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العليــا  الدراســات  طلبــة  وتدعيــم  لدعــم  برنامجــه  الكرمــل  مــدى  مركــز  يواصــل 
الفلســطينيّين ضمــن "برنامــج طلبــة الدراســات العليــا"، بغيــة توفيــر فضــاٍء فكــريّ بديــل 
الدراســات  الوقــت- لطلبــة  -ـفـي ذات  اإلســرائيليّ، وتعويضــيّ  الفضــاء األكاديمــيّ  عــن 
أن  لهــم  يمكــن  وفيــه  تنمــو،  أن  ألبحاثهــم  فيــه  يمكــن  فضــاٍء  الفلســطينّيين،  العليــا 
يســهموا ـفـي تطويــر منهــاج فكــريّ لرعيــل جديــد مــن الباحثيــن. ـفـي هــذا الفضــاء، يوّفــر 
ــا ال يتــاح، علــى وجــه  يًّ مــدى الكرمــل لطلبــة الدراســات العليــا الفلســطينّيين ُمناًخــا فكر
لهــم  يوّفــر  وكذلــك  اإلســرائيلّية،  األكاديمّيــة  األوســاط  داخــل  العــرب  للطلبــة  العمــوم، 
يــب ـفـي التفكيــر النقــديّ، وفرصــة التعــرّض آلداب وأفــكار بديلــة،  فرصــة لتلّقــي التدر
كاديمــيّ وديناميكــيّ مــع غيرهــم مــن  وفرصــة تبــادل البحــوث واألفــكار مــن خــال نقــاش أ
كاديمّييــن عريقيــن ومتمرّســين. يتألّــف برنامــج  الطلبــة مــن أعـلـى المســتويات، ومــع أ

طلبــة الدراســات العليــا مــن ثاثــة مركّبــات:

سمينار وِمَنح لدعم مهارات البحث لطلبة الدراسات العليا السادس

َطلبــة  أربعــة عشــر مــن  الســادس، شــارك  العليــا  الدراســات  ـفـي ســمينار دعــم طلبــة 
وطالبــات الدراســات العليــا الفلســطينّيين مــن جميــع أنحــاء البــاد. أدار البرنامــَج وأشــرف 
ــا الدكتــور مهّنــد مصطفــى، المديــر العــاّم لمــدى الكرمــل، والدكتــورة عريــن  كاديميًّ عليــه أ
هّواري )منّســقة مشــروع برنامج دعم طلبة الدكتوراة في مدى الكرمل، ومديرة برنامج 
الدراســات النســويّة ـفـي المركــز(. ويخّصــص مــدى الكرمــل ِمَنًحــا للطلبــة المشــاركين 
فــي ســميناره كّل عــام، لتغطيــة رســوم التعليــم وبعــض نفقــات المعيشــة. وخــال عــام 

2021، ُعِقــدت اللقــاءات التاليــة:

 :2021 الثاـنـي  كانــون  الثاـنـي-  اللقــاء 
ُعِقــد اللقــاء الثاـنـي عْبــر تطبيــق الــزوم، 
وقــد ُقِســم إـلـى قســمين: القســم األّول 
حــول  "نقــاش  موضــوع  تنــاول 
المحتَرمّيــة والمعرفــة"، داَر ِحــوار بيــن 
المشــاركين حــول "النظريـّـة النقديـّـة فــي 
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محّمــد صّبــور  كتــاب  مــن  فصــًا  المشــاركون  ناقــَش  كذلــك  والعرـبـيّ".  الغرـبـيّ  الفكــر 
"المعرفــة والســلطة فــي المجتمــع العربــيّ". أدار النقــاَش كّل مــن الدكتــورة عريــن هــّواري 
نمــر  الدكتــور  الـــُمحاضر  فاســتضاف  الثاـنـي،  القســم  أّمــا  مصطفــى.  مهّنــد  والدكتــور 
ـفـي كلّّيــة الدراســات الشــرقّية واألفريقّيــة  والـــُمحاِضر  ســلطاني؛ الباحــث الفلســطينيّ 
)"ســواس"( فــي جامعــة لنــدن. قــّدم ســلطاني محاَضــرة حــول "اإلطــار المعرفــيّ والنظــريّ: 
بــة نقديّــة"، عالــَج فيهــا الموضــوع مــن خــال الحديــث عــن كتابــه بشــأن القانــون  مقاَر
بــة النقديّــة  والثــورة مــا بعــد الربيــع العرـبـيّ. تَــا ُمحاضــرَة ســلطاني نقــاٌش حــول المقاَر

لألدبّيات في الكتابة األكاديمّية.

اللقــاء الثالــث - شــباط 2021: ـفـي القســم األّول مــن اللقــاء الثالــث، عرضــت الطالبــة 
ُســكَْينة ســواعد بحثهــا الــذي يناقــش التجربــة التربويـّـة /االجتماعّيــة /العائلّيــة والوطنّيــة 
األوســاط  ـفـي  الدكتــوراة  عـلـى  للحصــول  يدرســَن  اللواـتـي  الفلســطينّيات  للطالبــات 
األكاديمّيــة اإلســرائيلّية. فــي القســم الثانــي، اســتضاف الســمينار الدكتــورة ســامرة إســمير، 
المحاِضــرة ـفـي قســم الباغــة ـفـي جامعــة بيركـلـي، ـفـي محاَضــرة ونقــاش حــول القــراءات 

يّــات األكاديمّيــة. النقديّــة ـفـي النظر

اللقــاء الرابــع - آذار 2021: اســتضاف اللقــاء الرابــع الـپـــروفيسور أمــل جّمــال، الـــُمحاِضر 
فــي قســم العلــوم السياســّية فــي جامعــة تــل أبيــب. تنــاول جّمــال أهّمّيــة النشــر فــي مجــّات 
كاديمّيــة ـفـي ســبيل التقــدُّم األكاديمــيّ، مشــيًرا إـلـى أهــّم األمــور التــي عـلـى الباحــث أن  أ

يتناولهــا فــي أبحاثــه، وفــي كتاباتــه البحثّيــة.

اللقــاء الختامــّي - حزيــران 2021: ُعِقــد اللقــاء الختامــيّ للســمينار علــى مــدار يوَمْيــن فــي 
رام هللا. اُفُتِتح اللقاء في اليوم األّول بجلسة ِحواريّة بعنوان "تأصيل المعرفة والمعرفة 

ــة"، أدارهــا  البديلــة فــي العلــوم االجتماعّي
الطالــب خالــد عنبتــاوي، وتحــّدث فيهــا 
عــرَض  كمــا  الســّقا،  أباهــر  الدكتــور 
ورقــة  بصــول  طــارق  الطالــب  خالهــا 
حملــت العنــوان: "شــفاعمرو: تطويرهــا 
والعمراـنـيّ  واالقتصــاديّ  الديمـچـــرافيّ 
اإلســرائيليّ  العســكريّ  الحكــم  خــال 
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أّمــا فــي اليــوم الثانــي، فُخّصــص الجــزء األّول لورشــة حملــت العنــوان "مــا هــي المنهجّيــة؟ 
حاجتنــا إليهــا وتوظيفنــا لهــا"، أدارهــا الطالــب أشــرف بــدر، وتحــّدث فيهــا الدكتــور خالــد 
فورانــي، وعرضــت خالهــا الطالبــة بانــة شــغري ورقــة حملــت العنــوان: "أنــا؟ نحــن؟ إنشــاء 
ومحــو الفــوارق بيــن الباحثــة وعّينــة البحــث". واســتضاف الجــزء الثاـنـي الدكتــورة أريــج 
االســتيطانّية،  "الكولونيالّيــة  العنــوان  حملــت  ونقــاش  محاَضــرة  ـفـي  خــوري   - صّبــاغ 
سوســيولوجيا إنتــاج المعرفــة فــي إســرائيل والمنهجّيــات النقديـّـة"، وأدارهــا الطالــب علــي 

موســى.

الصهيونيّة والحركة الوطنيّة الفلسطينيّة: قراءات في مذّكرات 
المستعِمر والمستعَمر - المجموعة الرابعة

وسياســة  فكــر  قــادة  ينشــرها  التــي  المذكّــرات  دالالت  ـفـي  تحديــًدا،  الــدورة،  تتركّــز 
وعســكر فلســطينّيون وصهيونّيــون كموقــع لدراســة طبيعــة المواَجهــة بيــن المســتعِمر 
يحّددهــا  متعــّددة  أوجــه  مــن  المواَجهــة  هــذه  دراســة  الــدورة  وتقتــرح  والمســتعَمر. 
المشــترِكون ـفـي الــدورة. وعـلـى ســبيل المثــال، الفهــم األيديولوجــيّ لطبيعــة المشــروع 
طبيعــة  الكولونياـلـيّ؛  الفهــم  ـفـي  األصلّييــن  البــاد  أهــل  مكانــة  وأهدافــه؛  الكولونياـلـيّ 
المواجهــة العســكريّة؛ الخطــاب الداخـلـيّ مقابــل الخطــاب الخارجــيّ؛ طبيعــة اللقــاءات 
والدينّيــة  النفســّية  المســتعِمر  يــرات  تبر الداخلّيــة؛  وخطاباتهــا  المقاومــة  اإلنســانّية؛ 

