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أمجد عراقي ،متارا بن حليم ،جميل هالل ،رفقة أبو رميلة ،سمر بطراوي
هذا التعقيب السياسايت هو جز ٌء من عمل الفريق السياسايت يف الشبكة املعني
بالرواية والخطاب ،والذي اجتمع يف العام  2018مبشاركة مجموعة من محليل الشبكة
السياساتيني العاملني م ًعا عرب الحدود ملناقشة ما إذا كان ينبغي للفلسطينيني أن
ميتلكوا رواي ًة رشعية واحدة ،ومناقشة ماهية هذه الرواية 1.لالطالع عىل املزيد من
أعامل هذا الفريق السياسايت ،انظر“اسرتداد البعد السيايس يف الرواية الفلسطينية”
لحازم جمجوم ،والنقاش الذي جرى عرب شبكة اإلنرتنت يف إطار مخترب السياسات
مبشاركة متارا بن حليم ،وحازم جمجوم ،وأمجد عراقي تحت عنوان “الرواية
الفلسطينية :كيف نبني اسرتاتيجية؟”
ت ُعنى الرواية والخطاب باملفاهيم التي نستخدمها يف تفكرينا وتعبرينا عن أنفسنا
والعامل من حولنا .وعاد ًة ما تصوغ هذه املفاهيم وتروجها مؤسسات وحركات
سياسية واجتامعية وثقافية ،وهي تعكس عالقات القوة وتش ِّكلُها ،وتؤثر يف قيم الناس
وأفكارهم ومعتقداتهم وترصفاتهم يف نهاية املطاف .وتتجىل هذه املفاهيم يف أشكال
متنوعة كاألدب والفن والتاريخ املكتوب (مثل املقاالت والكتب) والرواية الشفهية
والصورة والفيلم واألغنية واملرسح والرسم.

www.Al-Shabaka.org

فام أهمية هذه املفاهيم للشعب الفلسطيني؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،قدَّم أربعة
من املحللني السياساتيني يف الشبكة  -وهم متارا بن حليم وجميل هالل ورفقة أبو
رميلة وسمر بطراوي  -تأمالت و ُحج ًجا صاغها ُمدير الفريق السياسيايت أمجد عراقي
يف هذا التعقيب .وفيه ناقش املحللون السياساتيون العنارص التي تشكل الرواية
وسبل تحويلها إىل أدوات اسرتاتيجية تخدم النضال الفلسطيني .ثم ختموا
والخطابُ ،
مناقشاتهم بطرح عدة أسئلة عىل املحللني واملؤرخني والفنانني الفلسطينيني ألخذها
بعني االعتبار يف عملهم املستقبيل.
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هل نحتاج رواي ًة موحدة؟
ت ُثار أحياناً تساؤالت حول جدوى استثامر الكثري من الوقت والجهد يف تنقيح الرواية
ليس من “واجبنا”
الفلسطينية والخطاب وتطويرهام .إذ يحتج بعض الفلسطينيني بأ ْن َ
إقنا ُع اآلخرين ،ومنهم الغرب ،مبحنة الفلسطينيني ،وأنه من األحرى بنا توجيه جهودنا
ملوضع آخر.
غري أننا نحتج يف املقابل بأن لتوضيح هذه املفاهيم دو ًرا أساسيًا يف شحذ تفكرينا
وتحليلنا للنضال الفلسطيني الساعي للحرية وحق تقرير املصري وحق العودة.
ففي السياق السياسايت ،تحدد الرواية الفعالة نظرة الشارع العام مبن فيه املؤثرون
والفاعلون السياسيون إىل الرواية الفلسطينية وطريقتهم يف فهمها مبا فيها من تجارب
ومفرتقات تاريخية وأحداث راهنة .ويحدد الخطاب الفعال “اللغة” أو الزاوية التي
يناقش الشارع العام من خاللها هذه الرواية  -أي من خالل أسس قومية أو نسوية أو
قانونية أو غريها من أسس الحوار واالستيعاب.

