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مؤتمر مدى الكرمل
ّ

الفلسطينيّون في إسرائيل في سياق جائحة كورنا:
مقاربات للتقاطعات السياسيّة والسوسيولوجيّة واالقتصاديّة
َ
2021/5/30

ورقة مرجعيّة

يرمــي مؤتمــر مــدى الكرمــل الســنويّ  2021إ ـلـى َسـ ْبر َغـ ْور تأثيــر جائحــة كورونــا ـفـي ســياق الفلســطين ّيين
ـفـي إســرائيل وتحليــل تبعاتهــا السوســيولوج ّية والسياسـ ّية .ال يرمــي المؤتمــر إ ـلـى فهــم التأثيــر فحســب ،بــل
كذلــك إ ـلـى تت ُّبــع تقاطعــات الجائحــة مــع الواقــع السياســيّ واالجتماعــيّ ،وذلــك ـفـي ســبيل الكشــف عــن
طبقــات تحليل ّيــة جديــدة وتقديــم مقار بــات نقديّــة لفهــم هــذا الواقــع.
ع ـلـى وجــه العمــوم ،أعــادت جائحــة كورونــا إ ـلـى الســطح المعر ـفـيّ دراســات سوســيولوجيا األوبئــة -إن
ـح التعبيــر -مــن حيــث قــدرة األوبئــة العابــرة للحــدود ع ـلـى أن تكشــف عــن الطبقــات العميقــة للبنــى
صـ ّ
ح ّيــة ـفـي المجتمعــات والــدول ،وع ـلـى أن تعيــد التفكيــر ـفـي هــذه البنــى كمــا
السياسـ ّية واالجتماع ّيــة والص ّ
ـفـي ق ّوتهــا وضعفهــا أو ح ّتــى جدواهــا .فضـ ًـا عــن هــذا ،أســهمت الجائحــة الحال ّيــة ـفـي النظــر مــن جديــد إ ـلـى
ـرأت تأثيـ َر األوبئــة (نحــو :الطاعــون ـفـي أوروبــا ـفـي القــرون الوســطى؛ اإلنفلونــزا
الدراســات التاريخ ّيــة التــي قـ ْ
اإلســبان ّية ـفـي بدا يــة القــرن الحا ـلـيّ) ع ـلـى تحـ ُّوالت سياسـ ّية وتاريخ ّيــة بقيــت مطمــورة لفتــرة طويلــة ،بمــا ـفـي
ح ّيــة ـفـي ســياق التار يــخ الفلســطينيّ.
ذلــك تأثيــر األوبئــة واألجهــزة الص ّ
إضافــة إ ـلـى ذلــك ،أســهمت الجائحــة الحال ّيــة ـفـي الدفــع لتنــاول مقا َر بــات جديــدة ـفـي الحقــل المعر ـفـيّ بشــأن
مفاهيــم سياسـ ّية ونظر يّــة ،نحــو :النظــام السياســيّ ،والنظــام االقتصــاديّ ،وتدخّــل الدولــة ومســؤول ّياتها أو
انســحابها ،والح ّر يّــات الشــخص ّية وحدودهــا ـفـي حالــة األزمــات الوطن ّيــة ،ومفهــوم الدولــة الوطن ّيــة /القوم ّيــة
الع ْو َلمــة ،والشــعبو يّة وغيرهــا مــن المفاهيــم .ولــن تتو ّقــف مقا َر بــات الســياق السياســيّ عنــد هــذه
أمــام َ
المفاهيــم فحســب ،وإنّمــا ســوف ت ّتجــه إ ـلـى صعــود حقــل معر ـفـيّ يتعلّــق ً
أيضــا بن ُُظــم التعليــم ،والنظــام
حــيّ ،الجســديّ والنفســيّ ،و َد ْور المجتمــع المد ـنـيّ والمســؤول ّية المجتمع ّيــة.
الص ّ
و ـفـي الســياق الفلســطينيّ ـفـي الداخــل ،وهــو مرمــى المؤتمــر الســنويّ ،أســهمت جائحــة كورونــا وكشــفت
ـفـي الوقــت نفســه عــن الكثيــر مــن التداعيــات ع ـلـى المجتمــع الفلســطينيّ .بدا يــة ،كشــفت الجائحــة
حــيّ اإلســرائيليّ ،وعــن ديناميك ّيــة هــذا النظــام وارتباطــه بالب ْنيــة السياس ـ ّية
عــن التمييــز ـفـي النظــام الص ّ
َ
االســتعمار يّة الراهنــة و َد ْور الفلســطين ّيين فيــه ،ســواء أ كانــوا مهن ّييــن أ ْم مســتهلِكي خدمــات .إضافــة إ ـلـى
ذلــك ،أزالــت الجائحــة الغبــار عــن طبقــة أخــرى مــن االســتغالل االقتصــاديّ ـفـي النظــام االســتعماريّ ،ومــآزق
النظــام الرأســماليّ والنيو_ليبرال ّيــة ،غيــر أنّهــا زادت مــن تــأزُّم ظواهــر اجتماع ّيــة مثــل العنــف ض ـ ّد النســاء
ـل هــذه الجائحــة ،وهشاشــة جهــاز التعليــم العر ـبـيّ (وال سـ ّيما
(وال سـ ّيما العرب ّيــات) ،ومعانــاة النســاء ـفـي ظـ ّ
التأمــات ـفـي حياتنــا اليوم ّيــة ومــن الــدروس المســتفادة،
ـفـي النقــب) ،و ـفـي الوقــت نفســه حملــت الكثيــر مــن
ّ
حــيّ ،واإلغــاق ومنــع
نتيجــة التغ ُّيــرات التــي طــرأت ع ـلـى روتيــن ســلوكنا اليومــيّ مــن ج ـ ّراء ال َ
جــر الص ّ
ح ْ
ُّ
والتنقــل وغيرهــا.
التجــوال ،وتقييــد ح ّر يّــة الحركــة
1/3

