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رام اهلل - فل�سطني
2011

اإن االآراء الواردة يف هذا الكتاب متثرّل اآراء ا�سحابها، وال تعبرّ بال�سرورة عن وجهة نظر موؤ�س�سة تعاون حلل ال�سراع اأو املمول

حقوق الطبع والن�سر حمفوظة ملوؤ�س�سة تعاون حلل ال�سراع
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فـــــريـــــق العــمــــــل
�سادي زين الدين
ر�ســــا �سليم فتيان
هـــــاين �سميــــرات
ربــــــــــــا قــــدادحة

للتوا�صل معنا
فل�سطني - ال�سفة الغربية - رام اهلل - عمارة MBC الطابق االأول، �ص.ب. 2462

|   فاك�ص: 2967931 02 هاتف: 2967930 02   
taawon@taawon4youth.org :البيد االلكرتوين
www.taawon4youth.org :ال�سفحة االلكرتونية
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برنامج المؤتمر

اإدارة اجلل�سةاملتحدث/ةاملو�سوعالفرتة الزمنية
الت�سجيل8:30 – 9:30
االفتتاح9:30 -10:00

كلمة ترحيب مديرة امل�سروع.	 
كلمة تعاون حلل ال�سراع – رئي�ص 	 

جمل�ص االإدارة.

 ال�سيدة/ ر�سا فتيان
ال�سيد/ ابراهيم ربايعة

ال�سيدة/ بدرة ال�ساعر

اجلل�ســــــــة االولـــى
اآفاق دمج احلوار ال�سلمي و الالعنف يف خطط و برامج املوؤ�س�سات الفل�سطينية 

1. نظرة عامة10:00 -10:30
2. جتارب عملية

ال�سيد/ �سميح �سبيب
ال�سيد/ عبداهلل اأبو رحمة

ال�سيد/ اأ�سرف �سوايف

ا�ستـــراحة 10:30 – 10:45
اجللــــــــــ�سة الثانية 

العقبات التي تواجه دمج احلوار و الالعنف و تطورها بخطط و برامج املوؤ�س�سات الفل�سطينية
1. جمموعة )1(: العقبات التي 10:45 – 12:15

تواجه دمج احلوار و الالعنف بخطط 
وبرامج موؤ�س�سات القطاع احلكومي 

واالحزاب ال�سيا�سية.
2. جمموعة )2(: العقبات التي 

تواجه دمج احلوار و الالعنف بخطط 
وبرامج املوؤ�س�سات االعالمية.

3. جمموعة )3(: العقبات التي 
تواجه دمج احلوار و الالعنف بخطط 

وبرامج املوؤ�س�سات االهلية. 

ال�سيدة/ بي�سان اأبو رقطي

ال�سيد/ منت�سر حمدان

ال�سيد/ عارف جفال

ال�سيد/ �سامل جاليطة

االن�سة/ هند م�سلح

ال�سيد/ اح�سان ن�سار

ا�سرتاحة12:15 -12:35 
عر�ص نتائج جمموعات العمل والتو�سيات12:35 – 1:35

اجللــــــــــ�سة الثالثة
ال�سيدة/ �سارة كوب نظرة دولية: »الرواية اللفظية«. 1:40 – 2:40

Dr. Sara Cobb
ال�سيد/ عالء العزة

تو�ســيات واآليات عمل مقتــرحة2:40 – 3:00
تكرمي مل�ساركني م�سروع خطوة نحو احلوار ال�سلمي3:00 -3:30 
غذاء3:30 – 4:30
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تقديم

وبرامج  خطط  يف  والالعنف  ال�سلمي  »احلوار  موؤمتر  وتو�سيات  عمل  اأوراق  ليعر�ص  الكتيب  هذا  ياأتي 
املوؤ�س�سات الفل�سطينية« الذي عقد بتاريخ 10 اأكتوبر/2011 وقد هدف املوؤمتر اإلى تعميق وتعزيز لغة احلوار 
بني ال�سباب الفل�سطيني وكافة فئات ال�سعب الفل�سطيني للم�ساهمة يف اإجناح دمج احلوار ال�سلمي والالعنف 
يف خطط وبرامج املوؤ�س�سات الفل�سطينية، للم�سي قدما باجتاه العمل على تعميم ثقافة احلوار ال�سلمي يف 
املجتمع الفل�سطيني. ويعر�ص هذا الكتيب وجهات نظر حتليلية ونقدية لواقع احلوار ال�سلمي والالعنف 
ووجوده اأو عدمه يف برامج و �سيا�سات املوؤ�س�سات الفل�سطينية... اإ�سافة اإلى نظرة على التجارب العملية التي 

تناولت هذا املفهوم يف برناجمها وينتهي بورقة علمية من نظرة دولية.

تناولت اجلل�سة االأولى نظرة عامة على موؤ�س�سة ال�سلطة الفل�سطينية واالإجراءات املوؤ�س�ساتية فيها والتي 
اأ�سارت اإلى اأن العنف ال يقت�سر على ا�ستخدام ال�سالح وح�سم االأمور بالو�سائل الع�سكرية فقط. هنالك عنف 
ع�سكري – اأمني مبا�سر، وهنالك عنف تع�سفي ميكن ا�ستخدامه بحجب احلريات العامة، واحليلولة دون 
التعددية ال�سيا�سية والتعبريية. وهنالك عنف يف االإجراءات املوؤ�س�ساتية، عب ممار�سة التفرد، وا�ستثناء 
الو�سائل الدميقراطية للتغيري والو�سول اإلى ما هو اأف�سل. وا�ستكملت اجلل�سة االأولى مبداخلة عن احلوار 

والالعنف يف املقاومة ال�سعبية �سد اجلدار واال�ستيطان كتجربة عملية من الواقع الفل�سطيني.

و لنتائج اأكرث تخ�س�سا مت عقد ور�سات حوار �سبابية بالتوازي تتناول العقبات وال�سبل نحو دمج احلوار 
ال�سلمي والالعنف يف كل من املوؤ�س�سات احلكومية واملوؤ�س�سات االأهلية واملوؤ�س�سات االإعالمية. 

التوافقات ال تقع  وبناء  اإطالق عمليات املراجعة واحلوار  اأن  املوؤ�س�سات احلكومية  حيث اعتبت ور�سة 
�ضمن م�ض�ؤوليات النخب و�ضناع القرار بل تتطلب اأي�ضا انخراط من خمتلف الفئات امل�ؤثرة واملتاأثرة مبا 

يدور يف فلك املوؤ�س�سة وخارجها.

وتبنت مبداأي احلوار  انتهجت  االأهلية  املوؤ�س�سات  العديد من  اأن  االأهلية على  املوؤ�س�سات  ور�سة  وركزت 
ال�سلمي والالعنف يف براجمها ولكن دون اإعالن وا�سح ودون التاأكد من قدرات املوؤ�س�سات يف جمايل 

احلوار والالعنف.

واأكدت ور�سة املوؤ�س�سات االإعالمية اأن دورها ينطوي على الدور التنويري والتوعوي يف املجتمع اإ�سافة 
اإلى تقدمي املعل�مات وانطالقا من هذه امل�ض�ؤولية فاإن ت�رط و�ضائل الإعالم يف ممار�ضة التحري�ض العلني 
نف�سها من  اإخراج  تلقائية يف  ب�سورة  ي�ساهم  والطائفية  النعرات احلزبية  اإثارة  اإلى  الدعوة  اأو  للعنف 
ال�سيا�سي ما  العامة للمجتمع واالنزالق نحو احلياة احلزبية  واأخالقياتها ومغادرة احلياة  �سياق املهنة 

يجعلها حزبية ال�سفة.
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اللفظية والالعنف والتي �سلطت  الرواية  اأمريكية حول  اأكادميية من باحثة  املوؤمتر بجل�سة  ومت اختتام 
عندما  اأمثلة  وعر�ست  اال�سطهاد،  �سياق  يف  االجتماعي  التناق�ص  خلق  يف  ناجحة  حاالت  على  ال�سوء 
رواية  نهج  من  امل�ستفادة  الدرو�ص  اإلى  اإ�سافة  االجتماعي  التغيري  حتقيق  يف  الالعنف  روايات  تف�سل 

الالعنف ومت ربطها بال�سياق الفل�سطيني.

تبقى االإ�سارة اإلى دور القن�سلية االأمريكية يف اإجناح هذا املوؤمتر من خالل الدعم مل�سروع »خطوة نحو 
احلوار ال�سلمي« وال�سكر اخلا�ص لطاقم واأ�سرة موؤ�س�سة تعاون حلل ال�سراع.
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اإلفـتتاح
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ال�صيدات وال�صادة احل�صور.
الأخوة والأخوات قادة العمل ال�صبابي..

ممثلي املجتمع املدين الفل�صطيني الكرام..
ا�سمحو يل بداية اأن اأرحب بكم على م�ساركتكم لنا هذا املوؤمتر 
ال�سلمي«  احلوار  نحو  »خطوة  م�سروع  اختتام  اإلى  يهدف  الذي 
ال�سلمية يف خطط  والو�سائل  بحوار �سبابي مو�سع حول »احلوار 

وبرامج املوؤ�س�سات الفل�سطينية«. 

ال�سراع  حلل  تعاون  موؤ�س�سة  تعقده  الذي  املوؤمتر  هذا  ياأتي 
وب�سراكة حقيقية مع القيادات ال�سابة يف �سياق:

ت�سجع  و�سبابية  اأهلية  كموؤ�س�سة  ا�سرتاتيجيتها  على  التاأكيد 
وتنادي باحلوار والو�سائل الودية يف التعامل مع مواقف النزاع. 

كما اأن هذا املوؤمتر ياأتي تتويجا مل�سروعنا »خطوة نحو احلوار ال�سلمي« الذي بداأناه منذ اثنى ع�سر �سهرا 
والذي ا�ستهدف العمل املبا�سر مع 51 �ساب وفتاة من حمافظات وموؤ�س�سات �سبابية و حزبية و اأكادميية 
واملجتمع  املوؤ�س�سات  واأن�سطة  والبامج  ال�سيا�سات  يف  ال�سلمية  والو�سائل  احلوار  تعزيز  بهدف  خمتلفة 
الفل�سطيني، وكذلك بناء قدرات ال�سباب الفل�سطيني على خو�ص حوارات وطنية ودولية ناجحة اإ�سافة 
اإلى نقا�ص مفهوم ثقافة ال�سالم بني ال�سباب واأن نكون قوة تغيري لتحقيق الوحدة الوطنية التي متثل حجر 

االأ�سا�ص يف اإجناز املهام الوطنية امللقاة على عاتقنا جميعا.

لقد تخلل م�سروع خطوة نحو احلوار ال�سلمي العديد من االأن�سطة املميزة �سواء تلك التي تعلقت ببناء 
قدرات ال�سباب امل�ساركني يف امل�سروع على مهارات احلوار وفقا ملنهجية متكاملة تعتمد على »العنا�سر 
اإن من  ال�سباب.  بها  و�سارك  التي نظمها  ال�ست  التلفزيونية احلوارية  اأو احللقات  ال�سبعة يف احلوار«، 
االأهمية االإ�سارة اإلى دليل التدريب الذي جاء كاأحد خمرجات هذا امل�سروع. لقد جاء هذا الدليل حتت 
وكذلك  العربي  ال�سبابي  احلراك  وحتليل  فهم  اأداة جديدة يف  لنا  ليقدم  التغيري«،  »�سيمفونية  عنوان: 
الن�سال ال�سعبي يف فل�سطني. لقد اعتمدنا يف بناء هذا الدليل على منهجية ونظرية عالقات القوة التي ال 
تقد�ص �سكال ن�ساليا بعينه بقدر ما توؤمن باختيار ال�سكل الن�سايل املالئم يف اللحظة التاريخية املالئمة.. 
لقد اأكدنا عبه على ر�سالتنا التي تقول بتكامل اأدوار اجلميع يف عملية الن�سال واأننا يجب اأن نبتعد عن 
ت�سنيف ن�سالنا واأنه فقط: اإطالق �سواريخ اأو مفاو�سات، الأن �سيمفونية الن�سال فيها من التنوع واالإبداع 

ما هو اأكب بكثري من هذا احل�سر ال�سيق الأ�سكال الن�سال املتاحة. 

ـة
مـ

كل

ال�سيدة/ ر�سا فتيان
ترحيب مديرة امل�سروع
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لن اأن�سى اأن اأ�سري اإلى املبادرات ال�سبابية الثالث التي جاء بها امل�سروع والتي عبت عن احتياج ال�سباب 
وكذلك عن قدرتهم على امل�ساركة احلقيقية يف عملية التغيري، خا�سة واأنها جاءت مواكبة لليوم العاملي 

لل�سالم الذي �سادف يف الواحد والع�سرين من ال�سهر املا�سي. 

الإخوة والأخوات، 
احل�صور الكرام، 

طلب  مقدما  عبا�ص  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ص  وقف  العام  هذا  من  اأيلول  من  والع�سرين  الثالث  يف 
فل�سطني بالع�سوية الكاملة يف هيئات االأمم املتحدة.. كنا جميعا قد اأ�سمينا ذلك باأنه خطوة تاريخية.. 
واأنه ا�ستحقاق تاأخر عقود طويلة.. واأنه بداية ملرحلة ن�سالية و�سيا�سية جديدة نحو حريتنا وا�ستقاللنا 

من االإحتالل االإ�ستيطاين االإ�سرائيلي.. 

الفل�سطيني  الربيع  »�سلمية«  على  باحلفاظ  الفل�سطينية  القيادة  روؤية  مع  من�سجما  املوؤمتر  هذا  ياأتي 
احلرية  حتقيق  ويف  الن�سال  يف  ال�سلمية  ال�سعبية  الو�سائل  جناعة  على  وتاأكيدا  �ساعته...  دقت  الذي 

والدميقراطية والعدالة االجتماعية.. 

اإن �سلمية احلراك اجلماهريي، والتي كان لن�سالنا الفل�سطيني اأعظم امل�ساهمات فيها منذ االإ�سراب 
ال�سهري يف العام 1936 اأو يف االنتفا�سة الفل�سطينية االأولى والثانية اأو عب تبني �سلمية احلراك يف ربوع 
الوطن العربي.. اإن كل ذلك لهو تاأكيد على �سحة ا�سرتاتيجيتنا يف موؤ�س�سة تعاون حلل ال�سراع التي توؤكد 
على الو�سائل الودية وال�سعبية للتغيري والتي طاملا نادينا وعملنا عليها من اللحظات االأولى للتاأ�سي�ص يف 

العام 2002. 

الإخوة والأخوات،
احل�صور الكرام،

 اليوم... ويف موؤمترنا هذا فاإننا �سنقوم بنقا�ص جمموعة من االأفكار واملحاور واأوراق العمل التي تتناول 
احلوار والو�سائل ال�سلمية يف التحرك من جوانبها املختلفة. 

اإن حمورنا االأول الذي �ستتم تغطيته �سياأتي حتت عنوان »اآفاق دمج احلوار والالعنف يف خطط وبرامج 
اأبو  اهلل  عبد  وال�سيد  �سبيب  �سميح  »االأ�ستاذ  ال�سادة  من  كل  بتغطيته  و�سيقوم  الفل�سطينية«  املوؤ�س�سات 
و  دمج احلوار  تواجه  التي  العقبات  على  ال�سوء  ت�سلط  بالتوازي  ور�سات حوارية   3 تعقد  يليها  رحمة«. 
الالعنف يف خطط وبرامج كل من: القطاع احلكومي واالأحزاب ال�سيا�سية بح�سور ال�سيدة/ بي�سان اأبو 
رقطي، واملوؤ�س�سات االإعالمية بح�سور ال�سيد/ منت�سر حمدان واملوؤ�س�سات االأهلية بح�سور ال�سيد عارف 

جفال.

وربط  كوب  �سارة  الدكتورة  مع  لالعنف  اللفظية  للرواية  الدولية  النظرة  تتناول  اأخرية  بجل�سة  وتنتهي 
بال�سياق الفل�سطيني من ال�سيد عالء العزة.
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الخوة والخوات،
احل�صور الكرام،

يف  وي�سارك  يقوده  مبن  مبوا�سيعه.  خال�سا..  �سبابيا  موؤمترا  �سيكون  املوؤمتر  هذا  اأن  القول  ي�سعدين 
احلوارات التي �ستتخلله.. اإن ذلك نابع من وعينا ومعرفتنا واإمياننا بدور ال�سباب الفل�سطيني والعربي. 

لقد اأكد ال�سباب العربي يف حراكه املطالب باحلرية والدميقراطية والعدالة االإجتماعية اأن هذه العملية 
دورهم  اأخذ  من  ال�سباب  متكن  بيئة  خلق  على  ت�ساعد  اأنها  كما  لل�سباب  متكينا  طياتها  بني  حملت  قد 

القيادي احلقيقي.

نحن  وها  والطليعي..  املتقدم  دورهم  على  الطويلة  الن�سال  م�سرية  عب  الفل�سطيني  ال�سباب  اأكد  كما 
اليوم نقف مت�سامنني مع اأبطالنا اأ�سرى احلرية يف يومهم الرابع ع�سر يف معركة االأمعاء اخلاوية التي 
يخو�سونها �سد �سجانيهم.. فالتحية واحلرية لهم واملجد ل�سهدائنا والن�سر لربيعنا الفل�سطيني الذي 

دقت �ساعته. 

اأ�سكر القن�سلية االأمريكية العامة على دعمهم لهذا امل�سروع وعلى  اأن  اأختم كلمتي ا�سمحو يل  اأن  قبل 
جهودهم معنا يف ا�ستقدام ال�سيدة الدكتور / �سارة كوب والتي �ست�ساركنا عب تقدميها لورقة عمل حول: 

الرواية اللفظية لالعنف.

كما اأوجه ال�سكر الكبري الى جهود فريق العمل املكون من الزمالء هاين ا�سمريات وربا قدادحة و �سادي 
تلفزيون   - عرابي  معمر  ال�سيد/  من  كل  �سمت  التي  التوجيهية  اللجنة  ودعم  جهود  والى  الدين  زين 
وطن والدكتور عمر رحال - مركز �سم�ص للدميقراطية واالعالم وال�سيد اح�سان ن�سر - م�سوؤول اللجنة 

ال�سبابية حلزب جبهة ن�سال واالخ �سامل جاليطة .

اأمتنى اأن تتكلل اأعمال املوؤمتر بالنجاح و باخلروج بتو�سيات ا�سرتاتيجية و بناءة.
واأهال و �سهال بكم
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ال�صادة احل�صور مع حفظ اللقاب
اأهاًل ومرحبًا بكم يف هذا اليوم نتقدم خطوة جديدة يف اإ�سهامنا 
التغيري  الفل�سطيني،  لل�سباب  التغيري  اأدوات  املجتمعي يف تقدمي 
ي�سهم ب�سورة وا�سحة وجلية  الذي  البناء  االإيجابي  االجتماعي 
يف تطوير بنية املجتمع ومتكني اأبنائه وعك�ص واقع اإيجابي يقوم 
ويعطي  املحيطة  املتغريات  كل  اإلى  خمتلفة  بعني  النظر  على 
ال�ساب الفل�سطيني القدرة على تقدمي دورة بكل اإيجابية ترتكز 
املوؤمتر  فاإن هذا  تاأكيد  وبكل  والتكامل،  واالن�سجام  على احلوار 
ياأتي بتوقيت حرج وح�سا�ص من عمر ال�سعب الفل�سطيني يحتاج 
لدور �سبابي مميز وفاعل وموؤثر ي�سكل رافعة للمرحلة من اأجل 

التقدم نحو االأمام.

احل�صور الكرام:
لقد �سهدت الفرتة االأخرية حراكًا وطنيًا عارمًا من اأجل الو�سول اإلى احلقوق الوطنية الفل�سطينية باإقامة 
الدولة امل�ستقلة على حدود الرابع من حزيران وعا�سمتها القد�ص ال�سريف، حلم طال انتظاره واأ�سبح ال 
بد من ا�ستخدام كل الو�سائل ال�سرعية من اأجل حتقيقه  وهذا ما قامت به القيادة الفل�سطينية من خالل 
التوجه لالأمم املتحدة من اأجل نيل االعرتاف الر�سمي، هذه اخلطوة جاءت مع تاأكيد القيادة على اأن 
هذا االعرتاف ال يغري من التوجه الفل�سطيني الر�سمي باحل�سول على كافة احلقوق الوطنية من خالل 
مفاو�سات متكافئة وا�سحة املعامل واالأهداف، وهذا ما يتطلب �سغطًا اأمريكيًا على اجلانب االإ�سرائيلي 
من اأجل العودة ملفاو�سات دون ا�ستيطان وب�سقف زمني حمدد ويتطلب دعمًا حقيقيًا للدولة الفل�سطينية 

التي اأ�سار اإليها �سابقًا الرئي�ص االأمريكي باراك اوباما بكل �سراحة وو�سوح.

وبكل تاأكيد فاإننا نثمن دومًا دور امل�ساعدات الدولية ب�سكل عام واالأمريكية ب�سكل خا�ص يف بناء موؤ�س�سات 
الدولة وتهيئة املجتمع املدين لكننا ال نتفهم العمل على ربط امل�ساعدات االأمريكية باأية مواقف �سيا�سية، 
ونعتقد اأن هذه امل�ساعدات التي ترد با�سم ال�سعب االأمريكي ال تقدم حتت م�سوغ حماية اإ�سرائيل بقدر 
ما هي مقدمة من اأجل تطوير بنية املجتمع املدين الفل�سطيني وموؤ�س�ساته من اأجل امل�ساعدة يف التحول 
دورنا  خالل  ومن  فاإننا  هنا  ومن  االأو�سط،  ال�سرق  يف  مميزة  جتربة  متثل  دميقراطية  ع�سرية  لدولة 
الفاعل كموؤ�س�سة اأهلية فل�سطينية لها جذورها وامتدادها الوطني ال ن�سعى الأي �سكل من اأ�سكال الدعم 
امل�ضروط واملرتبط باأجندات اأيًا كان عن�انها بل نحن نتحدث عن م�ضاعدة العامل بكل اإيجابية وبناء على 

القيم واملفاهيم الرا�سخة يف القانون الدويل والقانون الدويل االإن�ساين.

