
   المؤتمر السنوي الحادي عشر

 2022رؤى إستراتيجية: فلسطين 

 ّ ّ التحّوالت المحلي ّ ة واإلقليمي  ةة والدولي

 ّ ّ وانعكاساتها عىل القضي  ة ة الفلسطيني

 

 

 المشاركون/ات: 

 

 .عميد وأستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا :إبراهيم فريحاتد. 

رئيس  ،  بيرزيتقطر و  تيجامعفي    مشاركالالعالقات الدولية  ستاذ  أ  د. أحمد جميل عزم:

 .يةنتحرير مجلة شؤون فلسطي

العلوم االجتماعية  :عز الدين أسعد   أحمدأ.   منشغل في سوسيولوجيا حركات    ،باحث في 

 .جتماعية في فلسطين والعصيان المدنياال المقاومة واالحتجاج والالحركات 

 كاتب وسياسي من حيفا.  :أمير مخولأ. 

 عضو المجلس االستشاري لحركة فتح.  :بكر أبو بكرأ. 

 سياسي.باحث وكاتب   :تيسير محيسنأ. 

أستاذ في برناَمجيّ الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان والدراسات    جقمان:جورج    د.

 دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت. وفي العربية المعاصرة، 

 .حركة الشباب الفلسطينيالمنسق العام ل  حاتم المحتسب:أ. 

النصرأ.   أبو  رئيس    :حسام  ومؤرخ،  والبحوث  كاتب  للدراسات  القدس  بيت  مجلس 

 الفلسطينية، مؤسس مجموعة الحكماء. 



 . أستاذ السياسة الدولية والسياسات المقارنة في جامعة النجاح الوطنية :حسن أيوب د.

 . كاتب ومحلل سياسي :حسن عبدهأ. 

 الّتجمع الوطني الّديمقراطي.  :حنين زعبيأ. 

سات اإلعالمية في جامعة نورث  االشرق أوسطية والدر أستاذ الدراسات    :خالد الحروبد.  

 . ويسترن في قطر

 قيادية فلسطينية. :خالدة جرار. أ

 . سبانياإعضو لجنة المتابعة المركزية في حركة المسار البديل عن  خالدية أبو بكرة:أ. 

 نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة. :خليل الحية د. 

 البرامج في مركز مسارات. مدير  :خليل شاهينأ. 

 . سيدة أعمال وناشطة وطنية ومحاضرة جامعية : ربا مسروجيأ. 

 .رشاد القانوني واالجتماعي المديرة العامة لمركز المرأة لإل :رندة السنيورةأ. 

 .مؤتمر فلسطينيي الخارجالمتحدث باسم  زياد العالول:أ. 

 مدير مؤسسة الحق.  :شعوان جبارينأ. 

 قيادي في حركة المبادرة الوطنية.: ياغيعائد د. 

كاتب   ،نيوجرسيب وسط بجامعة رتغرزستاذ دراسات الشرق ال أ :عبد الحميد صيامد. 

 .مم المتحدةوباحث متخصص في شؤون ال

 .أستاذة العلوم السياسية والعالقات الدولية :عبير ثابتد. 

كاديمية وناشطة نسوية وسياسية،  :  عرين هواريد.   حاصلة على اللقب الثالث في دراسات  أ

 . الجندر من جامعة بئر السبع



كاديمي، ومستشار في مركز مسارات.  :عماد أبو رحمة د.   أ

 .مليون 14لمؤتمر الشعبي الفلسطيني منسق لجنة المتابعة ل عمر عساف:أ. 

 .مؤسسة ومديرة مركز اإلعالم المجتمعي :عندليب عدوانأ. 

 حركة حماس. قيادي في  :غازي حمدد. 

ألبانيز  أ. الراضي   :فرانشيسكا  في  اإلنسان  حقوق  بحالة  المعنية  الخاصة  المقررة 

 . الفلسطينية المحتلة

الهاديد.   عبد  في  :  فيحاء  المناء  مجلس  رئيسة  بحثية،  ومستشارة  وشاعرة  مركز  كاتبة 

 . مسارات

 لتحرير فلسطين.: عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصريأ. 

 . باحث ومؤرخ، رئيس وحدة البحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ماهر الشريفد. 

 . ستراتيجيةستشار مركز الهرام للدراسات السياسية واإلم  :محمد السعيد إدريسد. 

 نائب رئيس حركة فتح.  :محمود العالولأ. 

 أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزهر بغزة. :مخيمر أبو سعدةد. 

،  كاتب ومحلل متخصص في الشؤون الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي   :معين ربانيأ.  

 محرر مشارك في مجلة جدلية.

 إعالمية.  :منى عوكلأ. 

 رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي. :ناصر القدوةد. 

 . كلية الدراسات الشرقية والفريقية في جامعة لندنأستاذ الحقوق في  :نمر سلطانيد. 

 .كاتبة ومحللة سياسية :نور عودةد. 



 كاتبة وناشطة فلسطينية.  :نيروز قرموط أ. 

 المدير العام لمركز مسارات.  هاني المصري:أ. 


