ندوة
دورية عمران للعلوم االجتماعية

حوارات العصر
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

االستعامر االستيطاين واألصالنية
والرصاع الفلسطيني ضد الصهيونية
 21-19آذار /مارس 2022
الدوحة  -قطر

جدول األعامل | املشاركون | امللخصات | رؤساء الجلسات

ندوة
دورية عمران للعلوم االجتماعية

حوارات العصر
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

االستعامر االستيطاين واألصالنية
والرصاع الفلسطيني ضد الصهيونية

 21-19آذار /مارس 2022
الدوحة  -قطر

جدول األعامل | املشاركون | امللخصات | رؤساء الجلسات

جدول األعامل

اليوم األول

السبت 19 ،آذار /مارس 2022
16:15-16:00

ترحيب
أمل غزال  -مولدي األحمر

محارضة افتتاحية
17:45-16:15

رئيس الجلسة :عبد الوهاب األفندي
محمود ممداين :فلسطني /إرسائيل من منظور ما بعد الفصل العنرصي:
الدولة  -األمة وحداثة ما بعد االستعامر

 -زمن الجلسة وفق توقيت الدوحة ( ،)GMT +3وتُعقد يف املدرج الرئيس يف املبنى الثقايف ،معهد الدوحة للدراسات العليا.
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اليوم الثاين

األحد 20 ،آذار /مارس 2022
محارضة عامة
12:15-11:00

رئيس الجلسة :مولدي األحمر
نديم روحانا :الصهيونية ومعضلة رشعيّة االستعامر االستيطاين :الرد بالدّين عىل
املقاومة الفلسطينية

12:30-12:15

اسرتاحة

الجلسة األوىل
االستعامر االستيطاين :فلسطني وجنوب أفريقيا
13:45 – 12:30

رئيس الجلسة :رميا ماجد
سول دوبو :الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا وفلسطني /إرسائيل :التالقي والتباين
إيالن بابيه :القانون الدويل واالستعامر االستيطاين يف فلسطني التاريخية

15:00 – 13:45

غداء

الجلسة الثانية
االستعامر االستيطاين يف فلسطني
رئيس الجلسة :الطاهر سعود
16:30 – 15:00

أرشف عثامن بدر :االستعامر االستيطاين يف فلسطني بني البنية والصريورة:
محو وإزالة أم تحكم وسيطرة؟
طارق دعنا :اإلنتاج العسكري  -األمني واقتصاد الحرب
يف سياق االستعامر االستيطاين اإلرسائييل
هاين عواد ومريم هواري :إعادة التفكري يف رشط الحكم غري املبارش:
تحوالت أشكال الحكامة الكولونيالية اإلرسائيلية وأمناط مقاومتها

 -زمن الجلسات وفق توقيت الدوحة ( ،)GMT +3وتُعقد يف املدرج  2باملبنى الثقايف ،معهد الدوحة للدراسات العليا.
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اليوم الثالث

اإلثنني 21 ،آذار /مارس 2022
محارضة عامة
12:15-11:00

رئيسة الجلسة :أمل غزال
لورينزو فرياسيني :اإلسالموفوبيا ومعاداة السام ّية والصهيونية واالستعامر االستيطاين

12:30-12:15

اسرتاحة

الجلسة الثالثة
تفكيك االستعامر وإعادة االعتبار للحقوق الوطنية
13:45 – 12:30

رئيس الجلسة :آية عمران راندال
دانا الكرد :العودة إىل الحقوق الوطنية يف "الرصاع" الفلسطيني  -اإلرسائييل
فرانشيسكو أموروزو :تفكيك االستعامر االستيطاين :أفكار حول الحياة العادية والتطبيع
وسياسة االعرتاف

15:00 – 13:45

غداء

الجلسة الرابعة
واملحلنية
ّ
مواجهة الرسديات االستعامرية :أسئلة األصالنية
16:15 – 15:00

رئيس الجلسة :صقر النور
حميد دبايش :أين فلسطني يف العامل؟
املحلين :األصالنية واالستعامر االستيطاين واملفارقات املتعددة
ّ
ميكايال سحار :عودة
يف الرسديات التذكارية اإلرسائيلية  -األسرتالية لحملة فلسطني

 -زمن الجلسات وفق توقيت الدوحة ( ،)GMT +3وتُعقد يف املدرج  2باملبنى الثقايف ،معهد الدوحة للدراسات العليا.
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املشاركون
امللخـصــات

أرشف عثامن بدر
محارض يف دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية ،كلية اآلداب ،جامعة بريزيت ،فلسطني .مرشح دكتوراه يف تخصص
العلوم االجتامعية ،يف الجامعة نفسها .حاصل عىل املاجستري يف الدراسات اإلرسائيلية ،جامعة القدس (.)2014
تنصب اهتامماته البحثية الحالية عىل االستعامر االستيطاين ،والحكم العسكري اإلرسائييل ،واالجتامع السيايس.
ُّ