ـة
مـ

كل

ال�سيد/ ابراهيم ربايعة 
رئي�ص جمل�ص االإدارة

موؤ�س�سة تعاون حلل ال�سراع
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آفاق دمج الحوار السلمي والالعنف في
خطط و برامج المؤسسات الفلسطينية

عن  جمتمعنا  يف  ال�سباب  ن�سبة  تزيد  حيث  الفتية  املجتمعات  من  يعتب  الفل�سطيني  املجتمع  هذا  اإن 
ما  خالل  ومن  هنا  من  واأنني  الدعم،  من  ملزيد  بحاجة  موؤثرة  قوة  ك�سباب  يجعلنا  ما  وهذا  الن�سف، 
�سبق اأعب بكل �سراحة عن تطلعات ال�سباب باحلرية واال�ستقالل وامل�ستقبل، ومن هنا فاإنني اأنقل لكم 
واكت�سبت  بدايات عملها  تعاون متطوعًا يف  بداأت جتربتي مع  الرائدة، حيث  املوؤ�س�سة  جتربتي مع هذه 
من خاللها العديد من املهارات والقدرات اخلا�سة يف جوانب متعددة من الو�ساطة وحل النزاع واحلوار 
وبناء القدرات اخلا�سة يف جماالت االإدارة والتخطيط واالت�سال، وهذا ما اأهلني للتقدم وامل�سي قدمًا 
مع هذا البيت ال�سبابي الأ�سبح ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة ومن ثم رئي�سًا ملجل�ص اإدارة املوؤ�س�سة، اإن هذه 
باأيديكم  الفر�سة  اأن  واأعتقد  ال�سبابية  موؤ�س�ساتنا  خالل  من  يعمم  اأن  يجب  منوذجًا  بنظري  التجربة 
زمالئي ال�سباب للتقدم وتطوير قدراتكم مع تعاون لنتقدم نحو اإنتاج قيادات �سابة فاعلة نا�سجة واعية 
تدرك مكنونات العمل املجتمعي وتفا�سيل الدور الذاتي لبناء املجتمع، اأ�سكركم واأ�سكر اجلهات الداعمة 

لهذا امل�سروع واأمتنى دوام التعاون والتقدم االإيجابي مبا فيه م�سلحة جمتمعنا وموؤ�س�ساتنا املدنية.
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الجلسة األولى

آفاق دمج الحوار السلمي والالعنف في
خطط و برامج المؤسسات الفلسطينية
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مداخلة حول، آفاق دمج الحوار والالعنف في 
سياسات وبرامج المؤسسات الفلسطينية 

نظرة عامة
جاءنا تاأ�سي�ص ال�سلطة الفل�سطينية وبناء هياكلها وموؤ�س�ستها 
كافة، وفقا ملا ت�سمن االتفاق الفل�سطيني - االإ�سرائيلي، من 
مبادئ وقعت عليها اإ�سرائيل و منظمة التحرير الفل�سطينية 

م.ت.ف.

املنتخب من  املجل�ص  تاأ�سي�ص  بد من  ال  كان  االتفاق،  ووفق هذا 
ال�سعب الفل�سطيني مبا�سرة. وقد تغري ا�سمه من جمل�ص منتخب، 
اإلى املجل�ص الت�سريعي، وزاد عدده اأي�سا. لذا، ميكن القول باأن 
هي  موؤ�س�ساتية،  اإدارية   - �سيا�سية  كبنية  الفل�سطينية،  ال�سلطة 
اأوال،  االإ�سرائيلي   - الفل�سطيني  ال�سالم  عملية  ثمار  من  ثمرة 

وقبل اأية اعتبارات اأخرى.

منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية، ت�سابكت منظمة التحرير مع موؤ�س�سات ال�سلطة، فكان رئي�سها هو رئي�ص 
اللجنة التنفيذية ذاته، وكان الكثري من الوزراء يف الوزارة االأولى اأع�ساًء يف اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفل�سطينية. وكان من املقبول اأن نرى موؤ�س�سات مقابلة للوزارات يف منظمة التحرير، وكانت 
مهامها واحدة، على منط الدائرة ال�سيا�سية يف منظمة التحرير، ووزارة التعاون الدويل اإلى جانب دائرة 

العالقات القومية والدولية يف املنظمة.

العامة،  واملخابرات  الوقائي  االأمن  واأبرزها:  الفل�سطينية  االأمنية  االأجهزة  ن�ساأت  ال�سلطة،  ن�سوء  عند 
االإن�سان  اإن مل نقل جلها من عنا�سر وكوادر حركة »فتح«. جرت جتاوزات تطال حقوق  وكان معظمها 
القانونية  واملنظمات  االإن�سان  حقوق  منظمات  تعر�ست  ما  وهو  ال�سلطة،  عمر  من  االأولى  ال�سنوات  يف 
واحلقوقية له. فيما يتعلق باأ�سحاب الراأي.. االأمر الذي طال حرية التعبري ال�سيا�سي. ت�ساءل حجم هذه 
التجاوزات كثريًا مع ن�سوج موؤ�س�سات ال�سلطة، لكنها مل تختف متامًا خا�سة واأن ثمة �سراع �سيا�سي كان 

دائرًا بني برناجمي فتح وحما�ص، يف ال�سفة والقطاع على حد �سواء.

مقاعد  باأكرثية  حما�ص  حركة  فازت  حيث  الثانية،  الت�سريعية  االنتخابات  يف  ال�سراع  هذا  ح�سم  ثم 
الفل�سطينية، وهو ما جرى حقيقة  ت�سكيل احلكومة  والد�ستوري  القانوين  واأ�سبح من حقها  الت�سريعي، 
وميدانيًا، حيث قام اإ�سماعيل هنية بت�سكيل تلك احلكومة، التي جاءت لونًا واحدًا من حما�ص، بعد مقاطعة 
الكتل االأخرى املجل�ص الت�سريعي. مت نقل ال�سلطات الوزارية كلها اإلى اأع�ساء احلكومة اجلديدة، وبداأت 
االعرتافات على ذلك، ب�سكل اإ�سرابات مفتوحة يف الوظيفة العمومية، ذلك اأن معظم كوادر الوزارات، 

من وكيل وزير اإلى مدير عام، ومدراء خا�سة هم من الكادر القدمي يف فتح والف�سائل االأخرى..

مل
 ع

قة
ور

ال�سيد/ �سميح �سبيب 
حملل �سيا�سي
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مل ت�سهد االنتخابات الت�سريعية الثانية، وما تالها من ت�سكيل الوزارة اأية اأحداث عنف، اأو حماولة ح�سم 
اأية ق�سية اإدارية اأو �سيا�سية اأو خالفها بو�سائل عنفيه مبا�سرة. ما حدث عمليًا وقلب االأمور راأ�سا على 
عقب، هو تلك ال�سابقة اخلطرة يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، وهي حالة االنقالب الع�سكري يف قطاع 

غزة، اأوا�سط حزيران 2007.

اأقدمت قوات حما�ص الع�سكرية املمثلة بكتائب عز الدين الق�سام على العنف املبا�سر واحتالل مقرات 
ال�سلطة كافة، ومنها الوزارات واالأجهزة االأمنية واللجوء ال�ستخدام ال�سالح حل�سم اأمور تنظيمية واإدارية 
و�سيا�سية. جنحت حما�ص يف م�سعاها الع�سكري، لكنها خ�سرت م�سداقيتها كحزب �سيا�سي يح�سم االأمور 
ال�سلطة  باملقابل جلاأت  ما حدث.  تبير  تكفي  ال  لكنها  كثرية،  ا�ستخدمت حما�ص حججًا  دميقراطيًا. 
و�سيا�سيني  اأمنيني  طالت  وا�سعة،  باعتقاالت  متثل  مقابل  عنف  على  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 

ونقابيني يف اآن معاً.

اأي�سا،  ال ميكن تبير حمالت االعتقال الوا�سعة التي قامت بها اأجهزة اأمن ال�سلطة وال ميكن نكرانها 
وهي ق�سية من ق�سايا امل�ساحلة املطروحة االآن بني فتح وحما�ص. 

الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة  املتمثل  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  النظام  طبيعة  باأن  القول  ميكن  تاريخيا 
التعددية  على  قائم  نظام  باأنه  التنفيذية،  جلنة  امل�سلحة  الف�سائل  ودخول   ،1969 عام  منذ  م.ت.ف 
الفل�سطيني، مبثابة  الوطني  املجل�ص  كان  ال�سراع.  و�سائل ح�سم  كو�سيلة من  العنف  وا�ستبعاد  واحلوار 
ال�سيا�سية. مل جترى  البملان يف اخلارج، وله جترى املداوالت واحلوارات الداخلية، و�سياغة البامج 
عمليات ح�سم اأية خالف بالعنف واالإكراه من 1969 - 1994. ومل جترى اأية تطورات اأو اإحداثات داخل 
انقالب  هو  اجليو�سيا�سي  االن�سقاق  اأحدث  ما  داخلية.  م�ساورات  دون   ،2007-1994 من  النظام  هذا 

حما�ص وهو �سابقة خطرة، �ستبقى قائمة تهدد وحدة واأمن الكيان ال�سيا�سي الفل�سطيني حتى جتاوزه.

�ضحيح اأن برنامج حما�ض ال�ضيا�ضي غري برنامج منظمة التحرير الفل�ضطينية، لكن ثمة نقاط م�ضرتكة 
اأو�سع  ملا هو  االنطالق  نحو  االعتماد عليه،  وا�ستخدامها كبنامج م�سرتك ميكن  االتفاق عليها،  ميكن 

واأ�سمل من �سيغ العمل امل�سرتك، القادر على توحيد االإدارة ال�سيا�سية والكيانية الفل�سطينية.

يبقى اأن ن�سري اإلى اأن العنف، ال يقت�سر على ا�ستخدام ال�سالح وح�سم االأمور بالو�سائل الع�سكرية فقط. 
هنالك عنف ع�سكري – اأمني مبا�سر، وهنالك عنف تع�سفي ميكن ا�ستخدامه بحجب احلريات العامة، 
واحليلولة دون التعددية ال�سيا�سية والتعبريية. وهنالك عنف يف االإجراءات املوؤ�س�ساتية، عب ممار�سة 

التفرد، وا�ستثناء الو�سائل الدميقراطية للتغيري والو�سول اإلى ما هو اأف�سل.

اإلى موؤ�س�سات عديدة من موؤ�س�سات العمل املدين واالأهلي، حيث تتبواأ �سخ�سيات  هنا، ميكن اأن ن�سري 
حمددة قيادتها، وتبقى يف مواقعها تلك دون اأية تغيري بحكم غياب الو�سائل الدميقراطية الكفيلة بتطوير 

عملها واأدائها.
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الحوار والالعنف في المقاومة الشعبية ضد 
الجدار واالستيطان

انتهجها  التي  اال�سرتاتيجيات  من  ال�سعبية  املقاومة  تعتب 
بداية  منذ  االحتالل  وجود  �سد  مقاومتهم  يف  الفل�سطينيون 
ار�ص ب�سورة يومية وبعدة اأ�سكال، لكنها كانت  االنتداب، حيث متمُ
وا�سحة يف ثورة الباق عام 1929 وثورة عام 1936 وانتفا�سة 

احلجارة عام 1987، ويف مقاومة اجلدار بعد عام 2002.

يف الثالثني من اأيلول عام 2000 اندلعت انتفا�سة االأق�سى، وقد 
كانت ع�سكرية بامتياز، وقد جنح االحتالل االإ�سرائيلي باإعالمه 
هو  فل�سطني  يف  يجري  ما  اأن  فكرة  تو�سيل  يف  واملتفوق  املتميز 
وتدمريه  للب�سر  وقتله  قمعه  يف  اأبدع  فقد  جي�سني،  بني  حرب 

للحجر وال�سجر والبنية التحتية، وقد ازداد الو�سع �سوءا بعد ما جرى يف اأحداث 11 �سبتمب عام 2001، 
حيث اعتبت اأمريكا ما جرى اإرهابيا، وقد جنحت اإ�سرائيل يف ح�سد الت�سامن معها وخ�سو�سا عندما 
كانت تمُنفذ العمليات اال�ست�سهادية، معتبة ذلك اإرهابا، مع اأن املواطن املحتل من حقه مقاومة االحتالل 
تخدم م�ساحلها، من خالل  ب�سورة  �سبتمب  اأحداث  بعد  ما جرى  اإ�سرائيل وظفت  لكن  الطرق،  بكل 
ا�سطحاب احلافالت املفجرة وعر�ص �سور احلوامل واالأطفال وال�سيوخ امل�سابني نتيجة تلك العمليات، 
منا�سرينا  واأحرج  باالإرهاب،  وو�سمه  الفل�سطيني  بالن�سال  للت�سهري  العامل  يف  خ�سومنا  �سجع  مما 
ودفعهم اإلى ال�سكوت، الأن اإذا ما حاولوا الدفاع عنا والتظاهر معنا فاإنهم �سيو�سمون بالال�سامية، لهذا 

كان الفل�سطينيون يف و�سع ال يح�سدون عليه.

يف عام 2002 بداأ االحتالل االإ�سرائيلي ببناء اجلدار الذي ي�سادر م�ساحات �سا�سعة من االأر�ص ويدمر 
احلياة الفل�سطينية، وقد بداأت العديد من التظاهرات املناه�سة له، ولكن ا�ستمرار العمليات الع�سكرية يف 
تلك الفرتة من جهة كان يطغى على العمل ال�سعبي ال�سلمي، واإغالق الطرق وو�سع احلواجز و�سعوبة و�سول 

االإعالم من جهة اأخرى حال دون انت�سارها ب�سورة وا�سعة.

يف مطلع عام 2005 ت�سلم رئا�سة الدولة الفل�سطينية االأخ حممود عبا�ص، وقد كان وا�سحا يف برناجمه 
االنتخابي، والذي كان دائما ينادي به حتى قبل اأن ير�سح نف�سه للرئا�سة، وخ�سو�سا فيما يتعلق بع�سكرة 
الف�سائل  معظم  اأعلنت  الوقت  نف�ص  ويف  للع�سكرة،  املناه�سني  من  كان  فقد  الفل�سطينية،  املقاومة 
وخ�سو�سا حما�ص عن التهدئة وطرح الهدنة املوؤقتة، دون اأن تقدم بديال عن ذلك، لهذا كانت الظروف 
العامة موؤاتية للبدء مبقاومة �سعبية، وقد كانت بلعني يف تلك الفرتة قد بداأت يف م�سرياتها ومواجهتها 
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ال�سيد: عبد اهلل ابو رحمة
من�سق اللجنة ال�سعبية 

ملقاومة اجلدار واالإ�ستيطان 
/بلعني
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فيها،  ما يجري  ال�سوء على  ت�سليط  اإلى  دفع  االإ�سرائيلي، مما  االحتالل  قوات  مع  وامليدانية  القانونية 
يف  �ساهمت  اأخرى  بعنا�سر  ال�سعبية  اللجنة  اهتمت  وقد  ن�ساطاتها،  معظم  بتغطية  االإعالم  اهتم  وقد 

اال�ستمرار وح�سد الت�سامن مثل االإبداع والتجديد يف االأفكار.

احلوار والالعنف يف جتربة بلعني
لقد كانت البدايات يف غاية ال�سعوبة، فقد كان ال بد من امل�ساركة الدولية واالإ�سرائيلية يف امل�سريات، 
من اللحظة االأولى بل من فرتة االإعداد والتخطيط كانت م�ساركة املت�سامنيني الدوليني واالإ�سرائيليني 
مو�سوعة على االأجندة، وقد كان قبول م�ساركة الن�سطاء االإ�سرائيليني �سبه م�ستحيلة، ففي املجتمعات 
لهم  فكيف  االحتالل،  جنود  ب�سورة  اإال  االإ�سرائيليني  يعرفون  ال  الفل�سطينيني  معظم  وعند  الريفية 
يقبلونهم بينهم يف م�سرياتهم، العديد من املواطنني و�سمهم باملخابرات، والتعامل معهم كان بحذر، هنا 
كان دور اللجنة ال�سعبية ملقاومة اجلدار يف احلوار مع املواطنني من اأجل الف�سل بني اجلندي االإ�سرائيلي 
واملت�سامن االإ�سرائيلي الذي يعر�ص نف�سه للخطر واأحيانا للموت، فقد اعتمدت اللجنة على ت�سرفات 
على  الفل�سطينيني  املواطنيني  اإقناع  يف  اجلنود  مع  تعاملهم  وكيفية  ومواقفهم  املت�سامنني  وم�ساركات 
من  ومنهم  الع�سكرية،  اخلدمة  يرف�ص  من  فمنهم  باجلنود،  م�ساواتهم  وعدم  املت�سامنني  هوؤالء  تقبل 
رب ب�سورة وح�سية، ومنهم من اعتقل لفرتة طويلة، ومنهم من  اأ�سيب باإ�سابات حرجة، ومنهم من �سمُ
خ�سع لالإقامة اجلبية يف منزله، ومنهم من كان يلبي نداء اال�ستغاثة يف منت�سف الليل عندما كانت 
القرية تتعر�ص للمداهمات الليلية الوح�سية التي ت�ستهدف اعتقال الن�سطاء واإرهاب وتخويف العائالت، 
فقد كان هوؤالء املت�سامنون يحر�سون على اأ�سطح املنازل امل�ستهدفة من قبل جنود االحتالل، ويت�سدون 
اإلى املواطنني، من خالل ال�سرح  ب�سورة �سجاعة خلفافي�ص الليل، بهذه ال�سورة بداأ التغري يف طريقه 
والتو�سيح واحلوار معهم من جانب، ومن خالل ما يحمله هوؤالء املت�سامنني من مبادئ وما ي�سدر عنهم 

من ت�سرفات.

اأما بالن�سبة للمت�سامنني الدوليني فقد كان احلوار بينهم وبني اللجنة من جهة، وبني املواطنني واللجنة 
ثقافتنا،  عن  مغايرة  ثقافات  يحملون  خمتلفة  دول  من  املت�سامنني  هوؤالء  جاء  فقد  اأخرى،  جهة  من 
وخ�سو�سا يف اللبا�ص والطعام وال�سراب والت�سرفات وخ�سو�سا مع اجلن�ص االآخر، فقد خ�سع معظم 
املت�سامنني جلل�سات من احلوار والتدريب، فقد قمنا بتعريفهم على نوعية اللبا�ص املقبول يف مناطقنا 
الريفية، وو�سحنا اأن �سرب الكحول غري مقبول اأي�سا، واأن العالقات الغرامية التي ميار�سونها يف دولهم 
غري مقبولة عندنا يف ظل جمتمعات ريفية متدينة، وقد كان القبول والتفهم من قبلهم جليا، وعندما كنا 
ن�ساهد من ي�سذ عن هذه القاعدة ب�سبب قدومه مبا�سرة اإلى امل�سرية قبل اأن جنل�ص معه مثال، كنا نتوجه 

اإليه ونتحدث معه مو�سحني وجهة نظرنا وقد كانوا يتقبلون ذلك.
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من  �سفوفهم  بني  االإ�ساعات  بث  خالل  من  ي�سللهم  اأن  االحتالل  حاول  فقد  للمواطنني  بالن�سبة  اأما 
ياأت�ن  املت�ضامنني  ه�ؤلء  واأن  الإ�ضرائيلية(،  )املخابرات  بال�ضاباك  املت�ضامنيني  ه�ؤلء  ارتباط  خالل 
احلوار  من  طويلة  جلل�سات  ذلك  احتاج  وقد  اأبنائنا،  اإلى  االإيدز  مثل  االأمرا�ص  ونقل  اجلن�ص  ملمار�سة 
مع املواطنني،كذلك فاإن املخابرات االإ�سرائيلية عندما اأح�ست بخطورة وفعالية املقاومة ال�سعبية بداأت 
�ساأن  والتقليل من  للت�سهري  ال�سوارع  تلقيها يف  وبيانات  اإ�ساعات  الالخالقية من  اأ�سلحتها  ت�ستخدم كل 
منظمي امل�سريات ال�سعبية، واإن الدور الذي يقوم به املت�سامنني الدوليني مهم للغاية، والدليل على ذلك 
مداهمة منازلهم واعتقالهم وترحيلهم ومنعهم من العودة اإلى فل�سطني، فال�سهيدة را�سيل كوري منوذج 
اأكرث من ثالث �سنوات يعاين من ا�سابته يف راأ�سه  لذلك، واملت�سامن االأمريكي تر�ستيان الذي ما زال 

جعلته يف غيبوبة طويلة، واملت�سامن الياباين الذي فقد عينه. 

النطالقة  االأولى  االأيام  يف  �سعبا  كان  فقد  وامل�سريات  الفعاليات  يف  الالعنف  ال�ستخدام  بالن�سبة  اأما 
امل�سريات كما ذكرت يف البداية، حيث اأن الطابع العام يف املواجهات مع االحتالل كان يغلب عليه املقاومة 
والتي  ملقاومة اجلدار،  ال�سعبية  اللجنة  تتلقاها  بداأت  التي  النتائج  التغيري على  اعتمد  الع�سكرية، فقد 
تعتري مبثابة تغذية راجعة على ا�ستخدام الالعنف، فقد كان للفعاليات التي تبز �سلمية م�سرياتنا �سدى 
التغطية االإعالمية، وزيادة عدد امل�ساركني يف امل�سريات، فقد كان لفعالية  وجتاوبا ملحوظا من خالل 
م�سرياتنا،  على  وا�سحا  تاأثريا  قمعها  يف  للعنف  االحتالل  وممار�سة  الزيتون،  باأ�سجار  اأنف�سنا  تربيط 
حيث كانت اخلطة البحث والتفتي�ص والع�سف الذهني من اأجل اإبداع و�سائل وفعاليات �سلمية ميكن اأن 
و�سجع  الفعاليات،  امل�ساركني يف  زيادة عدد  اإلى  دفع  ما  التقليدية، هذا  االأ�سلحة  اأحدث  تاأثريها  يفوق 
االإعالم للقدوم للتغطية يف كل اأ�سبوع كاأنه ياأتي الأول مرة فالتقرير االإعالمي اليوم يختلف عن االأم�ص، 
امل�ساهد من ناحية  ال�سابقة، وهذا يجذب  ر�ست بطريقة جديدة ومغايرة عن الطريقة  الفعالية عمُ الأن 
اإعالمية، كثري من االأكادمييني من جامعات خمتلفة جاءوا ليعملوا البحوث والدرا�سات حول جتربة بلعني 

يف املقاومة ال�سعبية وا�ستخدام الفن واالإبداع يف املقاومة.

