
المؤتمر السنوي الرابع

القضية الفلسطينية والبعد الدولي  

الفرص والمتطلبات اإلستراتيجية

المكان: قاعات الهالل األحمر الفلسطيني )البيرة، غزة(

الزمان: الخميس والجمعة 15 و16 تشرين األول/أكتوبر 2015

مؤسسة الناشربنك القدس

د. نبيــل قدومــي

نساء من أجل السالم حول العالم مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية 

رعـــاة المؤتمــــر 

CCCبنك فلسطينشركة فلسطين للتنمية بيت جاال لألدويةمجموعة منير سختيان

فلسفة المؤتمر
يجــري تــداول مفهــوم تدويــل القضيــة الفلســطينية علــى نطــاق واســع، إال أنــه يبــدو أقــرب إلــى الشــعار، دون توفــر رؤيــة 

وطنيــة شــاملة لمضاميــن وأهــداف »التدويــل« بالنســبة لقضيــة طالمــا كان البعــد الدولــي حاضــرا فيهــا. 

ــال، ثمــة فــارق أساســي بيــن  ــة. فعلــى ســبيل المث ــة إســتراتيجية وطني ــذ أي ــر علــى أهــداف ووســائل تنفي مــن شــأن ذلــك التأثي

تدويــل حــل الصــراع، بمــا يعنيــه مــن تفعيــل العامــل الدولــي فــي التوصــل إلــى تســوية للصــراع، وتدويــل الصــراع ذاتــه، بمــا يترتــب 

عليــه مــن إحيــاء دور العامــل الدولــي فــي دعــم الكفــاح مــن أجــل ضمــان ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي تقريــر المصيــر.

هنــاك مــن يقصــر »التدويــل« علــى التحــرك الديبلوماســي فــي األمــم المتحــدة الســتصدار قــرارات أو إطــالق مبــادرات دوليــة 

ــك  ــل« كتكتي ــن«. أي التعامــل مــع »التدوي تســهم فــي تحســين شــروط اســتئناف المفاوضــات ضمــن إطــار »حــل الدولتي

لتحســين شــروط الواقــع القائــم تحــت ســقف مســار أوســلو. 

وهنــاك مــن يتعامــل مــع »التدويــل« كبديــل إســتراتيجي عــن هــذا المســار وللخــروج مــن إطــار »حــل الدولتيــن« باتجــاه 

»حــل الدولــة الواحــدة«، أي تبنــي إطــار الصــراع ضــد العنصريــة وفــق نمــوذج جنــوب أفريقيــا. 

ــة القادمــة هــو الســعي إلحــداث  ــة إســتراتيجية فلســطينية للمرحل ــات أي ــن مكون ــط بي ــرى أن الخيــط الراب ــاك مــن ي وهن

ــة النظــام  ــي التحــرري فــي مواجه ــاح الوطن ــن الكف ــر سياســات تكفــل التكامــل بي ــزان القــوى، عب ــر تراكمــي فــي مي تغيي

الصهيونــي االســتعماري العنصــري، وتفعيــل البعــد الدولــي فــي هــذا الكفــاح، عبــر سياســة شــاملة للتحــرك فــي منظومــة 

ــي فــي تعاملهــا مــع إســرائيل، وتوســيع وتفعيــل  ــم إلــى قواعــد القانــون الدول وكاالت األمــم المتحــدة واحتــكام دول العال

ــي مــع كفــاح الشــعب الفلســطيني.  حركــة المقاطعــة حمــالت التضامــن الدول

لــكل مــن المقاربــات الســابقة متطلبــات إســتراتيجية متباينــة، لكــن أحــد المتطلبــات األساســية التــي تجمــع مــا بينهــا، تكمــن 

فــي ضــرورة استكشــاف العالقــة بيــن ســاحة الصــراع التحــرري اليومــي بمختلــف أشــكاله فــي مواجهــة المشــروع االســتعماري 

االســتيطاني العنصــري، ودور الفلســطينيين فــي كافــة تجمعاتهــم فــي الوطــن والشــتات فــي هــذا الصــراع مــن جهــة، وســاحة 

النضــال علــى المســتوى الدولــي مــن جهــة أخــرى. 

ــة والسياســية  ــاف الفكري ــف األطي ــن مختل ــق بي ــارة حــوار عمي ــى إث ــز مســارات إل ــع لمرك ــر الســنوي الراب يســعى المؤتم

ــى كل  ــة عل ــرص المترتب ــات والف ــل الصــراع«، والتحدي ــل الحــل« و«تدوي ــي »تدوي ــة الفلســطينية حــول مقاربت والمجتمعي

منهمــا، واقتــراح سياســات تتعلــق بكيفيــة إحيــاء وتفعيــل دور البعــد الدولــي كرافعــة أساســية فــي الكفــاح الوطنــي التحــرري 

للشــعب الفلســطيني.



