
برنامج امل�ؤمتر
الثالثاء 23 ت�رشين الثاين

دير الدومينيكان - القد�س

رئي�س جامعة القد�س لل�ش�ؤون  زيد زيداين، نائب  كلمات ترحيبية يلقيها كل من ال�شيد فريديريك ديزاني�، القن�شل الفرن�شي العام والدكت�ر 
الأكادميية.

جدران الف�صل من منظ�ر عاملي

اإفلني ريتني )SPIRIT/جامعة ب�ردو(
من جدار واحد اإىل جدران عديدة يف عال معوَل : نهج ال�سيا�سات املقاَرنة

�شا�شكيا �شا�شن )جامعة ك�ل�مبيا(
بانتظار عنوان الورقة 

الأربعاء 24 ت�رشين الثاين 
جامعة القد�س كلية بارد ال�رشفية - املدرج الرئي�صي

 املكان والتخطيط واحلق�ق يف القد�س

عمر ي��شف )مركز درا�شات القد�س(
مع�سالت يف التخطيط يف القد�س

�شنان عبد القادر )مهند�س معماري(
عمارة اال�ستقاللية/التبعية. التخطيط احل�رشي يف �سياق ال�سواحي يف القد�س ال�رشقية

اإ�صرتاحة

األي�شاندرو بيتي )جامعة القد�س كلية بارد ال�رشفية(
العمارة املزيلة ملالمح اال�ستعمار

�شاندي هالل )وكالة الأمم املتحدة لغ�ث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني »اأونروا«(
فراغات خميمات الالجئني 

املناق�س: ت�ما�س كينان )كلية بارد، ني�ي�رك( 

ا�شرتاحة الغداء

النظام الإقليمي وال�صيا�صات املناطقية

ج�ن فران�ش�ا ل�غران )GREMMO/جامعة لي�ن 2(
احلزب ال�سيا�سي لتجاوز الت�سامنات املحلية

�شتيفاين لت عبد اهلل )IREMAM/جامعة بروف�ن�س(
يف الداخل/يف اخلارج. التعر�س لالعتقال ال�سيا�سي بعد اأو�سلو والت�رشف حياله

اإ�صرتاحة

نا�رش اأب� رحمة )وكالة الأمم املتحدة لغ�ث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني »اأونروا«(
الت�سادمات املكانية والزمنيات املتنافرة : احلياة اليومية بني خميم وحاجز

املناق�شان: ل�ران ب�نف�ا )املعهد الفرن�شي لل�رشق الأدنى( وروبرت وي�شت�ن )جامعة القد�س كلية بارد ال�رشفية(

ً 4:30 م�صاء 

ً 12:30 - 2:00 ظهرا

2:00 - 5:00 م�صاءً

9:30 �صباحاً - 12:30

5:00 - 7:00 م�صاءً



اخلمي�س 25 ت�رشين الثاين 
جامعة القد�س كلية بارد ال�رشفية - املدرج الرئي�صي

 املتاجرة واقت�صاد احلدود

�شيدريك باريزو )IREMAM/جامعة بروف�ن�س( وبا�شل النت�شة )جامعة اخلليل(
التهريب واقت�ساد الف�سل بني اإ�رشائيل وال�سفة الغربية )2010-2007( 

)IRD/URMIS/فريونيك ب�نت� )املعهد الفرن�شي لل�رشق الأو�شط
عمل الفل�سطينيني يف اإ�رشائيل : بني االإكراه ال�سديد واالختيار الفردي

اإ�صرتاحة

اأرن� غار�شيت )IREMAM/جامعة بروف�ن�س(
اأ�سجار زيتون خلف اجلدران : االآثار االجتماعية واالقت�سادية الآليات الف�سل االإ�رشائيلية على قطاع الزيتون الفل�سطيني )2010-1993(

املناق�شة: كرين بنافال )GREMMO/جامعة لي�ن 2(

، ا�صرتاحة الغداء

القان�ن وجتزئة الأر�س 
م��شى اأب� رم�شان )املعهد الأكادميي الكرمل(

جتزئة االأر�س والتكيف يف املحاكم ال�رشعية يف القد�س

اإميلي� دابيد )IREMAM/جامعة بروف�ن�س(
د�ستور لال دولة : فهم ال�سيا�سات الفل�سطينية من خالل القانون

اإ�صرتاحة

عا�شم خليل )جامعة بري زيت( 
تفكيك فل�سطني واإعادة ت�سكيلها: قوة القانون اجلّبارة

املناق�س: رائد بدر )جامعة بري زيت(

ال�شتنتاجات: ليفني دي ك�تري )جامعة ل�فان(
5:15 - 6:00 م�صاءً

2:00 - 5:00 م�صاءً

ً 12:30-2:00 ظهرا

9:30 �صباحا - 12:30

Photography Anne-Marie Filaire. Ramallah 6 March 2004



ال�ّصري الذاتية وملّخ�صات

د. اإفلني ريتني تعمل حاليا م�رشفة بح�ث يف معهد العل�م ال�شيا�شية يف ب�ردو )خمترب العل�م ال�شيا�شية والعالقات الدولية والأرا�شي »SPIRIT«( ويف باري�س 
. وتكر�س اخلط الأول من الأبحاث  )مركز الدرا�شات والبح�ث الدولية »CERI«( بفرن�شا. وهي تركز يف اأبحاثها على الختالفات يف حرية احلركة يف العال املع�لمَ
ل�شيا�شات الهجرة يف الحتاد الأوربي ل�شيما يف جن�ب اأوروبا. اأما اخلط الثاين من الأبحاث فيتناول معيقات حرية احلركة ل�شيما احلدود امل�شلحة وما ي�شمى 

�شيا�شات اجلدران.

من جدار واحد اإىل جدران عديدة يف عال معوَل : نهج ال�سيا�سات املقاَرنة
كيف يك�ن راأي املرء يف انت�شار اجلدران يف عال مع�لمَ وكيف يك�ن املعنى ال�شيا�شي لهذه الظاهرة؟ ومن الناحية ال�شيادية، هل الدول قلقة من وج�د هذه 

اجلدران نظرا لفقدان ال�شيطرة اأو تغريها؟ ومن وجهة نظر �شيا�شية، ما هي ماهية هذا الن�ع من جداول الأعمال الإق�شائية والذي حتفزه احلرية اجلماعية؟
�شاأعر�س يف اجلزء الأول من هذه ال�رقة اإطارا حتليليا يحدد اأن�اع اجلدران ح�شب مغزاها ال�شيا�شي. وللت��شيح فاإن هذه اجلدران ميكن اأن تك�ن حدودا م�شلحة اأو 

خط�ط وقف اإطالق نار متنازع عليها )مع وج�د مطالبات باأرا�ٍس( اأو التمدن الأمني، الخ.
فة يف �شيا�شات اجلدران، اأي ق�ة �شنع القرار )من اأجل بناء جدار( وق�ة ال�شيطرة )من اأجل فرز »غري املرغ�ب بهم«  ومن ثم اأ�شتعر�س خمتلف اأن�اع الق�ة امل�ظَّ
عن بقية ال�شعب( وق�ة الت�شنيف )من اأجل اإ�شفاء ال�رشعية على اجلدار عن طريق التاأكيد على املخاطر املحدقة باملجتمع الداخلي(. ومتيل هذه ال�شيا�شات اإىل 

