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الطواقم الطبية العربية في الصف األول لمكافحة جائحة كورونا
بدأ عام  2021بعد إغالق شامل في البالد ،وقد سبب ضرراً كبيراً في االقتصاد وفي جهاز التعليم وجميع المرافق .في هذه الفترة
العصيبة ،برز دور الطواقم الطبية العربية التي كانت في خط الدفاع األول في مواجهة الفيروس ،وعملت على تحمل جميع الضغوطات
عند عالج المصابين في ظروف صعبة جداً ،ملتزمين بالمعايير اإلنسانية واألخالقية في عالج جميع المصابين دون أية تفرقة .نظمنا خالل
السنة عدداً من الورشات مع الطواقم الطبية العربية ،وقمنا بتشجيع اإلعالم على تغطية دورهم.

أربع المعارك اإلنتخابية
قمنا خالل المعارك االنتخابية األربع بالمرافعة حول حق مجتمعنا في المشاركة السياسية ،ونظمنا عدداً من الندوات حول مطالب مجتمعنا
العربي من القوائم ،وتصدينا للتحريض العنصري .وألول مرة منذ عام  1997حصل تغيير في أنماط الحمالت االنتخابية لعدد من
األحزاب ،ومن بينها أحزاب ليبرمان ونتنياهو.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي اعتاد على التحريض على العرب بشكل دوري لم يستطع تجاهل عمل الطواقم الطبية العربية ،وألول
مرة منذ العام  1997خرج في جولة انتخابية في البلدات العربية ،وتراجع ليبرمان حملة الترانسفير التي قادها لسنوات ضد شعبنا.
بعد أربع معارك انتخابية خاضها نتنياهو وفشل خاللها في تشكيل حكومة ،خرج في حملة "أبو يائير" اإلعالمية ،والتي تودد فيها
للمواطنين العرب من خالل المشاركة في نشاطات واجتماعات في عدة بلدات عربية ،كانت هناك خشية من أن يحصل على دعم وأصوات
العرب ،لكن مركز مساواة أكد منذ البداية أن المصوت العربي يدرك تماما ً قوته في التأثير ووزن صوته في صندوق االقتراع ،ما يميز هذه
االنتخابات أن المواطن العربي عاقب ممثليه في الكنيست بعد أن انقسموا إلى قائمتين ،الموحدة والمشتركة ،وهبطوا من  15مقعداً إلى 10
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مقاعد فقط ،ولم يدعم الناخب العربي نتنياهو كما توقع البعض.
تميزت انتخابات  2021في أمرين ،فشل حمالت التحريض ضد العرب ،حيث اعتادت القوائم اليهودية في كل انتخابات على التحريض
ضد المواطنين العرب وحقوقهم من أجل كسب أصوات المصوتين اليهود ،االنتخابات األخيرة أثبتت فشل هذه الحمالت .أدت أجواء
االنتخابات إلى دخول قائمة عربية (الموحدة) في االئتالف الحكومي ،باإلضافة إلى رجوع "الكهانزيم" العنصريين إلى الكنيست ،أمثال بن
غفير ،الذين يتميزون في تحريضهم الدائم على العرب.

نتنياهو افتعل مواجهات دموية لمنع نقل السلطة
افتعل نتنياهو خالل أيار مواجهات دموية في القدس والمدن المختلطة وأشعل فتيل حرب إقليمية بعد محاوالت إخالء سكان حي الشيخ
جراح في القدس من بيوتهم ،وتقييد حرية العبادة في المسجد األقصى وكنيسة القيامة.

مواجهة التحريض والعنصرية
في شهر أيار الماضي تعرض سكان القدس والبلدات العربية إلى اعتداءات من قبل اليمين اإلسرائيلي المتطرف بعد الخروج في تظاهرات
سلمية منددة بطرد سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم ،ردت قوات الشرطة اإلسرائيلية على التظاهرات بعنف شديد ،واستعملت أدوات قمع
أسفرت عن إصابات كثيرة ،خاصة في األعين ،وقتل شابان عربيان وهما محمد كيوان وموسى حسونة.
أعلن وزير األمن عن حملة "قانون ونظام" التي بموجبها اعتقلت السلطات اإلسرائيلية ما يقارب  2600معتقل عربي ،ووجهت لبعضهم
لوائح اتهام ،وحتى اليوم تجري محاكمة حوالي  360معتقل منهم.
وثقنا خالل هذه الفترة إعتداءات مستوطنين متطرفين على أحياء وبيوت ومواطنين عرب ،خاصة في المدن المختلطة ،مثل حيفا واللد ويافا
وعكا ،حيث أشهر بعض المتطرفين السالح وآخرون السكاكين ،إضافة إلى دعوات يومية القتحام البلدات العربية والمناداة بقتل العرب.
عمل مركز مساواة بالتعاون مع المراكز الحقوقية المحلية على مواجهة العنف العنصري ضد المواطنين العرب:
❖ قدم المركز خدمات استشارات قانونية لقسم من المعتقلين،
❖ رافق المركز عدد كبير من العمل الذين فصلوا من عملهم ،إضافة إلى عدد من المصابين الذين تعرضوا إلصابات شديدة جراء
االعتداءات ،التي سببت لهم تشوهات وأثرت على سير حياتهم.
❖ يقاضي مركز مساواة شركة "فيكتوري" التي فصلت  6طالب عرب على خلفية تمييز بحقهم.
❖ توجه المركز إلى المجتمع الدولي من أجل العمل على وقف العنف واعتداءات المستوطنين والشرطة لحماية المواطنين العرب.
❖ قام المركز بتوثيق شامل لألحداث من بدايتها حتى مرحلة الهدوء.
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عنف الشرطة والعنصرية

