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ملخصات المداخالت
ريم بھدي
تقنين الديمقراطية أم دمقرطة القانون؟
تناقش المداخلة االنفصام بين فكرتي سيادة القانون والديمقراطية .وتتفحص الطرق التي من خاللھا يستمر استخدام
القانون كأداة لتھميش المجموعات في الديمقراطيات ،ھذا في الوقت الذي يتم فيه عرض القانون على أنه طريق
نحو الديمقراطية ونتاج للديمقراطيات الناجحة .كما تشير المداخلة إلى الحاجة إلى توفير آليات أفضل للوصول إلى
العدالة في مواجھة التھميش .يجدر التنويه ھنا أنه يتم استخدام مصطلح "تقنين" لإلشارة إلى الطرق التي يستخدم
فيھا القانون من أجل التھميش والحفاظ على اإلدعاء بأنه يعتق في آن معا.

باسم الزبيدي
توعك النموذج الليبرالي للديمقراطية؟
التساؤل الرئيس :ھل الديمقراطية اليوم أمام تعثّر مؤقت أم أزمة مستدامة؟ األطروحة الرئيسية ھي أن أزمة
الديمقراطية اليوم ليست وعكة عابرة وإنما ھي تعبير عن تعثّر بنيوي عميق يطال منظومة العالقات )االقتصادية
والسياسية والثقافية( الرأسمالية المسيطرة ،ويأخذ ذلك التعثر أربعة تمثالت ھي :أوال :الفجوة التقليدية بين
الديمقراطية كمفھوم مجرد والديمقراطية كصيغة تنظيم وضبط؛ ثانيا :تعاظم التداخل بين الديمقراطية وعالقات
القوة وتمثّالتھا الطبقية محليا وعالميا ،وتحولھا إلى فضاء رحب ومعقد يحمل معان متع ّددة؛ ثالثا :انكشافية
الديمقراطية لتأثيرات النمو االقتصادي العالمي المتسارع والتقدم التكنولوجي والعولمة ،ما يزيد من تعقيد العالقة
بين منظومة الحقوق والسيادة من جھة ،واإلرادة العامة من جھة أخرى؛ رابعا :السياسات النيوليبرالية وما تنتجه
من تھميش وإفقار وإقصاء لقطاعات واسعة من الناس في البلدان الرأسمالية والفقيرة على السواء .معالجة تلك
لمكوني الديمقراطية األصليّين :العدالة والمساواة ،وعند الكف
األزمات أمر ممكن فقط عندما تتم إعادة االعتبار
ْ
عن اختزالھا بالترتيبات اإلجرائية كاالنتخابات وسيادة القانون وفصل السلطات وما شابه ذلك .إن تحقيق ذلك ھو
أكثر صعوبة من ذي قبل نظرا لتداخل وتشابك ما ھو محلي وعالمي بفعل التقانة والتشابك االقتصادي والعولمة ،ما
يجعل من العدالة والمساواة مطلبا كونيا تتجاوز شروط تحقيقه ما ھو ُمتاح من خطاب مرجعي ومن أدوات قادرة
على التغيير .تنقسم المداخلة إلى جزأين :األول :التحديات التي تعترض الديمقراطية ،والثاني مدى مؤقتية التحديات
أو استدامتھا.

جورج أولرخ
ھابرماس حول الديمقراطية ،والسيادة الشعبية ،والتواصل ،والنضال في سبيل االعتراف
المداخلة ،التي تبني على أعمال ھابرماس ،سوف تضع الخطوط العريضة لثالثة أنماط معيارية للديمقراطية
)الليبرالية ،والجمھورية ،والتشاركية( ،وسوف تناقش دور حقوق اإلنسان في كل منھا ،مع التشديد على المقدمات
الضرورية لتشكل اإلرادة الديمقراطية ،بما في ذلك تشكل وممارسة السيادة الشعبية ،التي تشمل ندية المواقف،
والنضال في سبيل االعتراف والمطالبة به ،والتي تشكل لدى ھابرماس )بالتماشي مع نظريته حول أخالق
التواصل( وجھا أصيال للممارسة الديمقراطية في المجتمعات معقدة التركيب والسياقات السياسية .وتحاجج المداخلة
أن "تشوھات الديمقراطية" ونشوء نمط الحوكمة اإلداري شبه السلطوي ،على المستويين العالمي والفلسطيني،
والذي يشكل نقاشه محورا مركزيا في ھذا المؤتمر يمكن أن يعكس نقصا في المقدمات الضرورية المشار إليھا.

