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 مسودة قید التدقیق)( ملخصات المداخالت
 

 مضر قسیس
 استالب الحیز العام، واستیطانھ، والنزوح عنھالثورة المضادة تستبق الثورة: 

الحیز العام مفھوم مجرد ال یشیر إلى شيء ملموس، بل إلى مجموعة تفاعالت نطلق على النطاق الذي تحدث فیھ اسم الحیز 
القات غیر العام. التفاعالت التي ترس�������م حدود الحیز العام تمتاز بكونھا ذاتھا اآللیة التي یتم من خاللھا تش�������كیل طبیعة الع

تلك المتعلقة بالنظام الس��یاس��ي وعالقات  ،. ومن ض��من ھذه الش��روطھاوأص��ول ھا،وقواعد ھا،وش��روط ،الحمیمیة بین الناس
فإن الصراعات االجتماعیة بشأن تغییر الواقع  ،ولذلك ة التاریخیة في مجتمع ما.بوكل ما من شأنھ تحدید معالم الحق ،اإلنتاج

ولذلك، فإن عملیات تض����ییق  ص����راع حول الحیز العام. ،بالض����رورة ،ھي ،ش����أن اتجاه تغییرهأو الحفاظ علیھ وتعزیزه، وب
ھي أدوات القوى االجتماعیة الرجعیة والمحافظة، المس����تفیدة من الوض����ع الراھن، وتعمل على قمع  ،واس����تالب الحیز العام

اس����تخدامھا، فھناك التعقیم، واإلجھاض، محاوالت التغییر بش����تى الطرق. وتتنوع تقنیات قمع التغییر حس����ب طبیعتھا ووقت 
والتش�����ویھ، والخنق، والتغریب، واإلحالل، واالس�����تیطان، والمص�����ادرة، وكلھا موجھة نحو أحد ثالثة أمور: األول، ھو منع 
نش����وء فعل التغییر، مثل كبح اإلرادة عن طریق التأطیر الفكري (األیدیولوجي)، أو إنش����اء الوعي الزائف وتحویل القض����ایا 

عا ثاني، ھو إعادة توجیھ فعل التغییر نحو ھدف آخر، مثل ال ھا في حیز خاص؛ وال یا حمیمیة تكون معالجت مة إلى قض��������ا
 ،الش��عبویة أو اختزال االعتراض الس��یاس��ي بنقاش الس��یاس��ات؛ والثالث، ھو القیام بفعل مض��اد لفعل التغییر عن طریق القمع

 وما إلى ذلك. ،والسجن ،والنفي ،واإلبعاد ،والطرد ،والمصادرة
أن توسیع  منرغم ال علىو ولما كان كل فعل تغییر یعید تشكیل الحیز العام، فإن اتساع الحیز العام ھو الداللة على أثر الفعل.

في مقومات نجاح أفعال التغییر. ھذا  مطرداً  یحدث تغییراً  ،بشكل مستمر ،إن توسیعھفالحیز العام ال یعني بالضرورة تغییره، 
لذي یجعل الصراع بشأن الحیز العام قضیة بغض النظر عن موضوع الصراع. وتشكل قضیة الحیز العام السبب ھو السبب ا

 ً ذلك ألن الحیز العیني لسیرورة كل فعل یشكل وغیابھ العیني،  منرغم ال علىعن الحیز العام  في تمكیننا من النضال دفاعا
  حتى وإن تعلقت بمواضیع مختلفة. ،تراكمیة إذا توالت في اتجاه محدد للحیز العام. ھكذا تكون أشكال التغییر مشكالً  عنصراً 

وتدرأ عنھ سالبیھ،  ،الحیز العام حررُ التعّلم، والنضال الوطني، والنضال النقابي، والنضال النسوي، كلھا وغیرھا أفعال تغییر تُ 
 .والساعین إلى احتكاره

 حبیببي أرلى 
 ثّوار بال ثورة

نفس��ي" ھي جملة رددھا الكثیر من "الثّوار" في الفترة األولى من االنتفاض��ة الش��عبیة التي بدأت في لبنان في أنا ال أمثل إال "
غیاب التنس���یق والقیادة ترافق مع ش���عارات كبیرة ما لبثت أن ش���تّتت المحتجین ثم تالش���ت (إس���قاط   .2019تش���رین األول 

لن یعني كلن، إس��قاط النظام األبوي، إس��قاط حكم المص��رف، وإلغاء النظام، إس��قاط المنظومة، تبدیل كل الطبقة الس��یاس��یة، ك
قون، مع  ،وص��ل بعض ممثلي الثورة إلى مجلس النواب الطائفیة (الس��یاس��یة؟)).  وما زالت المعض��لة ھي ذاتھا: مع من ینس��ّ

لتعامل على القطعة" من یجتمعون، ألیس��وا محكومین "بالتعامل" مع بعض من الطبقة التي أرادوا إس��قاطھا؟ ألیس��ت عبارة "ا
 عن ضیق مساحة التغییر الفعلي؟ التي یستعملھا النواب "التغییریون" تعبیراً 

أین ھم المحتّجون الیوم؟ بعد انفجار المرفأ ومع تحلیق الدوالر األمیركي (أو انھیار العملة المحلیة)، وانقطاع الخبز والدواء 
 ً مس����ألة حزب هللا، و"االحتالل اإلیراني"، والنازحین الس����وریین،  في الطرقات.  یكاد النقاش ینحص����ر في ال نس����مع ص����وتا

أمام ھذا المش��ھد، من المھم أن نحاول أن نفھم لماذا تأخرت المطالبة بالتغییر في لبنان؟ ما   وترس��یم الحدود البحریة. ،والغاز
 الذي دفع األفراد والجماعات إلى التحرك في ذلك التاریخ بالذات؟