تستمر شرطة إسرائيل بالتعامل مع المواطنين العرب في البالد بشكل عنصري واستسهال هدر دمائهم ،سجلت السنوات األخيرة عدداً
كبيراً من القتلى على يد الشرطة وأجهزة األمن ،بالرغم من ذلك ،فإن دائرة التحقيق مع افراد الشرطة (ماحاش) تغلق الملفات حتى دون
تحقيق جدي في تفاصيل االعتداء.
عمل مركز مساواة في عام  2021على تمثيل ثالث عائالت عربية ثاكلة نتيجة لعنف الشرطة:
❖ في آذار  2021قتل شرطي الشاب منير عنبتاوي ( )33عاما ً من حيفا ،تابع عضو إدارة مركز مساواة المحامي ألبير نحاس
الموكل من قبل مركز مساواة شكوى ضد الشرطي المتهم في دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) بسبب إغالق الملف
وتبرئة الشرطي القاتل.
❖ في أحداث أيار وخالل قمع التظاهرات االحتجاجية ،قتل الشاب محمد كيوان ( )17عاما ً على يد شرطي عندما كان يجلس مع
صديقه في المقعد الخلفي للسيارة التي ركنوها على مدخل مدينة أم الفحم ،رافق طاقم مركز مساواة العائلة خالل عالج الشهيد
في المشفى ،ويرافقهم المحامي الموكل من مركز مساواة ألبير نحاس خالل التحقيقات التي تجريها وحدة التحقيق مع رجال
الشرطة.
❖ قدم المحامي عامي هولندر قضية مدنية ضد الشرطة في أعقاب إغالق النيابة العامة لملف التحقيق في قتل إياد عبد هللا ()39
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عاما ً من قبل رجال الشرطة.
❖ يرافق المركز الشاب شادي بوشكار الذي فقد عينه نتيجة اعتداء رجال شرطة عليه في مدينة حيفا خالل احداث أيار ،وما زال
❖ يرافقه المحامي ألبير نحاس الموكل من مساواة في التحقيقات التي تجريها دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة من أجل تحصيل
حقوقه القضائية والمدنية.
❖ حول قنصل اسبانيا وديع أبو نصار الذي تعرض منزله العتداء في  12.5.2021على يد عصابة من المستوطنين التي كانت
تجوب أحياء حيفا وتدعو لالنتقام من العرب ،قدم مركز مساواة شكوى باسم القنصل وعدد من العائالت العربية من المدينة التي
تضررت إثر الهجمات المختلفة.
❖ تواصل محكمة الصلح بحيفا االستماع إلى الشهادات في ملف االعتداء على مدير مركز مساواة الحقوقي جعفر فرح منذ عام
 ،2018حيث ترفض الشرطة االعتراف باالعتداء الذي تسبب لجعفر في كسور في القدم ،وقد قدم المحامي ألبير نحاس دعوى
مدنية ضد الشرطي المعتدي ومشفى بني تسيون الذي حاول إخفاء الحقيقة الطبية وتعاون مع الشرطة على حساب سالمة
المريض.
❖ يتابع المركز عشرات القضايا حول عنف الشرطة التي حدثت خالل السنة األخيرة ،إلى جانب محامين من القطاع الخاص
ومؤسسات أهلية زميلة.

التطوير االقتصادي وميزانية الدولة

يعاني المجتمع العربي من إهمال متعمد من قبل الحكومة اإلسرائيلية ،وتعاني غالبية البلدات العربية من تمييز في البنية التحتية المالئمة
والمواصالت ومشاكل اإلسكان .يعمل مركز مساواة على تحصيل الحقوق االقتصادية االجتماعية للمجتمع العربي ،ويعمل على مدار العام
على متابعة الميزانية العامة للدولة وحصة المجتمع العربي منها.