من ناحية اأخرى فقد �سجع ا�ستخدام الالعنف املت�سامنني الدوليني للم�ساركة يف امل�سريات دون خوف من 
الو�سف بالال�سامية، فهذه م�سريات �سلمية ولي�ست اإرهابية كما كان االإعالم االإ�سرائيلي يحاول ت�سليلهم 
بها دائما، ومن جانب اآخر اأي�سا ي�سارك يف هذه امل�سريات ن�سطاء �سالم اإ�سرائيليون، فهم ينا�سلون اإلى 
اأن يعبوا عن  جانب جمموعة من الن�سطاء االإ�سرائيليني لن�سرة املواطنيني الفل�سطينيني، فمن حقهم 
حبهم لفل�سطني ودفاعهم عن ق�سيتها العادلة بطريقة ال حترجهم، وهذا �سجعهم للقدوم حل�سور موؤمتراتنا 
ال�سنوية، والتي تهدف اإلى زيادة امل�ساركة يف امل�سريات التي تدعم الفل�سطينيني يف مقاومتهم لالحتالل، 
وكذلك دعوة ن�سطاء املقاومة ال�سعبية اإلى دولهم للم�ساركة يف موؤمتراتهم والتي تهدف اإلى نف�ص الغاية، 
ومنحهم اجلوائز الكبى كونهم منا�سلني من اأجل حقوق االإن�سان الفل�سطيني، فقد ح�سلنا على جائزة 

كارل فون اأ�سوتزكي التي متنحها الرابطة العاملية حلقوق االإن�سان يف اأملانيا.
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من جانب اآخر كانت موؤ�س�سات حقوق االإن�سان واحلركات واجلمعيات واالأحزاب امل�ساندة لنا ت�سارع يف التعبري 
عن ت�سامنها معنا، وخ�سو�سا عندما ا�ست�سهد زمالئنا، وتعر�ص بع�سهم لالعتقال، فقد كان ال�سجب واالإدانة 
واال�ستنكار واملطالبة باالإفراج الفوري عن الن�سطاء واملنا�سلني الفل�سطينيني، فقد بعثت كاترين ا�ستون وزيرة 
خارجية االحتاد االأوروبي بر�سالة تطالب احلكومة االإ�سرائيلية باالإفراج عن قادة املقاومة ال�سعبية واعتبتهم 
منا�سلني من اأجل حقوق االإن�سان، وقد بعث ر�سائل بنف�ص امل�سمون جمموعة احلكماء، ومنظمة اأمن�ستي، 

وهيومن راي�ص وت�ص وغريها الكثري. 

يف اخلتام اإن النجاح الذي حققته جتربة بلعني من خالل ا�ستخدامها للمقاومة ال�سعبية ال�سلمية، فقد 
جنحت يف اإزالة اجلدار واإعادة جزء من اأر�سها، واهتمام اجلانب الر�سمي ب�سورة وا�سحة ال�ستخدام 
نهج املقاومة ال�سعبية ال�سلمية، وقد كان وا�سحا يف خطابات راأ�ص الهرم الفل�سطيني املتكررة حول دعوة 
املواطنني ال�ستخدام املقاومة ال�سعبية ال�سلمية، والتي عب عنه اأخريا اأمام العامل يف خطابه قبل اأيام يف 
االأمم املتحدة، وقد �سجع ذلك العديد من املواقع االأخرى ال�ستخدام املقاومة ال�سعبية غري العنيفة يف 
مقاومتهم ل�سيا�سات االحتالل من حواجز وجدار وبناء م�ستوطنات، فهناك العديد من املواقع ال�سابقة 
والنبي �سالح وجيو�ص وبيت  واحلالية مثل بدو وبدر�ص وبيت دقو ودير قدي�ص ومردا ونعلني واملع�سرة 
�سريا وعابود والوجلة و�سلوان وال�سيخ جراح واخل�سر وبيت اأمر وتل اأرميدة وبيت اأولى ويطا واللتواين 
واالأغوار، وبورين، وكفر قدوم، وقد كان ا�ستخدام هذا النهج جليا يف االأيام االأخرية النتزاع ع�سويتنا يف 
االأمم املتحدة، من خالل خروج مئات االآالف اإلى ال�سوارع، للتعبري عن حقهم يف احل�سول على الع�سوية، 
وما يجرى اليوم من فعاليات ت�سامن مع االأ�سرى يف اإ�سرابهم عن الطعام ب�سورة �سلمية لهو دليل على 

تو�سع نطاق امل�ساركة يف الفعاليات ال�سعبية ال�سلمية. 
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الجلسة الثانية

العقبات التي تواجــه دمج الحوار والالعنف 
وتطورها وبرامج المؤسسات الفلسطينية
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بعنوان: »السبل نحو دمج الحوار السلمي 
والالعنف في سياسات وبرامج األحزاب 

والمؤسسات الحكومية«

اأي �صياق؟
ال�ساحتني  على  ن�سهده  الذي  ال�سياق  تفح�ص  من  بد  ال  بداية، 
املحلية واالإقليمية من حتديات، باخت�سار عمليات تغري وثورات. 
االأكرث  القريب  االأم�ص  وحتى  الفل�سطيني  الو�سع  يبدو  قد 
احلريات  م�ساحة  حيث  من  الدميقراطية  احلالة  على  انفتاحا 
بنزاهتها  اآنذاك  �سهد  وحملية  عامة  انتخابات  وتنظيم  املتاحة 
و�سفافيتها. ولكن عند الغو�ص اأعمق يف تفا�سيل امل�سهد يتك�سف 
مع  والدميقراطي.  ال�سيا�سي  باملعنيني  االأفق  ان�سداد  مدى 

ا�ستمرار االنق�سام ال�سيا�سي واجلغرايف وات�ساع الفجوة بني قمة الهرم وقاعدته. ولعل االن�سداد نف�سه 
كان املحرك االأبرز للثورات ال�سعبية يف الدول املحيطة.

ففي الع�سر الذي و�سلنا اإليه ويف ظل ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، مل يعد باالإمكان القبول 
اأو تنميط االأفكار. ولهذا كان  با�ستمرار حالة االنغالق واخلنوع وان�سداد قنوات احلوار وتكميم االأفواه 
لل�سباب الذين خرجوا يف عوا�سم العامل العربي معظمها - اإن مل يكن كلها - كلمة فيما يدور وت�سميم 

على اإحداث التغري.

كبري  حلد  تت�سابه  فالعوار�ص  يحدث،  عما  ببعيدة  لي�ست  الفل�سطينية  احلالة  اأن  التوهم  اخلطاأ  ومن 
واالأ�سباب تبدو اأي�سًا مت�سابهة.

ما امل�صكلة؟
لعل ال�سبب الرئي�ص لغياب احلوار داخل املوؤ�س�سات واالأحزاب يعود اإلى ان�سداد قنوات احلراك داخلها، اأ�سف 
الى ذلك اأن املنظومات احلزبية واملوؤ�س�ساتية والقانونية والثقافية مل تزل بعيدة عن عملية حتديث وجتديد 
ال�سيا�سية واالقت�سادية  واعية وممنهجة، ولو باحلد االأدنى. فيما اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واخلطط 
والتعليمية مل تزل تفتقر للتوافق بني خمتلف تعبريات املجتمع ومكوناته. نظرا لغياب منهجية امل�ساركة يف 
عمليات التخطيط. فيما العنف مبعناه البنيوي والثقايف غري املرئي، املتمثل باالإق�ساء والتهمي�ص والتمييز 

املناطقي واجلندري واالقت�سادي، مل يزل حا�سرا وبقوة. 

ولتجاوز حالة الت�ضخي�ض بكل ما ت�ضببه من اإحباط و�ضلبية ينبغي اللتفات الى الأ�ضباب بحثا عن �ضبل 
جتاوز حالة االن�سداد تلك.
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بي�سان اأبو رقطي
نا�سطة جمتمعية
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ما الأ�صباب؟
لغياب احلوار. وف�سلت يف حماكاة  واإن حدثت فالتوافق غري موجود نظرا  البامج احلزبية مل حتدث 

املتغريات واالإجابة على الكثري من االأ�سئلة التي اأفرزتها التطورات.

القنوات بني القمة والقاعدة م�سدودة وغري موجودة اأحيانا.

القوانني واالأنظمة ال تعب عن طموح املحكومني بها. ويف اأغلب االأحيان هي جمرد وثائق غري ذات جدوى 
و�سلة جلهة تنظيم العالقات داخل االأحزاب حتديدًا.

انعدام الروؤية املتوافق عليها حول الكثري من الق�سايا وامل�سريية منها حتديدا.

احلياة الدميقراطية معطلة والثقافة الدميقراطية ال متثل اأولولية لدى النخب ويف داخل املوؤ�س�سات.

عن  ناهيك  الفردي،  اخلال�ص  نحو  واجلنوح  حزبي(  عائلي،  )مناطقي،  االأ�سغر  للدوائر  التع�سب 
التكتالت واملحاور على اأ�سا�ص جغرايف وعائلي.

عنف بنيوي غري مرئي وغري معرتف به م�سحوب بالتهمي�ص لفئات ومناطق باأكملها.

اإ�سكالية يف عملية فرز النخب ال�سيا�سة والفكرية حتمل ر�سالة حداثية جمددة.

اإعالم قا�سر وعزوف عن امل�ساركة واالندماج.

اآليات �سنع قرار غري وا�سحة وعملية �سنع قرار غري ممنهجة

التزام مببادئ  وال  نقا�ص جمتمعي  يوجد  ال  تقريبا.  املجاالت  كل  وا�سحة وممنهجة يف  عمليات  غياب 
احلكم ال�سالح.

غياب مفهوم التنمية ال�سيا�سية.

املنظومة القيمية تعرف خلال كبريا: الت�سامح وال�سلمية وقبول االآخر مبادئ على الورق فقط.

كل ما �سبق ولد تناق�سات داخل املوؤ�س�سة ويف بع�ص االأحوال نزاعات بني تيارات اأو اأجيال اأو روؤى، اأ�سف 
الى ذلك العزوف عن امل�ساركة وانعدام الثقة.

ومع كل ذلك ل�سنا مبناأى عما يدور حولنا من رغبة لدى ال�سعوب يف اأخذ زمام املبادرة الإحداث تغري 
اإيجابي والنخراط يف عمليات مراجعة جدية.
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كما اأننا ل�سنا ببعيدين متاما عن اإمكانيات التغري ال�سلمي وال�سل�ص باأدوات تتما�سى مع خ�سو�سيتنا ومع 
الع�سر. حتديدا واأننا مل نزل يف طور البناء والتاأ�سي�ص، ومعامل نظامنا مل تزل يف طور التبلور. اآمل اأن 

نكون يف منت�سف الطريق.

اأي �صبل؟
لنتوحد  توافقات  بناء  ثم  املكونات  ت�سم خمتلف  وحوار  مراجعة  عمليات  الإطالق  بعد  يفت  فاالأوان مل 
خلف روؤية ت�سل بنا اإلى عملية جتديد للعقد االجتماعي وملختلف البنى املجتمعية ال�سيا�سية واملوؤ�س�ساتية 

القائمة، باأ�س�ص عادلة ومعبة عن اجلميع. )النهج الت�ساركي(

على اأن تكون تلك العمليات قادرة على التعامل مع خمتلف امل�ستويات: 
• م�ستوى اخلطاب/الن�ص: ال�سيا�سات، البامج احلزبية، اخلطط...	
• م�ستوى القوانني الناظمة واالإجراءات املعمول بها	
• ال�سلوك والثقافة: املمار�سات الدميقراطية وقبول االختالف...	
• م�ستوى التمثيل: من ميثل من، هل اجلميع ممثل وكيف، هل االأ�سوات كلها م�سموعة، هل يوجد 	

م�ساحة اآمنة للحوار والتعبري...

وهنا بع�ض املقرتحات املحددة
لعل اخلطوة االأولى تتمثل يف اإيجاد اآليات ت�سمن اإ�سراك قطاعات وا�سعة داخل االأحزاب واملوؤ�س�سات يف 
عملية �سنع القرار، وعدم اقت�سار القرار على الهيئات العليا مع منح القواعد الفر�سة للتعبري عن راأيها.

احتياجات  ووفق  اجلميع  وباإ�سراك  دوريا  واملوؤ�س�سات  االأحزاب  وبرامج  الداخلية  االأنظمة  مراجعة 
واأولويات االأع�ساء اأو امل�ستفيدين.

دورية االنتخابات و�سمان نزاهتها.

ت�سجيع الفئات املهم�سة من خالل اإجراءات متييز ايجابي.

اإعادة االعتبار لالأطر املختلفة وعلى راأ�سها للحركة الطالبية وحتديدا يف مرحلة اجلامعة كونها االأهم 
يف �سياغة وعي جديد. 

تاأهيل م�ستمر وممنهج للكوادر.

�سمان ان�سياب املعلومات وا�ستخدام و�سائل االإعالم واالت�ساالت احلديثة.

تنظيم حلقات نقا�ص دورية وا�ستطالعات راأي ملعرفة االجتاهات وقيا�ص التوجهات، الر�سا..ولي�ص فقط 
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لتحديد احلجم وم�ستوى التاأييد.

تفعيل دور الهيئات القيادية الو�سطى كونها ال�سلة بني العليا والقاعدة

تعزيز العمل با�ستخدام اآليات واأدوات احلكم بامل�ساركة: تخطيط بامل�ساركة فح�ص االحتياجات...

كل ذلك ممكن �ضريطة وج�د اإرادة يف قمة الهرم امل�ؤ�ض�ضي ورغبة �ضعبية يف النخراط بهذه العملية.

بل  التحول  عمليات  يف  اخلو�ص  ب�سعوبة  االإقرار  مع  متوفران  غري  ال�سرطان  اللحظة  حتى  لالأ�سف 
والتخوف من التغري كاأمر طبيعي. لكن هنا البد من االإ�سارة اإلى اأن عملية التغيري الثوري، التي قد تتولد 

عن حالة االن�سداد، قد تكون اأق�سى واأ�سعب واأكرث خماطرة.

حوار  واحلوار.  العمل  من  والكثري  اجلراأة  من  القليل  اإلى  حتتاج  والتخوف  الرتدد  حالة  جتاوز  ولعل 
جمتمعي �سامل غري مقت�سر على النخب ومكانه خارج الغرف املغلقة. وهنا ياأتي دور االإعالم واملوؤ�س�سات 

كافة االأهلية والقانونية واحلزبية واالأكادميية.

اإن اإطالق عمليات املراجعة واحلوار وبناء التوافقات ال تقع �سمن م�سوؤوليات النخب و�سناع القرار بل 
تتطلب اأي�ضا انخراط من خمتلف الفئات امل�ؤثرة واملتاأثرة مبا يدور يف فلك امل�ؤ�ض�ضة وخارجها.

ال�صوؤال هنا حول املبادرة: من يبادر؟ وكيف؟
فيها  والنخب، مبا  القيادات  العادي متجاوزا  ال�سارع  واإن�سان  ال�سباب  بادر  الراهنة  العربية  يف احلالة 
املوؤ�س�سات واملعار�سة واالأحزاب، حموال ال�سارع اإلى �ساحة حوار واإن كانت عملية متوترة وعنيفة متمردة 

وغا�سبة يف بع�ص االأحيان.

ناأمل يف احلالة الفل�سطينية اأن يقف اجلميع يف منت�سف الطريق واأن تكون قنوات التوا�سل مفتوحة من 
اأو  داخلي  بفعل �سغط  ولي�ص  باخللل  واعرتاف  وحاجة  قناعة  ناجم عن  وقرار جمعي  وبرغبة  طرفيها 

خارجي.

املزيد من الأ�صئلة؟
حاليا الكثري من االأ�سئلة الكبى بانتظارنا وقد تكون فر�سة الإعادة االعتبار للمواطنني، واملوؤ�س�سات من 

خالل اإطالق حوار يعزز مبادئ امل�ساركة والدميقراطية:
• اأي دول نريد الأي مواطن/ة.	
• اأي قانون يحكمنا.	
• اأي نظام �سيا�سي ينظمنا.	
• اأي اقت�ساد يالئمنا.	
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• ما دور ال�سباب.	
• ما و�سعية املراأة.	
• اأي �سيغة للعقد االجتماعي نريد.	
• ما موقفنا من الدين.	
• ما دور النخب.	
• ما �سكل املوؤ�س�سة التعليمية واحلزبية.	
• ما حمددات املواطنة وما املنظومة القيمية.	

والإجابات بر�ضم كل واحد منا، اأفرادًا و�ضمن م�ؤ�ض�ضات. فالنخراط يف هذه احلال مل يعد حقا بل واجب 
علينا، فيما اأول ما قد نحتاجه للبدء بحوار حول هذه الق�سايا يتمثل يف اإعادة بناء الثقة بني املواطن 
اأ�سكال  ابتداع  اأو  واجلامعة...  االقرتاع،  و�سندوق  احلزب،  مع  واملوؤ�س�سة،  الفرد  بني  احلكم،  ونظام 
جديدة للتنظيم ال�سيا�سي واالجتماعي كاحلركات االجتماعية وبناء االأتالفات وجمموعات ال�سغط يف 

ق�سايا بعينها.

حوار مفتوح، اآمن، �سلمي، اإرادي بحيث يتحول مع الوقت اإلى منط حياة وثقافة �سائدة ولي�ص اآلية حل 
نزاعات وتناق�سات وبناء توافقات.
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»نحو دمج الحوار السلمي والالعنف 
في سياسات وبرامج مؤسسات اإلعالم 

الفلسطينية«

من املعروف باأن لالإعالم بو�سائله املتنوعة، دوره املحوري والنافذ 
و�سفه  حقيقة  كر�ص  ما  وهذا  املجتمع  يف  وا�سعة  قطاعات  اإلى 
»بال�ضلطة الرابعة«، انطالقا من الدور املن�ط به يف مراقبة اأداء 
والتعبري  الدولة  يف  والق�سائية  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطات 
ملراكز �سنع  متعددة  بو�سائل  ونقلها  املجتمع  وهموم  ق�سايا  عن 
وقف  اأو  امل�ضاكل  معاجلة  اأجل  من  ال�ضغ�ط  وممار�ضة  القرار، 

التجاوزات املرتبطة بحياة املواطنني يف الدولة.

والتوعوي  التنويري  الدور  كما يقع على كاهل االإعالم م�سوؤولية 
وبثها  ون�سرها  املوثقة  املعلومات  تقدمي  اإلى  اإ�سافة  املجتمع  يف 

للجمهور بطرق مهنية مع مراعاة اأخالقيات املهنة التي تقوم باالأ�سا�ص على تكري�ص املو�سوعية واحرتام 
الراأي وحق التعبري، وانطالقا من هذه امل�ض�ؤولية فاإن ت�رط و�ضائل الإعالم يف ممار�ضة التحري�ض العلني 
نف�سها من  اإخراج  تلقائية يف  ب�سورة  ي�ساهم  والطائفية  النعرات احلزبية  اإثارة  اإلى  الدعوة  اأو  للعنف 
ال�سيا�سي ما  العامة للمجتمع واالنزالق نحو احلياة احلزبية  واأخالقياتها ومغادرة احلياة  �سياق املهنة 

يجعلها حزبية ال�سفة.

ويف اأوج التطورات وت�سارع االأحداث ال�سيا�سية التي ت�سهدها املنطقة العربية واالجنازات التي حققتها 
من  جمموعة  فاإن  التغيري،  اإحداث  على  العربية  اجلماهري  لقدرة  الهيبة  اإعادة  مقدمتها  يف  كان  التي 
الت�ساوؤالت امل�سروعة بداأت تبز وتطرح نف�سها بقوة حول طبيعة الدور املطلوب من قبل االإعالم يف مثل 
هذه املرحلة خا�سة ذلك االإعالم النافذ واملوؤثر الذي كان له دورا وا�سحا يف االنحياز للقوى اجلماهريية 
على ح�ساب ال�سلطة احلاكمة، و �سكلت ف�سائية اجلزيرة التي تبث من العا�سمة القطرية »الدوحة« مثاال 
�ساطعا للدور الذي ميكن لالإعالم اأن يلعبه �سواء بال�سلب اأو االإيجاب بعد اأن اأعلنت وقوفها للجماهري 
وا�سعة  م�ساحة  اإفراد  خالل  من  عنها  ودافعت  احلركات  تلك  مواقف  وتبنت  قطر  دولة  خارج  العربية 

للتغطية االإعالمية لالأحداث امللتهبة يف العديد من الدول العربية.

و  ال�سلمي  لت�سليط ال�سوء عب احلديث عن »ال�سبل نحو دمج احلوار  اأن هذه اجلل�سة خم�س�سة  ومبا 
الالعنف يف �سيا�سات و برامج موؤ�س�سات االإعالم الفل�سطينية«، فاإنه ال ميكن الولوج لهذا املو�سوع دون 
اإلقاء نظرة اأولية على واقع االإعالم الفل�سطيني واآليات تعامله مع احلوار ال�سلمي والالعنف يف املجتمع 

مة
قد

م

ال�سيد منت�سر حمدان
�سحفي يف جريدة احلياة 

وع�سو االأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيني
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الفل�سطيني الذي عاي�ص ومازال يعاي�ص نتائج اأخطر �سراع دموي داخلي تعر�ست له الق�سية الفل�سطينية 
الذي جت�سد يف �سيطرة حركة حما�ص بقوة ال�سالح »العنف امل�سلح« على قطاع غزة بكامله وما تبع ذلك 
من انق�سام �سيا�سي مازال ال�سعب الفل�سطيني يعي�ص تداعياته ونتائجه الكارثية على الق�سية الفل�سطينية.

املفارقة الوا�سحة تتج�سد يف حقيقة اأن اإحكام حركة حما�ص �سيطرتها امل�سلحة على قطاع غزة مت خالل 
اأيام قليلة بعد حوارات ونقا�سات امتدت ل�سنوات بني حركتي حما�ص وفتح مب�ساركة ممثلي الف�سائل، 
االأمر الذي �سكل انتكا�سة حقيقية لفكر وقيم احلوار ال�سلمي املبني على احرتام الراأي االآخر، خا�سة 
اأنه مت اللجوء اإلى اإحالل منطق العنف امل�سلح كبديل متاح وم�سرع با�ستخدام ال�سالح الفل�سطيني �سد 
الفل�سطيني مما �سكل نقطة حتول �سعبة يف اآليات اإدارة العالقات الفل�سطينية الداخلية يف ظل امتداد 
الفل�سطينية  االإعالم  و�سائل  مقدمتها  ويف  املجتمع  وقطاعات  وفئات  �سرائح  كل  اإلى  ونتائجه  ال�سراع 
التي ك�سف ال�سراع عن اأنها اأقيمت بناء على احتياجات حزبية تنظيمية ولي�ص تلبية الحتياجات املجتمع 

وفئاته املتنوعة.

