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كلمة املديرة العامة للشبكة
ــبات  ــل مناس ــال ُقبي ــيخ االحت ــة لترس ــا الرامي ــت إســرائيُل جهوده ضاعف

ـرى الســنوية الرئيســية لفلســطني والفلســطينيني فــي عامــي ٢٠١٧  الذـك

ــح  ــة حملــو مصطل ــي الســنة الفائت ــة ف ــت جهــوًدا مكثف ــث بذل و٢٠١٨، حي

”االحتــال“ مــن اخلطــاب العــام، بينمــا ضاعفــت نشــاطها االســتيطاني، 

ـرت لتشــغَل مراكــَز رئيســيًة فــي جلــان األمم املتحــدة بينمــا كانــت  وانـب

الســلمي. واحلــراك  التعبيــر  حريــة  وتقمــع  الدولــي  القانــون   تنتهــك 

املؤسســات  داخــل  املتزايــدة  الفوضــى  وْقــع  علــى  ذلــك  كل  حــدث 

الفلســطيني، وتفاقــم  للشــعب  السياســي  الفاعــل  أنهــا  عــي  َتدَّ التــي 

وال  وفتــح.  حمــاس  الرئيســيني،  السياســيني  احلزبــني  بــني  االنقســام 

مــدة  منــذ  انتهــت واليتهــا  قيــادةٌ  الفلســطينيَة  الســلطَة  ر  تســيِّ ـزال  ـت

علــى  الهيمنــة  فــي  بدورهــا  الفلســطينية  الســلطة  طويلــة. واســتمرت 

ــة  ــن الناحي ــؤولٌة أمامهــا م ــي هــي مس ــة التحريــر الفلســطينية الت منظم

أـمـّس  يحتاجهــا  الــذي  لشــعبها  احلمايــة  توفيــر  مــن  النظريــة. وبــدال 

 احلاجــة، واصلــت الســلطة الفلســطينية تعاونهــا األمنــي   مــع إســرائيل.

املجتمــع  ثبــات  هــو  الفلســطيني  املشــهد  فــي  املشــرق  الوجــه 

اإلنســان  حقــوق  دعــم  علــى  والدولــي،  الفلســطيني  املدنــي، 

التعبيــر  حريــة  علــى  القاســية  الهجمــات  مــن  بالرغــم  وصمــوده 

االســتثمارات  وســحب  املقاطعــة  حركــة  علــى  ســيما  وال  والنشــاط، 

الفلســطينية. القيــادة  ذات  العامليــة   )BDS( العقوبــات  ـرض   وـف

تركــز الشــبكة، كمنظمــة تتوســط بــني املجتمــع املدنــي والوســط األكادميــي 

واضعــي  إلرشــاد  الضــروري  السياســاتي  اخلطــاب  علــى  واحلكومــة، 

السياســات وعمــوم اجلمهــور )انظــر القســم ١(. يتكــون فريــق موظفــي 

الشــبكة فــي الوقــت احلالــي مــن ثاثة موظفــني متفرغني وثاثــة آخرين غير 

 متفرغــني. ويتــوزع هــؤالء املوظفــون علــى مواقــع اســتراتيجية )القســم ٢(.

ــاتيون  ــذ ٢٠١٥، ويعكــف األعضــاء السياس ــت الشــبكة بنســبة ٣٠٪ من َن

اجلــدد علــى تعزيــز مجــاالت اخلبــرة احلاليــة، وتوفيــر التغطيــة فــي مناطــق 

جغرافيــة إضافيــة )انظــر القســم ٣(. ازداد وصــول الشــبكة أيًضــا مــن 

ـرأي املنشــورة فــي وســائل إعــام عربيــة وإجنليزيــة،  خــال مقــاالت اـل

واالســتخدام املتنامــي لوســائل اإلعــام االجتماعيــة اإلجنليزيــة والعربيــة، 

واملشــاركة فــي فعاليــات عديــدة فــي أماكــن مختلفــة، وترجمــة احملتــوى 

.)٤ )القســم  أخــرى  الفرنســية واإليطاليــة ولغــات  إلــى   السياســاتي 

ــم علــى  ــة تؤهلهــا لطــرح التحليــل القائ ــا، مبكان تســتأثر الشــبكة، عموًم

حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي الــذي يحتاجــه مجتمــع السياســات 

كبديــل للخطــاب اإلســرائيلي، وخلدمــة املجتمــع املدنــي فــي عملــه املناهــض 

العــادل  الســام  تأمــني  دون  العاقــات  تطبيــع  إلــى  الراميــة  للجهــود 

ــي  ــة ف ــي الشــهادات املنقول ــل الشــبكة ف ــر لعم ــى التقدي ــم. ويتجل والدائ

هــذا التقريــر عــن املســتفيدين مــن مخرجاتنــا، وفــي ترتيبنــا الثابــت فــي 

.)Global Go To Think Tank( مؤشــر مراكــز الفكــر العامليــة 

نحــن عازمــون فــي الشــبكة علــى حتقيــق املزيــد فــي العــام ٢٠١٧ ومــا بعده. 

واســمحوا لــي أن ُأعبِّــَر عــن شــكري وشــكر مجلــس األمنــاء واملوظفــني لــكلِّ 

ــن أعضــاء وشــركاء وداعمــني ومتبرعــني أكارم لكــي تصــل  ــن ســاهم م َم

الشــبكُة إلــى مــا وصلــت إليــه اليــوم.

نادية حجاب
املديرة العامة للشبكة
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لقد تابعُت التقدَم الذي أحرزته الشبكة، ورأيت كيف عملت بثبات على إيصال 
بة إلى اخلطابني العاملي واحمللي. وكان  األصوات السياساتية الفلسطينية املغيَّ

من دواعي سرور مركز كارنيغي أن يستفيد من العديد من الباحثني واحملللني في 
الشبكة في إصدار أحدث منشوراته حول الفلسطينيني.

مروان املعشر،      
“      نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسام الدولي

“
1. خيارات ورؤى سياساتية

تتحــدى حتليــات الشــبكة وتوصياتهــا السياســاتية املبنيــة 
علــى البراهــني، املســلماِت الســائدَة فــي فلســطني وأوســاط 
ــاول الكثيــُر مــن منشــوراتها  الفلســطينيني. وفــي حــني تتن
تظــل  فإنهــا  حينهــا،  فــي  الراهنــة  األحــداث والقضايــا 
تنطبــق حتــى مــع مــرور الزمــن. وهــي تســتبق األحــداث 
ــأنها )انظــر القســم ٦  ــر اخلطــاب الســائد بش بهــدف تغيي
لاطــاع علــى قائمــة وافيــة بعناويــن املنشــورات فــي الفتــرة 

٢٠١٠ إلــى ٢٠١٦(.

تناولت الشبكة في حتليلها االقتصادي في العام
٢٠١٦، علــى ســبيل املثــال، تدهــوَر القطــاع الســياحي فــي 
ــبًا  ــة القدميــة، واقترحــت ُس القــدس الشــرقية وأســواق املدين
لتحــدي العقبــات التــي تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية 
التنميــة  حتقيــق  علــى  املدينــة  قــدرة  اســتعادة  بهــدف 
االقتصاديــة احملــدودة املمكنــة فــي ظل االحتال. واســتمرت 
الشــبكة فــي هــذا املســار فــي ٢٠١٧، وأبــرزت فــي حتلياتهــا 
ــة لتوظيــف الغــاز سياســًيا مــن  اجلهــوَد اإلســرائيليَة املبذول
أجــل فــرض التبعيــة وتشــجيع التطبيــع، والتداعيــات علــى 

قطــاع غــزة، وُســبل مواجهــة هــذه التدابيــر. 

تنــاوَل محللــو الشــبكة أيًضــا قضايــا الاجئــني، وبحثــوا فــي 
موضوعــات مــن قبيــل حيــرة الفلســطينيني فــي ســوريا بــني 
ــد، ومشــكلة  ــام األس ــد نظ ــاد السياســي وتأيي ــف احلي موق
اقتصــار البحــوث حــول الاجئــني الفلســطينيني إلــى حــٍد 
كبيــر علــى املخيمــات. وتنــاول احملللــون التاريــَخ الشــفوي 
ــر،  ــزوح التهجي ــة الن ــف ميكــن اســتخدامه كأداة ملقاوم وكي
ــَن وعــُد بلفــور عمليــًة لقمــع الثقافــة الفلســطينية  وكيــف دشَّ
ال تــزال مســتمرًة حتــى يومنــا هــذا. وأولــوا اهتمامهــم أيًضــا 
تقلــص  قضيــة  بالتغطيــة، وهــي  حظيــت  قلمــا  لقضيــٍة 
الفضــاء املدنــي التــي يواجههــا الفلســطينيون املواطنــون 

فــي إســرائيل.

