
تعيُش الحركُة الوطنية الفلسطينية أزمًة حادة، بينام يعجز النظام السيايس الفلسطيني ومؤسساته عن تقريب الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه. ويَثبُت كلَّ يوم أنَّ أسلوَب الحكم 

الحايل ومناذَج القيادة القامئة غري مناسبة لألجيال الفلسطينية الحالية واملستقبلية الباحثة عن املساواة والعدالة والحرية. إن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إىل قيادة سياسية 

جديدة ممثِّلة ورشعية ومسؤولة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة واملحاسبة. 

يتناول محللو السياسات يف الشبكة، يف هذه املقاالت املختارة، تاريَخ القيادة يف فلسطني والدروَس التي ميكن تعلمها من املايض واالستفادة منها يف تخطيط املستقبل. ويناقشون أوجه 

قصور القيادة السياسية الحالية، ويدافعون عن الحاجة املاسة لبناء قيادة شبابية وتعزيزها، ويقرتحون ألجل ذلك عدًدا من الخطوات واإلجراءات امللموسة، ويضعون تصورات لِشكل 

منوذج القيادة الجديد.

التعلم من املايض

تأمالت يف مايض القيادة الفلسطينية
جميل هالل 

يتناول جميل هالل يف هذا التعقيب تاريخ القيادة يف فلسطني. ويستند إىل تجربته الزاخرة مع الحركة الوطنية الفلسطينية وبحوثه لها وعنها، بهدف تشخيص مواطن القوة للبناء 

عليها ومواطن الضعف لتفاديها. اقرأ املزيد...

الفلسطينيون وقيادتهم: استعادة منظمة التحرير الفلسطينية
مروة فطافطة 

هل لنا أن نرتئي قيادة مُمثِّلًة وخاضعًة للمساءلة مُتكِّن الشعَب الفلسطيني من اإلسهام يف القرارات السياسية التي تُحدد مسار حياته، ومتنحه ُسباًل للعمل وحيزًا لالنخراط واملشاركة 

السياسية الفلسطينية؟ تتناول مروة فطافطة ُسبل الفلسطينيني يف استعادة قيادتهم يف منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تعريفها. اقرأ املزيد...

عباس وهزلية الدميقراطية الفلسطينية
يارا هواري 

ماذا يكمن وراء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل املجلس الترشيعي الفلسطيني يف 2018\2019؟ تُحلل يارا هواري هذه الخطوة، وتكشف الدوافع والتداعيات 

املحتملة لذلك القرار يف ضوء سيطرة عباس عىل الحكم، وتقرتح طُرقًا لزيادة الحيز الدميقراطي الفلسطيني. اقرأ املزيد...

قيادة غري رشعية قادرة عىل التفريط بالحقوق
زكريا سمور 

من الجيل أن الفلسطينيني يقرتبون برسعة من مفرتٍق مفصيل سيقتيض منهم اتخاَذ قراراٍت ذات أهمية وطنية قصوى. يرى زكريا سمور أن ذلك يتطلب استجابًة فورية ومستدامة من 

الفلسطينيني كافة، مبن فيهم الشتات. اقرأ املزيد...

تحت املجهر: القيادة السياسية الفلسطينية
جميل هالل، مروة فطافطة، يارا هواري، زكريا سمور، فادي قرعان، دانا الكرد، نورا عريقات، حيدر عيد، سامح سبعاوي، لبنى قطامي، إيناس عبد الرازق،

 عيل عبد الوهاب، طارق بقعوين
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محور سياساتي من الشبكة
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الشباب وجيل القادة الجديد

إما بناء القيادة من خالل الكفاح أو الكفاف الذليل بال قيادة فاعلة؟ دور الشباب
فادي قرعان 

يتناول فادي قرعان املعوقات الحقيقة، واملدبَّرة أحيانًا، املاثلة يف طريق تطوير القيادة الفلسطينية الحقة، وال سيام يف أوساط الشباب، ويرُّص عىل أن القيادة من خالل املقاومة هي 

املَخرج من املأزق الحايل. اقرأ املزيد...

منوذج قيادة من الشتات الفلسطيني يف الواليات املتحدة
دانا الكرد

نجَح الشتات الفلسطيني يف الواليات املتحدة يف تحقيق الفاعلية يف حراكهم وتنظيمهم.  تُبني دانا الكرد كيف أن تجارب الشتات ميكن أن توفر مناذج جديدة للقيادة تنفع 

الفلسطينيني يف كل مكان. اقرأ املزيد...

تغيري القيادة الفلسطينية: دور الشباب
فادي قرعان 

بالرغم من أن فرص تقرير املصري تبدو يائسة يف عهد القيادة الفلسطينية الحالية، إال أن فادي قرعان يرى بأن جياًل جديًدا من القادة الشباب آخٌذ يف الظهور ولديه الفرصة لتحقيق 

التحرير الفلسطيني. ويبني التحديات والفرص التي تواجههم يف ضوء التوجهات القيادية املاضية. اقرأ املزيد...

منوذج جديد للقيادة 

البحث عن قيادة ذات اسرتاتيجية تتجاوز املفاوضات العقيمة 
نورا عريقات

تتناول نورا عريقات ُسبل وضع اسرتاتيجيٍة وطنية للتحرير وهوية القادرين عىل قيادتها. وتدافع، من خالل منوذج جنوب إفريقيا، عن تبني مقاربٍة مزدوجة تنطوي عىل العمل من 

أجل الحقوق مبوازاة السعي الحثيث لتلبية الحاجة املُلحة لوجود برنامج وقيادة سياسية موحدة. اقرأ املزيد... 

البحث عن قيادة ذات اسرتاتيجية
حيدر عيد، سامح سبعاوي، لبنى قطامي، نورا عريقات

 

يتناول حيدر عيد وسامح سبعاوي ولبنى قطامي ونورا عريقات يف هذه الحلقة النقاشية املسائَل املتعلقة بقضايا التمثيل وتقرير املصري والظرف االستعامري ومستقبل الرصاع، وذلك 

من منظور القيادة. اقرأ املزيد...

القيادة الفلسطينية: شكل النموذج الجديد 
إيناس عبد الرازق، عيل عبد الوهاب، طارق بقعوين، مروة فطافطة، دانا الكرد

تنخرط إيناس عبد الرازق وعيل عبد الوهاب وطارق بقعوين ومروة فطافطة ودانا الكرد يف هذه الحلقة النقاشية يف نقاٍش مفتوح عامَّ ميكن – وينبغي – فعله لضامن وجود قيادة 

فلسطينية متثل الفلسطينيني متثياًل تاًما، وتستعيد وحدتهم، وتحرتم حقوقهم بينام يناضلون من أجل الحرية. اقرأ املزيد...
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، 

وذلك ضمن إطار القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: contact@al-shabaka.org األراء 

الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.
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