استثمار ميزانيات تطوير بقيمة  20مليار شيكل
قام المركز خالل السنوات األخيرة في متابعة استثمار ميزانيات بقيمة  20مليار شيكل صادقت الحكومة عليهم ما بين األعوام
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 2020-2015رصدت لبناء المدارس واألحياء السكنية والمؤسسات الجماهيرية والشوارع والثقافة.

المطالبة برصد  64مليار شيكل والحكومة تصادق على  29.5مليار منها
بلور مركز مساواة مطالب المجتمع العربي من ميزانية الوزارات الحكومية بقيمة  64مليار شيكل بعد دراسة عميقة أجراها الطاقم
االقتصادي ومن خالل لقاءات مع رؤساء السلطات المحلية والمنظمات المجتمعية والجمعيات االهلية ،وبعد عدة مداوالت ،صادقت
الحكومة على ميزانية  29.5مليار للسنوات القادمة للمجتمع العربي .وكشف مركز مساواة أن الكنيست لم تصادق على بنود الميزانية
لتنفيذ قرار الحكومة رقم  550عام .2022
سيواصل مركز مساواة العمل في عام  2022من أجل إغالق الفجوات وتحصيل الميزانيات المطلوبة في مجاالت الصناعة ،وخفض نسبة
الفقر ،والتربية والتعليم ،واإلسكان ،وتحسين أوضاع عرب المدن المختلطة والتاريخية والنقب ،والثقافة.

مناقصة بقيمة  3.7مليون شيكل إلقامة مسرح عربي
سجلت ميزانية الثقافة العربية ارتفاعا ً في أعقاب التماس مركز مساواة عام  2012ضد وزارة الثقافة ،وتجاوزت عام  2021مبلغ ال 40
مليون شيكل .وكانت وزيرة الثقافة السابقة ميري ريجف قد أغلقت المسرح العربي للكبار "الميدان" .رافق مركز مساواة منتدى جمعيات
الثقافة في العمل على تحصيل الحقوق الثقافية للمجتمع العربي بالتعاون مع أعضاء كنيست ،وقد استجابت وزارتا المالية والثقافة لمطلب
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عضو الكنيست أحمد الطيبي ،وأعلن عن مناقصة إلقامة مسرح عربي رصدت لها ميزانية سنوية تبلغ نحو  3.7مليون شيكل.

تعيين مدير عربي لسلطة التطوير االقتصادي في المجتمع العربي
بعد إفشال تعيين سياسي غير مالئم إلدارة سلطة التطوير االقتصادي في المجتمع العربي من قبل وزيرة
المساواة المدنية السابقة جيال جملئيل في أعقاب التماس مركز مساواة ،أعلنت الوزارة عن مناقصة التي من
خاللها تم تعببن االقتصادي حسان طوافرة إلدارة سلطة التطوير االقتصادي.
بعد تسلم المنصب ،بدأ طوافرة في بلورة القرار الحكومي الجديد رقم  ،550وبناء طواقم سلطة التطوير
االقتصادي من جديد.

ورشات عمل ومؤتمر برلماني حول ميزانية الدولة
نظم مركز مساواة ورشة عمل ومؤتمر خاص حول ميزانية الدولة عقد بمشاركة أعضاء كنيست بهدف الضغط على الحكومة والكنيست
قبل إقرار ميزانية الحكومة للسنوات .2022-2021
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قرية جسر الزرقاء تشهد استثمارات واسعة

عانت قرية جسر الزرقاء من اهمال شديد متعمد على مدى السنوات من الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ،حيث عانت القرية من الفقر
والبطالة وغياب البنية التحتية والمؤسسات الحكومية والجماهيرية ،عمل مركز مساواة منذ عشر سنوات على مرافقة المجلس المحلي
ومؤسسات القرية لتحصيل حقوقها المسلوبة من خالل تخصيص خبرات بمجاالت المرافعة والتنظيم المجتمعي واالستشارات.
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حملة إعالمية لتسويق خاصية مرافق القرية وأهلها
في السنوات األخيرة تمر القرية في مرحلة تطوير من خالل عمل مركز مساواة حيث تحولت القرية في السنوات األخير إلى مكان جاذب
للسياحة المحلية واالستثمارات التطويرية والتجارية.

إنهاء مخططات بناء وإصدار رخص لبيوت دون ترخيص
تمت المصادقة أيضا على مخططات شاملة للبلد وتفصيلية لعدد من األحياء التي في أعقابها صدرت مناقصات بناء وتم ترخيص مئات
المنازل التي كانت دون تراخيص بناء.

