
مل تبدأ االنتفاضة الفلسطينية الدائرة ضد النظام االستعامري االستيطاين اإلرسائييل 

يف فلسطني املستعَمرة من حي الشيخ جراح يف القدس الذي يواجه قاطنوه تطهريًا 

ز الذي  عرقيًا ُمحِدقًا. فمع أن التهديد بطرد تلك األرس الثامنية من الحي كان املحفِّ

جيََّش التعبئة الشعبية الجامهريية، إال أن االنتفاضة املندلعة تُعدُّ تعبريًا عن النضال 

الفلسطيني املشرتك ضد االستعامر االستيطاين الصهيوين املمتد عىل مدى سبعة عقود.

اتسمت تلك العقود بالتهجري القرسي، ورسقة األرايض، واالعتقاالت، واإلخضاع 

االقتصادي، وقمع األجسام الفلسطينية، فضًل عاّم يتعرض له الفلسطينيون من عمليٍة 

مدروسة من التشتيت املكاين يف معازل وبانتوستانات ومخيامت الجئني، ومن التشتيت 

االجتامعي والسيايس أيًضا. غري أن الوحدَة بني أبناء الشعب الفلسطيني يف الشهرين 

املاضيني وعىل امتداد فلسطني املستعمرة وخارجها انطلقًا من النضال املشرتك مع 

ت هذا التشتيت عىل نحو فاجأ النظام اإلرسائييل والقيادة  أبناء حي الشيخ جراح تحدَّ

السياسية الفلسطينية عىل حٍد سواء، حيث مل نشهد تعبئًة شعبية عىل هذا النطاق 

منذ عقود، وال حتى أثناء رئاسة دونالد ترامب التي كان من نتائجها االعرتاُف بالقدس 

كعاصمٍة إلرسائيل وتوقيُع معاهدات تطبيعية بني إرسائيل ودول عربية مختلفة، 

وتسارُع مامرسات االستعامر االستيطاين الصهيونية.

باإلضافة إىل التعبئة يف الشوارع، يواجه الفلسطينيون االستعباَد بأشكال إبداعية 

من املقاومة، مثل إحياء الحملت الشعبية إلنقاذ األحياء الفلسطينية يف القدس من 

التدمري والتطهري العرقي، وتعطيل اقتصاد النظام اإلرسائييل، ومواصلة إرشاك اآلخرين 

حول العامل من خلل رسائل واضحة تطالب بالحرية والعدالة للفلسطينيني.

القدس: الحافز عىل الوحدة

يواجه أهايل حي الشيخ جراح منذ عقود، كالكثري من املجتمعات الفلسطينية، تهديًدا 

ُمحدقًا مستمرًا بإخراجهم من بيوتهم وتطهري حيِّهم عرقيًا. ولطاملا خاض الفلسطينيون 

يف الشيخ جراح معارَك قانونيًة ضد النظام اإلرسائييل يف محاولٍة إلحباط مساعي 

طردهم من الحي، الذي يخدم الهدف اإلرسائييل النهايئ املتمثل يف تهويد القدس كليًا. 

ويف أواخر نيسان/أبريل 2021، ردَّت املحكمة املركزية يف القدس استئنافات سكان 

الشيخ جراح ضد ما تسميه املحاكم “إخلء” مثاين عائلت فلسطينية، وأمرتهم بإخلء 

منازلهم بحلول 2أيار/مايو 2021. رفضت العائلت هذا القرار، وانخرطت بكل ما 

أُتيت من قوة يف حملة “أنقذوا حي الشيخ جراح” الشعبية لحامية الحي من التطهري 

العرقي. استقطبت هذه الحملة، التي انترشت مؤخرًا عرب وسائل التواصل االجتامعي، 

مشاركًة محلية هائلة واهتامًما دوليًا واسًعا ألسباب عديدة ليس أقلها أنها تلخص 

التجربة الفلسطينية املتمثلة يف الطرد والتجريد من الحقوق واملمتلكات. ونتيجة 

لذلك، أعطت الحملة زخاًم لحملت أخرى “إلنقاذ” األحياء يف مختلف أنحاء فلسطني 

املستعمرة من التطهري العرقي واالستعامر مبا فيها أحياء سلوان وبيتا ولِفتا.

