
هذا التعقيب مقتطف من تقرير بعنوان ‘‘استعادة منظمة التحرير الفلسطينية 

وإعادة إرشاك الشباب”، تم نرشه يف آب/أغسطس 2020. ُيرجى مراجعة مقدمة 

التقرير للمزيد من املعلومات حول محتوى التقرير واملساهمني فيه.

يحاول الفلسطينيون منذ سنوات إحياَء ممثلهم الوطني، منظمة التحرير الفلسطينية. 

وكجزء من تلك املساعي، يطالب الكثريون بانتخابات مبارشة الختيار أعضاء املجلس 

الوطني الفلسطيني، الجهاز الترشيعي يف املنظمة. غري أن منظمة التحرير ليست 

دولة، وال ميتلك الشعب الفلسطيني وضًعا مدنيًا واحًدا بل أوضاًعا متعددة تبًعا ملواقع 

تواجده الجغرايف. لذا، فإن أي نقاش حول االنتخابات يجب أن يأخذ يف حسبانه هذه 

التحديات. تهدف هذه الورقة إىل توسيع دائرة النقاش حول قضية التمثيل بطرح 

مسألتني رئيسيتني هام، شكل التمثيل والتحديات التي تفرضها بنية منظمة التحرير 

نفسها. وتختتم ببعض االقرتاحات من أجل املستقبل.

التمثيل من خالل االنخراط 

مثة فرٌق بني التمثيل السيايس وبني االنخراط السيايس، وهو فرٌق مهم، وال بد ألي 

نقاش حول متثيل منظمة التحرير الفلسطينية أن يُعرِّفه ضمن مصطلحاته السياسية. 

ينص النظام األسايس ملنظمة التحرير يف املادة )4( من الفصل األول عىل أن انخراط 

الفلسطينيني يف مؤسساتها واجٌب طبيعي1:

الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون يف منظمة التحرير الفلسطينية، يؤدون 

واجبهم يف تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم، والشعب الفلسطيني هو 

القاعدة الكربى لهذه املنظمة.

تبنت منظمة التحرير الفلسطينية املقاومَة الفدائية، وأرصت أن يكون صنع القرار 

الفلسطيني مستقًل عن األنظمة العربية، وبذلك حظيت بالرشعية لتعبئة الفلسطينيني 

وإرشاكهم، وال سيام يف مخيامت اللجئني الذين كان يُنظَر إليهم حتى ذلك الحني 

كضحية يؤَسُف لها. ويف هذا الصدد، يقول فتحي أبو العردات، أمني رس حركة “فتح” 

وأمني رس فصائل منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان، “للمرة األوىل بعد النكبة 

وهزمية 1967، أوجدت منظمة التحرير الفلسطينية عند تأسيسها جهًة مرجعية 

ع طاقاته فيها”. ليلتف شعبنا حولها ويُجمِّ

1. صَدَر النظام األسايس سنة 1964، ثم خضع للتعديل يف 1968، ومرًة أخرى يف 1996 ليتوافق مع قبول منظمة التحرير الفلسطينية بعملية أوسلو للسلم.  

2. تندرج الحركة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة حركات التحرر الوطنية التي تشرتك يف مبادئ أساسية عديدة مثل تقرير املصري، والسيادة الشعبية، والتعبئة الجامهريية، والكفاح املسلح، والتحرير االجتامعي 
والثقايف، ومبدأ التدويل.

3. تجدر اإلشارة إىل أن الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل مل يكونوا جزًءا من تكوين منظمة التحرير الفلسطينية. ومع أنهم مل يستطيعوا املجاهرة باعرتافهم مبكانتها التمثيلية دون مواجهة عواقب وخيمة من 
املؤسسة اإلرسائيلية، إال أن قيادتهم السياسية اعتربت منظمة التحرير املمثَل الوطني للشعب الفلسطيني.