االسـتعامر االسـتيطاين يف فلسـطني بين البنيـة والصيرورة :محـو وإزالـة

أم تحكـم وسـيطرة؟

تهدف هذه الورقة إىل التعرف إىل منطق االستعامر االستيطاين يف فلسطني ،لإلجابة عن سؤال مركزي :ما
املنطق الجامع الذي يقوم عليه االستعامر االستيطاين يف فلسطني ،أهو "بنية" أم "عملية" مستمرة ومسار يخضع
للمتغريات؟ تجيب الورقة عن هذا السؤال بالرجوع إىل األدبيات املتعلقة باملوضوع ،واالشتباك النظري مع مجموعة
من أبرز املنظرين يف مجاله ،خاصة يف ما يتعلق باالحتالل اإلرسائييل ملناطق  .1967ومن خالل توظيف مفهوم
ميشيل فوكو للسلطة وأنواعها ،تجادل الورقة بأن االستعامر االستيطاين يف فلسطني عبارة عن مسار عميل
يخضع للمتغريات عىل األرض التي منها فاعلية املحكومني والالعبني الدوليني واإلقليميني الرئيسني ،والسياقات
التي تجري فيها العملية برمتها ،عالوة عىل أن هذا املسار قائم عىل التجربة والخطأ ،وأن املنطق الجامع له هو
السعي للضبط والتحكم والسيطرة الذي يدار مبجموعة من السياسات ،من أهمها املحو واالستغالل االقتصادي
وإدارة السكان.
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إيالن بابيه
مدير املركز األورويب للدراسات الفلسطينية يف جامعة إكسرت ،اململكة املتحدة ،وزميل يف معهد الدراسات
العربية واإلسالمية يف الجامعة نفسها .وهو مؤلف ومحرر للعديد من الكتب ،منها" :التطهري العرقي يف فلسطني"
()2007؛ "حول فلسطني" ( )2010باالشرتاك مع نعوم تشومسيك؛ "رؤيتنا للتحرير :قادة ومثقفون فلسطينيون
منخرطون يتحدثون برصاحة" ( )2022باالشرتاك مع رمزي بارود.

القانون الدويل واالستعامر االستيطاين يف فلسطني التاريخية
تحاج هذه الورقة بأن القانون الدويل قد أخفق حتى اليوم يف تغيري الوضع القائم يف فلسطني التاريخية .وعىل
ّ
الرغم من تأثري خطاب القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف الرأي العام العاملي ،واتخاذ فئات من املجتمع اليهودي
يف إرسائيل موقفًا ضد انتهاكات حقوق اإلنسان يف املناطق الفلسطينية املحتلة ،فإن القانون الدويل ال ميلك
ما ما يؤهّله للتعامل مع جذور املعضلة يف القضية الفلسطينية ،والتي تتعلق باالستعامر الصهيوين وما
عمو ً
يحظى به من حصانة دولية .وأسباب ذلك ،كام توضّ ح هذه الورقة ،بعضها تاريخي ،وبعضها اآلخر ذو صلة بالحصانة
ما .أما تغيري هذا الوضع ،فيتطلب الرتكيز عىل مفهوم
الدولية التي تُضفى عىل دول االستعامر االستيطاين عمو ً
الرشعية الدولية التي كان لها دور أسايس يف إنهاء دولة األبارتهايد يف جنوب أفريقيا.
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حميد دبايش
أستاذ كريس هاكوب كيفوركيان بقسم الدراسات اإليرانية واألدب املقارن يف جامعة كولومبيا ،بالواليات املتحدة.
حاصل عىل الدكتوراه املزدوجة يف علم اجتامع الثقافة والدراسات اإلسالمية من جامعة بنسلفانيا ،بالواليات
املتحدة ،تلتها زمالة ما بعد الدكتوراه يف جامعة هارفارد .وهو عضو مؤسس ملركز األدب املقارن واملجتمع ،ومركز
الدراسات الفلسطينية ،يف جامعة كولومبيا .حارض يف العديد من جامعات أمريكا الشاملية وأوروبا والعامل العريب
وإيران .صدر له مجموعة من الكتب والعديد من املقاالت ،منها" :الشاهنامه :امللحمة الفارسية بوصفها أدبًا عامل ًيا"
()2019؛ "هل يستطيع غري األورويب التفكري؟" ()2015؛ "ما بعد االسترشاق :املعرفة والقوة يف زمن اإلرهاب" (.)2009

أين فلسطني يف العامل؟
أين فلسطني؟ أين فلسطني يف العامل ،وال أعني العامل الفيزيايئ فحسب ،بل العوامل األخالقية والخيالية ،تلك
العوامل القوية سياس ًيا التي اعتدنا عىل متييزها بالعوامل االستعامرية ،أو ما بعد االستعامرية ،أو حتى العوامل
التي فككت االستعامر؟ وعندما نتحدث عن "األدب العاملي" أو "السينام العاملية" ،فهل يف هذه العوامل التي
ن لألدب الفلسطيني أو السينام الفلسطينية ،من دون أن تناقض نفسها وال أن تتعامى عن
تحظى بتنظريات عالية مكا ٌ
حقيقة فلسطني؟ وإذا مل يكن فيها مكان لفلسطني ،فهل مثة مرشوعية لهذه التصنيفات التي ال متثل أم ً
ة أو شعبًا،
أو فضا ًء مشحونًا بالعواطف ،يقع وط ُنه تحت احتالل مستعمر استيطاين؟ هذه الورقة تدقيق يف عامل مثل هذا ،يبدأ
بكاتب فلسطيني ثوري ،هو غسان كنفاين ،تتناول من قصصه قص ً
ون أولئك الذين
ة واحد ً
ة قصريةً ،لتكشف كيف يُك ِّ
رسحوها وحرسوا قيمتها الخالدة ل ِ
مل حقيقي ،يفكك كل تلك العوامل الوهمية التي مل
َبنات عا ٍ
قرؤوها ومثّلوها وم َ
يكن لها من شغل غري إنكارهم والتقليل من قيمتهم ومحوهم.
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دانا الكرد
أستاذة مساعدة يف قسم العلوم السياسية يف جامعة ريتشموند ،بالواليات املتحدة .وزميلة أقدم يف املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات  -فرع واشنطن .تدور اهتامماتها البحثية حول السلطوية ،والتدخل الدويل،
وعالقات الدولة واملجتمع يف العامل العريب .صدر لها باإلنكليزية عن دار نرش جامعة أكسفورد كتاب "مستقطب
وغري معبأ :إرث السلطوية يف فلسطني" (.)2019

