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ّ
مقدمة
نضــع بيــن يــ َد ِي القــارئ النشــرة الفصليّــة حــول عمــل مركــز مــدى
الكرمــل -المركــز العربـ ّـي للدراســات االجتماعيّــة التطبيقيّــة .تأتــي هــذه
النشــرة يف ســياق األزمــة العالميّــة النابعــة مــن انتشــار وبــاء كورونــا،
الــذي أثّــر عــى جميــع َمناحــي الحيــاة وعــى النشــاط يف الحيّــز العــا ّم.
ُ
اضط ـر ّ مــدى الكرمــل إىل تأجيــل عــدد مــن مؤتمراتــه وندواتــه التــي كان
مــن المزمــع َعقدهــا يف شــهرَ ْي آذار ونيســان بســبب وبــاء كورونــا ،بمــا
ـنوي .نأمــل أن نتمكّــن مــن إخــراج هــذه النــدوات
يف ذلــك المؤتمــر السـ ّ
والمؤتمــرات إىل حيّــز التنفيــذ والنــور خــال هــذا العــام ،بعــد أن نجتــاز
هــذا الوبــاء إىل بـر ّ األمــان .ســيكون لهــذا الوبــاء ،ومــا حمــل مــن تداعيــات
الدولــي يف
انعــكاس عــى النظــام
اقتصاديّــة وسياســيّة واجتماعيّــة،
ٌ
ّ
المرحلــة القادمــة ،وســيطرح علينــا كباحثيــن يف العلــوم االجتماعيّــة
والسياســيّة العديــ َد مــن األســئلة بشــأن مكانــة الدولــة القوميّــة،
والتوجّهــات النيوليبراليّــة ،ودولــة الرفــاه ،والديمقراطيّــة ،واليســار
ناخي وال َع ْولَمــة ،وغيرهــا مــن األســئلة .وفــي الختــام،
وســؤال التغييــر الــ ُم ّ
أتمنّــى لكــم الصحّــة والعافيــة ،وأن يســتمر ّ التواصــل بيــن مركــز مــدى
الكرمــل وبينكــم ع ْبــر الموقــع وشــبكات التواصــل االجتماعـ ّـي وإصداراتنــا
القادمــة" .وخلّيكــم بالبيــت".
مهن ّد مصطفى
المدير العا ّم لمركز مدى الكرمل
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م�لة ج�دل

جــدل  :36التعليــم العالــي لــدى المجتمــع
الفلســطيني يف إســرائيل.
ّ

لالطّ العhttps://bit.ly/2x1sVOO :

أوراق تقدير موقف

تقديــر موقــف :قــراءة تحليليّــة يف نتائــج
انتخابــات الكنيســت الـــ ( 23آذار  )2020يف
الفلســطيني.
المجتمــع
ّ

لالطّ العhttps://bit.ly/2Uy9XXF :

ندوات وقراءات ف� ��ي كتب

نــدوة حــول :الثــورات العربيّة :أســئلة يف األخالق
والسياسة.
المحاضِ رة :د .ياسمين الظاهر.
لالطّ العhttps://bit.ly/349LNqP :

الفلســطيني يف
تقديــر موقــف :المشــترَك
ّ
برامــج وخطــاب األحــزاب الصهيونيّــة
لالطّ العhttps://bit.ly/2WC8L8x :
3

أكاديم�ة
ّي
س ي�منارات وورشات

سيمنار ّ
طلب الدراسات العليا الخامس
للعام 2020

اللقاء األ ّول االفتتاحـ ّـي" :األكاديميّون واالهتمام
بالشــأن العــام" ،مــع د .ياســمين ظاهر.
نــدوة حول كتاب" :الطفولة المحتجَزة وسياســة
نــزع الطفولــة" ،بالتعــاون مــع جمعيّــة الثقافــة
العربيّــة.
تأليف :الـﭘروفيسورة نادرة شلهوب كـڤوركيان.
لالطّ العhttps://bit.ly/2WG4ikZ :

والنظري يف سياق
المعرفي
اللقاء الثاني" :الحقل
ّ
ّ
كتابة الرسائل األكاديميّة :مقاربة نقديّة" ،مع
د .مهن ّد مصطفى المدير العا ّم لمركز مدى الكرمل.

نــدوة حــول كتــاب" :الطائفــة ،الطائفيّة ،الطوائف
المتخيَّلة".
تأليف :د .عزمي بشارة.
لالطّ العhttps://bit.ly/33NwaVS :
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اللقــاء الثالــث" :األبحــاث الك ّميّــة" ،مــع د .ســامي
محاجنــة ،محاضــر يف كلّيّــة بيــت بيــرل األكاديميّــة
والمتخصــص يف المنهجيّــة الك ّميّــة.
ّ

االستيطاني
ورشة الصهيونيّة واالستعمار
ّ

اللقــاء الرابع :بعنــوان "الحركة الوطنيّة الفلســطينيّة
الصهيوني".
والمشــروع
ّ
لالطّ الع:

اليوم األ ّولhttps://bit.ly/2JhsRNl :
اليوم الثانيhttps://bit.ly/2UJOQlg :

بحث�ة
مؤسسات ّي
تعاون مع ّ

توقيــع اتّفاقيّــة بيــن مــدى الكرمــل ومبــادرة
تمكيــن بهــدف رفع كفــاءة برنامج دعــم الباحثات.
لالطّ العhttps://bit.ly/3bpZnc0 :

