مؤتمر مواطن السنوي الخامس والعشرون
"دمقرطة السياسة الفلسطينية كأساس إلعادة بناء المشروع الوطني"
قاعة رقم  243مبنى ملحق معهد الحقوق – جامعة بيرزيت
 4و  5تشرين األول  /أكتوبر 2019

البرنامج
اليوم األول  -الجمعة 4 ،تشرين األول 2019
9:30
تسجيل
10:00
كلمات افتتاحية
كلمة رئيس جامعة بيرزيت
كلمة مدير معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان
رئيسة الجلسة :بيتينا ماركس
مقاربات إلعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني
 10:30الجلسة األولى:
فلسطين – بين الحيز االستعماري و"الحق في الوجود"
مها السمان
العودة إلى البدايات :تمثالت المخيال الوطني الفلسطيني وفشل تحقيقه
وسيم أبو فاشة
القومية والطبقة :أجيال من التحرر الفلسطيني
رجا الخالدي
 12:15غداء
رئيس الجلسة :عصام عاروري
البنى االستعمارية الوافدة والمستبطنة
 13:45الجلسة الثانية:
االتحاد األوروبي ودوله والنضال من أجل تقرير المصير للفلسطينيين والسالم اإلسرائيلي  -الفلسطيني موريل أسبورغ
هل النخب الفلسطينية جزء من مأزق مشروع التحرر الوطني الفلسطيني؟
باسم الزبيدي
دور المانحين األجانب في عملية أوسلو السلمية ،وأثره على المشروع الوطني الفلسطيني
جيرمي وايلدمان
كيف نفهم المساعدات الدولية في غياب السيادة الفلسطينية
ماندي تيرنر
اليوم الثاني  -السبت 5 ،تشرين األول 2019
 9:30قهوة
رئيس الجلسة :غسان الخطيب
تصورات الجهات الفاعلة لقضايا المشروع الوطني
 10:00الجلسة الثالثة:
تصور القوى السياسية المنظمة لمستقبل المشروع الوطني
جهاد حرب
صو ن كرامة وحقوق الفقراء والمهمشين :معيار لمعنى ومستقبل الديمقراطية والمشروع الوطني
محمود زيادة
تراجع العمل النقابي في فلسطين :أسبابه ،وآفاق تعزيزه ضمن عملية تجديد المشروع الوطني
علي مهنا
 11:45استراحة
رئيس الجلسة :جورج جقمان
التضامن األممي مع المشروع التحرري
 12:00الجلسة الرابعة:
دروس من جنوب أفريقيا
أشرف سليمان
التحالفات الدولية المتغيرة وفرص التعاون والعمل المشترك لصالح القضية الفلسطينية
نور عودة
التضامن بدل المساعدات هو استبدال ’ألدوات السيد‘
ريم بهدي
 13:30غداء
رئيس الجلسة :عالء العزة
آفاق ومستقبل المشروع الوطني
 14:30الجلسة الخامسة:
كيف نعيد االعتبار الى لمسألة الفلسطينية؟
جميل هالل
خطوات ملموسة إلصالح بنية القيادة الفلسطينية لمواجهة التهديدات المتنامية لمشروع التحرر الوطني
سام بحور
الفلسطيني
حول (غياب) آفاق تشكل توجه مناهض لالستعمار في المجتمع اإلسرائيلي
عايدة توما  -سليمان

يعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة هينرش بُل فلسطين واألردن