وهكذا، وبعد سيطرة املنظامت الفدائية عىل منظمة التحرير يف 1969-1968، انخرط 

عامة الفلسطينيني بشدة يف مؤسسات املنظمة عىل املستويني السيايس واملجتمعي. 

وأُعيد تشكيل عضوية املجلس الوطني الفلسطيني سامحا باستيعاب الفصائل 

واملنظامت املختلفة وحتى األفراد الذين كان من بينهم ممثلون ملخيامت اللجئني 

والنقابات املهنية. وبالتايل، تحقق التمثيل الحقيقي من خلل االنخراط السيايس 

وبث مشاعر االنتامء، حيث منَح االلتفاف الجامهريي واالنخراط الجامعي الرشعيَة 

للمنظمة. وهذا الشكل من التمثيل السيايس نجده أيًضا عند حركات تحرر وطنية 

أخرى2.

بعد عرش سنوات عىل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، اعرتف بها مؤمتر القمة 

العربية املنعقد يف الرباط سنة 1974 باعتبارها “املمثل الرشعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني،” والنائب عن الفلسطينيني أينام وجدو3ا. وبتاريخ 22 ترشين الثاين/

نوفمرب من العام ذاته، ُمنحت منظمة التحرير صفَة مراقب يف الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، وأضحت ممثَل الشعب الفلسطيني باسم فلسطني. ومثلت املنظمُة فلسطني 

أيًضا يف حركة بلدان عدم االنحياز، ومنظمة املؤمتر اإلسلمي، ويف العديد من املنابر 

واملحافل األخرى، وافتتحت سفارات ومكاتب متثيلية حول العامل. 

يقوم هذا النوع من التمثيل السيايس عىل االعرتاف اإلقليمي والدويل، مستندا عىل 

التمثيل الشعبي الذي حققته منظمة التحرير الفلسطينية سابًقا، والذي احتفى به 

الفلسطينيون، وال سيام ألنه عزَّز استقللية القرار السيايس الفلسطيني والذي خول 

املنظمَة من التفاوض عىل االتفاقات السياسية وإبرامها باسم الشعب الفلسطيني، كام 

حصل الحًقا يف اتفاقات أوسلو يف تسعينات القرن املايض.
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مسألة التمثيل الفلسطيني: االنتخابات مقابل اإلجامع
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»ومن املهم ... أن نحدد دوَر منظمة التحرير تجاه 
السلطة الفلسطينية وإحياء مكانتها التمثيلية من 

خلل تفاعل الفلسطينيني وانخراطهم.«

https://al-shabaka.org/focuses/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%b9/
https://al-shabaka.org/focuses/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%b9/
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4923
https://muse.jhu.edu/chapter/2150128
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/63D9A930E2B428DF852572C0006D06B8
https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://al-shabaka.org/ar/author/nijmehali/


إن رشعيُة التمثيل، بالنسبة إىل حركة تحررية مثل منظمة التحرير الفلسطينية، كانت 

رضورية إلنشاء الحركة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، بالتزامن مع إعادة بناء الهوية 

الفلسطينية وإرشاك الشعب الفلسطيني يف مرشوٍع وطني سيايس واحد. وال بد من 

التأكيد أن هذا التمثيل تحققَّ من خلل االنخراط ونيل االعرتاف وليس من خلل 

االنتخابات )انظر أيًضا ما كتبه معني رباين يف هذه الحلقة النقاشية(. ومل يشكك أحٌد 

يف الصفة التمثيلية ملنظمة التحرير حتى بدأت، كام رأى البعض، بالتخيل عن مطالب 

الشعب الفلسطيني الوطنية.