سات القمع، نابعالمداخلة تجادل أن  سیا ً  ،تقلّص مساحات التغییر الناتج عامة من  من تناقضات الثورة (الغائبة) وعدم  ،أیضا
 قدرتھا على تحدید األولویات.
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 لحامالحمد أ
 الالتسییس: انكماش الفعل مع انكماش الحیز لكبح فواعل التغییر االجتماعي

مثل استالب  ؛اإلنتاج االجتماعيعادة إتعمیق النقاش حول تقنیات ھیمنة النظم النیولیبرالیة على عملیة لى إتسعى ھذه الورقة 
"الطریق الثالث"، ومنھج ـ�����������الحیز العام، وتقلّص المس����احة المتاحة أمام الفواعل المجتمعیة المختلفة، والترویج لما عرف ب

على كبح إحداث التغییر االجتماعي الذي  تعمل ھذه التقنیات مجتمعةً   ) المرافق لھ.De-politicization"الالتس�������ییس" (
ثل الش�������ركات وغیرھا. یة م عل النیولیبرال یھ تغول الفوا لذي یتعّمق ف ّحاً، في الوقت ا قاش   بات مل ھذه الورقة بن تختص 

الفاعلة، وأثر ذلك على فرص أھم أدوات النظم النیولیبرالیة الموجھة لكبح المش���اركة الس���یاس���یة  ىحدإالالتس���ییس باعتباره 
ومن ثم استخدامھ إلحداث التغییر االجتماعي ذاتھ  ،على استعادة الحیز العام ،والً أ ،تشّكل قوى وفواعل سیاسیة جدیدة، قادرة

 خارج اإلطار النیولیبرالي المفروض.
فت األیدیولوجیا واض���محل مع یش���ھد عالمنا الیوم ما یش���بھ اإلجماع على أننا نعیش في عص���ر "ما بعد الس���یاس���ة"، حیث اخت

التقنیة للمجتمعات، واختزال  اإلدارةاختفائھا الفرق بین الیمین والیس���ار لص���الح نش���وء طریق ثالث تتلخص خص���ائص���ھ في 
أو ما بات یطلق علیھ "الدولة  ،)establishment(احتكار) العمل السیاسي فیما یجري ضمن مكونات المؤسسة السیاسیة (

باعتبارھا الجھة الوحیدة المخولة بممارس���تھا، وحص���ر إمكانیة المش���اركة الس���یاس���یة في الس���یاس���یین  ،وأجھزتھا ،العمیقة"
) عن االقتص�����اد De-politicizationالمحترفین، والمؤس�����س�����ات التمثیلیة التابعة للدولة مثل البرلمان، ونزع التس�����ییس (

 كحیز أساسي لممارسة السیاسة خارج أجھزة الدولة. والمجتمع، وھیمنة الدولة والشركات على الحیز العام، مقابل تقویضھ
التعاطي مع التناقض����ات الس����یاس����یة التي یترتب علیھا ما ھو اقتص����ادي لى إفي ھذا البعد الثالث ما بعد الس����یاس����ي، یُص����ار 

غیر  واجتماعي، باعتبارھا إجراءات ومعض��الت س��یاس��اتیة یقوم خبراء التكنوقراط بعالجھا ض��من إطار العمل النیولیبرالي
القابل للمس���اءلة أو المّس أو الطعن، وھو ما یجعل من األطروحات والتدخالت والمعالجات االقتص���ادیة واالجتماعیة محددة 

 .ةالعمل النیولیبرالي المھیمن أو بالسوق الحرطار إالتشكیك في  بإمكانھامسبقاً، إذ لیس  واألفقالسقف 
سعة  سة وا سیا شكل شعارات "انتھاء األیدیولوجیات"، و"نھایة التاریخ"، و"الطریق الثالث" عناوین النتھاج وتطبیق حركة/ ت

 ىحدإوجاء اس�تخدام ھذا المنھج باعتباره  وتفكیك بناه الس�یاس�یة والمنظمة.  ،وممنھجة من عملیة نزع التس�ییس عن المجتمع
ومنعھا من إحداث، أو حتى تخیّل، أي تغییر  ،یولیبرالیة لكبح فواعل التغییر االجتماعيالتي تس���تخدمھا النظم الن األدواتأھم 

 الدولة.نظمة أاجتماعي من خارج 
 جویدة منصور

 امرأة تنھض كصانعة تغییر مجتمعي في جنین: تحدیات وآفاق
كمنش����ئ للوظائف واإلیرادات، ووس����یلة لص����نع  ،اقتص����ادي على نطاق واس����ع-اجتماعيكمحرك  ،یس����تخدم التراث الثقافي

في ظل الظروف  بما في ذلك فلس��طین.  ،في البلدان النامیة وص��مودهاس��تراتیجیات القض��اء على الفقر، وأداة لتنمیة المجتمع 
وم الص����مود لیس مجرد مفھ واالحتالل، یحاول المجتمع الفلس����طیني إثبات ص����موده.  ،وانعدام األمن ،الحالیة من عدم الیقین

ً أیض����� ،بل إنھ ینطوي جیوس�����یاس�����ي،-اجتماعي والموارد  المزمنة،على عمل جماعي للنجاة في ظل االحتالل، والش�����دائد  ،ا
في االس�������تخدامات  ،2021و 2019 نعامیالالتي أجریت بین  الدراس�������ة، تبحث  والبنیة التحتیة غیر المالئمة. المحدودة،

التي  ،التنمیة المجتمعیةالمجتمع المدني الوطنیة والدولیة في برامج مؤس�����س�����ات الكثیرة للتراث الفلس�����طیني من قبل مختلف 
ومراكز نسویة  اتم اختیارھمتركز الدراسة على عمل جمعیتین قاعدیتین   شین.النساء والشباب المھمّ  ،في الغالب ،تستھدف

واجھھا ھؤالء تتھدف الدراس��ة إلى اس��تكش��اف التحدیات والقیود التي   ."نس��اء من أجل النس��اء" ھاتفي محافظة جنین أس��س��
في  المانحة والفاعلة تمكین النس����اء والفتیات في المنطقة األقل جاذبیة في الض����فة الغربیة للجھات ىلإالنس����اء أثناء س����عیھن 