نشــرت الشــبكة حتليــاٍت رصينــًة فــي ٢٠١٦، وال ســيما 
حــول التطــورات السياســية، وتناولــت مجموعــًة متنوعــة 

بحــث  الفلســطينيني.  حلقــوق  املهمــة  املوضوعــات  مــن 
احملللــون فــي املخططــات اإلســرائيلية غيــر املعروفــة نســبًيا 
ـراغ مدينــة القــدس مــن ســكانها  والتــي تســعى إلــى إـف
الفلســطينيني لضمــان أغلبيــة يهوديــة، وفــي حتــول أمريــكا 
ــى املســعى  ــة عل ــه املرجح ــني وتداعيات ــى اليم ــة إل الاتيني
الفلســطيني مــن أجــل تقريــر املصيــر وحقــوق اإلنســان. 
وتناولــت حتليــات أخــرى املشــهد الفلســطيني بعــد عبــاس، 
وتأملــت فــي ســيناريوهات الوضــع الراهــن املختلفــة التــي ال 

ــر. يبشــر أيٌّهــا باخلي

ــن  ــة التضام ــة حلرك ــو الشــبكة الفــرَص املتاح ــاول محلل وتن
ــل ممارســة الضغــط بشــأن شــركة  ــع فلســطني مث ــة م العاملي
اإلســرائيلية  التهديــدات  وتدارســوا  سيســتمز.  إلبيــت 
مواجهتهــا،  وكيفيــة  اإلنســان  حقــوق  عــن  للمدافعــني 
وكذلــك الُســبل ملناقشــة القضايــا الصعبــة التــي تواجــه 

باطــراد. املتناميــة  املقاطعــة  حركــة 

اســتهلت الشــبكة العــام ٢٠١٧ مبقالــة أولــى مــن سلســلة 
مقــاالت تناقــش إعــادَة تأطيــر الروايــة الفلســطينية، ومنهــا 
علــى ســبيل املثــال مســألُة التمســك باخلــط األخضــر بغــض 
ــًة واحــدة أو  النظــر عــن النتيجــة النهائيــة ســواء كانــت دول

دولتــني.

ــعت الشــبكة نطــاق تواصلهــا بــدًءا فــي ٢٠١٦ مــن خــال  وسَّ
مصممــة خصيًصــا  ـرة  قصـي سياســاتية  ـرات  مذـك إصــدار 
للصحفيــني وواضعــي السياســات، وتوفيــر نقــاط نقــاش 
أساســية وتوصيــات سياســاتية. ومــن تلــك املذكــرات واحــدةٌ 
حــول أوبامــا ومــا كان بوســعه أن يفعلــه لفلســطني فــي أيامــه 
األخيــرة كرئيــس، ومذكــرةٌ حــول التعديــات املزمعــة مليثــاق 
حمــاس. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أخرجــت الشــبكُة موجــزات 
ــا  ــول قضاي ــة وحساســة ح ــابقة مهم مختِصــرة ملنشــورات س
مثــل جتــاوز نقــاش الدولــة والدولتــني والتنســيق األمنــي 

الفلســطيني اإلســرائيلي.

٢
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http://bit.ly/2ilqpGS
http://bit.ly/2ilqpGS
http://bit.ly/2hwXMqV
http://bit.ly/2hwXMqV
http://bit.ly/2yGVGM9
http://bit.ly/2ijFZnU
http://bit.ly/2ijFZnU
http://bit.ly/2hbXYwK
http://bit.ly/2zIfMsL
http://bit.ly/2hBbQn2
http://bit.ly/2zIfMsL
http://bit.ly/2hBbQn2
http://bit.ly/2AJd9UQ
http://bit.ly/2htI6oB
https://al-shabaka.org/releases/palestine-israel-obamas-final-days/
http://bit.ly/2zJff7T
http://bit.ly/2hsoyAV
http://bit.ly/2iXhs7R
http://bit.ly/2hsoyAV
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تضطلع الشبكة بدوٍر مهم في تعزيز النقاشات ورفد احلوارات السياساتية الراهنة 
املهمة بطيٍف واسع من املنظورات الفلسطينية. أنا أعتمد بانتظام على موجزاتها 

السياساتية عالية اجلودة لاطاع على أحدث التحليات والتوصيات املتعلقة 
بالسياسة الفلسطينية.

مارغريت ديريوس،      
املديرة التنفيذية ملعهد الشرق األوسط للتفاهم     “

“
برزت الشبكة كمصدٍر مهم ُيعنى بالشأن الفلسطيني، ويوصل األصوات 

بة إلى اخلطاب السياساتي في واشنطن وغيرها. لقد ٍبتُّ أعتمد  الفلسطينية املغيَّ
على خبراء الشبكة للحصول على حتليات متمعنة وآنية حول مجموعة واسعة 

من املواضيع املتعلقة بفلسطني وإسرائيل والصراع العربي اإلسرائيلي.
خالد اجلندي،     

زميل، مركز سياسات الشرق األوسط،     
مؤسسة بروكينغز    “

“
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ُتعد جتربُة الشبكة مصدر إلهام، 
حيث أصبحت في فترة قصيرة 
منظمًة بحثية وفكرية يقصدها 

األفراد واملنظمات العاملون على 
حقوق اإلنسان الفلسطيني وتقرير 
املصير. وال بد من قراءة حتليات 
الشبكة وتعقيباتها احملفزة للفكر 

والتي توصل التجارب املتنوعة التي 
يعيشها الفلسطينيون حتت االحتال 

وفي الشتات.
إميي شعان،

الرئيسة التنفيذية، 
“جمعية العون الطبي للفلسطينيني

“

2. توزيع الفريق السياساتي في مواقع استراتيجية 

عــززت الشــبكة فريقهــا السياســاتي بتعيــني زميــل إضافــي 
فــي 2016، ووزعــت الفريــق توزيًعــا اســتراتيجًيا فــي مواقــع 
رئيســية. تغطــي الزميلــة السياســاتية نــور عرفــة رام اللــه 
والقــدس، بينمــا يغطــي الزميــل السياســاتي طــارق بقعونــي 
نيويــورك وواشــنطن، فــي حــني انتقلــت املديــرة العامــة ناديــة 
حجــاب إلــى لنــدن فــي 2016، وانتقــل مديــر برامــج الشــبكة 
عــاء الترتيــر إلــى جنيــف، ويســتمر كاهمــا فــي تطويــر 

عاقاتهمــا الوثيقــة بالواليــات املتحــدة وفلســطني. 

يركــز الفريــق علــى التواصــل والتوعيــة واملشــاركة حتــى وهــو 
ــى ســبيل  ــاج التحليــات السياســاتية. فعل ــى إنت يعمــل عل
املثــال، تواصلــت نــور عرفــة أثنــاء البحــث الــذي أجرتــه 
لكتابــة مقاليهــا بخصــوص القــدس - املخططات اإلســرائيلية 
املســتقبلية للمدينــة وكذلــك اســتراتيجيات إنعــاش االقتصــاد 
ــر وحــدة  ــار مثــل محافــظ القــدس، ومدي – مــع مســؤولني كب
مدنــي  مجتمــع  الرئاســة، ومنظمــات  ـوان  دـي فــي  القــدس 
مــع  شــراكات  أيًضــا  وأقامــت  أعمــال.  ورجــال  عديــدة، 
منظمــات فــي القــدس لنشــر النتائــج، وتضمنــت عقــد حلقــة 
نقاشــية بالشــراكة مــع معهــد كينيــون، واملكتبــة التعليميــة، 

ــدس. ــة الق ــي جامع ــدس ف ــز دراســات الق ومرك

مــن  ـرة  ـود زاـئ بوـف التقــت عرفــة  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  و 
املتحــدة،  اململكــة  مــن  األمريكــي، وبرملانيــني  الكونغــرس 
ومســؤولني ودبلوماســيني أوروبيــني وغيرهــم. وأدارت حلقــات 
ــن الوفــود  ــدة مســتديرة مبشــاركة كبيــرة م ــى مائ ــية عل نقاش
الدوليــة فــي فلســطني، ومنهــا حلقــٌة نقاشــية عقــدت فــي 
ــة هاينريــش  نيســان/أبريل 2016 برعايــة الشــبكة ومؤسس
بــول األملانيــة بشــأن متطلبــات االحتــاد األوروبــي بوضــع 
ــا  ــة أيًض ــت عرف ــى منتجــات املســتوطنات. تلق ــات عل عام
فــي  ـرات  عمــل ومؤمـت فــي ورش  للتحــدث  ـرة  كثـي طلبــات 
فلســطني وخارجهــا، وبعضهــا كان باســتضافة األمم املتحــدة 
كارتــر  ومركــز  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  الدولــي  والبنــك 

وغيرهــا.

http://bit.ly/2yGVGM9
http://bit.ly/2yGVGM9
http://bit.ly/2idF5ar
http://bit.ly/2yGVGM9
http://bit.ly/2yGVGM9
https://www.youtube.com/watch?v=COCDN9WZW3I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=COCDN9WZW3I&feature=youtu.be
https://al-shabaka.org/talks/nur-arafeh-joins-intl-conf-question-jerusalem/
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فــي  للتحــدث  طلبــات  باســتمرار  بقعونــي  طــارق  تلقــى 
ــا فيهــا مؤمتــر غــزة املنعقــد فــي جامعــة  محافــل مختلفــة، مب
جــورج واشــنطن. وكان مــن بــني املتحدثــني فــي نــدوة نظمهــا 
اخلالــدي  رشــيد  بــإدارة  الفلســطينية  الدراســات  معهــد 
ومشــاركة احمللــل فــي الشــبكة معــني ربانــي لدراســة أثــر 
التحالفــات املتغيــرة وعــدم االســتقرار اإلقليمــي فــي الشــرق 
األوســط علــى نهــج الواليــات املتحــدة فــي التعامــل مــع 
 ،٢٠١٧ مســتهل  وفــي  اإلســرائيلي.  الفلســطيني  الصــراع 
كان بقعونــي املتحــدث الرئيســي فــي املؤمتــر نصــف الســنوي 
ملنظمــة الصــوت اليهــودي مــن أجــل الســام. وســاهم مبقاالتــه 
فــي وســائل إعاميــة مثــل هافينغتــون بوســت، ذا هيــل، 
اجلارديــان، ذا نيشــني، اجلزيــرة، وأجــرى مقابــات مــع اجلزيــرة 

ودويتشــه فيلــه.

