دعوة للمشاركة في مجموعة بحثية حول موضوع :النكبة والصحة
تعني النكبة "الكارثة الكبرى" وتتمثل في اقتالع ما يزيد عن  %80من أبناء الشعب الفلسطيني األصالني من وطنه،
ومنعهم من العودة ،وتدمير مئات القرى ،نهب ومصادرة األمالك والعقارات ،العشرات من المجازر وحاالت االغتصاب.
لهذه الكارثة آثار بعيدة المدى على جميع مجاالت حياة األفراد والتجمعات البشرية المنتسبة إلى الشعب الفلسطيني المشتت:
في ظل نظام التمييز العنصري في أراضي  ،48تحت االحتالل العسكري والحصار في األراضي الفلسطينية المحتلة عام
 ،67في مخيمات الالجئين وفي المنافي عموما.
تدعو كل من "أطباء لحقوق اإلنسان" و "ذاكرات" الباحثات ،والناشطين االجتماعيين ،والمبدعين والكتاب للبحث في آثار
النكبة على صحة الفلسطينيين والفلسطينيات في مختلف المناطق.
يقوض التحقيق فيه استمرار
إن النكبة ليست حدثا تاريخيا ماضيا بمعنى أنها قد حصلت وانتهت ،بل هي واقع مستمر ّ
الظلم .هدف هذه المجموعة هو خلق هيئة معرفية متع ّمقة وسهلة المنال بشأن آثار النكبة على صحة البدن ،الصحة
النفسية ،والصحة العامة للفلسطينيين من خالل مقاربات مختلفة (العلوم الصحية ،والعلوم اإلنسانية ،والعلوم االجتماعية).
ستسعى المجموعة إلى الدمج بين مسح واستعراض المعرفة الموجودة ومعالجتها ،من أجل تقديم نتائج بحثية جديدة
وصياغة توصيات تشغيلية لغرض تغيير السياسات.
ُمنت َج هذا العمل :كتاب محرر أو منشور آخر يتكون من حوالي  10فصول قصيرة ( 3000كلمة في كل فصل)
التوقعات من المشاركات والمشاركين :المشاركة في جميع لقاءات المجموعة والمشاركة في كتابة فصل في موضوع يتم اختياره
برنامج العمل:
 _ 5.10.21لقاء افتتاحي :تعارف ،أهداف ،تنسيق التوقعات (وجاهي)
 _ 19.10.21مدخل أ :النكبة ،النكبة المستمرة ،البنى اآلنية للتمييز ،القمع ،والنهب ()zoom
 _ 2.11.21مدخل ب :المحددات التعريفية للصحة ،الحق في الصحة ،تأثير الكارثة الجمعية على الصحة ()zoom
 _ 16.11.21استعراض المقترحات بشأن الفصول ( /zoomوجاهي)
*جولة  -سيتم تحديد موعدها الحقا *
 _ 18.1.22عرض مسودات الفصول و تلقي التغذية المرتجعة ( )feedbackبشأنها ()zoom
 _ 1.2.22عرض مسودات الفصول و تلقي التغذية المرتجعة بشأنها ()zoom
 _ 15.2.22عرض مسودات الفصول و تلقي التغذية المرتجعة بشأنها ()zoom
 _ 1.3.22لقاء تلخيصي :بلورة فكرة إطار ومبنى الكتاب (وجاهي)
▪
▪

▪
▪

ستقام اللقاءات باللغة العبرية .ستتاح كتابة الفصول بالعبرية ،اإلنجليزية ،أو العربية
للمشاركة ،نرجو إرسال ملف سيرة ذاتية وفقرة حول دافعك للمشاركة في المجموعة (بحيث ال تزيد عن 200
كلمة) إلى عنوان البريد اإللكتروني .education@zochrot.org :الرجاء تدوين العنوان التالي في خانة
موضوع الرسالة" :קבוצת מחקר נכבה ובריאות"
الموعد األخير لتقديم المقترحات25.8.2021 :
عدد األماكن محدود