ال س�����یما مع  عملھن،ظ على على عالقات القوة للحفا بحث في الطرق التي تفاوض�����ت بھا ھؤالء النس�����اءتو مجال التنمیة. 
للتعامل مع ھا نطورالتي  الص�مودعالوة على ذلك، تس�تكش�ف الدراس�ة التعاون وأدوات  والدعم الحكومي.  محدودیة التمویل

وبلدات أخرى في محافظة جنین)  ،التجارب المؤلمة (على س�������بیل المثال، الھجوم اإلس�������رائیلي المس�������تمر على مخیم جنین
 .والھشاشة االقتصادیة

 إبراھیم ربایعة
 الفوضى المشتبكة مقابل الطبقة المسیطرة: السیطرة االستعماریة ومقاومتھا في جنین

، زارت وزیرة الخارجیة األمیركیة كوندالیزا رایس مدینة جنین، في س������یاق دعم اإلدارة األمیركیة للحراك 2008في العام 
 كان مریعاً، وس���تص���بح نموذجاً للس���الم.  2002ما ش���ھدتھ المدینة في العام ن إالس���یاس���ي الذي نش���ط في تلك الفترة، وقالت 

على  ؛واكب تلك الزیارة وتالھا، برنامج معمق إلعادة بناء الس��یاقین االقتص��ادي والس��یاس��ي الفلس��طینیین، على قواعد جدیدة
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لوزراء األس���بق س���الم فیاض قواعد نیولیبرالیة، ض���من برنامج اإلص���الح وبناء المؤس���س���ات، الذي تبنتھ حكومات رئیس ا
 یت حملة "البسمة واألمل".)، وخصص لجنین حملة "لفرض سیادة القانون وتحقیق االزدھار" سمّ 2013-2008المتعاقبة (

بالتوازي، أعدت إس��رائیل خارطتھا إلعادة تص��میم الفض��اء االجتماعي الفلس��طیني في جنین، بما یخدم س��یطرتھا، وكان من 
محلیین، مرتبطة مصلحیاً باالستقرار  اً وتجار تولید تكوینات اجتماعیة، تشمل رجال أعمال وعماالً  أھم مكونات ھذه الخارطة

ومع توس���ع ھذه   كونت طبقة مس���یطرة اقتص���ادیاً على المدینة، ومس���تفیدة من توس���یع منظومة "التس���ھیالت". وقدوالھدوء، 
ة یتحول إلى ش���كل "عص���ري"، من حیث المباني وأنماط الطبقة وتعمق ارتباط مص���الحھا بالھدوء، والمعبر، بدأ ش���كل المدین

 ،2020وعلى أطراف المدینة، بقي المخیم مساحة عصیة على التحول، ما دفع "اإلدارة المدنیة" في العام  ،االستھالك، لكن
وض��مان انخراط أبناء المخیم في منظومة "التس��ھیالت"، لكن ذلك لم یمنع توالي  ،إطالق حملة لـ��������� "رفع المنع األمني" ىلإ

االش��تباكات بین المخیم واالحتالل من جھة، وبین المخیم والس��لطة من جھة أخرى، كما حدث مع اعتقال نجل األس��یر زكریا 
 وصف حالة المخیم بالفوضى. ىلإ، ما دفع 2022ینایر /الثاني كانونالزبیدي في 

ھنا، تحاول ھذه الورقة البحث في طبیعة العالقة بین التكوینات االجتماعیة المذكورة، وبین المخیم في جنین كمس�������احة من 
تكوینات اجتماعیة، من  منكما تتساءل الورقة حول أسباب عدم قدرة منظومة "التسھیالت" وما یرتبط بھا .  فوضى مشتبكة

ولھذا الغرض، تبحث الورقة في تحوالت مفھوم الص���مود لدى   اء المخیم.جذب المخیم وتفكیك ص���موده، وفق ما یس���میھ أبن
 .2022و 2002 ینأبناء المخیم بین العام

 عصام یونس
 غزةقطاع فاعلو التغییر ومساحات العمل في 

وتعمل  ،الفلسطینیة والسكان األراضيفي تفتیت وحدة  ،إلى حد كبیر ،الكولونیالیة قد نجحت األبارتھایددولة  إنیمكن القول 
 ً وتعیش  البعض، عن بعضھا تھدف إلى تحویل الفلسطینیین من شعب إلى جماعات معزولة قسراً منیة ألعقیدة عنصریة  وفقا

ما تأملنا في آلیات ذا إ.  ووش���مال الض���فة وجنوبھا ،غزة قطاعو ،القدس ؛كل منھا ھمومھا الخاص���ة التي یفرض���ھا االحتالل
 وفرضت قسراً  ،تفاصیل حیاة السكان أدقتحكمت في  أنھاالكولونیالي، نجد  األبارتھایدالتي فرضتھا دولة  السیطرة والتحكم

ولكنھا  ،ربما كوس��یلة للبقاء وللص��مود ،حد كبیر برد الفعل والتكیف مع كل المس��تجداتلى إالفعل العام لمجتمع تعامل جندة أ
ً تأسیسی في جوھرھا تثیر سؤاالً  ي أ ؛محكي فیھ ومسكوت عنھ في القدرة على التغییر وفي تعزیز الصمودحول ما تترك من  ا

شیاء أما یجعل من غزة حالة متفردة، من بین  ،الیومیة األجندةقدرة المجتمع بفاعلیھ على أخذ زمام المبادرة ووضع عناوین 
ودولة  ،وجزء من األراض���ي الفلس���طینیة المحتلة ،محتلةرض أ، فغزة ولیاتؤالمس���الواجب وتعدد ص���حاب أعدیدة، ھو تعدد 

