 : Evelyn Hecht-Galinskiراعية المؤتمر .كاتبة يھودية ألمانية ،وناشطة سياسية وتعتبر من أشد الناقدين للسياسة العنصرية لدولة
اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني .تصدر مقاالت صحفية اسبوعية عن الصھيونية ،ضد الصھيونية ،والالسامية والصراع في الشرق االوسط .

المحاضرين في المؤتمر
بريطانيا
 : Ilan Pappe .١مؤرخ وناشط اشتركي تقدمي .بروفيسور في أكاديمية الدراسات االجتماعية والدولية ،رئيس المعھد االوروبي
للدراسات الفلسطينية ونائب الرئيس في معھد الدراسات العرقية )االثنية( في جامعة  Exeterفي بريطانيا.
 .٢غادة كرمي :طبيبة وكاتبة .مساعد أكاديمي واستاذ في معھد الدراسات العربية واالسالمية في جامعة  .Exeterأصدرت العديد من
الكتب والمقالت حول مفھوم الدولة الواحدة ،وحول نفس الموضوع يدور كتابھا الجديد "متزوج من رجل اخر :معضلة اسرائيل في فلسطين".

الواليات المتحدة االمريكية
 : Richard Falk .٣بروفيسور في القانون الدولي في جامعة  .Princetonفي  /26مارس 2008 /تم اختياره كمبعوث خاص لالمم
المتحدة لحقوق االنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة عام  1967لمدة  6سنوات.
 .٤أسعد أبو خليل :بروفيسور العلوم السياسية في جامعة والية كاليفورنيا ،Stanislaus ،أمريكا ،يحرر صفحة في االنترنت اسمھا
"أخبار العربي الغاضب"
 .٥جوزيف مسعد :بروفيسور متخصص في مجال السياسات العربية الحديثة والتاريخ الفكري في قسم الدراسات الشرق أوسطية ،وجنوب
اسيا وأفريقيا في جامعة كولومبيا ،نيويورك.

غزة
 .٦راجي الصوراني :من أوائل المحامين المدافعين عن حقوق االنسان في غزة .حصل على جائزة روبرت .ف .كنيدي لحقوق االنسان عام
 .1991اعتبر في عام  1985حتى عام  1988سجين رأي من قبل منظمة العفو الدولية .عضو اللجنة الحقوقية الدولية ونائب رئيس االتحاد
الدولي لحقوق االنسان ،اضافة الى انه رئيس ومؤسس " المركز الفلسطيني لحقوق االنسان".

لبنان
 .٧سماح ادريس :أحد مؤسسي حملة مقاطعة أنصار اسرائيل ) .(CBSIحصل على الدكتوراه في اللغات والثقافات الشرق أوسطية من
جامعة كولومبيا ،نيويورك .ناشط مناھض للصھيونية والنظام الطائفي في لبنان ورئيس تحرير سابق لمجلة "اآلداب" وھي مجلة لبنانية تعنى
بالثقافة والفنون ،كما انه مؤلف للعديد من القواميس و كتب األطفال

فلسطين 1948
 .٨حنين نعامنه :كاتبة ومحامية سابقة لمركز )عدالة( ،المركز القانوني لحقوق االقلية العربية في اسرائيل .حاصلة على درجة الماجستير
في القانون االستعماري من مدرسة االستشراق والدراسات االفريقية في جامعة لندن.
 :Yoav Bar .٩عضو مكتب سياسي سابق في حركة أبناء البلد  :حركة فلسطينية ناشطة في مناطق فلسطين المحتلة عام  .1948وأحد
المنظمين لمؤتمر حيفا المعني بحق العودة ومفھوم الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين.

تونس
 .١.محمد كريشان :مذيع تلفزيوني ،مدير وعضو مجلس لجنة حماية الصحفيين  CPJفي نيويورك .يعتبر أحد أھم الصحفيين والمذيعين
االخباريين المشاھير في قناة الجزيرة.

ألمانيا
 :Hermann Dierkes .١١رئيس مجموعة حزب اليسار األلماني في مجلس مدينة دويسبورغ ،مھتم بالقضايا النقابية والبيئية ،كذلك
له اھتمامات في القضايا المناھضة لالستعمار ،مثل القضية الفلسطينية ،يعمل بشكل وثيق مع مركز المعلومات البديلة )بيت ساحور-القدس(.
 :Shir Hever .١٢عالم اقتصاد في مركز المعلومات البديلة )مؤسسة فلسطينية اسرائيلية مقرھا بيت ساحور ،القدس(
 .خبير في الجوانب االقتصادية لالحتالل االسرائيلي في المناطق الفلسطينية .مؤلف كتاب "االقتصاد السياسي لالحتالل االسرائيلي" .يقوم
االن بالتحضير لدرجة الدكتوراة في جامعة برلين الحرة ويعيش في مدينة .Göttingen
 .١٣عطية رجب :مھنس مدني من مواليد قطاع غزة ،ناشط في مجال حقوق االنسان وأحد مؤسسي "لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني-
.Stuttgart

