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 مقترحاتت أأووررااققعوةة إإلى تقديیم دد

 لمؤتمر مؤسسة االدررااساتت االفلسطيینيیة االسنويي

 جامعة بيیرززيیت – نساننقوقق ااإلحللديیمقرااططيیة وو هھد موااططنعبالشرااكة مع م

 حولل

 االفلسطيیني آآفاقق االمستقبلاالتحديیاتت االسيیاسيیة االرااهھھھنة وو

 

بالشرااكة مع معهھد موااططن  2020عقد مؤتمرهھھھا االسنويي للعامم عالنن عن بدء االتحضيیرااتت لااإلمؤسسة االدررااساتت االفلسطيینيیة سر يی
"االتحديیاتت االسيیاسيیة االرااهھھھنة حولل  2020تشريین ااألوولل/ أأكتوبر أأووااخر  ٬،نسانن في جامعة بيیرززيیتللديیمقرااططيیة ووحقوقق ااإل

اوورر االرئيیسيیة االمححسب  ووبهھذاا ندعو االباحثيین وواالمحلليین وواالمهھتميین إإلى تقديیم مقترحاتت أأووررااقق .ووآآفاقق االمستقبل االفلسطيیني"
 االمفاهھھھيیمي للمؤتمر أأددناهه.االمحدددةة في ااإلططارر 

إإلى مع االسيیرةة االذااتيیة االمختصرةة  2020تموزز/ يیوليیو  24كلمة) في موعد أأقصاهه  500-300ترسل االمقترحاتت (بحدوودد 
 :يیناالتاليی يیناالعنواان

conference-ijs@palestine-studies.org  

muwatin@birzeit.edu  

في مقبولة االاالكاملة ووررااقق ااأل٬، على أأنن تقّدمم فقط تهھممع من تقبل مقترحاوواالتوااصل  ٬،ستقومم لجنة االمؤتمر بمرااجعة االمقترحاتت
 .2020 أأيیلولل/ سبتمبر 24موعد أأقصاهه 

 

 االمفاهھھھيیميإلططارر اا

٬، هھھھي ااهھھھنةفي ظظل االتحوالتت االدووليیة ووااإلقليیميیة االرووتخبطهھ  تفكك االحقل االسيیاسي االفلسطيینيمن  يیشهھد االوضع االفلسطيیني حالة
كورروونا ووتدااعيیاتهھا ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة. وويیبدوو أأنن هھھھذاا ااالنهھيیارر سيیتساررعع في ظظل جائحة . أأشبهھ بحالة من ااالنهھيیارر االحر

 االوضعأأززمة ٬، إإال أأنن ما يیميیز على مدىى عقودد ططويیلةعديیدةة  ددااخليیة ووخاررجيیة يین شهھدتت تحديیاتت ووأأززماتتطرغم أأنن فلسووب
 اانسداادد ااألفق ووفقداانن ااالتجاهه.وو اووشموليیتهھ اعمقهھ واالرااهھھھن هھھھ

ااألخيیرةة  ألعواامماااالذيي تبنتهھ منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة ووقيیاددةة االسلطة٬، شهھدتت عن ططريیق االمفاووضاتت فمع اانهھيیارر مسارر االتسويیة 
عتبر جوهھھھر االمشرووعع االوططني االفلسطيیني خاللل االعقودد االماضيیة. فعلى االرغم من ااعتبارر ااتقويیض "حل االدوولتيین" وواالذيي 

عتباررهه مطرووحة إلنهھاء االصرااعع بااالبعض٬، ألسبابب تكتيیكيیة أأوو ااسترااتيیجيیة٬، أأنن حل االدوولتيین ما ززاالل يیشكل أأفضل االخيیاررااتت اال
ضاؤؤلل حيیث باتت ووااضحا مدىى ت .االقاعدةة ااألساسيیة أليي مفاووضاتت٬، إإال أأنن االوقائع االميیداانيیة تشيیر إإلى صعوبة تحقيیق ذذلك حاليیا

بعد قراارر ضم ااألغواارر ووأأجزااء  خصوصاززخم هھھھذاا االمشرووعع تحت ووططأةة االمماررساتت ووااإلجرااءااتت ااإلسراائيیليیة على ااألررضض٬، 
 ة االغربيیة٬، وواالتي أأفرغت بمجملهھا حل االدوولتيین من مضمونهھ٬، معمقة بذلك أأززمة االمشرووعع االوططني االفلسطيیني.ووااسعة من االضف

رووعع ووططبيیعة االمش االمستقبل االوضع االرااهھھھن ووآآفاققحولل عديیدةة أأسئلة االتي يیشهھدهھھھا االوااقع االسيیاسي االرااهھھھن االتحوالتت تثيیر 
ما هھھھو االمشرووعع االوططني االفلسطيیني االيیومم؟ هھل ما ززاالل ممكنًا االحديیث االيیومم عن مشرووعع ووططني ووااحد؟ ف .االوططني االفلسطيیني