العودة إىل الحقوق الوطنية يف "الرصاع" الفلسطيني  -اإلرسائييل
وسعت آفاق الخطاب حول مستقبل فلسطني ،من خالل
مام ال شك فيه أن انتفاضة الفلسطينيني يف عام 2021
ّ
جعل اإلطار "الديكولونيايل" أكرث حضو ًرا يف الوعي الشعبي .يف هذا الصدد ،تحدث ناشطون عن رصاع مشرتك ،وأن
الحل يكمن يف تفكيك مرشوع الدولة اإلرسائيلية .ومع ذلك ،ال يعكس هذا التحول يف الخطاب النقاشات الجارية
يف األوساط السياسية وبني املثقفني ،وال يزال املجتمع الدويل متحج ًرا يف التزامه بحل الدولتني .يتحدث بعض
املنارصين عن الفصل العنرصي ويدافعون عن "مقاربة قامئة عىل الحقوق" ،يف حني يتحدث املثقفون اليساريون
م ،يُهدد خليط املصطلحات واملطالب هذا ،والذي غالبًا ما
عن االستعامر االستيطاين وإنهاء االستعامر .ومن ث ّ
يترسب إىل الخطاب الشعبي ،بتشويه جوهر النضال الفلسطيني ،الذي يتمثل ببساطة يف النضال من أجل السيادة.
ت ُبني هذه الورقة حدود املقاربات واألطر التي يجري الدفاع عنها حال ًيا ،وتوضّ ح أن التقليل من أهمية السيادة يف
النقاشات يف "الرصاع" الفلسطيني  -اإلرسائييل يؤدي إىل خُالصات إشكالية.
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سول دوبو
أستاذ كريس سموتس لتاريخ الكومنولث يف جامعة كامربيدج ،باململكة املتحدة .حاصل عىل الدكتوراه من كلية
سانت أنتوين بجامعة أكسفورد ،باململكة املتحدة .وهو محرر مشارك لسلسلة "كامربيدج إمربيال Cambridge
س يف عدد من الجامعات ،منها
 "Imperialوسلسلة "ما بعد االستعامر" الصادرتني عن دار نرش بالغراف ماكميالن .د ّر َ
جامعة كيب تاون ،وساسكس ،وكوين ماري ،وجامعة لندن .من مؤلفاته الصادرة باإلنكليزية "الخيال العلمي يف
جنوب أفريقيا :من عام  1700وحتى اآلن" ( )2021باالشرتاك مع وليام بينارت؛ "الفصل العنرصي.)2014( "1994-1948 :

الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا وفلسطني /إرسائيل :التالقي والتباين
ع استخدام "الفصل العنرصي" ،عىل نح ٍ
ة لربط الوضع السيايس يف فلسطني /إرسائيل بالوضع
و متزايد ،استعار ً
يشي ُ
يف جنوب أفريقيا .تتناول هذه الورقة األدلة املقدمة عىل ذلك ،من وجهة نظر تاريخية .وعىل الرغم من وجود
العديد من أوجه التشابه بني الوضعني بال شك ،فإن بينهام أيضً ا اختالفات بنيوية مهمة ،تتعلق باألرض والعمل
وتحاج هذه الورقة بأنه يف عام  – 1948وهو
فضل عن ديناميكيات املقاومة والقمع.
ً
وسياسات اإلدماج واإلقصاء،
ّ
العام الذي أصبح فيه الفصل العنرصي السياسة الرسمية لحكومة جنوب أفريقيا ،والعام الذي شهد أيضً ا والدة
ما ،ومل ينتميا إىل النوع نفسه من أنظمة املستوطنني ،وكان يُنظر
دولة إرسائيل – بدا املجتمعان مختلفني متا ً
إليهام عىل نح ٍ
ما من منظور دويل .ومع ذلك ،بينهام أوجه تشابه عدة فيام يتعلق بالقمع الوحيش ،بل
و مختلف متا ً
م بوحشية منظمة أكرث مام كان عليه الفصل العنرصي يف أوجه معينة.
إن إدارة األرايض املحتلة يف إرسائيل تتس ُ
بوصفه معيا ًرا أخالقيًا وسياسيًا ،يجري تطبيق "الفصل العنرصي" عىل نح ٍ
و متزايد لوصف فلسطني /إرسائيل ،وتدعم
ن استخدام استعارة الفصل العنرصي عىل نطاق واسع قد يؤدي إىل حجب فهم
التعريفات القانونية ذلك أيضً ا ،لك ّ
م إعاقة التحليل والفهم الرضوريَني لحل املأزق السيايس يف الرشق األوسط.
هذه املجتمعات ،ومن ث ّ
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طارق دعنا
أستاذ مساعد يف برنامج املاجستري يف إدارة النزاع والعمل اإلنساين مبعهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل
الدكتوراه يف العلوم السياسية من كلية سانت أنا للدراسات املتقدمة ،بإيطاليا .تتعلق اهتامماته البحثية بقضايا
االقتصاد السيايس ،واملجتمع املدين ،والحركات االجتامعية ،وبناء الدولة والتنمية االقتصادية ،والعالقة بني الدولة
واملجتمع ،مع تركيز عىل فلسطني والعامل العريب.