تعزيز اله�ية ال�شيا�شية الداخلية من جهة واإىل تقييد حرية جميع ال�شعب اخلارجي من جهة ثانية.
ويف اخلتام ميكن طرح فكرة مفادها اأن املغزى ال�شيا�شي من اجلدار ه� دائما الإ�شارة اإىل ف�شاء عام غري متماثل. ويف هذا املنظ�ر كيف ميكن ملا ي�شمى املجتمع 

اخلارجي اإذن اأن ي�شتعيد �شيادته؟

د. �شا�شكيا �شا�شن اأ�شتاذة علم الجتماع يف ق�شم علم الجتماع Robert S.Lynd »روبريت اإ�س ليند« ومديرة م�شاركة للجنة الفكر العاملي يف جامعة ك�ل�مبيا 
واأ�شتاذة زائرة يف معهد لندن لالقت�شاد. تركز يف اأبحاثها وكتاباتها على الع�ملة )مبا فيها من اأبعاد اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية( والهجرة واملدن العاملية )مبا 
يف ذلك املدن والإرهاب( والتكن�ل�جيات اجلديدة املت�شابكة والتغريات يف الدولة الليربالية الناجتة عن الظروف الراهنة العابرة لل�طنية. ركزت يف اأبحاثها على غري 

املت�قع واحلد�س املعاك�س ب��شفهما طريقة لقطع الطريق على »احلقائق« القائمة.
من اأهم اأعمالها املن�ش�رة، والتي ترجمت اإىل 21 لغة، نذكر The Mobility of Labor and Capital ]تنقل العمالة وراأ�س املال[ )مطبعة جامعة كامربيدج، 1988(، و 
 Territory، Authority، Rights: From Medieval to Global املدينة العاملية[ )مطبعة جامعة برين�شت�ن، 1991 والطبعة الثانية عام 2002(، و[ The Global City

Assemblages ]الأر�س وال�شلطة واحلق�ق: منذ جتمعات الع�ش�ر ال��شطى وحتى التجمعات العاملية[ )مطبعة جامعة برين�شت�ن، 2006(.

د. عمر ي��شف يعمل مهند�شا معماريا واأ�شتاذا يف التخطيط وال�شيا�شة والت�شميم ومديرا لربنامج الدرا�شات العليا عن القد�س يف جامعة القد�س. تلقى 
تعليمه يف رومانيا وبرلني وال�ليات املتحدة. فاز بالعديد من املناف�شات من �شمنها: م�رشوع متحف الآثار ال�طني الفل�شطيني يف غزة الذي بني بتم�يل من 
الأمم املتحدة، وم�رشوع مقر جلان الإغاثة الطبية يف رام اهلل، وم�رشوع مكتبة القطان ومركز لالأطفال يف مدينة غزة. يعمل م�شت�شارا للي�ني�شيف ولربنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي »UNDP« وغريها من املنظمات غري احلك�مية وله اهتمامات بالإيك�ل�جيا البيئية والجتماعية، فقد عمل مع جمم�عات يف م�شاريع عن البيئة 

ويف م��ش�ع م�شاركة اجلمه�ر.

مع�سالت يف التخطيط يف القد�س
ل لل�شيطرة على التح�ل املكاين والجتماعي. وتاريخيا ا�شتمَخدمت اأ�شكاٌل من الق�ة العمارةمَ لي�س ب��شفها  تُعتربمَ العمارة والتخطيط احل�رشي اأدوات ت�شتعممَ
اإمكانية حت�يل  الق�ة ه�  اأ�شكال  والتخطيط حمط اهتمام  العمارة  وال�شكان. وما يجعل  الأر�س  اآلية لل�شيطرة على  اأي�شا  و�شليلة للتمثيل فح�شب ولكن 
احلقيقة وت�ش�ر م�شتقبل خمتلف. واإذا كان �شحيحا اأن للعمارة هذه الإمكانية، فاإن ما يجعل ممار�شاتها غاية يف اللزوم والق�ة ه� ارتباطها ال�شمني بال�شيا�شة. 

واإذ اأعيد �شياغة ما قاله الفيل�ش�ف الأملاين »كارل �شميت« اأرى اأن يف كل مكان فكرةٌ �شيا�شية �شمنية ويف كل فكرة �شيا�شية بعٌد مكاين �شمني.
ت��شح التقارير وال�ثائق والأفالم واأعمال الباحثني كيف اأن التخطيط احل�رشي والعمارة ي�شتمَخدمان لإثبات وقائع على الأر�س يف القد�س وفل�شطني عم�ما. اإل 
اأن املقاربة التحليلية وال��شفية ل تزال غائبة. اإن م�شري املعماريني واملخططني ماأ�شاوٌي، فحتى يف ظل هذا ال��شع اليائ�س وال�ح�شي ينبغي عليهم اأن يفكروا 
اإيجابيا بامل�شتقبل. اإذ جتربهم ممار�شتهم اأن يك�ن�ا بّنائني وا�شتباقيني واأن يت�رشف�ا على هذا النح�. وهذا ما يثري بع�س الت�شاوؤلت ذات ال�شلة. هل ميكن التخطيط 
لتح�يل م�شتقبلي يف �شياق �شيا�شي غري م�شتقر حيث يحتجز التبايُن يف الق�ة والعنف النا�سمَ يف حا�رش ل نهاية له؟ وهل ميكن التفكري يف العمارة والتخطيط 
لي�س ب��شفهما جمرد اأدوات بل ميادين ميكن اأن تربز منها اأفكار �شيا�شية جديدة؟ وهل من املمكن ر�شم عالقة بني املعماريني وال�شلطة بحيث تتيح للمعماري 

اأن ل ت�شتميله الإمالءات ال�شيا�شية؟

ولد ال�شيد �شنان عبد القادر يف الطيبة، واأكمل درا�شته يف الفن املعماري والتخطيط املدين يف اأملانيا عام 1983. عمل يف اأملانيا ل�شن�ات ط�يلة، وقرر يف بداية 
الت�شعينيات الع�دة اإىل وطنه حيث اأن�شاأ مكتباً خا�شاً له. يدير �شنان منذ عام 2004 مكتبه يف بيت �شفافا حيث نفذ عدداً من امل�شاريع، اأهمها تخطيط املركز 
التجاري الرئي�شي يف القد�س ال�رشقية. ي�شار هنا اإىل اأن جزء كبري من اأعمال �شنان م�شخر للمجال الأكادميي. ويذكر يف هذا ال�شياق اإن�شاءه ل�حدة غري ر�شمية 
يف اأكادميية  بيزاليل التي يديرها الآن ويدرِّ�س فيها. منح ال�شيد �شنان طلبة الهند�شة املعمارية من خالل هذا امل�رشوع  فر�شة التعرف على ف�شاء يت�شابك يف 
الر�شمي وغري الر�شمي. كما �شارك يف الكثري من املعار�س اخلا�شة بالعمارة، واملعار�س التي تنظم مرة كل �شنتني ومن بينها معر�س »�ش� ب�ل�« الذي نظم يف 

الربازيل عام 2007.

