
   

 

 

 الرابعالمؤتمر الطالبي 

 ِفكر ُعضوي   -ُصنَِع فِي ِبيرزيت 

 2028أيلول  29 السبت

 الحقوقمعهد مبنى ملحق / مقر معهد مواطن، 533قاعة جامعة بيرزيت، 

 

سيناقش المؤتمر . نابأيدي ناالفلسطيني والمتعلقة بإمكانية صوغ مستقبلمؤتمرنا تفاعلي؛ نتحاور فيه حول قضايا تهم الشباب 

، في محاولة إلنتاج تصورات بديلة لتجاوز حالة اإلقصاء والتهميش التي ، ودور الشبابتسليع الحيّز العام، والثقافةقضايا 

 .اليومية ناواجه في حياتن

 

 البرنامج

 التسجيل 03:9 

 كلمات افتتاحية 09399

ار منسقة معمل األفكار كلمة   نوره سم 

 مضر قس يس تقديم مدير معهد مواطن ومبادرة كرامة  

  سالم ذوابة: مدير الجلسة تسليع الحي ز العام3 الجلسة األولى 093:9

ار حالة انفصام؛ أرصفة وشوارع مدينة رام هللا   مؤيد نج 

 ناديا تادرس الحق في المدينة في سجن خمس نجوم 

تداخل الثقافة الشعبية، واألدب، والعلوم ) نحو العالم الماليالجسر  

 (المالية
 غدير بركات

 مجد شهادة فقدان أحد الوالدين ما بين االنفصال أو الموت كتجربة معاشة 

 3حوار ومشاركة في المشاريع الفنية/ غداء 01301

 
 

 أماني سراحنة األلوان مرآة عقلي 

 فؤاد اليمني الشجرات 

 رنا بركات: مديرة الجلسة استهالك ثقافة تستهلكنا3 الجلسة الثانية 04341

 فارس الجمل األمانة األكاديمية ما بين الجهل والتهميش 

 مجد حثناوي هل ما زال حل الدولتين متاحاً وفق رؤية تشومسكي؟ 

 روان رجبي "ما الذي يجعل الُمثقف الفلسطيني ُمشتبكا؟" 

 ضحى شويكي المقدسية كنموذج –التجمعات الشبابية  

 

 

 مؤسسة هنرش بلتستفيد هذه الندوة من مساهمة مقدمة من 
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 المشاركون

 .ق اإلنسان في جامعة بيرزيتوطالبة ماجستير في الديمقراطية وحق أماني سراحنة

 .ضو هيئة أكاديمية في دائرة التاريخ واآلثارع رنا بركات

 .ق اإلنسان في جامعة بيرزيتوالديمقراطية وحقطالبة ماجستير في  روان رجبي

 .رئيس دائرة الهندسة المعمارية سالم ذوابة

 .ق اإلنسان في جامعة بيرزيتوطالبة ماجستير في الديمقراطية وحق ضحى الشويكي

 .جامعة بيرزيتخريجة علوم مالية ومصرفية في  غدير بركات

 .في جامعة بيرزيت فنون بصرية معاصرةطالب  فؤاد اليمني

 .ة في جامعة بيرزيتكيطالب الهندسة الميكاني فارس الجمل

 .طالب هندسة تخطيط وتصميم حضري في جامعة بيرزيت مؤيد نّجار

 .ق اإلنسان في جامعة بيرزيتوطالبة ماجستير في الديمقراطية وحق مجد حثناوي

 .فرعي علم اجتماع، فرعي فلسفة في جامعة بيرزيت علم نفسطالبة  مجد شهادة

مدير معهد مواطن في و ،عضو هيئة أكاديمية في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية مضر قسيس

 .جامعة بيرزيت

 .ق اإلنسان في جامعة بيرزيتوطالبة ماجستير في الديمقراطية وحق ناديا تادرس

وحقوق اإلنسان، ومنسقة مبادرة وندسور بيرزيت خريجة ماجستير الديمقراطية  سّمار ورهن

 .للكرامة، ومنسقة معمل األفكار في جامعة بيرزيت

 

 وراقاأل اتملخص

 األلوان مرآة عقلي3 أماني سراحنة

ففي الوقت الذي كانت فيه األسئلة تكبر عن  .افي واقع األمر لم تكن تلك اللوحات مشروعاً، بل كانت صدفة ثم قرار

ذاتي وعن محاولة مواجهة االكتئاب، قررت االستعانة باأللوان لفهم عوالمي الداخلية، لقد فتحت األلوان لي نوافذ 

على الالواعي، وأعطتني قدرة كبيرة على االستمرار في أوقات صعبة، لذلك لم تكن مشروعاً بل أداة أدركتها بواقع 

  .ةالتجرب

 "؟اما الذي يجعل الُمثقف الفلسطيني ُمشتبك3 "روان رجبي

العديد من التعريفات حول مفهوم الُمثقف، تمهيداً للحديث عن صنوف الُمثقفين البارزة في مجتمعنا  تتناول هذه الورقة

للتطّرق لما يُعرف الفلسطيني، والولوج إلى الدور الذي يلعبه كل صنف في ظّل الظرف االستعماري الراهن، إضافةً 

فيما تطرح هذه الورقة العديد من . وأسباب شيوعها في مجتمعنا في اآلونة األخيرة" البروليتاريا الثقافيّة"بشريحة 

، وصوالً إلى التساؤل المركزي "بالُمثقف الُمشتبك"ى ت رواجاً واسع التأثير فيما بات يُسمّ يالنماذج الفلسطينيّة التي لق

