منارات :مركز فان لير للعالقات العربية اليهودية
أقيم مركز منارات يف معهد فان لري يف العام  2015انطالقا من إدراك األهميمة البالغة للنهوض مبشاريع يف جمال اجملتمع والثقافة العربيمة
والعالقات اليهوديمة العربيمة .يسعى مركز "منارات" إىل تسليط الضوء على قضايا تتعلمق مبكانة وحقوق الفلسطينيمني مواطين دولة إسرائيل،
كل ذلك
العريب و
العريب  -اإلسرائيلي على
َ
م
اليهودي ،وعلى موقع إسرائيل يف الشرق األوسط ،و م
اجملتمع نني م
وعلى التأثريات املتواصلة للصراع م

الفلسطيين فحسب ،بل
ائيلي و
من وجهة نظر حبثيمة ونقديمة .من خالل نشاطاته ،ال يتعامل املركز مع التح مديات املاثلة أمام
َ
م
اجملتمع نني اإلسر م
وتطور التفاهم واحلياة املشرتكة واالحرتام املتبادل ،واملصاحلة ،والعدل والسالم .من هنا
يسعى كذلك إىل بلورة وصياغة قيم ومبادئ م
تنمي م
يتمثمل هدف املركز يف رعاية وتنمية شراكات بني منظممات يهوديمة وعربيمة ،وتشجيع األحباث اليت يشارك فيها باحثون عرب ويهود على ح مد
سواء.
ِ
تناوِل هذا
بغيةَ حتقيق هذه األهداف ،يعمل املركز يف ثالثة جماالت أساسيمة .اجملال م
األول هو نشاط يتعلّق باللغة العربيّة .نقطة انطالق ُ
ٍ
بعامة،
وم ند َركات عميقة تتعلمق بعالقات اليهود والعرب م
نطور قيما ُ
اجملال هي أ من اللغة تعكس عالقات اجتماعيمة وسياسيمة ،وعليه فنحن م
عْب مشاريع تتمحور يف اللغة :مكانة اللغة العربيمة يف إسرائيل ،وتعزيز حضور اللغة العربيمة يف احليمز
والشرخ
العريب خباصة ،وذلك ن
م
اليهودي  -م
العام ،وترمجة معارف جديدة من اللغة العربيمة إىل العْبيمة ونشرها ،وما إىل ذلك.
م
اجع املبادئ
ائيلي يف الفرتة احلاليمة ،مبا يف ذلك تر ُ
اجملال الثاين هو النشاط المحلّ ّي الذي يالمس األعصاب األكثر حساسيمة للمجتمع اإلسر م
عام حول
والقيم الدميقراطيمة والليْباليمة ،وانعدام التسامح ،وتفاقم العنصريمة .ننوي يف هذا اجملال إطالق مشاريع تنه بنقا
مجاهريي م
م
قضايا آنيمة تطول عالقات اليهود والعرب يف إسرائيل ،حنو نقاشات مهنيمة مغلقة حول أسئلة تتعلمق بالتوتمر بني القوميمات يف إسرائيل .تسعى
منطي من خالل الوقوف على أهميمة مبادئ السالم واملساواة.
هذه النشاطات إىل تطوير تفكري غري م
ٍ
ائيلي والدول
اجملال الثالث هو النشاط
ّ
اإلقليمي الذي يسعى لتناول العالقات العدائيمة القائمة اليوم على حنو شبه مطلق بني اجملتمع اإلسر م
واجملتمعات يف الشرق األوسط .هتدف املشاريع يف هذا اجملال إىل تطوير معارف ثقافيمة ،واجتماعيمة ،وسياسيمة وإنسانيمة مغايرة يف اجملتمع
العريب .عالوة على ذلك ،من خالل املشاريع اليت تقام يف هذا
ائيلي حول املنطقة اليت تقع فيها إسرائيل ،أال وهي الشرق األوسط م
اإلسر م
املستمر يف املنطقة من خالل حماولة رسم واقع
اجملال ،ثمة حماولة لتطوير تفكري جريء يلقي ضوءا جديدا على قضايا مركزيمة يف الصراع
م
مستقبلي يتميز بعالقات جرية حسنة ،ورسم ِ
معال طريق ارخرو من حالة امجمود املزمنة.
م م
حصل مدير املركز د .يونتان مندل على شهادة الدكتوراه من قسم دراسات الشرق األوسط يف جامعة كمْبيد  ،وتناولت رسالته لنيل
زميل أحباث يف مركز دراسات الشرق األوسط يف جامعة كمْبيد ،
الشهادة مكانةَ َ
وموقع دراسة اللغة العربيمة يف إسرائيل .يعمل مندل اليوم َ
وباحثا يف مركز فرانس روزنتسفايغ يف امجامعة العْبيمة يف القدس .السيمدة حنان سعدي شريكة يف إدارة املركز وتعمل مرِّكزة للمشاريع فيه،
بعامة،
وخرجية امجامعة العْبيمة يف القدس .حلنان خْبة عريقة يف العمل يف معهد فان لري يف جمال اجملتمع املدينم م
وهي من مواليد مدينة ع مكا ،م
خباصة.
ويف ما يتعلمق بالفلسطينيمني مواطين إسرائيل م