ـوات اتصــال مــع  وباإلضافــة إلــى ذلــك، أنشــأ بقعونــي قـن
هيئــات معنيــة بالسياســات مثــل مؤسســة كارنيغــي، وأقــام 
عاقــات وطيــدة مــع منظمــات مدنيــة نشــطة فــي الواليــات 
املتحــدة مثــل معهــد الشــرق األوســط للتفاهــم، والصــوت 
ــل  ــن أج ــة م ــة األمريكي ــل الســام، واحلمل ــن أج اليهــودي م

احلقــوق الفلســطينية، وجلنــة األعمــال الفلســطينية.

حجــاب  ناديــة  إلــى زميلتهمــا  بقعونــي وعرفــة  نضــم  ا   
فــي عــرض التحليــل االقتصــادي والسياســي لاســتعمار 
اإلســرائيلي وجهــود بنــاء الدولــة الفلســطينية فــي نــدوات 
ُعقــدت بحضــور حافــل فــي مؤسســة أمريــكا اجلديــدة ومركــز 

فلســطني فــي واشــنطن العاصمــة.

اغتنمــت حجــاب فرصــَة انتقالهــا إلــى لنــدن فــي إقامــة 
صــات مــع منظمــات املجتمــع املدنــي العاملــة علــى القضيــة 
الفلســطينية ومــع األجهــزة السياســاتية كاملجلــس األوروبــي 
االجتمــاع  فرصــة  لهــا  وأتيحــت  اخلارجيــة.  للعاقــات 
بدبلوماســيني مــن وزارة اخلارجيــة فــي مناســبات عديــدة. 
ــاع  ــا اجتم ــا فيه ــدة مب ــات عدي ــي فعالي ــت للتحــدث ف ودعي
أصدقــاء فلســطني فــي حــزب العمــال الــذي ُعقــد علــى هامــش 

مؤمتــر حــزب العمــال ٢٠١٦ وـغـصَّ باحلضــور.

الشبكة هي مورد أساسي لنا في 
منظمة الصوت اليهودي من أجل 

السام. فقد اعتمدنا منذ تأسيس 
الشبكة لاطاع  منظمتنا على 

على التحليات االستراتيجية 
والذكية والراهنة املستندة إلى جتارب 

الفلسطينيني املعاشة واحتياجاتهم 
امللموسة. لقد غيرت الشبكة الكثير 

بالنسبة لعملنا
ريبيكا فيلكوميرسون،

 املديرة التنفيذية، 
“منظمة الصوت اليهودي من أجل السام

“

https://imes.elliott.gwu.edu/re-engaging-gaza-looking-beyond-politics-toward-future
https://al-shabaka.org/talks/anyone-still-care-palestine/
https://al-shabaka.org/talks/worst-practices-exchanged-policing-surveillance-security-state/
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/foreign-policy/315882-possible-us-embassy-move-to-jerusalem-exposes-facade-of-two
https://www.huffingtonpost.com/tareq-baconi/any-hope-for-french-me-pe_b_10293196.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/palestinian-basic-rights-agenda-trump-170521063950915.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/gaza-israel-war-drums-louder-170328061135195.html
https://www.theguardian.com/profile/tareq-baconi
https://al-shabaka.org/talks/israels-colonial-tide-palestinian-initiatives-shape-future/
https://www.youtube.com/watch?v=viswGsSN9p0
https://al-shabaka.org/talks/israels-colonial-tide-palestinian-initiatives-shape-future/
http://www.lfpme.org/page/LFPME_at_Labour_Party_Conference_2016.php


ما انفكت الشبكة، باعتبارها املؤسسة الفكرية الفلسطينية الرائدة، ترفع صوًتا 
ال غنى عنه في الدفاع عن حقوق الفلسطينيني في الداخل واخلارج. ولعملها 

املؤثر وشبكة خبرائها الواسعة أهميٌة خاصة في رفد النقاش الدائر حول السياسة 
اخلارجية في أوروبا في أوساط واضعي السياسات ومنظمات املجتمع املدني 

على حد سواء.
هيو لوفات، زميل سياساتي،     

املجلس األوروبي للعاقات اخلارجية    “

“

واصلــت حجــاب تعزيــز الشــراكات القائمــة مــع املؤسســات 
الواليــات  فــي  املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات  األكادمييــة 
ــة  ــات تواصلي ــي فعالي ــت ف املتحــدة، حيــث شــاركت وحتدث
عديــدة كورشــة العمــل التــي نظمهــا مركــز دراســات الشــرق 
األوســط التابــع جلامعــة بــراون حــول االجتاهــات املســتقبلية 
شــباط/فبراير  شــهر  فــي  الفلســطينية  الدراســات  فــي 
2016، وفــي فعاليــة عقــدت فــي مقــر احلملــة األمريكيــة 
مــن أجــل احلقــوق الفلســطينية فــي تشــرين األول/أكتوبــر.

شــارك مدير برامج الشــبكة عاء الترتير بانتظام كمتحدث 
أوروبــا  فــي  ـراء  خـب واجتماعــات  عامــة  مناســبات  فــي 
وخارجهــا. فتحــدث فــي اجتمــاع عقدتــه منظمــة أطبــاء بــا 
ــي  ــؤ ف ــل اإلنســاني والتواط ــول العم ــس ح ــي باري ــدود ف ح
ــة  ــا جتــرمي املقاوم ــول قضاي ــال اإلســرائيلي، وح ــار احت إط
واالســتبداد فــي فلســطني فــي معهــد الدراســات العليــا فــي 
جنيــف، وحــول فلسطني/إســرائيل واجلغرافيــا السياســية 
والســلم العاملــي فــي مركــز جنيــف للسياســات األمنيــة، 
وفــي أســبوع جنيــف للســام، وفــي مؤمتــر معهــد جنيــف 
فــي  عامــة  محاضــرًة  الســام. وألقــى  ألبحــاث  الدولــي 

ث فــي  جامعــة جورج-أوغســت )غوتنغــن، أملانيــا(، وحتــدَّ
نــدوة حواريــة فــي معهــد الدراســات السياســية بباريــس فــي 
ــات النظــر  ــول وجه ــي جلســة نقاشــية ح فرنســا، وشــارك ف
املهمــة فــي عمليــة الســام اإلسرائيلية-الفلســطينية ضمــن 
املؤمتــر الســنوي جلمعيــة الدراســات الدوليــة املنعقــد فــي 

ــة. ــدة األمريكي ــات املتح ــور بالوالي ــة بالتيم مدين

ــة األناضــول  ــاة اجلزيــرة ووكال ــة كقن ــائل إعامي أجــرت وس
فــي  الترتيــر  مــع  مقابــات  ويكلــي  عــرب  وصحيفــة 
مناســبات عــدة فــي 2016. وعندمــا كان فــي بالتيمــور، 
أجــرت معــه شــبكة رييــل نيــوز مقابلــة حــول دور الواليــات 
ــي الشــرق األوســط، وحــول  ــة الســام ف ــي عملي املتحــدة ف
ــة  ــي ورش ــا ف ــر أيًض ــارك الترتي االقتصــاد الفلســطيني. ش
مؤسســُة  باريــس  فــي  نظمتهــا  حكوميــة  عمــل وإحاطــة 
املســتوى  اجتمــاع رفيــع  االســتراتيجية، وفــي  البحــوث 
نظمــه املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات 
االســتراتيجية - مســارات ووزارة اخلارجيــة السويســرية فــي 
ــا. ــبل املضــي قدم ــة وُس ــة الوطني سويســرا ملناقشــة املصاحل
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3. توسيع املؤسسة الفكرية الفلسطينية العاملية 

واصلــت الشــبكة اســتقطاب أعضــاء جــدد، ومــن بينهــم 
ــم،  ــني الشــباب، مــن شــتى أنحــاء العال ــد مــن احمللل العدي
وســاعدت بذلــك فــي حتويــل تشــتت الفلســطينيني مــن نقطــة 
ـوة. وبحلــول نهايــة العــام 2016، ضمــت  ضعــف إلــى ـق
بزيــادة قدرهــا %30  الشــبكة 156 محلــًا سياســاتًيا، 
عــن 2015. ومــن املتوقــع أن تنمــو الشــبكة فــي 2017 
بنســبة 20% أخــرى، أي مبعــدل أبطــأ بهــدف التركيــز علــى 
زيــادة مشــاركة األعضــاء، وحتســني التنســيق مــع احملللــني 
ــف مجــاالت اخلبــرة مــن أجــل  ــدان ومختل ــف البل ــي مختل ف

ــات. ــة والسياس ــر السياس ــي تطوي التشــارك ف

ــًدا فــي  تــوزع احملللــون فــي الشــبكة فــي ٢٠١٦ علــى ٢١ بل
الفلســطينية  فــي األرض  نســبتهم  قــارات. وبلغــت  ســت 
ــات  ــي الوالي ــة وداخــل اخلــط األخضــر نحــو ٣١٪، وف احملتل
املتحــدة ٢٩٪، وفــي اململكــة املتحــدة ١٤٪، وفــي لبنــان ٧٪، 
بينمــا تــوزع الباقــون فــي أوروبــا والعالــم العربــي، والبعــض 

ــة.  ــكا الاتيني ــي أســتراليا وأمري ف

The United States: 45

West Bank and Gaza: 39

Palestinian Citizens of Israel: 9

The United Kingdom: 23

Lebanon: 9

Jordan: 5

Switzerland: 5

France: 2

Canada: 3
Other: 16

لقد عكفنا على ترجمة مقاالت 
ر حتليلها املنطقي  الشبكة ألننا ُنقدِّ

والشامل للقضايا املعاصرة من منظور 
احملللني الفلسطينيني. ومن األهمية 

مبكان أن ُنبرَز هذا املنظور املوثَّق 
للحقائق على أرض الواقع والشواغل 

التي تؤثر في الشعب الفلسطيني 
بأسره.

