العربية لغة في عني العاصفة
הערבית שפה בעין הסערה
غالبًا ما تقف اللغة ،بوصفها أحد العناصر الرئيسة لتشكيل الثقافة والهوية ،في صلب الصراعات االجتماعية
والسياسيةُ .يناقش املؤمتر مكانة اللغة العربية في احليّز اإلسرائيلي في ظل الصراعات املستم ّرة في املنطقة،
ويتوقف عند انعكاس الواقع السياسي واالجتماعي في اللغة العربية في إسرائيل وتأثيره عليها وعلى شبكة
العالقات القائمة بني اللغتني العبرية والعربية.
مؤمتر معهد فان لير ومركز دراسات حول اللغة العربية

يومي اخلميس واجلمعة 9-8 ،تشرين الثاني 2012

في معهد فان لير في القدس ،شارع جابوتنسكي  ،43القدس

الهاتف02-5605222 :

تلقى كلمات املؤمتر باللغة العربية وتتوفر
ترجمة فورية إلى اللغة العبرية

يأتي املؤمتر مببادرة مشتركة ملعهد فان لير في القدس ومركز دراسات  -املركز العربي للحقوق والسياسات
في الناصرة .تُقدم محاضرات املؤمتر باللغة العربية مع ترجمة فورية للغة العبرية سعيًا منّا إلى تطوير
نقاش نقدي حول اللغة العربية واملساهمة في حتقيق حضورها البحثي والثقافي في احليّز األكادميي في
إسرائيل ،وإلى تطوير ممارسات تسعى إلى حتقيق املساواة بني اليهود والعرب .وعليه ،فإننا نرى في إجراء
مناقشات املؤمتر باللغة العربية أهمية عملية ورمزية إزاء احملاوالت املتك ّررة الساعية إلى إلغاء مكانة اللغة
العربية كلغة رسمية في إسرائيل وإلى إنكار موقعها ضمن املشهد اللغوي.
فيما يلي أسماء أعضاء اللجنة املرافقة للمؤمتر :البروفيسورة إليانور صايغ حداد ،د .أمين إغبارية ،الكاتب
سلمان ناطور ،احملامي علي حيدر ،د .عنات لبيدوت  -فيريال ،البروفيسور محمد أمارة ،البروفيسور محمود
غنامي ،الكاتب مرزوق احللبي ،السيدة هيفاء صباغ ،البروفيسور يهودا شنهاف ،د .يوسف جبارين ،د.
يوناتان مندل.
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يوم اخلميس

 8تشرين الثاني 2012
19:15—10:30

 10:45-10:30ترحيب

د .عنات لبيدوت  -فيريال ،معهد فان لير في القدس
د .يوسف جبارين ،دراسات  -املركز العربي للحقوق والسياسات
د .يوناتان مندل ،معهد فان لير ،وجامعة بن غوريون في النقب

 11:30-10:45محاضرة افتتاحية

سعادة القاضي سليم جبران ،قاضي احملكمة العليا
اللغة العربية في إسرائيل :ما بني املكانة القانونية والواقع االجتماعي

 13:15-11:30هل باإلمكان تخ ّيل ح ّيز ثنائي اللغة؟
رئيس اجللسة واملناقش :البروفيسور محمود غنامي ،رئيس مجمع اللغة
العربية في إسرائيل ،ومحاضر في جامعة تل أبيب
البروفيسور محمد أمارة ،كلية بيت بيرل ،ومركز دراسات
د .هيلل كوهني ،اجلامعة العبرية في القدس
د .راوية بربارة ،مفتّشة مر ّكزة لتدريس اللغة العربيّة في وزارة التربية
والتعليم ,ومحاضرة في كليّة أورانيم
البروفيسور ساسون سوميخ ،جامعة تل أبيب

 14:15-13:15استراحة

 16:15-14:15أوجه لغوية وإثنية وقومية في
تدريس اللغة العربية
رئيسة اجللسة واملناقشة :البروفيسورة إليانور صايغ-حداد ،جامعة
بار إيالن
د .ألون فراغمن (جامعة بن غوريون في النقب ،وكلية بيت بيرل) ود.
سوزي روسك (كلية بيت بيرل)،
مصادر عسر تعلّم اللغة العربية لدى الناطقني بالعبرية كلغة أمُ
د .بسيليوس بواردي ،جامعة بار إيالن ،وكلية أورانيم – الكلية
األكادميية للتربية
ُ
تدريس اللغة العربية كلغة أم في املدارس العربية في إسرائيل :واقع احلال
والتح ّديات املستقبلية