عمارة اال�ستقاللية/التبعية. التخطيط احل�رشي يف �سياق ال�سواحي يف القد�س ال�رشقية
الق�شد من هذه ال�رقة ه� الإ�شارة اإىل واقع القد�س ب��شفها خمتربا لال�شرتاتيجيات املبتكرة يف التحليل والتخطيط احل�رشيني، والتي قد ت�ؤدي اإىل التحرر من 

ال�شكليات التقليدية التي ج�شدت عملية التخطيط احل�رشي اإىل ي�منا هذا.
يت�شم الف�شاء الفل�شطيني يف اإ�رشائيل بغياب �شبه كامل للتخطيط ل بل اأي�شا بانقطاع عمليات التط�ر العاّمي. وتنطبق ق�شايا املدينية )تنظيم املدن( 
والتمدين )التح�شري( اإىل حد كبري على جممل املجال الفل�شطيني الإ�رشائيلي. ومن جملة الأم�ر التي قامت عليها الأيدي�ل�جية ال�شهي�نية اإدراٌك ت�شميمي 
نّحى النم�ذج احل�رشي الفل�شطيني الذي كان �شائدا قبل عام 1948. واأدى الف�شل الأيدي�ل�جي حتى الآن اإىل ازدحام يتطلب اإعادة تخطيط قائم على امل�شاواة.

ل تعترب �شلطاُت التخطيط القد�سمَ ال�رشقيةمَ مدينًة بل جمال وج�ديا اإ�شكاليا يحتاج على الأكرث اإىل حت�شني البنى التحتية املادية واملحافظة على امل�شافة بينه 
وبني املجال اليه�دي عن طريق حاجز جغرايف. ومن املفارقات اأن ت�شاري�س القد�س اجلبلية تتيح هذه التجزئة مما يجعلها تبدو وكاأنها جمم�عة من القرى احلديثة. 
اإدامة ال��شع �شبه احل�رشي القائم مانعًة التط�ر نح� ثقافة ح�رشية. على امل�شت�ى ال�شخ�شي، عندما تك�ن هناك فر�شة اأو مبادرة  وتعمل ال�شيا�شة على 

للتخطيط، وهذا ما اأ�شجع عليه، اأحاول جتنب ف�شل اخلطة عن �شياقها الجتماعي وال�شيا�شي واجلغرايف والثقايف ال�ا�شع.

�صنان عبد القادر

عمر ي��صف

�صا�صكيا �صا�صن

اإفلني ريتني



اأعماله يف عدة  األي�شاندرو �شهادة الدكت�راة من جامعة فيني�س، وي�شتهر عاملياً يف عبقريته اخلا�شة يف تخطيط املدن والهند�شة املعمارية. عر�شت  يحمل 
متاحف ودور للعر�س يف جميع اأنحاء العال. اإ�شافة اإىل عبقريته هذه، يعمل اأ�شتاذاً م�شاعدا يف جامعة القد�س- اأب� دي�س، ورئي�شاً لق�شم الدرا�شات احل�رشية، 

ومديراً لدار الفن املعماري اجلمعي )فن الهند�شة املعمارية املزيلة ملالمح الإ�شتعمار »DAAR«( يف مدينة بيت حلم. 

العمارة املزيلة ملالمح اال�ستعمار
تعقيدا، وهي  ال�شيا�شية  املمار�شة  اأكرث مع�شالت  واحدة من  املتمركزة ح�ل  املعمارية  امل�شكالت  املحا�رشة جمم�عة معقدة من  اأتناول يف هذه  اأن  �شاأحاول 
معرفة كيف نت�رشف اقرتاحاً ونقداً يف بيئة يك�ن فيها حقل الق�ة ال�شيا�شية، وه� على درجة من التعقيد، م�ش�ه على نح� ماأ�شاوي ل�شالح امل�شتعِمر. فهل 
من اإمكانية للتدخل؟ وكيف ميكن للتدخالت املكانية اأن تك�ن فاعلة دون اأن ت�شبح مت�اطئة مع احلقيقة امل�ش�هة التي تنتجها هذه التدخالت؟ وكيف ن�جد 

ا�شتقالل ملمار�شٍة ل تزال فاعلة »يف هذا العال«؟
وا�شتجابة لهذه امل�شكلة نقرتح الع�دة ثانية اإىل م�شطلح »اإزالة مالمح ال�شتعمار« من اأجل املحافظة على م�شافة مع امل�شطلحات ال�شيا�شية امل�شتخدمة 
حاليا يف احلديث عن »حل« لل�رشاع الفل�شطيني مع الحتالل وم�شاألة احلدود. اإذ يبدو اأن حل الدولة ال�احدة وحل الدولتني وكذلك حل الدول الثالثة، املقرتمَح 
مَك منظ�ر »من اأعلى اإىل اأ�شفل« وكل حٍل منها م�ج�د �شمن منطقه املرجعي الذاتي. يُفرتمَ�س لإزالة ال�شتعمار وج�د عملية  حاليا، مت�شاوية يف وق�عها يف �رشمَ
اإنكار وفعل اإنكار وينط�ي ذلك على تفكيك البْنية املهيمنة القائمة - ماليا وع�شكريا وقان�نيا – والتي اأريدمَ لها اأن تك�ن ل�شالح جمم�عة وطنية عرقية واحدة، 

والنخراط يف كفاح من اأجل العدل وامل�شاواة.
اإزالة مالمح ال�شتعمار ه� اجلهاز امل�شاد للنظام ال�شتعماري، فما يف�شله ال�شتعمار ويق�ّشمه يعيده هذا اجلهاز اإىل ال�شتخدام امل�شرتك. تهدف اإزالة مالمح 
ال�شتعمار اإىل اإيجاد ا�شتعمالت جديدة لبُنى الهيمنة. وياأتي ا�شتحداث ا�شتعمال جديد فقط من خالل تعطيل ا�شتخدام قدمي. ومبا اأن هذه احلالة من »اإزالة 
مالمح ال�شتعمار« التاّمة لي�شت نقطة البداية يف اجتاه احللم »بالي�م الذي يلي« اإزالة الحتالل والآليات ال�شتعمارية الأخرى، بل طريقة للتفكري يف املمار�شات 
بال�اقع  اخلا�شتني  و«الآن«  »ُهنا«  و�شمن  حا�رشيتها  بها يف  للتفكري  ال�شتعمار«،  مالمح  »اإزالة  امل�شطلح  املت�شمنني يف  الت�جيه  واإعادة  للتعطيل  املمكنة 

ال�شيا�شي/املكاين املفرت�س. وهي عملية ل تنتهي اأبدا.