انقطاع منظمة التحرير الفلسطينية عن الشعب الفلسطيني

ظلت منظمة التحرير الفلسطينية تسعى حتى العام 1988 إىل متثيل الفلسطينيني كافة، 

وإىل تعبئتهم للمشاركة يف تحرير فلسطني، ولكن التخيل التدريجي عن ذلك الهدف 

بدأ يف 1974 عندما تبنت املنظمة برنامج النقاط العرش الذي ينص عىل استعدادها 

يف إقامة سلطٍة وطنية “عىل أي جزء من األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها” إىل 

أن يتحقق الهدف النهايئ املتمثل يف تحرير األرض الفلسطينية كاملًة. غري أن اجتامع 

املجلس الوطني الفلسطيني املنعقد يف 1988 كان مبثابة القبول الرسمي بحل الدولتني، 

الذي يختزل فلسطني والفلسطينيني جغرافيًا ودميغرافيًا، كحل نهايئ للرصاع الفلسطيني-

اإلرسائييل.

لقد شكَّل تأسيُس السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن املناطق املحدودة املتفق عليها 

مع إرسائيل مبوجب اتفاقات أوسلو مرحلًة بارزة يف تحول منظمة التحرير الفلسطينية 

وجلبت معها تحديات جديدة. فبينام ظلت املنظمُة املمثَل الرشعي الوحيد للشعب 

الفلسطيني رسميًا، إال أن الشكوك حول مدى متثيلها السيايس كانت تتنامى خصوصا يف 

ظل انتقال ثقل النشاط السيايس إىل األرايض الفلسطينية املحتلة يف 1967. وبعد أن كان 

من املفرتض أصًل بالسلطة الفلسطينية أن تعمل ككياٍن إداري لخمس سنوات فقط، 

أضحت واقًعا سياسيًا دامئًا يعتمد عىل الناخبني املقيمني يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهكذا، وباإلضافة إىل إقصاء الفلسطينيني يف إرسائيل، جرى تهميش فلسطينيي الشتات 

يف املنظومة السياسية الجديدة وتهميش مشاركتهم وانخراطهم يف مؤسسات منظمة 

التحرير. أضف إىل تفريغ املنظمة من صلحياتها وانتقال صنع القرار إىل السلطة 

الفلسطينية ومؤسساتها بالرغم من أن رئيس املنظمة ورئيس السلطة كانا شخًصا واحًدا 

)يارس عرفات حتى وفاته يف 2004، ثم َخلَفه محمود عباس(.  بعد أوسلو، فقدت 

منظمة التحرير هدفها األسايس املتمثل يف التحرير، ومعها رشيحة عريضة من الشعب 

الفلسطيني، اللجئون. وهيمنت السلطة الفلسطينية عىل املشهد السيايس الفلسطيني، 

ودشنت مرحلًة جديدًة من بناء الدولة والحوكمة واملواطنة، دون ان يكون معظم 

الشعب الفلسطيني جزًءا منها.

وهكذا فإن مسألة التمثيل تتجاوز اختزالها بعدد املقاعد وتقاسم السلطة، وتعنى 

بالحسم حول أي رشيحٍة من الشعب الفلسطيني تسعى املنظمة والسلطة لتمثيلها، وأي 

مرشوٍع سيايس تسعى املنظمة إىل تحقيقه، وهو األهم. من املمكن، بحسب التعريف 

التقليدي للتمثيل السيايس، أن تُعزِّز اإلصلحات الهيكلية املكانَة التمثيلية ملنظمة 

التحرير4، إال أن السؤال يظل قامئًا حول ما إذا كانت املؤسسات التي سيُعاد هيكلتها 

ستمثل حًقا مطالب الفلسطينيني بالحرية وتقرير املصري.

4. تعريف التمثيل السيايس الذي وضعته هانا بيتكني وربطت فيه التمثيَل بالدميقراطية والتفويض واملحاسبة من خلل االنتخابات هو التعريف السائد، ولكنه يعرض منوذًجا واحًدا للتمثيل السيايس 

ويستبعد النامذج األخرى.

5. يقرتح هشام رشايب نظرية األبوية الجديدة لفهم السلطة كُمركٍّب نظري “يشغل الفراغ الواقع بني األبوية التقليدية والحداثة”، ويقدم رشًحا نظريًا للسلطة يف املجتمعات غري الغربية.