اإلنتاج العسكري  -األمني واقتصاد الحرب يف سياق االستعامر
االستيطاين اإلرسائييل

ترشح هذه الورقة العالقة العضوية بني التطور يف مجال اإلنتاج العسكري  -األمني اإلرسائييل وبنية االستعامر
االستيطاين يف فلسطني .وتجادل بأن بنية االستعامر االستيطاين اإلرسائييل تنمو وتتوسع استنادًا إىل اقتصاد
الحرب ،الذي ال يشكّل أحد مرتكزات مفهوم القوة يف األيديولوجيا الصهيونية فحسب ،وإمنا أيضً ا أداة مركزية
يف تشكّل الدولة واملجتمع يف إرسائيل .وتسلّط الورقة الضوء عىل مامرسات إرسائيل التي تعمل عىل تحويل
الفلسطينيني إىل حقل تجارب الختبار أسلحتها؛ ما يخدم اقتصاد الحرب من خالل التصدير إىل الخارج .وتدّعي الورقة أن
حقيقة غياب املرتوبول يف حالة إرسائيل  -خالفًا للتجارب االستعامرية االستيطانية الكالسيكية  -جعلتها تعوض ذلك
بنيويًا بعالقتها الزبونية مع املركز اإلمربيايل الغريب يف مجال الدعم العسكري ،خاصة األمرييك ،وتعتمد عىل
دبلوماسية السالح من أجل تطبيع نفسها يف النظامني اإلقليمي والدويل.
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فرانشيسكو أموروزو
مدرس ،وعضو املركز األورويب لدراسات فلسطني .حاصل عىل الدكتوراه يف دراسات فلسطني من جامعة
باحث و ُ
إكسرت ،باململكة املتحدة ،وعىل املاجستري يف الدراسات الرشق أوسطية واإلسالمية .درس يف أطروحته مدينة
روايب الفلسطينية الجديدة ،وموقعها يف النضال الفلسطيني من أجل السيادة وتقرير املصري والعدالة .تُعنى
أبحاثه ،التي تدو ُر حول تقاطع االقتصاد السيايس واألنرثوبولوجيا الحرضية والنظرية السياسية ،باالستعامر
االستيطاين ،وسياسات االعرتاف يف السياق االستعامري االستيطاين .نُرشت أبحاثه يف مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،وعدد من الدوريات ،منها .Interventions: International Journal of Postcolonial Studies

تفكيك االستعامر االستيطاين :أفكار يف الحياة العادية والتطبيع
وسياسة االعرتاف

مهيمنٍ يف املقام
ت ُعالج هذه الورقة االستعامر االستيطاين ،ال بوصفه بنية اجتامعية فقط ،بل بوصفه مرشو َع ُ
ُحاج
ت
(ومامرسته).
االستعامر
األول ،وتجادل بأنه يف إمكان معالجة مثل هذه التغلّب عىل قيود التنظري لتفكيك
ّ
ُرسخ االستعامر االستيطاين داخل ًيا وخارج ًيا.
الورقة بأن الدول االستيطانية تنتج أنظمة مهيمنة من الحياة العادية ،ت ّ
ويكمن السعي لحياة عادية يف صميم القومية الفلسطينية .ومع ذلك ،ميكننا تحديد موقع التحول من الوضع
الطبيعي إىل التطبيع يف رشائح مهمة من الحركة الوطنية الفلسطينية واملجتمع الفلسطيني ،إثر التحوالت
االجتامعية واالقتصادية وعمليات التكوين الطبقي التي حدثت منذ تسعينيات القرن املايض .وباملثل ،كان الهدف
املركزي للصهيونية هو تحقيق حياة يهودية جامعية عادية .فمنذ قيام دولة إرسائيل ،اهتمت الحركة الصهيونية
بتطبيع إرسائيل دوليًا وإقليميًا .وإذا كانت الحياة العادية داخل إرسائيل تدعم إعادة إنتاج السلب االستعامري
االستيطاين ،فإن السعي للتطبيع قد يكشف عن رؤى مهمة عن عدم استقرار األنظمة االستعامرية االستيطانية.
ريا عن سياسة اعرتاف أكرب ،تختتم الورقة مداخلتها النظرية باالشتباك مع
ومن خالل فهم التطبيع ،بوصفه تعب ً
انتقادات السكان األصالنيني املناهضة لالستعامر حول االعرتاف ،وتقييم مساهمتهم يف الجهود الحالية لوضع
وتستخلص الورقة أنه إذا كان االستعامر االستيطاين تاريخيًا هو
تصور لتفكيك االستعامر يف السياق الفلسطيني.
ُ
االسرتاتيجية األكرب واألكرث فاعلية يف مناهضة الثورة ،فإن االنقسام الثوري هو الذي يف إمكانه فقط أن يفسد
املسار االستيعايب والتطبيعي لسياسات االعرتاف االستعامرية االستيطانية.
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لورينزو فرياسيني
أستاذ مشارك يف قسم العلوم االجتامعية ،جامعة سوينربن للتكنولوجيا ،بأسرتاليا .يدير مدونة ،Settler Colonial Studies
وكان املحرر املؤسس لدورية  .Settler Colonial Studiesتُركّز أبحاثه عىل التاريخ املقارن لألنظمة االستعامرية .صدر له
كتب ودراسات عدّة ،منها" :إرسائيل ومجتمع املستوطنني" ()2006؛ "االستعامر االستيطاين :إطار نظري" ()2010؛ "واقع
رأسا عىل عقب :االستعامر االستيطاين بوصفه فكرة سياسية" (،)2021
االستعامر االستيطاين" ()2015؛ "انقالب العامل
ً
وهو محرر مشارك لكتاب "دليل روتليدج حول تاريخ االستعامر االستيطاين" (.)2016

