تحت رعاية معالي أ .د .علي زيدان أبو زهري
تنظم الجامعة العربية األمريكية
مؤتمر:
دور الحركة الوطنية في الداخل في ترسيخ الهوية
الوطنية الفلسطينية
قاعة المؤتمرات
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تقديم:
تسعى الجامعة العربية األمريكية من وراء عقد مؤتمر "دور الحركة الوطنية في الداخل المحتل في ترسيخ
الهوية الوطنية الفلسطينية" ،إلى إبراز الدور الهام الذي تقوم به فعاليات الداخل الفلسطيني في الحفاظ على
الهوية الوطنية وتثبيت المواطنين على أرضهم ،ال سيما الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني
واألحزاب العربية والبلديات ،إلى جانب أدوار األكاديميين والطلبة والحركات االجتماعية.
وهنا ال بد من التركيز على الطابع التواصلي للحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني ،مع الحركة الوطنية
الفلسطينية عموما ،داخل األراضي المحتلة وفي الشتات ،وهنا تهيئ الجامعة العربية األمريكية منصة للحوار
للنخب األكاديمية والسياسية من أجل تناول هذا الموضوع للعرض والتحليل ،ووضع مقترحات وتوصيات
تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية بشكل عام لكل الفلسطينيين ،داخل فلسطين وخارجها.
ومن مخرجات المؤتمر بناء رواية وطنية فلسطينية جامعة تضاهي وتنافس الرواية الصهيونية حول
االحقية في الوجود في هذه األرض ،واعتبارات النظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل الرجوع والعودة.
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أهداف المؤتمر:
.1
.2
.3
.4
.5

إبراز الدور الوطني الذي لعبته الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني في تثبيت الوجود الفلسطيني.
دراسة ماهية الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني ،من حيث طبيعتها وخصائصها وسماتها
العامة وآليات النهوض بها.
إظهار الطابع المشترك بين الحركة الوطنية في الداخل ،مع الحركة الوطنية الفلسطينية عموما.
خلق شبكة وطنية فلسطينية جامعة من أكاديميين ونشطاء ونخب سياسية تكون مهمتها األولى بناء
فلسفة وطنية للوجود الفلسطيني على األرض.
تعزيز المقاومة الفكرية والثقافية لكل الفلسطينيين في مواجهة التهديدات والمشاريع التصفوية
وعلى رأسها قانون القومية العنصري ،وصفقة القرن.

محاور المؤتمر:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

سمات الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني ودورها في تعزيز الهوية.
الحركة الوطنية والهوية الوطنية.
الحركة الوطنية والمكون اإلسرائيلي الصهيوني.
الحركة الوطنية في ضوء قانون القومية.
العالقة مع اليسار اإلسرائيلي.
دور األحزاب العربية في إظهار الهوية العربية الثقافية.
دور الصحافة ووسائل اإلعالم العربية في تعزيز الهوية العربية الثقافية.
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لجان المؤتمر:
اللجنة التحضيرية وأعضائها:
المسمى

الرقم

االسم

1

د.جمال حنايشة

2

د .مروان أبو الرب

عميد كلية اآلداب

3

د .محمود مناصرة

عميد البحث العلمي

4

أ.د .أيمن يوسف

بروفيسور /قسم الثقافة العامة

5

أ.فادي جمعه

محاضر في قسم الثقافة العامة

6

أ.سعيد أبو معال

رئيس قسم الثقافة العامة/رئيس اللجنة
التحضيرية

محاضر في قسم اللغة العربية واإلعالم

اللجنة العلمية وأعضائها:
الرقم

االسم

الجامعة

1

أ.د .أيمن يوسف

الجامعة العربية األمريكية/رئيس اللجنة
العلمية

2

د .مروان أبو الرب

الجامعة العربية األمريكية

3

د .نظام صالحات

جامعة االستقالل

4

د .رائد نعيرات

جامعة النجاح الوطنية

5

د ,جمال حنايشة

الجامعة العربية األمريكية

6

أ.د .ايمن يوسف

الجامعة العربية األمريكية

7

أ.د .محمد دوابشة

الجامعة العربية األمريكية

8

د .محمد أبو الرب

جامعة بيرزيت

8

د .إسالم عيادي

الجامعة العربية األمريكية
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برنامج المؤتمر:

