إبراهيم يسري /مصر
مها اخلطيب /األردن
حسن طارق /املغرب

18:30-17:00

اسرتاحة

حفل االفتتاح
ندوة االفتتاح
حمادي اجلبايل :رئيس الوزراء التونسي األسبق
21:00 -18:30

طاهر املصري :رئيس الوزراء األردين األسبق
مقرر األمم املتحدة اخلاص حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية
ريتشارد فولكِّ :
إعجاز أحمد :مفكر سياسي من الهند
يدير الندوة :عبد اهلل بن حمد العذبة

اليوم الثاين :األحد  8كانون االول  /ديسمرب
قاعة لوسيل 2

قاعة لوسيل 1
الكولونيالية اإلسرائيلية وسياساتها
رئيس اجللسة :سارة عبابنة

رئيس اجللسة :مهدي عبد الهادي

9:15 -9:00

منوذجا
النضال واألكادمييا :فلسطني
ً
إيالن بابيه

مستقبل الهجرة اليهودية إىل فلسطني احملتلة وتداعياتها على
الصراع الدميغرايف
هشام املغاري

9:30 -9:15

املواطنة الكولونيالية :تطور العالقة بني إسرائيل و”مواطنيها”
الفلسطينيني
أريج صباغ

تداعيات مطلب إسرائيل بيهودية الدولة على األرض
غازي فالح

9:45 -9:30

االنتخابات الربملانية اإلسرائيية  :2013تغيريات حزبية وسياسية حتت
سقف توافق صهيوين متجدد
إمطانس شحادة

السياسات االستيطانية االسرائيلية باألراضي احملتلة
خليل التفكجي

10:00 -9:45

املستوطنون والكولونيالية اليهودية يف األراضي الفلسطينية احملتلة
عام 1967
مهند مصطفى

11:00 -10:00

نقاش

11:15 -11:00

اسرتاحة

قاعة لوسيل 2

قاعة لوسيل 1

حتوالت اجملتمع الفلسطيني ومؤسساته السياسية
رئيس اجللسة :حممد األفندي

رئيس اجللسة :مصطفى مرابط

11:30-11:15

تداعيات احتمال انهيار السلطة الفلسطينية على خدمات البنية
التحتية
عبد الرحمن التميمي

الهوية الفلسطينية من التشتيت وحماوالت االستئصال إىل تصنيع
هويات بديلة
بالل الشوبكي

11:45 -11:30

دور اجملتمع املدين يف تغيري السياسات األمنية يف السلطة
الفلسطينية
نادية أبو زاهر

البحث االجتماعي الفلسطيني من أيديولوجيا االلتزام الوطني إىل
أيديولوجيا بناء الدولة
ع ّباد يحيى

12:00 -11:45

التحديات التي يواجهها إصالح قطاع األمن الفلسطيني
إبراهيم سعيدي

إعادة إدراج االقتصاد السياسي يف التحليل السياسي واحلركة
السياسية الفلسطينية
توفيق حداد

13:00 -12:00

نقاش

15:00 -13:00

غداء

قاعة لوسيل 2

قاعة لوسيل 1

مستقبل املشروع الوطني الفلسطيني واألطر التمثيلية
رئيس اجللسة :جعفر الشايب

رئيس اجللسة :عادل سليمان

15:15 -15:00

مستقبل منظمة التحرير وبرناجمها السياسي
غسان اخلطيب

جتاوز التشظي الفلسطيني :اخليارات السياسية والضرورات الوطنية
ليلى فرسخ

15:30 -15:15

منظمة التحرير من الصعود اىل األزمة وحماوالت خلق البدائل
هاين املصري

عاما على عملية السالم :إعادة تخ ّيل فلسطني
عشرون ً
إمييل بدارين

15:45 -15:30

املشروع الوطني الفلسطيني يف زمن الثورات
زياد كلوت

فلسطني :الشرعية الدولية وحركة التضامن منذ الستينيات
آالن غريش

16:00-15:45

بحث يف أجندة املشروع الوطني الفلسطيني
أحمد العزم

حركة التحرر الفلسطيني يف التعبريات الثقافية اخملتلفة
حميد دباشي

17:00-16:00

نقاش

17:15-17:00

اسرتاحة

قاعة لوسيل 1
19:00-17:15

حلقة نقاشية
حمالت التضامن العاملية :الواقع ومآالت املستقبل
رئيس اجللسة :معني ر ّباين