يخّيــة. والتار

رئيــُس  اللقــاَء  افتَتــح  الــزوم.  تقنّيــة  عبــر  اللقــاء  ُعِقــد  أيلــول 2021:   األّول –  اللقــاء 
الورشــة الـپـــروفيسور نديــم روحانــا، وعــرّف المشــاركون أنفســهم ومشــاريعهم البحثّيــة. 
وقــّدم الدكتــور ســليم تمــاري، الباحــث ـفـي مؤّسســة الدراســات الفلســطينّية والمديــر 

المقدســّية  الدراســات  لمؤّسســة  الســابق 
مجلّــة  يــر  تحر ورئيــس  للمؤّسســة  التابعــة 
"َحــــــــْولّيات  َو   Jerusalem Quarterly
القــدس" الصــادرة عــن المؤّسســة، محاَضــرًة 
الذاتّيــة  والســَير  "الســيرة  العنــوان  حملــت 

االجتماعــيّ". يــخ  التار لقــراءة  كمدخــل 
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اللقــاء الثانــي - تشــرين الثانــي 2021: تََركَّــَز موضــوع اللقــاء فــي "الســيرة الذاتّيــة وكتابــة 
التاريــخ االجتماعــيّ"، وقــّدم فيهــا الدكتــور ســليم تمــاري مداخلتــه فــي موضــوع الســيرة 
الذاتّيــة واإلثنوچـــرافيا والمحلّّيــة األدبّيــة: محنــة مفلــح الغّســانيّ نموذًجــا. وقــد أدار اللقــاَء 
والنقــاش الـپـــروفيسور نديــم روحانــا. تركّــزت مداخلــة تمــاري فــي َدْور الصحافــة، واألدب 
ــَيريّ عـلـى وجــه الخصــوص، ـفـي القيــام بالنهضــة األدبّيــة ـفـي بــاد  عموًمــا، واألدب السِّ

الشــام والمرتبطــة بالحداثــة العثمانّيــة.

مؤتمر طلبة الدكتوراة الفلسطينيّين السابع

للســنة الســابعة علــى التوالــي، نّظــم مركــز مــدى الكرمــل مؤتمــره الســابع لطلبــة الدكتــوراة 
ـفـي  أوليڤييــه  رمــادا  فنــدق  ـفـي  الفلســطينّيين، 
الناصــرة، مــع بــّث مباشــر لجمهــور مــدى الكرمــل 
ـفـي الفيســبوك. لقــد تحــّول هــذا  عـلـى صفحتــه 
المؤتمــر إلــى "محّطــة معرفّيــة، ثقافّيــة وتفاعلّيــة 
فلســطين  طــّاب  فيهــا  يلتقــي  وتداولّيــة، 
للدراســات العليــا، بــدون حــدود، وال حواجــز"، علــى 
نحــِو مــا وّضــح الدكتــور مهّنــد مصطفــى المديــر 
العــاّم فــي افتتاحّيتــه للمؤتمــر. وأضــاف مصطفــى 
قائــًا: "المعرفــة ومشــاركتها وتداولهــا هــي تأكيــد 
-ومــن  أصبــح  الثقاـفـيّ  الحقــل  أّن  مقولــة  عـلـى 

كثــر مــن الحقــل  شــأنه أن يكــوَن- الحقــَل الــذي يوّحــد فلســطين وشــعبها، بإرادتهــم، أ
السياســيّ، الــذي توّحدهــم فيــه إســرائيل ـفـي بعــض األحيــان رغًمــا عنهــم". وشــّدد د. 
مصطفــى عـلـى أنّــه "المعرفــة ليســت مــن أجــل المعرفــة، أي مــن أجــل فهــم الظواهــر 
السياســّية واالجتماعّيــة واالقتصاديّــة فحْســب، وإنّمــا المعرفــة هــي أيًضــا حــّق وهــي 
مــن أجــل الحــّق، أي العــدل والحاجــة إلــى محاربــة االســتبداد فــي كّل أشــكاله االجتماعّيــة 

واالقتصاديّــة". والسياســّية 

ــَن المؤتمــر جلســتين اثنتيــن، أدارت األولــى منهمــا الدكتــورة أريــج صّبــاغ-  خــوري،  تضمَّ
وعضــوة  يّــة،  العبر الجامعــة  ـفـي  اإلنســان  وعلــم  االجتمــاع  علــم  قســم  ـفـي  المحاِضــرة 
بــات سياســّية  يّــة ـفـي مــدى الكرمــل، وكان عنوانهــا "مقاَر لجنــة األبحــاث والهيئــة اإلدار
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األوـلـى،  المداخلــة  ـفـي  ُمداخــات.  ثــاث  عـلـى  الجلســة  هــذه  اشــتملت  وتاريخّيــة". 
عرضــت أســماء الشــرباتي، الطالبــة لَنْيــل درجــة الدكتــوراة فــي برنامــج الدكتــوراة للعلــوم 
ــل الفلســطينيّ ـفـي  يــت، بحًثــا يحمــل العنــوان "كيــف ُيَمثَّ االجتماعّيــة ـفـي جامعــة بيــر ز

الوطنّيــة؟".  المدرســّية  الكتــب 

أّمــا المداخلــة الثانّيــة، فجــاءت بعنــوان "صناعــة 'ابــن الحــزب' ـفـي المنظومــة التربويّــة 
لحركــة الشــبيبة الشــيوعّية ـفـي إســرائيل"، وقــد قّدمهــا عمــاد جرايســي، الطالــب لَنْيــل 

ــة التربيــة فــي جامعــة حيفــا.  درجــة الدكتــوراة فــي كلّّي

بــة: الحيوانــات المنويّة  وكانــت المداخلــة األخيــرة لهــذه الجلســة بعنــوان "والدة الــذات المهرَّ
والتفــاوض علــى المســتقبل فــي فلســطين /إســرائيل"، وعرََضهــا عــّز الديــن أعــرج، الطالــب 
لَنْيل درجة الدكتوراة في األنثروپـــولوجيا – معهد الدراســات العليا – جنيـڤ – سويســرا. 

جــاءت الجلســة الثانيــة تحــت عنــوان "ُمقاَربــات لغويـّـة وتعليمّيــة" أدارتهــا الدكتــورة حنيــن 
قرواـنـي - خــوري، الـــُمحاِضرة والباحثــة ـفـي قســم اضطرابــات التواصــل ـفـي كلّّيــة علــوم 

الرفــاه والصّحــة – جامعــة حيفــا. خــال هــذه 
كانــت  مداَخــات،  ثــاث  ُقدِّمــت  الجلســة، 
األولــى مــن بينهــا لمنــى عبــد الــرازق، الطالبــة 
ـفـي  اللســانّيات  ـفـي  الدكتــوراة  درجــة  لَنْيــل 
اللســانّيات  وعلــم  اإلنـچـــليزيّ  األدب  قســم 
فــي جامعــة بــار إيــان. تناولــت عبــد الــرازق، فــي 
لــدى  اللغويّــة  المهــارات  "توثيــق  مداخلتهــا 

األطفــال الفلســطينّيين الناطقيــن بالعربّيــة المشــخَّصين علــى طيــف التوحُّــد"، المقارَنــة 
بيــن المهــارات اللغويّــة )الصرفّيــة – النحويّــة والصوتّيــة( لــدى أطفــال طيــف التوحُّــد 

واألطفــال ذوي التطــوُّر الطبيعــيّ متحّدـثـي اللغــة العربّيــة – الفلســطينّية. 

َقّدمــت المداخلــَة الثانيــة لينــا حــاّج، الطالبــة لَنْيــل درجــة الدكتــوراة فــي اللســانّيات فــي قســم 
األدب اإلنـچـــليزيّ وعلــم اللســانّيات فــي جامعــة بــار إيــان، وجــاءت تحــت عنــوان "ازدواجّيــة 

اللغــة وبرامــج التدخُّــل لــدى أطفــال الروضــة العــرب". 

 المداخلــة األخيــرة ـفـي الجلســة والمؤتمــر كانــت للطالبــة لَنْيــل درجــة الدكتــوراة ـفـي كلّّيــة 
التربيــة فــي جامعــة حيفــا، تغريــد زعبــي، بعنــوان "تأثيــر ترجمــة االمتحــان الســيكومتريّ 

ــًة بالطلبــة اليهــود".  علــى مــدى نجــاح الطلبــة العــرب مقارَن

الجلسة األولى، الجلسة الثانية.

https://www.youtube.com/watch?v=fqrIZ6T4DbY
https://www.youtube.com/watch?v=NRsUsCrBwbk
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 برنامج الدراسات النسويّة

ندوات:

• "النساء والثورات العربّية: بين الحركات اإلسالمّية 
وتسييس األمومة" – آذار 2021:

جــاءت هــذه المحاَضــرة ضمــن سلســلة "ثــورات األمــل الــذي لــن 
يندثــر" التــي أطلقهــا مــدى الكرمــل لمناســبة مــرور َعقــد علــى ثــورات الربيع العربــيّ واندالع 
يـّـة والديمقراطّيــة والعدالــة االجتماعّيــة، وبالتزامــن مع يوم  الثــورات العربّيــة مــن أجــل الحّر
المــرأة العالمــيّ الــذي يصــادف الثامــن مــن آذار؛ وذلــك بغيــة تســليط الضــوء علــى الــدَّْور 
الذي قامت به النســاء في الثورات العربّية، وعلى مكانتهّن بعد مرور عشــر ســنوات على 

انــدالع هــذه الثــورات. 