إصالح منظمة التحرير الفلسطينية: العودة إىل املايض أم امليض نحو املستقبل؟ 

ل وعىل نظامها  يرتكز املبنى الحايل ملنظمة التحرير الفلسطينية عىل ميثاقها املعدَّ

األسايس الصادر يف 1968 بعد سيطرة فصائل املقاومة الفلسطينية عىل املنظمة. 

وكان التعديل الرئييس الذي أدخلته تلك القيادة الجديدة يقتيض تحويل املجلس الوطني 

الفلسطيني من نظام االنتخاب التمثييل املبني عىل ُحكم األغلبية، إىل نظام الحصص 

واتخاذ القرارات باإلجامع،  وقد اعتُمد أسلوب اإلجامع تعزيزًا للوحدة السياسية ودرئًا 

للخصومة والصدامات، ولضامن أال تتمكن املجموعات املرتبطة باألنظمة العربية من 

تقويض العملية السياسية. فضًل عىل أن عقد انتخابات دميقراطية كان أمرًا صعبًا للغاية 

نظرًا لتشتت الفلسطينيني وعيشهم يف كنف دول مختلفة.

كان اتباع اإلجامع يف اتخاذ القرارات مناسبًا لطبيعة منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة 

للمجموعات الثورية العديدة املنضوية تحتها، ومناسبًا أيًضا لسياق رسيع التغري والتقلب 

م السعي لتحقيق األهداف عىل االختلفات األيديولوجية. علوًة عىل أن تحقيق  ألنه قدَّ

اإلجامع اعتمد عىل التفاوض واالتفاق بني األحزاب كافة، وأتاح بذلك الفرصَة لتمكني 

األحزاب واملجموعات الصغرية مثل النساء واالتحادات. غري أن الِفكر الَنظري ال يعكس 

الواقَع بالرضورة، وال سيام حني يتعلق بالسلوك السيايس للمجتمعات الجمعية مثل 

املجتمع الفلسطيني.

إن فهم السياسة يف املجتمع الفلسطيني يقتيض فهَم البُنية االجتامعية العربية. ويف هذا 

الصدد، يُؤكد أستاذ علم االجتامع، حليم بركات، أن املجتمع العريب مرآٌة لألرسة، حيث 

صارت األحزاب والفصائل الفلسطينية مبثابة األرسة الجديدة ألعضائها الذين نقلوا هرمية 

السّن والطاعة من األب يف اإلطار األرسي إىل القائد يف اإلطار الحزيب5. وهكذا، وبالرغم 

من تطور الحركة الوطنية الفلسطينية والتحول عن منوذج األرسة السياسية الذي ساد 

قبل العام 1948، حني هيمنت عائلتا الحسيني والنشاشيبي عىل املشهد، إال أن السلوك 

السيايس مل ينضج كثريًا. وهذا أثَّر يف الطابع التمثييل ملنظمة التحرير، ويُعلِّل قلَة الوجوه 

واألسامء الجديدة يف املناصب القيادية.

ولهذا أتاح نظاُم الحصص وأسلوب التعيني، يف الواقع العميل، هيمنَة األحزاب السياسية 

القوية يف منظمة التحرير، وال سيام حركة فتح. واستدام أيًضا الهرميات االجتامعية من 

خلل تعيني األشخاص “املناسبني” وفًقا للمعايري السائدة يف املجتمع الفلسطيني، وأفىض 

إىل تهميش النساء والشباب والفصائل الجديدة واملعارضني لقرارات منظمة التحرير 

السياسية. وهكذا، فإن للنموذج السيايس القائِم عىل اإلجامع جانبًا سلبيًا يتجىل يف خطر 

هيمنة حزب واحد عىل سائر األحزاب األخرى، حتى إن الكثريين ينظرون إىل منظمة 

التحرير وحركة فتح كوجهني لعملة واحدة.
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»إذا اختارت ]منظمة التحرير[ أن تتصدر لجهود 
إقامة الدولة، فينبغي أن تعكس آلية االنتخابات 

