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ملخصات المداخﻼت
رائف زريق
الوجه اﻷسود للحقوق
في السنوات المائة الماضية جرى التعرض لكل شيء بالشك ،والتحريف ،واﻻستجواب ،والتفكيك :من ﷲ إلى اﻷمة،
ومن العائلة إلى المدرسة .وفي اﻷﺛناء ،نجت حقوق اﻹنسان من العاصفة وكأنها جزيرة ُ ﺗ َوافُق في بحر ﻋاصف من
المطاحنة السياسية؛ وكأنها الملجأ المسحور اﻷخير في ﻋالم ملعون .ﺗناقش المداخلة المخاطر المتأﺗية ﻋن هذا النمط
من التفكير في حقوق اﻹنسان ،كما ستلقي الضوء ﻋلى ذاك المخيال السياسي الذي يغذي هكذا صورة ،وﺗتساءل ﻋن
ﺗبعات مخاطر ﺗناول حقوق اﻹنسان بهذه الطريقة.

رجا بهلول
حول عالمية حقوق اﻹنسان
ﺗهدف هذه المساهمة إلى اﻹجابة ﻋلى سؤال مشروع :هل هناك معنى للحديث ﻋن حقوق اﻹنسان في ﻋصر يتسم
بالهوياﺗية واﻻحتفاء بالخصوصية الثقافية ،ﻋصر ﺗشن فيه الحروب الثقافية ،وﺗنمو فيه الشعبوية والطائفية ﺗحت ﺗأﺛير
جرﻋة مفرطة من النسبانية والﻼﻋقﻼنية؟ يتلخص الجواب الذي ننوي ﺗقديمه في القول إن باﻹمكان الدفاع ﻋن ﻋالمية
حقوق اﻹنسان ،ﻋالمية من نوع معتدل ،ﻻ يقع فريسة لمقوﻻت الحداﺛة الغربية التي ﺗحاول فرض هيمنتها ﻋلى خطاب
حقوق اﻹنسان من خﻼل مقوﻻت وأطروحات نابعة من ﺗاريخها وﺛقافتها الخاصة.
نقول بموجب هذا النوع المعتدل من العالمية إن خطاب الكرامة وحقوق اﻹنسان يقوم ﻋلى قاﻋدة اﻻحتياجات اﻹنسانية
اﻷساسية التي ﺗتمحور حول مطلب العيش الكريم ،أي العيش الذي يوائم طبيعة اﻹنسان كإنسان .ومع أننا نسلم بأنه قد
يكون من المستحيل اﻻﺗفاق ﻋلى ﺗعريف دقيق لمطلب "العيش الكريم الذي يوائم طبيعة اﻹنسان كإنسان" ،إﻻ أننا نعتقد
أننا لسنا في حالة جهل مطبق حول ما يعنيه ذلك المطلب.

عاصم خليل وسجى مجدوبة
حقوق اﻹنسان في فلسطين والعالم :مفهوم متغير في عالم متغير
ﺗتناول الورقة مفهوم الحقوق اﻷساسية منذ نشأة اﻹﻋﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان ،والفهم المتغير لها بالرغم من ﺛبات
النصوص وﺗشابهها ،واﻻجتهادات القضائية في العالم .ففي حين ﺗعتبر بعض المحاكم أن ﺗقييد أحد الحقوق مشروﻋا ً –
وبالتالي يخضع ﻻختبار التناسبية بحيث ﺗُراﻋى خصوصية الدولة ﻋند إنفاذ الحقوق – ﺗنظر محاكم أخرى إلى ذات
الحقوق ﻋلى أنها مطلقة ومرﺗبطة بإرادة إنسان حر يتمتع بكرامة إنسانية – وهي بذلك حقوق غير قابلة للمقايضة بأي
أهداف أو سياسات ﻋامة .ﺗهدف الورقة إلى إسقاط المفاهيم المتغيرة للحقوق اﻷساسية ﻋلى فلسطين ،حيث احتوى

القانون اﻷساسي ﻻئحة طويلة من الحقوق والحريات اﻷساسية .كما سيتم مراجعة قرارات المحكمة العليا بصفتها
الدستورية والمحكمة الدستورية العليا ،بهدف ﺗوضيح مكانة الحقوق اﻷساسية في فلسطين ﻋلى ضوء التغيرات التي
حدﺛت منذ الحرب العالمية بما في ذلك التغيرات في فهم المحاكم للحقوق اﻷساسية.

