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المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث
"قضيّة فلسطين
ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"

تقـاريـــــر
المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث "قضيّة فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"

عقد املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة املؤمتر
السنوي الثاين ملراكز األبحاث السياسية واإلسرتاتيجية يف املنطقة
العربية ،تحت عنوان "قضية فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني
الفلسطيني" ،يف مرحل ٍة تشهد تراجع االهتامم بالقضية الفلسطينية
بحث ًّيا وإعالم ًّيا .وذلك يف الفرتة الواقعة بني  7و  9كانون األ ّول  /ديسمرب
متخص ًصا يف الدراسات
2013؛ مبشاركة أكرث من  60مرك ًزا بحثيًّا عربيًّا
ّ
السياسية واإلسرتاتيجية .ومؤمتر مراكز األبحاث هو املؤمتر الوحيد يف
املنطقة العربية الذي يجمع مراكز أبحاث عربية رائدة إضاف ًة إىل
شخصيات سياسية وعا ّمة ،وممثّيل وسائل إعالم؛ لتوفري فضاء للتباحث
خاصة ،وحول القضايا التي تواجه
والنقاش حول موضوع املؤمتر بصفة ّ
البحث العلمي واألكادميي يف املنطقة العربية بصف ٍة عا ّمة.
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أسئلة المشروع
الوطني الفلسطيني

انطلقت أعامل املؤمتر مبحارضة ألقاها املدير العام للمركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزمي بشارة ،بعنوان "املرشوع
الوطني الفلسطيني :أفكار وأسئلة حول املأزق واآلفاق"؛ أوضح فيها
أ ّن م ّربرات املركز العر ّيب لألبحاث الختيار هذا املوضوع ثالثة ،وهي:
أ ّو ًل ،القيام بأم ٍر ما يف وضع أجند ٍة بحثيّ ٍة بشأن فلسطني تتجاوز ما
عرب وفلسطين ّيني
جرى حتّى اآلن .وثان ًيا ،إرسال إشار ٍة من أكادمي ّيني ٍ
تعب عن عدم ال ّرىض عن تهميش قض ّية فلسطني .وثالثًا ،التأكيد عىل
ّ
الفلسطيني ومستقبله يف الظروف
الوطني
الحاجة إىل بحث املرشوع
ّ
ّ
املتغية دوليًّا وإقليميًّا .وال ميكن تجاهل االعتقاد املنترش بأ ّن املرشوع
ناقش املؤمتر عىل مدار أيّامه الثالثة  54ورقة بحثية محكّمة ق ّدمها
ّ
الفلسطيني يعيش حالة انسدا ٍد تحتّم التفكري يف مستقبله.
أكادمييون وباحثون بارزون وش ّبان ،وأق ّرتها اللجان العلمية للمؤمتر ،الوطني
ّ
من أصل  200ورقة بحثية قُ ّدمت للمشاركة .تناولت األوراق مبقارباتها
رضرت من مأزق مرشوعها
الجا ّدة والراهنة تح ّوالت املجتمع والسياسة والهويّة يف فلسطني ،وقال بشارة إ ّن القضية الفلسطينية ت ّ
رضرت من تح ّولها إىل أدا ٍة استخدام ّية بيد أنظمة
والكولونيالية اإلرسائيلية وسياساتها ،وقضايا الالجئني ومستقبلهم ،الوطني مثلام ت ّ
رض بها
رض بها أخالق ًّيا وقيم ًّيا فقط ،بل أ ّ
والتح ّوالت يف السياسات الدولية تجاه القضية الفلسطينية ،والربيع استبداديّ ٍة فاسد ٍة ،مل ي ّ
الصاع مع إرسائيل،
العريب وأثره يف املرشوع الوطني الفلسطيني ،والقضية الفلسطينية يف فعليًّا؛ فاألنظمة ذاتها التي مل تو ّجه الطاقات إىل ّ
استخدمت قضيّة فلسطني يف لغة االستبداد ،بحيث ل ّوثت الخطاب
القانون الدويل ،وأمناط يف تح ّوالت حركات املقاومة الفلسطينية .كام
الفلسطيني ،مثلام ل ّوثت يف مرحل ٍة ما كلمة "ثورة" ،و"مجلس
التح ّرري
ّ
ركّز املؤمتر عىل نقاش سياسات قوى دولية كربى؛ مثل أوروبا ،والصني،
ثورة" قبل أن تعيد الشّ عوب االعتبار لهذه املفردات يف األعوام الثالثة
والهند إزاء القضية الفلسطينية.
األخرية.
وتخلّلت جلسات املؤمتر ندوات عا ّمة وحلقات نقاش ،مبشاركة فاعلني
سياسيني وناشطني وإعالميني ،ناقشت مواضيع ذات صلة بالقض ّية وخلص الدكتور عزمي إىل أ ّن الخيار السيايس يف مأزق ،وخيار الكفاح
الفلسطينية وموقعها يف الصحافة واإلعالم العريب ،وخيارات املفاوضات املسلّح يف حالة انفصال عن السياسة منخر ٌط يف رصاع عىل وجوده،
واملقاومة ،وحمالت التضامن العاملية ،وتجارب الحراك الشبايب الناشط وتح ّول من إسرتاتيجيّة تحرير إىل خيار دفاع عن ال ّنفس .ومن هنا ،ال
ملصلحة القض ّية الفلسطينية .وض ّمت هذه الجلسات أكرث من  25ب ّد من العودة إىل التفكري يف مستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني
املتغيات التالية .1 :مأزق املفاوضات .2 ،مأزق الكفاح
وأجانب منارصين للقض ّية الفلسطينية .وحظي عىل ضوء
ّ
عرب
ناشطًا بارزًا؛ من ٍ
َ
املؤمتر مبشارك ٍة واسعة من الضيوف وذوي االختصاص واالهتامم ،ما املسلّح .3 ،انشغال العامل العر ّيب ملرحلة غري قصرية بالثورة والثورة
املضا ّدة حتّى تستق ّر األمور إىل دميقراطيات عربية نامية كام نأمل.
أثرى املناقشات األكادمييّة.
وإىل جانب األوراق األكادميية التي قُ ّدمت خالل جلسات املؤمتر،
ٍ
ندوات سياسية؛ من أه ّمها ندوتان عا ّمتان ُعقدتا
شمل جدول األعامل
يوم الجمعة  6كانون األ ّول  /ديسمرب ،وسبقتا بداية أعامل املؤمتر؛
ملف
ق ّدم الندوة األوىل عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح" ،ومسؤول ّ
املفاوضات صائب عريقات عن "املفاوضات :الخيارات واملستقبل"،
وتح ّدث مسؤول العالقات الخارجية يف حركة "حامس" أسامة حمدان
يف الندوة الثانية عن "املقاومة :الخيارات واملستقبل".

