نشرة
20
20ة
فصل�
ّي
تموز -آب -أيلول

ّ
مقدمة
المتابعات العزيزات؛ أيّها المتابعون األعزّاء .ال ب ّد لنا من اإلقرار أ ّن األشهر األخيرة لم تكن سهلة عىل جميع
ً
سهل عىل مركز مدى الكرمل أن يمارس عمله عىل نح ٍو
القِطاعات ،مع انتشار جائحة كورونا ،وكذلك لم يكن
طبيعي بوجود جميع التقييدات والتغييرات التي أتت يف أعقاب انتشار الجائحة .عىل الرغم من ذلك ،يطيب لنا
ّ
أن نحيطكمّ /ن عل ًما أ ّن المركز استطاع مال َءمة عمله مع الوضع القائم ،إذ أثبت المركز قدرته عىل التأقلم مع
واألكاديمي من خالل إطالق مشاريع جديدة ع ّدة ،منها ما
البحثي
متطلّبات الفترة الراهنة ،بل كذلك ضاعف جهده
ّ
ّ
يع ّوض عن الفعّاليّات الوجاهيّة التي أُلغيت نتيجة الجائحة ،ومنها ما يك ّمل رؤية المركز وأهدافه األساسيّة مع
ما يستج ّد عىل الساحات الفكريّة والسياسيّة واالجتماعيّة من مواضيع ها ّمة َوجَ َب علينا البحث فيها من منطلق
الحالي مشروع "النيوليبراليّة
المسؤوليّة الجماعيّة تجاه شعبنا .وكان مدى الكرمل قد أطلق يف َمطلع العام
ّ
ً
فضل عن مشروع "سرديّات ذاتيّة" الجديد ،وعن افتتاحه
اإلسرائيليّة" ،ومشروع "السياسة يف زمن الكورونا"،
لمكتبته اإللكترونيّة مجّانًا للجمهور ،وإنشاء "وحدة السياسات" يف المركز المسؤولة عن أوراق تقدير الموقف
ً
فضل عن هذا ،يعتزم المركز إعادة تفعيل وحدة "الدراسات النسويّة" مرّة أخرى .باإلضافة إىل ذلك كلّه،
الشهريّة.
األوروبي
المركز
زيت؛
بير
يف
الفلسطيني
المتحف
نحو:
أخرى،
سات
مؤس
مع
شراكات
بناء
عىل
الكرمل
مدى
عمل
ّ
ّ
ّ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة.
للدراسات الفلسطينيّة ،يف جامعة إكستر يف بريطانيا؛ المركز
ّ
نلفت انتباهكمّ /ن إىل أ ّن نشاطات المركز المكثّفة والجديدة هذه قد نجحت يف جذب جمهور أوسع
يه ّمنا كذلك أن
َ
وأكبر للمركز م ّما كان عليه حتّى اآلن ،وقد برز ذلك يف ازدياد عدد ونسب المشاهدات يف موقع المركز وسائر مواقع
نرفق لكمّ /ن عىل طول النشرة رسو ًما بيانيّة ّ
االجتماعيُ .
توضح أعداد هذه المشاهَدات .فيما يلي نق ّدم
التواصل
ّ
رس ًما بيانيًّا يبيّن ن َِسب المشاهَدات واالهتمام بأخبار المركز يف موقع مدى الكرمل:

مشاهدات األخبار ف� ��ي موقع مدى الكرمل
مدى الكرمل يتحدّى نفسه مر ّ ًة أخرى ويُطلق
مشروعًا جدي ًدا بعنوان “سرديّات ذاتيّة”
احتفا ًء بمرور عشرين عا ًما عىل تأسيسه ،مدى
الكرمل يفتح مكتبته اإللكترونيّة مجّان ًا
رغم محاوالت االختراق ،نجاح باهر لندوة
اإلماراتي
"الفلسطينيّون يف إسرائيل واالتّفاق
ّ
السياسي
اإلسرائيلي المُرتقب :مقاربة الخطاب
ّ
ّ
وتداعيات االتّفاق"