والتعامل معھا كذلك ولیس  إنس�����انیة،حالة  ىلإالذي یعمل على تحویل غزة  األس�����اس�����يالكولونیالي ھي الطرف  األبارتھاید
 ً سیة، عبر ما تفرضھ من حصار متواصل لخمسة عشر عاما سیا ً  ،كحالة  ً  وھو لیس عقابا بل عملیة منظمة  فحسب، جماعیا

وعي  إنتاجوتعید  ،لھ دینامیات عالیة تخلق حقائق جدیدة إنفیھ  وأخطر ما ،)De-developmentتخلیف المنطقة (من 
ً كثر أیبدو أنھ  ن أمنظومة حقیقیة للحمایة. كما  أيعن حلول فردیة في ظل غیاب  محافظة وقدریة وانكفاء على الذات بحثا

 ،واقعمر أس���لطة ھما احدإ، ھناك س���لطتان منقس���متان، األطرافكأحد تلك  ،لمجتمع الدوليا ىلإ إض���افة ،ولیةؤطراف المس���أ
 إنتاجحیث یعید  ة،والتجزئومفاعیلھ تس��اھم في تعزیز التفتیت دواتھ أوإن االنقس��ام   س��لطة تحظى بش��رعیة متآكلة. واألخرى

ً  15نفس����ھ بش����كل خطیر في افتراق عن مقدماتھ، وبعد  ً  عاما بحیث كرس االنقس����ام حقائق  ،كثیرة جرت في النھر فإن میاھا
 ً وھو ما یستوجب ، 2022ھو لیس ذاتھ في نسختھ األحدث  2007انقسام ن إال رجعة عنھا، وغني عن القول نھ أ یبدو أحیانا

ً  تأمالً  ً  وبحثا قا فاعلین بفعل تعدد تلك  . عمی مام المواطنین وال عام والھوامش المتاحة أ كل ذلك س��������اھم في تقلیص الحیز ال
 ظیفھا النفعي السیاسي لكل قضایا المجتمع.السلطات وتو

 ضبیطیمیلیو إ
 النشاط القانوني الفلسطیني: بین التحرر و"الرغبة" في إقامة دولة

ً بینما نالحظ ترس��یخ النظام االس��تعماري، وانقس��ام ؛دینامیكیات متناقض��ةبتمتاز الس��یاس��ة الفلس��طینیة المعاص��رة  في الحركة  ا
ً  ،الوطنیة، والتجزئة اإلقلیمیة والمؤسسیة، واالستبداد المتزاید، نالحظ على القانون الدولي، ولغة سیادة  اً متزاید اً اعتماد ،أیضا

ً مركزی اً تكمن المفارقة في أنھ على الرغم من أن القانون یلعب دور القانون، والحكم الرش����ید، وحقوق اإلنس����ان.  في تعزیز  ا
مطالبھم الس����یاس����یة إلى لغة قانونیة  ،بش����كل متزاید ،یترجمون لھمن الفلس����طینیین والجماعات الموالیة فإامیكیات، ھذه الدین

 .تحقیق تحرر سیاسي بعید المنال ىلإكموقع رئیسي للسعي 
على التحرر تتناول ھذه الورقة الحاجة الملحة للتعامل بجدیة مع تحول الحركة الفلس�������طینیة إلى القانون وعواقبھ المحتملة 

، بل الدخول في نقاش ض���روري القانون والحقوق خطاب ة إلى التخلي عنالس���یاس���ي. إن الھدف من ھذا التحلیل لیس الدعو
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" ھیمنةال"تقنیات ھي ذاتھا ، بحیث ال تص�بح "اس�تراتیجیات التحرر" التي یقدمھا القانون كمائنموض والحول المفارقات والغ
 الفلسطینیة.

 روخاسنجیال أساندرا راتیفا، وبالندین جشس، ولوس 
 الحركات االجتماعیة: قوة الشعب في كولومبیا

المنظمات والتجمعات والمجموعات االجتماعیة األخرى، بما في ذلك مجموعة متنوعة من  أنش�������أتفي أمریكا الالتینیة، 
ً البلدیات، طرق تعتبر   االقتص������اد المحلي والحكم الس������یاس������ي القائم على الدیمقراطیة المباش������رة.لحفاظ على بناء والبدیلة ل ا

، أوروغوايفي ، والتعاونیات فنزویالفي  )comunas( كوموناسما یس���مونھ و، كولومبیافي األراض���ي الزراعیة الغذائیة 
ادیة والرمزیة إلعادة لخلق الظروف الم، وغیرھا، أمثلة على النض��االت المس��تمرة المكس��یكفي وبلدیات الس��كان األص��لیین 

 .إنتاج الحیاة
ً تعد ھذه المبادرة نتاج  س������تقدم ھذه الورقة التجربة الكولومبیة في الزراعة الغذائیة. لتاریخ طویل من النض������االت من أجل  ا

 نض����االت إن التقاء  وفي النھایة الدفاع عن األراض����ي. ،األرض، والمیاه، والس����یادة على الغذاء، واس����تعادة البذور المحلیة
ً وعیقد خلق  ،مع المناطق الحضریة واألحیاء الشعبیة للتجارب تبادلھمو ،السود والسكان األصلیین والفالحین ً جماعی ا حول  ا

العالقة بین الناس والطبیعة والحیاة والثقافة والموس�����یقى والفن والرقص واالقتص�����اد و"األراض�����ي"؛  :مجموعة من المفاھیم
ذاتي للش��عب الذي یس��كن منطقة معینة، فیكون الش��عب حكم كاألراض��ي الزراعیة الغذائیة و ،تجربة جماعیة معقدة وش��املةك

ً ملتزم لمجتمع، للدفاع عن ھذه الھیمنة لفیلق حمایة من  ش�������كلنھوما یبحمایتھا، بما في ذلك "الحراس" غیر المس�������لحین،  ا
 المضادة في الممارسة العملیة.