الفلسطيني،
الوطني
ورأى بشارة أ ّن املنطلق إىل إعادة صوغ املرشوع
ّ
ّ
هو الواقع عىل األرض ،مهام اختلفت تسمياته "احتالل استيطاين"،
"حالة أبرتهايد"؛ ليست املسألة هي التسميات ،بل هي ما يحول بيننا
الفلسطيني ،وواقع العدوان الصهيوين
وبني طرح هذا الواقع الوطني
ّ
بكلّيته ،وليس كقضايا منفصلة؛ واملسألة هي أيضً ا وجود عنوان سيايس
الفلسطيني ،ويطرح هذا الواقع بكلّيته بلغ ٍة
يتعامل مع مجمل الواقع
ّ
مفهومة دول ًّيا.
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العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

الرغم من حالة الحرية التي أصابت الحركة التضامنية الشعبية الهندية
فلسطين في االفتتاح:
تجاه الوضع الفلسطيني ،فهي ال تزال مؤمنة بأ ّن األسباب واملربرات
معركة الشرعية
التي ّأسست ملوقف غاندي ال تزال قامئة وهي الطبيعة الكولونيالية
ات ّفقت مداخالت االفتتاح الرسمي للمؤمتر عىل أهمية حراك للكيان اإلرسائييل ،واغتصابه أرض الشعب الفلسطيني وحريته.
املجتمع املدين والحراك الشعبي يف معادلة فلسطني اليوم؛ فالقضية
الفلسطينية ،يف كلمة رئيس املجلس الوطني التأسييس التونيس
مصطفى بن جعفر ،ال تزال قضية أساسية للشعوب العربية ،والثورات السياسات الكولونيالية
العربية ستعطيها دف ًعا ،والفلسطينيون مدع ّوون إىل توحيد ّ
الصف اإلسرائيلية وانعكاساتها
وإعادة ترتيب بيتهم الداخيل ،وإصالح منظمة التحرير؛ ليكون هناك
حلّلت أوراق الجلسة األوىل من املؤمتر "الكولونيالية اإلرسائيلية
مرشوع "وطني يهدف إىل السالم دون إلغاء خيار املقاومة".
وسياساتها"؛ فكشفت محارضة الدكتور إيليا زريق زيْف "ا ّدعاءات
وطرح مق ّرر األمم املتحدة الخاص لحقوق اإلنسان يف األرايض
الصهيونية بالتاميز عن الكولونيالية الغربية" ،كونها تعتمد املنطق
الفلسطينية ريتشارد فولك ع ّدة نقاط مه ّمة يف مداخلته؛ إذ أشار إىل
نفسه يف املراقبة ومامرسة سياساتها عىل الجسد الفلسطيني لحامية
حل
أ ّن الخيارات التي سعت مختلف القوى الفلسطينية إىل إيجاد ّ
نفسها وضبط الفلسطيني والتحكّم فيه ،مع مالحظة أ ّن التوازن
للقضية الفلسطينية عن طريقها آلت جميعها إىل االنسداد أو اإلخفاق.
والغلبة الدميوغرافية هي العامل الوحيد الذي مل تستطع إرسائيل
وع ّدد فشل مختلف املسارات ،فمسعى االعتامد عىل الرشعية الدولية
ضبطه ،وما يجري إخراجه من حيوانات منوية من سجناء فلسطينيني
حل القضية مل يعط نتيجة؛ أل ّن إرسائيل ال
وقرارات األمم املتحدة يف ّ
إىل زوجاتهم إال حلقة يف فهم هذا الرصاع الدميغرايف.
ترضخ لهذه القرارات ،كام أ ّن الكفاح املسلّح مل يحقّقه هدف تحرير
التخل عنه باستثناء حاالت الدفاع عن النفس عند وق ّدمت الباحثة هالل إيلفر مداخلة عن "األبرتهايد املايئ :االستخدام
فلسطني ،وجرى ّ
االعتداءات اإلرسائيلية ،وباملثل أيضً ا ظلّت املفاوضات الثنائية تراوح غري املتكافئ وغري العقالين بني إرسائيل وفلسطني" ،تركّزت عىل
ظل تع ّنت إرسائيل التي أطفأت وهج أوسلو كنقطة تح ّول الحالة املائية يف فلسطني والسيطرة اإلرسائيلية عىل املياه وحرمان
مكانها يف ّ
لحل القضية بطريقة سلمية لتجعل العملية كلّها جوالت مفاوضات الفلسطينيني منها ،مشري ًة إىل الظلم واملامرسات غري القانونية التي
ّ
يحل القضية .ترتكبها الحكومة اإلرسائيلية ،والتي تتمثّل بتدمري خ ّزانات تجميع
بدل من أن تكون حدث ًا تاريخيًّا ّ
متك ّررة يف مسار مستم ّر ً
حق الشعب الفلسطيني
املياه ،وتفكيك البنى التحتية للمياه ،وإنكار ّ
ورأى فولك أ ّن املرشوع الوطني الفلسطيني يجب أن يأخذ اتّجا ًها
يف الوصول إىل موارده املائية ،والتوزيع غري العادل للمياه يف الخزانات
جدي ًدا مستفي ًدا من تجارب دولية؛ منها عىل الخصوص تجربة النضال