عــاوة ع ـلـى ذلــك ،تقاطعــت الجائحــة مــع السياســة ـفـي تجلّياتهــا المختلفــة ،بــد ًءا بالعالقــات المتبادلــة
بيــن الفلســطين ّيين ـفـي إســرائيل والدولــة ،وظهــور التــأزُّم ـفـي مشــروع القائمــة المشــتركة ،وأدوار المجتمــع
المد ـنـيّ والهيئــات التمثيل ّيــة ُ
الق ْطر يّــة .تلــك تقاطعــات تعيــد وبقـ ّوة مســألة تنظيــم المجتمــع الفلســطينيّ
ـل سياســات الخــوف
سياسـ ًّيا ،وتطــرح عالمــات اســتفهام بشــأن ق ّوتــه وضعفــه ـفـي حــاالت الطــوارئ و ـفـي ظـ ّ
والترو يــع .ـفـي هــذا الصــدد ،عـزّزت الجائحــة أزمــات قائمــة ،نحــو :العنــف ضـ ّد النســاء؛ ضعــف أدوار المجتمع
المد ـنـيّ والهيئــات السياس ـ ّية؛ انفصــام العمــل الجماعــيّ عــن القــدرات الذات ّيــة؛ هشاشــة أُطــر التنســيق
حــة والتعليــم وحفــظ النظــام العــا ّم وغيرهــا .ـفـي المقابــل ،كشــفت الجائحــة عــن أزمــات جديــدة
وأجهــزة الص ّ
ـل ذلــك ـفـي حضــور
تجلّــت ـفـي التعالــق الحاصــل بيــن إدارة األزمــات
والع ْسـكَ َرة األمن ّيــة والمدن ّيــة ،كمــا تَم َّثـ َ
َ
التجمعــات العرب ّيــة ،وهــو مــا يحمــل آثــا ًرا ع ـلـى أ َ ْسـ َرلة ال ُهو يّــة والوعــي تسـ ّ
ـتحق
قـ ّوات الجبهــة المدن ّيــة ـفـي
ّ
أن فاعل ّيــة المجتمــع الفلســطينيّ السياسـ ّية واالجتماع ّيــة مــا
التفكّــر فيهــا وكذلــك مقاومتهــا ،وال سـ ّيما ّ
زالــت رهــن عــدد مــن قوانيــن الطــوارئ وممارســات سياسـ ّية تفتعــل الطــوارئ والتهديــد والخطــر والترويــع
دائم ْيــن.
ومنــاخ
َ
كمنهــج سياســيّ ُ
يطمــح مؤتمــر مــدى الكرمــل إلــى مقاربــة هــذه التداعيــات لجائحــة كورونــا بمــا يتجــاوز حالــة
التوصيــف إلــى طــرح معلومــات ومنهجيّــات جديــدة فــي تحليــل األدوار المختلفــة للفاعليــن
ـرائيلي فــي مــا يتع ّلــق
السياســيّين واالجتماعيّيــن ،وعالقــات القــوى بينهــم فــي الســياق اإلسـ
ّ

بواقــع ومكانــة الفلســطينيّين فــي إســرائيل.