ثقافة
Der Deutsche-Arabische Hiwar-Chor
جوقة موسيقية تتألف من اربعين مطرب ومطربة ،ينحدرون من دول مختلفة ،تمتزج أصواتھم بانغام وايقاعات شرقية من
العود والقانون والمزمار والطبل ،ليشكلوا معا لوحة فنية تعيد الى المُستمع سحر الشرق وجماله.
رغم التعددد الثقافي ألعضاء الجوقة الموسيقية يجمعھم شئ واحد :حب وعشق الموسيقى العربية مع ايمان راسخ بأن الفن ھو وحده القادر
على توحيد الثقافات واالديان واالعراق المختلفة ،والقادر أيضا على تعزيز قيم التسامح والتبادل الثقافي بين الشعوب.
سمير منصور :فلسطيني من مواليد دمشق .يعمل ويقيم حاليا في مدينة  .Stuttgartدرس الموسيقي في المعھد العالي للموسيقى بدمشق.
عمل سابقا كعازف للعود و  Tubaفي فرقة األوركسترا الوطنية السورية .شارك في العديد من االحتفاالت والمھرجانات الموسيقية ،اضافة
الى مشاركاته العديدة في الحفالت االذاعية والتلفزيونية كعازف ومطرب .شارك أيضا في تاليف الموسيقي التصويرية للعديد من االفالم
والمسرحيات .وفي ھذا المجال حاز على العديد من الجوائز

على مدى عامين متتاليين وحتى ھذه اللحظة تثور الشعوب العربية ضد انظمة البطش والقمع ،رافعة شعار واحد "تغيير االنظمة السياسية"
من أجل التأسييس لمجتمعات جديدة تسودھا العدالة االجتماعية ،والديمقراطية ،والحرية ،وتقرير المصير .لكن القوى المعادية للتغيير والتي
تتمثل بالقوى االجنبية ،وبعض حركات االسالم السياسي ،وبقايا االنظمة البائدة ،تصدت وال تزال لرياح التغيير محاولة اجھاضھا ،أو
احتوائھا .وسط تلك االجواء المتقلبة والمتوترة كان الشعب الفلسطيني حاضرا وفي مركز تلك االحداث كجزء ال يتجزأ من محيطه العربي.
بالمقابل تسود دولة إسرائيل أجواء التصعيد العسكري والعنصرية واألبارتھيد والتنكر لحقوق األغلبية الفلسطينية على أرض فلسطين
التاريخية .النتيجة قمع متصاعد وتمييز عنصري ضد الفلسطينين داخل الخط االخضر ،والتغول في االستيالء على األراضي الفلسطينية
المتبقية في القدس والضفة الغربية من أجل بناء المستوطنات ،اضافة الى تضييق الخناق والحصار على قطاع غزة وتجاھل كامل لحق
االجئيين الفلسطينيين في العودة الى ديارھم ،مما دفع الساسة االمريكيين واالوروبيين لتوجيه رسائل خجولة إلسرائيل تحذر فيھا من عواقب
تلك السياسات .رغم ذلك لم تعر إسرائيل تلك اإلنتقادات أي إھتمام ،فحالة العجز ھي السمة الدائمة للمجتمع الدولي عندما يتعلق األمر
بالقضية الفلسطينية.
ھذا المؤتمر سيتناول الطريق البديل للخروج من الوضع القائم ،وذلك من أجل الوصول الى حل عادل للمسألة الفلسطينية .وفي ھذاالسياق
سيطرح المؤتمر العديد من األسئلة من بينھا :كيف يمكن التغلب على دولة االبارتھيد القائمة في فلسطين التاريخية ،من أجل الوصول الى
تأسيس دولة ديمقراطية لكل مواطنيھا ،تتساوى فيھا الحقوق للجميع ،بما فيھا حق عودة الالجئين الفلسطينيين؟ و ما ھي الخيارات المتاحة
لدى حركات التضامن في اوروبا ،وخاصة في ألمانيا ،للتغلب على الوضع القائم ،خاصة بالجانب المتعلق بحقوق االنسان؟