ميكن القول إن الرواية والخطاب الفلسطينيني مل يدركا بعد طاقتهام االسرتاتيجية
الكامنة ،حيث تعاين الرواية الفلسطينية ،كام الشعب الفلسطيني ،الترشذ َم إىل حد
كبري .ويُعزى بعض ذلك إىل تباين تجارب الفلسطينيني مع القمع واالضطهاد (مثل
الالجئني املنفيني يف لبنان مقابل الفلسطينيني املواطنني من الدرجة الثانية يف إرسائيل)،
وتباين األيديولوجيات السياسية (مثل القومية مقابل اإلسالمية) ،وتباين األولويات
امللحة (مثل إنهاء احتالل  1967مقابل العودة إىل أرايض  .)1948ويُعزى بعضه أيضً ا
إىل االختالف يف تحديد إطار التحليل املعارص الذي ينبغي تطبيقه عند تشخيص املحنة
الفلسطينية (مثل “االستعامر االستيطاين” أم “الفصل العنرصي”) والسترشاف املستقبل
(مثل “الدولة” أم “املواطنة املتساوية”).
تشري نادية حجاب وإنجريد جرادات جاسرن يف تعقيب للشبكة ،اىل أن الفلسطينيني ال
يزالون غري ُمجمعني عىل كيفية تأطري نضالهم الجمعي ،وغياب االجامع “يحول دون
اعتامد رسائل واضحة للتعبري عن ُمصاب الفلسطينيني وما يتطلعون إليه .ويعوق أيضً ا
وضع اسرتاتيجيات فعالة لتحقيق تلك التطلعات ”.وعىل هذا النحو ،يصبح الفرق
بني امتالك رواية مو َّحدة وخطاب مو َّحد وبني االفتقار إليهام مبثابة الفرق بني نجاح
النضال الفلسطيني وبني فشله.

“الفرق بني امتالك رواية مو َّحدة وخطاب
مو َّحد وبني االفتقار إليهام هو الفرق بني
نجاح النضال الفلسطيني وبني فشله”.
لذلك نقرتح أن الفلسطينيني بحاجة السرتاتيجية فعالة تحشد موارد متنوعة بهدف
توحيد روايتهم الوطنية وخطابهم الوطني والتعبري عنهام وإبرازهام عىل الصعيد
العاملي .فبتعزيز هذه األدوات يستطيع الفلسطينيون استاملة الرأي العام للوقوف
ٍ
جهات فاعل ًة مؤثرة من أمثال
يف صف القضية الفلسطينية ،ما قد يدفع مبرور الزمن
وفضل عىل
ً
الحكومات واملؤسسات إىل تغيري سياساتها تأييدًا للحقوق الفلسطينية.
ذلك ،سوف يتمكن الفلسطينيون عند توحيد الرواية والخطاب من البناء عىل التجارب
النضالية للشعوب املضطهدة األخرى يف العامل واملساهمة يف تلك التجارب بتجسيد
منوذ ٍج يوضح كيف ميكن ملقاربة كهذه أن تخدم قضيتهم التحررية.

دروس من النضال ضد نظام الفصل العنرصي (األبرتهايد)
ليك يستوعب الفلسطينيون أهمية بناء الرواية ،عليهم النظر يف الدروس املستفادة
من الحركات االجتامعية والسياسية األخرى يف التاريخ الحديث .ومنها كمثال رئييس
النضال العاملي املناهض لنظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا إبان الفرتة من
 1948حتى  .1994كانت املجموعات املناهضة لنظام األبرتهايد تروج أليديولوجيات