كل منطقة من األراض��ي الزراعیة الغذائیة ھي عملیة اجتماعیة ومجتمعیة وس��یاس��یة للتنظیم الذاتي ض��د التھدیدات التاریخیة 
  إلخ).... مثل االس���تعمار، والعنف ش���بھ العس���كري، وقمع الدولة، والمش���اریع الض���خمة (النفط والتعدین األحادي الزراعة، 

بین نموذج االقتصاد المحلي واالستقالل السیاسي لمواجھة الدولة والفرض العدواني  األراضي الزراعیة الغذائیة ھي الترابط
 لرأس المال في المناطق.
 كامیال فیجارا غونزالیس

 "دستور جدید أو ال شيء" دروس من الثورة العامة في تشیلي
برالیة على مدار الثالثة عقود ییولللن الطفل المدللفي العالم،  متكافئةتش�������یلي، وھي إحدى أكثر الدول غیر البعد أن كانت 

، النادي )OECD( الماض������یة، وتباھت بنموھا االقتص������ادي الس������ریع واندماجھا في منظمة التعاون االقتص������ادي والتنمیة
تش����رین األول  18ذات الدخل المرتفع، اس����تیقظت من خالل انتفاض����ة ش����عبیة في  متقدمةدولة  38الحص����ري المكون من 

حیث  ،حملة عص��یان ض��خمةلى إس��عر تذكرة القطار في العاص��مة س��انتیاغو، دعا طالب المدارس  بعد أن ارتفع . 2019
تص����اعد ھذا العمل المباش����ر إلى تعبئة جماھیریة   .من دفع التذاكر كنوع من المقاومة وتھربوا ،قفزوا على األبواب الدوارة

ھا  بنیویةللتحوالت التبلورت المطالب المتنوعة بعد ذلك، في جمیع أنحاء البالد.   التي كانت الحركات االجتماعیة تدفع ب
 دستور جدید.   ؛1990عام المنذ انتھاء دیكتاتوریة بینوشیھ في  ، في أقدم مطلبألكثر من عقد من الزمان

س���تعرض ھذه الورقة العملیة التأس���یس���یة التي تبعت االنتفاض���ة الش���عبیة من منظور عام، من خالل تحلیل نض���ال الش���عب 
  " بشكل مستقل عن الدولة واألحزاب السیاسیة. األسفل"من  األساسیةقوانین الیاغة لص

سي المستمر من حیث ذخیرة الخالف سی سلط الورقة الضوء على الدروس المستفادة من ھذا الحدث التأ والقمع المستخدم  ،ت
المعاییر  ص����یاغةفي العامین ونص����ف الماض����یین، وحدود اآللیات التش����اركیة التي یمكن أن یس����تخدمھا الناس للتأثیر على 

 الدستوریة، ووعود الدستور الجدید المتعلق بممارسة السلطة الشعبیة المباشرة.
 جورج جقمان

 ً  وإنما عدم فاعلیة العمل على التغییر: األسباب في الحالة الفلسطینیة ،تضییق المساحات لیس دائما
 ً قطاع غزة، مع اختالف الحالة والقضایا،  في مأكان في الضفة الغربیة أ، سواء صحیح أنھ في "النظام" الفلسطیني القائم حالیا

، لكن ھذا المس��عى لم یمنع وجود واإلص��الحالتغییر جل أوالعمل من  ،تض��ییق مس��احات االحتجاج ىلإیوجد مس��عى مس��تمر 
وجرى  ،وھذه المس�����احات ما زالت موجودة  منھا لغرض االحتجاج والتغییر في مناس�����بات مختلفة. اإلفادةمس�����احات جرى 

 األعوامالمعلمین في  اتإض���راب -على س���بیل المثال ال الحص���ر-منھا  ،اس���تغاللھا في الكثیر من الحاالت في قض���ایا محددة
واالحتجاجات المختلفة التي  ،2019و 2018 ینوالحراك ض�����د الض�����مان االجتماعي في العام ،2022و 2020و 2016

لتعدد القض�ایا  ولكن نظراً  ،آخر ىلإوتفاوتت النتائج من حراك   وغیرھا.... طالبت بمحاس�بة الس�ؤولین عن قتل نزار بنات، 
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ھا، یلإ اإلش��ارةلذلك س��یجري  عدة توجد أس��باب . ض��ئیلة اإلنجازإن النتائج من ناحیة فالتي فیھا مطالب إص��الحیة متنوعة، 
غیر أن الورقة س��تركز على اآللیات الض��روریة لتحقیق نتائج، في قض��ایا محددة على األقل، وأنواع التنظیم ونقاط االنطالق 

 الضروریة لذلك، وأسباب الفشل في الكثیر من الحاالت.
 العربي صدیقي

 احتالل الحقل العام دستوریاً فكرة دمقرطة عبر أدوات الدیمقراطیة: 
 .الحقاتضاف 

 دانا فراج
 العام والمھني للعمل النقابين االنطاقالنقابة كحیز عام: 

الحركة النقابیة والعمالیة الفلس�����طینیة، تاریخیاً، عموداً فقریاً للعمل الوطني التحرري، وللتنظیم ولبناء نقابات عمالیة  تش�����كل
ومھنیة، تس��ھم في النض��ال الحقوقي، واالجتماعي، واالقتص��ادي، ومن أجل العدالة االجتماعیة، وفي اص��طفافھا وتكاملھا مع 

 طرھا، وباقي مكونات المجتمع المدني.باقي أجسام حركة التحرر الوطني وأ
لبناء عمل جماعي منظم، مع إدراك عدم تحول التنظیم النقابي إلى  وانطالقاً من رؤیة أن التنظیم النقابي الجماھیري أس������اسٌ 

شكل الوحید لتنظیم المجتمع، وفي الوقت شكال التنظیم المجتمعي على آخر،  ھذات ال فھم سقف وضمن عدم طغیان شكل من أ
النض�����ال المطلبي یؤثر على النض�����ال الوطني التحرري ویتأثر بھ، فنجد أن المص�����لحة الوطنیة  إنالعمل النقابي وحدوده، ف