قّدمــت المحاَضــرةَ الدكتــورة أنــوار محاجنــة، المحاِضــرة فــي مجــال العلــوم السياســّية فــي 
جامعــة ســتونهيل والمتخّصصــة ـفـي العاقــات الدولّيــة والسياســّية، وكانــت حــول َدْور 

وتجــارب النســاء ـفـي الثــورات العربّيــة. 

وصــورة  الرجولّيــة  الُهويّــات  تشــكُّل  "حــول   •

آذار،   7 - النكبــة"  الفلســطينّية مــا بعــد  المــرأة 

2021، للدكتــورة عريــن هــّواري ـفـي إطــار مســاق 

كــرة"  والذا التاريــخ  الفلســطينّيات،  "النســاء 
"زوْخــُروت".  لجمعّيــة 

• "المــرأة العربّيــة: تحّديــات أَُســريّة، اجتماعّيــة 

للدكتــورة عريــن  - 17 آذار، 2021،  وسياســّية" 
هــّواري، ـفـي المركــز الجماهيــريّ بســتان المــرج.

االنتخابــات  لنهــج  نقديّــة  نســويّة  "قــراءات   •

2021 نيســان   - األحــزاب"  وخطــاب  األخيــرة 

https://www.youtube.com/watch?v=6IPUI1jSix0
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ُعِقــدت النــدوة بالتعــاون مــع المنتــدى النســويّ. 
بولــس،  ســونيا  الدكتــورة  النــدوة  ـفـي  شــاركت 
الـــمحاِضرة فــي قســم العاقــات الدولّيــة فــي جامعــة 
أنتونيــو دي- نبريخــا- مدريــد، والعضــوة فــي لجنــة 
األحــوال الشــخصّية، بمداخلــة حاولــت بهــا تقييــم 
ـفـي مــا يتعلّــق  القائمــة المشــتَركة  أداء وخطــاب 

بحقــوق النســاء. 

الباحـــــثة  مـــــّزاوي،  نســــــرين  كذلــك  شاركــــــت 
ــحة لَنْيــل شــهادة الدكتــوراة  االجتماعّيــة، والمرشَّ
ـفـي  للهوموفوبيــا  قــراءة  مــن جامعــة حيفــا، بمداخلــة عرضــت فيهــا  اإلنســان  ـفـي علــم 

 .)24 الـــ  الكنيســت  )انتخابــات  األخيــرة  االنتخابّيــة  الحملــة 

جهينــة حســين،  كيــان،  منتــدى جســور –  النســويّة وعضــوة  الناشــطة  تلتهــا مداخلــة 
التــي تناولــت تراُجــع تمثيــل النســاء ـفـي األحــزاب العربّيــة بعــد أن طغــت الشــخصّيات 
والمناَفســات الذكوريّــة داخــل القوائــم العربّيــة، وأثّــرت عـلـى مواقــع النســاء ـفـي داخــل 

األحــزاب. 

عّقبــت علــى المداَخــات عضــوة الكنيســت عــن الجبهــة الديمقراطّيــة للســام والمســاواة 
عايــدة تومــا – ســليمان. 

• "أطيــاف العنــف ومقاومتــه لــدى النســاء الفلســطينّيات" - كانــون األّول 2021

فيهــا  شــاركت  "بلدنــا".  وجمعّيــة  "الســوار"  جمعّيــة  مــع  بالتعــاون  النــدوة  ُعِقــدت 
الدكتــورة كاميليــا إبراهيــم – دويــري، المحاِضــرة ـفـي الجنــدر واالستشــارة التربويّــة ـفـي 
حيــاة مغايــرة؟"  أَم  غيــر مكتملــة  "العزوبّيــة: حيــاة  بعنــوان:  بمحاضــرة  أورانيــم  كلّّيــة 
وعقّبــت عليهــا هــزام هــردل - زريــق، عضــوة إدارة جمعّيــة "الســوار" وطالبــة الدكتــوراة 

يّــة. ـفـي كلّّيــة الخدمــة االجتماعّيــة ـفـي الجامعــة العبر
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يوم دراسّي:

• "الجنــدر والديــن والدولــة: قضايــا األحــوال الشــخصّية والنضــال النســويّ الفلســطينّي" 
– تمــوز 2021.

برنامــج  بيــن  للتعــاون  ثمــرة  الدراســيّ  اليــوم  جــاء 
الدراســات النســويّة فــي مــدى الكرمــل ولجنــة العمــل 
ــة  ــا األحــوال الشــخصّية، وجمعّي للمســاواة فــي قضاي
الدراســيّ  اليــوم  تنــاول  نســويّ".  تنظيــم   – "كيــان 
النضــاالت ـفـي قضايــا األحــوال الشــخصّية ـفـي ثــاث 
كاديمّيــة،  أ ألبحــاث  عــروٌض  تخلّلتهــا  جلســات 
األكاديمّيــة  المراَجعــات  بيــن  جمعــت  وتعقيبــاٌت 
لفهــم  محاولــة  ـفـي  وذلــك  النســويّة،  والنقاشــات 
بالمواطنيــن  المتعلّقــة  اإلســرائيلّية  السياســات 
والجنــدر،  والدولــة  الديــن  حــول  الفلســطينّيين 
والسياســات الداخلّيــة التــي تمارســها المؤّسســات 
الدينّيــة والحزبّيــة والمجتمعّيــة، وفــي ســبيل تحقيــق 
فهــم أوســع وتفكيــر مســتقبليّ بالعمــل النســويّ فــي 

القضايــا.  هــذه 

تولـّـت عرافــَة اليــوم الدراســيّ الســّيدة مقبولــة نّصــار، 
للمســاواة  العمــل  للجنــة  مركّــزة  أّول  كانــت  التــي 
ـفـي قضايــا األحــوال الشــخصّية. افَتتحــت الكلمــاِت 
الـپـــروفسورُة نــادرة شــلهوب - كيـڤـــوركيان )رئيســة 
يّــة لمــدى الكرمــل(، مرحِّبــًة بالحضــور،  الهيئــة اإلدار
مشــيرًة إـلـى أّن ســؤال الديــن والدولــة والجنــدر هــو 
دولــة  ظــّل  ـفـي  وبخاّصــة  ـا،  يًـّ فكر محــوريّ  ســؤال 
إـلـى  النظــر  أّن  مضيفــًة  اســتيطانّية،  اســتعماريّة 
الشــخصّية،  األحــوال  قضايــا  ـفـي  النســويّ  النضــال 
كََريَّنــي  ميخائيــل  الـپــــروفيسور  كتــاب  إـلـى  والنظــر 
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حــول "فــّخ التعدُّديّــة: الديــن والدولــة والعــرب الفلســطينّيون ـفـي إســرائيل" يضيفــان 
رؤيــة نقديـّـة فكريـّـة فــي طرحنــا وعملنــا كنســويّات فــي هــذه القضايــا، وال ســّيما أّن القضّيــة 

وواقعنــا. بُهويّتنــا  مرتبطــة 

صــت الجلســة األولــى مــن اليــوم الدراســيّ، التــي أدارتهــا المحاميــة نســرين عليمــي،  ُخصِّ
عضــوة لجنــة العمــل للمســاواة ـفـي قضايــا األحــوال الشــخصّية، لمناقشــة كتــاب "فــّخ 
تأليــف  مــن  وهــو  إســرائيل"،  ـفـي  الفلســطينّيون  والعــرب  والدولــة  الديــن  التعدُّديّــة: 
الـپــــروفيسور ميخائيل كََريَّني، الـــُمحاِضر في كلّّية القانون في الجامعة العبريّة والعميد 
الســابق للكلّّيــة. تضّمنــت الجلســة مداخلَتْيــن بشــأن الكتــاب: مداخلــة قّدمهــا الدكتــور 
مهّنــد مصطفــى المديــر العــاّم لمــدى الكرمــل، ومداخلــة قّدمتهــا الدكتــورة ســونيا بولــس 
يــد، وتعقيًبــا مــن مؤلـّـف الكتــاب  المحاِضــرة فــي القانــون الدولــيّ فــي جامعــة نبريخــا فــي مدر

يَّنــي.  الـپــــروفيسور ميخائيــل كََر

الجلســة الثانيــة أدارتهــا الســّيدة رفــاه عنبتــاوي، مديــرة جمعّيــة "كيــان – تنظيــم نســويّ"، 
وعضــوة لجنــة العمــل للمســاواة فــي قضايــا األحــوال الشــخصّية. عرضــت الدكتــورة عريــن 
هــّواري، مديــرة برنامــج الدراســات النســويّة ـفـي مــدى الكرمــل، أحــَد فصــول أطروحتهــا 
الشــخصّية.  األحــوال  قضايــا  ـفـي  النســويّة  السياســات  تنــاول  الــذي  الدكتــوراة  لَنْيــل 
وشــملت الجلســة مداخلَتْيــن تعقيًبــا عـلـى المحاَضــرة مــن كّل مــن المحاميــة ألحــان 

نّحــاس داود والباحثــة بانــة شــغري. 

نائلــة عــّواد، مديــرة جمعّيــة "نســاء ضــّد  الســّيدة  أدارتهــا  التــي  األخيــرة،  الجلســة  أّمــا 
العنــف"، وعضــوة لجنــة العمــل للمســاواة ـفـي قضايــا األحــوال الشــخصّية، فُخّصصــت 

لمناقشــة القضايــا واألبحــاث التــي ُطرِحــت، وللتفكيــر المشــتَرك ـفـي آفــاق العمــل. 

لمشاَهدة الجلسة األولى – اضغط هنا.