هذا  فاإن  واالنق�سام،  الدموي  ال�سراع  تغطية  يف  الفل�سطينية  االإعالم  و�سائل  دور  اإلى  التطرق  وعند 
و�ضائل  ت�رط  اإلى  اإ�ضافة  اآخر،  النحياز لطرف على ح�ضاب طرف  باأ�ضكال خمتلفة مدى  اأظهر  الدور 
اإلى انك�ساف م�ستوى نتائج  اأدى ب�سورة وا�سحة  اإعالم حملية بارزة يف عملية التحري�ص، االأمر الذي 
االنق�سام ال�سيا�سي وتاأثرياته حتى على و�سائل االإعالم املحلية التي بداأت تخرج عن ر�سالتها االإعالمية 
املهنية ل�سالح الرتويج للمواقف ال�سيا�سية احلزبية على ح�ساب الق�سايا الوطنية وما يعاي�سه املجتمع 
من حالة متزق، اإ�سافة الى تغذية م�ساعر الكراهية بني اأن�سار واأع�ساء املت�سارعني، يف حني اأن و�سائل 
االإعالم االلكرتونية التي حت�سب على طريف ال�سراع كان لها دورا حتري�سيا مفرطا من خالل ن�سر �سور 
فوتوغرافية اإ�سافة اإلى بث اأفالم الفيديو العنيفة يف اإطار عملية تبادل ت�سويه كل طرف للطرف االآخر 
غياب  و�سط  العنف،  وتغذية  الكراهية  م�ساعر  لتغذية  و�سيلة  جمرد  اإلى  املواقع  تلك  حول  الذي  االأمر 

الدعوات اأو حتى االإ�سارة لى اأهمية خيارات احللول ال�سلمية وتكري�ص احلوار كبديل عن اإطالق النار.

وقد و�سع هذا التدهور الناجت عن ال�سراع و�سائل االإعالم املحلية مبختلف اأنواعها وانتماءاتها لل�سيا�سات، 
على املحك وك�سف بو�سوح افتقارها للحد االأدنى من اأ�س�ص املهنية، بل جرى اإحالل ال�سيا�سات احلزبية 
والف�سائلية لل�سيا�سات االإعالمية، و�سط غياب امل�سوؤولية املهنية واالأخالقية والوطنية يف مواجهة نزعات 
و�سائل  بع�ص  اإن  بل  االأمر عند هذا احلد  يتوقف  ومل  العلني،  القتل  اإلى  والدعوة  الفتنة  وبث  التطرف 
االإعالم اأفردت م�ساحات وا�سعة لل�ستم والقدح وال�سب يف اأو�سع عملية ت�سويه للرموز الوطنية والدينية 
وال�سيا�سية وحما�سرة كل االأ�سوات العقالنية مع اإف�ساح املجال اأمام االأ�سوات الداعية يف م�سمونها اإلى 

تدمري الذات ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.
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ويف اأعقاب ا�ستقرار حالة النية لالنق�سام التي كان اأبرز نتائجها �سيطرة حركة حما�ص بالقوة الع�سكرية 
على قطاع غزة، يف حني اأحكمت االأجهزة االمنية الفل�سطينية الر�سمية قب�ستها على ال�سفة الغربية، وما 
تبعها من تطورات �سيا�سية خارجية بداأت و�سائل االإعالم املحلية ت�سلط ال�سوء على الدعوات الداعية 
للحوار الوطني واأهمية اإنهاء االنق�سام واإمتام امل�ساحلة الوطنية، لكن هذا الدور لو�سائل االإعالم املحلية 
كان عاجزا عن التاأثري احلقيقي يف اجلمهور ب�سبب ما فقده من م�سداقية وثقة اجلمهور الفل�سطيني 
الواقع  يعب عن  بات ال  الذي  املحلي  االإعالم  كبديل عن  ودولية  اإعالم عربية  و�سائل  يبحث عن  الذي 
احلقيقي للمجتمع، يف حني �سهدت هذه املرحلة ت�سعيدا ملحوظا ال�ستهداف ال�سحافيني واملوؤ�س�سات 
االإعالمية من االأجهزة االأمنية التابعة حلكومة حما�ص املقالة يف قطاع غزة، واالأجهزة االأمنية الر�سمية 
يف ال�سفة الغربية رغم تاأكيد احلكومتان يف ال�سفة وغزة االلتزام بالقوانني والنظام االأ�سا�سي لل�سلطة 
ال�طنية، ما اأدى اإلى تنامي ما يعرف بالرقابة الذاتية يف اأو�ضاط ال�ضحافيني و امل�ض�ؤولني القائمني على 
اإدارات و�سائل االإعالم ما �ساعف حالة فقدان ثقة اجلمهور بقدرة االإعالم املحلي يف التعبري عن واقع 
املجتمع وهمومه وق�ساياه خا�سة اأن اجلمهور الفل�سطيني ب�سفة عامة ال يت�سم بالعنف املنظم بل لديه 
من القيم واملعتقدات والعادات ما ميكنه من تعزيز منطق احلوار ال�سلمي ونبذ كل مظاهر العنف مهما 
كان م�سدره واأ�سبابه، �سيما اأن اأغلبية �سرائح املجتمع عانت من العنف ومظاهره �سواء بفعل االحتالل 
وجرائمه وممار�ساته اأو بفعل االنق�سام واالقتتال الفل�سطيني - الفل�سطيني، دون اإمكانية جتاهل حقيقة 
الهزة العنيفة التي تعر�ص لها املجتمع ب�سبب ما يعرف بـ»�سراع االأخوة« التي قد ترتك اآثارها ل�سنوات 

طويلة خا�سة اأننا نتحدث عن جمتمع مغلق مازالت حتكمه.

واأمام هذا الواقع املرير تبز احلاجة الإعادة ترميم و�سعنا الداخلي واال�ستفادة من التجارب القا�سية 
التي عاي�سناها يف ذروة االقتتال الداخلي وما تبعها من االنق�سام وحماوالت جتذيره، وهنا اأرى خطورة 
يف التعويل على احلل ال�سيا�سي لالأزمة الداخلية واإهمال بقية احللول املتاحة التي يقع يف مقدمتها مفهوم 
»احلل االجتماعي« لالأزمة الفل�سطينية الداخلية الذي يقوم باالأ�سا�ص على فكفكة االأزمة الداخلية من 
واإعادة  الداخلي  ال�سلمي  لتكري�ص احلوار  انطالقا  الداخلية  العالقات  ترميم  واإعادة  اجتماعي  منظور 
الداخلية،  للعنف يف معاجلة ق�سايانا  االحتكام  ونبذ كل حماوالت  و»االأخوة«  »املحبة«  تكري�ص مفاهيم 
واالإ�سرارعلى التم�سك ب�سيادة القانون والدفاع عن ا�ستقالل الق�ساء وتفعيله باعتباره املن�سة التي يقف 

اأمام كل املواطنني �سوا�سية اأمام القانون.

ومن اأجل حتقيق ذلك فاإن على االإعالم الفل�سطينية م�سوؤولية كبرية يف حتقيق هذه الروؤية عب �سرورة 
ال�سغط املجتمعي باجتاه دفع االإعالم املحلي بااللتزام باخلط الوطني العام ورف�ص اأية حماوالت لزجه يف 
ال�سراعات احلزبية، اإ�سافة اإلى فتح حوارات جدية مع اإدارات املوؤ�س�سات االإعالمية القائمة واإقناعهم 
اأولوية ملحة ال  اأمام اجلمهور باعتباره  باأهمية دمج احلوار ال�سلمي �سمن �سيا�ساتها االإعالمية املعلنة 
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اإلى التزام و�سائل االإعالم باملو�سوعية واملهنية يف تغطية ال�ساأن الداخلي  يجوز الرتاجع عنها، اإ�سافة 
واالبتعاد عن منطق التجي�ص والتح�سيد احلزبي ل�سالح طرف على ح�ساب الطرف االآخر، اإ�سافة اإلى 
اأهمية نبذ العنف الداخلي ورف�ص التعامل معه على اأنه اأمر واقع ال ميكن تغيريه، وتكري�ص حقيقة اأننا 
التي  املقبلة  واإعالمية على تقدمي مناذج جديدة لالأجيال  واأهلية  قادرون كمجتمع وكموؤ�س�سات ر�سمية 
ترنو اإلى حتقيق م�ستقبل اآمن وم�ستقر يخلو من التع�سب ويتيح لها املجال للتعبري عن اأحالمها وتطلعاتها 

على كافة ال�سعد ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية.

اأن يتحقق دون  له  الواقع القائم ال ميكن  اإلى تغيري حقيقي وجوهري يف  اأن الو�سول  ومما ال �سك فيه 
االإعالم  وحرية  التعبري  حرية  حماية  اإلى  اإ�سافة  االجتماعية،  والعدالة  واملحبة  االحرتام  قيم  تكري�ص 
اجتماعي  وطني  حوار  باإطالق  الفوري  البدء  ي�ستوجب  الذي  االأمر  واالحتواء،  ال�سيطرة  حماوالت  من 
وطنية  روؤية  بلورة  اأجل  من  منها  ال�سبابية  خا�سة  والفئات  والقطاعات  واالأطر  القوى  كافة  مب�ساركة 
ت�ستند باالأ�سا�ص على احتياجات املجتمع الفل�سطيني بفئاته وقطاعاته املتعددة على طريقة تكري�ص فكرة 
اخلال�ص اجلماعي للفل�سطينيني من االحتالل، ومقاومة اأية حماوالت وخطط ترمي لتكري�ص اخلال�ص 
الفردي، اإ�ضافة اإلى اإعادة �ضياغة ميثاق وطني عام لكل الفل�ضطينيني يعيد تر�ضيم اخلط�ط احلمر التي 
تهدمت يف اأتون ال�سراع الداخلي، و نبذ العنف الداخلي وجترمي االقتتال الداخلي وحما�سبة من يقفوا 

خلفه، واعتماد احلوار ال�سلمي كمنهج وطريقة حياة داخلية بني كل فئات املجتمع.

كما اأن االأزمة الفل�سطينية الداخلية وتداعياتها ت�ستوجب اإطالق ور�سة عمل داخلية خم�س�سة للبحث عن 
االإجابات ملجموعة من االأ�سئلة امللحة التي من اأبرزها، اأي اإعالم نريد؟ وهل بات من املقبول التعامل مع 
الواقع القائم باأدوات وقوانني اإعالمية قدمية؟، وهل من املقبول اأن يت�سيد االإعالم احلزبي والف�سائلي 
حياتنا ال�سيا�سية واالجتماعية؟، وكيف ميكن ا�ستثمار االإعالم االجتماعي يف حماية جمتمعنا من التمزق 

الت�سرذم؟

والوطنية  املهنية  وم�سوؤولياته  املجتمع  يف  التنويري  ودوره  االإعالم  باأهمية  الكامل  الوعي  من  وانطالقا 
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية، فاأننا كمجتمع وموؤ�س�سات ر�سمية واأهلية اأمام حتديات كبرية ت�ستوجب 

علينا العمل اجلاد من اأجل حتقيق جمم�عة من النقاط اأبرزها:
• املجتمعي 	 وال�سغط  الر�سمي  وغري  الر�سمي  املحلي  االإعالم  لقطاع  اإ�سالح  عملية  اأو�سع  اإطالق 

باجتاه تعزيز االإعالم امل�ستقل املنحاز لق�سايا املجتمع وهمومه.
• االإعالمية 	 املوؤ�س�سات  كافة  به  تلتزم  اإعالمي  �سرف  ميثاق  اإعداد  اأجل  من  العمل  �سرورة 

وال�سحافيني بالقانون االأ�سا�سي وتكري�ص احلوار ال�سلمي عب �سيا�سات اإعالمية معلنة للجمهور.
• والراأي 	 التعبري  والدفاع عن حرية  االإعالمية  العامة واحلريات  اأجل حماية احلريات  العمل من 

باعتباره حقوق مقد�سة ال يجوز امل�ص بها.
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• ت�سكيل جمموعات �سغط جمتمعية من اأجل فر�ص االأجندة االجتماعية على و�سائل االإعالم.	
• واملوؤ�س�سات 	 الفل�سطينيني  ال�سحافيني  نقابة  ذلك  يف  مبا  ال�سحافية  االأج�سام  بني  ما  الت�سبيك 

االإعالمية االأهلية لتحقيق هذه الروؤية، ومع التاأكيد على و�سائل االإعالم لي�ص فوق مبداأ امل�ساءلة 
واملحا�سبة.

• باعتباره 	 ال�سلمي  االجتماعي مبا يف ذلك احلوار  ال�سلمي  لتعزيز احلوار  اإطالق حمالت وطنية 
منهج حياة يف اإدارة عالقاتنا الداخلية.

• لها يف 	 والرتويج  والدفاع عنها  االإن�سانية  القيم  تكري�ص  االجتماعي يف  التوا�سل  و�سائل  ا�ستثمار 
اأو�ضاط الفئات ال�ضبابية.

• فتح حوار وتوا�سل دائم مع اإدارات املوؤ�س�سات االإعالمية مبا ي�ساهم يف تو�سيع م�ساحة التغطية 	
االإعالمية للفئات املهم�سة يف املجتمع مثل االأطفال والن�ساء وال�سباب والفئات االأخرى.
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نحو دمج الحوار السلمي والالعنف في سياسات 
وبرامج المؤسسات األهلية الفلسطينية

مقدمة
والثقايف  الفكري  التوا�سل  اأدوات  اأهم  من  احلوار  يعتب 
املجتمع  يف  احلياة  تتطلبها  التي  واالإقت�سادي  واالإجتماعي 
التفكري  على  االأفراد  قدرة  تنمية  يف  اأثر  من  له  ملا  املعا�سر 
امل�سرتك والتحليل واال�ستدالل، كما اأن احلوار من االأن�سطة التي 
حترر االإن�سان من االنغالق واالنعزالية وتفتح له قنوات للتوا�سل 
اأنه طريقة  والوعي، كما  املعرفة  املزيد من  يكت�سب من خاللها 
اإلى توليد االأفكار  للتفكري اجلماعي والنقد الفكري الذي يوؤدي 
و�سيلة  كونه  من  اأهميته  احلوار  ويكت�سب  اجلمود  عن  والبعد 
للتاآلف والتعاون وبدياًل عن �سوء الفهم والتقوقع والتع�سف. ومل 

يعد احلوار اأمرا ثانويا وهام�سيا واإمنا اأ�سبح �سرورة حياتية لكل ال�سعوب فقد تقاربت امل�سافات وت�سابكت 
الثقافات واأزيلت احلواجز بف�سل الثورة املعلوماتية واالت�ساالت. ومنذ زمن طويل كان هذا املفهوم حمور 
درا�سات اأكادميية عديدة، وحاول الباحثون من خالل درا�سته تعميمه على خمتلف التخ�س�سات العلمية، 
بعد اأن كان حكرا على علوم الفل�سفة يف البداية، واأ�سبح مع التطور العلمي اأحد الو�سائل املهمة يف تطوير 

وتعميم املعرفة.

اإذ عرف الالعنف يف املو�سوعة  اأما الالعنف فهو مفهوم فقد عرف من قبل املهتمني بتعريفات عدة، 
ال�سيا�سية من �سمن التعريفات التي ذكرت لهذا املبداأ على اأنه �سلوك �سيا�سي ال ميكن ف�سله عن القدرة 
اآخر  تعريف  وهناك  للنف�ص.  والعميقة  ال�سارمة  املعرفة  وعن  بالذات  التحكم  والروحية على  الداخلية 
هو: �سكل من التحرك ال�سيا�سي يتميز بغياب كل ت�سرف عنيف، بينما يرى اآخرين على اأنه اأ�سلوب من 
اإثارة  االأخري مرتكزًا على  ال�سعيف وملجاأه  اأن يجعل قوة  ال�سيا�سي واالجتماعي يحاول  العمل  اأ�ساليب 
ال�سمري واالأخالق لدى اخل�سم، اأو على االأقل لدى اجلمهور الذي يحيط به ويرمي اإلى ترجيح كفة احلق 

والعدالة.

احلوار والالعنف يف احلياة ال�صيا�صية الفل�صطينية
رغم اأن امل�سطلحني قد يبدوان �سمن م�سطلحات العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني اإال اأن جذورهما مرتبطة 
بن�ساأة العمل الوطني الفل�سطيني، فائتالف منظمة التحرير الفل�سطينية بني كاأتالف بني جمموعات مقاومة 
ذات توجهات اأيديولوجية وفكرية خمتلفة، واعتمدت يف تعاملها مع نقاطها اخلالفية على مبداأين اأ�سا�سيني 
اإن اأي اختالف يحل باحلوار وثانيهما اأن ال يتم ا�ستخدام العنف بينهم، ولذا فاإن االختالفات ال�سا�سعة يف 

وجهات النظر بني اأعمدة منظمة التحرير مل ت�ستخدم العنف و�سيلة حلل خالفاتها.

مة
قد

م

ال�سيد عارف جفال
مدير عام موؤ�س�سة مر�سد 

العامل العربي للدميقراطية 
واالإنتخابات
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النتفا�صة الفل�صطينية الأوىل
�سكلت االنتفا�سة الفل�سطينية االأولى منوذجا لكل املنا�سلني من اأجل احلرية، من خالل انتهاجها نهجا 
�سلميا العنفيا يف مقاومة املحتل االإ�سرائيلي، ومن اأهم مميزاتها اأنها وفرت الفر�سة لكل مواطن ومواطنة 
يف االأرا�سي املحتلة بغ�ص النظر عن اجلن�ص اأو ال�سن اأو املوقع االجتماعي اأن ي�سارك كل ح�سب اإمكانياته 
للتعبريعن  و�سيلة  ا�ستخدمت احلجارة  التي  ال�سعبية  املظاهرات  فمن  منا�سبة،  يراها  التي  وبالطريقة 
البيانات وغريها من  كتابة  اإلى  الفل�سطينية  االأعالم  رفع  اإلى  ال�سعبية  امل�سريات  اإلى  االحتالل،  رف�ص 
الو�سائل. اأما يف جمال احلوار فقد �سكلت القيادة الوطنية املوحدة اأ�سا�سا لقيادة جماعية من ف�سائل 
هذه  بني  اخلالفات  كافة  وحلت  والفكرية  االأيديولوجية  التوجهات  ذات  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
كافة  لها يف  اأذرع  املوحدة  الوطنية  القيادة  اأوجدت  فقد  ثانية  ومن جهة  احلوار،  الف�سائل من خالل 
الف�سائل  �سمت  والتي  ال�سعبية«  »باللجان  ت�سميتها  على  ا�سطلح  الوطن  داخل  الفل�سطينية  التجمعات 
الفل�سطينية الوطنية و�سخ�سيات عامة اأخرى يف التجمعات وعملت على ت�سكيل و�سيلة حلل اخلالفات 

االجتماعية من جهة ومن جهة ثانية عززت احلوار بني الف�سائل الفل�سطينية على م�ستويات خمتلفة.

املوؤ�ص�صات الأهلية الفل�صطينية
لعبت املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية على مر التاريخ دورا حموريا يف حياة ال�سعب الفل�سطيني، فكانت هذه 
املوؤ�س�سات هي الرافعة لتقدم املجتمع، منذ نهايات القرن ال�سابع ع�سر، مع تطور احلياة يف فل�سطني ومع 
الكوارث التي حلت بال�سعب الفل�سطيني، بدءا بوعد بلفور مرورا بقرار التق�سيم، ونكبة عام 48 واالحتالل 
االإ�سرائيلي لل�سفة الغربية وقطاع غزة يف العام 1967، مما غري من اأدوار املوؤ�س�سات من اأدوار طبيعية الى 
ادوار جديدة متثلت باملقاومة والتنمية، فمن جهة اأن اخلال�ص من االحتالل �سكل اإجماعا بني كافة اأفراد 
املجتمع والتيارات ال�سيا�سية واملوؤ�س�سات املدنية، من هنا ويف ظل هجمات ا�سرائيلية متتالية على القوى 
ال�سيا�سية الفل�سطينية وزج قادتها يف ال�سجون، كان ال بد من البحث عن اأ�سكال ن�سال بعيدة عن �سطوة قوات 
االحتالل وتتيح للفل�سطينيني املجال والفر�سة لدعم الثقافة الوطنية والرد على حماوالت اإ�سرائيل املتكررة 
لنفي ال�سعب الفل�سطيني وجتريده من رموزه الوطنية والرتاثية والثقافية، وهذا ما دعم وقوى املوؤ�س�سات 
املدنية الفل�سطينية واأ�سبحت بيتا لكل الفل�سطينيني، ومع املقاومة كان ال بد من العمل على تطوير املجتمع 
الذي اأجحف االحتالل بحقه، فبداأت املوؤ�س�سات املدنية بالقيام باأدوار ت�سبه اأدوار الدولة يف جماالت ال�سحة 
اأي�سا  لكنها  املجتمعي  دوره  توؤ�س�ص ملجتمع مدين قوي يف  اأن  وا�ستطاعت  االجتماعية  والق�سايا  والتعليم 
ا�ستفادت يف البناء الذاتي الداخلي لها، فتميزت عن غريها من املوؤ�س�سات املدنية يف املنطقة العربية باأدائها 
لدورها املجتمعي ويف القدرات التي توفرت لها لعدة اأ�سباب منها الداخلي واإعطاء االأف�سل ومنها اال�ستفادة 

من اأدوار وقدرات واأنظمة املوؤ�س�سات الدولية العاملة يف فل�سطني.
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ولغرض هذه الورقة فإنني سأميز بين مرحلتين في عمل المؤسسات األهلية 
الفلسطينية، هما ما قبل بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد 

تأسيس السلطة

اأول: ما قبل تاأ�صي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
�سكلت املوؤ�س�سات االأهلية الالعب االأهم يف تقدمي اخلدمات للمواطنني الفل�سطينيني، وذلك نتيجة غياب 
الدولة وموؤ�س�ساتها، و�سكلت االإدارة املدنية الع�سكرية االإ�سرائيلية التي اأنيط بها اإدارة ال�سفة الغربية وقطاع 
اإلى جتهيل املواطنني الفل�سطينيني وطم�ص هويتهم  غزة ذراعا لالحتالل وطبقت �سيا�ساته التي هدفت 
وثقافتهم ومن جهة ثانية عملت على اإيجاد و�سع �سحي ي�ساهم يف تهجري اأبناء ال�سعب الفل�سطيني وذلك 
عب مراكز وم�ست�سفيات �سحية ال تليق باالإن�سان، وكذا يف كافة املجاالت، وكاأحد و�سائل تعزيز ال�سمود 
الوطني على االأر�ص الفل�سطينية عملت منظمة التحرير الفل�سطينية من خالل الف�سائل املن�سوية فيها وعب 
االحتادات املختلفة اإلى بناء موؤ�س�سات مدنية قادرة على مواجهة �سيا�سة التهجري والتجهيل االإ�سرائيلية، 
ورفعت �سعار املقاومة والتنمية، مقاومة ل�سيا�سات االحتالل وم�ساركة يف الن�سال الوطني و من جهة ثانية 
تعمل على بناء موؤ�س�سات وطنية يف جماالت ال�سحة والتعليم قادرة على بناء االإن�سان الفل�سطيني، وبالعموم 
ما مييز هذه املرحلة اأن املوؤ�س�سات املدنية التي اأ�س�ست عملت على تعزيز ال�سمود وبناء موؤ�س�سات وطنية من 

خالل تقدمي اخلدمات مبا�سرة للمواطنني.

