
 

 

 

 نوؤتمر مواطن السنوي الثامن والعشرم
 فاعلو التغییر المجتمعي: تضییق مساحات العمل واستراتیجیات الصمود

 يالفضاء االفتراض عبرو في مبنى ملحق معھد الحقوق 243في قاعة رقم  حرم جامعة بیرزیتیعقد في 
 2022تشرین األول / أكتوبر  14-15 

 
 

 البرنامج
 

 واألردن فلسطین بُل نرشیھ مؤسسة مع بالتعاون المؤتمر ھذا یعقد
 

 2022تشرین األول  14، الجمعة -الیوم األول 
 قھوة الصباح والتسجیل وإجراءات السالمة الصحیة 10:00 

 كلمات افتتاحیة 10:30 
 كلمة رئیس جامعة بیرزیت 

 رئیس لجنة المؤتمركلمة 
 مدیرة مؤسسة ھنرش بلكلمة 

   جمیل سالم رئیس الجلسة: نطاقاتھفاعلو التغییر المجتمعي و الجلسة األولى:  11:00 
 مضر قسیس الثورة المضادة تستبق الثورة: استالب الحیز العام، واستیطانھ، والنزوح عنھ  

 خوري - رلى أبي حبیب ثّوار بال ثورة 
 أحمد اللحام نزع التسییس: انكماش الفعل مع انكماش الحیز لكبح فواعل التغییر االجتماعي 

 غداءاستراحة  12:30 
  رشاد توام ئیس الجلسة:ر تجارب وحاالت فلسطینیة الجلسة الثانیة: 13:15 
 جویدة منصور تنھض كصانعة تغییر مجتمعي في جنین: تحدیات وآفاق امرأة   

 إبراھیم ربایعة  السیطرة االستعماریة ومقاومتھا: الفوضى المشتبكة مقابل التسھیالت في جنین 
 عصام یونس فاعلو التغییر ومساحات العمل في غزة 

 ریم البطمة الجلسة: ةرئیس التحرر والحركات االجتماعیة :(رقمیة) الثالثةالجلسة  19:00  
 رائف زریق معاداة السامیة تفنید مفھوم     
 ایمیلیو ضبیط في إقامة دولة "الرغبة"بین التحرر و :النشاط القانوني الفلسطیني 
 ارا رغكامیال فی دستور جدید أو ال شيء: تجربة الثورة العامة في تشیلي 
 2022تشرین األول  15، السبت-الیوم الثاني   

 قھوة الصباح والتسجیل وإجراءات السالمة الصحیة 10:30 
  باسم الزبیدي رئیس الجلسة: مفارقات التفاعالت في الحیز العام :الرابعةالجلسة  10:45 
 جورج جقمان سباب في الحالة الفلسطینیة: األلیس دائما تضییق المساحات وإنما عدم فاعلیة العمل على التغییر  
 العربي صدیقي فكرة دمقرطة عبر أدوات الدیمقراطیة: احتالل الحقل العام دستوریا 
 دانا فراج النقابة كحیز عام: النطاقین العام والمھني للعمل النقابي 
 تراحة اس 12:15 
 عالء العزةة: الجلس رئیس النعتاق الحیز العام ستراتیجیات صمود وبدائلا :الخامسةالجلسة  12:30 
 أنمار رفیدي التنظیم والتأطیر كآلیات نجاح حركات الطبقة الوسطى االجتماعیة  
 بالل سالمة المجزأ إلى الفعل التكامليالفاعل االجتماعي الفلسطیني: من الفعل  
 رنا بركات تغذیة الحوار الجمعي: متحف جامعة بیرزیت وممارسات تفكیك االستعمار 
 استراحة غداء 14:00 
 بیان عرقاوية: الجلس ةرئیس الصراع في الحیز العام وبشأنھلیات آ :السادسةالجلسة  15:00 
 یترفكوین دي  دور المجتمع المدني في معاھدات حقوق االنسان العالمیة  
 سحر فرنسیس السلطة والممول، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطیني بین تضییق االحتالل 
 ساندرا راتیفا كولومبیا قوة الشعب في: الحركات االجتماعیة 
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