لمشاَهدة الجلسة الثانية – اضغط هنا.

https://youtu.be/FZ1PEEUZOx0
https://youtu.be/6KtEInV7gc8
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 برنامج "المجتمع الفلسطينّي"

تّتســم احتياجات وتطلُّعات وآراء زهاء مليونَْي فلســطينيّ في إســرائيل بقلّة المعلومات 
المتوافــرة عنهــا، وبعــدم أخذهــا بعيــن االعتبــار أثنــاء رســم السياســات المحلّّيــة والدولّيــة. 
وهنــا، يرمــي مــدى الكرمــل إـلـى ســّد هــذه الثغــرات المعرفّيــة، ولفــت انتبــاه راســمي 
شــة التــي ال تؤخــذ قضاياهــا علــى  السياســة، وخلــق نقــاش معرفــيّ تثيــره هــذه الفئــة المهمَّ

َمْحمــل الِجــّد.

أوراق تقدير الموقف الصادرة عن َوحدة السياسات في مدى الكرمل

 )2021( تّمــوز  شــهر  منــذ  ويديرهــا  الثاـنـي،  للعــام  عملهــا  السياســات  وحــدة  تواصــل 
الدكتــور إمطانــس شــحادة. أصــدرت الوحــدة األوراق باللغتيــن العربّيــة والعبريـّـة. ُتعالــج 
وحــدة السياســات، عْبــر أوراق تقديــر موقــف شــهريّة، قضايــا سياســّية واجتماعّيــة راهنــة 
تتعلـّـق بالسياســة الفلســطينّية واإلســرائيلّية عموًمــا، وقضايــا المجتمــع الفلســطينيّ فــي 
إســرائيل علــى وجــه الخصــوص. تســتعرض أوراق تقديــر الموقــف المعلومــات الوافيــة 
بشــأن قضّيــة راهنــة، وتقــّدم تحليــًا لهــا واستشــراًفا محتَمــًا لتطوُّرهــا، أو ســيناريوهات 

وخيــارات تتعلّــق بهــا. أصــدر المركــز إحــدى عشــرَة ورقــة تقديــر موقــف: 

ورقــة تقديــر موقــف - كانــون الثاـنـي: "تألّــق المجتمــع العرـبـيّ عـلـى مــدار ســنوات 	 
أنّــه  الكورونــا عـلـى  إـلـى لقــاح  إًذا  التطعيمــات؛ فلمــاذا ينظــر اآلن  ـفـي أخــذ  طويلــة 
تهديــد؟" - َوحــدة السياســات ـفـي مــدى الكرمــل بالتعــاون مــع نــور عبــد الهــادي - 

شــحبري.

شــباط: 	   - موقــف  تقديــر  ورقــة 
"المشــهد والمشــاركة السياســّيان 
إســرائيل  ـفـي  الفلســطينيّين  لــدى 
المرتَقبــة  الكنيســت  انتخابــات  ـفـي 
َوحــدة   - والعشــرين"  الرابعــة 

الكرمــل. مــدى  ـفـي  السياســات 

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/01/PositionPaperJanuary2021.pdf?fbclid=IwAR2R5WPedTTSbbn1_z4XYMYbjm4RC_NobyEEAPRqQCDV_lhLai-KskIUo2o
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/02/PositionPaperFebruary2021.pdf?fbclid=IwAR2HGFOcpo4W4HoOMUr_ZhndLqFaDyY3Y0irziPW9MLPpyAFQxAnYVqw4l4
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إـلـى 	  خطــوة   - الفلســطينّية  التشــريعّية  "االنتخابــات  آذار:   - موقــف  تقديــر  ورقــة 
األمــام، أم خطــوات إـلـى الخلــف؟"- َوحــدة السياســات ـفـي مــدى الكرمــل بالتعــاون 

يــم. مــع منصــور أبــو كر

ورقة تقدير موقف - آذار: 	 
"قــراءة فــي نتائــج انتخابــات الكنيســت 
المجتمــع  ـفـي  والعشــرين  الرابعــة 
َوحــدة   - إســرائيل"  ـفـي  الفلســطينيّ 

الكرمــل. مــدى  ـفـي  السياســات 

ورقــة تقديــر موقــف - أيـّـار: "الهّبــة الشــعبّية فــي صفــوف الفلســطينّيين فــي إســرائيل: 	 
محــو الخــّط األخضــر" - َوحــدة السياســات فــي مــدى الكرمــل.

ورقـة تقديـر موقـف - حزيران: 	 
"القائمة العربّية الموّحدة في الحكومة 
اإلســرائيلّية وتحّديــات /فــّخ المشــاركة 
مــدى  ـفـي  السياســات  َوحــدة  فيهــا"- 

الكرمــل.

ورقة تقدير موقف - تّموز:	 
ــرافيّ، تســويُغه أمنــيّ" -  ــُه ديمـچـ ــّم شــمل عائــات فلســطينّية: باطُن "قانــون منــع لـ

َوحــدة السياســات فــي مــدى الكرمــل. )باللغتيــن(.
لقراءة الورقة باللغة العبريّة – اضغط هنا. 

ورقــة تقديــر موقــف - آب: "هــل تحمــل ميزانّيــة العاَمْيــن 2021-2022 تغييــًرا فــي 	 
السياســات االقتصاديـّـة للمجتمــع العربــيّ؟" - َوحــدة السياســات فــي مــدى الكرمــل. 

)باللغتيــن(.
لقراءة الورقة باللغة العبريّة – اضغط هنا. 

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/03/PositionPaperMarch2021.pdf?fbclid=IwAR0bW-XWmRxVuYb7zRmeKZrLX02BEseKt_3ylUtfXDJcQTFu8elqprOBbak
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/04/PositionPaperMarch2021.pdf?fbclid=IwAR00nzG1yUy-nKBWFaG8xMietYeErjsUK3jM_BJACKBgjHkw4qbRDIaITg0
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/05/PositionPaperMay2021.pdf?fbclid=IwAR33DQIX56ADofwc47cC8P3qToq_x6ZBtM08T66IoK2PgGRCGJEKCWcwmP4
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/06/PositionPaperJune2021-1.pdf?fbclid=IwAR03YOmUVSUhV1ghGJBc2FjKnRwBbDwxJkIXzK0uVvslDl1A6QV4HUJU75I
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/07/PositionPaperjuly2021.pdf?fbclid=IwAR2FOj5WKQxAksKmzf-AA-sVnCDE_hY6Kz-U0H0Xfhs9sogB_Ex1OAuHBm8
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/08/PositionPaperHebrew2021.pdf?fbclid=IwAR0bW-XWmRxVuYb7zRmeKZrLX02BEseKt_3ylUtfXDJcQTFu8elqprOBbak
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/08/PositionPaperAugust2021.pdf?fbclid=IwAR0rXCEQjLK4NQPeqvsOrqFs95ehN8vdqbJLU2t95WoJBbYTm9Uk5OIHTU0
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/10/PositionPaperHebrewAugust2021.pdf?_ga=2.17310845.576219715.1652091286-661419001.1592206393
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ورقــة تقديــر موقــف – أيلــول:  "هــل تحمــل الخّطــة الحكومّيــة لمكافحــة الجريمــة 	 
الحلــول لكبحهــا" - َوحــدة السياســات فــي مــدى الكرمــل. )باللغتيــن(.

لقراءة الورقة باللغة العبريّة – اضغط هنا. 

ورقة تقدير موقف - تشــرين األّول:  	 
المجتمــع  الحــّل!  هــو  هــذا  "ليــس 
"الشــاباك"  ـل  تدخُـّ يرفــض  العرـبـيّ 
 - العنــف"  مكافحــة  ـفـي  والجيــش 
َوحــدة السياســات فــي مــدى الكرمــل. 

)باللغتيــن(.
لقراءة الورقة باللغة العبريّة – اضغط هنا.

ورقــة تقديــر موقــف - تشــرين الثاـنـي: "خطــوة أخــرى لضمــان اســتدامة االحتــال: 	 
اإلعــان عــن ســّت منّظمــات أهلّيــة منّظمــات إرهابّيــة" - َوحــدة السياســات فــي مــدى 

الكرمــل. )باللغتيــن(.
لقراءة الورقة باللغة العبريّة – اضغط هنا.

ورقــة تقديــر موقــف - كانــون األّول: 	 
"معاـنـي التحريــض ضــّد العــرب" - 
وحــدة السياســات فــي مــدى الكرمــل 

)باللغتين(. 
اضغــط   – العبريّــة  باللغــة  الورقــة  لقــراءة 

هنــا.