تحت رعاية معالي أ.د علي زيدان ابو زهري
تنظم الجامعة العربية االمريكية
مؤتمر بعنوان:
دور الحركة الوطنية في الداخل
في ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية

في قاعة المؤتمرات
يوم السبت الموافق 2019/3/16
عريف المؤتمر :أ .فادي جمعه
9:30- 9:00

تسجيل الحضور

9:35– 9:30

آيات عطرة من القرآن الكريم

9 :40 – 9:35

السالم الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء

9:45– 9:40

كلمة معالي رئيس الجامعة  /أ.د .علي زيدان أبو زهري

9:50– 9:45

كلمة عطوفة محافظ محافظة جنين /اللواء أكرم الرجوب

10:05– 9:50

كلمة المتحدث أ .أيمن عودة  /رئيس القائمة العربية المشتركة

10:30-10:05

استراحة
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الجلسة األولى
11:40-10:30
مدير الجلسة :د.نظام صالحات
المواعيد
10:40:10:30

المتحدث/المتحدثون
د .عامر الهزيل

عنوان البحث
الحركة الوطنية والمكون اإلسرائيلي الصهيوني.

محاضر جامعي
10:50-10:40

د .يوسف جبارين

تداعيات ومخاطر قانون القومية اليهودية

رئيس لجنة العالقات الدولية
بالقائمة المشتركة
11:00-10:50

د .محمد أبو الرب

تشكالت الهوية الفلسطينية عبر اإلعالم االجتماعي

جامعة بيرزيت
11:10-11:00

أ.د .أيمن يوسف
الجامعة العربية األمريكية

11:20-11:10

د .رائد نعيرات

دور فلسطينيو  1948في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة في زمن البحث
عن الدولة
التغييرات التي طرأت على الفلسطينيين الداخل( )48بعد اتفاقية أوسلو

جامعة النجاح الوطنية
11:40-11:20

نقاش عام واستراحة

6

الجلسة الثانية
12:50-11:40
مدير الجلسة :د.حسن أيوب
المواعيد
11:50-11:40

المتحدث/المتحدثون
د .ياسر أبو حامد

الهوية الوطنية لفلسطيني عام  1948في مواجهة القوانين العنصرية
االسرائيلية "قانون القوية نموذجاً"

د .أبراهيم أبو جابر

الحركة الوطنية وقانون القومية

جامعة االستقالل
12:00-11:50

عنوان البحث

جامعة النجاح الوطنية
12:10-12:00

د .جوني منصور

تداعيات قانون القومية في اسرائيل على مكانة اللغة العربية وردود فعل
الفلسطينيين في الداخل

أ .فادي جمعه

المكون الديمغرافي الفلسطيني ودوره في التأثير على الصراع مع
إسرائيل

محاضر جامعي
12:20-12:10

الجامعة العربية األمريكية
12:30-12:20

12:50-12:30

د .أنطون شلحت

عالقة الفلسطينيين في الداخل مع اليسار اإلسرائيلي:

محاضر جامعي

محطات ،مفترقات وصيرورة راهنة
نقاش عام واستراحة
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الجلسة الثالثة
1:50-12:50
مدير الجلسة :د.إسالم عيادي
المواعيد

المتحدث/المتحدثون

عنوان البحث

1:00-12:50

د .محمود زحالقة

البرنامج السياسي لرئيس األمريكي رونالد ترامب والدول العربية

محاضر جامعي
1:10-1:00

د .مهند مصطفى

األحزاب والحركات السياسية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني
بعد " أوسلو"

د .جعفر فرح

دور االحزاب العربية في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية

محاضر جامعي
1:20-1:10

محاضر جامعي
1:30-1:20

د .جمال حنايشة

إشكاليات الحركة الوطنية الفلسطينية

الجامعة العربية األمريكية
1:50-1:30

نقاش عام واستراحة

2:30-1:50

توصيات وتوزيع الشهادات

2:30

الغداء
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