األشنشة الـاايي ي مارز مااد

 أنهى مركز مدى الكرمل التحضيرات إلطالق برنامج جديد هو "برنامج دراسات اسرائيل" .وهومشروع بحثيّ جديد يتركّز حول دراسة الدولة اإلسرائيليّة  -مجتمعاً ،وتاريخاً ،وسياسة -ويشكّل أحد
برامج "مدى الكرمل" الرئيسيّة .ويبني هذا البرنامج على عمل "مدى الكرمل" خالل العدد اخأخير يي كل
ما يتعلق بدراسة المجتمع والسياسة يي إسرائيل ،إن كان ذلك بشكل مباشر مثل مشروع الرصد
السياسي ،أو بشكل غير مباشر من خالل برامجه البحثيّة اخأخرى إذ أن دراسة المجتمع الفلسطيني يي
إسرائيل تدتضي ،بطبيعة الحال ،دراسة الدولة اإلسرائيليّة .ويهدف البرنامج الى دراسة متعمّدة للمجتمع
ي وتنأى عن
والسياسة يي إسرائيل وشرح الصيرورات السياسيّة واالجتماعيّة بمنهجيّة تعتمد البحث العلم ّ
اخأسطرة التي تتراوح بين عملدة إسرائيل وتدزيمها؛ وبين عرضها كأنها قادرة على كل شيء أو غير
قادرة على أي شيء .وكذلك الى عرض تحليالت أمينة للواقع اإلسرائيلي بآياقه ومحدوديّاته ،مبتعدةً عن
اخأدلجة ،التبسيط أو التشويق ،من موقع يستطيع أن يسبر أغوار بعض الصيرورات أكثر من أي موقع
آخر .ويتميز هذا الموقع ،موقع الفلسطينيين يي إسرائيل ،بجمعه بين تويّر المعرية واللغة والمواد وبين
المعايشة للدضايا السياسيّة ،باإلضاية الى النظرة الندديّة التي غالباً ما تأتي مالزمة لموقع الضحية
لمشروع الدولة اليهودية يي يلسطين.

 أسّس مركز مدى الكرمل مؤخراً "منتدى مدى السياسي" يستضيف من خالله شخصيات يلسطينيةوعربية قيادية لالطالع على المستجدات السياسية يي العالم العربي بشكل عام ويي الدضيّة الفلسطينيّة
بوجه خاص .ويهدف المنتدى الى ايجاد منصة أو مساحة للتفكير الجماعي وتوسيع اآلياق المحلية لتشمل
قضايا يلسطينية وعربية ذات أهمية .وقد عدد اللداء اخأول يي بدايات شهر أيلول المنصرم واستضاف
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الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة يتح ومفوض العالقات الخارجية .وتجري التحضيرات
حاليًا لعدد اللداء الثاني للمنتدى الذي يرأسه الدكتور بشير بشير.

 صدر يي نهاية شهر ايلول ،إصدار جديد لمدى الكرمل؛ وجمعية الجليل-الجمعية العربية الدطريةللخدمات والبحوث الصحية؛ ركاز -بنك المعلومات حول المجتمع الفلسطيني يي إسرائيل؛ وإعالم-
مركز إعالمي للمجتمع العربي الفلسطيني يي إسرائيل.
ويق سياس  :مي اشني وزاية التعليم ومشايز النساء العربيات ي اسواق العمل :تحليل جنديي اثن .
اعداد امةاشنس شحادة و يؤاد معدي
تتناول ورقة السياسة دراسة وتحليل ميزانية وزارة التربية والتعليم من منظور جندري أثني ،وهي جزء
من مشروع بحث أوسع يدرس "اخأقلية والمرأة الفلسطينية يي الموازنة الحكومية" .يهدف المشروع الى
زيادة التوعية خأهمية إعداد ميزانية مستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي والفئات الدومية المختلفة،
والديع نحو شفايية أكبر يي عملية إعداد وإقرار الميزانية العامة.
تمحور المشروع حول يهم النظم السياسية واالقتصادية التي تؤثر على النساء الفلسطينيات يي إسرائيل،
من خالل دراسة معمدة للميزانية يي ثالثة مجاالت رئيسية :الصّحة ،والعمل والتعليم ،من المنظورين
الجندري والدومي.
*اإلصدار متوير باللغتين العربية وااالنكليزية.
 لالطّالع على اإلصدار باللغة العربية ،الرجاء الضغط هنا -لالطّالع على اإلصدار ،باللغة االنكليزية ،الرجاء الضغط هنا

 في نهاية شهر أيلول المنصرم ،عقد برنامج الدراسات النسوية في مركز مدى الكرمل ندوة لقراءةومناقشة كتاب "المرأة وكيانها :موّجِه في قضايا الصحة ،الجسد والجنسانية (نساء لنساء)" ،تحرير رغدة
النابلسي وعربية منصور ،إصدار جمعية "المرأة وكيانها" (.)1122
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ايتتحت الندوة السيدة سهاد ظاهر-ناشف ،منسّدة برنامج الدراسات النسويّة .تلت االيتتاحية المداخلة األولى
للسيدة رغدة النابلسي ،وهي عاملة إّجتماعية وناشطة في المجال االّجتماعي والنسوي ومحررة الكتاب،
ثم تلتها المداخلة الثانية للسيدة عربية منصور وهي ناشطة في المجال السياسي ،االّجتماعي والنسوي
ومحررة الكتاب .في نهاية الندوة دار نقاش بين الحضور وتم توّجيه أسئلة للمحرّرتين حول عدة قضايا
محورية في الكتاب.
لالستزادة
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