إميان حبيب،
“منسقة وكالة فلسطني اإلعامية، فرنسا

“
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الواليات املتحدة األمريكية 45

الضفة الغربية وقطاع غزة 39

الداخل الفلسطيني احملتل 9 

اململكة املتحدة 23

لبنان 9

األردن 5

سويسرا 5
فرنسا 2

كندا 3
بلدان أخرى 16
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جتــدر اإلشــارة إلــى امتــداِد حضورنــا إلــى ثاثــة بلــدان 
ــا  ــِد حضورن ــا، وتزاي ــل وبلجيــكا وأملاني ــي البرازي أخــرى ه
فــي فلســطني بنســبة ٤٥٪ )مــن ٣٣ عضــًوا إلــى ٤٨ عضــًوا( 
وفــي الواليــات املتحــدة بنســبة ١٥٪ )٣٩ عضــًوا إلــى ٤٥ 
عضــًوا(، وفــي اململكــة املتحــدة بنســبة ٧٧٪ )مــن ١٣ عضــًوا 
إلــى ٢٣ عضــًوا(. وحافظــت الشــبكة علــى شــبه تكافــؤ بــني 
اجلنســني حيــث بلغــت نســبة اإلنــاث والذكــور فيهــا ٤٥٪ 

ــي.  ــى التوال و٥٥٪ عل

جتــدر اإلشــارة إلــى امتــداِد حضورنــا إلــى ثاثــة بلــدان 
أخــرى هــي البرازيــل وبلجيــكا وأملانيــا، وتزايــِد حضورنــا في 
فلســطني بنســبة 45% )مــن 33 عضــًوا إلــى 48 عضــًوا( 
وفــي الواليــات املتحــدة بنســبة 15% )39 عضــًوا إلــى 
45 عضــًوا(، وفــي اململكــة املتحــدة بنســبة 77% )مــن 
13 عضــًوا إلــى 23 عضــًوا(. وحافظــت الشــبكة علــى شــبه 
ــاث والذكــور  ــني اجلنســني حيــث بلغــت نســبة اإلن ــؤ ب تكاف

ــي.  ــى التوال ــا 45% و55% عل فيه

يتركــز أعضــاء الشــبكة منــذ العــام 2015 فــي 12 مجــاال 
ـراء فــي  ـرة. بلغــت نســبة اخلـب أساســًيا مــن مجــاالت اخلـب
الشــؤون السياســية واملفاوضــات نحــو 26%، واخلبــراء فــي 
الدعــوة واملناصــرة السياســية والنشــاط واملجتمــع املدنــي 
اإلنســان والقانــون  حقــوق  مجــال  فــي  ـراء  23%، واخلـب
الدولــي والقانــون 15%، واخلبــراء فــي التنميــة االقتصاديــة 

واالقتصــاد السياســي %15. 
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4. التواصل واملشاركة الفعالة

حــول  تغطيتهــا  نطــاق  توســع  الشــبكة  انفكــت  مــا 
مقــاالت  ُنشــرت  العالــم. وفــي 2016 ومطلــع 2017، 
أعضــاء الشــبكة فــي وســائل إعاميــة مثــل اجلارديــان، 
واإلندبندنــت، وذا هيــل، وهــاف بوســت، واجلزيــرة، وميــدل 
إيســت آي. اســتند الصحفيــون كذلــك إلــى خبــرات الشــبكة 
ــة مقاالتهــم املنشــورة فــي فايــس )انقــر  املتنوعــة فــي كتاب
هنــا وهنــا(، ونيوزويــك ميــدل إيســت. وُنشــرت مقــاالت 
الشــبكة أيًضــا فــي وســائل إعاميــة تابعــة ملنظمــات مدنيــة 
ـرس  ـب إنتــر  اإللكترونيــة،  مثــل موندويــس، واالنتفاضــة 

ســيرفس، وغيرهــا. 

شــهَد العــام 2016 تضافــًرا فــي اجلهــود مــن أجــل االرتقــاء 
مبســتوى تواصــل الشــبكة باللغــة العربيــة. ونتيجــة لذلــك، 
وســائل  فــي  السياســاتيني  احملللــني  كتابــات  ُنشــرت 
ــي  ــار والعرب ــدس واألخب ــل الق ــف مث ــة مختل ــة عربي إعامي
اللغــات  متعــددة  إعاميــة  ووســائل  والســفير،  اجلديــد 
مثــل جدليــة. وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة كبيــرة فــي شــهرة 
الشــبكة وحضورهــا فــي املنطقــة العربيــة، وأعطــى للعديــد 
ــن  ــي اخلــارج والذي ــني ف ــني الفلســطينيني القاطن ــن احمللل م
لكــي  فرصــًة  اإلجنليزيــة  باللغــة  الكتابــة  علــى  درجــوا 

يعرضــوا أعمالهــم باللغــة العربيــة. 

ـرت منشــورات الشــبكة مصــدًرا رئيســًيا للعديــد مــن  وفَـّ
املنشــورات العلميــة، واستشــهدت بهــا العديــد مــن املجات 
 Diplomacy & Statecraft، مثــل  األكادمييــة، 
 International History Review، Geneva
 Peacebuilding Platform، The Journal

 of Commonwealth Literature، Middle
باللغتــني  النشــر  إلــى  وباإلضافــة   .East Report
اإلخباريــة  املؤسســات  قامــت  والعربيــة،  اإلجنليزيــة 
ــة  ــا األصلي ــة مقاالتن ــك بترجم ــن كذل ــات التضام ومجموع
والهولنديــة،  واإلســبانية،  واإليطاليــة،  الفرنســية  إلــى 

والتركيــة، والبوســنية.

اتســع حضــور الشــبكة الرقمــي كثيــًرا فــي العــام 2016، 
إذ ازداد عــدد املعجبــني بصفحتهــا علــى الفيســبوك بنســبة 
ــبة  ــر بنس ــع تويت ــى موق ــا عل ــدد متابعيه 40%، وازداد ع
ــر مــن  ــي بأكث 25%، وازداد عــدد زوار موقعهــا اإللكترون

ــام 2015. ــًة بالع 160% مقارن

ازدهــرت شــعبية الشــبكة دولًيــا فــي العــام 2016، مبــوازاة 
تعاظــم تأثيرهــا العاملــي، كمــا يتجلــى فــي ترتيبهــا علــى 
 Global( العامليــة  الفكــر  مراكــز  مؤشــر  علــى  مؤشــر 
Go To Think Tank(، حيــث حافظــت الشــبكة علــى 
حضورهــا للســنة الرابعــة علــى التوالــي ضمــن فئــة أفضــل 
شــبكة بحثيــة وفكريــة وتبــوأت املركــز اخلامــس والثاثــني. 
تســتند عمليــة التصنيــف علــى مؤشــر مراكــز الفكــر العاملية 
إلــى دراســة اســتطاعية واســعة النطــاق تشــمل أكادمييــني 
ومؤسســات مانحــة ومؤسســات بحثيــة وفكريــة ووســائل 
مجتمعــني  هــؤالء  مدخــات  ُتســتخدم  حيــث  إعاميــة، 
لقيــاس التأثيــر اإلجمالــي واملصداقيــة التــي تتســم بهــا 
ــل  ــى جــودة عم ــل عل ــذا دلي ــف. وه ــد التصني املؤسســة قي

ــا. ــهادةٌ ألعضائه ــبكة وش الش

لطاملا كانت الشبكُة مصدًرا أساسًيا للصحفيني مثلي، حيث يقدم خبراؤها 
السياساتيون حتليات مهمة وسياًقا تاريخًيا للمقاالت التي تفتقر غالًبا 

م بالنسبة للباحثني  إلى الدقة عند تغطية الشأن الفلسطيني. فهي مصدر قيِّ
والصحفيني واحملللني املتأملني في تدقيق املعلومات املغلوطة التي حتفل بها 

الكتابات حول فلسطني والفلسطينيني.

