
 

 

 ندوةبرنامج 

 الجوالن السوري املنس ي، وموقعه في سورية املستقبل

 2016 نوفمبر  /الثانيتشرين  3 – 2

 2016  نوفمبر  /الثانيتشرين  2 األربعاء اليوم األول 

 اسم املشارك العنوان التوقيت

  الجلسة االفتتاحية 9:30 – 9:00

  حسام السعد رئيس الجلسة: 

 حازم نهار : الجوالن يحكم سوريةافتتاحيةكلمة  9.15 – 9.00

   فيلم قصير عن الجوالن 9:45 – 9.15

  ، استراحةمعرض الصور  10.00 –9:45

 األنظمة العربية املستبدةالدور اإلسرائيلي في املنطقة وتوافقه مع أدوار األولــى: الجلســـــــة 12:00 – 10:00

  سمير سعيفان رئيس الجلسة: 

 سالمة كيلة دور إسرائيل الوظيفي ضمن إستراتيجية السيطرة اإلمبريالية 10:15 – 10:00

 ماجد كيالي موقف "إسرائيل" من الثورة السورية 10:30 – 10:15

 معن البياري  على موقفها من الثورة السوريةالدور األميركي املساند لـ "إسرائيل" وتأثير ذلك  10:45 – 10:30

 خالد فارس تكامل االستبداد واالحتالل 11:00 – 10:45

 حسام السعد موقف "إسرائيل" من الثورة السورية 11:15 – 11:00

  مناقشة مفتوحة 12:00 – 11.15

 استراحة 12:30 – 12:00

 الجوالن املحتل وأهلهواقع الجلســـــــة الثـــانيــة:  14:00 – .0312

  ماجد كيالي :رئيس الجلسة 

 عبد هللا تركماني الجوالن في تحوالت املوقف اإلسرائيلي من الثورة السورية 12:45 – 12.30

 ياسر خنجر تطور العالقة بين الجوالن وفلسطين 13:00 – 12:45

 تيسير مرعي الواقع الحالي للجوالن املحتل 13:15 – 13:00

 ثائر أبو صالح التحوالت اإلستراتيجية في السياسة اإلسرائيلية تجاه سكان الجوالن املحتلأهم  13:30 – 13:15

 نزيه بريك الجوالن واملياه: دراسة حول العالقة بين االحتالل ومصادر املياه 13:45 – 13:30

  مناقشة مفتوحة  14:30 – 13:45



 

 

 غداء 16:00 – 14:30

 )النازحون والواقعون تحت االحتالل( الثورة السورية، ودور أهله في وعنهشهادات من الجوالن الجلســـــــة الثـــــالثة:  18:00 – 16:00

  صفوان عكاشرئيس الجلسة:  

 محمد الزعبي (66شهادة حول بعض القضايا املتعلقة بالجوالن )البالغ  16:15 – 16:00

 فوزي أبو جبل شهادة عن فترة السجن 16:30 – 16:15

 وئام عماشة وما حدث بعد الخروج منه شهادة عن فترة السجن 16:45 – 16:30

 فوزات أبو صالح موقف أهالي الجوالن املحتل من الثورة السورية ومشاركتهم فيها 17:00 – 16:45

 مازن عدي أوضاع أهالي الجوالن النازحين ومشاركتهم في الثورة السورية 17:15  – 17:00

  مناقشة مفتوحة 18:00 – 17:15

 

 2016 نوفمبر  /تشرين الثاني 3 الخميس  اليوم الثاني

 خطاب "املمانعة واملقاومة" /وفلسطين استعماالت النظام السوري لقضية الجوالن: الرابعةالجلســـــــة  10:30 – 9:00

  بشير البكر رئيس الجلسة: 

 ميشيل كيلو الجوالن في سياسات النظام األسدي 9:15 – 9:00

تجاه استعماالت "النظام السوري" لقضية الجوالن في تثبيت نظام الدولة األمنية، وموقفه  9:30 – 9:15

 القضية الفلسطينية وتجاه الفلسطينيين السوريين

 ياسين الحاج صالح

 سلمان فخر الدين تعامل النظام األمني مع الجوالن: ممانعة أم ماذا؟ 9:45 – 9:30

  مناقشة مفتوحة 10:30 – 9:45

 استراحة 11:00 – 10:30

 الجوالن والقانون الدولي: الخامسةالجلســـــــة  12:30 – 11:00

  خضر زكريارئيس الجلسة:  

 ناصر سابا الجوالن املنس ي والقانون الدولي 11:15 – 11:00

 ساطع نور الدين النقاش املقترح حول املفاوضات مع "إسرائيل" 11:30 –11:15

 نزار أيوب للجوالن وأهله تحت االحتالل/ سياسة "إسرائيل" في نظر القانون الدوليالوضع القانوني  11:45 – 11:30

  مناقشة مفتوحة 12:30 – 11:45

 اختتام الندوة 13:30 – 12:30

 خضر زكريا مناقشة كتابة تقرير حول الندوة 13:30 – 12:30

 غداء 15:00 – 13:30

 



 

 

 املشاركون املتحدثون في الندوة
 بحسب التسلسل األبجدي لألسماء

 

  بشير البكر .1

  تيسير مرعي .2

  ثائر أبو صالح .3

  خالد فارس .4

  خضر زكريا .5

 حازم نهار .6

  حسام السعد .7

  ساطع نور الدين .8

 سالمة كيلة .9

  سلمان فخر الدين .10

 سمير سعيفان .11

  صفوان عكاش .12

  عبد هللا تركماني .13

  فوزات أبو صالح .14

 فوزي أبو جبل .15

 ماجد كيالي .16

  مازن عدي .17

  محمد الزعبي .18

 معن البياري  .19

  ميشيل كيلو .20

  ناصر سابا .21

  نزار أيوب .22

 نزيه بريك .23

 وئام عماشة .24

 ياسر خنجر .25

 ج صالحياسين الحا .26

 

 
 

مالحظة: ستكون هناك بعض املرونة في تنفيذ جدول أعمال الندوة في حال كانت هناك مقترحات 

 موجبة.
 
 
 
 


