 011عام على "تصريح بلفور" و 01عاما على قرار تقسيم فلسطين
مؤتمر علمي دولي
بيروت 01 ،و 01كانون األول/ديسمبر 7100

برنامج المؤتمر
0388-03:8
االفتتاح

اليوم
األول

الجلسة
األولى

03:8-0388

تسجيل
كلمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية الترحيبية

طارق متري

بيان نويهض
وليد الخالدي والتأريخ للنكبة
08388-03:8
الحوت
المحور األول :قضايا التحرر الوطني على محك القانون الدولي والشرعية الدولية
رئيس الجلسة :طارق متري
نورا عريقات
 083:8-08388هل يخدم القانون الدولي مطالب الشعوب
الخاضعة لالحتالل وكيف؟
 00388-083:8الشرعية الدولية ما بين العدالة وموازين القوى أنيس فوزي
قاسم

 003:8-00388نقاش
 0:388-003:8استراحة قهوة
المحورالثاني :الشرعية الدولية ومسؤولية بريطانيا عن المأساة الفلسطينية
الجلسة رئيس الجلسة :ليلى شهيد
الثانية
سحر هنيدي
 0:3:8-0:388تصريح بلفورفي األرشيف البريطاني سنة
 300::إعادة تقويم
 0:388-0:3:8نقاش
استراحة غداء
00388-0:388
يوجين روجان
 003:8-00388قرار تقسيم فلسطين في إطار الصراع الدولي
على المنطقة
شفيق المصري
 00388-003:8قرار تقسيم فلسطين وشرعية قيام دولة
الجلسة
إسرائيل
الثالثة
كميل منصور
 003:8-00388مسألة الدولة الفلسطينية من قرار التقسيم إلى
قرار االعتراف بدولة فلسطين دولة مراقب
غير عضو في األمم المتحدة
00388-003:8

نقاش
1

المحور الثالث :الصهيونية وإسرائيل وعالقتهما باالستعمار
رئيس الجلسة :محمد علي الخالدي
االستيطان االستعماري 3الصحافيون والكتاب
08388-03:8
الجلسة
الرابعة

الفرنسيون في فلسطين في عشرينيات القرن
العشرين

083:8-08388
00388-083:8
003:8-00388
0:388-003:8

الجلسة
الخامسة

اليوم
الثاني
الجلسة
السادسة

الحركة الصهيونية 3بماذا هي مدينة لتصريح
بلفور؟
نقاش
استراحة قهوة
االزدواجية الكامنة في المشروع الصهيوني

آالن غريش
دومينيك فيدال

جيلبير األشقر
مضر قسيس

 0:3:8-0:388مشروع تهويد فلسطين من سنة  8491إلى
اليوم
 0:388-0:3:8نقاش
 13:80-003:8استراحة غداء
المحور الرابع :العرب إزاء تصريح بلفور وقرار التقسيم
رئيس الجلسة :بشارة دوماني
رشيد الخالدي
 14:30-15:00الحركة القومية العربية الناشئة إزاء تصريح
بلفور
ماهر الشريف
 15:00-15:30من القومية العربية الجامعة إلى الوطنية
الفلسطينية القطرية
 15:30-16:00قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية إزاء مشاريع خالد الحروب
الحكم الذاتي البريطانية وقرار التقسيم
حسن كريّم
 16:30-16:00النظام الرسمي العربي إزاء قرار تقسيم
فلسطين
 00388-003:8نقاش
 003:8-00388استراحة قهوة
 003:8-003:8مائدة مستديرة بعنوان "النكبة الفلسطينية :سيرورة مستمرة"
يديرها الياس خوري

مالحظة:

 الوقت المخصص لكل متحدث  03دقيقة ،ومدة النقاش لكل محور  03دقيقة.الترجمة الفورية إلى العربية واإلنكليزية مؤمنة
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