الجوفية يف الضفة الغربية بني الفلسطينيني واملستوطنني ،مستخدم ًة
ض ّد امليز العنرصي يف جنوب أفريقيا .وأطلق تسمية "معركة الرشعية"
تعب ًريا مالمئًا لذلك" :فصل عنرصي للمياه".
عىل هذا النهج الجديد املمكن الذي يقوم عىل تكثيف التحرك
الفلسطيني عرب العامل ،ومبساندة املجتمع املدين يف مختلف الدول من ويف الجلسة الثانية التي خ ُّصصت ملوضوع "السياسات الكولونيالية
أجل فرض رشعية املطالب الفلسطينية ،مستن ًدا يف هذا املقرتح إىل أ ّن اإلرسائيلية وانعكاساتها عىل املجتمع الفلسطيني" ،أكّد الباحث
حل الدولتني يف فلسطني املحتلّة قد
ما أنهى األبرتهايد يف جنوب أفريقيا ليس مراجعة أخالقية لنظام امليز الفلسطيني يوسف كرباج أ ّن ّ
ظل السياسة السكانية اإلرسائيلية التي عملت
العنرصي لنفسه ،ولك ّنها ضغط دويل بشأن رشعية استمراره .وباملثل ،يصبح غري ممكن يف ّ
ميكن لضغط عاملي يكون املجتمع املدين يف مقدمته أن يفرض عىل عىل رفع نسبة املستوطنني اليهود عىل حساب السكان الفلسطينيني.
حل حقيقي وعادل للقضية الفلسطينية وأشار إىل أ ّن نسبة الخصوبة اليهودية تسري يف منحنى تصاعدي منذ
قادة إرسائيل التو ّجه نحو ٍّ
عرش سنوات ،يف الوقت الذي تشهد فيه الخصوبة الفلسطينية تراج ًعا
قائم عىل رشعية حقوق الشعب الفلسطيني.
ملحوظًا.
وأظهرت كلمة املفكّر السيايس الهندي إعجاز أحمد التح ّول الذي
عرفه موقف الهند الرسمي منذ أكرث من ثالثة عقود ،بعد أن كانت خلصت أوراق جلسة املسار الثاين يف موضوع "الكولونيالية اإلرسائيلية
للهند مواقف صارمة يف رفض الكيان الصهيوين .وأكّد أحمد أنّه عىل وسياساتها" إىل أ ّن تهويد فلسطني خطر واقع .وقد كان الجديد يف
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توصل إليها
هذا اإلطار هو البعد العلمي واملنهجي للنتائج التي ّ
أربعة أكادمييني عرب؛ إذ تبدو بعض تفاصيل العروض العلمية مرعبة
بالفعل؛ ففي عرضه ،أشار الدكتور هشام املغاري إىل السياسات
اإلرسائيلية التهويدية التي اجتاحت املجتمع الفلسطيني يف القدس،
وهو اجتياح يستهدف وجدان اإلنسان الفلسطيني وثقافته وذاكرته.
أكّدت دراسة أنجزها الدكتور غازي فالح أ ّن هدف إرسائيل هو تأسيس
دولة يهودية واحدة تفرض فيها واق ًعا معيّ ًنا عىل الفلسطينيني ،من
دون أن تخرس سيطرتها الف ّعالة .وهو خطاب جرى تجديده بعد اتفاق
حق
أوسلو وع ّززته حكومة نتنياهو .وعليه ،تغلق الحكومة اإلرسائيلية ّ
مستقبل عىل التخلّص من
ً
الفلسطينيني يف العودة ،وتضاعف قدرتها
مناطق تقطنها أغلبية عربية يف الشامل.
ويف مداخلة عنوانها "النضال واألكادمييا :فلسطني منوذ ًجا" ،تناول
الباحث إيالن بابيه صعود النقد األكادميي والثقايف للصهيونية
وسقوطه يف داخل املجتمع اليهودي يف إرسائيل .ويرى الباحث أنّه عىل
الرغم من نقد املثقفني اإلرسائيليني الشديد سياسات الدولة الداخلية
واالجتامعية بعد حرب أكتوبر  ،1973استعاد املثقفون واألكادمييون
الصهاينة الح ّيز العا ّم ،وتب َّنوا نسخة أكرث تشد ًدا يف الصهيونية .ويخلص
الباحث إىل أ ّن هناك فرصة ضئيلة ج ًّدا للتغيري من داخل املجتمع
اليهودي اإلرسائييل من دون ٍ
ضغط شديد من الخارج.
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ترشذم املجتمع الفلسطيني واملامرسات الكولونيالية اإلرسائيلية يف
الهويّة الفلسطينية ،مش ًريا إىل مجموعة ظواهر استنتج حيالها أ ّن
تجربة استعادة الهويّة املرسوقة قد مثّلت العنرص الحاسم يف تشكّل
الهويّة الفلسطينية .وبهذا املعنى فالهويّة الفلسطينية يف حالة تعايش
وخصوصا العائلية واملحلية ،والتي
مع الهويّات الفرعية املتعددة،
ً
تع ّززت ألسباب تتعلّق بغياب املرشوع الوطني الفلسطيني الجامع،
وألسباب أخرى تتعلق برضورة تفاعل التجمعات الفلسطينية مع
أوضاعها وتجاربها املعيشة يف وطنها أو يف املنايف.

