
 

 

 

 نووالعشر بعاسمؤتمر مواطن السنوي ال
 االقتصاد السیاسي للھیمنة والتحرر في فلسطین

 يالفضاء االفتراض عبرو في مبنى ملحق معھد الحقوق 243في قاعة رقم  حرم جامعة بیرزیتیعقد في 
 2021تشرین األول / أكتوبر  1-2

 
 

 البرنامج
 

 واألردن فلسطین بُل نرشیھ مؤسسة مع بالتعاون المؤتمر ھذا یعقد

 2021تشرین األول  1الجمعة،  -الیوم األول 
 قھوة الصباح والتسجیل وإجراءات السالمة الصحیة 10:45 

 كلمات افتتاحیة 11:15 
 كلمة رئیس جامعة بیرزیت 

 للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان كلمة مدیر معھد مواطن
 ةالمستویات المتعددة للھیمن :اروفاكیسف یانیسلـ   كلمة مفتاحیة

 غداء استراحة 12:30 
 رنا بركات  الجلسة: ةرئیس اقتصاد االستعمار الجلسة األولى:  13:15 
 طارق دعنا منظور اقتصاد سیاسي األمني في إسرائیل:-االستعماري واإلنتاج العسكري-االستیطان  

 لمیس فّراج الوظیفة كأداة ابتزاز ومقایضةواقع العمالة في فلسطین: استخدام  
 طارق صادق االقتصاد السیاسي لالستعمار االستیطاني اإلسرائیلي: بین إخضاع الفلسطینیین وتسلیع الحقوق 

 استراحة 15:00
 غسان الخطیب الجلسة: رئیس اقتصاد السیاسة في فلسطین الجلسة الثانیة: 15:15 
 باسم الزبیدي منظمة التحریر الفلسطینیةزمة ألالقتصاد السیاسي ا  

 عصام الحاج حسین اإلسرائیليدور االحتالل  :الفساد في إدارة الموارد والثروات الطبیعیة الفلسطینیة 
 عریب الرنتاوي االقتصاد السیاسي لإلسالم السیاسي الفلسطیني 
  ـ والتر مینولول مفتاحیة كلمة 17:00  
 األفق االستعماري للحداثةقضیة فلسطین في  
 2021تشرین األول  2السبت،  -الیوم الثاني  

 قھوة الصباح والتسجیل وإجراءات السالمة الصحیة 9:30 
  عالء العزة رئیس الجلسة: سیاسة االقتصاد في فلسطین الجلسة الثالثة: 10:00 
 جمیل حرب الحقیقیةالنظم الغذائیة الفلسطینیة ودورھا في الصمود والتنمیة   
 بیان عرقاوي ومنیس الفار ة على التنمیة االقتصادیة في األراضي الفلسطینیةلَ وَ مْ تقییم أثر األَ  
ً لالسیاسات اإلسرائیلیة    عبد الرحمن التمیمي لسیطرة الكاملة: قطاع المیاه نموذجا
 استراحة 11:45 
وسیم أبو فاشة رئیس الجلسة: المضادةاالقتصاد السیاسي للثورة  الجلسة الرابعة: 12:00   
 نصاف براھمي القضیة الفلسطینیة والشارع العربي  
 عبد الجواد حمایل ھبة بال تنظیم: الفعل المقاوم كحدث عارض 
 روجر ھیكوك ثورة في الثورة: المثقفون الغائبون 
 غداء استراحة 13:45 
 جمیل سالم رئیس الجلسة: استعماریةالقانون كأداة  الجلسة الخامسة: 14:30 
  ریم البطمة وجمیل سالم في الضفة الغربیة وقطاع غزة الفلسطینیةتشریعات إلغاء الاالقتصاد السیاسي إلصدار و  
ي ودیفد كاتنبرغریم بھد االستعمار متجسدا في زجاجة نبیذ: قضیة كاتنبرغ   
بيیھالة الشع نیالي للمحكمة والمیثاقوالمحكمة الجنائیة الدولیة: نظرة دول العالم الثالث للبناء النیوكول   
 شقراأل جلبیرمضر قسیس و مالحظات ختامیة (تلخیص وتعقیب) 16:15 
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	يعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة هينرش بُل فلسطين والأردن

