
 
 

UNIVERSITE DE TEL AVIV 
FORUM de CULTURE FRANCAISE 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une réflexion autour des manifestations politiques 
contemporaines en France et en Israël avec les conférences du :    

Prof. Joëlle Zask, Université d’Aix-Marseille  
& 

Prof. Sylvaine Bulle, Université Paris-VII 
 

le Mardi 16 janvier 2018 de 18h à 19h30, salle 103, bâtiment WEBB, campus de Ramat- 
Aviv 

Conférences en français, entrée libre  
 

Prof. Joëlle Zask, Université d’Aix-Marseille : Le rôle de la place en publique sur la scène 

politique contemporaine en France et en Israël 

 

Quelles places en démocratie? Telle est la question qu’on abordera. Elle est utile, non 

seulement parce qu’elle n’est quasiment jamais posée, mais aussi parce que la plupart de nos 

places urbaines sont tout à fait inadaptées aux modes de vie démocratiques et aux 

mouvements politiques qui les choisissent aujourd’hui pour les occuper. La plupart ont été 

conçues par des rois, des empereurs, des chefs fascistes qui les voulaient à leur image et les 

pensaient comme un instrument de leur pouvoir, et qu’ils nous ont léguées. A partir de la 

place Rabin qui servira d’exemple, on réfléchira sur l’importance d’appliquer nos pratiques de 

la citoyenneté à la production d’espaces concrets favorables au « vivre ensemble ».  

 
יר בזירה הפוליטית העכשווית בצרפת עשל כיכר ה ומרסיי : תפקיד-פרופ' ז'ואל זאסק, אוניברסיטת אקס

 ובישראל
הכיכר והדמוקרטיה ? שאלה זו מועילה לא רק מפני שהיא כמעט לעולם לא נשאלה אלא מפני שמרבית 

דווקא  ותדמוקרטיים ולתנועות הפוליטיות אשר בוחר דפוסי התנהלותכלל להכיכרות העירוניות לא מתאימות 
. מרביתם תוכננו ע"י מלכים, קיסרים, מנהיגים פשיסטיים אשר רצו שהכיכר תשקף ןבהם כדי לקיים את פעילות

 לנו. מכיכר רבין שתשמש לנו דוגמה, נדון בחשיבותו של יישוםהם מורישים אותם וראו בהם כלים של שלטון ש
 הפרקטיקות האזרחיות שלנו ביצירת מרחבים קונקרטיים המעודדים את הקיום ביחד.  

 

Prof. Sylvaine Bulle, Université Paris-VII : Le renouvellement  de la politique. De la 

démocratie  de la parole  à l’utopie et  à l’autonomie : figures et emblèmes de 

l’expérimentation politique actuelle (France, Israël) 

« Pour changer de monde, changes de monde »   Le printemps français de 2016, aura permis 

d’établir ce constat : la révolte, les occupations d’espace public et les contestations 

radicales forment la grammaire politique élémentaire de l’époque, non seulement en France 

mais dans les démocraties avancées. Le contestations actuelles et générationnelles se 

saisissent des espaces et des  brèches laissés par le « capitalisme » et la démocratie  pour 

développer non plus une démocratie de la parole mais des gestes politiques propres à 

l’autonomie et l’appropriationisme. Les occupations d’espaces représentent les zones de 

conflictualité continue les plus emblématiques parce qu’elles sont le laboratoire social de 



l’émancipation, parce que s’y déploie une puissance des formes de vie à partir d’une 

intensification du quotidien propre à redécouper le partage entre utopie et réalisme et propres 

à définir une stylistique du geste politique contestataire actuel.  

Sylvaine Bulle est Professeure de sociologie (Paris 7), actuellement en poste au Centre de 

Recherches Francçais de Jérusalem (CNRS). Ses travaux et ses domaines de recherche 

concernent la théorie de l’Etat  en transformation notamment en Israel et en France, la 

violence politique et les relations intercommunautaires, la théorie critique et la sociologie 

pragmatique française. Elle a conduit  de nombreux programmes de recherches en Israel et 

Palestine et sur les mouvements de contestation actuelle.  A paraître  en 2018 : L’autonomie 

politique : enquête sur des milieux de vie (ouvrage à paraître, 2018) Dernière publications : 

« Une prise territoriale, l’infras-politique en  Galillée  à partir de la réappropriation de deux 

villages », Revue Politix , 2017  ;  « Zones à défendre » , entrée dans le Dictionnaire 

international des biens communs (ouvrage collectif, 2017). 

התחדשות הפוליטיקה. מדמוקרטית הדיבור עד האוטופיה :  7פרופ' סלביין בול, אוניברסיטת פריס 

ת בצרפת ובישראלהעכשווי תהפוליטי התנסות ים ואמבלמות של היוהאוטונומיה : דמו  

וכל התופעות  2016של  "האביב הצרפתיתבחן את "זו ההרצאה . "על מנת לשנות את העולם, תחליף עולם " 

את הדקדוק ספקות , וההתנגדויות הרדיקליות מיםהזו: המרי, תפיסות המקומות הציבוריתובנה הגיע לל ואפשרש

   הפוליטי הבסיסי של התקופה, לא רק בצרפת אלא גם בדמוקרטיות המתקדמות.

. היא גם חברה במרכז למחקר צרפתי 7ברסיטת פריס ילסוציולוגיה באונ יתרוסלביין בול מכהנת כפרופס

מדינית בצרפת ובישראל, באלימות פוליטית וביחסים בין הקהילות, ה. מחקרה עוסק בהתהוות התאוריה ושליםביר

 ניתפלסטירשות הבישראל וב ותבתאוריה ביקורתית ובסוציולוגיה צרפתית פרגמטית. היא הנחתה תכניות מחקר רב

  אודות תנועות מחאה עכשוויות.  

 

 

 

 

   