ريم بهدي
أبعاد الكرامة في اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان وفي الممارسة السياسية
ﺗتمحور هذه الورقة ﻋلى المفاهيم المتنافسة للكرامة اﻹنسانية التي قدمها صواغ اﻹﻋﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان.
يكشف الجدل أﺛناء صياغة الميثاق ﻋن مفاهيم متنافسة مختلفة :الكرامة كسيادة للدولة ،الكرامة كثقافة ،والكرامة كحقوق
ﻋالمية ،والكرامة كاستقرار ،وغير ذلك .ﺗبحث هذه الورقة العﻼقة بين هذه المفاهيم وﺗقترح فرضيات حول أهميتها.
فهي ﺗناقش ما إذا كان باﻹمكان الفصل بين مفهوم الكرامة كحقوق والكرامة كاستقرار ،وإذا ما ﺗم فصلها ﻋن بعض
منذ سنة  .1948كما ﺗناقش ما إذا استعاد مفهوما الكرامة كسيادة والكرامة كثقافة مكانتهما في الممارسة السياسية في
ﻋالم اليوم.

جيسون بيكيت
المساءلة بوصفها تواطؤا
يتكون القانون الدولي من نظامين مكملين لبعضهما البعض ،أحدهما شديد الضعف ،واﻵخر له قوة ﺗكاد ﺗكون غير
مرئية .وﺗشكل حقوق اﻹنسان جز ًء بارزا من النظام الضعيف .ﺗشكل حقوق اﻹنسان )كما هو حال القانون والتنمية(
ببساطة النسخة الحديثة من ديناميات اﻻختﻼف والهوية ،التي ﺗ ُه ْي ِكل وﺗبرر اﻻنقسام اﻻستعماري المستمر بين ما هو
حضاري وما هو همجي ،وبين من يملكون ومن ﻻ يملكون ،وبين الناهبين والمنهوبين .ويكمن ﻋمل حقوق اﻹنسان في
مظهر فشلها ،ﻷن مهمتها ﻻ ﺗكمن في ﺗحسين أوضاع المظلومين ،بل في ﺗفسيرها وﺗطبيعها .ومن خﻼل ذلك يتم ﺗطبيع
ﺛروة المضط ِهدين والطابع الحضاري الذي يمكن شراؤه بهذه الثروة.