�شاندي هالل مهند�شة معمارية، وم�شت�شارة لربنامج حت�شني املخيمات التابع ل�كالة غ�ث وت�شغيل الالجئني. كما تعترب ع�ش�ا م�ؤ�ش�شا مل�ؤ�ش�شة الفن املعماري 
اخلا�س لإزالة مالمح الإ�شتعمار. يف 2006،  ح�شلت على درجة الدكت�راه يف ال�شيا�شات العابرة للحدود يف جامعة تري�شت. وعملت يف الفرتة ال�اقعة بني 2001-

2005 يف دائرة الدرا�شات املدنية والفن�ن املرئية يف جامعة IUAV يف البندقية. كما �شاركت يف اإعداد عدة اأبحاث ن�رشت وعر�شت على امل�شت�ى الدويل، اأهمها: 
Stateless Nation ]اأمة دون دولة[، Arab City Project ]م�رشوع املدينة العربية[، )with multiplicity( Border devices ]اأدوات احلدود )متعددة([.  

فراغات خميمات الالجئني
�شاأحاول يف هذه ال�رقة اأن اأروي ق�شة »فراغني« اأحدهما يف خميم الدهي�شة ال�اقع يف مدينة بيت حلم والآخر يف خميم الف�ار ال�اقع اإىل اجلن�ب من مدينة 
اخلليل. ميكن ربط »الفراغ« يف خميٍم لالجئني ف�را بف�شاء عام مفت�ح. يعتربمَ اإن�شاء �شاحة يف منطقة ذات كثافة �شكانية عالية اخلط�ةمَ الأوىل نح� حت�شني احلياة 
الي�مية ل�شكانها. ولكن ما هي طبيعة الف�شاء العام يف خميم الالجئني؟ وما ه� مفه�م الف�شاء العام؟ ومن ي�شتطيع اأو ينبغي عليه اإدارة الف�شاء العام يف 

خميم الالجئني؟ وما ه� دور املجتمع يف ا�شتحداث هذه الفراغات؟

الإن�شان. كما �شارك يف  ني�ي�رك حيث يدير م�رشوعاً حلق�ق  اأن هاند�ش�ن يف  انانديل  بارد يف  الإن�شان يف كلية  الأدبية وحق�ق  النظرية  الدكت�ر كينان  يدر�س 
اإن�شاء الكلية ال�رشفية التابعة لكلية بارد وجامعة القد�س وذلك يف جامعة القد�س. كما األف كتاب »Fables of Responsibility« )Stanford UP 1997( ]خرافة 
امل�ش�ؤولية، �شتانف�رد 1997[. وه� ب�شدد اإنهاء تاأليف كتاب جديد عن الإعالم وال�رشاع. و�شارك حديثاً يف رعاية معر�س »�شد ال�شحافة الف�ت�غرافية« يف مركز 

»فرينا اإميج« يف بر�شل�نة. 

د، ج�ن فران�ش�ا ل�غران يعمل باحثا يف التاريخ لدى املركز ال�طني ]الفرن�شي[ للبح�ث العلمية »CNRS«. يتخذ مقرا لأبحاثه يف بيت امل�رشق وح��س املت��شط 
وال�رشاع  الفل�شطيني  باملجتمع  املن�ش�رة  اأعماله  تُعنى معظم   .)»GREMMO« اأو�شطية وال�رشق  املت��شطية  والدرا�شات  البح�ث  لي�ن )جمم�عة  يف مدينة 

.http://www.gremmo.mom.fr/legrain : الإ�رشائيلي الفل�شطيني، وهي متاحة على امل�قع الإلكرتوين

احلزب ال�سيا�سي لتجاوز الت�سامنات املحلية
امتدادا لبحثني من اأبحاثي ال�شابقة، ارتاأيت ا�شتكمال درا�شة حت�لت التعبئة ال�شيا�شية يف فل�شطني �شمن عالقاتها مع املكان والأيدي�ل�جيا. ومن �شاأن اإجراء 
حتليل ع�املي للت�افقات يف معاجلة النتخابات الت�رشيعية لعامي 1996 و2006 والنتخابات البلدية لعام 2005 اأن اأتاح يل ا�شتنتاج النتقال من نهج تعبئة 
اأن هذا النتقال، وعلى عك�س ال�ش�ر  »تقليدية« قائمة على روابط الدم املمتدة اإىل الروابط املحلية اإىل تعبئة »الناخبني العقالنيني« باملعنى ال�شيا�شي. غري 
املعتادة، ل ياأت �ش�ى من الناخبني الإ�شالميني. فعلينا اأن نرى يف النتخابات الت�رشيعية والبلدية القادمة ما اإذا اأدت جتربة الق�ة الإ�شالمية اإىل تبني الناخبني 

ال�طنيني اأي�شا نهج تعبئة حزبي من جهة واإىل تعزيز الناخبني الإ�شالميني يف �شري عملهم الذي ي��شف عادة »بالع�رشي« من جهة اأخرى.

د. �شتيفاين لت عبد اهلل م�ؤرخة واأخ�شائية يف العل�م ال�شيا�شية، وهي باحثة يف معهد البح�ث والدرا�شات ح�ل العال العربي والإ�شالمي »IREMAM«. وتدرِّ�س 
م�شاقات يف جامعة بروف�ن�س ويف مدر�شة الدرا�شات العليا يف العل�م الجتماعية »EHESS« يف باري�س. تخ�ش�شت يف البداية يف ق�شية الالجئني الفل�شطينيني 
واجلن�شانية )اجلندر( والرتباط والن�ش�يات يف ال�رشق الأو�شط. وهي تبحث حاليا يف م��ش�ع ال�شلة بني ال�ش�ر وال�شيا�شة يف �شاأن ال�رشاع الفل�شطيني، وعمليات 

التح�ل اإىل ال�شيا�شة ال�شجنية واحلدود يف الأف�شية الإ�رشائيلية الفل�شطينية وذلك انطالقا من درا�شة عن احلب�س بدوافع �شيا�شية منذ عام 1967.

يف الداخل/يف اخلارج. التعر�س لالعتقال ال�سيا�سي بعد اأو�سلو والت�رشف حياله
تتناول هذه ال�رقة اإعادة تك�ين العتقال يف اإ�رشائيل بعد اتفاقيات اأو�شل� لعام 1993 واأ�شكال اللتفاف والتكيُّف واملقاومة التي ط�رها الفل�شطيني�ن يف هذا 
ال�شياق ال�شجني. و�ش�ف اأتناول بالتحليل �شل�شلة من املمار�شات التي تهدف اإىل التخفيف من اأثر هذه الع�دة اإىل العتقال اجلماعي ل�شيما منذ النتفا�شة 
الثانية عام 2000 وطريقة احلكم ال�شجني التي ابتدعتها اإ�رشائيل. و�ش�ف اأتطرق بالأخ�س اإىل املمار�شات الن�شالية وممار�شات دعم ال�شجناء )دور املنظمات غري 

احلك�مية ودور ال�شلطة الفل�شطينية( وكذلك بع�س ممار�شات ال�شجناء الي�مية.

