
 

 
 أوراق تقدیم إلى دعوة

 والعشرین الثامن السنوي مواطن لمؤتمر
 الصمود واستراتیجیات العمل مساحات تضییق المجتمعي: التغییر فاعلو

 2022 األول/أكتوبر تشرین 8و 7 والسبت، الجمعة یومي عقده المزمع
 ذاتھ الوقت في االفتراضي الفضاء وعبر بیرزیت جامعة حرم في ھجین بترتیب

 على الدولیة المؤسسات سیطرة وإحكام ،العالم في النیولیبرالیة والسیاسات الرأسمالي النظام لتغوّ  ظل في
 األحزاب وسیطرة ،الشعبوي الخطاب تصاعدو ،اإلقراض وسیاسات ،النقد وصندوق الدولي كالبنك ،الدول

 بالتاليو ،االقتصادي واالستغالل القمع ووسائل الھیمنة أدوات تطورو الدول، من العدید حكومات على الیمینیة
ً  الوقوف ضرورة تأتي ،يالمجتمع التغییر فاعلي على ساحاتالم تضییق  في التغییر فاعلي واقع أمام جدیا

 سبل في والتفكیر والالتنظیم، الفردانیة قیم انتشار عن بعیداً  ،الجذریة التغییرات إحداث ىلإ الساعین لمجتمع،ا
 وغیر المنظمة والمجموعات والحراكات والجماعات واألفراد للمؤسسات والعمل الصمود واستراتیجیات

 المجتمع. في تغییرإحداث  ىلإ یسعى من وكل المنظمة،

 خالل من سواء المساحات، تضییق على كبیر أثر لھا كان ،وتجلیاتھا كورونا جائحة إنف العالمي، الصعید وعلى
 ،والتضییقات القمع من مزید لفرض الدول بعض في الظرف ھذا واستغالل والطوارئ، الحظر قوانین فرض

 الخوف من حالة تسودھا استثنائیة حالة وخلق والمراقبة السیطرة أجل من التكنولوجیا استخدام في والتزاید
 في المشاركة عن األفراد عزوف الجائحة عززت إذ ؛لألفراد الشخصیة األبعاد على حتى أو ،والرعب

 الصغیرة. المجموعات ضمن أو ،الفردیة العزلة إلى والمیل العامة، المساحات
 العدید بروز نالحظ ،)depoliticization( للسیاسة النافي التوجھ حالةو الفردانیة قیم بروز من رغمال وعلى

 حقوق عن لدفاعا ىلإ ساعیة ومنظمات ونقابیة، وسیاسیة اجتماعیة حراكات في الجمعي التنظیم محاوالت من
 األشكال، بمختلف الدولة، أجھزة قمع ادیزدا مقابل في والنازحین، الالجئینو األجانب، حقوق خاصةوب اإلنسان،

 واألحزاب والجماعات المنظمات عمل تقید قوانین فرض نحو االتجاه أو األمن، أجھزة خالل من المباشر كالقمع
ً  التقیید یصل إذ ،واإلعالم  إلى إضافة للسامیة، معادیة أو كإرھابیة وتصنیفھا األجسام بعض حظر إلى أحیانا

 في المتطرف للیمین صعوداً  تشھد التي األوروبیة، الدول من عدد في التوجھ ھذا ویبرز اإلسالموفوبیا، ظاھرة
ً  نالحظ الالتینیة، أمریكا دول وفي  .باألجان ضد بالعنصریة تجاھر التي حكوماتھا  االجتماعیة للحراكات نھوضا
 السكان وحقوق والبیئة، الطبیعیة، والموارد األرض عن الدفاع إلى والساعیة المنظمة، الیساریة والسیاسیة
 قمع ازدیاد من رغمال على السیاسیین، والمعتقلین والنازحین، والالجئین والنساء، والمزارعین، األصلیین،

 والشركات ،لألوطان العابرة والشركات الدولیة المؤسسات وھیمنة نفوذ توسع ظل في خاصةوب ،لةالدو أجھزة
 المستمرة األمریكیة المتحدة الوالیات محاوالت إلى إضافة الطبیعیة، الموارد استغالل ىلإ الھادفة االستخراجیة

ً  ومحاصرتھا ،الالتینیة أمریكا دول من عدد على للسیطرة ً  اقتصادیا  مصالح وارتباط عسكریاً، وحتى وسیاسیا
 القائم. الوضع على بالحفاظ ،الحاكمة النخب خاصةوب محلیة، قوى

 بعد أوضح بشكل السطحلى ع ظھرت التي المتراكمةو التاریخیة اإلشكالیات نالحظف ،العربیة الدول في أما
 حلیفة، عالمیة قوى مع بالتنسیق الرجعیة القوى بقیادة العربي العالم تشكل عادةإ ومحاوالت ،2011 عامال ثورات

 ،للتغییر محاولة أي جھاضإو ،الدماء من المزید وسفك ،التحرر حركات ةوشیطن ،الشاملة القمع ومظاھر