قرية الصيادين وأوامر الهدم
قدم مركز مساواة استئنافا ً ضد قرار هدم مبنى الصيادة حمامة جربان والذي
أصدرته سلطة الطبيعة والحدائق في عام  ،2020واعتبر المركز أن ما تفعله
اليوم السلطات بإصدار أوامر هدم يهدف إلى الضغط على الصيادين االخرين
وسكان قرية جسر الزرقاء.
ساهم المركز أيضا في المساعدة في تقديم برامج من أجل االعتراف بقرية
الصيادين بالتعاون مع ممثلي الصيادين والزمالء بجمعية "الميزان".

دورة تأهيل لطواقم تمريض شباب جسر الزرقاء
نجح  15ممرضا ً وممرضة من قرية جسر الزرقاء في الحصول على شهادة تؤهلهم للعمل بعد إنهاء دراستهم في مدرسة التمريض في
مشفى بني تسيون ،ويأتي البرنامج ضمن عمل متواصل بين وزارة الصحة بالتعاون مع والمجلس المحلي ومركز مساواة ،وبتمويل كامل
من سلطة التطوير االقتصادي ووزارة الصحة.

افتتاح حضانات يومية وقسم الرفاه االجتماعي
افتتحت القرية  7غرف حضانات يومية ألطفال جسر الزرقاء في مبنى بدأ تخطيطه في عام  2012وانتقل إليه عام  2021قسم الرفاه
االجتماعي ،الذي عمل لسنوات طويلة في مبنى مهمل ال يليق بالمحتاجين لخدمات القسم.
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منع اإلقالة الجماعية لعمال وعامالت خالل جائحة كورونا
عمل مركز مساواة خالل فترة انتشار جائحة كورونا على منع فصل عشرات العمال العرب من وظائفهم بسبب التقليصات واألزمات
االقتصادية التي حدثت.

منح للطالب الجامعيين
تمكن المجلس المحلي من تقديم مئات المنح لطالب من المؤسسات التعليمية لمساعدتهم على إكمال تعليمهم األكاديمي والنجاح في
المساقات المختلفة .وشارك عدد منهم في ورشات مركز مساواة ،حيث نظم المركز ورشات توجيه مهني لطالب ثانويين ورافقهم في
زيارات المؤسسات األكاديمية وشركة انتل.

مخططات لبناء مدارس وحضانات
يواصل المجلس المحلي عمله لبناء المزيد من المدارس والحضانات لتتجاوب مع حاجات طالب القرية ،حيث من المتوقع بناء مدرستين
و 7حضانات خالل السنوات القادمة.
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المرافعة القانونية والبرلمانية
منع تمديد قانون المواطنة العنصري
رافق مركز مساواة منذ عام  2003عائالت ضحايا قانون المواطنة ،حيث تقوم وزارة القضاء منذ عام  2003بتمديد قانون المواطنة من
خالل المصادقة عليه بالكنيست .بعد عدد كبير من االجتماعات واللقاءات والضغط اإلعالمي ،تم إفشال اقتراح تمديد القانون في الكنيست
في عام  .2021تحاول وزيرة الداخلية استغالل صالحياتها من أجل منع العائالت من الحصول على حقوقها بعد فشل تمديد القانون
العنصري.

يذكر أن العائالت المتضررة تعاني من القانون الذي يضم بنوداً كثيرة تشمل تمديد اإلقامة كل عام ،مما يفاقم معاناة العائالت في جمع
األوراق الثبوتية والمستندات والوصول إلى وزارة الداخلية ،حيث يتلقون معاملة سيئة وعنصرية .إضافة إلى منعهم من الحصول على
تأمين صحي ورخصة سياقة والعديد من الشروط التي تنغص حياتهم اليومية وتفرق شمل العائالت.

تمديد قانون الخطيط السريع -الفاتمال
أعرب مركز مساواة عن دعمه لقانون التخطيط السريع "الفاتمال" ،والذي سيساهم في إنهاء مخططات ألحياء جديدة ب  31بلدة عربية.
فوراً بعد تشكيل الحكومة ،عمل مركز مساواة على دعم تمديد القانون المؤقت من أجل تطوير وإنهاء كل مراحل التخطيط التي ستساهم في
بناء أحياء جديدة وببعض المناطق تمنح الترخيص لمباني غير مرخصة.
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صادقت الكنيست على تمديد القانون بعد أن صادقت عليه لجنة الداخلية البرلمانية ،وتعارض تمديد الفاتمال هيئات التخطيط العادية التي
تماطل تاريخيا ً في المصادقة على مخططات البلدات العربية .يطالب مركز مساواة بتحسين التمثيل العربي في لجان التخطيط المحلية
واإلقليمية والقطرية ،وبين البلدات التي دخلت إلى مراحل المصادقة في الفاتمال :طرعان ( 3475+771وحدة سكنية) ،بير المكسور
( ،)703بسمة طبعون ( ،)520الطيبة ( ،)2263المزرعة ( ،)768عيلوط ( ،)570أبو غوش ( ،)603شفاعمرو ( ،)1625الطيرة
( ،)2070دير األسد ( ،)554إكسال ( ،)888رهط ( ،)4541عبلين ( ،)700أبو غوش ( ،)600الفريديس ( ،)1700أم الفحم
( ،)7000+1500طمرة ( ،)5269عرابة ( ،)4980مجد الكروم ( ،)1000جديدة المكر ( ،)14924عرعرة ( ،)2800كفر قاسم
( ،)1300جسر الزرقاء ( ،)450عرب الشبلي ( ،)600سخنين ( ،)2000باقة الغربية (.)1150