اإلسالموفوبيا ومعاداة السام ّية والصهيونية واالستعامر االستيطاين
ول األخري الذي شهدته أوساط اليمني
تبحث هذه الورقة يف عالقة اإلسالموفوبيا مبعاداة الساميّة ،يف سياق التح ّ
عم
األورويب الراديكايل نحو مواقف مؤيدة إلرسائيل ،مبتعدًا بذلك عن معاداته التقليدية للساميّة .وبقطع النظر
ّ
ول من تجلّيات أمريكية وأسرتالية ،فإن الورقة تؤكد الدور التأسييس الذي تؤدّيه املخياالت االستعامرية
لهذا التح ّ
واالستعامرية االستيطانية يف تغذية العالقات الدينامية بني ظواهر الرهاب من هذا النوع ،ومن ثم تخلص إىل أن
تعبريات اإلسالموفوبيا الحالية ميكن اعتبارها معاداة ساميّة بديلة.
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محمود ممداين
أستاذ كريس هربرت ليامن للحكم يف جامعة كولومبيا ،بالواليات املتحدة .حاصل عىل الدكتوراه من جامعة هارفارد
( ،)1974وتخصص يف دراسة التاريخ والسياسة األفريقيني .تستكشف أبحاثه التقاطع بني السياسة والثقافة،
والدراسة املقارنة لالستعامر منذ عام  ،1452وتاريخ الحرب األهلية واإلبادة الجامعية يف أفريقيا ،والحرب الباردة
عمل أستاذًا يف جامعة دار السالم يف تنزانيا (،)1979-1973
َ
والحرب عىل اإلرهاب ،وتاريخ ونظرية حقوق اإلنسان.
وجامعة ماكرييري يف أوغندا ( ،)1993-1980وجامعة كيب تاون ( ،)1999-1996وشغل منصب رئيس مجلس تنمية
أبحاث العلوم االجتامعية يف أفريقيا ( .)2002-1998أحرز العديد من الجوائز والتقديرات ،مبا يف ذلك إدراجه ضمن
ما" من جانب مجلة "فورين بولييس" (الواليات املتحدة) ،ومجلة "بروسبكت" (اململكة املتحدة) يف
"أبرز  20مثقفًا عا ً
محلين :صناعة األقليات الدامئة وتفكيكها" ()2020؛ "دارفور:
ّ
عام  .2008صدر له كتب عدة ،منها" :ال مستوطن وال
منقذون وناجون (السياسة والحرب عىل اإلرهاب)" (.)2009

فلسطني /إرسائيل من منظور ما بعد الفصل العنرصي :الدولة  -األمة وحداثة
ما بعد االستعامر

تركز هذه الورقة عىل العالقة بني الدولة  -األمة ،والحداثة ما بعد االستعامرية ،والعنف املتطرف .تنأى الرسدية
ِ
ِ
لتسم القومي َ
ن الورقة
حسن،
الليربالية املعيارية بتاريخ القومية عن تاريخ االستعامر،
وتسم االستعام َر بالقبح .لك ّ
ة بال ُ
وبدل من االحتفال بالقومية ،بوصفها مركزية يف مامرسة حق
ً
وا لآلخر عام  1492يف أيبرييا.
تبي أ ّ
ن كليهام ُ
ولد صن ً
ّ
ن انهامر العنف املتطرف يف نهاية حقبة االستعامر هو نتيجة سياسية رضورية لعملية
القومي،
املصري
تقرير
تبي أ ّ
ّ
صناعة األمة ،التي متيز األغلبية ذات السيادة من كل األقليات التي ال سيادة لها ،عرب تأسيسها متيي ًزا إبستيميًّا
وقانونيًّا بني أولئك املتحرضين وغري املتحرضين .وقد جرى تصدير هذا التمييز من الواليات املتحدة إىل جنوب أفريقيا
ريا إىل إرسائيل ،وأُعيد تكييفه كل مرة باختالف املكان والزمان .وتستكشف هذه الورقة الرفض
وأملانيا النازية ،وأخ ً
الجنوب أفريقي لحل الدولتني ،وتتساءل :ما الذي ميكن نقله من التجربة الجنوب أفريقية؟
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مريم هواري
باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حاصلة عىل املاجستري يف الدراسات األمنية النقدية من معهد
الدوحة للدراسات العليا .يف رسالة املاجستري ،تناولت بالدرس التعبئة السياسية والحركة االحتجاجية الفلسطينية يف
األرايض الفلسطينية املحتلة عام  ،1948منذ اندالع ثورات الربيع العريب عام  2011وحتى عام  .2019ترتكز اهتامماتها
البحثية يف سياسات الرقابة اإلرسائيلية والتحكم يف السكان.