 .1ال ِفرق السياساتية يف الشبكة هي منهجي ٌة محددة إلرشاك مجموعة من املحللني يف دراس ٍة ممتدة زمنيًا تهدف إلطراق الفكر يف مسألة ذات أهمية كربى للشعب الفلسطيني.
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وخطابات كثرية مختلفة (وأحيانًا متنافسة) ،حيث ركَّز حزب املؤمتر الوطني األفريقي
عىل مناهضة العنرصية ،وركزت حركة الوعي األسود عىل قوة السود ،وركَّز الحزب
الشيوعي عىل الطبقة االقتصادية ،وهل ّم جرا .بيد أن غالبية تلك املجموعات اتفقت
بوجه عام عىل رواية مشرتكة لكفاحها ،وهي أن نظام األبرتهايد ،كفلسفة ونظام حكم،
كان مرفوضً ا أخالقيًا ويجب إسقاطه بالكامل واستبداله ،عىل أقل تقدير ،بنظام دميقراطي
يكفل حقوقًا سياسي ًة متساوية لجميع األعراق.
شكلت هذه الرواية تحديًا للخطاب العنرصي واألمني لنظام الحكم يف جنوب أفريقيا،
الذي كان له حلفاء كُرث يف الحكومات األوروبية زعموا بأن األبرتهايد نظام مسامل ويدعو
لالزدهار وسط قارة غري متحرضة ويشوبها العنف ،وأن السود تحت حكم البيض
كانوا أفضل حالً من نظرائهم يف البلدان املجاورة ،وأن شخصيات من أمثال نيلسون
مانديال وأوليفر تامبو هي شخصيات “إرهابية” .وهذه االدعاءات تشبه كث ًريا االدعاءات
اإلرسائيلية اليوم ،وهي ترد يف املقالة سيئة الصيت املنشورة يف  1989يف صحيفة
كريستيان ساينس مونيتور لألكادميية الجنوبية األفريقية آن-ماري كريك ،والتي طرحت
فيها التساؤل التايل“ :ملاذا نُدين جنوب أفريقيا بهذه القسوة بينام نطبق عىل أفريقيا
السوداء معايري مختلفة متا ًما؟”
لقد ساعدت الحركات الشعبية الدولية التي أيدت النضال املناهض لنظام األبرتهايد يف
تكثيف رسالته السياسية املؤثرة ،مبا يف ذلك داخل مراكز القوة الغربية .ومبرور السنوات،
أخذ حلفاء نظام الحكم الجنوب األفريقي كالواليات املتحدة واململكة املتحدة يغريون
سياساتهم تدريجيًا باتجاه رفض نظام األبرتهايد .ويف ترشين األول/أكتوبر  1986صادق
الكونغرس األمرييك عىل “القانون الشامل ملناهضة الفصل العنرصي” الذي أبطل مبوجبه
فيتو الرئيس رونالد ريغان ،وفرض حزم ًة من العقوبات عىل جنوب أفريقيا واشرتط
لرفعها جمل َة مطالب منها احرتام مبدأ العدالة املتساوية للمواطنني من جميع األعراق
وجدول زمنيًا
ً
اج عن جميع السجناء السياسيني مبن فيهم مانديال،
طبقًا للقانون ،واإلفر َ
إللغاء القوانني العنرصية.

