برنامج المؤتمر

االثنين  18تشرين الثاني  -جامعة بيرزيت
 09:30 - 09:00صباحا ً

تسجيل وقهوة

 09:40 - 09:30صباحا ً

كلمات الشكر واالفتتاح

 10:10 - 09:40صباحا ً

الجلسة االفتتاحية

نيتين سوني  :المدرسة الجديدة في نيويورك.
«األشغال اليدوية المشتركة  :اللعب واإلعالم النقدي كمقاومة إبداعية بين الشباب الفلسطيني»

 10:30 - 10:10صباحا ً

استراحة قهوة

 12:30 - 10:30صباحا ً

الجلسة األولى  :العالقات والتفاعل ما بين األجيال

رئيسة الجلسة :ليزا تراكى -دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية  -جامعة بيرزيت
ليلى دخلي ،معهد أبحاث ودراسات العالم العربي واإلسالمي(فرنسا)« :الفجوة بين األجيال؟ هل يرى الشباب العربي معنى لهذه الفجوة بين األجيال؟»
إسماعيل الناشف ،جامعة بن جوريون« :الميراث في ترحال التناقضات االستعمارية»
عالء العزة ،دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية  -جامعة بيرزيت« :الهيمنة النقيضة وتمثيل الشباب :االنتفاضة األولى واليوم»
إبراهيم مكاوى ،دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت « :الشباب الفلسطيني من تطور الهوية االجتماعية إلى الحرمان النسبي
الجماعي واالنخراط في النشاط الجماعي»

 2:00 - 12:30ظهرًا
غذاء في كافيتريا جامعة بيرزيت

 4:00 - 2:00عصرًا

الجلسة الثانية  :الحراكات السياسية وأشكال االلتزام

رئيس الجلسة :مصلح كناعنة -دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية  -جامعة بيرزيت
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
التخبط
البطولة،
تخيالت
المجتمع الفلسطينيى:
الجديدة في
الشبابية
«التمثالت
العلوم االجتماعية والسلوكية  -جامعة بيرزيت:
أباهر السقا ،دائرة
ِ
ِ
ِ
التمثلي ،المعيارية الجديدة»
ُّ
ماريون سليطين ،المدرسة العليا للدراسات االجتماعية « :الفنانون الشباب في مجال الفنون البصرية في فلسطين :االبتكار والتفاعل في ظل القيود»
والمعاش المعتاد في مخيم لالجئين
لويجي أشيلي ،المعهد الفرنسي للشرق األدنى -عمان « :االبتعاد عن السياسة القومية والهوية السياسية
ُ
الفلسطينيين في األردن»
كلير بوغراند ،المعهد الفرنسي للشرق األدنى « :نقلة في البحرين  :تسييس الشباب السني من النزعة االستهالكية إلى المشاركة واالنخراط؛ تسييس
الشباب السني في البحرين في اعقاب انتفاضة العام . »2011

االثنين  18تشرين الثاني  -مركز خليل السكاكيني الثقافي
مساء
8:00 - 6:00
ً

نقاش بين المنظمات الشبابية "إفساح المجال أمام الشباب"
مساء
6:15 - 6:00
ً
كلمات االفتتاح وتقديم تقرير «واقع الشباب  »2013لمنتدى شارك الشبابي

مساء
8:00 - 6:15
ً
نقاش ،حوار وشهادات بين المنظمات الشبابية
رئيسة الجلسة  :هند عواد
بمشاركة  :منتدى جامعة بيرزيت ،جمعية الشباب العرب (بلدنا) ،الرؤيا الفلسطينية ،الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب -بياالرا ،منتدى شارك
الشبابي

مساء
8:00
ً
بوفيه

الثالثاء  19تشرين الثاني  -جامعة بيرزيت
 10:00 - 09:30صباحا ً

مالحظات افتتاحية

فرنسوا بورغا ،المركز الوطني لألبحاث والعلوم .فرنسا.

 12:00 - 10:00صباحا ً

الجلسة الثالثة :األشكال الجمعية للحراكات :سيطرة أم تحرير للشباب

رئيسة الجلسة :ستيفانى الت /عبد اهلل :المعهد الفرنسي لدراسات الشرق األدنى.

مجدي المالكي ،دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية -جامعة بيرزيت« :دور المؤسسات الشبابية الفلسطينية في تمكين الشباب وتعزيز وعيهم الوطني»
كارولين رونسان  ،المعهد الجامعي األوروبي (فلورنسا) -ايطاليا« :كيف تكون طالبا أردنيا حقيقيا؟ دراسة لثالث مجموعات طالبية قومية في األردن»
جوني عاصي ،جامعة النجاح -نابلس« :شباب إقرث ،عودة خارج نطاق االتفاقية الرسمية»
عبد الرحيم الشيخ ،دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية  -جامعة بيرزيت« :الشباب والمؤسسة ،واستيهامات البطولة في البالغة الفلسطينية الجديدة»

 1:30 - 12:00ظهرًا
غذاء في كافيتريا جامعة بيرزيت

 3:30 - 1:30عصرًا

الجلسة الرابعة  :المسارات الفردية :األشكال البديلة لاللتزام
رئيس الجلسة :زهير الصباغ :دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية -جامعة بيرزيت

إبراهيم أبراش :جامعة األزهر ،غزة« :واقع ومشاكل الشباب في قطاع غزة»
ماريانغيال غاسباروتو :مدرسة الدراسات العليا للعلوم االجتماعية – باريس« :مسارات شباب الضفة الغربية في رام اهلل :على أطراف «مدينة بمثابة عاصمة».
نيكوال بويغ ،معهد أبحاث التنمية« :موسم الهجرة إلى الشمال :من مخيم الالجئين إلى اليونان وبالعكس»
بيرين الشنال ،جامعة إكس  -مرسيليا (فرنسا)« :القتال بشكل جدي آو للمتعة؟ (إثنوغرافيا) توصيف لممارسة الدفاع عن النفس لدى اإلناث في القاهرة»
لينة ميعاري ،دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية -جامعة بيرزيت« :انخراط الشباب الفلسطيني مع المستعمر :تأمالت في الماضي القريب»

 3:50 - 3:30عصرًا
استراحة قهوة

 4:30 - 3:50عصرًا
مالحظات ختامية
لوران بونفوا ،المركز الوطني لألبحاث العلمية -مركز الدراسات واألبحاث الدولية -باريس و ميريام كاطوس (المركز الوطني لألبحاث العلميةIREMAM، ،
Ifpo
حول الكتاب «الشباب العربي .من المغرب إلى اليمن :أوقات الفراغ والثقافات والسياسات» (دار ال ديكوفيرت ،)2013 ،مدراء الكتاب لوران بونفوا و ميريام
كاطوس .مقدمة الكتاب لـ فرانسوا بورغا