سامرة اسمير
بين الحرب والسﻼم :تأمﻼت في مصير الثورة في مشروع حقوق اﻹنسان
ﺗحوي ديباجة اﻹﻋﻼن العالمي لحقوق اﻹنس ان  1948ﻋبارة ﺗس تدﻋي التأمل" :من الض روري أن يتولى القانون
حماية حقوق اﻹنسان لكيﻼ يضطر المرء آخر اﻷمر إلى التمرد ﻋلى اﻻستبداد والظلم".
ﺗؤسس هذه العبارة لعﻼقة هرمية بين حقوق اﻹنسان والتمرد ﺗفترض أن التمرد هو ممارسة غير مرغوب فيها مقارنة
بحماية حقوق اﻹنسان .كما أن الوﺛائق القانونية الدولية اﻷخرى ،بما في ذلك وﺛائق القانون الدولي اﻹنساني ،قد قامت
أيضا ً بتهميش مفهوم وممارسة الثورة.
ﺗقدم هذه الورقة قراءة لقانون حقوق اﻹنسان وللقانون اﻹنساني بغرض التأمل في مصير كل من الثورة والتمرد .إذ
أنه ،في ظل جهوده الرامية إلى إرساء السﻼم العالمي ،لم يعط مشروع حقوق اﻹنسان حيزا للثورة ،وأﻋاد صياغة
النضاﻻت المناهضة لﻼستعمار من خﻼل مفردات الحرب والسﻼم الدوليين .ولم ﺗبق قضية فلسطين محصنة ضد هذه
التحوﻻت .ولذلك ،فإن إﻋادة ﺗعريف مسألة فلسطين كقضية ﺗحقيق حق ﺗقرير المصير وإقامة الدولة يعود جزئيا إلى
هذه التغيرات السياسية التي أحدﺛها القانون الدولي في النصف الثاني من القرن العشرين.
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سعيد زيداني
من هم اﻷعداء ومن هم الحلفاء في المعركة لحماية حقوق اﻹنسان؟
يعادي حقوقَ اﻹنسان ،كما وردت في اﻹﻋﻼن العالمي لعام  ،1948وفي الوﺛائق التي ﺗناسلت ﻋنه ،وإن كان ﻷسباب
مختلفة وبدرجات متفاوﺗة ،كل من ﻻ يرى في الكائن البشري الفرد قيمة ذاﺗية ﻋليا وهدفا نهائيا لنظام المجتمع أو لنظام
الدولة .وفي اﻋتقادي ،فإن اﻷﻋداء ﻋلى أربعة أنواع رئيسة هي (1) :الحكام اﻻستبداديون ﻋلى مختلف أنواﻋهم ،والذين
يدﻋون امتﻼك المعرفة والفضيلة التي يفتقر إليها ﻋامة الناس ،في نظرهم؛ ) (2القوميون المتطرفون والمتدينون
اﻷصوليون وأنصار فكرة/ﻋقيدة التفوق العرقي؛ ) (3بعض الدول الكبرى وبعض الشركات الكبرى ،خصوصا ﺗلك
العابرة لحدود الدول والقارات ،والتي ﺗعطي اﻷسبقية للمصالح )اﻻقتصادية وغيرها( ﻋلى حقوق اﻹنسان؛ ) (4أنصار
النسبية اﻷخﻼقية ،والذين ينكرون أصﻼ وجود قيم أخﻼقية مطلقة أو ﻋالمية ،ومن ضمنها حقوق اﻹنسان.
وفي المقابل ،فإن أشد حماة حقوق اﻹنسان ،وأكثرهم التزاما بذلك ،هم أساسا ،وإن لم يكن حصرا ،أنصار المدرسة
الليبرالية القائمة ﻋلى المساواة ،والذين ينطلقون من اﻋتبار الكائن البشري الفرد ،ذكرا كان أو أنثى ،ﻻ الجماﻋة  /اﻷمة
أو العقيدة أو الدولة ،قيمة ذاﺗية ﻋليا وهدفا نهائيا لكل من نظام المجتمع ونظام الدولة .هذا مع التأكيد ﻋلى أن الديمقراطية
النيابية من جهة ،ودولة الرفاه من جهة ﺛانية ،هما من بين اﻻلتزامات اﻷساسية لتلك المدرسة الليبرالية.
بناء ﻋلى ما ﺗقدم ،فليس صدفة أن يتراجع المشروع الليبرالي في بلدان الوطن العربي ،وأن يتعرى ﺗبعا لذلك وهن
أنظمة حماية حقوق اﻹنسان .فاﻷﻋداء كثر ،وبأسهم ﻻ يزال شديدا .أما الليبراليون الديمقراطيون العرب فما زالوا
حائرين ومحاصرين.

مارينا الميدا دا روسا وماتيوس أوليفيرا بيريز
السلطة التقديرية كأداة ﻹعادة إنتاج اﻷنماط اﻻستعمارية إزاء المهاجرين :تطور قرارات المحكمة اﻷوروبية
لحقوق اﻹنسان
ﺗسمح أزمة الهجرة في أوروبا بتطبيق إجراءات سياسية وقانونية ﺗستند إلى افتراضات استعمارية مسبقة ،أي أنها
ﺗسمح بتقييد حقوق أولئك الذين يُعتبرون ﺗابعين .وبهذا المعنى ،ظهرت ﻋقيدة "هامش التقدير" في المحكمة اﻷوروبية
لحقوق اﻹنسان للسيطرة ،مرة أخرى ،ﻋلى المهاجرين ،ومعظمهم من دول كانت في السابق مستعمرات أوروبية .وقد
سمحت المحكمة بـ"ﺗقييد" حقوقهم كما هو الحال مع مبدأ ﻋدم اﻹﻋادة القسرية .وهكذا ،ﺗفحص الورقة إلى أي مدى
يمكن اﻋتبار القرار الصادر ﻋن المحكمة في  24ﺗشرين الثاني/نوفمبر  2011في قضية الﻼجئين الصوماليين ﺗحوﻻ
في الموقف اﻻستعماري لﻼﺗفاقية اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان باﺗجاه ضمان التغيير والتحرر ،أم ،من منظور آخر ،نحو
انتهاك حقوق المهاجرين ﺗحت ذريعة اﻷمن كلما كان ذلك ممكنا.