“يُضطر الفلسطينيون يف الغالب إىل الرتكيز عىل
إعادة تفسري الروايات الصهيونية/اإلرسائيلية
أو تفنيدها  -وهي عملية مضنية ت ُلهي
الفلسطينيني عن رسد روايتهم”.
تعكس لغة هذه السياسات وأهدافها مدى شيوع الرواية املناهضة للفصل العنرصي
وخطاب املساواة بني األعراق ومدى اإلميان بهام يف األوساط العامة وحتى يف دوائر صنع
القرار .وكان الصدى األخالقي لرواية حزب املؤمتر الوطني األفريقي ذات أهمية خاصة
يف حشد املد الشعبي والسيايس ضد حكومة الفصل العنرصي .وقد الحظ الباحث أدريان
غيلكه يف كتابه املعنون“ Rethinking the Rise and Fall of Apartheid :تأمالت يف
صعود األبرتهايد وسقوطه” ( )2004أن “من أسباب نجاح حزب املؤمتر الوطني األفريقي
قدرت َه عىل تصوير مستقبل جنوب أفريقيا عىل شاكلة تختلف عن تصور حكومة الحزب
الوطني القائم عىل نظريات االختالف اإلثني والعرقي امل ُفتقرة إىل املصداقية”.
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وهكذا يجدر بالفلسطينيني أن يستفيدوا من الدروس الق ِّيمة املستمدة من التجارب
النضالية السالفة كنضال جنوب أفريقيا ملعرفة ُسبل صياغة “رواية” و”لغة” واضحة
وموحدة ومؤثرة قادرة عىل الحشد ضد سياسات إرسائيل ودفع املساعي الفلسطينية نحو
التحرر وإعامل حق تقرير املصري وحقوق اإلنسان .متثل املكونات املحددة يف هذه األطر
موضو ًعا للبحث املستقبيل ،وسيتطرق هذا التعقيب فيام ييل لبعض التحديات األساسية
الكامنة يف بلورة الرواية الفلسطينية.

تشوهات يف الرواية الفلسطينية
تواجه الرواية الفلسطينية العديد من العراقيل الخارجية التي تعوق قدرتها عىل
التأثري يف الرأي العام والسياسة السائدة .فام انفكت تتعرض ألشكال فظة من التشهري
واملغالطة والتشويه  -ليس من مروجي الرواية الصهيونية وحسب ،وإمنا من مصادر
محلية وإقليمية ودولية أيضً ا .وال تزال النقاشات السياسية والعامة السائدة تعكس يف
املقام األول الروايات التي تروج لها إرسائيل ،والتي تويل الصدارة ملطالب األمن القومي
اإلرسائييل ،وليس الحقوق الفلسطينية .وهذه الظروف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعي
إرسائيل واملجتمع الدويل الحثيث الرامي إىل عرقلة الفعل السيايس الفلسطيني ،وهي
بذلك ت ُحبط قدرة الفلسطينيني عىل تنظيم روايتهم والتعبري عنها وتفعيلها.
حدد إدوارد سعيد بعض هذه العراقيل يف الفصل االفتتاحي لكتابه “القضية الفلسطينية”
( .)1979تتمثل إحدى العراقيل يف إقدام األمريكيني واألوروبيني واإلرسائيليني عىل نبذ
الرواية الفلسطينية عىل أساس أن املروجني لها عرب “متخلفون” و”غ ُري متحرضين”.
ومثال آخر هو لغة “الحرب عىل اإلرهاب” -التي انترشت بشدة يف أعقاب هجامت 11
أيلول/سبتمرب  - 2001والتي تصور الفلسطينيني ومقاومتهم -سواء العنيفة أو غري العنيفة
 يف تناقض مطلق مع ما يُسمى الحضارة الغربية.خمس
ويف تعقيب نرشته الشبكة عام  ،2013حدد املحلل السياسايت جميل هالل َ
“مغالطات” رئيسية تؤثر يف الخطاب السائد هذه األيام حول فلسطني ،وهي )1( :أن
الحقوق اإلقليمية الفلسطينية تقترص عىل  22%فقط من وطنهم التاريخي؛ ( )2أن
انطالقة النضال الفلسطيني كانت يف  1967وليس  1948أو قبل ذلك؛ ( )3أن الشعب
الفلسطيني يتكون فقط من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ( )4أن حل الدولتني
هو املستقبل السيايس األكرث رشعية وقابلية للحياة بالنسبة إىل الفلسطينيني؛ و( )5أن
الفلسطينيني يستطيعون تنمية مجتمعهم وتطوير مؤسساتهم وهم تحت االحتالل
العسكري.
تتفاقم هذه التشوهات بسبب الرواية الصهيونية/اإلرسائيلية التي جرى تكييفها مبرور
الوقت لتقويض أي محاولة للنهوض بالرواية الفلسطينية .فعىل سبيل املثال ،روجت
“أرض بال شعب لشعب بال أرض”.
الحركة الصهيونية يف بادئ األمر خراف َة أن فلسطني ٌ
وعندما استعادت القومية الفلسطينية زخمها يف عقد الستينات – بدفعة كبرية من
ائيل الهوية الفلسطينية بأنها ُمختَلقة ،كام
منظمة التحرير الفلسطينية – وصفت إرس ُ
حدث حني زعمت رئيسة الوزراء اإلرسائيلية غولدا مائري بأنه “ال وجود للفلسطينيني”.
وعندما عززت االنتفاضة األوىل ( )1987-1993الرواية الفلسطينية يف الساحة العاملية،
ركزت إرسائيل عىل وصف مطالبات الفلسطينيني بحقوقهم بأنها تهديدات معادية
للسامية تهدد وجود الدولة اليهودية.

