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تقديــر موقــف -كانــون األ ّول" :لجنــة المتابعــة
و َد ْورهــا يف ســياق إعــادة انتخــاب رئيســها
الحالـ ّـي" -وحــدة السياســات يف مــدى الكرمل،
بالتعــاون مــع الباحــث مح ّمــد قعــدان.
جدل  :38السياسة يف زمن الكورونا

أوراق تقدير موقف

دراسات وأبحاث
سلسلة النيوليبراليّة اإلسرائيليّة

اإلماراتي
تقدير موقف -تشرين األ ّول" :االتّفاق
ّ
اإلسرائيلي والفلسطينيّون يف إسرائيل"-
ّ
وحدة السياسات يف مدى الكرمل.

المقـــال الـثالــث:
Do economic changes affect the
"Do
"political Preferences of Arabs in IsraelIsrael
لد .ســامي ميعاري( .صــدر باللغة االنجليز يّة)
تقدير موقف -تشرين الثاني :تقدير موقف-
تشـريـن الثــانــي" :القـائمة المشتركة :الواقع
ومستقبلها" -وحدة السياسات يف مدى الكرمل.
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مؤتمرات وندوات
ـنوي لعــام " 2020الفلســطينيّون
المؤتمــر السـ ّ
الفلســطيني:
السياســي
يف إســرائيل -الحقــل
ّ
ّ
تحـ ُّوالت يف القيــادة و َد ْور األحــزاب بيــن التمثيــل
والتنظيــم".

ّ
المنظمــة
"تصاعــد الجريمــة
المقــال الرابــع :تصاعــد
ـط األخضر يف ســياق تشــابك
والعنــف داخــل الخـ ّ
ـتعمار
النيوليبراليّة واالسـ
االستيطاني" -للباحث
ّ
محمــد قعــدان.

سلسلة أوراق فلسطينيّة

"األطبّــاء العــرب يف إســرائيل-
المقــال الســابع :األط
رؤيــة مــن الداخــل
ـل" -لــد .أســامة طنّــوس.

"تح ُّوالت
لمشــاهدة االفتتاحيّة والجلســة األوىل تح
يف القيادة والخطاب السياسـيَّ ْين"
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لمــشاهدة جميــع المداخَ الت فــي قـنـاة مــدى
يف اليوتيوب Mada al-Carmel

"مقارَبــة اقتصاديّــة
لمشــاهدة الجلســة الثانيــة مقا
و َد ْور األحــزاب"
لقراءة كتاب المؤتمر
السنوي بصيغة Pdf
ّ
"مســاعي الفلســطينيّين لدولــة :بعــد
نــدوة مســاعي
ســنوات
ثمــان".
ٍ
ٍ

مقارَبة نســويّة وما
لمشــاهدة الجلســة الثالثة "مقا
بعد السياســة"
لمشاهدة الندوة -فيسبوك،

MadaalalCarmel

لمشاهدة الندوة -يوتيوب،
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Mada al-Carmel

"فلســطينيّو الـــ  48و َد ْورهــم يف المشــروع
نــدوة فلس
الفلســطيني وخيــارات تمثيلهــم يف
الوطنــي
ّ
ّ
ّ
منظمــة التحريــر الفلســطينيّةة".

وإعالم�ة
ّي
أكاديم�ة
ّي
مشاركات
َ
د .مهن ّد مصطفى:
مقابلــة مــع د .مهنّــد مصطفــى -برنامــج
ــة):
(قنــاة فلســطين اإلخباريّــة
إســرائيل يف خبــر قنــاة
ـرائيلي.
ـ
اإلس
ـل
ـ
الداخ
ـى
ـ
هزيمــة ترامـــﭖ وأثرهــا ع
ّ
مقابلــة مــع د .مهنّــد مصطفــى -برنامــج
(التلفزيــون العربـ ّـي) :نتنياهــو وبن
خليــج العــرب التلفزي
ســلمان ..دالالت تســريب خبــر اللقــاء.

عُقــدت النــدوة بالتعــاون مــع مركــز رؤيــة للتنميــة
السياسيّة.

أكاديم�ة
ّي
س�يمنارات وورشات
انطالق سيمنار ّ
طلب الدراسات العليا السادس
للعام 2021

مقابلــة مــع د .مهنّــد مصطفــى -بانورامــا
(بانورامــا
ـاواة) :احتجاجــات متواصلــة يف القــدس ض ّد
مســاواة
السياســي.
نتنياهــو وانقســام يف المعســكر
ّ
مقابلــة مــع د .مهنّــد مصطفى -برنامج شــؤون
(التلفزيــون العربـ ّـي) :فلســطين يف
فلســطينيّة التلفزي
االنتخابــات األمريكيّــة .مــا الفــرق بيــن ترامـــﭖ
وبايــدن؟
مقابلــة مــع د .مهنّــد مصطفــى -برنامــج تقديــر
(التلفزيــون العربـ ّـي) :مــا حجــم االختــراق
موقــف التلفزي
اإليرانــي؟ ومــا هــي
األمنــي
للجــدار
اإلســرائيلي
ّ
ّ
ّ
خيــارات طهــران للــر ّد؟
د .عرين هواري:
شــاركت د .عريــن هــواري ،مديــرة برنامــج
الدراســات النســويّة يف المحاضــرات التاليــة:
محاضــرة ( 06تشــرين الثانــي  -)2020جمعيــة
ـوي.
الســوار :تيّــارات الفكر النسـ ّ

اللقــاء األ ّول االفتتاحـ ّـي لطـ ّـاب الدراســات العليا
الفلســطينيّين ،بــإدارة د .مهنّــد مصطفــى َو د.
عريــن هـ ّواري ،بعنوان "النظريّــة النقديّة يف الفكر
الغربـ ّـي والعربـ ّـي الــمُعاصرَ ْين".
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محاضــرة ( 25تشــرين الثانــي  -)2020ثانويــة
النهضــة يف كفــر قــرع :المــرأة الفلســطينيّة:
تح ّديــات أســريّة ،اجتماعيّــة وسياســيّة.
محاضــرة ( 14كانــون األول  -)2020المعهــد
األكاديمـ ّـي العربـ ّـي ،بيــت بيــرل :الس ـيّدة كيــرن
كييمــت :تش ـكّل هويّــات رجوليّــة فلســطينيّة.

النشاطات القادمة
لعام 2021
الديمقراطــي
نــدوة "مقاربــات حــول االنتقــال
ّ
والشــعبويّة"01/29 -
ندوة حول االنتخابات اإلسرائيليّة القادمة.
الـــدورة الـرابعـــة مــــن ورشـــة الصـهيـونـــيّة
ـتيطاني" -الصهيونيّــة والحركــة
واالســتعمار االسـ
ّ
الوطنيّــة الفلســطينيّة -قــراءات يف مذكّــرات
المســتعمِر والمســتع َمر".
ـنوي لعام " 2021-الفلســطينيّون
المؤتمــر السـ ّ
يف إســرائيل يف ســياق جائحــة كورونــا :مقارَبــات
للتقاطعــات السياســيّة والسوســيولوجيّة
واالقتصاديّــة".

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