يدعوكم مركز دراسات التنمية /جامعة بيرزيت بالتعاون مع الشركاء
لحضور مؤتمر
تأصيل التنمية في السياق الفلسطيني

المكان :مخيم الدهيشة – مؤسسة ابداع ،مخيم مارس الياس-لبنان ،مخيم الزرقاء-األردن ،جامعة
فينا-النمسا ،مخيم الشاطئ-قاعات الكتيبة
يوم السبت ،الموافق2019/01/26 :
الزمان4:00-9:00 :

مالحظة :سيعقد المؤتمر عبر الفيديو كنفرنس مع لبنان واألردن وغزة وفينا.

مدخل حول المؤتمر
على مدى السنوات الثالث الماضية ،سعى مشروع تأصيل التنمية في السياق الفلسطيني
) (http://rootingdevelopment.comالى تحفيز النقاش حول مفاهيم التنمية في الحالة الفلسطينية،
من خالل تقديم قراءة بديلة وناقدة للتنمية ما بعد أوسلو .قاد هذا الجدل مجموعة من الشباب والشابات
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وكذلك من المخيمات الفلسطينية في الشتات في األردن
ولبنان.
يأتي المؤتمر بيوم عقده لتجميع الجهود والخبرات والتجارب الميدانية ضمن المعرفة النقدية ،وتعزيز
الحوار بين القاعدة المجتمعية والشباب واألكاديميين وتبادل خبراتهما ،بهدف بناء عالقة وشبكة معرفية
تساهم في تخليق رؤية جديدة نحو التغيير؛ من خالل التأطير لمناهج ومفاهيم تحاكي الفعل التنموي
الشعبي ليتحول لحالة جماعية ،واعتماد التعلم النقدي كوسيلة معرفية تقود الى التغيير.
كما يقدم المؤتمر مساحات للتعمق والبناء على ما تم عمله ضمن قاعدة معرفية متنوعة تشمل الشتات
الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة ضمن منظور التشاركية .وعليه سيكون لهذا التفاعل في
مؤتمرنا أسس ومرتكزات تستنهض نقاشات بديلة تبنى على حوار يساهم في صمود اإلنسان الفلسطيني
وتوسيع خياراته وحركته المجتمعية وتنميتها.
إن ضرورة وأهمية تأصيل التنمية في السياق الفلسطيني ،تقتضي االنتقال في الحوار التنموي من
أبعاد نظرية ونقدية ،إلى أبعاد حوارية تبنى من فهم تجربة الفلسطينيين في سياقاتها االقتصادية
والسياسية واالجتماعية ،وارتباطها بالحالة المعاشة فلسطينيا.
محاور المؤتمر:
 .1البحث عن بدائل فلسطينية للتنمية في السياق المعاش :المعرفة النقدية ومقاربتها بتطبيقات
ميدانية من حيث المنهج والمفهوم ،ارتباطا بكيفية فهم التجربة المجتمعية ورؤيتها.
 .2البعد الشعبي والمجتمعي للعمل التنموي من خالل الشبكة المعرفية والمصادر المتاحة.
 .3تجارب وخبرات محلية خالل العمل على البرنامج في الثالث سنوات الماضية :الحوارات
المجتمعية ونشاطات الشباب في مناطق العمل.

جلسات المؤتمر
السبت الموافق2019/01/26 :
( 16:00-9:00توقيت فلسطين)
تسجيل9:30-9:00 :
الجلسة االفتتاحية
10:15-9:30

 خلفية عامة حول المؤتمر :أيمن عبد المجيد
 كلمة ترحيبية من المستضيف :مؤسسة ابداع
 جامعة بيرزيت :ليندا طبر

 جامعة فينا :هلمت كريجر

 جامعة األزهر :علي أبو زيد
 جمعية مساواة :قاسم صباح

 لجنة التنمية المجتمعية :ذكريات الحلو
الجلسة األولى :العمل المبني مع المجتمع المحلي –خبرات وتجارب ميدانية
11:45 -10:15

 تجربة الشباب والشابات في األردن – البحث في مجتمعات
الشتات (اسالم جمال ،اسيل الخالدي)

 تجربة الشباب والشابات من لبنان -البحث في مجتمعات
الشتات (راوية موسى ،فرح خطاب)

 تجربة الشباب والشابات من غزة -البحث في غزة (سمر
هارون ،بالل النجار)

 تجربة الشباب والشابات من الضفة – البحث في الضفة (انس
لحسة ،غادة شعفوط)
تعقيب :تيسير محيسن ،توفيق شومر
استراحة12:00-11:45 :

الجلسة الثانية :رؤى بديلة من الميدان-جلسة النشطاء
13:30-12:00

 النشطاء :باسم التميمي ،صالح الخواجا ،فاطمة بريجية،

نسرين العزة ،خالد الصيفي ،أمجد عليان ،سفيان الشنداري،

سلمى رشدان

تعقيب :أباهر السقا ،ليندا طبر
الجلسة الثالثة :قراءات ومقاربات بحثية – نتائج وقراءة من الميدان
15:00-13:30

 نحو بديل بالمنهج والمفهوم :أيمن عبد المجيد
 رؤية بديلة للتنمية :علي عامر

 لمن يتم انتاج المعرفة :هلمت كريجر
 مقاربة نقدية لتأصيل المعرفة الميدانية :أباهر السقا

تعقيب :جمال جمعة ،منذر عميرة ،قاسم صباح
غداء16:00-15:00 :