خَرَج الفلسطينيون يف فلسطني املستعمرة طوال الشهرين املاضيني للتظاهر دفاًعا عن 

الشيخ جراح، ومنهم فلسطينيون من حَملة الجنسية اإلرسائيلية يف مدن مثل حيفا 

ويافا واللد. وواجه املتظاهرون واملحتجون قمًعا عنيًفا من النظام اإلرسائييل، ومل يكن 

رد الفعل اإلرسائييل غري متوقع أو غري مسبوق. فقد قىض يف االنتفاضة الثانية 13 

مواطًنا فلسطينيًا أثناء االحتجاجات عىل يد قوات النظام اإلرسائييل يف أكرث حملت 

القمع دمويًة منذ يوم األرض لعام 1976. وطوال هذه االنتفاضة املستمرة، ظل يقرتن 

عنف قوات النظام مبشاركة قطعان املستوطنني اإلرسائيليني املسلحني الذين يهاجمون 

املواطنني الفلسطينيني ويطلقون عليهم النار ويُغريون عىل منازلهم ومركباتهم 

ومصالحهم التجارية ويدمرونها. 

غري أنَّ ما اسرتعى اهتامم وسائل اإلعلم الدولية كان االحتجاجات يف حرم املسجد 

األقىص عىل مدى عدة أيام، وهو املكان الذي شهَد احتجاجات شعبية ناجحة يف 

2017 ضد الحواجز اإللكرتونية التي نُصبت حينها عند مدخل الحرم القديس. وقد 

جوبهت االحتجاجات األخرية يف منتصف شهر أيار/مايو بقمعٍ عنيف من قوات األمن 

اإلرسائيلية التي اقتحمت الحرم القديس وتسببت يف إصابة مئات املصلني الفلسطينيني 

بالرصاص املطاطي وقنابل الغاز وقنابل الصوت.

ونتيجًة لهذا االعتداء ومحاوالت التطهري العرقي املستمرة التي يخوضها النظام 

اإلرسائييل يف القدس الفلسطينية، رّدت حكومة حامس يف غزة بإطلق الصواريخ عىل 

املدينة. ورّدت إرسائيل بقصٍف مكثف استمَر ألكرث من عرشة أيام عىل غزة أودى 

بحياة 248 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلً. وعىل الرغم من ادعاءات النظام اإلرسائييل 

بأنه كان يستهدف البنية التحتية العسكرية لحامس فقط، إال أن الدمار طال البنية 

التحتية املدنية الحيوية، وأبراج سكنية برمتها، وحتى مقرات تابعٍة لوسائل إعلمية. 

وعلَّقت ميشيل باشيليت، مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بقولها إن 

القصَف عىل غزة قد يرقى إىل جرائم الحرب. 

تعطيل اقتصاد النظام اإلرسائييل

بينام كانت غزة تتعرض للهجوم، استمرت التعبئة الشعبية يف مختلف أنحاء فلسطني 

املستعمرة. ويف أيار/مايو 18، دعا الفلسطينيون إىل إرضاب عام يف مظهٍر من أضخم 

مظاهر الوحدة الجامعية منذ سنوات. ورسعان ما تبنته لجنة املتابعة العليا للجامهري 

العربية يف إرسائيل، وتلتها السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية. 
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تحدي التشتيت وأهمية الوحدة: انتفاضة فلسطينية جديدة
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“لقد أخَذ الفلسطينيون يستعيدون روايتهم 
املشرتكة ونضالهم املشرتك من النهر إىل البحر.”
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هت الخطاب من خلل بيانات وترصيحات  غري أن الجهات الفاعلة الشعبية هي التي وجَّ

عديدة باللغتني العربية واإلنجليزية تدعو فيها إىل مشاركة واسعة ودعم دويل، وجاء 

يف إحداها: “انطلقًا من القدس إىل سائر أنحاء العامل، نطلب دعمكم يف استدامة هذه 

املقاومة الشعبية غري املسبوقة.”