الجمعة /10مايو2013/
17:30
19:00

التسجيل يتلوه طعام العشاء
افتتاح المؤتمر ) ،Verena Rajabصحفية ،رئيسة لجنة التضامن مع فلسطين(Stuttgart/
) Evelyn Hecht-Galinskiراعية المؤتمر ،كاتبة ،صحفية/ ، Malsburg-Marzell ،ألمانيا(

19:30

) Richard Falkبروفيسورفي القانون الدولي ،جامعة  ،Princetonالمبعوث الخاص لألمم المتحدة في مجال حقوق
االنسان ،الواليات المتحدة(.
 BDSوآفاق دولة ديمقراطية مشتركة في فلسطين التاريخية
) Ilan Pappeمؤرخ ،بروفيسور في جامعة  /Exeterبريطانيا(
فلسطين بعد قرار االمم المتحدة -نقطة تحول؟
) Joseph Massadبروفيسور في جامعة كولومبيا ،الواليات المتحدة(
الصھيونية ،الالسامية والمسالة الفلسطينية

مقدم الجلسة

) Ian Portmanلجنة التضامن مع فلسطين/ Stuttgart/ألمانيا(

السبت /11مايو2013/
8:30

استراحة )قھوة ،شاي ،حلويات عربية(

9:00

حنين نعامنه )محامية وكاتبة ،فلسطين(
الصندوق القومي اليھودي ) ،(KKLخطة  Prawerفي النقب ،الحقوق المدنية في الدولة
االستعمارية االستيطانية ،والنضال من أجل االرض
) Yoav Barعضو مكتب سياسي سابق في حركة أبناء البلد ،أحد المبادرين لمؤتمر حيفا المعني بحق العودة ومفھوم
الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين ،فلسطين(
 -الدولة الديمقراطية المشتركة -الشروط وآليات التنفيذ ،مبادرات من فلسطين وألمانيا.

مقدم الجلسة

) Ivesa Lübbenاستاد مساعد في جامعة  /Marburgألمانيا(

10:45

استراحة )قھوة ،شاي ،ومشروبات اخرى(

11:15

) Ilan Pappeمؤرخ ،بروفيسور في جامعة  /Exeterيريطانيا(
حل الدولة الواحدة ،مثالية ،واقع مزري أم بديل واقعي لسالم عادل في فلسطين التاريخية
راجي الصوراني )رئيس المركز الفلسطيني لحقوق االنسان/غزة/فلسطين(
جرائم الحرب االسرائيلية ،حالة حقوق االنسان في فلسطين ونتائج محكمة Russell

مقدم الجلسة

) Norman Paechأستاذ متخصص في القانون الدولي /Hamburg ،ألمانيا(

13:00

استراحة غذاء

14:15

غادة كرمي )طبيبة ،كاتبه ،جامعة  /Exeterبريطانيا(
إمكانية تحقيق حق العودة لالجئيين الفلسطينيين في دولة ديمقراطية واحدة
سماح ادريس )دكتوراه من جامعة كولومبيا/نيويورك ،أحد مؤسسي حملة مقاطعة أنصار اسرائيل )،(CBSI
بيروت/لبنان(
الثورات العربية ومقاطعة دولة االبارتھايد االسرائيلية

مقدم الجلسة

) Birgit Althalerمترجمة من لجنة التضامن مع فلسطين / Basel/سويسرا(

16:00

استراحة )قھوة ،شاي ،مشروبات اخرى(.

16:30

محمد كريشان ) أحد أھم وأشھر المذيعيين في الجزيرة ،رافق الثورات العربية ،تونس(
الثورات العربية وتأثيرھا على القضية الفلسطينية
أسعد أبو خليل )بروفيسور في العلوم السياسية ،جامعة والية كايفورنيا /Stanislaus /الواليات المتحدة(
المقاومة والتحرر من الدكتاتورية واالستعمار االستيطاني في عصر اإلسالم السياسي

مقدم الجلسة

) Willi Langthalerصحفي / Wien/ ،النمسا(

18:15

طعام العشاء

20:00

جوقة الغناء العربي األلماني "حوار"،
بقيادة الموسيقي الفلسطيني والملحن سمير منصورStuttgart /

موسيقى عربية

األحد /12مايو2013 /
8:30

قھوة ،شاي ،حلويات عربية

9:00

عطية رجب )مھندس مدني ،ناشط سياسي ،لجنة التضامن مع فلسطسن/ Stuttgart/ألمانيا(
حل الدولتين -حل الدولة الواحدة :حركات التضامن أمام نقطة التحول
) Hermann Dierkesرئيس مجموعة حزب اليسار في مجلس مدينة دويسبورغ ،ألمانيا(
إسرائيل والدفاع عن حقھا في الوجود من اولويات السياسة األلمانية العليا وموقف حركات التضامن
) Shir Heverمركز المعلومات البديلة ،يحضر للدكتوراه في جامعة / FU Berlinألمانيا(
التعاون العسكري المشترك بين إسرائيل ،واالتحاد االوروبي وألمانيا -الخلفية الدولية للنزعة العسكرية اإلسرائيلية

