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لهبةّ :
ّ
من االنتفاضة إلى ا ّ
الفلسطينية في إسرائيل خالل عقدين 2021-2000
تحوالت السياسة

ّ
منذ االنتخابات البر ّ
سياسية
ملانية األخيرة في آذار املنصرم ( ،)2021وتفكك القائمة املشتركة ،هنالك توجهات
ّ
الفلسطيني في إسرائيل ،من بينها مشروع االندماج في
متناقضة تتنافس على تمثيل مطالب ومصالح املجتمع
والحزبية اإلسر ّ
ّ
ّ
ائيلية بشروط اليمين اإلسر ّ
ائيلي ،ومنها من يعتمد على تحالف مع اليسار
السياسية
املنظومة
ّ
ّ
ّ
ّ
الجماعية
والسياسية للمواطنين العرب ،ومنها من يطرح مشروع الـمطالب
املعيشية
الصهيوني لتحسين الحالة
القومية والحقوق ّ
ّ
التي تشمل الحقوق
املدنية ،ومنها من ينطلق نحو تنظيم املجتمع جماعيا من خارج البرملان .تلك
ّ
ّ
ّ
ّ
واجتماعية عميقة حصلت لدى املجتمع
واقتصادية
سياسية
السياسية الراهنة ترتبط بتحوالت
التغيرات والحالة
ّ
ّ
ّ
ّ
املجتمعي كما يتجلى األمر في تفش ي العنف والجريمة في املجتمع
الفلسطيني في العقدين األخيرين ،وبحالة التفكك
ّ
تتعلق أيضا بالتحوالت الحاصلة في املجتمع اإلسر ّ
ّ
ائيلي والسياسات املنتهجة تجاه املجتمع
العربي ،وبطبيعة الحال
ّ
الفلسطيني في الداخل.
ّ
الفلسطينيون في إسرائيل قرابة  %18من املواطنين ،وهم جزء ال ّ
ّ
ّ
الفلسطيني الذي بقي
يتجزأ من الشعب
يشكل
في وطنه بعد النكبة عام ّ .1948
ّ
ّ
الفلسطيني إلى هامش املجتمع
تسعينيات القرن املنصرم ،دفع املجتمع
حتى

الفلسطينية من جهة أخرى .منذ ذلك الحينّ ،
ّ
ّ
تغيرت
الوطنية
والسياسة في إسرائيل ،من جهة ،وإلى خارج الحركة
هام في السياستين اإلسر ّ
للفلسطينيين في إسرائيل ،وتح ّولوا إلى العب ّ
ّ
ّ
ائيلية
السياسية
املكانة واملطالب
ّ
والفلسطينية ،وال ّ
ّ
الجماعية
سيما بعد االنتفاضة القدس واألقص ى في أكتوبر عام  ،2000وإصدار التصورات
الفلسطينيين في نهاية عام  2006وبداية عام  .2007فضل عن هذاّ ،ثمة أحداث ّ
ّ
ّ
هامة
املستقبلية ملكانة ومطالب
ّ
ّ
الشمالي)؛ تشكيل القائمة املشتركة؛ تشريع قانون
اإلسلمية(الجناح
رافقت العقد األخير ،نحو :حظر الحركة
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيون في إسرائيل يشغلون دورا مركزيا في املشهد
القومية؛ تفش ي العنف والجريمة .في املقابل ،بدأ
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ّ
االنتخابي في إسرائيل ،ظهر هذا على نحو ّ
ّ
االنتخابية األخيرة ،وعلى وجه التحديد بعد تشكيل
جلي في املعارك
القائمة املشتركة عام .2015
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني في إسرائيل ،ي ّ
سر
واالقتصادية لدى املجتمع
واالجتماعية
السياسية
بغية اإلسهام في فهم التحوالت
ّ
أكاديمية حول:
مدى الكرمل أن يدعو جمهور الباحثين والباحثات إلى كتابة مقاالت ودراسات
ّ
الفلسطينية في إسرائيل في العقدين األخيرين.
• السياسة
• التحوالت التي حدثت على السياسة والخطاب الفلسطينيين في إسرائيل منذ انتفاضة القدس واألقص ى
عام ّ 2000
ّ
حتى ّ
الشعبية في أ ّيار املنصرم (.)2021
الهبة
• السياسات اإلسر ّ
ّ
الفلسطيني في إسرائيل.
ائيلية تجاه املجتمع
ّ
ّ
سياسية؛ لجنة املتابعة).
الفلسطينية في إسرائيل (األحزاب؛ املشاركة ال
• مستقبل السياسة
نلفت انتباهكم إلى البنود التالية:
 -1يرسل اقتراح /ملخص الورقة ّ
حتى يوم ّ ( 2021/11/15
الحد األقص ى  500كلمة).
 -2ال يتجاوز عدد كلمات الورقة  7,000كلمة.
مكانية ترجمة بعض األوراق إلى اإلنـﭼ ّ
العربية ،مع إ ّ
ّ
ليزية.
 -3تكتب الورقة وتنشر باللغة
ّ -4
يتلقى كاتب الورقة املنشورة مكافأة ّ
مالية مقابل نشر ورقته.
أكاديمية ،مع األخذ بعين االعتبار ّ
ّ
ّ
أن جمهور الهدف
املتقدمين صياغة الورقة صياغة
 -5يطلب إلى جميع
ليس أكاديميا فقط.

ّ
 -6يمكن اختيار موضوع آخر باالتفاق املسبق مع مدى الكرمل.
ّ
لكتروني التالي:
 -7ترسل التفاصيل إلى البريد اإل

mada@mada-research.org
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