إنشاء  120مبنى في البلدات العربية
مبان للمؤسسات الجماهيرية في البلدات العربية ،تابعنا خالل
بعد سنوات من تمييز وزارة اإلسكان ضد البلدات العربية وعدم إقامة
ٍ
السنوات الخمس األخيرة تحويل نحو  700مليون شيكل لبناء  120مبنى وملعب في البلدات العربية.
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استعراض انتهاك حقوق المجتمع العربي في المؤتمر البرلماني بمناسبة يوم حقوق اإلنسان

استعرضت المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى انتهاكات حقوق المجتمع العربي في مؤتمر برلماني بمناسبة اليوم العالمي
لحقوق االنسان ،الذي نظمته جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع عضو الكنيست ميخال روزين في تاريخ  ،14.12.2021بحضور
عشرات الوزراء وأعضاء الكنيست ومندوبين عن المنظمات والجمعيات األهلية والمدنية والمجتمعية ،حيث طالبت أعضاء الكنيست العمل
على تغيير المكانة القانونية واالقتصادية للمجتمع العربي.
وعرضت خالل مداخلتها موقف مركز مساواة المختص في المكانة القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،والسياسية والثقافية ،إضافة إلى
المبادئ األساسية التي يرتكز عليها عمل المركز من خالل المطالبة بتغيير جذري في المنظومة القانونية ،إضافة إلى توزيع الموارد بشكل
متساو ،والمطالبة في إنهاء االحتالل ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ٍ
وأضافت أن المنظومة القانونية اإلسرائيلية تتبع سياسة التمييز بين المواطنين العرب واليهود ،وهذا أدى إلى فقدان ثقة المواطنين العرب
في الديموقراطية والعدالة في الدولة.

استعراض وضع عرب المدن المختلطة
استعرض مدير مركز مساواة جعفر فرح وضع عرب المدن المختلطة خالل مؤتمر خاص عقد في الكنيست بمبادرة مجموعة من اعضاء
الكنيست بينهم د .سامي ابو شحادة ونعمه لزيمي .وتم التطرق خالل مداخلة فرح الى وضع العرب بمدن اللد والرملة وعكا وحيفا ونوف
هجليل والبلدات العربية بالمجالس االقليمية .وطلب فرح رصد  600مليون شيكل الحياء المدن المختلطة.
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النشاط المجتمعي والتربوي يصل إلى آالف المشاركين
مركز الكرمل الثقافي التربوي والحقوقي يستقطب أكثر من  3000مستفيد

واصلنا هذا العام تحسين البنية التحتية لمرافق "مركز الكرمل الثقافي التربوي والحقوقي" الذي أقمناه بالتعاون مع جمعية التوجيه الدراسي
في مدينة حيفا ،ليستقطب خالل العام المنصرم أكثر من  3000مستفيد في البرامج المختلفة .ويستضيف المركز مجموعة من المبادرات
األهلية والخاصة ،بينها جمعية اإلغاثة "هيومانيتي كرو" ،ومكتبة سلمان ناطور وبولص فرح ،ودورات بسيخومتري ،وتحضير للدراسة
الجامعية "أفاق" ،ودورات التعليم لطالب المدارس "سمارت مايند" ،و"جوون" دورات تعليم هايتك "كاف مشفيه" ،ومكتب للمحاميات
 ،ABNومجموعة اإلنتاج السينمائي والتلفزيون "المجدل" ،ومعرض وأرشيف يوم األرض ،وجاليري الفنان أشرف فواخري ،ومساكن
للطالب والطالبات الجامعيين .وقام المركز هذا العام بتنظيم احتفاالت "آذار الثقافة" و"عيدنا ثقافة" بحضور المئات من أهالي حيفا.
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شراكة النساء في مواقع اتخاذ القرار "محل-لي"
كانت االنطالقة في مشروع "محل لي" بمشاركة  90امرأة عربية من جميع أنحاء البالد من أجل تأسيس قيادة نسائية شريكة في اتخاذ
القرار ،حيث يهدف المشروع إلى زيادة التمثيل النسائي من مجتمعنا في مواقع اتخاذ القرارات خصوصا في المجالس المحلية والبلديات.
وشملت اللقاءات عدة مواضيع متنوعة ومهمة ساهمت في إثراء المشاركات ودعمهن للتعرف على العمل في أماكن اتخاذ القرار ،ويذكر
أن المشروع بمبادرة مركز مساواة ومؤسسة فريدريخ ايبرت وبالتعاون مع مؤسسة نعمات  -نساء عامالت ووحدة النهوض بمكانة المرأة -
بيت جن ومؤسسة .we power
ونشير إلى أن المشروع سيستمر أيضًا في عام  2022من أجل النهوض بمكانة النساء في مجتمعنا العربي.