الربيع العربي
والمشروع الوطني الفلسطيني
قال الباحث الفلسطيني سالمة كيلة إ ّن "الثورات العربيّة سوف تؤ ّدي
آجل إىل انكشاف الدولة الصهيون ّية" ،وأضاف أ ّن الربيع
عاجل أو ً
ً
العر ّيب قام ض ّد اقتصادات ريع ّية مرتبطة باالقتصاد العاملي اإلمربيايل،
وال تخدم داخليًّا سوى األقلّية مقابل تهميش األغلبيّة يف أغلب البلدان
العرب ّية.
ويف ورق ٍة تحت عنوان "فلسطني والثورات العربيّة يف الدراسات
الفلسطيني ساري حنفي إ ّن أكرث الدراسات
األكادمي ّية" ،قال الباحث
ّ
واملقاالت األكادمييّة التي تناولت تأثري الثورات العربيّة كان مصدرها
وتأسف عىل أ ّن "أغلب الدراسات
مراكز أبحاث وتفكري أمريك ّيةّ ،
األكادمي ّية العرب ّية مل تستطع إنتاج دراسات أكادمي ّية بخصوص عالقة
الثورات العربيّة بفلسطني".

وتح ّدث الباحث إمطانس شحادة عن "االنتخابات الربملانية اإلرسائيلية
 :2013تغريات حزبية وسياسية تحت سقف توافق صهيوين متج ّدد".
ورأى أ ّن نتائج االنتخابات تُربز من ّو توافق سيايس نيو – صهيوين يف
مسألة هويّة دولة إرسائيل ووظيفتها وسياساتها تجاه الفلسطينيني
وإقامة دولة فلسطني .أ ّما التص ّدع الجديد الذي برز يف السنوات
بخاصة بعد حركة االحتجاج االقتصادي واالجتامعي يف عام
األخرية ّ
 ،2011فهو يتمحور حول رفض الطبقات الوسطى استمرار تح ّمل
عبء الخدمة األمن ّية واالقتصادية يف املجتمع اإلرسائييل.
املختص بالشؤون اإلرسائيل ّية خالد
املرصي
من جهته ،قال الباحث
ّ
ّ
وتفصيل ،حاول الباحث خليل التفكجي سعيد إ ّن الثورات العربيّة ترافقت مع استمرار تآكل الجبهة الداخليّة
ً
ومن زاوية نظر أكرث دقّة
استعراض بيانات التهويد اإلرسائييل ومعطياته عىل األرض؛ وذلك من يف إرسائيل .وأوضح سعيد يف ورقته "الثورات العرب ّية وتح ّوالت املجتمع
خالل خرائط تكشف سعي إرسائيل الحثيث إلفراغ اتفاقاتها الدولية والسياسة يف إرسائيل" ،أ ّن حسني مبارك "ساعد الكيان الصهيوين يف
مع الفلسطينيني من مضمونها ،وف ْرض واقع جديد عىل األرض.
توطيد أركانه ملدة ثالثة عقود" ،وأ َّن أثر الربيع العريب وصل إىل درجة
ويف املقابل ،كشف الباحث مهند مصطفى عن الجانب اآلخر من صورة مطالبة بعض الكتّاب بترسيع دمج األقل ّية العرب ّية يف الكيان الصهيوين
خطر التهويد يف فلسطني؛ إذ تناول موقف املستوطنني يف األرايض ملنع انتقال تأث ّرها بالثورات العربيّة .وختم سعيد بالقول إ ّن أجهزة
الفلسطينية املحتلة سنة  1976من املرشوع الصهيوين االستيطاين ،املخابرات الصهيون ّية قد "أضاءت مكاتبها" من جديد أ ّول مرة منذ
والرؤية الدينية اليهودية لهذا املرشوع .وعرض مجدي املاليك لتأثري زمنٍ طويل بسبب الثورات العربية.
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تح ّوالت المجتمع الفلسطيني
ومؤسساته السياسية
تحت عنوان "تح ّوالت املجتمع الفلسطيني ومؤسساته السياسية"،
ناقشت جلسة أوىل قضايا إصالح املؤسسات الفلسطينية ،بد ًءا بورقة
مه ّمة ق ّدمها الباحث عبد الرحمن التميمي بعنوان "تداعيات احتامل
انهيار السلطة الفلسطينية عىل خدمات البنية التحتية" ،منطلقًا من
حل إرسائيل لها أو
فرضية ممكنة بانهيار السلطة الفلسطينية أو ّ
حل نفسها ،مستعرضً ا االحتامالت التي ستدار بها عندئذ خدمات
ّ
ظل"
البنية التحتية؛ إ ّما باستعادة إرسائيل إدارتها ،أو نشوء "حكومة ّ
تتول إدارتها ،أو وضعها تحت إدارة دولية سواء عرب دولة
فلسطينية ّ
كل
إسالمية أو غريها .وأكّد أ ّن وضع هذه الخدمات سيزداد سو ًءا يف ّ
هذه الحاالت.
وأبرزت الباحثة نادية أبو زاهر يف ورقة عن "دور املجتمع املدين يف
تغيري السياسات األمن ّية يف السلطة الفلسطينية" ،هشاشة الدور الذي
ميكن أن تؤ ّديه منظامت املجتمع املدين يف الحالة الفلسطينية يف
تغيري السياسات األمن ّية .ويرجع ذلك إىل عدة أسباب ،منها تهميش
منظامت املجتمع املدين ،وتنامي وترية االنتهاكات ض ّدها ،إضاف ًة
إىل غياب التنسيق بني مؤسسات املجتمع املدين يف شأن املبادرات
املق ّدمة ،وضعف قدراتها املاليّة الذاتية ،وضعف قدراتها البحثية يف
تحليل السياسات األمن ّية ،وعدم فاعلية الرقابة التي مارستها عىل
األجهزة األمن ّية ،وضعف دورها يف تدريب تلك األجهزة عىل قضايا
حقوق اإلنسان.
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والتنظيمية ،بل هي قضية سياسية تتطلّب مقاربة سياسية شاملة من
أجل انخراط أصحاب املصلحة حكومييني كانوا أو غري حكوميني ،يف
تعريف السياسة األمنية الوطنية.
وتح ّدث الباحث بالل الشوبيك يف موضوع" :الهويّة الفلسطينية من
التشتيت ومحاوالت االستئصال إىل تصنيع هويّات بديلة" عن السياسات
اإلرسائيلية التي تستهدف الهويّة الفلسطينية التي تشكّل آخر الحصون
الضامنة الستمرارية املجتمع الفلسطيني ،بوصفها بنية وطنية متاميزة
عن غريها من ال ُهويَّات .ويرى أ ّن إرسائيل عمدت إىل االستمرار يف
محاوالت اجتثاث عنارص الهويّة الفلسطينية ،ونجحت يف خلق مساحات
جغرافية معزولة توزّع عليها املجتمع الفلسطيني؛ فتشكّل فلسطينيو
الشتات ،وفلسطينيو  ،48وفلسطينيو  .67إال أنّها مل تستطع إلغاء الهويّة
لكل الفلسطينيني أينام ُوجدوا.
الفلسطينية الجامعة ّ
وأظهر عباد يحيى أ ّن املجتمع األكادميي يف فلسطني مل يكن بعي ًدا
عن التأث ّر بالظروف السياسية ،وأ ّن الباحثني تعاملوا مع املعطيات
البيانية اإلحصائية (بعد إنشاء جهاز لإلحصاء الفلسطيني) من دون
تط ّور وعي نقدي باألثر االستعامري فيها ،ودورها يف تشظية املجتمع
الفلسطيني وتصنيفه ،وإدارة الفلسطينيني والرقابة عليهم.
ورأى توفيق حــداد أ ّن الحقل األكادميي الفلسطيني يحتاج
إىل دراسات تتناول املجتمع الفلسطيني من زاوية االقتصادي
السيايس .ويق ّدم حــداد تحليله للبنية االقتصادية السياسية
للمناطق الفلسطينية املحتلة بوصفها حالة من تقسيم عمل بني
املجتمع الدويل املانح وإرسائيل بخصوص املعلم األسايس للتنمية
الفلسطينية ،ويطلق عليه اسم "نظام التسوية السلمية .ويع ّد
حداد التدخّل الدويل املانح تدخ ًّل يف الـراع ،من خالل حقل
االقتصاد السيايس بهدف الهندسة االجتامعية وأشكال مختلفة
الستقطاب النخبة.