اليوم األول )الخميس 2015/10/15(

تسجيل: 09:00 – 09:30

االفتتاح

هاني المصري: كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر. 9:30 – 9:45

ندوة ضيوف الشرف

التدويل: الفرص المتاحة والمقاربات المطلوبة

ممدوح العكررئيس الجلسة

محمد مصطفى، مروان المعشر، نيكوالي مالدينوف، ناصر القدوة.9:45 – 11:00

استراحة قهوة: 11:00 – 11:15

الجلسة األولى: نحو فهم أعمق لمقاربة التدويل

سعد عبد الهاديرئيس الجلسة

12:45 – 11:15

ياسر العموري: تدويل القضية الفلسطينية من منظور قانوني.

مصطفى البرغوثي: حركة المقاطعة وفرض العقوبات  كأحد أركان اإلستراتيجية الفلسطينية.

ديانا بطو: تكتيكات منظمة التحرير الفلسطينية في ضوء اإلجراءات اإلسرائيلية: لعبة كرة الطاولة في مباراة 

للشطرنج.

صالح عبد العاطي: السياسات والمسارات المطلوبة لمحاسبة االحتالل اإلسرائيلي ودعم الحقوق الفلسطينية.

استراحة قهوة: 12:45 – 01:00

الجلسة الثانية: التدويل: التحديات والفرص

مجدي المالكيرئيس الجلسة

02:30 – 01:00

قيس عبد الكريم: المتطلبات السياسية الداعمة للتوجه إلى المؤسسات الدولية.

شعوان جبارين: االنضمام خطوة ... والتفعيل سياسة وخطوات.

عصام يونس: التدويل: قفز في الهواء أم أداة كفاحية لتعظيم االشتباك السياسي والقانوني.

فالنتينا أزاروفا: مقاربات بديلة للتدويل على أساس قانوني والنضال الفلسطيني التحرري.

استراحة غداء قهوة: 02:30 – 03:30

)مائدة مستديرة(

الصراع، السالم، البعد الدولي: رؤى نسوية

فيحاء عبد الهاديرئيس الجلسة

05:30 – 03:30

جلسة خاصة بالتزامن مع الجلسات الحوارية التي تنظمها “نساء من أجل السالم عبر العالم” في العديد من 

البلدان.

إيلين كتاب، خلود المصري، سمر األغبر، ريما ترزي، ريما نزال، ماجدة الحلو، ساما عويضة، زهيرة كمال، 

مريم أبو دقة، سمر الدريملي، سامية الزبيدي، منى الخليلي.

اليوم الثاني )الجمعة 2015/10/16(

تسجيل: 09:00 – 09:30

الجلسة الرابعة: التدويل والتعريب 

أحمد جميل عزمرئيس الجلسة

11:00 – 09:30

نبيل شعث: التدويل والتعريب أساس في اإلستراتيجية الفلسطينية الجديدة.

باسم نعيم: المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية رافعة أم عقبة.

نبيل قسيس: التدويل والتعريب: عالقة تكامل أم تناقض؟

            المؤتمر الدولي الشامل شبه الدائم: منبر لتكامل األدوار

كميل منصور: تعريب، أم أقلمة وتمزق؟

استراحة قهوة: 11:00 – 11:15

الجلسة الخامسة: ساحة الصراع الدولي

نادية أبو نحلةرئيس الجلسة

12:30 – 11:15

معين رباني: التدويل: آفاق جديدة أمام حق تقرير المصير؟

سامية البطمة: دور المقاطعة في توسيع آفاق التضامن العالمي دوليًا.

مهند مصطفى: تدويل القضية الفلسطينية: بين تدويل الصراع وتدويل االعتراف.

عبير ثابت: المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وتحديات التدويل.

صالة الجمعة والغداء: 12:30 – 02:00

الجلسة السادسة: التدويل واإلستراتيجية الوطنية الفلسطينية

طالل عوكلرئيس الجلسة

03:30 – 02:00

جمال الخضري: الوحدة الوطنية والتدويل.

جورج جقمان: هل يمكن “للتدويل” أن يصبح نضاالً وطنياً؟

إبراهيم أبراش: التدويل في إطار إستراتيجية وطنية شمولية. 

عزمي الشعيبي: التدويل والمشروع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

الختام

خليل شاهين: استنتاجات وتوصيات 3:30 – 4:00


