
اليوم األول: السبت، 7 تشرين األول/أكتوبر 2017

تسجيل10:00-9:30
ممدوح العكر: كلمة مركز مسارات10:15-10:00

الجلسة األولى: فلسطين .. رؤية إستراتيجية

هاني المصريإدارة الجلسة
كلمة الرئيس محمود عباس يلقيها ممثًل عنه نبيل شعث11:15-10:15

نقاش

الجلسة الثانية: خيارات ومتطلبات إعادة بناء الوحدة

صالح عبد العاطيإدارة الجلسة
إسماعيل هنية: مستقبل القضية الفلسطينية بين تحديات الصراع وواقع االنقسام12:15-11:15

نقاش
طاولة مستديرة: خيارات ومتطلبات إعادة بناء الوحدة الوطنية

عمر عّسافإدارة الجلسة
المتحدثون/ات: نادية سعد الدين، بكر أبو بكر، إبراهيم المدهون، هشام نفاع، جميل مزهر13:15-12:15
 استراحة13:45-13:15

الجلسة الثالثة: فلسطينيو 48 .. إشكالية العالقة بين الوطني والسياسي

سعد عبد الهاديإدارة الجلسة
أيمن عودة: تحديات العمل السياسي في أراضي 48 والمشروع الوطني الفلسطيني14:45-13:45

نقاش
طاولة مستديرة: فلسطينيو 48 .. الخصوصية في ظل الوحدة

إياد البرغوثيإدارة الجلسة
المتحدثون/ات: رائف زريق، إبراهيم حجازي، نيفين أبو رحمون، مجد كيال15:45-14:45

المؤتمر السنوي السادس
فلسطين ...

رؤى إستراتيجية سياساتية



اليوم الثاني: األحد، 8 تشرين األول/أكتوبر 2017

تسجيل10:00-9:30
الجلسة الرابعة: القضية الفلسطينية .. الخيارات اإلستراتيجية وسياسات العمل الوطني

غسان الخطيبإدارة الجلسة
خليل هندي: القضية الفلسطينية .. خيارات إستراتيجية11:00-10:00

نقاش
طاولة مستديرة: سيناريوهات الحلول المطروحة والسياسات الفلسطينية المطلوبة

هاني حبيبإدارة الجلسة
 المتحدثون/ات: أحمد العوري، أحمد جميل عزم، هّمت زعبي، محمد المدهون12:00-11:00

الجلسة الخامسة : تحديات النهوض الوطني بين الشرط االستعماري والتجزئة

خليل شاهينإدارة الجلسة
مازن المصري: متطلبات إعادة بناء الحقل السياسي الوطني13:00-12:00

نقاش
طاولة مستديرة: تحديات ومقومات النهوض الوطني

رلى أبو دحوإدارة الجلسة
المتحدثون/ات:14:00-13:00

· هنيدة غانم: الثقافة والمشروع الوطني.	
· محمد جاد اهلل: القدس واتجاهات العمل الوطني.	
· تيسير محيسن: الموجات االنتفاضية وآفاق المستقل.	
· معين الطاهر: متطلبات النهوض الوطني. 	

 استراحة14:30-14:00

الجلسة السادسة: مبادرات وأشكال عمل جديدة

فيحاء عبد الهاديإدارة الجلسة
معز كراجة: الشباب وأشكال العمل الجديدة في السياق التحرري الفلسطيني15:30-14:30

نقاش
طاولة مستديرة: عرض مبادرات

وفاء عبد الرحمنإدارة الجلسة
المتحدثون/ات:16:30-15:30

· محمد الدّلة: إحنا 12 مليون.	
· فارس شوملي: ملتقى نبض الشبابي.	
· روال مزاوي: تجربة جمعية المهجرين.	
· شريف سرحان: محترف شبابيك.	
· عبير قبطي: مبادرات فلسطينيي الخارج.	

سيعرض المركز توصيات المؤتمر في جلسة خاصة في فترة الحقة.