انبثقت مبادرة اإلرضاب كرٍد عىل االعتداءات الواقعة عىل غزة والنضال الذي تشهده 

شوارع القدس. وحظي اإلرضاب مبشاركة واسعة، وال سيام يف أوساط الفلسطينيني 

من حملة الجنسية اإلرسائيلية الذين أكدوا مجدًدا رابَط األُخوة والنضال املشرتك مع 

الفلسطينيني يف غزة والقدس. وتسبَّب اإلرضاب أيًضا يف تعطيل االقتصاد اإلرسائييل، 

حيث تبلغ نسبة الفلسطينيني حاميل الجنسية اإلرسائيلية 20% من عدد السكان يف 

إرسائيل، وهم يشكِّلون جزًءا كبريًا من القوى العاملة، فمثًل 24% من املمرضني و%50 

من الصيادلة يف إرسائيل فلسطينيون.

يقوم قطاع اإلنشاءات اإلرسائييل أيًضا يف معظمه عىل العاملة الفلسطينية، ُجلها من 

الضفة الغربية، ولكن أيًضا من الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل. ويف يوم اإلرضاب، 

شارًك العامل اليدويون كلُّهم تقريبًا، وتوقفت الصناعة متاًما ليوم كامل. وتضافرت 

النقابات العاملية الفلسطينية قُبيل اإلرضاب ودعت نظريتها الدولية للتضامن معها، 

واتخاذ إجراءات ضد القمع اإلرسائييل. واستجابًة لتلك الدعوى، رفَض عامل رصيف ميناء 

ليفرينو اإليطايل تحميل سفٍن بأسلحة ومتفجرات إرسائيلية قُبيل الهجوم بأيام قليلة، 

قائلني: “لن يكون ميناء ليفورنو رشيًكا يف ذبح الشعب الفلسطيني.”

استمرت االحتجاجات أليام بعد اإلرضاب، ولكن عىل نطاق أضيق وبتغطية إعلمية أقل. 

غري أن اإلرضاب أشعل الرشارة، وصار الرتكيز عىل القمع االقتصادي من املواضيع التي 

تتم التعبئة ألجلها. وانطلقًا من نجاح اإلرضاب، انطلقت بعد عدة أسابيع حملٌة لتعزيز 

القوة الرشائية يف االقتصاد الفلسطيني بعنوان “أسبوع االقتصاد الوطني،” الذي أكَّد بأنه 

عىل الرغم من التضييق الذي ميارسه النظام اإلرسائييل عىل االقتصاد الفلسطيني، إال أن 

الفلسطينيني ال يزالون ميتلكون قوًة رشائية جامعية. ويذكِّرنا هذا الخطاب باالنتفاضة 

األوىل التي برزت فيها تدابرُي شعبيٌة مثل الحركة التعاونية والدعوة إىل مقاطعة املنتجات 

ت التبعيَة االقتصادية واالعتامَد عىل النظام اإلرسائييل.  اإلرسائيلية تحدَّ

مل يزل املرشوع االستعامري االستيطاين الصهيوين يتعّمُد إخضاَع االقتصاد الفلسطيني 

الذي اندثر بقيام دولة إرسائيل يف 1948 وما تله من احتلل األرض الفلسطينية. 

فبينام كان الكيان الصهيوين يغزو معظم القطاعات اإلنتاجية والزراعية، كان يحظر 

عىل الفلسطينيني املشاركَة يف معظم مجاالت االقتصاد الجديد. وامتد هذا الوضع 

ليشمل الضفة الغربية وغزة يف أعقاب حرب 1967 التي أخضعت تلك األرايض للحتلل 

العسكري اإلرسائييل.

وبسبب سلسلة اتفاقات “السلم” املوقعة إبان عملية أوسلو يف مطلع التسعينات 

وقََع الفلسطينيون تحت مزيد من اإلخضاع االقتصادي، وفعليًا سلَّموا مقاليد االقتصاد 

قت تلك االتفاقات  الفلسطيني عىل نحو مبارش وغري مبارش إىل النظام اإلرسائييل. وعمَّ

الترشذَم االجتامعي الفلسطيني يف الضفة الغربية وغزة. وبالرغم من ادعاءات البعض 

بأن الربوتوكوالت االقتصادية ستجلب الرخاء االقتصادي للجميع، إال أنها عملت يف 

الواقع عىل رعاية املحسوبية الرأساملية الفلسطينية، فزادت الفجوة بني األغنياء والفقراء 

وعززت االنقسامات الطبقية يف املجتمع. 