سناء السرﻏلي
جندرة الدساتير كطريقة لحماية حقوق اﻹنسان
فلسطين هي دولة ناشئة ﺗواجه انتقالية مزدوجة )انتقال إلى الديمقراطية وإلى دولة( .لقد واجهت الدول المجاورة
انتقاﻻت مشابهة ،بنتائج مختلفة .اﻻﻋتماد ﻋلى نماذج ﻋربية أخرى للتحوﻻت أمر محفوف بالمخاطر ،لكن يبدو أن هذا
هو النمط المفضل في فلسطين .وبينما ﺗقترح هذه الورقة ضرورة إﻋطاء السياقات ذات الصلة اﻻﻋتبار الكافي ،فإنها
ﺗجادل بأن وجود منظور أوسع ضروري.
إن اقتراح ﺗغيير في حقوق المرأة أمر بالغ اﻷهمية ،حيث أن جميع المعاهدات الدولية لحقوق اﻹنسان ﺗقضي بالمساواة
بين الجنسين وﺗصف مكافحة التمييز ،وكثيرا ً ما يدﻋي القادة الدينيون أن هذه القواﻋد ﺗتعارض مع اﻻلتزامات الدينية.
غالبًا ما يتم ﺗقديم الخصائص الثقافية للبلد ﻋلى أنها ﻻ ﺗتوافق مع الحقوق العالمية ويحدث هذا اﻻدﻋاء بشكل بارز في
حاﻻت النزاع.
3

ستركز هذه الورقة ﻋلى مجال الحماية الدستورية للمرأة -غير المدروسة كفاية -وستوفر أدوات لتسهيل إنشاء آليات
دستورية في فلسطين .ستقوم الدراسة بتحليل اﻷدوات المستخدمة في ﺗونس ،وكيف يمكن لفلسطين استخدام مثل هذه
اﻷدوات وإذا كانت ﺗتطلب ﺗكييفا سياقيا.

رالف وايلد
ما وراء نموذج نظرية سيادة الدولة
ﻻ يمكن للمفاهيم التقليدية للحوكمة العالمية المستندة قصرا إلى الدول ذات السيادة الحصرية أن ﺗستوﻋب السلطة التي
ﺗمارسها جهات غير ذات سيادة ،كتلك التي ﺗمارسها إسرائيل ﻋلى اﻷراضي الفلسطينية .وﻋلى الرغم من أن قانون
حقوق اﻹنسان قد أفسح المجال منذ زمن للمسؤولية غير السيادية في بعض الظروف ،إﻻ أن مشاكل وﺗعقيدات أساسية
ﻻ ﺗزال ضعيفة اﻻستكشاف وغير محسومة.
كيف يمكن معايرة اﻻلتزامات الجوهرية في قانون حقوق اﻹنسان بين مختلف الجهات الفاﻋلة المعنية ﻋندما يمارس
أكثر من فاﻋل السلطة في حالة معينة؟ وهل إخضاع إسرائيل لقانون حقوق اﻹنسان خارج أراضيها يشرﻋن أو حتى
يرسخ اﻻحتﻼل؟ ستتم معالجة هذه المسألة بالتركيز ﻋلى اﻷفكار السياسية والقانونية حول شرﻋية ﺗواجد الدولة اﻷجنبية
خارج أراضيها في حد ذاﺗها ،وكيف ﺗرﺗبط هذه اﻷفكار بما يعكس في كثير من اﻷحيان أفكارا متعاكسة حول شرﻋية
وجود الدولة في أراضيها وكيف ﺗنشأ العﻼقة بين هاﺗين المجموﻋتين من اﻷفكار ﻋند النظر في العﻼقة الجدلية بين
مسؤولية كل من الدولتين فيما يتعلق بحالة حقوق اﻹنسان في نفس المنطقة .ﺗقترح الورقة أن استحقاق ﺗقرير المصير
في القانون الدولي يلعب دورا ً حاسما ،وهو ما لم يتم ﺗحديده وﺗقديره ﻋند ﺗناول الموضوع من قبل الخبراء والمحاكم
حتى اﻵن.