وق ّدمت الباحثة عرضً ا عن تط ّور أداء منظّامت املجتمع املدين
وصول إىل مرحلة ما بعد
ً
الفلسطينية بد ًءا من االنتفاضة األوىل،
االنقسام عام  ،2007وهو ما أ ّدى إىل انقسام يف األجهزة األمن ّية،
فصارت هناك أجهزة أمن ّية تابعة للسلطة يف الضفة الغربية التي
تسيطر عليها حركة فتح ،وأخرى تابعة للسلطة يف غزة التي تسيطر
عليها حركة حامس .وزادت انتهاكات األجهزة األمن ّية السلطتني ض ّد
منظامت املجتمع املدين ،بدلً من أن ميارس هذا املجتمع دوره يف
الرقابة عليها.

مستقبل المشروع
الوطني الفلسطيني
واألطر التمثيلية

وأشار إبراهيم سعيدي يف ورقته":التح ّديات التي يواجهها إصالح
قطاع األمن الفلسطيني" ،إىل أ ّن وضع أجندة اإلصالح يف إطار هدف
التحرير وبناء الدولة ،مسألة معقّدة وال تقترص عىل األبعاد البنيوية

كان أحد أه ّم محاور املؤمتر ذلك الذي تناولته جلستان تحت عنوان
"مستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني واألطر التمثيلية" .وقد ناقش
الباحث غسان الخطيب يف الجلسة األوىل "مستقبل منظمة التحرير

تقـاريـــــر
المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث "قضيّة فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"