جورج جقمان
السؤال الغائب في الوضع الفلسطيني الراھن
يوجد سؤال غائب ال يطرح أو يناقش علنا في الوضع الفلسطيني الراھن .لھذا السؤال أسبقية منطقية على رأب
الصدع وإنھاء االنقسام ،والذي من المفترض أن الجميع يعرف أنه لن يتم ما دامت ال توجد إجابة للسؤال الغائب.
توجد أسباب لغياب ھذا السؤال منھا وجود جيل منھزم ال يزال يعتقد أن له دورا ما ،لكن ھذا ليس السبب الوحيد،
وربما أننا اآلن ما بين مرحلتين :موت القديم وعدم والدة الجديد .لكن ھذا ال يمنع من وجود إجابة مرحلية أيضا
حتى لو لم تكن نھائية.

توفيق حداد
كيف أثرت النيوليبرالية على آفاق الديمقراطية في فلسطين
تعرض المداخلة ألثر األيديوجيا ،والسياسات ،والممارسات النيوليبرالية السلبي على آفاق الممارسة الديمقراطية
في فلسطين .فعلى الرغم من أن األفكار النيوليبرالية تتغلغل في منطق وممارسة فاعلين متنوعين في الحلبة
الفلسطينية ،إال أن الفروقات في القوة بينھم ،وآثارھا على تنافسھم ،تضمن تراتبية وھرمية معقدة ألولئك الذين
يضطلعون بدفة القيادة ،والذين يتمتعون بالقوة التي ال يستھان بھا ،وباألموال ،والقادرين على التحكم بالبنى
والعقائد التي تحدد السياسات )إسرائيل والمانحون( ،وتجعلھم متفوقين على أولئك الذي يتمتعون بقوى حوكمة
محدودة ،سواء كانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ،أو القوى الحاكمة في قطاع غزة .وبالتالي يمكن
التعرف على األجندة النيوليبرالية من خالل ثالثة تمظھرات في مرحلة ما بعد أوسلو :بناء السالم )(2000-1993؛
واإلصالح )(2004-2000؛ وبناء الدولة ) .(2012-2005ستفحص المداخلة اآللية التي مكنت النظرة
النيوليبرالية من اختراق وتشكيل ھذه التدخالت ،وتتطرق إلى أثرھا على دعم الممارسة السياسية الديمقراطية.
غني عن القول إن تراث ھذه التدخالت معاد للديمقراطية بامتياز .وتجدر اإلشارة ھنا إلى الكيفية التي قامت فيھا
ھذه الممارسات بإضفاء الشرعية ،وتحقيق ،وإعادة إنتاج الالديمقراطية.

بيتر الجركفيست
نكتب الناس :النصية ،والحركة ،والفعل في الحياة اليومية
كيف يمكن للتنظير حول الحياة اليومية أن يساھم في فھم الممارسة الديمقراطية ،وفي األين والمتى والكيف تحصل
الديمقراطية ،كما يعبر عنھا ،على سبيل المثل ،في فكرة الميدان العام؟ تقترح المداخلة فكرة حول الحياة اليومية
متجسدة في فعل وحركة الكتابة .فتسعى ،انطالقا من مشاھدات متعلقة بتراجع الجرافيتي كشكل للتعبير السياسي
في الضفة الغربية ،وتعرض المداخلة إلى أن فكرة الحياة اليومية تؤسس الستكشاف الظروف المتغيرة للمشاركة
السياسية والفعل السياسي في فلسطين ما بعد أوسلو ،ويشمل ذلك ،ليس على وجه الحصر ،روتين اإلجراءات
المتعلقة بالديمقراطية الليبرالية.

عزمي الشعيبي
االنتخابات في مرحلة التحرر الوطني :حل أم إشكالية؟
تتطلب مرحلة التحرر الوطني توافقا على األھداف واالستراتيجيات ،وليس المقصود فقط حل الدولتين وإنما كيفية
إنھاء االحتالل والسبل والطرق التي قد تؤدي إلى ذلك .وفي مثل ھذا الوضع ،قد تلعب اإلنتخابات دورا غير
معزز للوحدة الداخلية بما فيھا من منافسة واستقطاب ،وقد تحجب اولويات المرحلة أيضا .والنموذج األفضل
لحركة التحرر الوطني ھو جبھة عريضة تقوم بناء على أولويات المرحلة.