التوجه بواسطة الْبيد اإللكرتوينم لـِ د .يونتان مندل أو حنان سعدي ،للحصول
يف ما يلي توصيف م
عام للمشاريع يف مركز منارات .ميكنكم م

يين ،وكذلك ابتغاءَ احلصول على آخر املستج مدات.
على مزيد من التفاصيل حول املشاريع وحول إمكانيمة دعم مشروع ع م

 .1التخطيط والبناء في القدس الشرقيّة  /د .مئير مرغاليت (شغل سابقا منصب نائب رئيس بلديّة القدس والمسؤول عن
ملف القدس الشرقيّة)
ّ

تتكون جمموعة البحث من أكادمييمني يف جماالت القانون والتخطيط وعلم االجتماع ،وناشطني يعملون يف جمال الدراسات واألحباث حول
م

تضم مهنيمني فلسطينيمني وإسرائيليمني ،وتسلمط الضوء يف األساس على جمال التخطيط والبناء يف القدس
القدس الشرقيمة .هذه اجملموعة املتميمزة م
مؤسسات
الشرقيمة ،وعلى التمييز الالحق بس مكان املدينة .يعمل أعضاء اجملموعة على تقدمي خطمة بديلة هتدف إىل خلق تغيري يف تعامل م
التخطيط البلديمة مع قضايا التخطيط والبناء ،وتوصيات تتعلمق بالتشريعات واملرسومات والتفسريات القانونيمة القائمة ،وغري ذلك.

والهويّة ،والتح ّديات المستقبليّة  /د .رباح حلبي (قسم التربية ،الجامعة العبريّة في القدس،
 .2الطائفة الدرزيّة :االنتماءُ ،
ومؤلّف كتاب "مواطنون متساوون في الواجبات")
تقوم اجملموعة ببحث الُويمة العرقيمة والثقافيمة للدروز يف إسرائيل .أعضاء اجملموعة واملشاركون يف النقاشات هم مث مقفون دروز :نساء ورجال

الثقايف .موضوعة النقاشات املركزيمة هي طبيعة العالقات بني أبناء
االجتماعي-
املؤسسة األكادمييمة وناشطون يف اجملال
من اجملتمع املدينم و م
م
م

الطائفة الدرزيمة والعرب يف إسرائيل ،وكذلك بني أبناء الطائفة الدرزيمة والدولة .تعقد اجملموعة لقاءاهتا يف القرى الدرزيمة يف امجليل ،وسيُعقد
اليهودي يف جامعة حيفا .ستقوم اجملموعة بنشر نتائج واستنتاجات مداوالهتا يف ورقة تلخيصيمة تتناول
العريب
اللقاء
م
التلخيصي يف املركز م
م
التغيريات اليت طرأت يف اآلونة األخرية يف صفوف الطائفة الدرزيمة يف إسرائيل.