التنوَع الداخيل الذي يخلق ثقافة الحوار 
واالختلف والتنافس السيايس.«

https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9/
https://ecf.org.il/media_items/995
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ساهم عدم التغيري يف بنية منظمة التحرير الفلسطينية وجمودها يف تركز السلطة يف 

يد الحفنة ذاتها من املجموعات واألفراد، وخصوصا يف ظل انعدام عقد للنتخابات أو 

مبادرات لتوسيع قاعدة اإلجامع الستيعاب حركات أخرى، كحامس التي متثل عدًدا كبريًا 

من الفلسطينيني ولكنها تعارض سياسات املنظمة، رغم موقفها الذي أخذ يلني عىل ما 

يبدو )أنظر ورقة بلل الشوبيك يف “استعادة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة إرشاك 

الشباب”(. 

هذا بدوره أدى إىل عدم ضخ دماء جديدة إلنعاش املجلس الوطني الفلسطيني أو 

مؤسسات املنظمة األخرى مثل اللجنة التنفيذية واملجلس املركزي. ومل تُعقد انتخابات 

للمجلس الترشيعي الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة وال انتخابات رئاسية منذ 

االنقسام بني حركتي فتح وحامس يف 2007 )مل تتعطل االنتخابات املحلية واستمرت يف 

االنعقاد(.

تعود هذه الحال بالرضر عىل فاعليَة النظام السيايس، وتنال من رشعية منظمة التحرير 

الفلسطينية نفسها. لذا، فإن إصلح املنظمة متطلٌب أسايس إذا أرادت أن تكون أكرث 

متثيًل وأن تستعيد رشعيتها عند الشعب الفلسطيني. ومن الجدير بالذكر أنه باإلضافة 

إىل تعطل االنتخابات الترشيعية أو توسيع عضوية املجلس الوطني الفلسطيني ليشمل 

مجموعات بارزة جديدة، مثة ازدواجية وتركّز بنيوي للسلطة يف مؤسسات منظمة 

التحرير، حيث تتقاسم اللجنة التنفيذية واملجلس املركزي وظائف مشرتكة، وترتكز 

السلطة يف هذين الجهازين، وال سيام اللجنة التنفيذية، عىل حساب املجلس الوطني 

الفلسطيني. وينبغي النظر يف إعادة توزيع السلطة ضمن أي جهود إلصلح املنظمة، مع 

مراعاة تفكيك اللجنة التنفيذية واإلبقاء عىل املجلسني الوطني واملركزي.

تقرتح العديد من املبادرات الرامية إلصلح منظمة التحرير أَطرًا عمليًة لعقد االنتخابات 

وتوزيع السلطة. غري أن معظم تلك املبادرات تفتقر إىل نقاش متعمق حول طابع 

املنظمة ودورها ووظائفها، واألهم من ذلك كله، برنامجها السيايس. فل بد من تحديد 

ماهية منظمة التحرير - حركة تحرير أم منظمة مكرسة لبناء الدولة أم مزيج من هذا 

وذاك - وإال فإنها ستغدو كيانًا فارًغا ذا مؤسسات وهمية. ومن املهم أيًضا أن نحدد دوَر 

منظمة التحرير تجاه السلطة الفلسطينية وإحياء مكانتها التمثيلية من خلل تفاعل 

الفلسطينيني وانخراطهم. ولن تُثمر اإلصلحات الهيكلية واالنتخابات دون اتخاذ هذه 

الخطوات األساسية.