ولكن، ھل یعني ذلك أن على العاملین   أوس�������ع من مص�������لحة النض�������ال النقابي في أغلب األحیان، ویجب أن تطغى علیھ.
تلفة من االض��طھاد أن یض��عوا نض��االتھم في الخلف باس��م النض��ال الوطني التحرري، والنقابیین الذین یعانون من أش��كال مخ

وأنھ ال إمكانیة لتغییر واقعھم الراھن أو تخفیف معاناتھم إال بعد التحرر من االس����تعمار، والمباش����رة بالثورة من أجل العدالة 
ألن الحقوق األس���اس���یة  ،من النض���ال االس���تراتیجي ة كجزءیاالجتماعیة؟ ال، بل تأتي النض���االت الیومیة والتراكمیة والتكتیك

 لإلنسان ال یتم تقدیمھا بشكل طوعي، بل من خالل العمل الجماھیري والنضاالت المتشابكة والموحدة.
، ھل نحن أمام عودة العمل ھاوتش��ابك وتزامن النض��االت النقابیة ،في س��یاق العمل النقابي الیوم، وحالة التض��امن بین النقابات

ر بأمل لعودة التنظیم الجماعي، بمختلف أش�����كالھ، وقادر على  النقابي والجماعي المنظم؟ ھل نھض�����ة النقابات المحتملة تُبش�����ّ
 صیاغة برامج وطنیة، وسیاسیة، واجتماعیة، واقتصادیة؟

ام للعاملین، ومس���ألة تتناول المداخلة جزءاً من تحدیات الواقع النقابي، وتض���ییق المس���احات في النقابات باعتبارھا الحیز الع
بناء التحالفات وتش�������ابك النض�������االت، وكیفیة بناء المطالب وتكوین الھویة الجماعیة والمطلبیة الواعیة، وتأثرھا بالس�������یاق 

 السیاسي والمھیمن في المجتمع.
 فیتر كوین دي

 العالمیة اإلنساندور المجتمع المدني في معاھدات حقوق 
للجنة  تقریر/الحق، وھي منظمة حقوقیة غیر حكومیة مقرھا رام هللا، بتقدیم وثیقة، قامت مؤس�������س�������ة 2019في نس�������ان 

ركز   لدعم معاھدة دولیة جدیدة بش���أن الحق في التنمیة. (HRC) االس���تش���اریة لمجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم المتحدة
الطبیعیة، التي  والمواردلثروات ا ىلإفي مجال الوصول  وبخاصة ،التقریر على أسباب أھمیة ھذه المعاھدة للشعوب المحتلة

ً  ،تمت یتم رفضھا بشكل منھجي وروتیني في حاالت االحتالل العسكري المطول.  صیاغة المعاھدة الدولیة حول الحق  ،حالیا
 ف.في التنمیة في فریق العمل الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمیة التابع لمجلس حقوق اإلنسان في جنی

الدولیة الجدیدة ال تعكس وجھة نظر الدول (باعتبارھا الجھات المس��ؤولة الرئیس��یة في قانون حقوق  اإلنس��انمعاھدات حقوق 
ً  ،، بلفحسب اإلنسان) المنظمات غیر الحكومیة قادرة   وجھات نظر الجھات الفاعلة التي تدافع عن أصحاب الحقوق. ،أیضا

ال سیما إذا تم منحھا صفة استشاریة من قبل  ،المتحدة لحقوق اإلنسان إلى حد ما على المشاركة في صیاغة معاھدات األمم
حتى  تُمنح الصفة االستشاریة نتیجة لعملیة مسیّسة للغایة.   لجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي للمنظمات غیر الحكومیة.

أن ترتیبات األمم المتحدة للمش���اركة في قد تجد  ،المنظمات غیر الحكومیة ذات الص���فة االس���تش���اریة (مثل مؤس���س���ة الحق)
وبالتالي، یبقى أن نرى إلى أي مدى یمكن للجھات الفاعلة في المجتمع ض��مان اس��تجابة قانون  الص��یاغة مقیدة بش��كل مفرط. 

الورقة فیما إذا كانت المس����احة المتاحة  تدرس حقوق اإلنس����ان ألش����كال جدیدة من الظلم على المس����تویین المحلي والدولي. 
مجتمع المدني للتأثیر على صیاغة معاھدات حقوق اإلنسان العالمیة آخذة في التقلص، مع أخذ صیاغة المعاھدة بشأن الحق لل

 .في التنمیة مثاالً 
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 سحر فرنسیس
 والممول ،السلطةومنظمات المجتمع المدني الفلسطیني بین تضییق االحتالل، 

 انوكیاستراتیجیة حدیثة تستخدمھا سلطات االحتالل، ولم  انوكیلم  ،السبلمالحقة مؤسسات المجتمع المدني واستھدافھا بشتى 
  .اإلرھابأیلول في الوالیات المتحدة وما تبعھا من س������یاس������ات وقوانین ومعاھدات دولیة بھدف محاربة  11 ألحداثنتیجة 

الحركات وثقافیة والریاض�����یة، األندیة الوحاربت س�����لطات االحتالل االتحادات والجمعیات،  ،فمنذ س�����نوات االحتالل األولى
واألوامر العس�����كریة، وأعلنت عن مئات المؤس�����س�����ات والجمعیات واألندیة  الطوارئأنظمة  ىلإ الطالبیة وغیرھا، اس�����تناداً 

وأغلقت مقارھا وص����ادرت ممتلكاتھا، وكانت ھذه واحدة من أدوات االحتالل للس����یطرة والتحكم في  ،كمنظمات غیر قانونیة
 نمو المجتمع الفلسطیني وتطوره، ونضالھ ضد االحتالل.

