
במפגש "التعليم والصداقة // לימוד וידידות" נתארח
בסביבות המחקר של חברות וחברים פלסטינים
בבית־הספר לתרבות ושל החוגים הכלולים בו. המפגש
יציע מחשבה כאירוע של ידידות, אירוע הזוכר את
יכולותיו של הלימוד לשנות דפוסי פעולה מקובעים
ולהמירם בכוחות של יצירה ומחקר, גם במובנם של
"כוחות חיים". וכמובן, זוהי עמידה יחד בימים קשים אלו.
זוהי קריאת כיוון למפגש במובן הרחב, פגישה שנקווה כי
תוכל להתעצם ולאפשר לרבים ומגוונים לחוות את
מרחב הלימוד כמרחב פתוח, כמרחב של זיקה וידידות.  

 
המפגש ייפתח בפאנל קצר ולאחריו יתפצלו המשתתפות
והמשתתפים לחדרי לימוד ב־ZOOM שבהם ישוחחו
דוקרטורנטיות/ים וחוקרים/ים מבית הספר על מחקריהם
בהקשרים של אי־אלימות, ידידות, שכנות, אירוח
והתארחות בארץ הזאת. הדוברות/ים הן/ם: אפנאן
ע'ררה-מוואסי, סיהאם ואכד, ג'אד קעדאן, מייסון שיבי,

איאד מעלוף, לואי ותד.
 

ההשתתפות בחדרים תהיה פעילה ותכלול גליונות
עבודה שאליהם יוכלו כל המשתתפות והמשתתפים
להביא ציטוטים או דימויים שיכולים לתרום לדיון
המתפתח. מתוך כך תוכל להתקיים בחדרי הדיון שיחה
המפגישה בין תכנים מחקריים מגוונים, החורגים

מהקשרים צרים ומחוגי־שיח מקובעים. 
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עדי שורק / َعدي ُسوِرك, جاد قعدان/  ג'אד קעדאן , ורד שמשי / ورد ِشمشي, ميسون شيبي/ מייסון שיבי, أفنان غّرة-مواسي/ אפנאן ע'ררה-מוואסי,
لؤي وتد / לואי ותד, إياد معلوف / איאד מעלוף,  سهام واكد / סיהאם ואקיד,  ירדן בן צור / َيرِدن ِبن تسور ואורפה סנוף־פילפול / أورِفه ِسنوف-پيلپول

في لقاء "التعليم والصداقة // לימוד וידידות" ستتّم

استضافتنا في بيئات البحث التابعة لصديقاتنا وأصدقائنا

الفلسطينّيين أبناء مدرسة الثقافة واألقسام التابعة لها.

سيناقش اللقاء الفكرَ كحدث صداقة، وبالذات قدرة التعليم

عىل تغيير أنماط العمل الثابتة وتحويلها إىل قوى إبداع

وبحث، وفي مركزها "قوى الحياة". هذه الوقفة هي وقفتنا

مًعا في هذه األيّام الصعبة. إنّها دعوة توجيهّية لعقد لقاء

بالمعنى الواسع، لقاء نأمل أن ينمو ويتطور ويسمح للعديد

من األشخاص متنّوعي الخلفّيات بالتفكير بمساحة التعلّم

كمساحة مفتوحة، ومساحة للتآلف والصداقة.

 
سُيفتتح اللقاء بنقاش قصير، وبعد ذلك سيتوّزع المشاركون

والمشاركات إىل غرف دراسّية عبر الزوم، حيث سيناقش

طلبة الدكتوراة والباحثون والباحثات في المدرسة أبحاثهّن/م

في سياقات الال-عنف، الصداقة، حسن الجوار، االستضافة

والضيافة في هذه الدولة. المتحّدثات/ين هم/ّن: أفنان غرّة-

مواسي، سهام واكد، جاد قعدان، ميسون شيبي، إياد

معلوف، لؤي وتد.

 
ستكون المشاركة في الغرف نِشطة، وستتضّمن أوراق عمل

التي يمكن لجميع المشاركات والمشاركين استخدامها

وإحضار اقتباسات أو صور التي يمكن أن تساهم في تطوير

النقاش. من هذا المنطلق، يمكن أن تنشأ في غرف

المناقشة محادثة تجمع محتويات بحثّية متنّوعة، والتي

تطمح إىل تجاوز السياقات الضّيقة ودوائر الخطاب الثابتة.
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