
اليوم األول: اجلمعة ٢٣ ترشين األول/أكتوبر 
اجللسة االفتتاحية ٢:٣0-  ٣  مساًء

طارق مرتيكلمة رئيس جملس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية
عبد اللطيف أبو حجلةكلمة رئيس جامعة بريزيت

مرض قسيسكلمة مدير معهد مواطن
اجللسة األوىل ٣- 5 مساًء

إعادة صوغ مرشوع وطني حترري
مدير اجللسة: جورج جقامن

ماهر الرشيفاملقاومة الفلسطينية من مرشوع التحرر الوطني إىل مرشوع االستقالل إىل مرشوع؟
نديم روحانافلسطني: بني عدم أرجحية الدولة املستقلة وحتمية الوطن

ماجد كيايلاألسباب األساسية ألزمة احلركة الوطنية الفلسطينية ... مالحظات واستنتاجات
جورج جقامنما بعد حل الدولتني

اجللسة الثانية 5 - 7 مساًء
التأثري يف املنظومة الدولية واإلقليمية رسميًا وشعبيًا

مديرة اجللسة: هنيدة غانم
ليىل شهيدموقف االحتاد األورويب وتأثريه يف أطراف الرصاع

نارص القدوةما ُأنجز وما مل ُينجز بالقانون الدويل 
رباب عبد اهلادي املواقف الرسمية والشعبية األمريكية جتاه القضية الفلسطينية: رضورة وضوح الرؤية

إلياس خوريالتطبيع/التتبيع. هناية مرحلة
هنيدة غانميف سبيل جتاوز األزمة: بناء شبكة حتالفات مع منظامت املجتمع املدين وحركات االحتجاج العاملية

 مالحظة: سيكون املؤمتر إلكرتونيًا ويبث عىل املوقع االلكرتوين ملؤسسة الدراسات الفلسطينية
ومبارشة عىل صفحات الفيسبوك ملؤسسة الدراسات ومواطن  وقناة اليوتيوب ملواطن وعرب منصة زووم

GMT+2 ويومي السبت واألحد ،GMT+3 يعقد املؤمتر بتوقيت فلسطني - يوم اجلمعة

 المؤتمر السنوي لمؤسسة الدراسات الفلسطينية
بالشراكة مع معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان/ جامعة بيرزيت
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 مالحظة: سيكون املؤمتر إلكرتونيًا ويبث عىل املوقع االلكرتوين ملؤسسة الدراسات الفلسطينية
ومبارشة عىل صفحات الفيسبوك ملؤسسة الدراسات ومواطن  وقناة اليوتيوب ملواطن وعرب منصة زووم

GMT+2 ويومي السبت واألحد ،GMT+3 يعقد املؤمتر بتوقيت فلسطني - يوم اجلمعة

اليوم الثاين: السبت ٢٤ ترشين األول/أكتوبر 
اجللسة الثالثة 5 - 7 مساًء

مقومات اخلروج من املأزق
مدير اجللسة: عالء العزة

عالء العزةاحلضور والتغييب: إعادة االقتصاد إىل رشطه االجتامعي-السيايس
ياسمني قعدانالبينية املعلقة فلسطينيًا، وأزمة العبور نحو التحرر

أمري خمولأفكار يف استعادة املدى
نادية أبو زاهرتداعيات خيار حل السلطة الفلسطينية عىل املرشوع الوطني القائم عىل حل الدولتني

اجللسة الرابعة 7 - 9 مساًء
سبل استعادة املبادرة للفعل النضايل الفلسطيني

مدير اجللسة: أمحد أسعد

أمحد أسعدمقاومة اجلامهري: النضال عرب العصيان الوطني واحلياة اليومية كمقاومة
رازي النابليساحلراكات الشبابّية: سؤال االستمرارّية

أهيم السهيل املبادرات املجتمعية يف خميامت الالجئني يف لبنان، أين تنجح وأين ختفق؟
أمحد مفيداحلركة الطالبية الفلسطينية: األزمة واملمكنات*

اليوم الثالث: األحد ٢5 ترشين األول/أكتوبر 
اجللسة اخلامسة ٣- 5 مساًء

إهناء االستعامر واألممية العابرة للحدود وحترير فلسطني **
مديرة اجللسة: غادة املدبوح

آندي كالرنواحلد األدنى: حول احلقوق والعدالة وفلسطني
حسن أيوبحياة السود مهمة والعاملية والنضال الفلسطيني من أجل التحرير

مارك عياشالتحرير يف عرص سيادة االستعامر الكولونيايل
اجللسة السادسة  6-9 مساًء

اخليارات السياسية املتاحة أمام الفلسطينيني
مدير اجللسة: غسان اخلطيب

مجيل هالل إعادة االعتبار للمسألة الفلسطينية
إبراهيم أبراشيف مفهوم االنقسام واالسرتاتيجية الوطنية املطلوبة ملواجهته

داود تلحميال حلول رسيعة للرصاع... وال بد من اسرتاتيجية فعل طويل األمد
عصام خمولبني جائحة كورونا وجائحة التطبيع العريب: نحو وحدة حتليلية أشمل وسلوك فلسطيني تكاميل

أمحد عزمنحو اقتصاد سيايس فلسطيني جديد
رائف زريقاألسئلة امللّحة

* ورقة طالب معمل األفكار

PARC  تنظم هذه اجللسة باالنجليزية بالتعاون مع املركز الفلسطيني األمريكي لألبحاث  **
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