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 تقرير ملخص

 

 مشاوراتبشكل مشترك  2020نوفمبر /تشرين الثاني 19 بتاريخ استضاف مركز كارتر ومنظمة الحكماء
المحللين والعاملين في مجال حقوق كذلك "الشتات" و  في عبر اإلنترنت مع قادة المجتمع المدني الفلسطيني

الخامس هو اإلجتماع االجتماع  هذا ياإلنسان المقيمين في الشرق األوسط وأوروبا والواليات المتحدة. 
ائيليين. وشارك وزير الخارجية الجزائري سلسلة من المشاورات المماثلة مع الفلسطينيين واإلسر  ضمنالمشترك 

 .نيابة عن الحكماءفي هذا االجتماع األسبق األخضر اإلبراهيمي 

سعت الجلسة إلى استكشاف مكانة الهوية الفلسطينية والحركة الوطنية ودور الشتات والمنظمات الدولية مثل 
 .يني وإنهاء االحتاللالحكماء في تعزيز السالم وحقوق اإلنسان الفلسط منظمة مركز كارتر و 

. وبداًل من ذلك، سلط كانت عرضة للتهديدرفض جميع المشاركين تقريًبا فكرة أن الهوية الفلسطينية وقد 
المشاركون الضوء على تفكك الحركة الوطنية واستبعاد الالجئين والشبان الفلسطينيين من عملية صنع القرار 

المنطلق، أشار المشاركون إلى عدم وجود قيادة وطنية تمثيلية باعتبارها أكثر المشاكل إلحاًحا. ومن هذا 
وقد ملء الفراغ يجب أن يكون أولوية.  المشاركون أناعتبر كما . ُقُدماً  تعمل على دفع المصالح الفلسطينية

 ،ولكنعلى األقل إما إعادة تنشيط منظمة التحرير الفلسطينية أو إنشاء هيكل جديد.  ينمشاركأحد الاقترح 
 .على تشخيص المشكلة أكثر من التركيز على حلول العصف الذهنيبشكل أكبر ش اقركز الن



التطرق إلى تم و أشار العديد من المشاركين إلى التشرذم الجغرافي العميق واالنقسامات بين الفلسطينيين. كما 
كأسباب رئيسية  أوسلو حقبةفي  ختالللتكيف مع هذا اإل، واى بين الفلسطينيين واإلسرائيلييناختالل توازن القو 

 .لتفكك المشروع الوطني

. في للمضي قدماً  طريقاً  تطرحمن المشاركين شعر بأن السلطة الفلسطينية  ال أحدكان من الواضح أن 
عائقًا.  على أنها تشكل، إطار عملية أوسلوإلى ، أو على األقل السلطة الفلسطينيةإلى معظمهم  نظر، الواقع

، وأن قيادة"لهم ال توجد  بل، ن الفلسطينيين لديهم قيادة ضعيفةحد المشاركين أن القضية ليست "أأكد أو 
"قبول السلطة  إلى المشاركين العديد من تطرق كما السلطة الفلسطينية تمثل فقط "فلسطيني الضفة الغربية". 

الدولة  في مسألة واحدة وهي الحركة الوطنية تركيز حصر  مما  لسطينية للصهيونية" وعملية أوسلوالف
وشوه  ميزان القوى دون منازع في  ختاللإلى مرور اال أدى هذاوقد . مثل تبادل األراضي بعثرةوالقضايا الم

 .محرومين من حقوقهمالذين ال وطن لهم نموذج التحرير الوطني بينما ترك الالجئين 

 السياق  في إسرائيل معوأشار العديد من المشاركين إلى أن استئناف السلطة الفلسطينية للتنسيق األمني 
 تيار " بأنها  حماس المشاركين أحد وصفوقد . النعش فيالذي ُدقَّ  األخير المسماربمثابة  هو الحالي
 يقوض للفلسطينيين المدنية للحقوق  وحماس الفلسطينية السلطة قمع أن آخرصرَّح مشارك و ". سياسي
كما ُذكر اإلهمال اإلقليمي من قبل القادة العرب على أنه يساهم في ضمور الحركة  .م كقادة وطنيينشرعيته

 .الفلسطينية

، والذي سمي بأنه تهديد واضح للحركة ةالقيادعلى مستوى النقاش على محاربة الفراغ  جزء كبير منتركز 
ن السنوات األربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستموت الحركة أقال أحد المشاركين و الوطنية الفلسطينية. 

الفلسطينية من الداخل. كما  أو تولد من جديد. وأشار أحد المشاركين إلى ضرورة إعادة بناء الحركةخاللها 
، ذاتياً ع صن  يُ يجب أن "الحركة الفلسطينية إحياء ن أ الفلسطينيين قائالً  إلىمسؤولية ال مشارك آخر أسند
كما  وتشرذمهم. الفلسطينيينعجز  تكيفت مع". وسيشمل ذلك فحص وتصحيح القرارات التي اً مالتز ا، و اً عوطو  

آخرون عن الحاجة إلى إعادة تأطير النضال بعيًدا عن الدولة إلى "االستعمار االستيطاني" مشاركون تحدث 
، معتبرين اإلسرائيليين والفلسطينيين متشابكين ومن المتوقع أن يعيشوا للفلسطينيين ةونزع الملكية األصلي

 ًا.مشترك مستقبالً 



أعطى جميع المشاركين تقريبا األولوية القصوى ، حيث في هذا النضال رئيسياً  فاعالً المجتمع المدني  اعُتبر
قدرة الفلسطينيين على التنظيم والدفاع عن حقوقهم. أشار المشاركون إلى  عرقلتلمواجهة التهديدات التي 

أو اإلرهاب في الواليات  /سان الفلسطيني ومعاداة السامية وجهود ُمسيَّسة للمساواة بين النهوض بحقوق اإلن
 مناطق جغرافية مختلفة يعيش فيتجريم التعبير الداعم للحقوق الفلسطينية  نتشريو المتحدة وأوروبا وإسرائيل. 

التأثير المروع لهذا األمر يجعل من الصعب جًدا على الفلسطينيين إن و  أنفسهم. الفلسطينيون وينظمون  فيها 
 .التواصل مع الفلسطينيين في الداخلفي الشتات 

خطوات واسعة في حشد التحالفات  (BDS) خطت حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
العمل للفلسطينيين  تيحبارزة ت ( حركةBDS) حركة المقاطعة تلتعزيز الحقوق الفلسطينية. أصبح الشعبية

، فإن قمع المجتمع المدني يجعل من الصعب دفع هذا المشروع المناطق الجغرافية؛ ومع ذلك على امتدادمًعا 
 قضيةوبداًل من أن تكون  نشر القصص الفلسطينية التي تسلط الضوء على تجاربهم ووضعهم.و  الالعنفي

م الفعال وخلق مساحة ، تم تأطير هذه القضية على أنها مسألة حقوق إنسان محورية لحرية التنظيوجودية
 .للفت االنتباه إلى انتهاكات حقوق اإلنسان

العالم العربي األوسع وأماكن أخرى  شعوبتم التأكيد على أنه على الرغم من "التطبيع"، ال يزال العديد من 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين رئيس  حيال الملحوظ حباط اإللوحظ كما مع الفلسطينيين.  اً تضامنيقفون  العالممن 

التي تساعد في حماية منظمة الحكماء ومركز كاتر  تحدث المشاركون لصالح المنظمات الدولية مثل .نتنياهو
 حركة المقاطعة ، بما في ذلك من خاللحقوق اإلنسان الفلسطينيلحشد ومناصرة مساحة المجتمع المدني 

ن مثل هذا الدعم يجب أأحد المشاركين على األقل (. وقد ذكر BDS) وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
 .أن يشمل ضمان سماع األصوات الفلسطينية الشابة في أروقة السلطة

بعيًدا عن النموذج الفاشل الذي تمثله أوسلو وبناء السردية وشجع آخرون الدعم الدولي للمساعدة في تغيير 
، بما لويات شريحة أوسع من الفلسطينيينداًل من ذلك وجهات نظر وأو يعكس بالذي االحتالل، و  تحتالدولة 

مساحة للفلسطينيين لاللتقاء لوضع استراتيجية لتجديد   يسيرتفي ذلك الشتات والالجئون. وسيشمل ذلك 
الحركة الوطنية و "مخطط للمستقبل". ورأى أحد المشاركين أيًضا أن الدعم سيكون موضع ترحيب لمساعدة 
المجتمع المدني الفلسطيني في إقامة روابط مع نظرائه في المنطقة بشأن تحديات حقوق اإلنسان المشتركة 

 .الحركة الفلسطينية على الخريطة اإلقليمية دورتفعيل للمساعدة في 



 خاتمة

في وضع أجندة مستقبلية لتجديد الحركة الوطنية  اً إرشادي اً الشتات الفلسطيني الحيز والبصيرة لتولي دور  يمتلك
الفلسطينية، وهي حاجة ملحة ترتكز على ما يبدو على إجماع واسع حول التحديات واألولويات التي تواجه 

 .الوطني الفلسطينيالمشروع 

 /اد بشكل نهائي عن مشروع الدولتينفي قلب هذا الجهد تكمن الدعوات إلى قيادة جيل جديد مع االبتعو 
 خلقيمكن للجهود الدولية أن تلعب دوًرا مهًما في تمكين الفلسطينيين من قيادة هذا التحول، وبالتالي  .أوسلو

للفلسطينيين  تتيحأ( تنظيم المنتديات التي ت)األساس لبناء السالم القائم على الحقوق، بما في ذلك من خالل 
وتجاربهم مع وسائل اإلعالم ومع ( رفع مستوى قصصهم )بالمناطق الجغرافية؛  على امتداد تواصلال

( حماية المجتمع المدني من )ث و ؛هّمشةالم( ضمان سماع األصوات الجديدة / األصوات )ت ؛الحكومات
 .وتنظيمهمناصرته تجريم التي تسعى إلى الجهود المبذولة 