اليوم الثالث :االثنني  9كانون األول /ديسمرب
قاعة لوسيل 1

قاعة لوسيل 2

فلسطني يف القانون الدويل

قضايا الالجئني

رئيس اجللسة :أنيس القاسم

رئيس اجللسة :خليل الهندي

9:15 -9:00

املستوطنات يف القانون الدويل
بطو
ديانا ّ

مستقبل الالجئني الفسطينيني يف العام العربي واحلركة الوطنية
آدم شبريو

9:30 -9:15

مالحقة املسؤولني اإلسرائيليني أمام احملاكم الدولية
سلمى كرمي أيوب

الكتابة يف أزمنة االرحتال نحو خطاب فلسطيني ّ
للشتات
رامي أبو شهاب

9:45 -9:30

تداعيات الرأي االستشاري املتعلق بجدار الفصل العنصري -رؤية عملية
حممد خليل موسى

االرتباط املتخ ّيل :اإلعالم العربي العابر للحدود
والشتات الفلسطيني يف أملانيا
خليل ريناوي

10:00 -9:45

إثبات قضية الفصل العنصري :استعمال إجراءات جلنة القضاء على
التمييز العنصري للشكاوى بني الدول ضد إسرائيل
زهى حسن

الشتات الفلسطيني والبحث عن وطن
عباس شبالق

10:45 -10:00

نقاش

11:00-10:45

اسرتاحة

القضية الفلسطينية يف السياسة الدولية
قاعة لوسيل 1

قاعة لوسيل 2

رئيس اجللسة :سحيم آل ثاين

رئيس اجللسة :حسن املهندي

11:15-11:00

بريطانيا العظمى والقضية الفلسطينية
روزماري هوليس

سياسة الهند بشأن فلسطني :التحول بعد احلرب الباردة
بانسدار برادان

11:30 -11:15

أملانيا والقضية الفلسطينية
موريال آسبورغ

اسرتاتيجية الصني يف الشرق األوسط وقضية فلسطني
نيو كسن شن

11:45 -11:30

فرنسا وفلسطني :عالقات ثابتة وملتبسة
باراح ميخائيل

الهند والقضية الفلسطينية
ظفر اإلسالم خان

12:00 -11:45

إسبانيا والقضية الفلسطينية
إيغناسيو آلفاريز وأوسوريو آلفارينو

هنغاريا والقضية الفلسطينية
غازديك غيوال

12:15 -12:00

القضية الفلسطينية يف اجملتمع اإليطايل
مرمي أبو سمرا

13:00 -12:15

نقاش

15:00-13:00

غداء

قاعة لوسيل 2

قاعة لوسيل 1
حلقة نقاشية
السياسات األوروبية جتاه الصراع العربي اإلسرائيلي
17:00 -15:00

حلقة نقاشية
القضية الفلسطينية يف الصحافة واإلعالم العربي

رئيس اجللسة :بشارة خضر

رئيس اجللسة :طاهر العدوان

االحتاد األوروبي والقضية الفلسطينية  :2013-1957الدبلوماسية
الناعمة والواقع الصعب
اسرتاحة

17:15 -17:00

19:15 -17:15

حلقة نقاشية ملراكز األبحاث العربية

حلقة نقاشية
احلراك الشبابي لدعم القضية الفلسطينية

إدارة النقاش:

رئيس اجللسة :عالء الرتتري

مروان قبالن وحممد املصري