2 

 الصعبة، الحیاتیة والظروف الفقر معدالت ارتفاع ظل في واألمان العیش لقمة عن البحث في الشعوب وإرھاق
 والسیاسي. المجتمعي التنظیم ومحاوالت ،والمبادرات ،العام الحیز في المشاركة عن عزوفھم وبالتالي

 وضیاع ،الجمعي العمل في تفككالو والتقسیم والشرذمة الرؤیة فقدان من حالة نرى فلسطین، صعید على
 على سواء ؛السلطة قبل من المتبعة والممارسات التضییقات وتبرز والسیاسیة، واالجتماعیة الوطنیة المشاریع

 القرارات أو إغالقھا،و عملھا على الرقابةو المنظمات من عدد حظر أو االعتقاالت، أو الحریات، تقیید مستوى
 تكبیل إلى والدولیة المحلیة اتالسیاس قبل من سعيب سنوات منذ الحالة وتتسم  المالیة. الرقابة إلى إضافة بقانون،
 ،االجتماعیة الحمایة وشبكات االجتماعي الضمان وغیاب األمن، وغیاب واالستھالك، ین،الدَّ  بسالسل الشعب

 األدواتو عاماً، سبعین من أكثر منذ الفلسطیني الشعب یعیشھا التي االستعماریة الحالة تجلیات جانب إلى ذلك
 محاوالت أي وإحباط ،الفلسطیني النضال جماح كبح في االستعمار یستخدمھا التي والمتطورة المتجددة

 باإلرھابیة. الفلسطینیة واألجسام المنظمات وصم ىلإ الدائم والسعي الجمعي، والعمل للتنظیم ومبادرات

 في فلسطین، في المجتمعي التغییرفاعلي  على العمل مساحات تضییق تجلیات فھم إلى المؤتمر یھدف ھنا، من
 مفاھیم ضمن ،العام الحیز في مستقل بشكل عملالو الصمود إمكانیات حول وعمیق عام نقاش لفتح محاولة
ً  تفرضھا، التي والمعیقات السلطة قمع عن بعیداً  واالجتماعیة، الوطنیة والبرامج والرؤى ،المنظم العمل  وبعیدا

 ،العالميو اإلقلیمي اإلطار ضمن یةفلسطینال الحالة فھمو العمل، مساحات تضییق في االحتالل دور عن
 ،ةالساعی ةالعالمی السیاسات ضمن ،الدول مختلف في يالمجتمع التغییر وفاعل یواجھھا التي والتضییقات

 .والمنظم الجمعي عملال مساحات تقویض ىلإ ،باألساس

 ومحاوالت المجتمعي، التغییرفاعلي  على العمل مساحات تضییق قضیة والعشرون الثامن مواطن مؤتمر یعالج
ً  الفلسطیني الصعید على الصمود، واستراتیجیات العمل  إذ  عموماً. العالميو اإلقلیمي ینوالصعید ،خصوصا
 وفعل ،المجتمعي التغییر لفاعلي العمل بمساحات المرتبطة النظریة المفاھیم وتأطیر تحلیل إلى المؤتمر یسعى

 في المجتمعي العمل وأطر مساحات على الضوء تسلیط خالل من العام، الحیز ضمن االجتماعي التغییر
 دراسیة. وحاالت عملیة قضایا خالل من ذلك واستعراض صموده، استراتیجیات تعزیز وآلیات فلسطین،

 القضایا من عدد حول نقاش فتح فيلمساھمة ا بل السحریة، والحلول اإلجابات إیجاد ىلإ المؤتمر یھدف ال
 یلي: مام كلٍّ  حول التساؤل وضرورة شرعیة نرى ھنا ومن واألسئلة، والمفاھیم

ً  زالی ال والسیاسي المجتمعي التنظیم ھل  صعید وعلى الفردي الصعید على اإلقراض سیاسات ظل في ممكنا
ً زال ی ال التغییر ھل بالدیون؟ إرھاقھا تم التي الدول  النیولیبرالیة السیاساتو الفردانیة القیم سیطرة ظل في ممكنا

 المسیطرة الطبقة فكر وتعمیم إنتاج إعادة ضمن المجتمعي التغییر يفاعل دور یأتي ھل المتبعة؟ والدولیة المحلیة
 وأجسام مؤسسات خلق على السلطة تعمل ھل ؟ممكن المجتمعي التغییر لفاعلي واالستقاللیة الحیاد ھل وقیمھا؟

 جوھر تمس ال التي المسموحة الحدود ضمن المجتمعي التغییر فاعلي دور لصیاغة محاولة في مكانھا لتحلّ 
 العام؟ الحیز على الخاص القطاع سیطرة ظل في المجتمعي التغییر فاعلي عمل حدود ھي ما ؟السلطة وجود

 المال رأس مع بل ،حسبف الحاكمة والنخب السلطة مع لیس مواجھة في المجتمعي التغییر فاعلو صبحأ ھل
 والدور اإلصالح إطار في التغییر مساحات صیاغة تمت ھل كذلك؟ لألوطان والعابرة الخاصة والشركات