فصل الروايتني الفلسطينية واإلرسائيلية
بالنظر إىل الظروف الخطابية السلبية املوضحة أعاله ،يُضطر الفلسطينيون غالبًا إىل
الرتكيز عىل إعادة تفسري الروايات الصهيونية/اإلرسائيلية أو تفنيدها  -وهي عملية
مضنية ت ُلهي الفلسطينيني عن رسد روايتهم وفقًا لرشوطهم الخاصة (أو وفقًا “إلذنهم
بالرواية” ،عىل حد قول إدوارد سعيد) .وأحيانًا يجد الفلسطينيون أن إرسائيل تستويل
حتى عىل عنارص من روايتهم الخاصة ليك تقدم نفسها يف صورة الضحية ،كحني وصف
رئيس الوزراء بنيامني نيتنياهو فكرة إزالة املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية
بأنها “تطهري عرقي” .وهكذا مييل تفاعل الفلسطينيني مع الخطاب السائد إىل أن يكون
دفاع ًيا ومعتمدًا عىل رد الفعل ،فيضطره غال ًبا لتعريف ذاته بنا ًء عىل موقعه من املواقف
اإلرسائيلية أو كر ٍد عليها.
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مثة مثال قريب لهذه الديناميكية شهدته مسرية العودة الكربى يف غزة يف ،2018
حيث كان العديد من املدافعني عن فلسطني املتحدثني عرب وسائل اإلعالم الدولية
مضطرين دامئًا إىل الرد عىل مزاعم إرسائيل بأن االحتجاجات كانت من تدبري
حامس وتسعى النتهاك “سيادة” إرسائيل بالعنف .وغال ًبا ما طغت هذه الرواية
األمنية ،املتمركزة حول إرسائيل ،عىل تفسري الفلسطينيني للمسرية كحركة شعبية غري
عنيفة تهدف إىل االنعتاق من حصار وحيش واستيفاء الحق يف العودة إىل الوطن.
وكام أوضحت نورا عريقات يف تعقيب مصور لصحيفة واشنطن بوست األمريكية،
“خطيئتنا هي جرأتنا عىل الوجود وعدم الزوال ،ويُرى ذلك إىل حد ما كر ٍد عىل
إرسائيل وليس كرغبة منا يف الحياة  ...نحن ال نحاول قول أي يشء عن إرسائيل .نحن
نريد الحياة .والحقيقة هي أن إرسائيل هي ...السبب الرئييس يف كوننا غري أحياء”.