هھھھل هھھھناكك مصلحة أأوو مصالح جامعة للفلسطيینيیيین يیبنى عليیهھا وو يیوًما مشرووعع ووططني فلسطيیني ووااحد؟حقًا كانن هھھھناكك ووهھھھل 
 مشرووعهھم؟
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لماهھھھيیة االمشرووعع االوططني وواالطاغي  االحالي االفهھم االتقليیدييددوونن االخرووجج من إإططارر هھھھذهه أأسئلة آآفاقق االمستقبل  ططرحح ناهھھھل يیمكن
 االفلسطيیني؟

ي االرااهھھھن في ظظل االوااقع االسيیاس ٬،يیهھدفف هھھھذاا االمؤتمر إإلى تسليیط االضوء على االتحديیاتت االتي توااجهھ االمشرووعع االوططني االفلسطيیني
فيیر مساحة ووإإلى تو ٬،لحاليللمأززقق اااالتحليیل االنقديي االجرييء ووتدااعيیاتهھ االسيیاسيیة ووااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة. وونطمح بذلك إإلى 

للنقاشش ووتدااوولل ااآلررااء حولل االبداائل االممكنة٬، آآمليین بذلك االمساهھھھمة في تعزيیز االجهھودد لبلوررةة ررؤؤيیة سيیاسيیة فلسطيینيیة تحددد أأشكالل 
 االعمل االسيیاسي االمقاوومم ووأأددووااتهھ االمالئمة.

 

 :ثلة في ااألسئلة االتاليیةموواالمت للمؤتمرلمحاوورر االرئيیسيیة االمقترحة اا

ا مووما هھھھي أأسبابهھا؟ ؟ االذيي سادد ططواالل االعقودد االماضيیة ااألززمة االحاليیة للمشرووعع االوططني االفلسطيیني هھھھي ططبيیعة ما  -1
هھھھي متطلباتت إإعاددةة صوغغ االمشرووعع االوططني بحيیث تعودد بوصلتهھ االرئيیسيیة لتشيیر نحو حريیة االشعب االفلسطيیني٬، 

 وواالتحررر على جميیع ااألصعدةة؟
في  ددووررهھھھمووما  ووعلى االشتاتت االفلسطيیني؟ 48مناططق فلسطيینيیي ما هھھھي تدااعيیاتت أأززمة االمشرووعع االوططني على   -2

 ؟االتحديیاتت االرااهھھھنةاالمشرووعع االوططني؟ ووكيیف يیمكن تعزيیز ددووررهھھھم في موااجهھة 
هھھھي ا م االمشرووعع االوططني؟ على وو االقضيیة االفلسطيینيیةاالمؤثرةة على االرااهھھھنة ووااإلقليیميیة االدووليیة لمتغيیرااتت ااما هھھھي   -3

 ؟وواالتحوالتت في االموااقف االدووليیة وواالعربيیة من االقضيیة االفلسطيینيیة ووقراارر ضم ااألغواارر ”االقرنن ةصفق“ تدااعيیاتت
 كيیف يیمكن االتأثيیر في االمنظومة االدووليیة ووااإلقليیميیة وواالعربيیة؟

ددةة ووأأززمة االقيیاهھھھل ااألززمة االحاليیة هھھھي تعبيیر عن أأززمة ؟ بنيیة االنخبة االسيیاسيیة االحاكمة في فلسطيین وومستقبلهھاما هھھھي   -4
 مصالح االنخب االسيیاسيیة ووااالقتصادديیة االمهھيیمنة؟

حباطط االعامة ووحالة االركودد على االمستوىى االسيیاسي٬، ووااستعاددةة االمباددررةة للفعل االنضالي ما هھھھي سبل تجاووزز حالة ااإل  -5
 ؟االمستقبلما هھھھي االبنيیة ااالجتماعيیة االحاضنة للمشرووعع االمقاوومم ووكيیفيیة موااجهھة تحديیاتت وواالفلسطيیني؟ 

تخليیق مباددررااتت ووأأساليیب للتغيیيیر وواالمقاوومة؟  علىتحت ااالحتاللل أأوو في االشتاتت٬،  ٬،ااألجيیالل االجديیدةةاتت يیإإمكاني ما هھھھ  -6
 ؟بيین االشبابب ووما هھھھي سبل ددعمهھا ووتطويیرهھھھا

 كبديیل لحل االدوولتيین؟ ٬،سيیاسيیا ٬،االخيیاررااتت االمتاحة أأمامم االفلسطيینيیيینما هھھھي   -7