ثانيا: ما بعد تاأ�صي�ض ال�صلطة
املجاالت  يف  ال�سلطة  موؤ�س�سات  بناء  بعد  الفل�سطينية،  االأهلية  للموؤ�س�سات  وامل�سوؤوليات  االأدوار  تغريت 
ال�سحية والتعليمية واالجتماعية واالقت�سادية اأ�سبحت املوؤ�س�سات الر�سمية تتحمل امل�سوؤولية عن تقدمي 
العام يف  القطاع  موؤ�س�سات  مع  �سراكات  بناء  اإلى  االأهلية  املوؤ�س�سات  دور  وانتقل  للمواطنني،  اخلدمات 
املجاالت ال�سحية والتعليمية والزراعية واالجتماعية وغريها من جهة، ومن جهة اأخرى اأ�سبح مطلوب 
الفل�سطينية،  والقوانني  والت�سريعات  ال�سيا�سات  التاأثري يف  اأهمها  اأدوارا جديدة  االأهلية  املوؤ�س�سات  من 
وحماولة تعزيز امل�ساركة املجتمعية يف احلياة العامة، ومع هذه املرحلة ت�ساعف عدد املوؤ�س�سات االأهلية 
لهذه  االأ�سا�سي  الهدف  كون  العدد  هذا  من  البع�ص  خماوف  يثري  ال  اأن  يجب  الذي  االأمر  مرات،  عدة 
املوؤ�س�سات هو امل�ساهمة يف بناء موؤ�س�سات الوطن على اأ�س�ص ت�ساركية �سليمة، ويجب اأن يكون احلكم على 

هذه املوؤ�س�سات دائما هو املواطن الذي يتفاعل مع بع�ص هذه املوؤ�س�سات وال يتفاعل مع اأخرى.

احلوار ال�صلمي والالعنف يف برامج املوؤ�ص�صات الأهلية
دون  ولكن  براجمها  املبداأين يف  وتبنت هذين  انتهجت  االأهلية  املوؤ�س�سات  العديد من  اأن  اعتبار  ميكن 
اإعالن وا�سح ودون التاأكد من قدرات املوؤ�س�سات يف جمايل احلوار والالعنف، كون هذين املبداأين حتوال 
اإلى علم وال بد ملن يريد اأن يعمل يف هذين املجالني اأن يتمتع بقدرات وموؤهالت ومهارات معينة، ويف هذا 
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ال�ساأن فاإن املوؤ�س�سات االأهلية التي تخ�س�ست يف هذين املجالني وخ�سو�سا مع ربطهما معا قليلة، وميكن 
اإعادة ذلك اإلى بع�ص اخلوف كون البع�ص ربط بينهما وبني االحتالل وبينهما وبني التطبيع، وال بد من 
التاأكيد مرة اأخرى اأن هذين املبداأين اأو القيمتني هما اأ�سبق من مرحلة النظام الدويل اجلديد، وتاأ�سي�ص 
ال�سلطة الوطنية، وال يعني تبنيهما والعمل على حتقيقهما منفردين اأو معًا �سيئًا على امل�ستوى ال�سيا�سي، اأو 
اأنهما يجب اأن يكونا حكرا على العالقة مع االحتالل االإ�سرائيلي، واأثبتت التطورات الداخلية الفل�سطينية 
احلاجة املا�سة للعمل على تعميق وت�سجيع احلوار وعلى حل اخلالفات بالطرق ال�سلمية �سواء كان ذلك 
بني القوى واالأحزاب ال�سيا�سية اأو بني العائالت الفل�سطينية اأو على م�ستويات اأ�سيق يف املدار�ص والنوادي 

واجلامعات وغريها.

اآليات لدمج احلوار والالعنف يف برامج و�صيا�صات املوؤ�ص�صات الأهلية
تعمل املوؤ�س�سات االأهلية انطالقا من روؤية ور�سالة واأهداف وقيم مبادئ، ومن خالل براجمها تعمل على حتقيق 
ذلك، ومتتلك املوؤ�س�سات االأهلية ر�سيدا مميزا على �سعيد الكوادر الب�سرية واالمكانيات واخلبات التي توؤهلها 
للعب دور اأكب من الدور الذي لعبته حتى هذه اللحظة وذلك انطالقا من اإدراكها لدورها ومكانتها والثقة التي 
تتميز بها، وال بد من االإ�سارة اإلى اأن عملها ي�ستند اإلى عملية التغيري انطالقا من حوارها مع اجلهات امل�سوؤولة 
الفل�سطينية من جهة وبطريقة �سليمة ثانيًا، اإذا فاإن املفهومني هما جزء من االآلية التي تتبعها املوؤ�س�سات يف 
عملها اليومي رمبا دون االإ�سارة ب�سكل وا�سح وبالكلمات لذا فاإن اإدراكها الأهمية املفهومني واآلية دجمها يف عملها 

اليومي.

على م�صتوى الر�صالة
ميكن للموؤ�س�سات اأن تن�ص �سراحة يف ر�سالتها على احلوار والالعنف كاآلية للو�سول اإلى حتقيق ر�سالتها، 
لتحقيق  املنا�سبة  االآليات  ا�ستخدام  املهم  ومن  الزمن،  مدة من  يتطلب  الر�سالة  اأن حتقيق  وخ�سو�سا 
الر�سالة، وميكن لت�سمني املفهومني من م�ساعدة املوؤ�س�سة على حتقيق املجتمع املدين الذي ت�سعى اإليه كل 
موؤ�س�سات املجتمع املدين مبا فيها املوؤ�س�سات االأهلية، وال بد للموؤ�س�سة الفاعلة من اال�ست�سعار بالتطورات 
وال  والع�سائرية،  واجلهوية  الفئوية  وا�ستداد ع�سب  االجتماعية  التحوالت  فيها  التي جتري حولها، مبا 
ميكن لعملها مهما كان فعاال اأن ي�ساهم يف بناء املجتمع املدين يف ظل انت�سار هذه التحوالت، لذا ال بد لكل 
موؤ�س�سة بغ�ص النظر عن القطاع الذي تعمل به كان �سحيا، اأم تعليميا، اأم ثقافيا اأم اجتماعيا اأو غريه، اأن 

تعمل على ن�سر ثقافة احلوار والالعنف لدى هذه القطاعات املهمة كي ت�ستطيع حتقيق ر�سالتها.

على م�صتوى الأهداف
وت�ساهم يف  ر�سالتها  مع  اأهدافها  وتتناغم  فرعية،  واأهداف  ا�سرتاتيجية  اأهداف  على  املوؤ�س�سات  ت�ستند 
حتقيقها، ولكن هذه االأهداف املحددة موجهة للقطاع الذي اخت�ست املوؤ�س�سة العمل به، ويف ظل التغريات 
االجتماعية واالقت�سادية والثقافية فاإنها بحاجة اأن تعالج الظواهر ال�سلبية كي ت�ستطيع فئاتها امل�ستهدفة من 
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امل�ساهمة يف بناء املجتمع املدين الذي ن�سبو اإليه، وكذلك كي تكون هناك فاعلية لهذه الفئة للتاأثري يف �سنع 
القرار، فاإذا كان املواطن ي�سارك يف ندوة ملدة ثالث �ساعات ويناق�ص ق�سية معينة ويبدي راأيه فيها، فال بد 
من اأن يكون هناك مرحلة ما بعد هذه النقا�ص وهو نقل احلوار ليكون مع اجلهات الر�سمية التي من املفرت�ص 
اأن تكون �سيا�ساتها وت�سريعاتها مبينة على اأ�س�ص امل�ساركة من املواطنني ومن اأ�سحاب ال�ساأن، ومن املمكن 
اأن ي�سارك هذا ال�سخ�ص ويطالب بالتغيري ومن ثم يعود اإلى عائلته التي اجتمعت لتناق�ص تعدي �سخ�ص على 
اأحد اأفرادها، فما يكون من هذا امل�سارك اإال اأن يكون اأول املتهورين الذين ياأخذون القانون باأيديهم، وبالتايل 

فاإن م�ساركته يف الندوة مل حتقق الهدف الذي و�سعته املوؤ�س�سة لنف�سها.

على م�صتوى القيم واملبادئ
تتبنى كل موؤ�س�سة جمموعة من القيم واملبادئ يف عملها، وتن�ص عليها �سراحة يف خطتها االإ�سرتاتيجية، 
االأطراف  مع  عالقتها  ويف  اليومي  عملها  يف  واملبادئ  القيم  هذه  تدمج  اأن  حتاول  عندما  تعاين  لكنها 
املختلفة، �سواء امل�ستهدفني يف عملها اأو عالقاتها ببع�سها البع�ص او عالقاتها باجلهات الر�سمية، ويعود 
املوؤ�س�سات، بينما تقوم  اإليها بع�ص  اأداة �سكلية تعمد  اأن تبني هذه القيم واملبادئ لي�ص �سوى  اإلى  ذلك 
املوؤ�س�سات، ويف  الداخلية يف هذه  التوجهات  اإمكانياتها وعلى  بناء على  اأو جزئيا  كليا  اأخرى بتطبيقها 
مراجعة لعدد من املوؤ�س�سات التي تقوم بن�سر خطتها اال�سرتاتيجية الحظنا غياب ملبدئني يعتبان من 
وحقوق  الدميقراطية  يف  تعمل  ملوؤ�س�سة  فكيف  والالعنف،  احلوار  وهما  االأهلية  املوؤ�س�سات  عمل  اأ�س�ص 
االإن�سان اأن ال ت�ستمل قيمها و مبادئها �سراحة على احلوار والالعنف، اإذا كيف ت�سعى هذه املوؤ�س�سات اإلى 
التغيري، وما مدى مالئمة عملها مع الواقع الفل�سطيني اخلا�ص، ومرة اأخرى نحن ال نتحدث عن حوار 
مع اأطراف دولية واإقليمية رغم اأهميته واأهمية اأن تكون املوؤ�س�سات جزء من املنظومة االإقليمية والعاملية 
للموؤ�س�سات االأهلية اإذا ما اأرادت اأن تكون العب و�سانع �سيا�سة بدل اأن تكون يف دور املتلقي واملنفذ فقط، 
فقيمها و مبادئها يجب اأن ت�ستجيب اإلى التحوالت املجتمعية، وذلك لقناعتها باأهمية جت�سيد هذه املبادئ 

والقيم على اأر�ص الواقع وبني جمهورها ومنا�سريها.

على م�صتوى الن�صاطات
فل�سطيني،  بيت  كل  على  اأثرت  داخلية  ماأ�ساة  من   ،2007 عام  منت�سف  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  عانى 
وتركت اآثار ال ميكن التنبوؤ باإبعادها ب�سكل كلي، لكن ال بد من اإدارك بع�ص املوؤ�سرات على هذه االأبعاد، 
كي ن�ستطيع اأن نتعامل معها ب�سكل وقائي وقبل ح�سولها، وال بد لكل موؤ�س�سة مدنية من مراجعة دورها 
قبل هذه الكارثة لرتاجع وت�ساأل نف�سها، هل قامت مبا كان يجب اأن تقوم به لكي ال حت�سل هذه الكارثة؟ 
اإلى منو الع�سبوية لدى �سرائح معينة؟ وهل  هل االأدوات التي ا�ستخدمتها كانت �سحيحة؟ هل تنبهت 
حاولت اأن تخ�س�ص لهذه ال�سرائح الن�ساطات الكفيلة باحلد من تعاظم الع�سبوية؟ وال بد من التاأكيد اأن 
املطالب بهذه املراجعة لي�ص فقط املوؤ�س�سات العاملة واملخت�سة بحل النزاعات وت�سجيع احلوار، الأنه كما 
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اأ�سلفنا فاإن هذين املبداأين يرتبطان ب�سكل وثيق يف حتقيق املجتمع املدين املاأمول، لذا فاإن كل موؤ�س�سة 
بغ�ص النظر عن القطاع الذي تعمل يف جماله، عليها مراجعة نف�سها ودورها واآليات عملها، ومن املهم اأن 

تخرج بنتائج يتم ت�سمينها يف اأهدافها ون�ساطاتها.

احلوار فيما بني املوؤ�ص�صات
بينها،  التن�سيق والت�سبيك فيما  املوؤ�س�سات، ويعزز عملية  القا�سم امل�سرتك بني  اإيجاد  ي�ساهم احلوار يف 
وي�ساهم يف تكامل لالأدوار من خالل اال�ستفادة من تخ�س�سات املوؤ�س�سات املختلفة، فال ي جان ينح�سر 
التن�سيق بني املوؤ�س�سات العاملة يف القطاع الواحد، فاملوؤ�س�سة العاملة يف قطاع املياه ال بد اأنها ت�ست�سعر رف�ص 
اجلمهور لبع�ص الق�سايا اخلا�سة باملياه، ورمبا يقود التذمر الذي ال يتم اال�ستجابة له اأو معاجلته اإلى ردود 
اأفعال خارجة عن املاألوف، لذا فاإن تن�سيقها مع موؤ�س�سات اأخرى لها قدرات يف جمال التدريب على فن 
احلوار والالعنف يف معاجلة االأمور، ي�ساهم يف حتقيق تكامل بني عمل هذه املوؤ�س�سات، وكذلك االأمر يف 
املجاالت والقطاعات املختلفة. رغم وجود �سبكات وهيئات تن�سيقة متعددة اإال اأن الوقت الذي تخ�س�سه 
املوؤ�س�سات لهذا االأمر هو اقل بكثري من املطلوب، ولذا اإذا ما اأرادت هذه املوؤ�س�سات اأن تنتقل بدورها اإلى 
مرحلة التاأثري الفعلي فال بد لها من االإميان اأوال باأن احلوار والتن�سيق مع املوؤ�س�سات االأخرى لي�ص ترف وال 
جمرد لقاءات الأجل اللقاءات، ولهذا فاإن دور ال�سبكات يجب اأن يتجدد ليعطي معاين اأخرى للعمل اجلماعي 

بني املوؤ�س�سات، ولتكن ال�سبكة و الرابطة اأو التحالف هو اآلية من هذه االآليات.

على ال�صعيد الر�صمي
اتخذت العالقة ما بني املنظمات االأهلية واالإدارة املدنية الع�سكرية عالقة حمتل مبوؤ�س�سة وطنية، لذا فاإنه 
قبل قيام ال�سلطة الوطنية وبناء املوؤ�س�سات �سادت العالقة مع االحتالل عالقة تنافر وتناحر، بعد قيام ال�سلطة 
الوطنية اتخذت العالقة مد وجزر، لكن االأ�سا�ص لهذه العالقة نبع من التناف�ص على االأدوار فبينما بقيت جزء 
من املوؤ�س�سات متمو�سعة حول املرحلة ال�سابقة، مبعنى رف�سها التعامل مع الواقع اجلديد الذي ن�ساأ، ولذا كان ال 
بد من توتر هذه العالقة، ومن ناحية ثانية فاإن بع�ص املوؤ�س�سات راقبت ووثقت انتهاكات من قبل مواجهة ال�سلطة 
الوليدة حلقوق االإن�سان، وهذا قوبل بالت�سكيك يف دور ونوايا هذه املوؤ�س�سات من قبل موؤ�س�سات ال�سلطة، وكذلك 
اعتماد ال�سلطة واملوؤ�س�سات على املانحني واأموالهم جعل التناف�ص على التمويل هو املحرك احلقيقي لتوتر العالقة 
بني الطرفني، وميكن تو�سيف هذه العالقة بغياب احلوار بينهما، فكل طرف اعتقد اأنه ميكنه جتاهل الطرف 
االآخر والعمل مبعزل عنه، ومل يتو�سال اإلى اال�ستنتاج الذي يعتمد على اأن كل الطرفني ال ميكنهما اال�ستمرار بهذا 
النوع من العالقة وال بد من االعتماد على قنوات حوار، توؤمن لكال الطرفني القيام بدوره مبا يخدم حلم بناء 

الدولة وتقدمي اخلدمة النوعية للمواطن.

مل تقم ال�سلطة بعمل جدي يف جمال تعزيز احلوار والالعنف يف املجتمع، وذلك يعود الأ�سباب منها عدم اإدراكها 
الأهمية اتخاذ ا�سرتاتيجية جديدة تنا�سب مرحلة ما بعد تاأ�سي�ص املوؤ�س�سات الوطنية، والتغري الذي �ساحب هذه 
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املرحلة عن �سابقتها والتي متثلت بالعمل ال�سيا�سي التنظيمي للخال�ص من االحتالل، من جهة ثانية اعتقدت اأن 
هذا االهتمام ين�سب ب�سكل اأ�سا�سي يف �سلب عمل املوؤ�س�سات االأهلية، اعتقادا منها اأن عمل ومبادرات موؤ�س�سات 

املجتمع املدين كافية وحدها.

يف جمال الت�صريع وال�صيا�صات
تعتب التجربة الفل�سطينية حديثة يف جمال الت�سريع وو�سع ال�سيا�سات، بعد عقود من التعاي�ص مع ت�سريعات 
ع�سكرية  قرارات  ثم  ومن  وم�سرية  اأردنية  واأخرى  انتدابية،  كانت  فتارة  �سنعنا،  من  لي�ست  و�سيا�سات 
احتاللية، اإن ارتباط الت�ضريعات باأطراف غري فل�ضطينية اأثر يف اجتاهني، اأولهما ه� رف�ض من اجلمه�ر 
الفل�سطيني لهذه الت�سريعات واعتبارها ال متثله ومفرو�سة عليه، وال تعمل يف �ساحله، واأنها م�سممة لتحقيق 
اأهداف تتعار�ص واأهداف ال�سعب الفل�سطيني. وثانيهما اأن هذه الت�سريعات مل تقدمها اأو ت�سادق عليها 
جهة فل�سطينية، وبالتايل فاإن العمل على ت�سريعات بعد االنتخابات الت�سريعية االأولى، مل يكن �سهال و �سابه 
الكثري من الثغرات، ومرة اأخرى يعود ذلك اإلى عدم تراكم اخلبة لدى امل�سرع الفل�سطيني، فهذه اأول مرة 
ينتخب يف ج�سم متثيلي يتحمل م�سوؤولية اإقرار حزمة ت�سريعات ت�ساهم يف تنظيم حياة املواطنني، وتخل�سهم 
من االإرث القانوين املوروث منذ العهد العثماين مرورا باالنتداب البيطاين والوالية االأردنية يف ال�سفة 

وامل�سرية يف قطاع غزة وانتهاء بالقرارات الع�سكرية االإ�سرائيلية، 

اأي ذكر لطبعة عمل  االأهلية،  والهيئات  قانون اجلمعيات اخلريية  الت�سريعات مبا فيها  وغاب عن هذه 
مرتبط  اجلمعية  عمل  وبقي  ومالية،  اإدارية  ق�سايا  على  القانونية  املواد  واقت�سرت  االأهلية  املوؤ�س�سات 
باملجموعة التي اأن�ساأتها، وكان من املهم اأن يتم ت�سمني مبداأي احلوار والالعنف يف ن�سو�ص القانون، 

واأن ال ترتك لالئحة التنفيذية للمرور عليها بطريقة غري مبا�سرة.

ما املطلوب توفره لدى املوؤ�ص�صات للقيام بدمج احلوار ال�صلمي والالعنف يف براجمه
يجب اأن يدرك القائمني على املوؤ�س�سة اأهمية ت�سمني احلوار ال�سلمي والالعنف يف عمل املوؤ�س�سة ارتباطا 
اأن  بالهدف العام ملوؤ�س�سات املجتمع املدين وهو بناء جمتمع مدين فل�سطيني، وال بد لهم من االإدراك 
عملهم بغ�ص النظر عن القطاع الذي يعملون به بحاجة اإلى هذين املبداأين، نتيجة للتغريات والتحوالت 
االإجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية التي يعي�سها املواطن، فمرحلة الثبات انتهت، وكل يوم هناك تغريات 
على  ويجب  معها.  للتعامل  االأ�س�ص  وو�سع  وحتديدها  التحوالت  هذه  اإدراك  البداية  يف  املوؤ�س�سات  على 
القائمني على املوؤ�س�سة النظر اإلى املو�سوع باأفق وا�سع ولي�ص ق�سره على اعتبارات �سيا�سية حم�سة، اإن 
التطورات التي عا�ستها االأرا�سي الفل�سطينية منذ عام 2006 يف اخلالف ال�سيا�سي تثبت اأن دمج مفهوم 
احلوار ال�سلمي والالعنف يف املجتمع الفل�سطيني كان يجب اأن يتم العمل عليه منذ مرحلة تاأ�سي�ص وبناء 
اأ�سيلة يف عمل  العمل عليهما كقيم ومبادئ  اإذا ما مت  املبداأين  واأن هذين  الوطنية،  ال�سلطة  موؤ�س�سات 
بالتطبيع  ارتبطا لفظا  اإن االبتعاد عنهما الأ�سباب �سيا�سية كونهما  االأهلية ومنهجية عملها،  املوؤ�س�سات 
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املوؤ�س�سات كافة االإعرتاف بذلك عالنية. وا�ستمرار لذلك يجب على  االإ�سرائيليني كان خطاأ وعلى  مع 
اإلى هويتها الذاتية ومراجعتها والعمل  املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية بعد هذه التجربة املريرة العودة 
على ت�سمني احلوار ال�سلمي والالعنف يف كافة اأدبياتها ويف كافة فعالياتها، اإن ذلك كفيل باأن يتم احلد 
من الع�سبوية والع�سائرية واجلهوية، وي�ساهم يف بناء جمتمع �سليم متعايف من تاأثريات �سلبية ال ميكن 
التنبوؤ اإلى اأين �ستقودنا بامل�ستقبل. ولذلك ال بد لهذه املوؤ�س�سات من بناء قدرات طواقمها يف املفهومني 

من اأجل التاأكد من قيامها بطرح هذين املبداأين بطريقة �سحيحة حتقق اأهدافها. 

