مؤتمر مواطن السنوي الثالث والعشرون

"الديمقراطية في الميدان العام"
قاعة رقم  243مبنى ملحق معھد الحقوق – جامعة بيرزيت
 6و  7تشرين األول  /أكتوبر 2017

البرنامج
اليوم األول  -الجمعة 6 ،تشرين األول 2017
9:15
9:45

10:45

12:15
13:45

تسجيل
كلمات افتتاحية
كلمة رئيس جامعة بيرزيت
كلمة مدير معھد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان
كلمة مانفريد نوفاك المفتاحية حول أثر النيوليبرالية على الديمقراطية
رئيسة الجلسة :ليندا طبر
قضايا مركزية حول ديمقراطيات الحقبة الراھنة
الجلسة األولى:
تقنين الديمقراطية أم دمقرطة القانون؟
ريم بھدي
تو ّعك النموذج الليبرالي للديمقراطية؟
باسم الزبيدي
ھابرماس حول الديمقراطية ،والسيادة الشعبية ،والتواصل ،والنضال في سبيل االعتراف
جورج أولرخ
غداء
رئيس الجلسة :ممدوح العكر
تعقيدات األفق الديمقراطي في فلسطين
الجلسة الثانية:
السؤال الغائب في الوضع الفلسطيني الراھن
جورج جقمان
كيف أثرت النيوليبرالية على آفاق الديمقراطية في فلسطين
توفيق حداد
نكتب الناس :النصية ،والحركة ،والفعل في الحياة اليومية
بيتر الجركفيست
االنتخابات في مرحلة التحرر الوطني :حل أم إشكالية؟
عزمي الشعبي

اليوم الثاني  -السبت 7 ،نشرين األول 2017
9:30
10:00

11:30
11:45

13:15
14:15

15:45

قھوة الصباح
رئيس الجلسة :عاصم خليل
الديمقراطية والھيمنة
الجلسة الثالثة:
مقاربة نقدية للمحاوالت المتكررة لتجاوز حد الدورتين في االنتخابات الرئاسية في أفريقيا من كواديو أبياجي-أتوا
منظار القانون الدولي
التحول الديمقراطي العنيف كاستجابة طبيعية للعنف البنيوي :مدخل نظري في ضوء ما يجري عربيا بالل الشوبكي
الديمقراطية عابرة الدول على مسار الھجرة
أندريه كورنك
استراحة
رئيسة الجلسة :مھا السمان
أزمة النظام الديمقراطي أم أزمة الحقبة النيوليبرالية؟
الجلسة الرابعة:
الحرية ،والديمقراطية ،وإعادة تشكيل مدننا
يزيد عناني
الديمقراطية والتضليل المعلوماتي :ھل تشكل وسائل اإلعالم واإلعالم االجتماعي تھديدا الرس غراسمي بايندرب
للديمقراطية اليوم؟
الھندسة االجتماعية النيوليبرالية وأثرھا على الواقع السياسي في فلسطين
حسن أيوب
غداء
رئيس الجلسة :جھاد حرب
آفاق مواجھة أزمة الديمقراطية
الجلسة الخامسة:
تكنولوجيات الليبرالية الجديدة لتشكيل الذوات :نظام التعليم الجامعي كنموذج
لينة ميعاري
الديمقراطية بين الممكن والمستحيل
رمزي ريحان
المجموعات الشبابية ومعركة استالب الحيز العام
فارس شوملي
مضر قسيس
مالحظات ختامية
يعقد ھذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة ھينرش بُل فلسطين واألردن
والحرم الجامعي العالمي لحقوق اإلنسان