850
1100
4000

1200

اختتم مدى الكرمل الورشة الدراسيّة الثالثة
االستيطاني
حول الصهيونيّة واالستعمار
ّ
آالف المشاهدات لمؤتمر مدى الكرمل السادس
لطلبة الدكتوراه الفلسطينيّين
ضمن برنامجه البحثي حول “النيوليبراليّة
اإلسرائيليّة واالستعمار” :مدى الكرمل يصدر
الدراسة األوىل حول الليبراليّة الحديثة وصحّة
الفلسطينيّين يف إسرائيل
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1800
2900

أوراق تقدير موقف

مشاهدات أوراق تقدير املوقف
ف� � ي� موقع مدى الكرمل

750

2000

تقدير موقف  -ت ّموز :حل ّ السلطة الوطنيّة
أراضي يف
الفلسطينيّة يف حال ض ّم إسرائيل
َ
الض ّفة الغربيّة "مقارَبات وخيارات" د .خالد خليل
الشيخ عبد الله  .لالطّ العhttps://bit.ly/32kftSQ :

1400

تقدير موقف  -ت ّموز

تقدير موقف  -آب

تقدير موقف  -أيلول

دراسات وأبحاث
اإلماراتي
تقدير موقف – آب :اتّفاق السالم
ّ
اإلسرائيلي قراءة يف األبعاد المستقبليّة
ّ
د .مجاهد الحاج ّ  .لالطّ العhttps://bit.ly/32jVZ0J :

نشــر مقــال باللغــة اإلنـﭼليزيــة للدكتــور مهنّــد
ـطيني
مصطفــى ،بالتعــاون مــع المركــز الفلسـ ّ
للدراســات اإلســرائيليّة "مــدار" ،بعنــوان:
"The American-Israeli ‘Peace Plan’:
A Textual and Political Analysis".
لالطّ الع (باإلنـﭼليزيّة فقط) https://bit.ly/3k9ImqX :

سلسلة النيوليبراليّة اإلسرائيليّة

تقدير موقف – أيلول :الفجوات الصحّيّة
يف إسرائيل وانتشار الكورونا يف المجتمع
الفلسطيني -سعيد سليمان ووحدة السياسات
ّ
يف مدى الكرمل .لالطّ العhttps://bit.ly/3mDZp6C :
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أطلــق مــدى الكرمــل سلســلة دراســات وأبحــاث
جديــدة يف محاولــة للوصــول إىل فهــم أعمــق
النعكاســات السياســات النيوليبراليّــة،
وال ســيّما االقتصاديّــة منهــا ،عــى حيــاة
الفلســطينيّين ،كل ّ حســب موقعــه الجغرافـ ّـي
االســتعماري ،وقــد
ومكانتــه داخــل المشــروع
ّ
ن َشــر يف األشــهر الثالثة األخيرة دراســتين منها:

سلسلة "سرديّات ذاتيّة"
أطلــق مركــز مــدى الكرمــل مشــرو ًعا جديــ ًدا
تحــت عنــوان “ســرديّات ذاتيّــة” .يرمــي المشــروع
إىل تقييــم التجربــة السياســيّة والتاريخيّــة
للفلســطينيّين يف إســرائيل مــن خــال الفاعلِيــن
فيهــا .مــن خــال هــذا المشــروع ،سينشــر مركــز
مــدى الكرمــل أورا ًقــا سياس ـيّة تحليليّــة تكــون
فيهــا التجربة الشــخصيّة والمعايَنــة الذاتيّة أه َّم
منهجيّاتهــا.
مقــال "الليبراليّة الحديثة وصحّة الفلســطينيّين
تاريخــي"-
يف إســرائيل :رؤيــة نقديّــة بمنظــور
ّ
أحــام رحّــال
لقراءة المقالhttps://bit.ly/3ime8Ri :
لقراءة الخبرhttps://bit.ly/333uc54 :

مقــال "الحركــة ّ
الطلبيّــة العربيّــة يف الجامعــات
اإلســرائيليّة ،والصــدام بيــن جيــل يــوم األرض
والمؤسســة الحاكمــة"  -أميــر ّ
مخــول
َّ
لقراءة المقالhttps://bit.ly/3bZ0T6A :