ال�شيد نا�رش، خمطط مدين وباحث، ركز يف درا�شته الأخرية على تقاطع الذاتية ال�شيا�شة، واملكانية الزمانية وما بعد الإ�شتعمار. يعمل حالياً لدى وكالة غ�ث 
اإحتياجات املجتمع يف خميمات الالجئني يف ال�شفة الغربية. وه� ع�ش� وباحث منت�شب  وت�شفيل الالجئني »الأن�روا« يف م�رشوع تخطيط املدن الذي يعالج 

املعهد الفل�شطيني لدرا�شة الدميقراطية. ملجم�عة الدرا�شات املتقدمة يف م�ؤ�ش�شة م�اطن – 

الت�سادمات املكانية والزمنيات املتنافرة : احلياة اليومية بني خميم وحاجز
كيف لنا اأن نفهم اخلا�شعني لال�شتعمار الذين لي�ش� يف حالة ث�رة ول يف اأزمة مفت�حة؟ كيف يعيد النا�س اإنتاج حياتهم ويكيف�ن رتابة حياتهم وي�شف�ن معنى 

نا�رش اأب� رحمة

ت�ما�س كينان

�صاندي هالل

األي�صاندرو بيتي

ج�ن فران�ص�ا ل�غران

�صتيفاين لت عبد اهلل



عليها يف وقت تُخلى فيه ال�شيا�شية ويك�ن الزمن يف حالة انتظار؟ هذه اأ�شئلة تل�ح يف اأفق يخيم فيه تفكك معا�رش يف فل�شطني من مميزاته الن�شقاق، وفتح 
جمال القي�د ال�شخ�شية والرتباط والن�شمام اإىل طرائق اإنتاج جديدة اأقل تقييدا بال�ش�ابط املعيارية ال�شابقة، وت�ليد جمم�عة من التعقيدات والتناق�شات 
يف العالقانيات ال�شيا�شية والجتماعية. ول تزال معظم الدرا�شات ب�شاأن فل�شطني حم�ش�رة يف ثنائيات خمتزِلة تتناول العنف مقابل املقاومة وتعتمد ب�شكل 
عة. والكثري منها غري قادر على فهم تركيبات كاملة من العمل والتنافر ال�شخ�شي والغم��س الإنتاجي واحلي�يات العرمَ�شية والتي  كبري على فئات جامدة جممَّ

غريت الكثري يف احلياة الي�مية املعا�رشة.
برز الالجئ على وجه اخل�ش��س ب�شفته �شخ�شية مزعزعة لال�شتقرار وقادرة على ال�شتخدام التخريبي ملكانية وزمنية املخيم ب�شفته امل�رد احلقيقي الذي 
يزعزع من خالله الت�شنيفات املن�ش�بة. ومن �شاأن قراءة التعدد املتناق�س لالأفعال التي يق�م بها الالجئ�ن، من ن�شاء واأطفال و�شي�خ، يف امل�شاحة ما بني خميم 
قلنديا وحاجز قلنديا اأن يي�رش نظرة ثاقبة يف بع�س ما يحدد �شخ�شيات الالجئ املعا�رش، وهي املرونة واجلاهزية لتحمل املخاطر والقدرة على املراوغة من اأوامر 
زمنية خمتلفة وحت�يل جتزوؤ املكان اإىل و�شيلة. ويلفت ه�ؤلء اخلا�شعني، الذين يعربون العتبية ويفاو�ش�ن ب�شاأنها يف حياتهم الي�مية، النتباه اإىل تاأكيدات ُمعا�شة 

دة ل�ج�د وروؤية  ل ميكن فهمهما من خالل اأطر العرتاف واحلق�ق. وجم�شَّ

 »IFPO« ل�ران ب�نف�ا حا�شل على درجة الدكت�راه من معهد الدرا�شات ال�شيا�شية بباري�س، ويعمل حاليا يف العل�م ال�شيا�شية لدى املعهد الفرن�شي لل�رشق الأدنى
من مقر اإقامته احلايل يف الأرا�شي الفل�شطينية. نُ�رش له الكثري من الأعمال يف الفرن�شية والإجنليزية والعربية عن ال�شيا�شة اليمنية وعن العالقات الدينية 
 Salafism in هري�شت« ومطبعة جامعة ك�ل�مبيا وه� بعن�ان« Hurst املعا�رشة العابرة للق�مية يف �شبه اجلزيرة العربية. و�شي�شدر قريبا كتابه الذي �شتن�رشه

Yemen. Transnationalism and Religious Identity ]ال�شلفية يف اليمن. عب�ر الق�مية واله�ية الدينية[.

روبرت هاردويك وي�شت�ن حا�شل على درجة الدكت�راه من جامعة ك�ل�مبيا، ويدرِّ�س يف م�رشوع حق�ق الإن�شان يف كلية »بارد« وه� حاليا ع�ش� يف الكلية ال�رشفية 
ممثال عن كلية بارد ومديرا لتط�ير الكلية ال�رشفية وتط�ير مناهجها. د. وي�شت�ن متخ�ش�س يف تاريخ القرن الثامن ع�رش الفكري وي�يل اهتماما خا�شا لتاريخ 

التعليم، وه� عميد م�شاعد، ويدرّ�س م�شاقات يف الفل�شفة وم�شاقات عامة اأخرى يف جامعة القد�س كلية بارد ال�رشفية.

درجة  »EuroMed«. ح�شل على  ي�روميد  »IREMAM« ومن�شق وحدة  والإ�شالمي  العربي  العال  والدرا�شات ح�ل  البح�ث  باحث يف معهد  باريزو  د. �شيدريك 
الدكت�راه يف الأنرثوب�ل�جيا )علم الإن�شان( عام 2001 من مدر�شة الدرا�شات العليا يف العل�م الجتماعية )EHESS( بباري�س. ومنذ ذلك احلني ركز اأبحاثه على 
التبادلت عرب احلدود يف الف�شاء الإ�رشائيلي الفل�شطيني، وللتحديد اأكرث فه� يتعامل مع املمار�شات املكانية واقت�شاد احلدود. وه� ين�شق منذ عام 2007 برنامج 

الأبحاث »MOFIP« )التنقالت واحلدود وال�رشاعات يف الأف�شية الإ�رشائيلية الفل�شطينية( الذي ترعاه »ANR« واإقليم »بروف�ن�س األب ك�ت دازور«.

د. با�شل النت�شة اأخ�شائي يف القت�شاد واأ�شتاذ م�شاعد يف جامعة اخلليل. ح�شل على �شهادة الدكت�راه من جامعة ب�ل �شيزان، اإك�س-مار�شّي الثالثة عام 
2006. عمل عام 2010 م�شت�شارا ل�شيا�شات القت�شاد الكلي ل�زارة القت�شاد ال�طني يف فل�شطني. كما كان ممثال عن وزارة املالية الفرن�شية )وكالة التعاون 
التابعة ل�زارة املالية الفرن�شية »ADETEF«( يف الأرا�شي الفل�شطينية يف م�رشوع اإن�شاء املعهد املايل الفل�شطيني. حقل الدرا�شة الذي يعمل فيه ه� القت�شاد 

الفل�شطيني.