مقدم الجلسة

) Reinhold Riedelلجنة التضامن مع فلسطين/ Stuttgart/ألمانيا(

10:45

استراحة )قھوة ،شاي ،ومشروبات اخرى(

حلقة نقاش موسعة

مقدم الجلسة

افاف تغيير النظام السياسي في فلسطين التاريخية
حلقة نقاش يشارك بھا ) ،Ilan Pappeجوزيف مسعد ،أسعد أبو خليل ،راجي الصوراني،
غادة كرمي ،حنين نعامنه(Shir Hever ،Hermann Dierkes ،Yoav Bar ،
محمد كريشان ) أحد أھم وأشھر المذيعيين في الجزيرة ،تونس(

13:15

استراحة الغذاء )نھاية المؤتمر(

11:15

تكاليف ال ُمشاركة

تكاليف المشاركة في المؤتمر شاملة لتذكرة الدخول باالضافة الى تقديم وجبات طعام )غذاء وعشاء( ،وال تشمل المبيت أو وجبات االفطار
تذكرة عادية  65 :يورو للشخص الواحد
تذكرة مخفضة :طالب /تلميذ /ذوي المساعات االجتماعية  55 :Hartz IVيورو للشخص الواحد

االقامة أو المبيت
نحن نقدم غرف )غالبا بسريرين( في دور ضيافة و فنادق ذات سعر معقول قريبة من مكان انعقاد المؤتمر :االسعار تتراوح ما بين  30يورو
الى  35يورو للشخص الواحد /في الليلةالواحدة ،شاملة أيضا وجبة افطار
غرفة منفردة  50يورو فما فوق للشخص الواحد /في الليلةالواحدة مع وجبة افطار

التسجيل
يستمر التسجيل حتى موعد أقصاه 2013/05/01
الرجاء التسجيل بشكل مبكر ألن االماكن محدودة
التسجيل عبر االيميلpakos@online.de :
التسجيل عبر الفاكس+49 (0711) 429838 :

مع تأكيد الحجز يتم ارسال رقم حسابنا في البنك .ال يتم توكيد الحجز اال في حالة تم تحويل المبلغ المطلوب للمشاركة
والمبيت لمن يحتاج ذلك.التسجيل أحد شروط المشاركة

لالستفسار الرجاء التصال على العنوان التالي
عطية رجب من لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني.Stuttgart /
Tel.: +49 (0711) 76 41 26 or Mobil: +49 (0) 1525 319 3104
االيميلpakos@online.de :

منسق المؤتمر
عطية رجب و  Ian Portmanمن لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني Stuttgart /

اللغات المستخدمة في فعاليات المؤتمر :األلمانية و االنجليزية مع ترجمة فورية لكل الفعاليات

مكان انعقاد المؤتمر

Kulturhaus Arena – früher Theaterhaus
Ulmer Straße 241
70327 Stuttgart – Wangen
راعية المؤتمر
Evelyn Hecht-Galinski
 ،Evelyn Hecht-Galinskiكاتبة ألمانية يھودية ،ناشطة سياسية وناقدة الذعة لسياسات دولة اسرائيل العنصرية تجاه الفلسطينيين.
 Evelynتنشر مقالت اسبوعية تعالج فيھا قضايا مثل الصھيونية والالسامية ،واليات النضال ضد الصھيونية ،والصراع في الشرق االوسط.

كيفية الوصول الى مكان المؤتمر
عن طريق المواصالت العامة ثم النزول في محطةIm Degen
مترو  U4من محطة  Charlottenplatzباتجاه Untertürkheim Bf
مترو  U9من محطة القطارات الرئيسية باتجاه  .Hedelfingenزمن

الرحلة التقريبي  15دقيقة ،.يتلو ذلك  3دقائق مشيا على االقدام من محطة
النزول  Im Degenحتى الوصول الى مكان انعقاد المؤتمر:
Ulmer Str 241

كيفية الوصول الى مكان المؤتمر بالسيارة
الخروج من الخط السريع  A 8باتجاه  Stuttgart-Zuffenhausenعلى
الطريق .B 10بإتجاهStuttgart-Wangen
الخروج من الخط السريع  A 81باتجاه  ،Esslingenعلى طريق B 10
بإتجاه Stuttgart-Ost
مواقف السيارات متوفرة في شارع  Viehwasenوعلى امتداد شارع
Ulmer Straße

