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أفادت املتحّدثة باسم الشرطة لوبا الّسمري في بيانها يوم 
األحد بأّنه: "في نطاق اجتماع مشاورات ترأسه اللواء جمال 
للوسط  الشرطية  اخل��دم��ات  تطوير  هيئة  رئيس  حكروش 
مقر  في  القطرية  القيادة  من  خ��اص  وف��د  وبرفقته  العربي 
مبنى بلدية كفرقاسم وبحضور رئيس البلدية السيد عادل 
بدير، مّت التّباحث في مسألة بناء محطة شرطه داخل املدينه 

هناك" بحسب الشرطة.
وتابعت الّسمري: "هذا وأكد خاللها الرئيس عادل بدير بأّن: 
واملثمر  القائم  بالتعاون  به  يحتذى  منوذج  هي  "كفرقاسم 
بأّن  املواطنون هناك  يرى  واملواطنني حيث  الشرطة  ما بني 
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للدراسات  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  ال��ك��رم��ل -  م���دى  أط��ل��ق 
الّسياسي،  الّرصد  مشروع  التطبيقيّة  االجتماعيّة 

وذلك بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة.
يرصد املشروع املشترك سياسات التمييز والعنصرية 
على  إس��رائ��ي��ل  دول���ة  م��واط��ن��ي  الفلسطينينّي  ض��د 
مستوياتها الشعبيّة والسياسيّة وبتجلّياتها املختلفة، 
وغير  الرسميّة  العنصرّية  السياسة  م��ن  ان��ط��الًق��ا 
التي  القوانني  املباشرة؛  وغير  واملباشرة  الرسميّة، 
تصدر عن الكنيست اإلسرائيلّي؛ تصريحات قيادات 
سياسيّة ودينيّة إسرائيليّة ونخب أكادمييّة وإعالميّة؛ 
املمارسات العنصرية اليومية من قبل شرائح املجتمع 

اإلسرائيلّي جتاه الفلسطينينّي في إسرائيل.
وفًقا ملنار مّخول، منّسق مشروع الّرصد الّسياسي 
في مركز مدى الكرمل، "تنبع أهمية الّرصد الّسياسي 
من مصدرين: األّول، تدوين العنصرّية اإلسرائيليّة 
جتاه الفلسطينيني في إسرائيل بتجلّياتها ومستوياتها 
املختلفة. يخدم هذا التدوين كّل من يراقب التطّورات 
اخلطاب  ف��ي  وال��ت��ح��ّوالت  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي  السياسية 
الصهيوني-اإلسرائيلي على محور زمني متواصل. 
الثّانية للمراقب  وهنا تكمن أهّمية الّرصد الّسياسي 
األكادميي، في سياقها األوسع، في رصد أمناط هذه 

التطّورات، ومن ثّم حتليلها بأدوات نظرية علمية". 
التاليني:  ال��راب��ط��ني  ع��ل��ى  ال��ت��ق��اري��ر  م��ت��اب��ع��ة  مي��ك��ن 
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الشرطة: اجتماع في بلدية كفرقاسم للتباحث في مسألة بناء مركز شرطة في املدينة
جودة  ركائز  إلرساء  وحيوي  ناجع  فّعال،  شريك  الشرطة 
وكذلك  والعام  الشخصي  واألمان  باألمن  والشعور  احلياة 
موضحا بأّن السلطة احمللية البلدية تعمل في تشابك أذرع 
وثيق ما بينها والشرطة بغية بناء جسور الثقة الضرورية 
احلضور  لفيف  ب��اج��ت��م��اع  غبطته  ع��ن  م��ع��رب��ا  وت��ع��زي��زه��ا، 

الكرام 
هذا وشدد اللواء حكروش، خالل االجتماع على أّن املسأله 
إمّنا  هناك  بالبلدة  شرطة  محطة  وتشييد  بناء  في  تنتهي  ال 
أف��راد شرطة من  العمل على توظيف  إلى ض��رورة  تتعّداها 
السكان هناك وذلك خدمة الهاليهم وأسرهم حيث هم أدرى 
بعاداتهم وأعرافهم وشعاب مدينتهم واحتياجاتهم الشرطية 

الضرورية" بحسب بيان الشرطة.

مدى الكرمل للدراسات 
االجتماعّية التطبيقّية 

يطلق مشروع
 الّرصد الّسياسي
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