“يكمن التحدي يف إيجاد اإلطار األفضل الذي
يُعظم األثر االسرتاتيجي لرواية الفلسطينيني
املوحدة وخطابهم املوحد دون التفريط يف
املبادئ األيديولوجيةلجوهرية”.
بالنظر إىل ما سبق ،مثة ٍ
تحد اسرتاتيجي أسايس يتمثل يف التوقف عن إقران الرواية
الفلسطينية بالرواية اإلرسائيلية وتجنب التداخل السلبي مع الرواية اإلرسائيلية.
وللقيام بذلك ،تحتاج الرواية الفلسطينية لصياغة عقدتها أو نقطة انطالقها الخاصة،
وأن تكون صادقة يف رسد مجرياتها .ومن األهمية مبكان ،كام يؤكد حازم جمجوم،
أن نكون صادقني إزاء “البعد السيايس” يف الرواية الفلسطينية .ويحذر من أن الرتكيز
املفرط يف العقود األخرية عىل تأصيل النضال الفلسطيني يف أطر قانونية دولية “قد
َ
النضال الفلسطيني طابَعه الجوهري السيايس”.
يُفقد
ويف الوقت نفسه ،وبينام ينكب الفلسطينيون عىل تفنيد رواية الدعاية اإلرسائيلية،
عليهم أن يحرصوا أال تقع روايتهم هي األخرى يف فخ الدعاية .فذلك لن يشوب
نضالهم بتشوهات جديدة وحسب ،بل سيعرضه أيضً ا لالحتكار واالستغالل من
قبل قادتهم أنفسهم لخدمة غايات خفية وفاسدة وسلطوية .وقد شوهد هذا
النمط بدرجات متفاوتة يف البلدان املتحررة من االستعامر أو اإلمربيالية ،كالجزائر
وايران وسوريا وفيتنام وفنزويال وزميبابوي ودول أخرى .ويبدو أن منظمة التحرير
الفلسطينية يف يومنا هذا قد سلكت الدرب ذاته.

بني االسرتاتيجية واأليديولوجية
ال بد للميض قد ًما من التفريق بني تأصيل الرواية والخطاب الفلسطينيني يف
“األيديولوجيا” وبني تأصيلهام يف “االسرتاتيجية ”.فإذا كانت األيديولوجيا تدفع الناس
للدفاع عن معتقداتهم بطريقتهم املرغوبة وبرصف النظر عن النتيجة (أي الفشل أو
النجاح يف إقناع الناس) ،فإن االسرتاتيجية هي الطريقة الواقعية االفضل التي تُعني
الناس عىل تنحية األيديولوجيات جانبًا بغية إيجاد أنجع الوسائل لتحقيق الغاية
املرغوبة أو العثور عىل حل للمشكلة .وهكذا فإن التحدي يكمن يف إيجاد اإلطار
األفضل الذي يعظم األثر االسرتاتيجي لرواية الفلسطينيني املوحدة وخطابهم املوحد،
دون التفريط يف املبادئ األيديولوجية الجوهرية.
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ومثة ٍ
تحد إضايف يكمن يف كيفية تحويل ترشذم الفلسطينيني إىل قوة واسرتاتيجية
فلسطينية واالستفادة منه ،فهذا الترشذم ،برغم آثاره السلبية ،يخلق أيضً ا شبكات
واسعة متنوعة ومتعددة الجوانب من التأثري والوصول .وهذا األمر معقد بوجه

ُيس
خاص بسبب االفتقار إىل مؤسسات قوية ورشعية تشبه الدولة من شأنها أن ت ِّ
عملية بناء الرواية وترسيخها واستدامتها بطريقة منظمة وممثِّلة .فيمكن القول
إن الخطاب املوحد ال يعني بالرضورة إجام ًعا مطلقًا بني جميع مكونات الشعب
الفلسطيني .بل يجب إيجاد اإلطار القادر عىل موالفة اختالفات الفلسطينيني
وتشابهاتهم واستيعابها جميعها؛ أي إطار يستوعب وال يُقيص طبيعته املتعددة
األوجه.
يف ضوء هذه القضايا ،هناك ثالثة مستويات من التأطري بوسعها أن تو ِّجه تأطري
الخطاب االسرتاتيجي ،وهي مستل َهمة من أدبيات تأطري الهوية والحركات االجتامعية.
يتصل املستوى األول ،التأطري التشخييص ،بكيفية تحديدنا للمسببات األساسية
املسؤولة عن املحنة الفلسطينية .فعىل سبيل املثال ،ما هي املشاكل األساسية التي
ينبغي حلها يف النضال؟ َمن املسؤول عن نشأتها؟ وما هي األوصاف واملصطلحات
التي ينبغي أن نستخدمها لتوضيحها؟
املستوى الثاين هو التأطري االسترشايف ،ويُعنى باملخرجات والقرارات التي نهدف إىل
تحقيقها .وهذا يشمل وضع االسرتاتيجيات واألساليب املطلوبة ،وتحديد العراقيل
املفروضة ،والفرص السانحة للمواجهة .املستوى الثالث هو التأطري التحفيزي ،ويُعنى
بطريقتنا يف صياغة التشخيص واملآالت الستاملة الجامهري املختلفة وحشدها ،فهل
نستطيع اتباع مقاربة واحدة شاملة إزاء الجميع؟ وهل تكفي الدعوة إىل إحقاق
العدالة وفقًا ملعتقداتنا األيديولوجية ،أم هل ينبغي لنا التفطن والتكيف مع وجهات
النظر املختلفة؟