باتريك ستريكاند،       
منتج للمحتوى اإللكتروني، اجلزيرة اإلجنليزية       “
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ب جمهورنا بالترجمة اإليطالية لبعض حتليات الشبكة ألن التحليات بهذا  رحَّ
العمق تكاد تكون معدومًة في وسائل اإلعام اإليطالية. ومن األهمية مبكان أن 
يحيط اجلمهور األوروبي بالسبل املقترحة للخروج من املأزق احلالي وباالعتبارات 

االقتصادية والسياسية املتداخلة التي تقيد احلركة الوطنية الفلسطينية اليوم.

كيارا كروسياتي،        
وكالة أنباء نينا، إيطاليا       “

“
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5. التقرير املالي واجلهات املانحة 

طمحنــا فــي العــام 2016 إلــى حتقيــق زيــادة فــي ميزانيــة 
بالعــام 2015. وبفضــل  الشــبكة مبقــدار 60% مقارنــًة 
ســخاء املانحــني والشــركاء، اقتربنــا مــن حتقيق هــذا الهدف، 
حيــث جمعنــا 268،000 دوالر مقابــل 187،000 دوالر 

فــي 2015. 

بنســبة  البيانــي،  الرســم  ُيظهــر  كمــا  ميزانيتنــا،  نــت 
بلغــت  التــي  املتواضعــة  ببدايتنــا  مقارنــًة   1،245%
20000 دوالر فقــط عنــد تأسيســنا الشــبكة فــي 2009. 
الشــبكة  فــي  املتطوعــني  همــة  علــى  دليــل  خيــر  وهــذا 
وعزميتهــم. ويبــني وصــف أعمــال الشــبكة املعــروض آنًفــا 
النتائــَج التــي اســتطعنا إحرازهــا باالعتمــاد علــى موظفــني 

ـوارد أكثــر.  وـم

لقــد تبوأنــا بفضــل قدرتنــا علــى البقــاء مكانــًة تؤهلنــا 
أخــذت  2017، وقــد  فــي  أكبــر  دعــم  علــى  للحصــول 
ـرص تقــدمي الدعــم  املنظمــات تتواصــل معنــا ملناقشــة ـف
لعملنــا والتشــارك فــي جهودنــا إلعــاء الصوت السياســاتي 
الفلســطيني. ونحن نشــكر كل واحد من داعمينا وشــركائنا 
املذكوريــن فــي القائمــة أدنــاه. فــكلُّ تبــرع قدمــوه ســاهَم في 
هــذا احليــز املهــم للنقــاش والتحليــل فــي مجــال السياســات 
واالســتراتيجيات البديلــة دعًمــا للمســعى الفلســطيني مــن 

ــة واملســاواة.  أجــل احلريــة والعدال
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املانحون الرئيسيون
عبد املحسن القطان 
جون وهرنيتا غوليت 

ماري نزال البطاينة 
ِفريد حديد 

زينة جردانة 
نبيل القدومي

املؤسسات املانحة 
صندوق روكفلر براذرز 
مؤسسة حسيب الصباغ 

مؤسسة السالم يف الرشق األوسط 
مؤسسة هايرنيش بول

املانحون الداعمون 
جيفري أبرامز 

دميا عصفور 
سلمى حرب 

إدي باول 
نجوى القطان 

سايل تيمبسون 
صالح ياسني 

باتريشيا آن آبرهام 
مورين عيل 
صبحي عيل 

فرانك بامبريجر 
عمر مهداوي وهيلدا دن 

عيد مصطفى 
لوال نشاشيبي غريس 

ماريفيلام أونيل 
دينا القدومي 

سامح سبعاوي 
غريس سعيد 

إدوارد طومسون

املانحون الدامئون 
سامر عبد النور 

عيل أبو نعمة 
رباب عبد الهادي 

ديان أدكني 
زينة عزام 

أنيس عزوين 
سام بحور 

لينا وسامي البنا 
ألني بطارسة 

سمر بطراوي 
كامل باُلطة 
زيك بولس 
ديانا بطو 

ليىل حجاب كابل 
رفائيل كاليس 

سيندي وكريغ كوري 
باسم الزبيدي 
نورا عريقات 

هاين فارس 
مريين غصني 
شرينا غلوك 
جويس جني 
أحمد حالق 

زها حسن 
فيكتور قطان 
أسامة خليل 

نورا ليسرت مراد 
لورانس هاميلتون 

ماريان هاليفي 
نادية حجاب 

رميي قنازع 
عابدين جبارة وهويل ماغيغان 

رانيا مايض 
بيرت ميلر 

ميشيل موشابيك 
جميل نخلة 

جون بيانتانيدا 
جوين رزق 

جيمس روزيب 
مي صيقيل 

جاكلني شون 
جوانا سربينغر 

أباهر السقا 
إميي شعالن 
سامر اشتية 

ندى طربوش 
ماري يلينيك



6. قائمة املنشورات 2010- 2016 

تشــمل هــذه القائمــة التحليــات املنشــورة فــي الفتــرة بــني نيســان/أبريل 2010 وكانــون األول/ديســمبر 2016. لاطــاع 
علــى هــذه املقــاالت وغيرهــا مــن املــواد املنشــورة، زوروا al-shabaka.org حيــث جتدونهــا باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة. 

املجتمع املدني 

مائة عام وأكثر: بريطانيا وبلفور واضطهاد الفلسطينيني ثقافًيا، إميي شعان. تعقيب، تشرين     •
األول/أكتوبــر 2016.          

التاريُخ الشفوي الفلسطيني كأداة ملقاومة النزوح والتهجير، ثائر هستنجس. تعقيب، أيلول/سبتم    •
 . 2016         

عنصر »سحب االستثمارات« في حملة املقاطعة: الدروس املستفادة من حملة إلبيت سيستمز،     •
جمــال جمعــة وماريــن مانتوفانــي. ورقة سياســاتية، آب/أغســطس 2016.   

تهديد املدافعني عن حقوق اإلنسان: إلى أي حٍد ستذهب إسرائيل؟ ديانا بطو، إنغريد جرادات      •
غاســنر، نــورا عريقــات، نــور عرفــة. حلقة نقاشــية، آب/أغســطس 2016.   

القضايا الصعبة أمام حركة املقاطعة املتنامية، عمر البرغوثي. تعقيب، حزيران/يونيو 2016.    •
الفلسطينيون املواطنون في إسرائيل: فضاء مدني يتقلص باطراد، ندمي الناشف وراية نعامنة.      •

تعقيب، كانون الثاني/يناير 2016.   
األول/ تشــرين  تعقيــب،  حجــاب.  ناديــة  الشــك،  ـرة  داـئ فــي  الفلســطينية  الدولــة  بنــاء  مشــروع    • 

أكتوبر 2015.   
املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات: حركة عاملية تنشد احلرية والعدالة، عمر البرغوثي.     •

ورقة سياساتية، أيار/مايو 2010. ُأعيد نشرها في متوز/يوليو 2015.   
املنظمــات غيــر احلكوميــة مقابــل احلــركات الشــعبية: تقســيم زائــف، فــاحت عــزام. تعقيــب، شــباط/   • 

فبراير 2014.   
املجتمع املدني الفلسطيني: أين الِعّلة؟ طارق دعنا. ورقة سياساتية، نيسان/أبريل 2013.    •

آب/ سياســاتية،  ورقــة  جمعــة.  جمــال  الدوليــة،  العــدل  محكمــة  ـرار  ـق تأييــد  املؤجلــة:  العدالــة    • 
أغسطس 2010.   

رسالة من أمير مخول من سجن جلبوع، أمير مخول. تعقيب، حزيران/يونيو 2010.    •
دمج فلسطني في اليسار التقدمي، نورا عريقات. تعقيب، حزيران/يونيو 2010.   •

القضايا االقتصادية

انهيــار اقتصــادي فــي القــدس الشــرقية: اســتراتيجيات لإلنعــاش، نــور عرفــة. ورقــة سياســاتية، تشــرين    • 
الثاني/نوفمبر 2016.   

املســتوطنات اإلســرائيلية تخنــق االقتصــاد الفلســطيني، نــور عرفــة، ســامية البطمــة، ليلــى فرســخ. ورقــة   • 
سياساتية، كانون األول/ديسمبر 2015.   

قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت: محــرك التنميــة املكّبــل فــي فلســطني، نــور عرفــة، وســيم عبــد   • 
  الله، سام بحور. ورقة سياساتية، تشرين الثاني/نوفمبر 2015. 

الفساد في فلسطني: نظاٌم متجدد، طارق دعنا. ورقة سياساتية، آب/أغسطس 2015.    •
فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية، سامية البطمة. ورقة سياساتية، متوز/يوليو 2015.    •

ــا ســبرينغر. ــة فاشــلة، إبراهيــم الشــقاقي، جوان ــٌة لدول فصــُل احلكــم عــن االقتصــاد فــي فلســطني: وصف   • 
  ورقة سياساتية، نيسان/أبريل 2015. 