سلسلة "دراسات عن إسرائيل"

مقــال "التوجّهــات النيوليبراليّــة يف إســرائيل
ـطيني" – لميــس فرّاج
وأثرهــا عــى الواقع الفلسـ ّ

لقراءة المقالhttps://bit.ly/33txNd5 :

مقــال "إضــاءات عــى أفــكار مــا بعــد الصهيونيّــة" –
هانــي رمضــان طالب.
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لقراءة المقالhttps://bit.ly/3jjmwBo :

سلسلة "أوراق فلسطينيّة"

مؤتمرات وندوات

مؤتمر "مدى الكرمل السادس لطلبة الدكتوراه
الفلسطينيّين"
االقتصــادي :مقاربــة أمريكيّــة
مقــال "الســام
ّ
ائيلي"
ر
اإلس
الفلسطيني
اع
ر
الص
جديدة لتسوية
ّ
ّ
– رائــد حِلِّــس
لقراءة المقالhttps://bit.ly/3l3Kgdc :

رابط االفتتاحيّةhttps://bit.ly/3hhI13K :
رابط الجلسة األوىلhttps://bit.ly/3hoET6i :
رابط الجلسة الثانيةhttps://bit.ly/3bOZ8c5 :
رابط لمشاهَدة جميع المداخَ الت يف قناة مدى يف اليوتيوب:
https://bit.ly/3bOZ8c5
رابط الخبرhttps://bit.ly/35uY7EL :

مشاهدات املقاالت والدراسات
ف� � ي� موقع مدى الكرمل
300

475
600

1950
940
1100

مقال أحالم رحّال
مقال د .مهن ّد مصطفى

مقال لميس فرّاج مقال أمير ّ
مخول
مقال هاني رمضان طالب مقال رائد حِلِّس

نــدوة " -الفلســطينيّون يف إســرائيل واالتّفــاق
اإلسرائيلي الـمـرتقَب :مقارَبة الخطاب
اإلماراتي
ّ
ّ
ّ
السياسـ ّـي وتداعيــات االتفــاق"

لمشاهدة الندوةhttps://bit.ly/2ZrmRdd :
لقراءة الخبرhttps://bit.ly/3mmmESP :
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مشاهدات املؤتمر والندوة
ف� � ي� فيسبوك مدى

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

1400
2000

3400

احتفــا ًء بمــرور عشــرين عا ًمــا عــى تأســيس
المركــز ،مــدى الكرمــل يفتح مكتبتــه اإللكترونيّة
مجّانًــا .لقــراءة الخبــرhttps://bit.ly/35uscUY :

2200

لصفحة المكتبةhttps://bit.ly/3hs6MKt :
افتتاحيّة المؤتمر الجلسة األوىل الجلسة الثانية

الندوة

أكاديم�ة
ّي
س�ي منارات وورشات

أكاديم�ة
ّي
شراكات

االستيطاني
ورشة الصهيونيّة واالستعمار
ّ

اللقاء األخير" :الثقافة واالستعمار"
الجلسة األوىل:
َ
محاضــرة للدكتــورة ه ّمت زعبي ،بعنــوان" :المدن
االســتيطاني
االســتعمار
ســياق
يف
ــة
ي
الثقاف
ّ
ّ
حالــة فلســطين".الجلسةالثانية:
مداخَ لــة للطالبــة لبابــة صبــري ،بعنــوان" :مســرح
ـطيني يف القــدس
الحكواتـ ّـي يف المجتمــع الفلسـ ّ
بحــث أنثروﭘولوجـ ّـي".لالطّ العhttps://bit.ly/2Rg0nrp :
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الفلسطيني يف بير زيت
شراكة مع المتحف
ّ
قــام د .مهنّــد مصطفــى ،المديــر العــا ّم لمــدى
الكرمــل ،والســيّد فتحــي مرشــود ،المديــر
الفلســطيني يف بيــر
اإلداري ،بزيــارة للمتحــف
ّ
ّ
زيــت َّ
مؤخ ـرًا ،وذلــك لبحــث ُســبل التعــاون بيــن
ـطيني ،يف إطــار
مــدى الكرمــل والمتحــف الفلسـ ّ
مشــروع األرشــيف الر ْقمـ ّـي والبرنامــج المعرفـ ّـي
يف المتحــف .وقــد التقيــا خــال زيارتهمــا
بالمديــرة العا ّمــة للمتحــف ،د .عادلــة العايــدي
– هنيّــة ،ومديــر البرامــج المعرفيّــة واألبحــاث،
نبيــل برهــمْ ،
ومشــرفة األبحــاث والبرامــج ،مــرح
خليفــة ،باإلضافــة إىل مجــد صيــداوي (وهــو
ومنســق يف مشــروع األرشــيف الرقمـ ّـي).
باحــث
ّ