إصدارات وكتب

إعالم�ة
ّي
مشاركات
َ
حِــوار مــع د .مهنّــد مصطفــى  -موقــع عــرب
 :48مطلــوب فــ ّ
ك االرتبــاط بأوســلو والعــودة
الوطنــي.
لمواقــع حركــة التحــرّر
ّ

لالطّ العhttps://bit.ly/2QI0mMN :

حِــوار مــع د .مهنّــد مصطفــى – التلفزيــون
العربــي :تفاصيــل وتداعيــات صفقــة القــرن -
ّ
برنامــج تقديــر موقــف.
لالطّ العhttps://bit.ly/3bszc4J :

لقــاء مــع د .مهنّــد مصطفــى  -صحيفــة
"المدينــة" الصــادرة يف أ ّم الفحــم :حــول
اإلقليمــي بعــد اغتيــال قاســم
واقــع المشــهد
ّ
ســليما ني .
لالطّ العhttps://bit.ly/3dP8Xat :

الفلسطين�ون ف� � ي� إسرا�ئ يل:
ّ�

السياس�ّ الفلسطي�ن ي ّ�:
الحقل
يّ

ـحوالت فـي القيادة ودور األحــزاب
ت ّ
� ال�تمثيل والتنظ�� م
�ب� ف ي
السنو� لعام 2020
املؤتمر
يّ

الســنوي لمــدى الكرمــل -
كتــاب المؤتمــر
ّ
الفلســطينيّون يف إســرائيل :الحقــل السياسـ ّـي
ـطيني :تح ّوالت يف القيــادة و َد ْور األحزاب
الفلسـ ّ
بيــن التمثيــل والتنظيــم.
*س ُيعلَن الح ًقا عن موعد نشر الكتاب عىل الموقع.

إصداراتنا القادمة يف شهر نيسان:
عــدد جــدل  :37باكــورة أعمــال طـ ّـاب ســمنار
الدراســات العليــا.
ورقــة تقديــر موقــف :وبــاء كورونــا وتأثيــره
السياســي يف إســرائيل.
ّ
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النشاطات َّ ج
املؤ�لة

را��ي�ّ
االف� ض
مدى ف� ��ي ال يّح���ز ت

أجّــل مــدى الكرمــل نشــاطاته وفعّاليّاتــه
األكاديميّــة نتيجــ ًة النتشــار وبــاء كورونــا،
والتــي كان مــن المزمــع َع ْقدهــا يف شــهرَ ْي آذار
ونيســان ،وهــي:
الســنوي:
 141.1آذار  :2020مؤتمــر مــدى
ّ
الفلســطينيّون يف إســرائيل :الحقــل
الفلســطيني :تحــ ّوالت يف
السياســي
ّ
ّ
القيــادة و َد ْور األحــزاب بيــن التمثيــل
والتنظيــم.
 192.2آذار  :2020نــدوة بالشــراكة مــع
جمعيّــة الثقافــة حــول عــدد جــدل
األخيــر "التعليــم العالــي لــدى المجتمــع
الفلســطيني يف إســرائيل" يف مقــر ّ
ّ
جمعيّــة الثقافــة.
 273.3آذار  :2020قــراءة يف كتــاب
الـﭘروفيســور مح ّمــد أمــارة يف أ ّم الفحــم
 عنــوان الكتــاب "لغتــي ُهويّتــي :نحــوسياســة لغويّــة شــموليّة لمواجهــة
تح ّديــات اللغــة العربيّــة يف إســرائيل".
ـنوي حول
 11 4.4نيســان  :2020المؤتمر السـ ّ
دراســة إســرائيل والــذي كان مــن المز َمــع
َعقــدُه يف جامعــة بيــر زيــت بالشــراكة
مؤسســة الدراســات الفلســطينيّة
مــع ّ
وبرنامــج ماجســتير دراســات إســرائيل يف
جامعــة بيــر زيــت ،ومركــز مــدار للدراســات
اإلســرائيليّة.
5.5نيسان  :2020قراءة يف كتاب الـﭘروفيسور
قيــس فِــرُّو "دروز يف زمــن الغفلــة :مــن
الفلســطيني إىل البندقيّــة
المحــراث
ّ
اإلســرائيليّة" ،بالشــراكة مــع جمعيّــة
"تشــرين" يف الطيّبــة.

رُفعــت المحاضــرة األوىل إىل الفيســبوك يف
التاســع والعشــرين مــن آذار ،وفيهــا تحــ ّدث
الدكتــور مهنّــد مصطفــى ،المديــر العــا ّم لمــدى
الكرمــل ،عــن السياســة الدوليّــة والمحلّيّــة يف
زمــن الكورونــا.
لمشاهدة المحاضرةhttps://bit.ly/2ycJ4RC :

ســنعلن عــن موعــد نشــر ســائر المحاضــرات
قريبًــا .يف اإلمــكان متابعــة وتر ُّقــب المحاضــرات
الخاصــة بمــدى الكرمــل
ع ْبــرَ قنــاة اليوتيــوب
ّ
كذلــك مــن خــال الرابــط التالــي:
https://bit.ly/2yj1yjx

منصــة اإلنســتـﭼرام
انضــ ّم مركــز مــدى إىل ّ
ليكــون قــادرًا عــى االلتقــاء بجميــع متابعيــه،
ومواكبــة العصــر ،وتحديثكــم بشــأن نشــاطاته.
يُســعدنا متابعتكــم لنــا.
صفحة مدى يف اإلنستـﭼرامMada_al_carmel :
http://shorturl.at/clmF8
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