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  السادس،   سرائيلياإل   بيروت أسبوع التمييز العنصري   الجامعة األميرآية في   ينّظم عدد من خريجي

 اإلثنين  ُيفتتح األسبوع عند السادسة مساء . وخارجه   سيشمل أنشطة تقام على الحرم الجامعي   الذي 
  بالعربية،   شعرية لمريد البرغوثي،    قاعة محاضرات مبنى وست هول بقراءات   أول آذار في   في

تقيم جمعية الخط األخضر طاولة طالبية    عند الثانية عشرة ظهرًا   اليوم التالي    في . وتتبعها فترة نقاش 
  .   يسرائيلاإل   نكليزية تتناول التدمير البيئيمستديرة باإل

وعامر جبران عن    يتكلم آل من نهال الشّهال وهناء ابراهيم،   آولدج هول،   في   وعند السادسة مساًء 
يدير ماثيو آاسيل    آذار عند الثانية عشرة ظهرًا،   3    يوم األربعاء في . ترابط الصراع التحرري

  .    هولوست   لكترونية فينكليزية عن االنتفاضة اإلطاولة مستديرة باإل
مبنى آولدج هول أفالم وثائقية عن الصراع ضد التمييز    وعند الثالثة والنصف ُتعرض في 

من    فالي   المكان ذاته تتكلم ناتاشا ثانديوي   في   وعند السادسة مساًء .  جنوب أفريقيا   في   العنصري
  عنصري،معاصرة على التمييز الجنوب أفريقيا عن ردود الفعل التاريخية وال   جامعة ويتواترساند في

يقيم خوان    آذار   4    يوم الخميس . من األميرآية   يديره البروفسور نويل إغناتييف،   ويتبع ذلك حوار 
   مبنى وست هول   وُيعرض عند الثالثة والنصف في .  مخيم برج البراجنة   فوينتيس ورشة فنون في

  .   وأمل قعواش   آي،ولو   ويليه حوار مع شاديا منصور، "  رقصة المقالع  " فيلم 
 يوم الجمعة  . الصراع   فتتكلم سهى بشارة عن دور المرأة في   وست هول أيضًا   أما عند السادسة وفي 

عن    زريق ورانيا مصري   يتكلم رامي   وست هول،   في   عند الثانية عشرة ظهرًا آذار،   5   في
من  "  فلسطين حرة  " ن ذاته تقام حفلة موسيقية بعنوانالمكا   السادسة في   وفي .  استراتيجيات المواجهة
عند الثانية عشرة آذار   6   يوم السبت    األسبوع وُيختتم . وأمل قعواش   ولوآي،   تقديم شاديا منصور،

  . بعرض ونقاش لوسائل المواجهة   شارع الحمراء،   في  )تاء مربوطة("  ة مربوطة  " مقهى   في   ظهرًا
العام    وفي    . 2005   العام   األول أقيم في   اإلسرائيلي   الذآر أن أسبوع التمييز العنصريالجدير ب
سيقام هذه السنة هو األول    واألسبوع الذي .  من أربعين مدينة حول العالم شارآت به أآثر   الماضي،

  لمتحدة وآندا وبريطانيا فيوتشارك مدن من الواليات ا .  الشرق األوسط خارج فلسطين   يقام في   الذي
  . األسبوع بانتظام 