االحتــاد اجلمركــي وحــل الادولــة اإلســرائيلي، أمــل أحمــد. ورقــة سياســاتية، تشــرين الثاني/نوفمبــر    • 
 .2014  

ــاتية،  ــة سياس ــورا ليســتر مــراد. ورق ــوق الفلســطينيني، ن ــاكات إســرائيل حلق ــي انته ــؤ املانحــني ف تواط   • 
تشرين األول/أكتوبر 2014.   
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ــة سياســاتية، ــر. ورق ــان صنصــور وعــاء الترتي ــة، فيفي ــر للمقاوم ــٌل أخي املزارعــون الفلســطينيون: معق  • 
  متوز/يوليو 2014. 

أوســلو إذ تســتبدل االســتعمار االقتصــادي اجلديــد بالتحــرر، خليــل نخلــة. تعقيــب، نيســان/أبريل   • 
 .2014  

الرأسمالية الفلسطينية املتمادية، طارق دعنا. ورقة سياساتية، كانون الثاني/يناير 2014.    •
ألــم يحــن الوقــت بعــد لدفــن نــوذج معونــة أوســلو؟ جيرميــي وايلدمــان وعــاء الترتيــر. ورقــة سياســاتية،   • 

  أيلول/سبتمبر 2013. 
املناطــق الصناعيــة للســلطة الفلســطينية: ترســيخ للدولــة أم االحتــال؟ عــاء الترتيــر. تعقيــب، شــباط/   • 

فبراير 2013.   
إخفــاق مســتمر: سياســات البنــك الدولــي لألراضــي الفلســطينية احملتلــة، عــاء الترتير وجيرميــي وايلدمان.   • 

  ورقة سياساتية، تشرين األول/أكتوبر 2012. 
»نفــٌط وديــٌن واحتــال… مزيــج قابــٌل لاشــتعال«، فيكتــور قطــان. ورقــة سياســاتية، آب/أغســطس    • 

 .2012  
زراعــة فلســطني مــن أجــل احلريــة، ســامر عبــد النــور، عــاء الترتيــر، رامــي زريــق. ورقــة سياســاتية، متــوز/   • 

يوليو 2012.   
حقول الغاز قبالة غزة: نعمٌة أم نقمة؟ فيكتور قطان. ورقة سياساتية، نيسان/إبريل 2012.    •

التغلــب علــى االتكاليــة، وبنــاء اقتصــاٍد مقــاوم، عــاء الترتيــر، ســامر عبــد النــور، ســام بحــور. ورقــة   • 
  سياساتية، شباط/فبراير 2012 

خلع القناع عن املعونات بعد »أوراق فلسطني«، سامر عبد النور. تعقيب، آذار/مارس 2011.    •
ــر 2010. ــون الثاني/يناي ــة سياســاتية كان ــور. ورق ــد الن ــة الفلســطينية، ســامر عب ــد للتنمي نــوذج جدي   • 

 
املفاوضات 

ــرح. تعقيــب، ــدة ف ــا، رن ــة وجوهره ــدة: حــق العــودة أســاس القضي ــات جدي ــاج بداي ــرق املســدودة حتت الُط   • 
  أيار/مايو 2014. 

قيادة غير شرعية قادرة على التفريط باحلقوق، زكريا سمور. تعقيب، آذار/مارس 2014.    •
جــذور أوســلو: كيســنجر، منظمــة التحريــر الفلســطينية، وعمليــة الســام، أســامة خليــل. ورقــة سياســاتية،   • 

  أيلول/سبتمبر 2013. 
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كيــف يصبــح للدولــة ســيادة؟ كميل منصور. ورقــة سياســاتية، نيســان/أبريل 2010. ُأعيــد نشــرها فــي   • 
  متوز/يوليو 2013. 

البحــث عــن قيــادة ذات اســتراتيجية، حيــدر عيــد، ســماح ســبعاوي، لبنــى قطامــي، نــورا عريقات. حلقــة   • 
  نقاشية، آذار/مارس 2012. 

ــاتية،  ــة سياس ــات. ورق ــورا عريق ــة، ن ــتراتيجية تتجــاوز املفاوضــات العقيم ــادة ذات اس ــن قي البحــث ع   • 
شباط/فبراير 2012.   

ما هي اخلطوة التالية بالنسبة لفلسطني؟ سماح سبعاوي، تعقيب، تشرين الثاني/نوفمبر 2011.    •
اجلغرافيــا السياســية فــي تبــادل األســرى بــني إســرائيل وحمــاس، ليلــى احلــداد. تعقيــب، تشــرين األول/   • 

أكتوبر 2011.   
مستقبل القدس: مدينة مقدسة أم مدينة مفتوحة؟ سليم متاري، ورقة سياساتية، متوز/يوليو 2011.    •

االســتراتيجيات لــو »جنحــت« احملادثــات، علــي أبــو نعمــه، نصيــر عــاروري، ديانــا بطــو، مــاري نــزال    • 
البطاينة، معني رباني، سماح سبعاوي. حلقة نقاشية، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.   

ماذا لو »جنحت« محادثات السام؟ نادية حجاب. ورقة سياساتية، أيلول/سبتمبر 2010.    •
آن األوان اخلطة البديلة، معني رباني. ورقة سياساتية، حزيران/يونيو 2010.    •

مخاطر جتزأة السيادة، ديانا بطو. تعقيب، نيسان/أبريل 2010.   •

القضايا السياسية 

الدميقراطيــة الفلســطينية ممنوعــة، أمــل أحمــد، باســم الزبيــدي، معــني ربانــي، طــارق دعنــا. حلقــة نقاشــية،    • 
كانون األول/ديسمبر 2016.   

فلســطني مــا بعــد عبــاس: الســيناريوهات احملتملــة واســتراتيجيات املواجهــة، عــاء الترتيــر، ديانــا بطــو،    • 
هانــي املصــري، جميــل هــال، جابــر ســليمان، نــورا عريقــات، ســام بحــور، وجيــه ابــو ظريفــة. حلقــة    

نقاشية، تشرين الثاني/نوفمبر 2016.   
ــاتية، تشــرين  ــة سياس ــل. ورق ــة، عاصــم خلي ــن املقلق ــيناريوهات الوضــع الراه ــلطة الفلســطينية: س الس   • 

األول/أكتوبر 2016.   
ــور،  ــام بح ــعبان، س ــر ش ــان، عم ــادي قرع ــار الفلسطيني-اإلســرائيلي، ف ــي املس ــر ف ــا األخي ــق أوبام رم   • 

شيرين صيقلي، طارق بقعوني، زها حسن. حلقة نقاشية، متوز/يوليو 2016.   
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وفلســطني: عدالــة مشــكوك فــي إحقاقهــا، ســارة قنبــر. تعقيــب، متوز/يوليــو   • 

 .2016  
أي قدس؟ املخططات اإلسرائيلية غير املعروفة، نور عرفة. ورقة سياساتية، أيار/مايو 2016.    •

معــارك األمعــاء اخلاويــة الفلســطينية تتحــدى احتــكار العنــف اإلســرائيلي، باســل فــراج. تعقيــب، أيــار/   • 
مايو 2016.   

االنتخابــات األمريكيــة، والهجمــات علــى الناشــطني، وتغيــر اخلطــاب، رشــيد اخلالــدي. تعقيــب، نيســان/   • 
أبريل 2016.  

فلسطني في بروباجاندا داعش اإلعامية، سمر بطراوي. تعقيب، آذار/مارس 2016.    •
ــارس ــب، آذار/م ــال. تعقي ــل ه ــل السياســي الفلســطيني، جمي ــكك احلق ــة وتف ــة الوطني ــة والثقاف الهوي   • 

 .2016  
اخللط بني داعش وحماس وخطورته، بال الشوبكي. ورقة سياساتية، شباط/فبراير 2016.    •

تأمات في االستراتيجية الفلسطينية، أمل أحمد. تعقيب، شباط/فبراير 2016.    •
فلسطني-إســرائيل: أوروبــا تغــرق فــي مســتنقع الفشــل األمريكــي، موســى جريــس وســام بحــور. تعقيــب،    • 

كانون الثاني/يناير 2016.   
الشــباب الفلســطيني يثــور، فهــل مــن دوٍر لألحــزاب السياســية، جمــال جمعــة، جميــل هــال، جنمــة علــي،    • 
خليــل شــاهني، جابــر ســليمان، مــرمي أبــو ســمرة، بــال الشــوبكي، عــاء الترتيــر. حلقــة نقاشــية، تشــرين    

الثاني/نوفمبر 2015.   
اســمعوهم بــا مواربــة: مخططــات قــادة إســرائيل ضــد الفلســطينيني، ســماح ســبعاوي. تعقيــب، تشــرين    • 

األول/أكتوبر 2015.   
البابــا فرانســيس والكنائــس األمريكيــة واحلقــوق الفلســطينية، غريــس ســعيد وجوانــا ســبرينغر، أيلــول/   • 

سبتمبر 2015.   
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العاقــات األمريكية-الفلســطينية بعــد اتفــاق إيــران، معــني ربانــي، ديانــا بطــو، علــي أبــو نعمــة. حلقــة    • 
نقاشية، أيلول/سبتمبر 2015.   

ــو  ــب، حزيران/يوني ــاب. تعقي ــة حج ــٌق مــن إســرائيل، محَبــٌط مــن فلســطني، نادي االحتــاد األوروبــي قل   • 
 .2015  

فلســطني فــي احملكمــة؟ التداعيــات غيــر املتوقعــة للتقاضــي أمــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، فالنتينــا    • 
أزاروف. ورقة سياساتية، نيسان/أبريل 2015.   