حیث  ،خاص��ة في مدینة القدسبو ،الس��لطة الفلس��طینیة، بل على العكس وإقامة أوس��لولم تتوقف ھذه الس��یاس��ة مع توقیع اتفاق 
ولن  ،ة لتغلق عشرات المؤسسات األھلیة والحقوقیة لفرض واقع سیاسي أن القدس ھي عاصمة دولة االحتاللاشتدت الھجم

خاص��ة بعد س��ن وب ،وتفاقمت ھذه الھجمة في الس��نوات األخیرة وجود في المدینة.  أویكون للس��لطة الفلس��طینیة أي س��یطرة 
وطالت ھذه الھجمة كل من   بما یتماش�����ى مع ھذا القانون. وتعدیل األوامر العس�����كریة ،2018في العام  اإلرھابقانون منع 

س��اھم  أوفرض العقوبات وس��حب االس��تثمارات من دولة االحتالل، ومن طالب بالمحاس��بة بموجب القانون الدولي،  إلى ادع
ً وب ،في دعم ص��مود الش��عب الفلس��طیني ووفر لھ الخدمات األس��اس��یة   ض��م.ض��من خطة ال خاص��ة في المناطق األكثر اس��تھدافا

ورص����دت المالیین بھدف  ،حكومة االحتالل وزارة التخطیط االس����تراتیجينش����أت أ ،ولمحاربة المجتمع المدني الفلس����طیني
ن وزیر الحرب فإ ،2021عام الھذه الوزارة مع حكومة التغییر في لغاء إوعلى الرغم من  المؤس��س��ات الفلس��طینیة.  إخراس

ً إرھابیةست مؤسسات فلسطینیة منظمات  بإعالنقام   مقرات ھذه المؤسسات.غلقت أ ، والحقا
 ،كان للسلطة الفلسطینیة األسفتضییق مساحات عمل المؤسسات الفلسطینیة لم یقتصر على سیاسات دولة االحتالل، فمع 

كذلك األمر سیاسات الممولین   نصیب في تقیید عمل المؤسسات األھلیة. ،وبعض السیاسات والقرارات التي صدرت عنھا
برامج العمل التي ال تتناسب وأولویات  أو اإلرھابخاصة من خالل استخدام الشروط السیاسیة بحجة محاربة وب ،اعمینوالد

سطیني. سات على عمل المؤسسات وعلى عالقاتھا  المجتمع الفل سیا شرذم، فما  وسببت مزیداً  ،أثرت ھذه ال شتت والت من الت
 ؟التغلب علیھا ومواصلة العمل لصنع التغییر كن فعالً وھل من المم ؟ھو المطلوب لمواجھة ھذه التحدیات

 رائف زریق
 تفنید مفھوم معاداة السامیة

ً (IHRA) منذ تبني التحالف الدولي إلحیاء ذكرى الھولوكوست ً مخطط ، شنت إسرائیل ھجوما ً واستراتیجی ا األكادیمیین  على ا
سطینیة شاطاتھم  ،الداعمین للقضیة الفل سامیة.نھا أبوصفھم ووصف ن یات المتحدة، تقوم والواللمانیا أبالتعاون مع   معادیة لل

 خطیراً  تبني ھذا القرار یعد تھدیداً   إس����رائیل بترویج قرار لألمم المتحدة بتبني التحالف الدولي إلحیاء ذكرى الھولوكوس����ت.
 .األفكار لمقاومتھ وتحدیھ وبوضع بعض ،ستقوم ھذه الورقة بتقییم ھذا التھدید  للعدالة بخصوص القضیة الفلسطینیة.

 رفیدينمار أ
 التنظیم والتأطیر كآلیات نجاح حركات الطبقة الوسطى االجتماعیة

 ،، شھد الشارع الفلسطیني1987بعد الخمول في الحراك المجتمعي والسیاسي في السنوات الالحقة لالنتفاضة الشعبیة للعام 
كات الربیع العربي تأثیر من موجة حرا ھذه  ،وب قل  حدیث في  فلس�������طین.  ىلإتجربة المجموعة من المحاوالت لن یكثر ال

وحول ھش��اش��ة ھذه الحراكات من حیث التنظیم والرؤیة،  ،األدبیات الحدیثة حول الحراكات الش��بابیة واالجتماعیة المعاص��رة
وى المطلبي أو القاعدي، آذار" إلى أن توص����ف بمفردات ال توحي بنجاحھا على المس����ت 15األمر الذي أدى بحراكات مثل "

سلبين وباحثوھذا ما یُجمع علیھ  وتحركھا على أساس رد  ،وافتقارھا للخطة ،من خالل إثارة قضایا مثل صیاغة الخطاب ال
 ،موظف ش�������وارع مدینة رام هللاألف  15)، لكن وبعد اجتیاح قرابة 2019؛ عزم، 2013؛ خمیس، 2013الفعل (ھالل، 

فترة تخطت الشھور العدیدة على العكس من الحراكات السابقة، استدعى ھذا المتغیر التفكیر في منادین بالضمان االجتماعي ل
وإحداث  ،من خالل فرض التغییرات الس��یاس��اتیة ،الكیفیة التي تمكنت فیھا حركة الض��مان من النجاح على المس��توى المطلبي

 من خالل حشد اآلالف لشھور طویلة. ،تغییر قاعدي
ن من خاللھا الحراك المطالب بالض����مان االجتماعي من النجاح في حثیة مجموعة من اآللیات التي تمكَّ تس����تعرض الورقة الب

ن من یإلى فص����ل ،في ھذه الورقة ،یس����تند التحلیل د. یحش����تالتحش����ید لیكون الحراك األول في قدرتھ على االس����تمراریة وال
حول تحش�����ید الطبقة الوس�����طى في حركة الض�����مان لنیل درجة الماجیس�����تیر وكس�����فورد أالتي قدمتھا في جامعة  أطروحتي
وكذلك ما یس��مى في نظریات الحركات  ،وتأطیر الحركة وخطابھا ،والفص��الن یناقش��ان التنظیم الداخلي للحراك ،االجتماعي



