األنشةة الـاايية في مارز مااد
مشروع تداخل الدين بالقومية في الحالة الصهيونية
هو مشروع بحثي مشترك لمدى الكرمل المركز -العربي لألبحاث االجتماعية التطبيقية ،وكلية فلتشر في
جامعة تافتس (.)Fletcher School of Law and Diplomacy
يقوم المشروع بفحص تداخل الديني بالقومي من منظور مقارِن ،وذلك من خالل أبحاث تركز على تداخل
االدعاءات الدينية باالدعاءات القومية في الصهيونية ،فكرا ونهجا .وكذلك من خالل دراسات مقارِنة
لحاالت أخرى يتداخل فيها الديني بالقومي مثل سريالنكا ،الهند (حالة حركة الهندوفتا) وصربيا كما
وستُدرَس حالتا جنوب أفريقيا وأيرلندا لالستفاد من منها.
يستمر المشروع ،الذي بدأ في أكتوبر  ، 2102ثالث سنوات وتعقد خالله عد ورشات بحثية دولية
ومحلية ،يقدم بها الباحثون أبحاثهم وتتم مناقشتها مع باحثين آخرين ،ليستمروا في إجراء دراساتهم حتى
نهاية السنة الثانية للمشروع  ،بينما تستغل السنة الثالثة إلنتاج كتاب يشمل مقاالت جميع الباحثين .ويُعقد
في نهاية المشروع مؤتمران دوليان أحدهما في مدى الكرمل ،يتركّز بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
ولكن من منظور مقارِن ،وآخر في جامعة تافتس بحيث يكون التشديد به على التبصرات الدولية لتداخل
الدين بالقومية.
يشارك في المشروع مجموعة من الباحثين الفلسطينيين واإلسرائيليين المهتمين بالشأن اإلسرائيلي
والفلسطيني وكذلك باحثون دوليون ،ويدار المشروع من مدى الكرمل ومن كلية فلتشر بالتوازي ،حيث
تعقد الورشات البحثية المتعلقة بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في الداخل برعاية مدى الكرمل – حيفا،
بينما تعقد الورشات البحثية المتعلقة بالصراعات الدولية األخرى في جامعة تافتس برعاية كلية فلتشر،
وفي مواقع أخرى مثل الهند وصربيا.
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عقدت الورشة األولى في نهاية آذار  2102في كلية فلتشر في جامعة تافتس  ،وعقدت الورشة الثانية
في  22-22أكتوبر  2102في الناصر وستقام ورشة ثالثة حول تأثير تداخل اإلدعاءات الدينية
باالدعاءات القومية على تبرير العنف في الحالة اإلسرائيلية ،في نيسان  2102في القدس وسيُدعى لها
باحثون دوليون أيضا .وستعقد ورشة حول تداخل الديني يالقومي في السياق الفلسطيني وهو سياق يختلف
تمامًا عن السياق اإلسرائيلي في خريف .2102
يدير المشروع برفسور نديم روحانا وبروفسور نادر شلهوب كيفوركيان وتنسق المشروع عرين هواري.
المـموعات البحثية
أطلق مركز "مدى الكرمل" مجموعتَيْ بحث ،تتناول كل مجموعة واحد من الموضوعات البحثية التالية:
 .1الحركة اإلسالمية في الدولة اليهودية :نظر مقارنة ،يديرها د .مهند مصطفى
تناقش مجموعة البحث وتحلل الخطاب السياسي والفكري للتيار اإلسالمي في إسرائيل ،بحركتيه
اإلسالميتين :الحركة اإلسالمية التي تخوض انتخابات البرلمان اإلسرائيلي ،وتلك التي ال تخوض
االنتخابات ،مع التأكيد أن قضية خوض انتخابات الكنيست هي واحد من قضايا عديد تختلف فيهما
الحركتان اإلسالميتان .سيُ َوّظَف في تحليل الخطاب السياسي للحركة اإلسالمية في إسرائيل المنهجية
المقارنة مع اإلسالم السياسي في العالم العربي ،وهو جانب لم يبحث سابقاً ،مما من شأنه ان يعمق الفهم
للخطاب السياسي للتيار اإلسالمي في إسرائيل.
 .2مجموعة الدروز في إسرائيل :بين القومي والمدني ،يديرها د .يسري خيزران
مجموعة البحث هذه ستحاول إعاد استقراء واقع الدروز داخل إسرائيل من منظور جديد ال يقوم على
اعتماد الرؤية المؤسساتية ،إنما على تحليل السياسة الرسمية للدولة تجاه الدروز في المجال السياسي،
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التجنيد للجيش ،التعليم ،مصادر األراضي ،التمثيل في الجهاز اإلداري للدولة واألهم من ذلك إعاد
صياغة الذاكر الجماعية للدروز من منطلقات الفكر الصهيوني.
وبهذا المعنى ،فإن مجموعة البحث التي ستنطلق بإشراف مدى الكرمل ستعمل على تفكيك الكينونة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع الدرزي ،بعيدًا عن األدلجة أو المؤسساتية ،إنما
اعتمادًا على الحيادية والموضوعية وتصوير الواقع التاريخي والحالي في ّظل رؤية جديد ترفض
القبول بمسلّمات عقلنة األمر الواقع.
هذا وقد دعا مركز "مدى الكرمل" طالب وطالبات الدراسات العليا والباحثين والباحثات لالشتراك في
المجموعات البحثية .تتكون كل مجموعة بحثية من ثمانية إلى عشر مشتركين .تعقد كل مجموعة عشر
لقاءات ،لقاء واحد كل شهر ،ويتخلل اللقاء قراءات نصوص فكرية ،سياسية وبحثية ذات صلة ،واستضافة
محاضرين في المجال.
يدفع "مدى الكرمل" منحة بحثية لكل مشارك مقابل اشتراكه في لقاءات المجموعة وكتابة ورقة بحثية
صالحة للنشر ،بحيث يقوم المركز بإصدارها في كتاب بحثي محكّم (مع إمكانية إصدارها باللغة
االنجليزية أيضا).
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