مهارات المرافعة والقيادة الشبابية
نظم المركز دورة المرافعة المحلية والدولية واإلعالمية والتنظيم المجتمعي ،للطالب/ات الجامعيين/ات في مجاالت الحقوق ،العلوم
السياسية ،العلوم االجتماعية ،االقتصاد ،اإلعالم في .4.10.2021
استمرت لمدة ثالثة أيام ،وتضمنت محاضرات ولقاءات حول:
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❖ الهوية الوطنية والمجتمعية.
❖ المرافعة البرلمانية والقانونية والدولية.
❖ التطوير االقتصادي وميزانية الدولة.
❖ التنظيم المجتمعي.
❖ استخدام الصحافة واإلعالم للتأثير.

دورة اإلعالم
شاركت مجموعة شبابية في دورة حول الصحافة واإلعالم وقدمت من خاللها ورشات شرح فيها عن قوانين اإلعالم في البالد ،وتأثير
السلطة على المضامين ،والعالقة بين الملكيات الخاصة لوسائل اإلعالم وتأثيرها على المضامين والتغطية اإلعالمية في المجتمع العربي.

الورشات الشبابية الصيفية -القيادة الشابة
نظم مركز مساواة ورشات الحقوق الشبابية بالتعاون مع مركز الكرمل وجمعية التوجيه الدراسي لألجيال الشابة ما بين  15حتى  18عامًا
بمشاركة  50شابًا وشابة من  16بلدة عربية من أقصى الشمال إلى جنوب البالد.
وكانت الورشات قد شملت زيارات إلى القدس العربية وسلوان ،ولقاءات مع أعضاء كنيست عرب ،وزيارة إلى محكمة العدل العليا ،ولقاء
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مع سلك ديبلوماسي أجنبي ،وجوالت في يافا وحيفا ،وورشات تدريب في فن الخطابة وصناعة األفالم والمحتوى ،وتدريب على تطوير
مشاريع اجتماعية بهدف استمرار التواصل والتشبيك مع المشاركين وحثهم على العمل االجتماعي وقيادة التغيير والتأثير ،حيث قامت كل
مجموعة من المشاركين باختيار مشروع وتطويره ووضع خطة عمل محددة كي يتم العمل عليه بالتعاون مع مركز مساواة خالل السنة.

محاضرات في المدارس :الطيبة ،جديدة المكر ،حيفا
استضافت مدرسة البيروني في قرية جديدة المكر مدير مركز مساواة جعفر فرح ومنسق العمل المجتمعي في مركز مساواة علي علي
الصالح بمشاركة الطالبتين الجامعيتين وخريجات دورة المرافعة روز أسدي وأسيل أيوب لتقديم ورشة حول العمل المجتمعي من خالل
انتخابات المجالس الطالبية.
نظم مركز مساواة محاضرة للصفوف السابعة والثامنة في مدرسة الكرمل  -حيفا بعنوان "حقوق اإلنسان".
تحرص مدرسة الكرمل على رفع الوعي حول ظاهرة العنف في مجتمعنا .،قامت المربية مارلين داوود ،مركزة التداخل االجتماعي في
واع وفعال في المجتمع .
المدرسة،ببناء برنامج مشترك مع مركز مساواة  -قسم المجتمع المدني من اجل وتحفيز طالبها على أخذ دور ٍ
زار مدير مركز مساواة جعفر فرح ومنسق العمل المجتمعي علي علي الصالح ومجموعة شباب مساواة ،الطالب الجامعي قسطة جرجورة
وبراءة عروق ونور إحمود ،مدرسة المتنبي في حيفا ،وهدفت الزيارة إلى تقديم ورشة للصف العاشر والحادي عشر بمناسبة اليوم العالمي
لحقوق اإلنسان.
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استضافت المدرسة الثانوية عتيد النجاح الطيبة مدير مركز مساواة جعفر فرح ومنسق العمل المجتمعي علي علي الصالح إللقاء محاضرة
للطالب حول أهمية العمل الطالبي من خالل مجالس الطالب في المدارس .ونظمت المدرسة في نفس األسبوع انتخابات الختيار ممثل عن
المجلس الطالبي ،وقامت بعدة نشاطات ومحاضرات للطالب في مجاالت القيادة والتأثير المجتمعي.