جه مدى الكرمل لتقديم أوراق بحث ّية حول ال َـمحاور التالية:
بناء على ذلك ،يتو ّ
ـل جائحــة كورونــا ،مــا تعـزّز منهــا ومــا نتــج عنهــا ،ويشــمل
أو ًل :مقار بــات لفهــم األزمــات االجتماع ّيــة ـفـي ظـ ّ
ّ
ذلــك :الحيــاة األســر يّة؛ العنــف ـفـي األســرة؛ العنــف ضـ ّد النســاء؛ العنــف والجريمــة ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ.

مؤسســات
ـل الجائحــة ،ودخــول
ّـ
ثانيــاَ :د ْور الحكــم
المحلـيّ والمجتمــع المد ـنـيّ واأله ـلـيّ الفلســطينيّ ـفـي ظـ ّ
ّ
ً
ن
ف
مجتمــع مد ــيّ إســرائيل ّية ــي المجتمــع الفلســطينيّ.

ثالثًــا :مقار بــات سياسـ ّية وسوســيولوج ّية لرصــد وتحليــل التغ ُّيــرات ـفـي التعليــم العر ـبـيّ والجهــاز الص ّ
حــيّ
ـل الجائحــة.
وخدمــات الرفــاه وأطــر األمــان والنظــام العــا ّم ـفـي ظـ ّ
رابعا :عسكرة الجائحة وسؤال األ َ ْس َرلة في المجتمع الفلسطينيّ والعالقة مع الدولة.
ً
ـل جائحــة كورونــا،
خامســا :األدوار السياس ـ ّية للفاعليــن السياس ـ ّيين ـفـي المجتمــع الفلســطينيّ ـفـي ظـ ّ
ً
وقدرتهــم ع ـلـى تنظيــم المجتمــع ـفـي حــاالت األزمــات والطــوارئ.

سادســا :التأثيــرات االقتصاديّــة للجائحــة ع ـلـى المجتمــع الفلســطينيّ وعالقتهــا بب ْنيــة النظــام االقتصــاديّ
ً
اإلسرائيليّ.
ـابعا :أســئلة جديــدة  /قديمــة تفرضهــا الجائحــة ع ـلـى المشــهد الثقا ـفـيّ ،وع ـلـى تعاطــي الفلســطين ّيين
سـ ً
مــع ُهو يّاتهــم وذواتهــم ،وع ـلـى العالقــة مــع دوائــر انتماءاتهــم المختلفــة.
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التقدم إلى المؤتمر:
تعليمات
ّ

رسل ملخّص عن الورقة البحث ّية للمؤتمر (حتّى  300كلمة) في موعد أقصاه .2020/12/31
• ُي َ
• ُيخ َبر المتقدّمون بشأن قبول ملخَّصهم في موعد أقصاه .2021/1/15
األوراق األ ّول ّي ُة حتّى  7,000 - 5,000( 2021/3/15كلمة).
مخطوطات
• ُتقدَّم
ُ
ِ
•ترسل الملخصات للبريد اإللكترونيmada@mada-research.org :
•يقدِّم مدى الكرمل مكافأة مال ّية مجزية للباحثين مقابل كتابة أوراقهم.
• ُت َ
ي ،وفي آ َ
ي يوزَّع خالل سير المؤتمر.
خر َو َرق ٍّ
نشر األوراق في كتاب إلكترون ٍّ

باحترام
لجنة المؤتمر األكاديم ّية
عموري؛
جمال؛ د .مهنّد مصطفى؛ الس ّيدة هناء ّ
د .سراب أبو ربيعة  -قويدر؛ ﭘروفيسور أمل ّ
د .أيمن اغبارية؛ الس ّيد فتحي مرشود.
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