وصحفي)
والقوة ،والخطاب  /مرزوق الحلبي (أديب وشاعر
 .3العربيّة في إسرائيل :اللغةّ ،
ّ

متنوعة ومناهج حبثيمة خمتلفة .يناقش أفراد اجملموعة قضايا تتعلمق بتدريس اللغة العربيمة يف
يشارك يف اجملموعة باحثون من جماالت معرفيمة م
إسرائيل ،ومبكانة وموقع العربيمة يف صفوف املواطنني اليهود والفلسطينيمني ،ويناقشون كذلك قضايا سياسيمة وبيداغوجيمة واجتماعيمة تتعلمق

باللغة العربيمة .يربط املشاركون خالل نقاشات اجملموعة بني مكانة وموقع اللغة العربيمة يف إسرائيل ،من جهة ،ومكانة وموقع الفلسطينيني يف

إسرائيل ،من جهة أخرى.

 .4إسرائيل متساوية؟ من الكالم إلى اإلستراتيجيّة  /بالتعاون مع Oxford Research Group
تتكون اجملموعة من رجال ونساء ميلكون رصيدا من التأثري وتاريا غنيا يف جمال العمل امليداينم ،وينتمون إىل شرائح اجتماعيمة خمتلفة .تناقش
م
متنوعة (انعدام املساواة بني اليهود والعرب ،والُويمة الشرقيمة يف إسرائيل،
اجملموعة مسألة املساواة وانعدامها يف إسرائيل من وجهات نظر م
كل ذلك يف مسعى لبناء إسرتاتيجيمة عمل ُت ِّكن من
يدي مقابل اجملتمع َ
واجملتمع احلار م
العلماينم ،واملركز مقابل مناطق األطراف ،وغري ذلك) ،و م
حتليل الواقع مبزيد من الرؤية النقديمة ،ودفع اسرائيل لتحقيق قدر أكبر من المساواة .

العربي
 .5تعزيز مكانة وحضور اللغة العربية في الحيز األكاديمي في إسرائيل  /بالتعاون مع مركز "دراسات" -المركز
ّ
األوروبي في إسرائيل
للحقوق والسياسات وجمعيّة سيكوي لدعم المساواة المدنيّة ،وبتمويل من بعثة االتّحاد
ّ
كوُنا لغة رمسيمة يف إسرائيل جمرَد احلْب على الورقَّ ،
األساسي إلقامة
شك َل احمل مفَز
الرتاجع يف مكانة اللغة العربيمة يف إسرائيل ،اليت ال يتع مدى ُ
َّ
م

كادميي يف إسرائيل .وضع املشروع نصب أعينه هدف ترسيخ وتعزيز
هذا املشروع الذي يتمحور يف تدعيم وتعزيز اللغة العربيمة يف احليمز األ م
عْب ذلك مبجتمع يتحلمى مبزيد من الدميقراطيمة والتسامح والتع مدديمة .لذا الغرض ،وقع اختيار
مكانة اللغة العربيمة يف إسرائيل والنهوض ن
املشرتك لليهود والعرب ،حيث ستقام يف العام  2015مؤترات ومساقات باللغة العربيمة يف أربع جامعات
املشاركني على احليمز
األكادميي َ
م

املؤسسات هي :جامعة بن غوريون يف النقب ،وجامعة تل أبيب،
املؤسسات األكادمييمة يف إسرائيل .هذه م
مرة يف تاريخ م
عريقة ،وذلك م
ألول م

وجامعة حيفا ،وامجامعة العْبيمة يف القدس.

الفلسطيني في إسرائيل
اإلعالمي للمجتمع
بي  /بالتعاون مع مركز إعالم  -المركز
ّ
ّ
" .6أفق" :نافذة على اإلعالم العر ّ
على الرغم من موقع إسرائيل يف قلب منطقة الشرق األوسط ،فإ من الصحافة اإلسرائيليمة تكتفي -يف تغطيتها لألحداث امجارية يف الدول
العريب" هو
العربيمة -بأقوال احمللملني اإلسرائيليمني وبع االقتباسات املتقطمعة والعابرة من عناوين الصحف العربيمة" .أفق :نافذة على اإلعالم م
مقاالت رأ ٍي يكتبها
الفلسطيين يف إسرائيل ،وتُنشر يف إطاره
اإلعالمي للمجتمع
مشروع مشرتك ملعهد فان لري يف القدس َو "إعالم" -املركز
ُ
م
م