اختراق الحصار المفروض على المجتمع العربي الفلسطيني
ضمن استراتيجيات التغيير السياسي والمجتمعي قام مركز مساواة بتطوير مشروع خاص يهدف إلى اختراق الحصار المفروض على
المجتمع العربي الفلسطيني في الشارع اليهودي من خالل تطوير "التضامن" بين المجموعات السكانية واللغوية المختلفة حيث باشرنا
العمل على:
❖ تأسيس موقع معلوماتي وإخباري متعدد اللغات :عربي عبري انجليزي روسي.
❖ تأسيس منتدى طواقم طبية.
❖ إقامة منتدى إعالم متعدد اللغات والثقافات.
❖ العمل على تنظيم مؤتمر حول البلدات المختلطة بالتعاون مع جامعة حيفا وجمعية التطوير االجتماعي.
❖ تطعيم أكثر من  1200شخص ترفض الدولة االعتراف بحقوقهم.
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في مبادرة جمعية "أحب لغيرك" تم تقديم تطعيم كورونا ل 1200مقيم دون أي مكانة سياسية أو إقامة رسمية وعمال فلسطينيين ومن عدة
بلدات.
وكانت جمعية " احب لغيرك" قد طلبت من بلدية حيفا أن توفر لها مكانا ً كي تقوم بتقديم التطعيم ضد كورونا ورفضت البلدية .تم االتفاق
مع مركز مساواة على التعاون المشترك مع الجمعية التي تعمل من أجل إنقاذ حياة أشخاص تتجاهلهم الدولة وال تقدم لهم أية خدمات.
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المرافعة والحضور الدولي
لقاء مع وزير الخارجية الكندي

التقى مدير مركز مساواة وسهى سلمان موسى المديرة التنفيذية مع وزير الخارجية الكندي مارك جرنوا برفقة السفيرة خالل جولته في
الشرق األوسط .أعلن وزير الخارجية عن برنامج جديد لتكثيف عمل كندا من أجل السالم في الشرق األوسط.

مطالبة مبعوث الواليات المتحدة للشرق األوسط التدخل لوقف الحرب على غزة
التقى مركز مساواة خالل هبة الكرامة في أيار مع مبعوث الواليات المتحدة في الشرق األوسط هادي عمر وطالبه بالتدخل من أجل إيقاف
العنف واالعتداءات الحاصلة على الشعب الفلسطيني في البالد من الشرطة والمنظمات العنصرية.

البعثة البرلمانية األوروبية تلتقي مع المؤسسات الحقوقية
التقى مركز مساواة مع البعثة البرلمانية األوروبية التي زارت البالد ،وتطرق إلى ملف إغالق  6منظمات حقوق إنسان فلسطينية بأمر من
وزير االمن اإلسرائيلي .يذكر أن مركز مساواة المشارك الوحيد عن المنظمات والجمعيات العربية في اللقاء.

عالقة مهنية متواصلة مع السلك الدبلوماسي في البالد
خالل عام  2021التقى طاقم وإدارة مركز مساواة مع عدد كبير من السفراء األوروبيين من أجل التعاون ما بين السفارات والمجتمع
العربي إضافة الطالعهم على األوضاع التي يعيشها المواطنين العرب في البالد ،منهم سفير هولندا السيد هانس دكتوري والقنصل الفخري
اإلسباني وديع أبو نصار والسكرتيرة السياسية األولى في السفارة الهولندية سارة ستويتل.
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جمعية أصدقاء مساواة في الواليات المتحدة األمريكية
نظمت جمعية أصدقاء مركز مساواة في الواليات المتحدة في أكتوبر  2021سلسلة من الفعاليات حول المجتمع الفلسطيني من أجل العمل
على دعم جمعية أصدقاء مساواة في مدن نيويورك ،وجورجيا ،ولوس انجلوس ،وواشنطن العاصمة ،وخالل الجولة تم االجتماع مع
أعضاء في الكونغرس األمريكي ومنظمات وجمعيات أهلية.