كواديو أبياجي أتوا
مقاربة نقدية للمحاوالت المتكررة لتجاوز حد الدورتين في االنتخابات الرئاسية في أفريقيا من منظار القانون
الدولي
توضح المداخلة العوامل المسؤولة عن ظاھرة الدورة الثالثة في السياسة األفريقية .سيقوم النقاش على مبادئ
القانون الدولي المتعلقة بالتغيرات غير الدستورية في الحكم واالعتراف الجماعي بالحكومات.
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بالل الشوبكي
التحول الديمقراطي العنيف كاستجابة طبيعية للعنف البنيوي :مدخل نظري في ضوء ما يجري عربيا
مدخل نظري لتفسير التحول الديمقراطي المتسم بالعنف في بعض مراحله ،ويبني نموذجه التحليلي على ما قدمه
دانكورت روستو في ھذا المجال ،باعتبار أن التحول الديمقراطي ال يتأسس إال على تشكيل ھوية جامعة للقوى
الطامحة للتغيير لتدخل حالة من المواجھة مع النظام السلطوي دون أن تخلو ھذه المواجھة من العنف .تفحص
المداخلة القول بأن التحول الديمقراطي في دولة يُعتبر العنف فيھا بنيويا ً والنظام فيھا منك ٌر لسلطويته سيتخلله عنف
متعدد الصور من قبل قوى اإلصالح وھو عنف ال يتساوى من حيث عقيدة القائمين عليه أو مرجعه األخالقي أو
صوره مع عنف األنظمة الرسمية بأ ّ
ي حال.

أندريه كورنك
الديمقراطية عابرة الدول على مسار الھجرة
يجري تحدي المفھوم الدارج للديمقراطية بشكل مستمر من قبل النضاالت ضد فرض السيادة المطلقة ،ومن قبل
النضاالت ضد تشكيل العالم على نموذج الدولة القومية ذات السيادة .وتشكل الھجرة ،كعملية عابرة للدول تحديا
للمفھوم الدارج ،وتساھم في تصور ديمقراطية أخرى ليست وطنية وال ذات سيادة .ويقوم ھذا االدعاء على أبحاث
الناشطين حول طريق الھجرة عبر البلقان )المسمى طريق البلقان( .لقد قام المھاجرون والالجئون ومبادرات
التضامن المحلية بتشكيل مواقع إعراب ھجينة مكنت من توضيح قضايا الالمساواة العالمية ،والتراتبيات ،كما
مكنت من ممارسة الديمقراطية عابرة الدول من األسفل.

يزيد عناني
الحرية ،والديمقراطية ،وإعادة تشكيل مدننا
تعالج المداخلة التحوالت المنھجية الراھنة في فلسطين والتي تؤثر بشكل عميق على مفاھيم العدل والديمقراطية
والحق في تكوين بيئاتنا الحضرية .وتتطرق المداخلة إلى المقارنة بين التوجھات العالمية واإلقليمية والمحلية في
مشاريع إعادة تجديد البنية الحضرية ،والتي تشكل تھديدات خطيرة فيما يخص تشكيل مفاھيم المواطنة والنزعات
الحضرية.
تعتمد المداخلة على عدة وثائق تاريخية تتعلق بمدينة رام ﷲ .األولى مقال كتبه نسيب شاھين عام  1994حول
صدمته لرؤية تحول مدينة رام ﷲ عند زيارته من الواليات المتحدة .وكما تبحث في وثائق تاريخية أخرى من
أرشيف بلدية رام ﷲ تبين كيف تم تخيل المدينة وإعادة ھيكلتھا من قبل القوى االقتصادية ،وخاصة لھدف السياحة
في المدينة.
المداخلة مبنية على ورقة شارك في تأليفھا عبد الرحمان شبانة.

الرس غراسمي بايندرب
الديمقراطية والتضليل المعلوماتي :ھل تشكل وسائل اإلعالم واإلعالم االجتماعي تھديدا للديمقراطية اليوم؟
تعتمد الديمقراطية الفاعلة على جمھور متعلم ومطلع – مواطنون قادرون على التعبير عن قيمھم ومصالحھم بشكل
جيد .ويفترض ذلك أن اإلعالم اإلخباري يوفر معلومات متوازنة ودقيقة حول القضايا ذات الصلة بالسياسات
العامة .بيد أن التطورات األخيرة – بما في ذلك ظھور اإلعالم االجتماعي – توفر أسبابا للشك في تحقق ھذا
الشرك من قبل اإلعالم .وتحاجج المداخلة أن مستقبل الديمقراطية مرھون بالتركيز على الشروط المعرفية للعملية
الديمقراطية الفاعلة ،وأن إجراءات جديدة – أشكال من األبوية المعرفية  -يجب أن تستحدث .ولكن الورقة تنظر
في ذات الوقت إلى التبعات السلبية إلجراءات من ھذا القبيل على حقوق اإلنسان ،بشكل خاص ما يتعلق بحرية
التعبير.