ريم البطمة
المحاكم الشرعية وتصاعد مكانة اﻹجرائية القانونية
ﺗقوم البنية القانونية الحالية في فلسطين ﻋلى وجود نظام خاص للتقاضي في مسائل اﻷحوال الشخصية )الزواج،
والطﻼق والحضانة ،والنفقة( والميراث ﺗتوﻻه المحاكم الشرﻋية التي ﺗطبق قانون اﻷحوال الشخصية المستمد من الفقه
اﻹسﻼمي .ﺗاريخيا ﺗقوم فكرة إصﻼح القوانين المتعلقة بهذه القضايا ومحاكمها ﻋلى زحف للبنى القانونية المدنية
)النظامية( ،ومفاهيمها ،وقوالبها ،وﺗصنيفاﺗها ،وأشخاصها ،وإجراءاﺗها ،وأدواﺗها باﺗجاه المحاكم الشرﻋية وقوانينها
ابتداء من ﻋملية التقنين للقواﻋد المتعلقة باﻷسرة في بداية القرن الماضي ضمن قانون اﻷحوال الشخصية ،وانتهاء
بإنشاء نيابة ﻋامة شرﻋية في ظل السلطة الفلسطينية ،مرورا بتزايد أﻋداد المحامين والمحاميات المترافعين أمام
المحاكم الشرﻋية .فقد أجرت السلطة مجموﻋة من التغييرات اﻷساسية في البنية المؤسسية واﻹجرائية للمحاكم الشرﻋية
ﺗشمل ﺗدرجا في المحاكم ﺗتماﺛل مع مؤسسات القانون المدني .هذا وﺗصب مطالب الحركة النسوية ومنظمات حقوق
اﻹنسان باﺗجاه القانون ومحاكمه ﻋلى مطالبات قانونية موضوﻋية ﺗعنى بمدى مﻼئمة القانون للمعايير الدولية المتعلقة
بحقوق المرأة ووصولها إلى العدالة ،وأخرى إجرائية ضمن المعايير اﻹجرائية للقانون المدني )النظامي( .بناء ﻋلى
ﻋمل ميداني داخل المحاكم الشرﻋية وخارجها فإن هذه الورقة ستقوم بتتبع ديناميكيات الزحف القانوني اﻹجرائي نصا
وسياقا داخل المحاكم الشرﻋية وانعكاسات هذا ﻋلى الحقوق ومناليتها.

جون رينولدز
اﻷممية في صورة قانون :التضامن المعادي لﻼستعمار ومحكمة راسل حول فلسطين
يشير اﻹﻋﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان ،في المادة اﻷولى ،إلى العقل والضمير اللذين نمتلكهما كبشر ،ويحثنا ﻋلى
التصرف ﺗجاه بعضنا بعضا في ﺗضامن وقرابة )"اﻷخوة"( .إن إحدى الطرق في التاريخ الحديث التي سعى من خﻼلها
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أناس ذوو وﻋي سياسي للتحرك بهذه الروح ﺗجاه المجتمعات المضطهدة والمحاصرة  -في ﺗحد لديناميكيات السلطة
المؤسسية الرسمية ،والتحيزات والصمت  -هي من خﻼل ﺗشكيل المحاكم الشعبية وهيئات الضمير .ﺗسعى هذه الورقة
إلى التأمل في ﺗجربة محكمة راسل بشأن فلسطين ) (2014-2010كمحاولة لتطبيق روح التضامن اﻷممي لحقوق
اﻹنسان ،وﻋلى الفضائل والعيوب التي ﺗنشأ ﻋن محاكاة هذا النموذج  /هذه العملية القانونية .كما ستقوم الورقة بتقييم
مساهمة مشروع محكمة راسل فيما يتعلق بمكافحة اﻻستعمار  /إنهاء اﻻستعمار من خﻼل دراسة اﻷدوار الخاصة التي
يقوم بها المشاركون المكافحون ضد نظام التمييز العنصري )اﻷبرﺗهايد( واﻷمريكيون من أصل إفريقي والسكان
اﻷصليون.

سوجيث إكزافيير
مجمع حقوق اﻹنسان :هل يشكل موقعا لتحرر الملونين؟
ﺗتطرق هذه الورقة إلى إصرار منظري الدراسات العرقية النقدية ) (Patricia Williamsوﻋلماء السكان اﻷصليين
) (Robert A. Williamsﻋلى إﻋطاء قيمة لحقوق اﻹنسان المكرسة في اﻹﻋﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان .ﺗشكك
هذه الورقة في أهمية مشروع حقوق اﻹنسان في لحظتنا الحالية .وﺗسأل لماذا يتوجه اﻷشخاص الملونين إلى اﻹﻋﻼن
العالمي لحقوق اﻹنسان )وحقوق اﻹنسان( كموقع للتحرر؟ ستساﻋد هذه اﻷسئلة في إلقاء الضوء ﻋلى منظور ﺗاريخي
ودقيق متأصل في اﻻستعمار واﻹمبريالية واﻻستعمار اﻻستيطاني حول اﻹﻋﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان.