1. يشري صناع السياسيات الدوليون يف الغالب إليها مبسمى “دولة إرسائيل” ويفرقونها عن االستعامر اإلرسائييل للضفة الغربية وغزة.

شّجع أسبوُع االقتصاد الوطني املصالَح التجارية يف فلسطني املستعمرة قاطبًة - من حيفا 

إىل رام الله وغريهام - عىل ترويج املنتجات الزراعية واملحلية الفلسطينية وتقدميها عىل 

املنتجات اإلرسائيلية التي ما فتئت تحتكر السوق لوفرتها وتدين سعرها. 

وهكذا وضع أسبوع االقتصاد الفلسطيني مفهوًما أكرث شمولية للهيمنة االستعامرية 

يف ظل تداخلها مع الرأساملية، يغدو التحرر االقتصادي مبوجبه عنرًصا أساسيًا يف نضال 

التحرر الوطني األوسع.

مفهوم الوحدة يف انتفاضة الوحدة

عقب “وقف إطلق النار” بني إرسائيل وحامس بتاريخ 21 أيار/مايو، تحوَّل اهتامم 

وسائل اإلعلم الدولية عن االنتفاضة، وانصبت التغطية اإلخبارية عىل املناقشات الحتمية 

حول إعادة إعامر غزة. وعىل الرغم من هول الدمار والخسائر التي لحقت بغزة، إال أن 

الكثري من الفلسطينيني يعتقدون أن املعركة انتهت بانتصار حامس.

ومن األهمية مبكان أن نؤكد أن االنتفاضة التي بدأت قبل قصف غزة تتجاوز حركة 

حامس والحديث عن انتصارها. وكام قال أحد الزملء الفلسطينيني يف غزة للمؤلفة: “كان 

الشعور يف غزة مختلًفا هذه املرة. شعرنا كام لو أننا مل نكن وحدنا.” فبالنظر إىل التعبئة 

الجامهريية يف مختلف أرجاء فلسطني املستعمرة وإحياء الروابط الشعبية يف مواجهة 

التشتيت القرسي، ُسميت هذه االنتفاضة الجديدة “انتفاضَة الوحدة.

انترش عىل شبكة اإلنرتنت يف فرتة اإلرضاب بياُن “الكرامة واألمل: انتفاضة فلسطني 

الواحدة،” الذي ينص عىل رفض التشتيت القرسي، حيث جاء فيه:

رت عصابات الصهيونية  الحق أننا شعب واحد ومجتمع واحد يف كل فلسطني. هجَّ

رت الصهيونية أن متزق َمن بقي  أغلبية شعبنا، رسقت بيوتنا وهدمت قرانا. ثم قرَّ

لنا مجتمعات مختلفة متفرقة،  يف فلسطني. تعزلنا يف مناطق جغرافية مقطعة، وتحوِّ

حتى تعيش كل مجموعة يف سجن كبري منفصل. هكذا تسيطر الصهيونية علينا، 

وهكذا تشّتت إرادتنا السياسية ومتنعنا عن نضاٍل موحد يف وجه نظام االستعامر 

االستيطاين العنرصي يف كل فلسطني.

ل البيان املناطق الجغرافية املعزولة املختلفة التي يقطنها الفلسطينيون: “سجن  ثم يُفصِّ

أوسلو” )الضفة الغربية( و”سجن املواطنة” )أرايض 1948 1( وغزة املعزولة بفعل الحصار 

الوحيش، والقدس املعزولة بفعل نظام التهويد، واملعزولون عن فلسطني بفعل الطرد 

والنفي الدامئني. تتسم الجغرافية االستعامرية يف فلسطني بالجدران اإلسمنتية وحواجز 

التفتيش والتجمعات االستيطانية املسوَّرة واألسلك الشائكة، وغدا الفلسطينيون بسببها 

يعيشون يف مجتمعات مشتتة منفصلة ومعزولة عن بعضها.