معيقات اأمام دمج احلوار يف �صيا�صات املوؤ�ص�صات
ارتبط مفهوم احلوار والالعنف لدى غالبية املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية بالتطبيع مع االإ�سرائيليني، 
�سيا�ساتها  يف  والالعنف  للحوار  املوؤ�س�سات  اإدراج  عدم  يف  االأول  واملانع  الرئي�سي  ال�سبب  رمبا  وهذا 
اإدراك  عدم  اإلى  يعود  اأعاله  املذكور  ال�سبب  �سمن  اإدراجها  عدم  اأن  التاأكيد  من  بد  وال  الداخلية، 
للمتغريات التي طراأت على الواقع الفل�سطيني بعد تاأ�سي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، حيث اأن احلوار 
والالعنف يجب اأن يكون الركيزة التي تتبناها املوؤ�س�سات املدنية كو�سيلة للتغيري، وخدمة للهدف الوطني 
العام الذي يتمحور ببناء دولة م�ستقلة على اأ�سا�ص موؤ�س�سات فاعلة ومنتخبة، ومع توفر فر�سة امل�ساركة 
للمواطن ولالأحزاب يف ال�ساأن العام، وعدم وجود عراقيل توؤثر �سلبا يف م�ساركة اأي من القوى ال�سيا�سية 
يف االنتخابات فننا نكون قد اخرتنا التغيري االإيجابي املبني على االختالف يف اإطار املوؤ�س�سات، والتزاحم 
من خالل البامج واالأفكار، لكن مع توفر هذه الفر�سة بقيت ثقافة بع�ص املوؤ�س�سات واالأحزاب ما زالت 
تعي�ص بعقلية ما قبل بناء موؤ�س�سات ال�سلطة من خالل اخلطاب اخلا�ص باالأع�ساء املنتمني لها. و�سبب 
اآخر حتاول املوؤ�س�سات جتاهله اأو عدم التطرق به يعود اإلى �سعف املعرفة باملبداأين وما يرتتب عليهما، 
ومل تعمل هذه املوؤ�س�سات ب�سكل كايف من اأجل البحث وبناء معرفة حقيقية �ساملة باملبداأين وما يتمخ�ص 
املوؤ�س�سات ب�سكل كايف لتمكني طواقمها  اأ�سا�ص لعمل كل موؤ�س�سة فل�سطينية، ومل تعمل هذه  عنهما من 
موؤ�س�سة مدنية  اأي  تبنيهما يف عمل  و�سرورة  والالعنف  التمكن مببداأي احلوار  عليها من  القائمني  اأو 

كمبادئ موجهة لعملها ولعالقاتها الداخلية وجلمهورها امل�ستفيد.

اأجندة التمويل واأثرها يف احلوار وال�صلم الهلي: 
ي�سهل انتقاد اجلهات املمولة وحتميلها امل�سوؤولية اأما لعدم توفري دعم كايف للموؤ�س�سات الهادفة لتعميق احلوار 
بني ال�سرائح املختلفة وتبني خيار الالعنف لدى اجلهات الفل�سطينية املختلفة مبا يتعلق باالختالف الداخلي 
الفل�سطيني، ولكن هذا االنتقاد يجب التوقف عنده وفح�ص طبيعة التمويل الذي تقدمه املوؤ�س�سات والدول 
للموؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية، ويف مراجعة ب�سيطة فاإن اأي من املوؤ�س�سات مل تذكر عالنية اأنها �سد احلوار 
والالعنف ال على امل�ستوى الوطني الداخلي وال على امل�ستوى اخلارجي وخ�سو�سا ذلك املتعلق باالإ�سرائيليني. 
ويجدر االإ�سارة اإلى اأن هناك م�ساريع خم�س�سة للحوار بني ال�سعبني، وذلك عالنية ولي�ص خمفي وينبع باأن هذه 
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املوؤ�س�سات اأو الدول ترى باأن احلوار يقود اإلى التفاهم وبناء ف�ساء م�سرتك ي�سهم يف حتقيق ال�سالم بني ال�سعبني، 
وهذا بحاجة اإلى مراجعة �ساملة ملدى تاأثري م�ساريع احلوار والالعنف على حتقيق ال�سالم ال�سامل الذي يرت�سيه 
ال�ضعب الفل�ضطيني. وهناك بع�ض ال�ضروط التي ي�ضعها املم�لني وحتد من العمل على تعميق وتعزيز مفه�م 
احل�ار ال�ضلمي والالعنف، وذلك من خالل و�ضع �ضروط تتعلق بهذا الطرف الفل�ضطيني اأم ذاك، وهذا يجعل 
من احلوار اأقرب اإلى حوار الذات ولي�ص حوار املختلف معي يف الروؤية والتوجهات والتكيكات، وبذلك فاإن هذا 
ال�ضرط اأثر ب�ض�رة مبا�ضرة يف عدم قدرة امل�ؤ�ض�ضات املخت�ضة من فتح قن�ات ح�ار ت�ؤدي اإلى تعزيز ال�ضلم الأهلي 
الفل�ضطيني. يف املح�ضلة فاإن التم�يل امل�ضروط يحد من قدرة امل�ؤ�ض�ضات الأهلية الفل�ضطينية على حتمل دورها 
املجتمعي وامل�ساهمة يف تعزيز بناء املوؤ�س�سات على اأ�سا�ص احلوار بني كافة االأطراف الوطنية الفل�سطينية، وبعد 
االنق�سام مل تقدم اجلهات املانحة م�ساهمات مالية للموؤ�س�سات العاملة يف جمال احلوار والالعنف من اأجل لعب 
دور اإيجابي يف اإنهاء االنق�سام من خالل بناء اإطار عام للحوار ت�سارك فيها االأطراف الر�سمية وغري الر�سمية 

وت�ستطيع املوؤ�س�سات من لعب دور اإيجابي يف امل�ساهمة يف اإنهاء االنق�سام. 

م�صاريع احلوار املوجهة لل�صباب كيف ميكن النظر اإليها
ال يختلف النظر للم�ساريع التي ت�ستهدف ال�سباب يف جمال احلوار والالعنف ب�سكل خمتلف عن املفهوم 
العام امل�سبق والذي يربط هذا العمل بالتطبيع، ورمبا لي�ص ذلك فح�سب بل يذهب البع�ص اإلى اأن هذا العمل 
ي�ساهم يف ت�ستيت تركيز ال�سباب الفل�سطيني عن االحتالل، وهذا بالطبع مبني على مبداأ التعميم الذي 
ي�ستخدمه البع�ص كو�سيلة ل�سبغ طرف اأو اأطراف مبا يراه هو منا�سبا ولو كان ذلك جمايف للحقيقة، ورمبا 
لو كان توجه املوؤ�س�سات املدنية بغ�ص النظر عن تخ�س�سها اجتاه اإ�ساعة روح احلوار ونبذ العنف يف العالقات 
الداخلية لكان االنق�سام اأقل حدة، خ�سو�سا اأن ال�سباب هم وقود هذا االنق�سام، ولو ا�ستطاعت املوؤ�س�سات 
اأن ت�ستهدف كافة ال�سباب بغ�ص النظر عن انتمائهم، لكانت ا�ستطاعت من احلد من روح التع�سب االأعمى 
لدى ال�سباب ولكان »ناق�ص قبل اأن ينفذ«، لكن فاإن بع�ص املوؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال ركزت عملها على 
طرف واحد دون العمل اإلى الو�سول اإلى االأطراف ال�سيا�سية االأخرى. ويجب على هذه املوؤ�س�سات من اإعادة 
النظر يف طبيعة عملها وفئاتها امل�ستهدفة والعمل على اأخذ العب واالنطالق بتوجهات ت�ساهم يف بناء االأ�س�ص 

امل�سرتكة لل�سباب الفل�سطيني.

ملعاجلة  والتاأثري  التدخل  من  والالعنف  احلوار  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات  ت�صتطع  مل  ملاذا 
النق�صام

حتى ال نلوم فقط املوؤ�س�سات املخت�سة يف جمال احلوار والالعنف على عدم قدرتها التدخل االإيجابي يف 
معاجلة اآثار االنق�سام، يجب اأن نلوم كافة املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية التي افتقدت للمبادرة ال�سجاعة 
العمل على  اإيجابي يف  اأو لعب دور  اإنهاء االنق�سام  للم�ساهمة يف  لديها  التي  ال�سغط  اأدوات  ال�ستخدام 
اإنهائه، لذا فاإن العجز الذي �سعرت فيها املوؤ�س�سات املخت�سة مرتبط بعملها ال�سابق حماوالتها لتعميق 
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احلوار تعزيز ال�سلم االأهلي ونبذ العنف له ما يبره على امل�ستوى الداخلي بهذه املوؤ�س�سات، لكن ال يجب 
اأن يكون ذلك للرتاجع عن دورها وعملها واإمنا من اأجل التدخل بو�سائل واآليات جديدة وباأهداف حمددة 

والتطرق ل�سرائح وفئات م�ستهدفة اأكرث دقة.

ويجعل  تاأثريها  من  يوقي  عام،  ب�سكل  املدنية  واملوؤ�س�سات  املوؤ�س�سات  هذه  بني  التحالفات  بناء  اأن  كما 
حمددة  كانت  ولو  حتالفات  بناء  على  وال�سريع  اجلاد  العمل  من  بد  ال  ولذا  اأكب،  التاأثري  على  قدرتها 

الهدف يف �سبيل بناء حتالف مدين قادر على لعب دور اإيجابي معزز لل�سلم االأهلي.
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خالصة واقتراحات

اأمد  واقعية وميكن حتقيقها يف  تكون  معينة،  تو�سيات  بد من حتديد  ال  ال�سريع  اال�ستعرا�ص  هذا  بعد 
منظور، وتتعلق هذه التو�سيات بالتعامل داخل املوؤ�س�سات االأهلية وبينها ومع االأطراف االأخرى الر�سمية 

وغري الر�سمية:
تعميم . 1 اأجل  من  بحملة  املجال  هذا  يف  اخلبة  ذات  املوؤ�س�سات  تقوم  اأن  من  البداية  يف  بد  ال 

و�سرح هذين املبداأين واأهمية دجمهما يف عمل املوؤ�س�سات االأهلية، ميكن ا�ستخدام كافة الو�سائل 
املعروفة لكي تتاأكد من اإدراك كافة املوؤ�س�سات االهلية الأهمية دمج احلوار ال�سلمي والالعنف 

يف براجمها.
ال بد من البحث الدائم عن التغريات االجتماعية واالقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية والتعامل . 2

معها ب�سكل �سريع وممنهج وب�سكل ا�سرتاتيجي.
املوؤ�س�سات . 3 االأهلية يعك�ص نف�سه على العالقة بني  املوؤ�س�سات  اإن تعميق هذين املبداأين يف عمل 

وي�ساهم يف بناء تفاهمات على قوا�سم م�سرتكة وي�سهم يف تعزيز التعاون والتن�سيق والت�سبيك.
ال بد من العمل على اإدراج هذين املبداأين يف قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات االأهلية، كي . 4

تكون هناك مرجعية قانونية ملزمة يف امل�ستقبل.
من املهم اإدراك اأن االآراء امل�سبقة والتقدير اخلاطئ يف بع�ص املفاهيم، مثلما حدث يف احلوار . 5

ال�سلمي ولالعنف اأ�سهم يف عدم اإدراك املوؤ�س�سات للدور املطلوب منها القيام به لتجنب كوارث 
واأزمات داخلية فل�سطينية جديدة.

اإن اعتماد مبداأ احلوار مع اجلهات الر�سمية كفيل بخلق حالة من التعاون والتكامل ما بني . 6
املوؤ�س�سات الر�سمية واالأهلية خلدمة املواطنني الفل�سطينيني. 
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تركيز البؤرة على الال عنف
حاالت دراسية دولية والدروس المستفادة

يكفل  اإطارًا  ت�سكل  القانون  �سيادة  اأن  نرى  عديدة،  مناطق  يف 
وتعزيز  النا�ص،  بني  التنوع  واحرتام  االإن�سان،  حقوق  حماية 
الكرامة االإن�سانية. ففي جنوب اأفريقيا بعد خروجها من �سنوات 
ت�سمن  اجلديد  والد�ستور  اجلديدة  القوانني  كانت  االأبارثايد، 
غري  االعتقال  من  واحلماية  الت�سويت  يف  فر�سة  كافة  للنا�ص 
القانوين والتعذيب. ويف اأمريكا اللالتينية، يف الع�سور التي تلت 
املواطنون  يتمكن  مل  واالأرجنتني،  ت�سيلي  يف  الدكتاتوري  احلكم 
ن�سبت  نف�سها  الدولة  اإن  بل  فح�سب،  الدولة  �سد  التظاهر  من 
تهما جنائية ومدنية �سد الكثريين امل�سوؤولني عن اإر�ساء العنف 
كو�سيلة للحياة. ولكن حتى يف تلك االأماكن حيث ت�سكل القوانني 

يف  حمدودة  حظوظهم  زالت  ما  اأفريقيا  جنوب  يف  فالفقراء  هزيلة.  العدالة  زالت  ما  العدالة،  اأ�سا�ص 
ولكنها  القانونية،  باحلقوق  ت�سيلي  يف  االأ�سليون  ال�سكان  يتمتع  بينما  الغذاء.  يف  وحتى  والعمل  التعليم 
وتدمر من  التعدين  �سركات  التي متثلها  االقت�سادية  ال�سلطة  اأ�سلوب معي�ستهم من  غري كفيلة بحماية 
خاللها غاباتهم وتقاليدهم املحلية. ويف الواليات املتحدة، نرى تاريخا طويال من �سيادة القانون، ومع 
ذلك ظلت العن�سرية قائمة؛ وهي وا�سحة يف التمييز بني ال�سود والبي�ص يف عا�سمة البالد حيث اأقيم- 
فالبي�ص يح�سلون على درجات علمية متقدمة ووظائف مرموقة وهم قادة الهيئات واملنظمات املدنية 
والفيدرالية، ويعي�سون يف منازل لطيفة ويذهبون للحفالت املو�سيقية يف مركز كينيدي، بينما ال�سود يف 
لهم يعي�سون يف ق�سم اآخر من املدينة، يف م�ساريع اإ�سكان ي�سوبها االإدمان على املخدرات واجلرمية.  جمُ
 – البنية التحتية حلقوق االإن�سان والكرامة االإن�سانية  اأن توفر �سوى  ال ت�ستطيع �سيادة القانون وحدها 
ولذا على املهم�سني اأنف�سهم اأن يقفوا ويتقدموا اإلى االأمام ليحدثوا التغيري الالزم لهم بحيث ي�سمنون 
ح�سولهم على الفر�ص يف احلديث ويف اأن ي�سمع لهم، واأن ي�ساركوا يف اتخاذ القرار املحلي واالإقليمي، 

واأن تتم تلبية احتياجاتهم االإن�سانية االأ�سا�سية، واأن تكون هناك فر�ٌص متاحٌة الأبنائهم.

اأمثلة كثرية عن  لدينا  اأوال،  النا�ص لرفع م�ستوى كرامتهم وتعزيز حقوقهم؟  الذي نعرفه عن كفاح  ما 
�سياقات ال  واإعالء »�سوتهم« يف  لرفع ق�سيتهم،  للعنف  ويلجاأون  التهمي�ص  ينا�سلون �سد  الذين  النا�ص 
واأوروبا  املتحدة  الواليات  يف  الثورات  م�سريهم.  من  التمكن  يريدون  حيث  فيها،  ي�سمعهم  من  يوجد 
واأفريقيا واأمريكا الالتينية قادها اأنا�ص حملوا ال�سالح وا�ستخدموا العنف املبا�سر لو�سح حد للقمع الذي 
يعانون منه والإحقاق حقوقهم. ولكن لدينا اأمثلة كثرية عن النا�ص الذين يلجوؤون للعنف الإجبار قامعيهم 

مة
قد

م

د. �سارة كوب
كلية حتليل وف�ص النزاعات

جامعة جورج ما�سون - 
فريجينيا - الواليات املتحدة
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– فكثري  عليها  القائمني  االأعمال على  تلك  انقلبت  وقد  واالحرتام  بالعدالة  »اال�ستماع« ملطالبهم  على 
تلك  تكلفة  وكانت  اأمريكا.  وو�سط  واأفريقيا  اآ�سيا  �سرق  وجنوب  ال�سني  يف  �سحق  بالثورات  �سمي  مما 
االنتفا�سات العنيفة باهظة، لي�ص فقط يف عدد القتلى الذين خروا �سريعني فيها، بل بالن�سبة للمنك�سفني 

من الن�ساء واالأطفال.

باأ�ساليب ال عنفية.  القمع  الذين ينا�سلون الإنهاء  النا�ص  اأجمع عن  العامل  اأمثلة عديدة يف  ثانيا، لدينا 
فطريقة غاندي يف مقاومة القانون البيطاين كانت م�سدر وحي للعمل اجلماعي، الذي يوؤدي اإلى طرق 
وفاة  عدم  على  للت�سديد  عنفي  ال  تكتيك  اإلى  كينغ  لوثر  مارتن  وجلاأ  اال�ستعمار.  حلالة  ونهاية  قانونية 
اأ�سا�ص  اإلى امل�ساواة بني االأعراق، قام بذلك على  القوانني العن�سرية، وخطابه »لدي حلم«، الذي دعا 
املثل امل�سيحية التي ال ميكن الأي كان اأن ينكرها �سواء كان القانون اأو النا�ص اأنف�سهم. واليوم، لدينا �سعوب 
تنه�ص يف كافة اأرجاء العامل العربي، تطالب باإنهاء الطغيان والقمع، وتطالب باحلقوق، وكذلك احلال يف 
الدول غري العربية، مثل بريطانيا والواليات املتحدة وحتى يف اإ�سرائيل على �سبيل املثال. بينما تكون هذه 
احتجاجات ال عنفية، فاإن الكثري منها مل تكن فعالة، رمبا الأن عدد املحتجني مل يكن كافيا، ورمبا الأنها 
مل تكن مرتبطة، كحال حركات غاندي وكينغ، مبثل عليا، ولف�سح حالة عدم امل�ساواة. فطلب الوظائف 
يختلف عن املطالبة بامل�ساواة. بعبارة اأخرى، فاإن جناح االأعمال الالعنفية يعتمد على »الق�سة« التي 

يرويها اأولئك الذين يقاومون القمع ويطالبون باحلقوق.

)احلبكة(،  لالأحداث  ت�سل�سل  و�سع  خالل  من  املعنى  ينظم  حكاياتي  هيكل  هي  »الرواية«  اأو  الق�سة 
وجمموعة من ال�سخ�سيات تتم مو�سعتها يف خانة اخلري اأو ال�سر )ال�سحايا واجلالدين(، وجمموعة من 
القيم االأخالقية التي تقِيم اأحداث احلبكة، وكذلك ال�سخ�سيات )�سامتان 1980(. يف �سياق النزاع، فاإن 
النزاع عبارة عن ظرف يكون يف اعرتا�ص على القمع والتهمي�ص، حيث توفر الق�س�ص الهيكل العمراين 
للمعنى وللعمل وللهوية ذاتها. فروايات النزاع ال تنغر�ص فقط يف هوية قائمة )ماك لني 2008( بل »تعلم« 
االأفراد كيفية الت�سرف يف �سياق تلك الهوية. نظرا الأن االأ�سخا�ص يكت�سبون �سرعيتهم من االآخرين يف 
ديناميكية ال�سراع ونظرا الأهمية تلك ال�سرعية احليوية، من حيث الو�سول اإلى احلقوق واملوارد، ناهيك 
عن التقدير الذاتي، فاإن اإنكار ال�سرعية من قبل االآخرين م�سوه )مهان(؛ حيث ميكن تعريف ال�سراع 

على اأنه ن�سال من اأجل اإ�سفاء �سرعية على الرواية.

ولكن يف �سياق النزاع، فاإن كافة الروايات مت�ساوية – حتى واإن كان االأ�سخا�ص يتبادلون نكران �سرعية 
َهَم�سني ال تكون متماثلة مع تبعات نكران ال�سرعية  بع�سهم البع�ص، فاإن تبعات نزع ال�سرعية بالن�سبة للممُ
من قبل املمَُهَم�سني. وهذا الأن هناك »روايات ا�سرتاتيجية« تطلقها الدول، واملتحكمني بال�سلطة، ويق�سد 
من ورائها هيكلة املعنى بطريقة تبقي على �سرعيتهم هم. وروايات الدولة هي التي تذكر ال�سعوب مبن 
فاإن  كلها،  الروايات  �ساكلة  وعلى  له حقوق.  لي�ص  ومن  له حقوق  ومن  �سرعي  هو غري  ومن  �سرعي  هو 
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ونظرا  امل�ساركة،  »ال�سخ�سيات«  بها  تقوم  التي  واالأدوار  الواجبات  توزع  اال�سرتاتيجية«  »الروايات  تلك 
الأنها روايات الدولة، فهي ق�س�ص عن التزامات النا�ص جتاه الدولة، والتزامات املواطنني جتاه الدولة. 
حال،  اأية  على  تظل،  �سَتعِمرة«  ممُ »رواية  الإطالق  والدولة  الوطنية  االإعالم  و�سائل  على  الدولة،  �سلطة 
»الرواية  نبذت  التي  ال�سعوب  وليبيا عن  كل من م�سر  وا�سحة، يف  اأمثلة  ولدينا  فاأكرث.  اأكرث  حمدودة 
اال�سرتاتيجية« وبدلتها برواية ق�سة عن التزامات وواجبات الدولة، جتاه ال�سعب. عندما اأخفق مبارك 
يف �سرد هذه الق�سة، ورف�ص ق�سة ال�سعب، ا�سطر لال�ستقالة يف وجه قوة ق�سة ال�سعب عن الدولة، يف 
الوطن وخارجه. وعليه يف حني كانت الروايات اال�سرتاتيجية تاريخيا هي االأقوى، فاإن الرواية الالعنفية 
اال�سرتاتيجية، التي يدعمها االإعالم االجتماعي، برهنت على قوتها الكبرية وعلى اأنها يف الواقع عمل 

�سيا�سي. فالق�س�ص �سيا�سية.