التهريب واقت�ساد الف�سل بني اإ�رشائيل وال�سفة الغربية )2010-2007(
�شنتناول يف هذه ال�رقة تط�ر املتاجرة غري الر�شمية بال�شلع الغذائية العادية بني اإ�رشائيل وال�شفة الغربية منذ العام 2007 وهي الفرتة التي اأعيد فيها ن�رش 
الق�ى الأمنية التابعة لل�شلطة الفل�شطينية يف هذه املنطقة. وانطالقا من هذه املتاجرات وال�شرتاتيجيات التي ط�رها مرتكب�ها، �ش�ف نقيِّم بدايًة كيفية 
ا�شتغالل رجال الأعمال الإ�رشائيليني والفل�شطينيني التك�يناِت املكانيةمَ والقان�نيةمَ املعقدةمَ الناجتةمَ عن الرتتيبات الأمنية. و�ش�ف نخ�س بالتحليل ال�شلة بني تغري 
الرتتيبات الأمنية بني الإ�رشائيليني وال�شلطة الفل�شطينية وبني تط�ر التبادلت القت�شادية غري الر�شمية. وبذلك تي�رش لنا هذه الدرا�شة م�شهدا فريدا لقدرة 
ال�شلطة الفل�شطينية على ب�شط �شيطرتها املناطقية على اجلي�ب/املنعزلت الفل�شطينية، من حيث املكان والزمان. واأخريا �شي�شاعدنا حتليل التغري يف اأ�شكال 

املعامالت على حتديد اأ�شكال التنظيم اجلديدة التي برزت بني القت�شادين الإ�رشائيلي والفل�شطيني فيما وراء التبادلت الر�شمية.

اأخ�شائية يف الأنرثوب�ل�جيا )علم الإن�شان( وهي يف مرحلة ما بعد الدكت�راه يف البحث والتط�ير. وقد ناق�شت عام 2009 ر�شالة دكت�راه يف  فريونيك ب�نت� 
املمار�شات املدنية والعالقة باملا�شي يف نابل�س انطالقا من درا�شة عال امل�شابن. كما اهتمت، �شمن اإطار برنامج »MOFIP« )التنقالت واحلدود وال�رشاعات يف 
الأف�شية الإ�رشائيلية الفل�شطينية(، مب�شارات الفل�شطينيني الذين يعمل�ن يف اإ�رشائيل. واإذ تتعاقب اإقامتها حاليا بني عمان ونابل�س، فقد بداأت بحثا عن التبادلت 

والتنقالت بني ال�شفة الغربية والأردن.

عمل الفل�سطينيني يف اإ�رشائيل : بني االإكراه ال�سديد واالختيار الفردي
من �شاأن �شيا�شة ت�شديد الإغالق املنتهجة منذ النتفا�شة الثانية وكذلك بناء جدار الف�شل اأن اأثرا ب�شكل خا�س على عمل الفل�شطينيني يف اإ�رشائيل. وب�شبب 
زيادة ال�شع�بة يف احل�ش�ل على الت�شاريح، ا�شطر معظم العمال اإىل دخ�ل اإ�رشائيل والعمل والن�م فيها ب�شكل غري قان�ين. �شاأناق�س يف هذه ال�رقة م�شاألة 
اعتبار عمل  وانطالقا من  قان�ين.  الأخطر ب�شكل غري  الذين يعربون اخلط  اأولئك  بالأخ�س على  واأركز  اإ�رشائيل  العاملني يف  الفل�شطينيني  واختيار ه�ؤلء  اإكراه 
الفل�شطينيني يف اإ�رشائيل طريقة »للتكيف« مع الحتالل، �ش�ف اأقارن بني عدة م�شارات اأو ق�ش�س حياتية لعمال ح�شب العمر اأو اجليل. و�ش�ف اأتناول يف كل 
حالة من هذه احلالت الرابط بني الإكراه ال�شديد والختيار الفردي. وفيما وراء تن�ع احلالت، �شاأناق�س بع�س ال�شرتاتيجيات الفردية التي متيل اإىل الختالط يف 

جتربة جماعية.

اأرن� غار�شيت طالب دكت�راه يف علم الجتماع القت�شادي يف »IREMAM«، وه� حا�شل على منحة درا�شية من املركز ال�طني للبح�ث العلمية »CNRS« واإقليم 
»بروف�ن�س األب ك�ت دازور«. يبحث يف حت�لت قطاع زراعة الزيت�ن الفل�شطيني يف ظل تط�ر �شيا�شة الف�شل الإ�رشائيلية وعمليات الع�ملة يف فل�شطني.

اأ�سجار زيتون خلف اجلدران : االآثار االجتماعية واالقت�سادية الآليات الف�سل االإ�رشائيلية على قطاع الزيتون الفل�سطيني )2010-1993(
حتلل هذه ال�رقة الآثار القت�شادية ل�شيا�شة الف�شل هذه من منظ�ر زراعة الزيت�ن الفل�شطينية. وهي ت�شتند اإىل بحث ميداين بداأ يف كان�ن الثاين 2010 و�شمل 

جممل قطاع الزيت�ن من الإنتاج اإىل الت�ش�يق مرورا بالقطف وعمليات التح�يل.
واأثر الأنظمة الإقليمية ونظام التنقل على القت�شاد الفل�شطيني كبري على ال�شعيد املحلي من حيث الإنتاج ومن حيث الت�ش�يق. كما اأدخلت هذه الأنظمة 
عددا كبريا من املعيقات غري اجلمركية التي حتد من قدرة املنتجني الفل�شطينيني على الندماج يف ديناميات الع�ملة. غري اأن التح�لت الناجتة عن هذه الأنظمة 
الإقليمية ونظام التنقل ل ميكن اإدراكها على اأنها نتاج القي�د فح�شب، بل ت�جهها وتنظمها اأي�شا ردود فعل الفاعلني اخلا�شة حيال اآليات ال�شيطرة هذه. يعترب 
جمال الزيت�ن م�رشحمَ عملية التكيُّف واللتفاف من جانب الفاعلني الذين ي�شع�ن اإىل التعامل مع القي�د التي ابتدعتها �شيا�شة الف�شل الإ�رشائيلية. ولكنه 

مت�رشر اأي�شا من اإعادة التملك الذي يجنيه ه�ؤلء الفاعل�ن من الظروف اجلديدة، ل بل من »الفر�س« اجلديدة الناجتة عن �شيا�شة الف�شل.

كرين بنافال حما�رشة يف اجلغرافية يف معهد العل�م ال�شيا�شية يف مدينة لي�ن. لها اأبحاث يف التهريب عرب احلدود يف و�شط اإفريقيا )الكامرون وت�شاد والغاب�ن 
]التجارة احلدودية يف و�شط   )2002 :Le commerce frontalier en Afrique centrale )Paris، Karthala اإفريقيا ال��شطى( ون�رِش لها م�ؤلف بعن�ان  وجمه�رية 
اإفريقيا[. كما بحثت يف التنمية التجارية يف البقاع بلبنان. وكانت زميلة بحث يف مركز Jacques Berque »جاك بريك« للدرا�شات يف العل�م الإن�شانية والجتماعية 

يف الرباط )2007-2009(. وم��ش�ع بحثها احلايل ه� التعبئة الجتماعية يف منطقة حميطية بجن�ب املغرب.