أوشا ناتاراجان و كيشان خوديه
المصادر الطبيعية والبيئة في فلسطين :حقوق اﻹنسان وما ﻻ يقال
ﺗكشف حقوق اﻹنسان ﻋن ﻋدم المساواة في أسباب وآﺛار التدهور البيئي .ومع ذلك ،فإن حقوق اﻹنسان ،من خﻼل
ﺗوافقها مع الرأسمالية المعولمة ،ﺗُم ِ ّكن نموذجا إنمائيا َمعيبا يشكل سببا للتدهور البيئي .كما يديم هذا النموذج اﻹنمائي
المهيمن ﻋدم المساواة في السلطة والثروة داخل الدول وفيما بينها ،ويحرم الشعوب من السيادة ﻋلى مواردها الطبيعية
ويستثمر في سيطرة النخب العالمية .ﺗمثل فلسطين مثاﻻ متطرفا ﻋلى سيطرة هذه النخب ﻋلى الموارد الطبيعية التي
ﺗحرم الشعوب من السيادة واﻻزدهار اﻻقتصادي واﻻستدامة البيئية .ﺗجادل هذه الورقة بأن لغة حقوق اﻹنسان ﺗموه
استحالة التوفيق بين العولمة وحدودها اﻹيكولوجية.

فاتح عزام
تجاوزا للثنائيات :مكامن التحرر السياسي في حقوق اﻹنسان
يكرس الثنائية التي ﺗضع السياسة
أن الجدل حول جدوى حقوق اﻹنسان في سياق نضال الفلسطينيين من أجل التحرر قد ّ
والقانون في ﻋﻼقة ﺗضاد .ورغم مشروﻋية ﺗساؤل من هذا القبيل ،ﻷن الحقوق هي مسألة أخﻼقية وقانونية وسياسية
في آن معا ،إﻻ أن غياب آليات فعالة ﻹنفاذ معاهدات حقوق اﻹنسان يفضي إلى طغيان السياسة ﻋلى أية اﻋتبارات
أخرى .لقيت معركة حقوق اﻹنسان الفلسطينية نجاحا في الحلبة الدولية ،ويبرهن التأييد الساحق لفلسطين في المحافل
الدولية ﻋلى ذلك ،لكن هذا النجاح لم يصل إلى فلسطين التي ﻻ ﺗزال ﺗعيش في الحقبة اﻻستعمارية .كما حقق العمل
السياسي بعض المكاسب ﻋلى الصعيد الدولي ،ويتجلى ذلك في الدﻋم السياسي الواسع ،ولكن مرة أخرى ،ما زلنا نعيش
استعمارا يوميا.
إذا فشلت حقوق اﻹنسان في ﺗحرير فلسطين حتى اﻵن ،فالطرق اﻷخرى فشلت أيضا .ما نحتاجه هو حركة سياسية
واجتماﻋية ﺗحمل حقوق اﻹنسان كمطلب أساسي لها وﺗوسع رسالتها إلى ما وراء فلسطين للعمل مع الحلفاء في الحركة
المناهضة لﻼستعمار والمعادية للعنصرية المتنامية في جميع أنحاء العالم.
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ع ّمار دويك
القانون الدولي كأداة للتحرر الوطني؟
ازداد في اﻵونة اﻷخيرة ﺗوظيف مص طلحات القانون الدولي ض من خطاب الحركة الوطنية الفلس طينية بما في ذلك
حركة حماس )وفق ميثاقها الجديد( .بل إن القيادة الفلس طينية ،ممثلة بمنظمة التحرير والرئيس ،ﺗعتبر موض وع
"ﺗدويل الص راع" واللجوء المتزايد إلى اﻻنض مام إلى مزيد من اﻻﺗفاقيات والمنظمات الدولية هو حجر اﻷس اس في
اﻻستراﺗيجية الجديدة للتحرر وإنهاء اﻻحتﻼل ،بعد اﻻﻋتراف بفشل خيار التفاوض وأيضا بعد ﺗخليها ﻋن خيار العمل
العس كري .هذا التوجه الجديد يطرح ﻋدة ﺗس اؤﻻت حول مدى فاﻋلية القانون الدولي كأداة للتحرر الوطني ،في ظل
ﺗجارب حركات التحرر من اﻻس تعمار في المنتص ف الثاني من القرن الماض ي ،وفي ظل الطبيعة الخاص ة للقانون
الدولي الذي يفتقر إلى آليات ﺗنفيذ ذاﺗية منفص لة ﻋن إرادة وفعل الدول .كما يطرح ﺗس اؤﻻ حول مدى اس تفادة القيادة
وﺗوظيفها اﻷمثل للقانون الدولي بمس توياﺗه المختلفة )القانون الدولي العام ،القانون الدولي لحقوق اﻹنس ان ،والقانون
الدولي اﻹنس اني ،والقانون الجنائي الدولي(؟ ﺗقترح الورقة الحجة القائلة بأن القانون الدولي هو إطار هام يمكن
ويجب ﺗوظيفه في س ياق إنهاء اﻻحتﻼل ،لكنه غير كاف بمفرده وإنما يجب أن ﺗرافقه ﺗحركات ﻋلى مس توى المجتمع
المدني العالمي وﻋلى مستوى العمل الثنائي مع الدول باﻋتبارها الﻼﻋب اﻷساسي في القانون الدولي ،وأن هناك آفاقا
كبيرة في القانون الدولي لم يتم اس تثمارها ،كذلك يجب إدخال إص ﻼحات بنيوية ﻋلى النظام الس ياس ي وﻋلى خطاب
الحركة الوطنية وﻋلى استراﺗيجيات النضال المحلية بما يدﻋم اﻻستراﺗيجية الجديدة.