3

حسن أيوب
الھندسة االجتماعية النيوليبرالية وأثرھا على الواقع السياسي في فلسطين
تناقش المداخلة صيغة  /نسخة الديمقراطية المتبناة في ظل السلطة الفلسطينية من خالل مراجعة االرتباطات
المفترضة بين نمط محدد من االقتصاد-السياسي وانعكاساته االجتماعية والسياسية .تستعير الورقة مفھوم نظام
الكليبتوقراطية ) (kleptocracyكقاعدة انطالق لفھم التحوالت التي طرأت على الواقع الفلسطيني بخاصة بعد سنة
 ،2007وتذھب إلى تكييف المفھوم تبعا للتغيرات في نظام العولمة النيوليبرالي وإسقاطاتھا الفلسطينية على كل
من" :الدولة" ،والمجتمع المدني ،وفواعل التغيير وطاقة الحشد ،والثقافة السياسية.

لينة ميعاري
تكنولوجيات الليبرالية الجديدة لتشكيل الذوات :نظام التعليم الجامعي كنموذج
تسعى المداخلة إلى تتبع أثر الليبرالية الجديدة على تشكيل وإنتاج الذوات ،بمعنى كيف تسيطر الليبرالية الجديدة
على الرؤى الذاتية وبنية األحاسيس والرغبات الذاتية بطريقة غير مرئية .بعد التقديم النظري لقضية تشكيل الذوات
في إطار خطاب الليبرالية الجديدة تفحص المداخلة انعكاسات ھذا الخطاب وإمكانيات مقاومته من خالل نظام
التعليم الجامعي الفلسطيني .وتدعي المداخلة أنه ،على الرغم من كون الليبرالية الجديدة تقنية اقتصادية أساسا ،إال
أن طرق عملھا وإعادة إنتاجھا تتم من خالل آليات تعمل على إعادة تنظيم المجتمع وتشكيل ذواته وفق منطقھا،
ويتقاطع ھذا المنطق مع منظومة السيطرة االستعمارية ،وأن مجابھة ھذه المنظومة تحتاج إلى فھم آليات عملھا.

رمزي ريحان
الديمقراطية بين الممكن والمستحيل
المفھوم والتطبيق عبر التاريخ .نظم القيم والحكم .المراحل الحديثة والمعاصرة .عناصر التأثير على الديمقراطية
إيجابا وسلبا .الحالة الفلسطينية وتقلباتھا :تطور جامعة بيرزيت كمثال.

فارس شوملي
المجموعات الشبابية ومعركة استالب الحيز العام
تشكلت بعد سنة  2011العديد من المجموعات والمبادرات الشبابية المستقلة ،وعملت في المجاالت الثقافية
واالجتماعية والسياسية .ويالحظ على عملھا أنه غير متجانس ومتنوع جدا ،ففي حين نجد مجموعات متخصصة
بشكل واحد من النشاطات ،ھنالك أيضا ً مجموعات متعددة مجاالت العمل .كما أن بعض المجموعات مغلقة
وصغيرة ،في حين تسعى مجموعات أخرى للتوسع .وتركزت نشاطات بعض المجموعات الشبابيﱠة في التظاھر في
الحيز العام والمفتوح )مثل الشارع( ،بينما انسحبت بعض المجموعات األخرى إلى الحيز الخاص والمغلق )مثل
القاعات المغلقة( .وتزامن ظھور ھذه المجموعات مع ازدياد وتيرة مصادرة الحيز العام ،إما من خالل
خصخصته ،أو من خالل استالبه من المؤسسات "العامة" .تسعى المداخلة إلى فھم االنسحاب إلى الداخل .ھل ھو
نوع من التقوقع وتطبيع استالب الحيز العام؟ أم أنه خطوتان ألى الوراء تمھيدا لخطوة إلى األمام؟ وما ھو طابع
النشاطات التي عملت من خاللھا ھذه المجموعات في الحيز العام؟
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