كرين بنافال

اأرن� غار�صيت

فريونيك ب�نت�

روبرت وي�صت�ن

ل�ران ب�نف�ا

�صيدريك باريزو
وبا�صل النت�صة



د. م��شى اأب� رم�شان حا�شل على درجة الدكت�راه من جامعة اإيك�س مار�شيليا 3 )2001(. عمل اأ�شتاذا بديال يف الكثري من املعاهد والكليات )كلية القان�ن يف جامعة 
ني�ي�رك، 2003، وجامعة ماك جيل، 2007، وديلي�ن، 2007، وكلية ترينت� للقان�ن بني 2007-2010، وكلية ميالن� للقان�ن، 2010(. يعمل الآن اأ�شتاذا م�شاعدا يف املعهد 

الأكادميي الكرمل يف حيفا، ويركز يف اأبحاثه على ق�شايا الأقليات الدينية، وال��شع القان�ين، والقان�ن الإ�شالمي، والقان�ن الدويل العام.

جتزئة االأر�س والتكيف يف املحاكم ال�رشعية يف القد�س
كان لإقامة ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية واإن�شاء املحاكم ال�رشعية يف العيزرية اأن نتج عنه حتٍد جديد للمحاكم ال�رشعية الإ�رشائيلية امل�ج�دة يف القد�س. فقد 
بداأت هذه املحاكم باللج�ء اإىل خطاب جعل م�قفها يف دولة اإ�رشائيل غام�شا اإذ �ش�رت نف�شها على اأنها م�ؤ�ش�شات م�شتقلة تطبق ال�رشيعة بطريقة كاملة 
ومثالية. وي�شتند هذا اخلطاب اإىل املفه�م القائل ب�ج�د »�رشيعة نقية« خال�شة من اأي قان�ن حملي علماين اإ�رشائيلي اأو اأي قان�ن ديني غري اإ�شالمي لهذا ال�شاأن. غري 
اأن هذا اخلطاب يتعار�س مع ال�اقع القان�ين داخل اإ�رشائيل، فه� يتجاهل عمليات العلمنة التي قللت على مدى قرن من الزمان من »نقاء« ال�رشيعة املطبقة يف الأر�س 
التي اأ�شبحت دولة اإ�رشائيل. ل نق�ل يف هذه ال�رقة اأن العلمنة جعلت القان�ن املطبق يف املحاكم ال�رشعية »غري اإ�شالمي« اأو اأن من امل�شتحيل وج�د نظام قان�ين 
اإ�شالمي داخل دولة علمانية غري اإ�شالمية. ولكننا نعتقد اأن على املدافعني الإ�رشائيليني عن املحاكم ال�رشعية اأن ي�شلَّم�ا مبا يحدث حاليا ل�شلطتهم الق�شائية واأن 
يتناول�ا ب�شدق التنازلت التي ينبغي على املحكمة الدينية اأن تقدمها كي تعمل يف دولة علمانية ونتائج هذه التنازلت على املجتمع الديني. ولهذه ال�رقة اأي�شا 
عالقات ت�شمينية خارج �شياق اإ�رشائيل ب��شفها درا�شة حالة تتناول تطبيق القان�ن الإ�شالمي يف دولة علمانية وتتناول كذلك التغيريات التي يجب اأن تتم والقي�د 

ع كي يك�ن ذلك ممكنا. التي يجب اأن ت��شمَ

اإميلي� دابيد خبري قان�ين ت�شيلي من اأ�شل فل�شطيني ومر�شح لالنت�شاب اإىل برنامج الدكت�راه يف العل�م ال�شيا�شية يف جامعة اإك�س-اون-بروف�ن�س ويف
»IREMAM« بفرن�شا. وه� مدر�س �شابق لفل�شفة القان�ن وحمام خمت�س يف ال�ش�ؤون الد�شت�رية، ويركز بحثه على م��ش�ع ذو �شقني: فمن جهة ي�شتهدف التفكيك 
التاريخي والجتماعي لعملية �شياغة الد�شت�ر وممار�شة الد�شت�ر يف فل�شطني )بني عامي 1988 و2007( يف ظل غياب الدولة. ومن جهة اأخرى ي�شرب البحُث الق�ةمَ 

الأدائية للقان�ن والعمليات القان�نية واآثارها على الف�شاء الجتماعي الفل�شطيني.

د�ستور لال دولة : فهم ال�سيا�سات الفل�سطينية من خالل القانون
ميكن لفهم التح�لت الجتماعية وال�شيا�شية يف فل�شطني من خالل القان�ن اأن يك�ن مفيدا من ناحيتني: اأول، لأن العمليات القان�نية وامل�ؤ�ش�شية تعتربمَ نتاجا 
تاريخيا يحمل اآثار ال�شياق الجتماعي وال�شيا�شي الذي ح�شلت فيه، والدور الذي ا�شطلع به الفاعل�ن واملنا�شب ذات ال�شلة التي كان�ا ي�شغل�نها يف فرتات زمنية 
خمتلفة وال�شرتاتيجيات التي اعتمدوها. اأعتقد اأن »العملية الد�شت�رية الفل�شطينية« –والبُنى امل�ؤ�ش�شية التي ت�شمنتها هذه العملية- كانت »�شاحة معركة« 
وهي  اأبعاد ال�رشاع ال�شيا�شية والجتماعية الهامة –  مركزية بالن�شبة للفاعلني يف ال�رشاع الفل�شطيني الإ�رشائيلي. ويف �شياق هذه العملية، �رُشحت بع�س 
طبيعة عالقات الق�ة بني الفاعلني وفهمهم لعملية اأو�شل� والدور الذي اأوكل�ه اإىل ال�شلطة الفل�شطينية – مب�شطلحات قان�نية م�ؤ�ش�شية وانعك�شت يف البنية 
ال�شيا�شية لل�شلطة الفل�شطينية. وبهذا املعنى ميكن فهم النظام الد�شت�ري ب��شفه ن�عا ما »�ش�رة جمازية« لل�شيا�شات الفل�شطينية. ثانيا، اإن الدور الذي 
تلعبه هذه العمليات القان�نية يف فهم التغريات الجتماعية وال�شيا�شية يف فل�شطني عززته م�شاهمة النظام القان�ين لل�شلطة الفل�شطينية يف »�شنع احلقيقة 
اأ�شبحت وا�شحة من ناحيتني: من  اأي اإعادة ت�شكيل الف�شاء الجتماعي الفل�شطيني –  الجتماعية«. واأعتقد اأن مقدرة البنى القان�نية على اإنتاج احلقيقة – 
الناجية املادية عن طريق اإن�شاء جمم�عات اجتماعية جديدة وديناميات ق�ة جديدة واإطار تنظيمي جديد للعمل الجتماعي وال�شيا�شي، ومن الناحية الرمزية عن 
م والتي تفر�س تغريات �شيا�شية واجتماعية وت�شفي  طريق الرتويج ملمار�شة خطابية خا�شة ت�شكل الطريقة التي ي�ش�َّر بها ال�رشاع الفل�شطيني الإ�رشائيلي ويُفهمَ
عليها ال�رشعية يف ذات ال�قت. وعند تقييم الأثر الأدائي للظ�اهر الق�شائية والتي ي�شري اإليها »ب�ردي�« مب�شطلح »ق�ة القان�ن«، يتحتم حتليل العالقة بني العمليات 
مَ الذي تلعبه الظ�اهر الق�شائية يف امل�شائل  القان�نية واملمار�شة اخلطابية والتغريات ال�شيا�شية والجتماعية. ويف ال�قت نف�شه فاإن البنى القان�نية ت��شح »الدور

الجتماعية والأنرثوب�ل�جية«.