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/09/PositionPaperSeptember2021.pdf?fbclid=IwAR3Thz9tBWJHksIQikzIaA-LTOAkG7EZIi0uMgvc8MJYvsePrOmHALwTNYM
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/10/PositionPaperSeptember2021-Heb-1.pdf?_ga=2.123030479.576219715.1652091286-661419001.1592206393
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/10/PositionPaperOctober2021.pdf?fbclid=IwAR33DQIX56ADofwc47cC8P3qToq_x6ZBtM08T66IoK2PgGRCGJEKCWcwmP4
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/11/PositionPaperOctober2021-Heb.pdf?fbclid=IwAR3Thz9tBWJHksIQikzIaA-LTOAkG7EZIi0uMgvc8MJYvsePrOmHALwTNYM
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/12/PositionPaperNovember2021.pdf?_gl=1*1w95e48*_ga*MTAwMzgyNjMzMy4xNjQ1NzAyMTIw*_ga_08WDNF2YLH*MTY2Njc5NjY1Ni4yMy4xLjE2NjY3OTY2OTAuMC4wLjA.&_ga=2.238317577.885945223.1666796657-1003826333.1645702120
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/12/PositionPaperNovember2021-Heb.pdf?fbclid=IwAR2GrsoTAM7HTcc-4N2ABBRN8a-RfVjXpHlL_PyBq2aKqG9HTeKN5Qz6zUQ
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/12/PositionPaperDecember2021.pdf?fbclid=IwAR2QPUxQwwnzfLl4NuBFzBZ8dZInEWa79H0zLg_l-01KtKGmrex_wKFD1nI
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/12/PositionPaperDecember2021.pdf?fbclid=IwAR2QPUxQwwnzfLl4NuBFzBZ8dZInEWa79H0zLg_l-01KtKGmrex_wKFD1nI
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/12/PositionPaperDecember2021.pdf?fbclid=IwAR2QPUxQwwnzfLl4NuBFzBZ8dZInEWa79H0zLg_l-01KtKGmrex_wKFD1nI
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مشروع النيولبراليّة اإلسرائيليّة	 

النيوليبرالّية اإلسرائيلّية )5(: 	 

"النيوليبرالّيــة ـفـي جهــاز التعليــم العرـبـيّ ـفـي 
الرخــوة  والدولــة  لبــة  الصُّ الدولــة  إســرائيل: 
يـّـة وعمــاد  وبســط الســيطرة"- د. أيمــن اغبار

جرايســي.

مجّلة جدل

جــدل )39(: "باكــورة أبحــاث طلبــة ســمينار • 

أخــرى". ومقــاالت  العليــا  الدراســات 

تقــّدم مجلّــة "جــدل" لجمهــور القــرّاء هــذا العــدد 
الــذي يضــّم باكــورة أعمــال مجموعــة مــن طلبــة 
ســمينار الدراســات العليــا للعــام 2021، الــذي 
الكرمــل  مــدى  مركــز  عليــه  وُيْشــرف  ينّظمــه 
عـلـى  عــاوة  التواـلـي.  عـلـى  السادســة  للســنة 
ــا يتنــاول األوقــاف  ــا خاصًّ ذلــك، يضــّم العــدد ملفًّ
محاولــة  ـفـي  والمســيحّية-  -اإلســامّية  العربّيــة 

ـفـي المســتقبل.  الملــّف للبحــث والدراســة  لفتــح هــذا 

يضــّم الجــزء األّول مــن المجلّــة مقــاالت أّولّيــة لمجموعــة مــن الطلبــة الذيــن شــاركوا فــي 
الســمينار هــذا العــام بشــأن أبحاثهــم التــي جــاءت مــن حقــول معرفّيــة ومنهجّيــة مختلفــة. 
التــي  المقــوالت األساســّية  لنقــل  العربّيــة  باللغــة  الطلبــة إلنتــاج معرـفـيّ  وقــد اجتهــد 
يّــة فيهــا، وأهــّم النتائــج التــي توّصلــوا  ســَترُِد ـفـي أبحاثهــم، واســتعراض األدبّيــات النظر
ـا؛  تربويًـّ ا؛  سياســيًّ ــا؛  تاريخيًّ الفلســطينيّ:  المجتمــع  الدراســات  معظــم  تتنــاول  إليهــا. 
ـا. يهــدف نشــر أعمــال الطلبــة إـلـى كشــف أبحاثهــم عـلـى المجتمــع الفلســطينيّ  لغويًـّ
لتنوُّعهــا وأهّمّيتهــا، وكذلــك لمنــح الطلبــة، مــن خــال مجلّــة "جــدل"، مســاحة للباحثيــن 

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/01/NL-AgbariaJaraisy-Education.pdf?fbclid=IwAR1Haze6QwVIdmu4nWI-k_pOoGUPPlUbQphibKVxJfxhd-Ot3XfniNm5ZVQ
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/01/NL-AgbariaJaraisy-Education.pdf?fbclid=IwAR1Haze6QwVIdmu4nWI-k_pOoGUPPlUbQphibKVxJfxhd-Ot3XfniNm5ZVQ
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ــة، وال ســّيما تلــك المواضيــع التــي قلّمــا ُيكتــب عنهــا  الصاعديــن للكتابــة باللغــة العربّي
ــا بالعربّيــة. محلّيًّ

يســتعرض ملــّف األوقــاف العربّيــة مقــاالت عــن األوقــاف العربّيــة فــي حيفــا، وعــن راِهــن 
َقْين في المســتقبل؛  األوقاف المســيحّية، وهو قضّية تحتاج إلى البحث والدراســة المعمَّ
إذ تســهم هــذه المقــاالت فــي فهــم واقــع األوقــاف العربّيــة فــي الماضــي والحاضــر، وتحــرّض 

علــى أهّمّيــة دراســة هــذا الموضــوع لِمــا لــه مــن أهّمّيــة وطنّيــة ودينّيــة. 

يضــّم العــدد الحالــيّ جــزًءا ثالًثــا يحمــل العنــوان "قــراءة فــي كتــاب"، ويقــّدم قراءتَْيــن: قــراءة 
فــي كتــاب "األوقــاف والمْلكّيــات المقدســّية: دراســة لعقــارات البلــدة القديمــة فــي القــرن 
ــة: الديــن والدولــة والعــرب الفلســطينّيون  ديّ العشــرين"، وقــراءة فــي كتــاب "فــّخ التعدُّ

فــي إســرائيل".

نــدوات

سلسلة محاضرات "ثورات الربيع العربّي"

التطبيقّيــة سلســلة  االجتماعّيــة  للدراســات  العرـبـيّ  المركــز   – الكرمــل  مــدى  أطلــق   
محاضــرات "ثــورات األمــل الــذي لــن يندثــر" التــي أطلقهــا مــدى الكرمــل لمناســبة مــرور 
يـّـة والديمقراطّيــة والعدالــة االجتماعّيــة،  َعْقــد علــى انــدالع الثــورات العربّيــة مــن أجــل الحّر
الثــورات  عــن  كتبــوا  فلســطينّيين  باحثيــن  المركــُز  خالهــا  مــن  سيســتضيف  والتــي 
ــر معظــم دول الربيــع العربــيّ فــي التحــوُّل مــن أنظمــة  العربّيــة. ناقشــت النــدوة فشــل وتعثُّ

عســكريّة أو تســلُّطّية إـلـى أنظمــة ديمقراطّيــة.

بــات حــول •  المحاضــرة األوـلـى )شــباط(: "قراءتــان ـفـي كتابَْيــن لعزمــي بشــارة: مقاَر
والشــعبويّة"- الديمقراطــيّ  االنتقــال 

افَتتحــت النــدوَة د. عريــن هــّواري، الباحثــة ومنّســقة برنامــج دعــم طلبــة الدراســات 
المحاضــرات  تأطيــر سلســلة  ابتغــت  ترحيبّيــة  بكلمــة  الكرمــل،  مــدى  ـفـي  العليــا 
والنــدوة وتبييــن أهّمّيــة طــرح هــذا الموضــوع. وَقــّدَم د. مهّنــد مصطفــى، المديــر 
العــاّم لمــدى الكرمــل، القــراءَة األولــى فــي كتــاب "االنتقــال الديمقراطــيّ وإشــكاالته". 
يقــول مصطفــى إّن الكتــاب ُيعتبــر جــزًءا مــن مشــاريع معرفّيــة للكاتــب تحــاول أن 
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ــات حــول  ــة، وإّن قــراءة الكاتــب لألدبّي ــة فــي العلــوم االجتماعّي تؤّســس معرفــة عربّي
االنتقــال الديمقراطــيّ، والتنظيــر ومقارباتــه لهــذا الحقــل، نابعــان مــن تجربــة الثورات 
العربّيــة بنجاحاتهــا وتعثُّراتهــا، أو إخفاقاتهــا. وقــد قــّدم القــراءَة الثانيــة الباحــُث خالــد 
عنتبــاوي، طالــب الدكتــوراة فــي معهــد جنيـــڤ للدراســات العليــا فــي سويســرا، لكتــاب 
"فــي اإلجابــة عــن ســؤال مــا هــي الشــعبويّة". وقــد اختتــم عنبتــاوي كامــه مــن خــال 

تســليط الضــوء علــى الشــعبويّة فــي ســياق العاَلــم العربــيّ واالنتقــال الديمقراطــيّ.

لمشاَهدة الندوة – اضغط هنا.

المحاَضــرة الثانيــة )آذار(: "النســاء والثــورات العربّيــة: بيــن الحــركات اإلســامّية • 
لمشــاهدة  النســويّة.  الدراســات  برنامــج  مــع  بالتعــاون  األمومــة"  وتســييس 

هنــا. اضغــط   – المحاَضــرة 

اإلســام •  "تجــارب  )أيّــار(:  الثالثــة  المحاَضــرة 
لمشــاَهدة  العربّيــة".  الثــورات  ـفـي  السياســيّ 

هنــا.  اضغــط   – المحاَضــرة 

نــدوة فكريّــة "قــراءات فــي الخطــاب والمشــاركة 	 
ـفـي  الفلســطينّيين  صفــوف  ـفـي  السياســّية 
الـــ24"،  الكنيســت  انتخابــات  إســرائيل عشــّية 

.2021 شــباط 
لمشاَهدة المحاَضرة – اضغط هنا.

https://www.youtube.com/watch?v=SzTPHaJCJ5s
https://youtu.be/6IPUI1jSix0
https://fb.watch/fGxXt-HFQu/
https://www.youtube.com/watch?v=c6k_Cx9wgzM
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 	 Neither Settler Nor" نــدوة لمناقشــة كتــاب
Native"، آذار 2021، للدكتور محمود َمْمداني.