إعادة التفكري يف رشط الحكم غري املبارش :تحوالت أشـكال الحكامة الكولونيالية

اإلرسائيلية وأمناط مقاومتها

توظف هذه الورقة املقاربة املؤسسية لتقديم إطار مفاهيمي لفهم تحوالت نظام الحكامة االستعامري
االستيطاين يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتحوالت أمناط مقاومته .وتجادل بأن النظام ومقاومته شهدا ثالث
مراحل متعاقبة ،متيزت كل واحدة منها بنوع محدد من أشكال الحكم الكولونيايل املبارش أو غري املبارش .وقد جرت
مقاومة كل واحد منها كذلك بنمط محدد من أمناط الفاعلية السياسية الجامعية ،ذات الطابع املركزي أو الالمركزي.
وتستنتج الورقة أن شكل الحكامة االستعامرية  -االستيطانية اإلرسائيلية ،ومنطقها الناظم ،ال يتوقفان عىل اإلرادة
الكولونيالية فحسب ،بل كذلك عىل تفاعلها مع املقاومة الفلسطينية.
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ميكايال سحار
محارضة يف تاريخ األفكار يف كلية ترينتي بجامعة ملبورن ،بأسرتاليا .حاصلة عىل الدكتوراه من كلية العلوم االجتامعية
والسياسية يف الجامعة نفسها ( .)2015نرشت دراسات عن هويات املستوطنني األسرتاليني واإلرسائيليني ،ومعاملة
الدولة االستعامرية االستيطانية لآلخر ،واسرتاتيجيات املقاومة املعارصة يف فلسطني ،من آخرها :فصل يف كتاب
"ما بعد العاصفة :االضطراب والرصاع وساحة اإلصالح" ( ،)2021ودراسة يف عدد خاص من دورية Intercultural Studies
عن "تبادل الثقافات يف سياق وسط وغرب آسيا" ( ،)2021وفصل مشرتك يف كتاب "أصوات غري مستقرة :ما وراء حرية
التعبري يف أواخر العرص الليربايل" (.)2021

ّ
املحلين :األصالنية واالستعامر االستيطاين واملفارقات املتعددة
عودة
يف الرسديات التذكارية اإلرسائيلية  -األسرتالية لحملة فلسطني

يف نهاية العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين ،سعت إرسائيل لوضع نفسها يف صف عدد من النضاالت
األصالنية ،من أجل التحايل عىل طبيعتها االستعامرية  -االستيطانية ،ثم من أجل محاولة موضعة مرشوع الدولة
عا أصالن ًيا .تفحص هذه الورقة أحد األمثلة عىل هذه النزعة ،تحديدًا يف املناسبات التذكارية
الصهيونية بوصفه مرشو ً
التي تتعلق مبئوية "حملة فلسطني" ،وهي حملة عسكرية خاضها جنود أسرتاليون يف الحرب العاملية األوىل ضد
الدولة العثامنية .وتجادل الورقة بأن السياسات اإلرسائيلية الرسمية إلحياء هذه الحملة ،والدور الحديث واملركزي
وضعت إللغاء رسدية الفلسطينيني وأصالنيتهم
للجنود األصالنيني فيها ،كانت اسرتاتيجية خبيثة للدولة اإلرسائيليةُ ،
يف أرضهم.
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نديم روحانا
أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الرصاع ومدير مركز فارس لدراسات رشق املتوسط يف كلية فليترش للقانون
والدبلوماسية ،جامعة تافتس ،بوسطن ،بالواليات املتحدة .عضو هيئة تدريس يف برنامج التفاوض بكلية الحقوق
م
يف جامعة هارفارد ،بالواليات املتحدة .حاصل عىل الدكتوراه من جامعة وين ستيت ،بالواليات املتحدة .تهت ُ
عني الفلسطيني واإلرسائييل ،وديناميكيات الرصاع االجتامعي
أبحاثه بالرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،واملجتم َ
الطويل األمد ،والهوية الجامعية ،واملواطنة الدميقراطية يف الدول املتعددة اإلثنيات ،واالستعامر االستيطاين،
وقضايا املصالحة والعدالة االنتقالية .صدر له العديد من الكتب ،آخرها باإلنكليزية "عندما تتقدس السياسة :مقاربات
مقارنة حول االدعاءات الدينية والقومية" ( ،)2021تحرير مشرتك مع نادرة شلهوب كيفوركيان؛ "إرسائيل ومواطنوها
الفلسطينيون :االمتيازات اإلثنية يف الدولة اليهودية" ()2017؛ وبالعربية "الفلسطينيون يف إرسائيل :قراءات يف
التاريخ والسياسة واملجتمع" ( ،)2015باالشرتاك مع أريج صباغ  -خوري.