وقــد أثمــرت زيارتهمــا عــن اتّفــاق الطرفيــن عــى
عقــد مجموعــة مــن األنشــطة والفعّاليّــات،
كالورشــات والنــدوات واللقــاءات التدريبيّــة،
ً
فضــا عــن إصــدار ونشــر كتــب وأبحــاث
مشــتركة بينهمــا ،باإلضافــة إىل تبــادل
المعلومــات والخبــرات ،واإلمكانــات البحثيّــة
والتقنيّــة المتوافــرة لــدى الطرفيــن ،بغيــة
تطويــر عمــل كل ّ منهمــا يف مجــال البحــث
الثقافي
واألرشــفة ،واإلســهام يف عمليّــة اإلنتــاج
ّ
والبحثــي.
والفكــري
ّ
ّ

إعالم�ة
ّي
مشاركات
ِحــوار مــع د .مهنــد مصطفــى – صحيفــة المدينة
وموقــع موطنــي  20" :48عا ًمــا عــى انتفاضــة
القــدس واألقصى والتحـ ّوالت اإلقليميّة العربيّة".
رابــط المقابلــةhttps://bit.ly/3cKA4U6 :
مقابَلــة مــع د .مهنّــد مصطفى :قنــاة التلفزيون
العربـ ّـي ،برنامــج تقديــر موقــف" :خطــورة خطــط
الداخلــي
الضــ ّم اإلســرائيليّة يف ظــل ّ االنقســام
ّ
ـطيني والتطبيــع العربـ ّـي".
الفلسـ ّ
رابط المقابلةhttps://bit.ly/33AEMQj :

مقابَلــة مــع د .مهنّــد مصطفــى  -قنــاة
العربــي ،برنامــج تقديــر موقــف:
التلفزيــون
ّ
اإلســرائيلي".
اإلماراتــي
"االتّفــاق
ّ
ّ
رابط المقابلةhttps://youtu.be/EtFY47GFbJ0 :

بَلْـ َورة الشــراكة مــع المركــز األوروﭘــ ّـي للدراســات
الفلســطينيّة يف جامعــة إكســتر ،بريطانيــا؛
والمركــز العربـ ّـي لألبحاث ودراســة السياســات يف
الدوحــة ،قطــر

يعمــل مــدى الكرمــل عــى وضــع اللمســات
األخيــرة عــى اتّفاقيّــة التعــاون بينــه وبيــن
األوروبــي للدراســات الفلســطينيّة
المركــز
ّ
والمركــز العربـ ّـي لألبحــاث ودراســة السياســات.
َوف ًقــا لالتّفــاق ،ســتمت ّد الشــراكة ثالث ســنوات،
وفيهــا يجــري التركيــز عــى تطبيــق النمــوذج
ـتيطاني عــى حالــة عــرب الـــ
ـتعماري االسـ
االسـ
ّ
ّ
 .48مــن المقــرَّر انطــاق المشــروع يف نهايــة
العــام الجــاري.

مقابلــة مــع د .مهنّــد مصطفى  -قناة مســاواة:
"أزمــات متالحقــة يف إســرائيل تعقــب اتّفــاق
التطبيــع وعــودة للتلويــح النتخابــات مبكّــرة".
رابــط المقابلــةhttps://bit.ly/2Rj7L5g :

تابعونا
https://www.mada-research.org
Mada_al_Carmel
MadaalalCarmel
Mada_alCarmel
Mada al-Carmel
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