ـفـي انتخابــات الكنيســت 	  يّــة "قــراءة  نــدوة فكر
الـــ24: حــول الــدالالت والتداعيــات السياســّية"، 
نيســان 2021. لمشــاَهدة المحاَضــرة – اضغــط 

هنــا.

اســتطاَعْين 	  نتائــج  وتحليــل  عــرض  محاَضــرة 
الســنويّ  الكرمــل  مــدى  لمؤتمــر  العــاّم  للــرأي 

هنــا. اضغــط   - المحاضــرة  لمشــاهدة   .2021 يــران  حز  ،2021 لعــام 

نــدوة ثقافّيــة "مناقشــة اإلنتــاج الفكــرّي للمفكـّـر 	 
بالتعــاون  جعّيــط"،  هشــام  الراحــل  التونســّي 

مــع جمعّيــة الثقافــة العربّيــة، تّمــوز 2021.

لمشاَهدة الندوة – اضغط هنا. 

https://www.youtube.com/watch?v=YusimftjvPw
https://www.youtube.com/watch?v=YusimftjvPw
https://www.youtube.com/watch?v=PtRuTCfJLKU
https://fb.watch/fGyKLfAFQO/
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"صناعــة السياســة لــدى الفلســطينّيين فــي الداخــل: قــراءة الحاضــر بمنظــور الفكــر 	 
العربّيــة،  الثقافــة  جمعّيــة  مــع  كة  بالشــرا بشــارة"،  عزمــي  للدكتــور  السياســّي 

األّول 2021.  تشــرين 

لمشاهدة الندوة - اضغط هنا

نــدوة لمناقشــة كتــاب "مقاربــات إســرائيلّية لحظــر الحركــة اإلســالمّية" للباحــث 	 
ســاهر غــزّاوي، كانــون األّول 2021.

مؤتمر مدى الكرمل السنوّي "الفلسطينيّون في إسرائيل"

عقــَد مركــز مــدى الكرمــل - المركــز العرـبـيّ للدراســات االجتماعّيــة التطبيقّيــة مؤتمــره 
العــام  هــذا  المؤتمــر  تنــاول  الفحــم.  أّم  ـفـي مســرح وســينماتك  لعــام 2021  الســنويّ 
بــات سياســّية واجتماعّيــة بيــن جائحــة كورونــا، واالنتفاضــة الراهنــة"، وَطــَرَح نقاًشــا  "مقاَر
للتداعيــات السياســّية واالجتماعّيــة التــي خلّفتهــا الجائحــة والهّبــة الشــعبّية الحالّيــة علــى 
واقــع ومســتقبل المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل والتحّديــات التــي فرضتهــا أمامــه. 
ُيَعــدُّ هــذا المؤتمــر جــزًءا مــن النشــاط األكاديمــيّ الــذي يســعى مركــز مــدى الكرمــل مــن 
خالــه إـلـى إنتــاج معرفــة منحــازة للقضّيــة الفلســطينّية وهمــوم الشــعب الفلســطينيّ. 
وتنظيمــه  المعرفّيــة،  ومقارباتــه  طروحاتــه،  ـفـي  ملحوًظــا  ًرا  تطــوُّ المؤتمــر  أثبــت  وقــد 
واســتقطابه مئــات الباحثيــن والباحثــات علــى المســتوى الفلســطينيّ، وعلــى مســتوى 

العالــم العربــيّ علــى حــّد ســواء. 

رّحــب الدكتــور ســمير صبحــي، رئيــس بلديـّـة أّم الفحــم، فــي كلمتــه بمدى الكرمل وجمهور 
المؤتمر، وشــارك من موقعه كرئيس بلديّة بتســليط إضاءات على المشــاكل األساســّية 
شــلهوب-  نــادرة  الـپـــروفيسورة  أعقبتــه  الفلســطينيّ.  مجتمعنــا  منهــا  يعاـنـي  التــي 

https://www.youtube.com/watch?v=6sjoOjorSEE&ab_channel=Madaal-Carmel
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ــة لمــدى  يّ ــوركيان، رئيســة الهيئــة اإلدار كيـڤـ
الكتابــة  فيهــا  شــّجعت  بكلمــة  الكرمــل، 
يـّـة، وأثَنــْت علــى مســار مــدى  البحثّيــة التحرُّر
يّــة  الكرمــل نحــو التحــرُّر مــن القوالــب النظر
يــز اإلنتــاج المعرفــيّ الفكــريّ  المَهْيِمنــة وتعز
الفلســطينيّ الــذي يتحــّدى ويزعــزع الروايــة 
الدكتــور  اختــار  المقابــل،  ـفـي  اإلســرائيلّية. 
أيمــن اغباريّــة، الـــُمحاِضر ـفـي كلّّيــة التربيــة 
فــي جامعــة حيفــا، وعضــو اللجنــة األكاديمّيــة 
الفّنّيــة  األعمــال  إـلـى  اللجــوَء  للمؤتمــر، 
واســتحضار لوحــة "انتصــار المــوت" للفّنــان 
پـــيتر بروجــل األكبــر، ليشــير إـلـى  الهولنــديّ 
تقاطــع الوبــاء والحــرب فيهــا كمــا يتقاطعــان 

ـفـي واقــع الفلســطينيّ. 

المديــر  مصطفــى،  مهّنــد  الدكتــور  ألقــى   
السياســّية  "التوجُّهــات  العنــوان  تحمــل  افتتاحّيــة  محاضــرة  الكرمــل،  لمــدى  العــاّم 
للفلســطينّيين في إســرائيل بعد الهّبة الشــعبّية"، وفيها اســتعرض فيها نتائج اســتطاع 
كان المركــز قــد أجــراه لَفْهــم أســباب الهّبــة الشــعبّية، وفهــم التحــوُّالت والتوجُّهــات ـفـي 
ــن االســتطاع  المواقــف السياســّية للفلســطينّيين فــي إســرائيل فــي أعقــاب هــذه الهّبــة. ُيبيِّ
أّن نســبة 60 % مــن المشــاركين فيــه يــَرْون أّن أحــداث المســجد األقصــى والشــيخ 
جــرّاح هــي العامــل المركــزيّ النــدالع الهّبــة الشــعبّية. َوفًقــا لتحليــل الدكتــور مصطفــى، 
ــا  ــا ورمــًزا وطنيًّ يّــة مدينــة القــدس بوصفهــا رمــًزا دينيًّ تكشــف هــذه النتائــج عــن مركز
ا تتشــابه فيهــا الممارَســات السياســّية مــع ســائر مناطــق فلســطين التاريخّيــة.  سياســيًّ
تشــكّل القــدس نقطــة انطــاق المقاومــة الشــعبّية؛ وذاك أنّهــا نقطــة التقــاء الشــعب 
الفلســطينيّ عـلـى اختــاف ســياقاته السياســّية، وهــي التــي تقطــع البتــر الــذي حــدث 

الفلســطينيّ. للشــعب 

إحــدى النتائــج اإلضافّيــة الهاّمــة لاســتطاع أّن 48% مــن المشــاركين فيــه يــَرْون أّن 
ا. ويوّضــح مصطفــى  حجــم َدْور األحــزاب العربّيــة فــي الهّبــة الشــعبّية األخيــرة قليــل جــدًّ
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مركــز  وجــود  مــع  نشــأت  الهّبــة  هــذه  أّن 
سياســيّ فلســطينيّ ضعيــف، ولــذا حدثــت 
الفلســطينيّ  السياســيّ  المركــز  خــارج 

تأثيــره.  وبــدون 

لــدى  "العســكرة  األوـلـى  الجلســَة  تــرأّس 
المجتمــع الفلســطينّي بيــن جائحــة كورونــا 
أمــل  الـپـــروفيسور  الراهنــة"  واالنتفاضــة 
جّمال، الـــُمحاضر والباحث في قسم العلوم 
وعضــو  أبيــب  تــل  جامعــة  ـفـي  السياســّية 
اللجنــة األكاديمّيــة للمؤتمــر. خــال الجلســة، 
عرضــت حــال مرشــود، الممّثلــة عــن مركــز 
االحتــال"،  مــن  يربــح  "مــن  األبحــاث 
السياســيّ،  االقتصــاد  مجــال  ـفـي  والباحثــة 
مداخلــة بعنــوان "الــرّد األمنــيّ والعســكريّ 
اإلســرائيليّ علــى الوبــاء: معــاٍن وتداعيــات". 

