
 غزة لقطاع والسياسية ستراتيجية-الجيو المكانة

 :المؤتمر برنامج

 4182-88-81: األول اليوم

 

 (1::0-0:11) التسجيل

 (81:11-1::0) االفتتاحية الجلسة

 وتقديم ترحيب

 هندي خليل/  بيرزيت جامعة كلمة

 منصور كميل/  الفلسطينية الدراسات مؤسسة كلمة

 وايلدانجل رينيه/ بل هينريش مؤسسة كلمة

 

 (84:11-81:11) النكبة منذ غزة قطاع تاريخ: األولى الجلسة

 يونس عصام -  الدين فخر منير: وتعقيب الجلسة رئاسة

 )صافي خالد( ):800) المرفوضة انيةالكي إلى( 8021) المرغوبة الكيانية من: غزة قطاع تاريخ

 )ندا أبو أشرف) االنقسام إلى الفلسطينية الهوية بناء من غزة قطاع في الوطني العمل

 )جبارين حسن). غزة لقطاع القانونية المكانة في التحوالت: القانونية الخلفية

 84:81-84:11: دقيقة 81: استراحة

 

 (14:81-84:81) الفلسطينية الوطنية السلطة نشوء منذ غزة قطاع في السياسية التحوالت: الثانية الجلسة

 العيلة رياض -  الجرباوي علي: وتعقيب الجلسة رئاسة

 )عوكل طالل) االنقسام بعد غزة قطاع في تبلور الذي السياسي النظام طبيعة

 )الحروب خالد) الخارجيةواإلقليمية والعالقات والفكرية، الداخلية التوترات:  غزة قطاع في اإلسالمي التيار تحوالت

 )عامر أبو عدنان) غزة قطاع على للحرب السياسية والتداعيات اآلثار

 11::1-4:81:غداء استراحة

 

 (11:11-11::1) المقاومة وآفاق غزة قطاع على اإلسرائيلية السيطرة أدوات: الثالثة الجلسة

 دةسع أبو مخيمر - عزم أحمد: وتعقيب الجلسة رئاسة

 )التميمي عال) قطاعغزة على والسيطرة للضبط كوسيلة الحدودية المعابر سياسة: اإلسرائيلية السيطرة أدوات



 )بدر أشرف) غزة قطاع في" حماس" مع إسرائيل اتبعتها التي والسياسات االستراتيجيات

 )مصرية نورما) غزة قطاع في الالجئين وديناميات االحتالل رغبات بين ما: المحو آليات

 )دويك عمار) واالستراتيجية السياسية األهمية: الغربية والضفة غزة قطاع بين اآلمن الممر

 

 4182-88-80:الثاني اليوم

 

 (84:11-1::10) االستراتيجية غزة قطاع مكانة: األولى الجلسة

 عطاهللا أكرم - خليفة أحمد: وتعقيب الجلسة رئاسة

 )جمعة محمد)مصر نظر وجهة من غزة قطاع مكانة

 )الخالدي سامح أحمد) اإلسرائيلية واألمنية العسكرية االستراتيجيا في التحوالت: غزة قطاع - إسرائيل

 )منصور كميل) وقطاعغزة الغربية الضفة بين الفصل مخاطر: الفلسطيني الوطني المشروع في غزة قطاع مكانة

 84:81-84:11: دقيقة 81 استراحة

 

 (14:81-84:81) اإلعمار وإعادة االقتصادية التحديات: الثانية الجلسة

 رمضان أبو محسن - زملط حسام: وتعقيب الجلسة رئاسة

 )قسيس نبيل) غزة قطاع على الحرب بعد اإلعمار وإعادة االقتصادية التداعيات

 )بوجودا ساندرا) والمقاومة الحكومة، التالعب،: غزة قطاع في اإلعمار إعادة

 )حسنة أبو عدنان) وبعدها غزة قطاع على الحرب خالل اإلغاثي األونروا دور

  11::1-14:81: غداء استراحة

 

 (11:11-11::1) والحرب الحصار وتبعات االجتماعية التحوالت: الثالثة الجلسة

 العطا أبو ناصر - الخوري لورا: وتعقيب الجلسة رئاسة

 )كرباج يوسف) الديموغرافية التحديات

 )السقا أباهر) غزة قطاع في االجتماعية التغيرات

 )هيل ثوماس) كرمز غزة مع التضامن إشكالية

 .الخطيب غسان: ختامية مالحظات