بالدين عىل
الصهيونية ومعضلة رشع ّية االستعامر االستيطاين :الرد
ّ
املقاومة الفلسطينية

تبحث هذه الورقة حالة تفاعل املطالب القومية والدينية واالستعامرية االستيطانية يف إطار املرشوع الصهيوين،
وتكشف عن الدور األساس الذي قام به هذا التفاعل يف التعتيم عىل االستعامر االستيطاين بوصفه إطا ًرا تحليليًا
مناس ًبا لدراسة الرصاع بني الحركة الصهيونية والفلسطينيني .وت ُقدّم ثالثة طروحات رئيسة :أولً  ،إن اعتامد املطالب
القومية اليهودية عىل االدّعاءات الدينية يُستعمل للتعتيم عىل واقع املرشوع الصهيوين يف فلسطني ،بوصفه
عا استيطانيًا .ثانيًا ،إن أحد أسباب تغلغل الدين يف املجال العام اإلرسائييل ،واعتامدية التيارات الصهيونية
مرشو ً
"العلامنية" املتزايدة عىل االدّعاءات الدينية ،هو الحاجة إىل الرشعية يف مواجهة املقاومة الفلسطينية
املتصاعدة .ثالثًا ،يف الوقت الذي كان فيه التحول إىل فصل الدين عن الدولة أم ًرا ممك ًنا يف سياقات استعامرية
يكن أن يحدث إلّ خارجها.
استيطانية أخرى ،فإن التحول إىل العلامنية
عيص يف املنظومة الصهيونية ،وال ُ
ّ
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هاين عواد
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ومدير تحرير دورية "عمران للعلوم االجتامعية" .حاصل عىل
والت مفهوم القوم ّية
الدكتوراه يف التنمية الدولية من جامعة أكسفورد ،باململكة املتحدة .صدر له كتاب "تح ّ
العربية :من املادّي إىل املتخيّل" ( )2013عن الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ويصدر له قريبًا باإلنكليزية كتاب "معضلة
الحكامة التسلطيّة يف مرص" عن دار نرش جامعة إدنربة (.)2022

إعادة التفكري يف رشط الحكم غري املبارش :تحوالت أشكال الحكامة الكولونيالية

اإلرسائيلية وأمناط مقاومتها

توظف هذه الورقة املقاربة املؤسسية لتقديم إطار مفاهيمي لفهم تحوالت نظام الحكامة االستعامري
االستيطاين يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتحوالت أمناط مقاومته .وتجادل بأن النظام ومقاومته شهدا ثالث
مراحل متعاقبة ،متيزت كل واحدة منها بنوع محدد من أشكال الحكم الكولونيايل املبارش أو غري املبارش .وقد جرت
مقاومة كل واحد منها كذلك بنمط محدد من أمناط الفاعلية السياسية الجامعية ،ذات الطابع املركزي أو الالمركزي.
وتستنتج الدراسة أن شكل الحكامة االستعامرية  -االستيطانية اإلرسائيلية ،ومنطقها الناظم ،ال يتوقفان عىل اإلرادة
الكولونيالية فحسب ،بل كذلك عىل تفاعلها مع املقاومة الفلسطينية.
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رؤساء الجلسات
أمل غزال
أستاذة التاريخ وعميدة كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية مبعهد الدوحة للدراسات العليا ،ورئيسة تحرير دورية

ة ملركز الدراسات املقارنة
ة للتاريخ ومدير ً
"املنتقى" الصادرة عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .عملت أستاذ ً
ملجتمعات وثقافات املسلمني يف جامعة ساميون فريزر يف فانكوفر ،بكندا .وهي مؤلفة كتاب "اإلصالح اإلسالمي
والقومية العربية :توسيع نطاق الهالل من البحر األبيض املتوسط إىل املحيط الهندي (من مثانينيات القرن التاسع عرش

وحتى ثالثينيات القرن العرشين)" ( ،)2010ومحررة مشاركة لكتاب "دليل أكسفورد لتاريخ الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املعارص" ( ،)2016الصادرين باإلنكليزية.

آية عمران راندال
أستاذة مساعدة يف برنامج املاجستري يف حقوق اإلنسان يف معهد الدوحة للدراسات العليا.حاصلة عىل الدكتوراه من
جامعة نيو ساوث ويلز ،بأسرتاليا ،وعىل املاجستري يف القانون الدويل من جامعة جورجتاون ،بالواليات املتحدة .عملت

ة يف كلية الحقوق يف جامعة النجاح ،بفلسطني ،وباحث ً
ة قانونية يف معهد الحقوق يف جامعة بريزيت ،والهيئة
أستاذ ً

املستقلة لحقوق اإلنسان ،ومكتب الرباعية الدولية .شغلت منصب رئيسة دائرة املنارصة الدولية واملحلية يف مركز
تنصب اهتامماتها البحثية عىل حقوق اإلنسان ،وحقوق
املرأة لإلرشاد القانون واالجتامعي يف رام الله ،بفلسطني.
ُّ

اإلنسان والنوع االجتامعي ،والقانون الدويل ،ومسألة فلسطني يف القانون الدويل ،واملدرسة التقاطعية وأثرها يف

النظرية القانونية ،والقانون الدستوري.