غري أن ذلك مل يَكن محتوًما ومل يَحدث صدفة واعتباطًا، وإمنا كانت سياسًة متعمدة 

ذها النظام الصهيوين لتقويض النضال الفلسطيني املوحد  تقوم عىل مبدأ فرِّق تَُسد نفَّ

املناهض للستعامر. 
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“هذه االنتفاضة تؤكِّد]…[ أن الشعب هو َمكَمن 
القوة التي يجب من خللها بلوغ التحرير.« 

https://twitter.com/yarahawari/status/1394400918301446157/photo/1
https://twitter.com/yarahawari/status/1394400918301446157/photo/1
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ويف املقابل، مل يكن الفلسطينيون سلبيي، فعىل مر السنني، جهدت العديد من الجامعات 

الشعبية من أجل عرقلة التجزئة والتشتيت، من بينها حركات شبابية عديدة مثل 

الحركة املطالِبة بالوحدة السياسية بني الضفة الغربية وغزة يف العام 2011، وحركة 

التظاهر املناهضة لتوصيات لجنة براور يف 2013 واملحتجة عىل السياسة اإلرسائيلية 

الرامية إىل تطهري بدو النقب عرقيًا، وكذلك حملة ارفعوا العقوبات التي فرضتها السلطة 

الفلسطينية عىل غزة.

ست نساٌء فلسطينيات حركة “طالعات” النسوية الراديكالية التي  ويف اآلونة األخرية، أسَّ

تسعى كهدٍف من أهدافها إىل التغلب عىل االنقسام الجغرايف مع التأكيد عىل أن النضال 

لتحرير فلسطني هو نضاٌل نسوي أيًضا. وهذا التعبري األخري عن الوحدة الفلسطينية 

ينبثق من هذه الجهود املستمرة الرامية إىل تفعيل النضال الفلسطيني املشرتك.

غري أن الكثري من الخطاب الدويل ال يدرك ذلك، فالعنف الذي يحدث يف مناطق 1948 

يُسمى يف الغالب عنًفا طائفيًا يوشك أن يستحيل حربًا أهلية بني اليهود والعرب، وهي 

تسميٌة مضللة ألن هذا التأطري يفرِّق ويفصل بوضوح بني الفلسطينيني املواطنني يف 

إرسائيل والفلسطينيني يف غزة والقدس. وهذا التقييم يعجز عن وصف نظام الفصل 

العنرصي )األبرتهايد( الذي يعيش فيه اليهود والفلسطينيون املواطنون يف إرسائيل حياًة 

منفصلًة متاًما وغري متساوية.

هذا يف الواقع إرُث عقوٍد من اإلشارة إىل الفلسطينيني حملة الجنسية اإلرسائيلية مبسمى 

“عرب إرسائيل” يف محاولة لقطع صلتهم بهويتهم الفلسطينية. ويف أحسن األحوال، 

يوَصُف الوضُع يف الخطابات السائدة كحالٍة استثنائية تتمثل يف وجود أقليٍة تتعرض 

للتمييز عىل يد األغلبية اليهودية، وليس كسكان أصليني نجوا من التطهري العرقي يف 

العام 1948 وال يزالون يقاومون أساليب املحو االستعامري االستيطاين. إن عدم االعرتاف 

باالحتجاجات األخرية يف أرايض 1948 كجزء متميز من انتفاضة فلسطينية موحدة أعّم 

لهو أمٌر مذهٌل حًقا ألنه يتجاهل بحر األعلم الفلسطينية املرفوعة يف تلك التظاهرات 

والشعارات والهتافات الفلسطينية األصيلة التي علت بها حناجر املتظاهرين.

وعىل نحو مامثل، أخذت الخطابات السائدة تفصل غزَة أيًضا ببطء عن النضال 

الفلسطيني، وتناقشها كقضيٍة منفصلة متاًما عن سائر فلسطني املستعمرة. ويف أكرث 

األحيان، يُسمى القصف اإلرسائييل املتواصل حربًا بني إرسائيل وحامس، وهي وصٌف 

مشوه يتعمد االنتقاص من حقيقة أن غزَة، يف الواقع، محور النضال الفلسطيني، كام 

يقول طارق بقعوين.