ران�سيري )2006( حاجج باأن ال�سيا�سة لي�ست عملية، اأو حتى جمموعة من املوؤ�س�سات، بل هي حلظة يكون 
فيها املهَم�ص يعر�ص التناق�ص بني قيمة امل�ساواة التي ترافق نظاما ما، وحقيقته على االأر�ص. يف هذه 
اللحظة، فاإن الق�سة املروية من قبل املهَم�ص تقطع ن�سيج »الت�سل�سل« للثقافة ال�سائدة وتف�سح حالة عدم 

امل�ساواة يف النظام.

ال�سباب. فهم يف و�سع فريد من نوعه يجعلهم  واأولئك الذين ي�سعرون بعدم امل�ساواة غالبا ما يكونون 
يرون غياب امل�ضاواة ول يرغب�ن يف م�ا�ضلة قب�ل النحطاط الذي قد يك�ن ذويهم على ا�ضتعداد لطاأطاأة 
اأعني غري  اإنهم يرون من خالل  بل  املثل فح�سب،  فال�سباب ال يحظون بح�ص قوي من  اأمامه.  الروؤو�ص 
مع�سوبة، يرون هذا الظلم الذي يعي�سون فيه. كذلك، فاإن �سباب اليوم يتحركون من خالل التكنولوجيات 
االجتماعية التي متكنهم من خلق �سبكات اجتماعية مو�سعة لتخطيط املقاومة واالحتجاج، وخللق تلك 
اللحظات من التناق�ص. بتجربتهم يف الرتابط مع االآخرين و�سلطة ال�سبكات االجتماعية متو�سع �سباب 
لبع�سهم  ق�سة  رواية  على  قادرون  – فهم  الالعنفي  للتغري  احلقيقية  الفعالة  العنا�سر  ليكونوا  اليوم 
البع�ص وللعامل وهذا ال ميكن اإلغاوؤه، اأو وقفه اأو اإنهاوؤه. يف وجه هذه ال�سلطة، ميكن اإ�سعاف الروايات 

اال�سرتاتيجية وحتى نزع ال�سلطة عنها.

يف الواقع فاإن قوة الق�سة تكمن يف خلق »تناق�ص«. فبع�ص الق�س�ص قادرة ب�سكل وا�سح على اخلروج 
من التناق�ص بينما هناك ق�س�ص اأخرى اأقل قدرة. وهذا التناق�ص ال يكون بني االأ�سخا�ص الذين يكون 
على »�سواب« اأو على »خطاأ« من وجهة النظر القانونية، الأن الق�س�ص يف الواقع عن احلقوق القانونية ال 
تكون ملزمة بقدر الق�س�ص التي تتناول االأخالق واملثل، كالق�س�ص التي جتعل من ال�سلوك الالاإن�ساين 
الالاأخالقي  تناق�سا بني  – هي تخلق  به روايات الال عنف  والالاأخالقي لالآخر ماديا. وهذا ما تقوم 
اإليهم ك�سهود،  نَظر  اأنهم، القامعون يمُ – وحتول عنف القامعني لريتد على مرتكبيه، بحيث  واالأخالقي 
غالبا على م�ستوى ال�سياق الدويل، وكما لو كانوا يت�سرفون لي�ص على نقي�ص مبادئهم القانونية فح�سب، 
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اأي�سا. ولهذا فاإنهم ال يتحدثون عن احلقوق القانونية، الأن  بل على نقي�ص مبادئهم االأخالقية ومثلهم 
احلجج القانونية ميكن اأن تمُبنى على ميثاق قانوين وال تتطرق كثريا ملو�سوع املثل. �سوف اأ�سف اأ�سا�ص 
ال�سياق  يف  اأخرى  حاالت  اإلى  النظر  خالل  من  تبنى،  الالعنف  روايات  اأن  وكيف  االأخالقية،  الرواية 
الدويل. تبني تلك الدرا�سة للروايات الالعنفية كيف اأن النا�ص قادرون على احلديث واأن ي�سمع �سوتهم 
الثالثة  اأن  القول  ميكن  بينما  جنحت،  ثالثة  حاالت،  �ست  اأدر�ص  �سوف  القمع.  اإنهاء  يف  ي�سهموا  واأن 
لتعاملهم  كاأ�سا�ص  النا�ص،  يخبها  التي  الرواية  و�سمات  حالة  كل  �سندر�ص  حيث  تنجح،  مل  االأخريات 
بايا دي مايو يف االأرجنتني،  الناجحة ت�سمل مادري�ص دي ال  الثالثة  العدالة. الق�س�ص  الالعنفي جتاه 
والربيع العربي يف م�سر، و«مناطق ال�سالم« التي بادر اإليها خوزيه فارغو�ص يف كولومبيا. اأما الق�س�ص 
الثالث غري الناجحة فت�سمل امل�سرية ال�سامتة املغربية للحداد يف اأم�سرتدام، واالحتجاجات الالعنفية 
ل�سعب  الالعنفي  واالحتجاج  املتحدة(،  )الواليات  وليام، فرجينيا  برن�ص  �سركة  اله�سبانية يف  لل�سعوب 
ميدان تيانامنني يف ال�سني. احلاالت ال�ست كلها، �سوف اأدر�ص �سمات الق�س�ص التي رواها املحتجون 
لرنى ما الذي ميكن اأن نتعلمه عن طبيعة الرواية يف العمل الالعنفي و�سوف اأربط بينها وبني بع�ص اأفكار 

عن ال�ضباب والن�ضاط الالعنفي.

ال�صمات الروائية يف احلالت الناجحة: خلق التناق�ض الأخالقي يف �صياق القمع
تطرح جتربة مادري�ص دي ال بالزا دي مايو مثاال عن قوة الرواية الالعنفية. يف ذروة احلرب القذرة 
ق�سر  اأمام  بامل�سي  »االختفاء«  بفعل  اأ�سرهن  من  اأفرادا  خ�سرن  اللواتي  الن�ساء  قام  االأرجنتني،  يف 
الرئا�سة ب�سمت، يحملن �سور من اأحبوهم على بو�سرتات، مرفوعة عاليا. مل يقلن �سيئا، اأي اأنهن مل 
يكن يخرقن القواعد. وعندما حاولت ال�سرطة اإبعادهن عن امليدان، ا�سطرت ال�سرطة ال�ستخدام القوة 
�سد جمموعة من االأمهات واجلدات، اللواتي مل يتحدثن حتى عن خ�سارتهن، ومل يفتحن اأفواههن باأية 
 – الالعنفية  للرواية  املهمة  ال�سمات  من  واحدة  تلك  فاإن  وعليه  للطاعة.  غياب  اأو  احرتام  قلة  عبارة 
اأخالقية  ت�سدد على عدم  فهي  بذلك،  القيام  النا�ص، ومن خالل  كل  اأخالقية احرتام  تدافع عن  فهي 
الرواية اال�سرتاتيجية. ومرة اأخرى، لعبت و�سائل االإعالم دورا مهما، من خالل ت�سوير امل�سرية ال�سبورة 
املحرتمة لالأمهات مع التناق�ص احلاد لعنف �سرطة الدولة. اأي نوع من الدولة تلك التي ميكنها اأن توؤذي 
االأمهات واجلدات؟ ومن خالل مو�سعة نف�سها مقابل االأمهات واجلدات، مقابل حب االأمهات الأبنائهن 
تعار�ص  لوكانت  كما  ال�سامتات،  الن�ساء  بفعل هوؤالء  نف�سها،  و�سعت  قد  تكون  الدولة  فاإن  واأحفادهن، 
احلب الطبيعي الذي ت�سعر به االأم، كما لو اأنها تناطح الطبيعة ذاتها، كما لو كانت غري طبيعية. فالن�ساء 
مل ينتهكن اأي قانون؛ بل �سددن فقط على املمُثمُل امل�سروخة لدى الدولة. والتناق�ص بني اأخالقية عملهن، 
املبني على احلب، وال اأخالقية الدولة برز بروز العيان، مما نزع �سفة ال�سرعية عن احلكم الدكتاتوري 
واأ�سهم يف �سقوطه. حتى يومنا هذا تظل مادري�ص قوة اأخالقية لالحتجاج على القمع، وللعمل الدوؤوب 
ال�سامتة  االحتجاج  اأعمال  من  للكثري  اإلهام  م�سدر  كانت  وقد  الدكتاتوري.  النظام  فظائع  لت�سويب 

الالعنفية يف كافة اأرجاء اأمريكا الالتينية، مما اأ�سهم يف زعزعة �سلطة الدول ال�سلطوية امل�ستبدة.
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يف احلالة الثانية، كان هناك �ساب ا�سمه خوزيه فارغو�ص يف مواجهة قوة ع�سكرية، الفارك والكتائب 
احلكومية التي كانت تتناوب على احتالل قريته، وت�سرق الطعام، وتطالب بال�سرائب، وتغت�سب الن�ساء، 
اإنديا، ت�ستغل  اأو ال ميتثل الأوامرها. وقد كانت قريته، يف منطقة ال  اأي �سخ�ص يقف يف وجهها،  وتقتل 
املجموعات  من  �سخ�ص  اأتى  عندما  ما،  يوم  جاء  حتى  املحتلة،  القوات  خمتلف  يد  على  روتيني  ب�سكل 
قريته  واأهايل  نف�سه  اأطر  فارغو�ص خطابا؛ حيث  واألقى  والطاعة،  واملاأوى  بالطعام  اأخرى  وطالب مرة 
يف اإطار »اإخوة« املجموعات التي كانت تقتلهم – فقد كانت غالبا فقرية، مثل الكامبي�سينو�ص، وخائفة 
وغري قادرة على اتخاذ قرار ب�ساأن م�سري حياتها. ومن ثم و�سم القتلة يف القرية بو�سمة »قتلة اأخوانهم« 
اأخالقي  ارتكاب عمل ال  اإما بني  اأن يختار  الع�سكري  االآمر  اأ�سقائهم. وكان على  القائمني على قتل   –
اأو اأن يحاول بناء اتفاق تعاوين مع فارغو�ص مفاده باأن ال�سكان لن يقوموا، يف  يقتل من خالله اإخوانه 
يقم  مل  وفارغو�ص،  املجرمني.  من  غريهم  اأو  املخدرات  حيتان  اأو  للمحاربني،  امللجاأ  بتوفري  امل�ستقبل، 
فح�سب باالتفاق، بدعم من قادة التجمعات ال�سكانية، بل بداأ بخلق جتمع »نطاق ال�سالم« الذي كان بعيدا 
عن حدود العنف القادم من اخلارج، وكذلك القادم من اأفراد املجتمع اأنف�سهم. وقاموا بالتثقيف على 
الالعنف وال�سالم بني اأفراد املجتمع لو�سع جمموعة من االإر�سادات والتعليمات يجب على كافة االأهايل 
تطبيقها لف�ص النزاعات وحل امل�سكالت. اليوم جند الكثري من مناطق ال�سالم يف كولومبيا، وهي اأماكن 
ال تعلن عن نف�سها فح�سب على اأنها ال يجوز فيها حمل ال�سالح اأو ممار�سة العنف، بل اأي�سا تبنت حقوق 
االإن�سان وباتت تطور ال�سيا�سات البيئية التي تعزز العدالة البيئية. رواية فارغو�ص لالعنف، والق�س�ص 
التي ترويها مناطق ال�سالم، اأطرت االأهايل كمجموعة من النا�ص اختارت اأن تر�سي مبادئ اأخالقية حول 
كيفية تعاملها مع من هم خارج املجتمع، وكيف تتوقع اأن يعاملها هوؤالء االآخرون. ولكن تلك اأي�سا ق�س�ص 
يلتزم فيها النا�ص بالعي�ص يف �سالم، والعمل ب�سكل تعاوين لتعزيز ثقافة ال�سالم. اأخب فارغو�ص ق�سة 
قدمت لنا مثال ال ت�ستند اإلى قانون، بل اإلى التزامات يكنها االأخوان جتاه بع�سهم البع�ص، وبالتايل جعلت 
من ال�سعوبة مبكان، اإن مل يكن من امل�ستحيل، على املجموعات املع�سكرة اأن متار�ص العنف.1 واالآن باتت 
وبهذا هناك  وميت�سيل 2007(.  العامل )هانكوك  قارات  ملناطق يف معظم  تروج  ال�سالم  حركة مناطق 

رواية متكن املجتمع على تعريف نف�سها على اأنها »مبناأى« عن العنف.

ال�سباب  بداأ  العام،  هذا  من  ثاين  كانون  يف  م�سر.  يف  العربي«  »الربيع  ل  فتتطرق  الثالثة  احلالة  اأما 
باالحتجاج باملئات واالآالف، حيث دعوا احلكومة يف البداية ملعاجلة م�سكلة البطالة وغالء املعي�سة؛ ولكن 
باتت تنمو  التي دعت الإنهاء نظام احلكم نف�سه  الرواية  فاإن  الغا�سبة ملبارك وحكومته،  الردود  ب�سبب 
مبارك  ا�ستدعاه  الذي  اجلي�ص،  اإ�سكاتها.  حتى  اأو  جتاهلها  من  مفر  هناك  يعد  مل  حتى  فاأقوى،  اأقوى 
ل�سحق االحتجاجات واملحتجني، اأدرك اأنه �سوف يرتتب عليه ارتكاب اأعمال فظيعة وعنيفة جتاه املواطنني 

1  املوؤ�سف اأن فارغو�ص القى حتفه مقتوال على يد �سخ�ص م�سلح بع�ص ب�سع �سنوات.
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َزل. وما يح�سب لهم، اأنهم لن يقوموا بذلك. وبالتايل تر�سخت رواية الالعنف يف رواية تقرير امل�سري  العمُ
واحتياجات االإن�سان االأ�سا�سية واملطالب االأخالقية املرتبطة بكوننا ب�سر، ولي�ص م�سريني فح�سب. ويف 
الواقع، فاإن ال�سباب امل�ساركني يف االحتجاجات، والذين كانوا يعرفون اأنف�سهم با�سم امل�سريني، كانوا يف 

الواقع يروون ق�ستهم كب�سر وبني االإن�سان.

كانت  االجتماعي،  التغري  مبا�سرة  الال عنف من  روايات  كلها حيث متكنت  الناجحة  يف هذه احلاالت 
لي�ص  التي  احلبكة  بخط�ط  تدفع  كانت  منها  واحدة  كل  اأوال،  كلها:  بينها  م�سرتكة  �سمات ثالث  هناك 
عندهم فيها ا�ستعداد الأن يكونوا �سحايا االآخر؛ وهذا تطلب من موؤيدي الق�سة، اأولئك الذين يحاولون 

اإنتاج التغري االجتماعي، اأن ي�سعوا اأنف�سهم يف مكان اأكرث من كونهم جمرد �سحايا لالآخر.

يف واقع االأمر فاإن هوؤالء املوؤيدين عرفوا اأنف�سهم بطريق مل ميكن باإمكان االآخر احتوائهم عبها. فبينما 
االتهامات  تلك  على  الرد  الن�ساء  رف�ست  »ي�ساريات«،  باأنهن  الن�ساء  تو�سيم  االأرجنتني  �سرطة  حاولت 
– ومل تقمن بالدفاع عن اأنف�سهن. اأما خوزيه فارغو�ص فقد رف�ص الدفاع عن نف�سه اأو عن اأهله جتاه 
اتهامات »املحاربني« بل مو�سع نف�سه يف مو�سع »االأخ« جتاه الذين كانوا يتهددون جمتمعه، وتكررت روايته 
الواقع  امل�سري و�سع مبارك يف  ال�سباب  كولومبيا.  نف�سها كمناطق �سالم يف  يف مناطق كثرية حددت 
يف �سورة »الطاغية« ولكنه مل يتكلف عناء الدفاع عن نف�سه جتاه اتهامات الدولة له باأن املحتجني هم 

خارجون عن القانون اأو اأنهم دمى يت�سلى بها »اأنا�ص من اخلارج«.2

كل ما طالبوا به هو تقرير امل�سري ورف�سوا »املوقع« الذي و�سعتهم فيه رواية مبارك. ومتكنوا من �سرد 
باملعاملة  طالبت  التي  النا�ص  من  االآالف  مئات  مع  وترابطوا  اأنف�سهم  ربطوا  حيث  اخلا�سة،  ق�ستهم 

كمواطنني �سرعيني يف دولة �سرعية.

ثانيا، كل تلك احلاالت تبني اأن رواية الالعنف مل تكن رواية متطرفة، من حيث اإنها مل تكن ق�سة عن 
احلاجة لكره االآخر اأو قتله. وبهذا فاإن الالعنف لي�ص و�سيلة لتعزيز التغيري االجتماعي فح�سب، بل اإنه 
اإلغاء االآخر، بل تقرير امل�سري وااللتزام االأخالقي لهذا  – الهدف لي�ص  اأي�سا »نهاية« ال عنفية  يعطي 
االأخر باأن يتم التعامل مع املحتجني على اأنهم ب�سر، اأمهات، اأخوة اأو جزء من اأ�سرة االإن�سان. يف حني 
اأن حمتجي مادري�ص رغبوا يف اتهام الدولة، اإال اأنهم كانوا يعلمون اأنهم لو قاموا بذلك، فاإنه �سوف يتم 
خر�ص اأ�سواتهم هم. ولهذا �سمتوا من تلقاء اأنف�سهم، ولكن مبجرد وجودهم، اأخبوا الق�سة التي مل 
يكونوا قادرين على روايتها ب�سوتهم. مل يقوموا، من هذا املنظور، بنزع ال�سرعية عن اأي كائن كان. بل 
رغبوا فقط باأن يعرفوا ما حل باأبنائهم واأحفادهم، كاأي اأم يف اأي مكان اآخر. وهكذا فاإن هذه ال�سمة 
عنفي،  ال  ب�سكل  انتهت  كلها  االإلغاء.  اأو  للكراهية  هدفا  لي�ص  االآخر  اأن  هي  عنفية  الال  للرواية  الثانية 

وبو�سيلة ال عنفية اأي�سا.

See http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/02/egypt-protests-mubarak 2
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الرواية  من  عقدت  التي  الرواية  اأ�سا�ص  على  »ربحت«  لالعنف  الناجحة  احلاالت  هذه  فاإن  ثالثا، 
اال�سرتاتيجية للدولة. فاإن جمرد اإنكار اأو نبذ »الق�سة الر�سمية« للقامع، اأو الرواية ال�سائدة، يقوي يف 
الواقع من رواية القامع! عو�سا عن ذلك، دعمت تلك الروايات الثالث االإطار االأخالقي مب�سطلحاتها 
اخلا�سة التي كانت تختلف اختالفا كليا عن االإطار االأخالقي ل »الق�سة الر�سمية«. كما اأن هذا االإطار 
مل  ال�سلطة.  يف  االأ�سخا�ص  اأو  الدولة  قبل  من  اإنكاره  اأو  تقوي�سه  ميكن  ال  اإطار  هو  اجلديد  االأخالقي 
ت�ستطع حكومة االأرجنتني الع�سكرية اأن تنكر املثل القا�سية ب�سرورة متكني االأمهات من معرفة ما حل 
يعاملوا  اأن  االإخوة  على  كيف  االإخالقي حول  االإطار  فارغو�ص  وعزز خوزيه  اأكبادهم.  فلذات  باأبنائهم 
بع�سهم البع�ص، وكيف اأنه ينبغي اال�ستماع ل�سوت ال�سعب. اأما املحتجون امل�سريون فقد دافعوا عن مثل 
الدميقراطية – يجب اأن ي�ستطيع ال�سعب امل�ساركة يف ت�سميم م�ستقبله بيده. وعندما قاوم مبارك هذه 

الرواية، فاإنه قو�ص من �سرعيته الذاتية.

باخت�سار، فاإن روايات الق�س�ص الناجحة لالعنف ت�ساركت ببع�ص ال�سمات املرتبطة باالأطر االأخالقية 
للمجموعة  اال�سرتاتيجية«  »الرواية  يف  االأخالقي  لالإطار  معار�سة  ولي�ست  خمتلفة،  فقط  كانت  التي 

املهيمنة.

تلك  اإن  حيث  ال�سائدة.  الرواية  اإنكار  اأو  رف�ص  جمرد  يفوق  دورا  اأدت  الالعنفية  الرواية  فاإن  وهكذا، 
الروايات مو�سعت نف�سها كذات حمركة اأخالقية، بالتحديد الأنها لي�ست م�ستعدة الإيذاء االآخر. واأخريا، 
االجتماعي )بدون عنف(  للتغيري  كو�سيلة  للتطبيق  قابل  الالعنف  اأن  تفرت�ص  كلها  الروايات  تلك  فاإن 
وكذلك لنهايات بدون عنف – قد ي�سطر االآخر للتخلي عن ال�سلطة، ولكن الروايات ال تدعو اإلى موت 

اأو تدمري االآخر. 

يف الق�سم التايل �سوف اأقابل بني تلك احلاالت الثالث وحاالت ثالث اأخرى مل يكن فيها التغيري االجتماعي 
غري  احلمالت  حول  احلاالت  تلك  من  تعلمه  ميكننا  ما  لرن  الروايات  �سمات  اأتفح�ص  و�سوف  ناجحا، 

الناجحة التي ت�ستخدم الالعنف.