َعْســكرة  تحــاول  إلســرائيل  االســتيطانّية  االســتعماريّة  المنظومــة  أّن  مرشــود  اّدعــت 
وأَْمَننــة جميــع الِقطاعــات المدنّيــة، واســتغلّت األزمــة لَعْســكَرة وأَْمَننــة الِقطــاع الصّحــيّ، 
وذلــك مــن خــال تدخُّــل ضّبــاط الجيــش والشــرطة فــي األمــور المدنّيــة ومحاربــة جائحــة 
كورونــا بواســطة األجهــزة األمنّيــة والعســكريّة اإلســرائيلّية، ومــن خــال تدخُّــل الَوحــدات 
المعرفــة  اســتغال  بواســطة  رقابــة  وُمَعــّدات  أجهــزة صّحّيــة  االســتخباراتّية، وتصنيــع 

الهايتــك والســايبر وشــركات تصنيــع األســلحة اإلســرائيلّية.  ـفـي شــركات  العســكريّة 

شــاركت الدكتــورة نجمــة علـــي، زميلــة البحــث ـفـي "المركــز القومــيّ للســام وأبحــاث 
الصراع" في جامعة أوتاچـو – نيوزيلندا، بمداخلة حما العنوان "التكنولوجيا المعسكرة 
لجائحــة كورونــا: الرقابــة "الذكّيــة"، الســجن الكبيــر َو "األَْســَرلة الضابطــة". حاولــت د. علــي 
مــن خــال مداخلتهــا استكشــاف تأثيــر تطبيــق آلّيــات المراَقبــة الشــاملة التــي اســُتعِملت 
ـفـي فتــرة الجائحــة عـلـى الســلوك الفلســطينيّ ـفـي المســتقبل، وربطــه بنــوع جديــد مــن 
األَْســرلة فــي ظــّل الســلطة التكنولوجّيــة، وباألســاس فــي بَْلــَورة ســلوك ترويضــيّ وضابــط، 
وهــو مــا أَْســَمْتُه باألَْســَرلة الضابطــة. اســتعرضت د. علــي أهــمَّ مظاهــر الَعْســكَرة لجائحــة 
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كورونــا: منــح صاحيــات جديــدة النتشــار الجنــود ـفـي الحّيــز العــاّم؛ توســيع صاحيــات 
ا؛ فــرز الكــوادر الطّبّيــة العســكريّة فــي َمرافــق حيويـّـة؛ اســتنفار  ــا وتشــريعيًّ الشــاباك قانونيًّ
ِفــرق الجيــش االســتخباراتّية؛ توظيــف التكنولوجيــا العســكريّة. وكذلــك تطرّقــت د. علــي 
إلــى أســاليب وســبل الرقابــة فــي الهّبــة الشــعبّية األخيــرة: مواجهــة حــذف المحتــوى؛ األمــان 
الرْقمــيّ؛ مواجهــة الحظــر؛ الكاميــرات؛ تحديــد الموقــع الجغرافــيّ؛ التصويــر والنشــر الذاتــيّ. 

ــَب عـلـى هــذه الجلســة النائــب ســامي أبــو شــحادة، عضــو الكنيســت عــن التجّمــع  َعقَّ
ــات  الوطنــيّ الديمقراطــيّ فــي القائمــة المشــتركة. بــدأ النائــب كامــه بالتنويــه إلــى أّن آلّي
المراَقبــة والتجّســس اإلســرائيلّيين موجــودة علــى نحــٍو دائــم، وهــي مــن بديهّيــات النظــام، 
وتشــكّل الوضــع الطبيعــيّ فيــه. ووّضــح النائــب غيــاب الفصــل بيــن المجتمــع والجيــش 
ســة الوحيــدة القــادرة علــى  فــي إســرائيل، إذ تتعامــل الدولــة مــع الجيــش علــى أنـّـه المؤسَّ
والمراَقبــة  ــس  التجسُّ عملّيــة  التكنولوجيــا  ســّهلت  وقــد  األزمــات،  مــن  نــوع  أيّ  إدارة 

وَعْســكَرة الجائحــة هــذه. 

وعّقــَب الدكتــور يوســف جباريــن، االختصاصــيّ الحقوقــيّ وعضــو الكنيســت الســابق عــن 
الجبهــة الديمقراطّيــة للســام والمســاواة فــي القائمــة المشــتركة، علــى الجلســة نفســها. 
يــن التعامــل مــع الهّبــة األخيــرة بواســطة أدوات القمــع األمنّيــة العســكريّة  نقــد جبار
التعامــل  ـفـي  تبّنيهــا  التــي عـلـى أيّ مجتمــع ديمقراطــيّ  عوًضــا عــن األدوات المدنّيــة 
يّــة المدنّيــة والشــرعّية، وإن اتّخــذت هــذه االحتجاجــات بُعــًدا  مــع االحتجاجــات الجماهير

ــا. قوميًّ

ترأّســت الجلســَة الثانيــة، التــي حملــت العنــوان "التعليــم العرـبـّي ـفـي ســياق جائحــة 
كورونــا"، الـپـــروفيسورة ســراب أبــو ربيعــة – قويــدر، المحاِضــرة ـفـي قســم التربيــة ـفـي 
زعبــي،  تغريــد  شــاركت  للمؤتمــر.  األكاديمّيــة  اللجنــة  وعضــوة  چـــوريون،  بــن  جامعــة 
ــة وطالبــة الدكتــوراة فــي قســم التربيــة فــي جامعــة حيفــا، بمداخلتهــا  المستشــارة التربويّ
"مواقــف الـــمدرّسين العــرب تجــاه التعلُّــم عــن بُعــد فــي عصــر الكورونــا". اّدعــت زعبــي أّن 
جهــاز التعليــم كلـّـه ليــس جاهــًزا للتعلُّــم عــن بُعــد، كمــا أّن الـــمدرِّسين غيــر جاهزيــن وغيــر 
متمكّنيــن مــن التدريــس التكنولوجــيّ. يبــرز ذلــك عـلـى نحــٍو خــاّص ـفـي جهــاز التعليــم 
العربــيّ الــذي يعانــي مــن ضعــف الُبنــى التحتّيــة التكنولوجّيــة، حيــث يقــع تدريــج البلــدات 
العربّيــة فــي األماكــن األخيــرة مــن العناقيــد االجتماعّيــة _ االقتصاديـّـة. أّمــا خليــل دهابشــة، 
مديــر مدرســة "أورط" المتنّبــي الشــاملة فــي كســيفة، فيكشــف فــي مداخلتــه التــي حملــت 
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العنــوان "التعليــم العرـبـيّ ـفـي النقــب ـفـي ظــّل جائحــة الكورونــا" عــن انقطــاع عشــرات 
اآلالف مــن الطلبــة فــي النقــب عــن الدراســة ألشــهر طويلــة بســبب عــدم جاهزيـّـة ومنالّيــة 
الوســائط المســاِعدة للتعلُّــم عــن بُعــد لــدى الغالبّيــة العظمــى منهــم. وكان طــّاب القــرى 
غيــر المعتــرَف بهــا هــم األكثــر تضــرًُّرا مــن إغــاق جهــاز التعليــم وتبعاتــه، بســبب انعــداِم 
الُبنــى التحتّيــة فــي القــرى والنقــِص الشــديد فــي اإلمكانــات ووســائط التعليــم عــن بُعــد. 
ليــس هــذا فحســب، بــل لقــد أظهــرت األزمــة أّن القــرى غيــر المعتــرَف بهــا ُمعدمــة مــن 
ا بــإدارة  الناحيــة الخدماتّيــة، لعــدم وجــود ســلطة أو مؤّسســات مســؤولة ومكلَّفــة رســميًّ
األزمــات وتقديــم الدعــم والترشــيد الازَمْيــن آلالف األَُســر الواقعــة تحــت وطــأة الجائحــة. 

ــَب علــى هــذه الجلســة الدكتــور شــرف حّســان، رئيــس لجنــة متابعــة قضايــا التعليــم  َعقَّ
العرـبـيّ. دعــا د. حّســان المجتمــع المدـنـيّ والمدرّســين العــرب إـلـى التحــرُّر مــن ثقافــة 
العجــز واألخــذ بزمــام المبــادرة مــن خــال النــداء بتغييــر البعــد األيديولوجــيّ والفكــريّ 
للمعلّميــن ونظرتهــم إلــى وظيفتهــم وَدْورهــم فــي تحــّدي الصعوبــات الناجمــة عــن جائحــة 
ـا مســؤواًل  ًفــا، قياديًـّ ًفــا وُمَثقَّ كورونــا. طالــب د. حّســان كّل معلّــم أن يــرى بنفســه ُمَثقِّ
ــَب عـلـى الجلســة  وليــس مجــرَّد أداة لنقــل مــواّد حّددتهــا وزارة التربيــة والتعليــم. َوَعقَّ
ذاتهــا المحامــي نديــم المصــري، رئيــس اللجنــة الُقْطريـّـة ألوليــاء أمــور الطــّاب العــرب فــي 
إســرائيل. قــال المصــري إّن وزارة التربيــة والتعليــم لــم تكــن جاهــزة أليّ نــوع مــن حــاالت 
الطــوارئ عــدا تلــك األَمنّيــة، وبالطبــع لــم تكــن جاهــزة للوبــاء. وأضــاف أّن وزارة التربيــة 
والتعليــم تعاملــت مــع احتياجــات المــدارس العربّيــة فــي الهّبــة األخيــرة بواســطة سياســة 
ــل ـفـي البلــدات العربّيــة والمختلطــة،  التجاهــل، إذ لــم يتوافــر األمــان للطلبــة عنــد التنقُّ
إـلـى البنــى التحتّيــة مــن بنايــات آمنــة وماجــئ وغيرهــا.  وافتقــرت المــدارس العربّيــة 
كذلــك لــم تتوافــر للطلبــة العاجــات وال الدعــم النفســيّ والعاطفــيّ فــي أعقــاب األحــداث. 
يـّـة التعبيــر عــن الــرأي مــن  يضيــف المصــري قائــًا إّن وزارة التربيــة والتعليــم منعــت حّر