الفلسطينية وبرنامجها السيايس" .ورأى أ ّن انتقال القيادة من قيادة
الكفاح املسلّح لتحرير فلسطني إىل إدارة عملية السالم عىل أساس
حل الدولتني ،أث ّر يف تراجع مكانة هذه القيادة التاريخية ملصلحة قوى
ّ
أخرى جديدة معارضة لهذا النهج ،وأبرزها حركة حامس ،وال سيّام
حل الدولتني الذي راهنت عليه هذه القيادة نتيجة
مع ترنّح خيار ّ
التوسع االستيطاين.
تنامي ق ّوة اليمني العنرصي يف إرسائيل ورسعة ّ
وخلص إىل أنّه يف حني وصلت القيادة السياسية وبرنامجها السيايس
وإسرتاتيجيتها املعتمدة عىل املفاوضات إىل طريق مسدود ،فإ ّن
منظمة التحرير ال تزال قادرة عىل استعادة دورها بوصفها إطا ًرا
متثيل
جام ًعا ومو ّح ًدا لكفاح الشعب الفلسطيني برتكيبة قيادية أكرث ً
للشعب الفلسطيني ،ولربنامج أكرث تعب ًريا عن طموحاته املرشوعة،
رشيطة تحقيق الوحدة الوطنية واالتفاق حول برنامج سيايس مشرتك.
ورأى الباحث زيــاد كلوت يف ورقــة عنوانها "املــروع الوطني
الفلسطيني يف زمن الثورات" أ ّن النضال الفلسطيني أمام منعطف
تاريخي اليوم بالنظر إىل أ ّن التح ّديات التي يواجهها الشعب
املتغية املعتادة
الفلسطيني تع ّد أكرث عمقًا وات ّسا ًعا من العوامل
ّ
التي تؤث ّر يف املسار اليومي للشؤون العربية اإلرسائيلية ،وال س ّيام
نتيجة التغريات العاملية؛ ومنها :نظام دويل متب ّدل تشهد فيه الواليات
املتحدة وأوروبا أفولً مطّر ًدا جن ًبا إىل جنب انبثاق "عامل جديد"؛
أزمة رشعية عاملية تصيب الصهيونية؛ وتناقضات مأساوية بني أبناء
الشعب الفلسطيني متثّلت يف عجزهم عن تجسيد االعرتاف الدويل
باملرشوع الوطني الفلسطيني عىل األرض؛ وأخ ًريا األثر الذي ميكن أن
ترتكه اليقظة العربية التي تعيد تشكيل املنطقة وشعوبها.
وطرح الباحث أحمد جميل عزم يف ورقته التي جاءت بعنوان "بحث
يف أجندة املرشوع الوطني الفلسطيني" ،ما ميكن أن يكون أجندة
مقرتحة لبعث مرشوع وطني جديد ،تتك ّون من ستّة بنود ،بد ًءا
بإيجاد صيغة لتوحيد ساحات العمل الفلسطيني ،قد تس ّمى "فدرالية
العمل الفلسطيني" ،مبا يشمل فلسطني التاريخية كلّها والشتات.
ويتعلّق البند الثاين مبنظمة التحرير الفلسطينية ،مع اقرتاح تجربة
بدل من سياسة اإلصالح التقليدية من الق ّمة.
إصالحها من القاعدة ً
ويركّز البند الثالث عىل إسرتاتيجية املقاومة الشعبية .ويطالب الرابع
بتقييم رصيح ألدوات املقاومة املختلفة ،يف حني يقيض البند الخامس
مبواجهة حقيقة أ ّن املجتمع املدين والحمالت الشعبية ،ال ترقى إىل
ّ
مصاف حركة تح ّرر .وعليه ،يجب وضع تعريف جديد لحركة التح ّرر.
ويطرح البند السادس واألخري ،برنام ًجا لتجاوز الرشوط املوضوعية
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االقتصادية والبريوقراطية التي رافقت تأسيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ،وأصبحت عقبة أمام املقاومة.
يف املقابل ،انطلقت ليىل فرسخ لتجاوز التشظّي الفلسطيني من
حل الدولة الواحدة هو أقدر عىل توحيد
تص ّور مختلف ،يفرتض أ ّن ّ
الجسم السيايس الفلسطيني وحامية الحقوق الفلسطينية ،لكن
عىل املدى البعيد .وهذا يتطلب بنظرها ،صوغ إسرتاتيجية قانونية
فضل عن
وسياسية جديدة لحامية حقوق الشعب الفلسطينيً ،
إدماج الحركة السياسية واالجتامعية يف هذه الوجهة ،عىل الصعيدين
املحيل والدويل.
ويرى إمييل بدارين يف ورقته" :عرشون عا ًما عىل عملية السالم :إعادة
تخ ّيل فلسطني" من خالل دراسته خطاب القيادة الفلسطينية ،أ ّن
تحويل النضال من تح ّرر وتقرير مصري وعودة ،إىل نضال من أجل
اإلدارة الذاتية وسلطة ض ّيقة ودولة ضئيلة للغاية ،مثّل نقلة من
الرؤية الجامعة إىل رؤية اختزالية ،ويحمل تبعات أعمق يف طريقة
تص ّور الفلسطينيني ألنفسهم بوصفهم "جامعة متخيلة" يف واقع جرى
فيه تهميش نصف السكّان الفلسطينيني (الالجئني).
أ ّما آالن غريش ،فقد انطلق من حاجة الحركة الوطنية الفلسطينية
أي ٍ
وقت مىض إىل التضامن
(بسبب ضعفها وانقسامها) أكرث من ّ
رصا مركزيًّا يف اإلسرتاتيجية
الــدويل ،وأن يصبح هذا التضامن عن ً
الفلسطينية .ورأى أ ّن السؤال الرئيس هو كيف ميكن إنشاء حركة
تضامن يف ظروف ما بعد أوسلو ،مش ّد ًدا عىل مسألة وضوح املرشوع
مبا ميكّن حركة التضامن من التط ّور ،وجذب املزيد من الدول لفرض
املقاطعة عىل إرسائيل وعزلها.
ويرى حميد دبايش أنّه ال ميكن فصل الثقافة الفلسطينية عن حركة
التحرر الوطنية الفلسطينية؛ إذ للفنون الشعرية واألدبية تأث ٌري عميق
يف تعزيز االنتشار الواسع للقضية الفلسطينية بني أبناء الشعب
الفلسطيني أنفسهم وأبناء العامل العريب ،لك ّنها فنون تجاوزت الحدود
الوطنية الثقافية ،والحدود اللغوية ،إىل نطاق دويل.

فلسطين في القانون الدولي
لخّص املحامي األردين محمد خليل موىس ،خالل تقديم ورقته عن
"تداعيات الرأي االستشاري املتعلق بجدار الفصل العنرصي  -رؤية
كل السجال القائم بشأن جدوى اللجوء إىل املحاكم الدولية
عملية"َّ ،
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والضغط عىل االحتالل اإلرسائييل عن طريق القانون الدويل؛ بقوله :الفلسطيني عىل ص ْوغ منظور متامسك ومؤث ِّر ،وال س ّيام من حيث
"القانون الدويل لن يح ّرر فلسطني ،لكنه يستطيع أن ينزع الرشعية قدرته عىل مواجهة خطاب الشتات اليهودي وتقويضه ،بالنظر إىل أ ّن
عن كثري من اإلجراءات واملخططات اإلرسائيلية ،وأن يثبت حقوق هذا الخطاب قد قام عىل مركزية املنفى والشتات؛ من أجل تكريس
قيام دولة إرسائيل.
الشعب الفلسطيني".
وأثــارت الخبرية القانونية الفلسطينية ديانا بطو يف ورقــة عن
حساسة بشأن املستوطنات؛
"املستوطنات يف القانون الدويل" ،نقطة ّ
إذ نبَّهت إىل أ ّن انزالقًا حدث يف خطاب املفاوض الفلسطيني الذي
والتوسع االستيطاين ،يف حني أ ّن
أصبح يطالب بوقف االستيطان
ّ
كل املستوطنات ،ألنّها غري رشعية يف نظر
املطلب الحقيقي هو إزالة ّ
القانون الدويل.