د. عا�شم خليل مدير معهد اإبراهيم اأب� لغد للدرا�شات الدولية يف جامعة بريزيت، وه� اأ�شتاذ م�شاعد يدر�س القان�ن العام يف اجلامعة. ي�شار هنا اإىل اأن الدكت�ر خليل 
ع�ش� يف �شبكة خرباء جممع الأورومت��شطي لالأبحاث التطبيقية ح�ل الهجرة الدولية، ومعهد اجلامعة الأوروبية )فل�رن�س، اإيطاليا(. ح�شل عا�شم خليل على درجة 
الدكت�راة يف القان�ن العام من جامعة فريب�رغ  )�ش�ي�رشا(، ودكت�راه من جامعة لتريان يف روما. كما ح�شل على درجة املاج�شتري يف الإدارة العامة )املدر�شة ال�طنية 
لالإدارة، فرن�شا(. كان باحثاً وم�رشفاً رئي�شياً يف الكثري من امل�شاريع البحثية. بالإ�شافة اإىل ن�رشه لعدد كبري من الكتب، والتقارير، واملقالت باللغات )الإجنليزية، العربية، 
الفرن�شية، الإيطالية(. تغطي هذه الكتب والتقارير امل�ا�شيع التالية: القان�ن الأ�شا�شي، ال�شلطة امل�ؤثرة، التنمية الد�شت�رية الفل�شطينية، الالجئ�ن الفل�شطيني�ن، 

قان�ن الهجرة يف فل�شطني، اجلن�شية الفل�شطينية، اإ�شالح القطاع الأمني، احلماية القان�نية للمراأة، منهجية البحث القان�ين.

تفكيك فل�سطني واإعادة ت�سكيلها: قوة القانون اجلّبارة
اإن املناق�شة التي اأطرحها يف ورقتي �شارخة بب�شاطتها. غري اأنها معقدة عندما يتعلق الأمر باملقدمات املنطقية التي بنيت عليها هذه املناق�شة ومتناق�شة عندما 
يتعلق الأمر بال�شتنتاجات. �شاأناق�س فيها ما اأراه من اأن للقان�ن ق�ة تتجاوز ما ه� ممن�ح لها تقليديا. فللقان�ن دور ت�رشيعي اإذ اأنه ي�شكل الت�قعات ال�شيا�شية. واحلالة 
كت من خالل القان�ن ولأنها يعاد ت�شكيلها الآن من خالل  التي اأقرتح درا�شتها هي »فل�شطني« التي تعني اأ�شياء خمتلفة ل�شع�ب خمتلفة وذلك بال�شبط لأنها فكِّ
القان�ن اأي�شا. ولهذا ال�شبب اأحتدث يف عن�ان هذه ال�رقة عن »الق�ة اجلّبارة« للقان�ن. واأن تك�ن الق�ة جّبارة ل يعني اأنها غري ممق�تة اأو مقاومَمة اأو حتى مرف��شة، وهي 
يف ال�اقع غالبا ما تك�ن على هذا احلال. فمن املمكن حقا اأن ينظر البع�س اإىل هذا الن�ع من القان�ن ب��شفه ا�شتعماريا ولهذا ال�شب فهم يقاوم�نه ويرف�ش�نه. 
بينما قد يك�ن اآخرون اأكرث واقعية فريونه تط�را طبيعيا للعالقات الإن�شانية ونتيجة للنظام العاملي احلايل، ولهذا ال�شبب فهم يكره�نه ثم يقبل�نه يف انتظار اأن 
تتغري الأم�ر. �شيك�ن نهجي يف هذه ال�رقة خمتلفا من حيث عدم اإ�شدار اأحكام اأخالقية على الن�ايا وامل�شالح التي حّفزت �شانع/�شانعي القان�ن وعلى امل�رشوع 
الذي كان يدور يف خلدهم عندما و�شع�ا القان�ن اأو فيما يتعلق مبدى حتقيق اأو تق�ي�س هذا الن�ع من الق�انني حلق الفل�شطينيني يف تقرير امل�شري. وبدل من ذلك 
�ش�ف اأبني بب�شاطة كيف اأن القان�ن �شّكل كال من فل�شطني والفل�شطينيني والأهم كيف اأنه �شّكل منذ اإقامة ال�شلطة الفل�شطينية �شانع القان�ن الفل�شطيني 
نف�شه. والفرتا�س الذي ا�شتندت اإليه هذه ال�رقة ه� فكرة ق�ية يف النُهج احلديثة العهد امل�جه اجتماعيا يف درا�شة القان�ن، وهي اأن القان�ن ل ينظم الظ�اهر 
م ب��شفه اآلية لت�شكيل ال�عي من�شئاً اإطارا من التفكري والتقييم من حيث ماهية  الجتماعية فح�شب بل اأي�شا ي�شكلها اأو ي�شتحدثها. مبعنى اأن القان�ن يُ�شتخدمَ
داً مركزيا حلركة الدرا�شات القان�نية النقدية  احلياة الجتماعية املبنية. وقد كانت هذه الفكرة امل�شتمدة من املارك�شية والقائلة باأن القان�ن ي�شكل ال�عي معتقمَ
احلديثة التي هاجمت الأفكار القدمية عن القان�ن وا�شفًة اإياها بالتفكري ال�شلبي ب�شاأن الق�ى الجتماعية الأخرى. وا�شتنادا اإىل هذا الفرتا�س، �شتك�ن الفر�شية التي 

�شاأختربها يف هذه ال�رقة كما يلي: مهما يكن جناح �شانع القان�ن يف تنظيم الظ�اهر الجتماعية، يتمتع القان�ن بق�ة ت�شكيل الفرتا�شات ال�شيا�شية.

د. رائد بدر حا�شل على درجة الدكت�راه يف »التاريخ املعا�رش ملنطقة البحر املت��شط« من جامعة بروف�ن�س. ح�شل على زمالة Fernand Braudel من معهد العل�م 
الإن�شانية ومدينة باري�س عن ال�شنة 2008/2007. عمل باحثا يف مدر�شة الدرا�شات العليا يف العل�م الجتماعية )EHESS( ويف املعهد الفرن�شي للعالقات الدولية 
)IFRI( يف باري�س. كما درّ�س وعمل يف جامعة اإك�س-اون-بروف�ن�س وجامعة �شان �شارل واملعهد املت��شطي للتدريب يف مر�شيليا والبيت املت��شطي لعل�م الإن�شان 

)MMSH( يف مدينة اإك�س-اون-بروف�ن�س، ثم ان�شم اإىل معهد اإبراهيم اأب� لغد للدرا�شات الدولية يف جامعة بري زيت يف ال�شنة الدرا�شية احلالية.

د. ليفني دي ك�تري فيل�ش�ف وكاتب ونا�شط، يدر�س الفل�شفة والثقافة )يف ل�فني، بروك�شيل، وروتريدام(. ن�رش عدداً من الكتب يف الفن املعا�رش، اخلربة واحلداثة، وعن وتر 
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