7 

وتأطیر  ،الذي یشیر إلى الكیفیة التي تمكنت بھا الحركة من استغالل البنیة السیاسیة لصالحھا ،االجتماعیة "البنیة السیاسیة"
اللذان كانا محاور مفص��لیة عند نقاش فش��ل الحراكات  األمرانألفراد بش��كل فعّال أكثر، ا ىلإنفس��ھا بطریقة تض��من وص��ولھا 

وعبر تحلیل خطاب  ،ھو نتیجة مجموعة من المقابالت مع فاعلین في الحراك ،النقاش الحاصل في ھذین المحورین السابقة. 
إنني افترض أن االس������تعراض الذي  )، وتحلیل أرش������یف الحراك. Framing Analysisالحركة وكذلك تحلیل التأطیر (

س���أقدمھ في المداخلة س���وف یوص���لنا إلى اس���تخالص���ات ودروس في التنظیم الداخلي الناجح للحراك وآلیات تأطیر الحراك 
 وخطابھ في السیاق السلطوي الُمعاش بطریقة تجعل الحراك أكثر قدرة على حشد األفراد.

 ض سالمةبالل عو
 الفاعل االجتماعي الفلسطیني: من الفعل المجزأ إلى الفعل التكاملي

ً أس����اس����ی عیة عامالً متعد البنیة المجت وأثره وتأثیره في الواقع العملي  ھوخطابمدیات وآفاق الفعل االجتماعي دراك إوفي فھم  ا
وتفكیك المتغیرات وأثرھا على التحوالت التي بوردیو، ما یس����تدعي دراس����ة یر یبوالعكس ص����حیح بمفھوم  ،الیومي المعاش

والتي  جرت بفعل الجماعات المھیمنة والقوى الس�یاس�یة على الفعل االجتماعي في الس�یاق الفلس�طیني على وجھ الخص�وص،
 السیاق العربي ضمن التحوالت النیولیبرالیة وخطابھا المھیمن. معتتقاطع بصورة ما 

ومحاولة حصره ضمن حالة  ،ضمن الھندسة االجتماعیة للفعل االجتماعي الفلسطیني جرت عملیات ممنھجةھذا السیاق،  في
الحیاة الیومیة ومتطلبات العیش الیومي، متزامنة مع حالة من الالمباالة الس��یاس��یة والتھمیش التي طار إالتطبیع المجتمعي في 

طیني، وتفكیك البني الجمعویة الكبرى؛ من القیم تم فصلھا ضمن الخطاب النیولیبرالي المھیمن في السیاق االستعماري الفلس
إلى  ،والمؤس���س���ات الوطنیة والحراكات الجمعیة ةباألحزاب الس���یاس���ی ةً الثقافیة واالجتماعیة واالقتص���ادیة والس���یاس���یة ممثل

 واألمنیةالس�������یاس�������یة  األنظمةبمعزل عن العنف المباش�������ر والرمزي من قبل  تتمالمحاولة للنیل من القیم العائلیة، التي لم 
 المؤسسات المرتبطة بھا.و

لبحث عن الحلول والخالص الفردي والعمل االجتماعي المجزأ الذي یفتقد ا ىلإن ین االجتماعییالفاعل اإلرھاصاتدفعت ھذه 
المس�����ار الص�����حیح لمعنى الفعل االجتماعي في الس�����یاق  وإعادةوالحلول الش�����املة للخروج  ،لرؤیة تكاملیة في فھم المش�����ھد

ونفس��یة قادرة على  وس��یاس��یة واقتص��ادیة اجتماعیةش��روط فعالیتھ ھو العمل الموحد ض��من رؤیة ھم أالذي یعد  ،رياالس��تعما
النقاش حول  ةثارإتحاول الورقة الحالیة  ،ومن ھنا.  تحت الشرط االستعماري زحتشكیل شروط المنعة المجتمعیة لشعب یر

وناظم عمل  ،للتحرر للش����عب الفلس����طینيس����اس����ي أجمعوي كمتطلب وجود رؤیة انعكاس����یة من الفعل الفردي للفعل ال أھمیة
 .ھنفس الوقت فيللحراكات الشبابیة والنسویة واالجتماعیة والتنمویة بشكل یكفل الكرامة الفردیة والجمعیة 

 رنا بركات
 تغذیة الحوار الجمعي: متحف جامعة بیرزیت وممارسات تفكیك االستعمار

 حظي إنھاء االستعمار في المتاحف بصفتھا مساحات وممارسات باھتمام سیاسي وثقافي كبیر.  الماضي،على مدار العقد 
إطار إنھاء  یدورأو حتى ممارسات التجمیع،  الحدیث،بالنظر إلى الطبیعة االستعماریة للمتحف  ،في كثیر من األحیان

 نرزحننا إحیث  فلسطین،في حین أن ھذه مخاوف واضحة في   والتعافي.الى الوطن االستعمار في المقام األول حول العودة 
فضالً عن سرقة الثقافة  الیومي،وكل ما یستتبعھ من حیث العنف الوجودي  ،غزو استعماري استیطاني مستمر تحت

ا طرح أسئلة حول ممارساتنا وطرقن الماضیة،على مدار األشھر العدیدة  بیرزیت،جامعة  حاول متحف  .واالستیالء علیھا
: كیف یمكننا إنھاء استعمار المتاحف الفلسطینیة من وتتساءلھذه الورقة ھذا اإلحساس بالممارسة الرادیكالیة  تعالج  العملیة.

خالل عمل متحف جامعة بیرزیت؟ كیف نتجاوز حدود الحفظ ونبقى ملتزمین بالحمایة إضافة إلى الممارسة الثوریة من 
أن  جامعة بیرزیت كیف یمكن لمتحف وستوضح ،ھذه األسئلة للنظر فیھا ح الورقةستطرحیث التبادل الثقافي والمعرفي؟ 

ً یكون مكان ً عام ا  .ومعاداة الفكر المناھض للثورة براليیالنیولضد التعدي  اً مفید اً یمكن أن یكون مصدر ا
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