عندما ل تنجح الأمور: روايات عن الالعنف مل تف�ض اإىل تغري اجتماعي
هناك الكثري من االأمثلة اجليدة حول اإخفاق روايات الالعنف يف توليد التغري االجتماعي. ولكن لغايات 
ميدان  الف�سل:  حاالت  اأ�سواأ  من  بواحدة  رمبا  بدءا  فقط،  ثالث  حلاالت  اأتطرق  �سوف  التمرين،  هذا 
تيانامنني. يف �سنة 1989، اأطلقت القوات احلكومية ال�سينية النريان على مئات من املحتجني الالعنفيني 
الذين كان يدعون اإلى االإ�سالح الدميقراطي. بينما تظل �سورة »الرجل يف وجه الدبابة« بالتاأكيد رمزا 
لتكتيك الالعنف، وقد اأوقف يف الواقع م�سرية الدبابات يف امليدان من خالل الوقوف اأمامها، ما زلنا 
ال نعرف حتى يومنا هذا ما اإذا كان قد جنا من املذبحة التي تبعت فعلته. كان هناك حظر على كافة 
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اأ�سكال االحتجاج، وحتى اليوم ال يوجد اأي اإقرار من الدولة بقتلها ملواطنيها الذين كان يحتجون ب�سالم. 
وقد كان هذا حال املحتجني الذين كانت لديهم رواية �سبيهة بتلك التي ظهرت يف ميدان التحرير – كلتا 
املجموعتني ت�سعيان اإلى اإنهاء قوانني الطوارئ وحتقيق االإ�سالح الدميقراطي واالقت�سادي. وقد دفعت 
كلتا املجموعتني باجتاه االإطار االأخالقي، وتقرير امل�سري، وكان هذا بديال عن »الق�سة الر�سمية« ولكن 
الق�س�ص التي كانت لدى اجليو�ص يف ال�سياقني مت�سادة متاما – فاجلي�ص امل�سري اعتب نف�سه خادما 
ل�سعب، وجزءا من ال�سعب، راف�سا مواجهته، الأن تلك املواجهة كانت �ست�ستدعي من اجلي�ص، والقوات 
امل�سلحة، قبل املواطنني العزل. ولكن يف ال�سني اعتبت القوات امل�سلحة نف�سها من خارج اإطار ال�سعب، 
بل اإنها راأت يف نف�سها اأداة من اأدوات الدولة. وكان من الوا�سح اأن الق�سة التي كانت تدور بخلدها هي 
دولة  الق�سة، ب�سفتها  التي روت هي ذاتها  للحكومة،  باالأذى  �سيت�سبب  اإيقافه،  يتم  اإن مل  ال�سعب،  اأن 
�سيوعية، على اأنها حكومة �سعب. ولهذا فاإن معار�سة احلكومة تاأطرت كما لو كانت نقي�سا لل�سعب نف�سه، 
ونقي�سا لال�ستقرار يف النظام االجتماعي. لهذا كان اجلي�ص م�ستعدا القرتاف اأفظع اأ�سكال العنف جتاه 
املحتجني العزل. وهذه حالة مثرية لالهتمام الأنها ت�سلط ال�سوء على اأن ق�سة الالعنف قد تكون ذات 
اأهمية خا�سة، ولكن » الق�سة الر�سمية« التي روتها ال�سلطة املهيمنة مهمة ب�سكل حقيقي. بينما ميكننا 
املالحظة باأن احلكومة كانت طاغية، فاإن هذا مل يكن يف الواقع تف�سريا جيدا، حيث كانت هناك الكثري 
طبيعة  فاإن  براأيي،  ميلو�سوفيت�ص(.  )مثل  الالعنف  اأمام  خرت  التي  االأخرى  الطاغية  احلكومات  من 
الق�سة التي روتها القوات امل�سلحة ال�سينية وحكومتها حيث �سورت ال�سعب على اأنه خطر على اال�ستقرار 

يف النظام االجتماعي، وتهديد لل�سعب، �سمحت بحدوث اأعمال القتل.

اأم�سرتدام حيث كان هناك قتل ل�ساب مغربي على يد امراأة هولندية  احلالة الثانية هي ق�سة حي يف 
فرجعت  ال�سيارة،  تدير  كانت  بينما  ل�سيارتها  اخللفي  املقعد  من  يدها  حقيبة  التقط  قد  كان  االأ�سل. 
ال�سيدة ب�سيارتها للوراء �سادمة هذا الفتى ذا ال 15 عاما، مردية اإياه قتيال، حيث ح�سرته بني �سجرة 
و�سيارتها. �سعرت اجلالية املغربية بالغ�سب العارم، الأن هذا كان مرة اآخرى دليال على عن�سرية ال�سعب 
اإلى  املغاربة  م�سايخ  توجه  وبهذا  الهولندية.  احلكومة  بها  تقر  مل  عن�سرية  ممار�سة  وهي  الهولندي، 
امل�سوؤولني الهولنديني يف ذلك احلي واأخطروهم بنيتهم تنظيم م�سرية احتجاجية. كانت حجة امل�سوؤولني 
ال�سماح  والعن�سرية يف احلي ورف�سوا  العرقية  التوترات  فتيل  ي�سعل  اأن  �ساأنه  باأن هذا من  احلكوميني 
بامل�سرية. وذهب امل�سايخ، ولكنهم عادة بعبارة مفادها اأنهم �سوف ينظمون م�سرية حداد للفتى املتوفى. 
ومرة اأخرى اعرت�ست احلكومة على هذه امل�سرية ومل ت�سمح بت�سيريها اإال اإذا كانت م�سرية حداد �سامتة. 
ال�ضرط. ويف الواقع حدثت امل�سرية. ولكن بدال من اأن تكون حالة �سبيهة مبادري�ص،  وافق امل�سايخ على 
حيث كان ميكن ال�سهادة على اأمل االأمهات واالآباء، كما كان احلال يف االأرجنتني، مل يح�سر امل�سرية اأي 
من امل�سوؤولني العموميني، مما نزع عن اجلالية املغربية اأي من »�سهودها«. وبدون اأن يكون هناك �سخ�ص 
واإخرا�سها  عنها  التغ�سي  اأخرى  مرة  مت  حلظة  تلك  كانت  اأملهم،  على  لل�سهادة  الهولندي  اجلانب  من 
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بطريقة فعالة من قبل الهولنديني. يف هذه احلالة مل يكن اإخفاق العمل الالعنفي يف الرواية التي �سردها 
وعن  احلياة  فقدان  عن  قوية  ر�سالة  ال�سامتة  م�سريتهم  من  الغر�ص  كان  الواقع،  يف  الأنه  املغربيون، 
غياب  اإلى  مرده  راأيي،  يف  الف�سل  ولكن  الهولنديني.  قبل  من  تهمي�سهم  اأو  �سوتهم  تكبيل  يف  جتربتهم 
بحاجة ملن  فاإنه  عبارة عن ممار�سة عالقاتية،  الالعنف  الأن  ونظرا  القدوم،  رف�ص  – االآخر  ال�ساهد 

ي�سارك االآخر حتى تنجح املمار�سة. ولكن الهولنديني رف�سوا امل�ساركة.

املتحدة. على م�سافة  الواليات  نورث فريجينيا، يف  وليام، يف  برن�ص  الثالثة فهي ق�سة حي  اأما احلالة 
تبعد نحو ثالثني ميال عن وا�سنطن العا�سمة، منا هذا التجمع ال�سكاين ب�سكل كبري على مدى ع�سرين 
�سنة، وخالل تلك العملية اأ�سبحت تركيبة هذا التجمع متنوعة للغاية – بحيث كان هناك نحو 20% من 
اأنحاء  ال�سكان من اأ�سول ه�سبانية وكان هناك »اآخر اأخر« )االأفارقة االأمريكان، واملهاجرين من كافة 
اأي  وا�ستجواب  بتوقيف  لل�سرطة  ي�سمح  كان  الذي  وليام  برن�ص  ت�سريع  �سدر  ال�سياق،  العامل(. يف هذا 
�سخ�ص يف اأي وقت بدون »�سبب حمتمل«.3 وقد �سمم الت�سريع بفعالية لتمكني ال�سرطة من التنبي�ص على 
املهاجرين من اأ�سول ه�سبانية للتحقيق فيما اإذا كانوا يقيميون يف الواليات املتحدة ب�سورة �سرعية، اأو 
غري �سرعية. انت�سر الهلع بني اجلالية اله�سبانية؛ فبع�ص منهم كانوا مهاجرين غري �سرعيني يقيمون يف 
هذا التجمع لعدة �سنوات، وكانوا يخ�سون من خ�سارة منازلهم، بينما خ�سي اآخرون من تو�سيل اأطفالهم 
اأو اعتقالهم، فاإنه ميكن ترحيلهم عن البالد هم واأطفالهم.  اإذا مت توقيفهم  اإلى املدار�ص، الأنه  م�سيا 
اجلالية  وجتمهرت  القانون؛  هذا  يف  النظر  يتم  كان  بينما  التجمع  هذا  يف  عارم  غ�سب  هناك  وكان 
متو�سط  مكان  يف  �سخمة  يافطة  وبنت  القانون؛  على  احتجاجها  عن  لتعرب  كبرية  باأعداد  اله�سبانية 
املوجهة  والعن�سرية  املقرتح  الهجرة  قانون  يف  العن�سرية  بني  فيها  ربطت  م�سيئة،  لوحة  البلدة،  من 
على  تعم  اأن  يجب  الدميقراطية  باأن  وطرحت احلجة  االأمريكان،  واالأفارقة  االأ�سليني  االأمريكيني  �سد 
اجلميع، ولي�ص على ال�سكان البي�ص وحدهم. كما حاججت باأن الواليات املتحدة قد عرفت نف�سها تاريخيا 
الواليات املتحدة ودفعوا  اإلى  واأنهم قد قدموا  اأف�سل.  للفقراء الذين يبحثون عن حياة  اأنها ملجاأ  على 
مناه�ص  هذا  باأن  وحاججوا  �سبقوهم.  الذين  الكثريين  املهاجرين  من  كغريهم  و�ساركوا،  �سرائبهم 
للتقاليد االأخالقية يف البلد اأن تقوم برتحيلهم من الواليات املتحدة. ولكن هذه الق�سة اأخفقت؛ حيث اإن 
�سكان هذا التجمع كانوا يوؤيدون ب�سكل كبري »القرار« الذي مينح »غري ال�سرعيني« من موا�سلة العي�ص يف 
جتمعهم. وبالتايل مل يتم اإ�سدار القرار فح�سب، بل قامت 27 والية اأخرى يف الواليات املتحدة باإ�سدار 
ت�سريع مماثل اأو بداأت تعمل على اإ�سداره. وبالتايل فاإن امل�سريات االحتجاجية التي قام بها املهاجرون 
ومن كانوا يدعمونهم مل تلق �سوى اآذان �سماء يف مواجهتها. وهذا كان براأيي، ب�سبب طبيعة الرواية التي 
طرحتها املجموعات املحافظة �سد اجلالية اله�سبانية. واأ�سمي هذه الرواية »الرواية التطرفية«، حيث 

3  يف خالل �سنة مت تعديل هذا القانون بحيث طلب من ال�سرطة اأن توقف االأ�سخا�ص حيث كان هناك “�سبب حمتمل” بوجود جرمية.
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اإنها ت�ستند اإلى اأن االآخر لديه نية �سريرة، وهو غري قادر على رواية احلقيقة اأو حتى اأن يكون باأي طريقة 
كانت على جانب »اخلري«. يف هذه الرواية، فاإن هوؤالء غري ال�سرعيني يحاولون �سلبنا »وظائفنا«، و«الزواج 
املتحدثني  اأحد  الم  – فقد  واأغبياء  قذرون  اأنهم  كما  االإجرامي؛  ب�سلوكهم  جمتمعاتنا  وتلويث  ببناتنا« 
باالجتماع يف البلدية املهاجرين على اأحداث 11 اأيلول! وبهذا دفعت هذه الرواية بالو�سع »نحو التطرف« 
اأو االإق�ساء. هذه االأنواع من  بحيث مل يعد اأحد قادرا على مناه�سة الت�سريع بدون اأن يخ�سع للرقابة 
الروايات ت�سكل جزءا من اأي نظام فا�سي حيث التعبري بحد ذاته حمظور بفعل ال�سغط االجتماعي – 
االعرتا�ص حمظور، لي�ص بقوة القانون بل بقوة القواعد العالقاتية واالجتماعية. ومن هذا املنظور، فاإن 
رواية الالعنف اأخفقت الأن النظام )جتمع برن�ص وليام( اأطلق روايات تطرفية وجهت ف�ساء احلديث 
الذي مبقت�ساه كانت املعار�سة، اأو احلديث بالنيابة عن املهاجرين ومعار�سة القانون اأمرا �سعبا بل حتى 
اإنه م�ستحيل. عندما يتم تعريف نا�ص على اأنهم من فعل ال�سيطان، فاإنه ال يعود هناك ال�سيء الكثري الذي 
ميكن لهذا »ال�سيطان« اأن يقوم به لتغيري الق�سة التي تروى عنه. حتى اإذا مار�ص الالعنف، كما فعلت 
اجلالية اله�سبانية، فاإنه ال ي�ستطيع تغيري الروايات التي يحكيها عن جمموع االآخر حيث اإن تلك الروايات 

التطرفية تدمر الف�ساء العام، ف�ساء احلديث والتبادل، بحد ذاته.

العرب امل�صتفادة من اأ�صلوب الرواية يف الالعنف
بناء على تلك املجموعة املحدودة من احلاالت ال�ستة التي ا�ستعر�سناها، قد يكون من ال�سابق الأوانه اأن 
نر�سم اال�ستنتاجات حول ما اإذا كانت رواية الالعنف وبيئات الالعنف تدعم التغري االجتماعي، ولكننا 

من الناحية املبدئية، ميكننا اأن ن�سمي بع�ص اخل�سائ�ص املثرية لالهتمام املرتبطة بالنجاح اأو غيابه.
يجب على الروايات الالعنفية اأن تطور وتعر�ص اإطارا اأخالقيا ال يقت�سر على معار�سة رواية . 1

املجموعة املهيمنة – اإنه جمموعة من القيم غري املقابلة، بل �سرعية بحد ذاتها، مثل »تقرير 
امل�سري«.

– فاالأمهات يف كل . 2 املثل التي تعززها يجب اأن تتقاطع مع املثل االأ�سا�سية يف الثقافة ال�سائدة 
الثقافات يقلقن على اأبنائهن.

يجب اأن ت�سلط ال�سوء على غياب االأخالقية يف الرواية املهيمنة، لي�ص من خالل توجيه اأ�سابع . 3
اللوم واالتهام، بل من خالل ال�سيناريو، حتى واإن كان يف �سمت.

كما ال جتوز ممار�ستها يف �سياق تكون فيه املجموعة املهيمنة توؤطر املجموعة املهم�سة على اأنها . 4
تهدد ال�سعب الذي ي�سعى )النظام( حلمايته، مما ي�سع املحتجني يف اإطار اأعداء ال�سعب.

ويجب ممار�ستها فقط يف �سياق يكون فيه االآخر متواجدا، حيث يجب على هذا االآخر اأن يكون . 5
�ساهدا على رواية الالعنف.

كانت . 6 لو  كما  املهم�سة  املجموعة  توؤطر  رواية  اأي  تطرفية،  رواية  مواجهتها  يف  و�سعت  ما  واإذا 
»ال�سيطان« وبهذا تدمر اإمكانية التعبري العلني، فاإن على الرواية الالعنفية اأال تتطرق للق�سايا 
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)يف هذه احلالة قانون الهجرة( بل اأن تتحدث عن ال�سياق نف�سه – الدميقراطية م�ساحة توجد 
فيها اآراء خمتلفة وميكن مناق�ستها كلها وتناولها كلها. يجب التعامل مع وجهات النظر كافة على 

اأنها جديرة بالتعبري، بدون خول اأو قمع.

نظرا الأن نظرية الالعنف ما زالت بحاجة الرتداء عد�سات الرواية، ما زال هناك الكثري الواجب النظر 
عمليات  يف  الرواية  ديناميكيات  عن  نعرفه  ما  الالعنف.  على  الروائي  املنظور  تطوير  بخ�سو�ص  فيه 
باأنف�سهم.  تغيريها  ميكنهم  وال  باأنف�سهم،  يحيكوها  مل  ق�س�ص  يف  ال�سعب  مو�سعة  تتم  اأنه  هو  النزاع 
و�سوف يوؤدي الت�ساعد يف دائرة النزاع حتميا اإلى تر�سيخ روايات النزاع، واإلى طرق فعالة الإعادة تاأطري 
االأنظمة االأخالقية، واإعادة مو�سعة نحن اأو هم تختفي مع الوقت، كحال احتمالية العمل االإبداعي مثلما 
حدث يف مادري�ص. ما يجب اأن يكون وا�سحا من تلك احلاالت هي اأننا اأمامنا الكثري لنتعلمه عن روايات 
الالعنف بحيث ن�ستطيع ت�سميمها لتكون فعالة، لي�ص فقط لتعزيز التغري االجتماعي، بل الأن تقوم بذلك 
بطريقة ال تعزز هي نف�سها دوائر العنف. الأنه يف واقع االأمر، نظرا الأن معظم النا�ص الذين ميوتون يف 
احلروب اليوم هم مدنيون )روثبارت وكورو�ستيلينا 2011(، فاإن حركة الالعنف قد تكون طريق مركزي 

ميكن فيه لل�سعب نف�سه ي�ستطيعون حماية اأنف�سهم من عنف االأنظمة ال�سلطوية والروايات التطرفية.
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التوصيات

التو�صيات الناجتة عن جل�صة دمج احلوار والالعنف بخطط وبرامج املوؤ�ص�صات احلكومية 
والأحزاب ال�صيا�صية

لقاءات متكررة و مكثفة من خالل ور�ص العمل للتدريب على احلوار الفعال.. 1
اإثراء املنهاج التعليمي لكافة املراحل مبفاهيم احلوار ال�سلمي و مفاهيم الالعنف ب�سكل اأعمق.. 2
ا�ستهداف كافة فئات و اأطياف املجتمع املختلفة خا�سة اأ�سحاب املهن.. 3
ت�سجيع ال�سباب داخل احلزاب ال�سيا�سية و املوؤ�س�سات احلكومية على اإطالق مبادرات �سبابية . 4

للحوار و التعامل مع املحادثات ال�سعبة و اإدارة االأزمات.
ت�سجيع لقاءات حوارية مبا�سرة ما بني �سناع القرار و فئات املجتمع املدين املختلفة و اإ�سراك كادر . 5

االأحزاب ال�سيا�سية و خا�سة ال�سباب منهم بو�سع اخلطط التنموية جلميع الوزارات.
تنمية ثقافة احلوار بالقطاع احلكومي و االأحزاب ال�سيا�سية و تنمية ثقافة تقبل االآخر.. 6
اإعطاء الفر�سة لالأحزاب ال�سيا�سية ملمار�سة دورها �سمن م�ساحة اجتماعية اأو�سع دون تدخل . 7

مبا�سر اأو غري مبا�سر من قطاع احلكومة.
اإيجاد جلان م�سرتكة لبلورة ال�سيا�سات ذات االهتمام امل�سرتك و اإف�ساح املجال اأمام االأحزاب . 8

ملمار�سة دورها بحرية اأكب.

التو�صيات الناجتة عن جل�صة دمج احلوار والالعنف بخطط وبرامج املوؤ�ص�صات الإعالمية
وحدة اخلطاب االإعالمي مع اإبجاد قامو�ص للم�سطلحات الفل�سطينية لتوحيد الكلمة االإعالمية.. 1
اإ�سالح القطاع االإعالمي من خالل اإعادة هيكلة وو�سع اأ�س�ص ومعايري املوؤ�س�سات االإعالمية مبا . 2

يخدم امل�سلحة الوطنية.
�سرورة العمل على اإعداد ميثاق اإعالمي وطني.. 3
وجود جمل�ص اأعلى لالإعالم.. 4
تفعيل دور النقابات االإعالمية.. 5
املتابعة وامل�سائلة لالإعالم الفل�سطيني.. 6
الرتكيز على البامج الهادفة وا�ستقاللية ومهنية االإعالم.. 7
ال�سلمي . 8 احلوار  مهارات  على  قدراتهم  وتطوير  مبا�سر  ب�سكل  االإعالمية  املوؤ�س�سات  ا�ستهداف 

والتعاون امل�سرتك.

التو�صيات الناجتة عن جل�صة دمج احلوار و الالعنف بخطط و برامج املوؤ�ص�صات الأهلية
ق�سايا . 1 حول  والدرا�سات  باالأبحاث  املرتبط  خ�سو�سًا  الفل�سطيني  الفكري  باالإنتاج  االإهتمام 

احلوار ال�سلمي والالعنف واال�ستفادة من اخلباء االأكادمييني الفل�سطينيني.
تطوير قدرات ومهارات العاملني يف املوؤ�س�سات االأهلية على برامج احلوار والالعنف.. 2
املجتمع . 3 على  املوؤثرة  ال�سبابية  املبادرات  زيادة  خالل  من  املوؤ�س�سات  يف  املتطوعني  دور  تعزيز 

والتي تخ�ص احلوار وال�سلم.
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ت�سجيع التن�سيق واحلوار والتعاون املبا�سر ما بني املوؤ�س�سات احلكومية واملوؤ�س�سات الغري حكومية . 4
والتي تخ�ص كافة املجاالت املجتمعية.

تعميق مبداأ احلوار وال�سلم يف عمل املوؤ�س�سات االأهلية يف قوانني واأنظمة ولوائح املوؤ�س�سات االأهلية . 5
وهذا االإجراء يبني تفاهمات وقوا�سم م�سرتكة ت�ساهم يف تعزيز ال�سلم االأهلي الفل�سطيني.

اإلى اجلانب . 6 والالعنف  ال�سلم  تخ�ص  التي  والبامج  والن�ساطات  امل�ساريع  كل  تنفيذ  البدء يف 
ال�سارع  على  تعميمها  بل  املوؤ�س�سات  داخل  يف  وامل�ساريع  الن�ساطات  هذه  ح�سر  وعدم  العملي 

الفل�سطيني واملجتمع املدين ككل.
ال�ضلمي . 7 احل�ار  مفاهيم  بارتباط  الفل�ضطيني  املجتمع  غالبية  لدى  ال�ضائدة  املعتقدات  تغيري 

والالعنف بالتطبيع واعتبارها مفاهيم غربية دخيلة على ثقافتنا.
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