 مؤسساتھ وإضعاف تفتیتھ في یساھم قطاعیة أجسام وخلق المجتمع قضایا تفتیت ھل ؟المجتمعي يالخدم
 المجتمعي التغییر فاعلي على العربیة الحكومات تطبیع أثر ھو ما المجتمعي؟ التنظیم ومحاوالت وحراكاتھ

 والسیاسیة؟ االجتماعیة حراكاتالو
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 المؤتمر: محاور
 التغییر لفاعلي العمل مساحات على بالتركیز القضایا، ھذه والعشرون الثامن السنوي مواطن مؤتمر سیناقش

 محاور: ةأربع ضمن القضایا ھذه المؤتمر وسیعرض  العام. الحیز ضمن االجتماعي التغییر وفعل ،المجتمعي
 

 العمل ،االجتماعي التغییر العمل، مساحات :منھا ،المفاھیم من عدد حول ونقاش نظري تأطیر األول: المحور
 حالة المتقلص، المدني الفضاء على كورونا ةحجائ تأثیر العام، الحیز الجمعي، والعمل الفردي

 بین والحدود بالفصل یتعلق فیما العربیة المجتمعات في منھا نعاني التي الوضوح وعدم المیوعة
 من یحدث وما والسیاسیة، االجتماعیة والحراكات والحكومة والنظام والدولة والمجتمع السلطة

 في التدخل "عدم ومبدأ ،الدولة" سیادة "حمایة مبدأ تحت الدیكتاتوریة األنظمة في سلطوي قمع
 .يالمجتمع العمل ومساحات الحریات قمع أي "،للدول الداخلیة الشؤون

 واالحتالل، ،الخاص والقطاع ،السلطة تضییق بین فلسطین، في يالمجتمع التغییر فاعلو الثاني: المحور
 الخصوص، وجھ على الفلسطینیة، الحالة نقاش إلى المحور ھذا یتطرق  األجنبي. والممول

 غیر المؤسسات في العاملین أكانوا سواء ؛المجتمعي التغییر فاعلو منھا یعاني التي والتضییقات
 النقاباتو السیاسیة، األحزابو ،والسیاسیة واالجتماعیة والشبابیة الطالبیة الحراكات مأ الحكومیة،

 .لتغییرا ىلإ الساعیة المبادرات أشكال ومختلف ،والتعاونیات والمھنیة، العمالیة

ً  المجتمعي التغییرفاعلي  على العمل مساحات تضییق الثالث: المحور  ضمن فلسطین وفھم وعالمیاً، إقلیمیا
 یتعرض التي االغتیال ومحاوالت واالعتقاالت والقمع التھدیدات المحور ھذا یناقش  اإلطار. ھذا
 االجتماعیة الحراكات فين یوالناشط ،نساناإل حقوق عنن یكالمدافع ،المجتمعي التغییر فاعلو لھا

 مناطق في أكثر الصورة ھذه تتضح ربما  .المدني المجتمع منظمات فين یوالعامل ،والسیاسیة
 وبعض الالتینیة وأمریكا إفریقیا في ؛عربیة غیر مأ عربیة دوالً  أكانت سواء فلسطین، خارج

 المؤسسات سیطرة تأثیر فھم في لمساھمةا ىلإ المحور ھذا یسعى كما  عدیدة. واألمثلة آسیا، دول
 حدود وتقیید ترویضھا وبالتالي الدول، من العدید على لألوطان العابرة والشركات الدولیة

 الوقت في یةوالشعب الحكومات وتصاعد النیولیبرالیة السیاسات جانب إلى استقاللھا، وإمكانیات
 التغییر. لفاعلي الجماعي العمل بمساحات ذلك وارتباط ،ھذات

 في لتفكیرا ىلإ المحور ھذا یسعى  المجتمعي. التغییر لفاعلي والعمل الصمود استراتیجیات الرابع: المحور
 تنظیم أسالیب في والبحث استراتیجیاتھ، وتعزیز ،المجتمعي التغییر لفاعلي الصمود أدوات
 والعمل والتمویل، البدیل، اإلعالم بوسائل یتعلق فیما البدائل في التفكیر وإمكانیات العمل،

 والسیاسیة. المجتمعیة واألفراد والحراكات المنظمات أطراف بین والتضامن المنظم، الجماعي

 :األوراق تقدیم
 مباشرة اإللكترونیة الصفحة خالل من كلمة، 250 حدود في المداخالت، أو األوراق ملخصات ترسل

)www.muwatin.birzeit.edu( اإللكتروني البرید عنوان إلى إرسالھا طریق عن أو: 
Muwatin@birzeit.edu أو المحاور بأحد تتعلق أن على ،2022 یولیو/تموز 15 أقصاه موعد في 

 اختیار سیجري  دقیقة. 20 المداخلة أو الورقة لعرض المخصصة المدة ستكون  أعاله. نةالمضمّ  الموضوعات
 جلسات على التوزیع وإمكانیة ،الموضوعات في التنوع مراعاة مع ،المرسلة الملخصات على بناء األوراق
 .باالختیار عالقة ذات كأسس ،مختلفة
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