ودرس خليل ريناوي يف ورقته "االرتباط املتخيل :اإلعالم العريب العابر
للحدود والشتات الفلسطيني يف أملانيا" ،الهويّة الفلسطينية يف الشتات
وتأثري اإلعالم العريب العابر للحدود ،يف حالة الجالية الفلسطينية
املقيمة يف أملانيا .واستنتج أنّها تأث ّرت بهذه الوسائل بصورة جامع ّية
عىل مستوى الثقافة الدينية والثقافة الوطنية.

وأبرزت سلمى كرمي أيوب العقبة الرئيسة التي تحول دون مقاضاة
املسؤولني اإلرسائيليني؛ وهي الضغط املستم ّر الذي متارسه الحكومة
اإلرسائيلية لضامن فشل تلك الحاالت يف مراحلها األوىل ،وافتقار
الحكومات األجنبية إىل إرادة سياسية لدعم تلك املالحقات القضائية.
تشري األوراق املق ّدمة يف هذا السياق إىل تزايد اله ّوة يف العقد األخري
وعالو ًة عىل ذلك ،هناك حاجة إىل الرتكيز عىل املطالبة والضغط؛
تجاه قضية فلسطني ،بني املوقف الرسمي والــرأي العا ّم يف ع ّدة
لتوفري بيئة سياسية تفيض إىل نجاح حاالت املقاضاة املثارة.
حاالت؛ إذ ترى روزماري هوليس أ ّن تأثري املوقف الربيطاين الراهن
تغي االهتامم
تجاه القضية الفلسطينية محدود .وأوضحت هوليس ّ
الربيطاين بعد الحرب الباردة ،بات ّجاه رؤية موقع لربيطانيا يف العالقة
قضايا الالجئين
العابرة لألطليس بني الواليات املتحدة وأوروبا املتوسعة .وعىل الرغم
طغى البعد اإلنساين عىل ما عداه يف املداخالت بشأن قضايا الالجئني ،من تكرار اإلشارة إىل القانون الدويل ،توافقًا مع املوقف العام لالتحاد
أي
مربزًا حالة التشظّي املضاعفة التي يتع ّرض لها الالجئون الفلسطينيون األورويب من الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني منذ عام  ،2010مل ي ْجر ّ
يف واقع عملية التسوية التي ه ّمشتهم ،ويف األوضاع غري املستق ّرة محاولة لكرس اإلجامع الغريب.
يف بالد الشتات؛ ففقدان الوطن واملواطنة سمتان الزمتا االغرتاب
وتظل أملانيا مرهونة ،كام أوضحت مورييل أسيبورغ ،مبسؤوليتها
ّ
الفلسطيني .تناول عباس شبالق تأثري هذين العاملني يف املسائل التاريخية املتعلقة بالحروب العاملية واإلبادة الجامعية لليهود ،والتي
املتعلقة بالهويّة ،والعالقة امللتبسة بالوطن ومسألة االندماج أو
قوي لسياسات إرسائيل .ونتج من ذلك
جرت ترجتمها إىل دعم أملاين ّ
اإلقصاء يف املجتمعات املضيفة .وطالب الباحث الدول العربية مبنح أ ّن إلرسائيل اليوم العالقات األقرب مع أملانيا بني دول الرشق األوسط،
ِ
الالجئني الفلسطينيني املقيمني عىل أراضيها جنسياتها؛ أل ّن حرمانهم عىل الرغم من أ ّن أملانيا تبقى من أه ّم املانحني ملؤسسات السلطة
الجنسية يؤ ّدي إىل حرمانهم حقوقهم اإلنسانية يف التنقّل ،والعمل ،الفلسطينية .وتالحظ أسيبورغ أ ّن تلك اله ّوة الكبرية التي باتت تفصل
وغري ذلك.
املوقف الرسمي عن الرأي العا ّم ،مشري ًة إىل مس ٍح أظهر أ ّن األكرثية
الخاصة ألملانيا تجاه إرسائيل (وكانت النسبة  %70بني
ويف السياق نفسه ،أكَّد الناشط آدم شابريو أ ّن الدول العربية مطالبة ض ّد املسؤولية
ّ
بحامية الفلسطينيني ،ورعايتهم ،وتسوية وجودهم القانوين ،إضاف ًة فئة الشباب).
إىل ضامن ّ
حق العودة وحقوقهم السياسية .وأوضح أ ّن ضامن هذه أ ّما فرنسا ،فريى براء ميكائيل أ ّن الرؤساء الستّة الذين خلفوا ديغول
الحقوق من شأنه أن يع ِّزز دينامية الحركة الوطنية الفلسطينية.
متسك الفرنسيني بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني،
أوضحوا أ ّن ّ
بأي عمل من شأنه أن يه ّدد أمن إرسائيل.
من جهته ،تح ّدث الباحث رامــي أبو شهاب عن الشتات من ال يعني أنّهم سيقومون ّ
زاوية تحليل الخطاب؛ وذلك بهدف اختبار قدرة خطاب الشتات وقد يبدو الخطاب الفرنيس مؤيّدا الشعب الفلسطيني من وجهة

القضية الفلسطينية
في السياسة الدولية

تقـاريـــــر
المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث "قضيّة فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"