إضافة إلى مشاركتهم في مؤتمر  ADCالجمعية العربية األمريكية لمكافحة التمييز الذي تم فيه نقل مداخلتهم في اإلعالم األمريكي
المتخصص في قضايا الشرق األوسط بعد دعوتهم الجاليات العربية في الواليات المتحدة إلى تكثيف نشاطها السياسي للتأثير على السياسة
الخارجية األمريكية في الشرق األوسط ومطلبهم من المشاركين إفساح المجال للمؤسسات الفلسطينية من الداخل ،لوضع تحديات الداخل
على طاولة متخذي القرار والمؤسسات السياسية األمريكية ،إلى جانب المؤسسات البحثية والتربوية والعلمية.
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مركز مساواة في اإلعالم العالمي
➢ New York Times - For Israel’s Palestinian minority, feelings of relief but no rejoicing
➢ New York Times - A Historic Moment for Israeli Arabs, but With a Question Mark
➢ New York Times - Israel’s Parliament Approves New Government, Ousting
Netanyahu
➢ New York Times - Riots Shatter Veneer of Coexistence in Israel’s Mixed Towns
➢ Rania Khalek Dispatches - “Everyone is inciting against us!” - Israeli mobs attack
Palestinians across the country
➢ Mondoweiss - How Netanyahu stands to gain from the escalating violence in
Palestine
➢ Mondoweiss - How Israel’s Citizenship Law collectively punishes its Palestinian
citizens
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➢ Mondoweiss - Israelis feel abroad in Haifa
➢ Mondoweiss - The absence of the Arabic language from the public sphere in Israel
➢ Middle East Eye - Israel Supreme Court rejects appeal by Palestinians to establish
school
➢ Al-Monitor - New vaccination campaign targets Arab-Israelis
➢ Al-Monitor - Palestinians hesitant to celebrate as family reunification ban fails
➢ The Jerusalem Post - Arab-Israeli citizens org. calls to keep business accelerators
open
➢ The Jerusalem Post - Separated Palestinian families ready for end to Israel
Citizenship Law
➢ The Jerusalem Post - Arab-Israeli man killed in Haifa, marking the 100th victim this
year
➢ The Times of Israel - Police’s conduct probed after 35 injured at Arab Israeli protest
➢ Knesset News - Special Committee on Arab Society Affairs discusses wave of arrests
of Arab citizens; police official: There are about 8,000-10,000 illegal weapons in Arab
society
➢ The New Arab - How Israel's mixed cities became a demographic battleground for
Jewish extremists
➢ MintPress News - Revealed: The American Money Entwined with Israel’s Jewish
Terrorist Groups
➢ CGTN America - The Heat: Political uncertainty in Israel
➢ Arab News - Anger over Israeli PM’s vote-sharing deal with controversial anti-Arab
party
➢ Arab News - Jerusalem conflict stokes fears of civil war in Israel
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➢ Ynet - Police shootout in Arab town kills two, including bystander
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طاقم مركز مساواة والهيئة اإلدارية
طاقم

جعفر فرح ،مؤسس ومدير
عام

سهى سلمان موسى ،مديرة عالية زعبي ،منسقة مرافعة
تنفيذية
برلمانية وقانونية

وسيم ناصر ،مدير قسم
العالقات الدولية وتجنيد
الموارد

الين نصرة ،مديرة مكتب

منى ظاهر ،مديرة مكتب

علي علي صالح ،منسق
عمل مجتمعي

سنبلة عالء الدين ،منسقة
إعالمية

ورد قراقرة ،منسق إعالمي

نعيم موسى ،منسق إعالمي
دولي

سلمى خمايسي ،منسقة
إعالمي دولي

سيمون جدعون ،مدير
حسابات داخلي
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الهيئة اإلدارية

البير نحاس ,محامي وكاتب
عدل

أحمد غزاوي ,محامي
وناشط اجتماعي

ريم خطيب ,مديرة مدرسة

كامل برغوثي ,رئيس كتلة
الجبهة في نقابة المعلمين
فرع الناصرة

ماريان ابي نادر ,محامية
وعضو لجنة مراقبة

غسان طنوس ,محامي

ماريا جمال ,محامية ومديرة
مؤسسة هيومانيتي كرو

هالة اسبنيولي ,محاضرة
في دار المعلمين ساب ًقا

هشام عبدو ,محاضر في
التخنيون وعضو بلدية حيفا
ساب ًقا

نافع حاج يحيى ,طبيب
أسنان وناشط اجتماعي
مراقبة

توفيق حصري ,محاسب
وناشط اجتماعي  -لجنة
مراقبة

مركز مساواة ،لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل
25

محمود اغبارية ,مهندس بيئة
وصحة وناشط جماهيري

نشكر كل من ساعدنا وتبرع إلتمام العمل
ندعوكم للتطوع أو دعم المركز من أجل استمرار العمل .فخر لنا أن تكونوا جزءاً من عمل مركز مساواة الذي يعمل من أجل تحصيل
الحقوق االقتصادية والثقافية والسياسية واالجتماعية للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.
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