د .يسري خيزران ،معهد فان لير في القدس
مشروع التدريز :الفصل الطائفي عبر تعليم اللغة العربية في إسرائيل
د .أريك سدان ،اجلامعة العبرية في القدس ،وجامعة بن غوريون في النقب
حتديات في تعليم اللغة العربية في اجلامعات اإلسرائيليّة

 17:00-16:30استراحة

 19:15-17:00ممارسات الصراع في األعمال اإلبداعية
العربية
رئيس اجللسة واملناقش :الشاعر واملترجم والصحافي الط ِّيب غنامي
(في مجلتي مطعان وإيرتس أحيرت)
مقتطفات من الشعر العربي احلديث :الشاعر أملوج بيهار والشاعر
مروان ّ
مخول
د .أريئيل شيطريت ،اجلامعة املفتوحة ،وجامعة بن غوريون في النقب
اإلشارات إلى سياسة الهوية والصراع في أعمال الكاتب عالء حليحل
د .حسني اخلطيب شحادة ،جامعة بن غوريون في النقب ،كلية لفينسكي
للتربية ،وبيتسالئيل
العربية على الوجه :حتليل أعمال الفنانة التشكيلية أنيسة أشقر
د .دوريت يروشاملي ،جامعة حيفا
االلغة العربية واملسرح :ترجمة جزئية واملُمثّل كمترجم شريك
د .يئير فاالخ ،كلية الدراسات الشرقية واألفريقية ،جامعة لندن
السلطة والكتابة في عصر احلداثة واالستعمار :حالة األعالم والالفتات
في موسم النبي موسى ،سجل اختفاء
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כנס ון ליר–דיראסאת לשפה הערבית

ימים חמישי–שישי 9–8 ,בנובמבר 2012

 09:00-08:30التجمع
 10:00-09:00محاضرة افتتاحية
البروفيسور يهودا شنهاف ،جامعة تل أبيب
استحالة الترجمة :كيف تترجم النكبة من العربية إلى العبرية؟
رئيسة اجللسة :د .هنيدة غامن ،باحثة فلسطينية مستقلة

يوم اجلمعة

 9تشرين الثاني 2012
14:20—9:00

 14:00-12:15هل تقيم اللغتان العربية
والعبرية عالقات عدائية؟
رئيس اجللسة واملناقش ،د .مهند مصطفى ،مركز دراسات ومركز
التعليم األكادميي أور يهودا
د .رباح حلبي ،اجلامعة العبرية في القدس ،وكلية أورانيم –
الكلية األكادميية للتربية
اللغة والصراع وصراع اللغات

مناقش :االديب واملسرحي سلمان ناطور

د .سيجال جورجي ،جامعة بن غوريون في النقب ،وكلية احفا

 10:15-10:00استراحة

بني لغة أمي العربية وشقيقتها العبرية :لغتان متكاملتان غير
متخاصمتني

 12:00-10:15العربية في (ال) عبرية
رئيسة اجللسة واملناقشة :السيدة عايدة توما – سليمان ،مح ّررة
صحيفة االحتاد
الكاتب والصحافي مرزوق احللبي،
أن نتحدث العبرية كالعربية!
الكاتب البروفيسور شمعون بالص،
رواية املعبرة/املخيّم :استبدال العربية بالعبرية
الشاعرة نداء خوري ،جامعة بن غوريون في النقب
زمكانية اللغة :بني حدود الزمن ومحدودية املكان
د .محمود ك ّيال ،جامعة تل أبيب
عبرية األدب الفلسطيني

د .رفيق أبو بكر ،كلية بيت بيرل
على خط التماس :العربية والعبرية في إسرائيل
د .عامر دهامشة ،الكلية األكادميية العربية للتربية في إسرائيل
 حيفاحول اإلقصاء والتوطني :األسماء العربية والعبرية لألماكن في
إسرائيل على الالفتات وإشارات املرور

 14:20-14:00تلخيص

د .أمين إغبارية ،مركز دراسات ،وجامعة حيفا ،ومعهد منديل
للقيادة
د .يوناتان مندل ،معهد فان لير في القدس ،وجامعة بن غوريون
في النقب

 12:15-12:00استراحة
الدخول مجاني
ال ميكن توقيف املركبات في منطقة املعهد (هنالك أماكن وقوف رسمية في اجلوار).
سوف يتم نشر الصور امللتقطة خالل املؤمتر في املوقع االفتراضي للمعهد وفي بعض مواقع التواصل االجتماعي.