العريب"؛ "الشرق األوسط"؛ "الدستور"؛
خريةُ املث مقفني العرب يف الصحف العربيمة الرائدة (وال سيمما يف الصحف التالية" :احلياة"؛ "القدس م

مرتمجة إىل العْبيمة يف صفحة اآلراء يف صحيفة "يديعوت أحرونوت" .يسعى هذه املشروع إىل فتح
"األيمام"؛ "النهار") .تُنشر هذه املقاالت َ
منصة للكتماب العرب أنفسهم بدون وساطة
تضمن آراء وأفكارا وجداالت بالعربيمة ،وتوفري م
نافذة يف الصحافة العْبيمة الرائجة على مقاالت ت م

حتليليمة.

 .7منبر فان لير :مجلّة الكترونية تعنى بعالقات اليهود والفلسطينيين في اسرائيل – نشرة إلكترونية حول عالقات اليهود
والفلسطينيين في إسرائيل
مرات يف السنة ،وتش مكل منْبا
منْب فان لري هو نشرة إلكرتونيمة م
خمصصة لعالقات اليهود والفلسطينيمني يف إسرائيل .تصدر النشرة ثالث م
كل واحد
لنقاشات نقديمة حول قضايا اجتماعيمة وسياسيمة ،من خالل الرتكيز على القضايا املتعلمقة باألقلميمة الفلسطينيمة يف إسرائيل .يتمحور م
للقراء (باللغتني العربيمة والعْبيمة) مقاالت رخرية الباحثني والباحثات يف اجملال.
من األعداد يف موضوع مر م
كزي ويق مدم م

بي إلى العبريّة :منتدى المترجمين من العربيّة إلى العبريّة /البروفيسور يهودا شنهاف (جامعة تل أبيب)
 .8ترجمة األدب العر ّ
وميسلون دالشة (معهد فان لير في القدس)

العْبي إليها .يسعى هذا املشروع إىل رسم
العريب إىل العْبيمة ،وإتاحة وصول القارئ
م
يعمل هذا املشروع على النهوض برتمجات من األدب م

(وحت انعدام) العالقات بني اليهود والعرب يف
سياسي-
َمعال واقع
اجع م
اجتماعي مغاير من خالل التغلمب على حاجز اللغة وعلى تر ُ
م
م
ائيلي القامت ،الذي تصل فيه نسبة اليهود مواليد البالد الذين ت مكنهم درايتهم بالعربيمة من
منطقتنا .يسعى املشروع إىل التعامل مع الواقع اإلسر م

العريب إىل  %2فقط .هذا الوضع يشت مد قتامة إذا أخذنا بعني االعتبار أ من إسرائيل تقع يف منطقة الشرق األوسط ،وأ من العربيمة
قراءة األدب م
األم لنحو ُخس مواطنيها ،ولغة املرياث لشرحية كبرية من س مكاُنا اليهود.
هي لغة رمسيمة فيها ،و مأُنا لغة م
بغية إجناز هذه املهمة ،أقيم يف معهد فان لري يف القدس "منتدى املرتمجني من العربية إىل العْبية" الذي يضم أكثر من ِ 25
مرتمجا
م
م
َم
م
وباحثا يف جمال الرتمجة من خرية املهنيمني اليهود والعرب يف البالد .سينطلق املشروع يف بداية العام  ، 2016ونسعى خالل السنوات
فلسطيين،
كل عام) من تلك اليت أُلمفت يف أحناء الشرق األوسط ،يف جماالت األدب ال
الثالث األوىل إىل ترمجة حنو  12كتابا (أربعة يف م
م

التعرف على أصوات وأفكا ٍر وحياة غائبة تاما عن
صري ،وال م
وامل م
ائيلي من م
اقي .هبذا نرمي إىل تكني القارئ اإلسر م
سوري ،واللبناينم ،والعر م
السياسي يف إسرائيل.
االجتماعي و
األديب و
ارخطاب م
م
م

