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 | 1.2.2018ט"ז בשבט |  | 18:30-9:15יד יצחק בן־צבי אבן גבירול  ,14ירושלים
 / 9:15ברכות

מר יעקב יניב
מנכ"ל יד יצחק בן-צבי
פרופ' מאיר חטינה
ראש החוג ללימודי המזה"ת
והאסלאם ,האוניברסיטה העברית

 / 9:30חקר התנועה
הלאומית הפלסטינית
ושאלת האחדות הערבית
יו"ר :פרופ' אמנון כהן
האוניברסיטה העברית
פרופ' ישראל גרשוני
אוניברסיטת תל אביב
יהושע פורת וכתיבת תולדות
התנועה הלאומית הערבית
הפלסטינית
פרופ' מוסטפא כבהא
האוניברסיטה הפתוחה
בין "קומיה ערבייה" ל"וטניה
פלסטינייה" :הוגי דעות פלסטינים
בתקופת המנדט ודילמות של זהות
פרופ' אברהם סלע
האוניברסיטה העברית
הליגה הערבית ו"בעית פלסטין" –
מאחדות ערבית לסדר אזורי

 / 11:00הפסקת קפה

 / 11:30התנועה הלאומית
הפלסטינית בתקופת
המנדט ובימינו
יו"ר :פרופ' אורי מ .קופפרשמידט
אוניברסיטת חיפה
ד"ר רוני שקד
מכון טרומן ,האוניברסיטה העברית
 1923-1917כתקופה פורמטיבית
בבניית אתוס הסכסוך של החברה
הערבית-פלסטינית
פרופ' אלי פודה
האוניברסיטה העברית
תוכנית החלוקה של האו"ם - 1947
החמצה היסטורית פלסטינית?
ד"ר עאדל מנאע
מכון ון ליר בירושלים
האם ניתן היה למנוע את "רעידת
האדם/ה" ואת התפרקותה של
התנועה הלאומית הפלסטינית
ב1948-1947 -
פרופ' הלל כהן
האוניברסיטה העברית
פלסטינים בישראל ופלסטינים
בשטחים  -על היסטוריה ,אלימות,
זכויות היהודים ופתרונות
אפשריים :מבט משווה

 / 13:30הפסקת צהרים

 / 14:30חברה ,מדינה ופוליטיקה
במזרח התיכון
יו"ר :פרופ' אברהם סלע האוניברסיטה העברית
פרופ' אשר ססר אוניברסיטת תל אביב
איראן והערבים :המזה"ת לנוכח תמורות
היסטוריות ביחסי מרכז ופריפריה
פרופ' ברוס מדי-וויצמן אוניברסיטת תל אביב
נורי סעיד  -האיש ,פועלו ומקומו בהיסטוריה של
עיראק והאזור
פרופ' אורן ברק האוניברסיטה העברית
התרחבות המדינה וסכסוך בין-קהילתי :לבנון
וישראל/פלסטין במבט משווה
פרופ' אמציה ברעם אוניברסיטת חיפה
ארכיוני מסמכי הבעת' בארצות הברית כאופיום
להיסטוריון הטירון

 / 16:30הפסקת קפה
 / 17:00זהות תרבותית ולאומית
במזרח התיכון
יו"ר :פרופ' רות רודד האוניברסיטה העברית
פרופ' יעקב שביט אוניברסיטת תל אביב
הסהר הפורה והמזרח התיכון – בין "שותפות
תרבותית" ללאומיות
פרופ' דוד אוחנה אוניברסיטת בן-גוריון
נאו-כנעניות בישראל
ד"ר אביגיל יעקבסון האוניברסיטה העברית
בין קומוניזם ללאומיות ,בין אידיאה לפרקטיקה:
הליגה לשחרור לאומי בפלסטין המנדטורית

דברי סיכום

פרופ' יהושע פורת
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