رميا ماجد
أستاذة مساعدة يف دائرة علم االجتامع ،يف الجامعة األمريكية يف بريوت .حاصلة عىل الدكتوراه يف علم االجتامع من
جامعة أكسفورد ،حيث عملت عىل دراسة العالقة بني التغريات البنيوية ومسألة الطائفية يف لبنان .ترتكز اهتامماتها

البحثية يف دراسة الطائفية ،والحركات االجتامعية والثورات ،واالقتصاد السيايس النسوي ،والعنف السيايس.

صقر النور
باحث زائر يف برنامج حوار الباحثني ملؤسسة روزا لوكسمبورغ ومركز دراسات الرشق األوسط للعلوم السياسية يف جامعة
برلني الحرة ،بأملانيا .حاصل عىل الدكتوراه يف علم االجتامع من جامعة باريس  -نانتري ،بفرنسا ( .)2013عمل سابقًا يف جامعة

جنوب الوادي مبرص ،والجامعة األمريكية يف بريوت ،ومدرسة الدراسات العليا للعلوم االجتامعية بفرنسا .تشمل اهتامماته
البحثية الفقر والتهميش ،والنفاذ إىل املوارد ،واالنتفاضات وحركات الفالحني ،واإليكولوجيا السياسية ،والسيادة الغذائية.

صدر له باالشرتاك مع محمد رمضان كتاب "عيش مرحرح :االقتصاد السيايس للسيادة الغذائية يف مرص" (.)2021

الطاهر سعود
أستاذ علم االجتامع يف جامعة سطيف  2بالجزائر .حاصل عىل الدكتوراه يف علم االجتامع من جامعة منتوري  -قسنطينة،

بالجزائر ( .)2010رئيس تحرير مجلة "رؤى للدراسات املعرفية والحضارية" ،وعضو مؤسس ملخترب البحث "املجتمع الجزائري
املعارص" .له عدّة دراسات وأبحاث يف مسائل الثقافة ،والتنمية ،والتاريخ االجتامعي ،والحركة اإلسالمية يف الجزائر.
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صدر له عدد من الدراسات والكتب ،منها" :الحركات اإلسالمية يف الجزائر :الجذور التاريخية والفكرية" ()2012؛ "التخلف
والتنمية يف فكر مالك بن نبي" (.)2006

عبد الوهاب األفندي
ورئيسا
رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة .عمل عميدًا لكلية العلوم االجتامعية واإلنسانية (،)2020-2017
ً
لربنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية ( )2017-2015يف املعهد نفسه .حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم
املنسق املؤسس لربنامج اإلسالم والدميقراطية
السياسية من جامعة ريدينغ ،باململكة املتحدة ( .)1989وهو
ّ
( )2015-1998يف مركز دراسات الدميقراطية بجامعة وستمنسرت ،باململكة املتحدة .إضاف ً
ة إىل ذلك ،عمل طيا ًرا،
مقيم يف لندن ،وصحافيًا ،ومح ّر َر مجلة يف اململكة املتحدة .وهو مؤلف كتاب "ملن تقوم
ودبلوماسيًا سودانيًا
ً
الدولة اإلسالمية؟" ( ،)1991ومحرر مشارك لكتاب "ما بعد الثورات العربية :نحو المركزية نظرية التحول الدميقراطي"
الصادر باإلنكليزية عن دار نرش جامعة إدنربة ( ،)2021وغريه من الكتب والدراسات املنشورة يف دوريات علمية محكّمة.

مولدي األحمر
أستاذ علم االجتامع واألنرثوبولوجيا يف قسم علم االجتامع بكلية العلوم االجتامعية واإلنسانية يف معهد الدوحة
للدراسات العليا ،ورئيس تحرير دورية "عمران للعلوم االجتامعية" .حاصل عىل الدكتوراه يف علم االجتامع الريفي من
مدرسة الدراسات العليا للعلوم االجتامعية بباريس ،وعىل دكتوراه الدولة يف علم االجتامع السيايس من الجامعة
تنصب اهتامماته البحثية عىل املجتمعات املغاربية ،وتحديدًا التونسية والليبية ،والربيع العريب ،والزعامة
التونسية.
ُ
السياسية .نرش عددًا من الدراسات والكتب ،منها" :الجذور االجتامعية للدولة الحديثة يف ليبيا :الفرد واملجموعة
والبناء الزعامي للظاهرة السياسية" ( ،)2009وهو محرر كتاب "الثورة التونسية :القادح املحيل تحت مجهر العلوم
اإلنسانية" ( .)2014وترجم جمل ً
ة من الدراسات والكتب من الفرنسية إىل العربية ،منها كتاب مارسيل موس "بحث يف
الهبة :شكل التبادل وعلته يف املجتمعات القدمية" (.)2011
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