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 برنامج دراسات إسرائيل
ة عام 

ّ
نات اإلسرائيلّية �� األرا��ي ا�حتل

َ
اقتصادّية"1967"املستوط  : مقاَر�ات اجتماعّية وسياسّية و

 

ة عام  مشروع
ّ
هو جزء أسا��ّي من مشروع االستعمار  1967االستيطان �� املناطق الفلسطينّية ا�حتل

الت ِجّدّية. فقد بلغ عدد املستوطن�ن ��اية العام  االستيطا�ّي اإلسرائي�ّ�، و�� السنوات األخ��ة يمّر �� تحوُّ

ألف  200ّية)، مقارنة بقرابة ألف مستوطن (ما عدا املستوطن�ن �� أحياء القدس الشرق 455قرابة  2021

عة ع�� أرا��ي الضّفة  150مستوطنة وما يقارب  132، �عيشون �� 2000مستوطن عام  بؤرة استيطانّية موزَّ

الغر�ّية، ناهيك عن املناطق العسكرّ�ة ا�خاضعة ل�جيش اإلسرائي�ّ�، ومناطق التدر�بات املغلقة ال�ي �ع�ي 

 إسرائيلّية تاّمة دون وجود أّي 
ً
ان الفلسطينّي�ن لألرا��ي. وقد تحّولت  سيطرة

ّ
إم�انّية الستعمال الس�

سا��ا إ�� العب مركزّي �� املنظومة السياسّية وا�حز�ّية، و�� صناعة القرار ��  التنظيمات االستيطانّية ومؤسَّ

 للمستوطن�ن �� ا
ً

ًرا صرنا نجد تمثيال �حكمة إسرائيل، وكذلك �� مجال اإلعالم وا�جال العسكرّي، ومؤخَّ

 العليا. 

�سّرنا �� برنامج دراسات إسرائيل �� مدى الكرمل أن ندعو الباحث�ن والباحثات �� الشأن اإلسرائي�ّ� إ�� 

االستيطان واملستوطنات اإلسرائيلّية �� مناطق الضّفة الغر�ّية اإلسهام �� كتابة مقاالت رأي تحليلّية تتناول 

  والقدس الشرقّية، �� عّدة مجاالت، م��ا:
 الثابت واملتحّول �� مواقف األحزاب اإلسرائيلّية من االستيطان؛ -

نات واملستوِطن�ن؛ -
َ
 مواقف ا�جتمع اإلسرائي�ّ� تجاه املستوط

 االقتصاد السيا��ّي لالستيطان اإلسرائي�ّ�؛ -

الت ديمـ - نات؛چوتحوُّ
َ
 ـرافّية �� املستوط

 وعملها داخل ا�جتمع اإلس -
ُ
 رائي�ّ�؛تنظيماُت املستوِطن�ن السياسّية

 تأث�� جمعّيات االستيطان ع�� سياسات ا�ح�ومات اإلسرائيلّية؛  -

هم السيا��ّي. -
ُ
 املستوطن�ن السياسّية وعمل

ُ
 مواقف



 نلفت انتباهكم إ�� البنود التالية:

ى تار�خ .1
ّ
ص الورقة ح�

َّ
 �لمة). 300(لغاية  30.8.2022 يرَسل م�خ

نشر باللغة العر�ّية، مع  .2
ُ
كتب الورقة وت

ُ
 إم�انّية ترجمة �عض األوراق إ�� اللغة الع��ّية.ت

 .فقط ـل��ّيةچاإلنـ أو العر�ّية باللغة) الصفحت�ن تتجاوز  ال( قص��ة ذاتّية س��ة .3

ى �اتب الورقة املنشورة م�افأة مالّية مقابل ورقتھ. .4
ّ

 يتلق

 يُ  .5
ّ

طلب إ�� جميع املتقّدم�ن/ات صياغة الورقة صياغة أ�اديمّية، مع األخذ �ع�ن االعتبار أن

ا فقط.   جمهور الهدف ليس أ�اديمي�

فاق املسبق مع مدى الكرمل. ،يمكن اختيار موضوع آخر .6
ّ
 باالت

ى  .7
ّ
م الورقة بصورة ��ائّية ح� قدَّ

ُ
 �لمة. 4,000، بحيث ال يتعّدى عدد �لمات الورقة 30.11.2022ت

 ترَسل التفاصيل إ�� ال��يد اإللك��و�ّي التا��: .8

     research.org-mada@mada 

9. ��َ
ْ

صهم قبول  �شأن ات/املتقّدمون  ُيخ
َّ
 .15.9.2022 أقصاه موعد �� م�خ
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