ً ثقف الفلسطيني ُمشتبكالمُ  حول كيف يصبح ؟ وما هي الُمؤشرات أو الدالئل التي تُظهر حالة االشتباك لدى الُمثقف ا

 الفلسطيني مع الحالة الكولونياليّة؟
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المقدسية كنموذج  –التجمعات الشبابية 3 ضحى شويكي  

حوله وأن يعي ألكبر قدر مرحلة اإلنتقال من الطفولة إلى الشباب، تفرض على الشخص نفسه أن ينظر لكل ما يدور 

ممكن من مجريات الحياة، فهو ومن دون سابق إنذار يجد نفسه أمام مجتمعٍ لربما منغلق على نفسه وخياراته محدوده 

والمستقبل فيه كالقالب الواحد يوزع على جميع أفراده، إال أن روح الشباب في هذا الشخص تجعله وتدفعه ألن يبحث 

من حوله من هذه المحدودية، فيبدأ باإلنخراط بما يسمى بالتجمعات الشبابية حتى يمكن عن سبل نجاة لينجو بنفسه و

ففي هذه الورقة حاولنا معرفة ما الذي يدفع ... من إفادة نفسه ومجتمعه، لكن هل األمر بهذه السهولة، بالطبع ال

  .االشباب لإلنضمام لمثل هذه التجمعات الشبابية وما الذي أيضاً يدفعهم إلى هجره

 (دراسة في تداخل الثقافة الشعبية، األدب، والعلوم المالية) الجسر نحو العالم المالي3 غدير بركات
مكان الرجال الثالثة أن يدقوا جدران الخزان، لكن أياً منهم لم يفعل، مثل أي قرار بتحمل عبىء المخاطرة، إان بك"

كبيراً، أكبر مما يجب، ثم لم يكن من السهل اقامة جسر ينتهي المطاف بصاحبه وقد خسر كل شيء، وكان الثمن 

ً غير مضمون وكان ذلك في  "وعبوره نحو الجانب اآلخر من الحياة، بعيداً عن تلك الخسارة، وكان الربح دائما

ب الثقافة الشعبية واألدب قبل أن يكون في النظام المالي الحديث، تبحث هذه الورقة في عالقة الثقافة الشعبية واألد

 .بالعلوم المالية والتداخل بينهم، مثل جسر للعبور بين حقول تبدو مختلفة لكنها أقرب من ذلك

  الشجرات3 فؤاد اليمني 

 تهذه العائلة من الشجراتسكن  .سنة 222عن  قصة حياة شجرات زيتون يزيد عمرهن عنالفني يتحدث المشروع 

أمست قصة فأنواع محاوالت السيطرة، واالحتالل واالستعمار  بالقرب من بيوت فلسطينيين عانوا من تعدد 

 .(سكيتش)عبر صور بسيطة  تعاقب مراحل االحتالل لألرضتصور  الشجرات شواهد

 التهميشمانة األكاديمية ما بين الجهل واأل3 فارس الجمل

االدارة ومجلس الطلبة )فئاتها تعليمية بكافة لى لفت نظر المؤسسة الالدراسة االستطالعية بشكل رئيسي إتهدف هذه 

كاديمية درجة عالية من مفهوم األمانة األعطاء ضرورة إإلى ( الهيئة األكاديمية من جهة أخرىمن جهة، الطلبة و

كاديمية ز جامعة بيرزيت، وقراءة مدى وعي الطلبة والهيئة األوذلك من خالل قياس مدى تحققها في حيّ . األهمية

 .عكس خطورة ذلك على المجتمعترتبة على االخالل بها، ونية المجراءات القانوباإل

ار  مدينة رام هللا حالة انفصام؛ أرصفة وشوارع3 مؤيد نج 

سيتم في المداخلة تسليط الضوء . العام أدواراً ذات أهمية في تعزيز النشاط اإلنساني وتشكيل المجتمعات الحيّزلعب ي

 .التجاري قطاعمن قبل ال للحيّز العام ةهددم  - بصريةوما ينتج عنه من ملوثات  - على االضطراب

 فقدان أحد الوالدين ما بين اإلنفصال أو الموت كتجربة معاشة3 مجد شهادة

األزمات التي تعتبر حدتها أقسى وأثقل على األفراد هي األزمات  ات عديدة في حياته اليومية، وإنيمر الفرد بأزم

ذات الفرد ومن ثم تؤدي إلى التغيرات التي تحدث في حياته وتفاصيله اليومية، التي تؤدي إلى تغيرات نفسية في 

 .ولعّل الفقدان من أشد أنواع األزمات التي قد يتعرض لها الفرد سواء كان الفقدان نتيجة اإلنفصال أو الموت

 وفق رؤية تشومسكي؟ ا  هل ما زال حل الدولتين متاح3 ناويمجد حث

ا باتجاه الدعم تشومسكي الداعم األول في المختبر الفكري لنموذج حل الدولتين، الذي يذهب مدّ لطالما كان نعوم 

الدولي، وجزًرا باتجاه الرفض االسرائيلي، وعلى الرغم من وجود تلك المعطيات، هل ما زال خيار حل الدولتين 

 متاًحا وفق رؤية تشومسكي؟

 منجو المدينة في سجن خمسالحق في 3 ناديا تادرس

القانون الفلسطيني خالل مقارنة ما بين ما ورد في تناقش الورقة مفهوم الحق في المدينة من ناحية قانونية، وذلك من 

 .حول هذا الحق وبين تطبيقاته المختلفة في فضاء مدينة رام هللا

 