تستأثر منظمة التحرير الفلسطينية مبنزلٍة أساسية يف الذاكرة الجمعية الفلسطينية، 

إضافًة إىل كونها منظمًة جامعًة تضم تحت مظلتها لفيًفا من األحزاب السياسية 

الفلسطينية واملنظامت الشعبية واألعضاء املستقلني. فلطاملا كانت منظمة التحرير 

الوطَن القومي للشعب الفلسطيني الذي يستوعب آمالهم وأحلمهم وتطلعاتهم، وهي 

مل تنشأ كمنظمة سياسيٍة يف بادئ األمر وإمنا كحركة تحرر ذات طابع هرمي وعسكري. 

وعندما انتقلت إىل تأسيس دولة فلسطينية، وجدت نفسها عالقًة يف العملية االنتقالية 

من التحرير الوطني إىل بناء الدولة، وفقدت الفاعلية يف مؤسساتها ووظائفها.

إن حلَّ رشعية التمثيل السيايس الفلسطيني ال يكمن يف إلغاء منظمة التحرير 

الفلسطينية أو تفكيك السلطة الفلسطينية، وال يكمن يف عقد انتخابات جديدة أو 

إدخال إصلحات تنظيمية تستند عىل ُحكم األغلبية أو اإلجامع، بل يكمن يف تحديد 

طابع املنظمة وهويتها، أهي حركة تحرر أم منظمة مكرسة لبناء الدولة؟ هذا هو 

السؤال املُلح الذي ال بد من اإلجابة عليه.

إذا أجابت منظمة التحرير عن هذا السؤال، وكانت مستعدًة ملواجهة التحدي املتمثل يف 

إعادة هيكلتها، سيكون النموذج الفيدرايل حينها أحد الخيارات املطروحة لقدرته الكامنة 

عىل تعزيز التمثيل املحيل وتفعيل املجتمعات املحلية الفلسطينية عىل اختلف مواقعها 

السياسية والجغرافية. فضًل عىل أنه يُنشئ شبكًة قيادية شعبية.

االنتخابات آلية عملية تعكس إرادَة الشعب وانخراطَه يف نظاٍم سيايس معني. وإذا 

اختارت منظمُة التحرير إعادَة هيكلتها كحركة تحرر، فينبغي آللية التمثيل املُختار 

أن تركز عىل الوحدة الداخلية وبناء اإلجامع الفلسطيني من أجل تقليل الصدامات 

الداخلية. وأّما إذا اختارت أن تتصدر لجهود إقامة الدولة، فينبغي أن تعكس آلية 

االنتخابات التنوَع الداخيل الذي يخلق ثقافة الحوار واالختلف والتنافس السيايس.

ال توجد صيغٌة سحرية إلجراء االنتخابات أو تحقيق التمثيل، وإمنا ال بد من تحديد 

الغرض من منظمة التحرير الفلسطينية، وآلية االنتخابات ومبنى املنظمة وقدرتها عىل 

التمثيل. واألهم من ذلك كله هو استعادُة ثقِة الشعب الفلسطيني يف مؤسساته ويف 

نفسه كفاعٍل سيايس، وهو أمٌر أسايس للمشاركة املدنية واالنخراط بقدر ما هو أسايس 

لتعزيز الشعور باالنتامء.
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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.

الدكتورة نجمة عيل تعمل زميلة يف املركز الوطني لدراسات السلم 

والرصاع يف جامعة أوتاغو، ومحارِضة يف برنامج الدراسات العليا يف فض 

النزاعات بجامعة أوتاغو التقنية. تركز يف بحوثها عىل املقاومة والِحراك 

داخل املجموعات املضهدة، وال سيام يف أوساط الناشطني الفلسطينيني يف 

إرسائيل. وتطرح يف تلك البحوث منظوًرا نقديًا حول دراسة املقاومة والثورة 

يف املجتمعات غري الغربية وتتحدى اإلطار الليربايل الكلسييك للمواطنة. 

وتتناول أيًضا االسرتاتيجيات التي تستخدمها الفئات املضطهدة واملهمشة 

يف مقاومة االستعباد، وتنطبق بذلك عىل فئة النساء واألقليات واللجئني 

واملهاجرين. 

https://al-shabaka.org/ar/author/nijmehali/