ــا بطــو، أســعد  ــات اإلســرائيلية: هــل وجــد الفلســطينيون ضالتهــم؟ ديان القائمــة املشــتركة فــي االنتخاب   • 
غامن، جنمة علي. حلقة نقاشية، آذار/مارس 2015.   

حماس 2015: ثاثة حتّديات جوهرية، بال الشوبكي. ورقة سياساتية، شباط/فبراير 2015.    •
في القدس، َسْتر االستعمار »باحلرب الدينية«، نور عرفة. ورقة سياساتية، شباط/فبراير 2015.    •

مــا بعــد املقارنــات باألبرتهايــد: نحــو إعــادة تأطيــر النضــال الفلســطيني، أيريــن كاليــس. تعقيــب، كانــون    • 
الثاني/يناير 2015.   

ــون  ــية، كان ــة نقاش ــورت. حلق ــتير راباب ــة بشــير، اس ــع غــزة، آي ــات لينينغــراد وواق حتــت احلصــار: ذكري   • 
األول/ديسمبر 2014.   

منظمــة التحريــر الفلســطينية / فلســطني: حــان الوقــت للتوقــف عــن املماطلــة، ناديــة حجــاب، ديانــا بطــو.    • 
تعقيب، تشرين الثاني/نوفمبر 2014.   

بعــد حــرب غــزة، أي ثمــن لقطــاع األمــن فــي فلســطني؟ صابريــن عمــرو، عــاء الترتيــر. ورقــة سياســاتية،   • 
تشرين األول/أكتوبر 2014.   

جتفيــف فلســطني: حــرب إســرائيل املنهجيــة علــى امليــاه، منــى دجانــي. ورقــة سياســاتية، أيلول/ســبتمبر   • 
 .2014  

ن فلسطينيي غزة؟ رندة فرح. تعقيب، أيلول/سبتمبر 2014.  أي مؤثرات تكوِّ   •
أكرمــوا الضحايــا: جتنبــوا أخطــاء املاضــي فــي إعــادة إعمــار غــزة، عمــر شــعبان. ورقــة سياســاتية، آب/   • 

أغسطس 2014.   
حــق الفلســطينيني فــي التعليــم: ضحيــة أخــرى للحــروب اإلســرائيلية، إميــي شــعان، ســامر عبــد النــور.    • 

تعقيب، آب/أغسطس 2014.   
العمليــة اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة: الدواعــي والعواقــب، معــني ربانــي. تعقيــب حزيران/يونيــو   • 

 .2014  
ما املعيق الندالع انتفاضة ثالثة؟ جميل هال. تعقيب، أيار/مايو 2014.    •

ــورا عريقــات. ورقــة سياســاتية، آذار/ ــر؟ ن ــون فــي النضــال الفلســطيني مــن أجــل التحري مــا دور القان   • 
مارس 2014.   

االنسحاب من املشاركة كاستراتيجية فلسطينية؟ حيدر عيد. تعقيب، كانون األول/ديسمبر 2013.    •
فلسطني من الرؤية إلى الواقع، سام بحور. تعقيب، تشرين الثاني/نوفمبر 2013.    •

تفعيــل عضويــة فلســطني فــي اليونســكو، فالنتينــا أزاروف، نضــال ســليمان. ورقــة سياســاتية، تشــرين    • 
األول/أكتوبر 2013.   

شيطنة الفلسطيني مصريًا، حيدر عيد. تعقيب، آب/أغسطس 2013.    •
تسخير القانون الدولي ملصلحة الفلسطينيني، إنغريد جرادات غاسنر. تعقيب، متوز/يوليو 2013.    •

إرُث أربعِة أجياٍل فلسطينية مكٌب للنفايات، دينا عمر. تعقيب، حزيران/يونيو 2013.    •
ــي  ــا عمــر، فجــر حــرب، هان ــي، دين ــا بــركات، معــني ربان نقــاش مفتــوح حــول التمثيــل الفلســطيني، رن   • 

املصري، أسعد غامن، ياسمني حمايل، عزيزة اخلالدي. حلقة نقاشية، أيار/مايو2013.   
مــا وراء جنــوب إفريقيــا: فهــم األبرتهايــد اإلســرائيلي، ســامر عبــد النــور. ورقــة سياســاتية، نيســان/أبريل   • 

 .2013  
»َمــن أنتــم؟«: منظمــة التحريــر الفلســطينية وحــدود التمثيــل، أســامة خليــل. ورقــة سياســاتية، آذار/   • 

مارس 2013.   
ــماعيل  ــازي، إس ــح حج ــه، صال ــو نعم ــي أب ــة الفلســطينية، عل ــة التاريخي ــترداد الرواي ــى اس ــبيل إل الس   • 

اخلالدي، سيسيلي سوراسكي، ماندي تيرنر. حلقة نقاشية، شباط/فبراير 2013.   
استرداد الرواية التاريخية الفلسطينية، جميل هال. تعقيب، كانون الثاني/يناير 2013.    •
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مــا بعــد غــزة: التنســيق األمنــي والفلســطيني اجلديــد، حيــدر عيــد. تعقيــب، كانــون األول/ديســمبر    • 
 .2012  

تداعيــات غــزة ُتضعــف إســرائيل وتعــزز القوميــني، ناديــة حجــاب. تعقيــب، تشــرين الثاني/نوفمبــر    • 
 .2012  

الفلســطينيون يفرضــون أصواتهــم علــى عبــاس، ليلــى فرســخ. ورقــة سياســاتية، تشــرين الثاني/نوفمبــر   • 
 .2012  

ما الذي يجري حًقا في معبر رفح؟ ليلى احلداد. تعقيب، أيلول/سبتمبر 2012.    •
الســاح النــووي اإلســرائيلي وعرقلــة املســعى األمريكــي ملنــع انتشــار األســلحة النوويــة، فيكتــور قطــان.    • 

ورقة سياساتية، متوز/يوليو 2012.   
خمسة تساؤالت حول دمقرطة منظمة التحرير الفلسطينية، توفيق حداد، تعقيب، أيار/مايو 2012.    •

وجهــة نظــر جتــاه اجلــدل الفلســطيني الدائــر حــول التمثيــل واملقاومــة والتحريــر، ربــاب عبــد الهــادي.   • 
  تعقيب، نيسان/أبريل 2012. 

ــون ــدي. تعقيــب، كان ــِب الــرأي العــام، رشــيد اخلال تقــومي السياســة األمريكيــة بــني التعــذر حاضــًرا وترُقّ   • 
  األول/ديسمبر 2011. 

ــة سياســاتية، تشــرين  ــور قطــان. ورق ــة الفصــل العنصــري، فيكت محكمــة راســل بشــأن فلســطني وقضي   • 
الثاني/نوفمبر 2011.   

تبادل األسرى يساوي بني حماس وفتح، معني رباني. تعقيب، تشرين األول/أكتوبر 2011.    •
اخلطــوات املقبلــة للشــعب الفلســطيني بعــد تعطــل قيــام الدولــة، ناديــة حجــاب. تعقيــب، أيلول/ســبتمبر    • 

 .2011  
في أيلول وما بعده: من يتحدث باسمي؟ سماح سبعاوي. تعقيب، أيلول/سبتمبر 2011.    •

بلــوغ الربيــع الفلســطيني، علــي أبــو نعمــه، رنــا بــركات، بشــارة دومانــي، توفيــق حــداد، جميــل هــال،  • 
  هاني املصري، مزنة القطو، ويل يومنز. حلقة نقاشية، آب/أغسطس 2011. 

دولــة فلســطني: احُلجــة مــن أجــل االعتــراف والعضويــة فــي األمم املتحدة، فيكتــور قطان. ورقة سياســاتية،   • 
  أيار/مايو 2011. 
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قراءة فلسطينية للربيع العربي، جميل هال. ورقة سياساتية، أيار/مايو2011.    •
إعان استقال بانتوستان، حيدر عيد. تعقيب، نيسان/أبريل 2011.    •

إعــادة النظــر فــي أشــكال املقاومــة، ســام بحــور، رنــا بــركات، مــاري نــزال البطاينــة، عــروب العابــد، ناديــة   • 
   حجــاب، فيكتــور قشــقوش، أنيــس قاســم، أســامة خليــل، معــني ربانــي. حلقــة نقاشــية، نيســان/أبريل 

 .2011  
»وثائق فلسطني:« حتليل بديل للتحرك، نادية حجاب. تعقيب، شباط/فبراير 2011.    •

إمكانيــات غيــر متحققــة: جلنــة فلســطني التابعــة لــألمم املتحــدة، نــورا عريقــات. ورقــة سياســاتية، كانــون    • 
الثاني/يناير 2011.   

