دعوة

معضالت االعتراف المتبادل في النزاعات غير-المتكافئة
الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني من منظور مقارن
مؤتمر دولي

مركز الدراسات المتقدمة في الجامعة العبرية ومعهد وولتر ليباخ في جامعة تل أبيب ومدرسة السالم في واحة
السالم
 4و  5أيار 2015
للتسجيل اضغط على الرابط المرفق www.as.huji.ac.il/asymmetric-conflicts :

البرنامج
يوم االثنين الموافق  4أيار  2015في معهد الدراسات المتقدمة في الجامعة العبرية من الساعة  09:00صبا ًحا
حتى  06:00مسا ًء–غرفة  ،130عمارة فلدمان ،ادموند،ي،صفرى ،الحرم الجامعي جفعات رام الجامعة العبرية
 09:30 – 09:00التجمع والتسجيل
 10:00 – 09:30التحيات والترحيبات
 11:30 – 10:00الندوة االولى :إدارة الذاكرة التاريخية المتناقضة في واقع غير المتكافئ.
عريف الندوة :البروفيسور ِيحيئيل ِك ِلر
الدكتور هيلل كوهين :فهم الماضي التاريخي والمستقبل عند الطلبة العرب واليهود في حقل التعليم في إسرائيل
والسلطة الفلسطينية :ذاكرة واحدة أم أكثر؟
الدكتور إيمان نحاس :تمرير ذاكرة النكبة عبر األجيال المختلفة في المجتمع العربي في إسرائيل.
الدكتور عادل مناع :المحاوالت المختلفة لنسيان وقمع الذاكرة التاريخية الفلسطينية.
البروفيسور يحيئيل كلر وهداس بَرْ عَم :القدرة وعدمها على استيعاب اآلخر :فحص من الزاوية النفسية
االجتماعية.
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 13:00 – 12:00الندوة الثانية :السينما اإلسرائيلية – الفلسطينية في ميزان التمثيل األخالقي
عريف الندوة :البروفيسور رعاياه موراغ
الدكتورة ساندرا مئيري :الرجوع إلى الوراء :األسطورة والمسيحانية في السينما الوثائقية اإلسرائيلية.
البروفيسور رعاياه موراغ :السينما الوثائقية اإلسرائيلية والفلسطينية :نحو "قرابة الدم".
الكاتب راجي بطحيش :تمثيل النكبة في السينما الفلسطينية.
المخرجة عنات تْسوريَه :التناقضات األخالقية في تمثيل اآلخر :منظور سينمائي.
 14:30 – 13:30استراحة غداء
 16:00 – 14:30الندوة الثالثة :المعضالت الناتجة من نزاعات أخرى في العالم تعيش عالقات أغلبية وأقلية
عريف الندوة :السيد وسيم بيرومي
البروفيسور ِلسْلي ْ
شفارْ تْس ،جامعة سْتيلينبوش ،جنوب أفريقيا :من وراء الحدود ،إلى ما وراء "الما-بعد"
"بوسْت" :العمل مع الفجوات ومع االختالفات في التعليم العالي.
البروفيسور أورْ لي ْفري ْدمان ،صربيا :العالقات بين األلبان والصرب في كوسوفا وصربيا :تحديات واقع ما-بعد
الصراع.
كولين كرييج :المدير العام لمؤسسة "كوريميليا" ،ايرلندا الشمالية :عشرون عا ًما بعد وقف إطالق النار :العيش
مع سالم أجوف.
البروفيسور كاميليا سليمان :الهويات الهجينة في الواقع اليهودي العربي والتعبير عنها في األدب.
 18:00 – 16:30الندوة الرابعة :بين التجريد من الشرعية والحوار في الرأي العام واألدب واإلعالم
االجتماعي.
عريف الندوة :البروفيسورة ِي ْفعات ماعوز
ِيفتاح رون :الحوار اليهودي العربي في إسرائيل والتعامل مع التجريد من الشرعية بمساعدة اللقاءات.
أسمهان سمري :آليات التواصل االجتماعي وبناء التماهي والحشد لإلحتجاج في شرقي القدس.
يفعات ماعوز ويوسي دافيد :الال-أنسنة والتهديد وحقوق اإلنسان :معطيات من استطالعات الرأي.
تْسفي ِب ِكرمان :المدارس ثنائية اللغة كتورية لواقع آخر :قصة نجاح أم فشل؟
يوم الثالثاء  5أيار :معهد وولتر ليباخ في جامعة تل أبيب من الساعة  09:00صبا ًحا حتى  05:00مسا ًء -قاعة
أفتر  ،001عمارة نفتالي للعلوم االجتماعية في جامعة تل أبيب
 10:30 – 09:00الندوة الخامسة :الطابع االثني للمواطنة الجوفاء :قراءة القوانين المسنونة في العقد األخير
عريف الندوة :البروفيسور أمل جمّال
الدكتورة هالة خوري بشارات :قانون النكبة والعدالة االنتقالية.
الدكتور إيالن سبان :التشريع ،مشاريع القانون واألقلية العربية الفلسطينية" :تدفيع الثمن" اإلضافي لالحتالل.
البروفيسور أمل جمّال :عدم االعتراف وسياسة المواطنة الجوفاء.
 12:30 – 11:00الندوة السادسة :سياسة الحيز
أورن" :الفيرما" :األراضي والعالقات االثنية في إسرائيل\فلسطين.
عريف الندوة :البروفيسور ِ
البروفيسور يوسف جبارين :إقليمية النفي وخلق حيّز ثنائي القومية.
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الدكتورة صفاء أبو ربيعة :النضال من أجل األراضي ،الهوية والتاريخ :نساء عربيات بدويات يتحدثن عن تأثير
النكبة على حياتهن.
الدكتور ح ّنا سويد :التكافؤ وعدمه في الحيز السكني في إسرائيل بين األغلبية واألقلية.
 13:30 – 12:30استراحة غداء
 15:00-13:30الندوة السابعة :المجتمع المدني الناشط من أجل المساواة وضد العنصرية
عريف الندوة :الدكتورة نافا زوننشاين
سامر سويد :لجنة المبادرة العربية الدرزية :هل المساواة في الواجبات ضامنة للمساواة في الحقوق.
الدكتورة نافا زوننشاين :مدرسة السالم في واحة السالم :قصص خريجي دورات مدرسة السالم :من مرحلة بناء
الوعي إلى مرحلة التغيير االجتماعي والسياسي.
حايه نوح :منتدى التعايش في النقب ،المعضالت والدروس واألسئلة من مشروع .Human Rights Defenders

( ُحراس حقوق اإلنسان).
طمس ودون التفجير" :العرب واليهود في كلية مشتركة.
البروفيسورة أريئيال فريدمان" :دون ال ٍ
 15:30 – 15:00استراحة
 17:00 – 15:30الندوة الثامنة :المنظور القانوني
عريف الندوة :البروفيسور يوآف بيليد
عضو الكنيست الدكتور يوسف جبارين :قانون القومية :كتصنيف دستوري.
المحامية عبير بكر :العالقات بين األغلبية واألقلية عند قضاة محكمة العدل العليا في قضايا فلسطينية.
البروفيسور يوآف بيليد :قانون القومية :هل إصالح غير دستوري للدستور؟
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