أسئلة للنقاش
أردنا بهذا التعقيب إثارة قضايا وأسئلة رئيسية بخصوص الرواية والخطاب
الفلسطيني .ومثة حاجة ملزيد من النقاش للتحرك قد ًما ،وستكون الشبكة جز ًءا من
هذا النقاش .ويف هذا الصدد ،نطرح التساؤالت التالية:
•ما هي العنارص واألولويات الرئيسية للرواية املشرتكة التي ميكن أن تتفق عليها
مكونات الشعب الفلسطيني كافة؟
•هل يحتاج الفلسطينيون إىل االتفاق عىل “هدف نهايئ” لنضالنا من أجل بناء
رواية موحدة واستدامتها؟
•كيف نحرص عىل الفاعلية االسرتاتيجية لخطابنا دون أن نجعله ضيقًا أو
إقصائيًا؟
•هل سريتد خطابنا إىل مناذج القومية التقليدية ،أم سيستطيع استحداث أطر
جديدة تلملم شتات التجمعات الفلسطينية املرشذمة؟
•هل تستطيع روايتنا أن تركز عىل مناهضة االستعامر االستيطاين اإلرسائييل
ونظام الفصل العنرصي بينام يركز خطابنا عىل رؤية الحرية والعدالة
واملساواة؟
•هل االعرتاف بحق إرسائيل يف الوجود (كام حدث يف اتفاقات أوسلو) يعني
ضم ًنا قبول الرواية والخطاب الصهيوين؟
•كيف ينبغي أن تتطرق الرواية والخطاب الفلسطيني للحقوق التاريخية
واملعارصة لإلرسائيليني اليهود يف رؤية سياسية مستقبلية؟
هذه بعض األسئلة التي تقتيض اهتامم الفلسطينيني وحلفائهم أيضً ا ،من خالل
مشاركة الخربات وتعلم الدروس من تجارب نضالية أخرى.

أمجد عراقي هو منسق جهود الدعوة واملنارصة يف عدالة  -املركز القانوين
لحقوق األقلية العربية يف إرسائيل ،حيث يعمل منذ .2012
متارا بن حليم هي حاصلة عىل درجة املاجستري يف حقوق اإلنسان من كلية
لندن لالقتصاد ،وعىل شهادة املاجستري يف اللغات األوروبية الحديثة من جامعة
أدنربة.
جميل هالل هو باحث اجتامعي وكاتب فلسطيني مستقل.
رفقة أبو ارميله تعمل حال ًيا كزميلة بحثية ضمن منحة أليكساندر فون
همبولت ملرحلة ما بعد الدكتوراه ،وهي منتسبة ملنتدى الدراسات اإلقليمية
وجامعة برلني الحرة وجامعة ماربورغ.
سمر بطراوي هي طالبة دكتوراه فلسطينية هولندية ،ومد ِّرسة مساعدة ملادة
نظرية العالقات الدولية بقسم دراسات الحرب يف كلية كينجز كوليدج يف لندن.
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«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.