اإلسالمي وكلّيّة آدم
الفن
 .9تطوير قيم ديمقراطيّة وليبراليّة في صفوف أبناء الشبيبة في القدس :مشروع مشترك مع متحف ّ
ّ
للديمقراطيّة

اسي يف معهد فان
يف إطار هذا املشروع ،يشارك طالب يف املرحلة الثانويمة من مدارس يهوديمة وعربيمةَ ،
وعلمانيمة ودينيمة (يهوديمة) يف يوم در م

متغرية ،لكنمها تتناول
لري يف القدس ،ومن َثم يقومون بزيارة ملتحف اإلسالم ويعقدون هناك عددا من الورشات .مواضيع األيمام الدراسيمة م
ٍ
كل يوم كهذا ،تُ َّ
قدم حماضرة يف معهد فان لري من قِبَل أحد
م
بعامة تنميةَ القيم الدميقراطيمة والليْباليمة يف صفوف أبناء الشبيبة يف القدس .يف م
حت اليوم :الْبوفيسور يتسحاك غالنور الذي ق مدم حماضرة حول ماهيمة الدميقراطيمة
الباحثني يف املعهد .من بني الذين ق مدموا حماضرات م

وحماوالت النَّـنيل من الدميقراطيمة اإلسرائيليمة ،و الْبوفيسور روت غابيزون َو د .بشري بشري اللذان حت مدثا حول عالقات اليهود والعرب على
ضوء رؤيا وثيقة استقالل دولة إسرائيلَ ،ود .يوفال عفريَ ،ود .أملوغ َهبار اللذان حت مدثا حول الثقافة اإلسرائيليمة والتمثيل املتساوي والالئق
كل واحد
للموسيقى والثقافة الشرقيمة ،و الْبوفيسور عزيز حيدر الذي حت مدث حول خطاب الدميقراطيمة يف إسرائيل ،وغري هؤالء .يشارك يف م
فكري
من هذه األيمام الدراسيمة حنو  150طالبا وطالبة ،ويسعى املعهد من خالل ذلك إىل ترسيخ قيم الدميقراطيمة من خالل إجراء حوار م

وعميق يف صفوف أبناء الشبيبة عشيمة إتامهم للدراسة الثانويمة.

 .11نشاطات مفتوحة أمام الجمهور :مؤتمرات ومحاضرات حول مواضيع تتعلّق بالعالقات اليهوديّة -العربيّة
املتحول يف الشرق األوسط ،وكذلك تناول
االجتماعي و
يويل املركز أهميمة كبرية لعقد مناسبات جيري فيها حتليل ومناقشة الواقع
السياسي م
م
م
قضايا تتعلمق باألَ ِجندة االجتماعيمة والسياسيمة يف إسرائيل .بادر يونتان مندل من خالل وظائفه السابقة إىل إجراء عدد كبري من املؤترات
املصري بعد الثورة ،واالحتجاجات يف سوريا وانعكاسها يف األعمال الثقافيمة السوريمة،
اليت تناولت مواضيع متمصلة ،من بينها :اجملتمع
م
والسينما يف إيران وأدوارها االجتماعيمة ،والعالقات اليهوديمة-العربيمة يف إسرائيل (حيث جرى تناول احتجاجات الس مكان البدو يف القرى غري

املعرتف هبا يف النقب) ،وتزايد أعداد اليهود الذين يدخلون إىل باحات املسجد األقصى وقبمة الصخرة ("جبل اليكل") ،وتأثري ذلك على

العالقات اليهوديمة -العربيمة ،وشبكة الشوارع اليت تربط بني املستوطَنات اليهوديمة يف الض مفة الغربيمة وأحياء القدس ،وغري ذلك .يسعى مركز
وحيوي حول هذه القضايا
ونقدي
متنوع
التحول إىل إطار لعقد نشاطات من هذا القبيل يف السنوات القادمة ،والنهوض بنقا
م
م
م
منارات إىل م

املهمة.
م