النظر اإلرسائيلية ،لكن األفعال والحقائق توحي بأ ّن باريس أظهرت
يف كثريٍ من األحيان تف ّه ًم قويًّا لوجهة النظر اإلرسائيلية بشأن الرصاع.
ووفقًا الغناسيو ألفاريز أوسوريو  ،ال تزال إسبانيا ترى يف دعم
القضية الفلسطينية حجر أساس يف سياستها يف الرشق األوسط؛ وهو
ما مكّنها من االضطالع بدور نشط يف عملية السالم ،ويف املنطقة
األورومتوسطية ،بتقديم نفسها قناة اتصال بني االتحاد األورويب
والعامل العريب وإرسائيل .يف حني أ ّن املوقف اإليطايل شهد تح ّو ًل تجاه
القضية الفلسطينية يف الثامنينيات وانتقلت إيطاليا من التعاطف
والتضامن إىل صناعة تدريجية لصداقة مع إرسائيل ،تراها مريم
أبو سمرا مرتبطة بعاملني رئيسني؛ التح ّول السيايس الذي عرفته
إيطاليا يف اتّجاه االندماج االقتصادي والثقايف والسيايس يف وجهة
عوملية نيوليربالية؛ والتح ّول املستم ّر يف الرؤية السياسية واملامرسات
التنظيمية الفلسطينية التي تبلورت يف اتفاقية أوسلو .لكن ،ترى أبو
سمرا ،أ ّن هناك موجة جديدة للنشاط الفلسطيني والدعم اإليطايل،
تح ّركها أحداث حصلت يف السنوات األخرية كالهجوم اإلرسائييل عىل
غ ّزة يف .2008
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االنتفاضة الثانية كانت زيارة رئيس الوزراء اإلرسائييل أرييل شارون
(أيلول/سبتمرب  )2003أ ّول زيارة من نوعها للهند .لكن يف املقابل،
وقف الربملان الهندي عند وفاة عرفات دقيقة صمت ،ودعمت الهند
املحاولة الفلسطينية للعضوية يف األمم املتحدة واليونسكو.
ويف مجال التعاون بني الهند وإرسائيل ذكر ظفر اإلسالم خان أ ّن الهند
وفس التو ّدد املستم ّر
تشرتي نصف األسلحة التي تنتجها إرسائيلّ ،
إىل إرسائيل ،برغبة الهند املتكررة يف االستفادة من "الخربة العسكريّة
اإلرسائيلية يف مكافحة ما يُس ّمى "اإلرهاب" ،واالستفادة من اللويب
اإلرسائييل يف الضغط عىل الواليات املتحدة من أجل رفع الحظر عن
انتقال التكنولوجيا العالية إليها.

من جهتها ،تظهر الصني أ ّن اندفاعتها االقتصادية أصبحت أساسية
يف سياستها الخارجية ،كام أوضح نيوكسن شون ،مؤكّ ًدا أ ّن الصني
تص ّنف مصلحتها االقتصادية يف الرشق األوسط بوصفها مصلحة
جوهرية ،نظ ًرا العتامدها عىل استرياد النفط ،لكن هناك ه ّوة بني
مصلحتها ومحدودية نفوذها .وتسلك الصني ،بحسب شون ،سياسة
متساوية البعد (بني القوى اإلقليمية الخمس؛ السعودية ،ومرص،
ويف وضعٍ مامثل إليطاليا ،رشح بانسيدار برادان تح ّوالت السياسة وتركيا ،وإيران ،وإرسائيل) ،بصفر مشاكل يف الرشق األوسط ،وال تقيم
الرسمية يف الهند بعد انتهاء الحرب الباردة ،حني حلّت عوامل تحالفات .وستستم ّر هذه السياسة يف املستقبل نتيجة محدودية
محل املواقف األيديولوجية املوارد وتقليدها الدبلومايس.
االقتصاد والطاقة وقضايا مرتبطة باألمن ّ
واألخالقية ،ودفعت قضية فلسطني إىل الهامش بعد أن كانت يف ويف ورقة بعنوان "هنغاريا والقضية الفلسطينية" ،وصف غازديك
مركز االهتامم .لقد أصبحت السياسة الخارجية منذ التسعينيات أداة غيوال املوقف املجري؛ فهو مجتمع ًّيا "إىل ح ٍّد ما مؤيّد إلرسائيل"،
ف ّعالة يف خدمة مصالح الهند االقتصادية ،كام يوضح برادان ،وقبول و"إىل ح ٍّد ما مؤيّد للشعب الفلسطيني" .أ ّما النهج السيايس الرسمي،
الهند طريق الليربالية االقتصادية جعلها أكرث اعتام ًدا عىل الواليات فهو متوازن بني عالقة املجر الج ّدية مع كال َ
طرف الرصاع .وتلتزم
بحل الدولتني ،وعرب املفاوضات فحسب .وعليه ،تكون قد قبلت
املتحدة .كام س ّهلت الواليات املتحدة منذ التسعينيات تط ّور عالقة املجر ّ
إسرتاتيجية بني الهند وإرسائيل ،وأتاحت اتفاقية أوسلو يف  1993مبوقف إرسائيل بحكم األمر الواقع .كام امتنعت املجر عن التصويت
فرصة للهند حتى تعيد عالقاتها الدبلوماسية مع إرسائيل .ومع انتهاء عىل قبول فلسطني عض ًوا خالل اجتامع اليونسكو والجمعية العا ّمة.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
وهو ينطلق من كون
ّ
ً
ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
التطور غير ممكن إال
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع ّ
الثقافات األخرى.
العربيً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضــاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
ً
التحديات التي
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
ومع السياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
ً
وخاصة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
ـدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراســات وتقاريرَ ،ويدير عـ ّ
ّ
ـام العربي أيـ ً
ـضــا ،وينشر جميع إصــداراتــه بال ّلغتين العرب ّية
موجهة
ون ــدوات
ّ
للمختصين ،ولــلـرّأي الــعـ ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع
ممن يكتبون إليها االلتزام بالمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
التقاليد العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
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قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة اإللكترونية من خالل التسجيل في الموقعwww.bookstore.dohainstitute.org :
طريقة الدفع :أدوات الدفع اإللكتروني.

شروط النشر
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى 6000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئــة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عــروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث ســنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترســل
تخضع المواد المرســلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتــب ،وملخص عن البحث بنحــو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرســالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكســل أو وورد .وال تُقبل األشــكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل كصو ًرا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

عنوان االشتراكات:
 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
جادة الجرنال فؤاد شهاب  -بناية الصيفي  - 174مار مارون
ص.ب 11-4965 :رياض الصلح  1107-2180بريوت  -لبنان

عنوان التحويل البنكي:

