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  املستعمرة واحلدوداملشروع البحثي الثالث: 

 زأةجمهوايت ورقة مفهوم: 
حول واقع التجزئة فلسطني  –والذي يطلقه مكتب تواصل اجمللس العريب يتمحور مشروع الكتابة البحثي الثالث للمستعمرة واحلدود 

إاثرة إىل  مشروع الكتابة البحثي فال يهد متخيل. وخلق أخر الفلسطيين شعبالىل تفتيت تج عن أدوات مقصودة وممنهجة سعت إالنا
وجتسيد يف م اهلوية الفلسطينية كمفهو ل/انتاج عادة تشكوإ خصوصية تشكل وتطوربحث يف ، وإمنا يابذاهت ول مفهوم اهلويةحاجلدل 

اجلسد االجتماعي واملادي أي سيطرة على الفلسطيين بوصفه اجملتمع، الوضعية تتم فيها بصورة ممنهجة عملية ، كظل الشرط االستعماري
الذايت للفرد الفلسطيين. لينتج حالة مركبة على سبيل املمارسة االستعمارية، بوضعيات وحاالت سياسية انبعة من اختالف حددته 

وكافة التجمعات أي  .لتجمعني فلسطينيني، واثلث حماصر، ورابع مهجرقع مباشر وآخر غري مباشر، اا، بو املنظومة االستعمارية ذاهت
جتارب استعمارية خمتلفة وتطبقها يف آن واحد، ومن خالل أذرع  ننتاج ممارسة استعمارية واحدة تستفيد مإال هي ، ما اخلصوصيات

 ةينبغي موضعو شرط استعماري متواصل، يزال قائماً، يف  فاهلوية الفلسطينية متتاز بتخلقها، الذي ال. 1خمتلفة يف نظام استعماري واحد
 . 2ختلق اهلوية الفلسطينية وتبلورها يف سياقه

واقع التجزئة، يف ظل راهنية من ليس بل وتفرز تكر  ،تمحور حول العوامل االستعمارية اليت تؤثريس ةفموضوع الكتابة البحثيوعليه فإن 
ا تراجع دور احلركة الوطنية، مم إضافة إىل ،-ل أبهنا كانت متثل مؤسسة جامعةإذا ما صح القو  -تراجع دور منظمة التحريرو االنقسام 

للتصدي  هانبد م ال انطالقنقطة قافية، واجلغرافية، والثواقع التجزئة أببعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية  تفكيك ودراسةجيعل 
 !، ارتباطاً مبسعى التحرر الوطينلسؤال اهلوية الفلسطينية وماهيتها

بد من  مع ذلك ال، و االقتصادي والثقايف، إضافة إىل احلقل والفكري  السياسي  على احلقل خالل الرتكيز لرتكيز على اهلوية مناسيتم 
كون مفهوم اهلوية الوطنية ملتبس، وحدوده غري واضحة املعامل، ابعتباره أحد املفاهيم اليت تعترب حماًل للخالف، بسبب عدم اإلشارة إىل  

نعكاس ، فهي تتجاوز اال3ن تقرر مبادئ عامة لتحديد مقومتهاقافية والفكرية والسياسية، حىت وإالثاالتفاق حول ماهية اهلوية وأبعادها 
كل ديناميكي تتفاعل مجيع عناصره يف تكاملية أو يف صراع، إهنا  بل  وانتمائه، ويف أدواره االجتماعية،بسيط أو جتميع يف ضمري الفرد ال
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م رد من خالهلا الدفاع عن وجوده ورؤيته االجتماعية، ودجمه يف املتحد، ويف الوقت نفسه يقو   وتنتج عن "اسرتاتيجيات انتمائية" حياول الف
 .  4لواقع موضوعيذاته ويبحث عن متاسكه املنطقي اخلاص به، فهوية اجملموعة رمز وجتسيد اجتماعي مبين، ومتعلق ابملتخيل أكثر منه طابع 

ال من الثقافية والفكرية والسياسية، ففي احلالة الفلسطينية كانت اهلوية ومل تزل حمل سجبعادها م وجود اتفاق حول ماهية اهلوية وأوبعد
واملرتبطة بوالدة القوميات يف  لتجربة التكوينية اترخيياً ملسببات عدة تبدأ ابعزى شكال التعبري عنها، وذلك ي  ليات تكوهنا ومنطها وأآحيث 

األمة وتشكل الدولة احلديثة كنموذج دواليت لألشكال السياسية يف  -ليات نقل الدولةاملشرق العريب يف مرحلة االستعمار، وأتثرها آب
صعود الوطنيات/القوميات ما تراجع و عن كون الوطنية الفلسطينية هي نتاج لعملية اترخيية مرتبطة ابلسياق الفلسطيين من  االعامل، عد

عن التصارع مع املشروع االستعماري الصهيوين والذي  د القومية العربية، فضالً ابالستعمار الربيطاين وصعو  مروراً  ،بعد اخلالفة العثمانية
إال اتريخ ال ميكن جتاوز ما يطرحه فيصل الدراج أبنه ال وجود لثقافة فلسطينية خارج "زمن النكبة" وال . 5سرع بتنمية الشعور ابلفلسطنة

وال نعين هبذا . هندس حدودها، وال زال ميارس أثره على طرق تشكلهافيمكن االدعاء أبن االستعمار قد ، 6انطالقاً من هذا الزمن
االدعاء اختزال ظهور اهلوية الفلسطينية كاستجابة لعملية االستعمار الصهيوين لفلسطني، ولكنها يف املقابل ظلت مهددة إبعادة تشكلها 

روث التارخيي الذي خضعت له فلسطني أدى اىل إحداث تشوه فالعامل التارخيي املعرب عنه ابالنتداب واملو بعملية االستيطان الصهيوين. 
هواييت، والعامل احلديث املتمثل يف املفاعيل النضالية اليت جاءت كرد على املشروع االستيطاين الذي بدأ ابلنكبة كان حاسم يف تفسري 

 .7وتتبع التشظي هلذه اهلوية

 نظريهتاكل دول مثل ما هو عليه احلال يف الدول القومية احلديثة، فإن كانت اهلوية الوطنية ملعظم الشعوب قد تبلورت على ش  وإذا
تبلورت على شكل مقاومة مناضلة إلثبات الوجود يف مواجهة إرادة االجتثاث والنفي، مما جيعل منها هوية نضالية يف جوهرها،  الفلسطينية

مسرية  على أثرها رساومت جوهرية، قضية بتعبرياته واالنتماء أبشكاهلا، الوطنية والثقافة السياسي، اخلطاب يشمل مبا الوطنية، اهلوية فقضية
هوية وطنية  كوجودعندما يقدمها خطاب ما على أهنا مهددة،   تتشظىفإن اهلوية  دبياتأ تشري وكماالتحرر، والكيانية الفلسطينية، 

عرب الضدية املباشرة مع املشروع  فنمت ،الصهيونيةأخرى تتنافس معها، كما جتلى يف حالة اهلوية الوطنية الفلسطينية الناشئة مقابل 
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، 1967ومن بعدها احلدث الثاين وهو هزمية  ،9الفلسطينية الوطنية دميال يف مؤسس كحدث  النكبة وقت إىل تتأرجح فبقيت ،8الصهيوين
يف صياغة اخلطاب الوطين اهلواييت ما بعد  اعتربت منظمة التحرير الفلسطينية فاعاًل أساسياً و . الفلسطينيةاهلوية  ترسيخوصعود تيار 

كوامن الوحدة، إضافة   ثبعين حيث أن الشعور ابخلطر حيفز النكبة، حيث لعبت ثقافة النضال دورها يف صهر عناصر اجملتمع الفلسطي
أصبحت  عندما 1974نقطة حتول مهمة يف العام  وهناكعن فكرة املقاومة،  إىل كون املكوانت االجتماعية املختلفة ورثت رصيداً اترخيياً 

أول كيان سياسي فبعد أن كانت منظمة التحرير  سائد يف ذهن الذاكرة االجتماعية الفلسطينية،  ناخمتلفاً عما ك فلسطني كجغرافيا شيئاً 
إىل أن تبىن اجمللس الوطين برانمج النقاط  ،للكل الفلسطيين سياسية بعد النكبة وأول رمز معرب عن اهلوية الوطنية الفلسطينية كمظلة

أدى فيما بعد إىل تراجع عن األفكار املؤسسة للهوية الوطنية وأيضاً تراجع عن دورها  ،العشر، وشكل نقلة نوعية من الكفاح إىل التسوية
خذت تتشكل يف هذه املرحلة أمع اندالع االنتفاضة الفلسطينية و الوطنية وقد ازداد وهج اهلوية  تيف الثمانينا والحقاً ومكانتها التمثيلية، 

 . ، والذي مثل انعطافة مفصلية يف مسار اهلويةلوأوس اتفاقية حىت خصوصيات جديدة للهوية الفلسطينية

، من عملية التمثيل اهلواييت ينينيالفلسطإبخراج ماليني أوسلو  اتفاقيةمن خالل توقيع  الفلسطينيةقامت السلطة  ،على نقيض ما سبقف
فكانت  عن فلسطني كمركز، ات األجيال املختلفةوشرخ هائل يف اهلوية الفلسطينية من حيث تصور  كحدث قطعي،يمكن وسم أوسلو  ف

  . 1948ين الفيزايئي األهم للتشظي اهلواييت، فتهمش مع وجودها فلسطيين الشتات وفلسطيالسلطة هي التجسيد 

أزمة الوعي، ليس  بدوره أفرز ما يسمى أبزمة اهلويةوتولد ية نتيجة لعوامل داخلية وخارجية ابهلو الشعور  مأزومما بعد أوسلو أصبح الفرد 
كيان ما، إمنا من خالل خلق هوايت جمزأة أدت إىل ذات النتيجة نية والسياسية بني الشخص ودولة/خالل انعدام الرابطة القانو من 

 ،10مع ذلك ميكن القول أبن اهلوية الفلسطينية تعيش "أزمة" وجود ال "فقدان" املتمثلة، بصور من صور املوت االجتماعي، واجلماعي.
ال يعاجل كيف تزداد اجلماعة املتخيلة أمهية وواقعية كلما تفككت اجلماعة املباشرة احمللية، ألنه حني  أبن اندرسون،يشري بشارة ويف املقابل 

تها تتفكك مجاعة االنتماء املباشر تقوم اجلماعة املتخيلة ابملهمتني: املهمة التعويضية عن اجلماعات احلميمية األهلية اليت اندثرت، ومهم
 .11قامة مجاعة سياسية تسعى حنو الوحدة والسيادة بتأسيس الكيانية السياسيةاحلديثة املتمثلة إب
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يف  ةت وراهنية اهلوية الفلسطينيمن رؤى نقدية لتفكيك حتوال سيتمحور حول موضوع اهلوايت اجملزأة انطالقاً مشروع الكتابة البحثي 
الصلة ابملوضوع.  رغب ببحثه طاملا كان وثيقاح ما ياقرت  ة/وميكن للباحث، ومتثل احملاور املقرتحة اتلياً قضااي للتفكري، يالشرط االستعمار 

ل بع منظمة التحرير ودورها يف مرحلة ما قمخذ بعني االعتبار عالقة كل من احملاور مع األ فيتناول مشروع الكتابة احملاور التايل توضيحها
ابلرتكيز على احلقل السياسي ، قضاايهالعابرة  ومكانية أببعاد زمانية،يف اهلوية وحتوالهتا للتفكري يف مسعى وما بعد أوسلو،  أوسلو

 .والفكري والثقايف، واالقتصادي

 اع؟ثنائية اهلوية: الفلسطينية مقابل الصهيونية: هل توجد اهلوية الفلسطينية خارج الصر  -

وقد ترتبط اهلوية هنائيًا منغلقًا على ذاته، و وابلرغم من تعدد التعريفات، إال أن هناك اتفاقًا يف إطارها العام، بكوهنا ليست شيئا منجزاً 
لى ذا ما أقرران بوجود الشعب الفلسطيين عوالذي ميكن أن يقرأ احلالة الفلسطينية، إابستحضار اآلخر ابعتباره نقيضاً لألان أو )للذات(، 

، مة جسدها املشروع االستعماري الغريباحلديث عن اهلوية الوطنية مل يتبلور إال بفعل صدفأرض فلسطني التارخيية، إال أنه يف املقابل 
 خضم مواجهة اآلخر، وهذا والذي انتهى بصورة مشروع صهيوين قائم على أساس اجتثاث شعب من أرضه، مما اقتضى أتكيد الذات يف

أي مالمح  و ية ما قبل النكبة: اهلوية الفلسطينتساؤل حول وجود هوية فلسطينية خارج حدود الصراع، والبحث عن يف املقابل يطرح 
 ؟ختصها كالسيكية

 (. 1948)الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس، فلسطني  :مظاهر اجلهوية/املناطقية -
االعتزاز اجلهوي وشبكة العالقات االحنيازات املناطقية و يف ظل غياب سياسات هوايتية تدمج اجلميع بغض النظر عن منطقتهم، تعززت 

االجتماعية الفلسطينية عن بعضها  املناطقية واجلهوية، اليت تعمل وفق منظومة من االعتبارات االجتماعية، حيث كان لعزل املكوانت
بني الثالثة  أو 1948ع غزة وفلسطني ة وقطا الغربيوبني الضفة  ،البعض يف كل من الضفة الغربية والقدس وبني الضفة الغربية وقطاع غزة

نظم متييز  إلنتاجوهي حصيلة سطني. والتجمعات الشتاتية أثر ابلغ على متركز احمللية وخاصة يف اجملتمع الفلسطيين دخل فل تاملكوان
وكيف ميكن أن نناقشها  ألوسع.ارية خللق مكوانت اجتماعية جديدة، فكيف من املمكن تدارس هذه املسألة بفهمها يف سياقها استعما

 ما بعد معركة سيف القدس؟
 : )هوية إسرائيلية، هوية مقدسية، هوية سلطة(. االستعمارية التمايزات الرتاتبية -

ببدء سراين احلكم االستعماري "اإلسرائيلي"، فصلت املناطق عن بعضها البعض وخاصة بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وأقام املستعمر 
)هبوايت خمتلفة، وألوان ومبزااي ذات مصاحل طبقية متناقضة خللق مكوانت اجتماعية جديدة  متييزي أبدوات خمتلفةنظام استعماري 
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، لتفرز نظاماً من التمايز 12وممارسات خمتلفة، ونظام ترقيم للسيارات خمتلف، أماكن خروج/دخول معينة لساكين كل منطقة على حدة
 سيطرة: خبلق تفاوت يف العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية. أدوات األوان  اهلواييت. وشكلت يف ذات

 : متايزات ثقافوية/ االجتماعية: )مدينة، ريف، خميم، عائد، مقيم( -

نية االجتماعية ابلب ارتباطاً  ، لوصف أوضاع الالمساواة اليت تقوم بني اجلماعات،أي التنميط االجتماعي، وترسيم احلدود االجتماعية
وبيئة مع أن هنالك متايزات موضوعية بسبب طبيعة  .13وتكوينها، برتتيب اجلماعات على أساس املكانة واحلظوة، والتملك، والسلطة

تشرذم اجملتمع ساهم يف من تعزيز االنسجام والوحدة ألهداف سياسية  بدالً  التنميط السليبجملتمعات احمللية املختلفة اال أن تعزيز ا
 ذلك؟كيف مت ، صلياأل

تشكل مرجعية األمن  استحضار املؤسسات التقليدية )احلمولة، والعشرية( لتقمص روح املؤسسات احلديثة وحىت -
 االجتماعي لألفراد. 

السيما يف حماوالت السلطة الفلسطينية الستخدامها لتسهيل عملية فهل ميكن قراءة العائلة كأداة من أدوات السيطرة ابملعىن الفوكوي، 
تطبيع اجملتمع الفلسطيين الذي بقي دون سلطة دوالتية، أو أهنا يف املقابل كانت أداة عابرة لألجيال، وعلى وجه التحديد ما يتعلق 

، كيف متازجت العالقة مع 14واملعتقلني من أراضيهمللمهجرين  ابهلوايت اجلمعية وتناقل السردايت الكربى اجلمعية، للرواايت الفردية
 أساسياً  كانت العائلة يف صراع وجودي ما بني االستعمار االستيطاين والذي لعبت العائلة يف تضامنها دوراً   االنقسام احلزيب الفلسطيين.

وابملقابل كان هنالك عائالت لعبت  ،يف تعزيز التضامن الداخلي وطنياً  دوراً  لعبتوابلتايل  ،ليات الصمود بسب غياب الدولةآيف تطوير 
ىل روابط قرى إحتولت و ومث مع املستعمر  ،األرديناحلكم يف مرحلة  يف تشكيل مرجعية سياسية وأمنية هلا عالقة مع النظام السياسي دوراً 

وما بني التناقض على أمام املستعمر تضامن للصمود ما بني ال املهم حتليل الصراع داخل العائلةمن ومن جهة أخرى . ختدم املستعمر
 .ىل احلداثةإعائلة انتقالية  منمتنع التحول اليت جيال املختلفة أساس النوع االجتماعي واأل

 االنقسام والثقافة الفصائلية  -

بكون الدولة مثل التارخيي املتلى الرغم من الوعي ، ععزز االنقسام الداخلي بني أكرب فصيلني، وتقاطعه مع احلساسيات اجلهوية
رادهتا أبشكال متنوعة من هور السكان احملليني، واليت أدت إىل فرض إاالستعمارية تستفيد بشكل أساسي من االنقسامات داخل مج

عن  السيما يف ظل احلديثعمليات الضبط والرقابة، فرتكت املنطقة يف مأزق من نوع ما، وهذا الوضع ميكن أن يستمر دون هناايت. 
                                                           

 . 15لكل متجانس. مركز دراسات التنمية. ص:  اهلوايت الشبابية الفلسطينية: تراتبات متغرية من جتمعات مغايرةورقة مفاهيمية مرجعية ملشروع دراسة عن . 2017السقا، أابهر.  12
 /QOak1b3https://bit.ly(. 2010 /7 /8. الرتاتب االجتماعي وعالقته إبشكالية السلطة، والتغيري االجتماعي. دنيا الوطن. نشر بتاريخ )2010املستاري، حممد. 13
 . 6، أابهر. مرجع سابق: ص:السقا14

https://bit.ly/3b1QOak
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دون أن تتضمن إعادة انتخاب اجمللس الوطين الفلسطيين، أي اهليئة التشريعية ، ذا حتققتإ االنتخاابت داخل الضفة الغربية وقطاع غزة
 .ن جانب آخرمماتية وأخرى مقاومة، اىل جانب الليربالية والتقليدية غمع أمام ثقافة فصائلية براتوأصبح اجمل. ملنظمة التحرير الفلسطينية

 ، ومسار التحرر؟ فكيف ميكن تفكيك الثقافة الفصائلية وأثرها على حتوالت اهلوية

 اجملتمعي، ومنط التعبئة الوطنيةضعف النسيج  :مسار أوسلو -

يف توجهات القيادة،  لسياسيةا والتحوالتالثقافية،  -ومضمون التعبئة الوطنية منطو  الفردانية،من خالل التباحث يف قضية  وذلك
كانت اهلوية ال تضمحل   فإنوطنية. التحوالت السياسية على اهلوايت الفرعية واهلوية ال أثرو  ،ومنعطف أوسلو، وما نتج عنه من واقع

هل . وتفتيتيةأبشكال متيزية  ،هلويةعلى تشكالت ا أثرهبغياب الدول املستقلة ولكن يف املقابل أدت أوسلو خللق كيان حكم ذايت مارس 
 قضية فهم إلمكانوكيف اب خلي؟الدا واالستقرار الجتماعيالنسيج ا ألضعافلية آوالتنسيق الذي هو  األمن نعمن املمكن أن نتحدث 

 لنمطداخلة مع قضااي ذات عالقة اب، متنسيج االجتماعي والوحدة السياسيةعلى ضعف ال وأثرهاأوسلو  حتوالت التعبئة والتمايز ما بعد
 . على التعبئة الوطنية والفردانية افرازاتهو والتمايز الطبقي واجلندري و ألوسل االستهالكي

 VIPالتصاريح : نظام اهلوايت االقتصادية -
ماعي واالقتصادي والثقايف للمدن كما أدت ظاهرة هتميش املدن لفلسطينية لصاحل مدينة واحدة، وهي رام هللا لزايدة اإلقصاء االجت

وخلق قي واالنتاجات التنميطية. مبا يوسع الفجوات بني املكوانت االجتماعية ويعزز الشحن املناطالفلسطينية األخرى ولساكنيها، 
بيع وشراء تصاريح العمل رائيلي، اإلسسيما من خالل تفكيك نظام التصاريح املمنوحة للعمال لدخول سوق العمل متايزات اقتصادية، ال

أن  ميكن أيضاً  . ينيني واإلسرائيلينييف إسرائيل بشكل غري قانوين يف السوق السوداء، واليت تدر أرابحًا وفرية على السماسرة الفلسط
 ليهم.خللق نفوذ مستمر عVIP مينحها االستعمار لذوي الذي  التهريبتسهيل و  االقتصاديةنضيف التساهيل 

 
 : اهلوية النضالية -

املستعمر العودة والنضال املسلح كهوايت مؤسسة يف الوعي الوطين  تأيدولوجيالنكبة كحدث مؤسس، استحضرت افكما استحضرت 
لصاحل خطاب قانوين يرتكز على "مشروعية القانون  عنها تدرجيياً مت التخلي  أنه قدفمع  تتماهى مع كل جتارب املستعمرين، واليت

ييها حتأن  استطاعتسيف القدس أحداث ال أن إ ،على اخلصوصيات اليت هندسها االستعمار ، ومت حصر أمناط املقاومة بناءً 15الدويل"
 .على مستوى الوطن

                                                           
 . 5 أابهر. مرجع سابق: ص: اابهر السقا، 15
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 اهلوية الزمنية -

تحقيب، أي ربط اهلوية حبقب أو ظل البعض جيادل أبن اهلوية متغرية إىل حد صعوبة اإلمساك هبا، فيما جلأ البعض إىل عملية ال
لرغم من أنه دون وجود كتاابت موثوقة مراحل زمنية معينة، وبيان التغريات أو التطورات أو التحوالت اليت تطرأ على اهلوية، وعلى ا

ثال، إال أن عملية االستدالل ة واضحة عن مظاهر اهلوية الفلسطينية يف القرن الثامن عشر على سبيل املال ميكن احلديث وبصور 
الت على اهلوية الفلسطينية عرب الزمان ميكن إجرائها اترخيياً. لذا يتناول هذا احملور مدى فاعلية املناهج والدراسات يف رصد التحو 

 املعاصر.

 

 املخيم وحدة انتاج هواييت  -

االدعاء أبنه جيوز هلوية، ولكن يف املقابل اكموطن للذاكرة ومكان لصناعة م داللة فيزايئية مثقلة عاطفياً وسياسياً عن اللجوء،  يميثل املخ
 ؟ املراحل املختلفة من الصراعكيف مت حتول املخيم يفو عادة انتاج التهميش والتفاوت االقتصادي واالجتماعي، والسياسي. مكان إل

 

 و مزيد من التفتيت حىت الذوابن. ها، أياهلوية يقابله التأكيد عل فااستهد -

كما يشري هومي هباهبا، يف كتابه موقع الثقافة أبنه ينشأ ما يسميه مجاعات وجمموعات التضامن اخلاصة ابألقليات، واليت تشكل أمناط 
 كآفاق  ،16جديدة من التمثيل السياسي والرمزي جديدة من األجسام السياسية واسرتاتيجيات جديدة للحصول على االعرتاف وأشكال

 على قائمة وطنية هوية أتسيس يعين والذيواليت حتولت اىل سياسات لتكريس االقصاء،  الفلسطينية، الوطنية احلركة تشوه ظل يف ممكنة
 هلواييتاالذوابن  خطر من املزيد أو ،دولة دون مجاعات اىل االنتهاء من التخوفات طياهتا يف حتمل قد ولكنها والتارخيية، املطلقة احلقوق

 ؟ سيما لفلسطيين املهجر، كيف من املمكن استشراف أثر عمليات التفكيك والتجزئة على مستقبل اهلوية الفلسطينية ال

 هيكلية املشروع

  من:اللجنة األساسية وتتكون  .1
 جلنة التوجيه األكادميي ملكتب التواصل -

                                                           
 . 18-17ص:  .. القاهرة: اجمللس األعلى للثقافةةموقع الثقاف . 2004. ديب(اباب، هومي )ت: اثئر 16
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  مكتب التواصلطاقم  -
 منسق املشروع -
 ابجمموعة الكت   -
 حمرر ومدقق لغوي  -
  اجملال النظري والبحثي والكتايب. اللجنة العامة وتتكون من: اللجنة األساسية ابإلضافة إىل جمموعة أوسع من الناشطني يف .2
 نية. ياجلمهور: خاصة طالب اجلامعات الفلسط .3

