
 לדון'אבן ח, עדאלה, עמותת סיכוי,  ערבי-מרכז יהודי
 אוניברסיטת חיפה, הפדיס אולם – 2007 למאי 16

 
 

 ?לקראת עימות או הפיוס,פלסטינים ויהודים בישראל
  ותחזיות-תמונת  מצב

 :תכנית הכנס
 

 התכנסות וכיבוד 9:00-9:30
 

 :ברכות 10:00- 9:30
   .פהיאוניברסיטת ח, היהודי ערביר הוועד המנהל של המרכז "יו, מר דן בבלי

 חבר הנהלת עמותת סיכוי, ר מוחמד אמארה"ד

 עדאלהמרכז חבר הנהלת , ר מחמוד יזבק"ד

, לדון וראש המחלקה לממשל ולפילוסופיה מדינית'ראש הנהלה באבן ח ,ר אסעד גאנם"ד
 אוניברסיטת חיפה 

 
 

החזון העתידי והחוקה : ויו סוג המשטר בישראל והדרישות לשינ–מושב ראשון 10:00-11:30
 הדמוקרטית

  עמותת סיכוי, ל שותף"מנכ, ד עלי חיידר"עו : מושבר"יו

  המכון הישראלי לדמוקרטיה , אריק כרמון ר"ד

 ל מרכז עדאלה"מנכ, בארין'ד חסן ג"עו

   אילן-אוניברסיטת בר, החוג למדעי המדינה, ר אשר כהן"ד

  טת חיפהאוניברסי, הפקולטה למשפטים,  אילן סבןר"ד

, לדון וראש המחלקה לממשל ולפילוסופיה מדינית'ראש הנהלה באבן ח,ר אסעד גאנם"ד
 אוניברסיטת חיפה 

 
   היחסים בין שתי הקבוצות הלאומיות-מושב שני  11:30-13:00

 
  הפורום  להסכמה אזרחית , לזר-ר שרה אוסצקי"ד:  מושבר"יו

  אוניברסיטת חיפה,דיקן הפקולטה למדעי החברה, סמי סמוחה' פרופ

 ל המרכז למאבק בגזענות"מנכ, בכר עואודהמר 

  עמותת סיכוי, ל שותף"מנכ, שולי דיכטרמר 

 ר הנהלת עדאלה "יו,מרואן דווירי ' פרופ

  ועיתונאיסופר, רזוק חלבימר מ

  

  הפסקה  13:00-13:30
 
 
 
 
 
 



  האזרחים הערביםמדיניות הממשלה ורשויות אכיפת החוק כלפי-מושב שלישי - 13:30-15:00

 אוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה למדעי הרפואה,  ר נהאיה דאוד"ד: ר מושב"יו

 ר ועדת המעקב וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות" יו,טיב'שאוקי חמר 

 ר וועדת חוקה לשעבר "מפלגת הליכוד ויו, כ מיכאל איתן"ח

 עמותת סיכוי , ובראן'ובראן ג'ר ג"ד

 האוניברסיטה העברית  , החוג לגיאוגרפיה, שלמה חסון' פרופ

 מרכז עדאלה, ד סאוסן זהר"עו

 

  בסיקור ובהבניית מעמד האזרחים הערבים     תפקיד התקשורת-מושב רביעי  15:00-16:30
    בישראל                     

 

 , אוניברסיטת חיפה,ראש המרכז היהודי ערבי, ר פייסל עזאיזה"ד : מושבר"יו

  אלערב-כלעיתון , עואודיודיע מר 

  איתחאד-אלעיתון , עאהשאם נפמר 

 עיתון הארץ, עוזי בנזימןמר 

 עיתון מעריב,  בן דרור ימינימר 

 תקשורת לחברה הערבית פלסטינית בישראל מרכז - ל מרכז אעלאם"מנכ, חנין זועבי' גב

 

16:30-16:45 

 ר עמותת סיכוי"יו, אלד אבו עסבה'ר ח"ד: דבר סיכום

 

 

 

 
 