ــة أو إلــى األحــداث الراهنــة. خــال منــع التطــّرق إلــى الُهويّ

 ترأّســت الجلســَة الثالثَة واألخيرة من المؤتمر "العنف االجتماعّي والقدس في ســياق 
يّــة  جائحــة كورونــا"، الـپـــروفيسورة نــادرة شــلهوب - كيـڤـــوركيان، رئيســة الهيئــة اإلدار
لمــدى الكرمــل. شــاركت فــي الجلســة لبنــى علينــات خاليلــة، طالبــة الدكتــوراة بموضــوع 
"اإلدارة التربويّــة" ـفـي الجامعــة العربّيــة األمريكّيــة - رام هللا، بمداخلتهــا "العنــف ضــّد 
النســاء ـفـي فتــرة أزمــة الكورونــا". تناولــت خايلــة ازديــاد وتيــرة العنــف ضــّد النســاء ـفـي 
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تشــابك  أّن  وبّينــت  كورونــا،  جائحــة  ظــّل 
عوامــل عديــدة تقــف وراء هــذا االزديــاد، إذ 
الجائحــة  التــي فرضتهــا  الظــروف  أّن  تــرى 
والحْجــر  االجتماعــيّ  التباعــد  خــال  مــن 
المنزـلـيّ مــع رجــال عنيفيــن بالتزامــن مــع 
والقلــق  والضغــط  الــرزق  َمصــادر  فقــدان 
االقتصــاديّ والصّحــيّ، كلّهــا شــكّلت أرضّيــة 

خصبــة للعنــف ضــّد النســاء. 

بّســام  الســّيد  المداخلــة  هــذه  عـلـى  عّقــب 
حمــدان، مديــر قســم الخدمــات االجتماعّيــة 
المحلّــيّ.  المكــر   – جديّــدة  مجلــس  ـفـي 
يــرى الســّيد حمــدان أنّــه ليــس فــي اإلمــكان 
دراســة ظاهــرة العنــف ضــّد النســاء بمعــزل 
واالقتصــاديّ  السياســيّ  الســياقات  عــن 
تعنيــف  ممارســات  ـفـي  ويــرى  واألمنــيّ، 
الرجــل للمــرأة تكــراًرا لمظاهــر الَهْيَمنــة والســيطرة التــي تمارســها المنظومــة االســتعماريّة 
القمعّيــة علــى الفلســطينّيين. وطالــب بتغييــر نهــج وأســاليب التدخّــل، وضــرورة تجنيــد 
الرجــل العرـبـيّ ومرتكــب الجرائــم للعــاج وطلــب المســاعدة بــداًل مــن االكتفــاء بتوعيــة 
النســاء لحقوقهــا. وبّيــن إمكانّيــة تحقيــق ذلــك مــن خــال تطويــر رؤيــة شــاملة تبــدأ مــن 

المــدارس وتمــّر بســائر األُُطــر االجتماعّيــة ـفـي كّل بلــد.

قّدمت رهام سماعنة، طالبة الماجستير في األدب والتواصل بين الثقافات في الجامعة 
العربّيــة األمريكّيــة فــي رام هللا، مداخلتهــا "االســتثناء المركَّــب داخــل البلــدة القديمــة فــي 
القــدس خــال فتــرة الجائحــة". أشــارت ســماعنة إـلـى أّن االحتــال زاد مــن ممارســاته 
االحتالّيــة خــال فتــرة الجائحــة فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس؛ وذلــك أّن األزمــات ُتشــكِّل 
فــي الغالــب َوقــوًدا للقــّوة المَهْيِمنــة، وُتغــّذي فــرض الســيطرة علــى الفئــات المســتضَعة. 
تَظهــر هــذه الممارســات مــن خــال تزايــد العنــف االســتعماريّ المْفــرط عـلـى الســكّان 
والمــكان مــن تقســيم إلــى عــزل وهــدم وفــرض غرامــات وحبــس منزلــيّ أو فعلــيّ. تّدعــي 
ســماعنة أّن كّل هــذه اإلجــراءات وغيرهــا ترمــي إلــى صهــر وعــي المقدســيّ ودفعــه إلــى 

تذويــت الهزيمــة وإقناعــه بعــدم جــدوى النضــال والقبــول باألمــر الواقــع. 



24

فــي تعقيبــه علــى هــذه المداخلــة، شــّدد الدكتــور ســليمان إغباريـّـة )المســؤول عــن ملــّف 
ا، والرئيــس الســابق لبلديـّـة  القــدس واألقصــى فــي الحركــة اإلســامّية المحظــورة إســرائيليًّ
أّم الفحــم( أّن أعــداد حــاالت إبعــاد الفلســطينّيين عــن البلــدة القديمــة والمســجد األقصى 
ـفـي تزايــد مســتمّر منــذ بدايــة الجائحــة، وُتَعــّد سياســات اإلبعــاد هــذه جــزًءا مــن عملّيــة 
يـّـة  الســيطرة علــى القــدس والبلــدة القديمــة. وكذلــك أشــار إلــى أّن أصحــاب المحــاّل التجار
لــم يتمكّنــوا مــن الوصــول إلــى محالّهــم فــي داخــل البلــدة القديمــة بســبب التقييــدات. فــي 
الختــام، تحــّدث عــن ازديــاد نِســب االعتقــاالت والمخاَلفــات فــي فتــرة الجائحــة كجــزء مــن 

سياســة ترهيــب النــاس فــي داخــل البلــدة القديمــة. 

لمشاَهدة الجلسة االفتتاحّية والجلسة األولى	 

لمشاَهدة الجلسة الثانية	 

لمشاَهدة الجلسة الثالثة	 

.

 الشراكة مع المتحف الفلسطينّي

شارك مركز مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات االجتماعّية التطبيقّية في المؤتمر 
الســنويّ الثالــث للُمتَحــف الفلســطينيّ "فلســطين: إنتــاُج المعرفــة، إنتــاُج المســتقبل". 

ـفـي  االســتيطاني  لاســتعمار  وثقافّيــة  سياســّية  بــات  "مقاَر بعنــوان  الجلســة  جــاءت 
فلســطين". تحــّدث فيهــا د. أباهــر الســّقا، األســتاذ المشــارِك فــي دائــرة العلــوم االجتماعّيــة 
والســلوكّية فــي جامعــة بيــر زيــت، عــن "كيــف نقــرأ الحالــة االســتعماريّة /المســتعَمريّة في 

https://www.facebook.com/MadaalalCarmel/videos/1126932957785105/
https://www.facebook.com/MadaalalCarmel/videos/336632784472386/
https://www.facebook.com/MadaalalCarmel/videos/336632784472386/
https://www.facebook.com/MadaalalCarmel/videos/523892152303030
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ــة أدوات؟". كذلــك  ــا، وبأيّ ــا ومنهجيًّ المســتعمرتَْين األولــى 1948 والثانيــة 1967، معرفيًّ
تحّدثــت د. مــي البــزور، األســتاذة الـــمساِعدة فــي دائــرة العلــوم االجتماعّيــة والســلوكّية فــي 
جامعــة بيــر زيــت، فكانــت مداخلتهــا بعنــوان "مفهــوم التطبيــع ضمــن بْنيــة االســتعمار 
االســتيطانيّ ـفـي فلســطين". وجــاءت مداخلــة د. مهّنــد مصطفــى، المديــر العــاّم لمركــز 
ــار عــام 2021 ومحــو الخــّط األخضــر مــن  مــدى الكرمــل، بعنــوان "الهّبــة الشــعبّية فــي أيّ
األرض والوعــي"، تحــّدث فيهــا عــن أهّمّيــة االنتفاضــة عــام 2000 باعتبارهــا الحــدث األهــّم 

بالنســبة لفلســطينّيي الداخــل المحتــّل بعــد النكبــة.



هــو  التطبيقّيــة،  االجتماعّيــة  للدراســات  العرـبـّي  المركــز   – الكرمــل  مــدى 
مؤّسســة بحثّيــة مســتقلّة غيــر ربحّيــة أُّسســت عــام 2000 فــي مدينــة حيفــا. 
يهتــّم مــدى الكرمــل بالتنميــة البشــريّة والقومّيــة فــي المجتمــع، ويرمــي إلــى 
تشــجيع البحــث التطبيقــيّ والنظــريّ حــول الفلســطينّيين فــي إســرائيل. يركـّـز 
مــدى الكرمــل عـلـى سياســة الحكومــة واالحتياجــات االجتماعّيــة والتربويّــة 
واالقتصاديّــة للمواطنيــن الفلســطينّيين فــي إســرائيل، وعلــى الُهويّــة القومّيــة 
مؤّسســاتّية  قاعــدة  توفيــر  إـلـى  المركــز  ويســعى  الديمقراطّيــة.  والمواَطنــة 
وُمنــاخ فكــريّ لدراســة احتياجــات الفلســطينّيين فــي إســرائيل ومســتقبلهم 
الجماعــيّ وعاقتهــم بإســرائيل وبباقــي أجــزاء الشــعب الفلســطيني والعالــم 
العربــيّ. كمــا يســعى إلــى تدريــب جيــل جديــد مــن علمــاء االجتمــاع والسياســة 
الفلســطينّيين على توجُّهات نقديّة في الدراســات الفلســطينّية واإلســرائيلّية.

الشكر الجزيل لجميع جمهور المتابعين/ات والباحثين/ات 
كز األبحاث والجمعّيات، الذين واألكاديمّيين/ات والناشطين/ات ومرا

كانوا جزًءا من نشاط وإنتاج مدى الكرمل البحثيّ. 
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