سحر فرنسيس
الحركة اﻷسيرة الفلسطينية ما بين التحرر واستراتيجيات الدفاع القانوني
ﺗركز المداخلة ﻋلى الدور الذي لعبه اﻷسرى في النضال ضد سياسات القمع والتطويع الذي مارسته قوات اﻻحتﻼل
من خﻼل القوانين واﻹجراءات التي فرضت ﻋلى اﻷسرى داخل سجون اﻻحتﻼل .أدوات هذا النضال التي ﺗعددت
وﺗباينت وكان أصعبها اﻹضرابات الفردية والجماﻋية ﻋن الطعام .كيف ﺗأﺛرت الحركة اﻷسيرة بتراجع الحركة الوطنية
الفلسطينية كحركة ﺗحرر؟ اﻻدﻋاء اﻷساسي هو أن ﺗراجع دور الحركة اﻷسيرة ناﺗج ﻋن انهيار المشروع الوطني.
ولهذا فإن أي استراﺗيجية دفاع قانونية لضمان ﺗحرير اﻷسرى يجب أن ﺗرﺗبط بمشروع وطني شامل.

شعوان جبارين
القضايا اﻻقتصادية  -اﻻجتماعية وحقوق اﻹنسان في مرحلة التحرر الوطني
ﺗتناول المداخلة موضوع الحقوق اﻻقتصادية اﻻجتماﻋية في بنية قانون حقوق اﻹنسان من منظور المدارس والنظم
اﻻقتصادية اﻻجتماﻋية المختلفة ،ﺗمهيدا ﻹسقاط هذه الحقوق )ﺗطبيقيا وﺗحليليا( ﻋلى مرحلة التحرر الوطني التي غالبا
ما يتم خﻼلها إهمال هذه الحقوق لصالح الحقوق السياسية .وﺗحاجج المداخلة أن هذا اﻹهمال يؤدي إلى إضعاف مقومات
الصمود والمنعة المجتمعية من جهة ويؤدي إلى نشوء وﺗقوية مراكز قوى اقتصادية ،وأﻋمال ﺗجارية "مرﺗبطة" ،ﺗؤﺛر
سلبا ﻋلى حماية الحقوق السياسية والمدنية .وﺗركز الحجة ﻋلى أن الحالة الناشئة من غياب التوازن بين الحقوق ﺗلحق
الضرر بمحورية وﺗكاملية الحقوق كافة وبخاصة في مرحلة التحرر الوطني .وبالطبع ،سيتجاوز نقاش موضوع
التحرر الوطني واﻻحتﻼل حدود قانون حقوق اﻹنسان ،وسيشمل ﺗحليل منظمات قانونية أخري )القانون الدولي،
القانون اﻹنساني الدولي( مع التركيز ﻋلى حقوق اﻹنسان.
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