خرافة الضغوط األمريكية، أسامة خليل. ورقة سياساتية، تشرين األول/أكتوبر 2010.    •
غزة: احلصار املستمر، حيدر عيد. تعقيب، متوز/يوليو 2010.    •

املطالبة بحق تقرير املصير، علي أبو نعمة. ورقة سياساتية، أيار/مايو2010.    •

قضايا الاجئني 

أسلوٌب إسرائيلي جديد وخطير لترحيل املقدسيني، منير نسيبة. تعقيب، نيسان/أبريل 2016.    •
ــل  ــي، نائ ــو مغل ــي أب ــون، م ــش القان ــى هام ــون عل ــوريا: عالق ــن س ــارون م ــون الفلســطينيون الف الاجئ   • 

بيطاري، نيل غابيام. ورقة سياساتية، تشرين األول/أكتوبر 2015.   
حجــج ضــد منــح اجلنســية الفلســطينية لاجئــني، رنــدة فــرح، إنغريــد جــرادات غاســنر، أنيــس قاســم، معــني   • 

  رباني، سماح سبعاوي، جابر سليمان، مع رد من فاحت عزام. حلقة نقاشية، حزيران/يونيو 2015. 
ــو ــاتية، أيار/ماي ــة سياس ــاحت عــزام. ورق ــا اجلنســية، ف ــح الجئيه ــى فلســطني أن متن ــرح جــريء: عل مقت   • 

 .2015  
مقايضة فلسطني بالبحوث، ميسون سكرية. تعقيب، متوز/يوليو 2014.    •

عتمة اليرموك من شرفاتنا على الفيسبوك، أحمد دياب. تعقيب، حزيران/يونيو 2014.    •
مطلــوب فاعــل سياســي لعــودة الفلســطينيني، أحمــد باركلــي، رنــدة فــرح، جميــل هــال، إنغريــد جــرادات   • 

غاسنر، جابر سليمان، دينا قدومي. حلقة نقاشية، متوز/يوليو 2013.   
عقــوٌد مــن تهجيــر الفلســطينيني: األســاليب اإلســرائيلية، منيــر نســيبة. ورقــة سياســاتية، حزيران/يونيــو   • 

 .2013  
ثمــن انعــدام اجلنســية: الاجئــون الفلســطينيون الفــارون مــن ســوريا، روزمــاري صايــغ. تعقيــب، أيــار/   • 

مايو 2013.   
الروايات الغائبة في الكتب املدرسية الفلسطينية، زريفة علي. تعقيب، آذار/مارس 2013.    •

تفعيل حق العودة: غزة، احملطة األولى، منير نسيبة. ورقة سياساتية، كانون الثاني/يناير 2013.    •
فريــق سياســات جديــد ضمــن الشــبكة: إعــادة تأطيــر العــودة الفلســطينية، أحمــد باركلــي، دينــا قدومــي.    • 

تشرين الثاني/نوفمبر 2012.   
نشــاٌط محــدود ولكــن قــوي: أردنيــون مــن أصــول فلســطينية َينشــدون احلقــوق، عريــب الرنتــاوي، عــروب    • 

العابد. تعقيب، تشرين األول/أكتوبر 2012.   
فلسطينيون في الطريق إلى دمشق، أحمد دياب. تعقيب، أيلول/سبتمبر 2012.    •

الاجئون: الوجه املخفي للفصل العنصري اإلسرائيلي، حازم جمجوم. تعقيب، حزيران/يونيو 2012.    •
حني تنهض اجلاليات في املنفى، عريب الرنتاوي، تعقيب، أيار/مايو 2012.    •

الاجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان بــني مــأزق احلرمــان مــن احلقــوق ووهــم الدولــة، جابــر ســليمان. ورقــة    • 
سياساتية، شباط/فبراير 2012.   

مراقبة األونروا عن كثب، رندة فرح. ورقة سياساتية، كانون الثاني/يناير 2012.    •
املجتمع املَنسي: الفلسطينيون في مصر، عروب العابد. ورقة سياساتية، حزيران/يونيو 2011.    •

عاقــة مضطربــة ولكــن ضروريــة: األونــروا والفلســطينيون، رنــدة فــرح. ورقــة سياســاتية، كانــون األول/   • 
ديسمبر 2010.   

ضيــوف غيــر مرحــب بهــم: الاجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان، دالل ياســني. ورقــة سياســاتية، متوز/يوليــو   • 
 .2010  

ـزة اخلالــدي، جابــر ســليمان، أنطــوان  دور الشــتات الفلســطيني، ناديــة حجــاب، خليــل الهنــدي، عزـي   • 
زحان. حلقة نقاشية، متوز/يوليو 2010.   
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7. قائمة بأسماء احملللني السياساتني في الشبكة

سامر عبد النور   
)مؤسس مشارك وعضو في مجلس األمناء ٢٠٠٩- ٢٠١٦(   

أمين عبد املجيد  
رباب عبد الهادي  

وسيم عبد الله  
حازم أبو هال  
مي أبو مغلي  
طال أبو ركبة  
مرمي أبو سمرة  
محمد أبو زينة  
وجيه أبو ظريفة  
علي أبو نعمة  

رفقة أبو ارميلة  
كارولني أبو سعدة  

أمل أحمد  
سامر العطعوط  

سامي البنا  
لينا البنا  

أناهيد احلردان  
زريفة علي  
مورين علي  
جنمة علي  

محمد اخلالدي  
جنوى القطان  
محمد الرزي  
أحمد عمارة  

صابرين عمروف  
نور عرفة  

نصير عاروري )وافته املنية في ٢٠١٥(  
يارا عاصي  

فالنتينا أزاروفا  
فاحت عزام  

طارق بقعوني  
سيسيليا بايزا  

سام بحور )عضو مجلس أمناء منذ ٢٠١٢(  
رنا بركات  

أحمد باركلي  
عمر البرغوثي  

نادية برهوم  
آية بشير  

سمر بطراوي  
حامت بازيان  

متارا بن حليم  
نائل بيطاري  

سامية البطمة  
كمال باطة  
زكي بولص  
ديانا بطو  

آيرين كاليس  
منى الدجاني  

طارق دعنا  
سيف دعنا  

أحمد دياب  
بشارة دوماني  

حيدر عيد  
عروب العابد  
ليلى احلداد  
أباهر السقا  
نورا عريقات  
رائد اشنيور  

باسم الزبيدي  
هاني فارس  

رندة فرح  
باسل فراج  
ليلى فرسخ  

مروة فطافطة  
أسعد غامن  
توفيق حداد  

ياسمني حمايل  
عوض حمدان  

فجر حرب  
زها حسن  

ثائر هاستنج  
يارا هواري  

نادية حجاب   
)مؤسسة مشاركة وعضوة في مجلس األمناء منذ ٢٠٠٩(  

صالح حجازي  
جميل هال  

خليل الهندي  
زينة اجلاد  

حازم جمجوم  
محمد جرادات  

انغريد جرادات-غاسنر  
موسى جريس  

نور جودة  
صفاء جودة  
جمال جمعة  

أندرو القاضي  
سلمى كرمي أيوب  
فيكتور قشقوش    

)عضو مجلس أمناء في الفترة ٢٠١٠-٢٠١٢، وافته املنية في ٢٠١٢(  
أنيس قاسم  

فيكتور قطان  
مجد كيال  

رميي كانازي  
إسماعيل اخلالدي  

عزيزة اخلالدي  
رشيد اخلالدي  
عاصم خليل  

أسامة خليل    
)مؤسس مشارك وعضو مجلس أمناء منذ ٢٠٠٩(  

نورا ليستر مراد  
أمير مخول  

كميل منصور  
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نورا منصور  
مازن املصري  
هاني املصري  

دينا مطر  
فيصل املقدادي  
سلوى املقدادي  

راية نعامنة  
رازي نابلسي  

إسراء النعامي  
ندمي الناشف  

فادي نيكوالس ناصر  
باسل النتشة  

ماري نزال البطاينة )عضوة مجلس أمناء منذ ٢٠١٤(  
منير نسيبة  
معني عودة  
دينا عمر  

دينا القدومي  
مزنة القطو  

فادي القرعان  
لبنى القطامي  

معني رباني  
كرمي ربيع  

فاديا رفيدي خوري  
عريب الرنتاوي  

ندمي روحانا  
سماح سبعاوي  
طارق صادق  
غريس سعيد   

)مؤسسة مشاركة وعضوة في مجلس األمناء في الفترة ٢٠٠٩-٢٠١٤(  
جميل سالم  
زكريا سمور  

جاكلني صنصور شون  
مكسيم صنصور  

شيرين صيقلي  
مي صيقلي  
عمر شعبان  

خليل شاهني  
إميي شعان  

عمر يوسف الشهابي  
إبراهيم الشقاقي  

هاال الشعيبي  
بال الشوبكي  
ميساء شقير  
زيد الشعيبي  
نضال سليمان  
جوانا سبرينغر  
ميسون سكرية  
جابر سليمان  

سليم متاري  
متارا التميمي  
عاء الترتير  
حا الترجمان  

جيرميي ويلدمان  
دالل ياسني  
ويل يومانز  

عصام يونس  
منى يونس  

أنطوان زحان  
رنا الزعبي  



انضم/ي لقائمة بريدنا اإللكترونية
 الشبكة على الفيسبوك

الشبكة على تويتر
تواصلوا معنا عبر البريد اإللكتروني

زوروا املوقع االلكتروني للشبكة

لقراءة صوت فلسطيني رصني في مجال السياسات:

https://al-shabaka.us1.list-manage.com/subscribe?u=59133793a39bb874611cff487&id=a9ca5175dc
https://www.facebook.com/alShabakaPalestinianPolicyNetwork
https://twitter.com/alshabaka
https://al-shabaka.org/ar/