الوحدة رغم كل الصعاب

يُعد نطاق التعبئة واملشاركة الشعبية التي شهدناها يف األسابيع القليلة املاضية مذهًل، 

بيد أّن كلفة هذه االنتفاضة كانت، وال تزال، مرتفعة. فباإلضافة إىل الهجمة الغاشمة 

عىل غزة، تعرَّض الفلسطينيون يف أماكن أخرى يف كل فلسطني املستعمرة لعنٍف وحيش 

واعتقاالت، إذ أطلق النظاُم اإلرسائييل عمليَة “القانون والنظام” يف األسابيع القليلة 

املاضية واعتقل فيها آالَف الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل غالبيتهم من الشبان من 

الطبقة العاملة. وهو يستخدم هذه االعتقاالت الجامعية كشكٍل من أشكال العقاب 

الجامعي لرتهيب املجتمعات الفلسطينية وتخويفها.

ما تزال السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية متمسكًة بالتنسيق األمني مع النظام 

اإلرسائييل، وقد رَشَعت يف اعتقال الناشطني املشاركني يف االحتجاجات. إن اعتقال 

الناشطني السياسيني، وال سيام منتقدي السلطة الفلسطينية، ليس باألمر الجديد، بل هو 

منٌط من القمع السيايس مُيارس يف الضفة الغربية وغزة عىل حٍد سواء. وبالفعل يف 24 

حزيران/يونيو 2021، اعتقلت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ورضبت حتى 

املوت نزار بنات، الناشط املعروف واملنتقد للسلطة الفلسطينية. واندلعت منذ ذلك 

الحني مظاهرات يف أنحاء الضفة الغربية تطالب بإنهاء حكم رئيس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس. قوبلت االحتجاجات بالعنف والقمع الغاشمني، رغم أن هذا السلوك غري 

مفاجئ فتشتهر السلطة الفلسطينية باستغلل سلطتها من خلل هذا النوع من الرتهيب 

العنيف.

شًة متاًما  لقد كانت السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح يف الضفة الغربية مهمَّ

طوال االنتفاضة، وال سيام يف ضوء الحديث عن انتصار حامس. غري أن ما تكشفه هذه 

االنتفاضة يتجاوز الرتاجع املتزايد يف أهمية السلطة الفلسطينية، والرصاع من أجل 

الرشعية والسلطة بني الحزبني الفلسطينيني املهيمنني. فقد أظهرت أن القيادة الشعبية 

اللمركزية ميكن أن تتطور وتنمو خارج إطار املؤسسات السياسية الفاسدة الراهنة. 

وأظهرت أن الفلسطينيني متعطشون للتعبئة املوحدة.

ما يزال زخم االنتفاضة مستمرًا، وما يزال الشعور بالوحدة يتنامى بالرغم من تراجع 

التغطية اإلعلمية والدولية. فثمة يشء ما قد تغري بالفعل، لقد أخَذ الفلسطينيون 

يستعيدون روايتهم املشرتكة ونضالهم املشرتك من النهر إىل البحر. وبذلك هم يدركون 

أنهم يواجهون نظام قمعٍ واحد وإْن اختلفت تجلياته باختلف املجتمعات الفلسطينية 

املجزأة. واألهم أن هذه االنتفاضة تؤكِّد، كام أكَّدت سابقاتها، أن الشعب هو َمكَمن 

القوة التي يجب من خللها بلوغ التحرير الفلسطيني.
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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.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

يارا هواري هي محللة رئيسية للشبكة يف فلسطني. نالت درجة الدكتوراه 

يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت، حيث درَّست مساقات مختلفة 

لطلب مرحلة البكالوريوس، وال تزال زميلة بحثية فخرية يف الجامعة. يُركز 

عملها األكادميي عىل دراسات السكان األصليني والتاريخ الشفوي، وهي 

ُمعلِّقة سياسية تكتب لوسائل إعلمية عديدة مثل ذي جارديان وفورين 

بولييس والجزيرة اإلنجليزية.

https://al-shabaka.org/profiles/%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a/