 آلية العمل

يف التنسيق  ةوالبحث، واخلرب اخلربة يف جمال الكتابة فيه:  تتوافرعلى أن لفرد  يوكل الزمالء يف مكتب التواصل مهمة التنسيق .1
 رفض االستعمار بكافة أشكاله.و ، يف الوسط الثقايف الفلسطيين والكتاب والباحثني النشيطني يف هذا احلقل ةوالتواصل، خرب 

مث يرسل مقرتح  ات/والباحثني ات/املشروع مع الزمالء يف مكتب التواصل إبعداد قائمة مقرتحة أبمساء الكتاب ة/يتعاون منسق .2
 احملور الذي سيتناوله على أن تتوافر يف الباحثني الصفات التالية.  ة/أو ابحث ة/املشروع إليهم، إذ حيدد كل كاتب

 خربة يف جمال الكتابة والبحث. -
 التنوع اجلندري. -
 رفض االستعمار بكافة أشكاله.  -
 خربة ودراية ابملنهجية العلمية وطرائق الكتابة.  -

يتم مراجعتها واالستماع  عيعرض منسق املشروع األمساء واحملاور املقرتنة هبا على الزمالء يف مكتب التواصل، ومن خالل اجتما  .3
 للمالحظات والتقييم.

عالمهم مبوضوع البحث الذي سيعملون عليه، للكتاب الذين وقع عليهم االختيار، إل لإرسال رسالة رمسية من مكتب التواص .4
 تنقسم املدة الزمنية كالتايل:و م البحثية. اقهور أ إلجنازومن خالل الرسالة يتم اعالم الكتاب ابملدة الزمنية 

 تسليم ملخص للبحث مع املراجع املقرتحة يف البحث بعد أسبوع من استالم الرسالة الرمسية. -
 يوماً من تسليم امللخص.  30 عداد املسودة األوىل للبحث خاللإ -
 يوماً من تسليم املسودة األوىل.  30إعداد املسودة الثانية للبحث خالل  -
 يوما من اتريخ استالم الرسالة الرمسية.  75تسليم الصيغة النهائية يف مدة ال تتعدى  -

 لرتتيب آلية كتابة األواق. على التحضري والدعوة للقاء موسع للجنة العامة لعرض ونقاش املقرتح، و  ة/يعمل املنسق  .5
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على التحضري والدعوة لورشة عمل مصغ رة تنعقد مرة بعد تسليم املسودة األوىل تضم ورشة العمل املصغرة ة /يعمل املنسق .6
خذ ابملالحظات. أعرض الباحثون أوراقهم يف الورشة، ويتم نقاشها بشكل مجاعي، ويرتك للباحث حرية ي ،لجنة األساسيةال

 .ا/وراق ويرتك مالحظاتهواملدقق اللغوي األ يراجع احملرر
دة الثانية تضم ورشة العمل تنعقد مرة واحدة بعد تسليم املسو  على التحضري والدعوة لورشة عمل متوسطة، ة/يعمل املنسق .7

ورشة ويتم نقاشها بشكل مجاعي، عاله. يعرض الباحثون أوراقهم يف الأاملتوسطة اللجنة األساسية واللجنة العامة كما وصفت 
 .ا/ظاتهيراجع احملرر واملدقق اللغوي األوراق ويرتك مالحو ويرتك للباحث حرية األخذ ابملالحظات. 

وتضم الورشة  على التحضري والدعوة لورشة عمل موسعة تنعقد ملرة واحدة بعد تسليم املسودة الثالثة والنهائية ة/يعمل املنسق  .8
راد أن حيضر. يعرض الباحثون أوراقهم يف الورشة ويتم أة ملن ملدعوة عا ابإلضافةاملوسعة اللجنة األساسية واللجنة العامة 

 نقاشها بشكل مجاعي، ويرتك للباحث حرية األخذ ابملالحظات يراجع احملرر واملدقق اللغوي األوراق ويرتك مالحظاته. 
وراق البحثية يف شكلها وترتيبها ع ابلتعاون مع احملرر واملدقق اللغوي، على إخراج األو املشر  ة/منسق يعمل: املرحلة النهائية .9

 . يعمل املنسق اللوجسيت على التواصل مع من لديه القدرة على تصميم غالف مناسب للمشروع .النهائي
 أخرى. سيتم نشر أوراق املشروع يف كتاب حيوي أوراقاً  .10

  انتهي

 

 


